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Περίληψη 
 

Οι κυψέλες υδρογόνου αναμένεται ότι θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στον 21ο αιώνα. Η ανάγκη για απεξάρτηση από τα 

ορυκτά καύσιμα και για την εύρεση "καθαρών" πηγών ενέργειας γίνεται επιτακτική. 

Οι κυψέλες συγκεντρώνουν αρκετά επιθυμητά χαρακτηριστικά και έχουν μεγάλο 

φάσμα εφαρμογών. Η τεχνολογία τους αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια 

στην προσπάθεια να ξεπεραστούν τα διάφορα προβλήματα που τις συνοδεύουν. 

Κύριος σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση, η 

ανάλυση και η σύγκριση μοντέλων προσομοίωσης της κυψέλης καυσίμου. Με αυτό 

τον τρόπο θα μπορεί να μελετηθεί η συμπεριφορά της ως πηγή τάσης σε ένα 

ηλεκτρικό κύκλωμα. Η εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια, τα περιεχόμενα των 

οποίων παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια. 

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή της εργασίας. Σε αυτό 

παρατίθενται γενικές πληροφορίες για την παραγωγή ενέργειας, την ηλεκτρική 

ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές, με τις οποίες σχετίζονται άμεσα οι κυψέλες 

καυσίμου. 

Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με τις κυψέλες καυσίμου. Επεξηγείται η 

λειτουργία τους, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά τους, οι εφαρμογές τους και 

πολλές ακόμα πληροφορίες σχετικά με αυτές. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην 

παρουσίαση των ηλεκτρικών τους χαρακτηριστικών, καθώς αυτά μας ενδιαφέρουν 

για τη μοντελοποίηση της κυψέλης. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αρχικά παρουσιάζονται και συγκρίνονται μεταξύ τους 

τέσσερα μοντέλα της κυψέλης καυσίμου στο πρόγραμμα PSPICE για τη μόνιμη 

κατάσταση. Στη συνέχεια αυτά τροποποιούνται έτσι ώστε να προσομοιώνουν και τη 

μεταβατική συμπεριφορά της κυψέλης. Τα μοντέλα αξιολογούνται και στο τέλος 

επιλέγονται δύο, που παρουσιάζουν ικανοποιητικά αποτελέσματα παρόμοια μεταξύ 

τους. Κατασκευάζεται ακόμα ένα επιπλέον δυναμικό μοντέλο στο Simulink. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται οι βασικές διατάξεις ηλεκτρονικών ισχύος 

που συμπληρώνουν ένα σύστημα κυψελών υδρογόνου. Μετατροπέας DC-DC 

χρειάζεται για την ανύψωση και τον έλεγχο της τάσης, καθώς και για την 

τροφοδότηση DC φορτίων αν υπάρχουν. Απαραίτητη είναι και η ύπαρξη βοηθητικών 

πηγών ενέργειας, όπως είναι οι μπαταρίες και οι υπερπυκνωτές, για την παροχή 



 - 6 - 

ενέργειας στο φορτίο για ένα χρονικό διάστημα μέχρι λίγα λεπτά κατά τις απότομες 

αυξήσεις σε ζήτηση ισχύος. Τέλος χρειάζεται ένας αντιστροφέας DC-AC για την 

τροφοδότηση των AC φορτίων και για να συνδεθεί το σύστημα των κυψελών στο 

δίκτυο. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο σχεδιάζεται ένας μετατροπέας DC-DC για τη συστοιχία 

κυψελών που έχει μοντελοποιηθεί στο τρίτο κεφάλαιο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο 

σχεδιασμό του ελεγκτή PID για τον έλεγχο της τάσης εξόδου του μετατροπέα και 

στην υλοποίησή του στο PSPICE με τελεστικούς ενισχυτές. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα από την 

εργασία. 

 

Λέξεις κλειδιά 
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μεταβατική συμπεριφορά, ηλεκτρονικά ισχύος, μετατροπέας DC-DC, έλεγχος PID 
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Abstract 
 

It is expected that fuel cells will play a major role in the electrical energy 

production in the 21st century. The need for clean energy sources that will replace the 

fossil fuels is becoming more and more imperative. The countries also need to 

gradually stop depending on oil for their energy needs for economical and political 

reasons. Fuel cells present many desired characteristics and can be used in many 

applications. The relevant technology is rapidly developing in order for the various 

problems to be overcome. 

The main objective of this diploma thesis is to present, analyze and compare 

some simulation models for a fuel cell stack. Modeling the fuel cell is a very 

important task, because a model is needed in order to study the cell's behavior as a 

voltage source in electrical circuits. The thesis consists of six chapters, the contents of 

which are briefly presented in the following paragraphs. 

The first one is the introductory chapter. This chapter contains some general 

information concerning energy production throughout history, electrical energy and 

renewable energy sources. The connection between the latter and the fuel cells is also 

noted. 

The second chapter deals with the fuel cells. At first there is a brief analysis on 

their basic principles of operation. A lot of information regarding fuel cells follows, 

such as their characteristics and their applications. The electrical characteristics of the 

fuel cells are thoroughly examined, because they are of great importance for the cells' 

modeling. 

The third chapter deals with the modeling of the fuel cell. At first, there are 

presented four models in the OrCad program PSPICE that simulate the V-I 

characteristic of a fuel cell and they are compared to each other. Afterwards they are 

modified in order to simulate the cell's transient behavior as well. After each one is 

evaluated, two of them are selected both of which produce satisfying results. One 

more dynamic model is created in Simulink. 

In the fourth chapter there are examined the basic power electronic devices 

that consist a complete fuel cell system. A DC-DC converter is needed in order to 

boost and stabilize the voltage of the fuel cell and to supply power to the DC loads, 

when there are any. Auxiliary power sources like batteries and ultracapacitors are also 
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needed in order to supply additional power for a short period of time when there are 

large load steps. Lastly, if we want to supply AC loads or to connect the fuel cells to 

the grid, a DC-AC inverter is also needed. 

In the fifth chapter there is designed a DC-DC converter for the fuel cell stack 

which was modeled in the third chapter. The PID controller which is used for the 

voltage control is implemented with operational amplifier circuits. 

The sixth and last chapter contains a brief summary of the thesis' conclusions. 

 

Keywords 

 

simulation, modeling, fuel cell stack, dynamic model, transient behavior, power 

electronics, DC- DC converter, PID control 
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Σχήμα 3.36 Καμπύλη ισχύος του μοντέλου, με τις τιμές της γραφικής παράστασης 
του σχήματος 3.35. 

Σχήμα 3.37 Κυματομορφές επιθυμητής ισχύος εξόδου, ισχύος εξόδου της 
συστοιχίας και της διαφοράς τους. 

 
Σχήμα 4.1 Ενέργεια που παρέχουν οι κυψέλες υδρογόνου και η μπαταρία κατά 

την εκκίνηση ενός συστήματος κυψελών υδρογόνου [36]. 
Σχήμα 4.2 Ένα παράδειγμα μπλοκ διαγράμματος συστήματος κυψελών 

υδρογόνου [41]. 
Σχήμα 4.3 Μετατροπέας συνεχούς τάσης πλήρους γέφυρας. 
Σχήμα 4.4 Παράδειγμα παλμών οδήγησης των IGBTs για το μετατροπέα πλήρους 

γέφυρας. 
Σχήμα 4.5 Η τάση στο πρωτεύον και στο δευτερεύον του μετασχηματιστή του 

μετατροπέα πλήρους γέφυρας, με τους παλμούς οδήγησης του 
σχήματος 4.4. 

Σχήμα 4.6 Η τάση εξόδου της διάταξης του σχήματος 4.3. 
Σχήμα 4.7 Οι τέσσερις φάσεις λειτουργίας του μετατροπέα πλήρους γέφυρας. 
Σχήμα 4.8 Μετατροπέας ανύψωσης 
Σχήμα 4.9 Οι φάσεις λειτουργίας του μετατροπέα ανύψωσης. 
Σχήμα 4.10 Τάση εξόδου του μετατροπέα ανύψωσης. 
Σχήμα 4.11 Τάση εξόδου του μετατροπέα ανύψωσης (κάτω) και παλμοί οδήγησης 

του ημιαγωγικού διακόπτη (πάνω) 
Σχήμα 4.12 Κυματομορφές των ρευμάτων εισόδου και εξόδου του μετατροπέα. 
Σχήμα 4.13 Μετατροπέας δύο τεταρτημορίων. 
Σχήμα 4.14 Μετατροπέας υποβιβασμού με φίλτρο LC. 
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Σχήμα 4.15 Φάσεις λειτουργίας του μετατροπέα υποβιβασμού. 
Σχήμα 4.16 Κυματομορφές της τάσης στα άκρα της διόδου (παλμοσειρά) και της 

τάσης στα άκρα του φορτίου (DC). 
Σχήμα 4.17 Παλμοί οδήγησης του IGBT, ρεύμα πηνίου και ρεύμα φορτίου για το 

μετατροπέα υποβιβασμού. 
Σχήμα 4.18 Μετατροπέας με συζευγμένα πηνία αποτελούμενος από δύο 

παραλληλισμένους μετατροπείς ανύψωσης [51]. 
Σχήμα 4.19 Ισοδύναμο κύκλωμα του μετατροπέα του σχήματος 4.18 [51]. 
Σχήμα 4.20 Οι φάσεις λειτουργίας του μετατροπέα με συζευγμένα πηνία  
Σχήμα 4.21 Οι κυματομορφές των ρευμάτων της εισόδου του μετατροπέα με 

συζευγμένα πηνία και των δύο μετατροπέων ανύψωσης που τον 
αποτελούν [51]. 

Σχήμα 4.22 Πρώτο διάγραμμα: ρεύμα εισόδου του μετατροπέα. Δεύτερο και τρίτο 
διάγραμμα: Ρεύμα 

1Li , παλμοί οδήγησης του SW1 και ρεύμα 
2Li , 

παλμοί οδήγησης του SW2 αντίστοιχα. 1 2 0.35D D= = . 
Σχήμα 4.23 Τάση εξόδου του μετατροπέα με συζευγμένα πηνία. 
Σχήμα 4.24 Πρώτο διάγραμμα: ρεύμα εισόδου του μετατροπέα. Δεύτερο και τρίτο 

διάγραμμα: Ρεύμα 
1Li , παλμοί οδήγησης του SW1 και ρεύμα 

2Li , 
παλμοί οδήγησης του SW2 αντίστοιχα. 1 20.2,  0.5D D= = . 

Σχήμα 4.25 Τεχνική ελέγχου PWM ανοιχτού βρόχου. 
Σχήμα 4.26 Κυματομορφές ελέγχου PWM. Πάνω, τριγωνική κυματομορφή 

φέροντος και τάση αναφοράς. Κάτω οι παλμοί οδήγησης στην έξοδο 
του συγκριτή. 

Σχήμα 4.27 Κυματομορφές ελέγχου PWM. Πάνω, πριονωτή κυματομορφή 
φέροντος και τάση αναφοράς. Κάτω οι παλμοί οδήγησης στην έξοδο 
του συγκριτή. 

Σχήμα 4.28 Μπλοκ διάγραμμα του ελέγχου PWM σε κλειστό βρόχο. 
Σχήμα 4.29 Έλεγχος PWM κλειστού βρόχου με το ρεύμα του πηνίου ή του 

διακόπτη ως φέρον σήμα [49]. 
Σχήμα 4.30 Κύκλωμα μονοφασικού αντιστροφέα γέφυρας. 
Σχήμα 4.31 Πρώτο γράφημα: κυματομορφή του φέροντος σήματος (τριγωνική) και 

κυματομορφές αναφοράς (ημιτονοειδείς) για το μονοφασικό 
αντιστροφέα γέφυρας. Γραφήματα 2,3,4,5: παλμοί οδήγησης των Q1, 
Q2, Q4 και Q3 αντίστοιχα. 

Σχήμα 4.32 Τάση εξόδου του αντιστροφέα. 
Σχήμα 4.33 Ανάλυση κατά Fourier της τάσης του σχήματος 4.32. 
Σχήμα 4.34 Τριφασικός αντιστροφέας. 
Σχήμα 4.35 Πρώτο γράφημα: κυματομορφές φορέα και αναφοράς για τον 

τριφασικό αντιστροφέα. Γραφήματα 2,3,4: Παλμοί οδήγησης των 
διακοπτών Q1, Q3 και Q5 αντίστοιχα. 

Σχήμα 4.36 Πάνω: Πολική τάση εξόδου RSV  του αντιστροφέα. Κάτω: Φασική 
τάση εξόδου 0RV . 

Σχήμα 4.37 Πάνω: Ανάλυση κατά Fourier της πολικής τάσης εξόδου του 
αντιστροφέα. Κάτω: Ανάλυση κατά Fourier της φασικής τάσης εξόδου 
του αντιστροφέα. 

Σχήμα 4.38 Φίλτρο εξόδου αντιστροφέα. 
Σχήμα 4.39 Κυματομορφή της τάσης εξόδου του αντιστροφέα με φίλτρο LC. 
Σχήμα 4.40 Η τάση του σχήματος 4.39 στο πεδίο της συχνότητας. 
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Σχήμα 5.1 Συστοιχία κυψελών καυσίμου συνδεδεμένη με DC-DC μετατροπέα 

ανύψωσης. 
Σχήμα 5.2 Τάση εξόδου του μετατροπέα σε μεταβολή της ισχύος εξόδου από 

100W σε 1.25kW. 
Σχήμα 5.3 Κύκλωμα για τον έλεγχο της τάσης εξόδου του μετατροπέα. 
Σχήμα 5.4 Επαλληλία για το κύκλωμα του αφαιρέτη. 
Σχήμα 5.5 Επαλληλία για το κύκλωμα του αθροιστή με βάρη. 
Σχήμα 5.6 Παράδειγμα για την τάση και την ισχύ εξόδου του μετατροπέα με 

έλεγχο κλειστού βρόχου σε μια μεταβολή του φορτίου. 
Σχήμα 5.7 Κυματομορφή της τάσης εξόδου του μετατροπέα κοντά στο χρονικό 

σημείο t=5ms (a) και οι αντίστοιχοι παλμοί οδήγησης του διακόπτη 
(b). 

Σχήμα 5.8 Κυματομορφή της τάσης εξόδου του μετατροπέα κοντά στο χρονικό 
σημείο t=2ms (a) και οι αντίστοιχοι παλμοί οδήγησης του διακόπτη 
(b). 

Σχήμα 5.9 Απεικόνιση στο πεδίο της συχνότητας της τάσης εξόδου για φορτίο 
100W. 

Σχήμα 5.10 Απεικόνιση στο πεδίο της συχνότητας της τάσης εξόδου για φορτίο 
1100W. 

Σχήμα 5.11 Αρμονική της τάσης εξόδου στα 50kHz για φορτίο 1150kW. 
Σχήμα 5.12 Τάση και ρεύμα εξόδου της συστοιχίας των κυψελών καυσίμου με το 

φορτίο του σχήματος 5.6b. 
 
Σχήμα 6.1 V-I χαρακτηριστική της συστοιχίας. 
Σχήμα 6.2 Παράδειγμα απόκρισης της τάσης εξόδου σε βηματική αύξηση του 

ρεύματος εξόδου. 
Σχήμα 6.3 Μοντέλο ΣΤ. 
Σχήμα 6.4 Μοντέλο Ζ. 
Σχήμα 6.5 Μοντέλο για τη μεταβατική κατάσταση στο Simulink (μοντέλο Η). 
Σχήμα 6.5 Σύστημα κυψελών καυσίμου. 
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Λίστα πινάκων 
 
Πίνακας 2.1 Τύποι κυψελών καυσίμου [9]. 
 
Πίνακας 3.1 Παράμετροι του μοντέλου της διόδου. 
Πίνακας 3.2 Παράμετροι του μοντέλου των διπολικών τρανζίστορ Q1 και Q2. 
Πίνακας 3.3 Σύγκριση των μοντέλων Α, Β, Γ και Δ. 
Πίνακας 3.4 Παράμετροι του δυναμικού μοντέλου στο Simulink. 
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1.1 Η παραγωγή ενέργειας στην ανθρώπινη ιστορία 

 

Η εξελικτική πορεία του ανθρώπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

προσπάθεια για την εξεύρεση της ενέργειας, που θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις 

ανάγκες του. Η ενέργεια αποτελεί το μέσο, πάνω στο οποίο έχει οικοδομηθεί 

ολόκληρος ο ανθρώπινος πολιτισμός. Ακόμα και η εμφάνιση και η πορεία από την 

ακμή στην παρακμή των μεγάλων πολιτισμών έχει αναλυθεί και εξηγηθεί με βάση 

την ενέργεια[1]. 

Από την αρχή της ιστορίας του ο άνθρωπος ήταν αναγκασμένος να 

προσλαμβάνει ενέργεια από το περιβάλλον για να ζήσει. Λέγεται ότι το πρώτο 

εργοστάσιο ενέργειας ήταν το ίδιο του το σώμα, καθώς ο homo sapiens ζούσε ως 

κυνηγός και συλλέκτης και για να επιβιώσει συλλάμβανε την ενέργεια που υπήρχε 

στα φυτά και στα ζώα. 

Πέρα από την τροφή, η πρώτη φορά που ο άνθρωπος έκανε χρήση ενέργειας 

έξω από το σώμα του ήταν όταν ανακάλυψε πώς να χρησιμοποιεί τη φωτιά. Στην 

αρχή το μόνο καύσιμο που μπορούσε να χρησιμοποιήσει ήταν το ξύλο, το οποίο 

χρησιμοποίησε για θέρμανση, μαγείρεμα και για την παραγωγή ξυλάνθρακα, ο οποίος 

χρησίμευσε για την αναγωγή ορυκτών σε μέταλλα. 

Τα πρώτα ορυκτά καύσιμα, που εκμεταλλεύτηκε ο άνθρωπος ήταν 

επιφανειακά αποθέματα ασφάλτου, τύρφης και άνθρακα, πετρέλαιο που ανέβλυζε 

στην επιφάνεια της γης και φυσικό αέριο [2]. Η άσφαλτος χρησιμοποιούταν ως 

καύσιμο υλικό στους λαούς στη Μέση Ανατολή ήδη από το 6000 π.Χ.. Σύμφωνα με 

ιστορικές πηγές έπαιξε σημαντικό ρόλο στις τεχνολογικές προόδους που 

σημειώθηκαν στη Βαβυλώνα την περίοδο της ακμής της (2500-538 π.Χ.), αλλά η 

χρήση της σταμάτησε με την κατάλυση του κράτους της Βαβυλώνας. Οι Κινέζοι 

χρησιμοποιούσαν το φυσικό αέριο για φωτισμό, θέρμανση και μαγείρεμα πριν από το 

1000π.Χ.. Λέγεται ότι άνοιγαν βαθιά πηγάδια για να το βρουν, και ότι το μετέφεραν 

με σωλήνες κατασκευασμένους από μπαμπού. 

Αν και ο άνθρακας ήταν γνωστός ως καύσιμη ύλη και είχε χρησιμοποιηθεί 

στην Αγγλία κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, η κύρια πηγή ενέργειας μέχρι τον 18ο 

αιώνα ήταν το ξύλο, κυρίως επειδή ήταν πιο εύκολα προσβάσιμο. Στην Ευρώπη ήδη 

από τον 14ο αιώνα είχαν είχε αρχίσει να διαφαίνεται το πρόβλημα της υπερβολικής 

υλοτόμησης. Μέχρι και τον 17ο αιώνα είχαν αποψιλωθεί τεράστιες δασικές εκτάσεις, 
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καθώς εκτός από καύσιμο το ξύλο χρησιμοποιούταν και για την κατασκευή πάρα 

πολλών αντικειμένων, εργαλείων και μηχανημάτων. Τα αποθέματα είχαν μειωθεί, οι 

τιμές είχαν αυξηθεί πολύ και ήταν απαραίτητη η εξεύρεση μιας άλλης πηγής 

ενέργειας, που τελικά ήταν ο άνθρακας. 

Η χρησιμοποίηση του άνθρακα αντιμετωπίστηκε ως αναγκαίο κακό. Ήταν 

δύσκολη η εξόρυξη,  η μεταφορά και η αποθήκευσή του και μόλυνε πολύ με την 

καύση του. Πάντως μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα είχε καθιερωθεί ως καύσιμη ύλη, 

αντικαθιστώντας το ξύλο και τους ξυλάνθρακες. Πολύ σημαντική στην εξέλιξη της 

βιομηχανίας εξόρυξης του άνθρακα ήταν η συμβολή της ατμομηχανής, η οποία έγινε 

μια από τις πρώτες μηχανές που κινούνταν με την καύση ορυκτών καυσίμων. 

Εν τω μεταξύ, το πετρέλαιο είχε έρθει στο προσκήνιο το 1640, όταν στη 

Μόντενα της Ιταλίας ανοίχτηκε ένα πηγάδι, από το οποίο αντλούσαν καύσιμο για το 

φωτισμό των οδών [3]. Το 1650 άρχισαν να κατασκευάζονται πετρελαιοπηγές στη 

Ρουμανία. Στις Η.Π.Α. το πετρέλαιο ανακαλύφθηκε νωρίς, όμως άρχισε να 

αξιοποιείται το 1859, όταν ο Έντγουιν Ντρέικ άνοιξε το πρώτο πηγάδι στην 

Πενσυλβάνια. Με την αρχή του 20ού αιώνα η Βιομηχανική επανάσταση, η οποία 

χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση του αυτοκινήτου, δημιούργησε τεράστιες ανάγκες 

σε ενέργεια. Από τότε και μέχρι σήμερα το πετρέλαιο είναι η σημαντικότερη πηγή 

ενέργειας στον κόσμο. 

Ευρέως χρησιμοποιείται και η ενέργεια που προέρχεται από την πυρηνική 

σχάση. Ο πρώτος πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής τέθηκε σε λειτουργία το 

1954 στο Ομπνίνσκ της Σοβιετικής Ένωσης [4]. Τα κυριότερα προβλήματα με αυτούς 

τους σταθμούς είναι ότι τα απόβλητά τους είναι ραδιενεργά και η αποθήκευσή τους 

παρουσιάζει δυσκολίες, και ότι ένα πιθανό ατύχημα έχει καταστροφικές συνέπειες. 

Τα προβλήματα αυτά λύνονται με τη χρησιμοποίηση της πυρηνικής σύντηξης για 

παραγωγή ενέργειας. Το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας που θα 

χρησιμοποιεί την πυρηνική σύντηξη υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμο το νωρίτερο το  

2016. 

Όσον αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο άνεμος χρησιμοποιείται από 

τους ανθρώπους εδώ και δεκάδες αιώνες για την πρόωση πλοίων. Επιπλέον οι 

ανεμόμυλοι, που αποτέλεσαν σημαντική πηγή ενέργειας για γεωργικές κυρίως 

εργασίες, χρησιμοποιήθηκαν στην Περσία πριν το 10ο αιώνα και έφτασαν στην 

Ευρώπη μέσω των Αράβων το 12ο αιώνα. Η υδραυλική ισχύς χρησιμοποιήθηκε από 

το 1000 π.Χ. περίπου στη Βαβυλώνα με τη βοήθεια υδραυλικών τροχών, που 
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χρησιμοποιούνταν για την άρδευση. Οι Ρωμαίοι τη χρησιμοποιούσαν για τη 

λειτουργία ανεμόμυλων και πριονιστηρίων, ενώ χρησιμοποιήθηκε και κατά το 

μεσαίωνα στην Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον έχει στραφεί προς τις 

ανανεώσιμες πηγές για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και ιδιαίτερα προς την 

αιολική ενέργεια. 

 

1.2 Ηλεκτρική ενέργεια 

 

Η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην πρόοδο του 

ανθρώπου τον τελευταίο αιώνα. Σε αυτήν κυρίως οφείλεται το υψηλό επίπεδο ζωής 

των σύγχρονων κοινωνιών και οι αλματώδεις πρόοδοι της βιομηχανίας [5]. 

Το πρώτο δίκτυο για τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες ήταν 

συνεχούς ρεύματος και δημιουργήθηκε στο Λονδίνο το 1882 και το δεύτερο, επίσης 

dc, στη Νέα Υόρκη το ίδιο έτος. Το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας εναλλασσόμενου ρεύματος, όπως αυτά που υπάρχουν σήμερα, ήταν 

υδροηλεκτρικό και κατασκευάστηκε στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α. το 1893. Τα 

πρώτα δίκτυα για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις 

κατασκευάστηκαν στη δεκαετία του 1920, ενώ τα πρώτα δίκτυα υπερυψηλής τάσης 

κατασκευάστηκαν μετά το Β' Παγκόσμιο πόλεμο. Όσον αφορά στην παραγωγή της 

ηλεκτρικής ενέργειας, αρχικά κυριαρχούσε η υδροηλεκτρική, ενώ από τη δεκαετία 

του 1950 και μετά υπερίσχυσαν οι ατμοηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής λόγω της 

χαμηλής τιμής του πετρελαίου και του άνθρακα και λόγω της δυνατότητας 

κατασκευής τους οπουδήποτε χρειάζονταν. Η πυρηνική ενέργεια ξεκίνησε να 

χρησιμοποιείται μετά το Β' Παγκόσμιο πόλεμο, με το φόβο της εξάντλησης των 

ορυκτών καυσίμων.  

Τώρα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται με την ενέργεια που 

προέρχεται από την καύση ορυκτών καυσίμων, από πυρηνικούς αντιδραστήρες και 

από ανανεώσιμες πηγές. Σημειώνεται ότι ιδιαίτερα το πετρέλαιο και τα παράγωγά του 

κινούν σχεδόν όλα τα μεταφορικά μέσα, ενώ η συμβολή του στην παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας είναι μικρή. Τα βασικότερα μειονεκτήματα των ορυκτών 

καυσίμων, δηλαδή του πετρελαίου, του άνθρακα και του φυσικού αερίου, είναι 

γνωστά. Τα προϊόντα της καύσης τους είναι επιβλαβή για την υγεία και για το 

περιβάλλον. Τα γεωπολιτικά προβλήματα είναι επίσης γνωστά και πολύ σημαντικά, 
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καθώς όλα τα κράτη είναι εξαρτημένα από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες. 

Γνωρίζουμε τέλος ότι όλα τα ορυκτά καύσιμα αναγεννιούνται με πάρα πολύ αργούς 

ρυθμούς και τα αξιοποιήσιμα αποθέματα θα εξαντληθούν σε λίγες δεκαετίες. Όσον 

αφορά στην πυρηνική ενέργεια, όπως προαναφέρθηκε μειονεκτήματα αποτελούν η 

ανάγκη διαχείρισης και αποθήκευσης των αποβλήτων και το μέγεθος των συνεπειών 

ενός πιθανού ατυχήματος. Πολλά υποσχόμενη πάντως είναι η παραγωγή ενέργειας με 

πυρηνική σύντηξη, για την επίτευξη της οποίας όμως πρέπει να ξεπεραστούν αρκετά 

τεχνικά προβλήματα. Αν και όταν αυτά λυθούν, η ανθρωπότητα θα έχει στη διάθεσή 

της πρακτικά απεριόριστη ποσότητα ενέργειας. Οι ανανεώσιμες πηγές επίσης έχουν 

μειονεκτήματα, με κυριότερα το κόστος τους και το ότι η παραγόμενη ενέργεια είναι 

στατιστικό μέγεθος με μεγάλη διακύμανση αρκετές φορές. 

 

1.3 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

 

Ανανεώσιμες ονομάζουμε τις πηγές ενέργειας, οι οποίες πρακτικά είναι 

ανεξάντλητες. Στην πραγματικότητα αυτές παράγονται συνεχώς από πρωτογενείς 

πηγές ενέργειας όπως είναι η κίνηση της γης και η πυρηνική σύντηξη, που στο ηλιακό 

μας σύστημα λαμβάνει χώρα στον ήλιο. 

Οι κυριότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η ηλιακή, η αιολική, η 

υδροηλεκτρική, η ενέργεια των κυμάτων, η ενέργεια που προέρχεται από τις 

παλίρροιες, η γεωθερμική και η ενέργεια που προέρχεται από τη βιομάζα. Όπως 

αναφέρθηκε πιο πάνω και τα ορυκτά καύσιμα δημιουργούνται συνεχώς, αλλά με 

πάρα πολύ αργό ρυθμό και γι' αυτό δε συμπεριλαμβάνονται στις ανανεώσιμες πηγές. 

Καθεμιά από τις ανανεώσιμες πηγές έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

[6,7]. Κοινά πλεονεκτήματα όλων είναι το γεγονός ότι δεν εξαντλούνται, ότι κάθε 

χώρα μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια από αυτές χωρίς να εξαρτάται ιδιαίτερα 

από εξωτερικούς παράγοντες και ότι δε μολύνουν το περιβάλλον. Δυστυχώς όμως τα 

μειονεκτήματα είναι αρκετά. Καταρχήν οι ανανεώσιμες πηγές δεν είναι διαθέσιμες 

παντού, ή τουλάχιστον δεν είναι εφικτή παντού η εκμετάλλευσή τους. Επιπλέον η 

ενέργεια που προσφέρουν σε κάθε μέρος παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις και 

μπορεί να μην είναι διαθέσιμη όταν χρειάζεται. Ακόμα, αν εξαιρέσουμε τη 

γεωθερμική και την αιολική ενέργεια, η εκμετάλλευση των υπολοίπων έχει σχετικά 

μεγάλο οικονομικό κόστος. Όσον αφορά στην ενέργεια από τα κύματα, μέχρι τώρα 
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δεν έχει βρεθεί τρόπος για την αξιοποίησή της σε μεγάλη κλίμακα. Τέλος γνωρίζουμε 

ότι η αξιοποίηση μερικών από τις ανανεώσιμες πηγές επιφέρει διαταραχή στα 

οικοσυστήματα. 

Παρόλα τα μειονεκτήματά τους, οι ανανεώσιμες πηγές έχουν προσελκύσει τις 

τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον των κρατών και ιδιωτικών επιχειρήσεων για 

έρευνα και ανάπτυξη. Οι κυριότεροι λόγοι είναι η επιθυμία για απεξάρτηση από τα 

ορυκτά καύσιμα και κυρίως από το πετρέλαιο, τα αποθέματα του οποίου ελέγχονται 

και η τιμή του οποίου διαμορφώνεται από ορισμένα κράτη, καθώς και η ανάγκη για 

τη χρησιμοποίηση "καθαρών" μορφών ενέργειας για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Οι ανανεώσιμες πηγές οι οποίες συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον είναι η ηλιακή  και η αιολική. Δεν εξετάζουμε βέβαια την υδροηλεκτρική 

ενέργεια, καθώς χρησιμοποιείται εδώ και πολλές δεκαετίες και η σχετική τεχνολογία 

έχει ήδη αναπτυχθεί αρκετά. Επίσης μεγάλη πρόοδος σημειώνεται και στην 

αξιοποίηση της βιομάζας, καθώς συνδέεται με τη διαχείριση των οργανικών 

αποβλήτων από καλλιέργειες και των απορριμμάτων. 

Όσον αφορά στο κόστος, η εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας έχει ήδη 

αρκετά χαμηλό κόστος, ενώ η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας συνοδεύεται από 

υψηλό κόστος, το οποίο όμως μειώνεται. Άλλωστε σε πολλές χώρες δίνονται 

επιδοτήσεις για την κατασκευή αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών συστημάτων 

παραγωγής ενέργειας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από το 1999 μέχρι το 

2005 η εγκατεστημένη ισχύς ανεμογεννητριών παγκοσμίως τετραπλασιάστηκε, όμως 

ακόμα αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% της συνολικής παραγόμενης ισχύος. 

Ένα σημαντικό πρόβλημα με αυτές τις ανανεώσιμες πηγές είναι όπως 

προαναφέρθηκε το γεγονός ότι δεν είναι διαθέσιμες όποτε χρειαζόμαστε ενέργεια. 

Για παράδειγμα, το βράδυ ή σε μια μέρα με πυκνή συννεφιά οι φωτοβολταϊκές 

γεννήτριες δεν παράγουν ενέργεια. Έντονα στατιστικό μέγεθος είναι και η ποσότητα 

της ενέργειας που μπορούν να παράγουν οι ανεμογεννήτριες, καθώς μπορούν να 

λειτουργήσουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή ταχύτητας του ανέμου. Έτσι συμβαίνει 

σε ώρες με υψηλή κατανάλωση ενέργειας οι ανανεώσιμες πηγές να μη μπορούν να 

προσφέρουν πολλή ενέργεια, ενώ όταν η κατανάλωση είναι χαμηλή να 

υπολειτουργούν και ουσιαστικά να χάνεται με αυτό τον τρόπο ενέργεια. Γίνεται 

φανερό ότι είναι επιθυμητή η ύπαρξη κάποιου μέσου για την αποθήκευση ενέργειας. 

Τρεις από τις επιλογές που υπάρχουν είναι η αποθήκευση της ενέργειας ως 

υδροηλεκτρική, σε μπαταρίες και σε μορφή υδρογόνου [8]. Στην πρώτη περίπτωση η 
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πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια τροφοδοτεί αντλίες, οι οποίες ανυψώνουν μάζες 

νερού προσδίδοντάς τους δυναμική ενέργεια. Στη δεύτερη περίπτωση η ενέργεια 

αυτή χρησιμοποιείται για τη φόρτιση τεράστιων μπαταριών. Αυτή η μέθοδος απαιτεί 

ακριβές μπαταρίες, που χρειάζονται συχνή συντήρηση και έχουν σχετικά μικρή 

διάρκεια ζωής. Στην τρίτη περίπτωση η ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή υδρογόνου, με τη βοήθεια της ηλεκτρόλυσης. 

Όταν χρειαστεί, το αποθηκευμένο υδρογόνο μπορεί να παράγει ενέργεια 

τροφοδοτώντας συσκευές, που ονομάζονται κυψέλες καυσίμου. Κάτι πολύ σημαντικό 

σχετικά με το υδρογόνο και τις κυψέλες καυσίμου, είναι ότι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την κίνηση οχημάτων με ηλεκτροκινητήρα, δηλαδή υπό 

προϋποθέσεις έχουν τη δυνατότητα στο μέλλον να αντικαταστήσουν το πετρέλαιο 

στα μέσα μεταφοράς. Στο επόμενο κεφάλαιο εξετάζονται η λειτουργία και τα 

χαρακτηριστικά των κυψελών καυσίμου. 
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Κεφάλαιο 2 – Κυψέλες καυσίμου 
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2.1 Ορισμός και λειτουργία της κυψέλης καυσίμου 

 

Η κυψέλη καυσίμου ή κυψέλη υδρογόνου, που στα αγγλικά ονομάζεται fuel 

cell ή hydrogen cell, είναι μια συσκευή που μετατρέπει χημική ενέργεια σε 

ηλεκτρική. Τα βασικά στοιχεία της είναι η άνοδος, η κάθοδος και ο ηλεκτρολύτης 

που παρεμβάλλεται ανάμεσά τους. Η αντίδραση που λαμβάνει χώρα σε αυτή είναι η 

αντίστροφη της ηλεκτρόλυσης και θα περιγραφεί αναλυτικά στη συνέχεια. 

Αν τροφοδοτήσουμε μία κυψέλη καυσίμου με υδρογόνο στην άνοδο και 

οξυγόνο στην κάθοδο, με τη βοήθεια του ηλεκτρολύτη και σε κατάλληλες συνθήκες 

πίεσης και θερμοκρασίας γίνεται η αντίδραση καύσης του υδρογόνου (2-1). 

 

O2HO2H 222 →+                                               (2-1) 

 

Με αυτή την αντίδραση παράγεται ηλεκτρική ενέργεια. Για να καταλάβουμε 

πώς γίνεται αυτό, πρέπει να επικεντρωθούμε στις επιμέρους αντιδράσεις που 

λαμβάνουν χώρα σε κάθε ηλεκτρόδιο. Στην άνοδο, το υδρογόνο ιονίζεται, 

απελευθερώνοντας έτσι ηλεκτρόνια και κατιόντα H+(πρωτόνια) και ενέργεια: 

 
−+ +→ e4H42H2                                               (2-2) 

 

Τα κατιόντα διαπερνούν τον ηλεκτρολύτη και φτάνουν κατευθείαν στην 

κάθοδο. Ο ηλεκτρολύτης όμως θα πρέπει να μην επιτρέπει τη διέλευση ηλεκτρονίων 

από μέσα του, έτσι ώστε αυτά να πρέπει  να διασχίσουν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, που 

θα συνδέει την άνοδο με την κάθοδο, ώστε να καταλήξουν σε αυτήν. Έτσι τελικά 

στην κάθοδο γίνεται η αντίδραση 

 

O2H4H4O 22 →++ −+ e                                         (2-3) 

 

Η σειρά των αντιδράσεων που παρατέθηκε αποτελεί τη βασική αρχή 

λειτουργίας των κυψελών καυσίμου. Όπως θα δούμε στη συνέχεια υπάρχουν πολλοί 

τύποι κυψελών καυσίμου, με διάφορες παραλλαγές όσον αφορά στη λειτουργία τους. 

Βλέπουμε ότι η λειτουργία μιας κυψέλης καυσίμου έχει αρκετά κοινά στοιχεία 

με τη λειτουργία μιας μπαταρίας, καθώς και οι δύο είναι ηλεκτροχημικές συσκευές 
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μετατροπής ενέργειας. Ενώ όμως η μπαταρία μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια 

μέχρι να εκφορτιστεί, η κυψέλη υδρογόνου μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια 

όσο τροφοδοτείται με τα καύσιμα που χρησιμοποιεί, δηλαδή υδρογόνο και οξυγόνο. 

Σημειώνεται εδώ ότι μια κυψέλη καυσίμου συνήθως τροφοδοτείται με ατμοσφαιρικό 

αέρα και όχι με καθαρό οξυγόνο. Στο σχήμα 2.1 βλέπουμε τα όσα προαναφέρθηκαν. 

 

 
Σχήμα 2.1 Λειτουργία της κυψέλης καυσίμου [9]. 

 

2.2 Είδη κυψελών καυσίμου 

 

Ανάλογα με τον τύπο του ηλεκτρολύτη που χρησιμοποιείται, διακρίνουμε 

διάφορα είδη  κυψελών καυσίμου. Από αυτά τα πιο γνωστά είναι 

• οι κυψέλες καυσίμου πολυμερισμένης μεμβράνης (Proton Exchange 

Membrane Fuel Cells ,PEMFC) 

• οι αλκαλικές κυψέλες υδρογόνου (Alkaline Fuel Cells , AFC) 

• οι κυψέλες καυσίμου φωσφορικού οξέος (Phosphoric Acid Fuel Cells PAFC) 

• οι κυψέλες τηγμένων ανθρακικών αλάτων (Molten Carbonate Fuel Cells, 

MCFC) 

• οι κυψέλες άμεσης στάθμης μεθανόλης (Direct Methanol Fuel Cells, DMFC) 

• οι κυψέλες άμεσης στάθμης αιθανόλης (Direct Ethanol Fuel Cells, DEFC) 

• οι ενεργειακές κυψέλες στερεού οξειδίου (Solid Oxide Fuel Cells, SOFC). 
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Καθένα από αυτά τα είδη αυτά έχει μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα έναντι 

των άλλων. Στον πίνακα 2.1 γίνεται σύγκριση μεταξύ μερικών ειδών κυψελών 

καυσίμου. 

 

 
Πίνακας 2.1 Τύποι κυψελών καυσίμου [9]. 

 

Αυτή τη στιγμή επικρατέστερες είναι οι PEMFC, που συγκεντρώνουν αρκετά 

επιθυμητά χαρακτηριστικά. Ο ηλεκτρολύτης που χρησιμοποιείται σε αυτές είναι 

άριστος αγωγός πρωτονίων. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι ο ηλεκτρολύτης 

αυτός είναι ένα στερεό πολυμερές, κάτι που τα κάνει πιο ασφαλή σε σχέση με αυτά 

που έχουν υγρό ηλεκτρολύτη. Επιπλέον ο στερεός ηλεκτρολύτης φθείρεται πιο αργά 

και δίνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην κυψέλη καυσίμου. Ακόμα, για δεδομένο 

όγκο και βάρος οι PEMFC παράγουν περισσότερη ενέργεια από πολλά άλλα είδη 

κυψελών υδρογόνου. Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή μία συστοιχία κυψελών 

καυσίμου στο μέγεθος μιας μικρής βαλίτσας είναι αρκετή για τη λειτουργία ενός 

αυτοκινήτου. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι επιπλέον η σχετικά χαμηλή θερμοκρασία 

λειτουργίας τους, από 50oC μέχρι 100oC. Για αυτούς τους λόγους, στη συνέχεια της 

εργασίας θα ασχοληθούμε με τις κυψέλες καυσίμου PEM. 
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2.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των κυψελών καυσίμου 

 

Οι κυψέλες καυσίμου και οι γεννήτριες στις οποίες γίνεται καύση ορυκτών 

καυσίμων χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στη συνέχεια 

θα παρουσιαστούν τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των 

κυψελών καυσίμου έναντι αυτών των μηχανών και έναντι των μπαταριών [10,11]. 

 Πλεονεκτήματα έναντι των μηχανών εσωτερικής καύσης 

• Αποτελούν πιο καθαρή πηγή ενέργειας. Οι κυψέλες καυσίμου παράγουν 

μόνο ηλεκτρική ενέργεια, θερμότητα και νερό. Το υδρογόνο όμως δεν 

απαντάται μόνο του στη φύση, οπότε πρέπει να παραχθεί. Η παραγωγή 

υδρογόνου γίνεται βασικά με τρεις τρόπους: με τη χρήση ορυκτών 

καυσίμων, με τη βοήθεια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η 

φωτοβολταϊκή, η αιολική, η υδραυλική, η γεωθερμική και η βιομάζα, και 

τέλος με ηλεκτρόλυση. Επικρατέστερη μέθοδος παραγωγής υδρογόνου 

αυτή τη στιγμή είναι η αναμόρφωση του φυσικού αερίου. Ακόμα πάντως 

και σε αυτή την περίπτωση, που το υδρογόνο παράγεται από ορυκτό 

καύσιμο, η ρύπανση που προκαλείται είναι αρκετά μικρότερη σε σύγκριση 

με τις μηχανές που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα [1]. 

• Έχουν μεγαλύτερη απόδοση. Οι κυψέλες καυσίμου δε λειτουργούν σε 

θερμοδυναμικό κύκλο, επομένως δεν έχουν το αντίστοιχο αυστηρό όριο 

για την απόδοση, αλλά ισχύει για αυτές το όριο απόδοσης της χημικής 

αντίδρασης, το οποίο όμως είναι υψηλότερο. Ακόμα, τα μηχανικά μέρη 

που χρειάζονται, για παράδειγμα οι αντλίες, έχουν πολύ λιγότερες 

απώλειες από τα κινούμενα μέρη μιας μηχανής. Με συμπαραγωγή 

ηλεκτρισμού και θερμότητας, η απόδοση μπορεί να ξεπεράσει το 90%. 

• Είναι πολύ πιο αθόρυβα, καθώς τα κινούμενα μηχανικά μέρη είναι 

ελάχιστα. 

• Είναι πιο αξιόπιστα, για τον ίδιο λόγο. 

• Η συντήρησή τους είναι ευκολότερη. 

• Λειτουργούν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. 

• Ανταποκρίνονται πιο γρήγορα στις μεταβολές του φορτίου. 

• Ευνοούν την κατανεμημένη παραγωγή ενέργειας. 
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 Πλεονεκτήματα έναντι των μπαταριών 

• Οι κυψέλες καυσίμου παράγουν ενέργεια όσο τροφοδοτούνται με 

υδρογόνο και οξυγόνο. Αντίθετα οι μπαταρίες χρειάζονται φόρτιση. 

• Τα συστήματα κυψελών υδρογόνου είναι ελαφρύτερα από αντίστοιχα 

συστήματα με μπαταρίες [12]. 

• Οι κυψέλες υδρογόνου είναι πιο αξιόπιστες, χρειάζονται λιγότερο τακτικά 

συντήρηση και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

 

 Μειονεκτήματα των κυψελών καυσίμου 

• Το κόστος των κυψελών καυσίμου είναι ακόμα πολύ μεγάλο. 

• Η παραγωγή, η μεταφορά, η διανομή και η αποθήκευση του υδρογόνου 

παρουσιάζουν πολλές δυσκολίες. Ακόμα, η δημιουργία των κατάλληλων 

υποδομών για το δίκτυο μεταφοράς και διανομής του υδρογόνου απαιτεί 

τεράστια κεφάλαια. 

• Το αέριο υδρογόνο έχει πολύ μεγάλο όγκο και αποθηκεύεται δύσκολα. 

Ακόμα και το υγρό υδρογόνο έχει πολύ μεγαλύτερο όγκο (κατά 5 φορές 

περίπου) από ποσότητα πετρελαίου που αποδίδει την ίδια ποσότητα 

ενέργειας [13]. 

• Συνυπολογίζοντας όλο τον εξοπλισμό που χρειάζονται για τη λειτουργία 

τους, τα συστήματα κυψελών καυσίμου είναι βαρύτερα και πιο ογκώδη 

από μηχανές εσωτερικής καύσης, που είναι ικανές να παράγουν 

αντίστοιχη ποσότητα ενέργειας [12]. 

 

2.4 Εφαρμογές των κυψελών καυσίμου 

 

Οι κυψέλες καυσίμου μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε χρειάζεται 

ηλεκτρική ενέργεια. Το φάσμα των απαιτήσεων σε ισχύ που μπορούν να καλύψουν 

είναι πολύ ευρύ. Υπάρχουν συστήματα κυψελών υδρογόνου ονομαστικής ισχύος που 

ξεκινά από τα λίγα Watt και φτάνει μέχρι και την τάξη των MW.  

Ένας τομέας στον οποίο έχει γίνει αρκετή έρευνα πάνω στις κυψέλες 

καυσίμου είναι η βιομηχανία οχημάτων. Ήδη από το 1995 η Ballard Systems είχε 

δοκιμάσει κυψέλες PEM σε λεωφορεία [14]. Μέχρι αυτή τη στιγμή όλες οι μεγάλες 

αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν κατασκευάσει μοντέλα ηλεκτρικών ή και υβριδικών 
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αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν κυψέλες υδρογόνου για τη λειτουργία του 

ηλεκτροκινητήρα. Τα περισσότερα από αυτά είναι πρωτότυπα και δε διατίθενται στην 

αγορά. Υπάρχουν όμως και κάποια μοντέλα τα οποία ήδη κυκλοφορούν στους 

δρόμους. Για παράδειγμα στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ υπάρχει εν λειτουργία στόλος 

λεωφορείων που κινούνται με κυψέλες υδρογόνου, ενώ και αρκετές εταιρίες όπως η 

Toyota, η Nissan, η Mazda και η Honda διαθέτουν στην αγορά με leasing 

περιορισμένους αριθμούς αυτοκινήτων που κινούνται με υδρογόνο [15]. 

Υπολογίζεται πάντως ότι τα πρώτα μοντέλα μαζικής παραγωγής θα κυκλοφορήσουν 

το 2010. Πρόβλημα για την είσοδο αυτής της τεχνολογίας στην αγορά αποτελεί το 

γεγονός ότι θα πρέπει να κατασκευαστεί δίκτυο πρατηρίων ανεφοδιασμού των 

οχημάτων αντίστοιχο με αυτό των πρατηρίων βενζίνης. Πάντως τέτοια πρατήρια 

έχουν ήδη κατασκευαστεί στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Ιαπωνία και σε κάποιες 

ευρωπαϊκές χώρες [16]. Σημειώνεται ότι έχουν κατασκευαστεί και πρωτότυπα 

μοτοσικλετών που λειτουργούν με κυψέλες υδρογόνου. 

Εκτός από τα λεωφορεία, τα αυτοκίνητα και τις μηχανές, οι κυψέλες 

υδρογόνου βρίσκουν εφαρμογή και σε άλλα οχήματα όπως αεροπλάνα, πλοία, 

υποβρύχια και διαστημόπλοια. Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι οι πρώτες κυψέλες 

καυσίμου του εμπορίου χρησιμοποιήθηκαν από τη NASA στη δεκαετία του 1960 για 

την παροχή ενέργειας σε διαστημόπλοια [17]. Οι κυψέλες υδρογόνου συνεχίζουν να 

χρησιμοποιούνται στα διαστημόπλοια. Ακόμα, έχουν κατασκευαστεί και πρωτότυπα 

αεροπλάνα που λειτουργούν με κυψέλες. Ένα παράδειγμα είναι το πρωτότυπο μη 

επανδρωμένο "Helios", που είχε συλλέκτες ηλιακής ενέργειας στα φτερά του ώστε να 

παράγει υδρογόνο με ηλεκτρόλυση κατά την πτήση και στη συνέχεια να το 

χρησιμοποιεί [18,19]. Πρωτότυπα πλοία και υποβρύχια που χρησιμοποιούν κυψέλες 

υδρογόνου έχουν κατασκευαστεί στη Γερμανία, στην Αγγλία, στις ΗΠΑ και στον 

Καναδά. Ειδικά για τέτοιες εφαρμογές οι κυψέλες παρουσιάζουν πολλά 

πλεονεκτήματα συγκριτικά με τις ντηζελομηχανές όπως αυξημένη αποδοτικότητα, 

χαμηλότερο κόστος καυσίμων, μικρότερες εκπομπές θερμότητας, λιγότερες δονήσεις 

και χαμηλότερα επίπεδα θορύβου. Ειδικά τα δυο τελευταία είναι πολύ σημαντικά 

γιατί κάνουν πιο δύσκολη την ανίχνευση των πλοίων και των υποβρυχίων. Επιπλέον 

με τις κυψέλες τα υποβρύχια μπορούν να μείνουν για εβδομάδες στο βυθό χωρίς να 

ανέβουν στην επιφάνεια [20,21]. 

Οι κυψέλες καυσίμου βρίσκουν εφαρμογές και στην παραγωγή ενέργειας για 

οικίες και βιομηχανίες. Καταρχήν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βοηθητικές πηγές 
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ενέργειας, αντί για τις γεννήτριες που χρησιμοποιούνται σήμερα, σε περίπτωση 

διακοπής του ρεύματος λόγω προβλημάτων του δικτύου ηλεκτροδότησης [22]. 

Μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή ενέργειας σε μόνιμη βάση, σε 

ένα σύστημα με κατανεμημένη παραγωγή ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση σε κάθε 

κτήριο στο οποίο θα χρησιμοποιούνται κυψέλες θα εγκαθίστανται φωτοβολταϊκές 

γεννήτριες και ανεμογεννήτριες. Η ενέργεια που θα παράγεται από αυτές και που δε 

θα μπορεί να καταναλωθεί αμέσως, θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή υδρογόνου 

με τη μέθοδο της ηλεκτρόλυσης, το οποίο στη συνέχεια θα αποθηκεύεται για 

μελλοντική χρήση. Παράλληλα όταν η ενέργεια που θα παράγεται από τις 

ανανεώσιμες πηγές και από τις κυψέλες δε θα είναι επαρκής, αυτή θα παρέχεται από 

το δίκτυο, ενώ όταν είναι πλεονάζουσα θα διοχετεύεται σε αυτό [22,23]. Σε πολύ 

μεγάλες εγκαταστάσεις το υδρογόνο μπορεί να παράγεται και με την αναμόρφωση 

του φυσικού αερίου. Αυτά που περιγράφονται έχουν ήδη βρει εφαρμογή σε χιλιάδες 

εγκαταστάσεις ανά τον κόσμο, ενδεικτική λίστα των οποίων μπορεί να βρεθεί στο 

[24]. Ακόμα, όταν η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από κυψέλες καυσίμου 

συνδυάζεται με την αξιοποίηση της θερμική ενέργειας που εκλύεται (συμπαραγωγή), 

ο βαθμός απόδοσης φτάνει το 80% [21]. 

Οι κυψέλες καυσίμου μπορούν ακόμα να αντικαταστήσουν τις μπαταρίες στις 

ηλεκτρονικές συσκευές, με κύριο πλεονέκτημα τη μεγάλη πυκνότητα ενέργειας. Για 

παράδειγμα ένα κινητό που λειτουργεί με κυψέλες υδρογόνου θα μπορεί να έχει 

αυτονομία μέχρι και ένα μήνα, ενώ ένας φορητός υπολογιστής μέχρι και δέκα ώρες. 

Αντίστοιχα οφέλη θα υπάρχουν για φωτογραφικές μηχανές, κάμερες, ηλεκτρικά 

εργαλεία και πολλές άλλες συσκευές [22,23]. Σημειώνεται ότι οι κυψέλες που έχουν 

κατασκευαστεί ειδικά για τέτοιες εφαρμογές χρησιμοποιούν μεθανόλη, ένα πολύ 

φθηνό καύσιμο. 

 

2.5 Υδρογόνο και ασφάλεια 

 

Πολλοί άνθρωποι έχουν την εντύπωση ότι το υδρογόνο είναι πάρα πολύ 

επικίνδυνο ως καύσιμο. Αυτή η παρεξήγηση οφείλεται στο γεγονός το συνδέουν με 

τη βόμβα υδρογόνου και με διάφορα τραγικά γεγονότα όπως η καταστροφή του 

αερόπλοιου Hindenburg και η έκρηξη που συνέβη στο διαστημόπλοιο Apollo 13 

[25,26]. Όμως η λειτουργία της βόμβας υδρογόνου δεν έχει καμιά σχέση με τη χρήση 
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του ως καύσιμο, το υδρογόνο δεν ήταν η αιτία της έκρηξης που συνέβη στο 

Hindenburg (πολλοί σύνδεσμοι για σχετικά άρθρα παρατίθενται στο [25]) ούτε αυτής 

που συνέβη στο Apollo 13 [26]. 

Στην πραγματικότητα το υδρογόνο είναι το ίδιο, ίσως και περισσότερο, 

ασφαλές καύσιμο όπως βενζίνη ή το φυσικό αέριο. Η θερμοκρασία αυτανάφλεξης για 

το υδρογόνο είναι 585oC, ενώ για τη βενζίνη είναι από 228oC μέχρι 501oC και για το 

μεθάνιο είναι 540oC. Στον ατμοσφαιρικό αέρα το υδρογόνο διασκορπίζεται και 

διαλύεται ταχύτατα, γι' αυτό μια διαρροή του είναι σαφώς λιγότερο επικίνδυνη από 

αυτή κάποιου άλλου καυσίμου. Ακόμα, το υδρογόνο είναι πολύ ελαφρύτερο από τον 

αέρα και όταν καίγεται οι φλόγες κατευθύνονται προς τα πάνω, μειώνοντας έτσι τον 

κίνδυνο της διασποράς της φωτιάς σε περίπτωση που αναφλεγεί. Τέλος το υδρογόνο 

είναι απόλυτα ασφαλές για την υγεία, σε αντίθεση με τη βενζίνη που είναι πολύ 

τοξική και τα παράγωγα της καύσης της, που είναι βλαβερά για την υγεία του 

ανθρώπου [27,28,29,30]. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ακόμα ότι το υδρογόνο χρησιμοποιείται εδώ και 

δεκαετίες σε πολλές εφαρμογές. Μερικά παραδείγματα είναι η βιομηχανία τροφίμων, 

η χημική βιομηχανία (κυρίως για την παρασκευή αμμωνίας), η επεξεργασία 

μετάλλων και η επεξεργασία των ορυκτών καυσίμων [31]. Η μεταφορά του γίνεται με 

ασφάλεια και δεν έχει σημειωθεί κάποιο περιστατικό δυστυχήματος που να οφείλεται 

σε αυτό. 

 

2.6 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των κυψελών καυσίμου PEM 

 

 Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται οι ηλεκτρικές ιδιότητες 

των κυψελών καυσίμου, σύμφωνα με αυτά που περιγράφονται στο [32]. 

 

2.6.1 V-I χαρακτηριστική  

 

Στο εξής η ανάλυση θα γίνει για κυψέλες καυσίμου που λειτουργούν σε 

συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και πίεσης, και συγκεκριμένα για τις PEMFC. Στο 

σχήμα 2.2 παρουσιάζεται η γραφική παράσταση της τάσης εξόδου μιας κυψέλης 

καυσίμου PEMFC συναρτήσει της πυκνότητας ρεύματος. 
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Σχήμα 2.2 Τυπική χαρακτηριστική V-I κυψέλης καυσίμου [32]. 

 

Από το θεωρητικό ηλεκτροχημικό μοντέλο για την κυψέλη καυσίμου, 

προκύπτει ότι η τάση ανοιχτού κυκλώματος είναι περίπου 1.1V μέχρι 1.2V. Όμως σε 

πραγματικές συνθήκες λειτουργίας παρατηρείται ότι η τάση μιας κυψέλης είναι 

σημαντικά χαμηλότερη από αυτή την τιμή. Παρατηρώντας τη χαρακτηριστική V-I, 

που προκύπτει από μετρήσεις, βγάζουμε τα εξής συμπεράσματα: 

 

• Η τάση ανοιχτού κυκλώματος είναι χαμηλότερη από τη θεωρητική τιμή 

• Αρχικά η τάση μειώνεται απότομα, ενώ για πιο μεγάλη πυκνότητα ρεύματος η 

κλίση μειώνεται 

• Από κάποιο σημείο και μετά η χαρακτηριστική πέφτει και πάλι πιο απότομα. 

 

Η μορφή αυτή της χαρακτηριστικής οφείλεται σε διάφορες απώλειες μέσα στην 

κυψέλη. Στη συνέχεια παρατίθενται και επεξηγούνται οι μηχανισμοί που 

δημιουργούν αυτές τις απώλειες. 

 
 
2.6.1.1  Πόλωση ενεργοποίησης (activation polarization) 

 

Το 1905 ο χημικός Tafel παρατήρησε ότι η πτώση τάσης πάνω στην επιφάνεια 

ενός ηλεκτροδίου ήταν παρόμοιας μορφής σε πλήθος διαφορετικών χημικών 
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αντιδράσεων. Σημειώνεται εδώ ότι αυτή η πτώση τάσης δεν έχει σχέση με ωμικές 

απώλειες, αλλά πρόκειται για την επιπλέον τάση που χρειάζεται για να γίνει η 

αντίδραση, και αντικατοπτρίζει ένα κινητικό φράγμα αυτής. Οφείλεται στη 

συγκέντρωση φορέων ηλεκτρικού φορτίου (ηλεκτρονίων και πρωτονίων) στην 

επιφάνεια των ηλεκτροδίων και του ηλεκτρολύτη. Αυτή η πτώση τάσης δίνεται από 

την εξίσωση 2-4, γνωστή ως εξίσωση του Tafel. 

 

0 0

log ln ,  
2act

i i R TV a A A
i i a F

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⋅
Δ = ⋅ = ⋅ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⋅ ⋅⎝ ⎠ ⎝ ⎠

,                          (2-4) 

 

όπου i  η πυκνότητα ρεύματος που δίνει η κυψέλη και A  ο συντελεστής μεταφοράς 

φορτίου, που εκφράζει το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για 

να μεταβάλλει το ρυθμό της ηλεκτροχημικής αντίδρασης, ως της την ηλεκτρική 

ενέργεια που καταναλώνεται. Η τιμή του εξαρτάται από την αντίδραση και από το 

υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το ηλεκτρόδιο, και βρίσκεται πάντα από 0 

έως 1. Συγκεκριμένα, για το ηλεκτρόδιο της ανόδου ο συντελεστής A  είναι περίπου 

0.5, ενώ για αυτό της καθόδου είναι από 0.1 ως 0.5. Το 0i  είναι η πυκνότητα του 

ρεύματος στην κυψέλη καυσίμου σε κατάσταση ισορροπίας. Η εξίσωση αυτή ισχύει 

μόνο για 0i i> . Γενικά, σε μικρότερη πυκνότητα ρεύματος 0i  αντιστοιχεί μεγαλύτερη 

πτώση τάσης στο ηλεκτρόδιο, της φαίνεται από την παραπάνω σχέση. Η συνάρτηση 

της τάσης επομένως, αν η πτώση τάσης οφειλόταν μόνο στο φαινόμενο αυτό, θα ήταν 

 

0
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,                         (2-5) 

 

όπου E η θεωρητική τιμή της τάσης ανοιχτού κυκλώματος της κυψέλης καυσίμου. 

Ο μηχανισμός που περιγράφηκε είναι ο επικρατέστερος στην περιοχή 

χαμηλής πυκνότητας ρεύματος. Σε αυτόν οφείλεται η απότομη πτώση της τάσης στην 

αρχή της καμπύλης. 
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2.6.1.2  Ροή ρεύματος διαμέσου της κυψέλης καυσίμου 

 

Προηγουμένως αναφέρθηκε ότι μέσω του ηλεκτρολύτη δεν υπάρχει ροή 

ρεύματος. Στην πραγματικότητα της κάποια ηλεκτρόνια καταφέρνουν να διασχίσουν 

τον ηλεκτρολύτη φτάνοντας έτσι από την άνοδο στην κάθοδο χωρίς να περάσουν από 

το εξωτερικό ηλεκτρικό κύκλωμα, προκαλώντας έτσι ηλεκτρικό ρεύμα εντός της 

κυψέλης. Αυτό σημαίνει ότι το καύσιμο (υδρογόνο) σπαταλάται χωρίς να έχει 

παράγει χρήσιμο έργο. Αυτό το φαινόμενο εξηγεί το γιατί η μετρούμενη τάση 

ανοιχτού κυκλώματος για την κυψέλη καυσίμου είναι χαμηλότερη από τη θεωρητική 

τιμή της. Ιδιαίτερα της κυψέλες που έχουν χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας, της οι 

PEM που της ενδιαφέρουν, η διαφορά ανάμεσα στην αναμενόμενη και στην 

πραγματική τάση ανοιχτού κυκλώματος είναι αρκετά σημαντική, της τάξης του 20%. 

Επειδή βέβαια δεν είναι δυνατόν να εισάγουμε ένα αμπερόμετρο μέσα στην 

κυψέλη, για να μετρήσουμε την τιμή του εσωτερικού ρεύματος της κυψέλης 

καυσίμου, αυτή συνήθως υπολογίζεται μέσω της μέτρησης της κατανάλωσης 

καυσίμου όταν τα άκρα της κυψέλης είναι ανοιχτοκυκλωμένα. Για να γίνει αυτή η 

μέτρηση χρησιμοποιούνται ιδιαίτερες τεχνικές, επειδή τα μεγέθη είναι πολύ μικρά. 

Αν in είναι η τιμή αυτή, προστίθεται στο ρεύμα εξόδου της προηγούμενης εξίσωσης 

υπολογισμού της τάσης της κυψέλης, η οποία τώρα γίνεται 
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iiAEV n                                          (2-6) 

 

Για να έχουμε μία ιδέα για τις τάξεις μεγέθους των παραπάνω ποσοτήτων, 

αναφέρεται ότι τυπικές τιμές είναι οι 1.2 ,  0.06 ,E V A V= =  

2 20 0.04 ,  3n
mA mAi icm cm= = . 

Στο γράφημα του σχήματος 2.3 φαίνεται ένα δείγμα της καμπύλης της τάσης μιας 

κυψέλης υδρογόνου σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν μέχρι αυτό το σημείο. Είναι 

προφανής η σημαντικότητα τόσο της πόλωσης ενεργοποίησης όσο και της ροής των 

ηλεκτρονίων διαμέσου του ηλεκτρολύτη. 
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Σχήμα 2.3 Πτώση τάσης λόγω της πόλωσης ενεργοποίησης. 

 

2.6.1.3  Ωμικές απώλειες 
 

Μέσα στην κυψέλη καυσίμου προκαλούνται ωμικές απώλειες λόγω της 

αντίστασης των ηλεκτροδίων, του ηλεκτρολύτη καθώς και των συνδέσεων μεταξύ 

των κυψελών, που απαρτίζουν μία συστοιχία. Όλες αυτές συμβολίζονται ως μία 

ισοδύναμη αντίσταση σε σειρά με την κυψέλη. Όμως, επειδή χρησιμοποιούμε 

πυκνότητα ρεύματος και όχι ρεύμα, θα θεωρήσουμε ωμική αντίσταση r  που 

αντιστοιχεί σε επιφάνεια 1 cm2 της κυψέλης καυσίμου. Αυτή η αντίσταση είναι 

σταθερή για όλες τις τιμές του ρεύματος εξόδου της κυψέλης. Έτσι η πτώση τάσης 

λόγω ωμικών απωλειών ακολουθεί το νόμο του Ohm riVohm ⋅=Δ . 

 

2.6.1.4 Πόλωση συγκέντρωσης (concentration polarization) 

 

Αν το οξυγόνο τροφοδοτείται στην κυψέλη καυσίμου με τη μορφή αερίου 

(συνήθως εισάγεται ατμοσφαιρικός αέρας), κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του θα 

παρατηρείται μία μικρή μείωση στη συγκέντρωση του οξυγόνου στην περιοχή του 

ηλεκτροδίου της καθόδου. Το μέγεθος της μείωσης θα εξαρτάται από το ρεύμα που 

θα δίνει η κυψέλη και από της παράγοντες, της από το πόσο καλά γίνεται η 

κυκλοφορία του αέρα στην κυψέλη. Επιπλέον καθώς η κυψέλη παράγει ρεύμα, η 



 - 36 - 

πίεση του αερίου υδρογόνου μειώνεται. Αυτή η μείωση εξαρτάται από την τιμή του 

ρεύματος, καθώς και από τα χαρακτηριστικά του συστήματος παροχής υδρογόνου. 

Αυτή η αδυναμία της διατήρησης της επιθυμητής συγκέντρωσης του 

καυσίμου και του οξειδωτικού μέσου οδηγεί σε πτώση της τάσης. Το πρόβλημα του 

υπολογισμού της δεν έχει γενική λύση που να ισχύει σε της της περιπτώσεις. Είναι 

της δυνατόν να γίνει μια προσέγγιση, ως εξής. 

Γνωρίζουμε η μεταβολή της τάσης που οφείλεται σε μια μεταβολή της πίεσης 

του υδρογόνου δίδεται από τη σχέση (2-7). 
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.                                             (2-7) 

 

Αν η τιμή πυκνότητας ρεύματος 1i  είναι η μέγιστη που μπορεί να μας δώσει η 

κυψέλη λόγω του περιορισμένου ρυθμού παροχής υδρογόνου, η πίεση του αερίου 

τότε θα είναι μηδέν. Επιπλέον θέτουμε 1P  τη μέγιστη πίεση για μηδενικό ρεύμα, και 

κάνουμε την παραδοχή ότι αυτή μειώνεται γραμμικά με την αύξηση του ρεύματος. 

Τότε, για πυκνότητα ρεύματος i  η πίεση θα είναι 

 

2
2 1

1 1 1

1 1Pi iP P
i P i

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − ⇒ = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
.                                    (2-8) 

 

Προκύπτει λοιπόν ότι η πτώση τάσης που οφείλεται στη συγκέντρωση του 

καυσίμου δίνεται από τη σχέση (2-9). 

 

1

ln 1
2conc
R T iV

F i
⎛ ⎞⋅

Δ = ⋅ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

.                                         (2-9) 

 

Αυτή η σχέση μπορεί να βρεθεί σε πολλά βιβλία, όμως έχει πολλές αδυναμίες. 

Για παράδειγμα, το υδρογόνο που τροφοδοτείται σε κυψέλες χαμηλής θερμοκρασίας 

λειτουργίας δεν είναι καθαρό όπως έχει υποτεθεί, αλλά έχει προσμίξεις. Επιπλέον δεν 

υπολογίζεται η επίδραση της παραγωγής και απομάκρυνσης των προϊόντων της 

αντίδρασης (πχ νερό). 



 - 37 - 

Εκτός αυτής της σχέσης, χρησιμοποιείται ευρέως μια εμπειρική σχέση, που 

δεν έχει όμως θεωρητική βάση. Σύμφωνα με αυτή, η πτώση τάσης που οφείλεται 

στην ελάττωση της συγκέντρωσης των καυσίμων κοντά στα ηλεκτρόδια υπολογίζεται 

από τη σχέση (2-10). 

 

exp( )concV m n iΔ = ⋅ ⋅ ,                                          (2-10) 

 

όπου m και n σταθερές, που επιλέγονται ανάλογα με την περίσταση. Τυπικές τιμές 

είναι οι mA
cmnVm

235 108,103 −− ⋅=⋅= . 

Σε αυτό το μηχανισμό οφείλεται η ραγδαία μείωση της τάσης για μεγάλες 

τιμές πυκνότητας ρεύματος. Η πτώση τάσης που προκαλεί για μικρότερες τιμές της 

πυκνότητας ρεύματος είναι ανεπαίσθητη. 

 

2.6.1.5 Συνδυασμός όλων των πτώσεων τάσης σε ένα μοντέλο 

 

Συνδυάζοντας όλες τις παραπάνω πτώσεις τάσης σε μία σχέση, προκύπτει ότι 

η τάση εξόδου μιας κυψέλης καυσίμου ως προς την πυκνότητα ρεύματος i  δίνεται 

(προσεγγιστικά) από τις σχέσεις (2-11). 

 

0

  ή            

ln exp( )

ohm act conc

n

V E V V V

i iV E i r A m n i
i

= −Δ −Δ −Δ

⎛ ⎞+
= − ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠

                            (2-11) 

 

Επειδή όμως η πυκνότητα ρεύματος ni  έχει πολύ μικρή τιμή, είναι πολύ 

δύσκολο να μετρηθεί και επιπλέον είναι χρήσιμη μόνο για την επεξήγηση της αρχικής 

πτώσης τάσης, παραλείπεται. Αυτό όμως σημαίνει ότι η εξίσωση (2-12) δεν ισχύει για 

πολύ μικρό ρεύμα. 

 

( ) ( ) )exp(lnln 0 inmiAiAriEV ⋅⋅−⋅+⋅−⋅−=                      (2-12) 

 

Θέτοντας τώρα στην (2-12) όπου ( )0ln iAEEoc ⋅+=  καταλήγουμε στη σχέση (2-13). 
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( ) )exp(ln inmiAriEV oc ⋅⋅−⋅−⋅−= .                            (2-13) 

 

Οι τιμές που θα χρησιμοποιηθούν για τη μοντελοποίηση είναι οι εξής: 

mA
cmnVmVAcmkrVEoc

23524 108,1011.2,03.0,1045.2,031.1 −−− ⋅=⋅==⋅Ω⋅==  

 

Στο σχήμα 2.4 βλέπουμε το γράφημα αυτής της συνάρτησης, το οποίο 

ταιριάζει πράγματι με το γράφημα του σχήματος 2.2. 
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Σχήμα 2.4 Θεωρητική καμπύλη V-I κυψέλης καυσίμου σύμφωνα με τη συνάρτηση. 

 

Παρατηρούμε ότι η μέγιστη τάση στην έξοδο μιας τέτοιας κυψέλης είναι το 

πολύ 1V περίπου, ενώ σημειώνεται ότι σε άλλα είδη κυψελών μπορεί να φτάσει μέχρι 

1.2V. Η τάση αυτή όμως είναι πολύ μικρή για πολλές από τις εφαρμογές που έχουν οι 

κυψέλες υδρογόνου, για παράδειγμα σε οχήματα ή σε εγκαταστάσεις. Αυτό μας 

οδηγεί στη σύνδεση πολλών κυψελών σε σειρά, σε διατάξεις που ονομάζονται 

συστοιχίες κυψελών καυσίμου ή στα αγγλικά fuel cell stacks. Γενικά δεν είναι 

επιθυμητή η σύνδεση πολύ μεγάλου πλήθους κυψελών σε σειρά, γιατί έτσι υπάρχουν 

μεγάλες απώλειες ενέργειας στις συνδέσεις και προκύπτουν προβλήματα στην 
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τροφοδοσία και στη διαχείρισή τους. Θα θεωρήσουμε εδώ συστοιχία 50 κυψελών, με 

εμβαδόν επιφάνειας ηλεκτροδίων 50cm2. Η χαρακτηριστική V-I αυτής φαίνεται στο 

σχήμα 2.5. 

 

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60

I (A)

V 
(V

)

 
Σχήμα 2.5 Χαρακτηριστική V-I της συστοιχίας. 

 

Στο σχήμα 2.6 φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται οι κυψέλες 

καυσίμου για το σχηματισμό συστοιχιών. 
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Σχήμα 2.6 Σχεδιάγραμμα συστοιχίας κυψελών καυσίμου [33]. 

 

2.6.2 Μεταβατική συμπεριφορά των κυψελών υδρογόνου PEM 

 

2.6.2.1  Το φαινόμενο της διπλής στοιβάδας ηλεκτρικού φορτίου (charge 

double layer) 

 

Κατά την επαφή δύο διαφορετικών υλικών, παρατηρείται συγκέντρωση 

φορέων ηλεκτρικού φορτίου στην επιφάνεια επαφής τους [32]. Δημιουργείται δηλαδή 

ένα στρώμα φορέων φορτίου στην επιφάνεια κάθε υλικού, για παράδειγμα στην 

επιφάνεια επαφής μεταξύ ημιαγωγών τύπου-p και τύπου-n συγκεντρώνονται οπές 

στην επιφάνεια του πρώτου και ηλεκτρόνια στην επιφάνεια του δεύτερου. Αυτό είναι 

το φαινόμενο της διπλής στοιβάδας. Συγκεκριμένα για τις κυψέλες καυσίμου που μας 

ενδιαφέρουν, αυτό το φαινόμενο παρατηρείται μεταξύ των ηλεκτροδίων και του 

ηλεκτρολύτη, καθώς στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου συσσωρεύονται ηλεκτρόνια, 

ενώ στην επιφάνεια επαφής του ηλεκτρολύτη με το ηλεκτρόδιο συγκεντρώνονται 

ιόντα. Η αντίδραση που γίνεται εκεί είναι η (2-3), που επαναλαμβάνεται εδώ. 

 

O2H4H4O 22 →++ −+ e  

 

Όσο μεγαλύτερη είναι η πυκνότητα του φορτίου, τόσο πιθανότερο είναι να 

αντιδράσει το υδρογόνο με το οξυγόνο και τόσο μεγαλύτερο είναι το ρεύμα της 
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κυψέλης. Παράλληλα όμως η μεγάλη πυκνότητα φορτίου δημιουργεί μεγάλη διαφορά 

δυναμικού που αντιτίθεται στη διέλευση του ρεύματος. Είναι φανερό λοιπόν ότι η 

διπλή στοιβάδα είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει η αντίδραση, όμως αυτή 

προκαλεί και την απότομη πτώση της τάσης εξόδου στην αρχή της καμπύλης V-I της 

κυψέλης υδρογόνου (πόλωση ενεργοποίησης). 

Από αυτά που προηγήθηκαν καταλαβαίνουμε ότι λόγω αυτού του φαινομένου 

δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο αποθηκεύοντας ενέργεια, επομένως αυτό το στρώμα 

φορτίου συμπεριφέρεται σαν πυκνωτής. Όταν λοιπόν μεταβάλλεται η τιμή του 

ρεύματος, χρειάζεται κάποιος χρόνος μέχρι να μεταβληθεί η ποσότητα του φορτίου. 

Η πτώση τάσης λοιπόν που σχετίζεται με αυτό το φαινόμενο δεν ακολουθεί αμέσως 

τη μεταβολή του ρεύματος, όπως γίνεται με τις ωμικές απώλειες, αλλά παρουσιάζει 

καθυστέρηση. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προσομοιωθεί σε ένα κύκλωμα με την 

εισαγωγή ενός πυκνωτή, η χωρητικότητα του οποίου δίδεται από τη σχέση 

 

AC
d

ε= ⋅ ,                                                    (2-14) 

 

όπου ε  η ηλεκτρική αγωγιμότητα, A  η επιφάνεια του ηλεκτροδίου και d  η 

απόσταση μεταξύ των δύο στοιβάδων φορτίου. Επειδή η πραγματική επιφάνεια του 

ηλεκτροδίου, λόγω των πτυχώσεων, είναι αρκετές χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από το 

γινόμενο του μήκους επί το πλάτος, και η απόσταση d  είναι της τάξης των λίγων 

νανομέτρων, η χωρητικότητα συνήθως είναι της τάξης των μερικών Farad. Σε αυτή 

την περίπτωση, το ισοδύναμο κύκλωμα θα μοιάζει με αυτό του σχήματος 2.7. 
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Σχήμα 2.7 Ισοδύναμο κύκλωμα κυψέλης υδρογόνου με πυκνωτή, όμοιο με το οποίο 

παρουσιάζεται στο [32]. 

 

Στο σχήμα 2.7 η αντίσταση rR  χρησιμοποιείται για τη μοντελοποίηση των 

ωμικών απωλειών, οι οποίες είναι ευθέως ανάλογες του ρεύματος και κάθε χρονική 

στιγμή μεταβάλλονται ανάλογα με τη μεταβολή του ρεύματος. Η αντίσταση aR  

χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον πυκνωτή χωρητικότητας C  για να 

προσομοιωθεί το φαινόμενο που περιγράφηκε πιο πάνω. Έτσι, σε μια μεταβολή 

ρεύματος η τάση στα άκρα του πυκνωτή θα μεταβάλλεται επίσης, όμως ο πυκνωτής 

θα απελευθερώνει ή θα αποθηκεύει ενέργεια (με μείωση ή αύξηση του ρεύματος 

αντίστοιχα) με αποτέλεσμα η μεταβολή στην τάση να είναι πιο ομαλή. Εάν θέλουμε 

να συμπεριλάβουμε στο μοντέλο και μια αντίσταση για το φαινόμενο της πόλωσης 

συγκέντρωσης, αυτή θα ενσωματωθεί στην aR , καθώς η μεταβολή της πτώσης τάσης 

που οφείλεται σε αυτή καθυστερεί επίσης σε σχέση με τη μεταβολή του ρεύματος. 

 

2.6.2.2  Μηχανικά μέρη 

 

Στο σχήμα 2.8 παρουσιάζεται ένα σχεδιάγραμμα με τα κυριότερα μέρη ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος κυψελών υδρογόνου. 
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Σχήμα 2.8 Σχεδιάγραμμα συστήματος κυψελών υδρογόνου [34]. 

 

Όπως βλέπουμε, σε ένα τέτοιο σύστημα υπάρχουν και μηχανικά μέρη. 

Ιδιαίτερα για τη συμπεριφορά σε μεταβολές του φορτίου για τη συστοιχία κυψελών 

μας ενδιαφέρουν ο επεξεργαστής καυσίμου, οι συμπιεστές και οι αντλίες που 

χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία της με υδρογόνο και  οξυγόνο. Για μια 

δεδομένη συστοιχία κυψελών υδρογόνου η ισχύς εξόδου είναι αύξουσα συνάρτηση 

του ρυθμού τροφοδοσίας της με καύσιμο. 

 



 - 44 - 

 
Σχήμα 2.9 Παράδειγμα της επίδρασης του ρυθμού παροχής καυσίμου στην καμπύλη 

V-I της κυψέλης καυσίμου [35]. 

 

Στο σχήμα 2.9 παρατηρούμε ότι σε κάθε επίπεδο ρυθμού παροχής υδρογόνου 

αντιστοιχεί και μια, διαφορετική κάθε φορά, καμπύλη V-I. Αυξάνοντας το ρυθμό 

αυτόν επιτυγχάνεται αύξηση του ρεύματος και της ισχύος που μπορεί να δώσει η 

συστοιχία. Όμως για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να μεταβληθεί η ταχύτητα με την 

οποία λειτουργεί η αντλία, διαδικασία που απαιτεί μερικά δευτερόλεπτα. Κατά τη 

χρονική διάρκεια αυτή, το ρεύμα και η τάση θα καθυστερήσουν να φτάσουν στην 

τελική τους τιμή και η ισχύς εξόδου δε θα μπορέσει να ακολουθήσει τις απαιτήσεις 

του φορτίου, δηλαδή δε θα έχει βηματική απόκριση αλλά εκθετική της μορφής που 

φαίνεται στο σχήμα 2.10 [36]. Η σταθερά χρόνου ποικίλει από μερικά δευτερόλεπτα 

μέχρι μερικές δεκάδες δευτερόλεπτα. 
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t

P

Επιθυμητή καμπύλη Πραγματική καμπύλη

Σχήμα 2.10 Επιθυμητή και πραγματική καμπύλη ισχύος μιας κυψέλης υδρογόνου 

λόγω της καθυστέρησης που προκαλούν τα μηχανικά μέρη. 

 

2.6.2.3  Μαθηματικό μοντέλο για τη μεταβατική κατάσταση λαμβάνοντας 

υπόψη τα μηχανικά μέρη 

 

Στην προηγούμενη παράγραφο αναφερθήκαμε στα μηχανικά μέρη, που 

εισάγουν καθυστέρηση στην απόκριση του συστήματος κυψελών υδρογόνου στις 

μεταβολές της ζήτησης ισχύος. Στη συνέχεια θα εξεταστεί ένα μαθηματικό μοντέλο 

που τα λαμβάνει υπόψη. Για την ανάλυση που ακολουθεί, θεωρούμε ότι η 

θερμοκρασία λειτουργίας των κυψελών είναι σταθερή. Η ανάλυση έχει γίνει με βάση 

τις δημοσιεύσεις [52,53,54,55,56,57]. 

Καταρχήν η εξίσωση που δίνει την τάση εξόδου της κυψέλης πρέπει να 

τροποποιηθεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει και την επίδραση της πίεσης των 

αντιδρώντων και των προϊόντων της χημικής αντίδρασης. Εφαρμόζοντας το νόμο του 

Nernst για την αντίδραση (2-1), η οποία για απλούστευση μπορεί να γραφεί 

 

2 2 2
1H O H O
2

+ →                                              (2-15) 
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καταλήγουμε στην εξίσωση (2-16) για την τάση εξόδου ανοιχτού κυκλώματος μιας 

κυψέλης καυσίμου. 

 

2 2

2

ln H O
oc o

H O

p pR TE E
n F p

⎛ ⎞⋅⋅ ⎜ ⎟= + ⋅
⎜ ⎟⋅ ⎝ ⎠

                                  (2-16) 

 

Αντικαθιστώντας στην εξίσωση (2-13) την τιμή ocE  της εξίσωσης (2-16) 

προκύπτει η ακόλουθη σχέση. 

 

( )2 2

2

ln ln exp( )H O
o

H O

p pR TV E i r A i m n i
n F p

⎛ ⎞⋅⋅ ⎜ ⎟= + ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅
⎜ ⎟⋅ ⎝ ⎠

           (2-17) 

 

Θεωρώντας ότι για τη δημιουργία συστοιχίας έχουμε N  κυψέλες 

συνδεδεμένες σε σειρά, η τάση εξόδου της θα είναι 

 

( )2 2

2

ln ln exp( )H O
stack o

H O

p pR TV N E i r A i m n i
n F p

⎡ ⎤⎛ ⎞⋅⋅⎢ ⎥⎜ ⎟= ⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅
⎜ ⎟⋅⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

    (2-18) 

 

Σε αυτό το σημείο μπορούμε να δούμε με ποιον τρόπο μεταβάλλονται οι 

μερικές πιέσεις του υδρογόνου, του οξυγόνου και των υδρατμών ως προς το χρόνο. 

Επειδή η υλοποίηση όμως στο χώρο της κατάστασης είναι πολύ πιο πρακτική, οι 

εξισώσεις που θα γραφούν θα είναι συναρτήσεις του s  και όχι του t . Καταρχήν 

εφαρμόζεται η καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων για καθένα από τα τρία 

αέρια. Στη συνέχεια οι εξισώσεις διαφορίζονται και εφαρμόζεται σε αυτές ο 

μετασχηματισμός Laplace. Τελικά καταλήγουμε στις παρακάτω εξισώσεις για τις 

μερικές πιέσεις 
2 2 2
,  και H O H Op p p . 
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                                 (2-19) 

 

όπου 
2

in
Hq και 

2

in
Oq  η μοριακή ροή εισόδου του υδρογόνου και του οξυγόνου 

αντίστοιχα, εκπεφρασμένες σε mol
s . Τα 

2HK , 
2OK  και 

2H OK  είναι οι μοριακές 

σταθερές των αντίστοιχων βαλβίδων σε mol
A s⋅ . Οι 

2
τΗ , 

2Oτ  και 
2O

τΗ  είναι χρονικές 

σταθερές που σχετίζονται με τις ροές των 2H , 2O  και 2H O  αντίστοιχα, έχουν 

μονάδα το sec και υπολογίζονται από τις σχέσεις 
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                                            (2-20) 

 

όπου AV  ο όγκος της ανόδου και CV  ο όγκος της καθόδου. Τέλος, i  είναι το ρεύμα 

εξόδου της κυψέλης και rK  μια σταθερά που ορίζεται από τη σχέση (2-21). 

 

4r
NK
F

=                                                     (2-21) 

 

Η ροή του αντιδρώντος υδρογόνου δίνεται από τη σχέση 

 

2
2r

H rq K i= ⋅ ⋅                                                 (2-22) 
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Μπορούμε, αν επιθυμούμε, να ορίσουμε μια συνθήκη με βάση την οποία θα 

μεταβάλλονται η ροή και η πίεση των αντιδρώντων. Εδώ θα χρησιμοποιηθεί αυτή 

που προτείνεται στο [56]. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να οριστεί το μέγεθος του 

βαθμού χρησιμοποίησης του καυσίμου fU  

 

2

2

r
H

f in
H

q
U

q
=                                                     (2-23) 

 

όπου 
2

in
Hq  η ροή εισόδου του υδρογόνου. Γενικά είναι επιθυμητό ο βαθμός 

χρησιμοποίησης του καυσίμου να έχει υψηλή τιμή, έτσι ώστε να έχουμε το ελάχιστο 

δυνατό κόστος καυσίμου και να επαρκούν μικρότεροι και φθηνότεροι συμπιεστές για 

το σύστημα. Όμως από κάποιο σημείο και μετά δε συμφέρει η αύξησή του, επειδή 

οδηγεί σε μεγάλη πτώση τάσης της εξόδου των κυψελών, όπως φαίνεται στο σχήμα 

2.11. Ως ιδανική θεωρούμε την τιμή , 0.85f optU = . 

 

 
Σχήμα 2.11 Παράδειγμα γραφικής παράστασης της τάσης ανοιχτού κυκλώματος μιας 

κυψέλης συναρτήσει του βαθμού χρησιμοποίησης του καυσίμου [56]. 

 

Από τις σχέσεις (2-22) και (2-23), θέτοντας , 0.85f f optU U= =  προκύπτει η 

(2-24), με την οποία μπορούμε να υπολογίσουμε την επιθυμητή ροή καυσίμου. 

 

2

2
0.85

in r
H

Kq i⋅
= ⋅                                                 (2-24) 
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Η μοριακή ροή του εισερχόμενου οξυγόνου υπολογίζεται ως ένα κλάσμα της 

ροής του υδρογόνου, σύμφωνα με τη σχέση 

 

2

2

in
Hin

O
H O

q
q

r −

=                                                   (2-25) 

 

όπου H Or −  μια σταθερά συνήθως λίγο μεγαλύτερη από τη μονάδα, μεταξύ των τιμών 

1.1 και 1.2. Δεδομένου ότι για να γίνει η αντίδραση (2-15) απαιτείται η μισή 

ποσότητα σε mol οξυγόνου από υδρογόνο, βλέπουμε ότι στον επεξεργαστή καυσίμου 

εισάγεται αρκετά μεγαλύτερη ποσότητα οξυγόνου. Με αυτό τον τρόπο (αύξηση της 

συγκέντρωσης ενός αντιδρώντος, εδώ του οξυγόνου) εξασφαλίζεται  καλύτερος 

βαθμός χρησιμοποίησης του υδρογόνου και μεγαλύτερη ταχύτητα στην 

πραγματοποίηση της αντίδρασης. Επιθυμούμε τέλος να περιορίζουμε το ρεύμα που 

θα δίνει η κυψέλη έτσι ώστε ο βαθμός χρησιμοποίησης του καυσίμου παίρνει τιμές 

από 0.8 μέχρι 0.9. Αυτό ορίζεται εύκολα με μαθηματικές σχέσεις, όπως φαίνεται στη 

συνέχεια. 

 

2

2 2

2

0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 2 0.9
r
H in in

f H r Hin
H

q
U q K i q

q
≤ ≤ ⇒ ≤ ≤ ⇒ ≤ ⋅ ≤ ⇒  

2 2
0.8 0.9
2 2

in in
H H

r r

q q
i

K K
⇒ ≤ ≤                                         (2-26) 

 

Για την ολοκλήρωση του μαθηματικού μοντέλου θα πρέπει να λάβουμε 

υπόψη την καθυστέρηση της απόκρισης του ισοδύναμου ηλεκτρικού κυκλώματος 

λόγω του φαινομένου της διπλής στοιβάδας ηλεκτρικού φορτίου με μια χρονική 

σταθερά 1τ , καθώς και την καθυστέρηση που προκαλεί ο επεξεργαστής καυσίμου με 

μία αρκετά μεγαλύτερη χρονική σταθερά 2τ . Αυτές οι σταθερές βρίσκονται 

πειραματικά για κάθε σύστημα κυψελών καυσίμου. 

Με αυτό το μαθηματικό μοντέλο, το οποίο θα υλοποιηθεί στο επόμενο 

κεφάλαιο στο Simulink, μπορεί να υπολογιστεί με αρκετά μεγάλη ακρίβεια η διαφορά 

ανάμεσα στην ενέργεια που ζητά το φορτίο και σε αυτή που μπορεί να αποδώσει η 
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συστοιχία. Βρίσκοντας αυτή τη διαφορά για τη χειρότερη δυνατή περίπτωση 

μπορούμε να βρούμε την ενέργεια που θα πρέπει να μπορούν να αποδώσουν οι 

βοηθητικές πηγές, οι οποίες υπάρχουν πάντα σε ένα σύστημα κυψελών υδρογόνου 

και στις οποίες θα αναφερθούμε στο τέταρτο κεφάλαιο. 

 

2.7 Αποδοτικότητα των κυψελών καυσίμου 

 

Όπως προαναφέρθηκε, οι κυψέλες καυσίμου δεν περιορίζονται από τα όρια 

του θερμοδυναμικού κύκλου [37]. Θεωρώντας ότι η κυψέλη λειτουργεί υπό 

κανονικές συνθήκες πίεσης (1 atm) και θερμοκρασίας (25oC ή 198oK), και επιπλέον 

ότι τροφοδοτείται με καθαρό υδρογόνο και καθαρό οξυγόνο ως καύσιμα, η μέγιστη 

θεωρητική της απόδοση δίδεται από τη σχέση (2-27). 

 

0.83ideal
G
H

η Δ
=
Δ

                                            (2-27) 

 

Ακόμα, η απόδοση της κυψέλης καυσίμου μπορεί να υπολογιστεί συναρτήσει 

της τάσης εξόδου της, όπως φαίνεται στην (2-28). 

 

0.83actual actual
ideal

ideal ideal

V V
V V

η η= ⋅ = ⋅                                    (2-28) 

 

Μια παρατήρηση που μπορεί να γίνει εδώ είναι ότι η κυψέλη υδρογόνου, όταν 

λειτουργεί στην ονομαστική της ισχύ έχει σχετικά χαμηλή απόδοση όπως φαίνεται 

και στο διάγραμμα του σχήματος 2.12. 
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Σχήμα 2.12 Διάγραμμα ισχύος και απόδοσης κυψέλης υδρογόνου. 

 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι για τη συγκεκριμένη κυψέλη η απόδοση στο 

ονομαστικό φορτίο είναι περίπου 45%. Έτσι, ενώ οι ηλεκτρικές μηχανές είναι 

σχεδιασμένες έτσι ώστε να επιτυγχάνουν τη μέγιστη απόδοση στο ονομαστικό 

φορτίο, οι κυψέλες καυσίμου έχουν υψηλότερη απόδοση για μικρότερα φορτία. 

Σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα κυψελών καυσίμου τα περισσότερα στοιχεία 

εμφανίζουν τη μέγιστη απόδοση στο μέγιστο φορτίο, και μειωμένη απόδοση σε 

μικρότερα φορτία. Σε συνδυασμό λοιπόν με τις κυψέλες, η ολική απόδοση του 

συστήματος προκύπτει σχεδόν σταθερή σε όλο το φάσμα της παρεχόμενης ισχύος. 

Αυτό είναι πολύ θετικό ιδιαίτερα σε εφαρμογές στις οποίες το φορτίο είναι συνήθως 

χαμηλότερο του ονομαστικού. 
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Κεφάλαιο 3 – Κυκλώματα προσομοίωσης κυψελών 

καυσίμου 
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3.1 Πρόλογος 

 

Η μοντελοποίηση της κυψέλης υδρογόνου θα γίνει στο PSPICE. Επιλέχθηκε 

το συγκεκριμένο πρόγραμμα, γιατί για αυτό είναι διαθέσιμες πάρα πολλές 

βιβλιοθήκες με μοντέλα πραγματικών στοιχείων, με τη χρησιμοποίηση των οποίων 

μπορούν να εξαχθούν ακριβή αποτελέσματα από προσομοιώσεις πραγματικών 

διατάξεων. Η μοντελοποίηση θα γίνει σε δύο βήματα. Αρχικά θα εξεταστούν κάποια 

μοντέλα, με τα οποία θα προσπαθήσουμε να  προσεγγίσουμε τη V-I χαρακτηριστική 

της κυψέλης υδρογόνου. Στη συνέχεια θα τροποποιηθούν αυτά τα μοντέλα, έτσι ώστε 

να προσομοιώνεται σωστά και η μεταβατική συμπεριφορά της. Σε όλα αυτά τα 

μοντέλα υποτίθεται σταθερή ροή καυσίμων και θερμοκρασία. Ακολούθως 

κατασκευάζεται και ένα δυναμικό μοντέλο στο Simulink, το οποίο προσομοιώνει τη 

συμπεριφορά της κυψέλης στις μεταβολές του φορτίου, με μεταβαλλόμενη όμως τη 

ροή των καυσίμων. 

 

3.2 Μοντελοποίηση της V-I χαρακτηριστικής 

 

Η σχέση τάσης – ρεύματος που πρέπει να προσεγγίσουμε παρουσιάζεται στην 

εξίσωση (3-1). 

 

( ) 016.0
000 001055.020ln5.1245.055.51 IeIIV ⋅⋅−⋅⋅−⋅−=                  (3-1) 

 

Αυτή αντιστοιχεί στη συστοιχία με τη V-I χαρακτηριστική του σχήματος 2.5. 

Σημειώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι ωμικές αντιστάσεις των συνδέσεων 

μεταξύ των κυψελών που απαρτίζουν τη συστοιχία, επειδή είναι πολύ μικρής τιμής. 

Αυτό δεν επηρεάζει σε τίποτα τη διαδικασία της μοντελοποίησης. 

 

3.2.1 Μοντέλο με πηγή και αντίσταση (μοντέλο Α) 

 

Στο σχήμα 3.1 παρουσιάζεται το πιο απλό και συνηθισμένο μοντέλο για τις 

κυψέλες καυσίμου. Μπορεί να βρεθεί σε βιβλία και έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές 

δημοσιεύσεις. 
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Σχήμα 3.1 Μοντέλο με πηγή και αντίσταση (Μοντέλο Α). 

 

Όπως καταλαβαίνουμε, η V-I χαρακτηριστική του μοντέλου είναι ευθεία με 

αρνητική κλίση –R και τάση ανοιχτού κυκλώματος ίση με E . Από τις πτώσεις τάσης 

που αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ωμικές με 

τη λογική ότι είναι οι επικρατούσες στην περιοχή της κανονικής λειτουργίας της 

κυψέλης καυσίμου. 

 

Αξιολόγηση 

 

Πλεονέκτημα αυτού του μοντέλου είναι το γεγονός ότι δε δημιουργεί 

προβλήματα στη σύγκλιση. Ακόμα, είναι πολύ απλό και προσαρμόζεται πολύ εύκολα 

έτσι ώστε να μοντελοποιηθεί μια κυψέλη υδρογόνου στην περιοχή των ωμικών 

απωλειών, αφού έχει μόνο δύο μεταβλητές (τάση E και αντίσταση R). 

Προφανές μειονέκτημα του μοντέλου αυτού είναι ότι δε λαμβάνει υπόψη ούτε 

την αρχική απότομη πτώση τάσης (activation overvoltage), ούτε την ραγδαία πτώση 

τάσης για μεγάλες τιμές ρεύματος φορτίου (concentration overvoltage). Επομένως 

αυτό το μοντέλο δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν θέλουμε να προσομοιώσουμε με 

ακρίβεια τη συμπεριφορά της κυψέλης σε διακοπτόμενα κυκλώματα με μεγάλες 

μεταβολές του φορτίου. 

 

3.2.2 Μοντελοποίηση με function block (μοντέλο Β) 

 

Στο σχήμα 3.2 παρουσιάζεται ένα απλό μοντέλο προσομοίωσης της κυψέλης 

καυσίμου, το οποίο πλησιάζει τη V-I χαρακτηριστική της κυψέλης υδρογόνου. Σε 

αυτό το μοντέλο η συνάρτηση τάσης – ρεύματος εξόδου της κυψέλης υπολογίζεται 

κατευθείαν από ένα function block. 
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Σχήμα 3.2 Μοντέλο με function block (Μοντέλο Β). 

 

Αυτό το μοντέλο αποτελείται από τρία στοιχεία: 

 

• Μια πηγή τάσης ελεγχόμενη από ρεύμα. Αυτή μετρά την τιμή του ρεύματος 

που διέρχεται από τους ακροδέκτες εισόδου, και στην έξοδό της δημιουργεί 

διαφορά δυναμικού ίση σε μέτρο με αυτό το ρεύμα. 

• Έναν περιοριστή σήματος. Μας ενδιαφέρει να θέσουμε ένα κάτω όριο στην 

τιμή της ανάδρασης καθώς, όπως προαναφέρθηκε, η σχέση τάσης – ρεύματος 

που επιθυμούμε να υλοποιήσουμε δεν ισχύει για πολύ μικρές τιμές ρεύματος. 

Επειδή με AI 05.00 <   ο όρος ( )020ln5.1 I⋅⋅−  γίνεται θετικός και προστίθεται 

στην τάση εξόδου της κυψέλης καυσίμου με αποτέλεσμα η τάση εξόδου να 

γίνεται μεγαλύτερη της τάσης ανοιχτού κυκλώματος, επιλέγεται αυτή η τιμή 

ως κάτω όριο του περιοριστή. Έτσι, το μοντέλο λειτουργεί σωστά και για 

ρεύμα AI 05.00 < . 

• Το function block EXP1. Αυτό λαμβάνει ως είσοδο το σήμα, που σε μέτρο 

ισούται με το ρεύμα εξόδου της κυψέλης καυσίμου. Εφαρμόζει σε αυτό τη 

συνάρτηση που θέλουμε, και στην έξοδό του δίνει την τάση εξόδου της 

κυψέλης. 

 

Η V-I χαρακτηριστική του κυκλώματος αυτού παρουσιάζεται στο σχήμα 3.3. 

 



 - 56 - 

 
Σχήμα 3.3 V-I χαρακτηριστική του μοντέλου Β. 

 

Αξιολόγηση 

 

Το κύριο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου μοντελοποίησης είναι ότι μπορούμε 

να κατασκευάσουμε ακριβώς τη συνάρτηση V-I που θέλουμε. Ακόμα, με λίγες 

δοκιμές είναι πάρα πολύ εύκολο να προσαρμόσουμε την καμπύλη στην πειραματική 

κάποιας πραγματικής κυψέλης υδρογόνου. Επίσης, μπορεί να υλοποιηθεί κατευθείαν 

και σε άλλα προγράμματα, για παράδειγμα στο Simulink. 

Σημαντικό της μειονέκτημα είναι ότι σε κυκλώματα με αντιστροφείς και 

μετατροπείς συνεχούς τάσης, η μελέτη των οποίων θα μας απασχολήσει, παρουσιάζει 

σοβαρά προβλήματα στη σύγκλιση της μεθόδου Newton-Raphson, που χρησιμοποιεί 

το PSPICE, με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί 

η προσομοίωση με ικανοποιητική ακρίβεια. 

 

3.2.3 Μοντελοποίηση με δίοδο και transistors (μοντέλο Γ) 

 

Εδώ θα εκμεταλλευτούμε τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της διόδου και του 

τρανζίστορ, με σκοπό να δημιουργήσουμε ένα κύκλωμα του οποίου η 
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χαρακτηριστική IV −  θα μοιάζει με αυτή του προηγούμενου μοντέλου. Το κύκλωμα 

που θα χρησιμοποιηθεί έχει προταθεί στο [38] και παρουσιάζεται στο σχήμα 3.4. 

 

 
Σχήμα 3.4 Μοντέλο για την κυψέλη υδρογόνου με ηλεκτρικά στοιχεία μόνο 

(Μοντέλο Γ). 

 

Όπως βλέπουμε, το κύκλωμα αποτελείται από μια πηγή συνεχούς τάσης (V1), 

δυο npn διπολικά τρανζίστορ (Q1, Q2), μια δίοδο (D1) και τρεις αντιστάσεις (R1, R2, 

R3). Αρχικά θα υπολογιστεί θεωρητικά η σχέση  V-I του κυκλώματος και στη 

συνέχεια θα εξεταστούν ξεχωριστά τα μοντέλα της διόδου και των τρανζίστορ. 

Χρησιμοποιώντας τους νόμους του Kirchhoff για το κύκλωμα αυτό έχουμε 

 

Διαδρομή GND-C1-B1-E1-E2-L 

 

0 1 1 1 1 2 2 0 3 1R BE R DV V I R V I R I R V= − ⋅ − − ⋅ − ⋅ −                            (3-2) 

 

Επειδή ακόμα ισχύουν 

 

1 1 2

2 0 2 0 2 2

R B C

R E B C

I I I
I I I I I I

= +
= − = − −

                                       (3-3) 

 

Προκύπτει ότι 

 

( ) ( )0 1 1 1 2 1 2 0 2 2 0 3 1

0 1 1 1 1 2 1 2 0 2 2 2 2 0 3 1

B C BE B C D

B C BE B C D

V V R I I V R I I I I R V
V V R I R I V R I R I R I I R V

= − ⋅ + − − ⋅ − − − ⋅ − ⇔

= − ⋅ − ⋅ − − ⋅ + ⋅ + ⋅ − ⋅ −
      (3-4) 
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Ακόμα, οι σχέσεις μεταξύ των ρευμάτων βάσης, συλλέκτη και εκπομπού ενός 

τρανζίστορ είναι οι εξής. 

 

1

C
B

E
B C E B B E B

II

II I I I I I I

β

β
β

=

+ = ⇔ + ⋅ = ⇔ =
+

                          (3-5) 

 

Επιπλέον έχουμε 

 

0 21 2 2
1 1 1 1

CE R B
B

I II I II
β β β

−+
= = =

+ + +
                                   (3-6) 

 

Με βάση τα παραπάνω, για την τάση εξόδου προκύπτει 

 

( )

( )

0 2 2
0 1 1 1 1 2 2 3 0 2 2 2 1

0 2 2
0 1 1 1 1 1 2 2 3 0 2 2 2 1

1 1 2
0 1 1 1 2 3 0 1 2 2

1

1 1

               
1 1

C C
BE C C D

C C
BE C C D

BE D C

I I IV V V R R I R R I R R I V

I I IV V V R R R I R R I R R I V

R R RV V V V R R I R R I

β β

β β β

β β β

−
= − − ⋅ − ⋅ − + ⋅ + ⋅ + ⋅ − ⇔

+

= − − ⋅ + ⋅ − ⋅ − + ⋅ + ⋅ + ⋅ − ⇔
+ +

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − − − + + ⋅ − − − − ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟+ +⎝ ⎠ ⎝ ⎠

   (2-7)

 

 

Στη συνέχεια θα γίνουν οι κατάλληλοι υπολογισμοί, ώστε η παραπάνω εξίσωση 

να καταλήξει στη μορφή που θέλουμε. Γι’ αυτό το λόγο θα εξετάσουμε ξεχωριστά τα 

στοιχεία του κυκλώματος. 

 

 

 

 

• Δίοδος D1 

 

Η σχέση που συνδέει το ρεύμα i  που διαρρέει μια δίοδο με την πτώση τάσης 

u  στα άκρα της είναι η (3-8) [39]: 
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⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅= ⋅ 1TVn

u

S eIi ,                                        (3-8) 

 

όπου SI  το ρεύμα κορεσμού της διόδου, 

n  μια σταθερά με 21 ≤≤ n που εξαρτάται από το υλικό και τη φυσική 

δομή της διόδου, 

TV  η θερμική τάση, μια σταθερά που δίδεται από τη σχέση  

q
TkVT
⋅

= , με K
Jk 231038.1 −⋅=  (σταθερά Boltzmann) 

T  η απόλυτη θερμοκρασία (για KTC 29825 =⇒= οθ και 

coulombq 1910602.1 −⋅=  

Τελικά προκύπτει ότι mVVT 67.25= . 

 

Λύνουμε ως προς την τάση u  την εξίσωση (3-8): 

 

⇔⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

⋅
⇔+=⇔⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅= ⋅⋅ 1ln11

STS

Vn
u

Vn
u

S I
i

Vn
u

I
ieeIi TT  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅⋅=⇔ 1ln

S
T I

iVnu .                                    (3-9) 

 

Επειδή θέλουμε να πετύχουμε τον όρο ( )020ln5.1 I⋅⋅ , και επειδή αυτός 

μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα για μικρές τιμές ρεύματος, δε μπορούμε να πούμε ότι 

ισχύει SIi >>  και συνεπώς ότι ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅=

S
T I

iVnu ln . Παρατηρούμε λοιπόν ότι δε 

μπορούμε να πετύχουμε ακριβώς τη σχέση που θέλουμε. Θα δούμε όμως ότι 

μπορούμε να την προσεγγίσουμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια. 

Για να το πετύχουμε αυτό, θα δούμε αναλυτικά τις εξισώσεις που 

χρησιμοποιεί το PSPICE για τη μοντελοποίηση μιας διόδου [40]. Μας 

ενδιαφέρουν αυτές, που συνδέουν την τάση στα άκρα της και το ρεύμα που τη 

διαρρέει στην περιοχή ορθής πόλωσης, οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια. 
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⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟= = − +⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

              (3-10) 

 

Σημειώνεται εδώ ότι οι παράμετροι του μοντέλου μπορούν να πάρουν 

όποια τιμή θελήσουμε, έστω και αν αυτή είναι εξωπραγματική για μια 

πραγματική δίοδο. Για παράδειγμα σε μια πραγματική δίοδο ισχύει 21 ≤≤ N , 

αλλά εδώ θα χρησιμοποιηθεί πολύ μεγαλύτερο N . 

Το ρεύμα revI  είναι το ανάστροφο ρεύμα, το οποίο δε θα μας 

απασχολήσει γιατί είναι μηδενικό στην περιοχή ορθής πόλωσης στην οποία 

λειτουργεί η κυψέλη ως διάταξη παραγωγής ενέργειας, καθώς η φορά του 

ρεύματος είναι προς το φορτίο και ποτέ προς την κυψέλη υδρογόνου. Για να 

πετύχουμε τη σχέση που θέλουμε πρέπει καταρχήν να μηδενίσουμε τον όρο 

 

1
d

R t

V
N V

rec gen SR genI K I e K⋅⎛ ⎞
⋅ = ⋅ − ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
,                         (3-11) 

 

θέτοντας 0SRI = . Ακόμα, επειδή ο συντελεστής injK  δε θέλουμε να εξαρτάται 

από το ρεύμα, θέτουμε 0KFI = . Έτσι έχουμε 1injK = . Θέτοντας επιπλέον 

1area =  καταλήγουμε στην εξίσωση (3-12). 

 

1
d

t

V
N V

fwd SI I e ⋅⎛ ⎞
= ⋅ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
                                       (3-12) 
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Επειδή αυτή δεν έχει ακριβώς τη μορφή που θέλουμε, κάνοντας 

δοκιμές βρίσκουμε τις τιμές των SI  και N  και καταλήγουμε στις 0.0642SI =  

και 60.4N = . Λύνοντας την εξίσωση (3-12) ως προς dV  προκύπτει η (3-13). 

 

ln 1fwd
d T

s

I
V N V

I
⎛ ⎞

= ⋅ ⋅ +⎜ ⎟
⎝ ⎠

                                  (3-13) 

 

Στο σχήμα 3.5, όπου παρουσιάζεται η V-I χαρακτηριστική της διόδου, 

μπορούμε να τη συγκρίνουμε με την επιθυμητή καμπύλη. Όπως βλέπουμε, οι 

διαφορές μεταξύ τους είναι πολύ μικρές. 
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Σχήμα 3.5 Καμπύλη V-I της διόδου. 

 

Αναλυτικά οι παράμετροι του μοντέλου της διόδου που 

χρησιμοποιήθηκε παρουσιάζονται στον πίνακα 3.1. 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ 
IS 0.0642 VJ 10 
N 60.4 FC 0.5 
RS 1E-06 ISR 0 
IKF 0 NR 10000 
XTI 3 BV 100 
EG 1.11 IBV 0.0001 
CJO 1E-12 TT 5E-09 
M 0     

Πίνακας 3.1 Παράμετροι του μοντέλου της διόδου. 

 

• Διπολικά τρανζίστορ Q1, Q2 

 

Τα Q1, Q2 είναι δυο όμοια τρανζίστορ. Από τη σχέση στην οποία 

έχουμε καταλήξει για την τάση εξόδου (3-1) βλέπουμε ότι μας ενδιαφέρουν 

τρία χαρακτηριστικά των τρανζίστορ: η διαφορά δυναμικού μεταξύ βάσης και 

εκπομπού ( )BEV , το κέρδος ρεύματος κοινού εκπομπού ( )β  και το ρεύμα 

συλλέκτη ( )CI . Το ρεύμα συλλέκτη ενός τρανζίστορ δίνεται από τη σχέση  

(3-14) [39]: 

 
BE

T

V
V

C SI I e= ⋅ ,                                          (3-14) 

 

όπου SI  μια σταθερά που ονομάζεται ρεύμα κορεσμού ή συντελεστής 

κλίμακας ρεύματος του τρανζίστορ και 

TV  η θερμική τάση. 

 

Στην περίπτωσή μας (εξίσωση 3-1) ο εκθετικός όρος που θέλουμε να 

προσεγγίσουμε είναι ο 00.16 Ie ⋅ . Ο όρος που προέκυψε από την ανάλυση του 

κυκλώματος και που θα παίξει αυτό το ρόλο, είναι αυτός που περιέχει το 

ρεύμα συλλέκτη του Q2, το 2CI . Σύμφωνα με τα προηγούμενα έχουμε: 
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B CRBE
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C S S S
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I R
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C S

I I e I e I e

I I I

I I e

− − ⋅⋅

⋅
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+

⋅                   (3-15)

 

 

Επομένως θα πρέπει να ισχύει η εξίσωση (3-16). 

 

2
20.16 0.16 0.02585 0.004136

T

R R
V

= ⇔ = ⋅ = Ω                       (3-16) 

 

Τώρα πρέπει να δούμε αναλυτικά τις σχέσεις που χρησιμοποιούνται 

από το PSPICE [40] για τον υπολογισμό του ρεύματος συλλέκτη και του 

ρεύματος βάσης, καθώς έχουμε υποθέσει προηγουμένως ότι C
B

II
β

= . 
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Θέτουμε 20 0SC bcI I= ⇒ =  και 20 0SE beI I= ⇒ = . 

Ακόμα  110000 1AF AR qV V K= = ⇒  

210000 0KF KR qI I K= = ⇒  

0KN =  

Επομένως 
( )( )1· 1 1 4· 2

1
2

KN

q

qb

Kq K
K

+ +
= =  

Θέτουμε 10000·0.02585
110000 · 1 0

bcV

R bc SN I I e⎛ ⎞= ⇒ = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 

αφού από δοκιμές βρίσκουμε ότι 

[ ]0260   0 ,60bcV mV I A A< ∀ ∈ , 

που είναι η περιοχή των τιμών ρεύματος φορτίου που μας ενδιαφέρουν. 



 - 65 - 

Η τιμή του RB  επιθυμούμε να είναι ένας μεγάλος αριθμός. Όπως 

αποδείχθηκε μετά από δοκιμές, η τιμή που μας δίνει το βέλτιστο αποτέλεσμα 

είναι η 1000RB = . 

Τέλος, η μεταβλητή area ορίζεται σε κάθε bjt που τοποθετούμε στο 

κύκλωμα χωριστά. Θα την αφήσουμε και στα δύο τρανζίστορ στην τιμή 1. 

Κάνοντας τις σχετικές αντικαταστάσεις, μετά από τα παραπάνω 

καταλήγουμε στις ακόλουθες δύο σχέσεις: 
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F t
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I I I II area I I I e I
B B B B

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
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⎛ ⎞ ⎛ ⎞
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⎝ ⎠⎝ ⎠

(3-18) 

 

Για λόγο που θα δούμε αργότερα, διαλέγουμε 10000FB = . 

Θέτουμε επιπλέον 1FN = , ώστε τελικά να ισχύει 

 

· 1
BE

t

V
V

C SI I e⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
                                       (3-19) 

 

Όπως και προηγουμένως με τη δίοδο, έτσι και τώρα η σχέση δεν έχει 

ακριβώς τη μορφή που θέλουμε. Όμως σε αυτή την περίπτωση δε χρειάζεται 

να προσαρμόσουμε κατάλληλα τους συντελεστές, καθώς ισχύει ότι 1
BE

t

V
Ve . 

Στο διάγραμμα του σχήματος 3.6 βλέπουμε ότι οι γραφικές παραστάσεις των 

δύο συναρτήσεων πράγματι πρακτικά ταυτίζονται. Το IS είναι απλώς 

πολλαπλασιαστικός παράγοντας, η τιμή του οποίου δεν επηρεάζει τη μορφή 

της γραφικής παράστασης παρά μόνο τις απόλυτες τιμές. 
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Σχήμα 3.6 Καμπύλη exp(VBE/VT) – I0. 

 

Για να βρεθεί η τιμή του SI  που πρέπει να χρησιμοποιηθεί, θα 

επιστρέψουμε στην αρχική σχέση της τάσης εξόδου με το ρεύμα εξόδου του 

μοντέλου, σύμφωνα με τη θεωρητική ανάλυση. Έχουμε λοιπόν 

 

1 1 2
0 1 1 1 2 3 0 1 2 21 1BE D C

R R RV V V V R R I R R I
β β β

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − − − + + ⋅ − − − − ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟+ +⎝ ⎠ ⎝ ⎠

, (3-20) 

 

όπου 10000FBβ ≡ = , όπως θέσαμε προηγουμένως. 

Επειδή όπως θα δούμε παρακάτω 1 1000R  και 2 1000R , 

μπορούμε να αγνοήσουμε τους όρους με το β  στον παρονομαστή. Προκύπτει 

 

( ) ( )

( ) ( )
0 2

0 1 1 1 2 3 0 1 2 2

0 1 1 1 2 3 0 1 2
t

BE D C

I R
V

BE D S

V V V V R R I R R I

V V V V R R I R R I e
⋅

= − − − + ⋅ − − ⋅ ⇒

⇒ = − − − + ⋅ − − ⋅ ⋅
 

 

Έχουμε ήδη δείξει (3-16) ότι 2 0.004136R = Ω . Συγκρίνουμε τώρα την 

παραπάνω εξίσωση με την (3-21), την οποία επιθυμούμε να υλοποιήσουμε. 
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( ) 016.0
000 001055.020ln5.1245.055.51 IeIIV ⋅⋅−⋅⋅−⋅−=         (3-21) 

 

Όπως βλέπουμε, πρέπει να ισχύουν οι (3-22). 

 

( ) ( )
2 3 3

1 2 1

0.245 0.240864
0.0010550.001055 0.004136 S

S

R R R

R R I R
I

+ = Ω⇒ = Ω

− ⋅ = ⇒ = + Ω
      (3-22) 

 

Τώρα γίνονται δοκιμές για να βρεθεί ο συνδυασμός 1SI R−  που θα μας 

δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το 

κύκλωμα του σχήματος 3.7, στο οποίο λαμβάνεται υπόψη μόνο η πτώση 

τάσης που έχει εκθετική σχέση με το ρεύμα, δηλαδή το κύκλωμα με τα δύο 

τρανζίστορ. 

 

 
Σχήμα 3.7 Κύκλωμα για τη μοντελοποίηση της πόλωσης συγκέντρωσης. 

 

Μετά από πολλές δοκιμές καταλήξαμε στις τιμές 

10.0002 5.279SI R= ⇒ = Ω . Γενικά παρατηρούμε ότι όσο μεγαλύτερη τιμή 

θέτουμε στο SI  τόσο μικρότερη είναι η πτώση τάσης στα άκρα του φορτίου. 

Μειώνοντας το SI  η χαρακτηριστική πλησιάζει τη μορφή που επιθυμούμε, 

αλλά αν του θέσουμε πολύ χαμηλή τιμή τότε θα έχουμε μεγάλη πτώση τάσης 

με μικρές τιμές ρεύματος εξόδου, κάτι το οποίο είναι ανεπιθύμητο. Στο 
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συγκεκριμένο κύκλωμα, η χαρακτηριστική V-I που προσπαθούμε να 

πετύχουμε φαίνεται στο σχήμα 3.8. 
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Σχήμα 3.8 Πτώση τάσης που οφείλεται στην πόλωση συγκέντρωσης. 

 

Η χαρακτηριστική V-I του κυκλώματος παρουσιάζεται στο σχήμα 3.9. 

 

 
Σχήμα 3.9 Χαρακτηριστική V-I του κυκλώματος του σχήματος 3.7. 
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Όπως βλέπουμε, η πτώση της τάσης δεν είναι τόσο απότομη όσο θα 

περιμέναμε. Αυτή είναι μια αδυναμία του μοντέλου, και οφείλεται στην 

παραδοχή που έγινε προηγουμένως, ότι 

 
( )0 2 2 2 0 2

2

B C

T T

I I I R I R
V V

C S SI I e I e
− − ⋅ ⋅

= ⋅ ⋅ ,                          (3-23) 

 

με τη λογική ότι 0 2 2B CI I I+ . 

 

Αυτό ισχύει πράγματι για το μεγαλύτερο εύρος της περιοχής 

λειτουργίας. Για μεγάλες τιμές ρεύματος φορτίου όμως το ρεύμα συλλέκτη 

του δεύτερου τρανζίστορ αυξάνεται με αποτέλεσμα να έχουμε μικρότερη 

πτώση τάσης από ό,τι θα επιθυμούσαμε. Αυτό φαίνεται στο διάγραμμα που 

ακολουθεί. Για ακόμα μεγαλύτερο ρεύμα, η απόκλιση από την επιθυμητή 

καμπύλη αυξάνεται. 

 

 
Σχήμα 3.10 Το ρεύμα που διέρχεται από την αντίσταση R2 διαφοροποιείται από αυτό 

που έχει υποτεθεί για μεγάλο ρεύμα εξόδου. 

 



 - 70 - 

Με αυτά τελικά ολοκληρώθηκε η μοντελοποίηση του διπολικού 

τρανζίστορ. Στον πίνακα 3.2 παρουσιάζονται οι τιμές όλων των παραμέτρων 

του μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε. 

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ 
IS 0.0002 CJE 2,00E-12 
BF 10000 VJE 0.75 
NF 1 MJE 0.33 
VAF 10000 CJC 2,00E-12 
IKF 10000 VJC 0.75 
ISE 0 MJC 0.33 
NE 1.5 FC 0.5 
BR 1000 TF 1,00E-08 
NR 10000 XTF 10 
VAR 10000 VTF 10 
IKR 10000 ITF 1 
ISC 0 PTF 0 
NC 2 TR 1,00E-08 
NK 0 EG 1.11 
RE 0 XTB 0 
RB 0.24391 XTI 3 
RC 0     

Πίνακας 3.2 Παράμετροι του μοντέλου των διπολικών τρανζίστορ Q1 και Q2. 

 

Τέλος, στην εξίσωση 0 0V I−  στην οποία έχουμε καταλήξει, πρέπει να ισχύει 

1 1 51.55BEV V V− = . Όπως γνωρίζουμε όμως η τάση 1BEV  δεν είναι σταθερή. Στο 

διάγραμμα του σχήματος 3.11 βλέπουμε την τάση 1BEV  συναρτήσει του ρεύματος 

φορτίου. 
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Σχήμα 3.11 Τάση VBE1 – I0 για το μοντέλο Γ. 

 

Επειδή πρέπει να έχουμε μια σταθερή τιμή για την τάση 1BEV , και επειδή αυτή 

είναι αρκετά μικρής τιμής ώστε να μην επηρεάζει αισθητά την τάση εξόδου του 

μοντέλου, θα θεωρήσουμε 1 0.3BEV V= . Τελικά το κύκλωμα στο οποίο καταλήγουμε, 

με τις τιμές των στοιχείων που υπολογίστηκαν, φαίνεται στο σχήμα 3.12. 

 

 
Σχήμα 3.12 Ολοκληρωμένο μοντέλο Γ. 

 

Στα σχήματα 3.13 και 3.14 παρουσιάζονται η χαρακτηριστική 0 0V I−  και η 

καμπύλη ισχύος του μοντέλου Γ αντίστοιχα. 
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Σχήμα 3.13 Καμπύλη V-I του μοντέλου Γ. 

 

 
Σχήμα 3.14 Καμπύλη ισχύος του μοντέλου Γ. 

 

Αξιολόγηση 

 

Σημαντικό πλεονέκτημα αυτού του μοντέλου έναντι του προηγούμενου είναι 

ότι χρησιμοποιούνται μόνο ηλεκτρικά στοιχεία (δίοδος, αντιστάσεις, πηγές, 
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τρανζίστορ). Αυτό αποτελεί πλεονέκτημα, γιατί μετά από πολλές προσομοιώσεις που 

έγιναν κυρίως με διακοπτόμενα κυκλώματα, αυτό το μοντέλο δημιουργούσε ελάχιστα 

προβλήματα στη σύγκλιση, δίνοντας έτσι πιο ακριβή αποτελέσματα. 

Μειονέκτημα αυτού του μοντέλου αποτελεί το γεγονός ότι δε μπορεί να 

προσεγγίσει με τόσο μεγάλη ακρίβεια την εκθετική πτώση τάσης για μεγάλο ρεύμα 

στην έξοδο τη κυψέλης υδρογόνου. Όμως, όπως φάνηκε από την ανάλυση, το πιο 

σημαντικό μειονέκτημά του είναι ότι χρειάζεται η ρύθμιση πολύ μεγάλου πλήθους 

παραμέτρων για να επιτευχθεί η επιθυμητή χαρακτηριστική V-I. Η προσαρμογή του 

επομένως σε μια καμπύλη πραγματικής κυψέλης υδρογόνου είναι μια διαδικασία που 

χρειάζεται αρκετά περισσότερο χρόνο συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο. 

 

3.2.4 Μοντελοποίηση με function block και ηλεκτρικά στοιχεία (μοντέλο 

Δ) 

 

Αυτό το μοντέλο αποτελεί ένα συνδυασμό των μοντέλων Β και Γ. Έτσι, όπως 

φαίνεται στο σχήμα 3.15, έχουν χρησιμοποιηθεί και κυκλωματικά στοιχεία και ένα 

function block. 

 

Σχήμα 3.15 Μοντέλο Δ. 

 

Η αντίσταση R1 χρησιμοποιείται για να προσομοιωθούν οι ωμικές απώλειες 

της κυψέλης. Η δίοδος D1 είναι ίδια με αυτή που χρησιμοποιήθηκε στο προηγούμενο 

μοντέλο, και χρησιμοποιείται για την προσέγγιση της απότομης πτώσης τάσης για 

μικρές τιμές ρεύματος. Το function block υλοποιεί τη συνάρτηση 00.160.001055 Ie ⋅− ⋅ . 

Χρησιμοποιήθηκε εδώ για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή δίνει καλύτερο αποτέλεσμα 

από το κύκλωμα με τα δύο διπολικά τρανζίστορ και δεύτερον, επειδή είναι 
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απλούστερο από αυτό, αφού έχει μόνο δύο παραμέτρους. Το function block που δίνει 

ρεύμα στην έξοδό του και η δεύτερη πηγή τάσης ελεγχόμενη από ρεύμα 

χρησιμοποιήθηκαν έτσι ώστε να είναι εφικτό να ενσωματώσουμε έναν πυκνωτή στο 

μοντέλο, όπως θα χρειαστεί αργότερα να γίνει, καθώς και για να αποδεσμεύσουμε το 

μοντέλο από την ανάγκη ύπαρξης γείωσης στο ένα άκρο του. Εδώ σημειώνεται ότι οι 

γειώσεις που φαίνονται στο σχήμα 3.15 δεν επηρεάζουν με κανένα τρόπο το 

υπόλοιπο κύκλωμα. Στο σχήμα 3.16 παρουσιάζεται η χαρακτηριστική V-I, που όπως 

βλέπουμε είναι ακριβώς αυτή που θέλουμε. 

 

 
Σχήμα 3.16 Χαρακτηριστική V-I του μοντέλου Δ. 

 

Στο σχήμα 3.17 παρατίθεται η καμπύλη ισχύος του μοντέλου. 
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Σχήμα 3.17 Καμπύλη ισχύος του μοντέλου Δ. 

 

Αξιολόγηση 

 

Σε αυτό το μοντέλο επιχειρείται ο συνδυασμός των προτερημάτων των 

μοντέλων Β και Γ. Η χαρακτηριστική όπως είδαμε είναι η επιθυμητή, με εκθετική 

πτώση τάσης για υψηλή τιμή ρεύματος, χωρίς δηλαδή να παρουσιάζει το πρόβλημα 

του μοντέλου Γ. Ακόμα, η συμπεριφορά του ως προς τη σύγκλιση είναι πολύ 

καλύτερη σε σχέση με το μοντέλο Β, καθώς μπορεί να συνδεθεί με αντιστροφέα ή 

μετατροπέα dc σε dc και να βγάλει ακριβή αποτελέσματα. Σημαντικό είναι επίσης το 

γεγονός ότι το μοντέλο αυτό είναι αρκετά απλό και έχει λίγες παραμέτρους, έτσι ώστε 

να προσαρμόζεται εύκολα σε μια πειραματική καμπύλη V-I μιας κυψέλης υδρογόνου. 

Μοναδικό μειονέκτημα του μοντέλου είναι ότι είναι δυσκολότερο στη 

σύγκλιση σε σχέση με το Γ. 

 

3.2.5 Συνοπτική σύγκριση των μοντέλων Α, Β, Γ, Δ 

 

Πριν προχωρήσουμε στη μοντελοποίηση της μεταβατικής συμπεριφοράς της 

κυψέλης υδρογόνου, θα γίνει μια συνοπτική σύγκριση των μοντέλων, που 



 - 76 - 

εξετάστηκαν μέχρι αυτό το σημείο. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα των μοντέλων παρουσιάζονται επιγραμματικά στον πίνακα 3.3. 

 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Α 

 

Δύο μόνο παράμετροι. 
Χωρίς προβλήματα στη 
σύγκλιση. 

Καθόλου ικανοποιητική V-I 
χαρακτηριστική. 
 

Β 

 

 

Λίγες παράμετροι – εύκολη 
προσαρμογή στην εκάστοτε 
κυψέλη. 
Ιδανική V-I χαρακτηριστική. 

Πολύ μεγάλα προβλήματα στη 
σύγκλιση στο PSPICE. 
 
 

Γ 

 

Πολύ λίγα προβλήματα στη 
σύγκλιση. 
Πολύ καλή V-I χαρακτηριστική. 

Πολλές παράμετροι – δυσκολία 
στην προσαρμογή στη 
χαρακτηριστική μιας κυψέλης. 
Η χαρακτηριστική αποκλίνει της 
επιθυμητής για μεγάλο ρεύμα. 

Δ 

 

Λίγες παράμετροι – εύκολη 
προσαρμογή στην εκάστοτε 
κυψέλη. 
Ιδανική V-I χαρακτηριστική. 

Μέτρια συμπεριφορά ως προς τη 
σύγκλιση. 
 
 

Πίνακας 3.3 Σύγκριση των μοντέλων Α, Β, Γ και Δ. 

 

Εδώ σημειώνεται ότι τα προβλήματα που παρουσιάζει το μοντέλο Β με τη 

σύγκλιση είναι τόσο μεγάλα ώστε δε θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια. Το μοντέλο Α 

επίσης δε θα χρησιμοποιηθεί σε προσομοιώσεις. Τα μοντέλα Γ και Δ είναι και τα δύο 

εξίσου ενδιαφέροντα. Το μοντέλο Γ παρουσιάζει αρκετά λιγότερα προβλήματα στη 

σύγκλιση κατά τη διάρκεια των προσομοιώσεων, ενώ το Δ προσφέρει καλύτερη 

καμπύλη V-I και απλούστερο κύκλωμα με λιγότερες παραμέτρους. 

 

3.3 Μοντελοποίηση της μεταβατικής συμπεριφοράς της κυψέλης 

υδρογόνου 

 

Στη συνέχεια θα θεωρήσουμε ότι η κυψέλη τροφοδοτείται με σταθερή παροχή 

καυσίμου και επομένως η χαρακτηριστική της είναι αυτή που προσομοιώθηκε στα 

προηγούμενα μοντέλα. Για την εισαγωγή των παραμέτρων που σχετίζονται με την 

παροχή του υδρογόνου και του οξυγόνου στο μοντέλο, θα πρέπει να υλοποιηθούν οι 

σχετικές διαφορικές εξισώσεις. Το PSPICE όμως δεν είναι το κατάλληλο εργαλείο 
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για αυτή τη δουλειά. Σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ προτιμότερο να 

χρησιμοποιηθεί το Matlab/Simulink. 

 

3.3.1 Μοντελο με πυκνωτή και αντιστάσεις – επέκταση του μοντέλου Α 

(μοντέλο Ε) 

 

Το μοντέλο αυτό έχει ήδη αναφερθεί στη θεωρία, και παρουσιάζεται ξανά στο 

σχήμα 3.18. 

 

 
Σχήμα 3.18 Μοντέλο με πυκνωτή και αντιστάσεις (Μοντέλο Ε). 

 

Αυτό το μοντέλο αναφέρεται στο βιβλίο [32] καθώς και σε πολλές 

δημοσιεύσεις. Είναι πολύ απλό, και η χαρακτηριστική του V-I είναι μια ευθεία 

γραμμή ακριβώς όπως στην περίπτωση του μοντέλου Α και περιγράφεται από την 

εξίσωση (3-24). 

 

( )0 0 a rV E I R R= − ⋅ +                                              (3-24) 

 

Είδαμε ότι αυτό δε μας ικανοποιεί. Όμως μας ενδιαφέρει η βασική ιδέα για τη 

μεταβατική συμπεριφορά της κυψέλης υδρογόνου, που παρουσιάζει αυτό το μοντέλο. 

Επειδή είναι απλό, είναι εύκολο να γίνει σε αυτό μια θεωρητική ανάλυση και στη 

συνέχεια η ιδέα να προσαρμοστεί στα άλλα μοντέλα. Γι' αυτό θα εξεταστεί η 

απόκριση αυτού του μοντέλου σε μια βηματική μεταβολή του ρεύματος εξόδου. 
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=
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⎛ ⎞
⇒ + ⋅ = + ⇒⎜ ⎟⋅ ⋅⎝ ⎠

⇒ = + ⇒
⎛ ⎞+ ⋅ ⋅ +⎜ ⎟⋅ ⋅⎝ ⎠

⎛ ⎞⇒ = ⋅ + ⋅ ⋅ − ⇒⎜ ⎟
⎝ ⎠

⇒ = ⋅ + − ⋅ ⋅ a C⋅

Αν aI  το ρεύμα που διαρρέει την aR  και CI  το ρεύμα του πυκνωτή, και 

συμβολίζοντας με CV  την τάση στα άκρα του πυκνωτή, έχουμε ότι 

 

( )0
C C

a C S t
a

V dVI I I C I u
R dt

+ = ⇒ + = ⋅ .                              (3-25) 

 

Θεωρούμε δηλαδή ότι αρχικά η κυψέλη δεν τροφοδοτεί φορτίο, και τη 

χρονική στιγμή 0t s= το ρεύμα μεταβάλλεται από 0 σε SI . Χρησιμοποιώντας το 

μετασχηματισμό Laplace, έχουμε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3-26) 

 

Βρίσκουμε τώρα την τάση εξόδου: 

 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )0 0
a

r

t
R C

S a S a S rt C t R t C t tV E V V E I R V I R e I R u
− ⋅

== − − = − ⋅ − − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅   (3-27) 

 

Από αυτή τη σχέση βλέπουμε ότι όσο μεγαλύτερο πυκνωτή βάλουμε, τόσο πιο 

πολύ θα καθυστερεί η τάση να φτάσει στην τελική τιμή της, δηλαδή τόσο μεγαλύτερη 

γίνεται η σταθερά χρόνου του κυκλώματος. Για να δούμε τη μορφή αυτής της τάσης 

και επειδή δεν έχουμε πειραματικά δεδομένα από πραγματική κυψέλη καυσίμου, θα 

χρησιμοποιήσουμε κάποιες τυχαίες τιμές για τα στοιχεία του κυκλώματος και για το 

βήμα του ρεύματος. Επειδή αρχικά δεν έχουμε ρεύμα, είναι ( )0 0C tV = = . 
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Έτσι, για 50 ,  0.2 ,  2 ,  0.3  και 25a r SE V R C F R I A= = Ω = = Ω = , προκύπτει ότι 

 

( ) ( ) ( )
0.2 2

0 50 25 0.2 25 0.2 25 0.3
t

t tV e u− ⋅= − ⋅ − − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅                    (3-28) 

 

Θεωρώντας για καλύτερη εποπτικότητα στο γράφημα ότι η μεταβολή στο 

φορτίο έγινε για 1t s=  έχουμε ( ) ( )
( )

( )

1
0.2 2

0 150 25 0.2 25 0.2 25 0.3
t

t tV e u
−− ⋅

−= − ⋅ − − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅  

Η γραφική παράσταση αυτής της συνάρτησης φαίνεται στο σχήμα 3.19. 
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Σχήμα 3.19 Θεωρητική κυματομορφή της τάσης εξόδου του μοντέλου Ε για 

βηματική αύξηση του ρεύματος φορτίου. 

 

Προσομοιώνοντας το παραπάνω κύκλωμα στο PSPICE, λήφθηκε η γραφική 

παράσταση του σχήματος 3.20. 
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Σχήμα 3.20 Κυματομορφή της τάσης εξόδου του μοντέλου Ε για βηματική μεταβολή 

του ρεύματος σύμφωνα με το PSPICE. 

 

Καταρχήν παρατηρούμε ότι οι δύο κυματομορφές ταιριάζουν απόλυτα μεταξύ 

τους. Ποιοτικά, όπως βλέπουμε, η τάση της αντίστασης rR  μεταβάλλεται ακαριαία 

ενώ η τάση της aR  παρουσιάζει μεταβολή εκθετικής μορφής λόγω του πυκνωτή, 

όπως ήταν αναμενόμενο. 

 

Αξιολόγηση 

 

Όπως προαναφέρθηκε, αυτό το μοντέλο μπορεί να βρεθεί σε βιβλία και σε 

δημοσιεύσεις. Η χαρακτηριστική του καμπύλη V-I όμως δεν προσομοιώνει σωστά τη 

συμπεριφορά της κυψέλης καυσίμου ούτε για μικρές ούτε για σχετικά μεγάλες τιμές 

ρεύματος, και γι' αυτό δε θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια. Η βασική ιδέα όμως, που 

είναι ότι η πτώση τάσης που οφείλεται στις ωμικές απώλειες γίνεται ακαριαία με τις 

μεταβολές του ρεύματος, ενώ η πτώση τάσης που οφείλεται στις πολώσεις 

ενεργοποίησης και συγκέντρωσης εμφανίζει καθυστέρηση, μπορεί να προσαρμοστεί 

σε κάποιο άλλο μοντέλο, το οποίο παρουσιάζει την επιθυμητή σχέση μεταξύ 

ρεύματος και τάσης εξόδου. 
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3.3.2 Επέκταση του μοντέλου Γ (μοντέλο ΣΤ) 

 

Σε αυτή την παράγραφο θα προσαρμοστεί το φαινόμενο της διπλής στοιβάδας 

ηλεκτρικού φορτίου στο μοντέλο Γ, με τη λογική που περιγράφηκε στην παράγραφο 

3.2.1. Στο κύκλωμα προστέθηκε η ιδανική δίοδος D2 έτσι ώστε να μην έχουμε ροή 

ρεύματος προς την κυψέλη ούτε σε μεταβατικές καταστάσεις, που θα μπορούσε να 

αποθηκεύεται ενέργεια από το κύκλωμα στον πυκνωτή. 

 

 
Σχήμα 3.21 Μοντέλο ΣΤ. 

 

Είδαμε ότι η σχέση μεταξύ τάσης και ρεύματος εξόδου προσεγγίζεται από την 

 

( ) ( )
0 2

0 1 1 2 3 0 1 2
T

I R
V

D SV V V R R I R R I e
⋅

= − − + ⋅ − − ⋅ ⋅  

 

Σύμφωνα με τη σχέση αυτή, η τάση στα άκρα της διόδου είναι η πτώση τάσης 

που οφείλεται στην πόλωση ενεργοποίησης ( 1DV ), και η τάση στα άκρα του 

κυκλώματος με τα 1 2 1 2,  ,  ,  Q Q R R  είναι η πτώση τάσης που οφείλεται στην πόλωση 

συγκέντρωσης ( ( )
0 2

1 2
T

I R
V

SR R I e
⋅

− ⋅ ⋅ ). Σύμφωνα με τη θεωρία που έχει προηγηθεί, 

είναι λογικό να τοποθετήσουμε έναν πυκνωτή όπως φαίνεται στο σχήμα. Έχουμε 

θεωρήσει ότι η πηγή τάσης 1BEV  εξουδετερώνει πλήρως την τάση μεταξύ βάσης και 

εκπομπού του 1Q , κάτι που δεν είναι απόλυτα ακριβές, ωστόσο αποτελεί απόλυτα 

ικανοποιητική προσέγγιση. Για τις ωμικές απώλειες ( ( )2 3 0R R I+ ⋅ ) ευθύνεται και η 



 - 82 - 

αντίσταση 2R , η οποία όμως είναι δύο τάξεις μεγέθους μικρότερη από την 3R  και 

επομένως το πρόβλημα που δημιουργείται δεν είναι σημαντικό. 

Στην απόκριση αυτού του μοντέλου σε μια μεταβολή του ρεύματος υπάρχει 

μια σημαντική διαφορά σε σχέση με το μοντέλο Ε. Η αντίσταση aR , που στο 

προηγούμενο ήταν παράλληλα συνδεδεμένη στον πυκνωτή, είχε σταθερή τιμή. Έτσι, 

η σταθερά χρόνου aR C⋅  ήταν συγκεκριμένη για κάθε κύκλωμα, και η μορφή της 

απόκρισης πάντα η ίδια. Στο τελευταίο μοντέλο όμως, αν θεωρήσουμε το κύκλωμα 

που συνδέεται παράλληλα στον πυκνωτή ως μια αντίσταση, η τιμή της εξαρτάται από 

την τιμή του ρεύματος. Έτσι, θεωρούμε προσεγγιστικά ότι 

 

( ) 00.16
0

0

1.5 ln 20 0.001055 I

eq

I e
R

I

−⋅ + ⋅
=                              (3-29) 

 

Η γραφική παράσταση της παραπάνω συνάρτησης φαίνεται στο σχήμα 3.22. 

 

0
2
4
6
8

10
12

0 10 20 30 40 50 60

I0 (A)

R
eq

 (Ω
)

Σχήμα 3.22 Γραφική παράσταση της ισοδύναμης αντίστασης που οφείλεται στις 

πολώσεις ενεργοποίησης και συγκέντρωσης. 

 

Ο αντίστοιχος υπολογισμός στο PSPICE έδωσε το γράφημα του σχήματος 3.23. 
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Σχήμα 3.23 Γραφική παράσταση της ισοδύναμης αντίστασης που οφείλεται στις 

πολώσεις ενεργοποίησης και συγκέντρωσης στο μοντέλο ΣΤ από το PSPICE. 

 

Μεγεθύνοντας αυτό το γράφημα, παρατηρούμε ότι διαφορές υπάρχουν και 

εντός της περιοχής γραμμικής λειτουργίας, οι οποίες επηρεάζουν αισθητά τη σταθερά 

χρόνου (σχήμα 3.24). 

 

 
Σχήμα 3.24 Μεγέθυνση της γραφικής παράστασης του σχήματος 3.23. 
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Στην κυματομορφή του σχήματος 3.25 βλέπουμε την επίδραση αυτής της 

μεταβολής της ισοδύναμης αντίστασης στην απόκριση. Επιλέγουμε τυχαία 0.1C F=  

και εξετάζουμε τις μεταβολές στην τάση εξόδου όταν αλλάζει το φορτίο. Το ρεύμα 

φορτίου ξεκινά από τα 2A και όλα τα βήματα είναι των 10A περίπου. 

 

 
Σχήμα 3.25 Κυματομορφή της τάσης εξόδου του μοντέλου ΣΤ για διαδοχικές 

βηματικές αυξήσεις του ρεύματος εξόδου. 

 

Το αποτέλεσμα που λαμβάνουμε κάνοντας την αντίστροφη διαδικασία 

φαίνεται στο σχήμα 3.26. 
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Σχήμα 3.26 Κυματομορφή της τάσης εξόδου του μοντέλου ΣΤ για διαδοχικές 

βηματικές μειώσεις του ρεύματος εξόδου. 

 

Καταρχήν βλέπουμε ότι στη γραμμική περιοχή η μεταβολή στην τάση είναι 

μικρότερη σε σχέση με τις άλλες δύο περιοχές, όπως είχαμε δει και στη 

χαρακτηριστική V-I του μοντέλου. Επιπλέον, παρατηρώντας τα γραφήματα των 

σχημάτων 3.25 και 3.26 και έχοντας υπόψη το 3.24, μπορούμε να δούμε την 

επίπτωση της μεταβολής της ισοδύναμης αντίστασης. Στην περιοχή με αυξημένη 

ισοδύναμη αντίσταση, δηλαδή  για μικρή τιμή του ρεύματος εξόδου, η τάση 

καθυστερεί περισσότερο να φτάσει την τελική της τιμή. Αυτό ήταν αναμενόμενο, 

αφού σε αυτή την περίπτωση η σταθερά χρόνου είναι μεγαλύτερη. Όμως 

παρατηρούμε ότι και για υψηλή τιμή του ρεύματος εξόδου η τάση έχει επίσης 

μεγαλύτερη καθυστέρηση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε αυτή την περιοχή 

λειτουργίας η τάση που οφείλεται στην πόλωση συγκέντρωσης είναι αρκετά 

αυξημένη, επομένως και η τάση στα άκρα του πυκνωτή είναι αυξημένη, άρα 

χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να φορτιστεί και να εκφορτιστεί. Το διάγραμμα 

του σχήματος 3.27 δείχνει την τάση στα άκρα του πυκνωτή συναρτήσει του ρεύματος 

εξόδου. Αφού το φαινόμενο της διπλής στοιβάδας ηλεκτρικού φορτίου έχει 

συμπεριφορά πυκνωτή, υποθέτουμε ότι η απόκριση που βλέπουμε είναι η σωστή. 
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Σχήμα 3.27 Η τάση στα άκρα του πυκνωτή του μοντέλου ΣΤ συναρτήσει του 

ρεύματος εξόδου. 

 

3.3.3 Επέκταση του μοντέλου Δ (μοντέλο Ζ) 

 

Σε αυτή την παράγραφο γίνεται προσαρμογή του μοντέλου Δ ώστε να 

προσομοιώνει σωστά τη μεταβατική συμπεριφορά της κυψέλης υδρογόνου. 

 

 
Σχήμα 3.28 Μοντέλο Ζ. 

 

Όπως βλέπουμε στο σχήμα 3.28, η λογική με την οποία συνδέθηκαν οι 

πυκνωτές είναι η ίδια όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, με μόνη διαφορά ότι 

εδώ, λόγω της φύσης του μοντέλου, χρειάζονται δύο πυκνωτές αντί ενός. Επιπλέον 
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προστέθηκε και μια ιδανική δίοδος για να αποτραπεί η μεταφορά ενέργειας προς την 

κυψέλη. Το κύκλωμα με τα στοιχεία R2-C2 χρειάζεται για τη μοντελοποίηση της 

απόκρισης της πόλωσης συγκέντρωσης, ενώ ο πυκνωτής C1 για τη μοντελοποίηση 

της απόκρισης της πόλωσης ενεργοποίησης. Όπως στο δεύτερο μοντέλο, έτσι και σε 

αυτό η ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος που είναι συνδεδεμένο παράλληλα με 

τον πυκνωτή δεν είναι σταθερή. Στα γραφήματα των σχημάτων 3.29 και 3.30 

βλέπουμε ότι οι καμπύλες των δύο αυτών μοντέλων σχεδόν ταυτίζονται. 

 

 
Σχήμα 3.29 Γραφική παράσταση της ισοδύναμης αντίστασης που οφείλεται στις 

πολώσεις ενεργοποίησης και συγκέντρωσης στο μοντέλο Ζ από το PSPICE. 
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Σχήμα 3.30 Μεγέθυνση της γραφικής παράστασης του σχήματος 3.29. 

 

Οι κυματομορφές των σχημάτων 3.31 και 3.32 δείχνουν την απόκριση της 

τάσης του μοντέλου σε βηματική μεταβολή του ρεύματος εξόδου, όπου κάθε βήμα 

είναι των 10A, ξεκινώντας από τα 2A και αντίστροφα. 

 

Σχήμα 3.31 Κυματομορφή της τάσης εξόδου του μοντέλου Ζ για διαδοχικές 

βηματικές αυξήσεις του ρεύματος εξόδου. 
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Σχήμα 3.32 Κυματομορφή της τάσης εξόδου του μοντέλου Ζ για διαδοχικές 

βηματικές μειώσεις του ρεύματος εξόδου. 

 

Παρατηρούμε ότι η κυματομορφές της τάσης είναι παρόμοιες με τις 

αντίστοιχες του μοντέλου ΣΤ. Αρκεί να ρυθμίζονται οι τιμές των πυκνωτών, 

κάνοντας δοκιμές, για να επιτυγχάνεται σε κάθε περίπτωση το ίδιο αποτέλεσμα και 

στα δύο μοντέλα. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η τάση στα άκρα του 

πυκνωτή συναρτήσει του ρεύματος εξόδου της κυψέλης. Για υψηλές τιμές ρεύματος η 

τάση είναι ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, κάτι που είναι 

σωστό και οφείλεται στο function block, το οποίο υπολογίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια 

την πτώση τάσης που οφείλεται στη συγκέντρωση των αντιδρώντων. 
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Σχήμα 3.33 Η τάση στα άκρα του πυκνωτή του μοντέλου Ζ συναρτήσει του ρεύματος 

εξόδου. 

 

3.3.4 Μοντέλο για τη μεταβατική κατάσταση στο Simulink (μοντέλο Η) 

 

 Στην παράγραφο 2.6.2.3 παρουσιάστηκε ένα μαθηματικό μοντέλο της 

κυψέλης καυσίμου, το οποίο περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις που προκαλούνται 

λόγω του επεξεργαστή καυσίμου και των μηχανικών μερών. Σε αυτές οφείλεται η 

αργή απόκριση, της τάξης των δεκάδων δευτερολέπτων, σε μεταβολές της 

απαιτούμενης ισχύος εξόδου, όταν έχουμε μεταβολή στο ρυθμό ροής του καυσίμου. 

Τα προηγούμενα μεταβατικά μοντέλα που παρουσιάστηκαν λάμβαναν υπόψη μόνο τα 

φαινόμενα που συμβαίνουν εντός των κυψελών. Στο PSPICE είναι δύσκολο να 

γίνουν προσομοιώσεις με ένα τέτοιο μοντέλο, λόγω των μεγάλων προβλημάτων στη 

σύγκλιση. Άλλωστε το PSPICE είναι πρόγραμμα για την προσομοίωση κυκλωμάτων 

και όχι μαθηματικής μοντελοποίησης. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το Simulink του 

Matlab. Το μοντέλο παρουσιάζεται στο σχήμα 3.34. Στη συνέχεια, για καλύτερη 

εποπτικότητα, παρατίθενται και οι εξισώσεις που μας ενδιαφέρουν, που 

παρουσιάστηκαν αρχικά στην παράγραφο 2.6.2.3. 
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Σχήμα 3.34 Μοντέλο Η. 
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Όπως βλέπουμε το μοντέλο λαμβάνει ως είσοδο την επιθυμητή ισχύ εξόδου 

της συστοιχίας, ή αλλιώς την ισχύ που απαιτεί το φορτίο. Αυτή μπορεί να είναι 

οποιαδήποτε συνάρτηση του χρόνου, εφόσον βέβαια δεν ξεπερνάει τη μέγιστη ισχύ 

που μπορεί να δώσει η συστοιχία. Το μοντέλο υπολογίζει τις κυματομορφές της 

τάσης και του ρεύματος εξόδου της κυψέλης. Όπως βλέπουμε όμως, επειδή έχει δύο 

μεγέθη εξόδου, δε μπορεί να συνδεθεί σε μοντέλο ηλεκτρικού κυκλώματος. Αυτό 

συμβαίνει επειδή εκτός από την τάση εξόδου, το μοντέλο υπολογίζει, στην ουσία 

περιορίζει, το ρεύμα εξόδου της συστοιχίας. Αυτός ο περιορισμός δεν είναι δυνατόν 

να επιτευχθεί μοντελοποιώντας τη συστοιχία ως μια πηγή τάσης εξαρτημένη από 

ρεύμα, όπως δηλαδή μοντελοποιείται για να συνδεθεί στο μοντέλο ενός ηλεκτρικού 

κυκλώματος. 

Η επιθυμητή ισχύς εξόδου (Pdesired block) διαιρείται δια της τάσης εξόδου 

της συστοιχίας, για να υπολογιστεί το επιθυμητό ρεύμα εξόδου. Σύμφωνα με την 

εξίσωση (3-37) όμως το πραγματικό ρεύμα εξόδου περιορίζεται κάτω από την τιμή 

2
0.8
2

in
H

r

q
K

 και άνω από την τιμή 2
0.9

2

in
H

r

q
K

(Dynamic Saturation). Επομένως όσο απότομη 

και να είναι η επιθυμητή μεταβολή της τιμής του ρεύματος, το πραγματικό ρεύμα 

εξόδου θα έχει κάποιο όριο στη μεταβολή του, μέχρι να αυξηθεί αρκετά η 

παρεχόμενη ποσότητα υδρογόνου 
2

in
Hq . Η τελευταία υπολογίζεται από τη σχέση      

(3-35) παίρνοντας ανάδραση του ρεύματος εξόδου (From1 και Gain1). Η 

καθυστέρηση που προκαλεί ο επεξεργαστής καυσίμου μοντελοποιείται με τη 

συνάρτηση μεταφοράς του block "Fuel Processor Delay". Στη συνέχεια η τιμή του 

ρεύματος που έχει υπολογιστεί περνά από τον περιοριστή (saturation) ώστε η 
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ελάχιστη τιμή του να είναι 0.05A, για το λόγο που περιγράφηκε στην παράγραφο 

3.2.2. Η έξοδος του περιοριστή είναι και η τιμή του ρεύματος εξόδου της συστοιχίας. 

Έχοντας υπολογίσει το ρεύμα και τη μοριακή ροή του υδρογόνου που 

εισέρχεται στη συστοιχία, καθώς και την αντίστοιχη του οξυγόνου, από τη σχέση    

(3-36) με το κέρδος Gain6, από τις εξισώσεις (3-31) υπολογίζονται οι μερικές πιέσεις 

2Hp , 
2Op  και 

2H Op . Στη συνέχεια υπολογίζεται η τάση εξόδου της συστοιχίας από 

την εξίσωση (3-30), καθώς γνωρίζουμε όλες τις μεταβλητές. Με τη συνάρτηση 

μεταφοράς που ακολουθεί το "From7" μοντελοποιείται το φαινόμενο της διπλής 

στοιβάδας ηλεκτρικού φορτίου, για τον υπολογισμό στη συνέχεια τις πτώσεις τάσης 

ενεργοποίησης και συγκέντρωσης. Τελικά το ρεύμα και η τάση εξόδου 

πολλαπλασιάζονται για να προκύψει η ισχύς εξόδου της συστοιχίας. 

Στη συνέχεια παρατίθεται ο πίνακας των σταθερών που χρησιμοποιήθηκαν, 

κάποιες από τις οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στις εργασίες [54,55]. Οι σταθερές ,r  

,A ,m  n  είναι οι ίδιες όπως στα προηγούμενα μοντέλα. 

 

Μέγεθος Τιμή Μέγεθος Τιμή 

T 343 ΚτH2 3.37 s
Eo 1 V τO2 6.74 s
N 50 τH2O 18.418 s
KH2 2E-6 kmol/(s*A) τ1 2 s
KO2 5E-6 kmol/(s*A) τ2 0.2 s

KH2O 3E-5 kmol/(s*A) rH-O 1.168
Πίνακας 3.4 Παράμετροι του δυναμικού μοντέλου στο Simulink. 

 

Στο σχήμα 3.35 παρουσιάζεται η V-I χαρακτηριστική του μοντέλου, για τις 

τιμές της μοριακής ροής του υδρογόνου και των μερικών πιέσεων, που μας δίνουν τη 

μέγιστη δυνατή ισχύ, και οι οποίες προσδιορίστηκαν με δοκιμές. Συγκεκριμένα 

2

5 kmol1.381 10  sec
in
Hq −= ⋅ , 

2
1.022 atm,Hp =  

2
1.96 atmOp =  και 

2
0.387 atmH Op = . 

Στο σχήμα 3.36 παρουσιάζεται η καμπύλη ισχύος συναρτήσει του ρεύματος σε αυτή 

την περίπτωση. Η μορφή της χαρακτηριστικής συμφωνεί, όπως ήταν αναμενόμενο, 

με αυτή των χαρακτηριστικών των μοντέλων ΣΤ και Ζ. Στο σχήμα 3.37 

παρουσιάζεται η κυματομορφή της επιθυμητής ισχύος, καθώς και η αντίστοιχη της 

ισχύος εξόδου της συστοιχίας. Η πρώτη αποτελεί και τη χειρότερη περίπτωση 

ζήτησης ισχύος, επειδή από σχεδόν μηδενική ισχύ αρχικά μεταβάλλεται βηματικά 
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μέχρι τη μέγιστη ισχύ, που μπορεί να αποδώσει η συστοιχία. Αφαιρώντας τις δύο 

κυματομορφές προκύπτει η ενέργεια που δε μπορεί να δώσει η συστοιχία, και η οποία 

θα πρέπει να μπορεί να ικανοποιηθεί από μια βοηθητική πηγή, είτε αυτή είναι 

υπερπυκνωτής είτε είναι μπαταρία, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

 
Σχήμα 3.35 V-I χαρακτηριστική του μοντέλου Η με  

2
1.022 atm,Hp =  

2
1.96 atmOp =  και 

2
0.387 atmH Op = . 

 

 
Σχήμα 3.36 Καμπύλη ισχύος του μοντέλου, με τις τιμές της γραφικής παράστασης 

του σχήματος 3.35. 
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Σχήμα 3.37 Κυματομορφές επιθυμητής ισχύος εξόδου, ισχύος εξόδου της συστοιχίας 

και της διαφοράς τους. 

 

Ολοκληρώνοντας την τρίτη κυματομορφή του σχήματος 3.37 βρίσκουμε την 

ενέργεια, που χρειάζεται να δώσει στο φορτίο μια βοηθητική πηγή. Στη συγκεκριμένη 
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περίπτωση είναι 118400 33W Ws WhΔ = = . Δηλαδή αν χρησιμοποιήσουμε μια 

μπαταρία των 12V για την κάλυψη αυτής της ενέργειας πρέπει να έχει χωρητικότητα 

περίπου 3 αμπερώρια. Για την κάλυψη της ενέργειας με υπερπυκνωτές σε τάση 12V 

χρειάζεται να συνδεθούν παράλληλα υπερπυκνωτές συνολικής χωρητικότητας 1650F. 

Σημειώνεται εδώ ότι στη βιβλιογραφία έχει προταθεί και ένας άλλος τρόπος 

υπολογισμού της ενέργειας που χρειάζεται να προσφέρει στη μεταβατική κατάσταση 

μια βοηθητική πηγή. Ο υπολογισμός σε αυτή την περίπτωση γίνεται από την 

προσεγγιστική σχέση (3-38) [41]. 

 
5

0

t
E P e dt

τ
τ−= Δ ⋅ ⋅∫                                            (3-38) 

 

όπου PΔ  η μέγιστη μεταβολή της ισχύος εξόδου, δηλαδή από κενό σε πλήρες 

φορτίο, και τ  χρονική σταθερά που εξαρτάται από το σύστημα των κυψελών 

καυσίμου. Όπως προαναφέρθηκε αυτός είναι ένας προσεγγιστικός τύπος, ο οποίος 

όμως έχει χρησιμοποιηθεί και σε κατασκευαστικές εργασίες. Ωστόσο αν θέλουμε 

μεγαλύτερη ακρίβεια, τόσο για την απαιτούμενη ποσότητα ενέργειας όσο και για την 

κυματομορφή της ισχύος που πρέπει να δώσει η βοηθητική πηγή, πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε ένα μοντέλο σαν κι αυτό του σχήματος 3.34. 

 

3.4 Συμπεράσματα 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάστηκαν αρχικά τέσσερα μοντέλα στο PSPICE, με 

τα οποία επιχειρήθηκε η προσέγγιση της V-I χαρακτηριστικής των κυψελών 

υδρογόνου. Μετά τη σύγκριση που γίνεται στην παράγραφο 3.2.5 καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα μοντέλα Γ και Δ, που δίνουν πολύ 

ικανοποιητικά αποτελέσματα, παρόμοια μεταξύ τους.  

Στη συνέχεια τα μοντέλα αυτά επεκτάθηκαν, έτσι ώστε να μοντελοποιούν τη 

συμπεριφορά των κυψελών υδρογόνου σε μεταβατικές καταστάσεις της ζήτησης, με 

σταθερή όμως ροή καυσίμου. Προσομοιώνουν δηλαδή μόνο τα φαινόμενα, που 

λαμβάνουν χώρα εντός των κυψελών. Το μοντέλο Ε μελετήθηκε αποκλειστικά και 

μόνο για την κατανόηση του τρόπου της μοντελοποίησης της μεταβατικής 

συμπεριφοράς. Όσον αφορά στα μοντέλα ΣΤ και Ζ, όπως βλέπουμε από τα 

αντίστοιχα διαγράμματα των παραγράφων 3.3.2 και 3.3.3, έχουν παρόμοια 
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συμπεριφορά στις μεταβολές του φορτίου. Είδαμε ακόμα ότι και η χαρακτηριστική 

τους V-I είναι παρόμοια. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του καθενός από 

τα ΣΤ και Ζ είναι τελικά τα ίδια όπως των μοντέλων Γ και Δ αντίστοιχα. Επομένως, 

το μοντέλο Ζ είναι πιο εύκολο στην υλοποίηση και μας δίνει λίγο πιο ακριβή 

αποτελέσματα, ενώ χρησιμοποιώντας το ΣΤ οι προσομοιώσεις ολοκληρώνονται 

ευκολότερα, με λιγότερα προβλήματα στη σύγκλιση της μεθόδου N- R. 

Τέλος υλοποιήθηκε ένα μοντέλο της συστοιχίας κυψελών καυσίμου στο 

Simulink, το μοντέλο Η. Αυτό το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να λάβουμε 

την κυματομορφή της ισχύος εξόδου μιας συστοιχίας για μεταβατικές καταστάσεις 

του φορτίου, όταν η ροή καυσίμων στην είσοδο είναι μεταβαλλόμενη. Με αυτό τον 

τρόπο μπορούμε να υπολογίσουμε την κυματομορφή της ισχύος, που πρέπει να είναι 

ικανή να δώσει στο φορτίο μια βοηθητική πηγή, για τις μεταβατικές περιόδους. Όπως 

είδαμε όμως, το μειονέκτημα αυτού του μοντέλου είναι ότι δε μπορεί να συνδεθεί στο 

μοντέλο ενός ηλεκτρικού κυκλώματος, επειδή υπολογίζει και την τάση και το ρεύμα 

εξόδου, οπότε δε μπορεί να μοντελοποιηθεί ως πηγή τάσης, όπως συνέβαινε με τα 

προηγούμενα μοντέλα. 
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Κεφάλαιο 4 – Τοπολογίες ηλεκτρονικών ισχύος σε 

εφαρμογές κυψελών καυσίμου 
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4.1 Συστήματα κυψελών υδρογόνου και μετατροπείς ισχύος 

 

 Στα προηγούμενα κεφάλαια αναλύθηκαν διεξοδικά οι ηλεκτρικές ιδιότητες 

των κυψελών καυσίμου. Είδαμε ότι η τάση εξόδου μιας κυψέλης παρουσιάζει έντονες 

μεταβολές σε όλο το φάσμα λειτουργίας της. Για παράδειγμα, η κυψέλη που 

μοντελοποιήθηκε έχει τάση εξόδου που μεταβάλλεται από 25V για πλήρες φορτίο 

μέχρι 51V για κενό φορτίο. Επιπλέον, κατά τις μεταβολές του φορτίου η απόκριση 

της τάσης παρουσιάζει καθυστέρηση της τάξης εκατοντάδων millisecond μέχρι και 

λίγων δευτερολέπτων, στην περίπτωση στην οποία η ζήτηση ενέργειας μπορεί να 

καλυφθεί με τον υφιστάμενο ρυθμό παροχής καυσίμων. Στην εκκίνηση του 

συστήματος, ή στην περίπτωση που χρειάζεται να επιταχυνθεί ο ρυθμός παροχής 

υδρογόνου και οξυγόνου στην κυψέλη, κάτι που συνεπάγεται την εμπλοκή του 

χρόνου απόκρισης αργών μηχανικών μερών όπως είναι η αντλία, η κυψέλη 

υδρογόνου αδυνατεί να δώσει την απαιτούμενη ισχύ στο φορτίο για χρονικό 

διάστημα που μπορεί να είναι ακόμα και μερικά λεπτά, όπως φαίνεται στα σχήματα 

2.11 και 4.1. Όπως καταλαβαίνουμε είναι απολύτως απαραίτητη η χρησιμοποίηση 

κυκλωμάτων ηλεκτρονικών ισχύος σε ένα σύστημα κυψελών καυσίμου. Σκοπός τους 

θα είναι η σταθεροποίηση της τάσης, καθώς και η παροχή της επιπλέον ενέργειας για 

το χρονικό διάστημα που οι κυψέλες δε θα μπορούν να ικανοποιήσουν το φορτίο. Στο 

σχήμα 4.2 παρουσιάζεται ένα μπλοκ διάγραμμα με τα κυριότερα στοιχεία μιας 

τέτοιας διάταξης. 
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Σχήμα 4.1 Ενέργεια που παρέχουν οι κυψέλες υδρογόνου και η μπαταρία κατά την 

εκκίνηση ενός συστήματος κυψελών υδρογόνου [36]. 

 

 
Σχήμα 4.2 Ένα παράδειγμα μπλοκ διαγράμματος συστήματος κυψελών υδρογόνου 

[41]. 

 

 Καταρχήν υπάρχει η συστοιχία των κυψελών καυσίμου, ως κύρια πηγή 

ενέργειας. Η ενέργεια που χρειάζεται το φορτίο, η οποία δε μπορεί να παρασχεθεί 

από τη συστοιχία όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, καλύπτεται είτε από μπαταρίες 

είτε από υπερπυκνωτές. Εδώ μπορεί να σημειωθεί ότι πολλές φορές το μπλοκ 

"Battery/Ultracapacitors" τοποθετείται ανάμεσα στο μετατροπέα DC-DC και στον 

αντιστροφέα. Το πού θα τοποθετηθούν οι βοηθητικές πηγές ενέργειας καθορίζεται 

από οικονομικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος των πηγών και το κόστος 

του μετατροπέα. Ο μετατροπέας DC-DC χρησιμοποιείται για να ανυψώσει και 

κυρίως για να σταθεροποιήσει την DC τάση εξόδου της συστοιχίας των κυψελών. Τα 
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DC φορτία συνδέονται στην έξοδό του. Ο αντιστροφέας μπορεί να είναι μονοφασικός 

ή τριφασικός, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής, και μετατρέπει την 

σταθεροποιημένη DC τάση εισόδου του σε εναλλασσόμενη στην έξοδο, για την 

τροφοδοσία των AC φορτίων ή τη σύνδεση στο δίκτυο. Ακόμα, με τη σύνδεση ενός 

μετασχηματιστή μετά τον αντιστροφέα η τάση μπορεί να ανυψωθεί ακόμα 

περισσότερο. Πάντως, επειδή είναι γενικά επιθυμητή η γαλβανική απομόνωση 

μεταξύ της πηγής και του φορτίου, σε ένα τέτοιο σύστημα θα υπάρχει 

μετασχηματιστής υψηλής συχνότητας στο μετατροπέα DC-DC ή ο μετασχηματιστής 

μετά τον αντιστροφέα.  

 

4.2 Μπαταρίες και υπερπυκνωτές 

 

 Όπως είδαμε, σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα κυψελών υδρογόνου είναι 

απαραίτητη η ύπαρξη κάποιας βοηθητικής πηγής ενέργειας. Για αυτό το σκοπό 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν μπαταρίες ή υπερπυκνωτές ή σε κάποιες περιπτώσεις 

και τα δύο. 

Η τεχνολογία των υπερπυκνωτών είναι πολλά υποσχόμενη και ακόμα 

αναπτύσσεται. Οι υπερπυκνωτές είναι πυκνωτές που προσφέρουν πολύ μεγάλη τιμή 

χωρητικότητας σε πολύ μικρό όγκο σε σχέση με τους κλασικούς πυκνωτές. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν υπερπυκνωτές με χωρητικότητα 

μέχρι 2.6 kFarads. 

Οι υπερπυκνωτές παρουσιάζουν αρκετά πλεονεκτήματα έναντι των 

μπαταριών [41,42,43,44,45]. Πολύ σημαντικό ιδιαίτερα για τις εφαρμογές σε 

συστήματα κυψελών υδρογόνου είναι το γεγονός ότι μπορούν να δώσουν ταχύτατα 

την ενέργεια που έχουν αποθηκευμένη, ενώ και η διάρκεια φόρτισής τους είναι πολύ 

μικρή, της τάξης δευτερολέπτων ή λίγων λεπτών. Αντίθετα, μια μπαταρία δε μπορεί 

να αποδώσει τόσο γρήγορα την ενέργεια που έχει αποθηκευμένη. Επιπλέον, η 

γρήγορη εκφόρτιση μιας μπαταρίας προκαλεί αυξημένες απώλειες ενέργειας, ενώ 

χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο για να φορτιστεί. Ένα ακόμη σημαντικό 

πλεονέκτημα των υπερπυκνωτών είναι η πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής τους (περίπου 

10 έτη) και ο μεγάλος αριθμός κύκλων φόρτισης – εκφόρτισης, που μπορούν να 

αντέξουν σε αυτή (εκατοντάδες χιλιάδες). Επιπλέον έχουν μεγάλη πυκνότητα ισχύος, 

η αποδοτικότητά τους είναι ικανοποιητική (της τάξης του 95%), δε μπορούν να 
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υπερφορτιστούν, δε χρειάζονται ειδικά κυκλώματα για τη φόρτισή τους και τα υλικά 

που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον. 

Σημαντικά είναι όμως και τα μειονεκτήματα των υπερπυκνωτών σε σχέση με 

τις μπαταρίες. Η πυκνότητα ενέργειας που προσφέρουν είναι από 5 ως 10 φορές 

μικρότερη σε σχέση με την αντίστοιχη των μπαταριών. Η τεχνολογία όμως ακόμα 

εξελίσσεται και είναι πολύ πιθανό στο μέλλον να βελτιωθεί σημαντικά αυτό το 

χαρακτηριστικό των υπερπυκνωτών και  να πλησιάσει το αντίστοιχο των μπαταριών. 

Ακόμα, η τάση στα άκρα ενός υπερπυκνωτή είναι συνάρτηση της ενέργειας  που έχει 

αποθηκευμένη. Επομένως, για την πιο αποδοτική χρησιμοποίησή τους χρειάζονται 

επιπλέον ηλεκτρονικά κυκλώματα. Τέλος, αυτοεκφορτίζονται πολύ γρηγορότερα από 

τις μπαταρίες, δηλαδή δε μπορούν να κρατήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα 

αποθηκευμένη μέσα τους ενέργεια. 

Σημειώνεται εδώ ότι σε κάποιες εφαρμογές χρησιμοποιούνται μπαταρίες μαζί 

με υπερπυκνωτές. Για παράδειγμα, στα οχήματα που λειτουργούν με κυψέλες 

υδρογόνου, οι μπαταρίες χρησιμοποιούνται για να δώσουν ενέργεια όταν το φορτίο 

είναι χαμηλό, ενώ οι υπερπυκνωτές χρησιμοποιούνται για να δώσουν την 

απαιτούμενη ενέργεια κατά τις επιταχύνσεις, και για να αποθηκεύσουν ενέργεια κατά 

τις επιβραδύνσεις [46,47]. 

 Ένα ακόμα θέμα είναι το σημείο της τοποθέτησης των μπαταριών ή των 

υπερπυκνωτών. Οι επιλογές είναι δύο, είτε θα τοποθετηθούν στην είσοδο του 

μετατροπέα DC-DC ή στην έξοδό του [41]. Αν τοποθετηθούν στην είσοδό του τότε 

χρειάζονται λιγότερα στοιχεία, λόγω του ότι η τάση είναι μικρότερη σε αυτή την 

πλευρά, και το κόστος τους είναι μειωμένο. Σε αυτή την περίπτωση όμως χρειάζεται 

μετατροπέας, ο οποίος θα επιτρέπει την αμφίπλευρη μεταφορά ισχύος. Επιπλέον, θα 

πρέπει να έχει μεγαλύτερη ονομαστική ισχύ. Αν τοποθετηθούν στην έξοδο, 

χρειάζεται αρκετά μεγάλος αριθμός στοιχείων, κάτι που αυξάνει το κόστος και 

εγείρει προβλήματα διαχείρισής τους, είτε πρόκειται για μπαταρίες είτε για 

υπερπυκνωτές. Μια μέση λύση είναι η ανύψωση της τάσης σε δύο στάδια, πρώτα 

δηλαδή στον μετατροπέα DC-DC κατά 2 ως 4 φορές, και μετά με μετασχηματιστή 

στην AC πλευρά του αντιστροφέα. Σε αυτή την περίπτωση οι υπερπυκνωτές ή οι 

μπαταρίες μπορούν να συνδέονται στην έξοδο του μετατροπέα. Με αυτό τον τρόπο 

θα υπάρχουν αρκετά λίγα στοιχεία, ώστε το κόστος να διατηρηθεί χαμηλά, να μη 

χρειάζονται επιπλέον κυκλώματα για τη διαχείρισή τους, και από το μετατροπέα θα 

μεταφέρεται μόνο η ενέργεια που θα δίνουν οι κυψέλες υδρογόνου. 
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4.3 Μετατροπείς συνεχούς τάσης 

 

 Η ύπαρξη ενός μετατροπέα DC-DC σε ένα σύστημα κυψελών υδρογόνου 

είναι απαραίτητη, καθώς αυτός αναλαμβάνει να ανυψώσει και να σταθεροποιήσει την 

τάση των κυψελών. Σε πολλές εργασίες έχουν προταθεί και εξεταστεί διάφορες 

τοπολογίες μετατροπέων για αυτό το σκοπό. Σε αυτή την εργασία θα εξεταστούν και 

θα αξιολογηθούν μερικές από αυτές. Αρχικά παρουσιάζονται δύο μετατροπείς 

πρώτου τεταρτημορίου, που χρησιμοποιούνται για την ανύψωση της τάσης. Στη 

συνέχεια παρουσιάζεται ένας μετατροπέας δύο τεταρτημορίων, ο οποίος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που χρειαζόμαστε αμφίδρομη μεταφορά ενέργειας. Για 

παράδειγμα, σε ένα αυτοκίνητο που λειτουργεί με κυψέλες καυσίμου, κατά την 

πέδηση μεταφέρεται ενέργεια προς τους υπερπυκνωτές. Ακόμα, σε ένα σύστημα 

ηλεκτρικής ενέργειας οι ανεμογεννήτριες και οι φωτοβολταϊκές κυψέλες, όταν το 

φορτίο είναι χαμηλό, μπορούν να παρέχουν ενέργεια για την παραγωγή υδρογόνου 

και τη μετέπειτα χρήση του από τις κυψέλες. 

 Εδώ σημειώνεται ότι για τη λειτουργία που πρέπει να επιτελέσουν, όλοι οι 

μετατροπείς πρέπει να ελέγχονται σε κλειστό βρόχο. 

 

4.3.1 Μετατροπέας πλήρους γέφυρας 

 

 Στο σχήμα 4.3 παρουσιάζεται το κύκλωμα του μετατροπέα συνεχούς τάσης 

πλήρους γέφυρας [48]. 

 

 
Σχήμα 4.3 Μετατροπέας συνεχούς τάσης πλήρους γέφυρας. 

 

 Καταρχήν υπάρχει μια γέφυρα διακοπτών με αντιπαράλληλες διόδους. Οι 

παλμοί δίνονται κατάλληλα στους διακόπτες, έτσι ώστε στο πρωτεύον του 
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μετασχηματιστή να έχουμε εναλλασσόμενη τάση αποτελούμενη από διαδοχικούς 

θετικούς και αρνητικούς παλμούς, καθώς και διαστήματα μηδενικής τάσης ανάμεσά 

τους. Ένα παράδειγμα παλμών οδήγησης βλέπουμε στο σχήμα 4.4. Όπως φαίνεται, 

όλοι οι παλμοί έχουν εύρος ίσο με το μισό της περιόδου και συγχρονίζονται 

κατάλληλα ώστε να δώσουν τους επιθυμητούς παλμούς τάσης στο μετασχηματιστή. 

Η τάση στη συνέχεια ανυψώνεται στο μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας με τον 

επιθυμητό σταθερό λόγο μετασχηματισμού. Στο σχήμα 4.5 παρουσιάζονται οι 

κυματομορφές της τάσης στο πρωτεύον και στο δευτερεύον του μετασχηματιστή και 

σημειώνεται η διαδοχή αγωγής των διακοπτών. Ο μετασχηματιστής στο δευτερεύον 

έχει μεσαία λήψη και με τις δύο διόδους επιτυγχάνεται πλήρης ανόρθωση της τάσης. 

Στη συνέχεια τοποθετείται ένα βαθυπερατό φίλτρο LC με το οποίο κόβονται οι 

αρμονικές ώστε να έχουμε σταθερή συνεχή τάση στην έξοδο (σχήμα 4.6). 

  

 
Σχήμα 4.4 Παράδειγμα παλμών οδήγησης των IGBTs για το μετατροπέα πλήρους 

γέφυρας. 
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ton 

T3, T4 T4, T1 T1, T2 T2, T3 T3, T4 

 
Σχήμα 4.5 Η τάση στο πρωτεύον και στο δευτερεύον του μετασχηματιστή του 

μετατροπέα πλήρους γέφυρας, με τους παλμούς οδήγησης του σχήματος 4.4. 

 

 
Σχήμα 4.6 Η τάση εξόδου της διάταξης του σχήματος 4.3. 
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Σχήμα 4.7 Οι τέσσερις φάσεις λειτουργίας του μετατροπέα πλήρους γέφυρας. 

 

 Στο σχήμα 4.7 παρουσιάζονται οι τέσσερις φάσεις λειτουργίας του 

μετατροπέα. Αρχικά άγουν οι διακόπτες T3 και T4. Τα άκρα του πρωτεύοντος του 

μετασχηματιστή βραχυκυκλώνονται και το φορτίο τροφοδοτείται από την ενέργεια 

που υπάρχει αποθηκευμένη στον πυκνωτή. Οι δίοδοι D5 και D6 είναι σε αποκοπή. 

Στη δεύτερη φάση άγουν οι διακόπτες T1 και T4 με αποτέλεσμα η τάση στο 

πρωτεύον του μετασχηματιστή να ισούται με την τάση εισόδου του μετατροπέα μείον 

την πτώση τάσης στους διακόπτες. Η δίοδος D5 άγει, ενώ η D6 έχει πολωθεί 

ανάστροφα. Επειδή η τάση στα άκρα του πυκνωτή έχει μειωθεί, ενέργεια παρέχεται 

σε αυτόν και στο φορτίο από την πηγή. Στη συνέχεια ανοίγει ο διακόπτης T4 και 

κλείνει ο T2, οπότε στην τρίτη φάση άγουν οι T1 και T2. Οι D5 και D6 είναι 

ανάστροφα πολωμένες. Όπως και στην πρώτη φάση λειτουργίας, τα άκρα του 

πρωτεύοντος είναι βραχυκυκλωμένα και το στο φορτίο παρέχεται ενέργεια από τον 

πυκνωτή. Τέλος στην τέταρτη φάση ανοίγει ο T1 και κλείνει ο T3, οπότε κλειστοί 

είναι τώρα οι T2 και T3. Στο πρωτεύον εφαρμόζεται τάση ίση με –Vin και άγει η 

δίοδος D6, ενώ σε αποκοπή βρίσκεται η D5. Όπως και στη δεύτερη φάση, από την 

πηγή μεταφέρεται ενέργεια στον πυκνωτή και στο φορτίο. 

Η συνάρτηση μεταφοράς του μετατροπέα πλήρους γέφυρας δίδεται από την 

εξίσωση (4-1) [48]. Με V0 συμβολίζεται η τάση εξόδου, με Vin η τάση εισόδου, N1 

είναι ο αριθμός των σπειρών του πρωτεύοντος, N2 αυτός του δευτερεύοντος, ton το 
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χρονικό διάστημα που φαίνεται στο σχήμα 4.5 και T η περίοδος των παλμών 

οδήγησης. 

 

0 2

1

2 on

in

V tN
V N T

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⋅ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠

                                             (4-1) 

 

 Αυτός ο μετατροπέας συνεχούς τάσης χρησιμοποιείται αρκετά συχνά. Δύο 

πλεονεκτήματά του είναι ότι λόγω του μετασχηματιστή προσφέρει γαλβανική 

απομόνωση μεταξύ πηγής και φορτίου, καθώς και ότι μπορεί να ανυψώσει την τάση 

με πολύ υψηλό λόγο μετασχηματισμού. 

 Μειονέκτημά του είναι το υψηλό κόστος, καθώς για την υλοποίησή του 

χρειάζονται τέσσερις διακόπτες με τα αντίστοιχα κυκλώματα παλμοδότησης. Ακόμα, 

υπάρχουν μεγάλες διακοπτικές απώλειες. Μετασχηματιστής θα χρησιμοποιηθεί 

ούτως ή άλλως στην έξοδο του αντιστροφέα, αν δε χρησιμοποιηθεί σε αυτό το 

στάδιο, οπότε δε θεωρείται ότι εισάγει επιπλέον κόστος σε αυτή την τοπολογία. Ένα 

ακόμα μειονέκτημά του είναι ότι ο έλεγχος των τεσσάρων διακοπτών είναι 

δυσκολότερος από τις περιπτώσεις του ενός ή των δύο διακοπτών. Επιπλέον, 

δεδομένου ότι στον αντιστροφέα χρησιμοποιείται τεχνική SPWM και στην έξοδό του 

θέλουμε τριφασική εναλλασσόμενη τάση ενεργού τιμής 230V, με συντελεστή 

διαμόρφωσης 0.9fM , στην έξοδο του μετατροπέα DC-DC θα πρέπει να έχουμε 

τάση περίπου 400V, σύμφωνα με την εξίσωση (4-2) [48]. Αυτό αποτελεί 

μειονέκτημα, γιατί αν τοποθετηθούν σε εκείνο το σημείο οι μπαταρίες ή οι 

υπερπυκνωτές θα χρειαστεί να συνδεθούν πάρα πολλά στοιχεία σε σειρά (για 

παράδειγμα συνήθως τοποθετούνται μπαταρίες των 12V, ενώ η ονομαστική τάση των 

περισσότερων υπερπυκνωτών που διατίθενται στο εμπόριο είναι μέχρι 5V). Το 

μεγάλο πλήθος των στοιχείων απαιτεί ειδικά κυκλώματα για τη διαχείρισή τους, είτε 

αυτά είναι μπαταρίες είτε υπερπυκνωτές, τα οποία έχουν υψηλό κόστος. 

 

,1
3

2
RY fV V M= ⋅ ⋅                                               (4-2) 
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4.3.2 Μετατροπέας ανύψωσης 

 

 Ο μετατροπέας ανύψωσης είναι μια απλή διάταξη, που επιτυγχάνει ανύψωση 

της συνεχούς τάσης εισόδου χωρίς τη χρήση μετασχηματιστή, όπως ο μετατροπέας 

γέφυρας. Στο σχήμα 4.8 παρουσιάζεται το κύκλωμα αυτού του μετατροπέα. 

 

Σχήμα 4.8 Μετατροπέας ανύψωσης 

 

 Όπως βλέπουμε, η διάταξη αποτελείται από ένα πηνίο (L), ένα διακόπτη (T), 

μια δίοδο (D) και έναν πυκνωτή (C). Όπως θα δούμε παρακάτω, αυτό που καθορίζει 

την τιμή της τάσης εξόδου του μετατροπέα είναι ο βαθμός χρησιμοποίησης του 

διακόπτη. Οι φάσεις λειτουργίας του μεατροπέα είναι δύο, όσες και οι καταστάσεις 

στις οποίες μπορεί να βρίσκεται ο διακόπτης,  και παρουσιάζονται στο σχήμα 4.9. 
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Σχήμα 4.9 Οι φάσεις λειτουργίας του μετατροπέα ανύψωσης. 

 

 Στην πρώτη φάση ο διακόπτης βρίσκεται σε αγωγή [48]. Ενέργεια 

αποθηκεύεται από την πηγή στο πηνίο, αφού αν εξαιρέσουμε τις πολύ μικρές ωμικές 

αντιστάσεις του διακόπτη και του πηνίου, το πηνίο είναι πρακτικά βραχυκυκλωμένο 

στα άκρα της πηγής. Η δίοδος είναι ανάστροφα πολωμένη επειδή η τάση στην άνοδό 

της είναι σχεδόν μηδέν, οπότε είναι μικρότερη από αυτή της καθόδου. Σε αυτή τη 

φάση το φορτίο τροφοδοτείται από την ενέργεια που βρίσκεται αποθηκευμένη στον 

πυκνωτή. Στη δεύτερη φάση, που ο διακόπτης είναι ανοιχτός, η δίοδος άγει και η 

πηγή και το πηνίο παρέχουν ενέργεια στο φορτίο, ενώ παράλληλα αποθηκεύεται 

ενέργεια στον πυκνωτή. 

 Μια γρήγορη ανάλυση θα γίνει για να μας δώσει τη σχέση μεταξύ της τάσης 

εισόδου και της τάσης εξόδου. Στην πρώτη φάση η ενέργεια που αποθηκεύεται στο 

πηνίο δίδεται από τη σχέση (4-3). 

 

1 Sin onW V I t= ⋅ ⋅                                                   (4-3) 
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όπου SI  η μέση τιμή του ρεύματος εισόδου 

 ont  το χρονικό διάστημα αγωγής του διακόπτη 

 

 Στη δεύτερη φάση της λειτουργίας απελευθερώνεται από το πηνίο ενέργεια 

ίση με W2, όπως φαίνεται στην εξίσωση (4-4). 

 

( )2 Soutin offW V V I t= − ⋅ ⋅                                           (4-4) 

 

όπου outV  η μέση τιμή της τάσης εξόδου 

 offt  το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο διακόπτης δεν άγει 

 

Για ένα μετατροπέα χωρίς απώλειες θα ισχύει ότι 

 

1 2W W= −                                                        (4-5) 

 

Επιπλέον, εισάγοντας την έννοια του βαθμού χρησιμοποίησης του διακόπτη D 

 

ontD
T

=                                                        (4-6) 

 

όπου T η περίοδος των παλμών οδήγησης του διακόπτη 

 

και λαμβάνοντας υπόψη ότι 

 

on offt t T+ =                                                     (4-7) 

 

προκύπτει η εξίσωση (4-8). 
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( )
( ) ( )

( )

1 2 2

1 1

1

S Soutin on in off

S S Soutin in

S Soutin

W W V I t W V V I t

V I D T V I D T V I D T

V I T V I D T

= − ⇒ ⋅ ⋅ = = − − ⋅ ⋅ ⇒

⇒ ⋅ ⋅ ⋅ = − ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⇒

⇒ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ − ⋅ ⇒

 

0

1
SI in

out
VV

D
≠⎯⎯⎯→ =

−
                                             (4-8) 

 

 Η σχέση (4-8) δείχνει ότι αυξάνοντας το συντελεστή χρησιμοποίησης του 

διακόπτη συνεχώς θα αυξάνεται η τάση εξόδου. Μάλιστα, όταν 1D → , δηλαδή όταν 

ο διακόπτης είναι σχεδόν συνέχεια κλειστός, προκύπτει ότι outV →∞ . Αυτό βέβαια 

δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει σε ένα πραγματικό κύκλωμα. Στην πραγματικότητα 

με αυτόν τον μετατροπέα ανύψωσης επιτυγχάνεται κατά μέγιστο ανύψωση με λόγο 4 

ως 5.  

Στη συνέχεια θα γίνει μια πιο λεπτομερής ανάλυση, για να προσδιοριστεί ο 

τρόπος με τον οποίο επιδρούν οι τιμές της αυτεπαγωγής του πηνίου και της 

χωρητικότητας του πυκνωτή στα μεγέθη που μας ενδιαφέρουν. Για να βρούμε το 

ρεύμα του πηνίου, θα θεωρήσουμε ότι το κύκλωμα έχει λειτουργήσει αρκετά ώστε να 

φτάσει σε μία μόνιμη κατάσταση. Έστω λοιπόν ότι τη χρονική στιγμή t=0 κλείνει ο 

διακόπτης. Το ρεύμα του πηνίου εκείνη τη στιγμή θα έχει την τιμή ( ) min0 LLi I= . 

Λύνοντας τη γνωστή διαφορική εξίσωση που περιγράφει τη σχέση μεταξύ της τάσης 

και του ρεύματος του πηνίου, με την αρχική συνθήκη ( ) min0 LLi I=  και στο χρονικό 

διάστημα που ο διακόπτης είναι κλειστός, δηλαδή για 0 ont t≤ <  θα προκύψει η 

εξίσωση (4-9), όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

( ) min0

min minάρα 
LL

L

i Iin in inL L
in L L LI

V V Vdi diL V i t i t I
dt dt L L Lββ =

=⋅ = ⇒ = ⇒ = ⋅ + ⎯⎯⎯⎯→ = ⋅ +       (4-9) 

 

 Επομένως η συνάρτηση του ρεύματος που διέρχεται από το πηνίο σε αυτό το 

διάστημα είναι μια ευθεία γραμμή με κλίση inV
L

, ελάχιστο το minLI  και μέγιστο το 

maxLI  για ont t=  αυτό που δίδεται από τη σχέση (4-10). 
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max min
in

L on L
VI t I
L

= ⋅ +                                            (4-10) 

 

 Όταν ανοίξει ο διακόπτης, δηλαδή για το χρονικό διάστημα για το οποίο 

ont t T≤ < , για το ρεύμα του πηνίου θα έχουμε 

 

( )

( ) ( )max

max
maxάρα 

LL ton

in out
L on

in outL L
in out

i Iin out in out
V VL L on LI t

L

V Vdi diL V V
dt dt L

V V V Vi t i t t I
L Lβ

β
=

−
= − ⋅

−
⋅ = − ⇒ = ⇒

− −
⇒ = ⋅ + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = ⋅ − + ⇒

 

( ) max
in out

L L
V Vi t D T I

L
−

⇒ = ⋅ − ⋅ +                                 (4-11) 

 

Σε αυτή τη φάση η γραφική παράσταση του ρεύματος είναι και πάλι ευθεία 

γραμμή. Η κλίση της είναι ίση με 0in outV V
L
−

<  επειδή in outV V< . Ξεκινά για ont t=  

από την τιμή maxLI  και κατέρχεται μέχρι την τιμή minLI  για t T= . 

Από τη σχέση (4-10) προκύπτει ότι η κυμάτωση του ρεύματος εισόδου είναι 

 

max min
in in

L L L on
V VI I I t D T
L L

Δ = − = ⋅ = ⋅ ⋅                             (4-12) 

 

Θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν απώλειες στο μετατροπέα, η ισχύς εισόδου θα 

ισούται με την ισχύ εξόδου. Ως αποτέλεσμα θα ισχύει η σχέση (4-13). 

 

( )1 1 1
out outin

in out L out Loutin in
V I VV I V I V I I I

D D R D
⋅ = ⋅ ⇒ ⋅ = ⋅ ⇒ = =

− − ⋅ −
      (4-13) 

 

 Σύμφωνα με τις σχέσεις (4-12) και (4-13), ελάχιστη τιμή του ρεύματος που 

διέρχεται από το πηνίο θα ισούται με 

 

( )min 2 1 2
out inL

LL
VI VI I D T

R D L
Δ

= − = − ⋅ ⋅ ⇒
⋅ − ⋅
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( )
( )

min

1
1 2

outout
L

V DVI D T
R D L

⋅ −
⇒ = − ⋅ ⋅

⋅ − ⋅
                           (4-14) 

 

Γενικά είναι επιθυμητό το ρεύμα να είναι συνεχές και όχι διακοπτόμενο. Αυτό 

σημαίνει ότι η τιμή της αυτεπαγωγής L πρέπει να είναι κατάλληλη έτσι ώστε 

min 0LI ≥ . Βλέπουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή αυτή, τόσο μικρότερη είναι η 

κυμάτωση του ρεύματος και τόσο μεγαλύτερη η τιμή του minLI . 

Στη συνέχεια θα υπολογιστεί η κυμάτωση της τάσης στην έξοδο του 

μετατροπέα.. Κατά τη διάρκεια που ο διακόπτης είναι κλειστός, ενέργεια στο φορτίο 

παρέχεται από τον πυκνωτή. Για 0 ont t≤ <  έχουμε λοιπόν 

 

( ) 0
out

C t
load

Vi I
R

= − = −                                              (4-15) 

 

 Η αντίστοιχη μεταβολή στο φορτίο του πυκνωτή και στην τάση στα άκρα του 

δίνονται από τις (4-16) και (4-17) αντίστοιχα. 

 

0
out

on
VQ I t D T
R

Δ = − ⋅ = − ⋅ ⋅                                      (4-16) 

out
out

VQV D T
C R C

δ Δ
= = ⋅ ⋅

⋅
                                      (4-17) 

 

 Όπως αναμενόταν, βλέπουμε ότι τοποθετώντας πυκνωτή μεγαλύτερης 

χωρητικότητας μειώνεται η κυμάτωση της τάσης στην έξοδο. 

 Στα σχήματα 4.10, 4.11 και 4.12 βλέπουμε τις κυματομορφές τάσεων και 

ρευμάτων του κυκλώματος. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα οι παράμετροι είναι 

50 ,inV V=  0.5,D =  0.1 sec 10 ,T m f kHz= ⇒ =  0.35 ,L mH=  100C Fμ=  και το 

φορτίο είναι μια ωμική αντίσταση 50R = Ω . Όπως βλέπουμε η τάση εξόδου είναι 

λίγο μικρότερη από 100V, όπως μας δίνει η σχέση (4-8). Αυτό οφείλεται στην πτώση 

τάσης στη δίοδο. Σημειώνεται ακόμα ότι τυπικές τιμές συχνότητας των παλμών 

οδήγησης των διακοπτών για πραγματικούς μετατροπείς DC-DC είναι 50kHz μέχρι 

200kHz. 
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Σχήμα 4.10 Τάση εξόδου του μετατροπέα ανύψωσης. 

 

 
Σχήμα 4.11 Τάση εξόδου του μετατροπέα ανύψωσης (κάτω) και παλμοί οδήγησης 

του ημιαγωγικού διακόπτη (πάνω) 

 

 Στο σχήμα 4.11 βλέπουμε καθαρά ότι η τάση στην έξοδο του μετατροπέα 

είναι DC μέσης τιμής περίπου 99.4V και έχει κυμάτωση ± 0.5V περίπου. Ακόμα 

κοιτάζοντας την τάση σε σύγκριση με τους παλμούς παρατηρούμε αυτά που 
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αναλύθηκαν προηγουμένως. Όταν ο διακόπτης ανοίγει, η πηγή και το πηνίο 

τροφοδοτούν το φορτίο και φορτίζουν τον πυκνωτή και η τάση εξόδου αυξάνεται. 

Όταν ο διακόπτης κλείνει, στο πηνίο αποθηκεύεται ενέργεια από την πηγή και ο 

πυκνωτής εκφορτίζεται στο φορτίο, με αποτέλεσμα τη μείωση της τάσης στα άκρα 

του. 

 

 
Σχήμα 4.12 Κυματομορφές των ρευμάτων εισόδου και εξόδου του μετατροπέα. 

 

 Στο σχήμα 4.12 βλέπουμε τις κυματομορφές των ρευμάτων εισόδου (που 

ισούται με το ρεύμα του πηνίου) και εξόδου (ρεύμα φορτίου). Όπως περιμέναμε λόγω 

των σχέσεων (4-9) και (4-11), το ρεύμα που διέρχεται από το πηνίο αυξάνεται 

γραμμικά όσο άγει ο διακόπτης και μειώνεται γραμμικά όσο ο διακόπτης είναι 

ανοιχτός. 

 Τα πλεονεκτήματα του μετατροπέα ανύψωσης σχετίζονται με το μικρό 

πλήθος στοιχείων που χρειάζονται για την κατασκευή του. Καταρχήν έχει μικρό 

κόστος κατασκευής. Ακόμα, επειδή χρησιμοποιείται ένας μόνο διακόπτης, από τον 

οποίο μάλιστα δε διέρχεται όλη η ενέργεια που καταλήγει στο φορτίο, έχει πολύ 

λιγότερες απώλειες. Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο παράδειγμα η απόδοση ήταν 

περίπου 93.5%, ενώ συνήθως κυμαίνεται κοντά στο 90% με 92%. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό των απωλειών οφείλεται στις διακοπτικές απώλειες του ημιαγωγικού 

διακόπτη. 
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4.3.3 Μετατροπέας δύο τεταρτημορίων 

 

 Η συνδεσμολογία του μετατροπέα δύο τεταρτημορίων, που αποτελεί 

συνδυασμό των μετατροπέων ανύψωσης (σχήμα 4.8) και υποβιβασμού (σχήμα 4.14), 

παρουσιάζεται στο σχήμα 4.13. Χαρακτηριστικό αυτού του μετατροπέα είναι το 

γεγονός ότι επιτρέπει στο ρεύμα του φορτίου να γίνει αρνητικό, πράγμα που σημαίνει 

ότι μπορούμε να έχουμε μεταφορά ενέργειας και από τη μεριά του φορτίου προς τη 

μεριά της πηγής. 

 

 
Σχήμα 4.13 Μετατροπέας δύο τεταρτημορίων. 

 

 
Σχήμα 4.14 Μετατροπέας υποβιβασμού με φίλτρο LC. 
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 Ανάλογα με τους παλμούς οδήγησης των διακοπτών έχουμε και διαφορετική 

λειτουργία του μετατροπέα δύο τεταρτημορίων. Όταν θέλουμε να τροφοδοτήσουμε 

το φορτίο με ηλεκτρική ενέργεια από την πηγή εισόδου, στέλνουμε τους παλμούς 

οδήγησης στο διακόπτη T1 και κρατάμε τον T2 ανοιχτό. Σε αυτή την περίπτωση η 

δίοδος D2 δεν άγει ποτέ και το κύκλωμα ταυτίζεται με αυτό του μετατροπέα 

ανύψωσης, που μελετήθηκε στο κεφάλαιο 4.3.2. 

 Στην περίπτωση που παράγεται ενέργεια από τη μεριά του φορτίου, το οποίο 

τώρα λειτουργεί ως πηγή, που θέλουμε να τη μεταφέρουμε προς τη μεριά της πηγής, 

η οποία τώρα λειτουργεί ως αποθήκη ενέργειας, κατευθύνουμε τους παλμούς 

οδήγησης στο διακόπτη T2, αφήνοντας τον T1 ανοιχτό. Κοιτάζοντας το κύκλωμα από 

τη μεριά του φορτίου, αυτό είναι ίδιο με το κύκλωμα του μετατροπέα υποβιβασμού 

με ένα φίλτρο LC, που παρουσιάζεται στο σχήμα 4.14. 

 Σε αυτό το σημείο θα εξεταστεί η λειτουργία του μετατροπέα υποβιβασμού 

[48]. Η τάση εξόδου είναι μια σειρά τετραγωνικών παλμών, με μέγιστο πλάτος την 

τιμή της πηγής εισόδου. Ο χρόνος αγωγής ont  του διακόπτη καθορίζει όπως θα δούμε 

αργότερα τη μέση τιμή της τάσης εξόδου. Για 0ont =  η τάση εξόδου είναι μηδέν και 

για ont T= , όπου T  η περίοδος των παλμών οδήγησης του διακόπτη, η τάση εξόδου 

γίνεται μέγιστη και ίση με την τάση εισόδου, αν αγνοήσουμε τις μικρές πτώσεις 

τάσης στο διακόπτη και στην ωμική αντίσταση του πηνίου. 
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Σχήμα 4.15 Φάσεις λειτουργίας του μετατροπέα υποβιβασμού. 

 

Την τιμή της τάσης εξόδου μπορούμε να την υπολογίσουμε εξετάζοντας το 

ρεύμα που διέρχεται από το πηνίο. Θεωρούμε την τάση εξόδου DC με πολύ μικρή 

κυμάτωση. Όταν λοιπόν ο διακόπτης είναι κλειστός (φάση 1 του σχήματος 4.15), για 

0 ont t≤ < , η πηγή συνδέεται με το φορτίο και για το πηνίο ισχύει η σχέση 

 

min
in outL

in out L L
V VdiV V L i t I

dt L
−

− = ⇒ = ⋅ +                           (4-18) 

 

Η μέγιστη τιμή του ρεύματος είναι 

 

max min
in out

L L
V VI D T I

L
−

= ⋅ ⋅ +                                      (4-19) 
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όπου ontD
T

=  ο βαθμός χρησιμοποίησης του διακόπτη. 

 

Η μεταβολή του ρεύματος είναι 

 

max min
in out

L L
V VI I D T

L
−

− = ⋅ ⋅                                     (4-20) 

 

Όταν ο διακόπτης είναι ανοιχτός, το φορτίο τροφοδοτείται με την ενέργεια 

που έχει αποθηκευτεί στο πηνίο και στον πυκνωτή. Σε αυτή την περίπτωση η δίοδος 

D κλείνει το κύκλωμα, όπως φαίνεται στη δεύτερη φάση του σχήματος 4.15. Για το 

πηνίο για ont t T≤ <  έχουμε 

 

( ) max0 outL
out L L

VdiV L i t D T I
dt L

−
− = ⇒ = ⋅ − ⋅ +                               (4-21) 

 

Ελάχιστη τιμή του ρεύματος έχουμε για t=T την 

 

( )min max
out

L L
VI T D T I
L

−
= ⋅ − ⋅ +                                    (4-22) 

 

Η μεταβολή του ρεύματος τώρα γράφεται 

 

( )max min
out

L L
VI I T D T
L

−
− = ⋅ − ⋅                                   (4-23) 

 

Στη μόνιμη κατάσταση λοιπόν βλέπουμε ότι το ρεύμα του πηνίου έχει 

τριγωνική μορφή, με την προϋπόθεση ότι είναι συνεχές. Αυξάνεται γραμμικά από την 

ελάχιστη τιμή του minLI  μέχρι τη μέγιστη maxLI  και μετά μειώνεται και πάλι γραμμικά 

μέχρι την τιμή minLI . Εξισώνοντας τα δεύτερα μέλη των εξισώσεων (4-20) και (4-23) 

προκύπτει η σχέση (4-24). 
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( )in out out

in out out out

V V VD T T D T
L L

V V V VD T D T T D T
L L L L

−
⋅ ⋅ = ⋅ − ⋅ ⇒

⇒ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ = ⋅ − ⋅ ⋅ ⇒
 

out inV V D⇒ = ⋅                                                (4-24) 

 

 Βλέπουμε επομένως ότι η DC τιμή της τάσης εξόδου του μετατροπέα 

υποβιβασμού εξαρτάται αποκλειστικά από το βαθμό χρησιμοποίησης του διακόπτη. 

Η ελάχιστη τιμή της τάσης εξόδου είναι 0V για 0D =  και η μέγιστη είναι inV . 

 Στα σχήματα 4.17 και 4.17 παρουσιάζονται οι κυματομορφές τάσεων και 

ρευμάτων του κυκλώματος όταν έχουμε πηγή εισόδου συνεχούς τάσης 100V και 

βαθμό χρησιμοποίησης 0.5D = , θέλουμε δηλαδή να έχουμε συνεχή τάση περίπου 

50V στην έξοδο. Η διακοπτική συχνότητα είναι 50kHz. 

 

 
Σχήμα 4.16 Κυματομορφές της τάσης στα άκρα της διόδου (παλμοσειρά) και της 

τάσης στα άκρα του φορτίου (DC). 

 

 Όπως βλέπουμε στο σχήμα 4.16, όταν ο διακόπτης άγει η τάση στην κάθοδο 

της διόδου είναι μικρότερη από 100V, ενώ όταν ο διακόπτης δεν άγει η τάση εκεί 

είναι περίπου -1V. Το πρώτο οφείλεται στην πτώση τάσης στο διακόπτη, ενώ το 

δεύτερο στην πτώση τάσης στα άκρα της διόδου. Για τους ίδιους λόγους η τάση στο 
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φορτίο είναι λίγο χαμηλότερη από τα 50V που περιμέναμε. Παρατηρούμε ότι με τη 

βοήθεια του LC φίλτρου η τάση εξόδου είναι DC με πάρα πολύ μικρή κυμάτωση. 

 

 
Σχήμα 4.17 Παλμοί οδήγησης του IGBT, ρεύμα πηνίου και ρεύμα φορτίου για το 

μετατροπέα υποβιβασμού. 

 

 Στο σχήμα 4.17 βλέπουμε ότι η μορφή του ρεύματος του πηνίου είναι ακριβώς 

όπως περιγράφουν οι εξισώσεις (4-18) και (4-21). Το ρεύμα εξόδου είναι DC με 

κυμάτωση περίπου 0.4%. 

 Αφού αναλύθηκε και η λειτουργία του μετατροπέα υποβιβασμού, είναι πλέον 

προφανής η λειτουργία του κυκλώματος του σχήματος 4.13. Αρκεί να παλμοδοτείται 

ο διακόπτης T1 και να είναι ανοιχτός ο T2 για να μεταφέρεται ισχύς από την πηγή 

εισόδου στην έξοδο και να ανυψώνεται η τάση, και πρέπει να παλμοδοτείται ο 

διακόπτης T2 και να είναι ανοιχτός ο T1 για να έχουμε αντίστροφη ροή ενέργειας με 

υποβιβασμό της τάσης. Για αυτόν το μετατροπέα είναι αρκετό ένα κύκλωμα για τη 

δημιουργία παλμών οδήγησης και για τους δύο διακόπτες, καθώς σε καθεμία από τις 

δύο λειτουργίες χρειάζεται να παλμοδοτείται μόνο ο ένας από τους δύο. 
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4.3.4 Μετατροπέας ανύψωσης με συζευγμένα πηνία (interleaved 

converter) 

 

Ο μετατροπέας ανύψωσης που εξετάσαμε στην παράγραφο 4.3.2 μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την συστοιχία των κυψελών καυσίμου που έχουν μοντελοποιηθεί, 

η οποία έχει μέγιστη ισχύ εξόδου 1.3kW. Για μεγαλύτερες τιμές ισχύος όμως δεν 

επαρκεί. Σε αυτή την περίπτωση μία λύση είναι ο παραλληλισμός μετατροπέων 

ανύψωσης για τη δημιουργία ενός μετατροπέα με συζευγμένα πηνία [51], όπως 

φαίνεται στο σχήμα 4.18. Εκτός από τη μεταφορά μεγαλύτερης ισχύος, με τέτοιους 

μετατροπείς επιτυγχάνεται και μείωση της κυμάτωσης του ρεύματος εισόδου. 

 

 
Σχήμα 4.18 Μετατροπέας με συζευγμένα πηνία αποτελούμενος από δύο 

παραλληλισμένους μετατροπείς ανύψωσης [51]. 

 

Όπως βλέπουμε στο σχήμα 4.18 ο συγκεκριμένος μετατροπέας αποτελείται 

από δύο μετατροπείς ανύψωσης, που έχουν συνδεθεί παράλληλα. Τα πηνία L1 και L2 

είναι μαγνητικά συζευγμένα με υψηλό συντελεστή αλληλεπαγωγής και με την ίδια 

φορά περιτύλιξης γύρω από τον πυρήνα. Για τη μελέτη του κυκλώματος τα δύο 

συζευγμένα πηνία μπορούν να αντικατασταθούν από τρία πηνία μαγνητικά 

ανεξάρτητα σύμφωνα με τις σχέσεις (4-25), όπως φαίνεται στο σχήμα 4.19. 

 

1 2

'
1 1

'
2 2

m

m

m

L k L L

L L L

L L L

= ⋅ ⋅

= −

= −

                                               (4-25) 
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Σχήμα 4.19 Ισοδύναμο κύκλωμα του μετατροπέα του σχήματος 4.18 [51]. 

 

 
Σχήμα 4.20 Οι φάσεις λειτουργίας του μετατροπέα με συζευγμένα πηνία  

[51]. 
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Ένας τέτοιος μετατροπέας μπορεί να λειτουργήσει με διάφορους τρόπους, 

ανάλογα με το εάν καθένας από τους δύο μετατροπείς ανύψωσης λειτουργεί με 

συνεχές ή διακοπτόμενο ρεύμα. Εδώ θα παρουσιαστεί η λειτουργία που προτείνεται 

στην εργασία [51]. Στο σχήμα 4.20 παρουσιάζονται οι έξι φάσεις λειτουργίας του 

μετατροπέα. Θεωρούμε ότι έχουν περάσει ήδη αρκετοί κύκλοι λειτουργίας έτσι ώστε 

να βρισκόμαστε σε μια μόνιμη κατάσταση. Εξετάζεται η περίπτωση στην οποία και οι 

δύο μετατροπείς λειτουργούν με διακοπτόμενο ρεύμα εισόδου. Ο λόγος για τον οποίο 

επιθυμείται αυτή τη λειτουργία θα φανεί στη συνέχεια. 

Στη φάση (a) του σχήματος 4.20 μόλις έχει κλείσει ο διακόπτης SW1 και ο 

SW2 είναι ανοιχτός. Το πηνίο '
2L  εκφορτίζεται στο φορτίο, ενώ το '

1L  φορτίζεται από 

την πηγή εισόδου. Για το '
2L  ισχύει η σχέση (4-26). 

 

2

' '
1 2

L o
di V
dt L L

−
=

+
                                                (4-26) 

 

Τη χρονική στιγμή t=t1 το πηνίο '
2L  εκφορτίζεται πλήρως και το ρεύμα 

2Li  

μηδενίζεται (σχήμα 4.20b). Το '
1L  συνεχίζει να φορτίζεται και το ρεύμα που διέρχεται 

από αυτό αυξάνεται με ρυθμό 

 

1 '
1

i
L

m

Vdi
L L

=
+

                                                    (4-27) 

 

Όταν t=t2 (κατάσταση c) ανοίγει ο διακόπτης SW1. Το πηνίο '
1L  σταματά να 

φορτίζεται και δίνει στο φορτίο την ενέργεια που έχει αποθηκευμένη. Ο ρυθμός 

μεταβολής του ρεύματος 
1Li  τώρα είναι αρνητικός και δίνεται από τη σχέση 

 

( )1

'
1

L o i

m

di V V
dt L L

− −
=

+
                                              (4-28) 
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Ο διακόπτης SW2 κλείνει τη χρονική στιγμή t=t3 (σχήμα 4.20d). To '
1L  

συνεχίζει να παρέχει ενέργεια στο φορτίο, ενώ παράλληλα ξεκινά η φόρτιση του '
2L . 

Ο ρυθμός μεταβολής του ρεύματος που διέρχεται από το '
1L  είναι τώρα 

 

1 ' '
1 2

o
L

Vdi
L L
−

=
+

                                                (4-29) 

 

Η φάση λειτουργίας του σχήματος 4.20e συμβαίνει όταν εκφορτιστεί το πηνίο 
'
1L . Το ρεύμα του μηδενίζεται ενώ συνεχίζεται η φόρτιση του πηνίου '

2L  σύμφωνα με 

την εξίσωση (4-30). Το φορτίο σε αυτή τη φάση τροφοδοτείται από την ενέργεια που 

έχει αποθηκευτεί στον πυκνωτή. 

 

2

'
2

L i

m

di V
dt L L

=
+

                                               (4-30) 

 

Τη χρονική στιγμή t=t6 ο διακόπτης SW2 ανοίγει με συνέπεια το πηνίο '
2L  να 

σταματήσει να φορτίζεται και να παρέχει ενέργεια στο φορτίο. Ο ρυθμός μεταβολής 

του ρεύματος 
2Li  είναι 

 

( )2

'
2

L o i

m

di V V
dt L L

− −
=

+
                                              (4-31) 

 

Είναι επιθυμητό το ρεύμα της πηγής να είναι συνεχές, αφού θέλουμε να έχει 

όσο το δυνατόν μικρότερη κυμάτωση. Όμως το ρεύμα που διαρρέει τον κάθε 

μετατροπέα πρέπει να είναι διακοπτόμενο για δύο λόγους [51]. Πρώτον, αν ο ένας 

διαρρέεται από διακοπτόμενο και ο άλλος από συνεχές ρεύμα τότε ο δεύτερος θα 

επωμιστεί όλη τη διαφορά της ισχύος αν αυξηθεί το φορτίο, με αποτέλεσμα την άνιση 

κατανομή του φορτίου. Δεύτερον ποτέ δεν έχουμε ταυτόχρονα κλειστούς και τους 

δύο διακόπτες, κατάσταση η οποία δημιουργεί απώλειες στους μετατροπείς. 

Στο σχήμα 4.21 παρουσιάζονται οι κυματομορφές του ρεύματος εισόδου και 

των ρευμάτων των δύο μετατροπέων σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε. 
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Παρατηρούμε ότι ισχύουν οι δύο ακόλουθες σχέσεις, που είναι χρήσιμες στους 

μετέπειτα υπολογισμούς. 

 

( ) ( )11 1 11 1' ' ' ' ' '
1 2 1 1 1 2

0.5o i o i o

m m

V V V V VD T D D T D T T
L L L L L L L L

−
⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ = ⋅ − ⋅ + ⋅

+ + + +
(4-32) 

( ) ( )21 1 21 2' ' ' ' ' '
1 2 2 2 1 2

0.5o i o i o

m m

V V V V VD T D D T D T T
L L L L L L L L

−
⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ = ⋅ − ⋅ + ⋅

+ + + +
(4-33) 

 

 
Σχήμα 4.21 Οι κυματομορφές των ρευμάτων της εισόδου του μετατροπέα με 

συζευγμένα πηνία και των δύο μετατροπέων ανύψωσης που τον αποτελούν [51]. 

 

Αν 1I , 2I  οι μέσες τιμές των ρευμάτων 
1Li  και 

2Li αντίστοιχα, η dc τάση 

εξόδου μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση (4-34) αν θεωρήσουμε μηδενικές 

απώλειες στο μετατροπέα. Οι τιμές 1I  και 2I υπολογίζονται με τη βοήθεια του 

σχήματος 4.21 όπως βλέπουμε στις σχέσεις (4-35) και (4-36). 
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(4-35) 
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(4-36) 

 

 Από τις σχέσεις (4-35) και (4-36), με τη βοήθεια των σχέσεων (4-33) και     

(4-34) αντίστοιχα, και θέτοντας 1 2L L L= = , ( )' '
1 2 1L L k L= = − , 1D D=  και 

2D D Dδ= +  προκύπτουν οι τιμές 1I  και 2I , τις οποίες αντικαθιστούμε στην (4-33) 

για να βρούμε την τάση εξόδου. Προκύπτει τελικά ότι η τάση εξόδου είναι 

 

( )( )( )
( ) ( )

( )( )( ) ( )( ) ( ) ( )

( ) ( )

2
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                                                               (4-37)
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, αν η LR  είναι αρκετά μεγάλη ώστε να ορίζεται η ρίζα, ενώ αν η LR  είναι μικρότερη 

τότε η τάση εξόδου πλησιάζει την τιμή της εξίσωσης (4-38), δηλαδή την τάση εξόδου 

ενός μετατροπέα ανύψωσης με βαθμό χρησιμοποίησης του διακόπτη ίσο με 1 2D D+ . 

 

( )1 21
i

o
VV

D D
=

− +
                                             (4-38) 

 

Στο σχήμα 4.22 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα των κυματομορφών των 

ρευμάτων i , 
1Li και 

2Li , μαζί με τους αντίστοιχους παλμούς οδήγησης, από 

προσομοίωση στο PSPICE. Όπως βλέπουμε ο μετατροπέας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε 

να έχει συνεχές ρεύμα εισόδου, ενώ οι δύο μετατροπείς ανύψωσης έχουν 

διακοπτόμενο. Οι βαθμοί χρησιμοποίησης είναι 1 2 0.35D D= =  και η τάση εισόδου 

είναι 50iV V= . Στο σχήμα 4.23 παρουσιάζεται η τάση εξόδου του μετατροπέα, μέσης 

τιμής 155V. Στο σχήμα 4.24 παρουσιάζονται τα μεγέθη που παρουσιάζονται και στο 

4.22, αυτή τη φορά με 1 2D D≠  και συγκεκριμένα 1 0.2D =  και 2 0.5D = . Μπορούμε 

να παρατηρήσουμε ότι ακόμα και με αυτή τη μεγάλη διαφορά μεταξύ των 1D  και 2D  

οι τιμές 1I  και 2I  είναι κοντά μεταξύ τους, η κυμάτωση όμως είναι μεγαλύτερη. 
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Σχήμα 4.22 Πρώτο διάγραμμα: ρεύμα εισόδου του μετατροπέα. Δεύτερο και τρίτο 

διάγραμμα: Ρεύμα 
1Li , παλμοί οδήγησης του SW1 και ρεύμα 

2Li , παλμοί οδήγησης 

του SW2 αντίστοιχα. 1 2 0.35D D= = . 

 

 
Σχήμα 4.23 Τάση εξόδου του μετατροπέα με συζευγμένα πηνία. 
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Σχήμα 4.24 Πρώτο διάγραμμα: ρεύμα εισόδου του μετατροπέα. Δεύτερο και τρίτο 

διάγραμμα: Ρεύμα 
1Li , παλμοί οδήγησης του SW1 και ρεύμα 

2Li , παλμοί οδήγησης 

του SW2 αντίστοιχα. 1 20.2,  0.5D D= = . 

 

4.4 Έλεγχος των μετατροπέων συνεχούς τάσης 

 

 Οι τεχνικές ελέγχου χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Υπάρχει ο 

έλεγχος ανοιχτού βρόχου και ο έλεγχος σε κλειστό βρόχο. Στην πρώτη περίπτωση δεν 

υπάρχει κανενός είδους ανάδραση, ενώ στη δεύτερη μετρώνται διαρκώς τα μεγέθη 

του κυκλώματος που μας ενδιαφέρουν και γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες, μέσα 

από κάποια αυτοματοποιημένη διαδικασία, έτσι ώστε αυτά να φτάσουν τις 

επιθυμητές τιμές. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι συνηθέστερες τεχνικές ελέγχου για 

τους μετατροπείς DC-DC. 

 

4.4.1 Έλεγχος PWM ανοιχτού βρόχου 

 

Τα αρχικά PWM προέρχονται από τις λέξεις Pulse Width Modulation. Όπως 

προκύπτει από το όνομά της, με αυτή τη μέθοδο επιτυγχάνεται ο έλεγχος της τάσης 

εξόδου με τη διαμόρφωση του εύρους των παλμών με τους οποίους οδηγείται ο 
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ημιαγωγικός διακόπτης. Στο σχήμα 4.25 παρουσιάζεται ένα απλό σχεδιάγραμμα για 

την κατανόηση της λειτουργίας της μεθόδου PWM. 

 

 
Σχήμα 4.25 Τεχνική ελέγχου PWM ανοιχτού βρόχου. 

 

 Μία τάση τριγωνικής ή πριονωτής μορφής (φέρον σήμα) με ελάχιστη τιμή το 

μηδέν συνήθως, συγκρίνεται με μια τάση σταθερής τιμής (σήμα αναφοράς) με τη 

βοήθεια ενός τελεστικού ενισχυτή. Όταν η κυματομορφή της τάσης φορέα είναι 

μεγαλύτερη από την τάση αναφοράς, στην έξοδο του ενισχυτή εμφανίζεται θετικός 

παλμός με πλάτος κατά 2-3 Volts μικρότερο από τη θετική τροφοδοσία του ενισχυτή. 

Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται αρνητικός παλμός. Η δίοδος έχει τοποθετηθεί για 

να αποκόπτει τους αρνητικούς παλμούς. Σημειώνεται ότι συχνά το κύκλωμα 

σχεδιάζεται έτσι ώστε να συμβαίνει το αντίστροφο, δηλαδή να εμφανίζεται θετικός 

παλμός όταν το σήμα αναφοράς έχει μεγαλύτερη τιμή από το σήμα φορέα. Στο 

κύκλωμα που παρουσιάζεται στο σχήμα 4.25, καθώς και σε όλα τα υπόλοιπα σημεία 

στα οποία χρησιμοποιείται PWM σε αυτή την εργασία, υιοθετείται η πρώτη σύμβαση. 

Όπως είναι προφανές από τα προηγούμενα, το σήμα αναφοράς έχει νόημα να 

μεταβάλλεται από το μηδέν μέχρι τη μέγιστη τιμή του φέροντος σήματος. Με τη 

σύμβαση που έχουμε θεωρήσει, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του σήματος αναφοράς 

τόσο μικρότερο είναι το πλάτος των παλμών οδήγησης. Είναι μάλιστα πολύ εύκολο 

να βρεθεί η ακριβής σχέση που συνδέει το βαθμό χρησιμοποίησης του διακόπτη με τη 

σχέση της τάσης αναφοράς με τη μέγιστη τιμή της τάσης φορέα. 

Στην περίπτωση που έχουμε τάση φορέα τριγωνικής μορφής, μέγιστης τιμής 

maxVΔ , αυτή θα περιγράφεται από τις εξισώσεις (4-39). 
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max

max
max

2 ,                       0, 2
2 2 ,    ,2

V TV t t
T
V TV t V t T
T

Δ

Δ
Δ

⋅ ⎡ ⎤= ⋅ ∈ ⎣ ⎦

⋅ ⎡ ⎤= − ⋅ + ⋅ ∈ ⎣ ⎦

                     (4-39) 

 

 Αν max  με 0 1refV x V xΔ= ⋅ ≤ ≤  η τιμή της τάσης αναφοράς, αυτή θα τέμνει το 

τρίγωνο στα σημεία με χρόνους 1t  και 2t , όπου 

 

1 2
2 και 

2 2
x xt T t T−

= ⋅ = ⋅                                         (4-40) 

 

Τότε ο βαθμός χρησιμοποίησης του διακόπτη θα είναι 

 

2 1 1 1
2 2

ont t t x xD x
T T

−
= = = − − = −                                 (4-41) 

 

 Με τον ίδιο τρόπο αποδεικνύεται εύκολα ότι η ίδια σχέση ισχύει και για 

φέρον σήμα πριονωτής κυματομορφής. Σημειώνεται ότι η συχνότητα του φέροντος 

σήματος είναι και η συχνότητα των παλμών οδήγησης του διακόπτη. Στο σχήμα 4.26 

φαίνεται ένα παράδειγμα με φέρον τριγωνικής μορφής και στο 4.27 ένα παράδειγμα 

με φέρον πριονωτής μορφής. 
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Σχήμα 4.26 Κυματομορφές ελέγχου PWM. Πάνω, τριγωνική κυματομορφή φέροντος 

και τάση αναφοράς. Κάτω οι παλμοί οδήγησης στην έξοδο του συγκριτή. 

 

 
Σχήμα 4.27 Κυματομορφές ελέγχου PWM. Πάνω, πριονωτή κυματομορφή φέροντος 

και τάση αναφοράς. Κάτω οι παλμοί οδήγησης στην έξοδο του συγκριτή. 
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4.4.2 Έλεγχος PWM κλειστού βρόχου 

 

 Η βασική αρχή λειτουργίας αυτής της μεθόδου είναι η ίδια με αυτή του 

ελέγχου PWM σε ανοιχτό βρόχο. Η διαφορά τους είναι ότι ενώ στον έλεγχο σε 

ανοιχτό βρόχο το σήμα αναφοράς είναι σταθερό, στον έλεγχο σε κλειστό βρόχο 

μεταβάλλεται. Το μπλοκ διάγραμμα αυτού του ελέγχου παρουσιάζεται στο σχήμα 

4.28. 

 

 
Σχήμα 4.28 Μπλοκ διάγραμμα του ελέγχου PWM σε κλειστό βρόχο. 

 

Σε ένα σύστημα κυψελών υδρογόνου, μια μεταβολή στο φορτίο επιδρά στην 

τάση εξόδου των κυψελών. Α ν το ρεύμα του φορτίου αυξηθεί η τάση μειώνεται και 

αν το ρεύμα του φορτίου μειωθεί η τάση αυξάνεται. Μάλιστα, η μεταβολή της τάσης 

από πολύ μικρό φορτίο μέχρι το πλήρες φορτίο μπορεί να φτάνει μέχρι και το 50%. 

Γι' αυτό το λόγο δε μπορούμε έχοντας σταθερό σήμα αναφοράς να κρατήσουμε 

σταθερή την τάση εξόδου λειτουργώντας σε ανοιχτό βρόχο. 

Όπως βλέπουμε στο σχήμα 4.28 παίρνουμε ανάδραση τάσης από την έξοδο 

του μετατροπέα, αφού μας ενδιαφέρει να κρατήσουμε σταθερό αυτό το μέγεθος. Η 

τάση εξόδου 0V  πολλαπλασιάζεται με ένα σταθερό κέρδος K και αφαιρείται από την 

τάση αναφοράς refV . Αν dV  η επιθυμητή τιμή της τάσης στην έξοδο του μετατροπέα, 

τότε ref dV K V= ⋅ . Το σφάλμα που προκύπτει από την αφαίρεση εισάγεται στον 

ελεγκτή PID. Στη συνέχεια το σήμα εξόδου του PID εισάγεται στο κύκλωμα 

παραγωγής παλμών με τη μέθοδο διαμόρφωσης εύρους, όπου συγκρίνεται με 

τριγωνική κυματομορφή για να προκύψουν οι παλμοί οδήγησης του διακόπτη ή των 

διακοπτών, ανάλογα με το μετατροπέα που χρησιμοποιείται. 

Ελεγκτής 
PI ή PID 

Διαμόρφωση εύρους 
παλμών (PWM) 

Μετατροπέας 

Κ

Vref  + 

 - 

V0 
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 Μία παραλλαγή αυτού του τρόπου ελέγχου παρουσιάζεται στο σχήμα 4.29. Η 

διαφορά με την προηγούμενη τεχνική είναι ότι εδώ το σήμα που προκύπτει από τον 

ελεγκτή PI συγκρίνεται με την κυματομορφή του ρεύματος του διακόπτη ή του 

πηνίου και όχι με μια συγκεκριμένη τριγωνική ή πριονωτή κυματομορφή [49]. Αυτή 

η μέθοδος μπορεί να δώσει πολύ καλά αποτελέσματα, έχει όμως δύο σημαντικά 

μειονεκτήματα. Πρώτον, απαιτεί πολύπλοκα κυκλώματα για την υλοποίησή της. 

Δεύτερον, επειδή το φέρον σήμα δεν έχει σταθερή συχνότητα, προκύπτει ότι η 

συχνότητα των παλμών οδήγησης του διακόπτη επίσης δεν είναι σταθερή με 

αποτέλεσμα την ανάγκη για μεγαλύτερα φίλτρα, αφού αυτά θα πρέπει να 

σχεδιαστούν για τη χειρότερη περίπτωση, δηλαδή για τη χαμηλότερη συχνότητα 

κυμάτωσης της τάσης εξόδου. 

 

 
Σχήμα 4.29 Έλεγχος PWM κλειστού βρόχου με το ρεύμα του πηνίου ή του διακόπτη 

ως φέρον σήμα [49]. 

 

4.5 Αντιστροφείς DC-AC 

 

 Όπως είδαμε, τελευταία απαραίτητη διάταξη σε ένα σύστημα κυψελών 

υδρογόνου είναι ο αντιστροφέας. Αυτός συνδέεται στην έξοδο του μετατροπέα 

συνεχούς τάσης για να μετατρέψει τη συνεχή τάση σε εναλλασσόμενη, ώστε να 

τροφοδοτηθούν εναλλασσόμενα φορτία. Ανάλογα με την εφαρμογή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μονοφασικός ή τριφασικός αντιστροφέας. 
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4.5.1 Μονοφασικός αντιστροφέας γέφυρας 

 

 Με ένα μονοφασικό αντιστροφέα μπορούμε να τροφοδοτήσουμε μικρά 

εναλλασσόμενα φορτία, όπως αυτά που συναντάμε σε ένα μικρό διαμέρισμα. Η 

συνδεσμολογία του μονοφασικού αντιστροφέα γέφυρας [48] παρουσιάζεται στο 

σχήμα 4.30. Όπως βλέπουμε αποτελείται από μια γέφυρα διακοπτών με 

αντιπαράλληλες διόδους και δύο πυκνωτές μέσης λήψης. 

 

 
Σχήμα 4.30 Κύκλωμα μονοφασικού αντιστροφέα γέφυρας. 

 

 Για τη μείωση των αρμονικών, η τεχνική που χρησιμοποιείται για την 

οδήγηση των διακοπτών είναι η ημιτονοειδής διαμόρφωση εύρους παλμών 

(Sinusoidal Pulse Width Modulation, SPWM). Σε αυτή το φέρον σήμα, που είναι μια 

τριγωνική κυματομορφή υψηλής συχνότητας και μηδενικής μέσης τιμής, συγκρίνεται 

με δύο ημιτονοειδείς τάσεις αναφοράς, οι οποίες έχουν διαφορά φάσης μεταξύ τους 

180ο. Τα σήματα είναι συγχρονισμένα μεταξύ τους. Καθεμιά από αυτές τις δύο 

κυματομορφές αναφοράς παράγει τους παλμούς για τους διακόπτες μίας ημιγέφυρας 

του αντιστροφέα. Οι διακόπτες της κάθε ημιγέφυρας δέχονται συμπληρωματικούς 

παλμούς. Ένα παράδειγμα παλμών οδήγησης φαίνεται στο σχήμα 4.31. 
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Σχήμα 4.31 Πρώτο γράφημα: κυματομορφή του φέροντος σήματος (τριγωνική) και 

κυματομορφές αναφοράς (ημιτονοειδείς) για το μονοφασικό αντιστροφέα γέφυρας. 

Γραφήματα 2,3,4,5: παλμοί οδήγησης των Q1, Q2, Q4 και Q3 αντίστοιχα. 

 

 Η βασική αρμονική συνιστώσα της τάσης εξόδου μιας τέτοιας διάταξης έχει 

συχνότητα ίση με τη συχνότητα των κυματομορφών αναφοράς. Αν V  η τιμή της 

συνεχούς τάσης εισόδου του αντιστροφέα, rA  το πλάτος των τάσεων αναφοράς, cA  

το πλάτος του φέροντος σήματος και r
f

c

VM
V

=  ο συντελεστής διαμόρφωσης, με 

0 1fM≤ ≤ , τότε το πλάτος της βασικής αρμονικής συνιστώσας δίνεται από τη σχέση 

(4-42). 

 

,1o fV V M= ⋅                                                  (4-42) 

 

Από τη σχέση (4-42) προκύπτει ότι στη μέθοδο SPWM η τιμή της τάσης 

εξόδου ελέγχεται εύκολα μεταβάλλοντας το συντελεστή διαμόρφωσης. Ορίζουμε 

τώρα το μέγεθος c
nc

r

FF
F

=  το οποίο ονομάζεται ανηγμένη συχνότητα φορέα, όπου cF  

η συχνότητα του φέροντος σήματος και rF  η συχνότητα του σήματος αναφοράς. Η 

ανηγμένη συχνότητα του φορέα πρέπει να είναι άρτιος αριθμός, γιατί έτσι 
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μηδενίζονται οι ανώτερες αρμονικές συνιστώσες της τάσης εξόδου που βρίσκονται 

στη συχνότητα ncF . Η κυριαρχούσα ανώτερη αρμονική συνιστώσα  είναι της τάξης 

που δίνεται από την εξίσωση (4-43). 

 

2 1ncd F= ⋅ −                                                  (4-43) 

 

Το πλάτος της είναι διαφορετικό για κάθε τιμή του συντελεστή διαμόρφωσης. 

Μας ενδιαφέρει η μέγιστη τιμή του πλάτους της, που προκύπτει ότι είναι για 

0.6fM =  η 

 

( ), max 0.370o dV V= ⋅                                             (4-44) 

 

Σημειώνεται ότι το πλάτος της κυριαρχούσας ανώτερης αρμονικής 

συνιστώσας δεν επηρεάζεται από την τιμή του ncF . Οι τιμές που υπολογίζονται από 

τις σχέσεις (4-43) και (4-44) χρειάζονται για το σχεδιασμό του φίλτρου εξόδου του 

αντιστροφέα. 

Αυξάνοντας την ανηγμένη συχνότητα φορέα οι αρμονικές μετατοπίζονται 

προς μεγαλύτερες τιμές συχνοτήτων, οπότε χρειάζεται μικρότερο LC φίλτρο στην 

έξοδο. Παράλληλα όμως αυξάνεται η διακοπτική συχνότητα, οπότε αυξάνονται και οι 

διακοπτικές απώλειες, επομένως βρίσκεται μια μέση λύση. 

Στο σχήμα 4.32 παρουσιάζεται η τάση εξόδου του αντιστροφέα, με τους 

παλμούς οδήγησης του σχήματος 4.33. Η ανηγμένη συχνότητα φορέα είναι 40ncF = , 

η συχνότητα του σήματος αναφοράς είναι 50rF Hz= , η τάση εισόδου είναι 

100inV V=  και ο συντελεστής διαμόρφωσης είναι 0.9fM = . Στο σχήμα 4.26 

παρουσιάζεται η ανάλυση κατά Fourier της κυματομορφής της τάσης εξόδου, μέχρι 

τη συχνότητα των 10kHz. 
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Σχήμα 4.32 Τάση εξόδου του αντιστροφέα. 

 

 
Σχήμα 4.33 Ανάλυση κατά Fourier της τάσης του σχήματος 4.32. 

 

 Από την κυματομορφή της τάσης εξόδου του σχήματος 4.32 βλέπουμε πώς με 

αυτή τη μέθοδο προσεγγίζεται η μορφή του ημιτόνου. Όπως βλέπουμε στο σχήμα 

4.33, η βασική αρμονική συνιστώσα βρίσκεται στα 50Hz και έχει πλάτος 89.5V, αντί 

για 90V που προκύπτουν από τη σχέση(4-28), λόγω των πτώσεων τάσης στα 
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ημιαγωγικά στοιχεία. Βλέπουμε ακόμα ότι υπάρχουν σημαντικές αρμονικές 

συνιστώσες γύρω από τις συχνότητες 2 4nc rF F kHz⋅ ⋅ =  και 4 8nc rF F kHz⋅ ⋅ =  Η 

κυριαρχούσα ανώτερη αρμονική συνιστώσα βρίσκεται στα 3950Hz και έχει πλάτος 

22V. 

 

4.5.2 Τριφασικός αντιστροφέας 

 

 Ο τριφασικός αντιστροφέας χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να εντάξουμε το 

σύστημα των κυψελών υδρογόνου στο δίκτυο ή όταν θέλουμε να τροφοδοτήσουμε 

φορτία όπως οι τριφασικοί κινητήρες. Η συνδεσμολογία του τριφασικού αντιστροφέα 

παρουσιάζεται στο σχήμα 4.34 [48]. 

 

 
Σχήμα 4.34 Τριφασικός αντιστροφέας. 

 

Όπως βλέπουμε, ο τριφασικός αντιστροφέας αποτελείται από τρεις 

αντιστροφείς ημιγέφυρας συνδεδεμένους παράλληλα. Οι δύο πυκνωτές που είναι 

γειωμένοι στο ένα άκρο τους χρησιμεύουν στο να έχουμε μηδενική τιμή DC τάσης 

στην έξοδο. 

Η τεχνική που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των διακοπτών και σε αυτή την 

περίπτωση είναι SPWM. Οι κυματομορφές αναφοράς είναι τρεις, μία δηλαδή για τους 

δύο διακόπτες κάθε ημιγέφυρας. Μεταξύ τους οι ημιτονοειδείς κυματομορφές 

αναφοράς έχουν διαφορά φάσης 120ο, τόση δηλαδή όση θέλουμε να υπάρχει  

ανάμεσα στις τάσεις των τριών φάσεων. Στο σχήμα 4.35 παρουσιάζονται οι 
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κυματομορφές φορέα και αναφοράς, καθώς και οι παλμοί οδήγησης που αντιστοιχούν 

στους πάνω διακόπτες κάθε ημιγέφυρας. 

 

 
Σχήμα 4.35 Πρώτο γράφημα: κυματομορφές φορέα και αναφοράς για τον τριφασικό 

αντιστροφέα. Γραφήματα 2,3,4: Παλμοί οδήγησης των διακοπτών Q1, Q3 και Q5 

αντίστοιχα. 

 

 Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η ανηγμένη συχνότητα φορέα είναι 21ncF = . 

Στη μέθοδο SPWM για τριφασικό αντιστροφέα επιλέγεται για αυτό το μέγεθος 

περιττός αριθμός πολλαπλάσιος του 3, για να μην περιέχει η πολική τάση εξόδου 

ζυγές αρμονικές συνιστώσες. Το πλάτος της βασικής αρμονικής συνιστώσας της 

πολικής τάσης εξόδου είναι 

 

3
2

RY fV V M= ⋅ ⋅                                              (4-45) 

 

 Η κυριαρχούσα ανώτερη αρμονική συνιστώσα έχει τάξη που δίνεται από την 

εξίσωση (4-46) και πλάτος που δίνεται από την εξίσωση (4-47). 

 

2ncd F= −                                                    (4-46) 
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( ), max 0.27RY dV V= ⋅                                             (4-47) 

 

 Στην περίπτωση του τριφασικού αντιστροφέα το πλάτος της κυριαρχούσας 

ανώτερης αρμονικής συνιστώσας είναι μέγιστο για 1fM = . Οι τιμές που 

υπολογίζονται από τις εξισώσεις (4-46) και (4-47) χρειάζονται για το σχεδιασμό του 

φίλτρου εξόδου του αντιστροφέα. 

 Στο σχήμα 4.36 παρουσιάζονται η πολική τάση εξόδου RSV  και η φασική τάση 

εξόδου 0RV . Η τάση εισόδου έχει τιμή 100V V= , ο συντελεστής διαμόρφωσης είναι 

0.85fM =  και η ανηγμένη συχνότητα φορέα είναι 21ncF = . Στο σχήμα 4.37 

παρουσιάζονται οι κυματομορφές αυτές στο πεδίο της συχνότητας. Παρατηρούμε ότι 

οι ανώτερες αρμονικές συνιστώσες βρίσκονται γύρω από πολλαπλάσια της 

συχνότητας 21 50 1050nc rF F Hz Hz⋅ = ⋅ = . 

 

 
Σχήμα 4.36 Πάνω: Πολική τάση εξόδου RSV  του αντιστροφέα. Κάτω: Φασική τάση 

εξόδου 0RV . 
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Σχήμα 4.37 Πάνω: Ανάλυση κατά Fourier της πολικής τάσης εξόδου του 

αντιστροφέα. Κάτω: Ανάλυση κατά Fourier της φασικής τάσης εξόδου του 

αντιστροφέα. 

 

4.6 Φίλτρο εξόδου αντιστροφέα 

 

 Στην έξοδο του αντιστροφέα είναι απαραίτητη η τοποθέτηση ενός 

βαθυπερατού φίλτρου LC (σχήμα 4.38), επειδή στις προδιαγραφές ορίζεται ότι η 

ολική παραμόρφωση της τάσης εξόδου (THD) πρέπει να είναι το πολύ ίση με 5%. Αν 

0v  η τάση του φορτίου, fv  η τάση εξόδου του αντιστροφέα, LZ  η σύνθετη αντίσταση 

του φορτίου και ω  η γωνιακή συχνότητα της τάσης του φορτίου, ισχύει η σχέση (4-

48) [50]. 

 

 
Σχήμα 4.38 Φίλτρο εξόδου αντιστροφέα. 
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Για τη n-στη αρμονική συνιστώσα έχουμε 

 

nL

nf

n

Z
LjnLCnV

V

,

22
,

^
,0

^

1

1
ωω +−

=                                      (4-49) 

 

Η χειρότερη περίπτωση είναι αυτή του κενού φορτίου, όταν δηλαδή ∞=LZ , 

οπότε η σχέση (4-49) γίνεται: 

 

LCnV

V

nf

n
22

,

^
,0

^

1
1
ω−

=                                            (4-50) 

 

Έχει αποδειχθεί ότι για να επιτευχθεί %5≤THD  στη λειτουργία με κενό 

φορτίο, αρκεί να μειωθεί η κυριαρχούσα αρμονική συνιστώσα στο 3% της βασικής. 

Για παράδειγμα, για το μονοφασικό αντιστροφέα με την τάση εξόδου του σχήματος 

4.25 έχουμε ότι 
^ ^

0, 0,1
22

98.5
nV V= ⋅  και 79n = . Κάνοντας τις πράξεις προκύπτει 

 
8 21.168 10L C Hz− −⋅ ≥ ⋅                                          (4-51) 

 

 Για τον πυκνωτή και το πηνίο επελέγησαν οι τιμές 5μFC =  και 2.4mHL = . 

Η τάση στο φορτίο στο πεδίο του χρόνου και στο πεδίο της συχνότητας 

παρουσιάζεται στα σχήματα 4.39 και 4.40 αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα είναι τα 

αναμενόμενα. 
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Σχήμα 4.39 Κυματομορφή της τάσης εξόδου του αντιστροφέα με φίλτρο LC. 

 

 
Σχήμα 4.40 Η τάση του σχήματος 4.39 στο πεδίο της συχνότητας. 
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Κεφάλαιο 5 – DC-DC μετατροπέας ανύψωσης για τον έλεγχο 

της τάσης των κυψελών καυσίμου 
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5.1 Σύνδεση DC-DC μετατροπέα ανύψωσης σε συστοιχία κυψελών 

καυσίμου 

 

Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 3, ο μετατροπέας DC-DC είναι ένα απαραίτητο 

στοιχείο σε ένα σύστημα κυψελών καυσίμου. Σημειώθηκε ακόμα στο κεφάλαιο 1 ότι 

δεν είναι επιθυμητή η σύνδεση πολύ μεγάλου αριθμού κυψελών καυσίμου σε σειρά 

για τη δημιουργία συστοιχιών. Αυτό σημαίνει ότι η τάση εξόδου των συστοιχιών θα 

είναι σχετικά μικρή, οπότε στη συντριπτική πλειοψηφία των εφαρμογών ο 

μετατροπέας που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να ανυψώνει την τάση εξόδου της 

συστοιχίας. 

Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν δύο συχνά χρησιμοποιούμενες διατάξεις 

DC-DC μετατροπέων, ο μετατροπέας πλήρους γέφυρας και ο απλός μετατροπέας 

ανύψωσης. Συνοπτικά, τα πλεονεκτήματα του δεύτερου είναι ότι έχει πολύ 

χαμηλότερο κόστος, απώλειες και ευκολότερο έλεγχο, καθώς χρησιμοποιεί πολύ 

λιγότερα ημιαγωγικά στοιχεία. Τα μειονεκτήματά του είναι ότι δεν προσφέρει 

γαλβανική απομόνωση μεταξύ πηγής και φορτίου, καθώς και ότι ο μέγιστος λόγος 

ανύψωσης της τάσης είναι περίπου 4 ως 5, ενώ πρακτικά ο μετατροπέας πλήρους 

γέφυρας δεν έχει περιορισμό. Το πρώτο πρόβλημα λύνεται εύκολα για τα AC φορτία 

με την τοποθέτηση ενός μετασχηματιστή στην έξοδο του αντιστροφέα που συνδέεται 

μετά τον DC-DC μετατροπέα. Το δεύτερο μειονέκτημα στην περίπτωσή μας δεν 

αποτελεί καν πρόβλημα, καθώς στην έξοδο του μετατροπέα θέλουμε σχετικά χαμηλή 

τάση έτσι ώστε να μη χρειάζεται πολύ μεγάλο πλήθος μπαταριών ή υπερπυκνωτών 

συνδεδεμένων σε σειρά για να φτάσουν αυτή την τιμή της τάσης. Για όλους αυτούς 

τους λόγους εδώ θα χρησιμοποιηθεί ο μετατροπέας ανύψωσης. 

Ο μετατροπέας ανύψωσης συνδέθηκε στο μοντέλο ΣΤ του δεύτερου 

κεφαλαίου. Λίγες προσομοιώσεις έγιναν και με το μοντέλο Ζ, το οποίο έβγαλε 

ουσιαστικά τα ίδια αποτελέσματα, αλλά τελικά προτιμήθηκε το ΣΤ γιατί είναι πιο 

εύκολο στη σύγκλιση. Στο σχήμα 5.1 παρουσιάζεται η τοπολογία που θα εξεταστεί σε 

αυτό το κεφάλαιο. 
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Σχήμα 5.1 Συστοιχία κυψελών καυσίμου συνδεδεμένη με DC-DC μετατροπέα 

ανύψωσης. 

 

Η παλμοδότηση του IGBT Q1 που χρησιμοποιείται στο μετατροπέα γίνεται με 

την τεχνική PWM. Θα χρησιμοποιηθεί τριγωνική κυματομορφή σήματος φορέα 

συχνότητας 50kHz. Ας θεωρήσουμε αρχικά ότι λειτουργούμε το μετατροπέα με 

έλεγχο ανοιχτού βρόχου. Από την εξίσωση που δίνει την τάση εξόδου του 

μετατροπέα, που επαναλαμβάνεται εδώ (5-1), βλέπουμε ότι αυτή είναι ευθέως 

ανάλογη της τάσης εισόδου. 

 

1
in

o
VV

D
=

−
                                                     (5-1) 

 

 Ας θέσουμε 0.5D = . Θεωρώντας ότι η τάση εξόδου της συστοιχίας για πολύ 

μικρό φορτίο είναι περίπου 50V, σε αυτή την περίπτωση η τάση εξόδου του 

μετατροπέα θα είναι περίπου 100V. Στα σχήματα 3.13 και 3.14 βλέπουμε ότι όταν η 

συγκεκριμένη συστοιχία παρέχει μέγιστη ισχύ, που είναι τα 1.3kW, η τάση εξόδου 

της πέφτει στα 27V. Σε αυτή την περίπτωση θα περιμένουμε περίπου 55V στην έξοδο 
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του μετατροπέα. Αν συνυπολογίσουμε την πτώση τάσης στη δίοδο, η τάση εξόδου θα 

είναι μικρότερη από αυτές τις τιμές. Στο γράφημα που παρουσιάζεται στο σχήμα 5.2 

έχουμε μεταβολή της ισχύος εξόδου από 100W σε 1.25kW. 

 

 
Σχήμα 5.2 Τάση εξόδου του μετατροπέα σε μεταβολή της ισχύος εξόδου από 100W 

σε 1.25kW. 

 

 Όπως περιμέναμε, η τάση εξόδου παρουσιάζει τεράστια μεταβολή, η οποία 

δεν είναι αποδεκτή σε καμιά εφαρμογή. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα 

ότι ο έλεγχος σε κλειστό βρόχο είναι πράγματι απαραίτητος. Για τον έλεγχο αυτό θα 

χρησιμοποιηθεί ένας ελεγκτής PID. 

 

5.2 Επεξήγηση της λειτουργίας του ελεγκτή PID 

 

Οι ελεγκτές PID χρησιμοποιούνται ευρέως σε συστήματα αυτομάτου ελέγχου. 

Ο σκοπός του PID ελεγκτή είναι στην έξοδό του να δημιουργήσει ένα σήμα, το οποίο 

οδηγώντας το διακόπτη μέσω του κυκλώματος για την PWM, να εξαλείψει το 

σφάλμα στην τάση εξόδου. Τα αρχικά PID προέρχονται από τις λέξεις proportional, 

integral και derivative, που σημαίνουν αναλογικός, ολοκληρωτικός και διαφορικός 
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αντίστοιχα. Η λειτουργία του καθενός από αυτούς τους ελεγκτές θα αναλυθεί στη 

συνέχεια. 

Στο σχήμα 4.21 παρουσιάστηκε το μπλοκ διάγραμμα της τεχνικής ελέγχου 

που θα χρησιμοποιηθεί. Όπως βλέπουμε, έχουμε αρνητική ανατροφοδότηση της 

τάσης εξόδου, η οποία πολλαπλασιάζεται με ένα κέρδος Κ μικρότερο της μονάδας 

και στη συνέχεια αφαιρείται από την αντίστοιχη επιθυμητή τιμή για να προκύψει το 

σφάλμα μεταξύ της επιθυμητής και της πραγματικής τάσης πολλαπλασιασμένο επί Κ. 

Ο λόγος ύπαρξης του Κ είναι το γεγονός ότι τα ηλεκτρονικά στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του ελεγκτή δεν αντέχουν τάση τόσο υψηλή 

όσο αυτή της εξόδου του μετατροπέα και έτσι δέχονται μόνο ένα κλάσμα αυτής. 

Επομένως, αν για παράδειγμα η επιθυμητή τάση εξόδου του μετατροπέα είναι 100V 

και K=0.1, η τάση αναφοράς θα είναι 10V. Η ενισχυμένη τιμή του σφάλματος 

( K V⋅Δ ) εισάγεται σε καθέναν από τους P, I και D ελεγκτές. 

Ο αναλογικός ελεγκτής πολλαπλασιάζει αυτή την τιμή με μια σταθερά KP. 

Επειδή η έξοδός του είναι ευθέως ανάλογη του παρόντος σφάλματος, λέμε ότι ο P 

ελεγκτής χειρίζεται το παρόν σφάλμα. Αυξάνοντας την απόλυτη τιμή του KP, η 

απόκριση του ελεγκτή γίνεται ταχύτερη. 

Ο ολοκληρωτικός ελεγκτής, όπως δηλώνει και η ονομασία του, ολοκληρώνει 

το σήμα της εισόδου του και πολλαπλασιάζει το αποτέλεσμα με μια σταθερά KI. 

Επειδή στην έξοδό του ρόλο παίζουν όλες οι παρελθούσες τιμές του σφάλματος, λέμε 

ότι αυτός ο ελεγκτής χειρίζεται το παρελθόν σφάλμα. Αυξάνοντας την απόλυτη τιμή 

του κέρδους KI, το σφάλμα στη μόνιμη κατάσταση μειώνεται αλλά αυξάνεται ο 

χρόνος απόκρισης σε μια διαταραχή του συστήματος. 

Ο διαφορικός ελεγκτής διαφορίζει το σφάλμα που δέχεται στη είσοδό του και 

πολλαπλασιάζει το αποτέλεσμα με ένα κέρδος KD. Ο διαφορικός ελεγκτής 

χρησιμοποιείται για να χειριστεί το σφάλμα που θα παρουσιαστεί στο μέλλον, αφού 

υπολογίζοντας το ρυθμό μεταβολής του μπορεί να προβλέψει κατά κάποιο τρόπο τη 

μελλοντική εξέλιξή του. Αυξάνοντας την απόλυτη τιμή του KD επιτυγχάνεται 

ταχύτερη απόκριση του ελέγχου και μικρότερη μεταβολή του μεγέθους υπό έλεγχο, 

στη συγκεκριμένη περίπτωση της τάσης εξόδου του μετατροπέα, στις μεταβατικές 

καταστάσεις. 

Τελικά τα σήματα εξόδου των τριών ελεγκτών προστίθενται μεταξύ τους. Το 

άθροισμα που προκύπτει περνά από έναν περιοριστή σήματος προκειμένου η τιμή του 

να μην ξεπερνά κάποια όρια. Το άνω όριο είναι η μέγιστη τιμή του τριγωνικού 
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σήματος του φορέα. Το κάτω όριο θεωρητικά θα έπρεπε να είναι μηδέν. Όμως, όπως 

αναφέρθηκε στο τρίτο κεφάλαιο, αυξάνοντας το συντελεστή χρησιμοποίησης D από 

κάποια τιμή και πάνω η σχέση (5-1) παύει να ισχύει και η τάση εξόδου αρχίζει να 

μειώνεται. Όπως επίσης αναφέρθηκε στο τρίτο κεφάλαιο, όσο πιο χαμηλή η τάση 

αναφοράς που συγκρίνεται με το σήμα του φορέα, τόσο μεγαλύτερος ο συντελεστής 

D, Γι' αυτό το λόγο το κάτω όριο του αθροίσματος είναι ένας θετικός αριθμός που 

βρίσκεται με δοκιμές για κάθε κύκλωμα. 

Η συνάρτηση μεταφοράς του ελεγκτή PID δίνεται από τη σχέση (5-2). 

Κάνοντας τον αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace και αφού γνωρίζουμε ότι στην 

είσοδο του ελεγκτή εισάγεται το σήμα ( )tK V⋅Δ , προκύπτει ότι η έξοδος του ελεγκτή 

στο πεδίο του χρόνου δίνεται από τη σχέση (5-3). 

 

( )

2
I P I D

P Ds
K K s K K sH K K s
s s

⋅ + + ⋅
= + + ⋅ =                          (5-2) 

( ) ( ) ( )
( )

0

t t
P I Dt t t

d V
y K K V K K V dt K K

dt

Δ
= ⋅ ⋅Δ + ⋅ ⋅ Δ + ⋅ ⋅∫                   (5-3) 

 

5.3 Κατασκευή κυκλώματος ελέγχου για μετατροπέα ανύψωσης στο 

PSPICE 

 

 

Το πλήρες κύκλωμα που κατασκευάστηκε για τον έλεγχο της τάσης του 

μετατροπέα παρουσιάζεται στο σχήμα 5.3. Στη συνέχεια αναλύονται διεξοδικά τα 

μέρη που το συνιστούν. Εδώ σημειώνεται ότι ο τελεστικός ενισχυτής που 

χρησιμοποιήθηκε είναι ο OPAMP της βιβλιοθήκης analog.olb του PSPICE 9.2, 

επειδή είναι η μοναδική που λειτουργεί σωστά στη συχνότητα που χρησιμοποιείται 

(50kHz). Η τροφοδοσία των ενισχυτών δε φαίνεται στο σχήμα, όμως είναι σε όλους 

15V± . 
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Σχήμα 5.3 Κύκλωμα για τον έλεγχο της τάσης εξόδου του μετατροπέα. 

 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η τάση εξόδου του μετατροπέα θέλουμε να 

έχει τιμή 100V. Στη χειρότερη περίπτωση η ελάχιστη τιμή της τάσης εξόδου της 

κυψέλης είναι περίπου 27V. Επειδή 27V 4 108V 100V⋅ = >  ο μετατροπέας μπορεί να 

έχει τάση εξόδου 100V σε κάθε περίπτωση. 

Αρχικά η τάση εξόδου περνά από τον καταμεριστή τάσης που αποτελείται 

από τους αντιστάτες R10 και R11. Οι τιμές τους είναι πολύ μεγάλες, έτσι ώστε να 

μην τραβούν σημαντικό ρεύμα από την έξοδο του μετατροπέα. Το ρεύμα αυτό στη 

μόνιμη κατάσταση θα ισούται περίπου με 
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100 1
90 10

V mA
k k

=
Ω+ Ω

                                             (5-4) 

 

Ο υποβιβασμός της τάσης είναι απαραίτητος γιατί οι τελεστικοί ενισχυτές και 

γενικότερα τα μικροηλεκτρονικά κυκλώματα δε μπορούν να αντέξουν τάσεις της 

τάξης των 100V. Η σχέση καταμερισμού είναι 

 

1, 11

10 11

10 0.1
90 10

U

o

V R k
V R R k k

+ Ω
= =

+ Ω+ Ω
                                (5-5) 

 

Στη συνέχεια το σήμα περνά από τον απομονωτή που αποτελείται από τον 

τελεστικό ενισχυτή U1. Κάνοντας μια ανάλυση στο κύκλωμα του απομονωτή 

προκύπτουν οι σχέσεις (5-6). Από αυτές βλέπουμε ότι η τάση εξόδου του είναι ίση με 

την τάση εισόδου. Ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείται ο απομονωτής είναι το 

γεγονός ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη αντίσταση εισόδου και έτσι δεν επηρεάζεται η 

τιμή της τάσης που μας ενδιαφέρει από το υπόλοιπο κύκλωμα. Αν δεν τοποθετηθεί ο 

απομονωτής θα παρατηρηθεί ότι η τάση στο σημείο ανάμεσα στις αντιστάσεις R10 

και R11 θα είναι τελείως διαφορετική από την αναμενόμενη. Μια ακόμα σημαντική 

ιδιότητα του κυκλώματος του απομονωτή είναι η ελάχιστη, πρακτικά μηδενική 

αντίσταση εξόδου του. 

 

1, 1, 1, 1,

1, 1, 1,

 και 
Άρα 0.1

U U U U OUT

U OUT U U OUT o

V V V V
V V V V

+ − −

+

= =

= ⇒ = ⋅
                               (5-6) 

 

Μετά τον απομονωτή βρίσκεται ένας αφαιρέτης. Στη μια είσοδό του δέχεται 

το σήμα 1, 0.1U OUT oV V= ⋅ , ενώ στην άλλη δέχεται το σήμα αναφοράς 

0.1 0.1 100V 10VrefV⋅ = ⋅ = . Βέβαια και η τιμή της επιθυμητής τάσης όπως βλέπουμε 

έχει πολλαπλασιαστεί με τον ίδιο παράγοντα (0.1) με τον οποίο πολλαπλασιάστηκε η 

τάση εξόδου του μετατροπέα. Η τάση εξόδου του ενισχυτή U2 θα βρεθεί με 

επαλληλία. 
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Σχήμα 5.4 Επαλληλία για το κύκλωμα του αφαιρέτη. 

 

 Θεωρούμε λοιπόν το κύκλωμα (a) του σχήματος 5.4. Οι αντιστάσεις R12 και 

R13 δε διαρρέονται από ρεύμα. Επομένως 

 

12 13 2, 2,' ' 0 ' 0 ' 0R R U UI I V V− += = ⇒ = ⇒ =                             (5-7) 

 

Το ρεύμα που διαρρέει την R14 είναι 

 

14
0.1'

14
o

R
VI

R
⋅

=                                                   (5-8) 

 

Επομένως η τάση εξόδου είναι 

 

2,
15' 0.1
14U OUT o

RV V
R

= − ⋅ ⋅                                           (5-9) 

 

Θεωρούμε τώρα το κύκλωμα (b) του σχήματος 5.4. Η R13 διαρρέεται από ρεύμα 

 

13

0.1
''

12 13
ref

R

V
I

R R
⋅

=
+

                                             (5-10) 

 

Επομένως η τάση τις ακροδέκτες εισόδου του ενισχυτή U2 είναι 

 

2, 2,
13 13'' 0.1 '' 0.1

12 13 12 13U ref U ref
R RV V V V

R R R R+ −= ⋅ ⋅ ⇒ = ⋅ ⋅
+ +

           (5-11) 
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Στην εξίσωση (5-12) δίνεται το ρεύμα που διαρρέει την αντίσταση R14 και 

στην (5-13) η τάση στην έξοδο του ενισχυτή. 

 

( )
2,

14
13'' 0.1

14 12 13 14
U

R ref

V RI V
R R R R

−= = ⋅ ⋅
+ ⋅

                          (5-12) 

( ) ( )
( )2, 14

13 14 15
'' 14 15 0.1

12 13 14U OUT R ref

R R R
V I R R V

R R R
⋅ +

= ⋅ + = ⋅ ⋅
+ ⋅

             (5-13) 

 

Προσθέτοντας τώρα κατά μέλη τις εξισώσεις (5-9) και (5-13) έχουμε 

 

( )
( )

( )
( )

2, 2,

12 13 14 15 1
2,

13 14 1515' '' 0.1 0.1
14 12 13 14

13 14 15 150.1 0.1
12 13 14 14

U OUT U OUT o ref

R R R R k
U OUT ref o

R R RRV V V V
R R R R

R R R RV V V
R R R R

= = = = Ω

⋅ +
+ = − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⇒

+ ⋅

⋅ +
⇒ = ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

+ ⋅

 

( )2, 0.1U OUT ref oV V V⇒ = ⋅ −                                       (5-14) 

 

Όπως βλέπουμε, τελικά στην έξοδο του τελεστικού ενισχυτή U2 προκύπτει η 

διαφορά της τάσης εξόδου του μετατροπέα ανύψωσης από την τάση αναφοράς 

(αρνητική ανατροφοδότηση), πολλαπλασιασμένη με τον παράγοντα K=0.1. Στη 

συνέχεια συνδέεται ένας απομονωτής, για τον ίδιο λόγο που συνδέθηκε και 

προηγουμένως. Το σήμα του σφάλματος μετά εισέρχεται στον PID ελεγκτή. Για την 

υλοποίησή του χρησιμοποιούνται τρεις τελεστικοί σε αναστρέφουσα συνδεσμολογία. 

Ο αναλογικός έλεγχος γίνεται από τον ενισχυτή U4. Η τάση στην έξοδό του 

βρίσκεται εύκολα από τις ακόλουθες σχέσεις. 

 

4, 4, 0U UV V− += =                                               (5-15) 

( )
16

0.1
16
ref o

R

V V
I

R
⋅ −

=                                           (5-16) 

( ) 16 1
4, 16 17 1.2

1717 0.1
16

R k
U OUT R ref o R k

RV I R V V
R

= Ω
= Ω= − ⋅ = − ⋅ − ⋅ ⎯⎯⎯⎯→  

( )4, 1.2 0.1U OUT ref oV V V⇒ = − ⋅ ⋅ −                                   (5-17) 
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 Ο ολοκληρωτικός έλεγχος γίνεται από τον ενισχυτή U5. Η ανάλυση γίνεται με 

τον ίδιο τρόπο, όπως δείχνουν οι παρακάτω σχέσεις. 

 

5, 5, 0U UV V− += =                                               (5-18) 

( )
18

0.1
18
ref o

R

V V
I

R
⋅ −

=                                           (5-19) 

( )

( )( )
5, 18

3 55.55
5, 18 10

1 10.1
3 3 16

1 0.1
3 16

U OUT R ref o

t C nF
U OUT ref o t R k

V I V V
s C s C R

V V V dt
C R

=
= Ω

= − ⋅ = − ⋅ − ⋅ ⇒
⋅ ⋅ ⋅

⇒ = − ⋅ ⋅ − ⋅ ⎯⎯⎯⎯→
⋅ ∫

 

( )( )5, 0
18000 0.1

t

U OUT ref o tV V V dt⇒ = − ⋅ ⋅ − ⋅∫                         (5-20) 

 

Ο διαφορικός έλεγχος γίνεται από τον ενισχυτή U6. Με τον ίδιο τρόπο 

βρίσκουμε ότι η τάση εξόδου του προκύπτει από τη σχέση (5-23). 

 

6, 6, 0U UV V− += =                                               (5-21) 

( )4 4 0.1C ref oI s C V V= ⋅ ⋅ ⋅ −                                       (5-22) 

( )
( )( )( )

6, 4

19 1
6, 4 7

19 4 0.1 19

0.1
4 19

U OUT C ref o

ref o t R k
U OUT C nF

V I R s C V V R

d V V
V C R

dt
= Ω
=

= − ⋅ = − ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⇒

⋅ −
⇒ = − ⋅ ⋅ ⎯⎯⎯⎯→

 

( )( )( )
6,

0.1
0.000007

ref o t

U OUT

d V V
V

dt

⋅ −
⇒ = − ⋅                         (5-23) 

 

Όπως είδαμε, τα κέρδη των ελεγκτών P, I και D έχουν τιμές KP=-1.2, KI=-18k 

και KD=-7μ αντίστοιχα. Αυτές οι τιμές έδωσαν τα καλύτερα αποτελέσματα για την 

τάση εξόδου μετά από πάρα πολλές δοκιμές. Μπορεί να παρατηρηθεί η μεγάλη 

διαφορά τάξης που έχουν μεταξύ τους. Αυτό δικαιολογείται, αν σκεφτούμε ότι οι 

μεταβολές γίνονται σε χρόνους της τάξης των μsec, αφού το φέρον σήμα έχει 

συχνότητα 50kHz. Έτσι ο ολοκληρωτής πρέπει να έχει μεγάλο κέρδος, επειδή 

πολλαπλασιάζοντας το σήμα με το χρόνο προκύπτουν ολοκληρώματα πολύ χαμηλής 

τιμής, ενώ ο διαφοριστής πρέπει να έχει μικρό κέρδος, αφού διαιρώντας το σήμα με 
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το χρόνο προκύπτουν πολύ μεγάλοι ρυθμοί μεταβολής. Εν τέλει χρησιμοποιώντας 

αυτά τα κέρδη οι έξοδοι των τριών ελεγκτών είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους. 

Στη συνέχεια θα πρέπει να αθροίσουμε τις τάσεις εξόδου των U4, U5 και U6. 

Αυτό επιτυγχάνεται με τον αθροιστή με βάρη, που είναι το επόμενο στοιχείο του 

κυκλώματος. Η τάση εξόδου του αθροιστή βρίσκεται με εφαρμογή της αρχής της 

επαλληλίας. 

 

 
Σχήμα 5.5 Επαλληλία για το κύκλωμα του αθροιστή με βάρη. 

 

 Ας θεωρήσουμε αρχικά ότι γειώνουμε τις εισόδους του αθροιστή που 

έρχονται από τους τελεστικούς U5 και U6, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.5a. Για τις 

εισόδους του ενισχυτή U7 ισχύει 

 

7, 7,0 0U UV V+ −= ⇒ =                                            (5-24) 

 

Τότε οι αντιστάσεις R21 και R22 έχουν και τα δύο άκρα τους η καθεμία σε 

μηδενικό δυναμικό και κατά συνέπεια είναι βραχυκυκλωμένες, επομένως δε 

διαρρέονται από ρεύμα: 

 

7, 7,
21 22

0 0
0 και 0

21 22
U U

R R

V V
I I

R R
− −− −

= = = =                          (5-25) 

 

Η αντίσταση R20 διαρρέεται από ρεύμα, που δίνεται από τη σχέση (5-26). 

 

4, 4,
20

0
20 20

U OUT U OUT
R

V V
I

R R
−

= =                                       (5-26) 
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Η τάση στην έξοδο του U7 είναι 

 

7, 20 4,
23' 23
20U OUT R U OUT

RV I R V
R

= − ⋅ = − ⋅                              (5-27) 

 

Κάνοντας ακριβώς τα ίδια βήματα για τα κυκλώματα των σχημάτων 5.5b και 

5.5c προκύπτουν δύο ακόλουθες σχέσεις. 

 

7, 5,
23''
21U OUT U OUT

RV V
R

= − ⋅                                        (5-28) 

7, 6,
23'''
22U OUT U OUT

RV V
R

= − ⋅                                        (5-29) 

 

Προσθέτοντας κατά μέλη τις (5-27), (5-28) και (5-29) προκύπτει η εξίσωση (5-30). 

 

7, 7, 7, 4, 5, 6,

20 21 22 1
7, 4, 5, 6, 23 10

23 23 23' '' '''
20 21 22

1 1 123
20 21 22

U OUT U OUT U OUT U OUT U OUT U OUT

R R R k
U OUT U OUT U OUT U OUT R k

R R RV V V V V V
R R R

V R V V V
R R R

= = = Ω
= Ω

+ + = − ⋅ − ⋅ − ⋅ ⇒

⎛ ⎞⇒ = − ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

( )7, 4, 5, 6,10U OUT U OUT U OUT U OUTV V V V⇒ = − ⋅ + +                             (5-30) 

 

 Επομένως αυτός ο αθροιστής στην έξοδό του δίνει το αντίθετο του 

αθροίσματος των σημάτων που δέχεται στην είσοδό του, πολλαπλασιασμένο επί 10. 

Αυτός ο παράγοντας θα μπορούσε βεβαίως να ενσωματωθεί σε καθένα από τα κέρδη 

KP, KI και KD, όμως με αυτό τον τρόπο επιτυγχανόταν πιο εύκολα η σύγκλιση. Ο 

πολλαπλασιασμός γίνεται επειδή το μέγιστο του αθροίσματος των τριών σημάτων 

μετά από δοκιμές στις πιο ακραίες περιπτώσεις δεν ξεπερνούσε τα 1.1V. Παρακάτω 

θα φανεί γιατί θέλουμε μεγαλύτερες τιμές τάσης, της τάξης των 10V. 

Στη συνέχεια πρέπει να αντιστρέψουμε την πολικότητα του σήματος, καθώς ο 

αθροιστής μας έδωσε το αντίθετο του σήματος που θέλαμε. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει 

ο ενισχυτής U8. Η τάση στην έξοδό του είναι 

 

( )8, 7, 4, 5, 6,10U OUT U OUT U OUT U OUT U OUTV V V V V= − = ⋅ + +                   (5-31) 
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Μετά το στάδιο του περιοριστή, το οποίο θα αναλυθεί στην επόμενη 

παράγραφο, το σήμα θα έχει τη μορφή που θέλουμε και το εισάγουμε ως σήμα 

αναφοράς στο στάδιο της διαμόρφωσης εύρους παλμών (PWM). Όπως βλέπουμε στο 

σχήμα 5.3, το σήμα αυτό εισάγεται στον αναστρέφοντα ακροδέκτη εισόδου του 

συγκριτή U10. Στο μη αναστρέφοντα ακροδέκτη εισόδου του U10 εισάγεται το 

τριγωνικό φέρον σήμα, που έχει συχνότητα 50kHz, ελάχιστη τιμή 0 και μέγιστη τιμή 

10. Η έξοδος του τελεστικού ενισχυτή U10 είναι μια παλμοσειρά, που έχει τιμή +15V 

όταν το φέρον σήμα έχει υψηλότερη τιμή από το σήμα αναφοράς και -15V στην 

αντίθετη περίπτωση. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, για να λειτουργήσει σωστά η PWM σε ένα 

πραγματικό κύκλωμα, το σήμα που συγκρίνεται με το φέρον πρέπει να έχει μια 

ελάχιστη θετική τιμή. Για το συγκεκριμένο κύκλωμα και με τη συγκεκριμένη 

κυματομορφή φορέα, η τιμή αυτή ορίστηκε στα 1.5V. Το κύκλωμα του περιοριστή, 

που φαίνεται στο σχήμα 5.3 πριν από το συγκριτή, θέτει ένα κάτω όριο στην τάση 

εξόδου του. Ο απομονωτής, που αποτελείται από τον τελεστικό ενισχυτή U9, είναι 

απαραίτητος για να μην επηρεάζεται το σήμα εξόδου του αντιστροφέα από τον 

περιοριστή. Η δίοδος D7 όταν άγει εμφανίζει σταθερή πτώση τάσης στα άκρα της ίση 

με 0.7V περίπου, επειδή έχει πάρα πολύ μικρή ωμική αντίσταση. Επομένως στην 

έξοδο του περιοριστή παίρνουμε το σήμα εισόδου του "ψαλιδισμένο" στο κάτω μέρος 

έτσι ώστε να έχει τιμές μεγαλύτερες από 2.2V-0.7V=1.5V. Η αντίσταση R26 

χρειάζεται για να περιοριστεί το ρεύμα εξόδου του ενισχυτή, και για να δημιουργηθεί 

πάνω της η απαραίτητη πτώση τάσης για τον ψαλιδισμό της τάσης στην έξοδο. Εδώ 

γίνεται φανερός ο λόγος για τον οποίο πολλαπλασιάστηκε προηγουμένως η τάση με 

τον παράγοντα 10. Αν δεν είχε γίνει αυτό, θα έπρεπε το σήμα να ψαλιδιστεί με κάτω 

όριο τα 0.15V, κάτι που αν το επιχειρούσαμε θα είχε σημαντικό σφάλμα λόγω του ότι 

η τάση στα άκρα της διόδου κατά την αγωγή της δεν είναι απόλυτα σταθερή. 

Μετά και το συγκριτή έχει συνδεθεί ένας ακόμα περιοριστής, με σκοπό να 

διατηρηθεί η τάση σε θετικές τιμές. Για την οδήγηση του διακόπτη θέλουμε 

παλμοσειρά το κάτω όριο της οποίας να είναι τα 0V και όχι τα -15V, που βγάζει στην 

έξοδό του ο συγκριτής. Σε αυτή την περίπτωση δε χρειάζεται απομονωτής στην 

είσοδο του περιοριστή, γιατί το σήμα εξόδου του ιδανικού ενισχυτή U10 δεν 

επηρεάζεται από το κύκλωμα του περιοριστή. Τοποθετώντας τη δίοδο D8 με τον 

τρόπο που φαίνεται στο σχήμα 5.3 η τάση παίρνει και μικρές αρνητικές τιμές μέχρι τα 

-0.7V. Αυτό δε φάνηκε να αποτελεί πρόβλημα για την οδήγηση του διακόπτη στο 
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PSPICE. Αν παρόλα αυτά θέλουμε οπωσδήποτε η παλμοσειρά να παίρνει τιμές από 

0V και άνω, πρέπει στην άνοδο της διόδου να έχουμε τάση +0.7V. Ο απομονωτής 

στην έξοδο υπάρχει για να μην επηρεαστεί το κύκλωμα από το μικρό έστω ρεύμα που 

τραβά το IGBT. 

 

5.4 Κυματομορφές του μετατροπέα ανύψωσης με PID έλεγχο για 

τεχνική PWM. 

 

 Οι τιμές των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του 

μετατροπέα είναι L=10μH και C=30μF. Για να δοκιμαστεί η απόκριση της τάσης 

εξόδου του μετατροπέα στις διάφορες μεταβολές του φορτίου έγιναν πολλές δοκιμές. 

Στο σχήμα 5.6a παρουσιάζεται η κυματομορφή της τάσης εξόδου του μετατροπέα σε 

μια από τις δυσμενέστερες περιπτώσεις, όταν δηλαδή από πολύ χαμηλή ισχύ στο 

φορτίο περνάμε στη μέγιστη ισχύ που μπορεί να δώσει η συστοιχία των κυψελών. 

Στο σχήμα 5.6b παρουσιάζεται η αντίστοιχη κυματομορφή της μεταβολής της ισχύος 

του φορτίου. 

 

 
Σχήμα 5.6 Παράδειγμα για την τάση και την ισχύ εξόδου του μετατροπέα με έλεγχο 

κλειστού βρόχου σε μια μεταβολή του φορτίου. 
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 Όπως βλέπουμε γίνονται δύο βηματικές μεταβολές του φορτίου. Στο χρονικό 

σημείο t=2ms το φορτίο αυξάνεται από 100W σε 1100W, ενώ για t=5ms το φορτίο 

μειώνεται πάλι από τα 1100W στα 100W. Από την κυματομορφή του σχήματος 5.6a 

παρατηρούμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς εξόδου, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

κυμάτωση της τάσης. Ακόμα, παρατηρούμε μια σχετικά μεγάλη υπερύψωση της 

τάσης, η οποία μάλιστα καθυστερεί να κατέλθει, όταν μειώνεται το φορτίο. Αυτό 

όπως φαίνεται και στο σχήμα 5.7 δεν οφείλεται στον έλεγχο, ο οποίος ενεργεί 

γρήγορα σταματώντας την παλμοδότηση του διακόπτη, αλλά στον πυκνωτή ο οποίος 

χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα για να εκφορτιστεί. 

 

 
Σχήμα 5.7 Κυματομορφή της τάσης εξόδου του μετατροπέα κοντά στο χρονικό 

σημείο t=5ms (a) και οι αντίστοιχοι παλμοί οδήγησης του διακόπτη (b). 
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Σχήμα 5.8 Κυματομορφή της τάσης εξόδου του μετατροπέα κοντά στο χρονικό 

σημείο t=2ms (a) και οι αντίστοιχοι παλμοί οδήγησης του διακόπτη (b). 

 

 Στο σχήμα 5.8 φαίνεται η απόκριση της τάσης εξόδου όταν έχουμε αύξηση 

του φορτίου. Παρατηρούμε ότι σε κάθε περίπτωση η τάση φτάνει στην επιθυμητή 

τιμή μέσα σε 0.3ms-0.4ms, σε χρόνο δηλαδή αρκετά ικανοποιητικό. 

 

 
Σχήμα 5.9 Απεικόνιση στο πεδίο της συχνότητας της τάσης εξόδου για φορτίο 100W. 
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Σχήμα 5.10 Απεικόνιση στο πεδίο της συχνότητας της τάσης εξόδου για φορτίο 

1100W. 

 

 Στα σχήματα 5.9 και 5.10 βλέπουμε την τάση εξόδου στο πεδίο της 

συχνότητας για φορτίο 100W και 1100W αντίστοιχα. Και στις δύο περιπτώσεις 

βλέπουμε τη βασική συνιστώσα, που είναι 100V DC, και μόνο στην περίπτωση του 

φορτίου των 1100W μπορούμε να διακρίνουμε μια αρμονική στα 50kHz, δηλαδή στη 

διακοπτική συχνότητα του IGBT. Μεγεθύνοντας το γράφημα βλέπουμε ότι αυτή η 

αρμονική έχει πλάτος σχεδόν 2V (σχήμα 5.11). 
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Σχήμα 5.11 Αρμονική της τάσης εξόδου στα 50kHz για φορτίο 1150kW. 

 

 Βλέπουμε λοιπόν ότι σε κάθε περίπτωση οι αρμονικές είναι πολύ μικρές και 

μπορούμε να τις εξαλείψουμε τοποθετώντας ένα πολύ μικρό φίλτρο LC. Στη συνέχεια 

στο σχήμα 5.12 παρουσιάζονται οι κυματομορφές της τάσης και του ρεύματος εξόδου 

της συστοιχίας των κυψελών. 

 
Σχήμα 5.12 Τάση και ρεύμα εξόδου της συστοιχίας των κυψελών καυσίμου με το 

φορτίο του σχήματος 5.6b. 
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 Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως φάνηκε από το σχήμα 5.6b, δεν υπάρχει ανάγκη 

για επιπλέον ενέργεια κατά τη μεταγωγή σε μεγαλύτερο φορτίο, επομένως δε 

χρειάζεται να συνδεθούν μπαταρίες ή υπερπυκνωτές για την κάλυψή της. Αυτό 

συμβαίνει επειδή έχουμε θεωρήσει σταθερή ροή καυσίμου στις κυψέλες. Στην 

πραγματικότητα η ροή καυσίμου μεταβάλλεται αρκετά συχνά, ώστε η συστοιχία να 

λειτουργεί με υψηλή απόδοση, όπως αναφέρθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο. Σε αυτή την 

περίπτωση είναι απαραίτητη η ύπαρξη κάποιας βοηθητικής πηγής ενέργειας για την 

κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του φορτίου στη μεταβατική περίοδο. 
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Κεφάλαιο 6 – Συμπεράσματα 
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Τα συμπεράσματα που ακολουθούν έχουν ήδη γραφεί εντός των κεφαλαίων, 

με πλήρη αιτιολόγηση. Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν συγκεντρωμένα και 

συνοπτικά τα σημαντικότερα στα οποία καταλήξαμε, τα οποία συνοδεύονται από λίγα 

στοιχεία θεωρίας για να είναι πιο εύκολα κατανοητά. 

 

6.1 Μοντελοποίηση της κυψέλης καυσίμου στο PSPICE 

 

 Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάστηκαν διάφορα μοντέλα με τα οποία επιχειρείται η 

προσομοίωση της κυψέλης καυσίμου στο PSPICE. Για την ακρίβεια αυτό που 

μοντελοποιείται είναι μια συστοιχία κυψελών υδρογόνου, δηλαδή πολλές κυψέλες 

συνδεδεμένες σε σειρά, καθώς η τάση εξόδου σε συνθήκες λειτουργίας μιας κυψέλης 

μεταβάλλεται από περίπου 0.5V μέχρι 1V, πολύ μικρή για τη συντριπτική 

πλειοψηφία των εφαρμογών. Το μοντέλο μιας συστοιχίας κυψελών πρέπει αφενός 

μεν να παρουσιάζει μια καλή προσέγγιση της V-I χαρακτηριστικής της πραγματικής 

συστοιχίας, αφετέρου δε να έχει τη σωστή απόκριση στις μεταβολές του φορτίου. 

Σημειώνεται εδώ ότι στο PSPICE μοντελοποιήθηκαν τα ηλεκτρικά φαινόμενα που 

λαμβάνουν χώρα εντός της κυψέλης καυσίμου και όχι αυτά που σχετίζονται με τα 

μηχανικά μέρη ενός συστήματος κυψελών καυσίμου. Στο σχήμα 6.1 παρουσιάζεται η 

V-I χαρακτηριστική της συστοιχίας που θα μοντελοποιηθεί και στο σχήμα 6.2 

παρουσιάζεται ένα παράδειγμα της απόκρισης που θα πρέπει να έχει η τάση εξόδου 

σε μια βηματική μεταβολή του ρεύματος. 
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Σχήμα 6.1 V-I χαρακτηριστική της συστοιχίας. 
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Σχήμα 6.2 Παράδειγμα απόκρισης της τάσης εξόδου σε βηματική αύξηση του 

ρεύματος εξόδου. 
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Σημειώνεται ότι η μεταβατική συμπεριφορά που παρουσιάζεται στο σχήμα 

6.2 οφείλεται μόνο στο φαινόμενο της διπλής στοιβάδας ηλεκτρικού φορτίου εντός 

της κυψέλης. Πολύ πιο σημαντική καθυστέρηση στην απόκριση της τάσης και της 

ισχύος που παρέχει η κυψέλη οφείλεται στις μεταβολές του ρυθμού τροφοδότησής 

της με καύσιμα, επειδή ο χρόνος απόκρισης των μηχανικών μερών που εμπλέκονται 

(πχ αντλίες) είναι πολύ μεγάλος. Αυτή η περίπτωση όμως δεν εξετάζεται εδώ λόγω 

του ότι για να μοντελοποιηθεί θα πρέπει να κατασκευαστεί ένα πλήρως μαθηματικό 

μοντέλο, για την υλοποίηση του οποίου υπάρχουν καταλληλότερα εργαλεία όπως το 

Simulink του Matlab. 

Τελικά από τα μοντέλα που εξετάστηκαν επιλέχθηκαν δύο, τα οποία 

θεωρούνται σχεδόν ισοδύναμα. Πρόκειται για τα μοντέλα που ονομάστηκαν ΣΤ και 

Ζ, και παρουσιάζονται στα σχήματα 6.3 και 6.4 αντίστοιχα. 

 

 
Σχήμα 6.3 Μοντέλο ΣΤ. 

 

 
Σχήμα 6.4 Μοντέλο Ζ. 
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Όπως βλέπουμε, το μοντέλο ΣΤ αποτελείται αποκλειστικά και μόνο από 

στοιχεία που συναντάμε σε ηλεκτρικά κυκλώματα, ενώ το μοντέλο Ζ εκτός από 

τέτοια έχει και ένα μαθηματικό στοιχείο που υλοποιεί μια εκθετική συνάρτηση. 

Καθένα από τα δύο αυτά μοντέλα έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το 

μοντέλο ΣΤ έχει ικανοποιητική V-I χαρακτηριστική και στις προσομοιώσεις που 

έγιναν με διακοπτικά κυκλώματα δεν παρουσίαζε ιδιαίτερα προβλήματα στη 

σύγκλιση. Έχει όμως πολλές παραμέτρους που πρέπει να ρυθμιστούν έτσι ώστε να 

παρουσιάσει την επιθυμητή V-I χαρακτηριστική. Το μοντέλο Ζ έχει χαρακτηριστική 

ακόμα πιο καλή από αυτή του ΣΤ και προσαρμόζεται εύκολα στην εκάστοτε 

συστοιχία, επειδή έχει λίγες παραμέτρους. Μειονέκτημά του είναι ότι παρουσιάζει 

κάποια προβλήματα στη σύγκλιση. Όσον αφορά στη μεταβατική συμπεριφορά, τα 

δύο μοντέλα παρουσιάζουν παρόμοια αποτελέσματα. Επειδή λοιπόν και τα δύο 

μοντέλα παρουσιάζουν ικανοποιητικά αποτελέσματα και το καθένα έχει κάποια 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα έναντι του άλλου, τα θεωρούμε ισοδύναμα. 

 

6.2 Μοντελοποίηση της κυψέλης καυσίμου στο Simulink 

 

Τα μοντέλα που εξετάστηκαν στο PSPICE δεν ήταν δυνατόν να 

περιλαμβάνουν την επίδραση του ρυθμού παροχής καυσίμων και των πιέσεων των 

αερίων που λαμβάνουν μέρος στην χημική αντίδραση των κυψελών, λόγω μεγάλων 

προβλημάτων στη σύγκλιση. Κατάλληλο εργαλείο για τη μοντελοποίηση των 

εξισώσεων της παραγράφου 2.6.2.3, οι οποίες περιγράφουν αυτές τις επιδράσεις, 

είναι το Simulink. Στο σχήμα 6.5 παρουσιάζεται το μοντέλο που κατασκευάστηκε με 

βάση αυτές τις εξισώσεις. 
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Σχήμα 6.5 Μοντέλο για τη μεταβατική κατάσταση στο Simulink (μοντέλο Η). 

 

Αυτό το μοντέλο δέχεται στην είσοδό του την κυματομορφή της ζήτησης 

ισχύος του φορτίου, δηλαδή την ισχύ που είναι επιθυμητό να προσφέρει η συστοιχία 

στο φορτίο. Με βάση αυτήν υπολογίζεται το ρεύμα και η τάση εξόδου της 

συστοιχίας, που πολλαπλασιαζόμενα μας δίνουν την ισχύ εξόδου. Δηλαδή, έξοδος 

του μοντέλου είναι η ισχύς που θα μπορέσει να δώσει η συστοιχία κυψελών στο 

φορτίο. Αυτή στη μεταβατική κατάσταση δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του 

φορτίου. Με αυτό το μοντέλο μπορούμε να υπολογίσουμε τη διαφορά ανάμεσα στις 

δύο κυματομορφές, η οποία με ολοκλήρωση θα μας δώσει την ενέργεια που πρέπει να 

παρασχεθεί από μια βοηθητική πηγή στο φορτίο. Για αυτό το σκοπό λαμβάνεται ως 

είσοδος στο μοντέλο η δυσμενέστερη δυνατή περίπτωση μεταβολής της ισχύος του 

φορτίου, που είναι η βηματική αύξηση από τα 0W μέχρι τη μέγιστη τιμή ισχύος που 

μπορεί να δώσει η συστοιχία. Το μειονέκτημα αυτού του μοντέλου είναι ότι δε μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως πηγή τάσης για να τοποθετηθεί στο μοντέλο ενός κυκλώματος. 
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Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ρυθμίζει και την τάση και το ρεύμα εξόδου, κάτι το 

οποίο δε μπορεί να επιτύχει μια πηγή τάσης σε ένα κύκλωμα. 

Επομένως αυτό το μοντέλο χρησιμοποιείται για να μας βοηθήσει να 

επιλέξουμε την κατάλληλη βοηθητική πηγή για το σύστημα των κυψελών καυσίμου. 

Τα μοντέλα που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο δε μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό. Κύριος σκοπός της χρησιμοποίησης αυτών  των 

μοντέλων είναι η μελέτη ενός συστήματος κυψελών υδρογόνου στη μόνιμη 

κατάσταση. Τέτοιου είδους μοντέλα χρησιμοποιούνται σχεδόν πάντα σε 

κατασκευαστικές εργασίες για τη σχεδίαση των διατάξεων ηλεκτρονικών ισχύος και 

για τη σχεδίαση των φίλτρων. Σημειώνεται πάντως ότι σε πολλές εργασίες 

χρησιμοποιούνται τέτοια μοντέλα και για τη μελέτη του συστήματος σε μεταβατικές 

καταστάσεις, και τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων συγκρίνονται με επιτυχία με 

πειραματικά δεδομένα από κυψέλες, οι οποίες όμως εφοδιάζονται με σταθερή ροή 

καυσίμων. 

 

6.3 Συστήματα κυψελών καυσίμου 

 

Ένα σύστημα κυψελών καυσίμου εκτός από τη συστοιχία των κυψελών και 

όλες τις απαραίτητες συσκευές υποστήριξης που χρειάζεται, περιλαμβάνει και 

διατάξεις ηλεκτρονικών ισχύος και βοηθητικές πηγές ενέργειας για τη σωστή 

τροφοδότηση του φορτίου. Μπορούν να γίνουν πολλοί συνδυασμοί. Καταλήγουμε 

στο σύστημα του σχήματος 6.6, το οποίο περιλαμβάνει τις βοηθητικές πηγές 

ενέργειας, ένα μετατροπέα DC-DC, έναν αντιστροφέα, ένα μετασχηματιστή για 50Hz 

και τα κατάλληλα παθητικά φίλτρα. Οι βοηθητικές πηγές ενέργειας μπορούν να 

τοποθετηθούν και μετά το μετατροπέα, ή ακόμα να χρειαστούν επιπλέον μετατροπέα, 

κάτι το οποίο εξαρτάται βασικά από οικονομικούς παράγοντες. Ακόμα, εκτός από τα 

φίλτρα που παρουσιάζονται, ανάλογα με τις προδιαγραφές της εκάστοτε συστοιχίας 

μπορεί να χρειαστεί η τοποθέτηση ενός φίλτρου ρεύματος εισόδου του μετατροπέα, 

για την αποκοπή των υψηλών συχνοτήτων του ρεύματος που δίνουν οι κυψέλες. 
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Σχήμα 6.6 Σύστημα κυψελών καυσίμου. 

 

Ως βοηθητικές πηγές ενέργειας χρησιμοποιούνται μπαταρίες ή υπερπυκνωτές. 

Οι κυψέλες χρειάζονται κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να μπορούν να 

ικανοποιήσουν το φορτίο όταν έχουμε απότομες αυξήσεις της ισχύος του. Σε αυτή 

την περίπτωση χρειαζόμαστε επιπλέον ενέργεια, την οποία παρέχουν οι βοηθητικές 

πηγές. Οι υπερπυκνωτές έχουν πολλά πλεονεκτήματα έναντι των μπαταριών και σε 

κάποιες εφαρμογές τείνουν να τις αντικαταστήσουν. Υπάρχουν ακόμα εφαρμογές 

στις οποίες χρησιμοποιούνται μαζί και οι δύο. Μπορούν να συνδεθούν είτε όπως 

φαίνεται στο σχήμα 6.6 είτε στην έξοδο του DC-DC μετατροπέα. 

Ο DC-DC μετατροπέας που χρησιμοποιείται είναι ο απλός μετατροπέας 

ανύψωσης. Σκοπός του μετατροπέα είναι η μερική ανύψωση της τάσης και η 

σταθεροποίησή της σε μια επιθυμητή τιμή. Για αυτό το σκοπό πρέπει να υπάρχει 

έλεγχος PID κλειστού βρόχου της τάσης, επειδή η τάση εξόδου των κυψελών 

παρουσιάζει μεγάλες μεταβολές για τις διάφορες τιμές ισχύος του φορτίου. Στις 

προσομοιώσεις είδαμε ότι η τάση εξόδου του μετατροπέα είναι πολύ ικανοποιητική 

με έλεγχο PID. Σχετικά με το μετατροπέα ανύψωσης, τα πλεονεκτήματά του 

σχετίζονται με το γεγονός ότι χρειάζεται μόνο έναν ημιαγωγικό διακόπτη. Έτσι έχει 

χαμηλό κόστος, μεγάλο βαθμό απόδοσης και εύκολο έλεγχο με ένα μόνο κύκλωμα 

οδήγησης. Ακόμα, αν επιθυμούμε αμφίπλευρη ροή ενέργειας, δηλαδή ροή ενέργειας 

και προς τη μεριά των κυψελών, ή αν έχουμε τις βοηθητικές πηγές όπως φαίνεται στο 

σχήμα 4.6, με την προσθήκη ενός ακόμα διακόπτη και μιας διόδου κατασκευάζεται ο 

μετατροπέας δύο τεταρτημορίων "buck-boost" που επιτελεί αυτή τη λειτουργία. Αν η 

ισχύς του συστήματος των κυψελών είναι μεγαλύτερη από αυτή που μπορεί να 

ικανοποιήσει ένας μετατροπέας ανύψωσης, μπορούμε να παραλληλίσουμε δύο 

τέτοιους μετατροπείς με συζευγμένα πηνία. Για μεγαλύτερες ακόμα τιμές ισχύος 

όμως θα χρειαστούμε άλλες τοπολογίες μετατροπέων, όπως ο μετατροπέας πλήρους 

γέφυρας. 
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Ο αντιστροφέας μπορεί να είναι μονοφασικός ή τριφασικός, ανάλογα με την 

εφαρμογή. Για σύνδεση στο δίκτυο απαιτείται βέβαια τριφασικός αντιστροφέας. Η 

τεχνική οδήγησης των διακοπτών είναι SPWM, για τη μείωση των αρμονικών της 

τάσης εξόδου και του ρεύματος εισόδου. Τέλος ο μετασχηματιστής χρησιμοποιείται 

για την περαιτέρω ανύψωση της τάσης στο επιθυμητό επίπεδο και για τη γαλβανική 

απομόνωση της πηγής από τα φορτία. 
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