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แบบจําลองเซลล์เชื้อเพลิงชนิด PEM อย่างง่ายสําหรับวิศวกรไฟฟ้ า
A Simple PEM Fuel Cell Model for Electrical Engineers
วัฒนา แก้วมณี*
1. บทนํา
นับเป็ นเวลาหลายสิบปี มาแล้ว ทีพ่ ลังงานจากซาก
ดึกดําบรรพ์เช่นนํ้ามัน ถ่านหิน หรือแก๊สธรรมชาติได้ถูก
ขุด ขึ้น มาเพื่อใช้หล่อ เลี้ยงสังคมมนุ ษย์ อย่า งไรก็ดีส งิ่
หนึ่งทีน่ กั วิทยาศาสตร์และนักนโยบายทัวโลกทราบกั
่
นดี
คือสังคมมนุ ษย์ไม่สามารถคงอยู่อย่างยังยื
่ นได้โดยการ
พึ่ง พาพลัง งานจากซากดึก ดํ า บรรพ์เ พีย งอย่ า งเดีย ว
ทัง้ นี้ เ นื่ อ งจากพลัง งานชนิ ด นี้ มีอ ยู่ อ ย่ า งจํ า กัด และไม่
สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ในเวลาอันสัน้ นอกจากนัน้ การ
เผาไหม้ของพลังงานชนิดนี้ยงั เป็ นสาเหตุหลักของการ
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ[1-3] หรือ ที่
ประชาชนทัวไปเรี
่
ยกว่าสภาวะโลกร้อน
ั หาคือการเปลี่ยนมาใช้แหล่ ง
แนวทางการแก้ไขป ญ
พลังงานที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่ นพลังงานลมหรือ
พลังงานแสงอาทิตย์ [4] แต่ขอ้ จํากัดอย่างหนึ่งของ
พลังงานประเภทนี้คอื พลังงานทีไ่ ด้ไม่คงทีใ่ นแต่ละช่วงของ
วัน การใช้ไฮโดรเจนเป็ นตัวกลางในการเก็บสะสมพลังงาน
จึงเป็ นกุญแจสําคัญของเทคโนโลยีน้ี [5] แนวคิดหลักคือ
การนํ าพลังงานทีไ่ ด้จากแหล่งพลังงานทดแทนมาแยกนํ้ า
ให้เป็ นแก๊สไฮโดรเจนและเก็บไว้ในถังพักเมื่อต้องการนํ า
พลังงานมาใช้ ก็ทํ าโดยการป้ อนไฮโดรเจนให้กับเซลล์
เชื้ อ เพลิ ง ซึ่ ง จะได้ เ อาท์ พุ ต เป็ น พลัง งานไฟฟ้ า เซลล์
เชื้อเพลิงชนิดอุณหภูมิต่ําซึ่งเหมาะที่จะนํ าไปใช้ในที่พกั
อาศัยหรือเป็ นแหล่งพลังงานให้ยานพาหนะในอนาคตคือ
เซลล์เชือ้ เพลิงชนิด PEM (Proton Exchange Membrane)
อย่างไรก็ดขี อ้ จํากัดอย่างหนึ่งของเซลล์เชื้อเพลิงคือตัว
เซลล์ให้แรงดันเอาท์พุ ตเป็ นไฟฟ้ ากระแสตรงที่มีระดับ
ค่อนข้างตํ่าและมีการเปลี่ยนแปลงมากเมื่อจ่ายกระแสไปที่
ภาระ การนํ าเซลล์เชื้อเพลิงไปใช้งานจึงจําเป็ นต้องต่อผ่าน
วงจรแปลงผันแรงดันไฟฟ้ า การออกแบบวงจรแปลงผัน

แรงดันไฟฟ้ามักจะทําโดยวิศวกรไฟฟ้าซึง่ ไม่มคี วามรูล้ กึ ซึ้ง
ในปรากฏการณ์ ทางเคมีในเซลล์ เชื้อเพลิง ประกอบกับ
แบบจําลองของเซลล์เชื้อเพลิงในบทความวิจยั ทัวไปนั
่ น้ มี
มากมายหลายแบบ [6-11]โดยแต่ละแบบจะเน้ นศึกษา
ปรากฏการณ์ต่างๆในตัวเซลล์ซ่งึ อาจไม่มคี วามจําเป็ นและ
มีรูปแบบไม่สอดคล้องกับความต้องการของวิศวกรไฟฟ้าที่
ต้องการแบบจําลองสําหรับใช้ต่อกับอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
กําลังเพื่อจําลองการทํางานของวงจรแปลงผันแรงดันไฟฟ้า
ขณะต่อกับเซลล์เชือ้ เพลิง
บทความวิชาการนี้จงึ นํ าเสนอแบบจําลองของเซลล์
เชื้อเพลิงชนิด PEM ที่พฒ
ั นาขึ้นในรูปของ SPICE
circuit description ซึง่ วิศวกรไฟฟ้าสามารถนําไปใช้ต่อ
ร่วมกับวงจรแปลงผันแรงดันไฟฟ้าทีว่ ศิ วกรพัฒนาขึน้ ใน
โปรแกรมประเภท SPICE ได้อย่างสะดวก
2. โครงสร้างและพฤติ กรรมที่ สําคัญของเซลล์
เชื้อเพลิ งชนิ ด PEM
เซลล์เชื้อเพลิงชนิด PEM เป็ นเซลล์เชื้อเพลิงทีใ่ ช้
แก๊ ส ไฮโดรเจนและออกซิเ จนเป็ น ตัว ทํา ปฏิกิริย าโดย
ผลลัพ ธ์ ท่ีไ ด้ จ ากการทํา ปฏิกิ ร ิย าคือ นํ้ า และพลัง งาน
สมการทางเคมีทางเคมีของปฏิกริ ยิ านี้คอื
1
H 2  O2  H 2 O
2
Energy

(1)

g
2 F

(2)

พลังงานทีไ่ ด้จากการทําปฏิกริ ยิ านี้จะอยูใ่ นรูปของไฟฟ้า
และความร้อน โดยแรงดันที่ได้จากการทําปฏิกิรยิ าใน
สภาวะ reversible จะสามารถคํานวณได้โดย [12]
Er   
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รูปที่ 1 โครงสร้างของเซลล์เชือ้ เพลิงชนิด PEM
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รูปที่ 3 กราฟลักษณะสมบัตขิ องเซลล์เชือ้ เพลิง
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รูปที่ 2 ลักษณะภายในของเซลล์เชือ้ เพลิงชนิด PEM
เมื่อ g คือ Gibb’s free energy ของปฏิกริ ยิ ามีค่า
เท่ากับ -237.1 กิโลจูลส์ และ F คือค่าคงทีข่ องฟาราเดย์
มี ค่ า เท่ า กั บ 96,485 คู ล อมบ์ / โมล Er  คื อ แรงดัน
reversible ในสภาวะอ้ า งอิง แรงดัน นี้ จ ะมี ค่ า 1.229
โวลต์ ที่ ค วามดัน 1x105 ปาสคาล และอุ ณ หภู มิ 25
องศาเซียลเซียส
ในการควบคุ ม การเกิ ด ปฏิกิ ร ิย าและสามารถนํ า
พลังงานไฟฟ้ามาใช้ได้ เซลล์เชือ้ เพลิงชนิด PEM จะใช้
แผ่นเมมเบรนพิเศษทีเ่ ป็ นฉนวนอิเล็กตรอนแต่สามารถ
ให้ โ ปรตอนไหลผ่ า นได้ ม ากั ้น กลางระหว่ า งแก๊ ส
ไฮโดรเจนและออกซิเจนดังในรูปที่ 1 ในการรวมตัวกัน
ของแก๊สทัง้ สองไฮโดรเจนจะแบ่งตัวเป็ นโปรตอนและ
เคลื่อนทีผ่ ่านเมมเบรน ส่วนอิเล็กตรอนจะไหลผ่านวงจร
ภายนอกซึง่ จะเป็ นกระแสไฟฟ้าทีไ่ หลผ่านภาระนันเอง
่
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รูปที่ 4 การตอบสนองเชิงพลวัตของเซลล์เชือ้ เพลิง
ลักษณะภายในของเซลล์เชื้อเพลิงชนิด PEM แสดง
ไว้ในรูปที่ 2 พฤติกรรมของเซลล์เชือ้ เพลิงทีส่ าํ คัญคือ VI characteristic curve ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์เชิงสถิตย์
ระหว่ า งแรงดัน ที่ ข ัว้ และกระแสของเซลล์ เ ชื้อ เพลิง
ความสัม พัน ธ์ น้ี จ ะแตกต่ า งกัน ไปตามโครงสร้า งและ
รายละเอีย ดทางเคมีข องวัส ดุ ท่ีนํ า มาประกอบเป็ น ตัว
เซลล์ ตัวอย่างกราฟลักษณะสมบัติของเซลล์เชื้อเพลิง
แสดงไว้ในรูปที่ 3 พฤติกรรมของเซลล์เชือ้ เพลิงทีส่ าํ คัญ
อีก ประการหนึ่ ง คือ การตอบสนองเชิง พลวัต ต่ อ การ
เปลี่ย นแปลงกระแสของเซลล์เ ชื้อ เพลิง ตัว อย่ า งการ
ตอบสนองของแรงดัน ที่ข วั ้ เซลล์ต่ อ การเปลี่ย นแปลง
กระแสในลักษณะขัน้ บันไดแสดงไว้ในรูปที่ 4
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3. แบบจําลองของเซลล์เชื้อเพลิ ง
แบบจําลองอย่างง่ายของเซลล์เชื้อเพลิงจะคล้ายกับ
แบบจําลองของแบตเตอรีค่ อื มีแหล่งจ่ายแรงดันภายใน
ซึ่ ง แสดงถึ ง ระดั บ แรงดัน ขณะปลดภาระของเซลล์
เชื้อ เพลิง แรงดันนี้ จ ะถูก นํ า ไปหักลบกับแรงดัน ที่เ กิด
จากปรากฏการณ์อ่นื ๆทีส่ ่งผลให้แรงดันไฟฟ้าที่ขวั ้ ของ
เซลล์เชือ้ เพลิงลดลง [13-16] ซึ่งได้แก่ การขาดตัวทํา
ปฏิกริ ยิ า การทีพ่ ลังงานบางส่วนถูกใช้ไปในการกระตุ้น
ปฏิกริ ยิ าเคมี และการสูญเสียจากความต้านทานภายใน
เซลล์ ในกรณีทต่ี อ้ งการนําแบบจําลองเซลล์เชือ้ เพลิงไป
ต่อร่วมกับวงจรแปลงผันแรงดัน พฤติกรรมเชิงพลวัตที่
เกิดจากความจุ double-layer ก็เป็ นอีกองค์ประกอบ
หนึ่งทีค่ วรรวมไว้ในแบบจําลองด้วย
3.1 แรงดันขณะปลดภาระของเซลล์เชื้อเพลิ ง
แรงดันขณะปลดภาระของเซลล์เชื้อเพลิง ( Eoc )คือ
แรงดันทีถ่ ูกใช้แทนค่าแรงดัน reversible ( Er ) ซึ่งเป็ น
ระดับ แรงดัน ที่ไ ด้จ ากการทํ า ปฏิกิริย าเคมีใ นสภาวะ
สมดุ ล โดยที่ย ัง ไม่ มีก ารจ่ า ยกระแสไปที่ภ าระ ระดับ
แรงดัน นี้ จะขึ้นอยู่กับความเข้มข้น ของตัวทํา ปฏิกิรยิ า
และความเข้ม ข้นของผลลัพธ์
คือแก๊ สไฮโดรเจน
ออกซิเจน และนํ้ า แรงดันนี้สามารถคํานวณได้จาก
สมการของ Nernst [17]
Er  Er
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(3)

เมื่อ Er คือแรงดัน reversible ในสภาวะทีก่ ําหนด R
คื อ ค่ า คงที่ข องแก๊ ส ตัว แปร pH 2 , pO2 และ pH 2O คื อ
partial pressure ของแก๊สไฮโดรเจน ออกซิเจนและนํ้า
ตามลํ า ดับ S คือ ค่ า เอนโทรปี ข องปฏิกิ ริย า T คื อ
อุณ หภูมิในสภาวะที่กําหนด และ Tref คืออุณหภูมิใ น
สภาวะอ้างอิง
อย่า งไรก็ดีเมื่อทําการทดลองวัด แรงดันที่ข วั ้ เซลล์
เชื้อเพลิงขณะไม่ต่อภาระ ค่าที่วดั ได้มกั จะตํ่ากว่าค่า
แรงดัน reversible ทีค่ าํ นวณ ในทางปฏิบตั จิ งึ มักใช้ค่าที่
วัดได้น้ีแทน
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3.2 การลดลงของแรงดันที่เกิ ดจากการสูญเสี ย
ความเข้มข้นของตัวทําปฏิ กิริยา
เมื่ อ เซลล์ เ ชื้ อ เพลิ ง มี ก ารจ่ า ยกระแสไปที่ ภ าระ
ั่
ไอออนของแก๊สไฮโดรเจนทางฝงแอโนดจะเคลื
่อนทีผ่ ่าน
ั
่
เมมเบรนไปรวมกับ ออกซิเ จนทางฝ งแคโทดและได้
ผลลัพธ์ออกมาเป็ นนํ้ าและพลังงานไฟฟ้า ทําให้ความ
เข้ม ข้น ของแก๊ ส ที่ผิว อิเ ล็ก โทรดลดลง แก๊ ส ใหม่ จ าก
แหล่ ง จ่ า ย จ ะ เ ค ลื่ อ น ที่ เ ข้ า ม า แท น ที่ ใ น ลั ก ษ ณ ะ
แพร่กระจาย ผ่านวัสดุท่มี คี วามพรุนซึ่งสามารถให้แก๊ส
ไหลผ่านได้ในอัตราที่จํากัด ในกรณีท่จี ่ายกระแสสูงถึง
ระดับที่อตั ราการรวมตัวกันของแก๊สที่ผวิ อิเล็กโทรดสูง
กว่ า อัต ราการเคลื่อ นที่เ ข้า มาแทนที่ข องแก๊ ส ใหม่ จะ
ส่ ง ผลให้ ไ ฮโดรเจนหรื อ ออกซิ เ จนหมดไปจากผิ ว
อิเล็ก โทรดซึ่ง จะทํา ให้แ รงดัน ลดลงอย่า งรวดเร็ว ตาม
สมการ Nernst การคํานวณหาค่าความเข้มข้นของแก๊ส
ที่ผิว อิเ ล็กโทรดให้แม่น ยํา จํา เป็ น จะต้อ งมีแบบจํา ลอง
ทางไฮโดรลิกส์ของช่องทางเดินแก๊สและแบบจําลองวัสดุ
พรุนของชัน้ แพร่กระจายแก๊สซึง่ ยุ่งยากและไม่เหมาะกับ
วิศวกรไฟฟ้า สมการอย่างง่ายที่นิยมใช้แทนแรงดันที่
ลดลงเนื่องจากการขาดแก๊สนี้คอื

i 
Vconc   B ln 1  FC 
I
limit 


(4)

เมื่อ Vconc คือ ค่า แรงดัน ที่ล ดลงเนื่ อ งจากการขาดแก๊ ส
ที่ ผิ ว หน้ า อิ เ ล็ ก โทรด iFC คื อ ค่ า กระแสของเซลล์
เชื้อเพลิง Ilimit คือกระแสสูงสุดทีเ่ ซลล์สามารถจ่ายได้
และ B คือค่าสัมประสิทธ์สาํ หรับการปรับแบบจําลองให้
เหมือนจริง
3.3 แรงดันกระตุ้นปฏิ กิริยา
ทฤษฏีทางเคมีอธิบายว่าอัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าทาง
เคมีจะขึ้น อยู่ก ับความเข้มข้น ของตัว ทํา ปฏิกิรยิ า และ
ระดับพลังงานของตัวทําปฏิกริ ยิ า จากรูปที่ 5 (ก) ส่วนที่
เป็ นยอดแหลมของพลังงานบนเส้นทางการเกิดปฏิกริ ยิ า
คือแนวกัน้ หรือกําแพงพลังงาน (energy barrier) ความ
แตกต่างระหว่างระดับพลังงานของตัวทําปฏิกริ ยิ ากับค่า
ยอดของกําแพงพลังงานซึง่ แทนโดย g f จะแปรผกผัน
กับอัตราการเกิดปฏิกริ ยิ า
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ในขณะเดียวกัน เมื่อเกิดปฏิกริ ยิ าตัวทําปฏิกริ ยิ าจะ
กลายสภาพเป็ นผลลัพธ์ของปฏิกิรยิ า (product of
reaction) ถ้าไม่มกี ารนําพาผลลัพธ์น้ีออกไปผลลัพธ์จะมี
ความเข้มข้นเพิม่ ขึน้
ในระบบทีก่ ารเกิดปฏิกริ ยิ า
สามารถเกิดในทิศทางย้อนกลับได้เช่นในกรณีของเซลล์
เชือ้ เพลิงทีแ่ ก๊สไฮโดรเจนรวมกับออกซิเจนจะได้น้ํ าและ
นํ้าสามารถแยกกลับเป็ นแก๊สไฮโดรเจนกับออกซิเจนได้
เมื่อนํ้ าซึ่งเป็ นผลลัพธ์มคี วามเข้มข้นเพิม่ ขึ้นถึงจุดหนึ่ง
อัตราการรวมตัวของไฮโดรเจนและออกซิเจนเป็ นนํ้ าจะ
เท่ า กับ อัต ราการแยกตัว ของนํ้ า เป็ น ไฮโดรเจนและ
ออกซิ เ จน สภาวะนี้ เรี ย กว่ า สภาว ะสมดุ ลแบ บ
reversible แรงดัน ที่ได้จากการทํา ปฏิกิริย าจะเท่า กับ
แรงดันทีไ่ ด้จากสมการของ Nernst
เมื่อ มีก ารต่ อ ภาระให้ก ับ เซลล์เ ชื้อ เพลิง จะทํา ให้มี
กระแสอิเล็กตรอนไหล การเกิดปฏิกริ ยิ าเคมีจะอยู่ใน
สภาวะไม่สมดุลดังในรูปที่ 5 (ข) ในสภาวะนี้อตั ราการ
รวมตัว ของไฮโดรเจนและออกซิ เ จนเป็ น นํ้ า จะต้ อ ง
มากกว่ า อัต ราการแยกตัว ของนํ้ า เป็ น ไฮโดรเจนและ
ออกซิเจนซึ่งหมายความว่าพลังงานจํานวนหนึ่งจะต้อง
ถูกใช้ไปในการลดระดับกําแพงพลังงานของการรวมตัว
และการเพิ่ม ระดับ กํ า แพงพลัง งานของการแยกตั ว
พลัง งานที่ใ ช้ไ ปในส่ ว นนี้ เ องที่ทํ า ให้แ รงดัน ที่ข วั ้ ของ
เซลล์ เ ชื้ อ เพลิ ง ลดลงเมื่ อ มี ก ารจ่ า ยกระแสให้ ภ าระ
วิศวกรไฟฟ้ามักเรียกแรงดันทีล่ ดลงนี้ว่าแรงดันกระตุ้น
ปฏิกริ ยิ า (activation voltage, Vact ) และมองว่าเป็ นการ
สูญเสียซึ่งมักไม่เป็ นทีย่ อมรับในกลุ่มวิศวกรเคมีท่นี ิยม
เรียกแรงดันนี้ว่าโอเวอร์โพเทนเชียล (overpotential,  )
ความสัมพันธ์ของแรงดันกระตุ้นปฏิกริ ยิ ากับระดับการ
ไหลของกระแสทีห่ น้าสัมผัสของอิเล็กโทรดซึง่ เป็นพืน้ ที่

G

Jf

Jb

g f

gb

Reactant(s)
H2 

1
2

J f  Jb

Product(s)

O2

H 2O

Reaction coordinate

(ก)

G

Jb
g f

  g over
Reactant(s)

Jf

J f  Jb

gb

1    g over
Product(s)

Reaction coordinate

(ข)
รูปที่ 5 ไดอะแกรมการทําปฏิกริ ยิ า (ก) ในสภาวะสมดุล
(ข) ในสภาวะไม่สมดุล
ทําปฏิกิรยิ าสามารถอธิบายได้โดยสมการ
Volmer []
2F
 1 
Vact
  2 F Vact
RT
e
iFC  I 0  e RT








Butler(5)

เมื่อ Vact คือแรงดันกระตุน้ ปฏิกริ ยิ า I0 คือ exchange
current ซึง่ เป็ นกระแสทีต่ วั ทําปฏิกริ ยิ ามีการแลกเปลีย่ น
กับ ผลลัพ ธ์ ข องปฏิกิร ิย าในสภาวะสมดุ ล  คือ ค่ า
สัมประสิทธ์การเกิดปฏิกริ ยิ ามีค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 1 โดย
ปกติจะใช้คา่ 0.5
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3.4 Resistive Loss
การสูญเสียจากความต้านความต้านทานภายในของ
อุปกรณ์เป็ นการสูญเสียทีว่ ศิ วกรไฟฟ้าคุน้ เคยเป็ นอย่าง
ดีขอ้ แตกต่างของเซลล์เชือ้ เพลิงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทัวไป
่
คือ ความสู ญ เสีย นี้ เ กิ ด ขึ้น ในเมมเบรนซึ่ง เป็ น ฉนวน
อิ เ ล็ ก ตรอนแต่ เ ป็ นตั ว นํ า โปรตอน เราเรี ย กความ
ต้านทานนี้ว่า ionic resistance ซึง่ ค่าความต้านทานจะ
ขึ้นอยู่กบั ชนิ ด รูปทรง ความชื้นและอุณหภูมิของแผ่น
เมมเบรนเป็ นหลักความต้านทานนี้สามารถหาได้จาก
การทดลอง โดยทัว่ ไปจะมีค่ า อยู่ ใ นระดับ มิล ลิโ อห์ม
แรงดันทีต่ กคร่อมความต้านทานหาได้จากกฏของโอห์ม
Vohmic  RmembiFC

(6)

3.5 ความจุ double-layer
องค์ประกอบทีส่ าํ คัญอย่างหนึ่งของแบบจําลองเซลล์
เชื้อเพลิงคือค่าความจุท่เี กิดจากปรากฏการณ์ doublelayer ปรากฏการณ์ น้ีเกิดจากการที่อิเล็กตรอนในแผ่น
อิเล็กโทรดและโปรตอนที่สามารถเคลื่อนที่ได้อิสระใน
เมมเบรนมาเรีย งตัวกันเป็ นชัน้ บางๆบริเวณผิวสัมผัส
ของเมมเบรนกับอิเล็กโทรดดังในรูปที่ 6 แม้ว่าโปรตอน
และ อิเล็กตรอนจะดึงดูดกันแต่จะยังไม่รวมตัวกันเพราะ
Electrode

Electrolyte

โปรตอนถูก ล้อ มไว้โ ดยโมเลกุ ล ของนํ้ า ชัน้ บางๆของ
โปรตอนและอิเล็กตรอนนี้ มีโครงสร้า งเช่นเดียวกับตัว
เก็บประจุทวไปยกเว้
ั่
นระยะห่างของชัน้ ประจุทงั ้ สองที่
ใกล้กนั มาก ความใกล้กนั นี้เองทีท่ ําให้ค่าความจุมคี ่าสูง
มาก [12] โดยปกติจะมีค่าในระดับฟาราด
ค่าความจุน้ีเป็ นสิง่ ที่วศิ วกรควรให้ความสําคัญและ
ใส่ไว้ในแบบจํา ลองเมื่อต้อ งการจํา ลองการทํา งานกับ
วงจรแปลงผันแรงดัน เพราะแม้พลวัตของเซลล์เชือ้ เพลิง
จะขึน้ อยู่กบั พารามิเตอร์อ่นื ๆเช่นอุณหภูมิ หรือความชืน้
ของอากาศทีป่ ้ อนเข้าเซลล์ แต่พลวัตจากพารามิเตอร์
เหล่า นั น้ มีค่ า เวลาคงตัว ค่ อ นข้า งนาน เช่ น การสะสม
อุณหภูมขิ องตัวเซลล์อาจใช้เวลาหลายนาทีจึงจะส่งผล
กระทบต่ อ การทํ า งาน ต่ า งกั บ ค่ า ความจุ ท่ีเ กิ ด จาก
ปรากฏการณ์ double-layer นี้ ท่ีจ ะส่ ง ผลโดยตรงต่ อ
พฤติ ก รรมของเซลล์ เ มื่อ นํ า ไปต่ อ กับ วงจรแปลงผัน
แรงดัน
3. แบบจําลองเซลล์เชื้อเพลิ งในรูปวงจรไฟฟ้ า
จากสมการทีอ่ ธิบายการทํางานในส่วนต่าง ๆ ของ
เซลล์ทไ่ี ด้กล่าวไปแล้ว เราสามารถเขียนแบบจําลองเชิง
วงจรของเซลล์เชือ้ เพลิงได้ดงั รูปที่ 7 ข้อดีของ
การ
เขีย นแบบจํ า ลองในรู ป ของวงจรคื อ เราสามารถใช้
โปรแกรมประเภท SPICE
จํา ลองการทํา งานได้
SPICE circuit description ซึง่ เป็ นภาษาเพือ่ ใช้บรรยาย
รายละเอียดของวงจรในรูปที่ 7 แสดงไว้ในรูปที่ 8
จุดเด่นของการใช้ SPICE คือการจําลองสามารถให้
รายละเอียดในระดับรายอุ ป กรณ์ ซึ่งจะต่ างกับ การใช้
โปรแกรม MATLAB ทีส่ ามารถทําได้โดยสะดวกเช่นกัน
แต่รายละเอียดจะอยูใ่ นระดับแนวคิด
I  f (Vact )

Vconc

Potential

0

Eoc

Vact

Rmemb



Cdl

Vohmic

VCell

CH

OHP

Distance

รูปที่ 7 แบบจําลองเซลล์เชือ้ เพลิงอย่างง่ายในรูป
วงจรไฟฟ้า

รูปที่ 6 ความจุ double-layer ทีผ่ วิ อิเล็กโทรด [12]
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รูปที่ 8 SPICE circuit description ของแบบจําลอง
เซลล์เชือ้ เพลิงทีส่ ร้างขึน้
4. การจําลองการทํางาน
การจําลองการทํางานจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือ
การจําลองหา V-I characteristic curve การจําลองหา
การตอบสนองต่ อกระแสภาระแบบขัน้ บันได และการ
จํ า ลองการทํ า งานเมื่ อ ต่ อ ร่ ว มกั บ วงจรแปลงผั น
แรงดันไฟฟ้า โดยค่าพารามิเตอร์ทใ่ี ช้ในการจําลองการ
ทํางานแสดงไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ของเซลล์เชื้อเพลิงทีใ่ ช้ในการ
จําลองการทํางาน
Symbol
Value
Unit
1
V
Eoc
-
A
x10
I0
-
x10
Rmemb


F
Cdl
50
A
Ilimit
-
x10
B
การจําลองการทํางานทําในโปรแกรม LTspice IV
ซึ่งเป็ นตัวจําลองตามมาตรฐาน SPICE3 ของ Linear
Technology ทีอ่ นุ ญาตให้ผูใ้ ช้สามารถดาวน์โหลดมาใช้
งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย
.
4.1 การจําลองหา V-I characteristic curve
เนื่องจากแบบจําลองถูกสร้างขึ้นใน LTspice โดยใช้
circuit description มาสร้างเป็ นอุปกรณ์ การหา V-I
characteristic
curve
จึงทํา ได้ง่ายโดยการต่อ
แบบจําลองเข้ากับแหล่งจ่ายกระแส I1 และใช้การ
วิเคราะห์แบบ dc sweep โดยทําการเปลีย่ นแปลง
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ค่ากระแสของ I1 จาก 0A ถึง 50 A ดังแสดงในรูปที่ 9
ผลการจําลองแสดงไว้ในรูปที่ 10
4. การจําลองหาการตอบสนองต่อกระแสภาระ
แบบขันบั
้ นได
การจําลองการทํางานใช้วงจรเดียวกับการหา V-I
characteristic curve แต่จําลองการทํางานในแบบ
Transient โดยทําการเปลีย่ นแปลงกระแสภาระจาก
10A ไปเป็ น 5A ผลการจําลองการทํางานแสดงไว้ในรูป
ที่ 11 จากรู ป จะเห็น ว่ า การตอบสนองจะคล้ า ยการ
ทํา งานของเซลล์จริง ที่แรงดัน เซลล์ลดลงทัน ทีจ ากผล
ของความต้ า นทานภายในและมี ส่ ว นที่ เ ป็ นเอ็ ก ซ์
โพเนนท์ เ ชีย ลซึ่ง เกิด จากพลวัต ของความจุ doublelayer

รูปที่ 9 การต่อแบบจําลองเพือ่ หา V-I characteristic
Curve

0. 9V

V (v _f c)

0. 6V

0. 3V

0. 0V

0A

10A

20A

30A

40A

50A

รูปที่ 10 V-I characteristic curve จากการจําลอง
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4.3 การจําลองการทํางานเมื่อต่ อร่วมกับวงจร
แปลงผันแรงดันไฟฟ้ า
การจํ า ลองเลือ กใช้ว งจรแปลงผัน แรงดัน แบบทบ
แรงดัน (Boost converter) ซึง่ เป็ นวงจรทีน่ ิยมนํามาต่อ
กับ เซลล์ เ ชื้ อ เพลิ ง เพราะวงจรมี ก ระแสอิ น พุ ต แบบ
ต่อเนื่อง [18] วงจรและค่าของอุปกรณ์ท่ใี ช้ในการ
ทดลองแสดงไว้ในรูปที่ 12 และผลการจําลองการทํางาน
แสดงไว้ในรูปที่ 13
จากรู ป จะเห็น ว่ า แบบจํ า ลองสามารถรองรับ การ
จําลองได้ทงั ้ ในเชิงสถิตย์และพลวัตได้ทําให้นักออกแบบ
วงจรแปลงผันแรงดันสามารถเห็นพฤติกรรมของวงจรที่
ออกแบบเมื่อนําไปต่อกับเซลล์เชือ้ เพลิงได้โดยสะดวก
860mV
V(v_fc)
840mV
820mV

รูปที่ 13 ผลการจําลองการทํางานเมือ่ ต่อเข้ากับ
วงจรทบแรงดัน

800mV
780mV
11A
9A
7A
I(I1)

5A
3A
0ms

25ms

50 ms

75 ms

100 ms

125ms

รูปที่ 11 การตอบสนองเชิงพลวัตของเซลล์

5. สรุป
บทความนี้นําเสนอแบบจําลองอย่างง่ายของเซลล์
เชื้อเพลิงชนิด PEM แบบจําลองที่นําเสนอสามารถ
จําลองพฤติกรรมที่สําคัญเช่นระดับแรงดันหรือความจุ
double-layer ของเซลล์เชื้อเพลิง ทําให้แบบจําลอง
สามารถรองรับการจําลองทัง้ ในเชิงสถิตย์และพลวัตได้
นอกจากนี้ แ บบจํ า ลองได้ถู ก นํ า เสนอในรู ป แบบของ
วงจรไฟฟ้ าบนแพลตฟอร์ม SPICE วิศ วกรไฟฟ้ าจึง
สามารถนํ าแบบจําลองนี้ไปต่อเพื่อจําลองการทํางานกับ
วงจรแปลงผันแรงดันทีอ่ อกแบบไว้ได้ทนั ที
เอกสารอ้างอิ ง

รูปที่ 12 การต่อแบบจําลองเข้ากับวงจรทบแรงดัน
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