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KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA
SYSTEMU STEROWANIA OGNIWEM PALIWOWYM
WPROWADZENIE
W ka¿dej dziedzinie ¿ycia mo¿emy dzi zaobserwowaæ d¹¿enia zwi¹zane ze zwiêkszaniem wydajnoci, sprawnoci czy lepszym wykorzystaniem substratów do produkcji wszelkiego rodzaju wyrobów. Tendencje te maj¹ ogromne znaczenie w sektorze energetycznym. Na skutek kurczenia siê zasobów paliw kopalnianych ludzie s¹
zmuszeni do oszczêdnego korzystania z nich. Coraz czêciej ma³o efektywne silniki
spalinowe s¹ zastêpowane wodorowymi ogniwami paliwowymi charakteryzuj¹cymi
siê wysok¹ sprawnoci¹ przetwarzania energii chemicznej paliwa na energiê elektryczn¹. Ale równie¿ systemy ogniw paliwowych mo¿na optymalizowaæ w celu uzyskiwania jak najwiêkszej sprawnoci. Mo¿na to czyniæ na wiele sposobów. Odpowiedni dobór komponentów do budowy takiego systemu oraz efektywne sterowanie
nimi umo¿liwiaj¹ realizacjê takich celów.
Zarówno sterowanie w czasie rzeczywistym takim ogniwem paliwowym jak i projektowanie takiego systemu mo¿e byæ wspomagane komputerowo za pomoc¹ specjalnych s³u¿¹cych do tego systemów programowych wspomagaj¹cych projektowanie
(Computer Aided Control System Design  CACSD). Celem artyku³u jest uwydatnienie jakie korzyci p³yn¹ z komputerowego wspomagania projektowania uk³adu sterowania na przyk³adzie budowy sterownika zarz¹dzaj¹cego przep³ywem powietrza
w ogniwie paliwowym typu PEM. Zwrócono tak¿e uwagê na ogromn¹ rolê modelowania w dzisiejszej technice, nauce i dydaktyce.

METODOLOGIA PROJEKTOWANIA SYSTEMU STEROWANIA
Nowoczesne projektowanie systemów sterowania powinno zawieraæ wszystkie
procedury, czynnoci i narzêdzia badawcze przedstawione na rysunku 1.
Na stanowisku badawczym wykonuje siê szereg badañ eksperymentalnych w celu
wyznaczenia charakterystyk opisuj¹cych zachowanie siê obiektu badañ zarówno w stanach ustalonych jak i stanach dynamicznych. Taka analiza systemowa obiektu stero* Arkadiusz MA£EK, Jacek CZARNIGOWSKI, Miros³aw WENDEKER  Katedra Silników Spalinowych i Transportu, Wydzia³ Mechaniczny, Politechnika Lubelska.
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Rys. 1. Obiekt badañ w powi¹zaniu z narzêdziami, procedurami i czynnociami badawczymi

wania obejmuje zazwyczaj tak¿e wstêpne sprecyzowanie celu sterowania oraz ustalenie wielkoci charakteryzuj¹cych obiekt czyli wielkoci sterowanych, wielkoci steruj¹cych i zak³óceñ [5].
Zbudowanie dynamicznego modelu obejmuj¹cego wszystkie elementu modu³u
ogniw paliwowych jest kolejnym krokiem s³u¿¹cym, nie tylko do zrozumienia zachowania siê uk³adu, ale tak¿e do rozwoju i projektowania bazuj¹cej na modelu metodologii sterowania. Tworzenie dynamicznego modelu ma zazwyczaj tak¿e na celu:
l zmniejszenie kosztu eksperymentu,
l przeprowadzenie badañ w warunkach trudnych do wyeliminowania na stanowisku badawczym (np.: przy braku zak³óceñ),
l wstêpn¹ kalibracjê parametrów algorytmu sterowania.
Nastêpnym krokiem jest opracowanie algorytmu sterowania, który jest podstaw¹
komputerowego programu steruj¹cego.
Opisane powy¿ej czynnoci badawcze czêsto zamykaj¹ siê w pêtlê w celu poszukiwania najlepszych rozwi¹zañ. Istotn¹ cech¹ procesu projektowania systemu sterowania jest iteracyjny charakter poszukiwania rozwi¹zañ, który prowadzi do zmian
w kolejnoci realizacji kolejnych faz projektowania oraz nawrotów zwi¹zanych z wynikami bie¿¹cej oceny uk³adu. Na ka¿dym z tych etapów nieocenion¹ rolê odgrywaj¹
specjalistyczne programy wspomagaj¹ce projektowanie.

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA STEROWNIKA
BADAWCZEGO
Zbudowanie stanowiska badawczego jest pierwszym krokiem do dok³adnego poznania w³aciwoci sterowanego obiektu.
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W celu wykonania systemu sterowania przep³ywem powietrza zasilaj¹cego stronê
katodow¹ ogniwa konieczne by³o przejêcie kontroli nad wydatkiem powietrza wytwarzanego przez sprê¿arkê. W tym celu wykonano sterownik w uk³adzie master-slave. Za
funkcje zwi¹zane z procesem rozpoczynania i koñczenia pracy systemu ogniw paliwowych oraz funkcje bezpieczeñstwa odpowiada³ sterownik oryginalny (rys. 2).
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Rys. 2. Schemat przep³ywu informacji pomiêdzy systemem ogniw paliwowych
i sterownikami

Sterownik badawczy wspó³pracuj¹c z regulatorem prêdkoci obrotowej silnika
bezszczotkowego, zmienia³ wydatek pompy powietrza. W tym samym czasie do wyjcia steruj¹cego sterownika oryginalnego zosta³ pod³¹czony inny silnik bezszczotkowy. Takie rozwi¹zanie umo¿liwi³o testowanie ró¿nych metod sterowania wydatkiem
powietrza bez wzglêdu na procedury zapisane na sta³e w pamiêci sterownika oryginalnego. Sterownik badawczy zbiera³ informacje dotycz¹ce aktualnego stanu systemu, a nastêpnie po przekonwertowaniu na sygna³ cyfrowy wykorzystywa³ je do obliczenia wartoci steruj¹cej dla nastêpnego kroku czasowego. Hardware sterownika
badawczego stanowi³ uk³ad scalony zawieraj¹cy 32-bitowy procesor i szereg wejæ
i wyjæ zarówno analogowych jak i cyfrowych. Ze wzglêdu na dostêpnoæ i szybkoæ
obliczeñ do napisania oprogramowania sterownika badawczego zosta³o wykorzystane rodowisko C++. Uk³ad badawczy zbudowany zosta³ w konfiguracji umo¿liwiaj¹cej zaimplementowanie algorytmów sterowania na komputerze PC (rysunek 3).
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Rys. 3. Schemat blokowy oprogramowania sterownika badawczego
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Zasada pracy uk³adu opiera³a siê zatem na ci¹g³ej wymianie informacji miêdzy sterownikiem a komputerem PC. Sterownik badawczy kontaktowa³ siê z panelem sterowania umieszczonym na komputerze przenonym za pomoc¹ ³¹cza RS 232. Umo¿liwi³o to archiwizacjê danych na dysku twardym komputera a tak¿e wykorzystanie mocy
obliczeniowej procesora komputera przenonego.
Dane uzyskane z czujników s¹ przesy³ane do komputera PC. Dane odebrane
przez modu³ obs³ugi transmisji danych RS 232 s¹ rozkodowywane i przesy³ane do
modu³u algorytmów sterowania. Odebranie transmisji uruchamia obliczenia parametrów steruj¹cych. Wybór aktualnie aktywnego algorytmu sterowania dokonywany jest
przez u¿ytkownika, bez koniecznoci wy³¹czania programu. Pozwala to na prze³¹czanie algorytmów w czasie pracy ogniwa. Obliczone w module algorytmów sterowania parametry s¹ nastêpnie przesy³ane do sterownika (rysunek 4).
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Rys. 4. Schemat blokowy programu steruj¹cego

Podczas pracy programu mo¿liwy jest ci¹g³y podgl¹d sygna³ów pomiarowych oraz
sygna³ów steruj¹cych. S¹ one przechwytywane przez modu³ wizualizacji danych. Modu³
dokonuje ponadto archiwizacji na dysku twardym wszystkich wartoci pomiarowych
i steruj¹cych oraz niektórych zmiennych algorytmów steruj¹cych. Nastawianie parametrów regulatorów przeprowadza siê podczas pracy programu dziêki specjalnemu polu
okna dialogowego. Mo¿liwoæ taka pozwala na znaczne skrócenie czasu badañ.
Wykonany sterownik badawczy jest efektywnym narzêdziem s³u¿¹cym do testowania wszelkiego rodzaju algorytmów steruj¹cych.

DYNAMICZNY MODEL OGNIWA PALIWOWEGO ZORIENTOWANY
NA STEROWANIE
Nieliniowy dynamiczny model uk³adu zasilania ze stosem ogniw paliwowych
jest wyprowadzony na podstawie zasad elektrochemicznych, termodynamicznych
i teorii bezwymiarowego p³ynu. Elementy tego systemu zosta³y przedstawione na
rysunku 5. W modelu skoncentrowano siê przede wszystkim na dynamice ogniwa
PEM zasilanego sprê¿onymi substratami z uwzglêdnieniem dynamiki zwi¹zanej z
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Rys. 5. Objêtoci i elementy wystêpuj¹ce w systemie ogniw paliwowych

regulacj¹ temperatury. Model zosta³ u¿yty do analizy i projektowania sterownika przep³ywu powietrza zasilaj¹cego stronê katodow¹ ogniwa paliwowego. Model systemu
zawiera nastêpuj¹ce modele g³ówne i podmodele:
1. Model sprê¿arki typu Roots,
2. Model kolektora zasilaj¹cego:
l Model przep³ywu czynnika przez kolektor zasilaj¹cy,
l Model nawil¿acza powietrza.
3. Model stosu ogniw paliwowych:
l Model przep³ywu czynnika przez katodê,
l Model przep³ywu przez anodê,
l Model napiêcia stosu ogniw paliwowych,
l Model degradacji napiêcia stosu ogniw paliwowych,
l Model uk³adu ch³odzenia stosu.
Model zosta³ zbudowany na podstawie danych literaturowych i nastêpnie rozwiniêty o dodatkowe modu³y [1, 2, 3, 4]. Badania stanowiskowe dostarczy³y nowej wiedzy o obiekcie dziêki czemu model ogniwa paliwowego zasta³ rozbudowany o kolejne modu³y opisuj¹ce niepowtarzalnoæ jego pracy. Nale¿y tu wymieniæ modu³ zanieczyszczania poprzez wodê i azot strony anodowej ogniwa. Przeprowadzone badania
pomog³y lepiej poznaæ naturê tych zjawisk. Do dynamiki uk³adu wprowadzono równie¿ zw³okê czasow¹ zwi¹zan¹ z bezw³adnoci¹ sprê¿arki powietrza a tak¿e z kumulacj¹ masy powietrza w kolektorze dolotowym jak i w zbiorniku katodowym.
Do napisania dynamicznego modelu równie¿ u¿yto rodowiska C++. Wykonanie
oprogramowania sterownika i napisanie dynamicznego modelu ogniwa paliwowego
w tym samym jêzyku programowania, otwiera mo¿liwoæ ³atwej aktualizacji algoryt-
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mów sterowania i testowania wszelkiego rodzaju algorytmów bazuj¹cych na modelu
obiektu. Przedstawione rozwi¹zanie daje mo¿liwoæ wykonania aplikacji, która bêdzie w stanie nie tylko przeprowadzaæ obliczenia matematyczne wewn¹trz modelu
cyfrowego z wystarczaj¹c¹ szybkoci¹, ale tak¿e prezentowaæ wyniki w postaci liczbowej, graficznej lub w postaci wykresów. Bogata paleta dostêpnych komponentów
pozwala na zbudowanie przejrzystego i funkcjonalnego interfejsu u¿ytkownika zapewniaj¹cego wygodny i ³atwy sposób obs³ugi ca³ego programu jak i oddzielnych
modu³ów. Model cyfrowy, ze wzglêdu na przejrzystoæ i ³atwoæ wprowadzania póniejszych korekt, napisany zosta³ w sposób modu³owy. Interfejs u¿ytkownika programu zosta³ przedstawiony na rysunku 6.
Na panelu sterowania zosta³y umieszczone okna do ledzenia w czasie rzeczywistym najwa¿niejszych zmiennych, jak równie¿ suwaki i w³¹czniki, których opis znajduje siê poni¿ej:
1) przycisk w³¹czania programu,
2) przycisk zatrzymania programu,
3) przycisk umo¿liwiaj¹cy zapis danych do pliku,
4) suwak s³u¿¹cy do obci¹¿ania ogniwa paliwowego,
5) suwak umo¿liwiaj¹cy okrelenie wartoci skoku obci¹¿enia,
6) przycisk w³¹czaj¹cy i wy³¹czaj¹cy obci¹¿enie,
7) modu³ zak³óceñ,
8) suwak umo¿liwiaj¹cy rêczn¹ zmianê wydatku sprê¿arki,
9) zak³adka g³ównych ustawieñ konstrukcyjnych systemu,



































Rys. 6. Interfejs u¿ytkownika programu
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10) zak³adka wprowadzania cyklu obci¹¿enia z pliku,
11) okno umo¿liwiaj¹ce ledzenie zmian wydatku sprê¿arki,
12) okno umo¿liwiaj¹ce ledzenie zmian cinienia w kolektorze zasilaj¹cym,
13) okno umo¿liwiaj¹ce ledzenie zmian cinienia w zbiorniku katodowym,
14) okno umo¿liwiaj¹ce ledzenie zmian temperatury w zbiorniku katodowym
15) okno umo¿liwiaj¹ce ledzenie zmian wspó³czynnika nadmiaru powietrza l,
16) okno umo¿liwiaj¹ce ledzenie zmian napiêcia na wyjciu z ogniwa paliwowego,
17) okno umo¿liwiaj¹ce ledzenie zmian napiêcia komórki zanieczyszczonej,
18) zak³adka wyboru rodzaju sterowania,
19) zak³adka ustawieñ algorytmu adaptacyjnego,
20) zak³adka szybkoci obliczeñ.
Wykonany model jest narzêdziem uniwersalnym i mo¿e byæ u¿yty do symulacji
systemów opartych na ogniwach paliwowych o ró¿nych zakresach mocy. G³ówne
parametry konstrukcyjne definiuje siê w zak³adce ustawieñ parametrów modelu (rysunek 7). Nale¿¹ do nich liczba ogniw w stosie oraz czynna powierzchnia pojedynczego ogniwa, które maj¹ decyduj¹cy wp³yw na generowan¹ przez system moc. Na
rysunku 8 zosta³a przedstawiona zak³adka sprê¿arki, której w³aciwoci s¹ wprowadzane do modelu za pomoc¹ charakterystyk.
Bardzo u¿yteczn¹ funkcj¹ jest mo¿liwoæ wprowadzania z pliku cyklu obci¹¿enia
pr¹dowego ogniwa (rysunek 9).

Rys. 7. Zak³adka g³ównych ustawieñ konstruk- Rys. 8. Zak³adka g³ównych ustawieñ koncyjnych systemu
strukcyjnych systemu  sprê¿arka

Przed u¿yciem tak uniwersalnego modelu musi zostaæ dokonana identyfikacja poszczególnych jego modu³ów. Tak rozwiniêty model mo¿e s³u¿yæ jako narzêdzie do testowania algorytmów steruj¹cych rzeczywistym ogniwem paliwowym. Pozwoli to
zmniejszyæ czas potrzebny na ich kalibracjê jak i zaoszczêdziæ pieni¹dze zwi¹zane z
prac¹ rzeczywistego stanowiska badawczego. Model stanowi tak¿e doskona³e narzêdzie dydaktyczne gdy¿ posiada mo¿liwoæ zmiany ustawieñ pracy systemu, mo¿li-
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Rys. 9. Zak³adka wprowadzania cyklu obci¹¿enia z pliku

woæ ³atwego dodawania i wy³¹czania poszczególnych modu³ów jak i mo¿liwoæ ledzenia on-line parametrów pracy systemu ogniw paliwowych. Wszystko to mo¿e
pomóc studentom jak i m³odym pracownikom nauki zrozumieæ fenomen zjawisk
fizycznych zachodz¹cych w pracy takiego systemu.

WSPOMAGANY KOMPUTEROWO WYBÓR TECHNIKI STEROWANIA
Na podstawie badañ modelowych mo¿liwe by³o wstêpne sprecyzowanie celu sterowania systemem ogniw paliwowych. Przeprowadzono nastêpuj¹cy eksperyment. Dla sta³ego obci¹¿enia pr¹dowego, wynosz¹cego 25A, zmieniano wydatek sprê¿arki powietrza
od wartoci minimalnej do maksymalnej wynosz¹cej oko³o 95 l/min. Zwiêkszenie wydatku powietrza wp³ywa na poprawê mocy brutto stosu ogniw. Jest to wynikiem wiêkszej
dostêpnoci moleku³ tlenu do obszarów trójfazowych, w pobli¿u porowatych elektrod,
na których zachodz¹ reakcje chemiczne. W mniejszych zakresach wydatków powietrza obserwujemy równie¿ wzrost mocy netto. Jednak po przekroczeniu optymalnej
wartoci nastêpuje bardzo szyki jej spadek spowodowany zwiêkszonym zapotrzebowaniem mocy na napêd silnika elektrycznego sprê¿arki (rys. 10). Zatem moc potrzebna do napêdu sprê¿arki, Pspr, jest strat¹ biern¹ dla systemu ogniw paliwowych.
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Przeprowadzone najpierw badania symulacyjne, a nastêpnie badania stanowiskowe wykaza³y, ¿e dla poszczególnych obci¹¿eñ pr¹dowych stosu ogniw, istnieje
optymalna wartoæ wydatku powietrza, której odpowiada maksimum mocy netto.
W takiej sytuacji mo¿liwe by³o wstêpne sprecyzowanie celu sterowania i wy³onienie
odpowiedniej techniki sterowania przep³ywem powietrza zasilaj¹cego stronê katodow¹ ogniwa paliwowego.
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Rys. 10. Wp³yw iloci zasilaj¹cego powietrza na moc generowan¹ przez system ogniw
paliwowych

Zatem celem sterowania by³o odnalezienie i utrzymanie optymalnej wartoci mocy
netto produkowanej przez stos ogniw paliwowych w ka¿dych warunkach pracy.
Do spe³nienia celu sterowania wykorzystano sterowanie ekstremalne. Termin ten oznacza zastosowanie odpowiedniego algorytmu szukania ekstremum (minimum lub maksimum) wskanika jakoci, który charakteryzuje pracê systemu [5]. W naszym przypadku zosta³ obrany wskanik jakoci w postaci mocy netto generowanej przez system
ogniw paliwowych. Zadaniem algorytmu sterowania by³o za, odnalezienie i utrzymanie pracy systemu z maksymaln¹ moc¹ netto bez wzglêdu na zmieniaj¹ce siê
w³aciwoci obiektu sterowania i jego otoczenia.

GRADIENTOWE STEROWANIE PRZEP£YWEM POWIETRZA
Najprostszym przyk³adem sterowania ekstremalnego jest algorytm gradientowy.
Wykorzystuje on technikê nazywan¹ wspinaczk¹ na szczyt by wyruszyæ z pozycji
wyjciowej i krok po kroku dojæ do punktu optymalnego (rys. 11) [6]. Tego typu
algorytmy s¹ odpowiednie do wprowadzenia do sterowania ekstremalnego. Ten bardzo prosty algorytm nie u¿ywa informacji o kszta³cie krzywej w³asnoci systemu.
Z pozycji wyjciowej x1, jest wykonywany ruch próbny do x1 + h. Nastêpnie s¹ porównywane wartoci y1 i y2. Je¿eli y2 jest wiêksza ni¿ y1 wówczas x2 = x1 + h jest
przyjmowany jako wartoæ x(t), w przeciwnym razie x3 = x1  h jest wykonywany.
Proces wykonywania kroków próbnych jest kontynuowany. Szybkoæ dzia³ania algorytmu zale¿y od wartoci h. To podejcie nie zak³ada ¿adnej wiedzy o parametrach
krzywej w³asnoci i jest ogólnie rzecz bior¹c niezawodne.
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Na rysunku 12 przedstawiono cie¿kê algorytmu gradientowego w celu poszukiwania maksymalnej mocy netto systemu w odpowiedzi na wymuszenie w postaci
skoku obci¹¿enia z 10 do 15A. Algorytm gradientowy wykonuj¹c kroki próbne poszukuje punktów pracy z maksymaln¹ moc¹ netto.
Uzyskane wyniki pokazuj¹, ¿e zastosowanie algorytmu gradientowego pozwala
na odnalezienie punktu pracy z maksymaln¹ moc¹ netto. Jednak pojawia siê pytanie,
czy nie mo¿na odnaleæ optymalnych warunków pracy w mniejszej liczbie kroków
i uzyskaæ wiêksz¹ odpornoæ uk³adu na wszelkiego rodzaju zak³ócenia wystêpuj¹ce
w tego typu obiektach.
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Rys. 11. Idea dzia³ania algorytmu gradientowego
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Rys. 12. Odpowied uk³adu na wymuszenie w postaci skoku obci¹¿enia z 10 do 15A
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WNIOSKI
Artyku³ przedstawi³ koniecznoæ wykorzystywania komputerowych programów
wspomagaj¹cych projektowanie systemu sterowania na wszystkich jego etapach. Zosta³o tak¿e podkrelone, ¿e przy badaniu systemów sterowania dla ró¿nych obiektów
bardzo wa¿n¹ rolê odgrywa ci¹gle rozwijaj¹ca siê grupa badañ symulacyjnych, które
czêsto s¹ jedynym sposobem wiod¹cym do przeprowadzenia skutecznej analizy porównawczej regu³ sterowania obiektami nieliniowymi o stochastycznie zmiennych
parametrach i warunkach pracy. Badania takie dodatkowo znacznie zmniejszaj¹ koszt
eksperymentu i pozwalaj¹ na precyzyjn¹ analizê, która nie zale¿y od czynników zak³ócaj¹cych trudnych do wyeliminowania na stanowisku badawczym. Wykonanie
dynamicznego modelu zorientowanego na sterowanie, zawieraj¹cego wszystkie elementy uk³adu, jest bardzo pomocne w zrozumieniu zachowania siê systemu jak i we
wstêpnym sprecyzowaniu celu sterownia i ustaleniu pierwotnej wersji algorytmów
steruj¹cych. Taki model mo¿e stanowiæ tak¿e doskona³e narzêdzie dydaktyczne pomagaj¹ce studentom jak i m³odym pracownikom nauki zrozumieæ fenomen zjawisk
fizycznych zachodz¹cych w pracy takiego systemu.
Wszelkie dzia³ania wspomagane komputerowo doprowadzi³y do wy³onienia techniki sterowania, która by³a w stanie zrealizowaæ postawiony cel sterownia. Przygotowane narzêdzia w postaci modelu i sterownika badawczego mog¹ byæ wykorzystywane
w przysz³oci do komplikacji istniej¹cej lub wykorzystywania nowych technik sterownia przep³ywem powietrza w ogniwach paliwowych typu PEM.
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Streszczenie
Efektywne sterowanie przep³ywem zasilaj¹cego powietrza mo¿e zwiêkszyæ osi¹gi systemu
ogniw paliwowych. Wykorzystuj¹c komputerowe oprogramowanie wspomagaj¹ce projektowanie systemów sterowania mo¿na w krótkim czasie poznaæ w³aciwoci obiektu sterowania i
dobraæ odpowiedni¹ metodê sterowania nim W artykule podkrelono te¿ ogromn¹ rolê modelowania i badañ symulacyjnych w dzisiejszej nauce, technice i dydaktyce.

COMPUTER AIDED FUEL CELL CONTROL SYSTEM DESIGN
Summary
This paper points out that effective control of the air supply flow can increase performance of fuel cell system. It presents how to get to know in a short time the properties of the
object of control and select appropriate method of controlling it by using computer software
which supports designinig control system. This article also emphasizes the huge significance
of modeling and simulation in science, technology and didactics.
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