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 :هشخصات داًشجَ- الف

 سًَیتا هطلة فائذ :ًام ٍ ًام خاًَادگی

 8712531103:شوارُ داًشجَیی 

 ٍ داًشگاُ ارٍهیِ (سیاالت)هکاًیک:رشتِ کارشٌاسی ٍ ًام داًشگاُ 

 داًشگاُ صٌعتی ارٍهیِ (تثذیل اًرشی)هکاًیک:رشتِ ٍ گرایش هقطع کارشٌاسی ارشذ 

 شثیِ سازی پیل سَختی پلیوری: هَضَع پایاى ًاهِ 

 دکتر ًادر پَرهحوَد حصار ، دکتر هیرزایی:  اساتیذ راٌّوا 

  Irandoc: 1014510کذ رّگیری از سایت 

 19:                         ًورُ پایاى ًاه27/9/89ِ:  تاریخ فراغت از تحصیل 

 

 :چکیذُ پایاى ًاهِ-ب

در ایي پایاى ًاهِ یک هذل سِ تعذی، غیر ّوذها ٍ تک فاز از پیل سَختی پلیوری تِ ّوراُ کاًال ّای جریاى گاز، الیِ ّای 

ًتایج تذست آهذُ دیذ خَب ٍ رٍشٌی از . کاتالیست، الیِ ّای ًفَر گاز سوت آًذ ٍ کاتذ تِ ّوراُ غشا شثیِ سازی شذُ است

 عولکرد ٍ جسییات پذیذُ ّای اًجام شذُ در پیل سَختی هاًٌذ  تَزیع گاز، تَزیع دها ٍ اًتقال آب در غشای پلیوری تِ دست 

 .هی دّذ

 در ایي کار تِ تررسی ٍ تحلیل پاراهتر ّای عولکردی هاًٌذ دها، فشار ٍ تخلخل الیِ ًفَر گاز ٍ پاراهتر ّای ٌّذسی هاًٌذ 

ٌّذسِ ّای جذیذ کاًال ّای جریاى گاز تِ ّوراُ ٌّذسِ غشا شکستِ شذُ ٍ تاثیر آى تر رٍی عولکرد پیل سَختی ًیس پرداختِ 

 ارائِ شذُ ٍ اثر ّر پاراهتر در عولکرد پیل (V-I)در ّر هَرد ترای تررسی اثر پاراهتر ّای هختلف، ًوَدار ّای قطثش . شذُ است

ًتایج تذست آهذُ از پاراهتر ّای عولکردی تطاتق خَتی تا کارّای تجرتی ٍ آزهایشگاّی اًجام شذُ در ادتیات في . تحلیل شذُ است

از ًکات ٍیصُ ایي کار تاکیذ تِ تررسی اثر ٌّذسِ ّای جذیذ کاًال ّای جریاى گاز ٍ ٌّذسِ غشا شکستِ شذُ هی تاشذ کِ . دارد

تجس یک هَرد در ٌّذسِ تلفیقی از کاًال ًین دایرُ ٍ هرتع شکل، هاتقی  ٌّذسِ ّای  جذیذ کاًال ّای جریاى گاز ٍ ٌّذسِ غشا 

 .شکستِ شذُ تاعث تْثَد عولکرد پیل سَختی پلیوری هی گردًذ
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