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 :چکیذٌ پایان وامٍ-ب

 

تِ تسزسی پازاهتس ّای ،سپس.دز ایي پایاى ًاهِ پیل سَختی تا غشاء پلیوسی تا کاًال ّای گاش تِ حالت هستؼی تِ ػٌَاى هدل حالت پایِ تصَزت ػددی هدل ساشی شدُ است

دز . تا افصایش ٍلتاض شدت ٍاکٌش تِ تدزیج کاّش یافتِ ٍ تیشیٌِ دهای پیل کاّش هی یاتدتغییس ٍلتاض،حاکن تس پیل هرکَز پسداختِ شدُ ٍ تاثیس ّسیک اش پازاهتسّا اش قثیل

تَشیغ دها ٍتاثیس ضسیة اًتقال آًد ًیصتسزسی شدُ ،فشاز،. تاالست اها دز اًتْای پیل دز ایي ٍلتاضّا دها افت شدیدتسی زا اش خَد ًشاى هی دٌّد"ٍلتاضّای تاال دهای پیل ًسثتا

 دز ًظس گسفتِ 2ضسایة اًتقال اش پازاهتسّای هْن ٍ تاثیس گراز تس تساکن جسیاى هی تاشٌد دز ایي کاز تاثیس کاّش ضسایة اًتقال زا اش حالت پیش فسض کِ تساتس طَزیکِ .است

تا کاّش ضسیة هرکَز هیصاى تساکن جسیاى ٍ تساکن تَاى پیل کاّش هی یاتد دلیل ایي اهس تا هؼادالت تاتلس ٍٍلوس تَضیح دادُ هی شَد .شدُ زا تس ػولکسد پیل تسزسی هی کٌین

دز ایي کاز فشاز سوت آًد ٍ کاتد تطَز .دز ًظس گسفتِ شدُ است atm 3دز ایي هدل کِ تسای حالت پایِ هَزد هطالؼِ قساز گسفتِ است فشاز سوت آًد ٍ کاتد تاّن تساتس تَدُ ٍ 

تا افصایش ، هسطَب تاشٌد" اگس گاشّای ٍزٍدی کاهال. .  افصایش دادُ شدُ ٍ ػولکسد پیل دز ّس فشاز تسزسی شدُ ٍ تاّن هقایسِ شدُ استatm 5 ٍ سپس atm 4ّوصهاى تِ 

خشک شدى غشاء تاػث کاّش قاتلیت ّدایت پسٍتًَی غشاء هی شَد ٍ دز ًتیجِ ػولکسد ،اگس زطَتت گاشّا کوتس اش هیصاى الشم تاشد.دها ػولکسد پیل سَختی افصایش هی یاتد

 پایداز ٍ تِ دلیل پاییي "شسایط ػولکسد پیل کاهال.الشم تِ ذکس است ایي شثیِ ساشی کِ تصَزت غیس ّودها هی تاشد تا ًسم افصاز فلَئٌت اًجام شدُ است.پیل کاّش هی یاتد

سپس دز ایي پایاى ًاهِ تِ تسزسی .تواهی ٍاکٌش دٌّدُ ّا ٍ هحصَالت تصَزت گاش ایدُ آل فسض شدُ است.تَدى سسػت ٍ دز ًتیجِ ػدد زیٌَلدش زضین جسیاى آزام هی تاشد

 تسای تسزسی تاثیس ٌّدسِ هتَاشی .اتتدا تاثیس ٌّدسِ هتَاشی االضالع دز کاًال گاش تس ػولکسد پیل تسزسی شدُ است.تاثیس تغییسات ٌّدسی دز ساختواى پیل پسداختِ شدُ است

ّواًطَزکِ هشاّدُ هی شَد دز یک ٍلتاض ثاتت تساکن جسیاى دز حالت پایِ تطَز قاتل . ٍلت هقایسِ شدُ است0.4االضالع هیصاى تساکن جسیاى تسای دٍ حالت دز ٍلتاض ثاتت 

ّوچٌیي تاثیس صفحات ًفَذ گاش تسجستِ دز . هشاّدُ هی شَد کِ تا تغییس ٌّدسِ کاًال ػولکسد پیل کاّش هی یاتد.هالحظِ ای تیشتس اش حالت هتَاشی االضالع هی تاشد

ػولکسد پیل هطالؼِ شدُ است تسای ایي کاز صفحات هرکَز دز اتتدا ٍ اًتْای پیل تصَزت تسجستِ قساز گسفتِ اًد ٍ هشاّدُ هی شَد کِ تا ایي کاز ػولکسد ٍ زاًدهاى پیل 

دز اًتْا ًیص تاثیس خٌک کازی صفحات دٍ قطثی دز ػولکسد پیل تسزسی شدُ است ٍتا خٌک کازی ایي صفحات تا آب تا دهای کوتس اش دهای حاکن تس پیل .افصایش هی یاتد

 .ػولکسد پیل افصایش هی یاتد
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