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1 Bevezetés

Numerikus modellek alkalmazása soran egyre nagyobb az igény a különböző fizikai jelenségek (vagy
parciális differenciálegyenletek (PDEk)) kvalitatív tulajdonságainak vizsgálatára [6], [11], [13], [19].
A lineáris elliptikus vagy parabolikus differenciálegyenletekkel leírható valós jelenségekhez (hővezetés,
egyes tőzsdei folyamatok, stb.) kapcsolódó legfontosabb kvalitatív tulajdonság a maximum-minimum
elv es annak egy speciális változata a nemnegativitás megőrzése.
Mivel a legtöbb differenciálegyenlet sokszor csak numerikus módszerekkel oldható meg, így ter-
mészetes elvárás, hogy a kapott diszkrét modellek rendelkezzenek az eredeti, folytonos modell ek-
vivalens tulajdonságival. A PDEk általában olyan valós problemákat írnak le, amelyek megoldása
a technikai fejlődés révén megváltoztathatja az emberiség életminőségét. A megfelelő numerikus
modellek alkalmazása sok esetben kulcsfontossagú szerepet töltöttek be az elmúlt pár év technikai
ujdonságainak fejelsztése során.
Napjainkban az emberiség a civilizáció egyre nagyobb jelentőségű problemáira keresi a legjobb
megoldásokat. Az egyik ilyen jól ismert probléma a növekvő energiaiéhség kombinaciója a korlátozott
mértékben rendelkezésre álló erőforrásokkal és a kimerülő tartalékokkal. Az egyik ígértes megoldás
erre a problámakörre az üzemanyagcellák alkalmazása, azaz olyan eszközök használata, amelyek a
képesek a kötött állapotban jelenlévő kémiai energiát közvetlenül elektromos árammá alakítani. An-
nak ellenére, hogy egyes üzemanyagcella típusok, már több mint száz éve ismertek, kialakításuk
és teljesítményük még mindig fejlesztésre szorul. Az egyik leghasznosabb eszköz vizsgálatukra és
hatékonyságuk növelésére olyan matematikai modellek használata, amelyek képesek megfelelő pon-
tossággal modellezni a cellákban végbemenő folyamatokat. Az üzemanyagcellák modern matematikai
leírása egy (általában) nemlineáris parabolikus parciális differenciálegyenlet rendszeren alapszik. Ezt
a rendszert a megfelelő numerikus módszerekkel megoldva, egy olyan hatékony eszközhöz juthatunk,
amelynek segítségével drága berendezések és műszerek nélkül is végezhetünk a hatékonyság növelését
célzó kísérleteket.

2 Előzmények és az eredmények rövid összefoglalása

A maximum-elv a skaláris másodrendű elliptikus és parabolikus PDEk olyan fontos jellemzője, amely
a magasabb rendű egyenletekben és rendszerekben már nem figyelhető meg [7]. Az elv legegyszerűbb
formáját harmonikus függvények esetén írták le legelsőként: adott korlátos Ω tartomány esetén
bármely u ∈ C(Ω) nem állandó harmonikus függvény (azaz, ∆u = 0) a vizsgált tartomány ∂Ω

peremén veszi fel szélsőértékeit:

min
s∈∂Ω

u(s) < u(x) < max
s∈∂Ω

u(s) minden x ∈ Ω esetén. (1)

A meglévő elméleti eredmények kombinálásával egy olyan kétoldali becsléshez jutottunk amely a
klasszikus elliptikus feladatok (pozitív reaktív taggal és tetszőleges forrásfüggvénnyel) esetében alsó
és felső korlát közé szorítja a megoldást a korábbi előjelfeltétellel szemben. Az eredmények diszkrét
megfelelőinek érvényességét néhány, olyan jól ismert numerikus módszer esetében, mint például a
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véges differenciák módszere vagy a véges elem módszer, bizonyíttottuk is.
A parabolikus egyenletek vizsgálatához prototípusként a hővezetési egyenletet vettük alapul. Vilá-
gos, hogy a hőmérséklet egy adott tartományon nem lehet negatív, ha a hőmérséklet kezdeteben és
a tartomány peremén a vizsgált időszakban pozitív volt. A matematikai és numerikus modellek ezen
tulajdonságát nemnegativítás megőrzésének nevezzük. Munkánk során a szemidiszkretizált megoldá-
sok mellett lineáris (egy dimenzióban) és bilineáris (két dimenzióban) véges elem módszerek esetén
vizsgáltuk e tulajdonság meglétének feltételeit [2], [15], [16], [17].
A dolgozatban bemutattuk a protoncsere membrános üzemanyagcellákat és a matematikai leírá-
suk hátterében álló kormányzó egyenleteket. Az egyenletrendszer megoldására két megközelítést is
alkalmaztunk, és a kapott numerikus modellek alapvető kvalitatív tulajdonságainak megőrzését is
megvizsgáltuk. Az elért eredményeket numerikus kíserletekkel támsztottuk alá. Végül a protoncsere
membrános üzemanyagcellák két alkalmazási lehetősgét is bemutattuk [9], [10].
Az alábbiakban a munkánk legfontosabb eredményeit mutatjuk be.

3 Fontosabb eredmények

3.1 Maximum elv elliptikus feladatok esetén

Legyen Ω korlátos tartomány Lipschitz-folytonos ∂Ω peremmel, ekkor olyan u ∈ C2(Ω) függvényt
keresünk, amelyre

−∆u+ cu = f Ω−n, és u = 0 ∂Ω−n, (2)

ahol c(x) nemnegatív, továbbá c(x), f(x) ∈ C(Ω).
A fenti feladat klasszikus megoldásáról tudjuk, hogy kielégíti a maximum elvet, amit a következőkép-
pen írhatunk fel

f(x) ≥ 0 minden x ∈ Ω esetén =⇒ min
x∈Ω

u(x) ≥ 0. (3)

A témában elért legfontosabb eredményünk a következő tétel.

Állítás 3.1 [4] A fenti feladatban legyen c(x) és f(x) C(Ω)-beli, továbbá

c(x) ≥ c0 > 0 minden x ∈ Ω esetén, (4)

ekkor a következő (a priori) kétoldali becslés érvényes a feladat klasszikus megoldására (2):

min

{
0,min

ξ∈Ω

f(ξ)

c(ξ)

}
≤ u(x) ≤ max

{
0,max

ξ∈Ω

f(ξ)

c(ξ)

}
, minden x ∈ Ω esetén. (5)
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Megjegyzés 3.1 Nemhomogén Dirichlet peremfeltélel esetében hasonló becslés kapható [12], azaz:

min

{
min
ξ∈∂Ω

u(ξ),min
ξ∈Ω

f(ξ)

c(ξ)

}
≤ u(x) ≤ max

{
max
ξ∈∂Ω

u(ξ),max
ξ∈Ω

f(ξ)

c(ξ)

}
, x ∈ Ω. (6)

érdemes megjegyezni, hogy a témában megjelent legelső cikk [18] amely teljes egészében a diszkrét
maximum elvnek volt szentelve, egy nagyon fontos esetet, a nullától különböző forrásfüggvények esetét
figyelmen kívül hagyta.

Megjegyzés 3.2 A fenti becslésből (5) könnyen kapható az alábbi következmény

f(x) ≥ 0 ,x ∈ Ω⇒ 0 ≤ u(x) ≤ max
ξ∈Ω

f(ξ)

c(ξ)
. (7)

Ez egy sokkal élesebb (kétoldali) becslés az ismeretlen u függvényre, mint a korábbi klasszikus maxi-
mum elv (3), ami csak u előjelét volt képes garantálni. A továbbiakban úgy hivatkozunk (5)-re, mint a
módosított maximum elvre, amely tovább javítja és általánosítja is a jól ismert, kalsszikus maximum
elvet (3).

Megjegyzés 3.3 A diszkrét maximum elvet széles körben használják a numerikus módszerek kon-
vergencia sebességének meghatározásához valamint a konvergencia bizonyításához és néhány esetben
a numerikus stabilitás vizsgálatához.

Miután valamely jól ismert numerikus módszerrel (véges elem vagy véges differencia) diszkretizál-
tuk (2)-et, a feladat megoldása a következő n ismeretlenes lineáris egyenletrendszer megoldására
redukálódik le

Au = F, (8)

ahol az ismeretlen u = [u1, . . . , un]T vektor az eredeti ismeretlen u függvény approximációja az Ω-beli
kiválasztott x1, . . . ,xn pontokban, illetve az F = [F1, . . . , Fn]T vektor a jobboldal f(xi), i = 1, . . . , n

approxmiációja, valamint A ∈ Rn×n a numerikus módszerre jellemző mátrix.
A továbbiakban az A matrix elemeire az aij jelöléssel hivatkozunk, valamint a mátrix és vektor
egyenlőtlenségek esetében mindig komponensenkénti relációt értünk.

Állítás 3.2 [3] Legyen A a fenti (8) rendszerben szigorúan diagonálisan domináns (SDD) és mono-
ton. Ekkor az alábbi jelölést használva

αi(A) := |aii| −
n∑

j=1, j 6=i

|aij| > 0 minden i = 1, . . . , n, esetén, (9)

az ismeretlen approximációs u vektor koordinátáira a következő kétoldali becslést kapjuk:

min

{
0, min

j=1,...,n

Fj
αj(A)

}
≤ ui ≤ max

{
0, max

j=1,...,n

Fj
αj(A)

}
, i = 1, . . . , n. (10)
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Definíció Tegyük fel, hogy A SDD, ekkor azt mondjuk, hogy a (8) egyenletrendszer u megoldása
kielégíti a módosított diszkrét maximum-elvet, ha (10) teljesül, valamint

max
j=1,...,n

Fj
αj(A)

≤ max

{
0,max

x∈Ω

f(x)

c(x)

}
, (11)

min
j=1,...,n

Fj
αj(A)

≥ min

{
0,min

x∈Ω

f(x)

c(x)

}
. (12)

Megjegyzés 3.4 A fenti két feltétel ( (11) és (12)) rendkívül fontos, mivel vizsgálatukkal könnyen
ellenőrizhető, hogy például a véges elem vagy véges differenciákkal kapott approximáció esetén nu-
merikus megoldás a folytonos feladatot jellemző korlátok (a priori) között marad-e.

A munkánk egyik másik nagyobb eredményének bemutatásához tekintsük, a következő típusú ellip-
tikus peremérték feladatot: Kerresük, azt az u ∈ C2(Ω) ismeretlen függvényt, amelyre

−∆u+ cu = f Ω-n és δu+
∂u

∂~n
= g ∂Ω-n, (13)

ahol Ω korlátos tartomány Lipschitz folytonos ∂Ω peremmel, ~n a tartomány belsejéből, kifelé mutató
normálvektor, c(x) ≥ 0 minden x ∈ Ω esetén, továbbá δ(s) ≥ 0 s ∈ ∂Ω. A fenti (13) egyenlet-
ben szereplő peremfeltételt haramdik peremfeltételnek nevezik, de gyakran hivatkoznak rá úgy mint
Newton vagy Robin peremfeltétel.

Állítás 3.3 [5] Tegyük fel, hogy a fenti (13) feladatban c, f ∈ C(Ω) és δ, g ∈ C(∂Ω). Továbbá,

c(x) ≥ c0 > 0 minden x ∈ Ω esetén, és δ(x) ≥ δ0 > 0 minden x ∈ ∂Ω-ra. (14)

ahol c0 és δ0 pozitív konstansok. Ekkor minden x ∈ Ω esetén, a következő (a priori) kétoldali becslés
érvényes a (13) probléma klasszikus megoldására:

min

{
0,min

ξ∈Ω

f(ξ)

c(ξ)
,min
ξ∈∂Ω

g(ξ)

δ(ξ)

}
≤ u(x) ≤ max

{
0,max

ξ∈Ω

f(ξ)

c(ξ)
,max
ξ∈∂Ω

g(ξ)

δ(ξ)

}
. (15)

Definíció Tegyük fel, hogy A SDD, ekkor azt mondjuk, hogy az egyenletrendszer (8) u megoldása
kielégíti a módosított diszkrét maximum-elvet ha (10) teljesül, valamint

max
j=1,...,N

Fj
αj(A)

≤ max

{
0,max

x∈Ω

f(x)

c(x)
,max
s∈∂Ω

g(s)

δ(s)

}
, (16)

min
j=1,...,N

Fj
αj(A)

≥ min

{
0,min

x∈Ω

f(x)

c(x)
,min
s∈∂Ω

g(s)

δ(s)

}
, (17)

érvényes, azaz a numerikus megoldásra is érvényesül a folytonos maximum elv. Vagy más szavakkal
a diszkretizáció nem növeli a folytonos maximum elv korlátait egyik irányban sem.
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Megjegyzés 3.5 A korábban ismert folytonos és diszkrét maximum elvek egyik változata sem adott
az elért eredményeinkhez ( (11)–(12)) hasonló kétoldali becslést a megoldásra, azaz valójában csak a
megoldás előjelére vonatkozólag szolgáltattak információt.

3.2 Nemnegativítás megőrzése parabolikus feladatokra

Tekintsük a hővezetési egyenletet, mint modellproblémát:

∂u

∂t
−∆u = 0 ΩT = (0, T )× Ω-n, (18)

u = 0 ΓT = (0, T )× ∂Ω-n, (19)

u|t=0 = u0 Ω-n, (20)

ahol u jelöli a hőmérsékletet a vizsgált tartományon, t az időt u0 : Ω→ R pedig a kezdeti hőmérsék-
leteloszlást jelöli.
A (18)–(20) feladat numerikus megoldásához különböző típusú időbeni és térbeni diszkretizációt kom-
binálhatunk. A térbeni diszkretizációhoz többek közt alkalmazhatunk véges diferrencia vagy véges
elem módszert adott h ekvidisztáns rácstávolsággal. Ennek egyik eredménye az alábbi Cauchy fela-
dat a szemidiszkrét megoldásra, ahol uh egy időfüggő vektor-értékű függvény, amelynek koordinátái
az adott rács csomópontjain értelmezhetők.

duh
dt

(t) = ∆huh(t), t ∈ (0, T ), (21)

ahol a kezdeti eloszlás uh(0) adott és ∆h jelöli a megfelelő diszkrét Laplace operátort (jellemzően
sávos négyzetes mátrix).

Állítás 3.4 Az egy- és kétdimenziós feladat (téglalapon) (21) véges differenciák módszerével kapott
szemidiszkrét megoldása megőrzi a nemnegativitási tulajdonságot, azonban általában ugyanez nem
mondható el a lineáris véges elem módszerrel szemidiszkretizált feladat esetén.

Az ún. θ-módszert alkalmazva (21)-re, adott τ időlépcsővel és θ ∈ [0, 1] numerikus paraméterrel a
következő iteratív algebrai egyenletrendszer írja le a teljesen diszkretizált feladatot:

X1y
`+1 = X2y

`, (22)

ahol X1 és X2 az adott numerikus módszert jellemző Rn×n-beli mátrixok és y` jelöli uh(`τ) vektor
approximációját az `-edik időlépcsőben. A fenti probléma esetén X1 és X2 pontos alakját a dolgozat
erre vonatkozó fejezetében tárgyaljuk részletesen.
A nemnegativitás megőrzéséhez a következő feltételnek kell teljesülnie:

X = X−1
1 X2 ≥ 0, (23)
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ahol X az ún. iterációs mátrix.
Tekintsük a következő valós egyenletesen kontinuáns szimmetrikus tridiagonális mátrixokat; z, w, s, p ∈
R paraméterekkel:

X1 = z · tridiag(−1, 2w,−1); X2 = s · tridiag(1, p, 1) (24)

feltéve hogy

z > 0, s > 0, w > 1. (25)

Állítás 3.5 [2] Ekkor, ha (25) teljesül, X ∈ Rn×n tetszőleges n-re nemnegatív akkor és csak akkor

2w + p > 0 és γi,i ≥
1

2w + p
, i = 1, 2, . . . , n (26)

továbbá

a(n) :=
sh(nϑ)

sh((n+ 1)ϑ)
≥ 1

2w + p
(27)

ahol

γi,j =
sh(iϑ)sh((n+ 1− j)ϑ)

sh(ϑ)sh((n+ 1)ϑ)
, (28)

és ϑ = arch(w).

Az eredeti (18)-(20) feladatot kibővítve, kapjuk a kovetkező általánosabb lakú hővezetési egyenletet
kevert peremfeltétellel, amelyet az Ω× (0, tmax)-n oldunk meg, ahol Ω := (0, Lx)× (0, Ly).

c(x, y)
∂u

∂t
= ∇ (κ(x, y)∇u) , (x, y) ∈ Ω, t ∈ (0, tmax),

u|ΓD
= γ(x, y),

∂u

∂~n

∣∣∣∣
ΓN

= 0, t ∈ [0, tmax), (29)

u(0, x, y) = u0(x, y), (x, y) ∈ Ω,

ahol c és κ jelöli rendre a specifikus hőkapacitást és a hővezetési együtthatót. Továbbá γ(x, y)

adott pozitív hőmérséklet eloszlás a vizsgált tartomány ΓD peremén. ΓN = {∂Ω | y 6= 0} és ΓD =

{∂Ω | y = 0} jelöli azt a részét a tartomány peremének, ahol rendre Neumann valamint Dirichlet
peremfeltételt alkalmaztunk a vizsgált PDE esetén. Általánosságban feltesszük továbbá, hogy ΓD ∪
ΓN = ∂Ω és ΓD ∩ ΓN = ∅.

Állítás 3.6 Tegyük fel, hogy
hxhyc

4

(
hx
hy

+
hy
hx

)
(1− θ)κ

≥ τ, (30)

és
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h2
yc

12θκ

(
3

2

(
h2
x

h2
y

+ 1

)
+

√
9

4

(
h4
x

h4
y

+ 1

)
+

19

2

(
h2
x

h2
y

))
≤ τ, (31)

teljesül. Ekkor a fenti (29) feladatot tetszőleges kezdeti nemnegatív hőmŕsékleteloszlással az adott tar-
tományon megoldva lineáris véges elem módszerrel kapott megoldás minden időlépcsőben nemnegatív
marad.

Állítás 3.7 Tegyük fel, hogy (23) teljesül (azaz, (22) numerikus megoldása nemnegatív minden
időlépcsőben) valamint X1 SDD és monoton. Ekkor a következő becslés érvényes minden ` időréteg
esetén:

0 ≤ y`+1 ≤ max

{
0, max

j=1,...,n

{X2y
`}j

αj(X1)

}
. (32)

3.3 Üzemanyagcellák megbízható modellezése

A megfelelő numerikus modellek alkalmazása az üzemanyagcellák esetében több okból is fontos.
Egyrészt, segítségükkel könnyeben megérthetők a működésük hátterében zajló folyamatok, másrészt
az üzemanyagcella rendszerek optimalizálásához rendkívül hasznos eszközök lehetnek, harmadrészt
pedig alkalmazásuk során (pl. erőművekben vagy járművekben) az optimális működés eléréséhez és
fenntartásához nélkülözhetetlen információt kaphatunk belőlük.
Kirchoff törvényéből fakadóan az Ecell cellafeszültséget az alábbi formula adja meg:

Ecell(t) = EOC(t)− ηa(t)− Wmem

κmem
I(t)− V ∗(t). (33)

Itt EOC ≈ 1.23V jelöli a nyitott köri egyensúlyi potenciált. A cellafeszültség kiszámításához az
üzemanyagcella elektródjain (azaz az anódon és a katódon) valamint a membránon eső feszültség
nagyságát kell meghatározni adott áramterhelés mellett.
Megmutatható, ([1], [8]) hogy a porózus elektród folytonos matematikai modellje bizonyos feltevések
mellett a következő kanonikus alakú parabolikus PDE-re alakítható át (adott Neumann típusú perem-
feltétellel):

∂δu(δ, ξ) = ∂ξξu(δ, ξ)− ν2g(u(δ, ξ)), ξ ∈ (0, 1), δ ∈ (0, δmax), (34)

ahol u(δ, ξ) :=
αF

RT
η(t, ξ) az új ismeretlen az ún. dimenziómentes túlfeszültség. Továbbá

ν2 = ai0L
2αF

RT

(
1

κeff

+
1

σeff

)
(35)

a dimenziómentes csereáramsűrűseg valamint ξ és δ jelöli az új tér és időváltozókat:

ξ :=
x

L
, and δ :=

t

p
, (36)

ahol
p =

CdlRT

i0αF
ν2. (37)
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Állítás 3.8 Tegyük fel, hogy
1

(1− θ)β
≥ τ (38)

érvényes. Ekkor az egy dimenziós feladatot (34) véges differenciák módszerével tetszőleges nemnegatív
kezdeti feltétellel megoldva a megoldás nemnegatív marad minden időlépcsőben.

Állítás 3.9 Tegyük fel, hogy (38) érvényes. Ekkor minden időrétegen érvényes a következő becslés:

0 ≤ u`+1 ≤ max
{

maxu`, H(I(t))
}
, (39)

ahol H(I(t)) az időfüggő áramterhelés függvénye, amin keresztül a peremfeltétel nagyságát jellemzi.

Állítás 3.10 Tegyük fel, hogy
1

θ

(
6

h2
− ν2

) > τ, (40)

és
1

(1− θ)
(

3

h2
− ν2

) ≤ τ (41)

teljesül. Ekkor az egy dimenziós feladatot (34), lineáris véges elem módszerrel tetszőleges nemnegatív
kezdeti feltétellel megoldva a megoldás nemnegatív marad minden időlépcsőben.

Munkánk során egy másik megközelítést alkalmazva a katód túlfeszültségére anélkül kaptunk ex-
plicit egyenletet, hogy homogén paramétereolszlást feltételeztünk volna. Az így kapott egyenlet
általánosabb, mint a korábbi homogén modell, ahol a vezetőképességekről feltettük, hogy térben
nem változnak:

∂tu(t, x) = ∂x(S(t, x))
1

aCdl(x)

(
−I(t)

K
+ σeff∂xu(t, x)

)
+

S(t, x)

aCdl(x)
∂x(σeff∂xu(t, x))− i0

Cdl(x)K
g (u(t, x)) .

(42)

Állítás 3.11 Tegyük fel, hogy

h
a(x)Cdl(x)

σeff(x)∂xS(x)
≥ τ, (43)

ha ∂xS(x) 6= 0 és
KCdl(x)u(t, x)

I(t)

a(x)
∂xS(x) + i0(x)g(u(t, x))

≥ τ. (44)

egyébként, minden (t, x) ∈ (0, tmax)× [0, L] esetén, ahol a nevezőről feltesszük, hogz nem nulla, azaz,
−∂xS(x) 6= I(t)a(x)i0(x)g(u(t, x)). Ha u(t, x) = 0, akkor (43) második feltétele határérték értelemben
értendő. Ekkor, u` ≥ 0 miatt f(u`) ≥ 0 és (42) megoldása nemnegatív marad tetszőleges nemnegatív
kezdeti feltétel esetén. Ha ∂xS(x) = 0 akkor a nemnegativítás megőrzéséhez elegendő a második
feltétel teljesülése.

Az alábbi referenciákban vastaggal emeltük ki azon munkák címét amelyek alapjául szolgáltak a jelen
dolgozatban bemutatott munkáinknak.
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