
82 ÙÂ‡¯Ô˜ 24 � ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2012

¶∂ƒπμ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

ΜΕΛΕΤΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ-ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ



83ÙÂ‡¯Ô˜ 24 � ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2012

Είναι γεγονός, πως η αύξηση των ενεργειακών απαιτήσεων των
σύγχρονων κοινωνιών, σε συνδυασμό με τα εξάντληση των ορυκτών
πόρων καθιστά υποχρεωτική τη στροφή στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. 
Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, αντικείμενο έρευνας αποτελεί η
διερεύνηση του υβριδικού ενεργειακού συστήματος φωτοβολταϊκου
– υδρογόνου,όπου μέσω της βιβλιογραφικής έρευνας των αρχών που
διέπουν αντίστοιχα  ενεργειακά συστήματα,καθώς  και την
διεκπεραίωση σειράς πειραμάτων κατά τα οποία μεταβάλλονται
διάφορες συνθήκες λειτουργίας της πειραματικής διάταξης
αξιοποίησης ηλιακής ενέργειας για την ηλεκτρολυτική παραγωγή
υδρογόνου, και ανάκτησης της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω
συστοιχίας κυψελών καυσίμου, μελετάται η βιωσιμότητα και η
δυνατότητα εφαρμογής του ενεργειακού συστήματος παραγωγής
υδρογόνου μέσω Α.Π.Ε. στον κτιριακό τομέα. Επιπλέον γίνεται χρήση
του προσομοιωτικού λογισμικού TRNSYS για τη διερεύνηση της
εφικτότητας και βιωσιμότητας υβριδικού συστήματος
φωτοβολταϊκού -  υδρογόνου σε κτίρια και οικισμούς.
Από την πειραματική έρευνα προκύπτουν τα χαρακτηριστικά μεγέθη

και οι συνθήκες λειτουργίας, για τα οποία επιτυγχάνονται τα μέγιστα
ποσοστά απόδοσης κατά την λειτουργία του συστήματος της
πειραματικής διάταξης Φ/Β, ηλεκτρολύτη και κυψέλης καυσίμου
ΡΕΜ. Συμπεραίνεται ότι το υβριδικό σύστημα  Α.Π.Ε.- Υδρογόνου,
μπορεί να αντικαταστήσει τα συμβατικά συστήματα παροχής
ενέργειας, εξασφαλίζοντας ενεργειακή αυτονομία και αποτελώντας
βιώσιμη και οικονομικά αποδοτική λύση για το μέλλον του κτιριακού
τομέα.

Λέξεις κλειδιά: υβριδικό σύστημα υδρογόνου, Α.Π.Ε., κυψέλη
καυσίμου PEM 
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« Μελέτη υβριδικού συστήματος
φωτοβολταϊκού - υδρογόνου και

εφαρμογή του στον κτιριακό
τομέα »

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είναι γεγονός ότι, τα κτίρια αντιπροσωπεύουν  ένα μεγάλο μερίδιο της
παγκόσμιας κατανάλωσης σε ενέργεια. Ωστόσο, η μείωση της ενεργειακής
τους κατανάλωσης αποτελεί προτεραιότητα μόλις πρόσφατα. Υπάρχουν δύο
τρόποι για να προχωρήσουμε προς αυτό το στόχο: ο πρώτος τρόπος
περιλαμβάνει τη βελτίωση του σχεδιασμού του κτιρίου, προκειμένου να
μειωθούν οι θερμικές απώλειες και δεύτερον, η αξιοποίηση των εξωτερικών
κερδών (Κοσμόπουλος 2007, Κοσμόπουλος 2008).
Ο στόχος αυτής της μελέτης, ήταν να διερευνήσει τον τρόπο που λειτουργούν
τα υβριδικά συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Υδρογόνου και εάν
μπορούν να παρέχουν ενεργειακά αυτάρκη κτίρια. Συγκεκριμένα,
χρησιμοποιήθηκε μια πειραματική διάταξη έτσι ώστε να μας οδηγήσει σε
κάποια συμπεράσματα που μας βοηθούν να διευρύνουμε τις γνώσεις μας
σχετικά με τα συστήματα υδρογόνου.  Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε και
προσομοίωση του συστήματος, έτσι ώστε να αποδείξει πως ένα αυτόνομο
σύστημα, μπορεί να υπάρξει με τη χρήση ενός υβριδικού συστήματος
υδρογόνου.  Ένα σύστημα υδρογόνου βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στην
τεχνολογία (συμπαραγωγή)  μεμβράνης ανταλλαγής πρωτονίων  (Proton
Exchange Membrane, PEMFC), με τη χρήση του υδρογόνου και του αέρα, ως
καύσιμο και οξειδωτικό, αντίστοιχα.
Ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος, η ενέργεια από ηλιακή ακτινοβολία είναι
κυρίως διαθέσιμη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, και λιγότερο κατά τη
διάρκεια του χειμώνα, όπου και τη χρειαζόμαστε  περισσότερο για την
κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων. Έτσι, απαιτείται  μια εποχιακή
αποθήκευση ενέργειας, η οποία συσσωρεύει ηλιακή ενέργεια το καλοκαίρι
και το φθινόπωρο και την αποθηκεύει για να χρησιμοποιηθεί  το χειμώνα
μέχρι τις αρχές της άνοιξης. Το υδρογόνο (Η2), μπορεί να χρησιμεύσει ως μια
μακροπρόθεσμη αποθήκευση χημικής ενέργειας. Είναι εύκολο να παραχθεί
και η μετατροπή του σε θερμική και ηλεκτρική ενέργεια είναι «καθαρή». Σε
αντίθεση με την αποθήκευση θερμότητας, το υδρογόνο (σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος), μπορεί να αποθηκευτεί  για μεγάλες χρονικές περιόδους
χωρίς απώλεια ενέργειας. Το  υδρογόνο, ως μέσο αποθήκευσης, έχει υψηλή
ενεργειακή πυκνότητα μάζας (Wh / kg). Η ογκομετρική ενεργειακή πυκνότητα
του εξαρτάται από την πίεση, αλλά συνήθως συγκρίνεται με ένα σύστημα
ηλεκτροχημική αποθήκευσης, όπως μια μπαταρία μολύβδου-οξέος (Agbossou
et al, 2004). Αυτές οι ιδιότητες καθιστούν το υδρογόνο κατάλληλο για την
αποθήκευση ενέργειας και, εν γένει  ως φορέα ενέργειας.

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Η πειραματική διάταξη, η οποία χρησιμοποιήθηκε, αποτελείται από τα
παρακάτω μέρη: από ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο ισχύος 5 watt, έναν
ηλεκτρολύτη PEM ο οποίος όταν είναι συνδεδεμένος με πηγή συνεχούς
ρεύματος, (στη συγκεκριμένη περίπτωση το  φωτοβολταϊκό στοιχείο),
ηλεκτρολύει το νερό στα δυο του βασικά συστατικά το υδρογόνο και το
οξυγόνο, ένα δοχείο αποθήκευσης του υδρογόνου 80 cm3, μια συστοιχία
κυψελών καυσίμου και μια κάρτα μετατροπής δεδομένων, που συνδέεται στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή, από όπου με το κατάλληλο λογισμικό παίρνουμε τα
ζητούμενα χαρακτηριστικά μεγέθη.
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2.1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Αρκετά πειράματα πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να ληφθούν οι
χαρακτηριστικές καμπύλες. Στην αρχή, στόχος μας ήταν ο έλεγχος της
αποτελεσματικότητας της φωτοβολταϊκής μονάδας. Κατά τη διάρκεια Του
πειράματος, έγιναν μετρήσεις για διάφορες εντάσεις ακτινοβολίας, οι οποίες
επιλέχθησαν με βάση τη βιβλιογραφία, προκειμένου να οροθετηθεί η
ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, οι χαρακτηριστικές καμπύλες
του φωτοηλεκτρικού ρεύματος και της ισχύος, έναντι του δυναμικού
λειτουργίας που προκύπτει από την καταγραφή των δεδομένων
παρουσιάζονται στα σχήματα παρακάτω. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να
αναφέρουμε ότι οι καμπύλες που προκύπτουν είναι παρόμοιες με τις
καμπύλες αναφοράς (Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ EnergyEG & G Τεχνικές
Υπηρεσίες, 2004), (Ουζούνογλου, 2009). Οι εντάσεις της ακτινοβολίας που
χρησιμοποιήσαμε για τις μετρήσεις μας είναι 20000 lux (29.280 mW/m2),
22500 (32.940 mW/m2) lux, 25000 lux (36.600 mW/m2), 27500 lux (40.260
mW/m2), 30000 lux (mW/m2 43,920), και 32500 lux (47.580 mW/m2).

Φωτοβολταϊκό  στοιχείο

Ισχύς: 4.0 V / 3.3A

Υ x M x Π: 5 x 330 x330 mm

Ηλεκτρολύτης ΡΕΜ

Ισχύς: 15 Wστα 4V DC

Επιφάνεια ηλεκτρόλυσης: 2 κελιά των 16 cm2

Παραγωγή αερίου (Η2): 65 cm3/min

Όριο ανεκτικότητας δυναμικού εφαρμογής: 3.0 - 4.0 V DC

Όριο ανεκτικότητας  ρεύματος εφαρμογής: 0-4.0 Α

Υ x M x Π: 140 x 180 x 120 mm

Βαθμονομημένο δοχείο αποθήκευσης

Όγκος: 80 cm3

Συστοιχίας κυψέλης καυσίμου ΡΕΜ

Επιφάνεια ηλεκτρόλυσης: 4 cm2 ανά κελί

Παραγόμενη τάση: 0.4-0.96 V ανά κελί

Ισχύς ανά κελί: 200 mW

Ισχύς (10 κελιά): 2W

Υ x M x Π: 60 x 70 x 175  mm

Κάρτα μετατροπής δεδομένων

Όριο ανεκτικότητας δυναμικού εφαρμογής: 0-10 V

Όριο ανεκτικότητας ρεύματος εφαρμογής: 0-5 Α

Ισχύς: 0-5 W
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Στο παρακάτω σχήμα (σχήμα 1), απεικονίζεται η μέγιστη ισχύς που
επιτυγχάνεται για κάθε ένταση προσπίπτουσας ακτινοβολίας.

Σχήμα 1: Μέγιστη ισχύς υπό διαφορετικές εντάσεις προσπίπτουσας ακτινοβολίας.

Η μέγιστη παραγόμενη ισχύς, παρατηρείται ότι αυξάνεται με την αύξηση της
έντασης της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, όπως απεικονίζεται στο σχήμα 1,
κατά το οποίο παρατηρείται και μια προσεγγιστικά γραμμική σχέση μεταξύ
των δυο μεγεθών. Η μέγιστη τιμή παραγόμενης ισχύος είναι 5 Watt,  και
επιτυγχάνεται για την ένταση των 32.500 lux προσπίπτουσας ακτινοβολίας.

2.2 Παραγωγή υδρογόνου μέσω πολυμερικής ηλεκτρολυτικής κυψέλης (PEM)
Κατά την παραγωγή υδρογόνου από πειραματική διάταξη ηλεκτρόλυσης
πολυμερικού ηλεκτρολύτη ΡΕΜ, μελετάται η απόδοση, και το πώς
επηρεάζεται, κατά την αύξηση της έντασης της προσπίπτουσας ακτινοβολίας
σε Φ/Β στοιχείο, το οποίο συνδεδεμένο με  τον ηλεκτρολύτη PEM παρέχει την
απαιτούμενη ενέργεια για την παραγωγή υδρογόνου.
Στα σχήματα  παρουσιάζονται οι καμπύλες  παραγωγής υδρογόνου έναντι του
χρόνου, για την αύξηση των εντάσεων της προσπίπτουσας ακτινοβολίας σε
φωτοβολταϊκό πλαίσιο.

Σχήμα 2: Ηλεκτρική και παραχθέντος όγκου υδρογόνου ενέργεια συναρτήσει της
έντασης προσπίπτουσας ακτινοβολίας

Εν συνεχεία στο σχήμα 2, φαίνονται συγκριτικά η ενέργεια (ηλεκτρική)
εισόδου στην διάταξη πολυμερικού ηλεκτρολύτη και η ενέργεια εξόδου
(υδρογόνο) που προκύπτει κατά την ηλεκτρόλυση, των οποίων μεγεθών και ο
λόγος εκφράζει την απόδοση της ηλεκτρόλυσης.
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Σχήμα 3: Χρόνος ηλεκτρόλυσης για την παραγωγή 80 cm3 υδρογόνου συναρτήσει της
έντασης της προσπίπτουσας ακτινοβολίας.

Σύμφωνα λοιπόν με το σχήμα 3, προκύπτει ότι καθώς αυξάνει η ένταση της
προσπίπτουσας ακτινοβολίας στο Φ/Β στοιχείο, ελαττώνεται ο χρόνος που
απαιτείται για την παραγωγή ίδιας ποσότητας όγκου  υδρογόνου από τον
ηλεκτρολύτη ΡΕΜ, πράγμα που ερμηνεύεται και από τη γεωμετρία των
καμπυλών λόγω της αύξησης της κλίσης τους, για αυξανόμενες τιμές έντασης
προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Επίσης από τη μορφή των καμπύλων του
σχήματος 3, προκύπτει ότι υπάρχει γραμμική συσχέτιση του παραγόμενου
όγκου του υδρογόνου ως προς το χρόνο, πράγμα που σημαίνει και σταθερή
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τον ηλεκτρολύτη ως προς το χρόνο.

Σχήμα 4: Ποσοστό απόδοσης ηλεκτρόλυσης συναρτήσει της έντασης προσπίπτουσας
ακτινοβολίας.

Αυτό που παρατηρούμε (σχήμα 4), είναι ότι υπάρχουν υψηλά ποσοστά
απόδοσης, που κυμαίνονται από 94 έως 96%. Η φυσική σημασία της
απόδοσης είναι η μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας (που παράγεται από το
φωτοβολταϊκό στοιχείο) σε αξιοποιήσιμη ενέργεια, με τη μορφή του
υδρογόνου που παράγεται στην έξοδο (θερμογόνος δύναμη υδρογόνου).

2.3 Καμπύλη δυναμικού - ισχύος - ρεύματος συστοιχίας κυψελών ΡΕΜ
Σκοπός αυτού του πειράματος είναι η διερεύνηση της εξάρτησης του
δυναμικού λειτουργίας καθώς και της ισχύος που αποδίδει η συστοιχία
κυψελών καυσίμου ΡΕΜ κατά την καύση υδρογόνου υπό διαφορετικές
θερμοκρασίες.

ÙÂ‡¯Ô˜ 23 � ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ - √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2012
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Σχήμα 5:  Καμπύλες δυναμικού συναρτήσει ηλεκτρικού ρεύματος λειτουργίας
συστοιχίας κυψελών καυσίμου ΡΕΜ.

Σχήμα 6: Καμπύλες ισχύος συναρτήσει ηλεκτρικού ρεύματος λειτουργίας συστοιχίας
κυψελών καυσίμου ΡΕΜ.

Παρατηρώντας τις καμπύλες  δυναμικού λειτουργίας - ρεύματος  που
προκύπτουν για τις διάφορες θερμοκρασίες, βλέπουμε ότι όταν αυξάνεται η
θερμοκρασία, έχουμε απότομη πτώση του δυναμικού για όλο και
μεγαλύτερες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος. Το οποίο σημαίνει ότι τα φαινόμενα
διάχυσης επικρατούν,  καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία λειτουργίας, σε όλο
και υψηλότερες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, διατηρώντας για περισσότερο τη
γραμμική μείωση της τάσης καθώς αυξάνεται η τιμή του ηλεκτρικού
ρεύματος.
Καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία λειτουργίας, αυξάνεται τόσο η ωμική
αντίσταση, όσο και η αντίσταση μεταφοράς φορτίου στην συστοιχία (την
μοναδιαία κυψέλη αντίστοιχα) και για αυτό το λόγο σημειώνεται μείωση της
κλίσης του τμήματος της καμπύλης δυναμικού κατά το οποίο το δυναμικό
μειώνεται γραμμικά καθώς αυξάνει το ηλεκτρικό ρεύμα (η πυκνότητα
ρεύματος αντίστοιχα).         
Στη συνέχεια παραθέτουμε ένα συγκεντρωτικό πίνακα, όπου συνοψίζονται
όλα αυτά που έχουμε αναφέρει πιο πάνω και διακρίνεται, η τάση να έχουμε
τα μέγιστα της παραγόμενης ισχύος, καθώς αυξάνει η θερμοκρασία
λειτουργίας, υπό μικρότερα δυναμικά, και ταυτόχρονα υπό υψηλότερες τιμές
ηλεκτρικού ρεύματος. Γεγονός που δικαιολογείται και από την ισχύουσα
θεωρία, αφού η ισχύς, αποτελεί το γινόμενο του ρεύματος επί του δυναμικού
της συστοιχίας ή της μοναδιαίας κυψέλη αντίστοιχα. 

ÙÂ‡¯Ô˜ 24 � ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2012
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2.4 Ηλεκτρική απόδοση συστοιχίας κυψελών καυσίμου ΡΕΜ
Σκοπός της τέταρτης πειραματικής διαδικασίας είναι η διερεύνηση της
εξάρτησης της ηλεκτρικής απόδοσης συστοιχίας κυψελών καυσίμου ΡΕΜ κατά
την καύση υδρογόνου εφαρμόζοντας διάφορα δυναμικά λειτουργίας και
διαφορετικές θερμοκρασίες.
Η παραπάνω πειραματική διαδικασία λαμβάνει χώρα για τα παρακάτω
δυναμικά λειτουργίας, ενώ ο κύκλος των παραπάνω μετρήσεων
επαναλαμβάνεται για κάθε μια από τις διαφορετικές θερμοκρασίες.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι ο όγκος κατανάλωσης καυσίμου για την λήψη
κάθε πειραματικής μέτρησης αντιστοιχεί σε καύση 10 cm3 υδρογόνου από την
συστοιχία.
Η ηλεκτρική απόδοση αποτελεί το ποσοστό μετατροπής της χημικής
ενέργειας του υδρογόνου που εισέρχεται στο σύστημα της κυψέλης
καυσίμου, σε ηλεκτρική ενέργεια στην έξοδο του συστήματος
Έτσι αντιστρόφως με το τι ισχύει για έναν ηλεκτρολύτη ΡΕΜ για την κυψέλη
καυσίμου PEM η  απόδοση της υπολογίζεται ως εξής (C.Voigt, et. al, 2005,):

Όπου:
Hl = Κατώτατη  θερμογόνος δύναμη του υδρογόνου (Heating value of the 

hydrogen) 
= 10.8 X 106 J/m3

V H2 = όγκος καταναλισκόμενου υδρογόνου (m3)
V = δυναμικό (Volts)
Ι = Ηλεκτρικό ρεύμα (A)
t = Χρόνος (sec)

Η απόδοση μιας κυψέλης καυσίμου επηρεάζεται από διάφορες μεταβλητές
κατά τη λειτουργία της, όπως είναι η θερμοκρασία, η πίεση, η σύνθεση του
αερίου καυσίμου, η πυκνότητα του ρεύματος, το σχεδιασμό της κυψέλης και
άλλους κατασκευαστικούς παράγοντες. Από παρατήρηση των γραφημάτων
διαπιστώνεται ότι, καθώς ο όγκος του υδρογόνου που καταναλώνεται είναι

« Μελέτη υβριδικού συστήματος
φωτοβολταϊκού - υδρογόνου και

εφαρμογή του στον κτιριακό
τομέα »

Θερμοκρασία
(οC)

Δυναμικό λειτουργίας
(mVolt)

Ηλεκτρικό ρεύμα
(mA)

Ισχύς λειτουργίας
(mWatt)

30 4508 404 1817

40 4459 442 1932

50 4418 473 2085

60 4361 488 2134
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σταθερός (10 cm3), η τιμή του ενεργειακού περιεχομένου του είναι ίδια, κατά
τη λειτουργία της κυψέλης υπό διαφορετικά δυναμικά για την εκάστοτε
θερμοκρασία. Ενώ καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία λειτουργίας, το
ενεργειακό περιεχόμενο του όγκου του υδρογόνου των 10 cm3 είναι
χαμηλότερο, καθώς μειώνεται η πυκνότητα των μορίων του αερίου που
περιέχονται σε συγκεκριμένο όγκο. Το ενεργειακό περιεχόμενο που
αντιστοιχεί σε όγκο υδρογόνου 10 cm3 έχει τιμή των 106,22, 102,82, 99,64 και
96,65 Joule για τις θερμοκρασίες 30, 40, 50, και 60 οC αντίστοιχα.

Σχήμα 7:  Ηλεκτρική, και περιεχόμενη στο υδρογόνο ενέργεια, και παραγόμενη ισχύς
ως προς το δυναμικό λειτουργίας υπό θερμοκρασία 30 °C (a), 40 °C (b), 50 °C (c), 60 °C
(d)

Για σταθερό δυναμικό λειτουργίας της συστοιχίας, παρατηρείται αύξηση της
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς αυξάνει η θερμοκρασία. Το οποίο
σημαίνει ότι για δεδομένη τιμή δυναμικού παρατηρείται αύξηση της
απόδοσης της συστοιχίας  καθώς αυτή λειτουργεί σε υψηλότερες
θερμοκρασίες.
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Σχήμα 8: Ηλεκτρική απόδοση της συστοιχίας  συναρτήσει του δυναμικού λειτουργίας
υπό διαφορετικές θερμοκρασιακές συνθήκες.

Σύμφωνα με τα πειραματικά αποτελέσματα η ηλεκτρική απόδοση φθάνει έως
και το 60 % κατά τη λειτουργία της συστοιχίας υπό δυναμικό των 7000 mVolt
στους 60 οC. Ποσοστό το οποίο σημαίνει ότι παράγεται ηλεκτρική ενέργεια η
οποία αντιστοιχεί στο 60 % της χημικής ενέργειας του υδρογόνου που
καταναλώθηκε κατά τη λειτουργία της κυψέλης υπό το δυναμικό των 7000
mVolt, στους 60 οC. Ενώ η θερμότητα η οποία παράγεται αποτελεί επίσης
απώλεια του συστήματος καθώς δεν αξιοποιείται.
Τέλος στο σχήμα 8, φαίνεται αυτό που έχουμε ήδη αναφέρει, δηλαδή ότι η
απόδοση της συστοιχίας κυψελών καυσίμου παρουσιάζει αύξηση καθώς
λειτουργεί σε όλο και υψηλότερα δυναμικά για δεδομένη θεμοκρασία
λειτουργίας. Ενώ τα μέγιστα ποσοστά απόδοσης που επιτυγχάνονται σε
δυναμικό λειτουργίας των 7000 mVolt αυξάνονται καθώς αυξάνεται και η
θερμοκρασία λειτουργίας της κυψέλης καυσίμου. Επιτυγχάνοντας για
θερμοκρασία λειτουργίας των 30, 40, 50 και 60 οC, μέγιστα ποσοστά
απόδοσης της τάξης του 40, 47, 58 και 62% αντίστοιχα.

3. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
Στην προηγούμενη ενότητα, ασχοληθήκαμε με την πειραματική διερεύνηση
της λειτουργίας ενός υβριδικού συστήματος για την παραγωγή και την
αποθήκευση του υδρογόνου, μέσα από την πειραματική διάταξη, από την
οποία έχουμε φτάσει σε σημαντικά συμπεράσματα που θα μας βοηθήσουν
στην καλύτερη κατανόηση της τεχνολογίας του υδρογόνου και των
εφαρμογών της. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας
καταναλώνεται στα σπίτια και στον κτιριακό τομέα εν γένει, σε αυτή την
ενότητα θα προσπαθήσουμε να δούμε αν το υδρογόνο μπορεί να εφαρμοστεί
σε κτίρια με βιώσιμο τρόπο (Κοσμόπουλος, 2007), (Κοσμόπουλος, 2008). Για
να μπορέσουμε να δούμε κατά πόσο ένα σύστημα υδρογόνου μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στον κτιριακό τομέα θα εξετάσουμε δύο συστήματα. Ένα μιας
απλής εφαρμογής κατοικίας, η οποία έχει σχετικά μικρές ενεργειακές
καταναλώσεις και ένα ενός κτιρίου ευρύτερης χρήσης, με υψηλότερες
ενεργειακές απαιτήσεις.
Και για τα δύο συστήματα χρησιμοποιήθηκαν μετεωρολογικά στοιχεία από την
περιοχή της Θεσσαλονίκης, τα οποία είναι η άμεση ηλιακή ακτινοβολία, η
ολική ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντιο επίπεδο και η θερμοκρασία ξηρού
βολβού. Τα δεδομένα αυτά καλύπτουν ένα ημερολογιακό έτος και τα οποία
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μέσω της υπορουτίνας του ηλιακού επεξεργαστή τροφοδοτήθηκαν στην
υπορουτίνα των φωτοβολταϊκών. Ο ηλιακός επεξεργαστής υπολογίζει ηλιακά
δεδομένα για χρονικά βήματα μικρότερα της μιας ώρας και για διάφορες
γωνίες πρόσπτωσης. Τα φωτοβολταϊκά είναι συνδεδεμένα στο συσσωρευτή
μέσω ενός ελεγκτή μέγιστου σημείου ισχύος και σε κλίση ίση με το
γεωγραφικό πλάτος της περιοχής.

Σχήμα 8: Σχηματική απεικόνιση του συστήματος στο περιβάλλον του TRNSYS

3.1 Πρώτο Σενάριο
Για την προσομοίωση χρησιμοποιήθηκαν τυπικές ωριαίες καταναλώσεις μιας

κατοικίας. Η μέση ωραία κατανάλωση που απαιτείται για την κάλυψη των
ενεργειακών αναγκών μιας τυπικής κατοικίας κατά τη διάρκεια της ημέρας
θεωρείται περίπου 500 W. Το σύστημα της φωτοβολταϊκής συστοιχίας
συνδέεται με το δίκτυο της κατοικίας μέσω ενός αντιστροφέα με ονομαστική
απόδοση ίση με 95%. Θεωρήσαμε ότι το κάθε σύστημα έχει μηδενική έλλειψη
ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς επίσης και ότι η
κατάσταση φόρτισης των συσσωρευτών στην εκκίνηση της προσομοίωσης την
1η Ιανουαρίου ήταν 100 % και ότι υπήρχαν αποθηκευμένα 5 m3 H2 στα δοχεία
μεταλλοϋδριδίων. 

3.2 Δεύτερο Σενάριο
Πρόκειται για την προσομοίωση μιας τυπικής κατοικίας και τις συνολικές

ημερήσιες απαιτήσεις της σε ηλεκτρική ενέργεια. Οι παραδοχές που έχουμε
κάνει για αυτό το σύστημα είναι όμοιες με του προηγούμενου συστήματος με
τη διαφορά ότι η μέση ημερήσια κατανάλωση κατά τη διάρκεια του έτους
είναι 5000 W (5 kW), οπότε και αλλάζουν αναλογικά και οι τιμές των
χαρακτηριστικών μεγεθών. 

Πίνακας 2: Συνοπτικά δεδομένα των προς προσομοίωση συστημάτων

Σύστημα 1ο Σενάριο (500 W) 2ο Σενάριο  (5 kW)

Φ/Β συστοιχία 35 πλαίσια (= 8,4 kWp) 203 πλαίσια (=48,7 kWp)

Ηλεκτρολύτης PEM Ισχύς: 5 kW Ισχύς: 25 kW

Αριθμός κυψελών: 2 Αριθμός κυψελών: 10

Συστοιχεία κυψελών
καυσίμου τεχνολογίας PEM

Ισχύς: 1,6 kW Ισχύς: 7 kW

Αριθμός κελιών: 20 Αριθμός κελιών: 85

Δεξαμενή 
αποθήκευσης 

υδρογόνου

Συνολικός όγκος: 15 m3 Συνολικός όγκος: 35 m3

Μέγιστη πίεση: 95 bar Μέγιστη πίεση: 95 bar

Αρχική πίεση: 5% Αρχική πίεση: 5%

« Μελέτη υβριδικού συστήματος
φωτοβολταϊκού - υδρογόνου και
εφαρμογή του στον κτιριακό
τομέα »
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Ο σκοπός  ήταν να καλύπτει το σύστημά μας το 100% των αναγκών ηλεκτρικής
ενέργειας μιας κατοικίας. Από τα αποτελέσματα, βλέπουμε ότι και τα δύο
συστήματα μπορεί να εξυπηρετήσουν  αυτό το σκοπό. Στο σχήμα 9 βλέπουμε
μία γραφική παράσταση που δείχνει την κατανάλωση ενέργειας, με την
ενέργεια που παράγεται από τη φωτοβολταϊκή μονάδα και η ισχύς που
παράγεται από την κυψέλη καυσίμου, όσον αφορά το πρώτο σύστημα.

Σχήμα 9: Γράφημα ηλεκτρικής ισχύος (α) και παραγωγή και κατανάλωση του
υδρογόνου (β)

Το διάγραμμα στο Σχ. 9 (β), δείχνει την παραγωγή και την κατανάλωση του
υδρογόνου από το σύστημα. Όπως βλέπουμε στην πραγματικότητα, έχουμε
ένα έλλειμμα του υδρογόνου μόνο τους χειμερινούς μήνες. Το έλλειμμα αυτό
καλύπτεται ήδη από τους πρώτους μήνες της άνοιξης, ενώ η καθημερινή
αποθήκευση μονάδα είναι πλήρης. Η εποχιακή αποθήκευση λαμβάνει
πράγματι χώρα το καλοκαίρι και γεμίζει τις ανάγκες για την περίοδο που
αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει στις αρχές Μαρτίου.
Όσο αφορά το δεύτερο σύστημα, τα αποτέλεσματα είναι αναλογικά παρόμοια
σε ότι έχει να κάνει με την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας και
υδρογόνου. Αυτό όμως που πρέπει να υπογραμμίσουμε στο σημείο αυτό είναι
ότι για μεγαλύτερης κλίμακας ενεργειακές απαιτήσεις, όπως αυτές που
περιγράφονται στο δεύτερο σενάριο, η χρήση συσσωρευτών για εποχιακή
αποθήκευση κρίνεται σημαντική και απαραίτητη για τη ομαλή και καλή
λειτουργία του συστήματος. Για αυτό και εξετάζουμε το σύστημα μας από την
οπτική.

Σε αυτή τη μελέτη, μοντελοποίηθηκαν αυτόνομα συστήματα ηλεκτρικής
ενέργειας και οι παράμετροι του συστήματος αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας
μια πειραματική διάταξη και λογισμικό προσομοίωσης. Η μελέτη εστιάσε στις

Σχήμα 10: Ισχείς φωτοβολταϊκών,
φορτίου, συστοιχίας κυψελών

καυσίμου και μπαταριών
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επιπτώσεις των συνιστωσών του συστήματος και τη συνολική απόδοσή του. Μέσα από τα πειράματα που
διεξήχθησαν, πήραμε τις χαρακτηριστικές καμπύλες του υβριδικού συστήματος φωτοβολταϊκών - υδρογόνου.
Στη συνέχεια, με χρήση του λογισμικού, προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε ένα τέτοιο σύστημα στο τομέα των
κατασκευών. Τα αριθμητικά αποτελέσματα αυτών των συστατικών συγκρίθηκαν με τα πειραματικά
αποτελέσματα.
Το υδρογόνο είναι το μόνο μέσο αποθήκευσης ενέργειας για ένα αυτόνομο ενεργειακά σύστημα χωρίς τη
χρήση μπαταρίων. Το σύστημα βασίζεται στη μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε υδρογόνο (χημική ενέργεια)
και το αντίστροφο, ο οποίος αποτελεί όπως έιδαμε έναν αναποτελεσματικό τρόπο χειρισμού της
πλεονάζουσας ενέργειας. Η αύξηση του αριθμού των κυψελών του ηλεκτρολύτη επιβαρύνει το αρχικό κόστος
του συστήματος αλλά αυξάνει επίσης την απόδοση  συστήματος και το χρόνο ζωής ολόκληρης της
ηλεκτρολυτικής συστοιχίας.
Η αύξηση του αριθμού των κυψελών του ηλεκτρολύτη επιβαρύνει το αρχικό κόστος του συστήματος αλλά
αυξάνει επίσης την απόδοση  συστήματος και το χρόνο ζωής ολόκληρης της ηλεκτρολυτικής συστοιχίας
Προσθέτοντας μια συστοιχία συσσωρευτών παίζει σημαντικό ρόλο στην απόδοση του συστήματος καθώς και

στο μέγεθος και την αποδοτικότητα των άλλων μερών του συστήματος. Η αύξηση του αριθμού των μπαταριών
που χρησιμοποιούνται επίσης αυξάνει την αποδοτικότητα του συστήματος και μειώνει τα μεγέθη των
υπόλοιπων μερών του συστήματος.
Τέλος, ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματά μας είναι χρήσιμα και ελπιδοφόρα για τη χρήση φωτοβολταϊκών -
υδρογόνου για ένα Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης σπίτι - Zero Energy Demand!
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