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1.

-

Η έννοια της αυτονομίας στους φωτο~οί1ταϊκούς στα3μούς έχει το

. · :.

χαρακτηριστικό της,ανεξάρτrιτrις ί1ειτουp~ίας αnό το τυχόν υπάρχον δίκτυο

..

6ιανομfις

rιί1εκτpικής εγέp~ειας. Πpάδμα nου είναι nοί1ύ

εnι3υμrιτό σε

nί1ή3ος nεpιπτwσεwν . Έτσι ί1οιnον κά3ε φωτοβοf-iταϊκός στα3μός που δεν

unοσττφίζεταt

από

αυτόνομος. Ένα

το

rι~εκτρικό

δίκτυο

μnοpεί

να

χαρακτrιρrιστεί

άι1ί1ο χαρακτηριστικό του αυτόνομου σια3μού είναι rι

χρονικτ) ανεξαpτrισία ή αξιοnιότία, δrιflαδή ο αριSμός των ημερών που ο
στα3μός μπορεί να ικανοnοιι)σει τις ενερ~ειακές ανά~κες του nflεκτρικού
φορτίου στις δυσμενέστερες περιπτώσεις. Αυτό εξαρτάται βέβαια αnο το

είδος της ι:ι;σpμο~riς •:αι της τοnικές σuν3riι--ες, nάντwς ~ενικά πρέπει ο
στα~μός να μnοpεί να καflύψει τις ανά~κες του rιί1εκτρικού φορτίου σε όί1η
ιrιγ δω ρκεια του ετουι; .

Ο χαρακτηρισμός ενός αιιτό γ ομοιι συστήματος σαν φωτ.οβο,1ταίκού δεν

αnοκι1t:ί>::ι tnν χpriGn ...:οι άι1,1wν nη~ών εν{ρι<tιας δtα τnν ικανοnοίnση cων
ανα :~κ ών ιοιι ~. οpιίου στις ι: u σμεν(στεpες nεριnτώσεις, αί1ί1ά anί1ά σημαίνει

όtι στο ε:τ1)σιο ενίp~ειακό

, jJ~ύ~ιο

η φ/θ ~εννήτρια συνεισq.έρει ενέρ~εια

με~α~ιjτερη αnό ό;1ες τις ά~ί1ες nη~έ~.
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1.1.

Ο\

αuτόνοιιοι

fωτοpοaταίt<ο(

σιcι3μοί

σ(

σχέση

με

την

tσχιi

ί>ΟΡ ι:ίου
Από την

.·

άποψη ισχύος οι

•

αυτόνομοι σταSμοί

μπορούν ~ενικά να

χωριστούν σε μικρής, μωσίσς και με~άι1ης ισχύος.

Οι σ ταSμοί μικρής ισχύος φτάνουν μέχρι

1000 W. Στις περισσότερες

nεριnτώσεις οι σταSμοί αυτοί. αποτcι1ούγται αnό φwτοβοflταίκή ~εννήτρια,

. μπαταρίες

και τα αnαραί τη τα nεριψεριακά τους nflεκτρονικά σvστήμαια.

t1όνο σε ε~αρμο~ές με αυξημένη αξιοπιστία υnιϊρχει μία nι1εκτρο~ενντ)τρια
καύσης αερίου
Οι

ri

Sερμοnflεκτρική.

μεσαίας

ισχύος

φωτοβοι1ταίκοί

στα9μοί

6ίγουν στο φορτίο αnό 1 kW μέχρι 100 k\ι/.
rrwτοβοflταϊκές

~εννήcριες

ανεμο~εννήτριες.

Εκτός

υποστηρίζον~αι

αnό

τις

nι1εκτρικές μέ3ο6οι εναπο3ήκεuσης.

δυνατότητα 'να

Στnν κατη~ορία αυτr) οι

οπό

μnαταρίες

έχουν

nετpει1αιο~εννήτριες

χρnσιμοποιούνται

και

Τέι1ος δε υπcipχει μίσ τάση

ή

μη

~ια

χρησιμοnοίηση συ~κεντpω~ικών συστημάτων και συστημάτων r.σρακοι1ού3rισnς ~ια οικονΌμικώτερn ι1ει τοιιρ~ία.
Qι στα3μοί nου ξεnει:ινούν τα

100 kW κατατάσσονται στι1ν κατn~ορίσ

των στα3μώ~ με~ά.1rι~ ισχύος, και εδώ ιιnάρχει
ανcμο~εγνι)τpια μόνο

nou n χωprηικότnτα

n nετρεflαιο~εννήτρια

και η

των μnα~αριών σε σχέση με τnν

ισχύ cινcιι κάπως μειωμένrι, ~ια να nροτιμη3ούν οι μn n~ει<τρικές μέ9οδοι

εναnοSτ)κευσης .
Οι nαρακο.1ου5ητές ή,1ιοu σπανίζουν υπάρχει όμως ακόμη μία φSίνουσο·

nροτίμrισn σε στατικούς συ~κεντρωτήρες .

•

•.
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1τη

~rwρ~ία

αυτομa τισμών

nou

υπάρχουν

σημαντικές

ανά~κrς

~ια

ε~σrι~ή

ηροσ ω τεύοuν, αυξάνουν ή βει1 ιιώνουν την nαραόw~ή. Οι

αυτοματισμοί αυτοί, στην συντριπrικri τοιις nι1ειοψηιρία, απσι τούν ημερήσια

καταν6;1wση της τάξης των 100
Είναι

ι1οιnόν

nροψανές

ότι

σε σημεία χωρίς ηftεκτρικό δίκτυο .

Yh

οι αυτόνομοι Ψ/Β στα3μοί

μικρής ισχύος,

μπορούν να ι1ύσοuν το nρόβι1ημα τηι; ηι1εκτρο6ότησης των αυτοματισμών
αυτwν.

r1ία επίσnς

είναι

rι

υπάρχει

ενδιαψέρουοα (ψαρμο~ή τwν αυτόνομων

6ιαχείpnσn

n

νεροιί (άντι1nσπ,

φιι1τράρισμα,

Ψ/Β στα3μών

αφαflάτwσπ). Έδώ

ιδωιιοpψία της μη n::~εκ:pικής εναnο3ήι<εuσnς τnς nαpα~δμενης

ηf\εκτpικης

ενέρ~fιαι;,

nοιι

αnοτει1εί

μεκαι1ο

οικονομικό

nι1εον.έκτημα.

Συνfι~wς, rι αnαι τοϊιμενn ημερήσια nι1rκτρικri ενέρ~εια είναι στην. τάξrι

των Ο, 1 iwς

10

έωι;

100

1 ιwh

~ια αnομονwμ{νες αnι1ές ειpnpμο~ές ι<αι σ τ11ν τάξn rwν

~:Wh σε σιίν$ετες ι<αι ευpίιτερες .

Στις 06ι1-: tς μεcα~οpές έχου ·11 ~ίνει ε~αρμο:)ές τwν αι•:ι1νομων Ψ/Β
σια3μών σε φωτισμό v.αι κι'φια σε !1ί)μaτo6ciιncrrι 6ιαστσιιρώσε
σε

αυιc~~ ινητοδpόμους

ιi

και

στη\'

κίνηcrη

μικρών

..

και iPόWV

αυτοκινήτων .

Οι

(ψapιιο~(ς είναι ινδεικtικές ή n~ φοματικές με σκοπό την δtfpfύνηση των
ί

6ιινστ(Ι~11των tης νεας τιχνοι1ο~ίος.

1 -

Στrιν γαυσιn;.Ιοία nαρστnρrίrαι . μία αυξανόμενη δραστηριότητα στην

1

..

nι1fκτρο6ότηση φάρων, ραδιοφάρων και ισ ιιοnf!οί~: ών σκαφών με μικρ:>ύς

1

αυτόνομους

στα3μούς

~1α

κατσνάι1ωση

της

τάξrις

των

100 Wh

ανά

εικοσιτετράωρο. Εδώ αξίζει κανέις να nαρατηρήση ότι στο\' τομέα αυτι~ν
των

ε~.αpμο~ων

6εν

παρουσιάζονται

σντα~ωνιστικές

ltύσεις

αnό

οικονομικ1)ς nι1εuράς.
Στην αεροnfiοία εnίσnς nαpοuΙJιάζεται αυ(α'Ιόμενο ενδιαφέρον ~ια τrιν
nfiεv.τρο6οτnση

ρrr6ιοβοn3ημάτων.

Τεflευταία

ανοί~εισι

ένα

nεfιto

εψαρμο~ής με μεσαίας ισχύος αuτόνομοΙJς Ψ/Β σαSμούς στην ηflεκτpο6ό

τnσn σ11ματο6ότflσης και φwτιιrμού σε μικρά αεροδρόμια.
Στις εnικοιγωνίες και ρα61οτηf\εόρασn το nε6ίο εφαρμο~1~ς ηυτ6ι,·9μων

Ψ/Β υιιιSμών είναι ευρύτατο με ε ~ αρμο~ή στους ανεμο6ότες αr1ι1ά •~G! Jtα
ί6~α τu κiντpα εκnομnriς .

.Στrιν

βιοτεχνίrr,

τα

ερ.~οτάξια

και

τα

nαι1ι' Π1~1Cιuνται σnό:ιιες · nεpιnτι~σης ε~οpμο~!)ς

κέντρα

nαρό.10

nαραSrpι~μ ·Jύ

n9u ιιnόpχουν
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nεριnιώσεις
(εnεpνάει τα

nou n
20 k\ιlh

συνο(1ική

ημερήσια

ηrtϊΚτρική

κατανάf1wσn

δεν

ημεpησίwς . Ισως αυτό συμβαίνει διότι στον ε{οnrtισμό

τους, συνri3ως, υπάρχει rιrtεκτροόεννήτρια nετρεrtαίου ή σύνδεση με το
ηf1εκτρικό δίκτυο .

.·

.Στις

κατοικίες

και

ι6ιαί τερα

τις

nαρα3εριστικές

n

εφαρμο~ή

αυτόνομου Ψ/Β σταSμού είναι σιιμ~έροιισα και εnι3υμrιτrι όταν δεν υπάρχει
n(1εκτρικό f.ίκτυο .. εξ αιτίας τnς ανεξαρτnσίας αnό καύσιμο και κυρίως
~ό~ω

της ανυπαρξίας 3ορύβοο

nou

3α συνεnα~όταν

η(1α~τρο~εννήτριας βενζίνnς ή nετρεrtαίου.

η rtει τουρ~ία μιάς
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2.1.

Αnο3όκεuσ η εvέο~ειας; σ rοιις; αυτόνομου~ !/Β σια3uούc

• !

Στις ει.;σρμο~ές ψwτοβο.1ταίκών συστημάτων παρουσιάζεται συχνά η

ανά~κη ~ιο απο9ήκίυσn τnς naρα~όμενης η.1ε κ τ ρ ικής ενέρ~ειας, όταν η
naρσ~όμη η ισχύς και οι ανα~κες του φορτίου 6εν ταιριάζουν χρονι κά.
Αυτό συμβαίνει επειδή n.χ. η

q>/B ~εννήτρια μπορεί να nα p ά~η ισχύ την

rιμέρα με μέ~ιστο ~ύpω στο μεσrιμέρι και

το

βράδυ η' να

είναι

n

κατανά~wσn να ~ίνειαι μόνο

ισοκατανεμημένη σε

ό.111

την

διάρκεια

τοu

εικοσιιετραώροu. Επίσης είναι nι3ανό ~ια ένα αρι9μό ωρών ή ημερών, να
μηγ υπάρχει rιfiιο~.άνεια, επομένως rι πcφα~ όμενη ισχύς να είναι ασήμαyτn,

α.1?\ά να είναι ανα~~-ωίο να τροψο6οιη3ή το φορτίο κ ..1.n. Είναι nρο~. ανές
.1οιnόν όtι υπάρχει ο.νά~κrι εναπο3nκεuσης ενός μέρ ους ή και ό;1nς τnς
nαριη.; όμενnς η,1(κtρικ1)ς ωχίιο~ .

Έχουν προτα3tί 5ιά~οροι ιρόnοι ενcnο3ήκευσnς, με κιφιώτερο τους
συσσωρευτές, n~rιν όμως, εκτός εξσιp{σεwν, έχουν σ χ ετικά σημαντικό
κόστος και σχετίζοντcη με το είδος της εφαpμο~ής τοιι φιe συστήματος.
Μ ε ρ\ κοί αnό τους τρ ό πους οnοSfικευσης r.αpουσιάζον τσι π α ρ α κάτω .

Η nιο αn;1ιi και ~τnν1i απο3ήκευσn, ό χι όμως η,1 εκτρικιi, ~ί\•εται στnν

nεpίnτwσn αντ.~ιοστασίων στην οποία αντ .1είται το νερό ο:nό το unέ6σς;ος
και ενanοτί3ιται . σε uncρυψωμένη 6εξaμενή 1 με r. αpοχ ή α ν ό~ο ~ η nρος τrιν
nροσnίnτοιισa ηι1ια κ ό aκτι νοβοf!ία. Από κει κοι nέ~1a rι δε ξαμενή ως aπ:)3ήκη
του

γερού np έ nn να έχει

χωρητικότητα

τέτοια

nou

να

και1 ύ πτει

τις

rιμερfισιες ανά~κες της ~~ ατανά~ωnς και εnί nflέoν να iχε:ι (να αnόSεμα
τέτοιο που να εξασιρaι1ίζει αυ τ ονομία ~ια κάποιο αpι9μό ημερών.
Δύο

( nμι) η~εκτρικές

μέ3οδοι

εναnο9ήκεuσης

είναι

η

nαρα~ω~ή

υδρο~όνο με ηι1εκτρό~uση και στn συνέχεια η αnο5ήκ εuσn του και η xρf.crn

σ~ονδύ?.ου. Οι μέSο δοι όμιιις αυτές ε κ τός του ότι παρουσιάζουν κόποι')

κόστος ε~ κατciσtοσnς 6εν έχουν αξιοnοιn9εί anό την βιομηχανία Gε Ρσ3μό

nou

να ισ χιφισ3εί κ ανείς ότι αnοτεflούν nρο σ ι τή .1 ύση σε ένα ε υρύ πεδίο

ες~cφ:ιο~ών .
Το κυριώτερο μέσο αnο9riκεuσrις είναι στα Ψ/Β συστήματα είγαι και

Sα παραμείνει ο ηι1οι: τρικός συσσωρευτής. Μπορεί 6ι άνετα να ισχυrιωSεί
κανεί ς ότι το μ έ.1~cν των Ψ/Β
των

σι•σσωpεuτων

σιισσωpεuτές
~εννητριών

έχουν
και

κ αι

είναι στενά σuν6 ε 6 ε μένο με τr.ν εξέ.1ιξn

αντίστρ9φσ . Διότι

όp.ιο

ζwriς

πapουσιάζοuv

no~u

όnwς Sα

μοφότερο

δούμε

αnό

rιαρκάτω cι

αυτό

τwν

'Ρ/Β

ανά~κl) συντήpησnς ή ει1έ~χου nο.1ύ nιο

Ί

~
1
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1

.J

τακτικά

αnό

οτι

αυτές,

εnομένwς

το

ι1η τοuρ~ικό

κόστος

τωv

φ/Β

συστημάτwν αυξάνεται αnό τηv χρήση τwν συσσωρευτών. Πάντως nρinει να
τονιστεί ότι οι συσσωρευτές. τα τει1ευταία χρόνια έχουν ~ίνει αντικείμενο
εντατικών ερευνών ~ια την χρήση τους σε η.1εκτρικά αυτοκίνητα και έτσι

·•

κά~ε

εξέι1ιξη αnό

την

nι1ευpά

αυτή Sα έχει

και

εφαpμο~ή

στα

φ/Β

συστήματα . Κύρια όμως i.να είδος χρησιμοnοιείται ~ια εναnοSήκευση, ο

συσσωρευτής
Είναι

Pb. ΠαρΌι1α τα ~νwστά μειονεκτriματά του.

nροφανi.ς

σnό

τα

nαρσnάνω

ότι

ο

σχεδιαστής

ενός

φ;e

συσ τι)ματος nρέnει να υnο~ο:sίσει τις ηι1εκτρικές ανά~κες και τα όρια του
συ~κεκpψένου συστήματος, με βάση αυτά να 6ια.1έξη τους συσσωρευτές

και τέι1ος να υnοι1ο~iσει τις επιπτώσεις στο κόστος ε~κατάστασης και
.1ει τουρ~ίας.

3.77

Οι .1ει τοιφ~ικέ ς και οιv.ονομικές· 6ιισκοι1ίες nCΙu παρουσιάζονται στους
αυτόνομους στα3μούς μnορούν να ξεnεpαστούν με την συνερ~ασία 6ιαψόρων

..

nη~ών ενέp~ειας κάι την χρήση ενός συστήματος αυτομάτου εrιέ~χου. ·
Στις

περισσότερες

nεpιπτώσεις

nαρατηρείτσι

ότι

η

ενέp~εισ

του

ανέμου είναι μεόίστη κατ~ την χειμερινή nεpίο5ο και ΓΙ nrιιακή ενέρ~εια .
κατά

ιnν

κα.1οκα1p1 νή.

Πcφοuσιάζεται

6ηflα6ή μιά σuμπrtnρwιιατικότητα

μετα(ύ των δύο αυτών ανσ"Ιεώσιμων πη~ών. Η παρατήρηση αυτή δίνει την
κατεύ3υνσn προς τrιν χρήση φωτοβο~ταίκών και ανεμο~εννnτριών σε έναν

.·

αυτόνομο στα9μό στον οnοίο rι ανεμο~εννήτρ1α 3α δίνει με~αrιύτερα · nοσά

.
•!

t:ν έp~ειας τον χειμώνα και η φι.ι.ι τοβο.1 ταϊκΊ) το κα.1οκαίpι.
Η aξωnωτία ει ναι ένας σημαντικός ncrρά~οντας σε ό.1ες σχεδός τις

εψαpμο~iς, ~ι·auτό σε πεpιnτώσεις απαίτησης 100% αξιόr.ιστου συστήματος
nρέnει

να

προp.1(πετaι

~: αι

~εγνήφια

diese1

ή

Sερ~οη.1εκτρική

σαν

εναflf!ακτικ1) ή εψ~6ρική ~ύση.

Αnό

όflα

τα

τοπικά

δεδομ(να

ο

σχε5ιασ τ11ς

ενός

αuτό νσ μου

συστήματος παrο.όωόriς rι~εκτpικriς ενέρ~ηας n pέr1ει να επιι1έ~η τει1ικά
έναγ σuνδιιασμό ~εννιηριών

nou

3α . ιv.ανοποιεί τις ανά~κες τοΙJ φο·ρτίου

ακό~ια κα'ι- στις nιο· Guσιιεvείς σuν3ήκες flει.τουρ~ίaς και κυρίως Sα
6ιερειινrΊσει tO\' ι"υνδιια~μό αuΊ:όν αnό οικονομικr)ς nι1ευράς iτσι ώστε να

.

.

.είναι άριστοι; . Είναι δε ~νωστό ότι anό nι1ευpάς κόστους · εnέγ6υσrις ~ια

έναν ενερ~cιακό στα3μό ισχ.ύει ότι' φτηνόtερες ε~νάι οι ανεμο~εννriφιες
και ακοflου3οιjν. σε αύξο.uσα Ι<rΗμακά, οι ηι1εκτρο~εννήτριες nετρει1αίου; οι
~c:ννήτριες καύσnς. αερίού (κύρια προnάνιο), τα Sερμοηι1εκτρικά συστnματα

και τέι1ος τα φωτοβοι1ταlκά .
Ο

. συνδυασμός

~ωτοβοf!ταϊκής

~εννήτριας

με

ηι1 εκ τρο~ενγήτρια

nετρε.rια(ου, δίνει την ευχέρεια στον σταSμό .ν α rιειτουρ~εί_ με μ ε ~άf1rι

α(ιοnιστία, στις nεpιnrtι:•ιτεις

nou

το κύριο βαρος στην nαpα~ω~ή ενέρ~ειας

σ~rιρίζεται στην Ψ/Β ~εννήτρϊα. Με τον τρόπο αυτό η ~εννήτpια nετρr?.αίου

n

φορ ιίζει τις μπαταρίες του στα3μού κο τά τις nεριόδοuς nου

nrιιοφάνεια

είναι. περιορισμένη, εnομέγι.ιις το · ·~ει τουρ~ικό ·κόστος αυξάνεται αι1rtά
nσράι1ι1nι1α αuξάνετάι και

n αξιοπιστία.

Αν όμως το σύστημα αυτό συ~κρι3εί

με ένα οι1οκι1nrωτικά ψωτοβοf1 ταίκό παρατηρείται μιά συγοlfική μείωσrι

κόστους στις μπαταρίες v.αι στην επιφάνεια τωv φωτοβοι1ταίκών. Εnίσnι; το
•

1

ίδιο σύστημα σι σύ 0 κρωn με ων nετρει1αιο~ενν1)τ~ια μόνn τrις, nαρουσιά•

<ει σιrνοflικtι μείωση του κόι1tους καιισίμων.

1

1

~
1
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•

,J

Ο

σ·uν6uα~μός

~ω τοβοί1 ιαίκής

~εννr)rριας

με

ανεμο~εννήτριες

ι6ια( τε:ρα εξ αι rίας της συμnί1ηρwματικής σuμnεριφοράς τwν πρwτο~ενών
nη~ών, αnοτεf!εί f.\·αν και1ό συνδυασμό, από την πί1ευρά της ανεξαρτησίας

από υnοιοδήnοτε κα~σιμο. Αnό nofli1oύς πιστεύεται ότι αυτοδύναμοι στα3μοί

..

αuτοu

του

τύπου

είναι

δυνατόν

να

ί1ύσουν

τα

δύσκοίiα

προβι1riματα

ri

rι~εκτροδότηο ης σε απομονωμένους οικισμούς που βρίσ1<0νιαι σε νησιά

σε

δυσnρύοιτες περιοχές. Εnίσnς οι στα3μοί αυτοί σε αναμεταδότες,

τn~εμ.ηρι.κούς στu3μούι; κ .~.n. που οΙJντ13wι; ε~:κα3ίσιανται σε δυσπρόσιτες
περιοχές έχουν το nεί1ονέκτημα να είναι τεί1είwς απαί1f!α~μένοι αnό ιον
κίνδυνο npόκ(irισης nιJpι.:αίάς, διότι rι nαρα~όμενn ενέρ~εια δεν nρο(ρχειαι

από καί1ση οnοιασ&ήnοτε ουσίας. Με τον συνδυασμό ανεμο~εννητρ ι ών
~wιοβοί1τσίι<wν κστεβσίνει αισ3nτιί το κόστος εnένδυσnς, διότι απαιτείται
μικρότr:ρη

εnι.<fόγειr1

~wιοβοί1τuϊκών

και

μί,κpόιερη

χωρητικότητα

μ.nατσpί,ών .

Ένας άι1;1C\ς ι;uν6υaσμός

nou

~ίνεται εnίσnς Ο( αuτό~ομους στα3μούς

rίναι rι χρήση ~wτοβοι1ταίκwν και ηί1εκτρο~εννητριών καύσης αερίου n. χ.

Uόραiριο, προnάνιο κλπ. Στnν nfρίπτwση αυτή ο στα3μός είναι u : κpι)ς
ισχύος

και

καιj.~rι

n

του

ο.ερίου ~ια

παrα~ω~ri

rιι1εκτpικού ρε . ;\τtος

συμn;1ηρι~νει τα κενά τnς φwτοβοf!ταϊκής σε nερίnτwση ανήflιwν rιμεpών#
είναι 6nflαδr)

~ι:ιτοβοflωίκή ~εννήτρια rι κύρια nη~ή ενέρ~ειας και

n.

n

ύnαρξι) τ11ς εφεδρι. κι)ς rιΓΙεκτpο~εννr)τριας καίισης αερίου, αnι1ι~ς μειώνει

την

χωρητικότητα

τπς

μπαταρίας,

μειώνει

ίσως

τrιν

επιφάνεια

τwν

(fιωt;οβυ.1ταίκών και κιίρια εξασφαί1ίζει αυξημένη αξιοπιστία στον στα3μό.
Αnό την πf!ευρά όμως του κόστους ι1ει τοιJp~ίας υπάρχει μία αύξηση εξ

σι ίίας

τrις κατανάι1<Jσης καυσίμου αf!f!ά και συντήρnσrις μετα~οράς

~ιαflών αερίου κλn. fnειδή δε η nαρα~όμενrι k\ιlh στην ηί1εκτρο~Έννήτρια
καιiσnς

αερίου

είναι

ακριβώτεprι

από

αuτf.ν

της

nf!εκτρο~εννήτρίας

nετρεi1αίου α;1ί1ά έχει το n;1εογέκτημα rι ~εννήτρια αυτού του τύποιι να
rί ναι

σχεδόν ο3ό~1ι!βrι,

ο

'

~υνδιrασμός

~11ηοβοί1ταϊκ1)ς

και

~εννnφιας

κσύσr;ς αερίου προτιμάται σε εόκο.ταστάσεις μικρτίς ιQχύος και κοντά σε
χώρους 6ιαμον1)ς

1) εν6ισί τησrις . .

Τf,1ος υnάρχο και ένας ακόμα συνδυασμός που τει1εuταία nrφοΙJσιciζει
εν6ιαψέpον # είναι rι χρ1)σ11 3ερμοηι1εκτρικής ~c:ννήτριας

e1 ectι·ic 9enerato:-)
~νwστό

εδώ

και

και

φw tοβο:1 ταϊκnς.

Το

( TfG, The1r,10.-

φαινόμενο s~ebeek

όντας

150 χρόνια nερι~ράq.ει την 6nμιουr~ία nι1εκφικού

ρε:ύμο. τος όταν οι δύο επαq.ές ενός κ'1ειστού κuκf!ώματος δύο α~w~ών
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βμt.~ϋύν Cίi δω..ρομετικές 3ίρμο~φαίιίfς. _ Οι αnο6όσfις μιciς 3(ρμοη~εκτρικ1iς

. 1

~(vvriτριας που στηρίζεται στο φαινόμ(νο αιιιό ήταν ποf!ύ μικρές και

1
1

συ~v.ο~ ρψμένα Ο, 1% έως

1
1

0,3% και έτσι δεν υπr)ρχε δυνατότητα εμπο ρικής

εκμετάf!flευσης . Με ιην χρήση όμως ειδικών ημια~w~ών η απόδοση σήμερα

.,

..

•

βρισκεται στnν ταξη του

μικρή,

1% έως 2%

και nσρόf-10 που εξακοf-1οuSεί να είναι

παρέχεται κάποια δυναιόιητα εψαρμο~ J)ς

της,

διότι flει τουρ~εί

χιιφίς κινούμεγα μέρη, με σχετικά }\(ψnflές Sερμοκρασίες, με nοι1ύ με~άflη

rιξιοπισιία και δίνει μιά στα3ερή ηf1εκτρική ενέρ~εια ~ια με~άf!α χρονικά
6ιαστήμαια

με

οnοιω5ι1nοτε

καιρικές

συν3ήκες.

Η

Sερμοηf!εκτρικές

~εννήτριες (!ειτουρ~ούν με την καταflυτική κσύσ·η ενός σερ{ου ~ια την

3έpμανση της μιάς εrιαψής στους 200°c nεpίnou και την άflfln επαq.ή ·την

ixouv

6ιατάξη έτσι που να βρίσκεται nιο πάνω αnό την Sεpμοκρα σία του

περ1βάf!f!οντος

και

στμοος-αιρικοu

α έρα

να

nου

ψίιχπιτι

από

πεpιβάf!f!ει

την

φυσική

0εννήτρια.

την

κυκf!οιpορίσ

Ο

του

συνδυασμός

ιρωτο~οflταίκnς και Sερμοn.1εκτpικι)ς ~εννήτριας έχει nf!εονε κ τήματα σε
δυσμενείς κf\ιματικές συγ$ήκε ς έναντι άι1.1ων ι1ύσεwν n.χ. χιόνι, υψηf!ές
3εμμο1-φασίες
φω τοβοf\ταϊ~~

κλn.

,

και

~iβαια

μειώνει

·

nίδο

τnν - εnιq.άνεια

τnς

και επίσης τnν χιι1p1Ηικότητα της μ παταρίας, παρέχει δε

την μεόαflύίερrι σξιοnιστία απ~ οποιο6ήnοτε ά.~;1c συνδυασ μό.

Από τnν nfl εuJ)ά τwν αυτόνομων στα3μών με . τpείς διαφορετι κές nη~ές

εvέρ~ειας,. είναι nροr;.cινές όtι ·δεν unι:irxει εμn•Jδιο
στnν ες;αpμο~Ίi τους
.
·εκτός από το αυξnμένο κόστος εn(yδ.υσnς. Αnό τnν ά(\ι1η riί1ευρά όμιιις rι
χpriσι1 τριών ειδών ηι1εκτpο~εννητριών παρέχει με~αι1ύτερη σ~ιοnισ τία, ~ια
.

.

tον ί1ό~ο δε αιιτό ε~αρμόζονται τέ'τοιου είδους σταgμοί σε περιπτώσεις
ηί1εκτpοδότι1σnς μικρών ή μεσαίων οικισμών. Έτσι έχει μει1ε:τηSεί, επαρκώς

μπορεί να πει κανείς, ο συνδυασμός nι1εκτpο~εννήτριας nετρει1αίου-ανεμο
~εvνr)τριας-ς;ωτοβοf!ταίκrις, με σκοπό τnν μείι.ιση του κόστους ~ενικά και
τnv αύξηση

nαρrι~όμενη

τnς αuωδuναμίας, έχει δε αnοδηχSεί ότι το κόστος ανά

kWh

είναι μικρότερο σnό το αντίσrοιχο τrις πετρεf\αιοδενvι)τ

ριας μόνnς της και ότι rι εξάρτηση αnό το καύσιμο μnορε_ί να κατέβη

δραματικά.

Γ(vικά

πάντως

n.

εφαρμο~n

τpιών

nf!εκτρο~εννnτριών

στηρίζεται και Sα μnοροιίσε να υπόστηριχSή ότι "αβαντάρεται" αnό τον
συγ6uασμό

φωτοβο::tταίκής

και

ανεμο~εννήφιας

όταν

στrιν

περιοχή

ε~κατάστασης το σιοflικό δuνσμικό είναι σnμανηκό όnwς ~ια nαράδ.ει~μα
συμβαίνει σ( νrισιά, σε με~ά;:tες εδαφικές ανwμαΓJ ίες κλπ.
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3.

Είναι npοψανές ότι 6rν μnορεί να υnάρζει αυτόνομος στα3μός χωρίς
η(Ιεκτρονική

υποστήριξη,

noflύ

6ε

περισσότερο

όtαν

ο

στα3μός

αυτός

χρησιμοποιεί δύο ή τρ'είς διαφορετικές πη~ές rνέρ~ε:ιας.
Αρχικά flοιnόν πρέnει να υπάρχει κάnοιο αυτόματο σύστnμα εflέ~χου

:

~ια τον συντονιιτμό του ενfρ~ειακού στα3μού. Σε μικρής ισχύος στα3μούς

εξακοflου~εί να είν:χι οικονομικός ο ανσf!ο~ικός έflε~χος ι1ει τουρ~ιwν όταν
αυτές

δε\'

είναι

nοf1;1ές

n.χ..

κατάσταση

μπαταριών,

μεταόω~ή

από

~εννήτρια σε μπαταρίες και αντίστροφα κλn. Όταν οι flειτουρ~ίες είναι
no.1flές

τότε

π~εονεκτεί

ο

ψης,ιπκός

έflε:~χος

nου

όί\'εtαι

είτε ·με

μικpοίίnοflοόιστή είτε με συ·-ιδυαστικά flοδικά κυκι1ώματα. Στ11ν περίπτωση
ψ11-rισκού ει1έ~χοu ~~:νικά είναι nροτψότεpη η χrnσn μικrοϋnοflο~ιστri.
Ο ψορτιστής τwν μnι;ι τcτριι.:ιν nρέnει να υπάpχει πάντοτε ακόμα και στα

nιο μικρά οurcόύναμα συστ1)μο το διότι οι μnαταρί~:ς κινδυνεύουν nο.1ύ αrιό
ι nν υnερι;.όρτισ η να κα ταu- ~ραq.ούν. Το ίδιο πρέπει να ιιπάpχει πάν το τε ένας

ΜΡΡΤ

~ω

γα

αποδίδεται_ στο

σύστημα

~ωιοpοrιιαϊκών. Επειδή στην πflειοψηrρία

η μέ~ιστη

δυνατι1 ισχύς

των εφαρμοόών οι

τwν

τάσεις nου

παρέχονται στο t9ορτίο είνσι δισψο;:>ετικές από αιιιές της μπαταρίας και ·

τrις εξόδου ίου ~1ΡΡΤ απαιτείται να υnάρχει . τουr~όχιστον ένας μετατροπέας-

. nou

μnο.1εί να είναι DCΙDC ή DC/AC μονοφασικό ή τριφασικό. Τέ.1ος στα

·σιιστnματα

αυτά

r.ρέπει

να υπάρχουν· ορισμένοι

μετα~ω 0 οί

(διακόπτες

κ.~.n. ) nου 3α εflέ~ΧΟ'-Ιtαι από το αυτόμα.το σύστrιμα οι οποίοι να είναι
rιflεκτρομ ηχανικοί ή η.1εκτpονικοί, ασφtiflειες, διακόπτες, αισ3ητήρες κ.fl.n.
Ο σχε6ιαστης ενός αυτόγομοu στα3μού πρέπει να έχει υn'όψη του ότι

οσο περισσότερη αξιοrιιστίά ζητάει να έχει ο στα3μός τόσο με~αflύτερn
nροσπci3εια

~ε 0 ονότων
.

πρέπει

να κσταβά(Ιflε!

τέτοιων

nου

μnοrεί

στην

να

nρόβfι~:ψη

9έσουν

ακόμα

. εκτός

και

τυχαίων

rιει τοuρ~ίας
.

τα

nflικτρονικά του στα9μόύ. Για tον .1ό~ο αuτο τα η.1ικτρονικά εξαρτήματα

τwν qιισκευών npέnει γα pρίσκοvται εύκοrtα στο εμπόριο ή ακόμα κα.1ύτερα
να unόρχουν εφεδρικά στον σταSμό. Όσον αφορά τις εnισκιυές nου 3α

χρrισιμοnοι η3ούν nρέ11ει να αncrι τεί ο σχεδιαστής nρο6ια~ρα~ές και ε~~ύηση

. αnrφaί τ nτσ.

