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Περίληψη 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία  προτείνει ένα μαθηματικό μοντέλο 

για την βέλτιστη ένταξη των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής σε διασυνδεδεμένα 

συστήματα σε χρονικό ορίζοντα 24 ωρών. Συγκεκριμένα υπάρχουν 29 μονάδες 

ηλεκτροπαραγωγής οι οποίες είναι θερμικές, υδροηλεκτρικές και μονάδες 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικές και ηλιακές μονάδες). Οι μονάδες αυτές 

χωρίζονται σε 5 συστήματα για τα οποία υπάρχει συγκεκριμένη ζήτηση σε φορτίο 

που πρέπει να καλυφθεί.  

Για την κάλυψη της ζήτησης εξετάζονται δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη 

περίπτωση τα συστήματα παράγουν ενέργεια τοπικά ενώ στην δεύτερη περίπτωση 

τα συστήματα είναι διασυνδεδεμένα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ροή ενέργειας 

μεταξύ αυτών.  

Η εργασία αποτελείται από 4 μελέτες περίπτωσης. Στην πρώτη μελέτη, 

εξάγονται αποτελέσματα για την παραγόμενη ενέργεια των συστημάτων και γίνεται 

σχολιασμός στην διαφορά που υπάρχει μεταξύ διασυνδεδεμένων και μη 

συστημάτων. Στην δεύτερη μελέτη, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ροής 

ενέργειας μεταξύ των διασυνδεδεμένων συστημάτων. Στην τρίτη μελέτη 

παρουσιάζεται η εξέλιξη της οριακής τιμής των συστημάτων και σχολιάζεται η 

επίδραση της διασύνδεσης στην οριακή τιμή. Στην τέταρτη μελέτη γίνεται μια 

ανάλυση ευαισθησίας με σκοπό την εύρεση του αντίκτυπου της διασύνδεση μεταξύ 

των συστημάτων στην παραγόμενη ενέργεια αυτών.  

Το μαθηματικό μοντέλο που αναπτύχθηκε αποτελείται συνολικά από 40 

εξισώσεις και λογικούς περιορισμούς, καθώς και από κάποιες αρχικές συνθήκες που 

είναι απαραίτητες για την επίλυση του προβλήματος. Στόχος του μοντέλου είναι η 

ελαχιστοποίηση μιας αντικειμενικής συνάρτησης η οποία περιέχει όρους που 

αφορούν κόστος (λειτουργικό, εκκίνησης, σβέσης). Το μοντέλο αυτό αποτελεί ένα 

πρόβλημα μικτού-ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού το οποίο επιλύθηκε με 

κατάλληλο λογισμό μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης. 
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Abstract 

 This diploma thesis describes a mathematical modeling of the unit 

commitment problem in interconnected power systems across a timeframe of 24 

hours. Specifically, there are 29 power units such as thermal units, hydro units and 

renewable resources units (wind and solar power plants). These units are split into 5 

power systems each of which has a specific power demand. 

 There are to different ways in order to fulfil this power demand. The first way 

is for every system to produce electrical power locally. The second way is to have 

interconnected systems so that energy can flow between those systems. 

 In this thesis there are 4 case studies. The first case concerns the electrical 

power that is produced from the systems first when they are interconnected and then 

when they are not. The second case describes the flow of energy between the 

interconnected systems. The third case analyzes the progress of the merit order of the 

systems. The fourth case consists of a sensitivity analysis that aims to describe the 

impact of the connection between the systems on their energy output.  

 The mathematical model that was developed consists of 40 equations and 

logical constraints, as well as some initial conditions that are necessary to solve the 

problem. The objective of the model is to minimize a function concerning costs 

(operational, start up and shut down costs). This is a mixed-integer linear programing 

problem that was solve using the appropriate modeling and optimization tool. 
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1. Εισαγωγή 

 

1.1. Μελέτη και πρόβλεψη φορτίων 

 Οι καταναλωτές ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να 

χωριστούν ανάλογα με την ζήτηση τους σε ηλεκτρική ενέργεια σε βιομηχανικούς, 

εμπορικούς, οικιακούς κ.α. Η συνολική ηλεκτρική ζήτηση ή φορτίο του συστήματος 

αποτελείται από το άθροισμα των ζητήσεων των επιμέρους καταναλωτών. Κάθε 

χρονική στιγμή, το σύνολο των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας οφείλουν να 

λειτουργούν τόσες μονάδες παραγωγής, όσες είναι απαραίτητες για να καλυφθεί η 

συνολική ζήτηση των καταναλωτών, αλλά και να υπάρχει επαρκής εφεδρεία στο 

σύστημα, ώστε να αντιμετωπιστούν χωρίς πρόβλημα οι αυξήσεις στην ζήτηση ή η 

απώλεια κάποιας μονάδας παραγωγής (Μπακιρτζής, 1998). 

 

1.1.1. Καμπύλη φορτίου 

 
 Στην παρούσα εργασία υπάρχουν διαφόρων ειδών κατηγορίες μονάδων 

ανάλογα με τον τύπο λειτουργίας τους (π.χ. μονάδες βάσης). Για την καλύτερη 

κατανόηση της σημασίας αυτών των μονάδων γίνεται μια μικρή ανάλυση της 

καμπύλης φορτίου. 

 Καμπύλη φορτίου ενός συστήματος είναι η γραφική παράσταση της 

ζητούμενης ισχύος ως συνάρτηση του χρόνου. Με τον όρο ζήτηση ισχύος εννοούμε 

συνήθως τη μέση ισχύ ζήτησης των καταναλωτών κατά την διάρκεια μιας ώρας 

(Μπακιρτζής, 1998). 

Κεφάλαιο 1ο 
Εισαγωγή 
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Σχήμα 1.1: Τυπική ημερήσια καμπύλη φορτίου 

 Το εμβαδό κάτω από την καμπύλη εκφράζει την κατανάλωση ενέργειας. Το 

φορτίο χωρίζεται σε τρεις ζώνες: 

 Το φορτίο βάσης: Αυτό το φορτίο απεικονίζεται γραφικά από το ορθογώνιο 

που σχηματίζεται μέχρι το ελάχιστο της καμπύλης φορτίου. Πρόκειται για το 

μέγιστο φορτίο, το οποίο ζητείται καθ' όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης 

περιόδου, γι’ αυτό και καλύπτεται από μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με 

οικονομικό κόστος παραγωγής. Οι μονάδες αυτές ονομάζονται μονάδες 

βάσης 

 Το φορτίο αιχμής: Αυτό το φορτίο διαρκεί λίγες μόνο ώρες κατά την διάρκεια 

μιας ημέρας και η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται (δηλαδή το εμβαδό 

που βρίσκεται μεταξύ της καμπύλης και του ορθογωνίου του φορτίου αιχμής) 

είναι μικρή. Το φορτίο αιχμής καλύπτεται από μονάδες με υψηλό κόστος 

παραγωγής και ονομάζονται μονάδες αιχμής.  

 Κυμαινόμενο φορτίο: Αυτό το φορτίο αποτελεί το ενδιάμεσο τμήμα του 

διαγράμματος μεταξύ ζώνης βάσης και ζώνης αιχμής, το οποίο μεταβάλλεται 

σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. 

Στο κατακόρυφο άξονα του διαγράμματος που απεικονίζεται στο σχήμα 1.1, 

το μέγεθος Pn εκφράζει το μέσο φορτίο, δηλαδή τον λόγο της συνολικής 
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κατανάλωσης ενέργειας προς την χρονική διάρκεια της κατανάλωσης, δηλαδή μια 

ημέρα. 

1.1.2. Είδος πρόβλεψης φορτίου 

 Είναι σαφές ότι για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να 

πραγματοποιείται πρόβλεψη του φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να 

προγραμματίζεται από πριν η λειτουργία του. Η πρόβλεψη της ζήτησης όπως και της 

τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας είναι σημαντικές διεργασίες για την ασφαλή και 

οικονομική λειτουργία του συστήματος. Κατά την πρόβλεψη του φορτίου 

λαμβάνονται υπόψιν διάφοροι παράγοντες όπως μετεωρολογικοί παράγοντες 

(Παπαϊωάννου, 2014). 

 Υπάρχουν διάφορα είδη πρόβλεψης φορτίου που εξυπηρετούν 

διαφορετικούς σκοπούς. Για παράδειγμα υπάρχει πρόβλεψη που αφορά διάστημα 

μερικών δευτερολέπτων, όπως επίσης και διάστημα μεταξύ λίγων ωρών ή και 

ημερών που χρησιμοποιούνται για το πρόβλημα της ένταξης των μονάδων. 

Συνοπτική αναφορά στα διάφορα είδη πρόβλεψης γίνεται στον πίνακα 1.1 που 

ακολουθεί. 

 

Είδος πρόβλεψης 
Χρονικός 
ορίζοντας 

Λειτουργίες για τις  

οποίες χρειάζεται 

Πολύ 
βραχυπρόθεμση 

μερικά 
δευτερόλεπτα-

λεπτά 

Αυτόματος Έλεγχος Παραγωγής 

Οικονομική Κατανομή Φορτίου 

Βραχυπρόθεσμη 
μερικές ώρες-1 

εβδομάδα 

Ένταξη μονάδων 

Υδροθερμική Συνεργασία 

Ανταλλαγές Ισχύος 

Μεσοπρόθεσμη 
μερικοί μήνες-5 

έτη 

Προγραμματισμός Καυσίμων 

Χρήση Υδάτινων Πόρων 

Προγραμματισμός Συντήρησης 

Μακροπρόθεσμη 10-25 έτη 
Προγραμματισμός Ένταξης 

Νέων Μονάδων 

Πίνακας 1.1: Χαρακτηρισμός προβλέψεων φορτίου  ανάλογα με τον χρονικό ορίζοντα 

(Μπακιρτζής, 1998) 
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1.2. Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (Η.Ε.Π.) 

 

1.2.1. Εισαγωγή 
 

Ο Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (ΗΕΠ) είναι η ημερήσια 

διαδικασία επίλυσης και εκκαθάρισης της αγοράς η οποία λαμβάνει χώρα την 

προηγούμενη ημέρα της Ημέρας Κατανομής. Συνιστά δηλαδή το μοντέλο για την 

οργάνωση της χονδρεμπορικής αγοράς μέσω της οποίας συναλλάσσεται το σύνολο 

της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παραχθεί, θα καταναλωθεί και διακινηθεί την 

επόμενη μέρα στην Ελλάδα (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, 2016, Λατσίδης, 2013). 

Το αντικείμενο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού περιλαμβάνει 

(Λατσίδης, 2013): 

 Κατάρτιση ενός βέλτιστου προγράμματος ένταξης μονάδων και έγχυσης 

ενέργειας για την εξυπηρέτηση της ζήτησης ενέργειας για κάθε Περίοδο 

Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η 

συνολική δαπάνη για την εξυπηρέτηση της ζήτησης ενέργειας. 

 Υπολογισμός της Οριακής Τιμής του Συστήματος (ΟΤΣ) για την ενέργεια, για 

κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. 

 Υπολογισμός των Τιμών Εφεδρείας για κάθε τιμολογούμενη Επικουρική 

Υπηρεσία για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. 

 

1.2.2. Επιμέρους Αγορές 
 

Στον ΗΕΠ ενσωματώνονται οι εξής επιμέρους αγορές, οι οποίες 

βελτιστοποιούνται ταυτόχρονα, ώστε να μεγιστοποιείται το κοινωνικό όφελος 

(Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, 2016): 

 Ημερήσια Χονδρεμπορική Αγορά Ενέργειας, όπου συναλλάσσεται το σύνολο 

της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται και καταναλώνεται στο 

διασυνδεδεμένο σύστημα, και στην οποία προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια 

και αμείβονται οι εγχώριοι παραγωγοί και οι εισαγωγείς και αντίστοιχα 
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απορροφούν και χρεώνονται οι εκπρόσωποι του εγχώριου φορτίου και οι 

εξαγωγείς. 

 Ημερήσια Αγορά Επικουρικών Υπηρεσιών, όπου εξασφαλίζονται οι αναγκαίες 

επικουρικές υπηρεσίες και εφεδρείες. Η αγορά επικουρικών υπηρεσιών 

καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας για διασφάλιση 

της ποιότητας και αξιοπιστίας της τροφοδοσίας τους. 

 

1.2.3. Διαμόρφωση Οριακής Τιμής Συστήματος 
 

Η Οριακή Τιμή του Συστήματος (ΟΤΣ) είναι η τιμή στην οποία εκκαθαρίζεται η 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και είναι η τιμή που εισπράττουν όλοι οι όσοι παρέχουν 

ενέργεια στο Σύστημα και πληρώνουν όλοι όσοι ζητούν ενέργεια από το Σύστημα. 

Συγκεκριμένα, η ΟΤΣ καθορίζεται από τις τιμές των προσφορών και των ποσοτήτων 

που παρέχουν οι μονάδες παραγωγής  καθώς και από του ωριαίου φορτίου ζήτησης 

που έχουν οι καταναλωτές. (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, 2016). 

Μια απλή περιγραφή του τρόπου υπολογισμού της Οριακής Τιμής του 

Συστήματος είναι η εξής (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, 2016):  

Οι μονάδες παραγωγής κατατάσσονται αναλόγως των προσφορών τους σε 

αύξουσα σειρά, ξεκινώντας από την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για ορισμένη 

ποσότητα ενέργειας και καταλήγοντας στην υψηλότερη προσφερόμενη τιμή. Στο 

σημείο, όπου οι προσφερόμενες ποσότητες ενέργειας καλύψουν την ζήτηση σε 

φορτίο, καθορίζεται και η Οριακή Τιμή του Συστήματος. Στην ουσία, η Οριακή τιμή 

του Συστήματος συμπίπτει με την προσφορά της τελευταίας μονάδας που πρέπει να 

λειτουργήσει για να καλυφθεί η ζήτηση. Τα παραπάνω απεικονίζονται στο σχήμα 1.2 

που ακολουθεί 
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Σχήμα 1.2: Τυπικό διάγραμμα υπολογισμού της ΟΤΣ 

Σημειώνεται πως η παραγωγή που προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας (ΑΠΕ) και η παραγωγή των Υδροηλεκτρικών Σταθμών εισάγονται πάντα 

πρώτες στη διάταξη, διότι είναι υποχρεωτική η απορρόφηση αυτής της ενέργειας, 

ανεξάρτητα από την τιμή στην οποία προσφέρεται (Χατζηγιάννης, 2009). 

Για λόγους προστασίας των καταναλωτών και διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς 

ανταγωνισμού τίθεται διοικητικά ανώτερο όριο ως προς την προσφερόμενη τιμή, το 

οποίο έχει τεθεί ίσο με 300€/MWh ((ΦΕΚ), 2016) καθώς και κατώτερο επίπεδο 

προσφορών, το οποίο είναι το μεταβλητό κόστος της μονάδας, ώστε στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι παραγωγοί να πληρώνονται το κόστος καυσίμου τους. 

 

 

1.3. Το πρόβλημα της ένταξης των μονάδων 

Όπως συμβαίνει σε πολλά συστήματα, έτσι και στα συστήματα παραγωγής 

ηλεκτρικής ισχύος υπάρχουν συγκεκριμένοι κύκλοι λειτουργίας. Έτσι η απαίτηση για 

ηλεκτρική ισχύ είναι υψηλότερη την ημέρα, ενώ μειώνεται τις νυχτερινές ώρες. Αυτή 

η κυκλική λειτουργία καθιστά απαραίτητο το σχεδιασμό της παραγωγής ενέργειας 

€/ΜWh 

ζήτηση  
φορτίου 

Οριακή Τιμή 
Συστήματος 
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σαν συνάρτηση της ώρας. Έτσι προκύπτει το πρόβλημα της ένταξης των μονάδων 

παραγωγής (Unit Commitment Problem- UCP). 

Το πρόβλημα της ένταξης των μονάδων αναφέρεται στη βελτιστοποίηση των 

πόρων παραγωγής για να ικανοποιηθεί η ζήτηση φορτίου με το ελάχιστο κόστος 

παραγωγής. Το κόστος παραγωγής περιλαμβάνει τα κόστη καυσίμου, εκκίνησης, 

σβέσης καθώς και το κόστος λειτουργίας των μονάδων. Επίσης πρέπει να 

ικανοποιούνται και μια σειρά λειτουργικών περιορισμών οι οποίοι συνίστανται στην 

απαίτηση για ύπαρξη διαθέσιμου πλεονάσματος ισχύος (Πατσιούδης, 2010, 

Λατσίδης, 2013). Πρακτικά το πρόβλημα εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του 

προγραμματισμού της παραγωγής και τον ημερήσιο προγραμματισμό και 

αναφέρεται στον προσδιορισμό των μονάδων που πρέπει να βρίσκονται σε 

λειτουργία για κάθε ώρα του χρονικού ορίζοντα στον οποίο απευθύνεται ο 

προγραμματισμός, καθώς και στον προσδιορισμό του φορτίου των εν λόγω μονάδων 

για το ίδιο χρονικό διάστημα. 

Διάφορες προσεγγίσεις έχουν αναπτυχθεί για να λυθεί το πρόβλημα 

βελτιστοποίησης της ένταξης των μονάδων. Αυτές οι προσεγγίσεις κυμαίνονται από 

εξαιρετικά πολύπλοκες και θεωρητικά πολύπλοκες μεθόδους μέχρι την απλή μέθοδο 

της καταμέτρησης. Το πεδίο εφαρμογής των προσεγγίσεων για τον προγραμματισμό 

του προβλήματος διαφέρει σημαντικά από δραστηριότητα σε δραστηριότητα 

ανάλογα με το συνδυασμό των μονάδων και με τους ιδιαίτερους λειτουργικούς 

περιορισμούς που λαμβάνονται υπόψη σε κάθε περίπτωση. Οι οικονομικές 

συνέπειες αυτού του προβλήματος είναι πολύ σημαντικές. Για παράδειγμα, 

δεδομένου ότι το κόστος των καυσίμων αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο του 

συνολικού κόστους, η μείωση του κόστους των καυσίμων κατά μόλις 0,5% μπορεί να 

οδηγήσει σε εξοικονόμηση τεράστιων χρηματικών ποσών (Λατσίδης, 2013). 

Το πρόβλημα της Βέλτιστης Ένταξης των Μονάδων έχει γίνει το αντικείμενο 

ενδιαφέροντος πολλών ερευνητών, οι οποίοι έχουν αναπτύξει διάφορα μοντέλα στην 

προσπάθεια επίλυσής του. Ο συγγραφέας Padhy (2004) πραγματοποίησε μια 

βιβλιογραφική έρευνα η οποία που αφορά την ανάπτυξη τέτοιων μοντέλων και 

μαθηματικών διατυπώσεων που αφορούν το πρόβλημα της ΒΕΜ τα τελευταία 35 

χρόνια. 
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Οι συγγραφείς Latorre et al (2013) πρότειναν μια διατύπωση του 

προβλήματος της ΒΕΜ θερμικών μονάδων με την ανάπτυξη ενός μοντέλου μεικτού-

ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (mixed-integer linear programing, MILP). 

Αυτό το μοντέλο δοκιμάστηκε για 40 διαφορετικά συστήματα καθένα από οποία 

αποτελούταν από πολλές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. 

Οι συγγραφείς Norouzi et al (2013) ανέπτυξαν ένα μοντέλο MILP για την 

επίλυση του προβλήματος της ΒΕΜ. Το μοντέλο αυτό το εφάρμοσαν για συστήματα 

θερμικών αλλά και υδροηλεκτρικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής έχοντας ως 

αντικειμενικό στόχο την ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους καθώς και την 

μείωση των ρύπων που προκαλούνται από τις θερμικές μονάδες. Επίσης στο 

πρόβλημα της ΒΕΜ οι συγγραφείς Delarue et al. (2009) ανέπτυξαν ένα μοντέλο MILP 

και το εφάρμοσαν στο Βέλγικο ηλεκτρικό σύστημα, ενώ οι συγγραφείς Ana Vianna et 

al. (2012) ανέπτυξαν ένα μοντέλο MILP που αφορά το πρόβλημα της ένταξης των 

μονάδων, στο οποίο γίνονται τμηματικές γραμμικές προσεγγίσεις στην αντικειμενική 

συνάρτηση κόστους. 

 Οι συγγραφείς Simoglou et al. (2010) παρουσίασαν ένα μοντέλο MILP για τον 

βέλτιστο αυτό-προγραμματισμό ενός θερμικού παραγωγού σε προ-ημερήσιες 

αγορές ενέργειας και επικουρικών υπηρεσιών. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην 

διατύπωση του προβλήματος της ένταξης των μονάδων όπως αυτή επιλύεται από 

έναν θερμικό παραγωγό και όχι από τον ανεξάρτητο διαχειριστή του συστήματος. 

Οι συγγραφείς Zondervan et al (2010) έκαναν δοκιμές και σύγκριναν τα 

αποτελέσματα διαφόρων επιλυτών για την επίλυση μη γραμμικών μοντέλων (MINLP) 

του προβλήματος της ΒΕΜ. Οι συγγραφείς Kazarlis et al (1996) αναπτύξει ένα 

γενετικό αλγόριθμο για την επίλυση  του προβλήματος ΒΕΜ. Επίσης, οι συγγραφείς 

Marcovecchio et al (2014) ανέπτυξαν μια προσέγγιση για την επίλυση του 

προβλήματος ΒΕΜ για θερμικές μονάδες παραγωγής με την ανάλυση ενός μοντέλου 

MIQP (mixed-integer quadratic programing). 

Ένα αντικείμενο το οποίο παρουσιάζει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον είναι ο 

Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός (ΜΕΣ) το οποίο αφορά την λήψη αποφάσεων 

για την ένταξη καινούργιων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής σε συστήματα σε χρονικό 

ορίζοντα πολλών ετών. 
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Οι συγγραφείς Koltsaklis et al (2015) ανέπτυξαν ένα μοντέλο MILP το 

ενσωματώνει το πρόβλημα ΒΕΜ μαζί με το πρόβλημα του ΜΕΣ. Οι συγγραφείς 

Ceciliano Meza et al (2007) ανέπτυξαν ένα μοντέλο για το πρόβλημα του ΜΕΣ το 

οποίο αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του κόστους και του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος. Στο μοντέλο αυτό λαμβάνονται και αποφάσεις για την τοποθεσία 

των καινούργιων μονάδων παραγωγής. 

Οι συγγραφείς Cheng et al (2015) ανέπτυξαν ένα μοντέλο το οποίο αφορά το 

πρόβλημα του ΜΕΣ για την εφαρμογή του Κινέζικο ηλεκτρικό σύστημα. Το μοντέλο 

αυτό λαμβάνει αποφάσεις για μελλοντική επέκταση του συστήματος με προσθήκη 

καινούργιων μονάδων καθώς την βελτιστοποίηση του παραγόμενου ενεργειακού 

μίγματος, σε ορίζοντα 40 ετών. 
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2. Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου  
 
 

2.1 Ονοματολογία 
 

Σύνολα 

𝑓 ∈ 𝐹  Σύνολο των διακριτών βημάτων της συνάρτησης οριακού κόστους της 

μονάδας i 
𝑖 ∈ 𝐼  Σύνολο όλων των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

𝑡 ∈ 𝑇 Σύνολο των δεικτών των ωρών του χρονικού ορίζοντα 

𝑡 ∈ 𝑇𝑥  Σύνολο των δεικτών των ωρών του επαυξημένου χρονικού ορίζοντα 

𝑠 ∈ 𝑆  Σύνολο όλων των συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

Υποσύνολα 

𝐽 Σύνολο των υδροηλεκτρικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
𝐼𝑆 Σύνολο που δηλώνει από ποιες μονάδες 𝑖 𝜖 𝐼 αποτελείται κάθε σύστημα 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 𝑠 𝜖 𝑆  

𝐼𝑁𝑇 Σύνολο που δηλώνει την διασύνδεση μεταξύ των συστημάτων 𝑠 𝜖 𝑆 

 

Παράμετροι 

𝑃𝑖
𝑚𝑖𝑛 Ελάχιστη καθαρή ισχύ εξόδου της μονάδας i σε, MW 

𝑃𝑖
𝑚𝑎𝑥 Μέγιστη καθαρή ισχύ εξόδου της μονάδας i σε, MW 

𝑃𝑖
𝑚𝑖𝑛,𝐴𝐺𝐶 Ελάχιστη ισχύ εξόδου της μονάδας i όταν λειτουργεί κάτω 

από αυτόματο έλεγχο, σε MW 

𝑃𝑖
𝑚𝑎𝑥,𝐴𝐺𝐶 Μέγιστη ισχύ εξόδου της μονάδας i όταν λειτουργεί κάτω 

από αυτόματο έλεγχο, σε MW 

𝑃𝑖
𝑠𝑜𝑎𝑘  Ισχύς εξόδου της μονάδας i όταν λειτουργεί σε φάσης 

παραμονής σε ενδιάμεσο φορτίο, σε MW 

𝑁𝐿𝐶𝑖 Σταθερό κόστος της μονάδας i, σε €/hr 

𝑆𝑈𝐶𝑖 Σταθερό κόστος εκκίνησης της μονάδας i, σε € 

𝑆𝐷𝐶𝑖 Σταθερό κόστος σβέσης της μονάδας i, σε € 

𝑈𝑇𝑖 Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας της μονάδας i, σε hr 

Κεφάλαιο 2ο 
Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου  
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𝐷𝑇𝑖 Ελάχιστος χρόνος κράτησης της μονάδας i, σε hr 

𝑇𝑖
𝑠𝑦𝑛

 Χρόνος συγχρονισμού της μονάδας i,σε hr 

𝑇𝑖
𝑠𝑜𝑎𝑘

 Χρόνος που χρειάζεται η μονάδα i για να περάσει από τη 

φάση του συγχρονισμού στη φάση παραμονής σε 

ενδιάμεσο φορτίο, σε hr 

𝑇𝑖
𝑑𝑒𝑠

 Χρόνος αποσυγχρονισμού της μονάδας i, σε hr 

𝑅𝐷𝑖 Ρυθμός καθόδου της μονάδας i, σε MW/min 

𝑅𝑈𝑖  Ρυθμός ανόδου της μονάδας i, σε MW/min 

𝑅𝐷𝑖
𝐴𝐺𝐶 Ρυθμός καθόδου της μονάδας i όταν αυτή δουλεύει κάτω 

από αυτόματο έλεγχο παραγωγής, σε MW/min 

𝑅𝑈𝑖
𝐴𝐺𝐶 Ρυθμός ανόδου της μονάδας i όταν αυτή δουλεύει κάτω 

από αυτόματο έλεγχο παραγωγής, σε MW/min 

𝑅𝑖
1 Μέγιστη συνεισφορά της μονάδας i σε πρωτεύουσα 

εφεδρεία, σε MW  

𝑅𝑖
3𝑁𝑆 Μέγιστη συνεισφορά της μονάδας i σε τριτεύουσα μη 

στρεφόμενη εφεδρεία, σε MW 

𝑅𝑅𝑡,𝑠
1+ Απαίτηση του συστήματος s σε πρωτεύουσα προς τα πάνω 

εφεδρεία κατά την ώρα t, σε MW 

𝑅𝑅𝑡,𝑠
1− Απαίτηση του συστήματος s σε πρωτεύουσα προς τα κάτω 

εφεδρεία κατά την ώρα t, σε MW 

𝑅𝑅𝑡,𝑠
2+ Απαίτηση του συστήματος s σε δευτερεύουσα  προς τα 

πάνω εφεδρεία κατά την ώρα t, σε MW 

𝑅𝑅𝑡,𝑠
2− Απαίτηση του συστήματος s σε δευτερεύουσα  προς τα 

κάτω εφεδρεία κατά την ώρα t, σε MW 

𝑅𝑅𝑡,𝑠
3  Απαίτηση του συστήματος s σε τριτεύουσα (στρεφόμενη 

και μη) εφεδρεία κατά την ώρα t, σε MW 

𝑃𝑖
𝑖𝑛𝑖

 Ισχύς εξόδου της μονάδας i στην αρχή του χρονικού 

ορίζοντα προγραμματισμού, σε MW 

𝑇𝑖
𝑖𝑛𝑖

 Πλήθος ωρών κατά το οποίο η μονάδα i βρισκόταν εντός ή 

εκτός λειτουργίας στην αρχή του χρονικού ορίζοντα  

𝐼𝑁𝐼𝑆𝑇𝐴𝑇𝑖 Παράμετρος ένδειξης της αρχικής λειτουργικής κατάστασης 

της μονάδας 

𝑈𝑖
𝑖𝑛𝑖 Λειτουργική κατάσταση της μονάδας στην αρχή του 

χρονικού ορίζοντα προγραμματισμού (εντός ή εκτός 

λειτουργίας) 

𝐵𝑖,𝑓 

 

Εύρος ισχύος του διακριτού διαστήματος f της συνάρτησης 

οριακού κόστους της μονάδας i, σε MW 

𝐸𝑗
𝑚𝑎𝑥 Μέγιστη παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια των 

υδροηλεκτρικών μονάδων, σε MW 



16 

 

𝐸𝑗
𝑚𝑖𝑛 Ελάχιστη παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια των 

υδροηλεκτρικών μονάδων, σε MW 

𝐷𝑡,𝑠 Ζήτηση του συστήματος s σε φορτίο κατά την ώρα Τx, σε 

MW 

𝐶𝑖,𝑓 Οριακό κόστος που αντιστοιχεί στο διάστημα f της 

συνάρτησης οριακού κόστους λειτουργίας της μονάδας i 

𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 Τύπος μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

𝑅𝐶𝑖,𝑡
1  Πρόσθετο κόστος της μονάδας i όταν αυτή συνεισφέρει σε 

πρωτεύουσα εφεδρεία την ώρα t, σε MW 

𝑅𝐶𝑖,𝑡
2  Πρόσθετο κόστος της μονάδας i όταν αυτή συνεισφέρει σε 

δευτερεύουσα εφεδρεία την ώρα t, σε MW 

𝑅𝐶𝑖,𝑡
3𝑆 Πρόσθετο κόστος της μονάδας i όταν αυτή συνεισφέρει σε 

τριτεύουσα στρεφόμενη εφεδρεία την ώρα t, σε MW 

𝑅𝐶𝑖,𝑡
3𝑁𝑆 Πρόσθετο κόστος της μονάδας i όταν αυτή συνεισφέρει σε 

τριτεύουσα μη στρεφόμενη εφεδρεία την ώρα t, σε MW 

𝑎𝑣𝑡,𝑖 Διαθεσιμότητα της μονάδας i (μόνο για μονάδες ΑΠΕ) την 

ώρα t, σε ποσοστιαίους όρους 

𝐶𝑂𝑅𝑠,𝑠
𝐹𝐿𝑂𝑊 Μέγιστη δυναμικότητα διασύνδεσης μεταξύ των 

συστημάτων s, σε MW  

 

Συνεχείς μεταβλητές 

𝑝𝑖,𝑡 Συνολική ισχύς εξόδου της μονάδας i την ώρα t , σε MW 

𝑝𝑖,𝑡
𝑠𝑜𝑎𝑘 Ισχύς εξόδου της μονάδας i κατά την διάρκεια παραμονής σε 

ενδιάμεσο φορτίο την ώρα t , σε MW 

𝑝𝑖,𝑡
𝑑𝑒𝑠 Ισχύς εξόδου της μονάδας i κατά την διάρκεια της φάσης 

αποσυγχρονισμού την ώρα t , σε MW 

𝑏𝑖,𝑓,𝑡 Ποσό ισχύος που προσφέρει η μονάδα i από το f μπλοκ ισχύος 

την ώρα t, σε MW 

𝑟𝑖,𝑡
1+ Συνεισφορά της μονάδας i σε πρωτεύουσα προς τα πάνω 

εφεδρεία την ώρα t, σε MW 

𝑟𝑖,𝑡
1− Συνεισφορά της μονάδας i σε πρωτεύουσα προς τα κάτω 

εφεδρεία την ώρα t, σε MW 

𝑟𝑖,𝑡
2+ Συνεισφορά της μονάδας i σε δευτερεύουσα προς τα πάνω 

εφεδρεία την ώρα t, σε MW 

𝑟𝑖,𝑡
2− Συνεισφορά της μονάδας i σε δευτερεύουσα προς τα κάτω 

εφεδρεία την ώρα t, σε MW 

𝑟𝑖,𝑡
3𝑆 Συνεισφορά της μονάδας i σε τριτεύουσα στρεφόμενη εφεδρεία 

την ώρα t, σε MW 

𝑟𝑖,𝑡
3𝑁𝑆 Συνεισφορά της μονάδας i σε τριτεύουσα μη στρεφόμενη 

εφεδρεία την ώρα t, σε MW 
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𝐶𝐹𝐿𝑠,𝑠,𝑡 Ροή ενέργειας μεταξύ των συστημάτων την ώρα t, σε MW 

 

 

Δυαδικές μεταβλητές 

𝑢𝑖,𝑡 Λαμβάνει την τιμή 1 εάν η μονάδα i βρίσκεται σε λειτουργία την 

ώρα t 

𝑢𝑖,𝑡
𝑠𝑦𝑛 Λαμβάνει την τιμή 1 εάν η μονάδα i βρίσκεται σε φάση 

συγχρονισμού την ώρα t 

𝑢𝑖,𝑡
𝑠𝑜𝑎𝑘 Λαμβάνει την τιμή 1 εάν η μονάδα i βρίσκεται σε φάση παραμονής 

ενδιάμεσου φορτίου την ώρα t 

𝑢𝑖,𝑡
𝑑𝑖𝑠𝑝 Λαμβάνει την τιμή 1 εάν η μονάδα i βρίσκεται σε φάση κατανομής 

την ώρα t 

𝑢𝑖,𝑡
𝑑𝑒𝑠 Λαμβάνει την τιμή 1 εάν η μονάδα i βρίσκεται σε φάση 

αποσυγχρονισμού την ώρα t 

𝑢𝑖,𝑡
𝐴𝐺𝐶 Λαμβάνει την τιμή 1 εάν η μονάδα i παρέχει δευτερεύουσα 

εφεδρεία την ώρα t 

𝑢𝑖,𝑡
3𝑁𝑆 Λαμβάνει την τιμή 1 εάν η μονάδα i παρέχει τριτεύουσα μη 

στρεφόμενη εφεδρεία την ώρα t 

𝑦𝑖,𝑡 Λαμβάνει την τιμή 1 εάν η μονάδα i εκκινεί  την ώρα t 

𝑧𝑖,𝑡 Λαμβάνει την τιμή 1 εάν η μονάδα i βγαίνει εκτός λειτουργίας την 

ώρα t 

 

2.2 Μαθηματική διατύπωση 
 

2.2.1 Αντικειμενική Συνάρτηση 

𝑀𝑖𝑛 ∑ {∑ [∑(𝑐𝑖𝑓 ∗ 𝑏𝑖𝑓𝑡) + 𝑆𝑈𝐶𝑖 ∗ 𝑦𝑖𝑡 + 𝑆𝐷𝐶𝑖 ∗ 𝑧𝑖𝑡 + 𝑅𝐶𝑖𝑡
1 ∗ (𝑟𝑖𝑡

1+ + 𝑟𝑖𝑡
1−)

𝑓∈𝐹

+ 𝑅𝐶𝑖𝑡
2

𝑖∈𝐼𝑡∈𝑇

∗ (𝑟𝑖𝑡
2+ + 𝑟𝑖𝑡

2−) + 𝑅𝐶𝑖𝑡
3𝑆 ∗ 𝑟𝑖𝑡

3𝑆 + 𝑅𝐶𝑖𝑡
3𝑁𝑆 ∗ 𝑟𝑖𝑡

3𝑁𝑆]}

+ ∑ ∑ ∑ 𝐶𝐹𝐿𝑠 𝑠′𝑡

𝑠′∈𝑆𝑠∈𝑆𝑡∈𝑇

         (1) 

Η συνάρτηση αυτή αποτελείται από οκτώ όρους οι οποίοι καθορίζουν το 

κόστος λειτουργίας όλων των μονάδων παραγωγής και των συστημάτων. 

Συγκεκριμένα ο πρώτος όρος εκφράζει το μεταβλητό κόστος το οποίο εξαρτάται από 

την ισχύ εξόδου της εκάστοτε μονάδας σε κάθε περίοδο κατανομής.   

 Ο δεύτερος όρος αφορά το κόστος εκκίνησης της κάθε μονάδας, με την 

προϋπόθεση ότι η μονάδα έχει επιλεγεί για να εκκινήσει. Αντίστοιχα ο επόμενος όρος 

αναπαριστά το κόστος σβέσης της κάθε μονάδας, αν αυτή επιλεγεί να σβέσει. 
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 Οι επόμενοι τέσσερις όροι αφορούν τα επιπρόσθετα κόστη της κάθε μονάδας 

τα οποία υπάρχουν όταν αυτές προσφέρουν στο σύστημα κάποιο είδος εφεδρείας. 

 Ο τελευταίος όρος αφορά το κόστος που υπάρχει κατά την ροή ενέργειας 

μεταξύ των διασυνδεδεμένων συστημάτων. 

 

2.2.2 Περιορισμοί του μαθηματικού μοντέλου 

 

Περιορισμός φάσης συγχρονισμού 

  

𝑢𝑖𝑡
𝑠𝑦𝑛 = ∑ 𝑦𝑖𝜏

𝑡

𝜏=𝑡−𝑇
𝑖
𝑠𝑦𝑛

+1

        ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇𝑥, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5                                                       (2) 

Η παραπάνω εξίσωση ορίζει τις ώρες κατά τις οποίες η μονάδα παραγωγής i 

θα βρίσκεται στη φάση του συγχρονισμού. Την τυχαία ώρα t κατά την οποία η μονάδα 

εκκινεί, η δυαδική μεταβλητή 𝑦𝑖𝜏 παίρνει τιμή ίση με 1, με αποτέλεσμα και η 

μεταβλητή 𝑢𝑖𝑡
𝑠𝑦𝑛  να λαμβάνει και αυτή μοναδιαία τιμή για τις ώρες από t εως και (t +

𝑇𝑖
𝑠𝑦𝑛 − 1) (Χατζηγιάννης, 2009). 

 

Περιορισμοί φάσης παραμονής σε ενδιάμεσο φορτίο 

  

𝑢𝑖𝑡
𝑠𝑜𝑎𝑘 = ∑ 𝑦𝑖𝜏

𝑡−𝑇𝑖
𝑠𝑦𝑛

𝜏=𝑡−𝑇
𝑖
𝑠𝑦𝑛

−𝑇𝑖
𝑠𝑜𝑎𝑘+1

        ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇𝑥, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5                                          (3) 

Η παραπάνω εξίσωση ορίζει τις ώρες κατά τις οποίες η μονάδα i θα βρίσκεται 

σε φάση παραμονής σε ενδιάμεσο φορτίο. Την τυχαία ώρα t κατά την οποία η 

μονάδα εκκινεί, η δυαδική μεταβλητή 𝑦𝑖𝜏 παίρνει τιμή ίση με 1, με αποτέλεσμα και η 

μεταβλητή 𝑢𝑖𝑡
𝑠𝑜𝑎𝑘  να λαμβάνει και αυτή μοναδιαία τιμή για τις ώρες από (t + 𝑇𝑖

𝑠𝑦𝑛) 

έως και (t + 𝑇𝑖
𝑠𝑦𝑛 + 𝑇𝑖

𝑠𝑜𝑎𝑘 − 1) (Χατζηγιάννης, 2009). 

 

𝑝𝑖𝑡
𝑠𝑜𝑎𝑘 = 𝑃𝑖

𝑠𝑜𝑎𝑘 ∗ 𝑢𝑖𝑡
𝑠𝑜𝑎𝑘        ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇𝑥, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5                                                      (4) 

 Η παραπάνω εξίσωση καθορίζει την παραγόμενη ενέργεια της μονάδας i όταν 

αυτή βρίσκεται σε φάση παραμονής σε ενδιάμεσοι φορτίο. Σύμφωνα με αυτό τον 

περιορισμό η συνεχής μεταβλητή 𝑝𝑖𝑡
𝑠𝑜𝑎𝑘 παραμένει ίση με την σταθερή ποσότητα 



19 

 

𝑃𝑖
𝑠𝑜𝑎𝑘  σε όλη τη διάρκεια αυτής της φάσης αφού σε αυτή τη φάση η δυαδική 

μεταβλητή 𝑢𝑖𝑡
𝑠𝑜𝑎𝑘 λαμβάνει την τιμή 1.  

 

Περιορισμοί φάσης αποσυγχρονισμού 

 

𝑢𝑖𝑡
𝑑𝑒𝑠 = ∑ 𝑧𝑖𝜏

𝑡+𝑇𝑖
𝑑𝑒𝑠−1

𝜏=𝑡+1

        ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇𝑥, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5                                                            (5) 

 Η παραπάνω εξίσωση ορίζει τις ώρες κατά τις οποίες η μονάδα παραγωγής i 

θα βρίσκεται σε διαδικασία αποσυγχρονισμού. Αν η μονάδα είναι 

προγραμματισμένη να σβήσει μια τυχαία ώρα t, τότε η δυαδική μεταβλητή 𝑧𝑖𝜏 θα 

λάβει την τιμή 1, με αποτέλεσμα και η μεταβλητή 𝑢𝑖𝑡
𝑑𝑒𝑠 να λάβει την τιμή 1 για τις 

ώρες από (𝑡 − 𝑇𝑖
𝑑𝑒𝑠 + 1) εως και (𝑡 − 1). Κατά το χρονικό αυτό διάστημα η μονάδα 

i θα βρίσκεται σε φάση αποσυγχρονισμού (Χατζηγιάννης, 2009).  

 

𝑝𝑖𝑡
𝑑𝑒𝑠 = ∑ 𝑧𝑖𝜏 ∗ (𝜏 − 𝑡) ∗

𝑃𝑖
𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑖
𝑑𝑒𝑠

𝑡+𝑇𝑖
𝑑𝑒𝑠−1

𝜏=𝑡

        ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇𝑥, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5                             (6) 

Η εξίσωση αυτή καθορίζει την ισχύ εξόδου της μονάδας όταν αυτή βρίσκεται 

σε διαδικασία αποσυγχρονισμού. Αυτός ο περιορισμός ορίζει πως παραγόμενη 

ενέργεια της μονάδας όταν βρίσκεται σε αυτή τη φάση μειώνεται με  ρυθμό ίσο με 

(𝑃𝑖
𝑚𝑖𝑛 𝑇𝑖

𝑑𝑒𝑠⁄ )  για όλα τα βήματα της διαδικασίας σβέσης. Συνεπώς, η ισχύς εξόδου 

λαμβάνει συγκεκριμένες διακριτές τιμές. 

 

Περιορισμοί ελαχίστου χρόνου λειτουργίας και κράτησης των μονάδων 

 

∑ 𝑦𝑖𝜏 ≤ 𝑢𝑖𝑡

𝑡

𝜏=𝑡−𝑈𝑇𝑖+1

        ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇𝑥, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5                                                            (7) 

 Η παραπάνω εξίσωση ορίζει ότι η μονάδα θα βρίσκεται εντός λειτουργίας την 

τυχαία ώρα t εάν η εκκίνηση της πραγματοποιήθηκε σε κάποια από τις προηγούμενες 

(𝑈𝑇𝑖 − 1) ώρες. Όταν γίνεται η εκκίνηση της μονάδας την τυχαία ώρα t τότε η 
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δυαδική μεταβλητή 𝑦𝑖𝑡 λαμβάνει την τιμή 1, με αποτέλεσμα η δυαδική μεταβλητή 𝑢𝑖𝑡  

να λαμβάνει και αυτή υποχρεωτικά την τιμή 1 για τις επόμενες (𝑈𝑇𝑖 − 1) ώρες. 

∑ 𝑧𝑖𝜏 ≤ 1 − 𝑢𝑖𝑡

𝑡

𝜏=𝑡−𝐷𝑇𝑖+1

        ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇𝑥, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5                                                     (8) 

 Η παραπάνω εξίσωση λειτουργεί με αντίστοιχο τρόπο με την εξίσωση (7). 

Αυτός ο περιορισμός ορίζει ότι η μονάδα θα βρίσκεται υποχρεωτικά εκτός 

λειτουργίας την τυχαία ώρα t εάν η σβέση της πραγματοποιήθηκε σε κάποια από τις 

προηγούμενες (𝐷𝑇𝑖 − 1) ώρες. Όταν γίνεται σβέση της μονάδας την τυχαία ώρα t 

τότε η δυαδική μεταβλητή 𝑧𝑖𝑡 λαμβάνει την τιμή 1, με αποτέλεσμα η δυαδική 

μεταβλητή 𝑢𝑖𝑡  να λαμβάνει υποχρεωτικά την τιμή 0 για τις επόμενες (𝐷𝑇𝑖 − 1) ώρες.  

 

Λογική κατάσταση της ένταξης των μονάδων 

  

𝑢𝑖𝑡 = 𝑢𝑖𝑡
𝑠𝑦𝑛

+ 𝑢𝑖𝑡
𝑠𝑜𝑎𝑘 + 𝑢𝑖𝑡

𝑑𝑖𝑠𝑝
+ 𝑢𝑖𝑡

𝑑𝑒𝑠        ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇𝑥, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5                               (9) 

 Η παραπάνω εξίσωση εξασφαλίζει ότι το πολύ μία από τις δυαδικές 

μεταβλητές που περιγράφουν τις διάφορες φάσεις λειτουργίας μιας μονάδας, θα 

έχει μη μηδενική τιμή σε κάποια ώρα t. Σε περίπτωση που η μονάδα i βρίσκεται εκτός 

λειτουργίας, η δυαδική μεταβλητή 𝑢𝑖𝑡  ισούται με μηδέν, με αποτέλεσμα καμία από 

τις υπόλοιπες μεταβλητές της εξίσωσης να μην μπορεί να πάρει μη μηδενική τιμή 

(Χατζηγιάννης, 2009). 

 

𝑦𝑖𝑡 − 𝑧𝑖𝑡 = 𝑢𝑖𝑡 − 𝑢𝑖(𝑡−1)        ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇𝑥, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5                                                 (10) 

 Η εξίσωση αυτή καθορίζει την μετάβαση της μονάδας από την κατάσταση 

λειτουργίας στην κατάσταση μη λειτουργίας και αντιστρόφως. Εάν μια τυχαία ώρα t 

η μονάδα τεθεί εντός λειτουργίας, τότε θα ισχύει ότι 𝑦𝑖𝑡 = 1, 𝑧𝑖𝑡 = 0, 𝑢𝑖𝑡 =

1, 𝜅𝛼𝜄 𝑢𝑖(𝑡−1) = 0. Ομοίως θα ισχύουν τα αντίστροφα σε περίπτωση σβέσης της 

μονάδας 
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𝑦𝑖𝑡 + 𝑧𝑖𝑡 ≤ 1        ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇𝑥, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5                                                                      (11) 

 Η παραπάνω εξίσωση ορίζει πως είναι αδύνατη η ταυτόχρονη εκκίνηση και 

σβέση μιας μονάδας i. Αν μια οποιαδήποτε ώρα μια από τις δύο μεταβλητές λάβει 

την τιμή 1, τότε η άλλη υποχρεωτικά θα λάβει την τιμή 0. 

 

Περιορισμοί της ισχύος εξόδου των μονάδων 

  

𝑢𝑖𝑡
𝐴𝐺𝐶 ≤ 𝑢𝑖𝑡

𝑑𝑖𝑠𝑝        ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇𝑥, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5                                                                    (12) 

 Η παραπάνω εξίσωση ορίζει ότι η μονάδα i μπορεί να λειτουργήσει κάτω από 

Αυτόματο Έλεγχο Παραγωγής και να προσφέρει στο δίκτυο δευτερεύουσα (είτε προς 

τα πάνω είτε προς τα κάτω) εφεδρεία μόνο όταν βρίσκεται στη φάση κατανομής 

(dispatch). Σε αυτή την φάση, η δυαδική μεταβλητή 𝑢𝑖𝑡
𝑑𝑖𝑠𝑝 λαμβάνει τιμή ίση με 1, με 

αποτέλεσμα η μονάδα να μπορεί να προσφέρει δευτερεύουσα εφεδρεία, δηλαδή η 

δυαδική μεταβλητή 𝑢𝑖𝑡
𝐴𝐺𝐶 να μπορεί να λάβει την τιμή 1. Στην περίπτωση που η 

μονάδα δεν βρίσκεται σε φάση κατανομής (𝑢𝑖𝑡
𝑑𝑖𝑠𝑝 = 0) τότε από την εξίσωση αυτή 

προκύπτει ότι 𝑢𝑖𝑡
𝐴𝐺𝐶 = 0 (Χατζηγιάννης, 2009). 

 

𝑟𝑖𝑡
1+ ≤ 𝑅𝑖

1 ∗ 𝑢𝑖𝑡
𝑑𝑖𝑠𝑝        ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇𝑥, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5                                                              (13) 

𝑟𝑖𝑡
1− ≤ 𝑅𝑖

1 ∗ 𝑢𝑖𝑡
𝑑𝑖𝑠𝑝        ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇𝑥, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5                                                              (14) 

 Οι δύο παραπάνω περιορισμοί ορίζουν τη μέγιστη ποσότητα πρωτεύουσας 

εφεδρείας που μπορεί να προσφέρει η μονάδα i στο δίκτυο. Η μονάδα μπορεί να 

προσφέρει πρωτεύουσα εφεδρεία μόνο όταν βρίσκεται σε φάση κατανομής 

(dispatch), όταν δηλαδή η δυαδική μεταβλητή 𝑢𝑖𝑡
𝑑𝑖𝑠𝑝 γίνει ίση με 1. Σε αυτή την 

περίπτωση η συνεχής μεταβλητή 𝑟𝑖𝑡
1+ μπορεί να λάβει διάφορες τιμές, με μέγιστο 

όριο την παράμετρο 𝑅𝑖
1 η οποία αποτελεί τεχνικό χαρακτηριστικό της κάθε μονάδας.  

 

𝑟𝑖𝑡
2+ ≤ 15 ∗ 𝑅𝑈𝑖

𝐴𝐺𝐶 ∗ 𝑢𝑖𝑡
𝐴𝐺𝐶        ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇𝑥, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5                                             (15) 

𝑟𝑖𝑡
2− ≤ 15 ∗ 𝑅𝐷𝑖

𝐴𝐺𝐶 ∗ 𝑢𝑖𝑡
𝐴𝐺𝐶         ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇𝑥, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5                                            (16) 

 Οι δύο παραπάνω περιορισμοί ορίζουν τη μέγιστη ποσότητα δευτερεύουσας 

εφεδρείας που μπορεί να προσφέρει η μονάδα i όταν αυτή δουλεύει κάτω από 

Αυτόματο Έλεγχο Παραγωγής, όταν δηλαδή η δυαδική μεταβλητή 𝑢𝑖𝑡
𝐴𝐺𝐶 λάβει τιμή 
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ίση με 1. . Σε αυτή την περίπτωση οι συνεχής μεταβλητές 𝑟𝑖𝑡
2+ και 𝑟𝑖𝑡

2− μπορούν να 

λάβουν διάφορες τιμές, με μέγιστο όριο τις παραμέτρους 𝑅𝑈𝑖
𝐴𝐺𝐶 και 𝑅𝐷𝑖

𝐴𝐺𝐶 

αντίστοιχα που εκφράζουν τον ρυθμό ανόδου και καθόδου της μονάδας σε MW/min 

ενώ η σταθερά 15 εκφράζει ένα χρονικό πλαίσιο 15 λεπτών.  

 

𝑟𝑖𝑡
3𝑆 ≤ 15 ∗ 𝑅𝑈𝑖 ∗ 𝑢𝑖𝑡

𝑑𝑖𝑠𝑝        ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇𝑥, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5                                                 (17)   

 Ο παραπάνω περιορισμός ορίζει την μέγιστη ποσότητα τριτεύουσας 

στρεφόμενης εφεδρείας που μπορεί να προσφέρει η μονάδα i στο δίκτυο. Όταν η 

μονάδα βρίσκεται σε φάση κατανομής τότε η δυαδική μεταβλητή 𝑢𝑖𝑡
𝑑𝑖𝑠𝑝 λαμβάνει 

τιμή ίση με 1, οπότε η συνεχής μεταβλητή 𝑟𝑖𝑡
3𝑆 μπορεί να λάβει διάφορες τιμές με 

ανώτατο όριο που εξαρτάται από την παράμετρο 𝑅𝑈𝑖  και την σταθερά 15 που 

εκφράζει ένα χρονικό διάστημα 15 λεπτών κατά το οποίο γίνεται η προσφορά της 

εφεδρείας. 

 

𝑢𝑖𝑡
3𝑁𝑆 ≤ 1 − 𝑢𝑖𝑡                      ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇𝑥, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5                                                   (18) 

Ο παραπάνω περιορισμός διαβεβαιώνει ότι μία μονάδα παραγωγής i μπορεί 

να προσφέρει τριτεύουσα μη στρεφόμενη εφεδρεία στο δίκτυο μόνο και μόνο όταν 

βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Σε αυτήν την περίπτωση η δυαδική μεταβλητή 𝑢𝑖𝑡  

λαμβάνει τιμή ίση με 0 με αποτέλεσμα η δυαδική μεταβλητή 𝑢𝑖𝑡
3𝑁𝑆 να μπορεί να λάβει 

τη τιμή 1 . Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στη μονάδα να παρέχει 

τριτεύουσα μη στρεφόμενη εφεδρεία. Σε αντίθετη περίπτωση , δηλαδή όταν η 

μονάδα βρίσκεται σε κάποια εκ των φάσεων συγχρονισμού, παραμονής σε 

ενδιάμεσο φορτίο, κατανομής ή αποσυγχρονισμού, η μεταβλητή 𝑢𝑖𝑡  λαμβάνει 

μοναδιαία τιμή και η 𝑢𝑖𝑡
3𝑁𝑆 υποχρεωτικά μηδενίζεται (Χατζηγιάννης, 2009). 

 

𝑟𝑖𝑡
3𝑁𝑆 ≤ 𝑅𝑖

3𝑁𝑆 ∗ 𝑢𝑖𝑡
3𝑁𝑆        ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇𝑥, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5                                                        (19) 

𝑟𝑖𝑡
3𝑁𝑆 ≥ 𝑃𝑖

𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑢𝑖𝑡
3𝑁𝑆        ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇𝑥, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5                                                        (20) 

 Οι δύο παραπάνω εξισώσεις ορίζουν την μέγιστη και ελάχιστη ποσότητα 

τριτεύουσας μη στρεφόμενης εφεδρείας που μπορεί να προσφέρει η μονάδα i στο 

δίκτυο. Σύμφωνα με την εξίσωση (19) η μονάδα μπορεί να προσφέρει εφεδρεία μέχρι 

το μέγιστο όριο που εκφράζεται από την παράμετρο 𝑅𝑖
3𝑁𝑆. Αντίστοιχα η εξίσωση (20) 
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ορίζει το ελάχιστο όριο τριτεύουσας εφεδρείας που μπορεί να προσφέρει η μονάδα, 

το οποίο εκφράζεται από την παράμετρο 𝑃𝑖
𝑚𝑖𝑛. 

 

𝑝𝑖𝑡 − 𝑟𝑖𝑡
2− ≥ 0 ∗ 𝑢𝑖𝑡

𝑠𝑦𝑛 + 𝑝𝑖𝑡
𝑠𝑜𝑎𝑘 + 𝑝𝑖𝑡

𝑑𝑒𝑠 + 𝑃𝑖
𝑚𝑖𝑛 ∗ (𝑢𝑖𝑡

𝑑𝑖𝑠𝑝 − 𝑢𝑖𝑡
𝐴𝐺𝐶) + 𝑃𝑖

𝑚𝑖𝑛,𝐴𝐺𝐶

∗ 𝑢𝑖𝑡
𝐴𝐺𝐶        ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇𝑥, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5                                                      (21) 

Η παραπάνω εξίσωση εκφράζει με γενικό τρόπο το κάτω όριο της ισχύος 

εξόδου μίας μονάδας i την ώρα t, όταν αυτή έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει με 

Αυτόματο Έλεγχο Παραγωγής. Η ποσότητα 𝑟𝑖𝑡
2− λαμβάνεται υπόψιν μόνο στην 

περίπτωση που η μονάδα βρίσκεται στη φάση κατανομής (dispatch) και προσφέρει 

στο δίκτυο δευτερεύουσα εφεδρεία. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η επίδραση αυτού 

του όρου θεωρείται αμελητέα. 

Το δεξί μέλος της ανισότητας περιλαμβάνει όλες τις δυνατές τιμές που μπορεί 

να λάβει η ισχύς. Ο πρώτος όρος αναφέρεται στη χρονική περίοδο κατά την οποία η 

μονάδα βρίσκεται σε διαδικασία συγχρονισμού. Στη φάση αυτή η μονάδα δεν 

παράγει ισχύ οπότε προκύπτει και ο μηδενικός συντελεστής μπροστά από τη 

μεταβλητή 𝑢𝑖𝑡
𝑠𝑦𝑛. Ο δεύτερος όρος αναφέρεται στη φάση παραμονής σε ενδιάμεσο 

φορτίο (soak). Η ισχύς εξόδου της μονάδας κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης είναι 

ίση με 𝑝𝑖𝑡
𝑠𝑜𝑎𝑘 και έχει οριστεί στην εξίσωση (4). Ο τρίτος όρος αναφέρεται στην ισχύ 

που προσφέρει η μονάδα κατά τη διαδικασία του αποσυγχρονισμού της. Η ισχύς 

αυτή μεταβάλλεται ανάλογα με το βήμα αποσυγχρονισμού στο οποίο βρίσκεται η 

μονάδα και δίνεται από την εξίσωση (6). Ο τέταρτος και πέμπτος όρος του δεξιού 

μέλους της ανισότητας (21) ορίζει την ισχύ εξόδου της μονάδας όταν αυτή βρίσκεται 

στη φάση κατανομής (dispatch) (Χατζηγιάννης, 2009). 

 

𝑝𝑖𝑡 + 𝑟𝑖𝑡
2+ ≤ 0 ∗ 𝑢𝑖𝑡

𝑠𝑦𝑛
+ 𝑝𝑖𝑡

𝑠𝑜𝑎𝑘 + 𝑝𝑖𝑡
𝑑𝑒𝑠 + 𝑃𝑖

𝑚𝑎𝑥 ∗ (𝑢𝑖𝑡
𝑑𝑖𝑠𝑝

− 𝑢𝑖𝑡
𝐴𝐺𝐶) + 𝑃𝑖

𝑚𝑎𝑥,𝐴𝐺𝐶

∗ 𝑢𝑖𝑡
𝐴𝐺𝐶        ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇𝑥, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5                                                      (22) 

Αντίστοιχα με την εξίσωση (21) ορίζεται και ο περιορισμός (22). Σε αυτή την 

περίπτωση εκφράζεται με γενικό τρόπο το άνω όριο της ισχύος εξόδου μίας μονάδας 

i την ώρα t, όταν αυτή έχει τη δυνατότητα να δουλέψει με Αυτόματο Έλεγχο 

Παραγωγής.  
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𝑝𝑖𝑡 − 𝑟𝑖𝑡
1− − 𝑟𝑖𝑡

2− ≥ 0 ∗ 𝑢𝑖𝑡
𝑠𝑦𝑛 + 𝑝𝑖𝑡

𝑠𝑜𝑎𝑘 + 𝑝𝑖𝑡
𝑑𝑒𝑠 + 𝑃𝑖

𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑢𝑖𝑡
𝑑𝑖𝑠𝑝  ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇𝑥, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖

≠ 5   (23) 

𝑝𝑖𝑡 + 𝑟𝑖𝑡
1+ + 𝑟𝑖𝑡

2+ + 𝑟𝑖𝑡
3𝑆 ≤ 0 ∗ 𝑢𝑖𝑡

𝑠𝑦𝑛 + 𝑝𝑖𝑡
𝑠𝑜𝑎𝑘 + 𝑝𝑖𝑡

𝑑𝑒𝑠 + 𝑃𝑖
𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑢𝑖𝑡

𝑑𝑖𝑠𝑝 + (𝑃𝑖
𝑚𝑖𝑛 −

𝑃𝑖
𝑚𝑎𝑥) ∗ 𝑧

𝑖(𝑡+𝑇𝑖
𝑑𝑒𝑠)

        ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇𝑥, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5                                                           (24)  

Οι εξισώσεις (23) και (24) προσδιορίζουν το άνω και κάτω όριο της ισχύος 

εξόδου της μονάδας i την ώρα t, όταν αυτή έχει τη δυνατότητα να δουλέψει με 

Αυτόματο Έλεγχο Παραγωγής και να προσφέρει ταυτόχρονα πρωτεύουσα και 

δευτερεύουσα προς τα κάτω εφεδρεία. Οι τρεις πρώτοι όροι του δεξιού μέλους τόσο 

του περιορισμού (23) όσο και του περιορισμού (24) αναφέρονται στις φάσεις 

συγχρονισμού, παραμονής σε ενδιάμεσο φορτίο και αποσυγχρονισμού. Η ισχύς 

εξόδου που μπορεί να προσφέρει η μονάδα σε κάθε μία από αυτές τις φάσεις είναι 

προκαθορισμένη, όπως έχει ήδη αναλυθεί. Και στις δύο εξισώσεις, ο τέταρτος όρος 

αναφέρεται στην ισχύ εξόδου της μονάδας όταν αυτή λειτουργεί στη φάση 

κατανομής, φάση κατά την οποία η δυαδική μεταβλητή 𝑢𝑖𝑡
𝑑𝑖𝑠𝑝 λαμβάνει μη μηδενική 

τιμή. 

Η εξίσωση (24) εισάγει τον όρο (𝑃𝑖
𝑚𝑖𝑛 − 𝑃𝑖

𝑚𝑎𝑥) ∗ 𝑧
𝑖(𝑡+𝑇𝑖

𝑑𝑒𝑠)
 . Η δυαδική 

μεταβλητή 𝑧
𝑖(𝑡+𝑇𝑖

𝑑𝑒𝑠)
 λαμβάνει μη μηδενική τιμή την τελευταία ώρα του χρονικού 

ορίζοντα προγραμματισμού πριν την έναρξη της διαδικασίας σβέσης της μονάδας. Η 

ανισότητα παίρνει τότε τη μορφή 𝑝𝑖𝑡 + 𝑟𝑖𝑡
1+ + 𝑟𝑖𝑡

2+ + 𝑟𝑖𝑡
3𝑆 ≤ 𝑃𝑖

𝑚𝑖𝑛 και ουσιαστικά 

αναγκάζει τη μονάδα να δουλέψει εκείνη την ώρα στο τεχνικό της ελάχιστο. Η 

διαδικασία αποσυγχρονισμού, η οποία περιγράφεται από τις εξισώσεις (5) και (6), 

καθίσταται πλέον δυνατή. Ο παραπάνω όρος παραλείπεται για μονάδες αιχμής οι 

οποίες έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλλουν την ισχύ εξόδου τους από το τεχνικό 

τους μέγιστο στο μηδέν, μέσα σε χρονικό διάστημα λίγων λεπτών (Χατζηγιάννης, 

2009). 
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Περιορισμοί ρυθμού ανόδου και καθόδου των μονάδων 

 

𝑝𝑖𝑡 − 𝑝𝑖(𝑡−1) ≤ 𝑅𝑈𝑖 ∗ 60 + 𝑁 ∗ (𝑢𝑖𝑡
𝑠𝑦𝑛 + 𝑢𝑖𝑡

𝑠𝑜𝑎𝑘)      ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5           (25) 

Η παραπάνω εξίσωση θέτει περιορισμούς στον ρυθμό ανόδου της ισχύος 

εξόδου της μονάδας i την ώρα t. Η άνοδος της ισχύος εξόδου μπορεί να 

πραγματοποιηθεί κατά τη μεταβολή της κατάστασης της μονάδας από τη σβέση στη 

φάση του συγχρονισμού, κατά την μετάβαση από τη φάση του συγχρονισμού στην 

φάση παραμονής σε ενδιάμεσο φορτίο (soak) και κατά τη φάση κατανομής 

(dispatch).  

Σύμφωνα με την εξίσωση (25), η διαφορά της τιμής της ισχύος εξόδου μεταξύ 

δύο διαδοχικών ωρών t δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ένα αριθμό, ο οποίος 

ισούται με το γινόμενο 𝑅𝑈𝑖 ∗ 60. Η σταθερά 𝑅𝑈𝑖  συμβολίζει τον ρυθμό ανόδου της 

μονάδας και αποτελεί τεχνικό χαρακτηριστικό της. Επειδή ο ρυθμός ανόδου συνήθως 

δίνεται σε MW/min, εισάγεται η σταθερά 60 στην εξίσωση, η οποία συμβολίζει ένα 

χρονικό διάστημα 60 λεπτών (Χατζηγιάννης, 2009). 

Κατά τη φάση του συγχρονισμού και κατά τη φάση παραμονής σε ενδιάμεσο 

φορτίο (soak) η ισχύς εξόδου της μονάδας είναι καθορισμένη και γνώστη. Εισάγοντας 

τη σταθερά Ν, η οποία παίρνει μία πολύ μεγάλη τιμή, ουσιαστικά αδρανοποιείται ο 

περιορισμός (25).  

Στη φάση συγχρονισμού η δυαδική μεταβλητή 𝑢𝑖𝑡
𝑠𝑦𝑛 λαμβάνει την τιμή 1 και η 

ανισότητα παίρνει τη μορφή 𝑝𝑖𝑡 − 𝑝𝑖(𝑡−1) ≤ 𝑅𝑈𝑖 ∗ 60 + 𝑁. Την ίδια μορφή έχει και 

κατά την φάση παραμονής σε ενδιάμεσο φορτίο. Με την προσθήκη του δεύτερου 

όρου η εξίσωση (25) δεν περιορίζει την άνοδο της ισχύος η οποία πραγματοποιείται 

κατά την μεταβολή της λειτουργικής κατάστασης της μονάδας i από τη σβέση στη 

φάση του συγχρονισμού και από τη φάση του συγχρονισμού στη φάση παραμονής 

σε ενδιάμεσο φορτίο (soak) (Χατζηγιάννης, 2009). 

 

 

𝑝𝑖(𝑡−1) − 𝑝𝑖𝑡 ≤ 𝑅𝐷𝑖 ∗ 60 + 𝑁 ∗ (𝑧𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡
𝑑𝑒𝑠)            ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5           (26) 

Αντίστοιχα με την εξίσωση (25), η παραπάνω εξίσωση θέτει περιορισμούς στο 

ρυθμό καθόδου της ισχύος της μονάδας i την ώρα t. Κάθοδος της ισχύος 
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πραγματοποιείται κατά την διαδικασία του αποσυγχρονισμού και κατά τη φάση 

κατανομής της μονάδας (dispatch).  

Ο πρώτος όρος της ανισότητας εκφράζει πάλι τη μέγιστη διαφορά ισχύος 

μεταξύ δύο διαδοχικών ωρών t, όταν η μονάδα βρίσκεται στη φάση κατανομής 

(dispatch). Η διαφορά αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το γινόμενο 𝑅𝐷𝑖 ∗

60 όπου 𝑅𝐷𝑖 είναι ο ρυθμός καθόδου της μονάδας. 

Ο δεύτερος όρος ενεργοποιείται κατά τη διαδικασία αποσυγχρονισμού της 

μονάδας. Η εξίσωση παίρνει τότε τη μορφή 𝑝𝑖(𝑡−1) − 𝑝𝑖𝑡 ≤ 𝑅𝐷𝑖 ∗ 60 + 𝑁 (όπου Ν 

ένας πολύ μεγάλος αριθμός). Η μεταβλητή 𝑧𝑖𝑡 εισάγεται για να καλυφθεί και η 

τελευταία λειτουργική ώρα της μονάδας i πριν αυτή βγει εκτός λειτουργίας 

(Χατζηγιάννης, 2009). 

 

Περιορισμοί του μεταβλητού κόστους λειτουργίας των μονάδων 

∑ 𝑏𝑖𝑓𝑡 = 𝑝𝑖𝑡

𝑓∈𝐹

        ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5                                                                  (27)     

0 ≤ 𝑏𝑖𝑓𝑡 ≤ 𝐵𝑖𝑓       ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑓 ∈ 𝐹, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5                                                      (28) 

Οι μονάδες παραγωγής παρέχουν στο δίκτυο ενέργεια σε μορφή μπλοκ 

ισχύος, κάθε ένα από τα οποία έχει διαφορετικό οριακό κόστος. Η εξίσωση (27) ορίζει 

ότι η συνολική ενέργεια των μπλοκ αυτών θα πρέπει να ισούται με την ενέργεια της 

μονάδας i για κάθε τυχαία ώρα t. 

 Η εξίσωση (28) ορίζει την ελάχιστη και την μέγιστη τιμή που μπορεί να λάβει 

η συνεχής μεταβλητή 𝑏𝑖𝑓𝑡. Η μεταβλητή έχει ως κατώτατο όριο την μηδενική τιμή και 

ως ανώτατο τη σταθερά 𝐵𝑖𝑓. Οι μονάδες παρέχουν ισχύ ξεκινώντας από το μπλοκ με 

το μικρότερο οριακό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Περιορισμοί του συστήματος  

 

∑ 𝑝𝑖𝑡

𝜄∈𝐼𝑆

+ ∑ 𝐶𝐹𝐿𝑠′𝑠 𝑡

𝑠′∈𝐼𝑁𝑇

= 𝐷𝑡 𝑠 + ∑ 𝐶𝐹𝐿𝑠 𝑠′ 𝑡

𝑠′∈𝐼𝑁𝑇

        ∀𝑠 ∈ 𝑆, 𝑡 ∈ 𝑇                         (29) 

 Η παραπάνω εξίσωση αποτελεί το ισοζύγιο ενέργειας του προβλήματος. Ο 

πρώτος όρος είναι ένα άθροισμα που αφορά την συνολική ισχύ εξόδου που 

παράγεται από όλες τις μονάδες για μια τυχαία ώρα t, ενώ το δεύτερο άθροισμα 
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αφορά την συνολική ενέργεια που εισέρχεται στο σύστημα s από τα υπόλοιπα. Ο 

τρίτος όρος είναι η ζήτηση που έχει κάθε σύστημα για μια τυχαία ώρα t, ενώ ο 

τέταρτος όρος αφορά την συνολική ενέργεια που εξέρχεται από ένα σύστημα s προς 

τα υπόλοιπα συστήματα. 

∑ 𝑟𝑖𝑡
1+

𝑖∈𝐼𝑆

≥ 𝑅𝑅𝑡 𝑠
1+                         ∀𝑠 ∈ 𝑆, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5                                                (30) 

∑ 𝑟𝑖𝑡
1−

𝑖∈𝐼𝑆

≥ 𝑅𝑅𝑡 𝑠
1−                         ∀𝑠 ∈ 𝑆, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5                                                (31) 

∑ 𝑟𝑖𝑡
2+

𝑖∈𝐼𝑆

≥ 𝑅𝑅𝑡 𝑠
2+                        ∀𝑠 ∈ 𝑆, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5                                                 (32) 

∑ 𝑟𝑖𝑡
2−

𝑖∈𝐼𝑆

≥ 𝑅𝑅𝑡 𝑠
2−                        ∀𝑠 ∈ 𝑆, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5                                                 (33) 

Οι εξισώσεις (30) και (31) αναφέρονται στην κάλυψη της απαιτούμενης από 

το δίκτυο πρωτεύουσας προς τα πάνω και προς τα κάτω εφεδρείας αντίστοιχα. Το 

άθροισμα της συνεισφοράς όλων των μονάδων του κάθε συστήματος σε 

πρωτεύουσα εφεδρεία θα πρέπει να υπερκαλύπτει την απαίτηση του συστήματος 

για πρωτεύουσα εφεδρεία. Αντίστοιχα ορίζονται και οι εξισώσεις (32) και (33) που 

αφορούν την κάλυψη του κάθε συστήματος σε δευτερεύουσα εφεδρεία 

(Χατζηγιάννης, 2009). 

∑ 𝑟𝑖𝑡
3𝑆

𝑖∈𝐼𝑆

+ ∑ 𝑟𝑖𝑡
3𝑁𝑆

𝑖∈𝐼𝑆

≥ 𝑅𝑅𝑡 𝑠
3      ∀𝑠 ∈ 𝑆, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5                                               (34) 

Η εξίσωση (34) αναφέρεται στην κάλυψη της απαιτούμενης από το δίκτυο 

στρεφόμενης και μη στρεφόμενης τριτεύουσας εφεδρείας. Σημαντικό στοιχείο της 

εξίσωσης αποτελεί το γεγονός ότι δεν ορίζονται χωριστές απαιτήσεις του κάθε 

συστήματος για τα δύο είδη τριτεύουσας εφεδρείας (Χατζηγιάννης, 2009). 

 

Περιορισμοί των υδροηλεκτρικών μονάδων  

 

𝐸𝑗
𝑚𝑖𝑛 ≤ ∑ 𝑝𝑗𝑡

𝑡∈𝑇

≤ 𝐸𝑗
𝑚𝑎𝑥           ∀𝑗 ∈ 𝐽                                                                                 (35) 

 Η παραπάνω εξίσωση ορίζει πως η συνολική ενέργεια που παράγεται από 

κάθε υδροηλεκτρική μονάδα j κατά τη διάρκεια της Ημέρας Κατανομής πρέπει να 

βρίσκεται μεταξύ δύο ορίων. 
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𝑝𝑗𝑡 − 𝑟𝑗𝑡
2− ≥ 𝑃𝑗

𝑚𝑖𝑛 ∗ (𝑢𝑗𝑡
𝑑𝑖𝑠𝑝 − 𝑢𝑗𝑡

𝐴𝐺𝐶) + 𝑃𝑗
𝑚𝑖𝑛,𝐴𝐺𝐶 ∗ 𝑢𝑗𝑡

𝐴𝐺𝐶         ∀𝑗 ∈ 𝐽, 𝑡 ∈ 𝑇               (36) 

𝑝𝑗𝑡 + 𝑟𝑗𝑡
2+ ≤ 𝑃𝑗

𝑚𝑎𝑥 ∗ (𝑢𝑗𝑡
𝑑𝑖𝑠𝑝 − 𝑢𝑗𝑡

𝐴𝐺𝐶) + 𝑃𝑗
𝑚𝑎𝑥,𝐴𝐺𝐶 ∗ 𝑢𝑗𝑡

𝐴𝐺𝐶       ∀𝑗 ∈ 𝐽, 𝑡 ∈ 𝑇               (37) 

𝑝𝑗𝑡 + 𝑟𝑗𝑡
2+ + 𝑟𝑗𝑡

3𝑆 ≤ 𝑃𝑗
𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑢𝑗𝑡

𝑑𝑖𝑠𝑝                                                  ∀𝑗 ∈ 𝐽, 𝑡 ∈ 𝑇               (38) 

Οι περιορισμοί (36), (37) και (38) περιγράφουν την λειτουργία των 

υδροηλεκτρικών μονάδων και είναι ανάλογοι των περιορισμών (21), (22) και (24). Οι 

Υ.Η.Μ. μπορούν να εισέλθουν σχεδόν αμέσως στο δίκτυο, χωρίς να απαιτείται να 

περάσουν από τις φάσεις συγχρονισμού και παραμονής σε ενδιάμεσο φορτίο 

(𝑢𝑗𝑡
𝑠𝑦𝑛 = 𝑢𝑗𝑡

𝑠𝑜𝑎𝑘 = 0). Επιπλέον, ο αποσυγχρονισμός τους διαρκεί ελάχιστα και για το 

λόγο αυτό έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλλουν την ισχύ εξόδου τους από 

οποιαδήποτε τιμή στο μηδέν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (𝑢𝑗𝑡
𝑑𝑒𝑠 = 0). Τέλος, οι 

υδροηλεκτρικές μονάδες δεν έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν σε πρωτεύουσα 

προς τα πάνω εφεδρεία και για το λόγο αυτό η συνεχής μεταβλητή 𝑟𝑗𝑡
1+ δεν εισάγεται 

στην εξίσωση (38) (Χατζηγιάννης, 2009). 

 

𝐶𝐹𝐿𝑠 𝑠′ 𝑡 ≤ 𝐶𝑂𝑅𝑠 𝑠′
𝐹𝐿𝑂𝑊            ∀𝑠 ∈ 𝑆, 𝑠′ ∈ 𝑆, 𝑡 ∈ 𝑇                                                          (39) 

 Η παραπάνω εξίσωση ορίζει ένα περιορισμό στη μεταφορά ενέργειας μεταξύ 

των συστημάτων. Υπάρχει δηλαδή ένα ανώτατο όριο που αφορά την μέγιστη 

δυναμικότητα της διασύνδεσης μεταξύ των συστημάτων. 

 

𝑝𝑖𝑡 = 𝑎𝑣𝑡𝑖 ∗ 𝑃𝑖
𝑚𝑎𝑥                ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 = 5                                                       (40) 

 Η εξίσωση αυτή ορίζει πως η ισχύς εξόδου των ΑΠΕ είναι ίση με το γινόμενο 

της μέγιστης δυναμικότητας 𝑃𝑖
𝑚𝑎𝑥 επί την παράμετρο 𝑎𝑣𝑡𝑖 που εκφράζει την 

διαθεσιμότητα των ΑΠΕ ανά χρονική περίοδο. 
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2.2.3 Αρχικοί περιορισμοί του μαθηματικού μοντέλου 

 

Ορισμός του χρονικού ορίζοντα προγραμματισμού 

Όλοι οι περιορισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούν δυαδικές μεταβλητές ( όπως 

είναι οι 𝑦𝑖𝑡, 𝑧𝑖𝑡 και η 𝑢𝑖𝑡) για να περιγράψουν τη λειτουργική κατάσταση στην οποία 

βρίσκονται οι μονάδες, υιοθετούν μία ‘προς τα πίσω’ λογική επίλυσης του 

προβλήματος. Για παράδειγμα, οι δυαδικές μεταβλητές οι οποίες βρίσκονται μέσα 

στα αθροίσματα των εξισώσεων (2), (3), (5), (7) και (8), αναφέρονται σε ώρες 

προηγούμενες από την Ημέρα Κατανομής. 

Συνεπώς για τον προσδιορισμό των αρχικών συνθηκών απαιτείται η επέκταση 

του χρονικού ορίζοντα προγραμματισμού. Συνεπώς ορίζονται δύο σύνολα: 

𝛵 = [101,124]  𝜅𝛼𝜄   𝑇𝑥 = [1,124] 

 

 

 

 

 

 

όπου το σύνολο Τ αποτελείται από 24 ώρες και ορίζει μία ημέρα κατανομής και το 

σύνολο Τx αποτελείται από 124 ώρες και ορίζει τον επαυξημένο χρονικό ορίζοντα. 

 Με αυτό τον τρόπο μπορούν πλέον να προσδιοριστούν οι αρχικές συνθήκες 

του προβλήματος καθώς επίσης μπορούν να εφαρμοσθούν οι εξισώσεις που 

περιλαμβάνουν δυαδικές μεταβλητές που αναφέρονται σε ώρες πριν από την Ημέρα 

Κατανομής. 

 

 

 

 

 

 

 

           
Σχήμα 2.1 : Γραφική απεικόνιση του χρονικού ορίζοντα προγραμματισμού 
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Αρχικές συνθήκες του προβλήματος  

Οι αρχικές συνθήκες οι οποίες απαιτούνται για την ορθή λύση του 

προβλήματος είναι οι εξής: 

 

𝑦𝑖𝑡 = 0       ∀𝑡 ∈ [1,100]  𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5 

𝑧𝑖𝑡 = 0       ∀𝑡 ∈ [1,100]  𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5 

 Οι δυαδικές μεταβλητές εκκίνησης και σβέσης των μονάδων ορίζονται ίσες με 

μηδέν για το χρονικό διάστημα t=1 ως  t=100, δηλαδή πριν από την αρχή της Ημέρας 

Κατανομής. 

𝑦𝑖𝑡 = 1            𝑇𝑖
𝑖𝑛𝑖 > 0, 𝑡 = 100 − 𝑇𝑖

𝑖𝑛𝑖 + 1, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5 

 Η παράμετρος 𝑇𝑖
𝑖𝑛𝑖 εκφράζει τις ώρες που η μονάδα i βρισκόταν εντός 

λειτουργίας στην αρχή του χρονικού ορίζοντα προγραμματισμού. Συνεπώς αυτός ο 

περιορισμός ορίζει την δυαδική μεταβλητή 𝑦𝑖𝑡 ίση με 1 για 𝑡 = 𝑇𝑖
𝑖𝑛𝑖 − 1 πριν από την 

αρχή της Ημέρας Κατανομής για εκείνες τις μονάδες που ισχύει  𝑇𝑖
𝑖𝑛𝑖 > 0 

𝑧𝑖𝑡 = 1            𝑇𝑖
𝑖𝑛𝑖 < 0, 𝑡 = 100 + 𝑇𝑖

𝑖𝑛𝑖 + 1, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5 

 Αντίστοιχα με τον παραπάνω περιορισμό, η δυαδική μεταβλητή 𝑧𝑖𝑡 τίθεται ίση 

με 1 για 𝑡 = |𝑇𝑖
𝑖𝑛𝑖| − 1 πριν από την αρχή της Ημέρας Κατανομής για εκείνες τις 

μονάδες που ισχύει  𝑇𝑖
𝑖𝑛𝑖 < 0 (αρνητική τιμή στην παράμετρο, σημαίνει ότι η μονάδα 

i βρίσκεται εκτός λειτουργίας για 𝑇𝑖
𝑖𝑛𝑖 ώρες πριν από την αρχή του χρονικού 

ορίζοντα).  

𝑢𝑖𝑡
𝑑𝑒𝑠 = 0          𝑇𝑖

𝑑𝑒𝑠 = 1,   ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 ≠ 5 

Η παραπάνω αρχική συνθήκη αποτελεί ένα γενικό περιορισμό, ο οποίος ορίζει 

ότι στην περίπτωση που το χρονικό διάστημα σβέσης της μονάδας i είναι ίσο με 1 

ώρα, η μονάδα δεν προλαβαίνει να εισέλθει σε διαδικασία αποσυγχρονισμού και για 

το λόγο αυτό η δυαδική μεταβλητή έχει συνεχώς μηδενική τιμή. 

𝑝𝑖𝑡 = 𝑃𝑖
𝑖𝑛𝑖       𝑡 = 100 

Η παραπάνω συνθήκη ορίζει την ισχύ εξόδου της μονάδας i στην αρχή του 

χρονικού ορίζοντα προγραμματισμού, η οποία ισούται με τη σταθερά 𝑃𝑖
𝑖𝑛𝑖. 

𝑢𝑖𝑡
𝐴𝐺𝐶 = 0              ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 = 1 

𝑢𝑖𝑡
3𝑁𝑆 = 0              ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 = 1 
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Οι παραπάνω συνθήκες ορίζουν ότι οι λιγνιτικές μονάδες δεν έχουν τη 

δυνατότητα να λειτουργήσουν με Αυτόματο Έλεγχο Παραγωγής και να προσφέρουν 

στο δίκτυο τριτεύουσα μη στρεφόμενη εφεδρεία. 

𝑟𝑗𝑡
1+ = 0                  ∀𝑡 ∈ 𝑇  

𝑟𝑗𝑡
1− = 0                  ∀𝑡 ∈ 𝑇  

Οι παραπάνω αρχικές συνθήκες ορίζουν ότι οι υδροηλεκτρικές μονάδες δεν 

έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν σε πρωτεύουσα προς τα πάνω και προς τα 

κάτω εφεδρεία. 

𝐶𝐹𝐿𝑠 𝑠 𝑡 = 0       ∀𝑠 ∈ 𝑆, 𝑡 ∈ 𝑇  

 Η παραπάνω συνθήκη καθορίζει πως δεν γίνεται να υπάρχει ροή ενέργειας 

από ένα σύστημα προς τον εαυτό του. 
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3. Μελέτες περίπτωσης 
 

3.1 Εισαγωγή 

 Στην παρούσα εργασία μελετάται ο ημερήσιος ενεργειακός προγραμματισμός  

πέντε διαφορετικών συστήματα που αποτελούνται από διάφορες μονάδες 

παραγωγής ενέργειας και τα οποία μπορεί να είναι διασυνδεδεμένα ή μη μεταξύ. Οι 

μονάδες που απαρτίζουν τα συστήματα διακρίνονται σε θερμικές, υδροηλεκτρικές 

καθώς και μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Η εργασία αυτή αποτελείται από τέσσερις ενότητες. Η επίλυση του μαθηματικού 

μοντέλου έγινε μια φορά για την περίπτωση που τα συστήματα είναι 

διασυνδεδεμένα και μια φορά χωρίς.  

Συγκεκριμένα στην 1η ενότητα το εξεταζόμενο μέγεθος είναι η παραγόμενη 

ενέργεια του κάθε συστήματος. Στην 2η ενότητα το εξεταζόμενο μέγεθος είναι η ροή 

της ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των συστημάτων. 

Στην 3η ενότητα παρουσιάζεται η μεταβολή στην οριακή τιμή του κάθε 

συστήματος και εξάγονται συμπεράσματα για το πώς επηρεάζει η διασύνδεση την 

οριακή τιμή των συστημάτων.  

Στην 4η ενότητα γίνεται ανάλυση ευαισθησίας, αλλάζοντας κάθε φορά την 

μέγιστη δυναμικότητα διασύνδεσης μεταξύ των συστημάτων. Η αλλαγή στην τιμή της 

παραμέτρου γίνεται σε εύρος ±50% και αποσκοπεί στην εύρεση του αντίκτυπου που 

έχει η διασύνδεση των συστημάτων στην παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. 

Το πρόβλημα καταστρώνεται ως πρόβλημα Μικτού Ακέραιου Γραμμικού 

Προγραμματισμού (mixed integer linear programming – MILP). Η υλοποίηση του 

μαθηματικού μοντέλου πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του υπολογιστικού 

εργαλείου GAMS (Generic Algebraic Modeling System). Η επίλυση έγινε με χρήση του 

επιλυτή ILOG CPLEX 12.6.0.0 ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο μαθηματικό 

εργαλείο GAMS. (GAMS, 2015). 

Κεφάλαιο 3ο 
Μελέτες περίπτωσης 
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3.2 Χαρακτηριστικά του προβλήματος και παρουσίαση 
δεδομένων 
 

3.2.1 Χαρακτηριστικά των μονάδων παραγωγής 
 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μελέτη 5 συστημάτων τα οποία αποτελούνται 

από διάφορες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Συνολικά υπάρχουν 29 

μονάδες παραγωγής οι οποίες χωρίζονται σε 5 κατηγορίες ανάλογα με την λειτουργία 

τους.  Αυτές είναι οι μονάδες βάσης (𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 = 1), οι μονάδες κυμαινόμενου φορτίου 

(𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 = 2), οι μονάδες αιχμής (𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 = 3), οι υδροηλεκτρικές μονάδες (𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 =

4) και οι μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 = 5). 

Οι μονάδες βάσης αποτελούνται κυρίως από λιγνιτικές μονάδες, όπως είναι 

οι ατμοηλεκτρικοί σταθμοί (ΑΗΣ). Οι μονάδες αυτές χρησιμοποιούν σαν καύσιμο 

λιθάνθρακα, λιγνίτη και τύρφη. Τέτοιου είδους μονάδες παρουσιάζουν το 

πλεονέκτημα του χαμηλού λειτουργικού κόστους αλλά χαρακτηρίζονται από  

ιδιαίτερα μεγάλους χρόνους εκκίνησης και σβέσης. Συνεπώς λόγω του υψηλού 

κόστους εκκίνησης, αποφεύγονται οι συχνές κρατήσεις και εκκινήσεις των λιγνιτικών 

μονάδων και γι’ αυτό λειτουργούν όλο το 24ωρο με σταθερή ισχύ έτσι ώστε να 

καλύπτουν το φορτίο βάσης. (Μπακιρτζής, 1998) 

Οι μονάδες κυμαινόμενου φορτίου (ΜΚΦ) είναι μονάδες συνδυασμένου 

κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο οι οποίες προορίζονται για την κάλυψη του 

μεταβαλλόμενου φορτίου του δικτύου. Οι διαδικασίες για την εκκίνηση και την 

σβέση αυτών των μονάδων είναι λιγότερο χρονοβόρες σε σχέση με τις λιγνιτικές 

μονάδες, συνεπώς οι συγκεκριμένες μονάδες μπορεί να είναι σύντομα διαθέσιμες 

από την στιγμή εκκίνησής τους (Χατζηγιάννης, 2009). 

Οι μονάδες αιχμής αποτελούνται από μονάδες φυσικού αερίου και ντίζελ, το 

λειτουργικό κόστος των οποίων είναι ιδιαίτερα υψηλό, αλλά έχουν πολύ μικρούς 

χρόνους εκκίνησης και σβέσης. Γι’ αυτό το λόγο, οι μονάδες αυτές χρησιμοποιούνται 

κατά την διάρκεια λίγων ωρών όπου παρατηρούνται αιχμές στο φορτίο και στην 

συνέχεια τίθενται εκτός λειτουργίας (Χατζηγιάννης, 2009).  

Οι υδροηλεκτρικές μονάδες (Υ.Η.Μ)  παρουσιάζουν υψηλό μέγιστο ρυθμό 

ανόδου και καθόδου της ισχύος εξόδου τους, καθώς επίσης και εξαιρετικά μικρούς 
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χρόνους εκκίνησης και σβέσης. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά καθιστούν τις 

υδροηλεκτρικές μονάδες ιδανικές στο να εισάγονται στο σύστημα για να καλύψουν 

τις ανάγκες του δικτύου κατά την διάρκεια των ωρών αιχμής (Μπακιρτζής, 1998). 

Συνηθισμένες μορφές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν η 

αιολική, ηλιακή καθώς, υδροηλεκτρική ενέργεια κ.α. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας 

οι υδροηλεκτρικές μονάδες διαχωρίζονται από τις ΑΠΕ, οι οποίες αναφέρονται 

κυρίως σε μονάδες αξιοποίησης αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Η αιολική ενέργεια 

είναι η μόνη που από την οποία παράγεται ηλεκτρική ενέργεια σε συγκρίσιμες τιμές 

με μονάδες συμβατικών καυσίμων. Ένα μειονέκτημα που παρουσιάζουν οι ΑΠΕ είναι 

ότι η παραγωγή ενέργειάς τους εξαρτάται από παράγοντες όπως οι καιρικές 

συνθήκες, με αποτέλεσμα να μην είναι ακόμα δυνατή η πλήρης εξάρτηση από 

τέτοιου είδους μονάδες. Συνεπώς υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο εκφράζει την 

διαθεσιμότητα των μονάδων αυτών στο σύστημα (Κουμουσίδης, 2013). 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μονάδες που λαμβάνονται υπόψιν 

σε αυτήν την εργασία, καθώς και ο τύπος της κάθε μονάδας, σύμφωνα με αυτά που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως. 

 

Μονάδα 
Κατηγορία 

(Type) 
Μονάδα 

Κατηγορία 
(Type) 

Unit1 1 Unit16 4 

Unit2 1 Unit17 2 

Unit3 2 Unit18 1 

Unit4 2 Unit19 1 

Unit5 3 Unit20 1 

Unit6 4 Unit21 1 

Unit7 4 Unit22 4 

Unit8 1 Unit23 4 

Unit9 1 Unit24 5 

Unit10 2 Unit25 5 

Unit11 2 Unit26 2 

Unit12 5 Unit27 2 

Unit13 4 Unit28 2 

Unit14 4 Unit29 2 

Unit15 4   

   

 

Πίνακας 3.1: Οι υπό εξέταση μονάδες της μελέτης περίπτωσης 
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Κάθε μία από αυτές τις μονάδες έχει τα δικά της τεχνικά και λειτουργικά  

χαρακτηριστικά, τα δεδομένα των οποίων παρουσιάζονται αναλυτικά στα 

παραρτήματα.  

3.2.2 Χαρακτηριστικά των συστημάτων 
 
 Σε αυτή την εργασία υπάρχουν πέντε συστήματα (ΣΤ1-ΣΤ5)  τα οποία 

αποτελούνται από μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα συστήματα αυτά 

διαφέρουν μεταξύ τους τόσο στον αριθμό των μονάδων που περιλαμβάνει το 

καθένα, όσο και στην κατηγορία των μονάδων (μονάδες αιχμής, μονάδες βάσης 

κ.τ.λ.). Για παράδειγμα, υπάρχουν συστήματα τα οποία δεν περιέχουν καθόλου 

μονάδες αιχμής.  

 Για τα συστήματα αυτά υπάρχει συγκεκριμένη διασύνδεση που καθορίζει τις 

επιτρεπτές ροές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι διασυνδέσεις αυτές χαρακτηρίζονται 

επίσης από ένα δεδομένο ανώτατο επιτρεπτό όριο, το οποίο λαμβάνεται υπόψιν στο 

μαθηματικό μοντέλο, και καθορίζει την μέγιστη ποσότητα ενέργειας που μπορεί να 

μεταφερθεί μεταξύ των συστημάτων. 

 Ο αντικειμενικός στόχος του υλοποιούμενου μαθηματικού μοντέλου είναι η 

εύρεση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας κάθε συστήματος, καθώς και η 

καθοριζόμενη  ροή ενέργειας που παρατηρείται μεταξύ αυτών. Επιπλέον, το 

μαθηματικό μοντέλο καθορίζει και την οριακή τιμή κάθε συστήματος. Τέλος, 

μεταβάλλοντας κάθε φορά το μέγιστο επιτρεπτό όριο της ροής ενέργειας που θα 

υπάρχει μεταξύ των διασυνδεδεμένων συστημάτων, θα βρεθεί ο αντίκτυπος της 

διασύνδεσης των συστημάτων. Στους παρακάτω πίνακες που ακολουθούν 

παρατίθενται δεδομένα που αφορούν τα συστήματα.  

Συγκεκριμένα, στον πίνακα 3.2 φαίνεται από ποιες μονάδες παραγωγής 

αποτελείται το κάθε σύστημα, ενώ στον πίνακα 3.3 φαίνεται η διασύνδεση που 

υπάρχει μεταξύ των συστημάτων. 
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Το κάθε ένα από αυτά τα συστήματα έχει την δική του απαίτηση σε εφεδρείες 

(πρωτεύουσα, δευτερεύουσα και τριτεύουσα), καθώς και  την δική του ζήτηση σε 

φορτίο για κάθε ώρα της  Ημέρας Κατανομής. 

 

 

3.3 Επίλυση του προβλήματος και παρουσίαση 

αποτελεσμάτων 

 Στην ενότητα αυτή γίνεται η επίλυση του προβλήματος και παρουσιάζονται 

τα αποτελέσματα. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, θα αντληθούν 

συμπεράσματα που αφορούν την παραγόμενη ενέργεια του κάθε συστήματος, τη 

Διασύνδεση 

Ανώτατο 
όριο ροής 
ενέργειας 

(MW) 

ΣΤ1 
ΣΤ2 300 

ΣΤ3 600 

ΣΤ5 750 

ΣΤ2 

ΣΤ1 300 

ΣΤ3 3375 

ΣΤ4 225 

ΣΤ5 450 

ΣΤ3 
ΣΤ1 600 

ΣΤ2 375 

ΣΤ4 375 

ΣΤ4 
ΣΤ2 225 

ΣΤ3 375 

ΣΤ5 375 

ΣΤ5 

ΣΤ1 750 

ΣΤ2 450 

ΣΤ4 375 

 

Μονάδα Σύστημα Μονάδα Σύστημα 

Unit1 

ΣΤ1 

Unit16 
ΣΤ3 

Unit2 Unit17 

Unit3 Unit18 

ΣΤ4 

Unit4 Unit19 

Unit5 Unit20 

Unit6 Unit21 

Unit7 Unit22 

Unit8 

ΣΤ2 

Unit23 

Unit9 Unit24 

Unit10 Unit25 

ΣΤ5 
Unit11 Unit26 

Unit12 Unit27 

Unit13 

ΣΤ3 
Unit28 

Unit14 Unit29 

Unit15   

 

Πίνακας 3.2: Οι εγκατεστημένες μονάδες  που 
αποτελούν το κάθε σύστημα  

 

Πίνακας 3.3: Η διασύνδεση που υπάρχει 

μεταξύ των συστημάτων 
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ροή ενέργειας μεταξύ των διασυνδεδεμένων συστημάτων καθώς και η εξέλιξη της 

Οριακής Τιμής του κάθε Συστήματος. 

 Για τα πρώτα 3 στάδια αυτής της εργασίας η επίλυση του μαθηματικού 

μοντέλου γίνεται δύο φορές, καθώς τα δεδομένα είναι κοινά μεταξύ τους. Στην 

πρώτη επίλυση του μοντέλου λαμβάνεται υπόψιν η διασύνδεση των μονάδων και 

ισχύουν τα δεδομένα του πίνακα 3.3. Αντίθετα, στην δεύτερη επίλυση θεωρείται ότι 

τα συστήματα δεν επικοινωνούν μεταξύ τους συνεπώς οι τιμές διασύνδεσης του 

πίνακα 3.3 θεωρούνται μηδενικές. 

 Στο 4 στάδιο της εργασίας γίνεται μια ανάλυση ευαισθησίας με σκοπό την 

εύρεση του αντίκτυπου της διασύνδεσης στο σύστημα. Η ανάλυση αυτή γίνεται 

αλλάζοντας κάθε φορά τα δεδομένα του πίνακα 3.3 και επιλύοντας εκ νέου το 

μοντέλο. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η ανάλυση πραγματοποιείται για εύρος 

±50% των αρχικών δεδομένων, με βήμα 10% κάθε φορά. 

 

3.3.1 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας  

 Αρχικά γίνεται η επίλυση του συστήματος λαμβάνοντας υπόψιν την 

διασύνδεση των συστημάτων. Ο κώδικας επιστρέφει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή 

κάθε μονάδας ξεχωριστά για κάθε ώρα της Ημέρας Κατανομής. Γνωρίζοντας από 

ποιες μονάδες αποτελείται το κάθε σύστημα, προκύπτουν οι πίνακες 3.4 και 3.5 οι 

οποίοι παρουσιάζουν την συνολική ενέργεια που παράγεται από κάθε σύστημα σε 

όλη την διάρκεια της Ημέρας Κατανομής με και χωρίς διασύνδεση αντίστοιχα . Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται ανά τύπο μονάδας . 

 

Σύστημα 

Τύπος μονάδας 

Βάσης 
(MWh) 

ΜΚΦ 
(MWh) 

Αιχμής 
(MWh) 

ΥΗΜ 
(MWh) 

ΑΠΕ 
(MWh) 

ΣΤ1 13185 935 0 770 0 

ΣΤ2 12460 13493 0 0 1734 

ΣΤ3 0 6240 0 4620 0 

ΣΤ4 28092 0 0 900 1387 

ΣΤ5 0 32167 0 0 4624 

Πίνακας 3.4:  Συνολική παραγωγή ενέργειας των συστημάτων ανα τύπο μονάδας με 

διασυνδεδεμένα συστήματα (MWh) 
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Σύστημα 

Τύπος μονάδας 

Βάσης 
(MWh) 

ΜΚΦ 
(MWh) 

Αιχμής 
(MWh) 

ΥΗΜ 
(MWh) 

ΑΠΕ 
(MWh) 

ΣΤ1 13870 13738 0 770 0 

ΣΤ2 11094 9875 0 0 1734 

ΣΤ3 0 6730 0 4620 0 

ΣΤ4 21835 0 0 900 1387 

ΣΤ5 0 29429 0 0 4624 

Πίνακας 3.5:  Συνολική ισχύς εξόδου των συστημάτων ανα τύπο μονάδας χωρίς 

διασυνδεδεμένα συστήματα (MWh) 

 Τα δεδομένα των πινάκων 3.4 και 3.5 παρουσιάζονται με τη βοήθεια 

διαγραμμάτων στα σχήματα 3.1 και 3.2: 

 

Σχήμα 3.1:  Διάγραμμα συνολικής ηλεκτροπαραγωγής των συστημάτων ανα τύπο 

μονάδας με διασυνδεδεμένα συστήματα (MWh) 
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Σχήμα 3.2:  Διάγραμμα συνολικής ηλεκτροπαραγωγής των συστημάτων ανα τύπο 

μονάδας χωρίς διασυνδεδεμένα συστήματα (MWh) 

Από την μορφή του διαγράμματος στο σχήμα 3.1 φαίνεται ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό της συνολικής ενέργειας παράγεται από μονάδες βάσης, ενώ ένα εξίσου 

μεγάλο κομμάτι της ενέργειας παράγεται από μονάδες κυμαινόμενου φορτίου. 

 Επίσης προκύπτει ότι δεν παράγεται καθόλου ενέργεια από μονάδες αιχμής, 

το οποίο είναι αναμενόμενο καθώς οι μονάδες αιχμής συνεισφέρουν σε μικρό 

ποσοστό ενέργεια στο σύστημα. Επίσης, από τα δεδομένα φαίνεται πως υπάρχει 

μόνο μια μονάδα αιχμής (Unit 5), η οποία ανήκει στο σύστημα 1. Το σύστημα όμως 

αποτελείται συνολικά από 7 μονάδες συνεπώς η μονάδα αιχμής η οποία έχει υψηλό 

λειτουργικό κόστος δεν επιλέχθηκε να λειτουργήσει και το φορτίο καλύπτεται από 

τις άλλες μονάδες.  

 Το σύστημα 4 (ΣΤ4) παράγει το μεγαλύτερο ποσοστό του φορτίου βάσης αφού 

4 από τις συνολικά 7 μονάδες του είναι λιγνιτικές. Αντίστοιχα, το σύστημα 5 (ΣΤ5) 

παράγει το μεγαλύτερο ποσοστό του κυμαινόμενου φορτίου αφού αποτελείται 

κυρίως από μονάδες κυμαινόμενου φορτίου. 

0

3800

7600

11400

15200

19000

22800

26600

30400

34200

38000

ΣΤ1 ΣΤ2 ΣΤ3 ΣΤ4 ΣΤ5

Η
λε

κτ
ρο

π
α

ρα
γω

γή
 (

Μ
W

h
)

Βάσης ΜΚΦ Αιχμής ΥΗΜ ΑΠΕ



40 

 

Από το διάγραμμα του σχήματος 3.2  φαίνεται ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της 

ενέργειας παράγεται από μονάδες κυμαινόμενου φορτίου και όχι από μονάδες 

βάσης όπως θα περιμέναμε. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αφού πλέον δεν υπάρχει 

ροή ενέργειας μεταξύ των συστημάτων, κάθε σύστημα βασίζεται στις δικές του 

μονάδες για να καλύψει την ζήτηση του φορτίου του. Οι μονάδες βάσης όμως, 

σύμφωνα με τα δεδομένα του προβλήματος, έχουν μικρότερο ανώτατο όριο ισχύος 

εξόδου (𝑃𝑖
𝑚𝑎𝑥) σε σχέση με της μονάδες κυμαινόμενου φορτίου. Αυτή η εξήγηση 

ισχύει για τα συστήματα ΣΤ1 και ΣΤ2 τα οποία περιέχουν μονάδες βάσης αλλά και 

μονάδες κυμαινόμενου φορτίου. 

Από την μορφή των δύο διαγραμμάτων μπορούμε επίσης να βγάλουμε ένα 

γενικό συμπέρασμα για την ροή ενέργειας μεταξύ των συστημάτων. Δηλαδή κατά την 

μετάβαση των συστημάτων από την κατάσταση χωρίς διασύνδεση σε αυτή της 

διασύνδεσης παρατηρούνται τα εξής: 

 ΣΤ1: Μείωση της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής κατά 47,5% 

 ΣΤ2: Αύξηση της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής κατά 18% 

 ΣΤ3: Μείωση της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής κατά 4% 

 ΣΤ4: Αύξηση της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής κατά 20% 

 ΣΤ5: Αύξηση της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής κατά 7% 

Συνεπώς μπορούμε από αυτή την ανάλυση να εκτιμήσουμε πως θα εξέρχεται 

σίγουρα ενέργεια από τα συστήματα ΣΤ1 και ΣΤ3. 

 

3.3.2 Ροή ενέργειας μεταξύ των συστημάτων 

 Η ανάλυση που αναπτύχθηκε προηγουμένως θα επαληθευτεί σε αυτό το 

κομμάτι της εργασίας. Κατά την επίλυση του μοντέλου, η μεταβλητή 𝐶𝐹𝐿𝑠′𝑠 𝑡 

λαμβάνει μη μηδενικές τιμές μόνο εάν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των συστημάτων. 

Η μεταβλητή αυτή εκφράζει το ποσό ενέργειας το οποίο μεταφέρεται μεταξύ των 

συστημάτων. Συνεπώς από την  επίλυση του μοντέλου, προκύπτει ο πίνακας 3.6: 
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Συστήματα που εξάγουν ενέργεια (MWh) 

ΣΤ1 ΣΤ2 ΣΤ3 ΣΤ4 ΣΤ5 

  ΣΤ1 - 4271 3015 - 6202 

Συστήματα  ΣΤ2 0 - 0 134 0 

που εισάγουν ΣΤ3 0 281 - 3225 - 

ενέργεια(MWh) ΣΤ4 - 0 0 - 0 

  ΣΤ5 0 566 - 2898 - 

                    Πίνακας 3.6:  Ροή ενέργειας μεταξύ των διασυνδεδεμένων συστημάτων 

Στον παραπάνω πίνακα, σε κάποια κελιά υπάρχουν παύλες (-), ενώ σε κάποια 

άλλα η τιμή μηδέν. Με παύλα συμβολίζονται ροές ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες δεν 

μπορούν γίνουν. Αυτές οι απαγορευμένες διασυνδέσεις οφείλονται σε λογικούς 

περιορισμούς, λόγω αρχικών συνθηκών οι οποίες απαγορεύουν την ροή ενέργειας 

από ένα σύστημα προς τον εαυτό του. Επίσης απαγορευμένες διασυνδέσεις 

προκύπτουν λόγω των δεδομένων του προβλήματος (μη ύπαρξη διασύνδεσης μεταξύ 

των συγκεκριμένων συστημάτων). Σε αντίθεση, η μηδενική τιμή σημαίνει ότι 

μολονότι μια διασύνδεση είναι ενεργή, το αποτέλεσμα που προέκυψε από την 

επίλυση του μοντέλου είναι μηδενική ροή. 

Τα αποτελέσματα του πίνακα 3.6 παρουσιάζονται με την βοήθεια 

διαγράμματος στο σχήμα 3.3: 

 

Σχήμα 3.3:  Διάγραμμα ροής ενέργειας μεταξύ των συστημάτων (MWh) 
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Το διάγραμμα του σχήματος 3.3 δίνει πληροφορίες για το ακριβές ποσό της 

ενέργειας που μεταφέρεται μεταξύ των συστημάτων. Στον οριζόντιο άξονα 

βρίσκονται τα συστήματα τα οποία εισάγουν ενέργεια, ενώ στο υπόμνημα φαίνονται 

τα συστήματα τα οποία εξάγουν ενέργεια.  

Από την μορφή του διαγράμματος φαίνεται πως το σύστημα ΣΤ1 εισάγει το 

μεγαλύτερο ποσό της ενέργειας, ενώ τα συστήματα ΣΤ3 και ΣΤ5 εισάγουν περίπου το 

ίδιο ποσό ενέργειας. Από την ανάλυση που έγινε στο τέλος της υποενότητας 3.3.1, 

βγήκε το συμπέρασμα πως σίγουρα τα συστήματα ΣΤ1 και ΣΤ3 θα εισάγουν ενέργεια. 

Παρόλο που το συμπέρασμα ήταν αληθές, παρατηρούμε ότι και το ΣΤ5 εισάγει 

ενέργεια και ένα ελάχιστο (σχεδόν αμελητέο) ποσό ενέργειας το ΣΤ2. Παρόλο που 

αυτά τα δύο συστήματα εισάγουν ενέργεια, η ενέργεια που εξάγουν στο σύστημα 

ΣΤ1 είναι μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα να μειώνεται η παραγόμενη ενέργεια των 

συστημάτων όταν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ τους. 

 

3.3.3 Οριακή τιμή των συστημάτων 

Σχήμα 3.4: Διάγραμμα εξέλιξης της οριακής τιμής των συστημάτων χωρίς 
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Από την μορφή του διαγράμματος στο σχήμα 3.4 παρατηρούμε πως η οριακή 

τιμή των συστημάτων παραμένει σχετικά σταθερή σε όλη την διάρκεια της ημέρας 

για τα συστήματα ΣΤ2, ΣΤ3, ΣΤ4 και ΣΤ5.   

 Συγκεκριμένα, κατά μέσο όρο η οριακή τιμή του ΣΤ4 κυμαίνεται γύρω από τα 

25 €/MWh η οποία είναι η χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα. Η 

οριακή τιμή των συστημάτων ΣΤ2 και ΣΤ5 κυμαίνεται στα 27 €/MWh και 36 €/MWh. 

Η τιμή του ΣΤ3 παραμένει σταθερή σε όλη την διάρκεια στα 47 €/MWh. Αυτές οι τιμές 

συμφωνούν πλήρως με τα δεδομένα αφού η οριακή τιμή του συστήματος προκύπτει 

σύμφωνα με την προσφορά της κάθε μονάδας, η οποία σε αυτό το πρόβλημα 

εκφράζεται με την παράμετρο 𝐶𝑖 𝑓. 

 Σε αντίθεση, το ΣΤ1 δεν έχει σταθερή οριακή τιμή κατά την διάρκεια της 

ημέρας. Συγκεκριμένα μέχρι την ώρα t=8, η τιμή κυμαίνεται στα 30 €/MWh ενώ την 

ώρα t=9 η τιμή ανεβαίνει στα 52 €/MWh και παραμένει σχετικά σταθερή για το 

υπόλοιπο της ημέρας. 

Σχήμα 3.5: Διάγραμμα εξέλιξης της οριακής τιμής των συστημάτων με διασύνδεση 
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και t=20 παρατηρείται μια αυξομείωση της οριακής τιμής, ενώ σταθεροποιείται ξανά 

μέχρι την ώρα t=23. Τέλος, την ώρα t=24 παρατηρείται πτώση στην τιμή της.  

Το διάγραμμα του σχήματος 3.5 παρουσιάζει μεγάλες διαφορές σε σχέση με 

αυτό του σχήματος 3.4. Σε αυτό το διάγραμμα παρατηρούμε πως όλα τα συστήματα 

παρουσιάζουν την ίδια μορφή σε όλη την διάρκεια της ημέρας. Η ύπαρξη 

διασυνδέσεων μεταξύ κάποιων συστημάτων δύναται να οδηγήσει στην σύγκλιση των 

τιμών των συστημάτων σε σημαντικό βαθμό. Όπως αναμενόταν με βάση την 

οικονομική θεωρία, στα συστήματα που χαρακτηρίζονται από καθαρές εξαγωγές 

ηλεκτρικής ενέργειας παρατηρείται μια αύξηση στην οριακή τιμή τους, ενώ αντίθετα 

στα συστήματα που χαρακτηρίζονται από καθαρές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας 

παρατηρείται μια πτώση στην αντίστοιχη τιμή τους. 

Συγκεκριμένα, στα συστήματα ΣΤ1 και ΣΤ3, τα οποία χαρακτηρίζονται από 

καθαρές εισαγωγές ενέργειας, παρατηρείται μείωση στην ΟΤΣ (κατά μέσο όρο τιμή) 

της τάξεως 17% και  23% αντίστοιχα. Σε αντίθεση στα συστήματα ΣΤ2 και ΣΤ4, τα 

οποία χαρακτηρίζονται από καθαρές εξαγωγές ενέργειας, παρατηρείται αύξηση της 

ΟΤΣ της τάξεως 27% και 41% αντίστοιχα. Η κατά μέσο όρο τιμή της ΟΤΣ στο ΣΤ5 

παραμένει σταθερή στα 36 €/MWh.  

 

3.3.4 Ανάλυση ευαισθησίας 

 Σαν τελικό στάδιο της εργασίας, πραγματοποιείται μια ανάλυση ευαισθησίας 

μεταβάλλοντας κάθε φορά το ανώτατο όριο της δυναμικότητας διασύνδεσης που 

υπάρχει μεταξύ των διασυνδεδεμένων συστημάτων. Η ανάλυση γίνεται σε εύρος 

±50% σε σχέση με τα αρχικά δεδομένα, με βήμα ±10% κάθε φορά. Τα αποτελέσματα 

αφορούν την παραγόμενη ενέργεια κάθε συστήματος ανάλογα με τον τύπο της κάθε 

μονάδας.  

 Στους πίνακες 3.7-3.10 που ακολουθούν, περιέχονται τα αποτελέσματα από 

τις αναλύσεις που έγιναν. 
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Σύστημα 

Ανάλυση +10% και +20% 

Τύπος μονάδας 

Βάσης 
(MWh) 

ΜΚΦ 
(MWh) 

Αιχμής 
(MWh) 

ΥΗΜ 
(MWh) 

ΑΠΕ 
(MWh) 

ΣΤ1 13185 935 0 770 276 

ΣΤ2 12460 13493 - 0 1734 

ΣΤ3 0 6240 - 4620 0 

ΣΤ4 28092 0 - 900 1387 

ΣΤ5 276 32167 - 0 4624 

Σύστημα 

Ανάλυση -10% και -20% 

Τύπος μονάδας 

Βάσης 
(MWh) 

ΜΚΦ 
(MWh) 

Αιχμής 
(MWh) 

ΥΗΜ 
(MWh) 

ΑΠΕ 
(MWh) 

ΣΤ1 13185 935 0 770 276 

ΣΤ2 12460 13493 - 0 1734 

ΣΤ3 0 6240 - 4620 0 

ΣΤ4 28092 0 - 900 1387 

ΣΤ5 276 32167 - 0 4624 

Πίνακας 3.7: Αποτελέσματα ανάλυσης ευαισθησίας για εύρος ±10% και ±20% της 

δυναμικότητας διασύνδεσης μεταξύ των συστημάτων 

Σύστημα 

Ανάλυση +30% 

Τύπος μονάδας 

Βάσης 
(MWh) 

ΜΚΦ 
(MWh) 

Αιχμής 
(MWh) 

ΥΗΜ 
(MWh) 

ΑΠΕ 
(MWh) 

ΣΤ1 13177 935 0 770 276 

ΣΤ2 12475 13493 - 0 1734 

ΣΤ3 0 6240 - 4620 0 

ΣΤ4 28084 0 - 900 1387 

ΣΤ5 276 32167 - 0 4624 

Σύστημα 

Ανάλυση -30% 

Τύπος μονάδας 

Βάσης 
(MWh) 

ΜΚΦ 
(MWh) 

Αιχμής 
(MWh) 

ΥΗΜ 
(MWh) 

ΑΠΕ 
(MWh) 

ΣΤ1 13190 935 0 770 276 

ΣΤ2 12481 13493 - 0 1734 

ΣΤ3 0 6240 - 4620 0 

ΣΤ4 28066 0 - 900 1387 

ΣΤ5 276 32167 - 0 4624 

Πίνακας 3.8: Αποτελέσματα ανάλυσης ευαισθησίας για εύρος ±30% της 

δυναμικότητας διασύνδεσης μεταξύ των συστημάτων 
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Σύστημα 

Ανάλυση +40% 

Τύπος μονάδας 

Βάσης 
(MWh) 

ΜΚΦ 
(MWh) 

Αιχμής 
(MWh) 

ΥΗΜ 
(MWh) 

ΑΠΕ 
(MWh) 

ΣΤ1 13120 935 0 770 276 

ΣΤ2 12679 13493 - 0 1734 

ΣΤ3 0 6240 - 4620 0 

ΣΤ4 27937 0 - 900 1387 

ΣΤ5 276 32167 - 0 4624 

Σύστημα 

Ανάλυση -40% 

Τύπος μονάδας 

Βάσης 
(MWh) 

ΜΚΦ 
(MWh) 

Αιχμής 
(MWh) 

ΥΗΜ 
(MWh) 

ΑΠΕ 
(MWh) 

ΣΤ1 13233 675 431 770 276 

ΣΤ2 12710 13219 - 0 1734 

ΣΤ3 0 6240 - 4620 0 

ΣΤ4 28061 0 - 900 1387 

ΣΤ5 276 32003 - 0 4624 

Πίνακας 3.9: Αποτελέσματα ανάλυσης ευαισθησίας για εύρος ±40% της 

δυναμικότητας διασύνδεσης μεταξύ των συστημάτων 

Σύστημα 

Ανάλυση +50% 

Τύπος μονάδας 

Βάσης 
(MWh) 

ΜΚΦ 
(MWh) 

Αιχμής 
(MWh) 

ΥΗΜ 
(MWh) 

ΑΠΕ 
(MWh) 

ΣΤ1 13120 935 0 770 276 

ΣΤ2 12679 13493 - 0 1734 

ΣΤ3 0 6240 - 4620 0 

ΣΤ4 27937 0 - 900 1387 

ΣΤ5 276 32167 - 0 4624 

Σύστημα 

Ανάλυση -50% 

Τύπος μονάδας 

Βάσης 
(MWh) 

ΜΚΦ 
(MWh) 

Αιχμής 
(MWh) 

ΥΗΜ 
(MWh) 

ΑΠΕ 
(MWh) 

ΣΤ1 13481 5618 0 770 276 

ΣΤ2 12866 6975 - 0 1734 

ΣΤ3 0 7211 - 4620 0 

ΣΤ4 28040 0 - 900 1387 

ΣΤ5 276 32380 - 0 4624 

Πίνακας 3.10: Αποτελέσματα ανάλυσης ευαισθησίας για εύρος ±50% της 

δυναμικότητας διασύνδεσης μεταξύ των συστημάτων 
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Στα σχήματα 3.6 και 3.7 που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

των παραπάνω πινάκων σε διαγράμματα. Επειδή τα αποτελέσματα για την ανάλυση 

+10% και +20% είναι ίδια μεταξύ τους παρουσιάζονται σε ένα κοινό διάγραμμα. Αυτά 

τα διαγράμματα εκφράζουν την παραγόμενη ενέργεια των συστημάτων, ανάλογα με 

τον τύπο των μονάδων που περιέχουν το καθένα. 
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Σχήμα 3.6: Διαγράμματα παραγόμενης ενέργειας για ανάλυση σε εύρος +50% 
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Σχήμα 3.7: Διαγράμματα παραγόμενης ενέργειας για ανάλυση σε εύρος -50% 
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 Από την μορφή των διαγραμμάτων στο σχήμα 3.6 φαίνεται πως με αύξηση 

της ανώτατης τιμής της διασύνδεσης των συστημάτων δεν παρατηρείται καμία 

σημαντική αλλαγή στην παραγόμενη ενέργεια των μονάδων. Δηλαδή, από ένα 

σημείο και μετά, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη είναι η μέγιστη επιτρεπτή τιμή της 

ροής ενέργειας μεταξύ των συστημάτων, τα αποτελέσματα του μαθηματικού 

μοντέλου είναι ταυτόσημα.  

 Από την μορφή των διαγραμμάτων στο σχήμα 3.7 φαίνεται πως για εύρος 

μείωσης της διασύνδεσης μέχρι και 40% δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά 

στα αποτελέσματα. Για 50% μείωση όμως παρατηρούμε ότι υπάρχει αύξηση της 

παραγόμενης ισχύος στο σύστημα ΣΤ1 και αντίστοιχη μείωση στο σύστημα ΣΤ2. Όσο 

μειώνεται η τιμή της διασύνδεσης, για μείωση δηλαδή μεγαλύτερη από 50%, η 

μορφή του διαγράμματος τείνει να πλησιάσει την μορφή του διαγράμματος στο 

σχήμα 3.4 στο οποίο δεν επικοινωνούν τα συστήματα μεταξύ τους.  

 Οι διαφορές οφείλονται στο ότι καθώς μειώνεται η τιμή της διασύνδεσης, το 

κάθε σύστημα παράγει σε μεγαλύτερο βαθμό ενέργεια τοπικά για να καλύψει την 

ζήτηση του σε φορτίο, ανεξάρτητα από το λειτουργικό κόστος. Γι’ αυτό σε χαμηλές 

τιμές διασύνδεσης το σύστημα ΣΤ1 παράγει όλο και περισσότερη ενέργεια από 

μονάδες κυμαινόμενου φορτίου και όχι από μονάδες βάσης.  

 Αντίστοιχα, όταν αυξάνεται η τιμή της διασύνδεσης, τότε σε ένα σύστημα με 

υψηλό κόστος ηλεκτροπαραγωγής αναμένεται μείωση της συνολικής παραγόμενης 

ενέργειας δεδομένου ότι υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς της από άλλα συστήματα 

που μπορούν να παράγουν ενέργεια με χαμηλότερο κόστος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

4. Συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω μελέτη 

 

4.1. Συμπεράσματα 
 
 Ο κύριος στόχος πραγματοποίησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας 

είναι η ανάπτυξη ενός μαθηματικού μοντέλου για την επίλυση ενός 

αντιπροσωπευτικού προβλήματος ένταξης μονάδων παραγωγής. Το πρόβλημα αυτό 

αποτελείται από ένα σύνολο συστημάτων τα οποία έχουν τις δικές τους μονάδες 

παραγωγής και τελικός στόχος είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων για την παραγόμενη 

ενέργεια των συστημάτων, για την ροή ενέργειας που υπάρχει μεταξύ αυτών των 

συστημάτων, καθώς και για την διαμορφούμενη οριακή τιμή του κάθε συστήματος. 

 Στο 2ο κεφάλαιο αυτής της εργασίας έγινε ανάπτυξη του μαθηματικού 

μοντέλου το οποίο περιλαμβάνει εξισώσεις και περιορισμούς που αφορούν τις 

διάφορες φάσεις των μονάδων (φάση συγχρονισμού, παραμονής σε ενδιάμεσο 

φορτίο κ.α), περιορισμούς ισχύος εξόδου των μονάδων καθώς και ρυθμού ανόδου 

και καθόδου της ισχύος και περιορισμούς που αφορούν το κόστος λειτουργίας. Ο 

αντικειμενικός στόχος του μαθηματικού μοντέλου είναι η βέλτιστη κάλυψη της 

ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας όλων των συστημάτων με τον βέλτιστο οικονομικά 

τρόπο, ικανοποιώντας ταυτόχρονα μια σειρά τεχνικών, οικονομικών και άλλων 

λογικών περιορισμών. 

Στο 3ο κεφάλαιο έγινε η επίλυση του μοντέλου και η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων. Οι εξεταζόμενες μελέτες περίπτωσης διακρίνονται μεταξύ τους 

ανάλογα με το αν λαμβάνουν υπόψιν ή όχι την δυνατότητα διασύνδεσης των 

συστημάτων μεταξύ τους. Επιπρόσθετα, έγινε ανάλυση ευαισθησίας μεταβάλλοντας 

κάθε φορά την μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή της διασύνδεσης. Από τα αποτελέσματα 

προκύπτει ότι όταν τα συστήματα δεν συνδέονται μεταξύ τους, κάθε σύστημα 

Κεφάλαιο 4ο 
Συμπεράσματα και προτάσεις για 

περαιτέρω μελέτη 
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καλύπτει την δική του ζήτηση σε ηλεκτρικό φορτίο, ανάλογα με τις τοπικά 

εγκατεστημένες μονάδες. Στην περίπτωση ύπαρξης διασύνδεσης μεταξύ των 

συστημάτων, τότε η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους επιτυγχάνεται μέσω της 

μεταφοράς ενέργειας από συστήματα χαμηλού κόστους παραγωγής προς συστήματα 

με υψηλότερο κόστος ηλεκτροπαραγωγής. Ένα γενικότερο συμπέρασμα που μπορεί 

να εξαχθεί είναι ότι το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας δύναται να 

μειώσει το συνολικό κόστος ηλεκτροπαραγωγής ευρύτερων ενώσεων και 

περιφερειών, οδηγώντας στην σύγκλιση των τιμών των επιμέρους συστημάτων και 

ενισχύοντας την συνολική ανταγωνιστικότητά τους. Παράλληλα, μπορεί να 

αποτελέσει και ένα οδηγό προς τις μελλοντικές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες 

ηλεκτροπαραγωγής που πρόκειται να εγκατασταθούν σε κάθε σύστημα. 

 Η ανάλυση ευαισθησίας έγινε αλλάζοντας κάθε φορά την μέγιστη τιμή της 

διασύνδεσης κατά ±10% μέχρι ένα εύρος ±50%. Παρατηρήθηκε πως για μείωση της 

τιμής από 50% και πάνω, η διασύνδεση έχει επίδραση στην παραγόμενη ενέργεια 

των συστημάτων και πως τα αποτελέσματα ολοένα και πλησιάζουν στην περίπτωση 

κατά την οποία τα συστήματα δεν διασυνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή αυξάνεται το 

συνολικό κόστος επειδή οι μονάδες δεν μπορούν να ανταλλάξουν ενέργεια. Αντίθετα, 

κατά την αύξηση της τιμής της διασύνδεσης, παρατηρούνται ελάχιστες διαφορές 

στην παραγόμενη ενέργεια των συστημάτων και αυτό επειδή από ένα σημείο και 

μετά, το μοντέλο έχει καθορίσει τον βέλτιστο συνδυασμό που πρέπει να υπάρχει 

μεταξύ των μονάδων, οπότε οποιαδήποτε αλλαγή δεν έχει επίδραση στα συστήματα. 

 

4.2. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 
 Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε το πρόβλημα του ημερήσιου ενεργειακού 

προγραμματισμού συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής που μπορεί να είναι 

διασυνδεδεμένα μεταξύ τους. Η παρούσα προσέγγιση λαμβάνει υπόψιν όλα τα 

τεχνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων και 

διασφαλίζει την βέλτιστη οικονομικά λύση η όποια είναι και ταυτόχρονα τεχνικά 

εφικτή. Η μαζική όμως διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εγείρει τεχνικά 

και οικονομικά ζητήματα, γι’ αυτό και κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική η εξέταση 

επιπλέον αντιπροσωπευτικών ημερών με διάφορα επίπεδα διείσδυσης 
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ανά τεχνολογία) ώστε να εξαχθούν ασφαλέστερα 

συμπεράσματα για τον αντίκτυπο τους.  

Επιπλέον, η ενσωμάτωση αβεβαιότητας σε κάποιες από τις προσδιοριστικές 

παραμέτρους του συστήματος (π.χ., τιμή καυσίμων, τιμή δικαιωμάτων εκπομπών 

CO2) δύναται να έχει σημαντικό αντίκτυπο σε μια σειρά θεμάτων μεταξύ των οποίων 

η σειρά φόρτισης των μονάδων και γι’ αυτό θα πρέπει επίσης να μελετηθεί διεξοδικά. 

Ιδιαίτερα κρίσιμη θεωρείται επίσης και η εξέταση εναλλακτικών μοντέλων 

οργάνωσης και εκκαθάρισης αγορών ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. χρηματιστήρια 

ενέργειας, δυνατότητα σύναψης διμερών συμβολαίων) και η εξέταση του αντίκτυπου 

τους στα εξεταζόμενα μεγέθη που πραγματεύεται και η παρούσα διπλωματική 

εργασία. 

 Τέλος, εστιάζοντας σε μακροοικονομική κλίμακα, είναι σαφές ότι η 

απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών έχει επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον 

οποίο λαμβάνονται επενδυτικές αποφάσεις εξαιτίας του διασυνοριακού εμπορίου. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αναγκαιότητα υλοποίησης νέων μεθοδολογικών 

προσεγγίσεων οι οποίες να λαμβάνουν υπόψιν τέτοιου είδους αποφάσεις, 

δεδομένου ότι το πρόβλημα του μακροχρόνιου σχεδιασμού τείνει να ξεφύγει από τα 

εθνικά σύνορα και οδεύει προς ένα ευρύτερο πλαίσιο της ενοποίησης των 

Ευρωπαϊκών και όχι μόνο ενεργειακών αγορών (Κολτσακλής, 2015). 
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Παράρτημα Α- Δεδομένα μονάδων παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας 

 

 
Pmin 
(MW) 

Pmax 
(MW) 

Pmin_AGC 
(MW) 

Pmax_AGC 
(MW) 

Psoak 
(MW) 

Pini 
(MW) 

Unit1 150 300 0 0 90 200 

Unit2 180 350 0 0 100 200 

Unit3 200 400 240 320 110 300 

Unit4 250 450 300 360 135 300 
Unit5 50 150 60 120 41,5 0 

Unit6 0 100 10 90 0 0 

Unit7 0 150 15 135 0 0 

Unit8 150 300 0 0 90 0 
Unit9 180 350 0 0 100 200 

Unit10 200 400 240 320 110 300 

Unit11 250 450 300 360 135 300 

Unit12 0 300 - - - - 
Unit13 0 100 10 90 0 0 

Unit14 0 150 15 135 0 0 

Unit15 0 200 20 180 0 0 

Unit16 0 300 30 270 0 0 

Unit17 250 450 300 360 135 300 

Unit18 150 300 0 0 90 200 

Unit19 180 350 0 0 100 200 

Unit20 150 300 0 0 90 200 
Unit21 180 350 0 0 100 200 

Unit22 0 100 10 90 0 0 

Unit23 0 150 15 135 0 0 

Unit24 0 200 - - - - 

Unit25 0 1000 - - - - 

Unit26 200 400 240 320 110 300 

Unit27 250 450 300 360 135 300 

Unit28 200 400 240 320 110 300 
Unit29 250 450 300 360 135 300 

 
Πίνακας Α.1: Χαρακτηριστικά ισχύος των μονάδων παραγωγής 

 
 
 

Παράρτημα Α- Δεδομένα μονάδων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 



58 

 

 
 
 

  
NLC 

(€/hr) 
SUC 
(€) 

SDC 
(€) 

Unit1 1894 64007 10000 

Unit2 1644 79892 10000 

Unit3 3367 24832 5000 

Unit4 3839 30476 5000 
Unit5 965 2568 500 

Unit6 0 0 0 

Unit7 0 0 0 

Unit8 1894 64007 10000 

Unit9 1644 79892 10000 

Unit10 3367 24832 5000 

Unit11 3839 30476 5000 

Unit12 - - - 

Unit13 0 0 0 

Unit14 0 0 0 

Unit15 0 0 0 

Unit16 0 0 0 

Unit17 3839 30476 5000 

Unit18 1894 64007 10000 

Unit19 1644 79892 10000 

Unit20 1894 64007 10000 
Unit21 1644 79892 10000 

Unit22 0 0 0 

Unit23 0 0 0 

Unit24 - - - 

Unit25 - - - 

Unit26 3367 24832 5000 

Unit27 3839 30476 5000 
Unit28 3367 24832 5000 

Unit29 3839 30476 5000 

 
Πίνακας Α.2: Χαρακτηριστικά κόστη των μονάδων παραγωγής 
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UT 
(hr) 

DT 
(hr) 

Tsyn 
(hr) 

Tsoak 
(hr) 

Tdes 
(hr) 

Unit1 8 4 3 3 3 

Unit2 8 4 3 3 3 

Unit3 4 3 1 1 2 

Unit4 4 3 1 1 2 
Unit5 1 1 0 0 0 

Unit6 1 1 0 0 0 

Unit7 1 1 0 0 0 

Unit8 8 4 3 3 3 

Unit9 8 4 3 3 3 

Unit10 4 3 1 1 2 

Unit11 4 3 1 1 2 

Unit12 - - - - - 

Unit13 1 1 0 0 0 

Unit14 1 1 0 0 0 

Unit15 1 1 0 0 0 

Unit16 1 1 0 0 0 

Unit17 4 3 1 1 2 

Unit18 8 4 3 3 3 

Unit19 8 4 3 3 3 

Unit20 8 4 3 3 3 
Unit21 8 4 3 3 3 

Unit22 1 1 0 0 0 

Unit23 1 1 0 0 0 

Unit24 - - - - - 

Unit25 - - - - - 

Unit26 4 3 1 1 2 

Unit27 4 3 1 1 2 
Unit28 4 3 1 1 2 

Unit29 4 3 1 1 2 

 
Πίνακας Α.3: Χαρακτηριστικοί χρόνοι των μονάδων παραγωγής 
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  RC1 RC2 RC3S RC3NS 

Unit1 1,01 0 3 2,01 

Unit2 1,04 0 3,01 2,03 

Unit3 1,51 2,51 3,04 2,07 

Unit4 1,55 2,55 3,07 2,1 

Unit5 2 3 3,09 2,3 

Unit6 1 1 1 1 

Unit7 1 1 1 1 

Unit8 1,01 0 3 2,01 

Unit9 1,04 0 3,01 2,03 

Unit10 1,51 2,51 3,04 2,07 

Unit11 1,55 2,55 3,07 2,1 

Unit12 - - - - 

Unit13 1 1 1 1 

Unit14 1 1 1 1 

Unit15 1 1 1 1 

Unit16 1 1 1 1 

Unit17 1,55 2,55 3,07 2,1 

Unit18 0 0 0 0 

Unit19 0 0 0 0 

Unit20 0 0 0 0 

Unit21 0 0 0 0 

Unit22 1 1 1 1 

Unit23 1 1 1 1 

Unit24 - - - - 

Unit25 - - - - 

Unit26 1,51 2,51 3,04 2,07 

Unit27 1,55 2,55 3,07 2,1 

Unit28 1,51 2,51 3,04 2,07 

Unit29 1,55 2,55 3,07 2,1 

 
 

Πίνακας Α.4: Επιπρόσθετα κόστη των μονάδων παραγωγής όταν προσφέρουν εφεδρείες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

 

 

  
RD 

(MW/min) 
RU 

(MW/min) 
RD_AGC 

(MW/min) 
RU_AGC 

(MW/min) 

Unit1 2 2 0 0 

Unit2 2 2 0 0 

Unit3 24 24 19,2 19,2 

Unit4 24 24 19,2 19,2 

Unit5 8 8 6,4 6,4 

Unit6 100 100 100 100 

Unit7 100 100 100 100 

Unit8 2 2 0 0 

Unit9 2 2 0 0 

Unit10 24 24 19,2 19,2 

Unit11 24 24 19,2 19,2 

Unit12 - - - - 

Unit13 100 100 100 100 

Unit14 100 100 100 100 

Unit15 100 100 100 100 

Unit16 100 100 100 100 

Unit17 24 24 19,2 19,2 

Unit18 2 2 0 0 

Unit19 2 2 0 0 

Unit20 2 2 0 0 

Unit21 2 2 0 0 

Unit22 100 100 100 100 

Unit23 100 100 100 100 

Unit24 - - - - 

Unit25 - - - - 

Unit26 24 24 19,2 19,2 

Unit27 24 24 19,2 19,2 

Unit28 24 24 19,2 19,2 

Unit29 24 24 19,2 19,2 

 
Πίνακας Α.5: Ρυθμοί ανόδου και καθόδου των μονάδων 
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R1 

(MW) 
R3NS 
(MW) 

Unit1 15 0 

Unit2 17,5 0 

Unit3 20 0 

Unit4 22,5 360 

Unit5 7,5 120 

Unit6 5 100 

Unit7 7,5 150 

Unit8 15 0 

Unit9 17,5 0 

Unit10 20 0 

Unit11 22,5 360 

Unit12 - - 

Unit13 5 100 

Unit14 7,5 150 

Unit15 5 200 

Unit16 7,5 300 

Unit17 22,5 360 

Unit18 15 0 

Unit19 17,5 0 

Unit20 15 0 

Unit21 17,5 0 

Unit22 5 100 

Unit23 7,5 150 

Unit24 - - 

Unit25 - - 

Unit26 20 0 

Unit27 22,5 360 

Unit28 20 0 

Unit29 22,5 360 

 

Πίνακας Α.6: Μέγιστη συνεισφορά σε 
πρωτεύουσα και τριτεύουσα εφεδρεία  των 
μονάδων 

 

  IniStat u_ini 

Unit1 2 1 

Unit2 2 1 

Unit3 2 1 

Unit4 2 1 

Unit5 4 0 

Unit6 4 0 

Unit7 4 0 

Unit8 4 0 

Unit9 2 1 

Unit10 2 1 

Unit11 2 1 

Unit12 - - 

Unit13 4 0 

Unit14 4 0 

Unit15 4 0 

Unit16 4 0 

Unit17 2 1 

Unit18 2 1 

Unit19 2 1 

Unit20 2 1 

Unit21 2 1 

Unit22 4 0 

Unit23 4 0 

Unit24 - - 

Unit25 - - 

Unit26 2 1 

Unit27 2 1 

Unit28 2 1 

Unit29 2 1 

 

Πίνακας Α.7: Παράμετροι αρχικοί 
κατάστασης των μονάδων 
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B  
(MW) 

1 2 3 4 5 

Unit1 120 80 50 30 20 

Unit2 130 100 60 40 20 

Unit3 170 120 70 40 - 

Unit4 170 110 90 60 20 

Unit5 80 50 20 - - 

Unit6 100 - - - - 

Unit7 150 - - - - 

Unit8 120 80 50 30 20 

Unit9 130 100 60 40 20 

Unit10 170 120 70 40   

Unit11 170 110 90 60 20 

Unit12 - - - - - 

Unit13 100 - - - - 

Unit14 150 - - - - 

Unit15 200 - - - - 

Unit16 300 - - - - 

Unit17 170 110 90 60 20 

Unit18 120 80 50 30 20 

Unit19 130 100 60 40 20 

Unit20 120 80 50 30 20 

Unit21 130 100 60 40 20 

Unit22 100 - - - - 

Unit23 150 - - - - 

Unit24 - - - - - 

Unit25 - - - - - 

Unit26 170 120 70 40  - 

Unit27 170 110 90 60 20 

Unit28 170 120 70 40 - 

Unit29 170 110 90 60 20 

 
Πίνακας Α.8: Εύρος ισχύος των μονάδων ανά μπλοκ f 
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C 
 (€/MWh) 

1 2 3 4 5 

Unit1 29,3 80 50 30 20 

Unit2 30 100 60 40 20 

Unit3 50,5 120 70 40   

Unit4 51 110 90 60 20 

Unit5 90 50 20 - - 

Unit6 - - - - - 

Unit7 - - - - - 

Unit8 26,37 80 50 30 20 

Unit9 27 100 60 40 20 

Unit10 40,4 120 70 40   

Unit11 40,8 110 90 60 20 

Unit12 - - - - - 

Unit13 - - - - - 

Unit14 - - - - - 

Unit15 - - - - - 

Unit16 - - - - - 

Unit17 45,9 110 90 60 20 

Unit18 23,44 80 50 30 20 

Unit19 24 100 60 40 20 

Unit20 23,44 80 50 30 20 

Unit21 24 100 60 40 20 

Unit22 - - - - - 

Unit23 - - - - - 

Unit24 - - - - - 

Unit25 - - - - - 

Unit26 35,35 120 70 40   

Unit27 35,7 110 90 60 20 

Unit28 35,35 120 70 40 - 

Unit29 35,7 110 90 60 20 

 
Πίνακας Α.9: Οριακό κόστος των μονάδων ανά μπλοκ f 
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Χρόνος (h)
Unit12 Unit24 Unit25

  
Emax 
(MW) 

Emin 
(MW) 

Unit6 300 160 

Unit7 470 260 

Unit13 600 320 

Unit14 940 520 

Unit15 1200 640 

Unit16 1880 1040 

Unit22 400 160 

Unit23 500 160 

 

Σχήμα Α.1: Διαθεσιμότητα των ΑΠΕ 

Πίνακας Α.10: Ανώτατα και κατώτατα 
όρια των ΥΗΜ 
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Παράρτημα Β - Δεδομένα των ενεργειακών 

συστημάτων 

 

 
 

  

D 
(ΜW) 

S1 S2 S3 S4 S5 

101 998 798 399 848 1198 

102 905 724 362 769 1086 

103 866 693 346 736 1039 

104 845 676 338 718 1014 

105 831 665 332 706 997 

106 855 684 342 727 1026 

107 928 742 371 789 1114 

108 1082 866 433 920 1298 

109 1237 990 495 1051 1484 

110 1350 1080 540 1148 1620 

111 1367 1094 547 1162 1640 

112 1396 1117 558 1187 1675 

113 1408 1126 563 1197 1690 

114 1402 1122 561 1192 1682 

115 1350 1080 540 1148 1620 

116 1274 1019 510 1083 1529 

117 1237 990 495 1051 1484 

118 1226 981 490 1042 1471 

119 1226 981 490 1042 1471 

120 1258 1006 503 1069 1510 

121 1402 1122 561 1192 1682 

122 1453 1162 581 1235 1744 

123 1299 1039 520 1104 1559 

124 1183 946 473 1006 1420 

 

Πίνακας B.1: Ζήτηση φορτίου του κάθε συστήματος για κάθε ώρα κατανομής 
 
 

Παράρτημα Β- Δεδομένα των ενεργειακών 
συστημάτων 
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  RR1+ (MW) RR1- (MW) 

  s1 s2 s3 s4 s5 s1 s2 s3 s4 s5 

101 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

102 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

103 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

104 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

105 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

106 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

107 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

108 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

109 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

111 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

112 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

113 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

114 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

115 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

116 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

117 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

118 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

119 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

121 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

122 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

123 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

124 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Πίνακας B.2: Ζήτηση σε πρωτεύουσα εφεδρεία των συστημάτων για κάθε ώρα κατανομής 
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  RR2+ (MW) RR2- (MW) 

  s1 s2 s3 s4 s5 s1 s2 s3 s4 s5 

101 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

102 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

103 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

104 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

105 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

106 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

107 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

108 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

109 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

110 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

111 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

112 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

113 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

114 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

115 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

116 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

117 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

118 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

119 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

120 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

121 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

122 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

123 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

124 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Πίνακας B.3: Ζήτηση σε δευτερεύουσα εφεδρεία των συστημάτων για κάθε ώρα κατανομής 
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RR3 (MW) 

S1 S2 S3 S4 S5 

101 79,84 79,84 79,84 79,84 79,84 

102 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 

103 69,28 69,28 69,28 69,28 69,28 

104 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 

105 66,48 66,48 66,48 66,48 66,48 

106 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 

107 74,24 74,24 74,24 74,24 74,24 

108 86,56 86,56 86,56 86,56 86,56 

109 98,96 98,96 98,96 98,96 98,96 

110 108 108 108 108 108 

111 109,36 109,36 109,36 109,36 109,36 

112 111,68 111,68 111,68 111,68 111,68 

113 112,64 112,64 112,64 112,64 112,64 

114 112,16 112,16 112,16 112,16 112,16 

115 108 108 108 108 108 

116 101,92 101,92 101,92 101,92 101,92 

117 98,96 98,96 98,96 98,96 98,96 

118 98,08 98,08 98,08 98,08 98,08 

119 98,08 98,08 98,08 98,08 98,08 

120 100,64 100,64 100,64 100,64 100,64 

121 112,16 112,16 112,16 112,16 112,16 

122 116,24 116,24 116,24 116,24 116,24 

123 103,92 103,92 103,92 103,92 103,92 

124 94,64 94,64 94,64 94,64 94,64 

 
Πίνακας B.4: Ζήτηση σε δευτερεύουσα εφεδρεία των συστημάτων για κάθε ώρα 

κατανομής 
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