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Πεξίιεςε  

 ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αλαπηχζζεηαη έλα καζεκαηηθφ κνληέιν 

βειηηζηνπνίεζεο κεηθηνχ-αθέξαηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηνλ βέιηηζην 

ζρεδηαζκφ θαη ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ παξαγσγήο ελεξγεηαθψλ κηθξνδηθηχσλ. Οη 

κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο ηνπ κηθξνδηθηχνπ είλαη ηερλνινγίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θαχζηκν σο πξψηε χιε (κηθξνηνπξκπίλεο, θπςέιεο θαπζίκνπ θ.α.) 

θαζψο θαη κνλάδεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (αηνιηθέο θαη θσηνβνιηατθά). Σν 

κηθξνδίθηπν επηκεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ δσλψλ, ζε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο 

πξέπεη λα θαιπθζεί έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ελψ 

παξάιιεια ην ζχζηεκα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί αγνξαπσιεζίεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κε ην θεληξηθφ δίθηπν. 

 Ζ εθαξκνγή θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ επηδεηθλχνληαη 

κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηξηψλ κειεηψλ πεξίπησζεο. ηελ πξψηε, σο παξάγνληαο 

επαηζζεζίαο ιακβάλεηαη ην αλψηαην φξην εθπνκπψλ CO2 θαη παξνπζηάδνληαη 

απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ κεηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, ησλ νηθνλνκηθψλ 

παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ησλ αλάινγσλ πνζψλ ελέξγεηαο. ηελ δεχηεξε κειέηε πεξίπησζεο, 

σο παξάγνληαο επαηζζεζίαο εμεηάδεηαη ε ηηκή πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην 

δίθηπν, ελψ αμηνινγνχληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ηα πνζά ελέξγεηαο ησλ 

ηερλνινγηψλ. Σέινο, ζηελ ηξίηε κειέηε πεξίπησζεο, ε παξάκεηξνο πνπ κεηαβάιιεηαη 

είλαη ε ηηκή αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην δίθηπν θαη, ζε αληηζηνηρία κε ηελ 

δεχηεξε κειέηε πεξίπησζεο, νη κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνληαη είλαη ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία θαη ηα πνζά ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Σν καζεκαηηθφ κνληέιν πνπ αλαπηχρζεθε απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά 

ζρεδηαζηηθψλ, ιεηηνπξγηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη ινγηθψλ πεξηνξηζκψλ. ηφρνο ηνπ 

καζεκαηηθνχ κνληέινπ είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε κηαο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο ε 

νπνία πεξηέρεη φξνπο πνπ αθνξνχλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο (θαπζίκνπ, 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, επέλδπζεο ηερλνινγηψλ, ζπλαιιαγψλ κε ην δίθηπν). Σν 

κνληέιν απηφ είλαη έλα πξφβιεκα κεηθηνχ-αθέξαηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ην 

νπνίν επηιχζεθε κε πξνεγκέλν ινγηζκηθφ κνληεινπνίεζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο. 

  



 
 

Abstract 

In this diploma thesis, a mixed-integer linear programming model is 

developed for the optimal design and operational scheduling of energy microgrids. 

The energy production units consist of various technologies using fuel as a raw 

material (microturbines, fuel cells etc.) as well as renewable sources (wind and solar). 

The microgrid is divided into a certain number of zones, each of which is 

characterized by a given amount of electricity demand to be satisfied, while the 

system can exchange energy with the main grid by buying from and selling energy to 

the grid. 

The applicability of the proposed model is illustrated using the three case 

studies. In the first one, the maximum allowable level of CO2 emissions is modified in 

order to provide insights on the total cost, the economic variables of the microgrid, 

and the number and the energy in the installed technologies. In the second case study, 

the modified parameter is the price that electricity is purchased from the main grid. 

Results concerning the economic variables and the energy of the microgrid are 

obtained. In accord to the second study, in the last one, the variable modified is the 

price of electricity sold to the main grid. As previous, results concerning the economic 

variables and the energy of the microgrid are evaluated. 

The mathematic model that has been developed consists of several of design, 

operational, environmental and logical constraints. The objective of the model is to 

minimize the total cost of the system (fuel, electricity, technologies investment cost, 

grid exchange). The proposed model is a mixed-integer linear programing problem 

that has been solved using state-of-the-art advanced modeling and optimization tools. 

  



 
 

Δπραξηζηίεο 

Καηαξράο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο θ. Μηραήι Γεσξγηάδε κε ηνλ νπνίν είρα κηα άξηζηε 

ζπλεξγαζία θαη ν νπνίνο κε θαζνδήγεζε θαη ήηαλ πάληα δίπια κνπ απφ ηελ επηινγή 

ηνπ ζέκαηνο κέρξη θαη ηελ ηειηθή ζπγγξαθή ηεο. 

Καηφπηλ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Νηθφιαν Κνιηζαθιή γηα ηελ 

ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζηελ επίιπζε φισλ ησλ πξνβιεκάησλ κνπ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο κνπ. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηνπο θίινπο κνπ, θαη 

εηδηθφηεξα ηνλ Γηψξγν Οηθνλφκνπ, γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ κνπ. 
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Κεθάιαην 1
ν
 

Δηζαγσγή 

1. Δηζαγσγή 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ηα κηθξνδίθηπα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο ζπλαληψληαη πνιχ πην ζπρλά ζε ζρέζε κε ηα απηά πνπ έρνπλ σο 

βαζηθφ θαχζηκν ην θπζηθφ αέξην. Οη Sreedharan et al. (2016) έθαλαλ ηελ ζχγθξηζε 

ηνπ θφζηνπο ελφο κηθξνδηθηχνπ ζε ζρέζε κε εξγνζηάζην πνπ ρξεζηκνπνηεί θπζηθφ 

αέξην. Σν πιενλέθηεκα πνπ παξαηήξεζαλ ζρεηηθά κε ην κηθξνδίθηπν, θαη θπξίσο κε 

ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο είλαη 

ίζν κε ην θφζηνο επέλδπζεο, αληίζεηα κε ηηο ππφινηπεο ηερλνινγίεο, ζηηο νπνίεο εθηφο 

απφ ην θφζηνο επέλδπζεο, πξνζηίζεηαη θαη ην θφζηνο ηνπ θαπζίκνπ γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο. ηελ έξεπλά ηνπο ζεψξεζαλ ην παλεπηζηήκην ηεο Καιηθφξληα, αλ 

Νηηέγθν, σο κηα έθηαζε κε πνηθίιεο ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο. Οη πξνο κειέηε 

παξάγνληεο πνπ επέιεμαλ ήηαλ ε κεηαβνιή ηνπ θνξηίνπ αηρκήο ησλ ηερλνινγηψλ, ηα 

ππάξρνληα ζηνλ ρψξν είδε θσηνβνιηατθψλ θαζψο θαη ηηο αληαιιαγέο ελέξγεηαο κε ην 

δίθηπν. 

Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ κηθξνδηθηχσλ έρνπλ σο ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ή ηνπ θφζηνπο ή 

ησλ ξχπσλ, κε πην ζχλεζεο ηνπ CO2. Δπνκέλσο, ηα πξνβιήκαηα έρνπλ είηε κνλαδηθφ 

είηε πνιιαπινχο ζηφρνπο. Οη Mashayekh et al. (2017) έθαλαλ ηελ ζχγθξηζε κεηαμχ 

πξνβιεκάησλ κε κνλαδηθφ θαη πνιιαπιφ ζηφρν βαζηδφκελνη ζην κνληέιν Distributed 

Energy Resources Customer Adoption Model (DER-CAM), έλα ηερλννηθνλνκηθφ 

κνληέιν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζρεδηαζκφ κηθξνδηθηχσλ. Οη Choobineh et al. 

(2016) ρξεζηκνπνηψληαο έλα κνληέιν κεηθηνχ αθέξαηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 

πξφηεηλαλ κηα κεζνδνινγία, γηα ηελ δηαρείξηζε κηαο βηνκεραληθήο κνλάδαο, ε νπνία 

έρεη πνιιαπινχο ζηφρνπο, ζε αληίζεζε κε ηηο ζπλήζεηο κεζφδνπο πνπ έρνπλ έλα 

κνλαδηθφ ζηφρν βειηηζηνπνίεζεο. Δπίζεο, νη Li et al. (2016) θαηάθεξαλ λα 

πξνζεγγίζνπλ έλα πξφβιεκα πνιιαπιψλ ζηφρσλ σο έλα κε κνλαδηθφ ζηφρν. Ζ 

κειέηε ηνπο εθαξκφζηεθε ζε απνκνλσκέλν κηθξνδίθηπν έρνληαο σο ζηφρν ηελ 
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ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο θαη ησλ πεξηβαιινληνινγηθψλ ζπλεπεηψλ. Αθφκα, νη 

Tenfen et al. (2015) αλέπηπμαλ έλα κνληέιν Μεηθηνχ-Αθέξαηνπ Γξακκηθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ (ΜΑΓΠ) κε ην νπνίν θαηάθεξαλ λα πξνζεγγίζνπλ ην ελεξγεηαθφ 

πξφβιεκα ζε έλα κηθξνδίθηπν, ιακβάλνληαο φκσο ππφςε ηα δηαζηήκαηα ιεηηνπξγίαο 

θαη ηα φξηα παξαγσγήο, πεξηνξηζκνχο ησλ ηερλνινγηψλ, φπσο ζηηο κηθξνηνπξκπίλεο 

θαη ζηηο θπςέιεο θαπζίκνπ, νη νπνίνη δελ ππνινγίδνληαη ζπλήζσο ζε βηβιηνγξαθηθέο 

αλαθνξέο. Οη Liu et al. (2017) εξγάζηεθαλ ζε έλα ΜΑΓΠ κνληέιν ην νπνίν 

ειαρηζηνπνηεί ην θφζηνο ελψ παξάιιεια επηδηψθεη ηελ δπλαηφηεηα επηηπρνχο 

απνκφλσζεο ηνπ κηθξνδηθηχνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο είλαη πην αθξηβήο, εχθνια 

εθαξκφζηκε θαζψο θαη εγγπάηαη φηη ην κηθξνδίθηπν ζα έρεη επαξθήο ειαζηηθφηεηα 

ψζηε λα θαιχςεη ηελ ηνπηθή δήηεζε, αιιά θαη λα εγθαηαζηαζνχλ ηνπηθέο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, κεηά ηελ απνκφλσζε απφ ην δίθηπν. Οη Tabar et al. 

(2016) εξγάζηεθαλ ζε έλα ΜΑΓΠ κνληέιν κε ην νπνίν ειαρηζηνπνίεζαλ ην θφζηνο 

θαη ηνπο ξχπνπο, ρξεζηκνπνηψληαο σο επηινγή γηα ηελ θάιπςε ηεο ελεξγεηαθήο 

δήηεζεο, θνξεηέο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ην 

κηθξνδίθηπν δελ κπνξεί λα θαιχςεη ηελ δήηεζε. Οη Koltsaklis et al. (2014) 

αλέπηπμαλ έλα ΜΑΓΠ κνληέιν γηα ηνλ βέιηηζην ζρεδηαζκφ θαη ιεηηνπξγία ελφο 

ελεξγεηαθνχ δηθηχνπ βαζηδφκελν ζε ηερλνινγίεο ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη 

ζεξκφηεηαο κε αληηθεηκεληθφ ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. 

ηελ κειέηε ηνπο ζρεδηάδνληαη πνηθίιεο ηερλνινγίεο παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη 

απνζήθεο ζεξκφηεηαο, ελψ ην κνληέιν εθαξκφζηεθε ηφζν ζε νηθηαθφ επίπεδν φζν θαη 

ζε αζηηθφ ελεξγεηαθφ δίθηπν. Σέινο, νη Yu et al. (2016) αλέπηπμαλ έλα κνληέιν γηα 

ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο κηθξνδηθηχνπ ειαρηζηνπνηψληαο ην θφζηνο θαη ηνπο ξχπνπο ην 

νπνίν εθαξκφζηεθε ζην Taichung Industrial Park ζηελ Σατβάλ, κηα βηνκεραληθή 

πεξηνρή κε απμεκέλνπο ξχπνπο πνπ αθνξνχλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

Έλα βαζηθφ θνκκάηη ζηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα κηθξνδίθηπα είλαη ε 

βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπο. Γηα απηφ ην ιφγν νη Naraharisetti et al. (2011) αλέπηπμαλ 

έλα κνληέιν ΜΑΓΠ κε ζθνπφ ηελ εχξεζε ηνπ βέιηηζηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ελφο 

κηθξνδηθηχνπ ην νπνίν είλαη ήδε ζπλδεδεκέλν κε ην θεληξηθφ δίθηπν. Γεκηνχξγεζαλ, 

επίζεο, έλαλ εχθνια εθαξκφζηκν γξακκηθφ πεξηνξηζκφ κε ζθνπφ λα επηηχρνπλ 

δηαθνξνπνίεζε φζνλ αθνξά ηελ ζπλεηζθνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ δηάθνξεο 

ηερλνινγίεο. Οη Kwok et al. (2013) αλέπηπμαλ έλα ΜΑΓΠ κνληέιν γηα ηνλ βέιηηζην 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ελφο κηθξνδηθηχνπ κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 
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ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο εθπνκπέο. Δπίζεο, ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία, ιακβάλεηαη θαη πεξηνξηζκφο γηα ηελ ιεηηνπξγία πνηθίισλ ηερλνινγηψλ θαη 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Οη Nwulu et al. (2017). ηελ κειέηε ηνπο 

εξγάζηεθαλ ζε έλα κνληέιν πνπ ειαρηζηνπνηεί ην θφζηνο ελφο κηθξνδηθηχνπ 

ειέγρνληαο ην θφζηνο ησλ θαπζίκσλ, ην θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ ελέξγεηαο κε ην 

θπξίσο δίθηπν θαζψο θαη ηελ ελεξγεηαθή δήηεζε ησλ θαηαλαισηψλ απφ ην 

κηθξνδίθηπν. Καηάθεξαλ, επίζεο, κε επηηπρία λα εθαξκφζνπλ ην κνληέιν ηνπο θαη ζε 

κηθξνδίθηπα αξθεηά κεγαιχηεξεο θιίκαθαο. 

Σν άιιν είδνο πξνβιεκάησλ ζρεηηθά κε ηα κηθξνδίθηπα είλαη ν ζρεδηαζκφο 

ηνπο θαζψο θαη ν ζπλδπαζκφο κε ην ιεηηνπξγηθφ θνκκάηη. Γηα παξάδεηγκα, νη Li et 

al. (2017) αλέπηπμαλ έλα κνληέιν ην νπνίν αξρηθά εζηηάδεη ζηελ δηαζηαζηνιφγεζε 

ησλ ηερλνινγηψλ, θαζνξίδεη ην βέιηηζην κέγεζνο θαη ζηελ ζπλέρεηα πεξηγξάθεη ηελ 

δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο. Παξνκνίσο, νη Yang et al. (2017) ρξεζηκνπνίεζαλ έλα 

κνληέιν κε δχν ζηάδηα ην νπνίν βξίζθεη ην βέιηηζην κέγεζνο ησλ ηερλνινγηψλ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εθαξκφζηεθε ζε έλα λνζνθνκείν ζηελ Lianyungang ηεο 

Κίλαο. Οη Wu et al. (2016) εξγάζηεθαλ ζε έλα κνληέιν ΜΑΓΠ γηα ηελ ελεξγεηαθή 

βειηηζηνπνίεζε ελφο δηθηχνπ ην νπνίν γηα ηελ κεηαθνξά ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο 

ρξεζηκνπνηεί ζσιελψζεηο. ε απηνχ ηνπ είδνπο πξφβιεκα, εθηφο απφ ηελ 

δηαζηαζηνιφγεζε ησλ ηερλνινγηψλ, κηα άιιε κεηαβιεηή είλαη ε βέιηηζηε ηνπνζέηεζε 

ησλ ζσιελψζεσλ. Αληηζηνίρσο κε ην πξνεγνχκελν, θαη απηφ βξίζθεη εθαξκνγή ζε 

κηα πεξηνρή ζηελ αγθάε ηεο Κίλαο. 

Σν κέξνο ηεο ζρεδίαζεο ησλ κηθξνδηθηχσλ, εθηφο απφ ηελ δηαζηαζηνιφγεζε 

ησλ ηερλνινγηψλ, εζηηάδεη θαη ζηηο κνλάδεο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο. Οη Yang et al. 

(2015) ζην κνληέιν πνπ αλέπηπμαλ γηα ηνλ βέιηηζην ζρεδηαζκφ ζπζηήκαηνο πεγψλ 

δηαλνκήο ελέξγεηαο ζπκπεξηέιαβαλ θαη ζέξκαλζε, ςχμε θαη δίθηπν δηαλνκήο 

ελέξγεηαο. Ζ εηζαγσγή ηεο δπλαηφηεηαο απνζήθεπζεο ζην κνληέιν βειηηψλεη ηελ 

νηθνλνκηθφηεηα επεηδή εμαιείθεη ηελ άκεζε ζπλαιιαγή ελέξγεηαο κεηαμχ δήηεζεο 

θαη παξαγσγήο. Οη Haddadian et al. (2017) ζηελ εξεπλά ηνπο έζεζαλ σο ζηφρν εθηφο 

απφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο θαη ηελ δηαζηαζηνιφγεζε ησλ απνζεθψλ 

ελέξγεηαο. Δζηίαζαλ, επίζεο, πεξηζζφηεξν ζηελ δηαρείξηζε ελέξγεηαο, κειεηψληαο ηελ 

πηζαλφηεηα ην κηθξνδίθηπν λα θαηαζθεπαζηεί κε εηδηθά ζρεδηαζκέλν ζχζηεκα 

βαζηζκέλν ζε δηάθνξα θξηηήξηα φπσο ηελ θαηαιιειφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη 

ηνπο δείθηεο ησλ πξνθίι δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη Hosseinimehr et al. 
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(2017) πξφηεηλαλ έλα ζπλεξγαηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ ζπζθεπψλ απνζήθεπζεο 

ελέξγεηαο ηνπ κηθξνδηθηχνπ ην νπνίν απνηειείηαη απφ δχν ππνζπζηήκαηα ειέγρνπ γηα 

ηελ δηαδηθαζία θφξηηζεο θαη απνθφξηηζεο ησλ κπαηαξηψλ. Οη Zhang et al. (2017) 

αλέπηπμαλ κηα ελεξγεηαθή αγνξά, θαηεπζπλφκελε απφ ηνπο ρξήζηεο, κε ειεγθηή 

ηηκψλ, έηζη ψζηε λα ελζαξξχλνπλ ηνπο ρξήζηεο λα εγθαηαζηήζνπλ κπαηαξίεο γηα 

ελεξγεηαθέο ζπλαιιαγέο. Έλα νηθνλνκηθφ κνληέιν ρξεζηκνπνηείηαη, επίζεο, ψζηε νη 

ρξήζηεο λα βειηηζηνπνηνχλ ην φθειφο ηνπο, δίρσο λα κεηαβάιινπλ ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ αζηηθνχ κηθξνδηθηχνπ. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο σο κνλάδεο απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη Mortaz et al. 

(2017) αλέπηπμαλ έλα κνληέιν ην νπνίν ειαρηζηνπνηνχζε ην θφζηνο ελφο 

κηθξνδηθηχνπ, ζπλδεδεκέλν ζην δίθηπν, έρνληαο ειεθηξηθά απηνθίλεηα σο κνλάδεο 

απνζήθεπζεο θαη θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

δξακαηηθή κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο κεηά ηελ πξνζζήθε ησλ ειεθηξηθψλ 

απηνθηλήησλ. 

Σα κηθξνδίθηπα κπνξνχλ λα έρνπλ κεγάιε θιίκαθα κεγέζνπο, γηα παξάδεηγκα 

κπνξεί λα είλαη έλα νιφθιεξν εξγνζηάζην, κηα γεηηνληά ή απιψο κηα νηθία. Οη 

Wouters et al. (2015) αλέπηπμαλ έλα ΜΑΓΠ πξνζεγγηζηηθφ κνληέιν γηα αζηηθά 

ζπζηήκαηα δηαλνκήο ελέξγεηαο κε ζθνπφ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ην ζπλνιηθφ εηήζην 

θφζηνο, θαζψο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα έλλνηα πνιιαπιψλ κηθξνδηθηχσλ, έλα 

ζχκπιεγκα νηθηψλ κέζα ζηελ γεηηνληά. Οη Erdinc et al. (2015) εξγάζηεθαλ πάλσ ζε 

έλα ΜΑΓΠ κνληέιν γηα ηελ βέιηηζηε ζρεδίαζε ηερλνινγηψλ παξαγσγήο θαη 

απνζήθεπζεο ελέξγεηαο γηα λα εθαξκνζηνχλ ζε νηθίεο, ελψ δηεχξπλαλ ηελ κειέηε 

ηνπο γηα κεγαιχηεξν νξίδνληα. Οη Alvarado et al. (2016) ζην κνληέιν ηνπο εζηίαζαλ 

ζηελ ηαπηφρξνλε επηινγή θαη ιεηηνπξγία ησλ ηερλνινγηψλ γηα ην ζχζηεκα δηαλνκήο 

ελέξγεηαο ζε θηήξηα. Σα  πξνβιήκαηα επηινγήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ηερλνινγηψλ 

απαηηνχλ έλα γεληθφ θαη θαηλνηφκν ηερλννηθνλνκηθφ κνληέιν, ηθαλφ λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηηο βέιηηζηεο επηινγέο απφ ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ ηερλνινγηψλ. 

Οη Li et al. (2016) εξγάζηεθαλ ζε έλα κνληέιν πνιιαπιψλ ζηφρσλ πνπ ειαρηζηνπνηεί 

ην εηήζην θφζηνο θαη ηνπο ξχπνπο CO2 ζε κία γεηηνληά. Σν αληίζηνηρν πξφβιεκα κε 

έλαλ ζηφρν, ηελ ειαρηζηνπνίεζε είηε ηνπ θφζηνπο είηε ησλ ξχπσλ, νδεγεί ζε ιηγφηεξε 

απφδνζε θφζηνπο. Οη Mason et al. (2016) αλέπηπμαλ έλα κνληέιν γηα ηελ νηθνλνκηθή 

βειηηζηνπνίεζε ησλ απνκνλσκέλσλ νηθηψλ πνπ απνηεινχληαη απφ θσηνβνιηατθά θαη 



8 
 

κπαηαξίεο. Ωο δεδνκέλα ρξεζηκνπνίεζαλ σξηαία δεδνκέλα ειηαθψλ πεγψλ θαη ηα 

πξνθίι δήηεζεο 17 νηθηψλ. Οη Cao et al. (2017) εζηίαζαλ ηελ εξεπλά ηνπο ζε 

απνκνλσκέλα κηθξνδίθηπα κε θσηνβνιηατθά θαη ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο, 

ζπγθξίλνληαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα δηαθφξσλ εηδψλ 

θσηνβνιηατθψλ πιηθψλ θαη κπαηαξηψλ απνζήθεπζεο ελέξγεηαο. Σν κνληέιν ηνπο 

εθαξκφζηεθε ζε πξαγκαηηθφ απνκνλσκέλν κηθξνδίθηπν. Οη Zhang et al. (2016) 

αλέπηπμαλ έλα  MILP κνληέιν ην νπνίν θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε κηα νηθία πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα ζχζηεκα κηθξνδηθηχνπ. Ο 

ζηφρνο ήηαλ ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θαζεκεξηλνχ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο θαη ησλ ξχπσλ 

CO2 ζε κηα γεηηνληά 30 νηθηψλ, κε ηξία δηαθνξεηηθά ζελάξηα ηηκψλ. 

Δθηφο απφ ηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο βειηηζηνπνίεζεο πνπ αθνξνχλ ηα 

κηθξνδίθηπα, ππάξρνπλ θαη άιινη ηνκείο πνπ απαηηνχλ πεξεηαίξσ έξεπλα. Γηα 

παξάδεηγκα, νη Meng et al. (2016) ζπλφςηζαλ ηνπο ζηφρνπο ειέγρνπ θαη ηηο κεζφδνπο 

αλάπηπμεο ηα νπνία πξνηάζεθαλ απφ ηελ Microgrid Supervisory Controllers and 

Energy Management Systems. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ε ελεξγεηαθή δηαρείξηζε ησλ 

κηθξνδηθηχσλ δελ αθνξά κφλν ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα αιιά θαη νηθνλνκηθά θαη 

πεξηβαληνιινγηθά πξνβιήκαηα. Έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη ε έξεπλα ησλ Coelho et 

al. (2017), νη νπνίνη ζπγθέληξσζαλ ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο ησλ 

ζπζηεκάησλ πνιιαπιψλ παξαγφλησλ θαη κηθξνδηθηχσλ, θαη παξνπζίαζαλ ηηο 

εθαξκνγέο θαη ηάζεηο πνπ είλαη ε ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή αλαπηχζζεηαη έλα καζεκαηηθφ κνληέιν 

βειηηζηνπνίεζεο κεηθηνχ-αθέξαηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηνλ βέιηηζην 

ζρεδηαζκφ θαη ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ παξαγσγήο ελεξγεηαθψλ κηθξνδηθηχσλ. ην 

δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην καζεκαηηθφ κνληέιν πνπ πεξηγξάθεη ην 

κηθξνδίθηπν. Αλαιπηηθφηεξα, παξνπζηάδεηαη ε πξνο ειαρηζηνπνίεζε αληηθεηκεληθή 

ζπλάξηεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, θαζψο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο 

ηερλνινγίεο. ην ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα απφ 

ηξεηο κειέηεο πεξίπησζεο πνπ εμεηάζηεθαλ. Ζ πξψηε αθνξά ην κέγηζην επηηξεπφκελν 

επίπεδν εθπνκπψλ CO2, ελψ ε δεχηεξε θαη ε ηξίηε ηελ ηηκή πψιεζεο θαη αγνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην δίθηπν, αληίζηνηρα. Σέινο, ζην ηέηαξην θεθάιαην 

ζπλνςίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ειήθζεζαλ απφ ηηο κειέηεο, θαζψο παξαηίζεληαη 

πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα πάλσ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία.  
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Κεθάιαην 2
ν
 

Αλάπηπμε καζεκαηηθνύ κνληέινπ 

2. Αλάπηπμε Μαζεκαηηθνύ Μνληέινπ 

2.1. Ολνκαηνινγία 

ύλνια 

    χλνιν ησλ δεηθηψλ ησλ σξψλ ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα 

      χλνιν ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ εκεξψλ ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα 

    χλνιν ησλ ηερλνινγηψλ 

    χλνιν ηκεκαηηθψλ πεξηνρψλ ιεηηνπξγίαο ησλ ηερλνινγηψλ 

    χλνιν ησλ δσλψλ  

 

Τπνζύλνια 

    χλνιν ηερλνινγηψλ     πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαχζηκν  

    χλνιν ηερλνινγηψλ     πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο 

 

Παξάκεηξνη 

          Μνλαδηαίν θφζηνο αγνξάο θαπζίκνπ   ηελ κέξα    

          Μνλαδηαίν θφζηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απνθφξηηζεο απφ 

κπαηαξία 

       Μνλαδηαίν θφζηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ αγνξάδεηαη απφ ην 
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δίθηπν 

         Πξφζηηκν γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ αγνξάδεηαη απφ ην 

δίθηπν 

            Μνλαδηαίν θέξδνο απφ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ πσιείηαη ζην 

δίθηπν 

    Γηαζεζηκφηεηα αηνιηθψλ (%) 

     Γηαζεζηκφηεηα θσηνβνιηατθψλ (%) 

         πληειεζηήο εθπνκπψλ CO2 αλά κνλάδα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

παξάγεηαη απφ ηερλνινγίεο κε θαχζηκν 

        πληειεζηήο εθπνκπψλ CO2 αλά κνλάδα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

     πληειεζηήο εθπνκπψλ CO2 αλά κνλάδα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

παξάγεηαη απφ απνθφξηηζε κπαηαξηψλ 

     πληειεζηήο εθπνκπψλ CO2 αλά κνλάδα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

παξάγεηαη απφ ην δίθηπν 

           Σνπηθή δήηεζε γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα ηελ εκέξα    θαη γηα ρξφλν 

  

   Αλψηαην εηήζην επηηξεπφκελν φξην εθπνκπψλ CO2 ζην 

εμεηαδφκελν κηθξνδίθηπν 

  Γπλακηθφηεηα απνζήθεπζεο κπαηαξίαο 

  Διάρηζηε πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ είλαη απνζεθεπκέλε 

ζε κπαηαξία 

     Γπλακηθφηεηα θαπζίκνπ ζηελ ηερλνινγία   

             πλνιηθή δηαζεζηκφηεηα θαπζίκνπ ηελ αληηπξνζσπεπηηθή κέξα    

         Γξακκηθφ ηκήκα γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηεο πεξηνρήο (νξίνπ) 
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ιεηηνπξγίαο κηαο ηερλνινγίαο 

       πληειεζηήο κεηαηξνπήο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ηνπ θαπζίκνπ ηεο 

ηερλνινγίαο   ζην ηκήκα   

       πληειεζηήο απφδνζεο ηεο κπαηαξίαο 

  Σπραίνο κηθξφο αξηζκφο 

         πλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο ηερλνινγίαο  

      Γηάξθεηα ηεο θάζε αληηπξνζσπεπηηθήο κέξαο 

     πληειεζηήο αλάθηεζεο θεθαιαίνπ ηερλνινγίαο 

     Χξφλνο δσήο ηεο ηερλνινγίαο   

    Θεξκνγφλνο δχλακε ησλ ηερλνινγηψλ   

     Μέγηζηε επηηξεπφκελε δπλακηθφηεηα εγθαηάζηαζεο κνλάδσλ ΑΠΔ 

γηα ηελ δψλε   

 

Γπαδηθέο κεηαβιεηέο  

             Λακβάλεη ηελ ηηκή 1 εάλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ηκεκαηηθή γξακκηθή 

ζρέζε   ζηελ ηερλνινγία   γηα ηελ κέξα    γηα ηνλ ρξφλν   ζηελ 

δψλε   

              Λακβάλεη ηελ ηηκή 1 εάλ ρξεζηκνπνηείηαη ην αληίζηνηρν θαχζηκν 

γηα ηελ ηερλνινγία   γηα ηελ κέξα    γηα ηνλ ρξφλν   ζηελ δψλε   

               Λακβάλεη ηελ ηηκή 1 εάλ ρξεζηκνπνηείηαη ε αλαλεψζηκε πεγή   

γηα ηελ κέξα    γηα ηνλ ρξφλν   ζηελ δψλε   

                  Λακβάλεη ηελ ηηκή 1 εάλ ε κπαηαξία απνθνξηίδεηαη γηα ηελ κέξα 

   γηα ηνλ ρξφλν   ζηελ δψλε   

               Λακβάλεη ηελ ηηκή 1 εάλ ε κπαηαξία θνξηίδεηαη γηα ηελ κέξα    

γηα ηνλ ρξφλν   ζηελ δψλε   
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           Λακβάλεη ηελ ηηκή 1 εάλ αγνξάδεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ην 

δίθηπν γηα ηελ κέξα    γηα ηνλ ρξφλν    

          Λακβάλεη ηελ ηηκή 1 εάλ πσιείηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα πξνο ην 

δίθηπν γηα ηελ κέξα    γηα ηνλ ρξφλν    

         Λακβάλεη ηελ ηηκή 1 εάλ ε ηερλνινγία   εγθαζίζηαηαη ζηελ δψλε 

  

 

πλερείο κεηαβιεηέο 

          πλνιηθή πνζφηεηα θαπζίκνπ ζηελ δψλε   πνπ ρξεηάδεηαη γηα 

ηελ κέξα    

               Πνζφηεηα θαπζίκνπ γηα ηελ ηερλνινγία   πνπ ρξεηάδεηαη ζηελ 

ηκεκαηηθή πεξηνρή ιεηηνπξγίαο   γηα ηελ κέξα    γηα ηνλ 

ρξφλν   ζηελ δψλε   

                 Πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ 

ηερλνινγία   ζηελ ηκεκαηηθή πεξηνρή ιεηηνπξγίαο   γηα ηελ 

κέξα    γηα ηνλ ρξφλν   ζηελ δψλε   

              Πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ 

ηερλνινγία   γηα ηελ κέξα    γηα ηνλ ρξφλν   ζηελ δψλε   

               Πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ 

αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο   γηα ηελ κέξα    γηα ηνλ ρξφλν   

ζηελ δψλε   

                  Πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ απνζεθεχεηαη ζηελ 

κπαηαξία απφ ηελ αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο   γηα ηελ κέξα 

   γηα ηνλ ρξφλν   ζηελ δψλε   

              Πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ ηελ 

ηερλνινγία   γηα ηελ κέξα    γηα ηνλ ρξφλν   ζηελ δψλε   

                 Πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ απνθνξηίδεηαη απφ ηελ 
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κπαηαξία γηα ηελ κέξα    γηα ηνλ ρξφλν   ζηελ δψλε   

                Πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θνξηίδεηαη ζηελ κπαηαξία 

γηα ηελ κέξα    γηα ηνλ ρξφλν   ζηελ δψλε   

                  Πνζφηεηα πεξηηηήο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

απνζηέιιεηαη ζηελ κπαηαξία γηα απνζήθεπζε γηα ηελ κέξα    

γηα ηνλ ρξφλν   ζηελ δψλε   

                     Πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ απνζεθεχεηαη ζηελ 

κπαηαξία γηα ηελ κέξα    γηα ηνλ ρξφλν   ζηελ δψλε   

           Πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ αγνξάδεηαη απφ ην δίθηπν 

γηα ηελ κέξα    γηα ηνλ ρξφλν   

          Πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ πσιείηαη ζην δίθηπν γηα 

ηελ κέξα    γηα ηνλ ρξφλν   

                  Δθηηκψκελε απφδνζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ   γηα ηελ κέξα    γηα ηνλ ρξφλν   ζηελ δψλε   

            Γπλακηθφηεηα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο   γηα ηελ δψλε   

 

2.2. Οξηζκόο πξνβιήκαηνο 

 

Σν πξφβιεκα πνπ αλαιχεηαη ζην επφκελν θεθάιαην αθνξά ηνλ βέιηηζην 

ζρεδηαζκφ θαη ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ελφο κηθξνδηθηχνπ. ηφρνο ηνπ πξνβιήκαηνο 

είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, ελψ παξάιιεια κειεηάηαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ κηθξνδηθηχνπ ζε κεηαβνιέο φπσο ην αλψηαην φξην εθπνκπψλ θαη νη 

ηηκέο αγνξάο θαη πψιεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
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ρήκα 2.1: ρεκαηηθφ δηάγξακκα ηεο θαηαλνκήο ελέξγεηαο ζην κηθξνδίθηπν 
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Όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην ζρήκα 2.1, ην κηθξνδίθηπν απνηειείηαη απφ ηηο 

ζεξκηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ σο πξψηε χιε θπζηθφ αέξην, θαη ηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, θσηνβνιηατθά θαη αηνιηθά. Δπίζεο, γηα ηελ 

απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηείηαη κπαηαξία ελψ ην κηθξνδίθηπν έρεη 

ηελ δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεί αγνξαπσιεζίεο ελέξγεηαο κε ην θπξίσο δίθηπν. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κηθξνδηθηχνπ απνηειεί ε θάιπςε ηεο 

δήηεζεο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηα δεδνκέλα πνπ δίλνληαη αθνξνχλ: 

 Σα κνλαδηαία θφζηε γηα ηελ αγνξά θαπζίκνπ, ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα 

απνθφξηηζεο, ηελ αγνξαδφκελε ελέξγεηα 

 Σν κνλαδηαίν θέξδνο απφ πψιεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 Σελ δηαζεζηκφηεηα ησλ ΑΠΔ 

 Σνπο ζπληειεζηέο εθπνκπψλ CO2 αλά κνλάδα ελέξγεηαο απφ ηηο ηερλνινγίεο 

κε θαχζηκν, ηηο ΑΠΔ, ηελ απνθφξηηζε ησλ κπαηαξηψλ θαη ηελ παξαγφκελε 

ελέξγεηα απφ ην δίθηπν 

 Σελ δήηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα 

 Σελ δπλακηθφηεηα ηεο κπαηαξίαο θαη ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

θαχζηκν 

 Σνπο ζπληειεζηέο κεηαηξνπήο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ησλ ηερλνινγηψλ θαη 

απφδνζεο ηεο κπαηαξίαο 

 Σν ζπλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο ησλ ηερλνινγηψλ 

 Σνλ ρξφλν δσήο θαη ηελ ζεξκνγφλν δχλακε ησλ ηερλνινγηψλ 

Γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο νη πεξηνξηζκνί πνπ ζα νξηζηνχλ αθνξνχλ: 

 Σελ πξνο ειαρηζηνπνίεζε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

 Σα ηζνδχγηα ελέξγεηαο γηα ηηο ηερλνινγίεο θαη ηελ απνζήθε 

 Σα φξηα δπλακηθφηεηαο θαζψο θαη θφξηηζεο - απνθφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο 

 Πεξηνξηζκφ γηα ηελ απαγφξεπζε ηαπηφρξνλεο θφξηηζεο θαη απνθφξηηζεο ηεο 

κπαηαξίαο 

 Σα φξηα δπλακηθνηήησλ θαη ηελ απφθαζε εγθαηάζηαζεο ησλ ηερλνινγηψλ 

θαπζίκνπ 

 Πεξηνξηζκφ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο ηζρχνο 
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 Πεξηνξηζκνχο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ΑΠΔ 

 Πεξηνξηζκνχο γηα ηηο αγνξαπσιεζίεο ελέξγεηαο κε ην δίθηπν 

 Σν ηζνδχγην δήηεζεο 

 Σνλ πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

2.3. Μαζεκαηηθή Γηαηύπσζε 

2.3.1. Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε 

   (∑∑ ∑                          

           

 ∑∑ ∑                                 

           

 ∑ ∑ (               )                 

        

 ∑ ∑                           

        

 ∑∑                           
      

 ∑∑                        

      

) 

(1) 

Ζ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε απνηειείηαη απφ έμη φξνπο νη νπνίνη δειψλνπλ ην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δίθηπν. Αλαιπηηθφηεξα, ν 

πξψηνο φξνο αλαθέξεηαη ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ θαπζίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηνλ εμεηαδφκελν ρξνληθφ νξίδνληα. Αληίζηνηρα, ν δεχηεξνο φξνο αλαθέξεηαη ζην 

θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ απνθνξηίδεηαη απφ ηελ κπαηαξία. Ο ηξίηνο φξνο 

εθθξάδεη ην θφζηνο θαη ην πξφζηηκν αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην δίθηπν. Ο 

επφκελνο φξνο αθνξά ην θέξδνο απφ ηελ πψιεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην δίθηπν. 

Οη δχν ηειεπηαίνη φξνη αθνξνχλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο ησλ ηερλνινγηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θαχζηκν θαη ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο αληίζηνηρα. 
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2.3.2. Πεξηνξηζκνί ηνπ καζεκαηηθνύ κνληέινπ 

 

Ιζοδύγηα ειεθηρηθής ελέργεηας γηα ηης ηετλοιογίες 

                                                                 (2) 

Ζ παξαπάλσ εμίζσζε αθνξά ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηελ 

ηερλνινγία   (             ) θαη ε νπνία είλαη ίζε κε ην άζξνηζκα ηεο ελέξγεηαο πνπ 

θαηαλαιψλεηαη (             ) θαη ηεο ελέξγεηαο πνπ νδεχεη πξνο απνζήθεπζε ζηελ 

κπαηαξία (               ). 

Ιζοδύγηο ελέργεηας αποζεθώλ 

                                            

                                                              (3) 

Ζ παξαπάλσ εμίζσζε δειψλεη φηη ε ελέξγεηα πνπ είλαη απνζεθεπκέλε ζηελ κπαηαξία 

ζε ρξφλν   θαη κέξα    (                    ) ζα είλαη ίζε κε ην άζξνηζκα ηεο ήδε 

απνζεθεπκέλεο ελέξγεηαο θαηά ην ακέζσο πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα 

(                      ) θαη ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο πνπ νδεχεη πξνο 

απνζήθεπζε ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηηο απψιεηεο θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο (        

                 ), κείνλ ηελ ελέξγεηα πνπ απνθνξηίδεηαη (                ). 

                                                     

                                    (4) 

ε αληηζηνηρία κε ηελ παξαπάλσ εμίζσζε, γηα t=1, ε απνζεθεπκέλε ελέξγεηα ζα είλαη 

θνληά ζην θαηψηαην φξην θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο θαη πξνζηίζεληαη ε ελέξγεηα πνπ 

απνζεθεχεηαη ελψ αθαηξείηαη ε ελέξγεηα πξνο απνθφξηηζε. 

Όρηα αποζεθώλ 

                                          (5) 

Ζ παξαπάλσ εμίζσζε θαζνξίδεη ηελ κέγηζηε θαη ηελ ειάρηζηε πνζφηεηα ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζηελ κπαηαξία. 
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Όρηα αποθόρηηζες 

                                                           (6) 

                                         (7) 

                                                      (8) 

Οη παξαπάλσ εμηζψζεηο δειψλνπλ ηελ πεξίπησζε απνθφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο, κε 

ηελ βνήζεηα ηεο δπαδηθήο κεηαβιεηήο                  , θαζψο θαη ηελ κέγηζηε 

ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα απνθνξηηζηεί. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ t>1, ζα πξέπεη λα κελ 

ππεξβαίλεη ηελ ήδε απνζεθεπκέλε ελέξγεηα, ελψ γηα t=1, έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ 

ηεο δπλακηθφηεηαο. 

Όρηα θόρηηζες 

                  ∑                  

   

 ∑               

   

          

       (9) 

                                                    (10) 

Οη παξαπάλσ εμηζψζεηο δειψλνπλ φηη ζηελ πεξίπησζε θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο, ηφζν 

απφ ηηο ηερλνινγίεο θαπζίκνπ φζν θαη απφ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ε 

πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο δελ ππεξβαίλεη ηελ κέγηζηε δπλακηθφηεηα. Ζ απφθαζε γηα 

ηελ θφξηηζε ή κε ηεο κπαηαξίαο ιακβάλεηαη κε βάζε ηελ ηηκή ηεο δπαδηθήο 

κεηαβιεηήο               . 

Απόθαζε γηα θόρηηζε θαη αποθόρηηζε 

                                                   (11) 

Ζ παξαπάλσ εμίζσζε δειψλεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ γίλεηαη ηαπηφρξνλε θφξηηζε 

θαη απνθφξηηζε ηεο κπαηαξίαο γηα ηελ αληηπξνζσπεπηηθή εκέξα rd ζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα t. 
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Όρηα δσλακηθοηήηωλ ηετλοιογηώλ θασζίκοσ 

                                
   

      
                          

(12) 

              ∑                

   

                      
(13) 

Σν παξαπάλσ δεχγνο εμηζψζεσλ νξίδεη ηελ κεηαηξνπή ηεο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή 

ζηηο ηερλνινγίεο θαπζίκνπ. Ζ πξψηε εμίζσζε αλαθέξεηαη ζε θάζε ηκήκα ιεηηνπξγίαο 

ηεο ηερλνινγίαο μερσξηζηά, ελψ ε δεχηεξε αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν απφ ηελ θάζε 

ηερλνινγία. 

                                             

                            

                         (14) 

                                                                 

                         (15) 

Οη εμηζψζεηο (14) θαη (15) δειψλνπλ ηα φξηα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα 

παξαρζεί ζε θάζε ηκήκα ηεο πεξηνρήο ιεηηνπξγίαο   ηεο θάζε ηερλνινγίαο i, γηα r>1 

θαη r=1, αληίζηνηρα. Ζ δπαδηθή κεηαβιεηή              νξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ή κε κηαο 

ηερλνινγίαο   ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ιεηηνπξγίαο  . 

              ∑            

   

                     
(16) 

Ζ παξαπάλσ εμίζσζε εμαζθαιίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ηερλνινγίαο   ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ιεηηνπξγεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ιεηηνπξγίαο  . 

                                 (17) 

          ∑∑∑               

         

            
(18) 

Με ηηο παξαπάλσ εμηζψζεηο νξίδεηαη ε κέγηζηε δηαζέζηκε πνζφηεηα θαπζίκνπ πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηηο ηερλνινγίεο θαπζίκνπ   ζηνλ ρξνληθφ νξίδνληα γηα 
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ηελ θάζε δψλε  . Σν πνζφ απηφ ζα είλαη ίζν κε ην άζξνηζκα ηνπ θαπζίκνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θάζε ηερλνινγία   ζηνλ ρξνληθφ νξίδνληα γηα ηελ θάζε δψλε. 

Απόθαζε γηα εγθαηάζηαζε ηετλοιογίας 

                                           (19) 

Ζ παξαπάλσ εμίζσζε ζπζρεηίδεη ηηο απνθάζεηο ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία κηαο 

ηερλνινγίαο. Μηα ηερλνινγία δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη πξηλ παξζεί ε απφθαζε γηα 

ηελ εγθαηάζηαζή ηεο. 

Επάρθεηα Ιζτύος 

                                             ∑             
   

    

                                           

        (20) 

Με ηελ εμίζσζε (20) επηηπγράλεηαη ε δηαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο ηζρχνο γηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγίαο ηνπ κηθξνδηθηχνπ, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηελ ζπλερψο δηαζέζηκε 

δπλακηθφηεηα θάζε ηερλνινγίαο. Αλαιπηηθφηεξα, πξέπεη ην άζξνηζκα ηεο ζπλερψο 

δηαζέζηκεο δπλακηθφηεηαο ησλ αηνιηθψλ (ιακβάλεηαη ίζε κε 10% επί ηεο 

νλνκαζηηθήο δπλακηθφηεηαο), ζπλ ηελ ζπλερψο δηαζέζηκε δπλακηθφηεηα ησλ 

θσηνβνιηατθψλ (ιακβάλεηαη ίζε κε ηελ κέζε παξαγσγή αλά ρξνληθή πεξίνδν), ζπλ 

ηελ ζπλερψο δηαζέζηκεο δπλακηθφηεηα ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ηερλνινγηψλ   

(ιακβάλεηαη ίζε κε 85% επί ηεο νλνκαζηηθήο δπλακηθφηεηαο) θαη ηεο ελέξγεηαο πνπ 

αγνξάδεηαη απφ ην δίθηπν (κε ζπληειεζηή 50%) λα ππεξβαίλεη θαηά 10% ηελ δήηεζε  

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο θάζε δψλεο ζε θάζε εμεηαδφκελε δψλε θαη ρξνληθή 

πεξίνδν. 

Αλαλεώζηκες πεγές ελέργεηας 

                                                               

       (21) 

Ζ παξαπάλσ εμίζσζε αθνξά ηελ ελέξγεηα απφ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

πγθεθξηκέλα, δειψλεη φηη ην άζξνηζκα ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη θαη ηεο 
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ελέξγεηα πνπ είλαη απνζεθεπκέλε πξέπεη λα είλαη ίζν κε ηελ εθηηκψκελε παξαγφκελε 

ελέξγεηα απφ ηελ ηερλνινγία  . 

                     
       

   
                              

(22) 

                      
        

   
                               

(23) 

Σν παξαπάλσ δεχγνο εμηζψζεσλ νξίδεη ηελ εθηηκψκελε παξαγφκελε ελέξγεηα απφ 

ηελ ηερλνινγία   κε βάζε ηελ δπλακηθφηεηα θαη ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο, αηνιηθψλ θαη θσηνβνιηατθψλ αληίζηνηρα. 

                                               (24) 

Ζ παξαπάλσ εμίζσζε ππνδειψλεη φηη ε δπλακηθφηεηα ησλ ηερλνινγηψλ  , ζα είλαη 

κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ, ειαρίζηνπ θαη κεγίζηνπ αληίζηνηρα ζε πεξίπησζε πνπ 

παξζεί ε απφθαζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αληίζηνηρσλ ηερλνινγηψλ. 

                                                          (25) 

                                                           (26) 

Σν παξαπάλσ δεχγνο εμηζψζεσλ ππνρξεψλεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο, αηνιηθψλ θαη θσηνβνιηατθψλ αληίζηνηρα, απφ ηελ ζηηγκή πνπ γίλεηαη ε 

εγθαηάζηαζε ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο. Ζ ιεηηνπξγία ησλ ηερλνινγηψλ 

πξνυπνζέηεη ηελ κε αξλεηηθή δηαζεζηκφηεηα ησλ πεγψλ. 

Περηορηζκοί γηα ηο δίθησο 

                      

 (∑                   

   

)                     

   (27) 

Ζ εμίζσζε (27) δειψλεη ηα φξηα ηεο ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα αγνξαζηεί απφ ην 

δίθηπν ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ ηηκή κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ κηα κηθξή 

πνζφηεηα έσο ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο ελέξγεηαο γηα ηελ αληίζηνηρε δψλε. Ζ αγνξά 

ελέξγεηαο απφ ην δίθηπν πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηελ ηηκή ηεο δπαδηθήο κεηαβιεηήο 

          . 
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                     (∑                   

   

)               

        (28) 

Αληίζηνηρα κε ηελ πξνεγνχκελε εμίζσζε, ε παξαπάλσ δειψλεη ηελ πνζφηεηα 

ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα πνπιεζεί ην δίθηπν. Όπσο θαη πξνεγνπκέλσο, ε ηηκή 

θπκαίλεηαη απφ κηθξή ηηκή έσο ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο ελέξγεηαο, ελψ κε ηελ 

δπαδηθή κεηαβιεηή           γίλεηαη ε απφθαζε γηα πψιεζε. 

                                  (29) 

Με ηελ ηειεπηαία εμίζσζε, πξνζηίζεηαη ν πεξηνξηζκφο ηεο κε-παξάιιειεο πψιεζεο 

θαη αγνξάο ελέξγεηαο απφ ην δίθηπν γηα θάζε δηάζηεκα ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα. 

Ιζοδύγηο Ζήηεζες 

∑∑             

      

 ∑∑              

      

 ∑                

   

          

 ∑                   

   

         

 ∑                

   

            
(30) 

Ζ εμίζσζε ηζνδπγίνπ δήηεζεο ππνδειψλεη φηη ην άζξνηζκα ηεο ελέξγεηαο πνπ 

θαηαλαιψλεηαη απφ ηηο ηερλνινγίεο θαπζίκνπ, ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο, ηεο ελέξγεηαο πνπ απνθνξηίδεηαη απφ ηηο κπαηαξίεο θαη ηεο 

ελέξγεηαο πνπ αγνξάδεηαη απφ ην δίθηπν πξέπεη λα είλαη ίζν κε ην άζξνηζκα ηεο 

ζπλνιηθήο ειεθηξηθήο δήηεζεο, ηεο ελέξγεηαο πνπ πσιείηαη ζην δίθηπν θαη ηεο 

ελέξγεηαο πνπ απνζεθεχεηαη ζηηο κπαηαξίεο γηα θάζε ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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Περηβαιιοληηθός αληίθησπος 

∑∑ ∑ ∑                            

              

 ∑∑ ∑ ∑                            

              

 ∑ ∑ ∑                           

           

 ∑ ∑                    

        

    

(31) 

Ζ παξαπάλσ εμίζσζε αθνξά ηελ επίδξαζε ηνπ κηθξνδηθηχνπ ζην πεξηβάιινλ. Σν 

αξηζηεξφ κέινο απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο φξνπο νη νπνίνη δειψλνπλ ηνλ 

πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν (εθπνκπέο CO2) ζε φιν ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ, ησλ ηερλνινγηψλ θαπζίκνπ, ηεο απνθφξηηζεο ησλ κπαηαξηψλ 

θαη ηεο ελέξγεηαο πνπ αγνξάδεηαη απφ ην δίθηπν αληίζηνηρα. Σν δεμί κέινο δειψλεη ην 

αλψηαην εηήζην επηηξεπφκελν φξην εθπνκπψλ CO2 ζην εμεηαδφκελν κηθξνδίθηπν, ην 

νπνίν δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ αζξνηζηηθά νη εθπνκπέο CO2 ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ. 

Σσληειεζηής αλάθηεζες θεθαιαίοσ 

     
   

              
 

(32) 

Ζ παξαπάλσ εμίζσζε δειψλεη ηνλ ζπληειεζηή αλάθηεζεο θεθαιαίνπ ν νπνίνο είλαη 

ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ δσήο ηεο αληίζηνηρεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ 

επηηνθίνπ (   ) πνπ ζεσξείηαη ίζν κε 0.07. 

 

2.3.3. Αξρηθνί πεξηνξηζκνί ηνπ καζεκαηηθνύ κνληέινπ 

Σν παξαπάλσ κνληέιν πνπ απνηειείηαη απφ ηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε (1) 

θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο (2) έσο (32) είλαη έλα κνληέιν κεηθηνχ αθέξαηνπ γξακκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ πνπ επηιχεηαη κε ην πξνεγκέλν ινγηζκηθφ βειηηζηνπνίεζεο GAMS 

((Generic Algebraic Modeling System). 
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Ορηζκός ηοσ τροληθού ορίδοληα προγρακκαηηζκού 

Ωο ρξνληθφο νξίδνληαο ηνπ κνληέινπ νξίδεηαη έλαο έηνο, επνκέλσο γηα ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ ζην πξφβιεκα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δχν ζχλνια   θαη    θαζψο θαη 

ε δηάξθεηα ηνπο,       .  

πγθεθξηκέλα, ην ζχλνιν   νξίδεηαη σο νη ψξεο ελφο 24h, δειαδή: 

         

Καη ην ζχλνιν    σο νη κήλεο ηνπ ρξφλνπ κε ηελ αληίζηνηρε δηάξθεηά ηνπο, φπσο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.1: 

 

Πίλαθαο 2.1: Αληηπξνζσπεπηηθέο κέξεο θαη δηάξθεηα 

Αληηπξνζσπεπηηθέο 

εκέξεο 
Γηάξθεηα 

Ηαλνπάξηνο 31 

Φεβξνπάξηνο 28 

Μάξηηνο 31 

Απξίιηνο 30 

Μάηνο 31 

Ηνύληνο 30 

Ηνύιηνο 31 

Αύγνπζηνο 31 

επηέκβξηνο 30 

Οθηώβξηνο 31 

Ννέκβξηνο 30 

Γεθέκβξηνο 31 
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Κεθάιαην 3
ν
 

Μειέηεο πεξίπησζεο 

3. Μειέηεο πεξίπησζεο 

3.1. Δηζαγσγή 

ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηάηαη ν βέιηηζηνο ζρεδηαζκφο θαη ε ιεηηνπξγία 

ελφο ελεξγεηαθνχ κηθξνδηθηχνπ. Σν κηθξνδίθηπν, ην νπνίν επηκεξίδεηαη ζε ηξεηο 

δψλεο θαη έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αγνξάδεη θαη λα πνπιάεη ελέξγεηα απφ θαη πξνο ην 

δίθηπν, απνηειείηαη απφ ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαχζηκν (θπζηθφ αέξην), 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη κπαηαξίεο απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ εηήζηνπ θφζηνπο ζρεδηαζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κηθξνδηθηχνπ. Σα 

απνηειέζκαηα ρσξίδνληαη ζε ηξεηο ελφηεηεο, αλάινγα κε ηνπο πξνο εμέηαζε 

παξάγνληεο επαηζζεζίαο. 

ηελ πξψηε ελφηεηα, κεηαβάιιεηαη ην δεζκεπηηθφ αλψηαην επίπεδν εθπνκπψλ 

CO2, θαη κειεηάηαη ε επίδξαζε ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κηθξνδηθηχνπ. 

ε θάζε ζελάξην γίλεηαη κείσζε ηνπ επηπέδνπ θαηά 5% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν 

θαη ζηελ ζπλέρεηα εμεηάδνληαη ηα θφζηε, ν αξηζκφο θαη νη δπλακηθφηεηεο ησλ 

εγθαηεζηεκέλσλ ηερλνινγηψλ θαζψο θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ην δίθηπν. 

ηηο δχν επφκελεο ελφηεηεο, θαη ζε αληηζηνηρία κε ηελ πξνεγνχκελε, γίλεηαη 

κεηαβνιή ηεο ηηκήο πψιεζεο        θαη ηεο ηηκήο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

            απφ ην δίθηπν αληίζηνηρα. Ζ ηηκήο πψιεζεο κεηαβάιιεηαη απφ 0.30 

€/kWh έσο 0.20 €/kWh. Αληίζηνηρα, ε ηηκή πψιεζεο απφ 0.15 €/kWh κεηαβάιιεηαη 

έσο 0.05 €/kWh. 

Σν πξφβιεκα κνληεινπνηείηαη σο πξφβιεκα Μηθηνχ Αθέξαηνπ Γξακκηθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ (mixed integer linear programming – MILP). Ζ πινπνίεζε ηνπ 

καζεκαηηθνχ κνληέινπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηηθνχ εξγαιείνπ 

GAMS (Generic Algebraic Modeling System). Ζ επίιπζε έγηλε κε ρξήζε ηνπ επηιπηή 

ILOG CPLEX 12.6.0.  
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3.2. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνβιήκαηνο θαη παξνπζίαζε δεδνκέλσλ 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο 

Σν πξνο επίιπζε κνληέιν έρεη έλα ζχλνιν δηαζέζηκσλ ηερλνινγηψλ   ην 

νπνίν απνηειείηαη απφ ηερλνινγίεο   πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαχζηκν θπζηθφ αέξην θαη   

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

Δηδηθφηεξα, νη ηερλνινγίεο   δηαρσξίδνληαη ζε 5 δηαθνξεηηθά είδε. Σν 

ζχζηεκα κπνξεί λα επηιέμεη: 

 6 ηνπξκπίλεο θαπζίκνπ [GT1, GT2, GT3, GT4, GT5, GT6] 

 5 κηθξνηνπξκπίλεο [MT1, MT2, MT3, MT4, MT5] 

 5 εκβνινθφξνπο θηλεηήξεο [RE1, RE2, RE3, RE4, RE5] 

 3 ηνπξκπίλεο αηκνχ [ST1, ST2, ST3] 

 3 θπςέιεο θαπζίκνπ [FC1, FC2, FC3] 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαπάλσ ηερλνινγηψλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά 

ζην Παξάξηεκα Α. 

Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο πξνο εγθαηάζηαζε ζην κνληέιν 

δηαρσξίδνληαη ζε αηνιηθά (wind) θαη θσηνβνιηατθά (solar). ην Παξάξηεκα Α 

παξνπζηάδεηαη ε % δηαζεζηκφηεηα γηα δηάζηεκα ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα. 

Γεδνκέλα εηζόδνπ 

Γηα ηελ επίιπζε ηνπ κνληέινπ επηιέγνληαη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα ηα νπνία 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3.1: 

Πίλαθαο 3.1: Γεδνκέλα εηζφδνπ 

          0.065 €/kWh 

       0.10 €/ kWh 

         0 €/ kWh 

            0.25 €/ kWh 

     0.037 

     0.68 
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   20000 

  20000 kWh 

  1000 kWh 

            10
15

 kg/day 

       0.81 

Γηα ηελ επίιπζε ησλ ζελαξίσλ, νη ζηαζεξέο     θαη     ζηηο εμηζψζεηο (4) θαη (7), 

ζεσξήζεθαλ ίζεο κε    =1.1 θαη    =0.5. 

3.3. Αλαιύζεηο επαηζζεζίαο  

3.3.1. Δπίπεδν εθπνκπώλ CO2 

 

Ζ πξψηε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ αθνξά ηελ κεηαβνιή ηνπ ειαρίζηνπ 

θφζηνπο, επεξεαδφκελν απφ ηηο εθπνκπέο ξχπσλ CO2. πγθεθξηκέλα, μεθηλψληαο απφ 

ην αξρηθφ επίπεδν, γηα ην θάζε ζελάξην ηα αλψηαηα επηηξεπφκελα επίπεδα ξχπσλ 

κεηψλνληαη θαηά 5%. Σν παξαθάησ δηάγξακκα είλαη κηα θακπχιε Pareto κεηαμχ ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαη εθπνκπψλ CO2. πγθεθξηκέλα, θάζε ζεκείν πάλσ ζηελ 

θακπχιε απνηειεί πξντφλ βειηηζηνπνίεζεο γηα ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά δεζκεπηηθφ 

επίπεδν εθπνκπψλ CO2. Ζ ζρέζε αληηζηάζκηζεο είλαη θαλεξή: Όζν ρακειφηεξν είλαη 

ην επηζπκεηφ δεζκεπηηθφ επίπεδν εθπνκπψλ CO2, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη αληίζηξνθα.Σα απνηειέζκαηα ιακβάλνληαη γηα δψδεθα 

δηαθνξεηηθά ζελάξηα θαη παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 
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ρήκα 3.1: Γηάγξακκα κεηαβνιήο θφζηνπο ζπλαξηήζεη ηνπ επηηξεπφκελνπ επηπέδνπ 

εθπνκπψλ 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ δηάγξακκα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θφζηνπο είλαη 

αληηζηξφθσο αλάινγε ησλ επηπέδσλ CO2, θαζψο κε κείσζε ησλ ξχπσλ παξαηεξείηαη 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο. Δηδηθφηεξα, ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο είλαη κηθξφηεξνο ζε 

κείσζε κεγάισλ επηπέδσλ, ελψ γηα κεηαβνιέο ζε κηθξά επίπεδα ξχπσλ ε δηαθνξά 

ηνπ θφζηνπο είλαη κεγαιχηεξε. Με άιια ιφγηα, γηα κηα κεηαβνιή ησλ επηηξεπφκελσλ 

εθπνκπψλ απφ 117.155 ζε 109.832 tonnes CO2, παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

απφ 9.36 ζε 9.87 εθαηνκκχξηα €. Ωζηφζν, γηα κεηαβνιή απφ 51.255 ζε 43.933 tonnes 

CO2 ην θφζηνο κεηαβάιιεηαη απφ 21.02 ζε 22.76 εθαηνκκχξηα €. πλεπψο, γηα ηελ 

ίδηα κεηαβνιή εθπνκπψλ, 7.323 tonnes CO2, ην θφζηνο ζηελ πξψηε πεξίπησζε 

κεηαβάιιεηαη θαηά 0.51 ελψ ζηελ δεχηεξε 1.74 εθαηνκκχξηα €. Δπίζεο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα αθξαία ζεκεία, παξαηεξείηαη φηη γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ θαηά 

68.7% ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ απαηηήζεθε είλαη ίζε κε 61.8%. 

 ην επφκελν δηάγξακκα παξνπζηάδνληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ, ηα δηάθνξα θφζηε θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ θέξδνο, γηα ηα δηάθνξα 

ζελάξηα. 
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ρήκα 3.2: χλζεζε ησλ επηκέξνπο ζπληζησζψλ θφζηνπο ηνπ κηθξνδηθηχνπ γηα ην 

θάζε ζελάξην ηεο 1εο ελφηεηαο 

χκθσλα κε ην ρήκα 3.2, είλαη απαξαίηεην λα ηνληζηεί φηη θαζψο κεηψλεηαη 

ην φξην εθπνκπήο ξχπσλ παξάιιεια κεηψλεηαη θαη ε ρξήζε ησλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ 

θπζηθνχ αεξίνπ. Δπίζεο, κε ηελ κείσζε ησλ νξίσλ εθπνκπψλ απμάλεηαη ην θφζηνο 

θεθαιαίνπ, ζπκπεξηθνξά αληίζεηε απφ ην θφζηνο θαπζίκνπ. Με άιια ιφγηα, ην 

ζχζηεκα πξνηηκά ηελ εγθαηάζηαζε πεξηζζφηεξσλ ηερλνινγηψλ, θαη εηδηθφηεξα 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ιφγσ ησλ κεδεληθψλ εθπνκπψλ CO2 ζην πεξηβάιινλ. 

Μηα αθφκα ζεκαληηθή παξαηήξεζε φζνλ αθνξά ην ελ ιφγσ ζέκα απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ην δίθηπν αγνξάδεηαη θπξίσο ζηα ηειεπηαία 

ζελάξηα ηα νπνία έρνπλ απζηεξά φξηα εθπνκπψλ. Σέινο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη 

θαη απφ ην πξψην δηάγξακκα, είλαη ε κείσζε ηνπ θέξδνπο απφ ηελ πψιεζε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε κείσζε ησλ νξίσλ CO2. 

Σν ρήκα 3.3 αθνξά ηελ ζχλζεζε ηνπ πξνθίι παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο αλά ηχπν ηερλνινγίαο θαη ησλ αγνξαπσιεζηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ην 

δίθηπν αλά ελάξην, δειαδή ζπλνπηηθά ην ηζνδχγην ελέξγεηαο. 
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ρήκα 3.3: χλζεζε ηνπ πξνθίι παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλά ηχπν 

ηερλνινγίαο θαη ησλ αγνξαπσιεζηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ην δίθηπν αλά ελάξην 

ηεο 1εο ελφηεηαο  

Αλαιχνληαο πεξηζζφηεξν ην παξαπάλσ δηάγξακκα, είλαη εχθνια παξαηεξήζηκν φηη 

ζηα πξψηα ζελάξηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη πξνέξρεηαη απφ 

ζεξκηθέο κνλάδεο, ελψ κε ηελ κείσζε ησλ νξίσλ φιν θαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Δπίζεο, φπσο θαη πξνεγνπκέλσο, νη 

αγνξέο ελέξγεηαο απφ ην δίθηπν είλαη ειάρηζηεο ζηα πξψηα ζελάξηα, ελψ ζηα 

ηειεπηαία απμάλνληαη. Σέινο, νη πσιήζεηο ελέξγεηαο ζην δίθηπν αλ θαη ζηελ αξρή 

είλαη ζηαζεξέο ζηα ηειεπηαία ζελάξηα παξνπζηάδεηαη κείσζε, αληίζηνηρα κε ηηο 

ππφινηπεο ηηκέο ηνπ δηαγξάκκαηνο. 

ην επφκελν δηάγξακκα (ρήκα 3.4) παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε εμέιημε ηεο 

εγθαηεζηεκέλεο δπλακηθφηεηαο αλά ηχπν ηερλνινγίαο, γηα θάζε ζελάξην, πνπ αθνξά 

ηηο ζεξκηθέο κνλάδεο, ηα θσηνβνιηατθά θαη ηα αηνιηθά. 
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ρήκα 3.4: Δμέιημε ηεο εγθαηεζηεκέλεο δπλακηθφηεηαο αλά ηχπν ηερλνινγίαο ζε 

θάζε ελάξην 

Αλαιχνληαο ην ζρήκα 3.4, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή εγθαηάζηαζε ζεξκηθψλ κνλάδσλ 

ζηα ζελάξηα κε πςειφ φξην εθπνκπψλ. Αληίζεηα, ζηα ηειεπηαία ζελάξηα ε 

εγθαηάζηαζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ, θσηνβνιηατθψλ θαη αηνιηθψλ, ππεξηεξεί έλαληη 

ησλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ.  

ην επφκελν δηάγξακκα (ρήκα 3.5) παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ ζεξκηθψλ 

κνλάδσλ (ηερλνινγηψλ) παξαγσγήο αλά ηχπν πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζην κηθξνδίθηπν 

ζε θάζε ζελάξην. 

 

ρήκα 3.5: Αξηζκφο ζεξκηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο αλά ηχπν πνπ εγθαηαζηάζεθαλ 

ζην κηθξνδίθηπν ζε θάζε ζελάξην 
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χκθσλα κε ην ηειεπηαίν δηάγξακκα, παξαηεξείηαη ζηα ηειεπηαία ζελάξηα κηα 

κεγαιχηεξε δηαθνξνπνίεζε ζε ζεξκηθέο κνλάδεο. Με άιια ιφγηα παξφιν πνπ ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο εγθαηεζηεκέλσλ ηερλνινγηψλ είλαη πεξίπνπ ν ίδηνο γηα φια ηα 

ζελάξηα, απφ 4 κέρξη 6, ν ειάρηζηνο αξηζκφο δηαθνξεηηθψλ κνλάδσλ πνπ 

εγθαζίζηαληαη είλαη 2 ελψ ν κεγαιχηεξνο 5. Οη ηερλνινγίεο πνπ εγθαζίζηαληαη ζηα 

πξψηα ζελάξηα παξφιν πνπ έρνπλ κηθξέο εθπνκπέο ξχπσλ θαη κεγάιν θφζηνο 

εγθαηάζηαζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ θαζψο είλαη νη πην απνδνηηθέο. 

Αληίζεηα ζηα ηειεπηαία ζελάξηα, ζηα νπνία έρεη κεησζεί ην αλψηαην φξην εθπνκπψλ, 

ην ζχζηεκα επηιέγεη ηηο ηερλνινγίεο κε ην κηθξφηεξν θφζηνο εγθαηάζηαζεο, παξφιν 

πνπ νη ζπγθεθξηκέλεο έρνπλ αξθεηά κεγάιν βαζκφ εθπνκπψλ ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο. Ζ επηινγή απηή νθείιεηαη ζηελ εμνηθνλφκεζε θφζηνπο κε ζθνπφ ηελ 

εγθαηάζηαζε πεξηζζφηεξσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, νη νπνίεο έρνπλ 

κεδεληθέο εθπνκπέο ξχπσλ. 

3.3.2. Σηκή Πώιεζεο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

 

ηελ δεχηεξε ελφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ σο παξάγνληαο επαηζζεζίαο 

επηιέγεηαη ε ηηκή πψιεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο       . Δπηιέγνληαη 11 

δηαθνξεηηθά ζελάξηα ζηα νπνία ε κέγηζηε ηηκή πψιεζεο είλαη ίζε κε 0.30 €/kWh ελψ 

ε ειάρηζηε 0.20 €/kWh. 

 ην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθφηεξα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην ζχζηεκα. 

 

ρήκα 3.6: χλζεζε ησλ επηκέξνπο ζπληζησζψλ θφζηνπο ηνπ κηθξνδηθηχνπ γηα ην 

θάζε ζελάξην ηεο 2εο ελφηεηαο 
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Παξαηεξψληαο ην ρήκα 3.6, είλαη εκθαλήο ε κείσζε ησλ θεξδψλ πσιήζεσλ θαηά 

ηελ κείσζε ηεο ηηκή πψιεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην δίθηπν, ελψ παξάιιεια 

ην ζπλνιηθφ θφζηνο παξακέλεη ζηαζεξφ. Δίλαη αμηνζεκείσηε ε ζπκπεξηθνξά ησλ δχν 

ηειεπηαίσλ ζελαξίσλ, θαζψο ε θχξηα ηξνθνδνζία ελέξγεηαο ζην ζχζηεκα γίλεηαη κε 

αγνξά απφ ην δίθηπν. Σν γεγνλφο απηφ ζεκαηνδνηεί κηα ηηκή πψιεζεο ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ νπνία θαη κεηά ε κείσζε ηεο δελ είλαη θαζφινπ 

ζπκθέξνπζα, γηαηί φπσο παξαηεξείηαη θαη ζην δηάγξακκα, δελ απνθέξεη θαζφινπ 

θέξδνο. Με άιια ιφγηα, ην ζχλνιν ηεο ελέξγεηαο, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο, 

αγνξάδεηαη απφ ην δίθηπν. 

 ην επφκελν δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε ζχλζεζε ηνπ πξνθίι 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλά ηχπν ηερλνινγίαο θαη ησλ αγνξαπσιεζηψλ 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ην δίθηπν αλά ελάξην. 

 

ρήκα 3.7: χλζεζε ηνπ πξνθίι παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλά ηχπν 

ηερλνινγίαο θαη ησλ αγνξαπσιεζηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ην δίθηπν αλά ελάξην 

ηεο 2εο ελφηεηαο 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ζηα πξψηα 9 ζελάξηα ε παξαγσγή ελέξγεηαο 

βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο ζεξκηθέο κνλάδεο θαη αθνινχζσο ζηηο αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο. Αληίζεηα, ζηα 2 ηειεπηαία ζελάξηα ην ζχζηεκα βαζίδεηαη ζηελ 

αγνξά ελέξγεηαο απφ ην δίθηπν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο. Μηα αθφκε 

ζεκαληηθή παξαηήξεζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηφζν ε δπλακηθφηεηα ησλ 

ηερλνινγηψλ θαη ην πνζφ πψιεζεο ελέξγεηαο παξακέλεη ζηαζεξφ ζηα πξψηα ζελάξηα. 
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3.3.3. Σηκή αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

 

 ηελ ηξίηε ελφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ, παξάγνληαο επαηζζεζίαο ιακβάλεηαη 

ε ηηκή αγνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην δίθηπν            . Όπσο θαη ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα, ιακβάλνληαη 11 δηαθνξεηηθά ζελάξηα, κε ηηκή αγνξάο ηνπ 

πξψηνπ ζελαξίνπ 0.15 €/kWh ελψ κέρξη ην ηειεπηαίν ζελάξην ε ηηκή έρεη κεησζεί 

ζηαδηαθά κε βήκα 0.01 €/kWh έσο 0.05 €/kWh. 

 ην ρήκα 3.8 παξνπζηάδνληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην 

ζχζηεκα γηα ηα δηάθνξα ζελάξηα. 

 

ρήκα 3.8: χλζεζε ησλ επηκέξνπο ζπληζησζψλ θφζηνπο ηνπ κηθξνδηθηχνπ γηα ην 

θάζε ζελάξην ηεο 3εο ελφηεηαο 

Όπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, βαζηθή παξαηήξεζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη 

ζηα δχν ηειεπηαία ζελάξηα, ε ελέξγεηα γηα ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο δελ παξάγεηαη 

απφ ην ζχζηεκα αιιά αγνξάδεηαη απφ ην δίθηπν. Ζ ελαιιαγή απηή νθείιεηαη ζηελ 

κείσζε ηεο ειάρηζηε ηηκήο κε ηελ νπνία ην κηθξνδίθηπν αληιεί θέξδνο. Δπίζεο, φπσο 

θαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα ην θφζηνο αγνξάο ελέξγεηαο ηνπ ηειεπηαίνπ ζελαξίνπ 

είλαη ειαθξψο κηθξφηεξν απφ ην πξνεγνχκελν. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί ηνλ βαζηθφ 

παξάγνληα κεηαβνιήο αιιά επηβεβαηψλεη θαη ην ζπκπέξαζκα φηη ην πνζφ ελέξγεηαο 

πνπ αγνξάδεηαη αληηζηνηρεί αθξηβψο ζηελ αλάινγε δήηεζε.  

 ην επφκελν δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε ζχλζεζε ηνπ πξνθίι παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλά ηχπν ηερλνινγίαο θαη ησλ αγνξαπσιεζηψλ ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κε ην δίθηπν αλά ελάξην. 
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ρήκα 3.9: χλζεζε ηνπ πξνθίι παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλά ηχπν 

ηερλνινγίαο θαη ησλ αγνξαπσιεζηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ην δίθηπν αλά ελάξην 

ηεο 3εο ελφηεηαο 

Με βάζε ην ρήκα 3.9, αμίδεη λα ηνληζηεί πσο, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα, ηα πνζά ελέξγεηαο παξαγσγήο θαη πψιεζεο παξακέλνπλ ζηαζεξά γηα ηα 

πξψηα ζελάξηα. Καηά ζπλέπεηα, ε κεηαβνιή ηεο ηηκήο αγνξάο δελ επεξεάδεη ηηο 

δπλακηθφηεηεο, θαζψο ειάρηζην πνζφ αγνξάδεηαη απφ ην δίθηπν. Αληηζέησο, ζηα δχν 

ηειεπηαία ζελάξηα, ζηα νπνία ε ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαιχπηεηαη απνθιεηζηηθά 

απφ αγνξά απφ ην δίθηπν, ηα δχν πνζά ελέξγεηαο είλαη ίζα ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη 

κε ηελ δήηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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Κεθάιαην 4
ν
 

πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα 

πεξαηηέξσ κειέηε 

4. πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ κειέηε 

4.1. πκπεξάζκαηα 

 Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε 

αλάπηπμε ελφο λένπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ γηα ηνλ βέιηηζην ζρεδηαζκφ θαη 

ιεηηνπξγία ελφο ελεξγεηαθνχ κηθξνδηθηχνπ. Σν κνληέιν απνηειείηαη απφ ηξεηο δψλεο 

νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηερλνινγίεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, κε θαχζηκν θπζηθφ 

αέξην θαη αλαλεψζηκεο, κπαηαξίεο γηα απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ελψ 

παξάιιεια ην ζχζηεκα κπνξεί λα αγνξάδεη θαη λα πνπιάεη ελέξγεηα απφ θαη πξνο ην 

θεληξηθφ δίθηπν. ηφρνο ηνπ κνληέινπ είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο. 

 ηελ δεχηεξε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην καζεκαηηθφ 

κνληέιν πνπ ζρεδηάζηεθε, ην νπνίν απνηειείηαη απφ πεξηνξηζκνχο πνπ πεξηγξάθνπλ 

ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ηερλνινγηψλ (φξηα δπλακηθνηήησλ, απφθαζε 

εγθαηάζηαζεο θαη ηζνδχγην ελέξγεηαο), ηεο απνζήθεπζεο (φξηα θφξηηζεο θαη 

απνθφξηηζεο θαη ηζνδχγην ελέξγεηαο), ηηο ζπλαιιαγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ην 

δίθηπν (αγνξά θαη πψιεζε), θαζψο θαη ηελ πεξηβαληνιινγηθή επίδξαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ωο αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηνπ κνληέινπ έρεη νξηζηεί ε ειαρηζηνπνίεζε 

ηνπ ζπλνιηθνχ εηεζηνπνηεκέλνπ θφζηνπο ζρεδηαζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ. 

Ζ ηξίηε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο απνηειείηαη απφ ηελ επίιπζε ηνπ καζεκαηηθνχ 

κνληέινπ θαη ζπλνςίδεη ηα απνηειέζκαηα πνπ ιήθζεθαλ. Οη επηιεγκέλεο κειέηεο 

πεξίπησζεο πνπ εμεηάζηεθαλ αθνξνχλ ηελ επίδξαζε ηνπ αλψηαηνπ επηηξεπφκελνπ 

νξίνπ εθπνκπψλ CO2 (πεξηβαιινληηθφο αληίθηππνο) θαη ηηο ηηκέο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο αγνξάο θαη πψιεζεο κε ην δίθηπν. Σν βαζηθφηεξν ζπκπέξαζκα απφ ηηο 
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αλαιχζεηο επαηζζεζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απνηειεί ε εχξεζε κηαο ηηκήο απφ 

ηελ νπνία θαη κεηά νπνηαδήπνηε αιιαγή θαη αλ πξαγκαηνπνηεζεί ην κηθξνδίθηπν δελ 

εγθαζίζηαηαη θαζψο δελ είλαη θεξδνθφξν. Θα ήηαλ παξάιεςε λα κελ αλαθεξζεί θαη 

ε επηβεβαίσζε ηεο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο κε ηελ κείσζε ησλ επηξξηπηφκελσλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ, ε νπνία επηβεβαηψλεηαη θαη βηβιηνγξαθηθά. Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ 

ζπκπέξαζκα πνπ αληιείηαη απφ ηελ κειέηε απνηειεί ε κεγαιχηεξε ρξήζε ζεξκηθψλ 

ηερλνινγηψλ έλαληη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ζε πεξηπηψζεηο κε κεγάιν 

επηηξεπηφ επίπεδν εθπνκπψλ ηνπιάρηζηνλ, θαζψο νη πξψηεο είλαη πνιχ πην 

απνδνηηθέο. 

 

4.2. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

 Ζ παξνχζα εξγαζία εζηίαζε ζηελ κειέηε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ελφο κηθξνδηθηχνπ. Ζ ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ ηερλνινγηψλ 

πξνο επηινγή ηνπ κνληέινπ ιήθζεθε απφ ηερλνινγίεο κε κεγάιν εχξνο 

δπλακηθνηήησλ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε κειινληηθή έξεπλα κπνξεί λα εζηηάζεη 

ζηελ επηινγή ηερλνινγηψλ κηθξφηεξνπ εχξνπο θαζψο θαη ζηελ εμαγσγή 

απνηειεζκάησλ κε ηελ επηινγή θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ηερλνινγηψλ πνπ εγθαζίζηαληαη. 

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ ηερλνινγηψλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο. Μηα αλαιπηηθφηεξε πξνζέγγηζε ζα πεξηιάκβαλε πην 

ζπγθεθξηκέλα θφζηε φπσο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζπληήξεζεο, αιιά αθφκα θαη πην 

εμεηδηθεπκέλα θφζηε γηα ηελ θάζε δηαζέζηκε ηερλνινγία. 

 ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε έλα είδνο κπαηαξίαο γηα 

απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Πεξαηηέξσ κειέηε πνπ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν είλαη θαη ε επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο κπαηαξίαο γηα ηελ θάζε δψλε ηνπ πξνβιήκαηνο απφ κηα δηαζέζηκε ιίζηα 

ηερλνινγηψλ. Οη δηαζέζηκεο κπαηαξίεο ζα έρνπλ κεγάιν εχξνο δπλακηθνηήησλ θαη 

θφζηνο εγθαηάζηαζεο, ψζηε λα δίλεηαη ζην κνληέιν κεγαιχηεξε επειημία. Μηα 

κεγάιε πξνζζήθε ζην ήδε ππάξρνλ κνληέιν ζα απνηεινχζε ε αληηθαηάζηαζε ησλ 

κπαηαξηψλ κε ειεθηξηθά απηνθίλεηα. Με ηελ ρξήζε ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ ζηνλ 

αληηθεηκεληθφ ζηφρν, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο, ζα πξνζηεζεί ε πξφβιεςε ηεο 

αγνξάο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ. 
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Παξάξηεκα Α- Γεδνκέλα κνλάδσλ 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

6. Παξάξηεκα Α- Γεδνκέλα κνλάδσλ παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Πίλαθαο 6.1: Χαξαθηεξηζηηθά ηερλνινγηψλ θαπζίκνπ i 

Σερλνινγία 
Γπλακηθόηεηα 

(KW) 

Απόδνζε 

(%) 

Κόζηνο 

επέλδπζεο($/kW) 

FuelGWP 

(tCO2/MWh) 

GT1 3304 0.237 3320 0.76294 

GT2 4324 0.25 2817 0.72484 

GT3 7487 0.292 2017 0.62051 

GT4 10669 0.28 1798 0.64592 

GT5 20440 0.331 1474 0.54703 

GT6 40485 0.355 1276 0.50938 

MT1 61 0.247 3220 0.73164 

MT2 190 0.284 3150 0.63775 

MT3 242 0.261 2700 0.69354 

MT4 323 0.287 2560 0.63140 

MT5 950 0.283 2500 0.63820 

RE1 100 0.296 2900 0.61144 

RE2 633 0.345 2840 0.52481 

RE3 1141 0.376 2370 0.48172 

RE4 3325 0.409 1800 0.44225 

RE5 9341 0.419 1430 0.43182 

ST1 500 0.063 1136 2.88530 

ST2 3000 0.049 682 3.67727 

ST3 15000 0.073 666 2.47480 

FC1 300 0.425 10000 0.42592 

FC2 400 0.38 7000 0.47627 
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FC3 1400 0.425 4600 0.42592 

Πίλαθαο 6.2: Δθπνκπέο ηερλνινγηψλ J 

RewGWP 

Wind 0 

Solar 0 

Πίλαθαο 6.3: Χξφλνο δσήο ηερλνινγηψλ 

Υξόλνο δσήο (years) 

GT1 20 

GT2 20 

GT3 20 

GT4 20 

GT5 20 

GT6 20 

MT1 20 

MT2 20 

MT3 20 

MT4 20 

MT5 20 

RE1 20 

RE2 20 

RE3 20 

RE4 20 

RE5 20 

ST1 20 

ST2 20 

ST3 20 

FC1 20 

FC2 20 

FC3 20 

Wind 15 

Solar 15 
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ρήκα 6.1: Γηαζεζηκφηεηα αηνιηθψλ γηα ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα 

 

 

ρήκα 6.2: Γηαζεζηκφηεηα θσηνβνιηατθψλ γηα ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα 
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Πίλαθαο 6.4: Γξακκηθά ηκήκαηα ηερλνινγηψλ 

Γξακκηθά ηκήκαηα ηερλνινγηώλ 

r1 0.51 

r2 0.53 

r3 0.61 

r4 0.65 

r5 0.74 

r6 0.79 

r7 0.84 

r8 0.9 

r9 0.95 

r10 1 
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Πίλαθαο 6.5: Πνζνζηφ κεηαηξνπήο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηα γξακκηθά ηκήκαηα 

ησλ ηερλνινγηψλ 

Eff 

(MJ/ 

kWh) 

r10 r9 r8 r7 r6 r5 r4 r3 r2 r1 

GT1 12.93 13.01 13.81 13.89 14.25 14.67 14.51 14.90 15.03 15.19 

GT2 12.25 12.33 13.09 13.17 13.51 13.90 13.76 14.12 14.25 14.40 

GT3 10.49 10.56 11.21 11.27 11.57 11.90 11.78 12.09 12.20 12.33 

GT4 10.94 11.01 11.69 11.76 12.06 12.41 12.28 12.61 12.72 12.86 

GT5 9.26 9.31 9.89 9.94 10.21 10.50 10.39 10.67 10.76 10.88 

GT6 8.63 8.68 9.22 9.27 9.52 9.79 9.69 9.95 10.04 10.14 

MT1 12.40 12.48 13.25 13.33 13.68 14.07 13.93 14.29 14.42 14.57 

MT2 10.79 10.86 11.52 11.59 11.90 12.24 12.11 12.43 12.54 12.68 

MT3 11.74 11.81 12.54 12.61 12.94 13.32 13.18 13.53 13.65 13.79 

MT4 10.67 10.74 11.40 11.47 11.77 12.11 11.98 12.30 12.41 12.54 

MT5 10.83 10.89 11.57 11.63 11.94 12.28 12.15 12.48 12.59 12.72 

RE1 10.35 10.42 11.06 11.12 11.41 11.74 11.62 11.93 12.04 12.16 

RE2 8.88 8.94 9.49 9.54 9.79 10.07 9.97 10.23 10.33 10.43 

RE3 8.15 8.20 8.70 8.75 8.98 9.24 9.15 9.39 9.48 9.57 

RE4 7.49 7.54 8.00 8.05 8.26 8.50 8.41 8.63 8.71 8.80 

RE5 7.31 7.36 7.81 7.86 8.06 8.30 8.21 8.43 8.50 8.59 

ST1 48.63 48.94 51.95 52.25 53.62 55.17 54.59 56.04 56.55 57.14 

ST2 62.52 62.92 66.79 67.18 68.94 70.94 70.19 72.05 72.71 73.47 

ST3 41.97 42.23 44.83 45.09 46.28 47.61 47.12 48.37 48.80 49.32 

FC1 7.21 7.25 7.70 7.75 7.95 8.18 8.09 8.31 8.38 8.47 

FC2 8.06 8.11 8.61 8.66 8.89 9.15 9.05 9.29 9.38 9.47 

FC3 7.21 7.25 7.70 7.75 7.95 8.18 8.09 8.31 8.38 8.47 
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Παξάξηεκα Β- Εήηεζε ελέξγεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο 

 

7. Παξάξηεκα Β- Εήηεζε ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

 

ρήκα 7.1: Εήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα 

 

Πίλαθαο 7.1: Πνζνζηφ δήηεζεο δψλεο 

Πνζνζηό δήηεζεο δώλεο 
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z2 0.5 

z3 1.1 
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