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Περίληψη 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία προτείνει ένα μαθηματικό πλαίσιο 

βελτιστοποίησης μικτού-ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού για την βέλτιστη 

ένταξη των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής σε διασυνδεδεμένα απομονωμένα συστήματα 

σε χρονικό ορίζοντα 24 ωρών. Το σύνολο των 5 συστημάτων πάνω στο οποίο 

εφαρμόστηκε το μοντέλο προσομοιάζει ένα απομακρυσμένο και απομονωμένο 

σύμπλεγμα νησιών. Οι μονάδες των συστημάτων είναι κυρίως θερμικές, υπάρχουν 

όμως και υδροηλεκτρικές. Τα συστήματα ST2, ST4, ST5 διαθέτουν και Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Για κάθε σύστημα/νησί υπάρχει συγκεκριμένη ζήτηση σε 

φορτίο που πρέπει να καλυφθεί. 

 Για την κάλυψη της ζήτησης υπάρχουν δύο δυνατότητες. Μία επιλογή αποτελεί 

η τοπική παραγωγή κάθε συστήματος μεμονωμένα ενώ στην δεύτερη περίπτωση τα 

συστήματα είναι διασυνδεδεμένα με αποτέλεσμα να υπάρχει ροή ενέργειας μεταξύ 

τους καθώς και η δυνατότητα για παροχή εφεδρειών από το ένα σύστημα στο άλλο. 

Σκοπός της εργασίας είναι με την σύγκριση αυτών των δύο περιπτώσεων να αποδειχθεί 

η οικονομική και τεχνική αξία της διασύνδεσης μεταξύ απομακρυσμένων νησιών. 

 Το προτεινόμενο μαθηματικό μοντέλο εφαρμόζεται αρχικά μια φορά με την 

διασύνδεση ανενεργή και μια ενεργή. Από τα αποτελέσματα που προκύπτουν γίνεται 

σύγκριση της ροής ενέργειας μεταξύ των συστημάτων και της παραγομένης ενέργειας, 

του συνολικού κόστους για κάθε σύστημα καθώς και την εκπλήρωση των κανόνων 

ασφαλείας όσων αφορά τις εφεδρείες. Στην συνέχεια γίνεται μία ανάλυση ευαισθησίας 

μεταβάλλοντας την ζήτηση, παρατηρώντας πως ανταπεξέρχονται τα συστήματα 

οικονομικά και τεχνικά με ή όχι την ύπαρξη της διασύνδεσης. Τέλος μια ακόμη 

ανάλυση ευαισθησίας γίνεται  με σκοπό την εύρεση του αντίκτυπου της διασύνδεση 

μεταξύ των συστημάτων στην παραγόμενη ενέργεια αυτών. 

  Το μαθηματικό μοντέλο που αναπτύχθηκε αποτελείται από σχεδιαστικούς, 

λειτουργικούς 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 και επιλύεται με το υπολογιστικό 

εργαλείο βελτιστοποίησης GAMS, με επιλυτή την μέθοδο ILOG CPEX. 



 

Abstract 

This diploma thesis describes a Mixed Integer Linear Programming (MILP) 

mathematical model of the unit commitment problem in interconnected remote power 

systems across a timeframe of 24 hours. All five systems on which the model was 

applied simulate a remote and isolated island complex. The units of the systems are 

mainly thermal, but there are also hydroelectric ones. The ST2, ST4, ST5 systems also 

have Renewable Energy Sources (RES). For each system / island there is a specific load 

demand to be covered. 

  There are two different ways to fulfill this power demand. The first way is the 

local production of each system individually, while the  second option the systems are 

interconnected. This has as a result  a flow of energy between them, as well as the ability 

to provide reserves from one system to another. The purpose of this diploma thesis is 

to compare the two cases to prove the economic and technical value of the 

interconnection between remote islands. 

 The proposed mathematical model is initially applied two times, one with 

without the interconnection and one time while it is activated. The results are used to 

compare the flow of energy between the systems, the energy production of every 

system, the total cost of power production and the  fulfillment of the reserve safety 

rules. Then a sensitivity analysis is made by changing demand, observing how the 

systems cope economically and technically with existence of the interconnection. 

Finally, another sensitivity analysis is made in order to find the impact of the 

interconnection between the systems in their generated energy . 

The mathematical model that was developed consists of design, operational 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 is 

solved by using the GAMS optimization tool and the ILOG CPLEX solver . 
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Κεφάλαιο 1ο 

Εισαγωγή 

1. Εισαγωγή 

 Η ηλεκτρική ενέργεια παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων, καθώς 

αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ευημερία μιας ανεπτυγμένης χώρας και 

ταυτόχρονα το βιοτικό επίπεδο μιας κοινωνίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το βαθμό 

επάρκειας ισχύος. Η ηλεκτρική ενέργεια και το σύστημα μεταφοράς και διανομής της 

συμβάλλουν σε πολλούς τομείς, όπως στην εκπαίδευση, στην υγεία και στη 

βιομηχανία. Αποτελεί όμως και ένα ξεχωριστό αγαθό, καθώς παρουσιάζει ιδιαίτερη 

δυσκολία στην αποθήκευσή της. Σαν συνέπεια αυτού, είναι σημαντικό να 

διασφαλίζεται διαρκώς το ισοζύγιο παραγωγής – ζήτησης και η παραγόμενη ποσότητα 

ενέργειας να είναι σε ισορροπία με την καταναλισκόμενη ισχύ. Υπεύθυνος για την 

παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο διαχειριστής του συστήματος, ο οποίος έχει ως 

αρμοδιότητα  τον προγραμματισμό της παραγωγής έτσι ώστε σε κάθε χρονική στιγμή 

η παραγωγή να ισούται με την κατανάλωση. (Μπακιρτζής, 1998) 

Τα νησιωτικά συστήματα ενέργειας αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις 

όσον αφορά την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών με βιώσιμο, οικονομικό και 

αξιόπιστο τρόπο. Προκειμένου να αυξηθεί η βιωσιμότητα των νησιών διάφορα 

επιπρόσθετα μέτρα είναι διαθέσιμα. Τέτοια παράπλευρα μέτρα μπορούν να 

εφαρμοστούν στην παραγωγή, όπως η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την 

παραγωγή ενέργειας και η χρήση των συσκευών αποθήκευσης ενέργειας ως 

προβλεπόμενη εφεδρεία, στην ζήτηση σε ενέργεια, όπως η χρήση συσκευών 

αποθήκευσης ενέργειας, η εφαρμογή επιπρόσθετων μέτρων στην διαχείριση της 

ζήτησης και η συνεχώς αυξανόμενη προώθηση ηλεκτρικών οχημάτων καθώς και στο 

δίκτυο, όπως η διασύνδεση νησιωτικών συστημάτων με άλλα νησιωτικά συστήματα 

είτε  το ηπειρωτικό σύστημα (Kondziella & Bruckner, 2016). Αυτές οι επιλογές πρέπει 

να είναι προσαρμοσμένες σε κάθε συγκεκριμένο νησιωτικό σύστημα ενέργειας, 

ανάλογα με τα νησιωτικά χαρακτηριστικά, τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς. 

(EURELECTRIC, 2012). Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η επίδραση 

της διασύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και την εξασφάλιση εφεδρειών. 
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1.1 Διασύνδεση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας 

 Η ηλεκτρική διασύνδεση μέσω υποβρυχίων καλωδίων, είτε μεταξύ νησιών είτε 

μεταξύ ηπειρωτικής χώρας και απομονωμένου νησιού, παρέχει πολλαπλά οφέλη σε 

απομονωμένα συστήματα ενέργειας. Μελέτες και προτάσεις έχουν γίνει από την 

(International Energy Agency, 2016) για διασύνδεση μεταξύ των χωρών νότιας 

Ευρώπης και βόρειας Αφρικής , χωρών της λατινικής Αμερικής καθώς και μεταξύ 

διάφορων χωρών και μεγάλων νήσων της Μεσογείου. Αυξάνει την ασφάλεια παροχής 

ηλεκτρισμού, μειώνει το κόστος του νησιωτικού συστήματος ενέργειας και εισάγει 

ευελιξία για την αύξηση της διείσδυσης διαφορετικών τύπων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. Οι διασυνδέσεις παρέχουν μια εναλλακτική λύση στην έλλειψη η την 

δαπανηρή αποθήκευση ενέργειας και τα νησιά μπορούν να επωφεληθούν από την ροή 

ενέργειας και προς τις δύο κατευθύνσεις. Το κόστος του καλωδίου της διασύνδεσης 

μπορεί επίσης να είναι φθηνότερο συγκριτικά με τις συμβατικές  παραγωγικές μονάδες 

πετρελαίου. 

 Συνήθως η υποβρύχια μετάδοση εναλλασσόμενου ρεύματος AC γίνεται πιο 

δύσκολη για αποστάσεις άνω των 50 km, ενώ πέρα των 100km, η υποθαλάσσια 

διασύνδεση με συνεχές ρεύμα γίνεται η προτιμώμενη τεχνολογία. Η  ηλεκτρική 

διασύνδεση νησιών είναι ευρέως ανεπτυγμένη σε όλο τον κόσμο. Τα νησιά που 

βρίσκονται κοντά στην ηπειρωτική χώρα είναι συχνά ήδη διασυνδεδεμένα, ενώ τα 

απομακρυσμένα νησιά, σε πολλές περιπτώσεις , δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά 

μια τέτοια διασύνδεση. (Lobato, et al., 2017). Μια εναλλακτική λύση για τα 

απομακρυσμένα νησιά είναι η αναζήτηση και αξιολόγηση πιθανόν συνδέσεων μεταξύ 

τους. Μια σύγκριση των κλιματικών, φυσικών και κοινωνικοοικονομικών 

χαρακτηριστικών 1087 νησιών παγκοσμίως έκαναν οι (Meschede, et al., 2016) με 

σκοπό τον εντοπισμό νησιών με παρόμοιες δυνατότητες διείσδυσης των 

ΑΠΕ(Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας). Παρόλο που η προσπάθεια των συγγραφέων 

είναι πολύ σημαντική, η διασύνδεση μεταξύ των νησιών δεν περιλαμβάνεται στις 

μεταβλητές οι οποίες μπορούν να μεταβάλουν ιδιαίτερα τα συμπεράσματα για τα 

μικρότερα νησιά. Στην εργασία αυτή θα αποδειχθεί ότι οι διασυνδέσεις παίζουν πολύ 

σημαντικό ρόλο στον οικονομικό προϋπολογισμό που πληροί τους περιορισμούς 

αναγκών σε εφεδρείες. 
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 Το κόστος λειτουργίας των απομακρυσμένων νησιωτικών συστημάτων 

ενέργειας είναι υψηλότερο όχι μόνο εξαιτίας των εξόδων μεταφοράς των καυσίμων και 

των χαμηλών σε απόδοση τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας , όπως οι 

μονάδες ντίζελ, αλλά και λόγω των τεχνικών απαιτήσεων σε στρεφόμενη εφεδρεία που 

εγγυάται την σταθερότητα της συχνότητας. Οι διαχειριστές των νησιωτικών 

ηλεκτρικών συστημάτων εξασφαλίζουν ένα μέρος της παραγωγικής δυναμικότητας ως 

εφεδρεία για να διασφαλιστεί ότι το νησί, είτε το σύστημα όπως θα παρουσιαστεί σε 

αυτή τη εργασία, είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στη ξαφνική διακοπή οποιασδήποτε 

μονάδας παραγωγής και να αντιμετωπίσει απρόβλεπτες διακυμάνσεις στο φορτίο. 

 Κάθε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί ένα σημαντικό 

κομμάτι της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας στα απομονωμένα συστήματα 

ενέργειας. Οι απαιτήσεις σε στρεφόμενη εφεδρεία μετατοπίζουν φθηνότερες μονάδες 

υπέρ δαπανηρότερων μονάδων και αυξάνουν το κόστος εκκίνησης των γεννητριών. Για 

αυτό τον λόγο οι εφεδρείες αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τον οικονομικό 

προγραμματισμό ενός νησιωτικού συστήματος ενέργειας. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι 

η ύπαρξη διασυνδέσεων μεταξύ νησιωτικών συστημάτων συμβάλλει στην παροχή 

εφεδρειών ενέργειας στα συνδεδεμένα νησιά, μειώνοντας έτσι αρχικά την ανάγκη για 

online εφεδρείες θερμικών μονάδων και εντέλει το κόστος λειτουργίας του 

συστήματος. (Lobato, et al., 2017) 

 

1.2 Μελέτη και είδος πρόβλεψης φορτίου 

 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). 
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 Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ οι στόχοι των 

παραγωγών ενέργειας έχουν αλλάξει δραματικά. Στο παραδοσιακό ελεγχόμενο 

περιβάλλον η Δ.Ε.Η ήταν υποχρεωμένη να τροφοδοτεί την καθημερινή ζήτηση της 

ηλεκτρικής και στόχος ήταν να το κάνει με το ελάχιστο κόστος. Η μόνη πρόβλεψη που 

έπρεπε να κάνει ήταν η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και τα πιθανά τεχνικά 

προβλήματα των μονάδων παραγωγής. Στην σημερινή απελευθερωμένη αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας οι παραγωγοί έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ διαφορετικές 

προκλήσεις. Στις απελευθερωμένες αγορές το ρίσκο δεν είναι μόνο λειτουργικό αλλά 

και οικονομικό. Η τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από τον παραγωγό στην 

απελευθερωμένη αγορά είναι κυμαινόμενη και όχι καθορισμένη. Επίσης η αγορά είναι 

απελευθερωμένη και στα βασικά προϊόντα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 

κάρβουνο, φυσικό αέριο με αποτέλεσμα αυτά να έχουν ασταθή τιμή. (Κουσίδης, et al., 

2009) 

 Προκειμένου να υλοποιηθεί με επιτυχία ο ημερήσιος προγραμματισμός, ο 

διαχειριστής διενεργεί πρόβλεψη φορτίου πριν από την κάθε ημέρα κατανομής. Τα 

δεδομένα εισόδου που χρησιμοποιούνται στο λογισμικό πρόβλεψης προκύπτουν από 

τα παρακάτω στοιχεία: Τις δηλώσεις φορτίου που υποβλήθηκαν από τους 

εκπρόσωπους φορτίου και έγιναν δεκτές, την πρόβλεψη έγχυσης ενέργειας των 

μονάδων ΑΠΕ, το ιστορικό του φορτίου καθώς και τα στατιστικά δεδομένα που 

πηγάζουν από αυτό, τις προγνώσεις των καιρικών συνθηκών και τα στατιστικά 

δεδομένα που προκύπτουν από την συσχέτιση του φορτίου και των παραμέτρων των 

καιρικών συνθηκών, τους χειρισμούς του δικτύου με πιθανή επιρροή στο φορτίο, τις 

προγραμματισμένες περικοπές του φορτίου, τα απρόβλεπτα συμβάντα, όπως ακραίες 

καιρικές συνθήκες, κοινωνικά δρόμενα κλπ. Η πρόβλεψη φορτίου έχει ως αποτέλεσμα 

την εκτίμηση φορτίου του συστήματος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή 

τη συνολική απορρόφηση ενέργειας σε MWh για κάθε ώρα της ημέρας κατανομής. 

(Ραφτούλη & Τσοκάνου, 2016) 

 Οι μέθοδοι πρόβλεψης φορτίου μπορούν να χωριστούν σε πολύ 

βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μοντέλα ανάλογα με το χρονικό 

διάστημα. Σε πολύ βραχυπρόθεσμες προβλέψεις φορτίου ο προβλεπόμενος χρόνος 

μπορεί να είναι ακόμη και μερικά λεπτά, ενώ σε μακροπρόθεσμες προβλέψεις μπορεί 

να είναι από μερικά χρόνια έως και μερικές δεκαετίες. 
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Πίνακας 1.1 Χαρακτηρισμός προβλέψεων φορτίου ανάλογα με το χρονικό ορίζοντα 

(Σέργης, 2016) 

Είδος Πρόβλεψης 
Χρονικός 

ορίζοντας 

Λειτουργίες για τις 

οποίες χρειάζεται 

Πολύ 

βραχυπρόθεσμη 
Sec-μερικά min 

Αυτόματος έλεγχος παραγωγής 

Οικονομική κατανομή φορτίου 

Βραχυπρόθεσμη Ώρες-βδομάδες 

Ένταξη μονάδων 

Υδροθερμική συνεργασία 

Ανταλλαγές ισχύος 

Μεσοπρόθεσμη Μήνες -έτη 

Προγραμματισμός καυσίμων 

Χρήση των υδάτινων πόρων 

Προγραμματισμός Συντήρησης 

Μονάδων 

Μακροπρόθεσμη 10-25 έτη 

Προγραμματισμός ένταξης νέων 

μονάδων 

 

1.3 Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (Η.Ε.Π) 

 Με τον όρο ΗΕΠ αναφερόμαστε στον ημερήσιο καθορισμό της ένταξης και της 

παραγωγής ενέργειας των μονάδων ενός αυτόνομου ηλεκτρικού συστήματος. Η 

διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην ικανοποίηση της ζήτησης των καταναλωτών με 

παράλληλη τήρηση των περιορισμών ασφαλείας και των κανόνων λειτουργίας. Ο 

ΚΗΕΠ πραγματοποιείται από τον διαχειριστή  προτού αρχίσει η μέρα κατανομής. Μία 

μέρα κατανομής ταυτίζεται με μία 24ωρη ημερολογιακή μέρα, η οποία μπορεί να 

χωριστεί σε δύο 12ωρες περιόδους. Συχνά δίνεται η δυνατότητα της αναπροσαρμογής 

του προημερήσιου προκαταρκτικού προγραμματισμού για την δεύτερη περίοδο. Η 

μικρότερη χρονική διάρκεια που μπορεί να αποτελέσει το ελάχιστο βήμα 

προγραμματισμού είναι η περίοδος κατανομής ή ώρα κατανομής, η οποία αντιστοιχεί 

σε μια ωρολογιακή ώρα. (Ραφτούλη & Τσοκάνου, 2016) 

 Το αντικείμενο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού περιλαμβάνει 

(Αγγελίτσης, 2016) :  
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• 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.  

 

1.4 Εφεδρείες 

 Επικουρικές υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες που απαιτούνται για τη μεταφορά της 

ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του συστήματος από τα σημεία έγχυσης στα σημεία 

κατανάλωσης και για την διασφάλιση της ποιότητας παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας 

μέσω του συστήματος. Προκειμένου να προσδιοριστούν οι απαραίτητες εφεδρείες του 

συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας κρίνεται σκόπιμος ο διαχωρισμός τους σύμφωνα με 

την κατάσταση του συστήματος που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Γενικώς 

χωρίζονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες: 

• Εφεδρείες ομαλής λειτουργίας (normal operation reserves) 

• Εφεδρείες διαταραχών (contingency reserves) 

Ως ομαλή λειτουργία θεωρείται η κατάσταση του συστήματος ηλεκτρικής 

ενέργειας στην οποία το φορτίο και η παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

έχουν προβλεφθεί με σχετική ακρίβεια, οπότε οι εφεδρείες καλούνται να 

αντιμετωπίσουν τις μικρές αποκλίσεις από τις παραπάνω προβλεφθείσες τιμές που 

παρατηρούνται σε πραγματικό χρόνο. Οι εφεδρείες οι οποίες δεσμεύονται ώστε να 

αντιμετωπιστεί η μεταβλητότητα και η αβεβαιότητα του καθαρού φορτίου 

ονομάζονται εφεδρείες παρακολούθησης της διακύμανσης . Μπορεί να παρέχονται από 

μονάδες οι οποίες είναι συγχρονισμένες στο δίκτυο (spinning reserves) είτε από 

μονάδες που δεν είναι συγχρονισμένες αλλά μπορούν να ενταχθούν γρήγορα (no 

spinning reserves). Αυτός ο τύπος εφεδρείας έχει ενδεικτικό χρόνο αντίδρασης περίπου 

στα δέκα λεπτά.  
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Υπάρχουν και οι εφεδρείες ρύθμισης (regulation reserve) για την αντιμετώπιση 

μικρομεταβολών στο δίκτυο. Οι εφεδρείες αυτές έχουν δυνατότητα γρήγορης 

απόκρισης σε εντολές του διαχειριστή και ακολουθούν από λεπτό σε λεπτό τις 

μεταβολές στη συχνότητα του συστήματος και στη ροή ισχύος στις διασυνδεδεμένες 

γραμμές. 

 Ως διαταραχή ορίζεται μια ξαφνική, μη αναμενόμενη και έντονη αλλαγή του 

ισοζυγίου ενεργού ισχύος που μπορεί να προκληθεί από διάφορους παράγοντες όπως 

η απώλεια μια μονάδας η μια γραμμής μεταφοράς. Για αυτό το λόγο οι διαχειριστές 

των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας φροντίζουν ώστε το σύστημα να έχει τις 

απαραίτητες εφεδρείες ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η χειρότερη μόνο 

διαταραχή, καθώς σε διαφορετική περίπτωση αυξάνει πολύ το κόστος διατήρησης των 

εφεδρειών. Οι εφεδρείες διαταραχών συνήθως διαχωρίζονται σε τρεις διαφορετικούς 

τύπους: α) πρωτεύουσα, β)δευτερεύουσα και γ)τριτεύουσα.  

Η πρωτεύουσα έχει σκοπό να μην επιτρέψει στην συχνότητα να αποκλίνει πολύ 

από την ονομαστική τιμή της και να την σταθεροποιήσει, όσο είναι εφικτό, 

πλησιέστερα στην ονομαστική. Η δευτερεύουσα εφεδρεία έχει ως σκοπό να 

επαναφέρει την συχνότητα στην ονομαστική τιμή της και τις ροές ισχύος των γραμμών 

διασυνδέσεων στις προγραμματισμένες τιμές τους. Τέλος σκοπός της τριτεύουσας 

εφεδρείας είναι η αποδέσμευση της δευτερεύουσας και πιθανόν της πρωτεύουσας 

εφεδρείας, ώστε το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας να είναι έτοιμο να αντιδράσει 

ανάλογα σε μια ενδεχόμενη νέα διαταραχή. 

 Η εφεδρεία διαταραχών έχει ενδεικτικά χρόνο αντίδρασης μικρότερο από δέκα 

λεπτά, η διάρκεια της οποίας εκτείνεται από δέκα λεπτά έως δύο ώρες και η συχνότητα 

εφαρμογής της είναι από μερικές ώρες έως ημέρες. (Καϊτεζίδης, 2016) 

 

1.5 Πρόβλημα ένταξης μονάδων σε διασυνδεδεμένα νησιωτικά 

συστήματα 

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 
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η κυκλική λειτουργία καθιστά απαραίτητο το σχεδιασμό της παραγωγής ενέργειας σαν 

συνάρτηση της ώρας. Έτσι προκύπτει το πρόβλημα της ένταξης των μονάδων 

παραγωγής (Unit Commitment Problem- UCP). 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 (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. Στο (Soroudi, 2017) αναπτύσσεται μοντέλο ένταξης μονάδων για 

ενεργειακά συστήματα το οποίο επιλύεται με το εργαλείο Gams.  H ένταξη των 

μονάδων αναφέρεται στην βελτιστοποίηση των πόρων παραγωγής για να ικανοποιηθεί 

η ζήτηση φορτίου με το ελάχιστο κόστος, επιτυγχάνοντας παράλληλα ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο ασφάλεια και αξιοπιστίας. (Λατσίδης, 2013) 

 Σε ένα νησιωτικό σύστημα ενέργειας υπάρχουν διάφορες επιλογές λειτουργίας 

η κάθε μία από τις οποίες μπορεί να έχει διαφορετικές οικονομικές επιπτώσεις στο 

σύστημα. Το πρόβλημα ένταξης των μονάδων ,σε διάφορες χρονικές στιγμές, αποτελεί 

ένα σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση αυτών των επιπτώσεων. Αυτό οφείλεται 

στο ότι προσφέρει την δυνατότητα προγραμματισμού και λειτουργίας του συστήματος 

εφαρμόζοντας κάθε φορά διαφορετικές επιλογές. (Hobbs, et al., 2002) . Είναι συνήθης 

τακτική στα νησιωτικά συστήματα, η ελάχιστη τιμή της εφεδρείας που πρέπει να 

δεσμευτεί, να ισούται με την κάλυψη της απώλειας την μεγαλύτερης σε ισχύς 

συγχρονισμένης μονάδας. (Matsuura, 2009). Όταν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των 

νησιωτικών συστημάτων ενέργειας θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι κάθε νησί 

είναι σε θέση να αντέξει την απώλεια την διασύνδεσης.  

 Από τα προβλήματα ένταξης των μονάδων που βρέθηκαν στην βιβλιογραφία, 

είτε η υπολογισμένη εφεδρεία της χαμένης μονάδας δεν αποκλειόταν είτε η ελάχιστη 

στρεφόμενη εφεδρεία θεωρείται ως μια στατική σταθερή τιμή για κάθε ώρα. (Ortega-

Vazquez & Kirschen, 2007). Επιπρόσθετα σε αντίστοιχα προβλήματα UC της 

βιβλιογραφίας, για νησιωτικά συστήματα, δεν έχουν μελετηθεί διασυνδέσεις χαμηλής 

δυναμικότητας. Στην μελέτη (Pean, et al., 2016) σχετικά με τον ρόλο της διασύνδεσης 

μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας στα πλαίσια της ενσωμάτωσης των ΑΠΕ (Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας) με το μοντέλο PLEXOS δείχνει ότι η διασύνδεση λειτουργεί στο 
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μέγιστη δυναμικότητα της , 5,4 GW μέχρι το 2030, ενώ οι περιορισμοί εφεδρειών δεν 

επηρεάζουν την λειτουργίας της. 

Το αντίκτυπο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις απαιτούμενες εφεδρείες 

ενός συστήματος παραγωγής ενέργειας ενός συστήματος παραγωγής ενέργειας 

προκαλεί επίσης μεγάλη ανησυχία. (Holttinen, et al., 2012) Ειδικά χώρες όπως η 

Ολλανδία με μεγάλα ποσοστά της παραγόμενης ενέργειας της να προέρχεται από ΑΠΕ 

έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης έχει μελετηθεί η επίδραση του ανέμου σε 

συγκεκριμένα νησιά όπως το Ηνωμένο Βασίλειο (Strbac, et al., 2007), η Ιρλανδία 

(Meibom, et al., 2011) και η Κρήτη (Hansen & Papalexopoulos, 2012). Συνήθως οι 

απαιτήσεις σε εφεδρεία αυξάνονται για να καλύψουν αναμενόμενες διακυμάνσεις των 

ΑΠΕ (Lobato, et al., 2017) 

 Μελέτες σχετικές με τον ρόλο των διασυνδέσεων στα ηπειρωτικά συστήματα 

συναντώνται στο ( (Brouwer, et al., 2016) για το Δυτικοευρωπαϊκό ενεργειακό 

σύστημα το έτος 2050. Η έρευνα των (Koltsaklis, et al., 2014) παρουσιάζει ένα μοντέλο 

Μεικτού Ακέραιου Προγραμματισμού που ενσωματώνει ένα μοντέλο με 

Μεσοπρόθεσμου Ενεργειακού Σχεδιασμού, το οποίο υλοποιεί τον σχεδιασμό του 

συστήματος παραγωγής και μεταφοράς σε ετήσια κλίμακα, με ένα μοντέλο Βέλτιστης 

Ένταξης Μονάδων στο Σύστημα. Στην μελέτη τους το ενεργειακό δίκτυο της Ελλάδας 

χωρίζεται σε ζώνες και εφαρμόζεται το μοντέλο τους , μελετώντας τις διασυνδέσεις της 

χώρας με γειτονικές, αλλά και με την ζώνη των νησιών με την ηπειρωτική χώρα. Στο 

(Verzijlbergh, et al., 2014)  φαίνεται η επίδραση  της συνεχώς αυξανόμενης προώθησης 

των ηλεκτρικών οχημάτων στις διασυνδέσεις στην Ευρώπη. 

 Μελέτες περίπτωσης που ασχολούνται ειδικά με την διασύνδεση νησιών 

αναφέρονται στην διασύνδεση Ηνωμένου Βασιλείου – Γαλλίας (Pean, et al., 2016), 

στην διασύνδεση Ιρλανδίας- Ηνωμένου Βασιλείου (Cleary, et al., 2016) και στην 

διασύνδεση το 2015 της Μάλτας με την Σικελία (Ries, et al., 2016). Στις πρώτες 

περιπτώσεις το μέγεθος των συστημάτων και των συνδέσμων δείχνει ότι οι περιορισμοί 

των εφεδρειών δεν θα περιορίσουν την απόδοση. Στην περίπτωση της Μάλτας φαίνεται 

ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί των εφεδρειών. 

 Οι (Lobato, et al., 2017) μελέτησαν το οικονομικό αντίκτυπο της διασύνδεσης 

μεταξύ 2 νησιών των Κανάριων Νήσων, καθώς και 4 από την Ιβηρική Θάλασσα. Το 
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μοντέλο τους περιλαμβάνει τις πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ των νησιών, καθώς και 

σημαντικούς περιορισμούς εφεδρειών που κάθε νησί πρέπει να πληροί για λόγους 

ασφάλειας. Το κόστος εκκίνησης είναι ένας βασικός παράγοντας ο οποίος μπορεί να 

επηρεάσει τα αποτελέσματα του προβλήματος UC και για αυτό τον λόγο λαμβάνονται 

υπόψη 3 διαφορετικοί τύποι εκκίνησης. Έτσι το μοντέλο τους όπως και στο (Morales, 

et al., 2013) περιλαμβάνει λεπτομερή αναπαράσταση των διαδικασιών εκκίνησης και 

σβέσης των θερμικών μονάδων  δείχνοντας καλύτερη υπολογιστική απόδοση σε σχέση 

με άλλες έρευνες. Τέλος η αβεβαιότητα των ΑΠΕ λαμβάνεται υπόψη στο ΗΠΕ των 

διασυνδεδεμένων νησιών. 
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Κεφάλαιο 20 

Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου 

2. Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου 

 

2.1 Ονοματολογία 

 

Σύνολα 

g, gg  ∈ 𝐺   Σύνολο όλων των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας 

h, hh  ∈  H Σύνολο των δεικτών των ωρών του επαυξημένου 

χρονικού ορίζοντα 

i, ii, iii  ∈ 𝐼   Σύνολο όλων των συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας 

st ∈ ST  Σύνολο των διαφορετικών τύπων εκκίνησης των 

μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  

Υποσύνολα 

ht Σύνολο των δεικτών των ωρών του χρονικού ορίζοντα 

που μελετάται ο οποίος ανήκει στον επαυξημένο χρονικό 

ορίζοντα 

hyd Σύνολο των υδροηλεκτρικών μονάδων παραγωγής 

ενέργειας 

Παράμετροι 

𝑏𝑒𝑙𝑔,𝑖 Σύνολο που δηλώνει από ποιές μονάδες g ∈ G 

αποτελείται κάθε σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας i ∈  I 
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𝑅𝑒𝑠𝑙𝑜𝑠𝑠𝑖 Ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του 

συστήματος i που πρέπει να αναπληρωθεί με προς τα 

πάνω εφεδρεία 

𝑅𝑒𝑠𝑑𝑜𝑤𝑛𝑚𝑖𝑛𝑖 Ελάχιστη ποσότητα προς τα κάτω εφεδρείας που πρέπει 

να είναι εγκατεστημένη για το σύστημα i , σε MW 

𝐶𝑓𝑖𝑥𝑔 Σταθερό κόστος της μονάδας g, σε €/hr 

𝐶𝑙𝑖𝑛𝑔 Γραμμικό κόστος της μονάδας g, σε €/MWh 

𝐶𝑠ℎ𝑑𝑜𝑤𝑛𝑔 Σταθερό κόστος σβέσης της μονάδας g, σε € 

𝐶𝑠𝑡𝑢𝑝𝑔,𝑠𝑡 Σταθερό κόστος εκκίνησης της μονάδας g, σε € 

𝑃𝑚𝑖𝑛𝑔 Ελάχιστη καθαρή ισχύ εξόδου της μονάδας g, σε MW 

𝑃𝑚𝑎𝑥𝑔 Μέγιστη καθαρή ισχύ εξόδου της μονάδας g, σε MW 

 𝑅𝑢𝑝𝑔 Ρυθμός ανόδου της μονάδας g, σε MW/hr 

𝑅𝑑𝑜𝑤𝑛𝑔 Ρυθμός καθόδου της μονάδας g, σε MW/hr 

𝑀𝑖𝑛ℎ𝑢𝑝𝑔 Ελάχιστος αριθμός ωρών όπου μια μονάδα g πρέπει να 

παράγει ισχύ μεγαλύτερη από Pming από την στιγμή 

εκκίνησης της, σε hr 

𝑀𝑖𝑛ℎ𝑑𝑜𝑤𝑛𝑔,𝑠𝑡 Αριθμός των ωρών για τις οποίες μια μονάδα g πρέπει να 

είναι εκτός λειτουργίας για να θεωρηθεί η εκκίνηση της 

τύπου st, σε hr 

𝐷ℎ𝑡,𝑖 Ζήτηση του συστήματος i σε φορτίο κατά την ώρα ht , 

σε MWh 

𝑅𝑒𝑠ℎ𝑡,𝑖 Παραγωγή φορτίου στο σύστημα i κατά την ώρα ht που 

προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, MWh 

𝐸𝑥𝑝𝑚𝑎𝑥𝑖,𝑖𝑖 Μέγιστη δυναμικότητα διασύνδεσης ανάμεσα στο 

σύστημα i και  στο σύστημα ii , σε MW 
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𝑃𝑖𝑛𝑖𝑔 Ισχύς εξόδου της μονάδας g στην αρχή του χρονικού 

ορίζοντα προγραμματισμού, σε MW 

𝑇𝑖𝑛𝑖𝑔 Χρονική περίοδο για την οποία η μονάδα g λειτουργούσε 

πριν την αρχή του χρονικού ορίζοντα προγραμματισμού, 

σε hr  

𝐻𝑑𝑙𝑚𝑎𝑥ℎ𝑦𝑑 Μέγιστη παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια των 

υδροηλεκτρικών μονάδων σε MW 

𝐻𝑑𝑙𝑚𝑖𝑛ℎ𝑦𝑑 Ελάχιστη παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια των 

υδροηλεκτρικών μονάδων σε MW  

Συνεχείς μεταβλητές 

𝑝𝑔,ℎ Συνολική ισχύς εξόδου της μονάδας g την ώρα h , σε 

MW 

𝐸𝑋𝑃𝑖,𝑖𝑖,ℎ Ροή ενέργειας από το σύστημα i προς το σύστημα ii την 

ώρα h, σε MW 

𝑐𝑔,ℎ Συνολικό κόστος λειτουργίας της μονάδας g την ώρα h , 

σε €/MWh 

𝑐𝑢𝑝𝑔,ℎ Κόστος εκκίνησης  της μονάδας g την ώρα h , σε € 

𝑐𝑑𝑜𝑤𝑛𝑔,ℎ Κόστος σβέσης  της μονάδας g την ώρα h , σε € 

𝑝𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑚𝑖𝑛𝑔,ℎ Ισχύς εξόδου της μονάδας g την ώρα h  που βρίσκεται 

πάνω από την τιμή Pming σε MW 

𝑟𝑒𝑠𝑔𝑒𝑛𝑢𝑝𝑔,ℎ Προς τα πάνω εφεδρεία που διατίθεται από την μονάδα 

g την ωρα h, σε MW 

𝑟𝑒𝑠𝑔𝑒𝑛𝑑𝑜𝑤𝑛𝑔,ℎ Προς τα κάτω εφεδρεία που διατίθεται από την μονάδα 

g την ωρα h, σε MW 
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𝑟𝑒𝑠𝑙𝑖𝑛𝑘𝑢𝑝𝑖,𝑖𝑖,ℎ Προς τα πάνω εφεδρεία που προσφέρεται από το 

σύστημα i στο σύστημα ii την ώρα h μέσω της 

διασύνδεσης ,σε MW 

𝑟𝑒𝑠𝑙𝑖𝑛𝑘𝑑𝑜𝑤𝑛𝑖,𝑖𝑖,ℎ Προς τα κάτω εφεδρεία που προσφέρεται από το 

σύστημα i στο σύστημα ii την ώρα h μέσω της 

διασύνδεσης ,σε MW 

Δυαδικές μεταβλητές 

𝑐𝑥𝑔,ℎ Λαμβάνει την τιμή 1 εάν η μονάδα g εκκινεί την ώρα h 

𝑑𝑥𝑔,ℎ Λαμβάνει την τιμή 1 εάν η μονάδα g βγαίνει εκτός 

λειτουργίας την ώρα h 

𝑐𝑥_𝑠𝑡𝑔,ℎ,𝑠𝑡 Λαμβάνει την τιμή 1 εάν γίνει εκκίνηση τύπου st της 

μονάδας g την ώρα h 

𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔,ℎ Λαμβάνει την τιμή 1 εάν η μονάδα g βρίσκεται σε 

λειτουργία την ώρα h 

 

2.2 Μαθηματική διατύπωση 

 

2.2.1 Αντικειμενική συνάρτηση 

𝑀𝑖𝑛 ∑ { ∑ [𝑐𝑔,ℎ𝑡  + 𝑐𝑢𝑝𝑔,ℎ𝑡  +  𝑐𝑑𝑜𝑤𝑛𝑔,ℎ𝑡]

ℎ𝑡 ∈ 𝐻

}

𝑔 ∈ 𝐺

 

Η συνάρτηση αυτή αποτελείται από τρεις όρους οι οποίοι καθορίζουν το 

συνολικό κόστος λειτουργίας όλων των μονάδων παραγωγής και των συστημάτων . Η 

αντικειμενική συνάρτηση διατυπώνεται ως η ελαχιστοποίηση του συνολικού 

αθροίσματος αυτών των όρων.  

Συγκεκριμένα ο πρώτος όρος εκφράζει το μεταβλητό κόστος λειτουργίας κάθε 

μονάδας σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και όπως φαίνεται από την (2) εξαρτάται 

από την ισχύ εξόδου της εκάστοτε μονάδας. Η ισχύς εξόδου κάθε μονάδας ορίζεται 

(1) 
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στην (3) συναρτήσει της παραγόμενης ισχύoς πάνω από το ελάχιστο όριο παραγωγής.  

Ο δεύτερος όρος αφορά το κόστος εκκίνησης κάθε μονάδας, με την προϋπόθεση ότι η 

μονάδα έχει επιλεχθεί για να εκκινήσει. Το κόστος αυτό υπολογίζεται στην (4)  με βάση 

τον τύπο st εκκίνησης που θα επιλεχθεί για την μονάδα.  Αντίστοιχα ο τρίτος και 

τελευταίος όρος αναπαριστά το κόστος σβέσης της κάθε μονάδας, αν αυτή επιλεγεί να 

σβέσει και υπολογίζεται στην (5) χρησιμοποιώντας την δυαδική dxg,h . 

 

𝑐𝑔,ℎ𝑡 =  𝑐𝑓𝑖𝑥𝑔 ∗  𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔,ℎ𝑡 +  𝑐𝑙𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝑝𝑔,ℎ𝑡    ∀ 𝑔 ∈ 𝐺 , ℎ𝑡 ∈ 𝐻                                     (2) 

𝑝𝑔,ℎ𝑡 =  𝑃𝑚𝑖𝑛𝑔 ∗  𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔,ℎ𝑡 +  𝑝𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑚𝑖𝑛𝑔,ℎ𝑡    ∀𝑔 ∈ 𝐺 , ℎ𝑡 ∈ 𝐻                             (3) 

𝑐𝑢𝑝𝑔,ℎ𝑡 =  ∑(𝐶𝑠𝑡𝑢𝑝𝑔,𝑠𝑡 ∗  𝑐𝑥_𝑠𝑡𝑔,ℎ𝑡,𝑠𝑡)      ∀𝑔 ∈ 𝐺 , ℎ𝑡 ∈  𝐻 

𝑠𝑡

                                     (4) 

𝑐𝑑𝑜𝑤𝑛𝑔,ℎ𝑡 =  𝐶𝑠ℎ𝑑𝑜𝑤𝑛𝑔 ∗  𝑑𝑥𝑔,ℎ𝑡     ∀𝑔 ∈ 𝐺 , ℎ𝑡 ∈ 𝐻                                                   (5) 

 

2.2.2 Περιορισμοί του μαθηματικού μοντέλου 

 

Περιορισμός κάλυψης ζήτησης 

∑[𝑝𝑔,ℎ𝑡 ∗  𝑏𝑒𝑙𝑔,𝑖] + 𝑅𝑒𝑠ℎ𝑡,𝑖 =  𝐷ℎ𝑡,𝑖 + ∑ 𝐸𝑋𝑃𝑖,𝑖𝑖,ℎ𝑡

𝑖𝑖𝑔

 ∀ ℎ𝑡 ∈ 𝐻 , 𝑖 ∈ 𝐼                        (6) 

 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 g ενός συστήματος i για μια τυχαία ώρα h, ενώ ο δεύτερος όρος 

αντιπροσωπεύει την παραγόμενη ισχύς από ανανεώσιμες πηγές για το σύστημα i την 

στιγμή h. Ο τρίτος όρος είναι η ζήτηση που έχει το σύστημα για την ώρα h. Τέλος o 

τέταρτος όρος αφορά την συνολική ενέργεια που εξέρχεται από το σύστημα i προς τα 

άλλα συστήματα ii την τυχαία ώρα h. Ουσιαστικά η (6) δηλώνει ότι η συνολική 

παραγόμενη ενέργεια στο σύστημα i θα πρέπει να ισούται με την ζήτηση σε ενέργεια 

και την εξαγόμενη ποσότητα αυτής στα υπόλοιπα δίκτυα. (Morales, et al., 2013)  
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Τεχνικοί περιορισμοί θερμικών μονάδων 

𝑝𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑚𝑖𝑛𝑔,ℎ <  [(𝑃𝑚𝑎𝑥𝑔 −  𝑃𝑚𝑖𝑛𝑔)  ∗  (𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔,ℎ − 𝑑𝑥𝑔,ℎ+1 −  𝑐𝑥𝑔,ℎ)]  ∀ 𝑔 

∈  𝐺 , ℎ𝑡 ∈ 𝐻                                                                                                  (7) 

 Η μέγιστη παραγόμενη ισχύς από θερμικές μονάδες, πάνω από το ελάχιστο όριο 

παραγωγής περιορίζεται στην εξίσωση (7). Ουσιαστικά η (7) δηλώνει ότι η 

παραγόμενη ισχύς πάνω από το ελάχιστο όριο παραγωγής δεν μπορεί να ξεπεράσει την 

διαφορά της μέγιστης μείον την ελάχιστη καθαρή ισχύ εξόδου της μονάδας g όταν η 

μονάδα λειτουργεί, τελειώνει η διαδικασία εκκίνησης της ή ξεκινάει η διαδικασία 

σβέσης της. Επίσης προκύπτει  ότι κατά τις δύο τελευταίες προαναφερόμενες 

διαδικασίες η μονάδα g  παράγει ακριβώς το ελάχιστο όριο παραγωγής της μονάδας g. 

−𝑅𝑑𝑜𝑤𝑛𝑔  ≤  𝑝𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑚𝑖𝑛𝑔,ℎ − 𝑝𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑚𝑖𝑛𝑔,ℎ−1 ∀ 𝑔 ∈  𝐺 , ℎ𝑡 ∈ 𝐻                    (8𝐴) 

𝑝𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑚𝑖𝑛𝑔,ℎ −  𝑝𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑚𝑖𝑛𝑔,ℎ−1  ≤  𝑅𝑢𝑝𝑔∀ 𝑔 ∈  𝐺 , ℎ𝑡 ∈ 𝐻                              (8𝐵) 

 Η αύξηση ή η μείωση της παραγόμενης ισχύος από τις θερμικές μονάδες g 

ανάμεσα σε δύο συνεχής ώρες θα πρέπει να πληροί τους περιορισμούς (8A) και (8B). 

Σύμφωνα με την πρώτη εξίσωση η μεταβολή της ισχύος ανάμεσα σε δύο διαδοχικές 

ώρες θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αρνητική τιμή του ρυθμού καθόδου και 

σύμφωνα με την δεύτερη μικρότερη από τον ρυθμό ανόδου της μονάδας g. 

 

Λογική κατάσταση της ένταξης των μονάδων 

𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔,ℎ − 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔,ℎ−1 =  𝑐𝑥𝑔,ℎ −  𝑑𝑥𝑔,ℎ  ∀ 𝑔 ∈  𝐺 , ℎ𝑡 ∈ 𝐻                                        (9) 

 Η σχέση που συνδέει τις δυαδικές μεταβλητές εκκίνησης, σβέσης και 

κατάστασης παρουσιάζεται στην (9). Η εξίσωση αυτή καθορίζει την μετάβαση της 

μονάδας g από την κατάσταση λειτουργίας στην κατάσταση μη λειτουργίας και 

αντιστρόφως. Εάν μια τυχαία ώρα h η μονάδα τεθεί εντός λειτουργίας τότε θα ισχύει 

ότι 𝑐𝑥𝑔,ℎ = 1, 𝑑𝑥𝑔,ℎ = 1, 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔,ℎ = 1, και 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔,ℎ−1 = 0 .   

𝑐𝑥𝑔,ℎ =  ∑ (𝑐𝑥𝑠𝑡𝑔,ℎ,𝑠𝑡
)  ∀ 𝑔 ∈  𝐺 ,

𝑠𝑡

  ℎ ∈ 𝐻                                                                   (10) 
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 Η παραπάνω εξίσωση εξασφαλίζει ότι στο χρονικό διάστημα της μίας ώρα μόνο 

ένας τύπος εκκίνησης (θερμή, ενδιάμεση, ψυχρή) μπορεί να λάβει μέρος. Αν την ώρα 

h γίνεται εκκίνηση της μονάδας g θα ισχύει 𝑐𝑥𝑔,ℎ = 1, οπότε το άθροισμά στον δεξί 

όρο της εξίσωσης θα πρέπει να λάβει την τιμή 1. Οπότε έτσι εξασφαλίζεται ότι μόνο 

ένας από τους τους τύπους εκκίνησης μπορεί να πραγματοποιηθεί. 

𝑑𝑥𝑔,ℎ +  𝑐𝑥𝑔,ℎ  ≤ 1 ∀ 𝑔 ∈  𝐺 , ℎ ∈ 𝐻                                                                               (11) 

 Η παραπάνω εξίσωση ορίζει πως είναι αδύνατη η ταυτόχρονη εκκίνηση και 

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

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

 

Περιορισμοί ελαχίστου χρόνου λειτουργίας και κράτησης των μονάδων 

𝑐𝑥𝑠𝑡𝑔,ℎ,𝑠𝑡
 ≤  ∑ (𝑑𝑥𝑔,ℎ−ℎℎ) 

𝑀𝑖𝑛ℎ𝑑𝑜𝑤𝑛𝑔,𝑠𝑡+1

ℎℎ=𝑀𝑖𝑛ℎ𝑑𝑜𝑤𝑛𝑔,𝑠𝑡

 ∀ 𝑔 ∈  𝐺 , ℎ ∈ 𝐻  , 𝑠𝑡 ∈ 𝑆𝑇                    (12) 

 Για κάθε θερμική μονάδα ο τύπος εκκίνησης που θα λάβει μέρος επιλέγεται 

βάση της παραπάνω εξίσωσης. Ο τύπος της εκκίνησης επιλέγεται με βάση τον αριθμό 

των ωρών των οποίων η μονάδα πρέπει να μείνει εκτός λειτουργίας ώστε να θεωρηθεί 

η εκκίνηση θερμή, ενδιάμεση ή ψυχρή. Την τυχαία ώρα h - 𝑀𝑖𝑛ℎ𝑑𝑜𝑤𝑛𝑔,𝑠𝑡  κατά την 

οποία η μονάδα σβένει η μεταβλητή 𝑑𝑥𝑔,ℎ παίρνει την τιμή 1. Αν παραμείνει κλειστή 

για 𝑀𝑖𝑛ℎ𝑑𝑜𝑤𝑛𝑔,𝑠𝑡 ώρες τότε ο τύπος εκκίνησης θα είναι st αν παρθεί απόφαση για 

εκκίνηση της μονάδας την στιγμή h. Αν όμως μείνει εκτός λειτουργίας για 

𝑀𝑖𝑛ℎ𝑑𝑜𝑤𝑛𝑔,𝑠𝑡+1 o τύπος εκκίνησης θα είναι st +1. 

∑ (𝑐𝑥𝑔,ℎℎ)  ≤

ℎ

ℎℎ=ℎ− 𝑀𝑖𝑛ℎ𝑢𝑝𝑔+1

  𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔,ℎ ∀ 𝑔 ∈  𝐺 , ℎ ∈ 𝐻                                             (13) 

 Η παραπάνω εξίσωση ορίζει τον ελάχιστο αριθμό ωρών για τις οποίες η θερμική 

μονάδα g πρέπει να παράγει πάνω από το ελάχιστο όριο ισχύς, δηλαδή θα πρέπει να 

βρίσκεται σε λειτουργία εάν η εκκίνηση της πραγματοποιήθηκε σε κάποια από τις 

προηγούμενες (𝑀𝑖𝑛ℎ𝑢𝑝𝑔 − 1) ώρες. Όταν γίνεται η εκκίνηση της μονάδας την τυχαία 

ώρα h τότε η δυαδική μεταβλητή 𝑐𝑥𝑔,ℎ λαμβάνει την τιμή 1, με αποτέλεσμα  η δυαδική 
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μεταβλητή 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔,ℎ  να λαμβάνει κι αυτή υποχρεωτικά την τιμή 1 για τις επόμενες 

(𝑀𝑖𝑛ℎ𝑢𝑝𝑔 − 1) ώρες. 

∑ (𝑑𝑥𝑔,ℎℎ)  ≤ 1 − 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔,ℎ  ∀ 𝑔 ∈  𝐺 , ℎ ∈ 𝐻                            (14)

ℎ

ℎℎ=ℎ−𝑀𝑖𝑛ℎ𝑑𝑜𝑤𝑛𝑔,ℎ𝑜𝑡+1

 

 Η παραπάνω εξίσωση λειτουργεί με αντίστοιχο τρόπο με την εξίσωση (13). 

Ορίζει τον ελάχιστο αριθμό ωρών όπου η μονάδα θα πρέπει να παραμείνει εκτος 

λειτουργίας πριν εκκινήσει ξανά. Η μονάδα θα βρίσκεται υποχρεωτικά εκτός 

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

προηγούμενες (𝑀𝑖𝑛ℎ𝑑𝑜𝑤𝑛𝑔 − 1) ώρες. Όταν γίνεται σβέση της μονάδας την τυχαία 

ώρα h τότε η δυαδική μεταβλητή 𝑑𝑥𝑔,ℎ λαμβάνει την τιμή 1, με αποτέλεσμα η δυαδική 

μεταβλητή 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔,ℎ  να λαμβάνει κι αυτή υποχρεωτικά την τιμή 1 για τις επόμενες 

(𝑀𝑖𝑛ℎ𝑑𝑜𝑤𝑛𝑔 − 1) ώρες. 

 

Περιορισμοί διασύνδεσης συστημάτων 

− 𝐸𝑥𝑝𝑚𝑎𝑥𝑖,𝑖𝑖  ≤  𝐸𝑋𝑃𝑖,𝑖𝑖,ℎ𝑡  ≤  𝐸𝑥𝑝𝑚𝑎𝑥𝑖,𝑖𝑖 ∀ 𝑖, 𝑖𝑖 ∈ 𝐼, ℎ𝑡 ∈ 𝐻                                  (15) 

Η παραπάνω εξίσωση ορίζει έναν περιορισμό στην μεταφορά ενέργειας μεταξύ 

των συστημάτων. Υπάρχει δηλαδή ένα όριο που αφορά την μέγιστη δυναμικότητα της 

διασύνδεσης μεταξύ των συστημάτων. Τα όρια αυτά προκύπτουν από τις τεχνικές 

προδιαγραφές των γραμμών διασύνδεσης. Οι αρνητικές τιμές σημαίνουν την εισαγωγή 

ενέργειας από το σύστημα i στο ii. 

𝐸𝑋𝑃𝑖,𝑖𝑖,ℎ𝑡 =  −𝐸𝑋𝑃𝑖𝑖,𝑖,ℎ𝑡 ∀ 𝑖, 𝑖𝑖 ∈ 𝐼, ℎ𝑡 ∈ 𝐻                                                                     (16) 

 Στην περιγραφή της εξίσωσης (15) αναφέρθηκε ότι η αρνητική τιμή της 

μεταβλητης  𝐸𝑋𝑃𝑖,𝑖𝑖,ℎ  σημαίνει την εισαγωγή ενέργειας στο σύστημα. Στην (16) 

ορίζεται η εξαγόμενη ποσότητα ενέργειας από το σύστημα i στο σύστημα ii πρέπει να 

είναι ίση με την εισαγόμενη ποσότητα ενέργειας του συστήματος ii από το σύστημα i. 
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Περιορισμοί εφεδρειών συστήματος 

𝑟𝑒𝑠𝑔𝑒𝑛𝑢𝑝𝑔,ℎ = (𝑃𝑚𝑎𝑥𝑔 − 𝑃𝑚𝑖𝑛𝑔) ∗ 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔,ℎ − 𝑝𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑚𝑖𝑛𝑔,ℎ ∀ 𝑔 ∈ 𝐺 , ℎ 

∈ 𝐻                                                                                                                 (17) 

 Στην εξίσωση (17) υπολογίζεται η προς τα πάνω εφεδρεία που παράγεται από 

την θερμική μονάδα g την ώρα h. Όταν η μονάδα g την τυχαία ώρα h βρίσκεται σε 

λειτουργία η μεταβλητή 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔,ℎ παίρνει την τιμή 1 . Έτσι η διαθέσιμη ποσότητα προς 

τα πάνω εφεδρείας υπολογίζεται ως η περίσσεια ποσότητα ισχύος που μπορεί να 

παράγει η μονάδα μέχρι το μέγιστο τεχνικό όριο ισχύος εξόδου. 

𝑟𝑒𝑠𝑔𝑒𝑛𝑑𝑜𝑤𝑛𝑔,ℎ𝑡 =  𝑝𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑚𝑖𝑛𝑔,ℎ𝑡 ∀ 𝑔 ∈  𝐺 , ℎ𝑡 ∈ 𝐻                                             (18) 

 Η παραπάνω εξίσωση ορίζει την προς τα κάτω εφεδρεία για την μονάδα g την 

ώρα h. Η προς τα κάτω εφεδρεία στην (18) ισούται με την μέγιστη παραγόμενη 

ποσότητα ισχύος από θερμικές μονάδες πάνω από το ελάχιστο όριο παραγωγής. Αυτό 

είναι κατανοητό από πρακτικής πλευράς διότι την τυχαία ώρα h κατά την οποία η 

θερμική μονάδα g παράγει ισχύς πάνω από το ελάχιστο όρια παραγωγής 

𝑝𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑚𝑖𝑛𝑔,ℎ η δυνατή ποσότητα προς τα κάτω εφεδρείας, μέχρι το ελάχιστο όριο 

παραγωγής , θα είναι ίση με την ποσότητα αυτή.  

 

Περιορισμοί εφεδρειών διασύνδεσης 

𝑟𝑒𝑠𝑙𝑖𝑛𝑘𝑢𝑝𝑖𝑖,𝑖,ℎ𝑡  ≤  𝐸𝑥𝑝𝑚𝑎𝑥𝑖𝑖,𝑖 − 𝐸𝑋𝑃𝑖𝑖,𝑖,ℎ𝑡 ∀ 𝑖, 𝑖𝑖 ∈ 𝐼, ℎ𝑡 ∈ 𝐻                                  (19) 

 Όσον αφορά τις διασυνδέσεις μεταξύ των συστημάτων προσφέρεται και εκεί 

προς τα πάνω εφεδρεία από το ένα σύστημα στο άλλο. Πρέπει να σημειωθεί ότι εφόσον 

η εξαγόμενη ποσότητα ενέργειας από το σύστημα ii στο σύστημα i είναι ίση με 𝐸𝑋𝑃𝑖𝑖,𝑖,ℎ 

και η μέγιστη δυναμικότητα διασύνδεσης ανάμεσα στο σύστημα ii και  στο σύστημα i  

είναι 𝐸𝑥𝑝𝑚𝑎𝑥𝑖𝑖,𝑖, η μέγιστη διαθέσιμη προς αύξηση, εξαγόμενη ποσότητα ενέργειας, 

ως προς τα πάνω εφεδρεία στο σύστημα i είναι ίση με την διαφορά  𝐸𝑥𝑝𝑚𝑎𝑥𝑖𝑖,𝑖 −

𝐸𝑋𝑃𝑖𝑖,𝑖,ℎ. 

𝑟𝑒𝑠𝑙𝑖𝑛𝑘𝑢𝑝𝑖𝑖,𝑖,ℎ𝑡 ≤ ∑ 𝑟𝑒𝑠𝑔𝑒𝑛𝑢𝑝𝑔,ℎ𝑡 + ∑ 𝑟𝑒𝑠𝑙𝑖𝑛𝑘𝑢𝑝𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖,ℎ𝑡

𝑖𝑖𝑖≠𝑖
𝑖𝑖𝑖≠𝑖𝑖

𝑔∈𝑖𝑖

∀𝑖, 𝑖𝑖 ∈ 𝐼, ℎ𝑡 ∈ 𝐻   (20) 
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 Στην εξίσωση (19) ορίστηκε το μέγιστο όριο της προς τα πάνω εφεδρείας για 

την διασύνδεση μεταξύ δυο συστημάτων. Στην (20) εξασφαλίζεται ότι η τιμή της προς 

τα πάνω εφεδρείας από το σύστημα ii στο i δεν μπορεί να ξεπερνάει την περίσσεια 

ποσότητα ενέργειας που  μπορεί να προσφέρει το σύστημα ii. H ποσότητα αυτή ισούται 

με το άθροισμα των προς τα πάνω εφεδρειών που μπορούν να προσφέρουν συνολικά 

οι θερμικές μονάδες του συστήματος i καθώς και την συνολική προς τα πάνω εφεδρεία 

που προσφέρεται από τα άλλα διασυνδεδεμένα συστήματα στο ii. 

𝑟𝑒𝑠𝑙𝑖𝑛𝑘𝑑𝑜𝑤𝑛𝑖𝑖,𝑖,ℎ𝑡  ≤  𝐸𝑥𝑝𝑚𝑎𝑥𝑖,𝑖𝑖 − 𝐸𝑋𝑃𝑖,𝑖𝑖,ℎ𝑡 ∀ 𝑖, 𝑖𝑖 ∈ 𝐼, ℎ𝑡 ∈ 𝐻                           (21) 

𝑟𝑒𝑠𝑙𝑖𝑛𝑘𝑑𝑜𝑤𝑛𝑖𝑖,𝑖,ℎ𝑡 ≤ ∑ 𝑟𝑒𝑠𝑔𝑒𝑛𝑑𝑜𝑤𝑛𝑔,ℎ𝑡 + ∑ 𝑟𝑒𝑠𝑙𝑖𝑛𝑘𝑑𝑜𝑤𝑛𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖,ℎ𝑡

𝑖𝑖𝑖≠𝑖
𝑖𝑖𝑖≠𝑖𝑖

𝑔∈𝑖𝑖

  ∀ 𝑖, 𝑖𝑖 ∈ 𝐼,

ℎ𝑡 ∈ 𝐻                                                                                                           (22) 

 Αντίστοιχα όπως στις παραπάνω εξισώσεις έτσι και στην (21) και (22) 

ορίζονται περιορισμοί για την προς τα κάτω εφεδρεία από σύστημα σε σύστημα μέσω 

της διασύνδεσης. Αν το σύστημα ii άλλαξε αντί για εξαγωγή σε εισαγωγή ενέργειας, η 

προς τα κάτω εφεδρεία που προσφέρεται στο σύστημα i  περιορίζεται από την 

ποσότητα (𝐸𝑥𝑝𝑚𝑎𝑥𝑖,𝑖𝑖 + 𝐸𝑋𝑃𝑖𝜄,𝑖,ℎ) =  (𝐸𝑥𝑝𝑚𝑎𝑥𝑖,𝑖𝑖 − 𝐸𝑋𝑃𝑖,𝑖𝑖,ℎ), που σημαίνει ότι το 

σύστημα ii σταματάει την εξαγωγή και εισάγει την μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας. 

Επιπρόσθετα περιορίζεται από την προς τα κάτω εφεδρεία τον θερμικών μονάδων που 

ανήκουν στο σύστημα ii , καθώς και την προς τα κάτω εφεδρεία που προσφέρεται από 

τις υπόλοιπες διασυνδέσεις του συστήματος ii, όπως φαίνεται και στην (22). 

∑ 𝑟𝑒𝑠𝑔𝑒𝑛𝑢𝑝𝑔𝑔,ℎ𝑡 +  ∑ 𝑟𝑒𝑠𝑙𝑖𝑛𝑘𝑢𝑝𝑖𝑖,𝑖,ℎ𝑡 ≥

𝑖𝑖≠𝑖𝑔𝑔∈𝑖
𝑔𝑔≠𝑔

 𝑝𝑔,ℎ𝑡∀ 𝑖, 𝑔 ∈ 𝐼, ℎ𝑡 ∈ 𝐻                    (23) 

 Η παραπάνω εξίσωση  διαβεβαιώνει ότι κάθε σύστημα έχει αρκετή προς τα 

πάνω εφεδρεία για να αντέξει την απώλεια κάθε θερμικής μονάδας g. Όταν η μονάδα 

g η οποία ανήκει σε ένα σύστημα i χάνεται, υπολογίζεται η συνολική προς τα πάνω 

εφεδρεία του συστήματος ως άθροισμα της συνολικής εφεδρείας που προσφέρεται από 

τις υπόλοιπες μονάδες του ίδιου συστήματος με την συνολική ποσότητα προς τα πάνω 

εφεδρείας που προσφέρεται από κάθε διασύνδεση με τα υπόλοιπα συστήματα. Η 

εφεδρεία της μονάδας που βγαίνει εκτός λειτουργίας εξαιρείται στην (23) όπως 

φαίνεται παραπάνω. 
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∑ 𝑟𝑒𝑠𝑔𝑒𝑛𝑢𝑝𝑔,ℎ𝑡 + ∑ 𝑟𝑒𝑠𝑙𝑖𝑛𝑘𝑢𝑝𝑖𝑖,𝑖,ℎ𝑡

𝑖𝑖≠𝑖𝑔∈𝑖

≥  𝑅𝑒𝑠𝑙𝑜𝑠𝑠𝑖 ∗ 𝑅𝑒𝑠𝑖,ℎ𝑡 ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, ℎ𝑡 ∈ 𝐻     (24) 

 Παρόμοια με την προηγούμενη εξίσωση η (24) ορίζει ότι το σύστημα θα πρέπει 

να είναι σε θέση να αντέξει την πιθανή απώλεια της παραγόμενης ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι θερμικές μονάδες που 

ανήκουν στο σύστημα και οι διασυνδέσεις του συνεισφέρουν στην προς τα πάνω 

εφεδρεία.  

∑ 𝑟𝑒𝑠𝑔𝑒𝑛𝑢𝑝𝑔,ℎ𝑡 + ∑ 𝑟𝑒𝑠𝑙𝑖𝑛𝑘𝑢𝑝𝑖𝑖𝑖,𝑖,ℎ𝑡

𝑖𝑖𝑖≠𝑖
𝑖𝑖𝑖≠𝑖𝑖

𝑔∈𝑖

≥  𝐸𝑋𝑃𝑖𝑖,𝑖,ℎ𝑡 ∀ 𝑖, 𝑖𝑖 ∈ 𝐼, ℎ𝑡 ∈ 𝐻             (25) 

 Στις δύο προηγούμενες εξισώσεις ορίσαμε πως το σύστημα θα πρέπει να μπορεί 

να ανταπεξέλθει στην απώλεια μιας θερμικής μονάδας η των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. Στην (25) ορίζεται πως το σύστημα i την τυχαία ώρα ht θα πρέπει να μπορεί 

να καλύψει την απώλεια μια διασύνδεσης με ένα άλλο σύστημα. Σε αυτή την 

περίπτωση πάλι όλες οι θερμικές μονάδες που ανήκουν στο σύστημα και οι πλέον 

διασυνδέσεις που είναι σε λειτουργία πρέπει να συνεισφέρουν στην προς τα πάνω 

εφεδρεία για να καλύψουν την απώλεια. 

∑ 𝑟𝑒𝑠𝑔𝑒𝑛𝑑𝑜𝑤𝑛𝑔,ℎ𝑡 + ∑ 𝑟𝑒𝑠𝑙𝑖𝑛𝑘𝑑𝑜𝑤𝑛𝑖𝑖,𝑖,ℎ𝑡

𝑖𝑖≠𝑖𝑔∈𝑖

≥ 𝑅𝑒𝑠𝑑𝑜𝑤𝑛𝑚𝑖𝑛𝑖∀ 𝑖 ∈ 𝐼, ℎ𝑡 ∈ 𝐻 (26) 

Στην παραπάνω εξίσωση διασφαλίζεται το ελάχιστο μέγεθος της  προς τα κάτω 

εφεδρείας που πρέπει να διατηρείται στο σύστημα για την ασφαλή λειτουργία του και 

καθορίζεται από τον διαχειριστή του συστήματος με βάση κανόνες που είναι εμπειρικοί 

και προσαρμοσμένοι στο εκάστοτε σύστημα και την τρέχουσα ή ευλόγως αναμενόμενη 

κατάστασή του. (ΔΕΣΜΗΕ, 2010) 

𝐻𝐷𝐿𝑚𝑖𝑛ℎ𝑦𝑑  ≤  ∑ 𝑝ℎ𝑦𝑑,ℎ𝑡

ℎ𝑡∈𝐻

 ≤  𝐻𝐷𝐿𝑚𝑎𝑥ℎ𝑦𝑑  ∀ ℎ𝑦𝑑 ∈ 𝐺                                          (27) 
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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 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔,ℎ, 𝑐𝑥𝑔,ℎ 𝜅𝛼𝜄 𝜂 𝑑𝑥𝑔,ℎ) για να περιγράψουν την λειτουργική κατάσταση στην 

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

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

αθροίσματα των εξισώσεων (9), (12), (13) και (14), αναφέρονται σε ώρες 

προηγούμενες από την Ημέρα προγραμματισμού. 

 Συνεπώς για τον προσδιορισμό των αρχικών συνθηκών απαιτείται η επέκταση 

του χρονικού ορίζοντα προγραμματισμού. Για αυτό τον λόγο ορίστηκαν δυο σύνολα: 

ℎ𝑡 =  [101,124] 𝜅𝛼𝜄 𝛨 =  [1,124] 

όπου το σύνολο ht αποτελείται από 24 ώρες και ορίζει μια ημέρα προγραμματισμού 

και το σύνολο H αποτελείται από 124 ώρες και ορίζει τον επαυξημένο χρονικό 

ορίζοντα. 

 Με αυτόν τον τρόπο μπορούν πλέον να προσδιοριστούν οι αρχικές συνθήκες 

του προβλήματος καθώς επίσης μπορούν να εφαρμοσθούν και οι εξισώσεις που 

περιλαμβάνουν δυαδικές μεταβλητές που αναφέρονται σε ώρες πριν από την Ημέρα 

προγραμματισμού. (Γκιουλέκας, 2016) 

 

Σχήμα 2.1 Γραφική απεικόνιση του χρονικού ορίζοντα προγραμματισμού 

 

Αρχικές συνθήκες του προβλήματος 

 Για την ορθή λύση του προβλήματος απαιτούνται οι εξής αρχικές συνθήκες: 

𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔,ℎ = 0  ∀ ℎ ∈ [1,100]  
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𝑑𝑥𝑔,ℎ = 0  ∀ ℎ ∈ [1,100]  

𝑐𝑥𝑔,ℎ = 0  ∀ ℎ ∈ [1,100]  

 Οι δυαδικές μεταβλητές εκκίνησης και σβέσης των μονάδων ορίζονται ίσες με 

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

Κατανομής. 

𝑐𝑥𝑔,ℎ = 1   𝑇𝑖𝑛𝑖𝑔  > 0 , ℎ = 100 −  𝑇𝑖𝑛𝑖𝑔 + 1 

 Η παράμετρος 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑔  εκφράζει τις ώρες που η μονάδα i βρισκόταν εντός 

λειτουργίας στην αρχή του χρονικού ορίζοντα προγραμματισμού. Συνεπώς αυτός ο 

περιορισμός ορίζει την δυαδική μεταβλητή 𝑐𝑥𝑔,ℎ ίση με 1 για ℎ = 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑔 − 1 πριν από 

την αρχή της Ημέρας Προγραμματισμού για εκείνες τις μονάδες που ισχύει 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑔 > 0. 

𝑑𝑥𝑔,ℎ = 1  𝑇𝑖𝑛𝑖𝑔  <  0 , ℎ = 100 +  𝑇𝑖𝑛𝑖𝑔 + 1 

 Αντίστοιχα με τον παραπάνω περιορισμό, η δυαδική μεταβλητή 𝑑𝑥𝑔,ℎ τίθεται 

ίση με 1 για ℎ = |𝑇𝑖𝑛𝑖𝑔| − 1 πριν από την Ημέρα Προγραμματισμού για εκείνες τις 

μονάδες που ισχύει 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑔  <  0. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η αρνητική τιμή στην 

παράμετρο 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑔, σημαίνει ότι η μονάδα g βρίσκεται εκτός λειτουργίας για 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑔 ώρες 

πριν από την αρχή του χρονικού ορίζοντα. (Γκιουλέκας, 2016) 

𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔,ℎ = 1     𝑇𝑖𝑛𝑖𝑔  > 0 , ℎ > 100 − 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑔 + 1   ∀ ℎ ∈ [1,100] 

 Η συγκεκριμένη εξίσωση θέτει την δυαδική μεταβλητή κατάστασης 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔,ℎ 

ίση με 1 για ℎ > 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑔 − 1 πριν από την αρχή της Ημέρας Προγραμματισμού για 

εκείνες τις μονάδες που ισχύει 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑔 > 0. 

𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔,ℎ = 0     𝑇𝑖𝑛𝑖𝑔  < 0 , ℎ > 100 + 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑔 + 1   ∀ ℎ ∈ [1,100] 

  Η συγκεκριμένη εξίσωση θέτει την δυαδική μεταβλητή κατάστασης 

𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔,ℎ  ίση με 0 για ℎ > |𝑇𝑖𝑛𝑖𝑔| − 1  πριν από την αρχή της Ημέρας 

Προγραμματισμού για εκείνες τις μονάδες που ισχύει 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑔 < 0.  (Ραφτούλη & 

Τσοκάνου, 2016) 

𝑝𝑔,ℎ  =  𝑃𝑖𝑛𝑖𝑔 , ℎ = 100   ∀ 𝑔 ∈  𝐺 , ℎ ∈ 𝐻    
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 Η παραπάνω συνθήκη ορίζει την ισχύ εξόδου της μονάδας g στην αρχή του 

χρονικού ορίζοντα προγραμματισμού, η οποία ισούται με την σταθερά 𝑃𝑖𝑛𝑖𝑔. 

𝐸𝑋𝑃𝑖,𝑖,ℎ = 0   ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, ℎ ∈ 𝐻   

 Η παραπάνω συνθήκη καθορίζει πως δεν γίνεται να υπάρχει ροή ενέργειας από 

ένα σύστημα προς τον εαυτό του. 
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Κεφάλαιο 3ο 

Μελέτες περίπτωσης 

3. Μελέτες περίπτωσης  

3.1 Εισαγωγή 

 Στην παρούσα εργασία μελετάται ο ημερήσιος ενεργειακός προγραμματισμός 

πέντε διαφορετικών συστημάτων που αποτελούνται από διάφορες μονάδες παραγωγής 

ενέργειας και τα οποία μπορεί να είναι διασυνδεδεμένα και να ανταλλάζουν ενέργεια  

μεταξύ τους η να είναι απομονωμένα. Οι μονάδες που απαρτίζουν τα συστήματα 

διακρίνονται σε θερμικές και υδροηλεκτρικές, ενώ ορισμένα συστήματα διαθέτουν και 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

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

μοντέλου έγινε μια φορά για την περίπτωση που τα συστήματα είναι διασυνδεδεμένα 

και μια φορά χωρίς αυτή. 

 Συγκεκριμένα στην 1η ενότητα το εξεταζόμενο μέγεθος είναι η παραγόμενη 

ενέργεια του κάθε συστήματος καθώς και η ροή της ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των 

συστημάτων. Στην 2η το εξεταζόμενο μέγεθος είναι το κόστος παραγωγής. Γίνεται 

σύγκριση του κόστους παραγωγής ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις. Στην 3η 

παρουσιάζεται το πώς η διασύνδεση ευνοεί τα υψηλά ποσοστά εφεδρειών στα 

συστήματα.  

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

ζήτηση των συστημάτων. Η αλλαγή στην τιμή της παραμέτρου γίνεται σε εύρος ±25% 

με βήμα 5% και αποσκοπεί στην παρατήρηση της καλύτερης ανταπόκρισης του 

συστήματος στις απότομες μεταβολές της ζήτησης με την ύπαρξη της διασύνδεσης. 

Στην 5η ενότητα γίνεται ξανά ανάλυση ευαισθησίας, αλλάζοντας αυτή την φορά 

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

της παραμέτρου γίνεται σε εύρος ±50% με βήμα 10% και αποσκοπεί στην εύρεση του 

αντίκτυπου που έχει η διασύνδεση των συστημάτων στο κόστος παραγωγής της 

ηλεκτρικής ενέργειας. 
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 Το πρόβλημα καταστρώνεται ως πρόβλημα Μικτού Ακέραιου Γραμμικού 

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

μαθηματικού μοντέλου πραγματοποιήθηκε με την χρήση του υπολογιστικού εργαλείου 

Gams(Generic Algebraic Modeling System). Η επίλυση έγινε με χρήση του επιλυτή 

ΙLOG CPLEX 12.6.0.0 ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο μαθηματικό εργαλείο 

GAMS. (GAMS, 2015) 

 

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 26 

μονάδες παραγωγής οι οποίες χωρίζονται σε 2 κατηγορίες. Υπάρχουν οι θερμικές 

μονάδες παραγωγής και οι υδροηλεκτρικές μονάδες. Επίσης κάποια από τα συστήματα 

διαθέτουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι θερμικές μονάδες παραγωγής μπορεί να 

είναι λιγνιτικές, μονάδες συνδυασμένου κύκλου, φυσικού αερίου καθώς και ντίζελ. 

 Οι λιγνιτικές μονάδες είναι ουσιαστικά 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. (Μπακιρτζής, 1998) 

 Οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο είναι αυτές 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 (Γκιουλέκας, 2016) 

Το λειτουργικό κόστος των μονάδων φυσικού αερίου και ντίζελ, είναι ιδιαίτερα 

υψηλό, αλλά έχουν πολύ μικρούς χρόνους εκκίνησης και σβέσης. Γι’ αυτό το λόγο, οι 
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μονάδες αυτές χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια λίγων ωρών όπου παρατηρούνται 

αιχμές στο φορτίο και στην συνέχεια τίθενται εκτός λειτουργίας (Γκιουλέκας, 2016) 

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

ανόδου και καθόδου της ισχύος εξόδου τους, καθώς επίσης και εξαιρετικά μικρούς 

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 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. (Ραφτούλη & Τσοκάνου, 2016) 

 Στον παρακάτω πίνακα 1 παρουσιάζονται οι μονάδες που λαμβάνονται υπόψιν 

σε αυτήν την εργασία. Σαν τύπου 1 χαρακτηρίζονται όλες οι θερμικές μονάδες ενώ ως 

τύπου 2 οι υδροηλεκτρικές. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διαθέτουν τα συστήματα 

ST2,ST4 και ST5 για τις οποίες έχει γίνει μια πρόβλεψη της δυναμικότητας τους ανά 

ώρα βάση του ιστορικού της απόδοσης τους. 

Πίνακας 3.1: Οι υπό εξέταση μονάδες της μελέτης περίπτωσης 

Μονάδα Κατηγορία(type) Μονάδα Κατηγορία(type) 

Unit1 1 Unit14 2 
Unit2 1 Unit15 2 
Unit3 1 Unit16 2 
Unit4 1 Unit17 1 
Unit5 1 Unit18 1 
Unit6 2 Unit19 1 
Unit7 2 Unit20 1 
Unit8 1 Unit21 1 
Unit9 1 Unit22 2 
Unit10 1 Unit23 2 
Unit11 1 Unit24 1 
Unit12 1 Unit25 1 
Unit13 2 Unit26 1 
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3.2.2 Χαρακτηριστικά των συστημάτων 

 Σε αυτή την εργασία υπάρχουν πέντε συστήματα (ST1-ST5) 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. Για παράδειγμα, υπάρχουν συστήματα τα οποία 

δεν περιέχουν καθόλου υδροηλεκτρικές μονάδες. 

  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 

ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους λειτουργίας του δικτύου, η εύρεση της 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας κάθε συστήματος, καθώς και η καθοριζόμενη ροή 

ενέργειας που παρατηρείται μεταξύ αυτών. Μεταβάλλοντας την ζήτηση σε ενέργεια 

των συστημάτων θα καταγράψουμε το πώς η διασύνδεση επηρεάζει την μεταβολή του 

συνολικού κόστους και εξασφαλίσει την παραγωγή της απαιτούμενης κάθε φορά 

ποσότητας σε ενέργεια. 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 καθώς και τα ανώτατα όρια αυτών. 

 Το κάθε ένα από αυτά τα συστήματα έχει την δική του απαίτηση σε στρεφόμενη 

εφεδρεία καθώς και την δική του ζήτηση σε φορτίο για κάθε ώρα της Ημέρας 

Προγραμματισμού. 
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Πίνακας 3.2 Ανώτατα όρια ροής ενέργειας μεταξύ των διασυνδεδεμένων 

συστημάτων (MW) 

Διασύνδεση ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 

ST1 
 

300 600 
 

750 

ST2 300 
 

375 225 450 

ST3 600 375 
 

375 
 

ST4 
 

225 375 
 

375 

ST5 750 450 
 

375 
 

 

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 το συνολικό κόστος παραγωγής καθώς και την παραγόμενη ενέργεια του 

κάθε συστήματος, τη ροή ενέργειας μεταξύ των διασυνδεδεμένων συστημάτων και πως 

αυτή επηρεάζει το κόστος παραγωγής της ενέργειας για κάθε σύστημα. 

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

μοντέλου γίνεται δυο φορές , καθώς τα δεδομένα είναι κοινά. Στην πρώτη επίλυση του 

μοντέλου θεωρείται ότι η διασύνδεση δεν υπάρχει μεταξύ των συστημάτων, συνεπώς 

οι τιμές του πίνακα 3.2 θεωρούνται μηδενικές. Αντίθετα την δεύτερη επίλυση 

λαμβάνεται υπόψιν η διασύνδεση των μονάδων και ισχύουν τα δεδομένα του πίνακα 

3.2. 

 Στο τέταρτο στάδιο της εργασίας γίνεται μια ανάλυση ευαισθησίας ώστε να 

παρατηρήσουμε πως η διασύνδεση μπορεί να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των 

απότομων και μεγάλων αλλαγών της ζήτησης των συστημάτων σε ενέργεια. Η 

ανάλυση αυτή γίνεται αλλάζοντας την μεταβλητή της ζήτησης 𝐷ℎ𝑡,𝑖  κάθε φορά και 

επιλύοντας εκ νέου και το μοντέλο. Φυσικά το μοντέλο επιλύεται και με την 

διασύνδεση ενεργή και χωρίς αυτή για να γίνει σύγκριση της συνεισφοράς της 

διασύνδεσης. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η ανάλυση πραγματοποιείται για 

εύρος ±25% των αρχικών δεδομένων, με βήμα 5% κάθε φορά. 

 Στο πέμπτο 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 3.2 και επιλύοντας εκ νέου το μοντέλο. 
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Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η ανάλυση πραγματοποιείται για εύρος ±50% των 

αρχικών δεδομένων, με βήμα 10% κάθε φορά. 

 

3.3.1 Ροή και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

 Αρχικά γίνεται επίλυση του μοντέλου χωρίς να ληφθεί υπόψιν η διασύνδεση 

των συστημάτων. Σαν αποτελέσματα λαμβάνουμε την παραγωγή κάθε μονάδας 

ξεχωριστά για κάθε ώρα καθώς και το κόστος παραγωγής. Αρχικά θα παρουσιαστεί 

στον πίνακα 3.3 η συνολική ενέργεια που παράγεται από κάθε σύστημα σε όλη την 

διάρκεια της Ημέρας Προγραμματισμού. Στην συνέχεια στον πίνακα 3.4 θα γίνει το 

ίδιο για τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την επίλυση του μοντέλου αυτή την 

φορά με την διασύνδεση των συστημάτων ενεργή. 

 Τα δεδομένα των πινάκων 3.3 και 3.4 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο 

σχήμα 3.1. Παρατηρούμε ότι με την διασύνδεση των συστημάτων σε ισχύ στα 

συστήματα ST1, ST3 υπάρχει μείωση στην συνολική παραγόμενη ποσότητα ενέργειας. 

Τα συστήματα τα οποία αυξάνουν την συνολική παραγόμενη ποσότητα τους είναι το 

ST2, ST4 και το ST5. 

 

Πίνακας 3.3 Συνολική ισχύς εξόδου των μονάδων ανά σύστημα χωρίς 

διασυνδεδεμένα συστήματα (MWh) 

Σύστημα Συνολική ισχύς εξόδου (MWh) 

ST1 28378 

ST2 20974 

ST3 11350 

ST4 22730 

ST5 32907 
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Πίνακας 3.4 Συνολική ισχύς εξόδου των μονάδων ανά σύστημα με διασυνδεδεμένα 

συστήματα (MWh) 

Σύστημα Συνολική ισχύς εξόδου (MWh) 

ST1 19055 

ST2 25309 

ST3 4620 

ST4 31940 

ST5 35410 

 

 

Σχήμα 3.1 Διάγραμμα συνολικής παραγωγής ανά σύστημα την ημέρα 

προγραμματισμού με και χωρίς διασύνδεση 
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 Προκύπτει ότι την μεγαλύτερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με και χωρίς 

διασυνδεδεμένα τα συστήματα την προσφέρει το σύστημα ST5. Χωρίς την διασύνδεση 

είναι αναμενόμενο διότι το σύστημα ST5 έχει την μεγαλύτερη ζήτηση. Μετά την 

διασύνδεση όμως συνεχίζει να παράγει την μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας διότι οι 

μονάδες του αποτελούν μονάδες κυμαινόμενου φορτίου και λειτουργούν με καύσιμο 

φυσικού αερίου. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι έχουν τα μεγαλύτερα μέγιστα όρια 

παραγωγής και σχετικά μέτριο κόστος λειτουργίας όπως παρατηρούμε από τα 

δεδομένα, οπότε για αυτό τον λόγο επιλέγονται για την παραγωγή μεγάλης ποσότητας 

ενέργειας. 

 Το σύστημα ST1 παρατηρούμε ότι μετά την διασύνδεση παρουσιάζει μείωση 

της συνολικής παραγωγής του σε ενέργεια. Όταν δεν υπάρχει η διασύνδεση όλες οι 

μονάδες του συνεισφέρουν στην παραγωγή ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην 

ζήτηση. Όταν ενεργοποιείται η διασύνδεση παρατηρούμε ότι οι μονάδες U3,U4 δεν 

χρησιμοποιούνται καθόλου για την παραγωγή ενέργειας καθ’ όλη την διάρκεια της 

Ημέρας Προγραμματισμού. Αυτό οφείλεται στα πολύ υψηλά κόστη λειτουργίας που 

έχουν αυτές οι δυο μονάδες . Η απώλεια τους μπορεί να καλυφθεί εύκολα από την 

διασύνδεση με τα υπόλοιπα συστήματα. 

 Το σύστημα ST3 αποτελείται από 4 υδροηλεκτρικές μονάδες και μια μονάδα 

κυμαινόμενου φορτίου. Χωρίς την διασύνδεση το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας του 

συστήματος παράγεται από την μονάδα U17 που αποτελεί την μονάδα κυμαινόμενου 

φορτίου. Όλες οι υπόλοιπες μονάδες παράγουν στο μέγιστο ημερήσιο όριο παραγωγής 

τους το οποίο δεν επαρκεί για την κάλυψη της ζήτησης και για αυτό χρησιμοποιείται η 

μονάδα U17. Με την διασύνδεση η μονάδα U17 παύει να χρησιμοποιείται. Οι 

υδροηλεκτρικές μονάδες έχουν μηδενικό γραμμικό και σταθερό κόστος και για αυτό 

τον λόγο συνεχίζουν να λειτουργούν στην μέγιστη ημερήσια δυναμικότητας τους. Η 

διαφορά που χρειάζεται για την κάλυψη της ζήτησης  παρέχεται από την διασύνδεση 

στο ST2. 

 Στο σύστημα ST4 παρουσιάζεται μεγάλη αύξηση στην παραγωγή ενέργειας 

μετά την διασύνδεση. Αυτό οφείλεται στο ότι το ST4 περιέχει 4 μονάδες λιγνιτικές οι 

οποίες με μέσο κόστος λειτουργίας, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες μονάδες, έχουν 

σχετικά υψηλό ανώτερο όριο ισχύος εξόδου. Για τον λόγο αυτό επιλέγεται να αυξηθεί 

η παραγωγή τους ώστε να εξάγει ενέργεια στα υπόλοιπα διασυνδεδεμένα συστήματα.  
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 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: 

• ST1: Μείωση της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής κατά 33% 

• ST2: Αύξηση της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής κατά 21% 

• ST3: Μείωση της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής κατά 59% 

• ST4: Αύξηση της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής κατά 41% 

• ST5: Αύξηση της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής κατά  8% 

Συνεπώς μπορούμε από αυτή την ανάλυση να εκτιμήσουμε πως θα εισέρχεται 

σίγουρα ενέργεια στα συστήματα ST1 και ST3. 

Κατά την επίλυση του μοντέλου, με ενεργοποιημένη την διασύνδεση η 

μεταβλητή 𝐸𝑋𝑃𝑖,𝑖𝑖,ℎλαμβάνει μη μηδενικές τιμές μόνο εάν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ 

των συστημάτων. Η μεταβλητή αυτή εκφράζει το ποσό ενέργειας το οποίο μεταφέρεται 

μεταξύ των συστημάτων. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως σε περίπτωση που η 

μεταβλητή αυτή έχει αρνητική τιμή σημαίνει ότι το σύστημα i εισάγει ενέργεια από το 

ii. Από την επίλυση του μοντέλου με την διασύνδεση σε λειτουργία προκύπτουν τα 

αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον πίνακα 3.5. 

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

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

μπορούν να γίνουν. Αυτές οι απαγορευμένες διασυνδέσεις οφείλονται σε λογικούς 

περιορισμούς, λόγω των 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). Η τιμή μηδέν σημαίνει ότι η διασύνδεση είναι 

ενεργή και επιτρεπτή, όμως επιλέχθηκε από την επίλυση του μοντέλου να είναι 

μηδενική η ροή. 

Τα αποτελέσματα του πίνακα 3.5 παρουσιάζονται με την βοήθεια διαγράμματος 

στο σχήμα 3.2. 
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Πίνακας 3.5  Ροή ενέργειας μεταξύ των διασυνδεδεμένων συστημάτων 

 
Συστήματα που εξάγουν ενέργεια (MWh) 

ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 

Συστήματα 

που 

εισάγουν 

ενέργεια 

(MWh) 

ST1 - 2391 4286 - 5939.5 

ST2 961 - 0 4042 2087.5 

ST3 863 7838.5 - 3518 - 

ST4 - 140.5 1203.5 - 551.5 

ST5 1470 1059.5 - 3545.5 - 

 

Το σχήμα 3.2 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. 

Η εκτίμηση που κάναμε παραπάνω βάση των ποσοστών μείωσης της 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ήταν λάθος. Όλα τα συστήματα εισάγουν και 

εξάγουν ενέργεια. Η μεγαλύτερη εισαγωγή ενέργειας γίνεται από τα συστήματα ST1 

και ST3. Τα ST2 και ST5 εισάγουν περίπου την ίδια συνολική ποσότητα ενέργειας. Το 

σύστημα ST4 ενώ παρατηρούμε ότι εξάγει την μεγαλύτερη συνολική ποσότητα από τα 

άλλα συστήματα εισάγει κι αυτό μια μικρή ποσότητα ενέργειας. Εδώ να σημειωθεί ότι 
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δεν γίνεται εισαγωγή και η εξαγωγή ενέργειας ανάμεσα σε δύο συστήματα την ίδια 

ώρα, αλλά σε διαφορετικές. Εδώ παρουσιάζουμε τα συνολικά αποτελέσματα για την 

ημέρα προγραμματισμού. 

3.3.2 Κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

  Από τις δύο επιλύσεις του μοντέλου που αναφέραμε παραπάνω θα προκύψει 

και ο πίνακας 3.6. Σε αυτόν τον πίνακα θα παρουσιάζονται τα συνολικά κόστη 

λειτουργίας όπως προέκυψαν από την επίλυση του μοντέλου για κάθε σύστημα. Μία 

στήλη αναφέρεται στο συνολικό κόστος για ολόκληρη την Ημέρα Προγραμματισμού 

χωρίς την ύπαρξη της διασύνδεσης και μία με αυτήν ενεργή. Στο τέλος γίνεται 

σύγκριση και παρουσιάζεται η ποσοστιαία διαφορά ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις. 

 Γίνεται επίσης παρουσίαση σε δύο σχήματα, (3.3 , 3.4), του συνολικού κόστους 

λειτουργίας κάθε συστήματος ανά ώρα με  και χωρίς διασύνδεση για να κατανοήσουμε 

αναλυτικά το πώς η διασύνδεση επηρεάζει το κόστος λειτουργίας. Το συνολικό κόστος 

διαμορφώνεται από το κόστος λειτουργίας της μονάδας για κάθε ώρα ,το γραμμικό 

κόστος ανά MW καθώς και το κόστος σβέσης η εκκίνησης κάποιας μονάδας την 

συγκεκριμένη ώρα. 

Πίνακας 3.6 Η μείωση του συνολικού κόστους λειτουργίας λόγω της διασύνδεσης 

Συνολικό κόστος διασύνδεσης 
Συστήμα Χωρίς Διασύνδεση 

(€) 

Με διασύνδεση 

(€) 

Διαφορά 

(€) 

Διαφορά 

% 

ST1 1.898.268 1.086.198 -812.070 -43% 

ST2 1.343.487 1.673.050 329.563 25% 

ST3 548.886 0 -548.886 -100% 

ST4 1.199.501 1.685.047 485.547 40% 

ST5 2.552.628 2.714.544 161.916 6% 

Μέσος Όρος 
   

-14% 

Άθροισμα 7.542.768 7.158.839 -383.930 -5,1% 

Στον πίνακα 3.6 παρατηρούμε ότι μείωση στο συνολικό κόστος λειτουργίας 

εμφανίζουν μόνο τα συστήματα ST1 και ST3 43% και 100% αντίστοιχα. Το σύστημα 

ST3 με την διασύνδεση πλέον δεν εμφανίζει κόστη λειτουργίας, διότι οι 

υδροηλεκτρικές μονάδες, οι οποίες έχουν μηδενικά βασικά κόστη λειτουργίας, 

καλύπτουν την ζήτηση στο σύστημα αυτό με την βοήθεια της εισαγόμενης ενέργειας 

οπό την διασύνδεση. Τα συστήματα ST2, ST4, ST5 έχουν αύξηση 25%,40% και 6% 
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αντίστοιχα, όπως είναι αναμενόμενο λόγω των αυξημένων ποσών παραγόμενης 

ενέργειας που παρατηρήσαμε μετά την διασύνδεση στην προηγούμενη ενότητα.  

Ο μέσος όρος των αυξομειώσεων του κόστους σε όλα τα συστήματα είναι 

μείωση κατά 14%. Την επίδραση όμως της διασύνδεσης την συνειδητοποιούμε από το 

ποσοστό μείωσης στο συνολικό κόστος λειτουργίας για όλα τα συστήματα που είναι 

ποσοστό 5,1%. 

Από τα σχήματα 3.3 και 3.4 συγκριτικά προκύπτει ότι με την διασύνδεση το 

κόστος λειτουργίας των μονάδων κάθε συστήματος σταθεροποιείται  πολύ νωρίς, την 
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8η με 9η ώρα προγραμματισμού. Επιπρόσθετα παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν μικρές 

και συνεχείς διακυμάνσεις όπως αυτές που παρουσιάζονται στο σχήμα. 

3.3.3 Εφεδρεία συστημάτων με την διασύνδεση σε λειτουργία 

 Κατά την επίλυση του μοντέλου οι μεταβλητές 𝑟𝑒𝑠𝑔𝑒𝑛𝑢𝑝𝑔,ℎ  και 

𝑟𝑒𝑠𝑙𝑖𝑛𝑘𝑢𝑝𝑖,𝑖𝑖,ℎ  υπολογίζουν την προς τα πάνω στρεφόμενη εφεδρεία που είναι 

διαθέσιμη από τις μονάδες του συστήματος και από την διασύνδεση με τα υπόλοιπα 

συστήματα αντίστοιχα. Οι εξισώσεις για τον υπολογισμό τους βασίζονται σε κριτήρια 

ασφαλείας ώστε να μπορεί το σύστημα να ανταπεξέλθει σε τυχόν διαταραχές. Ως 

διαταραχές χαρακτηρίζονται σφάλματα πρόβλεψης του φορτίου και της ωριαίας 

ζήτησης, τα απρόβλεπτα γεγονότα που μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια του 

παραγωγικού δυναμικού των κατανεμημένων μονάδων και κυρίως στην μεγαλύτερη 

παραγωγική μονάδα που εντάσσεται στο σύστημα για κάθε ώρα της ημέρας κατανομής, 

στην μεταβλητότητα της ενέργειας των ΑΠΕ. (ΔΕΣΜΗΕ, 2010) 

  Στο σχήμα 3.5 παρουσιάζεται το συγκριτικό διάγραμμα των εφεδρειών για 

κάθε σύστημα. Παρουσιάζεται και μια καινούρια τιμή η 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝 η οποία αποτελεί το 

άθροισμα των 𝑟𝑒𝑠𝑔𝑒𝑛𝑢𝑝𝑔,ℎ και 𝑟𝑒𝑠𝑙𝑖𝑛𝑘𝑢𝑝𝑖,𝑖𝑖,ℎ ώστε να μπορέσουμε να δούμε το όριο 

της συνολικής εφεδρείας λόγω της διασύνδεσης. 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω μια διαταραχή μπορεί να αποτελέσει η απώλεια 

της μεγαλύτερης παραγωγικής μονάδας που εντάσσεται στο σύστημα για κάθε ώρα της 

ημέρας κατανομής. Για αυτό το λόγο παρουσιάζεται στο σχήμα 3.6 ενδεικτικά για το 
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σύστημα ST1 ανά ώρα η σύγκριση των μεταβλητών   𝑟𝑒𝑠𝑔𝑒𝑛𝑢𝑝𝑔,ℎ, η μέγιστη τιμή 

𝑝𝑔,ℎ του συστήματος για κάθε ώρα και η συνολική εφεδρεία 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝. 

 Από το παραπάνω σχήμα παρατηρούμε ότι σε κάθε περίπτωση σχεδόν οι 

συνολικές εφεδρείες του κάθε συστήματος διπλασιάζονται. Από αυτό συμπεραίνουμε 

ότι τα συστήματα ίσως να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν και σε μεγαλύτερες 

διαταραχές της ζήτησης όπως θα εξετάσουμε παρακάτω. 

 Στο παρακάτω σχήμα γίνεται μια σύγκριση της συνολικής εφεδρείας του 

συστήματος ST1 με την στρεφόμενη εφεδρεία παραγόμενη από τις μονάδες και της 

μέγιστης ισχύς των συνδεδεμένων μονάδων. Παρατηρούμε ότι η συνολική εφεδρεία 

είναι καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας προγραμματισμού μεγαλύτερη από την ισχύ 

της μονάδας με την υψηλότερη παραγωγή. Οπότε συμπεραίνουμε ότι εκπληρώνονται 

τα κριτήρια ασφάλειας σύμφωνα με τα οποία κατασκευάστηκε το μοντέλο. Σε 

περίπτωση έλλειψης της εφεδρείας που παρέχεται από την διασύνδεση βλέπουμε ότι η 

προς τα πάνω στρεφόμενη εφεδρεία με δεν είναι ικανή να καλύψει την απώλεια την 

μονάδας με την μέγιστη παραγωγή, που όπως προαναφέρθηκε είναι μια πιθανή 

διαταραχή του συστήματος. 
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3.4 Ανάλυση ευαισθησίας  

3.4.1 Ζήτηση των συστημάτων σε ηλεκτρική ενέργεια 

 Στην προηγούμενη ενότητα αναφέρθηκε ότι ως διαταραχές μπορεί να 

χαρακτηριστούν σφάλματα πρόβλεψης του φορτίου και της ωριαίας ζήτησης. Στόχος 

του ημερήσιου προγραμματισμού είναι το σύστημα να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε 

αυτές τις διαταραχές. Για αυτό το λόγο επιλέχθηκε να γίνει ανάλυση ευαισθησίας της 

ζήτησης των συστημάτων σε ηλεκτρική ενέργεια. Η μεταβλητή 𝐷ℎ𝑡,𝑖  μεταβάλλεται 

κατά εύρος ±25% του βασικού σεναρίου, με βήμα 5% κάθε φορά. Στόχος είναι να 

δούμε τις αλλαγές που επιφέρει στο συνολικό κόστος λειτουργίας των συστημάτων 

κάθε μεταβολή της ζήτησης  με και χωρίς την διασύνδεση ενεργή. 

 Αρχικά γίνεται επίλυση του μοντέλου για τα 10 σενάρια χωρίς την διασύνδεση 

ενεργή. Παρατηρούμε από τα αποτελέσματα ότι στο 6ο σενάριο που αντιστοιχεί σε 

αύξηση κατά 5% της ζήτησης του βασικού σεναρίου, το σύστημα ST5 την 22η ώρα 

προγραμματισμού  δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο αυξημένο ποσό της ζήτησης. Η 

συνολική παραγωγή των μονάδων του ST5 αν παράγουν την μέγιστη ισχύς τους φτάνει 

τις 1700 MWh. Η ζήτηση με την αύξηση κατά 5% για την 22η ώρα φτάνει τις 1785 

MWh οπότε συμπεραίνουμε ότι για αυτόν τον λόγο το μοντέλο αδυνατεί να λυθεί. 

Όπως είναι λογικό το μοντέλο χωρίς την διασύνδεση δεν επιλύνεται  και για τα σενάρια 

7,8,9,10 που αντιστοιχούν σε αύξηση 10%,15%,20%,25% αντίστοιχα. 

 Στην συνέχεια επιλύεται το μοντέλο για τα 10 σενάρια της ζήτησης. Το μοντέλο 

μας δίνει αποτελέσματα για όλα τα σενάρια καθώς όλα τα συστήματα ανταπεξέρχονται 

στις διαταραχές, όπως μπορούμε να υποθέσουμε λόγω της διασύνδεσης.  

 Στους πίνακες 3.7-3.12 παρατίθενται τα συγκριτικά αποτελέσματα για το 

συνολικό ημερήσιο κόστος λειτουργίας κάθε συστήματος για τα 5 πρώτα σενάρια, 

καθώς μετά το 6ο δεν υπάρχουν αποτελέσματα για το μοντέλο χωρίς την διασύνδεση. 

Έπειτα τα αποτελέσματα των πινάκων παρουσιάζονται και στα σχήματα 3.7-3.8. Στον 

πίνακα 3.13 παρουσιάζονται τα συνολικά κόστη λειτουργίας για τα πρώτα 5 σενάρια 

και το ποσοστό διαφοράς τους για επίλυση του μοντέλου με και χωρίς διασύνδεση. 
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Πίνακας 3.7 Κόστος λειτουργίας ανά σύστημα της ανάλυσης ευαισθησίας για -25% 

της ζήτησης του βασικού σεναρίου με και χωρίς διασύνδεση 

Σενάριο 1  - 25% 

Συστήματα 
Ημερήσιο συνολικό κόστος λειτουργίας ανά σύστημα (€) 

Χωρίς διασύνδεση Με διασύνδεση 

ST1 1.322.004 1.025.679 

ST2 977.526 860.303 

ST3 343.658 0 

ST4 841.944 1.685.047 

ST5 1.910.691 1.261.863 

 

Πίνακας 3.8 Κόστος λειτουργίας ανά σύστημα της ανάλυσης ευαισθησίας για -20% 

της ζήτησης του βασικού σεναρίου με και χωρίς διασύνδεση 

Σενάριο 2  - 20% 

Συστήματα 
Ημερήσιο συνολικό κόστος λειτουργίας ανά σύστημα (€) 

Χωρίς διασύνδεση Με διασύνδεση 

ST1 1.427.044 1.032.025 

ST2 1.037.012 860.303 

ST3 382.272 0 

ST4 905.290 1685.047 

ST5 2.082.317 1.711.537 

Πίνακας 3.9 Κόστος λειτουργίας ανά σύστημα της ανάλυσης ευαισθησίας για -15% 

της ζήτησης του βασικού σεναρίου με και χωρίς διασύνδεση 

Σενάριο 3  - 15% 

Συστήματα 
Ημερήσιο συνολικό κόστος λειτουργίας ανά σύστημα (€) 

Χωρίς διασύνδεση Με διασύνδεση 

ST1 1.532.772 877.939 

ST2 1.108.005 860.303 

ST3 425.151 0 

ST4 967.135 1.685.047 

ST5 2.204.196 2.336.387 
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Πίνακας 3.10 Κόστος λειτουργίας ανά σύστημα της ανάλυσης ευαισθησίας για -10% 

της ζήτησης του βασικού σεναρίου με και χωρίς διασύνδεση 

Σενάριο 4  - 10% 

Συστήματα 
Ημερήσιο συνολικό κόστος λειτουργίας ανά σύστημα (€) 

Χωρίς διασύνδεση Με διασύνδεση 

ST1 1.635.693 1.070.900 

ST2 1.175.993 1.480.143 

ST3 467.437 0 

ST4 1.030.448 1.685.047 

ST5 2.323.564 1.980.579 

 

 Πίνακας 3.11 Κόστος λειτουργίας ανά σύστημα της ανάλυσης ευαισθησίας για -5% 

της ζήτησης του βασικού σεναρίου με και χωρίς διασύνδεση 

Σενάριο 5  - 5% 

Συστήματα 
Ημερήσιο συνολικό κόστος λειτουργίας ανά σύστημα (€) 

Χωρίς διασύνδεση Με διασύνδεση 

ST1 1.747.485 1.112.118 

ST2 1.248.274 1.314.494 

ST3 504.764 0 

ST4 1.130.662 1.685.047 

ST5 2.440.395 2.568.064 
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 Από τα σχήματα 3.7 και 3.8 παρατηρούμε ότι το σύστημα ST3 με την 

διασύνδεση έχει μηδενικό κόστος παραγωγής. Αυτό οφείλεται στο ότι επιλέγονται 

μόνο οι υδροηλεκτρικές μονάδες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες δεν 

παρουσιάζουν κόστος λειτουργίας. Το σύστημα ST1 για τα πρώτα πέντε σενάρια έχει 

κόστος λειτουργίας με την διασύνδεση ενεργή πάντα μικρότερο από ότι χωρίς 

διασύνδεση. Αντιθέτως το σύστημα ST4 σε όλα τα σενάρια έχει υψηλότερο κόστος με 

την διασύνδεση παρά χωρίς αυτήν. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι το σύστημα αυτό 

μπορεί να παράγει μεγάλα ποσά ενέργειας όχι με πολύ υψηλό κόστος και για αυτό 

επιλέγεται να  κάνει εξαγωγή ενέργειας στα υπόλοιπα συστήματα. 

 Στην συνέχεια όπως προαναφέρθηκε στον πίνακα 3.13 παρουσιάζεται για τα 

πρώτα 5 σενάρια που αφορούν την ανάλυση ευαισθησίας της ζήτησης σε εύρος -25%  

η διαφορά στα συνολικά κέρδη κάθε σεναρίου με και χωρίς διασύνδεση. Στα 

αποτελέσματα επίσης περιέχονται και τα αποτελέσματα του βασικού σεναρίου της 

ζήτησης. 

Πίνακας 3. 12 Σύγκριση συνολικού κόστους λειτουργίας με και χωρίς διασύνδεση 

για ανάλυση ευαισθησίας της ζήτησης σε εύρος -25% 

Συνολικό κόστος λειτουργίας €  

Σενάριο Χωρίς διασύνδεση Με διασύνδεση  Διαφορά % 

-25% 5.395.824 4.832.893 -10,4% 

-20% 5.833.934 5.288.912 -9,3% 

-15% 6.237.259 5.759.675 -7,7% 

-10% 6.633.136 6.216.668 -6,3% 

-5% 7.071.579 6.679.723 -5,5% 

Βασικό 7.542.768 7.158.839 -5,1% 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό 

μείωσης της ζήτησης , τόσο μεγαλύτερο είναι και το ποσοστό μείωσης του συνολικού 

κόστους λειτουργίας. Το ποσοστό μείωσης του κόστους ξεκινάει από 10,4% για το 

σενάριο -25% και φτάνει στο 5,1% για το βασικό σενάριο. 

 Η επίλυση του μοντέλου με την διασύνδεση ανταποκρίνεται στην αύξηση της 

ζήτησης για όλα τα σενάρια . Τέλος στο σχήμα 3.9 παρουσιάζεται το συνολικό κόστος 

λειτουργίας για κάθε σενάριο με την διασύνδεση ενεργή. 
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 Το σενάριο S1 αντιστοιχεί στην μείωση κατά 25% της ζήτησης του βασικού 

σεναρίου και το S10 στην αντίστοιχη αύξηση. Παρατηρούμε όπως αποδεικνύει και η 

γραμμή τάσης ότι η αύξηση του συνολικού κόστους λειτουργίας είναι γραμμική και 

ανάλογη της ζήτησης. 

 

3.4.2 Ανώτατο όριο της δυναμικότητας διασύνδεσης 

 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 το βασικό σενάριο, με βήμα ±10% κάθε φορά. Τα αποτελέσματα αφορούν 

την μεταβολή του συνολικού κόστους λειτουργίας των συστημάτων, την συνολική 

ποσότητα μεταφερόμενης ενέργειας μέσω των διασυνδέσεων καθώς και την συνολική 

ποσότητα της εφεδρείας που είναι διαθέσιμη λόγω της διασύνδεσης. 

 Αρχικά στο σχήμα 3.10 παρατηρείται ότι για τα σενάρια S1-S5 που 

αντιστοιχούν σε μείωση -50% μέχρι -10% του ανώτατου ορίου διασύνδεσης υπάρχει 

μια σταθερή συνεχής αύξηση της συνολικής ροής ενέργειας μεταξύ των συστημάτων. 

Για τα σενάρια S6-S10 που αντιστοιχούν σε αύξηση +10% έως +50% του βασικού 

ανώτατου ορίου διασύνδεσης παρατηρούνται μικρές μεταβολές με δύο μέγιστα στα 

R² = 0,9999

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

S1 S2 S3 S4 S5 BASIC S6 S7 S8 S9 S10

Κ
ό

σ
το

ς 
λε

ιτ
ο

υ
ρ

γί
α

ς 
(€

)

Σενάριο

Συνολικό κόστος με διασύνδεση
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σενάρια S6 και S10. Στα πρώτα σενάρια τα όριο κάθε διασύνδεσης είναι χαμηλά οπότε 

κάθε σύστημα παράγει τοπικά και η ροή ενέργειας είναι ελάχιστη. Στα σενάρια της 

αύξησης των ορίων οι ποσότητες μεταβάλλονται διότι κάποια αύξηση στο όριο μιας 

διασύνδεσης καθιστά συμφέρον την παραγωγή ενέργειας από διαφορετικό σύστημα 

και την εξαγωγή του στα υπόλοιπα. 

Οι εφεδρείες που προσφέρονται στα συστήματα λόγω της διασύνδεσης όπως 

αποδείχτηκε στην ενότητα 3.3.3 αποτελούν πολύ σημαντικό κομμάτι της ασφαλείς 

λειτουργίας των συστημάτων. Η μέγιστη προσφερόμενη εφεδρεία λόγω διασύνδεσης 

όπως αναφέραμε στην εξίσωση (19) εξαρτάται άμεσα από το ανώτατο όριο της 

δυναμικότητας διασύνδεσης. Στην συνέχεια στο σχήμα 3.11 παρουσιάζεται ένα 

διάγραμμα της συνολικής εφεδρείας λόγω διασύνδεσης για κάθε σενάριο της ανάλυσης 

ευαισθησίας του ανώτατου ορίου της δυναμικότητας διασύνδεσης. 

 Τέλος στο σχήμα 3.12 παρουσιάζεται το πώς μεταβάλλεται το συνολικό κόστος 

λειτουργίας για κάθε ένα από τα 10 σενάρια της δυναμικότητας διασύνδεσης. Μέχρι το 

σενάριο S3 το κόστος μειώνεται καθώς αυξάνεται η ροή ενέργειας μεταξύ των 

συστημάτων. Στην συνέχεια όμως το συνολικό κόστος σταθεροποιείται και οι τιμές για 

κάθε σενάριο είναι ταυτόσημες. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το ανώτατο όριο της 

δυναμικότητας διασύνδεσης δεν επηρεάζει το συνολικό κόστος για αύξηση πέρα από 

μια συγκεκριμένη τιμή του. 
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Από την ανάλυση ευαισθησίας και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

προκύπτει το συμπέρασμα ότι η αύξηση του ανώτατου ορίου της δυναμικότητας 

διασύνδεσης πάνω από κάποια τιμή δεν επιφέρει αλλαγές στην επίλυση του μοντέλου. 
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Κεφάλαιο 4ο  

Συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω μελέτη 

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 προβλήματος ένταξης 

μονάδων παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς εφεδρειών και την ύπαρξη 

διασύνδεσης. Το πρόβλημα αυτό αποτελείται από ένα σύνολο διασυνδεδεμένων 

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, για το διαμορφούμενο 

συνολικό κόστος λειτουργίας. 

 Στο 2ο κεφάλαιο αυτής της εργασίας έγινε ανάπτυξη του μαθηματικού μοντέλου 

το οποίο περιλαμβάνει εξισώσεις και περιορισμούς που αφορούν το ισοζύγιο ενέργειας 

κάθε συστήματος, περιορισμούς εφεδρειών συστημάτων και διασύνδεσης και ισχύος 

εξόδου, καθώς και περιορισμούς που αφορούν το κόστος λειτουργίας. Ο αντικειμενικός 

στόχος του μαθηματικού μοντέλου είναι η βέλτιστη κάλυψη της ζήτησης και 

ηλεκτρικής ενέργειας όλων των συστημάτων με τον βέλτιστο οικονομικά τρόπο, 

ικανοποιώντας ταυτόχρονα μια σειρά από περιορισμούς τεχνικούς, οικονομικούς 

καθώς και ασφαλείας για κάθε σύστημα. 

 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 για δύο 

παραμέτρους. Στην πρώτη μεταβάλλεται η τιμή της ζήτησης των συστημάτων σε 

ηλεκτρική ενέργεια ενώ στην δεύτερη ανάλυση μεταβάλλεται κάθε φορά η μέγιστη 

επιτρεπόμενη τιμή της διασύνδεσης. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι όταν τα 

συστήματα δεν συνδέονται μεταξύ τους, κάθε σύστημα καλύπτει την δική του ζήτηση 
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σε ηλεκτρικό φορτίο, βασιζόμενο στις 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. 

 Από την ανάλυση ευαισθησίας της ζήτησης των συστημάτων σε ηλεκτρική 

ενέργεια φανερώθηκε ο σημαντικός ρόλος της διασύνδεσης μεταξύ κάποιων 

απομακρυσμένων και απομονωμένων συστημάτων. Χωρίς την δυνατότητα 

διασύνδεσης ορισμένα από τα συστήματα αποτυγχάνουν να καλύψουν μια αύξηση της 

προβλεπόμενης ζήτησης κατά 5%. Αντίθετα με την δυνατότητα διασύνδεσης το 

συνολικό σύστημα καλύπτει αύξηση της προβλεπόμενης ζήτησης μέχρι και 25 %. Στα 

σενάρια μείωσης της προβλεπόμενης ζήτησης το ποσοστό μείωσης του συνολικού 

κόστους λειτουργίας λόγω της ύπαρξης της διασύνδεσης αυξανόταν. Επίσης προέκυψε 

το συμπέρασμα ότι η ζήτηση και το συνολικό κόστος λειτουργίας είναι ανάλογα και 

σχετίζονται γραμμικά. Τέλος η ανάλυση ευαισθησίας για την ζήτηση έδειξε ότι η 

διασύνδεση δεν επιδρά θετικά μόνο στην μείωση του κόστους αλλά και στην ύπαρξη 

ασφάλειας πως το σύστημα μπορεί να ανταποκριθεί στις διαταραχές της ζήτησης σε 

ηλεκτρική ενέργεια. 

  Η δεύτερη 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. 

 Ένα γενικότερο συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί είναι ότι το εμπόριο 

ηλεκτρικής ενέργειας διασυνδεδεμένων συστημάτων δύναται να μειώσει το συνολικό 

κόστος ηλεκτροπαραγωγής απομονωμένων και απομακρυσμένων περιοχών, 

οδηγώντας στην σύγκλιση των τιμών των επιμέρους συστημάτων ,ενισχύοντας την 
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συνολική ανταγωνιστικότητά και βιωσιμότητα τους, εξασφαλίζοντας μια σταθερότητα 

στην συχνότητα και επιτρέποντας την διείσδυση σε μεγαλύτερο ποσοστό των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας . Παράλληλα, μπορεί να αποτελέσει και ένα οδηγό προς 

τις μελλοντικές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής που πρόκειται να 

εγκατασταθούν σε κάθε σύστημα. 

 

4.2 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε το πρόβλημα του ημερήσιου ενεργειακού 

προγραμματισμού απομονομένων 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 ταυτόχρονα είναι  τεχνικά εφικτή 

και ικανοποιεί τους περιορισμούς ασφαλείας. 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 ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ανά τεχνολογία) ώστε να 

εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα για τον αντίκτυπο τους. 

 Στο μοντέλο της εργασίας θα μπορούσαν να προστεθούν επιπλέον 

προσδιοριστικές παράμετροι όπως οι τιμές δικαιωμάτων εκπομπών CO2, τιμή των 

καυσίμων, και να γίνει μια ανάλυση ευαισθησίας αυτών ώστε να προκύψουν 

συμπεράσματα για το αντίκτυπο αυτών σε μια σειρά θεμάτων μεταξύ των οποίων η 

σειρά φόρτισης των μονάδων. Επίσης θα μπορούσε να γίνει ανάπτυξη του μοντέλου 

και μελέτη των διαφορετικών τύπων εφεδρείας που προσφέρονται και απαιτούνται από 

ένα σύστημα με τους είδη υπάρχων περιορισμούς. Μια επιπλέον ενδιαφέρουσα 

περαιτέρω μελέτη θα ήταν η εύρεση των ανώτατων ορίων διακύμανσης της ζήτησης 

και άλλων διαταραχών που μπορούν να ανταποκριθούν τα διασυνδεδεμένα συστήματα, 

ώστε τα όρια αυτά να λειτουργήσουν ως περιορισμοί ασφαλείας. 

 Η επίλυση του συγκεκριμένου μοντέλου έγινε με την χρήση τυχαίων δεδομένων 

που θα παρουσιαστούν στα παραρτήματα. Το μοντέλο είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να 

μπορεί κάθε σύστημα να ανταπεξέλθει στην απώλεια μιας μονάδας παραγωγής 

ενέργειας ή την απώλεια της διασύνδεσης και επίσης περιέχονται περιορισμοί για τις 
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εφεδρείες των συστημάτων και της διασύνδεσης. Τα χαρακτηριστικά αυτά του 

μοντέλου οφείλονται στο ότι είναι κατασκευασμένο για απομακρυσμένα και 

απομονωμένα συστήματα. Ως τέτοια χαρακτηρίζονται τα νησιά. Η μελλοντική έρευνα 

μπορεί να εστιάσει στην εφαρμογή του μοντέλου σε εμπλουτισμένη μορφή σε 

νησιωτικά συμπλέγματα όπως οι Κυκλάδες είτε οι Σποράδες για να αποδειχθεί το πόσο 

κερδοφόρα και συμφέρουσα θα ήταν μια επένδυση διασύνδεσης των ελληνικών 

νησιών. 

  Η μελέτη σε αυτή την διπλωματική εργασία έγινε για χρονικό διάστημα μιας 

ημέρας κατανομής. Για περαιτέρω μελέτη μπορεί να επεκταθεί για χρονική περίοδο μια 

βδομάδας και στην συνέχεια μεσοπρόθεσμα στην διάστημα ενός μήνα είτε και χρόνου. 

 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 

Παράρτημα Α – Δεδομένα μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας 

Πίνακας Α.1 Χαρακτηριστικά ισχύος των μονάδων παραγωγής 

 Pmin (MW) Pmax(MW) Pini(MW) 

U1 150 300 200 

U2 180 350 200 

U3 200 400 300 

U4 250 450 300 

U5 50 150 0 

U6 0 100 0 

U7 0 150 0 

U8 150 300 0 

U9 180 350 200 

U10 200 400 300 

U11 250 450 300 

U12 0 100 0 

U13 0 150 0 

U14 0 200 0 

U15 0 300 0 

U16 250 450 300 

U17 150 300 200 

U18 180 350 200 

U19 150 300 200 

U20 180 350 200 

U21 0 100 0 

U22 0 150 0 

U23 200 400 300 

U24 250 450 300 

U25 200 400 300 

U26 250 450 300 
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Πίνακας Α.2 Χαρακτηριστικά κόστη των μονάδων παραγωγής 

 Cfix (€/hr) Clin (€/MWh) Cshdown (€) Cstup (€) 
    Hot Mild Cold 

U1 1894 45,72 10000 16001,75 32003,5 64007 

U2 1644 55,71 10000 19973 39946 79892 

U3 3367 73,71 5000 6208 12416 24832 

U4 3839 73,04 5000 7619 15238 30476 

U5 965 67,33 500 642 1284 2568 

U6 0 0 0 0 0 0 

U7 0 0 0 0 0 0 

U8 1897 44,54 10000 16001,75 32003,5 64007 

U9 1644 54,60 10000 19973 39946 79892 

U10 3367 69,42 5000 6208 12416 24832 

U11 3839 69,19 5000 7619 15238 30476 

U12 0 0 0 0 0 0 

U13 0 0 0 0 0 0 

U14 0 0 0 0 0 0 

U15 0 0 0 0 0 0 

U16 3839 71,12 5000 7619 15238 30476 

U17 1894 43,38 10000 16001,75 32003,5 64007 

U18 1644 53,48 10000 19973 39946 79892 

U19 1894 43,38 10000 16001,75 32003,5 64007 

U20 1644 53,49 10000 4973 9946 19892 

U21 0 0 0 0 0 0 

U22 0 0 0 0 0 0 

U23 3367 67,25 5000 6208 12416 24832 

U24 3839 67,26 5000 7619 15238 30476 

U25 3367 67,27 5000 6208 12416 24832 

U26 3839 67,26 5000 7619 15238 30476 
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Πίνακας Α.3 Χαρακτηριστικοί χρόνοι των μονάδων παραγωγής 

 Minhup (hr) Minhdown (hr) 
  Hot Mild Cold 

U1 8 4 6 12 

U2 4 4 6 12 

U3 4 3 5 7 

U4 1 3 5 7 

U5 1 1 2 3 

U6 1 1 1 1 

U7 1 1 1 1 

U8 8 4 6 12 

U9 8 4 6 12 

U10 4 3 5 7 

U11 4 3 5 7 

U12 1 1 1 1 

U13 1 1 1 1 

U14 1 1 1 1 

U15 1 1 1 1 

U16 4 3 5 7 

U17 8 4 6 12 

U18 8 4 6 12 

U19 8 4 6 12 

U20 8 4 6 12 

U21 1 1 1 1 

U22 1 1 1 1 

U23 4 3 5 7 

U24 4 3 5 7 

U25 4 3 5 7 

U26 4 3 5 7 
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Πίνακας Α.4 Ρυθμός ανόδου και καθόδου των μονάδων 

 Rup (MW /hr) Rdown (MW/hr) 

U1 120 120 

U2 120 120 

U3 1440 1440 

U4 1440 1440 

U5 480 480 

U6 6000 6000 

U7 6000 6000 

U8 120 120 

U9 120 120 

U10 1440 1440 

U11 1440 1440 

U12 6000 6000 

U13 6000 6000 

U14 6000 6000 

U15 6000 6000 

U16 1440 1440 

U17 120 120 

U18 120 120 

U19 120 120 

U20 120 120 

U21 6000 6000 

U22 6000 6000 

U23 1440 1440 

U24 1440 1440 

U25 1440 1440 

U26 1440 1440 

 

Πίνακας Α.5 Ανώτατα και κατώτατα όρια των ΥΗΜ 

 HDLmax (MW) HDLmin (MW) 

U6 300 160 

U7 470 260 

U13 600 320 

U14 940 520 

U15 1200 640 

U16 1880 1040 

U22 400 160 

U23 500 160 
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Πίνακας Α.6 Χρονικό διάστημα λειτουργίας των μονάδων πριν από την ώρα 

κατανομής 

 Tini 

U1 2 

U2 2 

U3 2 

U4 2 

U5 -4 

U6 -4 

U7 -4 

U8 -4 

U9 2 

U10 2 

U11 2 

U12 -4 

U13 -4 

U14 -4 

U15 -4 

U16 2 

U17 2 

U18 2 

U19 2 

U20 2 

U21 -4 

U22 -4 

U23 2 

U24 2 

U25 2 

U26 2 
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Παράρτημα Β – Δεδομένα των ενεργειακών 

συστημάτων 

Παράρτημα Β – Δεδομένα των ενεργειακών συστημάτων 

Πίνακας Β.1 Ζήτηση φορτίου του κάθε συστήματος για κάθε ώρα κατανομής 

D (MW) 
 ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 

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 1520 

111 1367 1094 547 1162 1600 

112 1396 1117 558 1187 1575 

113 1408 1126 563 1197 1590 

114 1402 1122 561 1192 1582 

115 1350 1080 540 1148 1520 

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 1582 

122 1453 1162 581 1235 1700 

123 1299 1039 520 1104 1559 

124 1183 946 473 1006 1420 
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Πίνακας Β.2 Ενέργεια προσφερόμενη από τις ΑΠΕ για κάθε σύστημα κάθε ώρα της 

κατανομής 

RES (MW) 
 

ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 

101 0 79,5 0 65 21,5 

102 0 81 0 66 22 

103 0 87 0 69 23 

104 0 90 0 72 24 

105 0 91,5 0 73 24,5 

106 0 93 0 75 25 

107 0 91,5 0 73 24,5 

108 0 88,5 0 71 24 

109 0 79,5 0 65 21,5 

110 0 72 0 58 19,5 

111 0 67,5 0 54 18,5 

112 0 63 0 51 16,5 

113 0 60 0 49 16 

114 0 58,5 0 48 15,5 

115 0 57 0 45 15 

116 0 54 0 44 14,5 

117 0 52,5 0 42 14 

118 0 51 0 41 13,5 

119 0 54 0 43 14,5 

120 0 58,5 0 46 15,5 

121 0 66 0 52 17,5 

122 0 73,5 0 59 19,5 

123 0 81 0 65 21 

124 0 82,5 0 66 21,5 

 


