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Περίληψη 
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός μαθηματικού μοντέλου 

μεικτού-ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού για την ταυτόχρονη εκκαθάριση της προ-

ημερήσιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της αγοράς εξισορρόπησης, με συμμετοχή 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο Διαχειριστής της αγοράς λαμβάνει τις προσφορές 

συμβατικών παραγωγών, παραγωγών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των πελατών-

καταναλωτών. Στόχο του Διαχειριστή της αγοράς και της αντικειμενικής συνάρτησης του 

μοντέλου αποτελεί η μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους (social welfare), δηλαδή της 

διαφοράς των προσφορών ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και των προσφορών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας. Οι περιορισμοί του μοντέλου περιλαμβάνουν τα ισοζύγια ενέργειας 

για τη προ-ημερήσια αγορά και την αγορά εξισορρόπησης καθώς και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των παικτών της αγοράς και του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας. Η επίλυση του μοντέλου πραγματοποιείται μέσω του λογισμικού GAMS (General 

Algebraic Modeling System) και με χρήση του επιλυτή ILOG CPLEX. Το μαθηματικό 

μοντέλο εφαρμόζεται σε ένα σύστημα 24 κόμβων στο οποίο συμμετέχουν και μονάδες 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική ενέργεια. Εξετάζονται ως πιθανά σενάρια το 

σύστημα με συμφόρηση, η αύξηση της ζήτησης αλλά και της δυναμικότητας των αιολικών 

πάρκων. Η συμμετοχή μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά αποτελεί 

μία ειδική περίπτωση που αναλύεται στα δύο τελευταία σενάρια της συγκεκριμένης 

εργασίας. Γίνεται φανερό πως σε κάθε περίπτωση το τελικό συμπέρασμα για την κερδοφορία 

ή όχι των παραγωγών θα πρέπει να ληφθεί  εξετάζοντας την προ-ημερήσια αγορά και την 

αγορά εξισορρόπησης ταυτόχρονα και όχι μεμονωμένα. Επίσης, ο Διαχειριστής της αγοράς 

ενεργοποιεί παραγωγούς με υψηλότερες προσφορές όταν χρειάζεται να καλύψει τις 

αυξημένες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια λόγω ζήτησης ή τεχνικών προβλημάτων στο 

σύστημα. Παράλληλα, παρατηρείται πως όταν αυξάνεται η δυναμικότητα μονάδων με 

χαμηλό λειτουργικό κόστος, όπως οι ανεμογεννήτριες, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας 

διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα. Τέτοιες χαμηλές τιμές, επίσης, επιτυγχάνονται και όταν 

μετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγοί με μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας.  

  



 
 

Abstract 
This diploma thesis aims at the development of a mixed-integer linear programming 

model for the simultaneously clearing process of day-ahead and real-time energy market with 

renewable energy integration. The Market Operator receives the offers from the conventional 

producers and the wind farms’ owners and the demand offers. The main goal for the Market 

Operator and the objective function of the system is to maximise social welfare, that is the 

difference between the total consumption utility bids and the total production cost offers. The 

model’s constraints are related to energy balance equations for both day-ahead and real-time 

markets and they also impose limitations based on market’s players’ and system’s technical 

characteristics. The model is implemented and solved using the GAMS (General Algebraic 

Modeling System) optimization software and the ILOG CPLEX solver. The applicability of 

the proposed model is illustrated using a 24-node system is used in which, also, participate 

wind farms. Various scenarios are considered including a congested network, demand 

increment and  wind increment power generation. The participation of energy storage 

systems in the market is considered as a special case analysed in  the last two scenarios of this 

thesis. The results illustrate the profit of every producer should be based on both day-ahead 

and real-time markets simultaneously and not individually. Also, the Market Operator 

enables producers with higher cost offers when the energy needs rise due to demand or 

technical issues. Moreover, this, it is observed that when the maximum capacity of units with 

low operating cost, like wind turbines, is increased the energy price is stabilised at lower 

levels. Such low prices are, also, achieved due to the participation of energy storage system 

owners in the energy market.  
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1 Εισαγωγή 
Η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο αγαθό στη σύγχρονη κοινωνία. 

Η χρήση της για την κάλυψη αναγκών που άλλαξαν την ανθρώπινη ιστορία και οδήγησαν 

στην εξέλιξη του τρόπου ζωής και στη νέα σύγχρονη καθημερινότητα την καθιστούν 

σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Η εμπορία (trading) της ηλεκτρικής ενέργειας 

πραγματοποιείται στις αποκαλούμενες «αγορές ενέργειας», η λειτουργία και το κανονιστικό 

πλαίσιο των οποίων μεταβάλλονται και εξελίσσονται συνεχώς με την πάροδο των ετών.   

Το σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή η παραγωγή, μεταφορά και διανομή 

της αποτελούσε μονοπώλιο του κρατικού μηχανισμού μέχρι και τη δεκαετία του 1980 (Gan 

et al., 2013). Βήματα προς τον διαχωρισμό της παραγωγής και της διανομής, τον 

ανταγωνισμό μεταξύ παραγωγών αλλά και την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας με 

βάση το λειτουργικό κόστος πραγματοποιήθηκαν από οικονομολόγους το 1982 (Gan et al., 

2013). Στην Ευρώπη οι αγορές ενέργειας σε μορφή δημοπρασιών για ενίσχυση του 

ανταγωνισμού δημιουργήθηκαν αρχικά στην Αγγλία και την Ουαλία το 1990 και στην 

Νορβηγία το 1991 (Morales et al., 2014). H Σκανδιναβική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 

η πρώτη στην οποία η συμμετοχή αφορούσε περισσότερα από ένα κράτος και 

δημιουργήθηκε το 1994 (Morales et al., 2014). 

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σήμερα, λειτουργεί κυρίως σε μορφή δημοπρασιών 

(auctions) που λαμβάνουν χώρα σε τρία διαφορετικά χρονικά πλαίσια. Ανάλογα με το χρόνο 

που η ενέργεια πρέπει να παραδοθεί υπάρχει η προ-ημερήσια αγορά ενέργειας (day-ahead 

market, DA), η ενδοημερήσια αγορά (intraday market) και η αγορά εξισορρόπησης (real-

time market, RT). H ενδοημερήσια αγορά, συνηθίζεται να μελετάται πιο σπάνια σε 

ερευνητικό επίπεδο προς απλούστευση των μαθηματικών μοντέλων (Morales et al., 2014). 

Στη DA αγορά οι εντολές συναλλαγών αφορούν την παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας την 

επόμενη ημέρα και οι παίκτες καταθέτουν τις προσφορές τους 24 ώρες πριν την παράδοση. 

Οι προσφορές είναι 24 στο σύνολο για κάθε παίκτη, μία για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας. 

Στην intraday αγορά η υποβολή τέτοιων εντολών πραγματοποιείται στη λήξη της DA αγοράς 

μέχρι και 30 λεπτά πριν την παράδοση της ηλεκτρικής ενέργειας. Στην RT αγορά γίνεται η 

διευθέτηση αποκλίσεων και αναγκών που προκύπτουν μέσα στην ημέρα και η κατάθεση των 

προσφορών ολοκληρώνονται μέχρι και δεκαπέντε δευτερόλεπτα πριν την παράδοση 

(European University Institute., 2020). Σε κάθε ένα από τα παραπάνω οι παραγωγοί ελεύθερα 

καταθέτουν την προσφορά τους. Δηλαδή, οι παραγωγοί δηλώνουν την προτεινόμενη τιμή 
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πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας και την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που επιθυμούν 

να προσδώσουν. Αντίστοιχα οι πελάτες-καταναλωτές καταθέτουν προσφορές για τη ζήτηση 

σε MW και για την τιμή στην οποία θα αγόραζαν ηλεκτρική ενέργεια.  

 

Σχήμα  1.1: Αναπαράσταση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τη μορφή δημοπρασίας (Pinson). 

Σε όλες τις χώρες του κόσμου υπάρχει πληθώρα μεθόδων οργάνωσης και εκκαθάρισης 

μιας τέτοιας αγοράς, αλλά τα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι καθολικά αποδεκτά και 

εφαρμόζονται. Αυτά τα χαρακτηριστικά βασίζονται στην ανάπτυξη πολιτικής ανταγωνισμού 

για την παραγωγή και την εμπορία της ηλεκτρικής ενέργειας με την ταυτόχρονη διατήρηση 

μονοπωλίου από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην μεταφορά της (Gan et al.). Ένας 

τέτοιος οργανισμός είναι ο ιδιοκτήτης του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

(Transmission Owner, TO). Η απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας έχει 

βελτιώσει την απόδοση της διαχείρισης του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, οδηγώντας σε 

χαμηλότερες τιμές ρεύματος (ΑΔΜΗΕ, 2019). 

Ο συντονισμός των παραγωγών και των πελατών-καταναλωτών γίνεται μέσω του 

Διαχειριστή της Αγοράς (Market Operator, MO).  Ο ΜΟ είναι υπεύθυνος ώστε να οργανώσει 

τη δημοπρασία για την ηλεκτρική ενέργεια με στόχο να καλυφθεί πλήρως η ζήτηση από κάθε 

πελάτη και ο διαμοιρασμός και η αντιστοίχιση παραγωγής-κατανάλωσης να γίνει με τέτοιο 

τρόπο ώστε να εκαθαριστεί η αγορά. Ακόμα, σημαντικός οργανισμός στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας θεωρείται και ο Διαχειριστής Συστήματος (System Operator, SO), υπεύθυνος για 

την αξιοπιστία στην παράδοση της ηλεκτρικής ενέργειας (Chow et al., 2005). Η ακριβής 

δομή οργάνωσης μπορεί να διαφέρει ως προς τη συσχέτιση των SO, MO, TO και την 
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ανεξαρτησία τους, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.2. Για παράδειγμα στην Αυστραλία ο TO 

είναι ανεξάρτητος από τους MO και SO που συνεργάζονται.  

 

Σχήμα  1.2: Οργάνωση αγορών ηλεκτρικής ενέργειας για διάφορες χώρες. (Gan et al., 2013) 

Στην Ελλάδα συγκεκριμένα εφαρμόζεται μια συγκεντρωτική δομή στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας με τη μορφή δημοπρασιών. Η διαθέσιμη ηλεκτρική ισχύς συγκεντρώνεται σε μια 

«δεξαμενή» (pool) από όπου οι πελάτες-καταναλωτές θα πρέπει να αγοράσουν. Το Ελληνικό 

Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ Α.Ε) αποτελεί τον ΜΟ της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας για τη DA αγορά. Τον ρόλο του ΜΟ για την RT αγορά έχει αναλάβει η εταιρεία 

«Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΑΔΜΗΕ). Ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό στη χώρα αποτελεί η ηλεκτροδότηση των νησιών, στα οποία παρέχεται 

ηλεκτρική ενέργεια από αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα και σταθμούς ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ), οπότε δεν έχουν πρόσβαση στη «δεξαμενή» της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας (ΑΔΜΗΕ, 2019). Σημαντικός οργανισμός στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας 

στην Ελλάδα είναι επίσης και η «Δημόσια Επιχείρηση Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας» (ΔΕΔΔΗΕ) του οποίου έργο αποτελεί η λειτουργία, η συντήρηση και η ανάπτυξη 

του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την άμεση τροφοδοσία των καταναλωτών 

(ΔΕΔΔΗΕ, 2022). 

Τα τελευταία 20 χρόνια στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας οι ΑΠΕ μετέχουν πιο 

ενεργά, καταλαμβάνοντας όλο και μεγαλύτερα ποσοστά στο ενεργειακό μίγμα. Το χαμηλό, 

μηδενικό πολλές φορές, λειτουργικό κόστος της παραγωγής ηλεκτρισμού από φιλικά προς το 
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περιβάλλον μέσα, όπως οι ανεμογεννήτριες, οδηγεί σε οικονομικότερες προσφορές πώλησης 

ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό αυξάνει την προτίμησή τους έναντι συμβατικών παραγωγών 

ηλεκτρικής ενέργειας αφού επηρεάζουν την τελική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος θετικά, 

δηλαδή μειώνοντάς την. Βέβαια, η απόδοση μιας ανεμογεννήτριας είναι μεταβλητή και δεν 

μπορεί να προβλεφθεί με μεγάλη ακρίβεια. Σε περιόδους με αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από ΑΠΕ η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην αγορά είναι μειωμένη σε σχέση με 

την αντίστοιχη τιμή σε περίοδο που η απόδοση ΑΠΕ κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα (Morales 

et al., 2014). 

Άρα, αναμένεται σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας που καταθέτουν προσφορές πώλησης 

ηλεκτρικού ρεύματος πολλοί παραγωγοί ΑΠΕ οι τιμές στον ηλεκτρισμό να μεταβάλλονται 

έντονα, λόγω της αβεβαιότητας που εισάγει η απόδοσή τους. Σε μια τέτοια περίπτωση, η 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας περιγράφεται ώστε να λάβει υπόψιν και την ανάγκη ύπαρξης 

εφεδρειών ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτές θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη κάποιας 

ανισορροπίας στο ισοζύγιο ενέργειας παραγωγής-κατανάλωσης εξαιτίας πάλι του 

απρόβλεπτου χαρακτήρα της απόδοσης των φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων 

παραγωγής ηλεκτρισμού (Morales et al., 2014). 

Στην RT αγορά διαπιστώνεται αν υπάρχει έλλειψη ή πλεόνασμα σε ηλεκτρική ενέργεια 

από τη DA αγορά που μπορεί να οφείλεται και στη συμμετοχή ΑΠΕ στο σύστημα. Στην 

περίπτωση που οι παραγωγοί που μετέχουν στην RT αγορά κληθούν σε σύντομο χρονικό 

διάστημα να παράγουν κάποια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας σημαίνει πως προσφέρουν 

ανοδικές εφεδρείες (up-regulation reserves). Η προσφορά που καταθέτει ο παραγωγός στον 

MO για ανοδικές εφεδρείες είναι υψηλότερη σε σχέση με την προσφορά παραγωγής 

ενέργειας στη DA αγορά, αφού το λειτουργικό κόστος είναι μεγαλύτερο λαμβάνοντας 

υπόψιν πως η ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να παραδοθεί σε συντομότερο χρονικό διάστημα. 

Αντίθετα, στην περίπτωση που ηλεκτρική ενέργεια που έχει συμφωνηθεί στην DA αγορά, 

«αγοραστεί» πάλι πίσω από τους παραγωγούς σημαίνει πως έχει ενεργοποιηθεί η προσφορά 

καθοδικών εφεδρειών (down-regulation reserves) και η τιμή προσφοράς του παραγωγού  

είναι χαμηλότερη από την προσφορά στη DA αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στην 

πραγματικότητα η ηλεκτρική ενέργεια δεν αγοράζεται πίσω, αλλά μειώνεται το ποσό που 

έχει συμφωνηθεί από την DA αγορά να παραδοθεί τη συγκεκριμένη περίοδο. 

Τα μεγέθη ζήτησης και παραγωγής του εκάστοτε συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας 

καταγράφονται και με τη βοήθεια αλγορίθμου προσδιορίζεται ο βέλτιστος τρόπος 

εκκαθάρισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το πρόβλημα αποτελεί πρόβλημα 
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βελτιστοποίησης με αντικειμενική συνάρτηση τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους. 

Το μέγεθος αυτό αντικατοπτρίζει τη διαφορά μεταξύ του συνόλου των προσφορών 

κατανάλωσης (consumption utility bids) και των προσφορών κόστους παραγωγής 

(production cost offers).  

Στην βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα επιστημονικών ερευνών για τον τρόπο λειτουργίας 

και εκκαθάρισης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Η κάθε μια από αυτές εξετάζει 

διαφορετικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας και πολλές επεκτείνουν τη μελέτη προς νέους 

αναπτυσσόμενους τομείς, όπως οι ανταγωνιστικές συμπεριφορές παραγωγών και η 

συμμετοχή παραγωγών ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την αβεβαιότητα που 

εισάγει η είσοδός τους στο ενεργειακό μίγμα. Μελετώντας τέτοιες δημοσιεύσεις είναι 

ξεκάθαρο πως το βασικό μοντέλο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αποτελείται από δύο 

κύρια στοιχεία. Το πρώτο είναι η αντικειμενική συνάρτηση που δείχνει το κοινωνικό όφελος. 

Το δεύτερο είναι ο βασικός στόχος του μοντέλου, δηλαδή, η εξισορρόπηση παραγωγής-

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αποκλίσεις μεταξύ των μαθηματικών προσεγγίσεων 

αποσκοπούν στην προσπάθεια μοντελοποίησης ιδιαίτερων συνθηκών και χαρακτηριστικών 

που διέπουν τις εκάστοτε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. 

Οι Hobbs et al. (2000) εξέτασαν την περίπτωση μιας ολιγοπωλιακής αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας, δηλαδή μιας αγοράς που ένα μικρό μέρος παραγωγών ελέγχει την προσφορά του 

αγαθού. Σε αυτήν, παραγωγοί που μπορούν να επηρεάσουν την τιμή της ηλεκτρικής 

ενέργειας ανάλογα με την προσφορά που καταθέτουν στον ΜO δρουν στρατηγικά, ώστε να 

μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους. O στρατηγικός αυτός σχεδιασμός πραγματοποιείται μέσω 

του καθορισμού της τιμής και της προσφερόμενης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας στην 

αγορά.  Στο διεπίπεδο μοντέλο που ανέπτυξαν το άνω επίπεδο αφορούσε τη μεγιστοποίηση 

κέρδους του παραγωγού και το κάτω επίπεδο τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους. Το 

μοντέλο μετά από τη γραμμικοποίησή του είχε τη μορφή προβλήματος μεικτού ακέραιου 

γραμμικού προγραμματισμού.  Στο πρώτο στάδιο το νέο μοντέλο επιλύθηκε από κάθε έναν 

από τους ισχυρούς παραγωγούς ξεχωριστά, θεωρώντας πως οι ανταγωνιστές διατηρούν τις 

προσφορές τους στον ΜO σταθερές και ίσες με το λειτουργικό τους κόστος. Σε δεύτερο 

στάδιο οι στρατηγικοί παίκτες ήταν παραπάνω του ενός και έγινε προσπάθεια εύρεσης της 

τιμής προσφοράς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε έναν από αυτούς, ώστε να 

επιτευχθεί μια ισότητα όπου αν κάποιος από τους παραγωγούς αλλάξει την προσφορά του το 

κέρδος του μειώνεται. Τελικά, αν και το πρόβλημα έχει τέτοιο βαθμό δυσκολίας που είναι 
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δύσκολη η επιβεβαίωση της εύρεση της βέλτιστης λύσης τα αποτελέσματα κρίνονται 

ικανοποιητικά βάση επαναληψιμότητας.   

H μοντελοποίηση προβλημάτων στρατηγικής και ανταγωνισμού αποτέλεσε αντικείμενο 

μελέτης και των Day et al. (2002). Ανέπτυξαν το πρόβλημα μιας ανταγωνιστικής αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας με παραγωγούς που δρουν στρατηγικά σχετικά με την ποσότητα 

ηλεκτρικής ενέργειας που μπορούν να προσφέρουν, χωρίς όμως να θεωρούν σταθερές τις 

ποσότητες παραγωγής των ανταγωνιστών τους όπως στο μοντέλο του Cournot. To νέο 

μοντέλο που βασίζεται στις υποθετική συνάρτηση προσφοράς (conjectured supply function) 

των λοιπών παραγωγών είναι πιο γενικευμένο από αυτό του Cournot και μπορεί να 

εφαρμοστεί σε μεγαλύτερα συστήματα από ότι αυτά που η στρατηγική βασίζεται στη 

συνάρτηση ποσότητας-τιμής ηλεκτρικής ενέργειας. Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί και σε 

συστήματα με μηδενική ελαστικότητα στη ζήτηση. 

Οι Pereira et al. (2005) πρότειναν τη τεχνική Binary expansion για τη γραμμικοποίηση του 

προβλήματος στρατηγικής συμπεριφοράς ενός παραγωγού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

Μια τέτοια μέθοδος καθιστά εφικτή τη χρήση λογισμικού για την επίλυσή του μοντέλου που 

παίρνει τη μορφή προβλήματος μικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού. Μπορεί να 

εφαρμοστεί σε παρόμοια προβλήματα αλλά και προβλήματα πιο σύνθετης μορφής που 

περιλαμβάνουν και το σύστημα μετάδοσης της ηλεκτρικής ενέργειας ή πληθώρα σεναρίων 

για την παραγωγή και την τιμή προσφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος. Πραγματοποιήθηκε 

εφαρμογή του μοντέλου στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Βραζιλίας, δυναμικότητας 80 

GW και τα αποτελέσματα εξετάστηκαν συγκριτικά  με αυτά από το απλό μοντέλο 

προσφοράς στο κόστος λειτουργίας του παραγωγού. Τελικά, η τιμή ηλεκτρικής ενέργειας 

ήταν υψηλότερη όταν οι παραγωγοί δρούσαν στρατηγικά, με την συνολική ενέργεια που 

παράγεται από αυτούς να είναι χαμηλότερη. 

Οι Bakirtzis et al. (2007) χρησιμοποιήσαν την ίδια τεχνική, Binary expansion, για την 

ανάπτυξη της στρατηγικής πολιτικής παραγωγού στη DA αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Σε 

αυτό το μοντέλο η προσφορά του συγκεκριμένου παραγωγού ήταν σε μορφή σταθερών 

κλιμακωτών συναρτήσεων (non-decreasing stepwise functions). Το πλήθος αυτών των 

συναρτήσεων ήταν μέχρι 10 στο σύνολο της δυναμικότητάς του. Ακόμα, ενώ οι Pereira et al. 

(2005) πήραν υπόψιν και την δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες 

υδρογόνου, το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελούταν αποκλειστικά από θερμικές μονάδες 

χωρίς την δυνατότητα αποθήκευσης. Στο πρώτο σενάριο που εξετάστηκε, η προσφερόμενη 

ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας και η τιμή για αυτήν θεωρήθηκαν μεταβλητές απόφασης, 
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ενώ στο δεύτερο μόνο η τιμή προσφοράς. Ακόμα, έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων του 

γραμμικοποιημένου προβλήματος και του μη-γραμμικοποιημένου προβλήματος. Φάνηκε πως 

το πρώτο κατάφερε να επιδείξει την βέλτιστη λύση σε αντίθεση με το δεύτερο που όμως είχε 

μικρότερο υπολογιστικό κόστος. Η συγκεκριμένη πρόταση διαχείρισης της στρατηγικής 

συμπεριφοράς μπορεί να εφαρμοστεί ικανοποιητικά μόνο σε μικρά συστήματα και χωρίς τη 

μεταβλητή του χρόνου. 

Τη γραμμικοποίηση του προβλήματος στρατηγικής συμπεριφοράς ενός παραγωγού στην 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μελέτησαν και οι Ruiz και Conejo (2009) εξετάζοντας όμως και 

παραμέτρους όπως οι προσφορές των αντιπάλων και των καταναλωτών ηλεκτρικής 

ενέργειας. Συγκεκριμένα, το μοντέλο επιλύθηκε για διάφορα σενάρια προσφορών των 

υπόλοιπων παραγωγών και της προσφοράς από τη μεριά της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας 

με αύξηση του υπολογιστικού κόστους. Η αύξηση στο υπολογιστικό κόστος προήλθε 

εξαιτίας της λογαριθμικής αύξησης του χρόνου επίλυσης για γραμμική αύξηση των 

μεταβλητών λόγω σεναρίων. Επίσης, η στοχευμένη συμφόρηση (congestion) του 

συστήματος, δηλαδή η επιρροή ώστε η τιμή ηλεκτρικής ενέργειας να διαφέρει μεταξύ των 

κόμβων, από έναν παραγωγό εξετάστηκε ως τρόπος αύξησης του κέρδους του. 

Οι Barroso et al. (2006) εξέτασαν τον ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με 

την εφαρμογή το ισοζύγιο του Nash (Nash equilibrium). Το ισοζύγιο αυτό αποτελεί 

πρόβλημα βελτιστοποίησης στο οποίο σκοπός είναι ο προσδιορισμός των προσφορών που 

καταθέτουν στον MO όλοι οι παραγωγοί με δεδομένο ότι όλοι τους δρουν στρατηγικά και 

επιθυμούν τη μεγιστοποίηση του κέρδους τους. Σε έναν τέτοιο πρόβλημα η επίλυση αποτελεί 

τον βέλτιστο συνδυασμό προσφορών, ώστε κανένας παίκτης να μην μπορεί να αυξήσει το 

κέρδος του αλλάζοντας αυτόνομα την προσφορά του. Η διαφοροποίηση σε σχέση με τα άλλα 

μοντέλα, λοιπόν, έγκειται στο γεγονός ότι το πρόβλημα της στρατηγικής πολιτικής αφορά το 

σύνολο των παραγωγών, ενώ στις άλλες περιπτώσεις οι προσφορές των υπολοίπων 

θεωρούνταν σταθερές και ίσες με το λειτουργικό κόστος. Παρατηρήθηκε πως παράμετροι 

όπως περιορισμοί στο σύστημα μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας και το μέγεθος του 

συστήματος που εξετάζεται επιδρούν δραστικά στο υπολογιστικό κόστος. 

Η μοντελοποίηση των περιορισμών στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τη 

μέθοδο Συντελεστών Κατανομής Μεταφοράς Ισχύος (Power Transfer Distribution Factor, 

PTDF) και η σύγκριση αυτής με τη μέθοδο των κόμβων (nodal) απασχόλησε τους Kardakos 

et al. (2014). Η σύγκριση των δύο τεχνικών αποτέλεσε μέρος ενός διεπίπεδου μοντέλου. Το 

άνω πρόβλημα περιέγραφε τον καθορισμό της στρατηγικής πολιτικής ενός παραγωγού 
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ηλεκτρικής ενέργειας και το κάτω πρόβλημα την εκκαθάριση της DA αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας. Στην τεχνική των κόμβων το ισοζύγιο ενέργειας εφαρμόζεται για κάθε κόμβο. Η 

διαφορά της ηλεκτρικής ενέργειας που προσφέρεται στο σύστημα και της ενέργειας που 

καταναλώνεται από τους πελάτες να ισούται με άθροισμα της ροής ηλεκτρικής ενέργειας 

στις γραμμές του δικτύου που διέρχονται από το συγκεκριμένο κόμβο. Στη μέθοδο PTDF το 

ισοζύγιο ενέργειας εφαρμόζεται για ολόκληρο το σύστημα, ώστε η ενέργεια που 

προσφέρεται στο σύστημα να εξισώνεται με αυτή που καταναλώνεται. Αποδεικνύεται 

αποτελεσματικότερη η μέθοδος PTDF σε σχέση με αυτή των κόμβων, ειδικά αυξάνοντας το 

μέγεθος του συστήματος και το πλήθος των γραμμών που προκαλείται συμφόρηση. 

Επεκτείνοντας τη συγκεκριμένη έρευνα οι συγγραφείς ανέπτυξαν ένα διεπίπεδο μοντέλο 

τριών σταδίων για τον καθορισμό της πολιτικής προσφορών ενός Εμπορικού Εικονικού 

Σταθμού Παραγωγής (Commercial Virtual Power Plant, CVPP). Ο όρος αυτός αναφέρεται σε 

έναν παίκτη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που συγκεντρώνει το δυναμικό πολλών 

διανεμημένων μονάδων παραγωγής, συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και 

καταναλωτικής δύναμης. Ο CVPP δρα ως διαμορφωτής τιμής (price-maker) και το μοντέλο 

εξασφαλίζει τη μεγιστοποίηση του κέρδους του και την ελαχιστοποίηση του κόστους από τις 

αποκλίσεις της παραγωγής και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η αβεβαιότητα 

εισάγεται μέσω της απόδοσης των αιολικών πάρκων, της κατανάλωσης φορτίου και των 

τιμών εξισορρόπησης. Τελικά, με κριτήριο τη μεγιστοποίηση του κέρδους η δράση του 

CVPP ενωτικά υπερτερεί από την ανεξάρτητη δράση κάθε στοιχείου που το απαρτίζει όπως 

επίσης υπερτερεί και η στρατηγική συμπεριφορά έναντι της μη στρατηγικής. (Kardakos et 

al., 2015) 

Οι Morales et al. (2009) ανέπτυξαν ένα στοχαστικό μοντέλο δύο σταδίων για τον 

προσδιορισμό της ηλεκτρικής ενέργειας στην RT αγορά σε σύστημα που μετέχουν και 

παραγωγοί με ανεμογεννήτριες. Η έλλειψη δεδομένων σχετικά με την απόδοση των 

παραγωγών ΑΠΕ εισάγει αβεβαιότητα στο σύστημα και αυτή την αβεβαιότητα καλούνται να 

καλύψουν οι συμβατικές μονάδες παραγωγής με παροχή ανοδικών και καθοδικών 

εφεδρειών. Ο στοχαστικός προγραμματισμός δύο σταδίων αποτελεί τρόπο αντιμετώπισης 

τέτοιων προβλημάτων και χαρακτηρίζεται από το πρώτο στάδιο στο οποίο αποφάσεις 

λαμβάνονται αιτιοκρατικά (deterministic) και το δεύτερο στάδιο στο οποίο λαμβάνονται 

αποφάσεις για την αντιστροφή οποιασδήποτε αρνητικής επίδρασης έχει προκληθεί από το 

πρώτο στάδιο. (Σπυρίκος, 2010). Στην συγκεκριμένη μελέτη το πρώτο στάδιο αφορά την 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και το δεύτερο τη δυναμικότητα του συστήματος και φυσικούς 
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περιορισμούς στο σύστημα μεταφοράς και στην παραγωγή. Ακόμα, σενάρια απόδοσης για 

τις ΑΠΕ λαμβάνονται υπόψιν. Τελικά, η αιολική ενέργεια οδηγεί σε μείωση του ολικού 

λειτουργικού κόστους εκτός και αν προκληθεί συμφόρηση στο σύστημα. Το κόστος 

εφεδρικής ενέργειας αυξάνεται εξαιτίας της αβεβαιότητας στην απόδοση των παραγωγών 

αιολικής ενέργειας και η αιολική ενέργεια που χάνεται επηρεάζει δραστικά τον 

προγραμματισμό της παραγωγής και της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ο στοχαστικός προγραμματισμός δύο σταδίων χρησιμοποιήθηκε και από τους Morales et 

al. (2012) για τη μοντελοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην οποία συμμετέχει 

σημαντικός αριθμός ιδιοκτητών αιολικών πάρκων. Το πρώτο στάδιο περιγράφει την 

εκκαθάριση της DA αγοράς και το δεύτερο της RT αγοράς. Η αιολική ενέργεια επηρεάζει 

σημαντικά την τελική τιμή που επιτυγχάνεται στην αγορά, ενώ οι παραγωγοί αναπληρώνουν 

τα λειτουργικά έξοδα και έχουν και κέρδος. Το μοντέλο περιγράφει την ταυτόχρονη 

(simultaneous) εκκαθάριση της DA αγοράς και της RT αγοράς, σε σύγκριση με άλλα 

συστήματα που χρησιμοποιούν δύο διαδοχικές (sequential) δημοπρασίες. Συγκρίνοντας 

αυτές τις δύο μεθόδους φαίνεται πως αν τα δεδομένα για την πιθανότητα πραγματοποίησης 

των διαφορετικών σεναρίων απόδοσης των ανεμογεννητριών είναι ορθά, το σύστημα με τη 

μία ταυτόχρονη δημοπρασία για τη DA και την RT αγορά παρέχει βέλτιστη λύση. Υπόψιν 

λαμβάνονται και οι προσφορές στην τιμή της εφεδρικής ενέργειας, ώστε να επωφεληθούν 

παραγωγοί που είναι διατεθειμένοι να συμμετέχουν και στην RT αγορά για την κάλυψη 

αναγκών που προκύπτουν από την αβεβαιότητα των παραγωγών ΑΠΕ.   

Την εφαρμογή στρατηγικής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εξέτασαν και οι Baringo 

και Conejo (2013) αλλά με στρατηγικό παίκτη παραγωγό που χρησιμοποιεί ανεμογεννήτριες. 

Το σενάριο αυτό είναι ρεαλιστικό, αφού σε χώρες όπως η Δανία οι ΑΠΕ έχουν εισχωρήσει 

σε τέτοιο ποσοστό στο ενεργειακό μίγμα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας που 

παραγωγοί αυτής της κατηγορίας δρουν ως παίκτες-ηγέτες (leaders), δηλαδή μπορούν να 

επηρεάσουν την τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Στην συγκεκριμένη μελέτη ο 

παραγωγός με τα αιολικό πάρκο επηρεάζει την τελική τιμή του ηλεκτρικού στη DA αγορά, 

αυτό όμως δεν ισχύει στην RT αγορά, όπου επιθυμεί να πουλήσει ηλεκτρική ενέργεια ή να 

πληρώσει για τις ανισορροπίες που δημιουργήθηκαν λόγω της αβεβαιότητα στην απόδοση 

των ΑΠΕ. Η γραμμικοποίηση του μοντέλου οδηγεί στην επίλυση ενός προβλήματος μικτού 

ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού. Η αβεβαιότητα των ΑΠΕ μοντελοποιείται πάλι 

μέσω σεναρίων. Ο παραγωγός που προσφέρει στρατηγικά στον ΜO καταφέρνει να αυξήσει 

το κέρδος του. Το προτεινόμενο μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί και σε ρεαλιστικά 
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συστήματα δεδομένου ότι επιλέγεται ο σωστός αριθμός σεναρίων απόδοσης για τις 

ανεμογεννήτριες.   

Οι Zugno et al. (2013) θεώρησαν πάλι πως ο παραγωγός που χρησιμοποιεί 

ανεμογεννήτριες κινείται στρατηγικά, αλλά αυτή τη φορά δρα ως leader στην RT αγορά. 

Δηλαδή, ενώ το μαθηματικό μοντέλο που ανέπτυξαν αποτελεί και αυτό στοχαστικό μοντέλο 

δύο σταδίων όπως και των Baringo και Conejo (2013), και στο πρώτο στάδιο επιδιώκεται η 

μεγιστοποίηση του κέρδους του στρατηγικού παίκτη υπάρχει διαφορά στο δεύτερο στάδιο 

αφού αναπτύσσεται η δημοπρασία για την RT αγορά και όχι για την DA αγορά, όπως στο 

προηγούμενο μοντέλο. Πρακτικά ο ρόλος του παραγωγού που ακολουθεί συγκεκριμένη 

πολιτική για τις προσφορές που καταθέτει στον ΜΟ όταν δεν είναι αυτός του leader σε 

κάποια από τις DA και RT αγορές σημαίνει πως στο μαθηματικό μοντέλο η τιμή της 

ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται παράμετρος και όχι μεταβλητή, αφού δεν επηρεάζεται από 

τις κινήσεις του συγκεκριμένου συμμετέχοντα. 

Οι Kazempour και Zareipour (2014) θεώρησαν πως ο παραγωγός που χρησιμοποιεί ΑΠΕ 

δρα στρατηγικά και στη DA αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και στην RT αγορά. Βασικά 

χαρακτηριστικά του μοντέλου είναι: η καμπύλη προσφοράς των παραγωγών αυτών είναι 

κλιμακωτή, το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας δεν λαμβάνεται υπόψιν, οι 

παραγωγοί δεν αποζημιώνονται για την παροχή εφεδρικής ενέργειας (energy-only market). 

Στην περίπτωση που η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται μέσω 

ανεμογεννήτριας ακολουθεί μια έντονη διακύμανση παρατηρήθηκε πως το κόστος των 

παραγωγών μειώνεται στην DA αγορά και αυξάνεται στην RT αγορά, ενώ ταυτόχρονα οι 

παραγωγοί ΑΠΕ έχουν μικρότερο κέρδος και το ποσό ηλεκτρικής ενέργειας, προερχόμενη 

από ΑΠΕ, που χάνεται αυξάνεται. 

Στο μοντέλο των Exizidis et al. (2016) δεν περιγράφεται μόνο η στρατηγική πολιτική του 

ιδιοκτήτη αιολικών πάρκων αλλά και πως αυτή επηρεάζεται από αντίπαλο ιδιοκτήτη ΑΠΕ 

που συμμετέχει και αυτός στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ο στρατηγικός παίκτης δρα ως 

leader και η απόδοση των αιολικών πάρκων του ίδιου αλλά και του δεύτερου παίκτη και 

ιδιοκτήτη ΑΠΕ εισάγουν αβεβαιότητα στο μοντέλο μέσω σεναρίων. Συνολικά εξετάζονται 

εννέα περιπτώσεις, αφού τα σενάρια απόδοσης είναι τρία για κάθε ιδιοκτήτη αιολικών 

πάρκων. Αποδεικνύεται πως για μέση ή χαμηλή απόδοση των ΑΠΕ του παραγωγού που δρα 

στρατηγικά καταφέρνει να ελέγχει περισσότερο την αγορά και παράλληλα επηρεάζεται 

περισσότερο από την απόδοση του αντιπάλου ιδιοκτήτη ΑΠΕ. 
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Οι Tsimopoulos και Georgiadis (2019a) ανέπτυξαν ένα στοχαστικό μοντέλο δύο επιπέδων 

για τη διαμόρφωση στρατηγικής πολιτικής παραγωγού που καταθέτει προσφορές σε αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας στην οποία έχει ρόλο leader. Στη συγκεκριμένη αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας συμμετέχουν και παραγωγοί με αιολικά πάρκα. Ακόμα, η πρόκληση συμφόρησης 

στο σύστημα σε συνδυασμό με τις στρατηγικές προσφορές στον ΜO εξετάζονται ως πιθανό 

σενάριο, όπως και η μη-στρατηγική δράση του παραγωγού. 

Επεκτείνοντας τη μελέτη στις βάσεις του ίδιου μοντέλου, αλλά προσθέτοντας τη 

προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδα (block offers), αποδεικνύεται πως μια τέτοια 

κατάσταση μπορεί να οδηγήσει και σε αύξηση του κέρδους για τον leader αλλά και σε 

απώλειες ανάλογα με τη γραμμή διασύνδεσης που προκαλείται το φαινόμενο. Ένα ακόμα 

σενάριο που εξετάζεται είναι αυτό της αύξησης δυναμικότητας των αιολικών πάρκων που 

τελικά οδηγεί στη μείωση του κέρδους και της συνολικής ενέργειας του παραγωγού. Η 

εφαρμογή του μοντέλου στο σύστημα IEEE-RTS (Institute of Electrical and Electronic 

Engineers - Reliability Test System) των 24 κόμβων δείχνει αύξηση του κέρδους του 

στρατηγικού παραγωγού με ταυτόχρονη μείωση της συνολική ηλεκτρικής ενέργειας που 

προσφέρει (Tsimopoulos και Georgiadis, 2019b).  

Σε επόμενο στάδιο μελετήθηκε και η στρατηγική πολιτική ιδιοκτήτη συμβατικών και 

ΑΠΕ μονάδων. Το άνω πρόβλημα του διεπίπεδου μοντέλου εξασφάλιζε τη μεγιστοποίηση 

του κέρδους του συγκεκριμένου παίκτη, ενώ το κάτω πρόβλημα την εκκαθάριση της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας. Ακόμα, από τα αποτελέσματα φάνηκε πως αλλάζοντας το ποσοστό 

συμμετοχής κάθε συμβατικής μονάδας στο ενεργειακό μίγμα ο παραγωγός με στρατηγική 

πολιτική μπορεί να εκμεταλλευτεί τη δυναμικότητα των διασυνδέσεων μεταξύ των κόμβων 

για περαιτέρω αύξηση του κέρδους του (Tsimopoulos και Georgiadis, 2020). 

Η δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και οι θετικές επιδράσεις της στην 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν καίριο ερευνητικό θέμα τα τελευταία χρόνια. Ως 

αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται η ύπαρξη μονάδων ικανών να απορροφήσουν 

ηλεκτρική ενέργεια με στόχο την επαναπόδοσή της στο σύστημα σε μεταγενέστερο χρόνο. 

Κρίνεται ως μια ικανή μέθοδος για να ελεγχθεί σε κάποιο βαθμό η αβεβαιότητα από τη 

χρήση ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα. Η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας προσφέρει ευελιξία 

και οριοθετεί τις μεταβολές στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος (ΥΠΕΝ, 2020). Έρευνες 

στην επίδραση της δυνατότητας αποθήκευσης κατά την εκκαθάριση της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας και στην επιρροή στρατηγικής πολιτικής ενός ιδιοκτήτη μονάδας αποθήκευσης 

αναδεικνύουν το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας.   
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Οι Jalal Kazempour et al. (2008) ασχολήθηκαν με τη μεγιστοποίηση του κέρδους ενός 

ιδιοκτήτη μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με τη μέθοδο της αντλησιοταμίευσης 

νερού (pumped-storage plant). Ο ιδιοκτήτης αυτός δρα ως δέκτης τιμών (price-taker), δηλαδή 

δεν μπορεί να επηρεάσει την τελική τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά. Το 

μοντέλο μικτού ακέραιου προγραμματισμού το αποτελούσαν η αντικειμενική συνάρτηση που 

περιέγραφε τα κέρδη και οι περιορισμοί για την αποτύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών 

του συστήματος. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θεωρήθηκαν δεδομένα. Τα δεδομένα 

αυτά προέκυψαν από βιβλιογραφικές πηγές με τη παραδοχή μέγιστης ζήτησης για ένα 

χρονικό διάστημα και τη χρήση της κατανομής Frechet για τη διακύμανση των τιμών σε όλο 

το χρονικό ορίζοντα. 

Το ίδιο είδος μονάδας αποθήκευσης και τη στρατηγική πολιτική που πρέπει να 

ακολουθήσει περιέγραψαν στο μοντέλο τους οι Kanakasabapathy και Shanti Swarup (2010). 

Η διατήρηση του ισοζυγίου ενέργειας και εξισώσεις για την κάλυψη των τεχνικών 

χαρακτηριστικών των μονάδων ήταν τα σημεία που ελέγχονταν από τον αλγόριθμο για τον 

καθορισμό των επαναλήψεων. Η άντληση νερού, άρα η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, 

κατά τις χρονικές περιόδους που η τιμή ηλεκτρικής ενέργειας ήταν χαμηλή και η παραγωγή 

υδροηλεκτρικής ενέργειας κατά τις περιόδους που η τιμή πώλησης ήταν υψηλή αποτελούσαν 

κυρίαρχο κριτήριο στον αλγόριθμο για τον προσδιορισμό των προσφορών στον MO. 

Οι Akhavan-Hejazi και Mohsenian-Rad (2014) μελέτησαν τη λειτουργία μιας μονάδας 

αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη συμμετοχή της στη DA αγορά και την RT αγορά 

με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους της. Το στοχαστικό μοντέλο επιλύθηκε με δύο 

παραδοχές ως προς τη διαχείριση των εφεδρειών στην RT αγορά. Η πρώτη θεωρούσε την 

ηλεκτρική ενέργεια που δεν δεσμευόταν στη DA αγορά, ελεύθερη να δεσμευτεί ως εφεδρεία 

την ίδια χρονική στιγμή. Η δεύτερη θεωρούσε πως μπορεί να δεσμευτεί ως εφεδρεία την 

επόμενη ώρα, άρα το επόμενο χρονικό διάστημα. Τελικά, προέκυψε πως το στοχαστικό 

μοντέλο επίλυσης υπερτερεί του ντετερμινιστικού και ο δεύτερος τρόπος επίλυσης υπερτερεί 

του πρώτου. Ακόμα, η δυναμικότητα των μονάδων αποθήκευσης και η τοποθεσία τους 

επηρεάζει το κέρδος και τις αποφάσεις του ιδιοκτήτη της μονάδας αποθήκευσης. 

Οι Akhavan-Hejazi et al. (2015), επίσης, ανέπτυξαν ένα μαθηματικό μοντέλο για τη 

μεγιστοποίηση του κέρδους του ιδιοκτήτη μιας μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 

με ταυτόχρονη εκκαθάριση της DA αγοράς και της RT αγοράς. Ιστορικά δεδομένα 

καθόριζαν τη στρατηγική του ιδιοκτήτη της μονάδας αποθήκευσης. Τα δεδομένα αυτά για 

την εκκαθάριση της RT αγοράς ανανεώνονταν συνεχώς, αλλάζοντας και τις αποφάσεις για τη 
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προσφορά στον ΜO κάθε χρονική στιγμή. Στην περίπτωση που το σφάλμα από τα δεδομένα 

ήταν αυξημένο το σύστημα δεν αξιοποιούσε την μονάδα αποθήκευσης τόσο όσο στην 

περίπτωση με μειωμένο σφάλμα από τις μεταβλητές εισόδου για την τιμή της ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Οι Arteaga και Zareipour (2019) εξέτασαν και αυτοί τα αποτελέσματα από την 

στρατηγική πολιτική του ιδιοκτήτη μιας μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Βέβαια, στην έρευνά τους εστίασαν στον σχολιασμό των αποτελεσμάτων ως προς το ρόλο 

και τη θέση του παίκτη αυτού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, η 

δυναμικότητα της μονάδας αποθήκευσης την καθιστούσε ως price-taker στην εκκαθάριση 

της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ως leader στην παροχή επικουρικών υπηρεσιών, όπως 

οι εφεδρείες. Τελικά, φάνηκε πως συγκρίνοντας τους δύο αυτούς ρόλους η προσφερόμενη 

ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μεταβάλλεται για να παραμείνει σταθερή η τιμή πώλησης 

του ρεύματος. 

Οι Awad et al. (2014) μελέτησαν και αυτοί της εκκαθάριση της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας και την στρατηγική ενός ιδιοκτήτη μονάδας αποθήκευσης ενέργειας σε αυτήν. 

Θεώρησαν πως οι ιδιοκτήτες μονάδων αποθήκευσης ενέργειας πουλούσαν και αγόραζαν 

ηλεκτρική ενέργεια στην μέγιστη τιμή από αυτές που καθορίζονταν για κάθε κόμβο από το 

μοντέλο, ανεξάρτητα με τον κόμβο που βρίσκονταν οι εγκαταστάσεις τους. Η παραδοχή 

αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για τους συμμετέχοντες στην διαδικασία 

δημοπρασίας. Τα σενάρια επίλυσης του προβλήματος εστίασαν στην επίδραση της 

τοποθεσίας των μονάδων αποθήκευσης και της χωρητικότητάς τους στην αγορά. Η 

διακύμανση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος φάνηκε πιο ήπια στην περίπτωση που οι 

μονάδες αποθήκευσης βρίσκονταν σε κόμβους που ανήκουν στο σύστημα διανομής παρά 

στο σύστημα μετάδοσης και στην περίπτωση που οι μονάδες ήταν λίγες σε αριθμό, άρα 

μεγαλύτερης χωρητικότητας. 

Το μοντέλο των Pandzic και Kuzle (2015) στόχευε και αυτό στη μεγιστοποίηση του 

κέρδους ενός ιδιοκτήτη μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και την εκκαθάριση της 

DA αγοράς. Εφαρμόζοντας το πρόβλημα βελτιστοποίησης στο σύστημα IEEE-RTS των 24 

κόμβων, με την εισχώρηση και κάποιων μονάδων ΑΠΕ, προέκυψαν σημαντικά 

συμπεράσματα για τις στρατηγικές κινήσεις του συγκεκριμένου παίκτη στην αγορά. 

Αναλυτικότερα, φάνηκε πως η τοποθεσία και η δυναμικότητα των μονάδων αποθήκευσης θα 

πρέπει να επιλεχθούν έτσι ώστε να μην μεταβάλουν την τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας 

σε κανέναν κόμβο, κάτι που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα κέρδη τους. Επίσης, η 
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συμμετοχή μονάδων αποθήκευσης ευνοείται σε συστήματα που στο ενεργειακό μίγμα 

μετέχουν και παραγωγοί ΑΠΕ αλλά και σε συστήματα που προκύπτουν αιτίες συμφόρησης. 

Οι Ding et al. (2017) έφεραν σε σύγκριση την πολιτική του leader και του price-taker σε 

ένα σύστημα που συμμετείχαν τόσο ιδιοκτήτες αιολικών πάρκων (wind farms, WF) και 

μονάδων αποθήκευσης (energy storage systems, ESS) αλλά και ιδιοκτήτες μονάδων 

παραγωγής και αποθήκευσης αιολικής ενέργειας (wind farm-energy storage systems, WF-

ESS). Το μαθηματικό μοντέλο εκκαθάρισης αποσκοπούσε στη διαμόρφωση στρατηγικής 

πολιτικής των WF-ESS και στην εκκαθάριση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Τα τρία 

σενάρια για τα οποία επιλύθηκε το σύστημα ήταν η δράση κάθε WF και ESS ανεξάρτητα, η 

σύμπτυξή τους ως ενιαίο WF και ενιαίο ESS με ρόλο price-taker ως δεύτερο σενάριο και 

leader ως τρίτο σενάριο. Τελικά, η πολιτική του leader επέφερε υψηλότερα κέρδη. Επίσης, η 

αντιμετώπιση του συνόλου των ιδιοκτητών των αιολικών πάρκων ως έναν συμμετέχοντα και 

του συνόλου των ιδιοκτητών των μονάδων αποθήκευσης ως ακόμα έναν αύξησε περαιτέρω 

τα κέρδη τους. 

Η μελέτη της ύπαρξης μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα για ένα 

πλήθος διαφορετικών σεναρίων απασχόλησε τον Mohsenian-Rad (2016). Το μαθηματικό 

μοντέλο διασφάλιζε τη μεγιστοποίηση του κέρδους του ιδιοκτήτη μονάδων αποθήκευσης 

ηλεκτρικής ενέργειας με ταυτόχρονη εκκαθάριση της αγοράς. Η επίδραση στο κέρδος αυτό 

αλλά και στο συνολικό κόστος του συστήματος εξετάστηκε με βασικά κριτήρια την 

τοποθεσία και τη δυναμικότητα των μονάδων αποθήκευσης αλλά και την ύπαρξη πηγής 

συμφόρησης. Πιο συγκεκριμένα, από τα αποτελέσματα του αλγόριθμου προέκυψε πως η 

χρήση μονάδων αποθήκευσης ευνοείται  σε συστήματα με μία πηγή συμφόρησης, αλλά αυτό 

δεν ισχύει πάντα αν το πλήθος των πηγών αυξηθεί. Ακόμα, το ολικό κόστος του συστήματος 

μειώνεται και η ύπαρξη ESS προσδίδει εφικτή λύση σε σενάρια συμφόρησης που ήταν 

αδύνατον να επιλυθούν. Ως προς την τοποθεσία των μονάδων αποθήκευσης, η συγκέντρωση 

όλων σε έναν κόμβο κρίνεται λιγότερο αποδοτική από το διαμοιρασμό τους σε 

περισσότερους κόμβους, ιδιαίτερα για συστήματα με συμφόρηση. Τέλος, η απόδοση των 

ESS επηρεάζει το κέρδος που αυτές επιφέρουν, αλλά προκύπτει πως ακόμα και για μικρή 

απόδοση η επένδυση σε αυτές τις μονάδες είναι κερδοφόρα. 

Οι Nasrolahpour et al. (2016) εξέτασαν την περίπτωση να υπάρχουν μονάδες 

αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας να λειτουργεί με 

τέλειο ανταγωνισμό (perfect competition) και την περίπτωση οι ιδιοκτήτες των μονάδων 

αποθήκευσης να δρουν στρατηγικά. Η παρουσία των μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής 
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ενέργειας, όταν υπήρχε τέλειος ανταγωνισμός, έφεραν μεταβολή στην τελική τιμή της σε 

σχέση με το σύστημα στο οποίο δεν υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης. Η εφαρμογή 

στρατηγικών κινήσεων οδήγησε στο να μην υπάρχει αυτή η μεταβολή. Ακόμα, στο δεύτερο 

σενάριο αυξήθηκαν και τα κέρδη των παραγωγών ενέργειας. 

Σε άλλη εργασία των ίδιων επιστημόνων παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τρία 

μοντέλα που περιλαμβάνουν την εκκαθάριση τριών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας με 

συμμετοχή μονάδων αποθήκευσης. Το πρώτο μοντέλο περιγράφει αποκλειστικά την DA 

αγορά, το δεύτερο την DA σε συνδυασμό με την αγορά εφεδρειών και το τρίτο την DA 

αγορά, την αγορά εφεδρειών και την RT αγορά. Με την αύξηση των πιθανών πηγών εσόδων 

για τις μονάδες αποθήκευσης σε κάθε σενάριο, αυξάνονται και τα κέρδη τους. Άρα, το τρίτο 

σενάριο είναι αυτό που προσφέρει τα υψηλότερα κέρδη στις μονάδες αποθήκευσης 

ηλεκτρικής ενέργειας. Βέβαια, αλλάζει το ποσοστό που η κάθε αγορά επιδρά σε αυτά τα 

κέρδη (Nasrolahpour et al., 2018). 

Οι Schillemans et al. (2018) δημιούργησαν ένα διεπίπεδο  μαθηματικό μοντέλο. 

Περιέγραψαν και αυτοί την εκκαθάριση της DA και της RT αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 

καθορίζοντας παράλληλα τις στρατηγικές προσφορές του ιδιοκτήτη των μονάδων 

αποθήκευσης για μεγιστοποίηση του κέρδους του. Ο ιδιοκτήτης αυτός δρα ως leader. Η 

ιδιαιτερότητα της έρευνάς τους παρατηρείται στον τρόπο διαχείρισης της αβεβαιότητας που 

προκύπτει από τη συμμετοχή πηγών ανανεώσιμης ενέργειας. Δηλαδή, δεν θεώρησαν σενάρια 

απόδοσης των πηγών αυτών, αλλά έθεσαν αυστηρούς περιορισμούς στις μονάδες 

αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι περιορισμοί αυτοί εξασφάλιζαν πως ο ιδιοκτήτης του 

ESS θα μπορούσε να παραδώσει την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια ακόμα και αν 

ενεργοποιούνταν ταυτόχρονα οι ανοδικές και καθοδικές εφεδρείες για κάθε χρονική στιγμή 

μέχρι την ώρα εκκαθάρισης της αγοράς. 

Οι Tómasson et al. (2020) ασχολήθηκαν, επίσης, με τη στρατηγικές κινήσεις του 

ιδιοκτήτη μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με ρόλο διαμορφωτή τιμή. Το 

μοντέλο είναι διεπίπεδο, αφού γίνεται και εκκαθάριση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Υπάρχει περιορισμός, ώστε ο ιδιοκτήτης ESS να δρα κάθε χρονική στιγμή είτε ως 

παραγωγός, είτε ως πελάτης. Τελικά, μέσω της λειτουργίας των μονάδων σε χαμηλότερα 

επίπεδα από το μέγιστα ποσά ενέργειας που μπορούν να φορτώσουν ή να προσδώσουν στο 

σύστημα σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, αλλά και για όλο τον χρονικό ορίζοντα 

μεγιστοποιείται το κέρδος των ESS. Ακόμα, ο ανταγωνισμός και οι τεχνικές απαιτήσεις για 
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τη σωστή λειτουργία των μονάδων αποθήκευσης δρουν ανταγωνιστικά, μειώνοντας το 

κέρδος των ESS. 

H πολιτική ενός ιδιοκτήτη μονάδων αποθήκευσης και η εκκαθάριση της DA και της RT 

αγοράς απασχόλησε και τους Vespermann et al. (2017) στη έρευνά τους. Το μοντέλο ήταν 

και αυτό διεπίπεδο, αφού οι στόχοι ήταν η μεγιστοποίηση του κέρδους για τις μονάδες 

αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και η εκκαθάριση της αγοράς. Τα αποτελέσματα 

σχολιάστηκαν ως προς τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ την ύπαρξη στρατηγικής 

πολιτικής στα ESS και των χαρακτηριστικών των μονάδων με το κοινωνικό όφελος. 

Συγκεκριμένα, φάνηκε πως η αύξηση του κέρδους του ιδιοκτήτη των μονάδων αποθήκευσης 

ηλεκτρικής ενέργειας μέσω στρατηγικών κινήσεων ακολουθείται από αύξηση και στο κόστος 

λειτουργίας του συστήματος, δηλαδή μείωση του κοινωνικού οφέλους. Μάλιστα, το 

φαινόμενο γίνεται εντονότερο με αύξηση της δυναμικότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Οι Wang et al. (2017) επικεντρώνονται στο ίδιο πρόβλημα αλλά μελετούν βαθύτερα τον 

τρόπο λειτουργίας των μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή, παίρνουν 

υπόψιν την επιρροή του επιπέδου πληρότητας της μονάδας αποθήκευσης στο τέλος της 

ημέρας, άρα και στην αρχή της επόμενης. Θεωρούν πως η μεγιστοποίηση του κέρδους του 

ιδιοκτήτη ESS για δύο συνεχόμενες ημέρες αποτελεί ορθή πολιτική, αφού η ενέργεια που 

μένει αποθηκευμένη στο τέλος της προηγούμενης ημέρας επηρεάζει το κέρδος στην επόμενη 

ημέρα. Έτσι, στο άνω πρόβλημα του διεπίπεδου μοντέλου η αντικειμενική συνάρτηση 

περιγράφει το κέρδος δύο ημερών. Φαίνεται πως η μοντελοποίηση της στρατηγικής 

πολιτικής του ESS για δύο συνεχόμενες ημέρες αυξάνει τη κερδοφορία του ιδιοκτήτη των 

μονάδων. 

Οι Ye et al. (2016) εξέτασαν την περίπτωση να υπάρχει μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας στο σύστημα, αλλά την στρατηγική πολιτική να την εφαρμόζει παραγωγός 

ηλεκτρικής ενέργειας. Το μοντέλο σε πρώτο επίπεδο όριζε την προσφορά του παραγωγού-

διαμορφωτή της τιμής και σε δεύτερο επίπεδο την εκκαθάριση της DA αγοράς. Η μονάδα 

αποθήκευσης φόρτιζε τις χρονικές στιγμές χαμηλής ζήτησης, ενώ παρείχε ηλεκτρική 

ενέργεια στο σύστημα τις χρονικές περιόδους μεγάλης ζήτησης. Αποτέλεσμα αυτών ήταν 

πως ο παραγωγός που συμμετείχε στρατηγικά στην δημοπρασία είχε μειωμένο κέρδος τις 

ώρες αυξημένης ζήτησης και αυξημένο τις ώρες μειωμένης ζήτησης. Συνολικά, η χρήση 

αποθηκευμένης ηλεκτρικής ενέργειας αποδείχθηκε πως μειώνει το κέρδος του στρατηγικού 
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παίκτη. Το φαινόμενο γίνεται εντονότερο όσο η δυναμικότητα της μονάδας αποθήκευσης 

αυξάνεται. 

Η επιρροή στους υπόλοιπους παίκτες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που έχει η 

στρατηγική πολιτική ενός ιδιοκτήτη μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 

εξετάστηκε από τους Contereras-Ocana et al. (2017). Η μεγιστοποίηση του κέρδους και η 

εκκαθάριση της αγοράς εξασφαλίστηκε από το μοντέλο. Τα αποτελέσματα του μοντέλου 

αυτού επιβεβαίωσαν το λογικό συμπέρασμα πως η στρατηγική του ιδιοκτήτη ESS οδηγεί σε 

μείωση του κοινωνικού οφέλους αλλά αύξηση του προσωπικού του κέρδους. Όμως, επίσης, 

φάνηκε πως προτιμάται η ύπαρξη μονάδων αποθήκευσης, ακόμα και αν λειτουργούν 

στρατηγικά, από το σύστημα χωρίς ESS εξαιτίας του κόστους που προκύπτει για το 

σύστημα. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η ταυτόχρονη εκκαθάριση της DA και της 

RT αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για το σύστημα IEEE-RTS των 24 κόμβων. Η αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται energy-only market και υπάρχει τέλειος ανταγωνισμός. Το 

πρόβλημα περιλαμβάνει τα ισοζύγια ενέργειας και περιορισμούς για την περιγραφή των 

τεχνικών χαρακτηριστικών του συστήματος. Ως δεδομένα θεωρούνται οι προσφορές που 

καταθέτουν όλοι οι παίκτες στον MO καθώς και τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος 

μετάδοσης. Ο στόχος της βελτιστοποίησης είναι η μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους 

δηλαδή της διαφοράς των προσφορών ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και των προσφορών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε επόμενη ενότητα ορίζεται το σύνολο των περιορισμών 

και της αντικειμενικής συνάρτησης που απαρτίζουν το μαθηματικό μοντέλο, όπως επίσης και 

οι μεταβλητές και οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν. Το πρόβλημα επιλύθηκε με στο 

λογισμικό GAMS (GAMS, 2013), χρησιμοποιώντας  τον επιλυτή CPLEX και τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν παρουσιάζονται σε ξεχωριστή ενότητα. Συνολικά 

μελετήθηκαν έξι διαφορετικά σενάρια, ώστε να εξεταστούν διαφορετικές συνθήκες και 

χαρακτηριστικά που διέπουν την εκάστοτε αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 
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2 Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου 
Το μαθηματικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε περιγράφει την εκκαθάριση της DA και 

της RT αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θεωρήθηκε πως υπάρχει τέλειος ανταγωνισμός, 

δηλαδή όλοι οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας προσφέρουν στην τιμή κόστους παραγωγής. 

Το σύνολο των εξισώσεων αποτελεί μέρος του διεπίπεδου μαθηματικού μοντέλου που 

αναπτύχθηκε από τους Tsimopoulos και Georgiadis και συγκεκριμένα το κάτω επίπεδο όπου 

γίνεται ταυτόχρονα η εκκαθάριση της DA αγοράς και της RT αγοράς (Tsimopoulos και 

Georgiadis, 2019b). 

Στην παρούσα μελέτη και συγκεκριμένα στα Σενάρια 5,6 εξετάζεται και η συμμετοχή 

μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα. Το προηγούμενο 

μοντέλο επεκτείνεται για να περιλαμβάνει και τους νέους συμμετέχοντες. Το νέο σύστημα 

εξισώσεων για την εκκαθάριση της DA αγοράς και της RT αγοράς αποτελεί έναν συνδυασμό 

ενός μοντέλου για την ταυτόχρονη εκκαθάριση των DA και RT αγορών (Tsimopoulos και 

Georgiadis, 2019b) και της εκκαθάρισης αγοράς με συμμετοχή μονάδων αποθήκευσης 

ηλεκτρικής ενέργειας (Nasrolahpour et al., 2018). 

 

2.1 Περιγραφή του μηχανισμού εκκαθάρισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
Ο ΜΟ είναι υπεύθυνος για την ταυτόχρονη εκκαθάριση της DA και της RT αγοράς και 

στόχο του αποτελεί η μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους. Οι παραγωγοί του 

συστήματος καταθέτουν στον ΜΟ τις προσφορές για την τιμή πώλησης της ηλεκτρικής 

ενέργειας και την ποσότητα που έχουν αποφασίσει να διαθέσουν. Αντίστοιχα οι πελάτες-

καταναλωτές καταθέτουν τις προσφορές για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την 

ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που επιθυμούν να αγοράσουν. Η εκκαθάριση της DA και της 

RT αγοράς στο συγκεκριμένο μοντέλο πραγματοποιείται σε χρονικό ορίζοντα μιας ημέρας. Ο 

κάθε παίκτης καταθέτει μία προσφορά για κάθε ώρα της ημέρας.  

Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπου εφαρμόζεται το συγκεκριμένο μοντέλο, από τη 

πλευρά των παραγωγών υπάρχουν παίκτες που διαθέτουν συμβατικές μονάδες παραγωγής. 

Οι μονάδες αυτές λειτουργούν αξιοποιώντας ως πρώτη ύλη το πετρέλαιο, τον άνθρακα, το 

υδρογόνο ή παράγουν ηλεκτρική ενέργεια μέσω της πυρηνικής ενέργειας. Οι μονάδες ίδιας 

τεχνολογίας χαρακτηρίζονται από την ίδια μέγιστη δυναμικότητα παραγωγής σε MW. 

Ακόμα, υπάρχουν παίκτες που προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια μέσω της αιολικής ενέργειας 

και η αβεβαιότητα που εισάγουν λόγω της απόδοσής τους λαμβάνεται υπόψιν μέσω τριών 
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σεναρίων μέγιστης, μέσης και μειωμένης απόδοσης. Οι πελάτες-καταναλωτές δε 

χαρακτηρίζονται από σταθερή ζήτηση για κάθε ώρα της ημέρας. Τέλος, θεωρείται πως 

υπάρχει τέλειος ανταγωνισμός και η αγορά χαρακτηρίζεται ως energy-only market. 

 

2.2 Ονοματολογία 
Σύνολα (sets) 

t, h Σύνολο χρονικών περιόδων διάρκειας μίας ώρας 

 

n, m Σύνολο κόμβων 

 

i Σύνολο συμβατικών μονάδων παραγωγής  ηλεκτρικής ενέργειας 

 

j Σύνολο αιολικών πάρκων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

 

d Σύνολο καταναλωτών-πελατών 

 

ω Σύνολο σεναρίων απόδοσης αιολικών πάρκων στην RT αγορά 

 

s Σύνολο μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 

 

 

  



20 
 

Σύνολα δύο διαστάσεων (two dimensional sets) 

𝐼𝐼𝑛𝑛(n,i) Σύνολο συμβατικών μονάδων παραγωγής i που βρίσκονται στον 

κόμβο n 

 

𝑊𝑊𝑛𝑛 (n,j) Σύνολο αιολικών πάρκων j που βρίσκονται στον κόμβο n 

 

𝐷𝐷𝑛𝑛 (n,d) Σύνολο πελατών d που βρίσκονται στον κόμβο n 

 

𝑀𝑀𝑛𝑛 (m,n) Σύνολο κόμβων m που συνδέονται με τον κόμβο n 

 

𝑆𝑆𝑛𝑛 (n,s) Σύνολο μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας s που 

βρίσκονται στον κόμβο n 

 

 

Παράμετροι (parameters) 

𝑐𝑐𝑖𝑖 Προσφορά για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατική 

μονάδα i στην DA αγορά (€/MW) 

 

𝑐𝑐𝑖𝑖
𝑢𝑢𝑢𝑢 Προσφορά για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατική 

μονάδα i για τις ανοδικές εφεδρείες (€/MW) 

 

𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛 Προσφορά για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατική 

μονάδα i για τις καθοδικές εφεδρείες (€/MW) 

 

𝑐𝑐𝑗𝑗𝐷𝐷𝐷𝐷 Προσφορά για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό 

πάρκο j στην DA αγορά (€/MW) 
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𝑐𝑐𝑗𝑗𝑅𝑅𝑅𝑅 Προσφορά για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό 

πάρκο j στην RT αγορά (€/MW) 

 

𝑢𝑢𝑑𝑑 Προσφορά για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από πελάτη d στην 

DA αγορά (€/MW) 

 

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑 Τιμή για υποχρεωτική μείωση της ζήτησης του πελάτη d (€/MW) 

 

𝑃𝑃𝑖𝑖𝛭𝛭𝛭𝛭𝛭𝛭 Μέγιστη δυναμικότητα συμβατικής μονάδας i (MW) 

 

𝑊𝑊𝑗𝑗
𝑀𝑀𝐷𝐷𝑀𝑀 Μέγιστη δυναμικότητα αιολικού πάρκου j (MW) 

 

𝑣𝑣𝑑𝑑𝑀𝑀𝐷𝐷𝑀𝑀 Μέγιστη ζήτηση πελάτη d (MW) 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖𝑈𝑈𝑈𝑈 Μέγιστη δυναμικότητα συμβατικής μονάδας i στην ηλεκτρική 

ενέργεια που προσφέρει για ανοδικές εφεδρείες (MW) 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 Μέγιστη δυναμικότητα συμβατικής μονάδας i στην ηλεκτρική 

ενέργεια που προσφέρει για καθοδικές εφεδρείες (MW) 

 

𝑊𝑊𝑗𝑗,𝜔𝜔
𝑅𝑅𝑅𝑅 Πραγματική ενέργεια που προσφέρει το αιολικό πάρκο j στο 

Σενάριο ω (MW) 

 

𝑇𝑇𝑛𝑛,𝑚𝑚
𝑀𝑀𝐷𝐷𝑀𝑀 Μέγιστη ηλεκτρική ενέργεια που μπορεί να μεταφερθεί μεταξύ 

των κόμβων n-m (MW) 

 

𝐵𝐵𝑛𝑛𝑚𝑚 Επιδεκτικότητα 
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𝜋𝜋𝜔𝜔 Πιθανότητα πραγματοποίησης Σεναρίου ω στην απόδοση 

αιολικών πάρκων 

 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠 Προσφορά για εκφόρτιση μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας s (€/MW) 

 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠𝑐𝑐ℎ Προσφορά για φόρτιση μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας s (€/MW) 

 

𝑣𝑣𝑠𝑠𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠 Προσφορά για εκφόρτιση μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας s για ανοδικές και καθοδικές εφεδρείες (€/MW) 

 

𝑣𝑣𝑠𝑠𝑐𝑐ℎ Προσφορά για φόρτιση μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας s για ανοδικές και καθοδικές εφεδρείες (€/MW) 

 

𝑃𝑃𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠,𝑀𝑀𝐷𝐷𝑀𝑀 Μέγιστη δυναμικότητα εκφόρτισης της μονάδας αποθήκευσης s 

στην DA αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (MW) 

 

𝑃𝑃𝑠𝑠
𝑐𝑐ℎ,𝑀𝑀𝐷𝐷𝑀𝑀 Μέγιστη δυναμικότητα φόρτισης της μονάδας αποθήκευσης s 

στην DA αγορά ηλεκτρικής ενέργειας  (MW) 

 

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑀𝑀𝐷𝐷𝑀𝑀 Μέγιστη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να 

αποθηκευτεί στη μονάδα s (MW) 

 

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖  Ηλεκτρική ενέργεια που βρίσκεται στην αρχή του χρονικού 

ορίζοντα στη μονάδα αποθήκευσης s (MW) 
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𝑎𝑎 Μη αρνητικός παράγοντας για τον προσδιορισμό της 

αποθηκευμένης ηλεκτρικής ενέργειας στο τέλος του χρονικού 

ορίζοντα, λαμβάνεται ίσος με τη μονάδα 

 

𝜂𝜂𝑠𝑠 Απόδοση μονάδας αποθήκευσης s 

 

𝑅𝑅𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠,𝑢𝑢𝑢𝑢 Μέγιστη ενέργεια κατά την εκφόρτιση της μονάδας αποθήκευσης 

s για ανοδικές εφεδρείες (MW) 

 

𝑅𝑅𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛 Μέγιστη ενέργεια κατά την εκφόρτιση της μονάδας αποθήκευσης 

s για καθοδικές εφεδρείες (MW) 

 

𝑅𝑅𝑠𝑠
𝑐𝑐ℎ,𝑢𝑢𝑢𝑢 Μέγιστη ενέργεια κατά την φόρτιση της μονάδας αποθήκευσης s 

για ανοδικές εφεδρείες (MW) 

 

𝑅𝑅𝑠𝑠
𝑐𝑐ℎ,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛 Μέγιστη ενέργεια κατά την φόρτιση της μονάδας αποθήκευσης s 

για καθοδικές εφεδρείες (MW) 

 

 

Συνεχείς θετικές μεταβλητές (positive variables) 

𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷 Ηλεκτρική ενέργεια που προγραμματίζεται στην DA αγορά να 

παραδοθεί από τη συμβατική μονάδα i το χρονικό διάστημα t 

(MW) 

 

𝑟𝑟𝑖𝑖,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑢𝑢𝑢𝑢  Ηλεκτρική ενέργεια από τη συμβατική μονάδα i για προσφορά 

ανοδικών εφεδρειών ενώ πραγματοποιείται το Σενάριο ω στο 

χρονικό διάστημα t (MW) 
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𝑟𝑟𝑖𝑖,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛 Ηλεκτρική ενέργεια από τη συμβατική μονάδα i για προσφορά 

καθοδικών εφεδρειών ενώ πραγματοποιείται το Σενάριο ω στο 

χρονικό διάστημα t (MW) 

 

𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡
𝐷𝐷𝐷𝐷 Ηλεκτρική ενέργεια που προγραμματίζεται στην DA αγορά να 

παραδοθεί από το αιολικό πάρκο j το χρονικό διάστημα t (MW) 

 

𝑊𝑊𝑗𝑗,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑠𝑠𝑢𝑢  Αιολική ενέργεια από το αιολικό πάρκο j που χάνεται όταν 

πραγματοποιείται το Σενάριο ω και στο χρονικό διάστημα t (MW) 

 

𝑣𝑣𝑑𝑑,𝑡𝑡
𝐷𝐷𝐷𝐷 Ηλεκτρική ενέργεια που προγραμματίζεται στην DA αγορά ότι θα 

καταναλωθεί από τον πελάτη d το χρονικό διάστημα t (MW) 

 

𝑣𝑣𝑑𝑑,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑠𝑠ℎ  Μείωση στη ζήτηση του πελάτη d που πραγματοποιείται κατά την 

πραγματοποίηση του Σεναρίου ω και στο χρονικό διάστημα t 

(MW) 

 

𝑝𝑝𝑠𝑠,𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠 Ηλεκτρική ενέργεια που θα απομακρυνθεί από τη μονάδα 

αποθήκευσης s το χρονικό διάστημα t (MW) 

 

𝑝𝑝𝑠𝑠,𝑡𝑡
𝑐𝑐ℎ Ηλεκτρική ενέργεια με την οποία θα φορτιστεί η μονάδα 

αποθήκευσης s το χρονικό διάστημα t (MW) 

 

𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠,𝑢𝑢𝑢𝑢 Ηλεκτρική ενέργεια για ανοδικές εφεδρειές κατά την εκφόρτιση 

της μονάδας αποθήκευσης s ενώ πραγματοποιείται το Σενάριο ω 

στο χρονικό διάστημα t (MW) 
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𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛 Ηλεκτρική ενέργεια για καθοδικές εφεδρείες κατά την εκφόρτιση 

της μονάδας αποθήκευσης s ενώ πραγματοποιείται το Σενάριο ω 

στο χρονικό διάστημα t (MW) 

 

𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑐𝑐ℎ,𝑢𝑢𝑢𝑢 Ηλεκτρική ενέργεια για ανοδικές εφεδρείες κατά την φόρτιση της 

μονάδας αποθήκευσης s ενώ πραγματοποιείται το Σενάριο ω στο 

χρονικό διάστημα t (MW) 

 

𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑐𝑐ℎ,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛 Ηλεκτρική ενέργεια για καθοδικές εφεδρείες κατά την φόρτιση της 

μονάδας αποθήκευσης s ενώ πραγματοποιείται το Σενάριο ω στο 

χρονικό διάστημα t (MW) 

 

𝑒𝑒𝑠𝑠,𝑡𝑡 Ηλεκτρική ενέργεια που βρίσκεται στη μονάδα αποθήκευσης s το 

χρονικό διάστημα t 

 

Συνεχείς μεταβλητές (variables) 

𝛿𝛿𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑑𝑑  Γωνία φάσης ηλεκτρικού ρεύματος στον κόμβο n το χρονικό 

διάστημα t για ηλεκτρική ενέργεια που αφορά την DA αγορά 

 

𝛿𝛿𝑛𝑛,𝜔𝜔,𝑡𝑡 Γωνία φάσης ηλεκτρικού ρεύματος στον κόμβο n το χρονικό 

διάστημα t για ηλεκτρική ενέργεια που αφορά το Σενάριο ω στην 

RT αγορά 

 

SocW Κοινωνικό όφελος 
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Δυαδικές μεταβλητές (binary variables) 

𝑢𝑢𝑠𝑠,𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠 Λαμβάνει την τιμή 1 αν η μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας s βρίσκεται σε κατάσταση εκφόρτισης το χρονικό 

διάστημα t 

 

𝑢𝑢𝑠𝑠,𝑡𝑡
𝑐𝑐ℎ Λαμβάνει την τιμή 1 αν η μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας s βρίσκεται σε κατάσταση φόρτισης το χρονικό 

διάστημα t 

 

2.3 Μαθηματική διατύπωση μοντέλου 
Το μοντέλο περιγράφεται από τρεις κατηγορίες εξισώσεων και την αντικειμενική 

συνάρτηση. Η πρώτη κατηγορία αφορά τα ισοζύγια ηλεκτρικής ενέργειας για τη DA αγορά, 

η δεύτερη τα ισοζύγια για την RT αγορά και η τρίτη περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

των μονάδων παραγωγής και του συστήματος. Η αντικειμενική συνάρτηση, η οποία είναι 

βασικό χαρακτηριστικό στον τομέα της βελτιστοποίησης, αφορά την ελαχιστοποίηση του 

συνολικού κόστους του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Εφόσον η ζήτηση είναι 

ανελαστική αυτό ταυτίζεται με τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους.  

Περιορισμοί ισοζυγίου ηλεκτρικής ενέργειας για την DA αγορά 

− � 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷

𝑖𝑖∈𝐼𝐼𝑛𝑛(𝑛𝑛,𝑖𝑖)

− � 𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡
𝐷𝐷𝐷𝐷

𝑗𝑗∈𝐷𝐷𝑛𝑛(𝑛𝑛,𝑗𝑗)

+ � 𝑣𝑣𝑑𝑑,𝑡𝑡
𝐷𝐷𝐷𝐷

𝑑𝑑∈𝐷𝐷𝑛𝑛(𝑛𝑛,𝑑𝑑)

+ � 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑚𝑚 ∙ (𝛿𝛿𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑑𝑑 −

𝑚𝑚∈𝑀𝑀𝑛𝑛(𝑚𝑚,𝑛𝑛)

𝛿𝛿𝑚𝑚,𝑡𝑡
𝑑𝑑 ) = 0: [𝜆𝜆𝑛𝑛𝐷𝐷𝐷𝐷],   

∀𝑛𝑛,∀𝑡𝑡  (𝟐𝟐.𝟏𝟏) 

Οι περιορισμοί (2.1) αυτοί εφαρμόζονται για κάθε κόμβο και κάθε χρονική περίοδο στο 

διάστημα των 24 ωρών που εξετάζεται. Με αυτόν τον τρόπο η ηλεκτρική ενέργεια που 

προσφέρεται από τις συμβατικές μονάδες και τα αιολικά πάρκα στη DA αγορά εξισώνεται με 

την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται από τους πελάτες και την ηλεκτρική ενέργεια 

που μεταφέρεται μεταξύ των κόμβων του συστήματος.  
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Περιορισμοί ισοζυγίου ηλεκτρικής ενέργειας για την RT αγορά 

− � 𝑟𝑟𝑖𝑖,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑢𝑢𝑢𝑢

𝑖𝑖∈𝐼𝐼𝑛𝑛(𝑛𝑛,𝑖𝑖)

+ � 𝑟𝑟𝑖𝑖,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛

𝑖𝑖∈𝐼𝐼𝑛𝑛(𝑛𝑛,𝑖𝑖)

− � 𝑣𝑣𝑑𝑑,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑠𝑠ℎ

𝑑𝑑∈𝐷𝐷𝑛𝑛(𝑛𝑛,𝑑𝑑)

− � � 𝑊𝑊𝑗𝑗,𝜔𝜔
𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑗𝑗∈𝐷𝐷𝑛𝑛(𝑛𝑛,𝑗𝑗)

− � 𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡
𝐷𝐷𝐷𝐷

𝑗𝑗∈𝐷𝐷𝑛𝑛(𝑛𝑛,𝑗𝑗)

− � 𝑊𝑊𝑗𝑗,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑠𝑠𝑢𝑢

𝑗𝑗∈𝐷𝐷𝑛𝑛(𝑛𝑛,𝑗𝑗)

�

+ � 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑚𝑚 ∙ (𝛿𝛿𝑛𝑛,𝜔𝜔,𝑡𝑡 −
𝑚𝑚∈𝑀𝑀𝑛𝑛(𝑚𝑚,𝑛𝑛)

𝛿𝛿𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑑𝑑 + 𝛿𝛿𝑚𝑚,𝑡𝑡

𝑑𝑑 − 𝛿𝛿𝑚𝑚,𝜔𝜔,𝑡𝑡) = 0: [𝜆𝜆𝑛𝑛𝜔𝜔𝑅𝑅𝑅𝑅 ],   

∀𝑛𝑛,∀𝜔𝜔,∀𝑡𝑡    (𝟐𝟐.𝟐𝟐) 

Το ισοζύγιο (2.2) για την RT αγορά μπορεί να θεωρηθεί πως αποτελείται από πέντε 

όρους. Ο πρώτος περιγράφει την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται για την εκκαθάριση της 

RT αγοράς κατά την ενεργοποίηση ανοδικών εφεδρειών και ο δεύτερος την ηλεκτρική 

ενέργεια που θεωρητικά οι παραγωγοί αγοράζουν πίσω κατά την ενεργοποίηση καθοδικών 

εφεδρειών. Ακόμα, υπάρχει ο όρος για την αναγκαστική διακοπή μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας προς τους πελάτες (load shedding). Ο τέταρτος όρος αναφέρεται στις 

ανεμογεννήτριες και συγκεκριμένα η ηλεκτρική ενέργεια που αυτές προσφέρουν στην RT 

αγορά μειώνεται κατά την ηλεκτρική ενέργεια, από αυτές, που έχει ήδη δεσμευτεί στην DA 

αγορά και την ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ που χάνεται. Ο τελευταίος όρος περιγράφει την 

ηλεκτρική ενέργεια που μεταφέρεται στο σύστημα στην RT αγορά. Οι περιορισμοί αυτοί 

εφαρμόζονται για κάθε κόμβο και κάθε χρονική στιγμή αλλά και για κάθε σενάριο απόδοσης 

των αιολικών πάρκων, ω.  

Περιορισμοί τεχνικών χαρακτηριστικών των παραγωγών και του συστήματος 

0 ≤ 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷 ≤ 𝑃𝑃𝑖𝑖𝛭𝛭𝛭𝛭𝛭𝛭 ,   ∀𝑖𝑖,∀𝑡𝑡  (𝟐𝟐.𝟑𝟑) 

0 ≤ 𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡
𝐷𝐷𝐷𝐷 ≤ 𝑊𝑊𝑗𝑗

𝑀𝑀𝐷𝐷𝑀𝑀 ,  ∀𝑗𝑗,∀𝑡𝑡  (𝟐𝟐.𝟒𝟒) 

0 ≤ 𝑣𝑣𝑑𝑑,𝑡𝑡
𝐷𝐷𝐷𝐷 ≤ 𝑣𝑣𝑑𝑑,𝑡𝑡

𝑀𝑀𝐷𝐷𝑀𝑀 ,   ∀𝑑𝑑,∀𝑡𝑡  (𝟐𝟐.𝟓𝟓) 

0 ≤ 𝑟𝑟𝑖𝑖,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑢𝑢𝑢𝑢 ≤ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖𝑈𝑈𝑈𝑈 ,   ∀𝑖𝑖,∀𝜔𝜔,∀𝑡𝑡  (𝟐𝟐.𝟔𝟔) 

0 ≤ 𝑟𝑟𝑖𝑖,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛 ≤ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,    ∀𝑖𝑖,∀𝜔𝜔,∀𝑡𝑡  (𝟐𝟐.𝟕𝟕) 

𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝑟𝑟𝑖𝑖,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑢𝑢𝑢𝑢 ≤ 𝑃𝑃𝑖𝑖𝛭𝛭𝛭𝛭𝛭𝛭 ,    ∀𝑖𝑖,∀𝜔𝜔,∀𝑡𝑡  (𝟐𝟐.𝟖𝟖) 

𝑟𝑟𝑖𝑖,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛 − 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷 ≤ 0,     ∀𝑖𝑖,∀𝜔𝜔,∀𝑡𝑡  (𝟐𝟐.𝟗𝟗) 
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0 ≤ 𝑊𝑊𝑗𝑗,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑠𝑠𝑢𝑢 ≤ 𝑊𝑊𝑗𝑗,𝜔𝜔

𝑅𝑅𝑅𝑅 ,    ∀𝑗𝑗,∀𝜔𝜔,∀𝑡𝑡  (𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟏𝟏) 

0 ≤ 𝑣𝑣𝑑𝑑,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑠𝑠ℎ ≤ 𝑣𝑣𝑑𝑑,𝑡𝑡

𝐷𝐷𝐷𝐷 ,    ∀𝑑𝑑,∀𝜔𝜔,∀𝑡𝑡  (𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟏𝟏) 

−𝑇𝑇𝑛𝑛,𝑚𝑚
𝑀𝑀𝐷𝐷𝑀𝑀 ≤ 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑚𝑚 ∙ �𝛿𝛿𝑛𝑛,𝑡𝑡

𝑑𝑑 − 𝛿𝛿𝑚𝑚,𝑡𝑡
𝑑𝑑 � ≤ 𝑇𝑇𝑛𝑛,𝑚𝑚

𝑀𝑀𝐷𝐷𝑀𝑀 ,    ∀𝑛𝑛,∀𝑚𝑚 ∈ 𝑀𝑀𝑛𝑛(𝑚𝑚,𝑛𝑛),∀𝑡𝑡  (𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟐𝟐) 

−𝑇𝑇𝑛𝑛,𝑚𝑚
𝑀𝑀𝐷𝐷𝑀𝑀 ≤ 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑚𝑚 ∙ �𝛿𝛿𝑛𝑛,𝜔𝜔,𝑡𝑡 − 𝛿𝛿𝑚𝑚,𝜔𝜔,𝑡𝑡� ≤ 𝑇𝑇𝑛𝑛,𝑚𝑚

𝑀𝑀𝐷𝐷𝑀𝑀 ,    ∀𝑛𝑛,∀𝑚𝑚 ∈ 𝑀𝑀𝑛𝑛(𝑚𝑚,𝑛𝑛),∀𝜔𝜔,∀𝑡𝑡  (𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟑𝟑) 

𝛿𝛿𝑛𝑛1,𝑡𝑡
𝑑𝑑 = 0,      ∀𝑡𝑡  (𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟒𝟒) 

𝛿𝛿𝑛𝑛1𝜔𝜔,𝑡𝑡 = 0,      ∀𝑡𝑡  (𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟓𝟓) 

 

Οι εξισώσεις (2.3) - (2.7) περιγράφουν τα όρια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τις 

συμβατικές μονάδες στη DA και στην RT αγορά και για τις ανεμογεννήτριες, όπως επίσης 

και τα όρια κατανάλωσης για τους πελάτες. Οι περιορισμοί (2.8) διατηρούν την ηλεκτρική 

ενέργεια που προσφέρεται από τη μονάδα i στην DA αγορά και για ανοδικές εφεδρείες της 

RT αγοράς, την ίδια χρονική περίοδο, μικρότερη από τη μέγιστη δυναμικότητα της μονάδας. 

Σε αντιστοιχία οι (2.9) αποσκοπούν στη φυσική σημασία των καθοδικών εφεδρειών της RT 

αγοράς, ώστε η ηλεκτρική ενέργεια που θεωρητικά «αγοράζει» πίσω ο παραγωγός i να μην 

ξεπερνά την ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρει ο ίδιος παραγωγός στην DA αγορά.  Οι 

περιορισμοί (2.10) – (2.11) διατηρούν την ηλεκτρική ενέργεια που χάνεται από τα αιολικά 

πάρκα και την αναγκαστική μείωση της ζήτησης στα όρια της παραγωγής και της 

κατανάλωσης αντίστοιχα. Οι εξισώσεις (2.12) – (2.15) περιγράφουν τεχνικά χαρακτηριστικά 

στη μετάδοση και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των κόμβων του συστήματος. 

Αντικειμενική συνάρτηση 

𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒 �𝑐𝑐𝑖𝑖 ∙ 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷

𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ �𝜋𝜋𝜔𝜔 ∙ 𝑐𝑐𝑖𝑖
𝑢𝑢𝑢𝑢 ∙ 𝑟𝑟𝑖𝑖,𝜔𝜔,𝑡𝑡

𝑢𝑢𝑢𝑢

𝑖𝑖,𝜔𝜔,𝑡𝑡

− � 𝜋𝜋𝜔𝜔 ∙ 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛 ∙ 𝑟𝑟𝑖𝑖,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛

𝑖𝑖,𝜔𝜔,𝑡𝑡

+ �𝑐𝑐𝑗𝑗𝐷𝐷𝐷𝐷 ∙ 𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡
𝐷𝐷𝐷𝐷

𝑗𝑗,𝑡𝑡

+ �𝜋𝜋𝜔𝜔 ∙ 𝑐𝑐𝑗𝑗𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ �𝑊𝑊𝑗𝑗,𝜔𝜔
𝑅𝑅𝑅𝑅 −𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡

𝐷𝐷𝐷𝐷 −𝑊𝑊𝑗𝑗,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑠𝑠𝑢𝑢 �

𝑗𝑗,𝜔𝜔,𝑡𝑡

−�𝑢𝑢𝑑𝑑 ∙ 𝑣𝑣𝑑𝑑,𝑡𝑡
𝐷𝐷𝐷𝐷

𝑑𝑑,𝑡𝑡

+ � 𝜋𝜋𝜔𝜔 ∙ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑 ∙ 𝑣𝑣𝑑𝑑,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑠𝑠ℎ

𝑑𝑑,𝜔𝜔,𝑡𝑡

                                                                   (𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟔𝟔) 

Η αντικειμενική συνάρτηση περιγράφει το κόστος του συστήματος που σκοπός είναι να 

μειωθεί στο ελάχιστο. Το κόστος αυτό αποτελείται από επτά επιμέρους όρους που 

παρατίθενται στη συνέχεια. 



29 
 

• ∑ 𝑐𝑐𝑖𝑖 ∙ 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑡𝑡  : Κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην DA αγορά από 

συμβατική μονάδα. 

• ∑ 𝜋𝜋𝜔𝜔 ∙ 𝑐𝑐𝑖𝑖
𝑢𝑢𝑢𝑢 ∙ 𝑟𝑟𝑖𝑖,𝜔𝜔,𝑡𝑡

𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑖𝑖,𝜔𝜔,𝑡𝑡  : Κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατική 

μονάδα για ανοδικές εφεδρείες στην RT αγορά. 

• ∑ 𝜋𝜋𝜔𝜔 ∙ 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛 ∙ 𝑟𝑟𝑖𝑖,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛

𝑖𝑖,𝜔𝜔,𝑡𝑡  : Κέρδος από την θεωρητική επαναγορά της ηλεκτρικής 

ενέργειας από παραγωγό για καθοδικές εφεδρείες στην RT αγορά.  

• ∑ 𝑐𝑐𝑗𝑗𝐷𝐷𝐷𝐷 ∙ 𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡
𝐷𝐷𝐷𝐷

𝑗𝑗,𝑡𝑡 : Κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα αιολικά πάρκα στην 

DA αγορά. 

• ∑ 𝜋𝜋𝜔𝜔 ∙ 𝑐𝑐𝑗𝑗𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ �𝑊𝑊𝑗𝑗,𝜔𝜔
𝑅𝑅𝑅𝑅 −𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡

𝐷𝐷𝐷𝐷 −𝑊𝑊𝑗𝑗,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑠𝑠𝑢𝑢 �𝑗𝑗,𝜔𝜔,𝑡𝑡  : Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας που 

προσφέρεται από τις ανεμογεννήτριες για όλα τα σενάρια απόδοσης ω στην RT 

αγορά. 

• ∑ 𝑢𝑢𝑑𝑑 ∙ 𝑣𝑣𝑑𝑑,𝑡𝑡
𝐷𝐷𝐷𝐷

𝑑𝑑,𝑡𝑡  : Όφελος από την αγοραστική δύναμη των πελατών για ηλεκτρική 

ενέργεια. 

• ∑ 𝜋𝜋𝜔𝜔 ∙ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑 ∙ 𝑣𝑣𝑑𝑑,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑠𝑠ℎ

𝑑𝑑,𝜔𝜔,𝑡𝑡  : Κόστος λόγω της αναγκαστικής μείωσης της ζήτησης σε 

ηλεκτρική ενέργεια για το σύνολο των σεναρίων απόδοσης ω. 

 

2.4 Επέκταση του μοντέλου για σύστημα με δυνατότητα αποθήκευσης 

ηλεκτρικής ενέργειας 
Η συμμετοχή μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα απαιτούσε την 

τροποποίηση των βασικών εξισώσεων του προηγούμενου μαθηματικού μοντέλου αλλά και 

την προσθήκη νέων περιορισμών. 

Περιορισμοί ισοζυγίου ηλεκτρικής ενέργειας για την DA αγορά 

− � 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷

𝑖𝑖∈𝐼𝐼𝑛𝑛(𝑛𝑛,𝑖𝑖)

− � 𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡
𝐷𝐷𝐷𝐷

𝑗𝑗∈𝐷𝐷𝑛𝑛(𝑛𝑛,𝑗𝑗)

+ � 𝑣𝑣𝑑𝑑,𝑡𝑡
𝐷𝐷𝐷𝐷

𝑑𝑑∈𝐷𝐷𝑛𝑛(𝑛𝑛,𝑑𝑑)

+ � 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑚𝑚 ∙ (𝛿𝛿𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑑𝑑 −

𝑚𝑚∈𝑀𝑀𝑛𝑛(𝑚𝑚,𝑛𝑛)

𝛿𝛿𝑚𝑚,𝑡𝑡
𝑑𝑑

− � (𝑝𝑝𝑠𝑠,𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠 − 𝑝𝑝𝑠𝑠,𝑡𝑡

𝑐𝑐ℎ)
𝑠𝑠∈𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑛𝑛,𝑠𝑠)

= 0,                                                     ∀𝑛𝑛,∀𝑡𝑡  (𝟐𝟐.𝟏𝟏′) 

Οι περιορισμοί (2.1′) διαφέρουν από τους (2.1) ως προς τον τελευταίο επιπλέον όρο που 

υπάρχει. Ο όρος αυτός περιγράφει την ηλεκτρική ενέργεια που εισέρχεται και εξέρχεται από 

τη μονάδα αποθήκευσης. Οι μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας δρουν ως 

καταναλωτές-πελάτες κατά τη κατάσταση φόρτισης (charge mode) και ως παραγωγοί κατά 

την κατάσταση εκφόρτισης (discharge mode). 
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Περιορισμοί ισοζυγίου ηλεκτρικής ενέργειας για την RT αγορά 

− � 𝑟𝑟𝑖𝑖,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑢𝑢𝑢𝑢

𝑖𝑖∈𝐼𝐼𝑛𝑛(𝑛𝑛,𝑖𝑖)

+ � 𝑟𝑟𝑖𝑖,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛

𝑖𝑖∈𝐼𝐼𝑛𝑛(𝑛𝑛,𝑖𝑖)

− � 𝑣𝑣𝑑𝑑,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑠𝑠ℎ

𝑑𝑑∈𝐷𝐷𝑛𝑛(𝑛𝑛,𝑑𝑑)

− � � 𝑊𝑊𝑗𝑗,𝜔𝜔
𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑗𝑗∈𝐷𝐷𝑛𝑛(𝑛𝑛,𝑗𝑗)

− � 𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡
𝐷𝐷𝐷𝐷

𝑗𝑗∈𝐷𝐷𝑛𝑛(𝑛𝑛,𝑗𝑗)

− � 𝑊𝑊𝑗𝑗,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑠𝑠𝑢𝑢

𝑗𝑗∈𝐷𝐷𝑛𝑛(𝑛𝑛,𝑗𝑗)

�

+ � 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑚𝑚 ∙ (𝛿𝛿𝑛𝑛,𝜔𝜔,𝑡𝑡 −
𝑚𝑚∈𝑀𝑀𝑛𝑛(𝑚𝑚,𝑛𝑛)

𝛿𝛿𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑑𝑑 + 𝛿𝛿𝑚𝑚,𝑡𝑡

𝑑𝑑 − 𝛿𝛿𝑚𝑚,𝜔𝜔,𝑡𝑡)

− � �𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠,𝑢𝑢𝑢𝑢 − 𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,𝑡𝑡

𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛�
�𝑠𝑠∈𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑛𝑛,𝑠𝑠)�

− � �𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑐𝑐ℎ,𝑢𝑢𝑢𝑢 − 𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,𝑡𝑡

𝑐𝑐ℎ,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛�
�𝑠𝑠∈𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑛𝑛,𝑠𝑠)�

= 0,   

∀𝑛𝑛,∀𝜔𝜔,∀𝑡𝑡    (𝟐𝟐.𝟐𝟐′) 

Το ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας για την RT αγορά περιλαμβάνει δύο νέους όρους στο 

σύστημα με δυνατότητα αποθήκευσης.  

• Ο όρος ∑ �𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠,𝑢𝑢𝑢𝑢 − 𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,𝑡𝑡

𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛��𝑠𝑠∈𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑛𝑛,𝑠𝑠)�  έχει αρνητικό πρόσημο, αφού δείχνει την 

ηλεκτρική ενέργεια που προσδίδεται στο σύστημα κατά την εκφόρτιση.  

• Ο όρος ∑ �𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑐𝑐ℎ,𝑢𝑢𝑢𝑢 − 𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,𝑡𝑡

𝑐𝑐ℎ,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛��𝑠𝑠∈𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑛𝑛,𝑠𝑠)�  δείχνει την ηλεκτρική ενέργεια που 

θεωρητικά επιστρέφεται από τις μονάδες αποθήκευσης στους παραγωγούς, άρα 

προσδίδεται στο σύστημα κατά τη φόρτιση, για αυτό έχει αρνητικό πρόσημο.  

Γενικά οι ανοδικές και καθοδικές εφεδρείες έχουν ιδιαίτερη φυσική έννοια για τη 

κατάσταση φόρτισης σε σχέση με την κατάσταση εκφόρτισης. Συγκεκριμένα, κατά τη 

φόρτιση της μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, όταν δηλαδή αυτή δρα ως 

πελάτης, η ενεργοποίηση ανοδικών εφεδρειών σηματοδοτεί τη μείωση στην ηλεκτρική 

ενέργεια που εισέρχεται στη μονάδα s, ενώ η ενεργοποίηση καθοδικών εφεδρειών την 

αύξηση. Στην κατάσταση εκφόρτισης, όπου η μονάδα αποθήκευσης δρα ως παραγωγός, η 

ενεργοποίηση ανοδικών εφεδρειών μεταφράζεται ως αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας που 

προσδίδεται στο σύστημα από τη μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, s, και των 

καθοδικών εφεδρειών ως μείωση. 
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Περιορισμοί τεχνικών χαρακτηριστικών των παραγωγών και του συστήματος 

Οι εξισώσεις (2.3) – (2.15) χρησιμοποιούνται στο νέο μοντέλο για να περιγράψουν τα 

χαρακτηριστικά του συστήματος. Σε αυτή την κατηγορία περιορισμών προστίθενται κάποιες 

νέες εξισώσεις. 

𝑢𝑢𝑠𝑠,𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠 + 𝑢𝑢𝑠𝑠,𝑡𝑡

𝑐𝑐ℎ ≤ 1,  ∀𝑠𝑠,∀𝑡𝑡  (𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟔𝟔) 

0 ≤ 𝑝𝑝𝑠𝑠,𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠 ≤ 𝑢𝑢𝑠𝑠,𝑡𝑡

𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠 ∙ 𝑃𝑃𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠,𝑀𝑀𝐷𝐷𝑀𝑀 ,  ∀𝑠𝑠,∀𝑡𝑡  (𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟕𝟕) 

0 ≤ 𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠,𝑢𝑢𝑢𝑢 ≤ 𝑢𝑢𝑠𝑠,𝑡𝑡

𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠 ∙ 𝑅𝑅𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠,𝑢𝑢𝑢𝑢,  ∀𝑠𝑠,∀𝑡𝑡,∀𝜔𝜔  (𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟖𝟖) 

0 ≤ 𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛 ≤ 𝑢𝑢𝑠𝑠,𝑡𝑡

𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠 ∙ 𝑅𝑅𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠,𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛,  ∀𝑠𝑠,∀𝑡𝑡,∀𝜔𝜔  (𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟗𝟗) 

0 ≤ 𝑝𝑝𝑠𝑠,𝑡𝑡
𝑐𝑐ℎ ≤ 𝑢𝑢𝑠𝑠,𝑡𝑡

𝑐𝑐ℎ ∙ 𝑃𝑃𝑠𝑠
𝑐𝑐ℎ,𝑀𝑀𝐷𝐷𝑀𝑀 ,  ∀𝑠𝑠,∀𝑡𝑡  (𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟏𝟏) 

0 ≤ 𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑐𝑐ℎ,𝑢𝑢𝑢𝑢 ≤ 𝑢𝑢𝑠𝑠,𝑡𝑡

𝑐𝑐ℎ ∙ 𝑅𝑅𝑠𝑠
𝑐𝑐ℎ,𝑢𝑢𝑢𝑢,  ∀𝑠𝑠,∀𝑡𝑡,∀𝜔𝜔  (𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟏𝟏) 

0 ≤ 𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑐𝑐ℎ,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛 ≤ 𝑢𝑢𝑠𝑠,𝑡𝑡

𝑐𝑐ℎ ∙ 𝑅𝑅𝑠𝑠
𝑐𝑐ℎ,𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛,  ∀𝑠𝑠,∀𝑡𝑡,∀𝜔𝜔  (𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟐𝟐) 

0 ≤ 𝑒𝑒𝑠𝑠,𝑡𝑡 ≤ 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑀𝑀𝐷𝐷𝑀𝑀 ,  ∀𝑠𝑠,∀𝑡𝑡  (𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟑𝟑) 

𝑒𝑒𝑠𝑠,𝑡𝑡 = 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 −� �𝑝𝑝𝑠𝑠,𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠 + �𝜋𝜋𝜔𝜔 ∙ �𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,ℎ

𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠,𝑢𝑢𝑢𝑢 − 𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,ℎ
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛�

𝜔𝜔

�
𝑡𝑡

ℎ=1

+ �𝜂𝜂𝑠𝑠 ∙ �𝑝𝑝𝑠𝑠,ℎ
𝑐𝑐ℎ + �𝜋𝜋𝜔𝜔 ∙ �−𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,ℎ

𝑐𝑐ℎ,𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,ℎ
𝑐𝑐ℎ,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛�

𝜔𝜔

�
𝑡𝑡

ℎ=1

, 
 ∀𝑠𝑠,∀𝑡𝑡  (𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟒𝟒) 

𝑒𝑒𝑠𝑠,𝑡𝑡 = 𝑎𝑎 ∙ 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖,  ∀𝑠𝑠, 𝑡𝑡 = 24  (𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟓𝟓) 

 

Οι περιορισμοί (2.16) εκμηδενίζουν την πιθανότητα η ίδια μονάδα αποθήκευσης s να 

ενεργοποιείται παράλληλα στη φάση φόρτισης και εκφόρτισης την ίδια χρονική στιγμή. 

Βέβαια, εφόσον είναι εφικτό οι δυαδικές μεταβλητές 𝑢𝑢𝑠𝑠,𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠 και 𝑢𝑢𝑠𝑠,𝑡𝑡

𝑐𝑐ℎ να μηδενίζονται 

ταυτόχρονα η μονάδα αποθήκευσης μπορεί να χαρακτηρίζεται και από τη φάση αδράνειας 

(idle mode). Οι εξισώσεις (2.17) – (2.22) οριοθετούν την ηλεκτρική ενέργεια που 

μεταφέρεται κατά την φόρτιση, εκφόρτιση αλλά και για τις ανοδικές και καθοδικές εφεδρείες 

από μια μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας εντός του ελάχιστου και του μέγιστου 

δυνατού σύμφωνα με τη δυναμικότητα κάθε μονάδας s. Οι (2.23) περιορίζουν την 

αποθηκευμένη ηλεκτρική ενέργεια σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να μην 

ξεπεράσει τη χωρητικότητα της μονάδας αποθήκευσης.  
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Η αποθηκευμένη ηλεκτρική ενέργεια για κάθε χρονική στιγμή καθορίζεται από τις (2.24). 

Οι περιορισμοί αυτοί αποτελούν το ισοζύγιο ενέργειας μεταξύ της αρχική ηλεκτρικής 

ενέργειας που είναι αποθηκευμένη και της ενέργειας που εισέρχεται και εξέρχεται για την 

DA και την RT αγορά. Οι περιορισμοί (2.25) καθορίζουν πως στο τέλος του χρονικού 

ορίζοντα η ηλεκτρική ενέργεια σε κάθε μονάδα αποθήκευσης θα πρέπει να είναι ίση με την 

ηλεκτρική ενέργεια στην αρχή της ημέρας. 

Στη συνέχεια, κρίνεται απαραίτητο να αναλυθούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι περιορισμοί 

(2.24). Οι βασικοί όροι των εξισώσεων είναι τρεις.  

• 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 : Η ηλεκτρική ενέργεια που βρίσκεται αρχικά αποθηκευμένη στη μονάδα 

αποθήκευσης. 

• ∑ �𝑝𝑝𝑠𝑠,𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠 + ∑ 𝜋𝜋𝜔𝜔 ∙ �𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,ℎ

𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠,𝑢𝑢𝑢𝑢 − 𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,ℎ
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛�𝜔𝜔 �𝑡𝑡

ℎ=1  : Η ηλεκτρική ενέργεια που μεταφέρεται 

στο σύστημα κατά την εκφόρτιση της μονάδας αποθήκευσης στην DA αγορά και η 

ηλεκτρική ενέργεια που πάλι αποδίδεται στο σύστημα κατά την ενεργοποίηση 

ανοδικών και καθοδικών εφεδρειών στην RT αγορά. 

• ∑ 𝜂𝜂𝑠𝑠 ∙ �𝑝𝑝𝑠𝑠,ℎ
𝑐𝑐ℎ + ∑ 𝜋𝜋𝜔𝜔 ∙ �−𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,ℎ

𝑐𝑐ℎ,𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,ℎ
𝑐𝑐ℎ,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛�𝜔𝜔 �𝑡𝑡

ℎ=1  : Η ηλεκτρική ενέργεια που 

μεταφέρεται στη μονάδα αποθήκευσης στην DA αγορά και η ηλεκτρική ενέργεια που 

πάλι μεταφέρεται στη μονάδα αποθήκευσης κατά την ενεργοποίηση ανοδικών και 

καθοδικών εφεδρειών στην RT αγορά.       

Αντικειμενική συνάρτηση 

𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒 �𝑐𝑐𝑖𝑖 ∙ 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷

𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ �𝜋𝜋𝜔𝜔 ∙ 𝑐𝑐𝑖𝑖
𝑢𝑢𝑢𝑢 ∙ 𝑟𝑟𝑖𝑖,𝜔𝜔,𝑡𝑡

𝑢𝑢𝑢𝑢

𝑖𝑖,𝜔𝜔,𝑡𝑡

− � 𝜋𝜋𝜔𝜔 ∙ 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛 ∙ 𝑟𝑟𝑖𝑖,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛

𝑖𝑖,𝜔𝜔,𝑡𝑡

+ �𝑐𝑐𝑗𝑗𝐷𝐷𝐷𝐷 ∙ 𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡
𝐷𝐷𝐷𝐷

𝑗𝑗,𝑡𝑡

+ �𝜋𝜋𝜔𝜔 ∙ 𝑐𝑐𝑗𝑗𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ �𝑊𝑊𝑗𝑗,𝜔𝜔
𝑅𝑅𝑅𝑅 −𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡

𝐷𝐷𝐷𝐷 −𝑊𝑊𝑗𝑗,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑠𝑠𝑢𝑢 �

𝑗𝑗,𝜔𝜔,𝑡𝑡

−�𝑢𝑢𝑑𝑑 ∙ 𝑣𝑣𝑑𝑑,𝑡𝑡
𝐷𝐷𝐷𝐷

𝑑𝑑,𝑡𝑡

+ � 𝜋𝜋𝜔𝜔 ∙ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑 ∙ 𝑣𝑣𝑑𝑑,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑠𝑠ℎ

𝑑𝑑,𝜔𝜔,𝑡𝑡

+ �𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠 ∙ 𝑝𝑝𝑠𝑠,𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠

𝑠𝑠,𝑡𝑡

−�𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠𝑐𝑐ℎ ∙ 𝑝𝑝𝑠𝑠,𝑡𝑡
𝑐𝑐ℎ

𝑠𝑠,𝑡𝑡

+ �𝜋𝜋𝜔𝜔 ∙ 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠 ∙ �𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠,𝑢𝑢𝑢𝑢 − 𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,𝑡𝑡

𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛�
𝑠𝑠,𝜔𝜔,𝑡𝑡

+ �𝜋𝜋𝜔𝜔 ∙ 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑐𝑐ℎ ∙ �𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑐𝑐ℎ,𝑢𝑢𝑢𝑢 − 𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,𝑡𝑡

𝑐𝑐ℎ,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛�
𝑠𝑠,𝜔𝜔,𝑡𝑡

                                                   (𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟔𝟔′) 
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Η αντικειμενική συνάρτηση περιγράφει το κόστος του συστήματος και έχουν προστεθεί 

σε αυτή τέσσερεις επιπλέον όροι σε σχέση με την αντικειμενική συνάρτηση του αρχικού 

μοντέλου. Αυτοί οι όροι είναι: 

• ∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠 ∙ 𝑝𝑝𝑠𝑠,𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠

𝑠𝑠,𝑡𝑡  : Κόστος από την εκφόρτιση των μονάδων αποθήκευσης 

ηλεκτρικής ενέργειας στην DA αγορά. 

• ∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠𝑐𝑐ℎ ∙ 𝑝𝑝𝑠𝑠,𝑡𝑡
𝑐𝑐ℎ

𝑠𝑠,𝑡𝑡  : Κέρδος από τη φόρτιση των μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας στην DA αγορά 

• ∑ 𝜋𝜋𝜔𝜔 ∙ 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠 ∙ �𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠,𝑢𝑢𝑢𝑢 − 𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,𝑡𝑡

𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛�𝑠𝑠,𝜔𝜔,𝑡𝑡  : Κόστος από την εκφόρτιση των μονάδων 

αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην RT αγορά. 

• ∑ 𝜋𝜋𝜔𝜔 ∙ 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑐𝑐ℎ ∙ �𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑐𝑐ℎ,𝑢𝑢𝑢𝑢 − 𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,𝑡𝑡

𝑐𝑐ℎ,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛�𝑠𝑠,𝜔𝜔,𝑡𝑡  : Κέρδος από την φόρτιση των μονάδων 

αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην RT αγορά. Ο συγκεκριμένος όρος 

εμφανίζεται να προστίθεται στο υπόλοιπο σύνολο σε σχέση με τα άλλα κέρδη τα 

οποία έχουν αρνητικό πρόσημο. Αυτό συμβαίνει διότι η πραγματική ηλεκτρική 

ενέργεια που εισέρχεται στην μονάδα αποθήκευσης προκύπτει από τη σχέση 

𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,𝑡𝑡
𝑐𝑐ℎ,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛 − 𝑞𝑞𝑠𝑠,𝜔𝜔,𝑡𝑡

𝑐𝑐ℎ,𝑢𝑢𝑢𝑢 . Επομένως, η αλλαγή των προσήμων αποτελεί αποκλειστικά θέμα 

μαθηματικής διατύπωσης του όρου. 
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3 Μελέτες περίπτωσης – Αποτελέσματα 

3.1 Δεδομένα συστήματος 
Το μαθηματικό μοντέλο για τη DA αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την RT αγορά 

εφαρμόζεται στο σύστημα IEEE-RTS 24 κόμβων (Grigg et al., 1999). Συνολικά υπάρχουν 32 

συμβατικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που αποτελούν το 87% της 

παραγωγικής δυναμικότητας και 3 αιολικά πάρκα που αποτελούν το 13% του δυναμικού. 

Στον Πίνακα 3.1 αναγράφονται η δυναμικότητα και η ονομασία κάθε μονάδας, ενώ για τα 

αιολικά πάρκα οι αντίστοιχες πληροφορίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.2 για κάθε ένα 

από τα τρία πιθανά σενάρια απόδοσης αιολικής ενέργειας. Το πρώτο από αυτά έχει 20% 

πιθανότητα να πραγματοποιηθεί και αντιστοιχεί στη μέγιστη απόδοση των μονάδων ΑΠΕ, το 

δεύτερο 50% και αντιστοιχεί σε μέση απόδοση των μονάδων ΑΠΕ και στο τρίτο με 30% 

πιθανότητα θεωρείται μειωμένη απόδοση των ΑΠΕ.  Η μέγιστη ηλεκτρική ενέργεια που 

μπορεί να διατεθεί για την ενεργοποίηση ανοδικών ή καθοδικών εφεδρειών στην RT αγορά 

φαίνεται στον Πίνακα 3.3. Ο χρονικός ορίζοντας του προβλήματος αφορά μία ολόκληρη 

ημέρα και χωρίζεται σε 24 ωριαίες ζώνες. Η ζήτηση των πελατών μεταβάλλεται με το χρόνο 

(Πίνακας 3.4 και Πίνακας 3.5) και πρέπει να καλύπτεται καθ’ όλη τη διάρκεια των 24 ωρών. 

Στο Σχήμα 3.1 παρουσιάζεται η τοπολογία του συστήματος και η κατανομή των μονάδων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των πελατών στους κόμβους. 

Πίνακας 3.1: Δεδομένα συμβατών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Τύπος 
μονάδων 

Τεχνολογία 
μονάδων Ονομασίες μονάδων Χωρητικότητα 

μονάδων, MW 

U12 Oil/Steam U12-1, U12-2, U12-3, U12-4, U12-5 12 

U20 Oil/CT U20-1, U20-2, U20-3, U20-4 20 

U50 Hydrogen U50-1, U50-2, U50-3, U50-4, U50-5, U50-6 50 

U76 Coal/Steam U76-1, U76-2, U76-3, U76-4 76 

U100 Oil/Steam U100-1, U100-2, U100-3 100 

U155 Coal/Steam U155-1, U155-2, U155-3, U155-4 155 

U197 Oil/Steam U197-1, U197-2, U197-3 197 

U350 Coal/Steam U350-1 350 

U400 Nuclear U400-1, U400-2 400 
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Πίνακας 3.2: Δεδομένα δυναμικότητας αιολικών πάρκων. 

Αιολικό πάρκο 
 

Σενάριο απόδοσης αιολικής ενέργειας 1 2 3 

W1 

Δυναμικότητα, MW 

200 150 50 

W2 150 75 30 

W3 150 75 30 

 
Πίνακας 3.3: Ηλεκτρική ενέργεια για ανοδικές και καθοδικές εφεδρείες. 

Τύπος 
μονάδας 

Ηλεκτρική ενέργεια 
για ανοδικές και 

καθοδικές εφεδρείες, 
MW 

Τύπος 
μονάδας 

Ηλεκτρική ενέργεια για 
ανοδικές και καθοδικές 

εφεδρείες, MW 

U12 12 U155 60 

U20 20 U197 90 

U50 0 U350 90 

U76 30 U400 120 

U100 90   

 
Πίνακας 3.4: Μέγιστη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, MW, για κάποιους από τους πελάτες στο αρχικό σύστημα. 

Χρόνος, 
hr Πελάτες, d 

 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 

1 81 73 135 56 53 102 94 128 

2 79 71 131 54 52 99 91 125 

3 76 68 126 52 50 95 88 120 

4 73 66 122 50 48 92 85 116 

5 81 73 135 56 53 102 94 128 

6 93 84 156 64 61 118 108 148 

7 96 87 161 66 63 121 112 153 

8 97 87 162 67 64 122 113 154 

9 101 91 168 69 66 127 117 160 

10 104 93 173 71 68 131 120 164 

11 106 95 177 73 70 134 123 168 

12 108 97 180 74 71 136 125 171 

13 110 99 184 75 72 139 128 174 
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Χρόνος, 
hr Πελάτες, d 

14 106 95 176 72 69 133 122 167 

15 104 94 174 71 69 131 121 165 

16 103 92 171 70 67 129 119 162 

17 101 91 169 69 67 128 117 160 

18 98 88 164 67 65 124 114 156 

19 95 85 158 65 62 120 110 150 

20 96 86 160 66 63 121 111 152 

21 93 84 156 64 61 118 108 148 

22 90 81 150 62 59 114 104 143 

23 87 79 146 60 58 110 101 139 

24 86 78 144 59 57 109 100 137 

 
Πίνακας 3.5: Μέγιστη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, MW, για τους υπόλοιπους πελάτες στο αρχικό σύστημα. 

Χρόνος, 
hr Πελάτες, d 

 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 

1 131 146 199 146 238 75 250 136 96 

2 128 142 193 142 231 73 243 132 93 

3 123 137 186 136 222 70 233 127 90 

4 119 133 180 132 216 68 226 123 87 

5 131 146 199 146 238 75 250 136 96 

6 151 169 229 168 274 87 288 157 111 

7 156 174 236 173 283 89 297 161 114 

8 158 176 239 175 285 90 300 163 115 

9 164 183 248 182 297 94 312 169 120 

10 168 187 254 186 304 96 320 174 123 

11 172 192 260 191 312 98 327 178 126 

12 175 195 265 194 317 100 333 181 128 

13 179 199 270 198 323 102 340 185 131 

14 171 191 259 190 310 98 326 177 125 

15 169 188 256 187 306 97 321 175 124 

16 166 185 252 184 301 95 316 172 122 

17 164 183 249 182 297 94 312 170 120 
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Χρόνος, 
hr Πελάτες, d 

18 159 177 241 177 288 91 303 165 116 

19 154 172 233 171 279 88 293 159 113 

20 156 174 236 173 282 89 296 161 114 

21 151 169 229 168 274 87 288 157 111 

22 146 163 222 162 265 84 278 151 107 

23 142 158 215 157 257 81 270 147 104 

24 140 156 212 155 254 80 266 145 102 

 

Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος το μέγιστο ποσό ηλεκτρικής 

ενέργειας που μπορεί να μεταφερθεί μεταξύ δύο κόμβων ισούται με 500MW, ενώ η 

επιδεκτικότητα θεωρήθηκε ίση με 942. Ακόμα, τα οικονομικά στοιχεία του συστήματος 

απαρτίζονται από την τιμή προσφοράς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  των συμβατικών 

μονάδων, την τιμή ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.6 και στον 

Πίνακα 2.7  αντίστοιχα, και τις τιμές για την περίπτωση των ανοδικών ή καθοδικών 

εφεδρειών στην RT αγορά που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.8. Τέλος, το κόστος 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τα αιολικά πάρκα θεωρείται μηδενικό εξαιτίας του 

χαμηλού λειτουργικού κόστους. Μια επιβάρυνση της τάξης των 200€/MW σε περίπτωση 

μείωσης της ζήτησης κάποιου πελάτη αποτελεί επίσης παράμετρο του μοντέλου.  

Πίνακας 3.6: Οικονομικά δεδομένα παραγωγών για την DA αγορά. 

Τύπος μονάδας Τιμή προσφοράς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, €/ΜW 

U50 0.001 

U400 5.47 

U155 10.53 

U197 10.89 

U76 13.32 

U20 13.70 

U350 20.72 

U100 20.76 

U12 26.11 
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Πίνακας 3.7: Οικονομικά δεδομένα ζήτησης. 

Χρονική περίοδος 
Τιμή ζήτησης 

ηλεκτρικής 
ενέργειας, €/ΜW 

Χρονική περίοδος 
Τιμή ζήτησης 
ηλεκτρικής 

ενέργειας, €/ΜW 

1 100 13 100 

2 100 14 100 

3 100 15 100 

4 100 16 100 

5 100 17 100 

6 100 18 100 

7 100 19 100 

8 100 20 100 

9 100 21 100 

10 100 22 100 

11 100 23 100 

12 100 24 100 

 

Πίνακας 3.8: Οικονομικά δεδομένα παραγωγών για την RT αγορά. 

Τύπος 
μονάδας 

Τιμή προσφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας για 

ανοδικές εφεδρείες, €/ΜW 

Τύπος 
μονάδας 

Τιμή προσφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας για καθοδικές 

εφεδρείες, €/ΜW 

U50 0.000 U50 0.000 

U400 4.990 U400 6.650 

U155 12.260 U155 8.920 

U197 12.720 U197 9.570 

U76 16.970 U20 10.090 

U20 17.240 U76 10.460 

U350 23.130 U100 17.600 

U100 23.720 U350 18.200 

U12 31.400 U12 22.410 
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Σχήμα  3.1: Τοπολογία συστήματος.
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3.2 Σενάριο 1: Σύστημα IEEE-RTS 24 κόμβων 
Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας του συστήματος με 

τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που παρουσιάστηκαν στην ενότητα 3.1 αποτελούν το 

βασικό σενάριο της μελέτης. 

Γενικά, τα αποτελέσματα δείχνουν πως το σύστημα λειτουργεί ομαλά, δηλαδή είναι 

εφικτή η  διασύνδεση των κόμβων, όπως και η παραγωγή της απαιτούμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας και η μεταφορά της. H τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στον χρονικό ορίζοντα των 

24 ωρών, κυμαίνεται μεταξύ 10.758 €/MW και 15.171 €/MW στη DA αγορά (Σχήμα 3.2).  

Στην RT αγορά, το ίδιο μέγεθος κυμαίνεται μεταξύ 8.920€/MW και 9.570 €/MW για το 

σενάριο με αυξημένη απόδοση αιολικής ενέργειας, 9.386 €/MW και 11.675 €/MW για το 

σενάριο μέσης παραγωγής αιολικής ενέργειας και στο διάστημα 12.720 €/MW - 23.130 

€/MW για το σενάριο μειωμένης συνεισφοράς ΑΠΕ (Σχήμα 3.3). Άρα, όσο πιο αποδοτικά 

είναι τα αιολικά πάρκα, τόσο χαμηλότερη η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

 

Σχήμα  3.2: Τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην DA αγορά για το Σενάριο 1. 
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Σχήμα  3.3: Τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην RT αγορά για το Σενάριο 1. 

 

Η ζήτηση καλύπτεται πλήρως και οι παραγωγοί ΑΠΕ μετέχουν στο μέγιστο δυνατό στη 

DA αγορά κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ημέρας. Στην DA αγορά μετέχουν σε κάθε 

χρονική περίοδο και οι μονάδες τύπου U50, U400, U155, δηλαδή οι παραγωγοί με τις 

χαμηλότερες προσφορές προς τον ΜΟ. Μάλιστα, οι U400 ενώ καταθέτουν χαμηλότερη 

προσφορά από τις U155 δεν αποδίδουν στο σύστημα τη μέγιστη ηλεκτρική ενέργεια, όπως οι 

U155. Αυτό βελτιστοποιείται από το μοντέλο, αφού στην RT αγορά οι U400 προσφέρουν 

ανοδικές εφεδρείες για όλα τα σενάρια απόδοσης των αιολικών πάρκων. Ανάλογα με τη 

ζήτηση σε κάποιες χρονικές περιόδους επιλέγονται και οι μονάδες τύπου U197 ή και οι U76 

που καταθέτουν ακόμα υψηλότερη προσφορά.  

Ακόμα, στο σενάριο με μειωμένη παραγωγή αιολικής ενέργειας ενεργοποιούνται ανοδικές 

εφεδρείες. Μάλιστα, για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, μεταξύ των t6 και t24, 

ενεργοποιούνται μονάδες που δεν προσφέρουν στην DA αγορά όπως οι U20 και οι U350 που 

αποτελούν τους παίκτες με τις υψηλότερες προσφορές από αυτούς που επιλέγονται. Στις 

περιπτώσεις με μέση ή αυξημένη παραγωγή αιολικής ενέργειας ενεργοποιούνται ανοδικές 

εφεδρείες αλλά και καθοδικές. Επομένως, όταν δεν υπάρχει έντονη συνεισφορά αιολικής 

ενέργειας οι συμβατικές μονάδες ενεργοποιούνται στην RT αγορά, ώστε να καλυφθούν 

πλήρως οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια, ενώ όταν τα αιολικά πάρκα παράγουν στο μέγιστο 

δυνατό ενεργοποιούνται καθοδικές εφεδρείες.  

Στη DA αγορά παρατηρήθηκε πως ενεργοποιούνται μονάδες που καταθέτουν στον ΜΟ 

υψηλότερη προσφορά σε σχέση με την τιμή που τελικά επιτυγχάνεται για την ηλεκτρική 
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ενέργεια. Συγκεκριμένα οι μονάδες τύπου U197 κατά τις χρονικές περιόδους t1 ως t5 

προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια στο σύστημα, ενώ το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος είναι 

χαμηλότερο από τα 10.888 €/MW που αντιστοιχεί στην προσφορά τους. Όμοια, στα 

διαστήματα t9, t16 και t17 ενεργοποιούνται οι μονάδες τύπου U76. Οι συγκεκριμένοι παίκτες 

καταθέτουν προσφορά ύψους 13.323 €/MW, ενώ η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας τις 

συγκεκριμένες περιόδους φτάνει τα 13.145 €/MW. Οι μονάδες αυτές επιδέχονται ζημία στη 

DA αγορά για τις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.  

Στον Πίνακα 3.9 και Πίνακα 3.10 παρουσιάζεται το ολικό κέρδος για τις μονάδες U197 

και U76 στο χρονικό ορίζοντα που εξετάζεται. Το κέρδος αυτό προκύπτει τόσο από τη DA 

αγορά, όσο και από την ενεργοποίηση ανοδικών και καθοδικών εφεδρειών στην RT αγορά. 

Τελικά, οι συγκεκριμένοι παραγωγοί έχουν κέρδος στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

Επομένως, η ζημία που διαφαίνεται στην DA αγορά για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους 

μετατρέπεται σε κέρδος εκμεταλλευόμενοι την ευελιξία των συγκεκριμένων μονάδων να 

παρέχουν μεγάλα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας στην RT αγορά (Morales et al., 2014). Το 

μοντέλο πραγματοποιεί την εκκαθάριση των DA και RT ταυτόχρονα, συνεπώς, λογικά 

συμπεράσματα για την είσπραξη κέρδους ή όχι θα πρέπει να διεξάγονται μελετώντας και τις 

δύο αγορές. 

Πίνακας 3.9: Κέρδος (€) μονάδων τύπου U197. 

Μονάδες 
Σενάριο απόδοσης αιολικών πάρκων 

ω1 ω2 ω3 

U197-1 6,729 6,586 7,264 

U197-2 6,819 6,725 6,974 

U197-3 6,715 6,646 7,175 
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Πίνακας 3.10: Κέρδος (€)  μονάδων τύπου U76. 

Μονάδες 
Σενάριο απόδοσης αιολικών πάρκων 

ω1 ω2 ω3 

U76-1 499 289 368 

U76-2 476 262 428 

U76-3 425 237 503 

U76-4 450 231 497 

 

3.3 Σενάριο 2: Μελέτη περιπτώσεων συμφόρησης μεταξύ των κόμβων  
Οι μεταβολές στο αρχικό σύστημα εξετάστηκαν στην περίπτωση μείωσης της μέγιστης 

δυναμικότητας, Tmax,  της γραμμής που συνδέει τους κόμβους n109 και n111. Συγκεκριμένα 

η τιμή της δυναμικότητας Tmax μειώθηκε από 500 σε 120 ΜW, δηλαδή κατά 76%. Το 

νούμερο αυτό επιλέχθηκε ώστε να είναι αρκετά κοντά στα 114 MW, δηλαδή στην ηλεκτρική 

ενέργεια που διέρχεται  για t1 από τη συγκεκριμένη γραμμή στο αρχικό σύστημα.  

Μειώνοντας τη μέγιστη χωρητικότητα της γραμμής σύνδεσης των κόμβων n109-n111 από 

τα 500 στα 120 MW δημιουργήθηκε συμφόρηση. Το φαινόμενο αυτό περιγράφει την 

περίπτωση που η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας διαφέρει μεταξύ των κόμβων για την ίδια 

χρονική περίοδο. Για παράδειγμα, στο συγκεκριμένο σύστημα το χρονικό διάστημα t1 ο 

παραγωγός U76-4 και ο πελάτης L2 που βρίσκονταν στο κόμβο n102 έπρεπε να πουλήσουν 

και να αγοράσουν αντίστοιχα την ηλεκτρική ενέργεια στα 12.033 €/MW, ενώ οι U155-2 και 

L14 στον κόμβο n116 στα 10.825 €/MW στη DA αγορά.  

Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που επιτυγχάνεται στη DA αγορά μεταβάλλεται τόσο ως 

προς το χρόνο που εξετάζεται, όσο και ως προς το χώρο, δηλαδή μεταξύ των κόμβων. 

Συγκεκριμένα, η μέγιστη τιμή που επιτυγχάνεται στο σύστημα φτάνει τα 18.209 €/MW και 

παρουσιάζεται στον κόμβο n109 για t11. Την ίδια χρονική περίοδο, t11, στον κόμβο n111 

εμφανίζεται η ελάχιστη τιμή, 7.146 €/MW. Στο Σχήμα 3.4 φαίνεται η μεταβολή της τιμής 

στη διάρκεια όλης της ημέρας που εξετάζεται για τους κόμβους n109 και n111. Οι δύο αυτοί 

κόμβοι διαμορφώνουν το εύρος των τιμών που εμφανίστηκε στο σύστημα. Δηλαδή, σε 

κανέναν κόμβο και καμία χρονική περίοδο η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας δεν ξεπερνά και 

δεν είναι χαμηλότερη από τις καμπύλες στο Σχήμα 3.4. Επίσης, το εύρος αυτό 
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συμπεριλαμβάνει και τις τιμές του Σεναρίου 1, δηλαδή ο κόμβος n111 παρουσιάζει 

μειωμένες τιμές σε σχέση με αυτές του αρχικού συστήματος, ενώ ο κόμβος n109 αυξημένες. 

 

 

Σχήμα  3.4: Τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην DA αγορά για το σενάριο συμφόρησης. 

 

Στο Σχήμα 3.5 παρουσιάζεται η μεταβολή της τιμής πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος για 

δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, t5 και t14. Αυτό που διαφέρει μεταξύ των ωριαίων 

διαστημάτων t είναι πόσο έντονη διακύμανση παρατηρείται στην τιμή μεταξύ των κόμβων. 

Έντονη μεταβολή στην τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας παρατηρήθηκε και για την RT 

αγορά στα σενάρια μειωμένης και χαμηλής απόδοσης των αιολικών πάρκων, ω2 και ω3 

αντίστοιχα. Ιδιαίτερα στο ω3 η διαφορά στην τιμή μεταξύ των κόμβων n109 και n111, όπου 

παρουσιάζεται και η πηγή συμφόρησης, για t14 έφτασε τα 11 €/MW (Σχήμα 3.6). Όπως και 

στην DA αγορά οι κόμβοι n109 και n111 οριοθετούν το εύρος των τιμών για ω2 και ω3 και 

οι τιμές στην RT αγορά του Σεναρίου 1 για ω2 και ω3 εμπεριέχονται σε αυτό το διάστημα. 

Επιπλέον, δεν παρουσιάστηκε συμφόρηση στο Σενάριο ω1 όπου λαμβάνεται η μέγιστη 

απόδοση αιολικής ενέργειας. 
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Σχήμα  3.5: Μεταβολή στην τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των κόμβων στην DA αγορά για το σενάριο 
συμφόρησης και για t5, t14. 

 

 

Σχήμα  3.6: Μεταβολή στην τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των κόμβων στην RT αγορά για το σενάριο 
συμφόρησης, για ω2 και ω3 και για t14. 

 

O τύπος μονάδας με την υψηλότερη προσφορά προς το ΜΟ που ενεργοποιήθηκε στη DA 

αγορά είναι ο U20. Συγκεκριμένα οι παραγωγοί με τις μονάδες U20-3 και U20-4 που 

βρίσκονται στον κόμβο n102 προσφέρουν το χρονικό διάστημα t13 συνολικά 22.6 MW 

ηλεκτρικής ενέργειας στην τιμή 15.817 €/ΜW. Η τιμή αυτή υπερβαίνει την προσφορά τους, 

δηλαδή τα 13.703 €/ΜW, επομένως υπάρχει κέρδος. Αντίθετα, οι μονάδες τύπου U76 αλλά 

και αυτές με την αμέσως χαμηλότερη προσφορά U197 καλούνται να παρέχουν ηλεκτρική 
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ενέργεια στο σύστημα σε χρονικά διαστήματα που η τιμή πώλησής της είναι χαμηλή με 

αποτέλεσμα το κέρδος των συγκεκριμένων παικτών σε αυτές τις περιόδους να λαμβάνει 

αρνητικές τιμές στη DA αγορά. Στο Σχήμα 3.7 φαίνεται η διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από 

τη μονάδα U76-1 και η τιμή στην οποία αυτή πωλείται στον κόμβο n101, όπου βρίσκεται ο 

συγκεκριμένος παίκτης-παραγωγός.  

Ανάλογα φαινόμενα παρουσιάστηκαν και στο αρχικό σενάριο. Βέβαια, όπως και στο 

αρχικό σύστημα οι συγκεκριμένοι παραγωγοί μπορεί να υπόκεινται σε αρνητικά κέρδη στη 

DA αγορά αλλά το ολικό κέρδος από τις DA και RT αγορές καθίσταται θετικό στο τέλος της 

ημέρας. Επομένως, επιβεβαιώνεται πως σε κάθε περίπτωση, με ή χωρίς συμφόρηση, ο ΜΟ 

ενεργοποιεί τις μονάδες που είναι απαραίτητες για την κάλυψη της ζήτησης. Η προσφορά 

ανοδικών και καθοδικών εφεδρειών δρα συμπληρωματικά τόσο ως προς την αβεβαιότητα 

των παραγωγών ΑΠΕ αλλά και αλλάζοντας σε κάποιες περιπτώσεις την εξέλιξη στο κέρδος 

των παραγωγών-παικτών. Οι μονάδες ΑΠΕ προσφέρουν στο μέγιστο της δυναμικότητάς τους 

κάθε χρονική περίοδο στην DA αγορά. 

 

 

Σχήμα  3.7: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τιμή πώλησης στην DA αγορά για το Σενάριο 2. 

       

Οι μονάδες τύπου U197 προσφέρουν καθοδικές εφεδρείες στα Σενάρια ω1 και ω2. Γενικά, 

στις προσφορές των παραγωγών προς τον ΜΟ για καθοδικές εφεδρείες οι μονάδες τύπου 

U76 ξεπερνούσαν τις U197. Ακόμα, για καθοδικές εφεδρείες είναι λογικό ο ΜΟ να 

ενεργοποιεί τις μονάδες με ταξινόμηση υψηλότερης τιμής, δηλαδή αρχίζοντας από αυτή με 
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την υψηλότερη προσφορά. Στον Πίνακα 3.11 φαίνονται οι διαφοροποιήσεις στην ηλεκτρική 

ενέργεια που προσφέρεται στη DA αγορά και δεν παραδίδεται στην RT αγορά. Συνεπώς, 

ήταν αναμενόμενο τις χρονικές περιόδους που τόσο οι U197 όσο και οι U76 

ενεργοποιούνταν να επιστρέφονταν στους παραγωγούς ως καθοδικές εφεδρείες όσα MW 

προσφέρονταν από τις U76 στην DA αγορά, εφόσον οι U197 είχαν και αυτές επιστροφή 

ηλεκτρικής ενέργειας. Κάτι τέτοιο δεν παρατηρήθηκε για πληθώρα χρονικών διαστημάτων 

στο χρονικό ορίζοντα που μελετάται, αφού το σύστημα αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα 

στη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας.  

Πίνακας 3.11: Ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρεται στη DA αγορά και επιστρέφεται στην RT αγορά. 

 
Χρόνος 

t10 t11 t12 t13 

Ολική παραγωγή στην DA αγορά από U197, 

ΜW 
522.7 552.4 573.7 591 

Ηλεκτρική ενέργεια για καθοδικές εφεδρείες 

για τις U197 και για ω1, ΜW 
120 120 120 96.3 

Ολική παραγωγή στην DA αγορά από U76, 

ΜW 
233.3 269.2 296.3 304 

Ηλεκτρική ενέργεια για καθοδικές εφεδρείες 

για τις U76 και για ω1, ΜW 
120 120 120 120 

 

Η ενεργοποίηση των μονάδων U20-3 και U20-4 αποτελεί την κύρια διαφορά στο σενάριο 

συμφόρησης σε σχέση με το αρχικό σύστημα. Οι μονάδες αυτές μετέχουν στην DA αγορά 

μόνο για t13 στο Σενάριο 2. Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο η τιμή ηλεκτρικής ενέργειας 

επιδέχεται μια ξαφνική μείωση σε κάποιους κόμβους και μια ξαφνική αύξηση σε κάποιους 

άλλους. Συγκεκριμένα στον κόμβο n118 που βρίσκεται η U400-1 για t13 η τιμή πώλησης 

ηλεκτρικής ενέργειας φτάνει στα 14.295 €/MW, ενώ τις υπόλοιπες περιόδους κυμαίνεται σε 

χαμηλότερα επίπεδα. Επίσης στους κόμβους n101 και n102 η τιμή για t13 είναι 15.531 

€/MW και 15.632 €/MW αντίστοιχα, πάλι μεγαλύτερη από την υπόλοιπη ημέρα. Στο Σενάριο 

1 η ίδια παράμετρος λαμβάνει τιμή ίση με 15.348 €/MW για κάθε κόμβο. 

 Στο σύστημα του Σεναρίου 2 η συμμετοχή της μονάδας U400-1 μειώνεται σε σχέση με το 

αρχικό σενάριο και λειτουργώντας οι U20-3, U20-4 και με μία αύξηση στην παραγωγή της 
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U76-2 καλύπτεται η διαφορά στην ηλεκτρική ενέργεια. Οι U76-2 και U20-3, U20-4 

βρίσκονται στους κόμβους n101 και n102 αντίστοιχα. Επομένως, για t13 φαίνεται μια 

προτίμηση σε μονάδες που βρίσκονται σε κόμβους με υψηλότερες τιμές πώλησης ηλεκτρικής 

ενέργειας στο σύστημα με συμφόρηση σε σχέση με το σύστημα χωρίς συμφόρηση. Μάλιστα, 

εξετάστηκε η περίπτωση η αλλαγή αυτή να οφείλεται στο πως διαμορφώνεται η RT αγορά, 

αφού παρατηρήθηκε αύξηση των MW της U400-1 για ανοδικές εφεδρείες.  

Συγκρίνοντας, όμως, το κέρδος των  U76-2 και U400-1 στο Σενάριο 1 και στο Σενάριο 2, 

διότι είναι αυτές που ενεργοποιούνται και στα δύο συστήματα, φαίνεται πως συνολικά δεν 

επωφελούνται περισσότερο όταν υπάρχει πηγή συμφόρησης. Στον Πίνακα 3.12 

αποτυπώνεται η συμμετοχή των U76-2 και U400-1 για t13. H ενεργοποίηση μονάδων σε 

κόμβους με υψηλότερη τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας οφείλεται στην προσπάθεια 

διαχείρισης της συμφόρησης και μόνο. Αυτό φαίνεται και από το κοινωνικό όφελος για τα 

δύο σενάρια (Πίνακας 3.13) καθώς η συμφόρηση προκαλεί μείωση της συγκεκριμένης 

παραμέτρου. 

Πίνακας 3.12: Σύγκριση συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μονάδων για τις t13  για τα δύο σενάρια. 

 

Ηλεκτρική 

ενέργεια  για t13 

στην DA, MW 

Ηλεκτρική ενέργεια για ανοδικές 

εφεδρείες για t13 για κάθε Σενάριο ω, 

MW 

Ηλεκτρική ενέργεια για 

καθοδικές εφεδρείες για t13 

για κάθε Σενάριο ω, MW 

U76-2 U400-1 
U76-1 U400-1 U76-1 U400-1 

ω1 ω2 ω3 ω1 ω2 ω3 ω1 ω2 ω3 ω1 ω2 ω3 

Αρχικό 

σύστημα 
68 320 - - 8 80 80 80 30 - - - - - 

Σύστημα 

με 

συμφόρηση 

76 289 - - 17 111 111 111 30 - - - - - 

 

Πίνακας 3.13: Κοινωνικό όφελος για το αρχικό σενάριο και το σενάριο με μία πηγή συμφόρησης. 

 Αρχικό σενάριο Σενάριο με μία πηγή συμφόρησης 

Κοινωνικό όφελος, € 5,583,778 5,579,402 
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3.4 Σενάριο 3:  Αύξηση δυναμικότητας αιολικών πάρκων  
Η διαμόρφωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα των 24 κόμβων 

εξετάστηκε και για δύο περιπτώσεις αύξησης της δυναμικότητας των αιολικών πάρκων. 

Έτσι, ενώ στο αρχικό σύστημα η δυναμικότητα των αιολικών πάρκων αποτελούσε το 13%  

της συνολικής δυναμικότητας, το πρόβλημα επιλύθηκε με αύξηση αυτού του ποσοστού σε 

20% και 27%. Τα δεδομένα των νέων σεναρίων παρουσιάζονται στους Πίνακες 3.14 και 

3.15. 

Πίνακας 3.14: Δυναμικότητα αιολικών πάρκων  όταν αντιπροσωπεύει το 20% της ολικής  για τα 3 σενάρια απόδοσης 
ΑΠΕ. 

Δυναμικότητα αιολικού πάρκου, ΜW 

 ω1 ω2 ω3 

W1 341 170 90 

W2 255 128 60 

W3 255 128 60 

 

Πίνακας 3.15: Δυναμικότητα αιολικών πάρκων  όταν αντιπροσωπεύει το 27% της ολικής  για τα 3 σενάρια απόδοσης 
ΑΠΕ. 

Δυναμικότητα αιολικού πάρκου, ΜW 

 ω1 ω2 ω3 

W1 480 240 120 

W2 380 180 90 

W3 390 190 95 

 

Η αύξηση στη δυναμικότητα των αιολικών πάρκων οδήγησε σε χαμηλότερες τιμές 

πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στη DA αγορά, αφού οι ΑΠΕ παράγουν σε μηδενικό 

κόστος. Στο Σχήμα 3.8 παρουσιάζεται η μεταβολή της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας στη 

διάρκεια της ημέρας για τα δύο σενάρια αύξησης της δυναμικότητας των παραγωγών ΑΠΕ. 

Όταν η δυναμικότητα των ΑΠΕ φτάνει το 20% της συνολικής δυναμικότητας η τιμή 

αυξάνεται με συνεχείς ενδιάμεσες διακυμάνσεις μέχρι το χρονικό διάστημα t13. Εκείνη την 

περίοδο επιτυγχάνεται η μέγιστη τιμή στα 14.015 €/MW. Στην περίπτωση που η 

δυναμικότητα των αιολικών πάρκων φτάνει το 27% η τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας 

ακολουθεί ίδια πορεία αλλά κυμαίνεται σε χαμηλότερα νούμερα. Δηλαδή, ακόμα και τη 

χρονική περίοδο t13 η υψηλότερη τιμή πώλησης είναι 12.561 €/MW.  
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Σχήμα  3.8: Τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην DA αγορά για το Σενάριο 3. 

 

Στην RT αγορά οι τιμές διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα για όλο το χρονικό ορίζοντα που 

εξετάζεται (Σχήμα 3.9). Γενικά, η τιμή πώλησης μειώνεται όσο η δυναμικότητα των 

αιολικών πάρκων αυξάνεται. Η διαφοροποίηση στη ζώνη τιμών που επιτυγχάνεται σε κάθε 

περίπτωση απόδοσης των W1, W2, W3 γίνεται περισσότερο αισθητή στα σενάρια μέγιστης 

και μειωμένης απόδοσης των αιολικών πάρκων, ω1 και ω3 αντίστοιχα. Στο Σενάριο ω3 η 

μέγιστη τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για τα σενάρια 20% και 27% κάλυψης 

δυναμικότητας από παραγωγούς ΑΠΕ φτάνει τα 23.130 €/MW και 18.297 €/MW αντίστοιχα. 

Η μειωμένη απόδοση των παραγωγών ΑΠΕ εισάγει μεγαλύτερη αβεβαιότητα στο σύστημα, 

άρα είναι αναμενόμενο η τιμή πώλησης να αυξηθεί κατά πολύ όταν αυτές δεν αποδίδουν. 

Οι μονάδες W1, W2, W3 δεν λειτουργούν στο μέγιστο της δυναμικότητάς τους στις 

περιπτώσεις του Σεναρίου 3 στη DA αγορά, σε αντίθεση με το Σενάριο 1. Η ηλεκτρική 

ενέργεια που προσδίδει κάθε μία από τις συγκεκριμένες μονάδες στη DA αγορά για κάθε 

σύστημα στο Σενάριο 3 παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.10. Στην περίπτωση που η δυναμικότητα 

των παραγωγών ΑΠΕ αποτελεί το 20% της συνολική δυναμικότητας αξιοποιούνται στη DA 

αγορά τα 666 MW από τα 851 MW που μπορούν να παράγουν οι W1, W2, W3. Όταν οι 

μονάδες αυτές καλύπτουν τα 27% της συνολικής δυναμικότητας αξιοποιούνται 850 MW από 

τα 1250 MW. Σε ποσοστιαία βάση στην πρώτη περίπτωση το σύστημα χρησιμοποιεί το 78% 

και στη δεύτερη το 68% της μέγιστης ηλεκτρικής ενέργειας που μπορούν να προσδώσουν οι 

μονάδες ΑΠΕ.  
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Σχήμα  3.9: Τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην RT αγορά για τα Σενάρια δυναμικότητας αιολικών πάρκων 20% (αριστερά) 
και 27% (δεξιά). 

 

 

Σχήμα  3.10 : Ηλεκτρική ενέργεια στην DA αγορά από τις μονάδες ΑΠΕ  για τα σενάρια δυναμικότητας αιολικών 
πάρκων 20% (αριστερά) και 27% (δεξιά). 

 

Άρα, το μοντέλο, στις περιπτώσεις που εξετάστηκαν, δεν αξιοποιεί στο έπακρον την 

επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές εις βάρος των συμβατικών μονάδων. 

Το σύστημα λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, διότι αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής  από 

τις ανεμογεννήτριες στο ενεργειακό μίγμα, αυξάνεται και η ηλεκτρική ενέργεια που θα 

χρειαστεί για ανοδικές εφεδρείες για την κάλυψη αναγκών στην RT αγορά λόγω μειωμένης 

απόδοσης των αιολικών πάρκων. Όμως, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για ανοδικές 

εφεδρείες είναι υψηλότερη σε σχέση με τις τιμές προσφοράς παραγωγής ενέργειας στη DA 

αγορά από συμβατικές πηγές. Επομένως, o MO για να διατηρήσει στο μέγιστο το κοινωνικό 

όφελος απορρίπτει τη χρήση των αιολικών πάρκων στο μέγιστο βαθμό στη DA αγορά για να 

διατηρήσει την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας σε χαμηλά επίπεδα στην RT αγορά.  
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Σε σχέση με τις συμβατικές μονάδες στη DA αγορά, παρατηρήθηκε πως οι μονάδες τύπου 

U76 στο σενάριο του 20% και του 27% μετέχουν σε μικρότερο ποσοστό στο ενεργειακό 

μίγμα σε κάθε χρονική στιγμή σε σχέση με το αρχικό σύστημα. Ο τύπος των μονάδων αυτών 

έχει το υψηλότερο κόστος από αυτούς που ενεργοποιούνται στο βασικό σύστημα, οπότε 

αφού αυξάνεται το ποσοστό συνεισφοράς των αιολικών πάρκων είναι λογικό να είναι οι 

πρώτες που θα επηρεαστούν. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι οι μονάδες U400-1, U400-2 που 

ενεργοποιούνται σε όλες τις περιπτώσεις λειτουργούν για δυναμικότητες μικρότερες των 400 

MW που είναι η μέγιστή τους, ενώ οι U155 που η προσφορά τους είναι υψηλότερη παράγουν 

155 MW, το μέγιστο, στην DA αγορά.  

Παράλληλα οι U400-1, U400-2 ενεργοποιούνται για προσφορά ανοδικών εφεδρειών ενώ 

οι τύπου U155 για προσφορά καθοδικών εφεδρειών, αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο ώστε να 

αιτιολογηθεί ο ρόλος τους στη DA αγορά. Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα προέρχονται 

από ένα στοχαστικό μαθηματικό μοντέλο. Δηλαδή, η εκκαθάριση της DA και της RT αγοράς 

πραγματοποιείται ταυτόχρονα και όχι διαδοχικά όπως συμβαίνει στην πραγματικότητα. 

Επομένως, στην RT αγορά ηλεκτρικής ενέργειας το σύστημα θέλει να καλύψει αστάθειες 

από την DA αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, άρα ενεργοποιεί ανοδικές και καθοδικές εφεδρείες.  

Το κοινωνικό όφελος αυξήθηκε με αύξηση της συνολικής δυναμικότητας, κατά 43,604€ 

και 92,063€ σε σύγκριση με το Σενάριο 1, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3.16. Στον Πίνακα 

3.17 παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία και η παραγωγή ηλεκτρικής  ενέργειας της 

μονάδας U197-2 για το αρχικό σύστημα και τις δύο περιπτώσεις του Σεναρίου 3. Όπως 

αναμένεται η τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στη DA αγορά και στην RT αγορά μειώνεται με 

αύξηση της συνεισφοράς της αιολικής ενέργειας, παράλληλα αυξάνεται η ενέργεια για 

ανοδικές και καθοδικές εφεδρείες, όταν αυτό ενεργοποιείται αφού διακυβεύονται 

περισσότερα MW ηλεκτρικής ενέργειας από την απόδοση των αιολικών πάρκων.  
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Πίνακας 3.16: Κοινωνικό όφελος για τα τρία σενάρια. 

 
Αρχικό 

σύστημα 

Σύστημα  20% μέγιστης 

συνεισφοράς αιολικής 

ενέργειας 

Σύστημα  27% μέγιστης 

συνεισφοράς αιολικής 

ενέργειας 

Κοινωνικό 

όφελος, € 
5,583,778 5,627,382 5,675,841 

 
Πίνακας 3.17: Αποτελέσματα συστήματος για U197-2 και W2 για t13 και για τρία σενάρια. 

 Αρχικό 
σύστημα 

Σύστημα  20% 
μέγιστης συνεισφοράς 

αιολικής ενέργειας 

Σύστημα  27% 
μέγιστης συνεισφοράς 

αιολικής ενέργειας 
Τιμή ηλεκτρικής 

ενέργειας DA αγορά, 
Euro/MW 

15.348 14.011 12.561 

Ηλεκτρική ενέργεια στην 
DA από U197-2, ΜW 197 183 182 

Ηλεκτρική ενέργεια στην 
DA από W2, ΜW 150 255 380 

Τιμή ηλεκτρικής 
ενέργειας RT αγορά ω1, 

Euro/MW 
9.570 8.920 6.650 

Ηλεκτρική ενέργεια στην 
RT από U197-2 για ω1, 

MW 
-80* -90 -90 

Τιμή ηλεκτρικής 
ενέργειας RT αγορά ω2, 

Euro/MW 
11.675 10.575 11.483 

Ηλεκτρική ενέργεια στην 
RT από U197-2 για ω2, 

MW 
- - - 

Τιμή ηλεκτρικής 
ενέργειας RT αγορά ω3, 

Euro/MW 
23.720 23.130 18.297 

Ηλεκτρική ενέργεια στην 
RT από U197-2 για ω3, 

MW 
- +14* +15 

* Το «-» αναφέρεται στις καθοδικές εφεδρείες και το «+» στις ανοδικές. 
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3.5 Σενάριο 4: Προσαύξηση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας  
Η αύξηση της ζήτησης του κάθε πελάτη κατά 15% (Πίνακας 3.18 και Πίνακας 3.19) 

εξετάστηκε στο συγκεκριμένο σενάριο. Μια τέτοια αύξηση μπορεί να οφείλεται στις 

ενεργειακές απαιτήσεις ορισμένων περιόδων του χρόνου. Τους Καλοκαιρινούς μήνες λόγω 

των υψηλών θερμοκρασιών και της ανάγκης για χρήση κλιματιστικών η ζήτηση σε 

ηλεκτρική ενέργεια κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα.   

Πίνακας 3.18: Μέγιστη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, MW, για κάποιους από τους πελάτες στο Σενάριο 4. 

Χρόνος, hr Πελάτες, d 

 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 

1 93 84 155 64 61 117 108 147 

2 91 81 151 62 60 114 105 144 

3 87 78 145 60 57 109 101 138 

4 84 76 141 58 56 106 98 134 

5 93 84 155 64 61 117 108 147 

6 107 96 179 74 71 135 124 170 

7 111 100 185 76 73 140 128 175 

8 112 100 186 77 73 141 129 177 

9 116 104 194 80 76 146 135 184 

10 119 107 199 82 78 150 138 189 

11 122 110 203 84 80 154 141 193 

12 124 112 207 85 82 156 144 197 

13 127 114 211 87 83 160 147 201 

14 121 109 202 83 80 153 141 192 

15 120 108 200 82 79 151 139 190 

16 118 106 197 81 78 149 137 187 

17 116 105 194 80 77 147 135 184 

18 113 102 188 77 74 142 131 179 

19 109 98 182 75 72 138 127 173 

20 111 99 184 76 73 139 128 175 

21 107 96 179 74 71 135 124 170 

22 104 93 173 71 68 131 120 164 

23 101 90 168 69 66 127 116 159 

24 99 89 166 68 65 125 115 157 
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Πίνακας 3.19: Μέγιστη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, MW, για τους υπόλοιπους πελάτες στο Σενάριο 4. 

Χρόνος, hr Πελάτες, d 

 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 

1 151 168 229 167 273 86 287 156 110 

2 147 164 222 163 266 84 280 152 107 

3 141 157 213 156 255 81 268 146 103 

4 137 152 207 152 248 78 260 142 100 

5 151 168 229 167 273 86 287 156 110 

6 174 194 264 193 315 99 331 180 127 

7 180 200 272 199 325 103 342 186 131 

8 181 202 274 201 328 104 345 187 132 

9 188 210 285 209 341 108 358 195 138 

10 193 215 293 214 350 110 368 200 141 

11 198 220 300 219 358 113 376 205 145 

12 201 224 305 223 365 115 383 208 147 

13 205 229 311 228 372 117 391 212 150 

14 197 219 298 218 357 112 375 204 144 

15 194 216 294 215 352 111 370 201 142 

16 191 213 289 212 346 109 364 198 140 

17 189 210 286 209 342 108 359 195 138 

18 183 204 277 203 332 105 348 189 134 

19 177 197 268 196 321 101 337 183 130 

20 179 200 271 199 324 102 341 185 131 

21 174 194 264 193 315 99 331 180 127 

22 168 187 255 186 305 96 320 174 123 

23 163 182 247 181 295 93 310 169 119 

24 161 179 244 178 292 92 306 167 118 

 

Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στη DA αγορά όπως διαμορφώθηκε από την εκκαθάριση 

της αγοράς είναι η ίδια σε όλους του κόμβους, αλλά μεταβάλλεται με το χρόνο. Η ηλεκτρική 

ενέργεια πωλείται στη χαμηλότερη τιμή, δηλαδή στα 10.888 €/MW, τις χρονικές περιόδους 

t2, t3 και στην υψηλότερη, 20.718 €/MW, για t12, t14. Στις ανοδικές και καθοδικές εφεδρείες 

η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας επίσης μεταβάλλεται με το χρόνο για κάθε Σενάριο ω της 

απόδοσης των αιολικών πάρκων. Συγκεκριμένα, στα τρία Σενάρια ω η τιμή στην αρχή της 
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ημέρας ακολουθεί μια συνεχόμενη αυξητική πορεία ωσότου φτάσει ένα πλατό στη μέση του 

χρονικού διαστήματος που εξετάζεται. Το πλατό αυτό είναι ίσο με 17.413 €/MW για το 

Σενάριο ω1, 19.278 €/MW για το ω2 και 23.720 €/MW για το ω3. Στο τέλος της ημέρας 

παρατηρείται μια συνεχής μείωση μέχρι να σταθεροποιηθεί σε μία χαμηλότερη τιμή, 9.570 

€/MW για το ω1, 11.157 €/MW για το ω2 και 17.240 €/MW για το ω3. 

 Η αγορά με αυξημένη ζήτηση χαρακτηρίζεται από αυξημένες τιμές στη DA αγορά, αλλά 

και στην RT αγορά σε σχέση με το Σενάριο 1 (Σχήμα 3.11 και Σχήμα 3.12). Στη DA αγορά η 

μέγιστη διαφορά παρατηρείται για t13, αφού στο Σενάριο 4 η τιμή πώλησης αγγίζει τα 

20.718 €/MW, ενώ στο Σενάριο 1 φτάνει τα 15.348 €/MW. Παρατηρείται, δηλαδή, μια 

αύξηση κατά 35%. Διαφορές στην τιμή σε τέτοια ποσοστά είναι λογικές, αφού το σύστημα 

πρέπει με την ίδια δυναμικότητα να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες. Για παράδειγμα στο 

χρονικό διάστημα t2 στο αρχικό σύστημα καλύπτονται 2081MW, ενώ στο Σενάριο 4 

καλύπτονται 2393MW. Επίσης, οι μονάδες ΑΠΕ λειτουργούν στη DA αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας στο μέγιστο της δυναμικότητάς τους ήδη από το αρχικό σενάριο. Επομένως, 

ενεργοποιούνται μονάδες που παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια σε μεγαλύτερο κόστος και τα 

αιολικά πάρκα συνεχίζουν να λειτουργούν στα όριά τους για να καλυφθεί η αυξημένη 

ζήτηση.  

 

Σχήμα  3.11 : Τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τα Σενάρια 1 και 4 στην DA αγορά. 
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Σχήμα  3.12 : Τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τα Σενάρια 1 και 4 στην RT αγορά για ω2. 

 

Στον Πίνακα 3.20 και στον Πίνακα 3.21 παρουσιάζονται τα MW ηλεκτρικής ενέργειας για 

τις συμβατικές μονάδες U20-1, U76-1, U76-2 και U100-2 στα Σενάρια 1 και 4. Στη DA 

αγορά λειτουργούν οικονομικά συμφέρουσες μονάδες, όπως η U76-1, ενώ στο σενάριο 

αυξημένης ζήτησης ενεργοποιούνται και μονάδες με μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος, όπως η 

U20-1, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες. Ακόμα, στο αρχικό σύστημα μονάδες  τύπου U20 και 

U76,  ενεργοποιούνται στην περίπτωση προσφοράς ανοδικών εφεδρειών, όταν τα αιολικά 

πάρκα έχουν μειωμένη απόδοση. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να ισχύσει και στο Σενάριο 4, αφού 

οι U20-1, U76-1, U76-2 χρησιμοποιούνται στη μέγιστη δυναμικότητά τους στη DA αγορά 

για την ίδια χρονική περίοδο. Έτσι, μοναδική λύση αποτελεί το να συμβάλουν στις ανοδικές 

εφεδρείες μονάδες με μεγαλύτερο κόστος παραγωγής, όπως η U100-1. Άρα, επιβεβαιώνεται 

πως το σύστημα ενεργοποιεί σταδιακά τις μονάδες από αυτές με τις χαμηλότερες προσφορές 

προς αυτές με τις υψηλότερες, ώστε να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες. 
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Πίνακας 3.20: Δεδομένα παραγωγής για συγκεκριμένες μονάδες στο Σενάριο 1  για t16. 

Μονάδα 
Pda, 

MW 

𝒓𝒓𝒖𝒖𝒖𝒖, MW 𝒓𝒓𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅, MW 𝝀𝝀𝑫𝑫𝑫𝑫, €/𝑴𝑴𝑴𝑴 𝝀𝝀𝑹𝑹𝑹𝑹,𝝎𝝎, €/𝑴𝑴𝑴𝑴 

ω1 ω2 ω3 ω1 ω2 ω3 

13.145 

ω1 ω2 ω3 

U20-1 - - - 20 - - - 

9.570 11.157 17.240 
U76-1 30 - - 30 30 - - 

U76-2 30 - - 30 30 - - 

U100-2 - - - - - - - 

W1, ΜW 200 W2, ΜW 150 W3, ΜW 150 

Lsh, MW 0 Wsp, MW 0 

 

 

Πίνακας 3.21: Δεδομένα παραγωγής για συγκεκριμένες μονάδες στο Σενάριο 4 για t16. 

Μονάδα 
Pda, 

MW 

𝒓𝒓𝒖𝒖𝒖𝒖, MW 𝒓𝒓𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅, MW 𝝀𝝀𝑫𝑫𝑫𝑫, €/𝑴𝑴𝑴𝑴 𝝀𝝀𝑹𝑹𝑹𝑹,𝝎𝝎, €/𝑴𝑴𝑴𝑴 

ω1 ω2 ω3 ω1 ω2 ω3 

19.327 

ω1 ω2 ω3 

U20-1 20 - - - - - - 

10.460 19.278 23.720 
U76-1 76 - - - 30 - - 

U76-2 76 - - - - - - 

U100-2 28 - - 72 28 - - 

W1, ΜW 200 W2, ΜW 150 W3, ΜW 150 

Lsh, MW 0 Wsp, MW 0 

 

Η ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτεται πλήρως και στο Σενάριο 1 και στο Σενάριο 

4. Στην περίπτωση αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, η ηλεκτρική ενέργεια στην DA 

αγορά καλύπτεται από 27 από τις 32 συνολικά διαθέσιμες συμβατικές μονάδες, ενώ στο 

αρχικό σύστημα από 19. Το κοινωνικό όφελος αυξάνεται με αύξηση της ζήτησης κατά 14% 

σε σχέση με το αρχικό σύστημα, Πίνακας 3.22. Στην εκκαθάριση της αγοράς παίρνουν μέρος 

και παίκτες με υψηλότερες προσφορές που μάλιστα καλούνται να προσδώσουν στο σύστημα 
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σημαντικά ποσά ηλεκτρικής ενέργειας. Επομένως, η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας 

κυμαίνεται σε υψηλότερες τιμές στο Σενάριο 4 σε σχέση με το Σενάριο 1.  

Πίνακας 3.22: Κοινωνικό όφελος για το Σενάριο 1 και το Σενάριο 4. 

 Αρχικό Σενάριο Σενάριο προσαύξησης στη ζήτηση 
ηλεκτρικής ενέργειας 

Κοινωνικό όφελος, € 5,583,778 6,352,755 

 

3.6 Σενάριο 5: Σύστημα με δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 
Η ύπαρξη μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα εξετάστηκε ως 

πιθανό σενάριο. Οι μονάδες αυτές θεωρήθηκε πως είναι δύο συνολικά (S1, S2) και πως 

βρίσκονται στους κόμβους n109 και n111. Οι κόμβοι που τοποθετήθηκαν οι μονάδες 

αποθήκευσης επιλέχθηκαν τυχαία να είναι ίδιοι με αυτούς όπου εμφανίζεται και η πηγή 

συμφόρησης στο Σενάριο 2 αλλά και σε επόμενο σενάριο της συγκεκριμένης διπλωματικής 

εργασίας. Γενικά, οι μονάδες αποθήκευσης χαρακτηρίζονται από τρεις καταστάσεις 

λειτουργίας, την φόρτιση, την εκφόρτιση και την κατάσταση αδράνειας, ενώ η απόδοσή τους 

θεωρήθηκε πως αγγίζει το 100%. Η κατάσταση αδράνειας δεν μελετήθηκε λεπτομερώς στο 

συγκεκριμένο μοντέλο. Τα δεδομένα δυναμικότητας των μονάδων αυτών φαίνονται στον 

Πίνακα 3.23 και στον Πίνακα 3.24. Τα οικονομικά δεδομένα των μονάδων αποθήκευσης 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.25. Η τοπολογία του νέου συστήματος για την αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας φαίνεται στο Σχήμα 3.13.  

Πίνακας 3.23: Δεδομένα δυναμικότητας μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Μέγιστη δυναμικότητα στην DA αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, MW 

 Εκφόρτιση Φόρτιση 

S1 200 180 

S2 100 90 

 

 Μέγιστη δυναμικότητα για ανοδικές εφεδρείες, MW 

 Εκφόρτιση Φόρτιση 

S1 100 100 

S2 50 50 
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Πίνακας 3.24: Συμπληρωματικά δεδομένα δυναμικότητας μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

 Μέγιστη δυναμικότητα για καθοδικές εφεδρείες, MW 

 Εκφόρτιση Φόρτιση 

S1 100 100 

S2 50 50 

 
Μέγιστη ενέργεια που μπορεί 

να αποθηκευτεί, MW 

Ενέργεια που είναι αποθηκευμένη 

στην αρχή του χρονικού ορίζοντα, 

MW 

S1 350 0 

S2 250 0 

 

Πίνακας 3.25: Οικονομικά δεδομένα μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Κόστος εκφόρτισης αποθήκης ενέργειας 
στην DA αγορά, €/MW 

Κόστος φόρτισης αποθήκης ενέργειας 
στην DA αγορά, €/MW 

S1 10 S1 2 

S2 8 S2 1 
  

Κόστος εκφόρτισης αποθήκης ενέργειας για 
ανοδικές και καθοδικές εφεδρείες, €/MW 

Κόστος φόρτισης αποθήκης ενέργειας 
για ανοδικές και καθοδικές εφεδρείες, 

€/MW 

S1 6 S1 6 

S2 6 S2 6 
 

Ο ΜΟ αξιοποιεί τις δυνατότητες του νέου συστήματος και των νέων μονάδων, ώστε να 

επιτευχθεί χαμηλότερη τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά. Το κέρδος των 

ιδιοκτητών των μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ή οποιουδήποτε άλλου παίκτη 

δεν αποτελεί στόχο του ΜΟ. Αυτό αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα του αλγορίθμου, 

αφού οι μονάδες αποθήκευσης δεν φαίνεται να προσδίδουν ηλεκτρική ενέργεια, όταν οι τιμές 

πώλησης είναι υψηλές και να λειτουργούν σε καθεστώς φόρτισης, όταν οι τιμές πώλησης 

είναι χαμηλότερες, ώστε να ωφεληθούν οικονομικά.  
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Σχήμα  3.13: Τοπολογία συστήματος με μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
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Η διακύμανση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας, στη DA αγορά, στο νέο σύστημα 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.14. Η μέγιστη τιμή 13.323 €/MW παρατηρείται για τις περιόδους 

t13-t16, δηλαδή στο μέσο της ημέρας. Το πλατό που επιτυγχάνεται στις τιμές του Σεναρίου 5 

για t13-t16 είναι μικρότερο κατά 2.025 €/MW από τη μέγιστη τιμή του Σεναρίου 1 που 

επιτυγχάνεται για t13. Η ύπαρξη μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας οδηγεί σε 

μειωμένες τιμές πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό παρατηρείται διότι οι μονάδες 

αποθήκευσης δρώντας ως παραγωγοί προσφέρουν σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τους 

περισσότερους παραγωγούς συμβατικών μονάδων. Οι τιμές που επιτυγχάνονται δεν είναι 

μόνο χαμηλότερες αλλά και με μικρότερη διακύμανση, γιατί υπάρχει επιπλέον ηλεκτρική 

ενέργεια που μπορεί να αξιοποιηθεί σε διαφορετική χρονική περίοδο από αυτή που 

παράγεται. 

 

Σχήμα  3.14: Τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην DA αγορά για το Σενάριο 5 και το αρχικό σύστημα. 

 

Στο Σχήμα 3.15 φαίνεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τα συστήματα με 

δυνατότητα αποθήκευσης στα Σενάρια ω1, ω2, ω3. Όταν οι ανεμογεννήτριες αναμένεται να 

έχουν τη μέγιστη απόδοση η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει σταθερή και ίση με 

9.570 €/MW για το μεγαλύτερο μέρος του χρονικού ορίζοντα που εξετάζεται. Η μεγαλύτερη 

απόκλιση που παρουσιάζει σε σχέση με αυτή την τιμή είναι 1 €/MW στο τέλος της ημέρας. 

Στην περίπτωση που οι ανεμογεννήτριες αναμένεται να έχουν μια μέση απόδοση, η τιμή 

ηλεκτρικής ενέργειας στα συστήματα με δυνατότητα αποθήκευσης φτάνει τα 10.958 €/MW 

για t14-t17. Στο σύνολό τους οι τιμές του ω2 ταυτίζονται με αυτές του ω1. Άρα, οι μονάδες 
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αποθήκευσης προσδίδουν μια σταθερότητα στο σύστημα σε σχέση με την αβεβαιότητα των 

αιολικών πάρκων. 

 

Σχήμα  3.15: Τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην RT αγορά για το Σενάριο 5. 

 

Στο Σενάριο ω3 η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται ωσότου φτάσει την τιμή 

17.240 €/MW, όπου και παραμένει σταθερή για t10-t16. Στο Σενάριο 1 αναφέρθηκε πως η 

μέγιστη τιμή που επιτυγχάνεται για μειωμένη απόδοση των W1, W2, W3 είναι 23.720 €/MW 

για t13. Η μεγάλη αυτή αύξηση σε σχέση με την υπόλοιπη χρονική περίοδο που εξετάζεται 

απαλείφεται στο σύστημα με δυνατότητα αποθήκευσης (Σχήμα 3.16). Αυτό επιτυγχάνεται 

αφού η S1 προσδίδει ηλεκτρική ενέργεια εκείνη την περίοδο και η προσφορά της στον ΜΟ 

είναι χαμηλότερη από τη πλειοψηφία των προσφορών συμβατικών παραγωγών. Επομένως, 

καθίσταται πάλι σαφές πως ο ΜΟ αξιοποιεί τις δυνατότητες των μονάδων αποθήκευσης 

ηλεκτρικής ενέργειας με τέτοιο τρόπο ώστε να μειωθούν οι τιμές πώλησης για να αυξηθεί το 

κοινωνικό όφελος, χωρίς να στοχεύει στην μεγιστοποίηση του κέρδους των S1, S2. 

Η κατάσταση εκφόρτισης για τις μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.17 για τη DA αγορά. Για t13, όταν δηλαδή στο Σενάριο 1 

επιτυγχάνεται η μέγιστη τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (Σχήμα 3.14), στο Σενάριο 5 

προσδίδει ενέργεια η S1. Επιλέγεται η S1 που μπορεί να δώσει το μεγαλύτερο ποσό 

ενέργειας, 200MW, και με αυτόν τον τρόπο η τιμή πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος μειώνεται. 

Οι μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας δεν φορτίζονται στη DA αγορά για καμία 

χρονική περίοδο. Στο συγκεκριμένο μοντέλο το φαινόμενο αυτό είναι αποδεκτό, αφού δεν 
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υπάρχει κάποιος περιορισμός που να επιβάλει την αξιοποίηση της μονάδας είτε και στην DA 

και στην RT αγορά, είτε σε καμία από τις δύο.   

 

Σχήμα  3.16: Τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην RT αγορά για το Σενάριο 5 και το Σενάριο 1 για ω3. 

 

 

Σχήμα  3.17: Κατάσταση εκφόρτισης των μονάδων S1, S2 στη DA αγορά. 

 

Στο Σχήμα 3.18 παρουσιάζεται η κατάσταση φόρτισης για τις μονάδες αποθήκευσης 

ηλεκτρικής ενέργειας στην RT αγορά στα Σενάρια ω1 και ω2. Οι τιμές του Σχήματος 3.18 

προέκυψαν ως η διαφορά της ηλεκτρικής ενέργειας για καθοδικές εφεδρείες και της 

ενέργειας για ανοδικές εφεδρείες. Έτσι, προσδιορίζεται η ηλεκτρική ενέργεια που τελικά 

μπαίνει στις μονάδες αποθήκευσης. Επομένως, κάθε αρνητική τιμή δείχνει πως δεν 

φορτίζονται οι S1, S2 αλλά μειώνεται η ενέργεια που αυτές αναμένουν από τους παραγωγούς 

και έχει συμφωνηθεί στην DA αγορά. Στην περίπτωση που η ηλεκτρική ενέργεια από τα 
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αιολικά πάρκα είναι η ελάχιστη αναμενόμενη οι μονάδες αποθήκευσης δεν μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν ηλεκτρική ενέργεια για να φορτίσουν. Αυτό συμβαίνει διότι αυτή την 

ενέργεια πρέπει να την προσδώσουν οι παραγωγοί στους καταναλωτές-πελάτες για να 

καλυφθεί η ζήτηση. 

Συμπληρωματικά, στο Σχήμα 3.19 παρουσιάζεται η κατάσταση εκφόρτισης των μονάδων 

S1, S2 στην RT αγορά πάλι για τα Σενάρια ω1 και ω3. Οι τιμές σε αυτή την περίπτωση 

προέκυψαν από τη διαφορά της ηλεκτρικής ενέργειας για ανοδικές εφεδρείες και της 

ενέργειας για καθοδικές εφεδρείες, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει την ηλεκτρική ενέργεια 

που προσδίδεται στο σύστημα. Η αρνητική τιμή συμβολίζει την ηλεκτρική ενέργεια που 

προοριζόταν για να δοθεί στους καταναλωτές αλλά τελικά παρέμεινε στη μονάδα 

αποθήκευσης. Αυτό το φαινόμενο δεν παρατηρείται στο Σενάριο ω3, αφού ο ΜΟ 

χρησιμοποιεί τις S1, S2 όπου χρειαστεί για να καλύψει ελλείψεις λόγω της αβεβαιότητας των 

W1, W2, W3. Σε κάθε περίπτωση, όταν ενεργοποιούνται οι μονάδες αποθήκευσης 

λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

 

Σχήμα  3.18 :  Κατάσταση φόρτισης για τις μονάδες αποθήκευσης S1, S2 για το Σενάριο ω1 (αριστερά) και ω3 (δεξιά). 

 

Σχήμα  3.19 : Κατάσταση εκφόρτισης για τις μονάδες αποθήκευσης S1, S2 για το Σενάριο ω1 (αριστερά) και ω3 (δεξιά). 
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Το καθεστώς φόρτισης (state of charge) των μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, 

Σχήμα 3.20, δείχνει το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας που υπάρχει αποθηκευμένο για κάθε 

χρονικό διάστημα στη διάρκεια της ημέρας. Τη χρονική περίοδο t13 και οι δύο μονάδες 

αποθήκευσης έχουν εκφορτιστεί πλήρως. Άρα, επιβεβαιώνεται πως χρησιμοποιούνται για τη 

μείωση της απότομης αύξησης στην τιμή του ρεύματος εκείνη τη στιγμή της ημέρας. Τη 

χρονική περίοδο t24 οι μονάδες αποθήκευσης S1, S2 προσδίδουν στο σύστημα συνολικά 

300MW το μέγιστο που μπορούν να προσφέρουν. Αυτό οδηγεί στην έξοδο από την DA 

αγορά των συμβατικών μονάδων U197-1, U197-2, U197-3. Ακόμα, ανοδικές εφεδρείες 

καλούνται να προσφέρουν οι μονάδες U400 και οι μονάδες τύπου U76 και U20 που 

αποτελούν τους δύο τύπους μονάδων με την πιο υψηλή προσφορά που επιλέγονται να 

λειτουργήσουν γενικά. Καθοδικές εφεδρείες προσφέρουν μονάδες U155 και U197. Οι 

ανεμογεννήτριες προσφέρουν στο ενεργειακό μίγμα το μέγιστο δυνατόν στην DA αγορά. Το 

κοινωνικό όφελος αυξάνεται συγκριτικά με αυτό στο Σενάριο 1 κατά 13,993€, Πίνακας 3.26.  

 

 

Σχήμα  3.20: State of charge μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Πίνακας 3.26: Κοινωνικό όφελος για κάθε σενάριο. 

 Αρχικό σενάριο 
Σενάριο με δυνατότητα αποθήκευσης στους 

κόμβους n109 και n111 

Κοινωνικό όφελος, 

€ 
5,583,778 5,597,771 
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3.7 Σενάριο 6: Μελέτη περίπτωσης συμφόρησης μεταξύ των κόμβων με 

ταυτόχρονη δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 
Η επίδραση της δυνατότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην τιμή που αυτή 

πωλείται στη DA αγορά και στην RT αγορά διερευνήθηκε σε σύστημα που παρατηρείται 

συμφόρηση λόγω μείωσης στην επιτρεπόμενη ηλεκτρική ενέργεια που μπορεί να μεταφερθεί 

μεταξύ δύο κόμβων. Αναλυτικότερα, η ταυτόχρονη μείωση της μέγιστης δυναμικότητας, 

Tmax, μεταξύ των κόμβων n109-n111 και η παροχή δυνατότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας ήταν τα βασικά στοιχεία του συστήματος για τα οποία επιλύθηκε το μαθηματικό 

μοντέλο στο Σενάριο 6. Τα χαρακτηριστικά των παραγωγών και της ζήτησης παρέμειναν ίδια 

με αυτά του αρχικού μοντέλου. Το ποσό της μέγιστης ηλεκτρικής ενέργειας στη διασύνδεση 

των κόμβων n109 και n111 μειώθηκε από τα 500MW στα 120MW. Τα χαρακτηριστικά των 

μονάδων αποθήκευσης παρέμειναν ίδια με αυτά στο Σενάριο 5.  

Η συμφόρηση που προκλήθηκε αποτυπώνεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην 

DA και στην RT αγορά. Οι τιμές αυτές μεταβάλλονται όχι μόνο στο χρόνο αλλά και μεταξύ 

των κόμβων. Συγκεκριμένα στη DA αγορά η μέγιστη τιμή που επιτυγχάνεται είναι 15.415 

€/MW για t21 στον κόμβο n109, ενώ η ελάχιστη τιμή φτάνει τα 8.011 €/MW για t5 στον 

κόμβο n111, Σχήμα 3.21. Οι κόμβοι n109 και n111 είναι αυτοί στους οποίους υπάρχει η πηγή 

συμφόρησης αλλά και τα δύο ακρότατα των τιμών. Τη χρονική περίοδο t13 στα Σενάρια 1,2 

και 5, δηλαδή στο αρχικό σύστημα, στο σύστημα με συμφόρηση αλλά και στο σύστημα με 

δυνατότητα αποθήκευσης, παρατηρείται μια απότομη αύξηση ή μείωση της τιμής στη DA 

αγορά. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στο Σενάριο 6, αλλά από την απότομη αυτή 

μείωση ή αύξηση ανάλογα με τον κόμβο που εξετάζεται προκύπτει η εξίσωση της τιμής 

πώλησης σε κάθε κόμβο, στα 12.351 €/MW. Άρα, η συμμετοχή μονάδων αποθήκευσης 

ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα αποτρέπει τη μεγιστοποίηση της τιμής, διατηρώντας την 

σε μια μέση τιμή.  
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Σχήμα  3.21: Τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην DA αγορά στη διάρκεια της ημέρας για το Σενάριο 6. 

 

Το φαινόμενο της συμφόρησης επικρατεί και στην RT αγορά. Στο Σχήμα 3.22 φαίνεται η 

τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για t5 στα Σενάρια ω1, ω2 και ω3. Σε όλα αυτά τα σενάρια οι 

καμπύλες των τιμών ακολουθούν την ίδια διακύμανση αλλά κυμαίνονται σε διαφορετικά 

εύρη. Η μέγιστη και ελάχιστη τιμή παρατηρείται, πάλι, στους κόμβους n109 και n111 

αντίστοιχα, όπως και στη DA αγορά. Σε αυτούς τους κόμβους εμφανίζεται η πηγή 

συμφόρησης. Συγκριτικά με το Σενάριο 2 που υπάρχει συμφόρηση αλλά δε μετέχουν στην 

αγορά μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, οι τιμές κυμαίνονται σε χαμηλότερα 

επίπεδα και δεν είναι τόσο έντονη η διακύμανσή τους μεταξύ των κόμβων. Επιπλέον, σε 

σχέση με το Σενάριο 5 που υπάρχουν οι μονάδες S1, S2 αλλά δεν υπάρχει συμφόρηση, στο 

Σενάριο 6 παρατηρείται η διατήρηση της ίδιας τιμής για τρία ή και τέσσερα διαδοχικά 

χρονικά διαστήματα (Σχήμα 3.23).  
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Σχήμα  3.22: Τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην RT αγορά για το Σενάριο 6 για t5. 

 

Σχήμα  3.23: Τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην RT αγορά για τον κόμβο n101. 

 

Οι S1, S2 στην DA αγορά καθορίζεται από το σύστημα πως λειτουργούν αποκλειστικά 

στην κατάσταση εκφόρτισης. Αυτό δεν παραβιάζει τους περιορισμούς του συστήματος, αφού 

δεν ακολουθείται η πολιτική ότι οι μονάδες αποθήκευσης θα πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί 

στη DA αγορά για να λειτουργήσουν και στην RT αγορά. Στον Πίνακα 3.27 παρουσιάζονται 

οι χρονικές περίοδοι για τις οποίες παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια από τις μονάδες 

αποθήκευσης και το ποσό αυτής της ενέργειας. Όταν ενεργοποιούνται οι συγκεκριμένες 

μονάδες προσδίδουν το μέγιστο δυνατόν, δηλαδή 200MW και 100MW για τις S1 και S2 
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αντίστοιχα. Συνολικά τόσο η S1 όσο και η S2 παρέχουν από 400MW ηλεκτρικής ενέργειας 

σε όλη τη διάρκεια της ημέρας στη DA αγορά. Η συμμετοχή των μονάδων αποθήκευσης 

ηλεκτρικής ενέργειας, στη DA αγορά, στο σύστημα με συμφόρηση παρουσιάζεται μειωμένη 

σε σχέση με το Σενάριο 5 κατά 100MW. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην τοποθεσία των 

μονάδων αποθήκευσης, αφού η S1 βρίσκεται στον κόμβο n109 που παρουσιάζει υψηλές 

τιμές.  

Πίνακας 3.27: Ηλεκτρική ενέργεια από τις μονάδες αποθήκευσης στην DA αγορά. 

 
Χρονική περίοδος 

5 13 21 23 24 

Ενέργεια, MW 
S1 - 200 - - 200 

S2 100 - 100 100 100 

 

Στην RT αγορά ενεργοποιούνται τόσο ανοδικές εφεδρείες όσο και καθοδικές εφεδρείες 

για την κατάσταση φόρτισης και εκφόρτισης των μονάδων αποθήκευσης. Στο Σενάριο ω1 η 

S1 φορτίζεται με συνολικά 1689MW ηλεκτρικής ενέργειας και αποδίδει συνολικά 200MW. 

Αντίθετα, η S2 μειώνει κατά 236MW την ηλεκτρική ενέργεια με την οποία θα φορτιζόταν 

και προσδίδει 159MW στο σύστημα. Δηλαδή, το σύστημα επιλέγει να πληρώνει τη μη 

παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας στην S2 που βρίσκεται στον κόμβο n111, στον οποίο 

συστηματικά επιτυγχάνονται χαμηλότερες τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και να 

λαμβάνει χρήματα από την S1 για φόρτιση που βρίσκεται σε κόμβο με υψηλές τιμές. Αυτό 

ζημιώνει το κέρδος των S1, S2 αλλά όπως έχει ήδη αναφερθεί ο ΜΟ δεν αποσκοπεί στη 

μεγιστοποίηση του κέρδους των παικτών. 

Στα Σενάρια ω2 και ω3, τόσο η S1 όσο και η S2 συνολικά μέσα στην ημέρα προσδίδουν 

στους πελάτες ηλεκτρική ενέργεια αλλά επίσης μειώνουν την ενέργεια που λαμβάνουν για τη 

φόρτισή τους από τους παραγωγούς. Για παράδειγμα στο Σενάριο ω3, η S1 προσδίδει 200 

MW στους πελάτες και μειώνει κατά 2075MW την ηλεκτρική ενέργεια που θα έπαιρνε από 

τους παραγωγούς για να φορτίσει. Σημειώνεται πως τα παραπάνω μεγέθη αναφέρονται στο 

σύνολο του χρονικού ορίζοντα που μελετάται. Άρα, ο ΜΟ αξιοποιεί τη δυνατότητα οι 

μονάδες φόρτισης να μη δρουν ως καταναλωτές αλλά μόνο ως παραγωγοί. Με αυτόν τον 

τρόπο καλύπτεται η έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας που προκαλείται εξαιτίας της μη 

απόδοσης των αιολικών πάρκων W1, W2, W3.  

Το state of charge για τις δύο μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας φαίνεται στο 

Σχήμα 3.24 και στο Σχήμα 3.25. Σε σχέση με το Σενάριο 5 η S1 προσδίδει ηλεκτρική 
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ενέργεια σε μεγαλύτερο βαθμό όταν δεν υπάρχει συμφόρηση. Ειδικά από τη μέση της 

ημέρας μέχρι το τέλος της η S1 φαίνεται πως στο Σενάριο 6 αποθηκεύει λιγότερη ηλεκτρική 

ενέργεια σε σχέση με το Σενάριο 5, Σχήμα 3.24, ενώ στο τέλος της ημέρας και στα δύο 

σενάρια η αποθηκευμένη ενέργεια είναι μηδενική. Αντίθετα, η S2 μελετώντας την ίδια 

παράμετρο (Σχήμα 3.25), φαίνεται πως επιλέγεται περισσότερο σε σχέση με το Σενάριο 5. 

Επομένως, η μείωση της μέγιστης μεταφερόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα σημείο 

επηρεάζει όλο το σύστημα και τη διαμόρφωση της κάθε αγοράς. 

 

 

Σχήμα  3.24: State of charge για την  S1  στα Σενάρια 6 και 5. 

 

 

Σχήμα  3.25: State of charge για την  S2  στα Σενάρια 6 και 5. 
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Όσον αφορά τις συμβατικές μονάδες, αυτές με την υψηλότερη προσφορά που 

ενεργοποιούνται στην DA είναι οι τύπου U76. Η συμφόρηση του συστήματος προκαλεί την 

ενεργοποίηση παικτών με υψηλότερες προσφορές σε σχέση με το Σενάριο 5. Οι νέες μονάδες 

που ενεργοποιούνται είναι οι U76-1, U76-3, U76-4. Αυτές χρησιμοποιούνται ώστε να 

καλυφθούν οι απώλειες τόσο από τις μονάδες αποθήκευσης που όπως αναφέρθηκε 

προσδίδουν μικρότερα ποσά ενέργειας, όσο και από τη μείωση της παραγωγής από άλλες 

μονάδες όπως οι U197. Οι U197 συνεισφέρουν στο ενεργειακό μίγμα σε μικρότερο βαθμό 

στην DA αγορά, Πίνακας 3.28. Η μείωση αυτή οφείλεται αποκλειστικά σε τεχνικά 

χαρακτηριστικά του συστήματος και στη συμφόρηση που προκαλείται.  

Πίνακας 3.28: Ηλεκτρική ενέργεια που προσδίδεται στην DA αγορά από τις μονάδες τύπου U197. 

 
Χρονική περίοδος 

5 6 7 8 9 

Ηλεκτρική 
ενέργεια από τη 
μονάδα U155, 

MW 

Σενάριο 5 157 485 562 585 591 

Σενάριο 6 54 396 433 444 540 

 

Η ζήτηση καλύπτεται πλήρως κάθε χρονική στιγμή στο Σενάριο 6 και τα αιολικά πάρκα 

προσφέρουν στη DA στο μέγιστο της δυνατότητάς τους. Ακόμα, στην RT αγορά για τις 

συμβατικές μονάδες ενεργοποιούνται ανοδικές εφεδρείες για όλα τα σενάρια απόδοσης των 

W1, W2, W3 ενώ καθοδικές εφεδρείες μόνο στα Σενάρια  ω2 και ω3. Το κοινωνικό όφελος 

μειώνεται στο σύστημα που προκαλείται συμφόρηση και συμμετέχουν μονάδες 

αποθήκευσης, σε σχέση με το σύστημα του Σεναρίου 5 (Πίνακας 3.29). Βέβαια, η ύπαρξη 

μονάδων αποθήκευσης αυξάνει το κοινωνικό όφελος ανεξαρτήτως αν υπάρχει συμφόρηση ή 

όχι. 

 

Πίνακας 3.29 : Κοινωνικό όφελος για κάθε σενάριο με μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Σενάριο με δυνατότητα 

αποθήκευσης στους 

κόμβους n109 και n111 

Σενάριο με δυνατότητα 

αποθήκευσης στους κόμβους n109 

και n111 και πηγή συμφόρησης 

Κοινωνικό όφελος, 

€ 
5,597,771 5,591,578 
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4 Συμπεράσματα - Προτάσεις 

4.1 Συμπεράσματα 
Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία εξετάζει την ταυτόχρονη εκκαθάριση της DA 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της RT αγοράς. Οι εξισώσεις του μαθηματικού μοντέλου 

που δημιουργήθηκε περιγράφουν ισοζύγια ενέργειας για τη DA αγορά και την RT αγορά και 

περιορισμούς ως προς τη δυναμικότητα των παραγωγών και του συστήματος μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας. Έγιναν, επίσης, επεκτάσεις του μοντέλου προκειμένου να εξεταστεί ο 

ρόλος των διαθέσιμων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η αβεβαιότητα στην 

απόδοση των ΑΠΕ αποτυπώθηκε με τρία πιθανά σενάρια υψηλής, μέσης και μειωμένης 

απόδοσης. Το γραμμικό μαθηματικό μοντέλο επιλύθηκε μέσω του υπολογιστικού εργαλείου 

GAMS (GAMS, 2013) για συνολικά έξι σενάρια. Το σύστημα IEEE-RTS 24 κόμβων, πάνω 

στο οποίο εφαρμόστηκε το μοντέλο απαρτίζεται από πελάτες-καταναλωτές, παραγωγούς με 

συμβατικές μονάδες και παραγωγούς με αιολικά πάρκα. Σε κάθε σενάριο σχολιάστηκαν οι 

αλλαγές που μπορεί να επιφέρει η μεταβολή παραμέτρων, όπως η ολική ζήτηση και η 

δυναμικότητα των παραγωγών ΑΠΕ, στη διαμόρφωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  

Στόχο του μοντέλου αποτελεί η μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους. Στο Σενάριο 1 

παρατηρήθηκε ότι όσο μεγαλύτερη ήταν η απόδοση των αιολικών πάρκων τόσο η τιμή της 

ηλεκτρικής ενέργειας στην RT αγορά μειωνόταν. Στο Σενάριο 2 η ηλεκτρική ενέργεια που 

μπορεί να μεταφερθεί μεταξύ των κόμβων μειώθηκε και προκλήθηκε συμφόρηση. Ο ΜΟ 

ενεργοποίησε μονάδες σε κόμβους με υψηλότερες τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, 

ώστε να διαχειριστεί τη συμφόρηση.  

Η αύξηση της δυναμικότητας των αιολικών πάρκων μελετήθηκε στο Σενάριο 3 και 

οδήγησε σε χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας συγκριτικά με το αρχικό σύστημα και 

μη ενεργοποίηση συμβατικών παραγωγών με υψηλές προσφορές. Η τιμή της ηλεκτρικής 

ενέργειας μειώθηκε σε σχέση με το Σενάριο 1 ενώ η ηλεκτρική ενέργεια για ανοδικές και 

καθοδικές εφεδρείες αυξήθηκε. Στο Σενάριο 4 η αύξηση της ζήτησης του κάθε πελάτη-

καταναλωτή επέφερε υψηλότερες τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από αυτές του 

Σεναρίου 1. Παραγωγοί με υψηλές προσφορές προς τον ΜΟ ενεργοποιήθηκαν στην RT και 

στη DA αγορά, ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες.  

Το Σενάριο 5 περιγράφει τη διαμόρφωση της αγοράς με την ενεργοποίηση μονάδων 

αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μονάδες αυτές αξιοποιήθηκαν στην κατάσταση 

εκφόρτισης για να μειωθεί η τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με το Σενάριο 1 
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σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Η πρόκληση συμφόρησης με τον ίδιο τρόπο όπως και 

στο Σενάριο 2 και η ταυτόχρονη συμμετοχή των μονάδων αποθήκευσης σχολιάστηκε στο 

Σενάριο 6. Τόσο στο Σενάριο 5 όσο και στο Σενάριο 6 οι τιμές πώλησης ηλεκτρικής 

ενέργειας διατηρήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τα σενάρια χωρίς συμμετοχή 

μονάδων αποθήκευσης. 

Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρήθηκε πως στη DA αγορά και για συγκεκριμένες 

χρονικές περιόδους ενεργοποιήθηκαν συμβατικές μονάδες που κατέθεσαν υψηλότερη 

προσφορά στον ΜΟ από την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Επομένως, οι παίκτες αυτοί 

συμμετείχαν ενώ επιδέχονταν ζημία στη DA αγορά για τις συγκεκριμένες χρονικές 

περιόδους. Το παράδοξο αυτού του αποτελέσματος αποτέλεσε σημείο αναφοράς στη 

συγκεκριμένη εργασία και αναλύθηκε στο σχολιασμό του Σεναρίου 1. Tο μοντέλο 

σχεδιάστηκε για τη ταυτόχρονη εκκαθάριση της DA αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της RT 

αγοράς, επομένως το κέρδος των παικτών έπρεπε να προκύπτει από τα κέρδη στη DA και 

στη RT αγορά συνδυαστικά. Τελικά, αποδείχτηκε πως οι συγκεκριμένοι παραγωγοί είχαν 

καθαρό κέρδος στο ολικό χρονικό ορίζοντα που εξετάστηκε, λόγω της ευελιξίας των 

συγκεκριμένων παικτών στην RT αγορά. 
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4.2 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
Η ταυτόχρονη εκκαθάριση της DA και της RT αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

διερευνήθηκαν στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία. Σενάρια για τις αλλαγές που μπορεί 

να επιφέρει η στρατηγική συμπεριφορά από τη πλευρά των παραγωγών αλλά και η 

συμμετοχή μονάδων αποθήκευσης ενέργειας σε πιο σύνθετες αγορές προτείνονται ως θέματα 

περαιτέρω διερεύνησης. Κάποιες πιθανές επιλογές θα μπορούσαν να είναι: 

• Κατασκευή ενός διεπίπεδου μαθηματικού μοντέλου για τη μελέτη στρατηγικής 

συμπεριφοράς μιας συμβατικής μονάδας παραγωγής στη DA αγορά και στην RT 

αγορά, υπό την αβεβαιότητα της παραγωγής αιολικής ενέργειας. 

• Κατασκευή ενός διεπίπεδου μαθηματικού μοντέλου για τη μελέτη στρατηγικής 

συμπεριφοράς δύο ή περισσότερων μονάδων παραγωγής στη DA αγορά και στην RT 

αγορά, υπό την αβεβαιότητα της παραγωγής αιολικής ενέργειας. 

• Μελέτη της σύζευξης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου με 

ενσωμάτωση μονάδων αποθήκευσης ενέργειας. 
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A Παράρτημα – Αποτελέσματα Σεναρίου 1 
 

Πίνακας A.1: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην DA αγορά (MW) για το Σενάριο 1. 

 Χρόνος, hr 

Παραγωγός 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

U50-1 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

U50-2 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

U50-3 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

U50-4 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

U50-5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

U50-6 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

U76-1         27 35 53 76 

U76-2          30 46 71 

U76-3          30 46 46 

U76-4         30 30 46 46 

U155-1 155 155 155 95 155 155 155 155 155 155 155 155 

U155-2 155 155 130 133 155 155 155 155 155 155 155 155 

U155-3 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 

U155-4 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 

U197-1 90 40   90 107 197 191 197 197 197 197 

U197-2 27 60 40 40  181 168 197 197 197 197 197 

U197-3 40    68 197 197 197 197 197 197 197 

U400-1 280 280 280 280 280 280 280 280 320 320 320 320 

U400-2 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 
 

Πίνακας A.1: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην DA αγορά (MW) για το Σενάριο 1 (συνέχεια). 

Χρόνος, hr 

Παραγωγός 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

U50-1 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

U50-2 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

U50-3 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

U50-4 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

U50-5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

U50-6 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
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Χρόνος, hr 

Παραγωγός 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

U76-1 76 46 33 30         

U76-2 68 46 30 30 30        

U76-3 76 38 30 30 2        

U76-4 76 46 46 6 30        

U155-1 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 

U155-2 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 

U155-3 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 

U155-4 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 

U197-1 197 197 197 197 197 197 134 197 197 90 132 90 

U197-2 197 197 197 197 197 197 197 197 181 115 90 120 

U197-3 197 197 197 197 197 197 197 163 107 197 107 90 

U400-1 320 320 320 280 320 280 280 280 280 280 280 280 

U400-2 280 280 280 320 280 303 280 280 280 280 280 280 
 

 

Πίνακας A.2: Ηλεκτρική ενέργεια (MW) από ΑΠΕ που δεσμεύεται στην DA αγορά για το Σενάριο 1. 

Χρόνος, 
hr 

Μονάδα ΑΠΕ Χρόνος, 
hr 

Μονάδα ΑΠΕ 

W1 W2 W3 W1 W2 W3 

1 200 150 150 13 200 150 150 

2 200 150 150 14 200 150 150 

3 200 150 150 15 200 150 150 

4 200 150 150 16 200 150 150 

5 200 150 150 17 200 150 150 

6 200 150 150 18 200 150 150 

7 200 150 150 19 200 150 150 

8 200 150 150 20 200 150 150 

9 200 150 150 21 200 150 150 

10 200 150 150 22 200 150 150 

11 200 150 150 23 200 150 150 

12 200 150 150 24 200 150 150 
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Πίνακας A.3: Ηλεκτρική ενέργεια (MW) για ανοδικές εφεδρείες στο Σενάριο 1. 

  Χρόνος, hr 

Σενάριο απόδοσης ΑΠΕ Παραγωγός 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 U400-1 120 120 120 120 120 120 120 120 

1 U400-2 120 120 120 120 120 120 120 120 

2 U400-1 120 120 120 120 120 120 120 120 

2 U400-2 120 120 120 120 120 120 120 120 

3 U20-1        20 

3 U20-2       1  

3 U20-3        4 

3 U20-4         

3 U76-1      30 30 30 

3 U76-2       30 30 

3 U76-3       30 30 

3 U76-4      14 30 30 

3 U100-3         

3 U155-1    60     

3 U155-2   25 22     

3 U197-1 90 60 35  60 90  6 

3 U197-2    68 90 16 29  

3 U197-3 60 90 90      

3 U350-1         

3 U400-1 120 120 120 120 120 120 120 120 

3 U400-2 120 120 120 120 120 120 120 120 

 

Πίνακας A.3: Ηλεκτρική ενέργεια (MW) για ανοδικές εφεδρείες στο Σενάριο 1 (συνέχεια). 

  Χρόνος, hr 

Σενάριο απόδοσης ΑΠΕ Παραγωγός 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 U400-1 80 80 80 80 80 80 80 120 

1 U400-2 120 120 120 120 120 120 120 80 

2 U400-1 80 80 80 80 80 80 80 120 

2 U400-2 120 120 120 120 120 120 120 80 

3 U20-1 10 20 20 20 20 20 10 20 

3 U20-2 20 20 17 20 20 20 20 20 
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3 U20-3 20 10 20 20 20 20 20 10 

3 U20-4 20 20 20 20 20 10 20 20 

3 U76-1 30 30 23   30 30 30 

3 U76-2 30 30 30 5 8 30 30 30 

3 U76-3 30 30 30 30  30 30 30 

3 U76-4 30 30 30 30  30 30 30 

3 U100-3     12    

3 U350-1    45 90    

3 U400-1 80 80 80 80 80 80 80 120 

3 U400-2 120 120 120 120 120 120 120 80 

 

Πίνακας A.3: Ηλεκτρική ενέργεια (MW) για ανοδικές εφεδρείες στο Σενάριο 1 (συνέχεια). 

  Χρόνος, hr 

Σενάριο απόδοσης ΑΠΕ Παραγωγός 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 U400-1 80 120 120 120 120 120 120 120 

1 U400-2 120 97 120 120 120 120 120 120 

2 U400-1 80 120 120 120 120 120 120 120 

2 U400-2 120 97 120 120 120 120 120 120 

3 U20-1 20 20       

3 U20-2 10 20       

3 U20-3 20        

3 U20-4 20 13       

3 U76-1 30 30 30 30 14    

3 U76-2 30 30  30 30    

3 U76-3 30 30 27 26     

3 U76-4 30 30 30 30     

3 U197-1   63   68  60 

3 U197-2     16 82 60  

3 U197-3    34 90  90 90 

3 U400-1 80 120 120 120 120 120 120 120 

3 U400-2 120 97 120 120 120 120 120 120 
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Πίνακας A.4: Ηλεκτρική ενέργεια (MW) για καθοδικές εφεδρείες στο Σενάριο 1. 

  Χρόνος, hr 

Σενάριο απόδοσης ΑΠΕ Παραγωγός 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 U155-1  60 20 60 23    

1 U155-2 22 20 60 60     

1 U155-3 60 60 60 60     

1 U155-4   60 20 60    

1 U197-1 90 40   90 90 90 60 

1 U197-2 27 60 40 40  90 90 90 

1 U197-3 40    68 60 60 90 

2 U197-1  40    40  40 

2 U197-2   40 40   40  

2 U197-3 40    40    

 

Πίνακας A.4: Ηλεκτρική ενέργεια (MW) για καθοδικές εφεδρείες στο Σενάριο 1 (συνέχεια). 

  Χρόνος, hr 

Σενάριο απόδοσης ΑΠΕ Παραγωγός 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 U76-1 27 30 30 30 30 30 30 30 

1 U76-2  30 30 30 30 30 30 30 

1 U76-3  30 30 30 30 30 30 30 

1 U76-4 30 30 30 30 30 30 30 6.2 

1 U197-1 90 80 80     14 

1 U197-2 53   80 80   90 

1 U197-3      80 80  
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Πίνακας A.4: Ηλεκτρική ενέργεια (MW) για καθοδικές εφεδρείες στο Σενάριο 1 (συνέχεια). 

  Χρόνος, hr 

Σενάριο απόδοσης ΑΠΕ Παραγωγός 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 U76-2 30        

1 U76-3 2        

1 U76-4 30        

1 U197-1 48 37 90 90 60 90 60 90 

1 U197-2  90 60 60 90 60 90 60 

1 U197-3 90 90 90 90 90 90 90 90 

2 U197-1  18  40 40 40  40 

2 U197-2   40    40  
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B Παράρτημα – Αποτελέσματα Σεναρίου 6 
 

Πίνακας B.1: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην DA αγορά (MW) για το Σενάριο 6. 

 Χρόνος, hr 

Παραγωγός 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

U50-1 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

U50-2 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

U50-3 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

U50-4 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

U50-5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

U50-6 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

U76-1           19  

U76-2            39 

U76-3      13 76 76 76 76 76 76 

U76-4      76 53 65 72 76 76 76 

U155-1 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 

U155-2 155 155 149 109 95 155 155 155 155 155 155 155 

U155-3 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 

U155-4 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 

U197-1  7    90 39 197 197 197 197 197 

U197-2 90 90 15  54 197 197 90 197 197 197 197 

U197-3 68 3    109 197 157 146 197 197 197 

U400-1 280 280 286 280 280 280 280 280 280 293 280 280 

U400-2 280 280 280 284 344 280 280 280 280 280 339 368 
 

Πίνακας B.1: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην DA αγορά (MW) για το Σενάριο 6 (συνέχεια). 

 Χρόνος, hr 

Παραγωγός 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

U50-1 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

U50-2 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

U50-3 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

U50-4 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

U50-5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
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 Χρόνος, hr 

Παραγωγός 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

U50-6 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

U76-1  37 16 68 49        

U76-2  76 76   4   46    

U76-3  76 76 76 76 76 75 76 76 48 76  

U76-4  76 76 76 76 76 76 76 76 76 63  

U155-1 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 95 

U155-2 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 145 

U155-3 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 95 

U155-4 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 95 

U197-1 197 197 132 113 197 197  197 90 10   

U197-2 197 149 197 197 197 197 180 11 85 179   

U197-3 197 197 197 197 98 63 197 197 12 90 89  

U400-1 400 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 400 

U400-2 280 280 280 284 344 280 280 280 280 280 339 368 
 

Πίνακας B.2: Ηλεκτρική ενέργεια (MW) από ΑΠΕ που δεσμεύεται στην DA αγορά για το Σενάριο 6. 

Χρόνος, 
hr 

Μονάδα ΑΠΕ Χρόνος, 
hr 

Μονάδα ΑΠΕ 

W1 W2 W3 W1 W2 W3 

1 200 150 150 13 200 150 150 

2 200 150 150 14 200 150 150 

3 200 150 150 15 200 150 150 

4 200 150 150 16 200 150 150 

5 200 150 150 17 200 150 150 

6 200 150 150 18 200 150 150 

7 200 150 150 19 200 150 150 

8 200 150 150 20 200 150 150 

9 200 150 150 21 200 150 150 

10 200 150 150 22 200 150 150 

11 200 150 150 23 200 150 150 

12 200 150 150 24 200 150 150 
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Πίνακας B.3: Ηλεκτρική ενέργεια (MW) για ανοδικές εφεδρείες στο Σενάριο 6. 

  Χρόνος, hr 

Σενάριο απόδοσης ΑΠΕ Παραγωγός 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 U400-1 120 120 114 120 120 120 120 120 

1 U400-2 120 120 120 116 56 120 120 120 

2 U400-1 120 120 114 120 120 120 120 120 

2 U400-2 120 120 120 116 56 120 120 120 

3 U76-4     4    

3 U155-2   6 4 60    

3 U400-1 120 120 114 120 120 120 120 120 

3 U400-2 120 120 120 116 56 120 120 120 

 

Πίνακας B.3: Ηλεκτρική ενέργεια (MW) για ανοδικές εφεδρείες στο Σενάριο 6 (συνέχεια). 

  Χρόνος, hr 

Σενάριο απόδοσης ΑΠΕ Παραγωγός 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 U400-1 120 107 120 120  120 120 120 

1 U400-2 120 120 61 32 104 120 120 120 

2 U400-1 120 107 120 120  120 120 120 

2 U400-2 120 120 61 32 104 120 120 120 

3 U20-3 20 20 20 20     

3 U20-4 1 20 20 20 16    

3 U76-1  8 10 28 30    

3 U76-2   30 30 30    

3 U76-3     30    

3 U76-4 4    30    

3 U400-1 120 107 120 120  120 120 120 

3 U400-2 120 120 61 32 104 120 120 120 
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Πίνακας B.3: Ηλεκτρική ενέργεια (MW) για ανοδικές εφεδρείες στο Σενάριο 6 (συνέχεια). 

  Χρόνος, hr 

Σενάριο απόδοσης ΑΠΕ Παραγωγός 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 U400-1 120 120 114 120 120 120 120 120 

1 U400-2 120 120 120 116 56 120 120 120 

2 U400-1 120 120 114 120 120 120 120 120 

2 U400-2 120 120 120 116 56 120 120 120 

3 U155-1        60 

3 U155-2        10 

3 U155-3        60 

3 U155-4        60 

3 U197-1   6      

3 U197-2   17 15   27  

3 U197-3     12 46   

3 U400-1 120 120 114 120 120 120 120 120 

3 U400-2 120 120 120 116 56 120 120 120 

 

Πίνακας B.4: Ηλεκτρική ενέργεια (MW) για καθοδικές εφεδρείες στο Σενάριο 6. 

  Χρόνος, hr 

Σενάριο απόδοσης ΑΠΕ Παραγωγός 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 U155-1 9 29  60     

1 U155-2 24 60 60 60 60    

1 U155-3   60 60 60    

1 U155-4   49 6 17    

1 U197-1  7    56  56 

1 U197-2 90 90 15  54 90 90 90 

1 U197-3 68 3    90 90 90 

2 U197-1  7    90 24  

2 U197-2 90 90 15  54 24   

2 U197-3 68      90  
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Πίνακας B.4: Ηλεκτρική ενέργεια (MW) για καθοδικές εφεδρείες στο Σενάριο 6 (συνέχεια). 

  Χρόνος, hr 

Σενάριο απόδοσης ΑΠΕ Παραγωγός 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 U197-1 90 90 90 90 90  90  

1 U197-2 90 90   90 9 51 9 

1 U197-3   90  74 90  90 

2 U197-1         

2 U197-2 90 61  86     

2 U197-3     54    

 

Πίνακας B.4: Ηλεκτρική ενέργεια (MW) για καθοδικές εφεδρείες στο Σενάριο 6 (συνέχεια). 

  Χρόνος, hr 

Σενάριο απόδοσης ΑΠΕ Παραγωγός 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 U155-1        20 

1 U155-2     39  60 60 

1 U155-3        60 

1 U155-4        60 

1 U197-1  90  90 90 10   

1 U197-2 9 9 56  85 90   

1 U197-3 90  90 90 12 90 89  

2 U197-1     90    

2 U197-2         

2 U197-3     12 43 86  

 

Πίνακας B.5: Ηλεκτρική ενέργεια (MW) που απελευθερώνεται στην DA αγορά στο Σενάριο 6. 

Μονάδα 
αποθήκευσης 

Χρόνος, hr 
5 13 21 23 24 

S1  200   200 

S2 100  100 100 100 
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Πίνακας B.6: Ηλεκτρική ενέργεια (MW) για ανοδικές εφεδρείες στην κατάσταση εκφόρτισης των μονάδων 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο Σενάριο 6. 

Σενάριο 
απόδοσης 

ΑΠΕ 

Μονάδα 
αποθήκευσης 

Χρόνος, hr 

5 13 21 23 24 

1 S1  100   100 

1 S2 50  50 9 50 

2 S1  100   100 

2 S2 50  50 50 50 

3 S1  100   100 

3 S2 50  50 50 50 
 

Πίνακας B.7: Ηλεκτρική ενέργεια (MW) για ανοδικές εφεδρείες στην κατάσταση φόρτισης των μονάδων αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας στο Σενάριο 6. 

Σενάριο απόδοσης 
ΑΠΕ Μονάδα αποθήκευσης 

Χρόνος, hr 

1 2 3 4 5 6 

1 S2 50 50 50 50  50 

2 S1 68 7   28 24 

2 S2 50 50 50 50  50 

3 S1 100 100 100 100 100 100 

3 S2 50 50 50 50  50 

 

Πίνακας B.7: Ηλεκτρική ενέργεια (MW) για ανοδικές εφεδρείες στην κατάσταση φόρτισης των μονάδων αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας στο Σενάριο 6 (συνέχεια). 

Σενάριο απόδοσης 
ΑΠΕ Μονάδα αποθήκευσης 

Χρόνος, hr 

7 8 9 10 11 12 

1 S2 13 50   15  

2 S1 24  34 41 43 84 

2 S2 50  16   50 

3 S1 100 100 100 100 100 100 

3 S2 50 50 25 15 30 41 
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Πίνακας B.7: Ηλεκτρική ενέργεια (MW) για ανοδικές εφεδρείες στην κατάσταση φόρτισης των μονάδων αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας στο Σενάριο 6 (συνέχεια). 

Σενάριο απόδοσης 
ΑΠΕ Μονάδα αποθήκευσης 

Χρόνος, hr 

13 14 15 16 17 18 

1 S2 50      

2 S2 50      

3 S1  100 100 100 100 100 

3 S2 50 50 50 50 50 50 

 

Πίνακας B.7: Ηλεκτρική ενέργεια (MW) για ανοδικές εφεδρείες στην κατάσταση φόρτισης των μονάδων αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας στο Σενάριο 6 (συνέχεια). 

Σενάριο απόδοσης 
ΑΠΕ Μονάδα αποθήκευσης 

Χρόνος, hr 

19 20 21 22 23 24 

1 S2 6 23  50   

2 S1   12    

2 S2    34   

3 S1 76 85 88 54 73  

3 S2 50 50  50   

 

Πίνακας B.8: Ηλεκτρική ενέργεια (MW) για καθοδικές εφεδρείες στην κατάσταση φόρτισης των μονάδων 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο Σενάριο 6. 

Σενάριο απόδοσης 
ΑΠΕ Μονάδα αποθήκευσης 

Χρόνος, hr 

1 2 3 4 5 6 

1 S1 100 100 100 100 36 54 

2 S1   69 86   

 

Πίνακας B.8: Ηλεκτρική ενέργεια (MW) για καθοδικές εφεδρείες στην κατάσταση φόρτισης των μονάδων 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο Σενάριο 6 (συνέχεια). 

Σενάριο απόδοσης 
ΑΠΕ Μονάδα αποθήκευσης 

Χρόνος, hr 

7 8 9 10 11 12 

1 S1 73 54 54 37 15 33 

1 S2   6 10  28 

2 S1  15     

2 S2  25  7 23  
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Πίνακας B.8: Ηλεκτρική ενέργεια (MW) για καθοδικές εφεδρείες στην κατάσταση φόρτισης των μονάδων αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας στο Σενάριο 6 (συνέχεια). 

Σενάριο απόδοσης 
ΑΠΕ Μονάδα αποθήκευσης 

Χρόνος, hr 

13 14 15 16 17 18 

1 S1 100 86 100 100 100 100 

1 S2 41 13 41 41 41  

2 S1 15 15 15 15 15 30 

2 S2 25 25 25 25 25 10 

 

Πίνακας B.8: Ηλεκτρική ενέργεια (MW) για καθοδικές εφεδρείες στην κατάσταση φόρτισης των μονάδων αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας στο Σενάριο 6 (συνέχεια). 

Σενάριο απόδοσης 
ΑΠΕ Μονάδα αποθήκευσης 

Χρόνος, hr 

19 20 21 22 23 24 

1 S1 83 64 100 100   

2 S1 25  31 4   

2 S2 15    73  
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