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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας (ΣΗΘ) είναι η ταυτόχρονη και 
διαδοχική παραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας από την ίδια πηγή/καύσιµο 
στον χώρο όπου είναι απαραίτητα. Η συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας 
στοχεύει στην εκµετάλλευση της αποβαλόµενης από το σύστηµα θερµότητας χωρίς 
την τροφοδότηση επιπλέον ποσότητας καυσίµου. Τα συστήµατα συµπαραγωγής 
ηλεκτρισµού και θερµότητας µπορούν να οδηγήσουν σε αξιοσηµείωτη αύξηση των 
ενεργειακών αποθεµάτων επιτυγχάνοντας υψηλό βαθµό απόδοσης εν συγκρίσει µε 
τον βαθµό απόδοσης των συµβατικών συστηµάτων παραγωγής ενέργειας που 
παράγουν ξεχωριστά θερµότητα και ηλεκτρισµό. Η βελτιστοποίηση του σχεδιασµού 
και της λειτουργίας των συστηµάτων συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας 
πραγµατοποιείται συνήθως σε δύο ξεχωριστά στάδια, το ένα αφορά στον καθορισµό 
των τεχνικών χαρακτηριστικών και το άλλο στον καθορισµό των οικονοµικών 
παραγόντων. Η τεχνική ανάλυση βασίζεται σε θερµοοικονοµικά κριτήρια όπως ο 
Συντελεστής ∆ιάθεσης Ενέργειας (Σ∆Ε), ο Κοστολογηµένος Σ∆Ε, η Τεχνητή 
Θερµική Απόδοση, ο Λόγος Εξοικονόµησης Ενέργειας Καυσίµου και ο Αυξητικός 
Ρυθµός Θερµότητας. Η οικονοµική ανάλυση, πραγµατοποιούµενη ξεχωριστά από την 
τεχνική ανάλυση, πραγµατοποιείται συνήθως µέσω επενδυτικών κριτηρίων. 
Υπάρχουν πολλά διαφορετικά κριτήρια τα οποία κατηγοριοποιούνται σε 4 βασικές 
κατηγορίες: στις µεθόδους Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ), στις µεθόδους ρυθµού 
απόδοσης, στις µεθόδους λόγων και στις µεθόδους αποπληρωµής. Αν και υπάρχει 
µεγάλος αριθµός διαθέσιµων κριτηρίων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην 
αποδοχή ή στην απόρριψη ενός σχεδίου, τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται 
περισσότερο είναι η Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ), ο Εσωτερικός Βαθµός 
Απόδοσης και η Περίοδος Αποπληρωµής. Σε ένα σύστηµα CHP, υπάρχει 
αλληλεξάρτηση µεταξύ της παραγόµενης ποσότητας θερµότητας και της αντίστοιχης 
ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας. Η ποσότητα της ωφέλιµης παραγόµενης 
θερµότητας από ένα σταθµό CHP µειώνεται καθώς αυξάνεται η ποσότητα της 
παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεπώς, τα θερµικά και ηλεκτρικά φορτία δεν 
µπορούν να επιλεχθούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Εποµένως, η χαρτογράφηση 
των συστηµάτων συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας µπορεί να προσφέρει 
στους χρήστες την απαραίτητη πληροφορία για την ποσότητα του θερµικού φορτίου 
που µπορεί να παραχθεί δοσµένου του ηλεκτρικού φορτίου. Μπορεί δηλαδή η 
χαρτογράφηση να συµβάλει στην βέλτιστη ένταξη µίας µονάδας CHP σε ένα 
συγκεκριµένο βιοµηχανικό σύστηµα. Ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο στον σχεδιασµό 
των µελλοντικών σταθµών CHP είναι η διαστασιολόγηση του συστήµατος, δηλαδή ο 
προσδιορισµός του κατάλληλου τύπου και της απαραίτητης ισχύς των σταθµών 
παραγωγής καθώς και η ύπαρξη ισορροπίας µεταξύ της ισχύος ασφαλείας και της 
σπάνια χρησιµοποιούµενης αποθεµατικής ισχύος. Η πιθανοτική προσοµοίωση της 
παραγωγής ενέργειας των συστηµάτων CHP µπορεί να χρησιµοποιηθεί στον 
καθορισµό των χαρακτηριστικών των µονάδων ενός συστήµατος και  στην εκτίµηση 
ενεργειακών µεγεθών για την πραγµατοποίηση ενός σχεδίου όπως η αναµενόµενη µη 
χρησιµοποιούµενη ενέργεια, τη αναµενόµενη περίσσεια ενέργειας, η πιθανότητα 
απώλειας φορτίου, η πιθανότητα παραγωγής περίσσειας ενέργειας και η αναµενόµενη 
παραγωγή ενέργειας ενός σταθµού βάσει του τύπου των µονάδων, της ισχύος τους, 
του ρυθµού εξαναγκασµένης διακοπής λειτουργίας και της σειράς φόρτισής τους. 



ABSTRACT 

Combined heat and power (CHP) is the simultaneous and sequential generation of 
heat and electricity from the same primary source/fuel at the site where they are 
needed. CHP is centred on exploitation of waste heat from the prime mover or 
generator driver without additional fuel firing. The combined production of 
mechanical or electrical and thermal energy affords remarkable energy savings and in 
many cases makes it possible to operate with greater efficiency when compared to a 
system producing heat and power separately. Optimisation in the design and operation 
of a CHP unit is usually carried out in two separate steps, a technical step and an 
economic one. The technical analysis is based on criteria of thermoeconomy such as 
the energy utilisation factor (EUF), the “value weighted” EUF, the artificial thermal 
efficiency, the fuel energy savings ratio (FESR) and the incremental heat rate. The 
economic analysis, separated from the technical, is usually performed via investment 
criteria. There are many different criteria that can be categorized into four basic 
methods: NPV methods, rate of return methods, ratio methods and payback methods. 
In spite of the numerous criteria available, virtually the only ones used to determine 
whether to reject or to accept a project have been the net present value (NPV), the 
internal rate of return (IRR) and the payback period (PP). In a CHP system, heat and 
power are mutually exclusive. The amount of useful heat delivered from a CHP plant 
decreases as the quantity of electric power delivered increases. Thus, the heat and 
electric loads cannot be chosen independent of each other. Consequently, the mapping 
of general combined heat and power systems can provide users with information on 
the magnitude of the heat load that can be obtained for a given electric load. This will 
help in the rational and optimal matching of the CHP unit to a given industrial system. 
A very important element in the planning of future CHP plants is the dimensioning of 
the system, that is, finding the appropriate types and capacities of production plants 
and obtaining a balance between security of capacity and a rarely used reserve 
capacity. The probabilistic production simulation of combined heat and power plants 
can be used in the estimation of key indicators for decision making such as the 
expected unserved energy, the expected overflow energy, the loss of load probability, 
the overflow production probability and the expected energy generation of a unit 
taking in account the type of the units, their capacities, the forced outage rate and the 
loading order list.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Υπό τον όρο συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας περιλαµβάνονται όλες οι 
εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας υψηλής ποιότητας, έργου στις οποίες όµως 
γίνεται και παραγωγή ωφέλιµης θερµότητας από την ίδια πηγή. Με την 
συµπαραγωγή, η ενέργεια που παρέχεται σε ένα θερµικό σταθµό για την παραγωγή 
ηλεκτρισµού χρησιµοποιείται πιο αποδοτικά για την παραγωγή ηλεκτρισµού και 
ωφέλιµης θερµότητας. Θεωρείται ως µία µέθοδος παραγωγής ενέργειας ελκυστική 
τόσο από περιβαλλοντική όσο και από οικονοµική άποψη.  

Οι συµβατικές πηγές ενέργειας που χρησιµοποιούν ως πηγή ενέργειας τη χηµική 
ενέργεια των υδρογονανθράκων ή την ενέργεια σχάσης κάποιου πυρηνικού καυσίµου 
εµφανίζουν σηµαντικές απώλειες δεδοµένου ότι περίπου τα 2/3 της ενέργειας του 
χρησιµοποιούµενου καυσίµου χάνονται υπό τη µορφή χλιαρού ύδατος σε πύργους 
ψύξης, ποταµούς ή θάλασσες. Συνεπώς, µόνο το 1/3 της ενέργειας του καυσίµου 
(άνθρακας, πετρέλαιο) µετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια (σχήµα 1.1.α). 

 

Σχήµα 1.1.α. Τυπικό συµβατικό σύστηµα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

  
Η συµπαραγωγή (σχήµα 1.1.β) προσφέρει εξοικονόµηση ενέργειας που κυµαίνεται 
µεταξύ 15 και 40% σε σύγκριση µε τη διάθεση ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας 
από συµβατικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθµούς και λέβητες αντίστοιχα εφόσον η 
απόδοση µιας εγκατάστασης τέτοιου τύπου µπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει το 
90%. Εποµένως, η µετατροπή του σχεδιασµού και της λειτουργίας ενός σταθµού 
ηλεκτροπαραγωγής σε σταθµό συµπαραγωγής βελτιώνει τη χρήση της εκλυόµενης 
ενέργειας του καυσίµου. 
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Ως πηγή ενέργειας µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε καύσιµο – ορυκτό ή 
βιοµάζα. Σήµερα, προτιµάται το φυσικό αέριο όχι µόνο για οικονοµικούς αλλά 
κυρίως για περιβαλλοντικούς λόγους. 

 

Σχήµα 1.1.β. Τυπικό σύστηµα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας 

∆ύο είναι οι γενικοί τοµείς χρήσης της συµπαραγωγής: 

• Ο τοµέας της τηλεθέρµανσης (Combined Heat and Power for district heating – 
CHP/DH) που περιλαµβάνει την κατασκευή δικτύων µεταφοράς και παροχής 
ύδατος, σε θερµοκρασίες 80 – 150ο, για τη θέρµανση χώρων. 

• Ο τοµέας των βιοµηχανικών εφαρµογών (CHP for industry – CHP/IN) όπου οι 
παραπάνω τιµές θερµοκρασίας καλύπτονται µέσω εκτονούµενου ατµού ή 
αποµαστεύσεων ατµοστροβίλων (ή από ατµό παρεχόµενο από λέβητα που 
χρησιµοποιεί τα καυσαέρια ενός αεριοστροβίλου για τη θέρµανση του ύδατος). 

Εποµένως, τα συστήµατα συµπαραγωγής µπορούν να εγκατασταθούν σε ενεργοβόρες 
βιοµηχανίες, στον τριτογενή τοµέα (νοσοκοµεία, ξενοδοχεία, µεγάλα κτίρια, 
αθλητικά κέντρα, κλπ.) ή να καλύψουν τις θερµικές και ηλεκτρικές ανάγκες µιας 
αστικής περιοχής, µέσω συστηµάτων τηλεθέρµανσης ή τηλεψύξης. 

Τα συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας που συνήθως 
χρησιµοποιούνται είναι : 

1. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) 

2. Αεριοστρόβιλοι 

3. Ατµοστρόβιλοι 

4. Μονάδες Συνδυασµένου Κύκλου 

5. Κυψέλες Καυσίµου 

Πιθανοί συνδυασµοί των µηχανών αυτών παρουσιάζονται στο σχήµα 1.1.γ. 
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Σχήµα 1.1.γ. Πιθανοί συνδυασµοί µηχανών στην συµπαραγωγή 

∆εν συµπεριλαµβάνεται στον ορισµό της συµπαραγωγής η χρησιµοποίηση του 
θερµού αποβαλλόµενου ψυκτικού ύδατος για τη γεωργία ή τις ιχθυοκαλλιέργειες.  
Κατά κανόνα, θεωρείται η µετατροπή των υπαρχόντων σταθµών ισχύος ή ο 
σχεδιασµός νέων ώστε αυτοί να παρέχουν µέρος της αποβαλλόµενης θερµότητας σε 
ωφέλιµη µορφή (π.χ. σε υψηλότερες θερµοκρασίες από τους συµβατικούς σταθµούς). 

Την τελευταία δεκαετία έχει αυξηθεί σηµαντικά ο αριθµός των µονάδων 
συµπαραγωγής στις χώρες της Ευρώπης. Για παράδειγµα, στη ∆ανία σχεδόν το 25% 
του συνολικού θερµικού φορτίου καλύπτεται µέσω τηλεθέρµανσης, από το οποίο το 
1/3 (8%) προέρχεται από συµπαραγωγή. Σχεδόν το 20% του αντίστοιχου φορτίου στη 
Σουηδία καλύπτεται επίσης από τηλεθέρµανση, από το οποίο τα 3/5 (12%) 
προέρχονται από εγκαταστάσεις συµπαραγωγής ενώ το 0.7% περίπου του σχετικού 
γερµανικού φορτίου καλύπτεται από τη συµπαραγωγή. Τέλος στην Φινλανδία µόνο 
µία σηµαντική πόλη δεν διαθέτει τηλεθέρµανση ενώ στα τέλη του ΄70 το 17% του 
φορτίου καλυπτόταν από τις εγκαταστάσεις αυτές (µε σχεδιαζόµενη αύξηση στο 40% 
στη δεκαετία του ΄80), µε το 50% αυτής να παρέχεται από σταθµούς συµπαραγωγής.  

Συνοπτικά τα πλεονεκτήµατα της συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας και τα 
οφέλη όσον αφορά στην Εθνική Οικονοµία παρουσιάζονται παρακάτω: 

• Αυξηµένη απόδοση της µετατροπής και χρήσης της ενέργειας. Η συµπαραγωγή  
είναι η πλέον αποτελεσµατική και αποδοτική µορφή ηλεκτροπαραγωγής αλλά και 
παραγωγής θερµότητας. 

• Μικρότερες εκποµπές προς το περιβάλλον. Επιτυγχάνεται µείωση του 
εκπεµπόµενου CO2, του σηµαντικότερου αερίου στο οποίο οφείλεται το 
φαινόµενο του θερµοκηπίου. Η συµπαραγωγή  είναι µία από τις καλύτερες λύσεις 
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για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από το Πρωτόκολλο του Κιότο, 
τους οποίους έχει αποδεχθεί η Ελλάδα. 

• Σηµαντική εξοικονόµηση οικονοµικών πόρων και παροχή πρόσθετης  
ανταγωνιστικότητας στη βιοµηχανία, καθώς η ηλεκτρική ενέργεια και η 
θερµότητα παρέχονται σε προσιτές τιµές. 

• Σηµαντική ευκαιρία ώστε να προωθηθούν αποκεντρωµένες λύσεις 
ηλεκτροπαραγωγής, όπου οι σταθµοί ΣΗΘ σχεδιάζονται να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες των τοπικών καταναλωτών, παρέχοντας υψηλή απόδοση, µειώνοντας τις  
απώλειες µεταφοράς και αυξάνοντας την ευελιξία στη χρήση του συστήµατος. Το 
πλεονέκτηµα αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, όταν ως κύριο καύσιµο 
χρησιµοποιείται το φυσικό αέριο. 

• Η βελτιωµένη, τοπική και γενική, ασφάλεια παροχής µπορεί να µειώσει τις 
πιθανότητες οι καταναλωτές να µείνουν χωρίς ηλεκτρική ή/και θερµική ενέργεια. 
Επιπρόσθετα, η µειωµένη ανάγκη καυσίµων που παρέχει η συµπαραγωγή, µειώνει 
την εξάρτηση από εισαγωγές – µία κεφαλαιώδη πρόκληση για το ενεργειακό 
µέλλον της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. 

• Ευκαιρία να αυξηθεί η ποικιλία των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής και να 
δηµιουργηθούν συνθήκες ανταγωνισµού στην ηλεκτροπαραγωγή. Η 
συµπαραγωγή παρέχει ένα από τα σηµαντικότερα µέσα για την προώθηση της 
απελευθέρωσης στις ενεργειακές αγορές. 

• Αυξηµένη απασχόληση, αφού, από  µελέτες που έχουν εκπονηθεί, συνάγεται ότι η 
ανάπτυξη των συστηµάτων συµπαραγωγής δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας. 

 

1.2 Η ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

1.2.1. Συµπαραγωγή και Φυσικό Αέριο  

Το φυσικό αέριο είναι  η νέα πηγή ενέργειας, που έφτασε πρόσφατα στην Ελλάδα, 
µέσω αγωγών από τη Ρωσία αλλά και σε υγροποιηµένη µορφή από την Αλγερία. 
Αποτελεί µια µοναδική ευκαιρία για διάφορους τοµείς της οικονοµίας, να µειώσουν 
το ενεργειακό τους κόστος, αλλά και να βελτιώσουν τις εκποµπές αερίων ρύπων  
προς το περιβάλλον. 

Η άφιξη του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και οι δυνατότητες που προσφέρει η 
τεχνολογία της συµπαραγωγής οδήγησαν στη δραστηριοποίηση ενός σηµαντικού 
αριθµού εταιρειών ή οργανισµών, µε στόχους την ενηµέρωση του επιχειρηµατικού 
κόσµου, την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για τη µελέτη και κατασκευή 
εγκαταστάσεων συµπαραγωγής µε το «κλειδί στο χέρι», τη συντήρηση, λειτουργία 
και εκµετάλλευση εγκαταστάσεων συµπαραγωγής, κλπ.  
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Η αγορά της συµπαραγωγής µέχρι και σήµερα, παρ’ όλα τα θετικά βήµατα που έγιναν 
από την Πολιτεία (π.χ νέος ενεργειακός νόµος, Ν.2773/99, επιδοτήσεις σε συστήµατα 
ΣΗΘ τόσο από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ενέργειας, ΕΠΕ, του Β’ ΚΠΣ όσο και 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» του Γ’ ΚΠΣ, κλπ), 
παραµένει  δύσπιστη και σε κατάσταση αναµονής, για τους εξής λόγους:  

• ∆υσκολία στον προσδιορισµό των βασικών µεγεθών για οικονοµικοτεχνικές 
αναλύσεις στον ενεργειακό τοµέα. 

• Παντελής έλλειψη τιµολογιακής πολιτικής για συµπαραγωγή στον τριτογενή 
τοµέα. 

• Έλλειψη ανταγωνιστικής τιµολογιακής πολιτικής για συµπαραγωγή στον 
βιοµηχανικό τοµέα. Η υπάρχουσα τιµολόγηση φυσικού αερίου για ΣΗΘ και του 
τρόπου υπολογισµού της τιµής του, καλύφθηκε από τη ∆ΕΠΑ τον Οκτώβριο του 
1999, αλλά λόγω της αβεβαιότητας και της καθυστέρησης οδήγησε σηµαντικά 
ενεργειακά έργα ΣΗΘ, που επιλέχθηκαν για επιδότηση από το ΕΠΕ του Β’ ΚΠΣ, 
στην απένταξη. 

• ∆υσκολίες για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου διανοµής φυσικού αερίου. 

• Αδυναµία της ∆ΕΠΑ για την τήρηση του προβλεπόµενου χρονοδιαγράµµατος για 
τη σύνδεση µεγάλων βιοµηχανιών. 

• Έλλειψη εµπειρίας στην ενεργειακή διαχείριση και αξιολόγηση εναλλακτικών 
λύσεων. 

1.2.2. Συµπαραγωγή και Βιοµάζα 

Μία σηµαντική πηγή ενέργειας, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη συµπαραγωγή 
ηλεκτρισµού και θερµότητας είναι η βιοµάζα, που µπορεί να προέλθει από: 

α) αστικά λύµατα και απόβλητα 

β) υπολείµµατα γεωργικής και δασικής προέλευσης και  

γ) ενεργειακές καλλιέργειες 

Η συγκέντρωση του πλυθυσµού, τις τελευταίες δεκαετίες, στα µεγάλα αστικά κέντρα 
και η διάθεση των αστικών λυµάτων αλλά και των απορριµµάτων σε ολόκληρη 
σχεδόν τη χώρα, έγινε χωρίς προγραµµατισµό και µε ανεπαρκή υποδοµή. Αυτό είχε 
σαν αποτέλεσµα τη συνεχή µόλυνση τόσο του αέριου όσο και του υδάτινου 
περιβάλλοντος. Τέτοιου είδους προβλήµατα αντιµετωπίζονται στις σύγχρονες 
κοινωνίες πλέον, µε την υγειονοµική ταφή των απορριµάτων και την παραγωγή 
ενέργειας από το βιοαέριο που εκλύουν. 
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Ένα τέτοιο σηµαντικό έργο, από τα σπουδαιότερα παγκοσµίως, είναι ο σταθµός 
συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας από βιοαέριο, που είναι εγκατεστηµένο 
στο Χώρο ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) στα Άνω Λιόσια, που εγκαινιάστηκε και 
τέθηκε σε λειτουργία τον Σεπτέµβριο του 2001. Το έργο αυτό, πρώτο του είδους του 
στην Ελλάδα, επιλύει το σηµαντικό περιβαλλοντικό πρόβληµα στην περιοχή των Άνω 
Λιοσίων, ενώ εκµεταλλεύεται την έκλυση του βιοαερίου από τα απορρίµµατα για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, που επαρκεί για την ηλεκτροδότηση µιας πόλης 
15,000 κατοίκων, αφού ο συγκεκριµένος σταθµός ΣΗΘ έχει ηλεκτρική ισχύ 14 MWe 
και θερµική ισχύ 16.5 MWth. 

Τα απογεγραµµένα δασικά και γεωργικά υπολείµµατα της χώρας ανέρχονται σε 
10,000,000 τόνους το χρόνο περίπου. Εάν το 25% εξ αυτών µπορεί να αξιοποιηθεί σε 
συστήµατα συµπαραγωγής, τότε δηµιουργείται ένα σηµαντικό δυναµικό 
συµπαραγωγής άνω των 400 MWe. Επειδή τα γεωργικά και δασικά υπολείµµατα 
της χώρας είναι αποκεντρωµένα και διάσπαρτα σε όλη την χώρα, η εγκατάσταση 
µονάδων ΣΗΘ µικρής ισχύος, αποτελεί τον καλύτερο τρόπο αντιµετώπισης των 
αναγκών τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης σε όλη τη χώρα, προωθώντας ένα τοπικό 
πλαίσιο ανάπτυξης, αλλά και την περιφερειακότητα.  

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η βιοµάζα, από την ενεργειακή γεωργία ή των 
δασικών υπολειµµάτων, µπορεί να αξιοποιηθεί όχι µόνο σε αυτόνοµους σταθµούς 
συµπαραγωγής, αλλά και στους υφιστάµενους λιγνιτικούς σταθµούς της ∆ΕΗ.  

∆υστυχώς µέχρι σήµερα ασήµαντο ή ελάχιστο από αυτό το δυναµικό χρησιµοποιείται 
σε συστήµατα συµπαραγωγής µε βιοµάζα και οι βασικές αιτίες είναι οι εξής: 

• Οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι αποκεντρωµένοι, αγνοούν τις 
δυνατότητες και τα πλεονεκτήµατα αξιοποίησης της βιοµάζας, την οποία 
διαθέτουν ή µπορεί να παράγουν σε αφθονία. 

• ∆εν υπήρξε, µέχρι πρόσφατα, το βασικό νοµικό πλαίσιο. 

• ∆εν υπήρξαν κίνητρα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

• ∆εν υπήρξε η απαραίτητη και σε βάθος ενηµέρωση, από πλευράς  του ∆ηµοσίου, 
όλων των ενδιαφεροµένων. 

• ∆εν κατασκευάστηκαν επιδεικτικά έργα στη χώρα, τα οποία θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν για εκπαίδευση τεχνικών και ενηµέρωση των ΟΤΑ, των 
στελεχών της Βιοµηχανίας, των Γεωργικών Συνεταιρισµών, κτλ. 

• ∆εν υπάρχει η αναγκαία κατάρτιση του τεχνικού κόσµου σε θέµατα 
συµπαραγωγής µε βιοµάζα. 

Η επιλογή µίας µονάδας συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας, 
συµπεριλαµβανόµενης της θερµοδυναµικής και οικονοµικής ανάλυσης, είναι ένα 
δύσκολο και περίπλοκο πρόβληµα. Γενικά, η τεχνολογία που υπεισέρχεται στην 
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κατασκευή και λειτουργία µιας εγκατάστασης έχει µελετηθεί πολύ καλά. Μελέτες 
έχουν δείξει ότι δε φαίνεται να υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες στην κατασκευή 
δικτύων διανοµής θέρµανσης ή στην ανάπτυξη κατάλληλης εγκατάστασης 
συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας. Αυτό ισχύει και για τον βιοµηχανικό 
τοµέα. 

Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει γενικά καµία αµφιβολία ότι, η αντικατάσταση µιας 
υπάρχουσας εγκατάστασης (για την ξεχωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερµότητας) από µία µονάδα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας οδηγεί σε 
σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας. Η εκτίµηση µιας τέτοιας εξοικονόµησης είναι 
ένα σχετικά σαφές θέµα και ακολουθεί συγκεκριµένη ανάλυση θερµοδυναµικών 
κύκλων. 

Εντούτοις, ο λόγος ( Dλ ) του φορτίου θερµότητας προς την ενεργειακή ζήτηση (είτε 
στηρίζεται σε µέσες ή ελάχιστες τιµές) αποτελεί ένα κρίσιµο παράγοντα στην 
επιλογή του τύπου µιας εγκατάστασης, καθώς και στον «επί χάρτου» σχεδιασµό, 
προκειµένου να προσαρµόζεται σε διακυµάνσεις που παρουσιάζονται στις 
απαιτήσεις (και στην αναλογία) παρεχόµενης θερµότητας και παραγόµενης 
ηλεκτρικής ενέργειας.  

Η επιλογή της κατάλληλης εγκατάστασης από την άποψη της θερµοδυναµικής µπορεί 
να βελτιώσει την οικονοµική κατάσταση για µία µονάδα συµπαραγωγής, αλλά ακόµη 
και µε την καλύτερη δυνατή επιλογή η συνολική οικονοµική κατάσταση δύναται να 
µην είναι αρκετά ελκυστική για να επιτρέψει τη διάταξη να προχωρήσει. 

 

1.3. ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ                  
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

1.3.1. Τηλεθέρµανση (ΣΗΘ/ΤΘ) 

Η οικονοµική κλίµακα για ένα δίκτυο τηλεθέρµανσης µε συµπαραγωγή είναι 
σηµαντικό να είναι βιώσιµη. Οι µικρές διατάξεις (ΣΗΘ/ΤΘ) είναι «φτωχοί» 
µετατροπείς του εισερχόµενου καυσίµου σε ηλεκτρική ενέργεια. Οι µεγάλες µονάδες 
(ΣΗΘ/ΤΘ) είναι περισσότερο ελκυστικές γιατί µπορούν να χρησιµοποιήσουν 
µεγάλους σταθµούς ισχύος, οι οποίοι αποδίδουν σηµαντικά ενεργειακά αποθέµατα 
και παράγουν τόσο θερµότητα όσο και ηλεκτρική ενέργεια, µε µεγαλύτερη οικονοµία. 
Οι µονάδες µεγάλης κλίµακας µπορούν να παράγουν θερµότητα στο χώρο του 
σταθµού ισχύος µε κόστος που µπορεί να είναι και το µισό του κόστους µιας κοινής 
µονάδας. Το κόστος µεταφοράς και διανοµής αποτελούν τελικά τους παράγοντες που 
αυξάνουν το κόστος της θέρµανσης για τον καταναλωτή, και καθιστούν ακόµα και τις 
µεγάλες διατάξεις (ΣΗΘ/ΤΘ) οριακά οικονοµικές σε πολλές περιπτώσεις. 

Μια µονάδα (ΣΗΘ/ΤΘ) για εφαρµογές στο εσωτερικό µιας µεγάλης πόλης, µε τη 
χρήση µεσαίων/µεγάλων αεριοστροβίλων είναι µια ελκυστική οικονοµική πρόταση 
για τους εθνικούς φυσικούς πόρους σε σύγκριση µε εναλλακτικούς τρόπους 
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θέρµανσης, αν ληφθούν υπόψη τα χαµηλότερα προεξοφλητικά επιτόκια (π.χ. 5%) και 
οι υψηλότερες τιµές καυσίµου. Μια µονάδα (ΣΗΘ/ΤΘ) γίνεται λιγότερο ελκυστική 
για υψηλότερα προεξοφλητικά επιτόκια. Εφόσον, το ρίσκο και η αβεβαιότητα δεν 
συµπεριλαµβάνονται στους υπολογισµούς, θα απαιτηθεί µια πιο λεπτοµερής µελέτη 
ενός δικτύου τηλεθέρµανσης για πραγµατικές τοποθεσίες, η οποία θα εξετάζει τους 
παράγοντες που εξαρτώνται από την κάθε περιοχή. Οι µεσαίες/µεγάλες µονάδες (200 
– 600ΜW) είναι περισσότερο οικονοµικές και εξοικονοµούν περισσότερη ενέργεια 
από ότι οι µικρές µονάδες παρόλο που µπορεί να είναι οικονοµική η θέρµανση 
µικρών εγκαταστάσεων από τοπικούς σταθµούς ισχύος σε ορισµένες συνθήκες. 

Μέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας µπορεί να επιτευχθεί µόνο όταν τα δίκτυα 
τηλεθέρµανσης στις πόλεις συνδεθούν σε µονάδες (ΣΗΘ/ΤΘ) που διαθέτουν 
µεσαίο/µεγάλο αεριοστρόβιλο, και ο χρονικός ορίζοντας απόσβεσης είναι µεγάλος. 
Εγκατάσταση λέβητα µόνο θέρµανσης και/ή µικρή µονάδα (ΣΗΘ/ΤΘ) θα µπορούσε 
να βοηθήσει µόνο κατά τη φάση της ανάπτυξης. 

Η εγκατάσταση µιας µεσαίας/µεγάλης µονάδας (ΣΗΘ/ΤΘ) που εξυπηρετεί 
περιοχές µε υψηλή πυκνότητα φορτίου θέρµανσης σε πόλεις φαίνεται µια 
ελκυστική εναλλακτική λύση από άποψη οικονοµίας και εξοικονόµησης ενέργειας 
σε σύγκριση µε άλλες αναπτυγµένες µορφές θέρµανσης. Στην απουσία του φυσικού 
αερίου και του πετρελαίου σε µια µακροπρόθεσµη µελέτη άλλες λύσεις θέρµανσης 
όπως ηλεκτρική ενέργεια (εκτός αιχµής) ή ΥΦΑ (υποκατάστατο φυσικού αερίου) θα 
κυριαρχούσαν σε µία µεγάλη αγορά εκτός των περιοχών µε υψηλή πυκνότητα 
φορτίου θέρµανσης.  

Οι κρίσιµοι παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία και βιωσιµότητα ενός δικτύου 
τηλεθέρµανσης µε συµπαραγωγή είναι: 

1. η πυκνότητα δόµησης 

2. το προεξοφλητικό επιτόκιο  

3. η τιµή του καυσίµου 

4. το µέγεθος του δικτύου 

Επιπλέον, οι θερµοκρασίες εισόδου και εξόδου του νερού ενός δικτύου 
τηλεθέρµανσης εµφανίστηκαν ως επιπρόσθετες καίριες παράµετροι µε την πάροδο 
του χρόνου. Η διανοµή του φορτίου θέρµανσης σε µια πόλη αποδείχθηκε σηµαντική, 
όπως και η µέση πυκνότητα δόµησης.  

Συµπερασµατικά, µια µονάδα συµπαραγωγής µε τηλεθέρµανση (ΣΗΘ/ΤΘ) γίνεται 
πραγµατικά η καλύτερη επιλογή για χαµηλό προεξοφλητικό επιτόκιο, υψηλή τιµή 
καυσίµου, και πυκνότητα δόµησης 7 κατοίκων ανά m2. 
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1.3.2. Βιοµηχανικές και άλλες εφαρµογές (ΣΗΘ/ΒΙΟ) 

Η τοποθέτηση µιας µονάδας (ΣΗΘ/ΒΙΟ) δεν είναι τόσο σαφής όσο στην περίπτωση 
της (ΣΗΘ/ΤΘ). Είναι δύσκολο να γενικευθεί, αφού η κατάλληλη επιλογή της 
εγκατάστασης ποικίλει ανάλογα µε την εφαρµογή. Γενικά, όµως, η περίπτωση της 
(ΣΗΘ/ΒΙΟ) είναι συνηθέστερη. 

Όσον αφορά στις Αρχές της Θερµοδυναµικής, η επιλογή του τύπου εγκατάστασης 
(ΣΗΘ/ΒΙΟ) εξαρτάται κατά πολύ, όχι µόνο από το λόγο ηλεκτρισµού – 
θερµότητας, αλλά και από το µέγεθος των απαιτήσεων σε θερµότητα και 
ηλεκτρική ενέργεια ξεχωριστά. Η διακύµανση στη ζήτηση, καθηµερινά και 
εποχιακά, είναι επίσης σηµαντική, αλλά θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, η παράλληλη 
εγκατάσταση όµοιων µηχανών επιτρέπει στη συνολική εγκατάσταση να ακολουθήσει 
τη µείωση στη ζήτηση του φορτίου, θέτοντας εκτός λειτουργίας µία ή περισσότερες 
µηχανές. 

Οι κρίσιµες παράµετροι επιλογής και σχεδιασµού µιας µονάδας (ΣΗΘ/ΒΙΟ) δεν είναι 
µόνο θερµοδυναµικές. Η πυκνότητα της δόµησης, προφανώς, δεν είναι σχετική, αλλά 
το προεξοφλητικό επιτόκιο, η διάρκεια ζωής της εγκατάστασης και η κλιµάκωση των 
τιµών καυσίµων είναι σηµαντικές, όπως και για την περίπτωση των µονάδων 
(ΣΗΘ/ΤΘ). Σηµαντικές επίσης θεωρούνται και οι τιµές πώλησης (ή επαναγοράς) της 
ηλεκτρικής ενέργειας όπως επίσης οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που 
πραγµατοποιούνται στις τιµές των καυσίµων, ειδικά για εγκαταστάσεις ΣΗΘ (για 
παράδειγµα, οι δασµοί αερίου για εγκαταστάσεις (ΣΗΘ/ΒΙΟ) είναι συχνά σταθεροί σε 
σχέση µε εκείνους των ανταγωνιστικών καυσίµων). 

Εξαιτίας της µεγάλης ποικιλίας στις εφαρµογές (και αντίστοιχα στις απαιτήσεις 
θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας και στην αναλογία τους), είναι δυνατό να 
ισχυριστεί κανείς ότι, οι µικρές µονάδες ΣΗΘ µε λέβητες αποµάστευσης ατµού ή 
αεριοστροβίλων κερδίζουν την ευρεία αναγνώριση για ισχύ από 3 έως 50MW, ενώ 
µονάδες ΣΗΘ µε µηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) και καύσιµο πετρέλαιο ή αέριο 
για χαµηλότερα επίπεδα ισχύος. 

Προκαλεί ίσως έκπληξη το γεγονός ότι οι αντλίες θερµότητας δε χρησιµοποιήθηκαν 
ευρέως, σε συνδυασµό µε λέβητες αποµάστευσης, ειδικά για διατάξεις ΣΗΘ υψηλών 
τιµών Dλ , και για εφαρµογές µόνο θερµότητας, ( )Dλ →∞ . Οι αντλίες θερµότητας δεν 
έχουν αναπτυχθεί σε µεγάλη κλίµακα για την κεντρική θέρµανση µεγάλων πόλεων, 
παρόλο που διατίθενται σε µικρά µεγέθη. Εντούτοις, ενώ η αντιστρεπτή 
θερµοδυναµική ανάλυση προτείνει ότι, οι αντλίες θερµότητας που οδηγούνται από 
συµβατικές εγκαταστάσεις ισχύος θα έπρεπε να είναι ελκυστικές για αρκετά χαµηλό 
λόγο θερµότητας προς ηλεκτρική ενέργεια ( )Dλ , η εισαγωγή των ρεαλιστικών (µη 
αντιστρεπτών) παραµέτρων απόδοσης µεταθέτει την ελάχιστη δυνατή τιµή της 
πυκνότητας ( )Dλ  σε πολύ υψηλότερα επίπεδα και προτείνει την εφαρµογή των 
αντλιών θερµότητας µόνο για παραγωγή θερµικού φορτίου αντί για ΣΗΘ. 
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1.4 ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΜΩΝ  

Η εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή της συµπαραγωγής 
ηλεκτρισµού και θερµότητας είναι σηµαντική. Η θερµοδυναµική µελέτη του σταθµού 
οδηγεί σε ακριβή υπολογισµό της εξοικονοµούµενης ενέργειας αρκεί να είναι 
γνωστές οι αποδόσεις των εσωτερικών µονάδων του σταθµού ενέργειας. Παρόλα 
αυτά, η διαστασιολόγηση της εγκαταστάσεως για την πλήρη κάλυψη του θερµικού 
και του ηλεκτρικού φορτίου είναι συχνά σύνθετη. 

Η µελέτη ενός σταθµού πρέπει να συµπεριλαµβάνει όχι µονάχα την θερµοδυναµική 
του ανάλυση, τον καθορισµό και την µεγιστοποίηση της θερµικής απόδοσής του αλλά 
και την οικονοµική του ανάλυση η οποία είναι εξίσου σηµαντική.  

Στο σχήµα 1.4.α.α παρουσιάζεται το σχηµατικό διάγραµµα ενός συµβατικού σταθµού 
ενέργειας (c) ο οποίος χρησιµοποιώντας την ενέργεια ενός καυσίµου Fc παράγει έργο 
Wc και αποβάλλει θερµότητα (QNU)c σε ένα ψυχροδοχείο. Προκειµένου να επιτευχθεί 
η αποδοτικότερη παραγωγή ενέργειας πρέπει να επιδιωχθεί ελαχιστοποίηση του 
εισαγόµενου καυσίµου για την παραγωγή συγκεκριµένου έργου έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί το κόστος καυσίµου έναντι του κόστους της ενέργειας που πωλείται 
ενώ παράλληλα πρέπει να εκτιµηθεί και να ισολογισθεί το κεφαλαιακό κόστος µε το 
κέρδος από την εξοικονόµηση καυσίµου. 

 

Σχήµα 1.4.α. α) συµβατικός σταθµός , β) σταθµός συµπαραγωγής 

Στο σχήµα 1.4.α.β παρουσιάζεται το σχηµατικό διάγραµµα ενός σταθµού 
συµπαραγωγής στον οποίο καταναλώνεται συνολική ενέργεια FCG, παράγεται όχι 
µόνο έργο WCG αλλά και ωφέλιµη ενέργεια (QU)CG ενώ τέλος αποβάλλεται 
θερµότητα (QNU)CG. Αποτέλεσµα είναι η µελέτη να µην βασίζεται µόνο στην υψηλή 
θερµική απόδοση παρόλο που η κοστολόγηση του WCG είναι υψηλότερη από αυτή 
της (QU)CG.  
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1.4.1. Χαρακτηριστικά Μεγέθη Σταθµών Συµπαραγωγής 

Εν αντιθέσει µε τους συµβατικούς σταθµούς παραγωγής ενέργειας όπου επιχειρείται 
η παροχή ισχύος µε τη µεγαλύτερη δυνατή απόδοση, στους σταθµούς συµπαραγωγής 
η ανάγκη για υψηλότερη απόδοση δεν εµφανίζεται τόσο επιτακτική. Σκοπός είναι η 
ταυτόχρονη κάλυψη ηλεκτρικού και θερµικού φορτίου, το δεύτερο µέσω αποβολής 
θερµότητας από το σταθµό συµπαραγωγής. Άλλα χαρακτηριστικά µεγέθη, όπως ο 
συντελεστής διάθεσης ενέργειας ή ο λόγος εξοικονόµησης ενέργειας καυσίµου, 
αποδεικνύονται πιο χρήσιµα. Τα µεγέθη αυτά στηρίζονται στο γεγονός ότι στη 
συµπαραγωγή παίζουν ταυτόχρονα σηµαντικό ρόλο η θερµοδυναµική και η 
οικονοµική διάσταση. Η ηλεκτρική ενέργεια, δεδοµένου ότι παράγεται µε 
µεγαλύτερη δυσκολία, εκτιµάται υψηλότερα από την παρεχόµενη ωφέλιµη 
θερµότητα. Συνεπώς, έµφαση δίνεται στην παραγωγή ενέργειας σε σταθµούς 
συµπαραγωγής, αλλά, πρέπει να ληφθεί υπόψη η παραγωγή µίας δεύτερης ωφέλιµης 
µορφής ενέργειας που µπορεί να πωληθεί.  

Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα κριτήρια των συστηµάτων CHP: 

1. Συντελεστής ∆ιάθεσης της Ενέργειας (Energy Utilization Factor – EUF) 

Το πρώτο κριτήριο βασίζεται στον πρώτο θερµοδυναµικό νόµο, που αφορά µόνο 
στην ποσοτική πλευρά της ενέργειας. Αποτελεί ένα χαρακτηριστικό µέγεθος που 
χρησιµοποιήθηκε από τους Porter και Mastanaih και ονοµάζεται συντελεστής 
διάθεσης της ενέργειας (EUF ή Σ∆Ε). Καθορίζεται από τον τύπο: 

( )                   1.4.CG CG

CG

P QEUF a
F
+

=  

όπου µε CGQ (kW)και µε CGP (kW) συµβολίζεται αντίστοιχα η ωφέλιµη θερµότητα 
και το έργο που παράγεται από το σύστηµα συµπαραγωγής, ενώ µε CGF (kW)η 
ποσότητα καυσίµου µε την οποία τροφοδοτείται. 

2. Κοστολογηµένος Σ.∆.Ε. («Value weighted» EUF) 

Ο Σ∆Ε δεν αποτελεί ένα επαρκές κριτήριο αφού στο έργο και στη θερµότητα 
αποδίδεται η ίδια τιµή. Αυτό το µειονέκτηµα οδήγησε στην εισαγωγή του 
κοστολογηµένου συντελεστή διάθεσης ενέργειας όπου συνήθως θεωρείται ότι ο 
λόγος της τιµής της θερµότητας προς τη τιµή της ισχύος είναι ίσος µε 1/3. Αυτός ο 
λόγος τιµών αντικατοπτρίζει το παρόν οικονοµικό καθεστώς, στο οποίο η παραγωγή 
θερµότητας πραγµατοποιείται κυρίως από λέβητες άµεσης καύσης. Ο αυξανόµενος 
αριθµός σταθµών συµπαραγωγής, οι οποίοι καταναλώνουν µικρότερη ποσότητα 
καυσίµου ανά µονάδα παραγόµενης θερµότητας, σε µια ελεύθερη αγορά θα επέφερε 
ως αποτέλεσµα διαφορετική τιµή αυτού του λόγου τιµών. 
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Αν η τιµή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας είναι YE(€/kWh), η τιµή πώλησης της 
θερµότητας YΗ(€/kWh) και η τιµή του καυσίµου ℘(€/kWh) τότε ο Σ∆Ε δίνεται από 
τη σχέση: 

( ) ( )                    1.4.βE CG H CG CG CGE H E
eqVW

CG CG E CG

Y P Y Q P QY Y YEUF n
F F Y F

⎡ ⎤ ⎛ ⎞+
= = + =⎢ ⎥ ⎜ ⎟℘ ℘ ℘⎝ ⎠⎣ ⎦

 

όπου το µέγεθος eqn CG CGH

CG E CG

P QY
F Y F
⎡ ⎤

= +⎢ ⎥
⎣ ⎦

 αναφέρεται ως ισοδύναµη απόδοση.  

3. Τεχνητή Θερµική Απόδοση (Artificial Thermal Efficiency) 

Ένα ακόµη χαρακτηριστικό µέγεθος που µπορεί να χρησιµοποιηθεί είναι µία τεχνητή 
θερµική απόδοση nα, στον υπολογισµό της οποίας θεωρείται ότι η ενέργεια του 
παρεχόµενου καυσίµου µειώνεται κατά την ενέργεια που θα απαιτούνταν στην 
παραγωγή θερµότητας Q  σε ένα συµβατικό σταθµό – λέβητα απόδοσης Q

SEPn , δηλαδή 
κατά Q

SEPQ n . Η τεχνητή απόδοση nα δίνεται από τη σχέση: 

( )                    1.4.γ
1

CG CG
a

CG Q Q
SEP SEP CG

P nn
Q QF

n n F

= =
⎛ ⎞ ⎛ ⎞

− −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

όπου µε CGn συµβολίζεται η συνολική απόδοση του σταθµού συµπαραγωγής. 

4. Λόγος εξοικονόµησης ενέργειας καυσίµου (Fuel Energy Savings Ratio – FESR) 

Το επόµενο κριτήριο αφορά στην εξοικονόµηση καυσίµου, και βασίζεται στην 
κατανάλωση καυσίµου από τον σταθµό. Η ζήτηση θερµότητας και ισχύος σε µια 
βιοµηχανία µπορεί να ικανοποιηθεί είτε από έναν σταθµό συµπαραγωγής είτε από 
ξεχωριστούς συµβατικούς σταθµούς, είτε από τον συνδυασµό τους αν ο σταθµός 
συµπαραγωγής δεν µπορεί να ικανοποιήσει τη ζήτηση της θερµότητας ή της ισχύος, 
όπως φαίνεται στο σχήµα 1.4.β. Η θερµική απόδοση συµβολίζεται µε Qn  και είναι ο 
λόγος της παραγόµενης θερµότητας προς το συνολικό καύσιµο που 
καταναλώνεται, ενώ η ηλεκτρική απόδοση Pn είναι ο λόγος της παραγόµενης 
ισχύος προς το συνολικό καύσιµο που καταναλώνεται από έναν σταθµό. Παρόλο 
που η θερµική απόδοση δεν αντικατοπτρίζει την ποιότητα της παραγόµενης 
θερµότητας, είναι κατάλληλη για σύγκριση, αν όλοι οι συγκρινόµενοι σταθµοί 
παράγουν θερµότητα της ίδιας ποιότητας. Η γενική έκφραση για την συνολική 
κατανάλωση καυσίµου είναι η ακόλουθη : 

( ) ( )                   1.4.     Q P
TOTAL SEP SEP CGF F F F δ= + +  
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όπου TOTALF  η συνολική κατανάλωση καυσίµου, Q
SEPF  η κατανάλωση καυσίµου για 

παραγωγή θερµότητας από τον λέβητα και P
SEPF  η κατανάλωση καυσίµου για 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την συµβατική µονάδα ενώ CGF η κατανάλωση 
καυσίµου από την µονάδα CHP. 

 

Σχήµα 1.4.β. Συµπαραγωγή και ξεχωριστή παραγωγή ενέργειας 

Οι πρώτοι δύο όροι δείχνουν την ποσότητα του καυσίµου που καταναλώνεται από 
τους συµβατικούς σταθµούς προκειµένου να ανταποκριθούν στη ζήτηση , αν ο 
σταθµός συµπαραγωγής δεν µπορεί να παράγει όλη την απαιτούµενη ποσότητα 
θερµότητας και ισχύος. Η ποσότητα καυσίµου που καταναλώνεται από το σταθµό 
συµπαραγωγής µπορεί να εκφραστεί είτε ως ο λόγος της παραγόµενης θερµότητας 
προς τη θερµική απόδοση, είτε ως ο λόγος της παραγόµενης ισχύος προς την 
ηλεκτρική απόδοση. Εισάγοντας την θερµική και ηλεκτρική απόδοση τόσο για το 
σταθµό συµπαραγωγής όσο και για τους συµβατικούς σταθµούς, καθώς και δύο 
λόγους θερµότητας προς ισχύ, έναν για το σταθµό συµπαραγωγής CGλ  και έναν για 
τη ζήτηση, Dλ , η προηγούµενη έκφραση του συνολικού καυσίµου που 
καταναλώνεται παίρνει την ακόλουθη µορφή: 

( )1 1 1
    1.4.D CG D CG CG D CG CG

TOTAL D CGP Q Q P Q Q
SEP SEP CG SEP D CG SEP CG

P P Q Q Q Q Q Q
F Q Q

n n n n n n
ε

λ λ
− − −

= + + = − + +
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Αν θεωρήσουµε ότι CG

D

Qy
Q

=  τότε έχουµε: 

( )1 1 1                    1.4.TOTAL D P Q Q
SEP D CG SEP CG

y y yF Q
n n n

στ
λ λ

⎛ ⎞⎛ ⎞ −
= − + +⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠
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Στην περίπτωση που ο σταθµός παράγει όλη την απαιτούµενη θερµότητα, 1y =  και το 
συνολικό απαιτούµενο καύσιµο είναι ίσο µε:  

( )1 1 1 1                    1.4.TOTAL D P Q
SEP D CG CG

F Q
n n

ζ
λ λ

⎛ ⎞⎛ ⎞
= − +⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

 

Η συνολική κατανάλωση καυσίµου µπορεί να συγκριθεί µε τη συνθήκη αναφοράς, 
όπου οι απαιτούµενες ποσότητες θερµότητας και ισχύος παράγονται ξεχωριστά. Μια 
έκφραση του σχετικού συντελεστή κατανάλωσης µπορεί να οριστεί ως: 

( )

1 1 1 1

                   1.4.1 1

P Q
SEP D CG CGTOTAL

REF
P Q
REF D REF

n nF
F

n n

λ λ
η

λ

⎛ ⎞
− +⎜ ⎟

⎝ ⎠Φ = =
+

 

Ο σχετικός συντελεστής κατανάλωσης µπορεί να αποτιµήσει οποιονδήποτε 
συνδυασµό συµπαραγωγής και ξεχωριστής παραγωγής θερµότητας και ισχύος (π.χ. 
όταν D CGλ λ≠ ). Είναι επίσης ενδιαφέρον να πραγµατοποιηθεί σύγκριση ενός 
σταθµού συµπαραγωγής µε ένα σχήµα αναφοράς ξεχωριστής παραγωγής στην 
περίπτωση που και τα δύο παράγουν την ίδια ποσότητα θερµότητας. Στην περίπτωση 
αυτή, η διαφορά στην κατανάλωση καυσίµου αντιστοιχεί στην εξοικονόµηση του 
σταθµού συµπαραγωγής: 

( )                    (1.4. )Q P
SEP SEP CGF F F F θ∆ = + −  

Ο πρώτος όρος είναι το άθροισµα της ποσότητας καυσίµου που καταναλώνεται από 
τον λέβητα αναφοράς Q

SEPF  και της ποσότητας καυσίµου που καταναλώνεται από µια 
εγκατάσταση προκειµένου να παραχθεί ποσότητα ισχύος ίση µε αυτή του σταθµού 
συµπαραγωγής, P

SEPF . Ο δεύτερος όρος αντιστοιχεί στην ποσότητα του καυσίµου που 
καταναλώνεται από το σταθµό συµπαραγωγής, CGF . Η προηγούµενη σχέση µπορεί 
να εκφραστεί ως εξής: 

( )1 1 1           1.4.
P P

Q CG CG
SEP CG CG DP Q Q P

SEP SEP CG SEP

n nF F F F Q
n n n n

ι
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞

∆ = + − = + −⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠
 

∆εδοµένου ότι λαµβάνεται υπόψιν η απόλυτη τιµή της ∆F, ο λόγος εξοικονόµησης 
ενέργειας καυσίµου ορίζεται ως ο λόγος της εξοικονόµησης καυσίµου προς την 
κατανάλωση των συµβατικών σταθµών παραγωγής: 
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( )

1 1 11

  =1-                     1.4.

P P
CG CG

Q Q P Q Q PQ P
SEP CG SEP SEP CG SEPSEP SEP

Q P
SEP SEP

Q P Q P
CG SEP SEP CG

F n nFESR
n n n n n nF F

n nFESR
n n n n

κ

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞∆
= = + − +⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟+ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

+

 

Στην περίπτωση που TOTAL CGF F= , η σχέση µεταξύ των συντελεστών FESR και Φ 
είναι απλά:  

( )1 1                     1.4.REF CG CG

REF REF

F F FFESR
F F

λ−
= = − = −Φ  

Η οριακή συνθήκη που αφορά σε µηδενική εξοικονόµηση καυσίµου µπορεί να 
υπολογιστεί από την έκφραση του FESR: 

( )1                    1.4.
P Q
CG CG
P Q
SEP SEP

n n
n n

µ+ =  

Το µέγεθος αυτό φαίνεται πως είναι το πιο χρήσιµο, ως λειτουργικό κριτήριο των 
σταθµών συµπαραγωγής, από όσα έχουν περιγραφεί αφού συνδέεται άµεσα µε την 
οικονοµική εκτίµηση των σταθµών συµπαραγωγής. 

5. Αυξητικός Ρυθµός Θερµότητας (Ιncremental Heat Rate) 

Οι Porter και Mastanaih χρησιµοποιούν και εισάγουν ως λειτουργικό κριτήριο της 
θερµοδυναµικής και οικονοµικής ανάλυσης των σταθµών συµπαραγωγής το 
χαρακτηριστικό θερµοδυναµικό µέγεθος που καλείται αυξητικός ρυθµός θερµότητας 
(IHR)CG.  

Θεωρείται σταθµός συµπαραγωγής, παροχής ηλεκτρικής ενέργειας WCG και 
ωφέλιµης θερµότητας (QU)CG όπως παρουσιάζεται στο σχήµα 1.6.4.γ. Η ενέργεια του 
παρεχόµενου καυσίµου είναι FCG, και παρέχεται σε µία εγκατάσταση λέβητα 
απόδοσης (nB)CG ή στο θάλαµο καύσης µιας εγκατάστασης ανοιχτού κυκλώµατος 
(αεριοστροβίλου ή κινητήρα ντίζελ / αερίου), µε κατάλληλη απόδοση καύσης, επίσης 
λαµβανόµενης ως (nB)CG. Με (QU)CG συµβολίζεται η τελικά ωφέλιµη αποβαλλόµενη 
θερµότητα. 

Ο αυξητικός ρυθµός θερµότητας εισάγεται κατά τον καθορισµό του FCG, το οποίο 
θεωρητικά λαµβάνεται ως το άθροισµα της ενέργειας του καυσίµου που θα 
παρέχονταν στον λέβητα απόδοσης ( )B CG

n  για να καλυφθεί το θερµικό φορτίο, συν 
αυτής που θα χρησιµοποιούνταν στην παραγωγή ηλεκτρισµού µε αυξητικό ρυθµό 
θερµότητας ( )CG

IHR (σχήµα 1.4.γ). 

Συνεπώς, ο αυξητικός ρυθµός θερµότητας προκύπτει ίσος µε: 
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( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

0

1                    1.4.UCG CG CG
CG

CG B CG BCG CG CG

QFIHR v
W n W n n

λ
= − = −  

Αν θεωρηθεί ότι η απόδοση ( )B CG
n  είναι ίση µε την απόδοση ενός λέβητα που 

λειτουργεί ανεξάρτητα, ισχύει ο απλούστερος ορισµός του ( )CG
IHR ως ο τεχνητός 

ρυθµός θερµότητας του σταθµού συµπαραγωγής, δηλαδή: 

( ) ( )1                    1.4.
CG

a

IHR
n

ξ= , 

όπου an  η «τεχνητή» απόδοση. 

 

Σχήµα 1.4.γ. Αυξητικός ρυθµός θερµότητας για σταθµό συµπαραγωγής 
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1.5. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Αναρίθµητα είναι τα παραδείγµατα εγκαταστάσεων συµπαραγωγής. Ο Timmermans 
παρουσίασε µία σύνοψη µερικών συστηµάτων συµπαραγωγής τα οποία αποτελούν 
µετατροπές υπαρχόντων συµβατικών σταθµών και παρουσιάζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί παρακάτω: 

Στο σχήµα 1.5.α που ακολουθεί παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές τιµές των QU και 
W. Το ενεργειακό περιεχόµενο του καυσίµου ορίζεται ίσο µε τη µονάδα F=1, έτσι 
ώστε η συνολική απόδοση να ισούται µε το παραγόµενο έργο, on W F W= = . 

Η περίπτωση (Α) αφορά σε έναν ατµοηλεκτρικό σταθµό παραγωγής µε αποµάστευση 
ατµού, µε QU=1 και W=0.38. Η ωφέλιµη θερµότητα µπορεί να είναι σηµαντικά 
υψηλότερη από την αναγραφόµενη, για µεγάλους ρυθµούς αποµάστευσης, ειδικά για 
συστήµατα τηλεθέρµανσης. Η περίπτωση (Β) δείχνει έναν ατµοηλεκτρικό σταθµό 
που λειτουργεί µε πίεση αντίθλιψης υψηλότερη αυτής ενός συµβατικού σταθµού – 
ώστε να παρέχει θερµότητα στην απαιτούµενη θερµοκρασία και να επιτυγχάνονται 
τιµές QU=0.6 και n0=W=0.25. Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται µείωση της 
θερµικής απόδοσης για την παροχή ωφέλιµης θερµότητας κατάλληλης θερµοκρασίας. 
Η περίπτωση (Γ), αεριοστροβίλου µε ανάκτηση θερµότητας από τα καυσαέρια, 
µπορεί να διατηρεί την παραγόµενη ενέργειά του στο επίπεδο W=0.30 και 
ταυτόχρονα να παρέχει ωφέλιµη θερµότητα QU=0.55.  

 

Σχήµα 1.5.α. Συστήµατα για συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας µε παρουσίαση των 
ενεργειακών ροών. 

Τα σχήµατα του Timmermans είναι απλώς παραδείγµατα και δεν θα πρέπει να 
ληφθούν ως πρότυπα για τους διάφορους τύπους των παρουσιαζόµενων 
εγκαταστάσεων. Ωστόσο, αν και υπάρχουν πολλά και πιο πολύπλοκα συστήµατα, τα 
κύρια συστήµατα συµπαραγωγής είναι αυτά που παρουσιάζονται. 
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Σηµαντικό ρόλο στο σχεδιασµό του σταθµού παίζει η αυτονοµία της εγκατάστασης 
δηλαδή αν είναι ή όχι συνδεδεµένη σε κάποιο ηλεκτρικό δίκτυο παράλληλα µε άλλες 
µονάδες παραγωγής. Αν δεν είναι αυτόνοµη το ενεργειακό πλεόνασµα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί κάπου άλλου. Μπορεί να καλύπτει το θερµικό φορτίο και να εξάγει 
ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο ή όπου η ζήτηση του ηλεκτρικού και θερµικού 
φορτίου ξεπερνά τις ικανότητες του σταθµού, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
εφεδρικοί λέβητες για να καλύψουν την αιχµή του φορτίου. 

Στη συνέχεια θα παρατεθούν γενικές εκτιµήσεις των θερµοδυναµικών λειτουργικών 
κριτηρίων – συνολική απόδοση, συντελεστής διάθεσης της ενέργειας και λόγος 
εξοικονόµησης ενέργειας καυσίµου – για τους σταθµούς συµπαραγωγής που 
αναφέρθηκαν προηγουµένως στην περίπτωση που δεν είναι ιδανικά 
διαστασιολογηµένοι. ∆ηλαδή υποτίθεται ότι οι σταθµοί δεν καλύπτουν πλήρως τη 
ζήτηση θερµότητας και ηλεκτρισµού ( D CGλ λ≠ ) 

1.5.1. Ατµοστρόβιλος Αντίθλιψης 

Στο σχήµα 1.5.β απεικονίζεται το διάγραµµα του ατµοστροβίλου αυτού του τύπου. 
Στην περίπτωση που ο ατµοστρόβιλος καλύπτει τις απαιτήσεις του θερµικού φορτίου 
ενώ δεν επαρκεί για την κάλυψη του ηλεκτρικού φορτίου απαιτείται η παράλληλη 
λειτουργία µε συµβατική ηλεκτροπαραγωγική µονάδα, η οποία θα καλύπτει µέρος 
του ηλεκτρικού φορτίου όπως παρουσιάζεται στο σχήµα 1.5.β.  

 

Σχήµα 1.5.β. Παράλληλη λειτουργία συµβατικού σταθµού και ατµοστροβίλου αντίθλιψης για την 
κάλυψη φορτίων (1, Dλ ) 

Αν υποτεθεί ότι οι δύο σταθµοί µαζί παράγουν έργο ίσο µε την µονάδα (WC: 
παραγόµενο έργο συµβατικού σταθµού, απόδοσης nc, WCG: παραγόµενο έργο 
στροβίλου αντίθλιψης) ενώ χρησιµοποιούν ενέργειες καυσίµου FC (συµβατικός 
σταθµός) και FCG (σχήµα αντίθλιψης) προκύπτουν τα ακόλουθα µεγέθη: 
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Συνολική απόδοση συστήµατος: 

( )(1 )'                     1.5.
' (1 ) ( )

C CG CG C

CG D C CG

W W n nn a
F n n nλ
+ −

= =
− + −

 

Παράγοντας διάθεσης της ενέργειας:  

( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )1 1 1

'                     1.5.
' 1
D D CG C

CG D C CG

n n
EUF

F n n n
λ λ

β
λ

+ + −
= =

− + −
 

Λόγος εξοικονόµησης καυσίµου:  

( ) ( ) ( )
( )( ) ( )1'' 1           1.5.
1

CG D C CGREF
B

REF CG B C D

n n nF FFESR n
F n n n

λ
γ

λ
⎡ ⎤− + −−

= = − ⎢ ⎥
− +⎢ ⎥⎣ ⎦

 

Ο εκθέτης ( ' ) αφορά στη συνολική λειτουργία του συστήµατος. 

 

Σχήµα 1.5.γ. Στρόβιλος αντίθλιψης µε συµπληρωµατικό λέβητα 

Στη συνέχεια θεωρείται η περίπτωση ενός στροβίλου αντίθλιψης ο οποίος καλύπτει 
κατά ένα µέρος το θερµικό φορτίο αλλά, εξυπηρετεί το σύνολο του ηλεκτρικού 
φορτίου. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η λειτουργία συµπληρωµατικού 
λέβητα απόδοσης nB και παροχής καυσίµου FB όπως παρουσιάζεται στο σχήµα 1.5.γ. 
Από τη θερµοδυναµική ανάλυση προκύπτουν τα ακόλουθα µεγέθη:  

Συνολική απόδοση συστήµατος: 

( )1'                     1.5.
' ( )

CG B

B CG CG D

n nn
F n n

δ
λ λ

= =
+ −
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Παράγοντας διάθεσης της ενέργειας: 

( ) ( ) ( )1
'                     1.5.

( )
D CG B

B CG CG D

n n
EUF

n n
λ

ε
λ λ

+
=

+ −
 

Λόγος εξοικονόµησης καυσίµου:  

( )
( )

( ) ( )'' 1                1.5.C B CG CG DREF

REF CG B C D

n n nF FFESR
F n n n

λ λ
στ

λ
⎡ ⎤+ −− ⎣ ⎦= = −

+
 

1.5.2. Ατµοστρόβιλος Αποµάστευσης 

Θεωρούµε στη συνέχεια ένα στρόβιλο αποµάστευσης – παράδειγµα (Α) του 
σχήµατος 1.5.α. Το σχήµα που ακολουθεί,1.5.δ, παρουσιάζει σχηµατικά έναν τρόπο 
λειτουργίας εγκατάστασης συµπαραγωγής µε στρόβιλο αποµάστευσης. Στην 
περίπτωση αυτή, µπορεί να θεωρηθεί ως σταθµός συνδυασµένου κύκλου, µε τον 
κύκλο κορυφής να λειτουργεί µε απόδοση nH, παράγοντας έργο WH από καύσιµο 'F  
και αποβάλλοντας θερµότητα QHL η οποία καλύπτει το θερµικό φορτίο και τη 
θερµότητα QL που παρέχεται στον κύκλο βάσης ο οποίος θεωρείται ότι παράγει έργο 
WL µε απόδοση nL. 

 

Σχήµα 1.5.δ. Ατµοστρόβιλος αποµάστευσης ως σταθµός συµπαραγωγής. 
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Από τη θερµοδυναµική ανάλυση προκύπτουν τα ακόλουθα µεγέθη:  

Συνολική απόδοση συστήµατος:  

( )1'                     1.5.ζ
' 1

H L H L

L D

n n n nn
F n λ

− −
= =

+
 

Παράγοντας διάθεσης της ενέργειας: 

( ) ( )( ) ( )1
'                     1.5.

1
D H L H L

L D

n n n n
EUF

n
λ

η
λ

+ − −
=

+
 

Λόγος εξοικονόµησης καυσίµου: 

( ) ( )
( )( ) ( )1'' 1                1.5.L D C BREF

REF H L H L B C D

n n nF FFESR
F n n n n n n

λ
θ

λ
+−

= = −
− − +

 

1.5.3. Αεριοστρόβιλος µε Εναλλάκτη ή Λέβητα Ανάκτησης Θερµότητας 

Ένας αεριοστρόβιλος – ανοιχτού ή κλειστού κυκλώµατος – µε εναλλάκτη ανάκτησης 
θερµότητας, όπως παρουσιάζεται στο παράδειγµα (Γ) του σχήµατος 1.5.α δεν 
αποβάλλει όλη του τη θερµότητα σε ωφέλιµη µορφή. Παρουσιάζεται δηλαδή και µη 
ωφέλιµη θερµότητα, ( )NU CG

Q . Σε µία εγκατάσταση ανοιχτού κυκλώµατος, τα 
καυσαέρια βγαίνουν από τον εναλλάκτη σε θερµοκρασία ανώτερη αυτής του 
ατµοσφαιρικού αέρα. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα νέας καύσης σε λέβητα 
ανάκτησης θερµότητας, λόγω του ότι τα καυσαέρια περιέχουν περίσσευµα οξυγόνου. 
Σε µια εγκατάσταση κλειστού κυκλώµατος, πριν το αέριο επανεισέλθει στον 
συµπιεστή περνάει µέσα από εσωτερικό εναλλάκτη θερµότητας, έναν εναλλάκτη 
ανάκτησης θερµότητας και µία διάταξη πρόψυξης.  

Το σχήµα 1.5.ε παρουσιάζει το διάγραµµα των βαθµίδων µη ιδανικά 
διαστασιολογηµένου αεροστροβίλου µε λέβητα ανάκτησης θερµότητας ο οποίος ενώ 
καλύπτει το θερµικό φορτίο, δεν καλύπτει το ηλεκτρικό φορτίο (WCG<WD) µε 
αποτέλεσµα να απαιτείται επιπλέον ισχύς από το δίκτυο (WC). 
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Σχήµα 1.5.ε. Σταθµός συµπαραγωγής αεριοστροβίλου 

Από τη θερµοδυναµική ανάλυση προκύπτουν τα ακόλουθα µεγέθη:  

Συνολική απόδοση συστήµατος  

( )
( )(1 )'                1.5.

'
(1 ) ( ) 1

C CG CG C

NU CG
CG D C CG

D

W W n nn
F Q

n n n

η

λ
λ

+ −
= =

⎡ ⎤⎛ ⎞
− + − +⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 

Παράγοντας διάθεσης της ενέργειας:  

( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( )
( )1 1 1

'             1.5.
'

1 1

D D CG C

NU CG
CG D C CG

D

n n
EUF

F Q
n n n

λ λ
ι

λ
λ

+ + −
= =

⎡ ⎤⎛ ⎞
− + − +⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 

Λόγος εξοικονόµησης καυσίµου:  

( )
( ) ( ) ( )

( )( ) ( )
1 1

'' 1        1.5.
1

NU CG
CG D C CG

DREF
B

REF CG B C D

Q
n n n

F FFESR n
F n n n

λ
λ

ε
λ

⎡ ⎤⎡ ⎤⎛ ⎞
− + − +⎢ ⎥⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥− ⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦= = − ⎢ ⎥− +⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎣ ⎦

 

Αν ο σταθµός δεν καλύπτει το θερµικό φορτίο ενώ, καλύπτει το ηλεκτρικό, µπορεί να 
αυξηθεί η ωφέλιµη θερµότητα µε επιπλέον καύση στον ατµολέβητα ανάκτησης 
θερµότητας – σχήµα 1.5.στ, µε αποτέλεσµα η παρεχόµενη ενέργεια καυσίµου να 
ισούται µε το άθροισµα αυτής που παρέχεται στον θάλαµο καύσης του 
αεριοστροβίλου και αυτής που παρέχεται στο λέβητα. 
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Σχήµα 1.5.στ. Σταθµός συµπαραγωγής αεριοστροβίλου (ιδανικά διαστασιολογηµένος) 

Από τη θερµοδυναµική ανάλυση προκύπτουν τα ακόλουθα µεγέθη:  

Παράγοντας διάθεσης της ενέργειας:  

( ) ( )
( ) ( )1

'                     1.5.D CG

CG D

n
EUF

n
λ

λ
λ

+ Ψ
=

Ψ +
 

Λόγος εξοικονόµησης καυσίµου: 

( ) ( )
( ) ( )'' 1                     1.5.CG D C BREF

REF CG B D C

n n nF FFESR
F n n n

λ
µ

λ
Ψ +−

= = −
Ψ +

 

Όπου 
( )0

 ενέργεια

f

ό
m CV

µεταϕερ µενη
Ψ = , fm η µάζα του αερίου καυσίµου που παρέχεται 

στον λέβητα ανάκτησης θερµότητας και 0CV η θερµογόνος δύναµη σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος, υπό την οποία υποτίθεται πως παρέχεται το καύσιµο. 

Στο σχήµα 1.5.ζ που ακολουθεί παρουσιάζεται η µεταβολή των συντελεστών EUF 
και FESR µε το λόγο λCG για τρεις τύπους σταθµών, έναν ατµοστρόβιλο αντίθλιψης, 
έναν αεριοστρόβιλο και έναν κινητήρα Diesel µε τον καθένα να περιλαµβάνει 
εναλλάκτη αποβαλλόµενης θερµότητας για την κάλυψη του θερµικού φορτίου. Στο 
σχήµα αυτό φαίνονται οι περιοχές λειτουργίας των τριών τύπων σταθµών. Τον 
υψηλότερο EUF τον παρουσιάζει ο ατµοστρόβιλος αντίθλιψης. Οι αεριοστρόβιλοι 
παρουσιάζον ικανοποιητική χρησιµοποίηση της ενέργειας καυσίµου για λCG κοντά 
στη µονάδα ενώ, οι κινητήρες Diesel τον χαµηλότερο EUF για µικρές τιµές του 
λόγου λCG. ∆ίνονται επίσης οι τιµές των αντιστοίχων λόγων εξοικονόµησης ενέργειας 
καυσίµου, FESR.  
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Σχήµα 1.5.ζ. Σύγκριση εγκαταστάσεων συµπαραγωγής  

Αν και οι υπολογισµοί αυτοί αποτελούν χρήσιµο οδηγό στην επιλογή ενός 
αυτόνοµου σταθµού συµπαραγωγής, βάσει του λόγου θερµότητας / έργου, θα 
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι το απόλυτο µέγεθος των φορτίων αυτών αποτελεί 
επίσης κρίσιµο παράγοντα. Για παράδειγµα, ένας κινητήρας Diesel παρουσιάζει 
από µόνος του µία σχετικά µικρή ισχύ εξόδου και παρά το γεγονός πως είναι 
δυνατόν να χρησιµοποιηθούν πολλοί κινητήρες σε παράλληλη σύνδεση για να 
καλύψουν µία υψηλή ζήτηση ισχύος, είναι πιθανότερο να εφαρµοστεί κάποιο είδος 
στροβίλου για την κάλυψη µεγαλύτερης ισχύος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΧΡΗΣΗ MINI- ΚΑΙ MICRO- ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΣΤΗΝ 
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

 
2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η χρήση αεριοστροβίλων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει αυξηθεί τα 
τελευταία χρόνια ενώ αναµένεται και περαιτέρω αύξηση. Παράλληλα, η βελτίωση 
της απόδοσης των διαδικασιών συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας καθώς 
και τα περιβαλλοντικά οφέλη που προσφέρει οδηγούν σε αύξηση της παραγόµενης 
ενέργειας µέσω συστηµάτων CHP. 

Εν συγκρίσει µε άλλες τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µικρής 
κλίµακας, η χρήση mini- και micro- στροβίλων παρέχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα 
που αφορούν κυρίως στην κατανεµηµένη παραγωγή ενέργειας. Παρόλα αυτά, 
υπάρχουν κάποια, τεχνικά και µη, προβλήµατα που αποτελούν τροχοπέδη στην 
εφαρµογή της συγκεκριµένης τεχνολογίας. Υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά µε τη 
δυναµική τους στην αγορά παρόλο που η χρήση τους σε βιοµηχανικούς και 
εµπορικούς τοµείς µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποδοτική. Μία ουσιώδης 
βελτίωση του κόστους, της απόδοσης, της ανθεκτικότητας και των 
περιβαλλοντικών εκποµπών µπορεί να καταστήσει τα συστήµατα περισσότερο 
ελκυστικά στα πλαίσια της αγοράς. 

Σύµφωνα µε προβλέψεις αναµένεται αύξηση των παγκόσµιων ενεργειακών 
αποθεµάτων, σχεδόν διπλασιασµός τους, µέχρι το 2020. Κατά την ίδια ποσότητα 
αναµένεται ότι θα αυξηθεί η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας ενώ παρόµοια αύξηση θα 
παρουσιάσουν και οι εκποµπές CO2 γιατί η εφαρµογή υψηλής τεχνολογίας στις 
ανεπτυγµένες χώρες θα εκτοπιστεί από την αυξανόµενη χρήση φυσικών καυσίµων 
και σταθµών παραγωγής χαµηλότερου κόστους και απόδοσης στις αναπτυσσόµενες 
χώρες. Η χρήση µικροστροβίλων στην συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας 
µπορεί να συµβάλει στη µείωση των εκποµπών CO2. Ο προσδιορισµός του µεγέθους 
των mini- και micro- στροβίλων πραγµατοποιείται αυθαίρετα. Θεωρείται ότι το 
µέγεθος των micro – στροβίλων κυµαίνεται µέχρι και τα 150kWe ενώ των mini – 
στροβίλων µεταξύ των 150kWe και των 1ΜWe.  

Η παγκόσµια εξάρτηση της παραγωγής ενέργειας από τη χρήση φυσικών καυσίµων 
υπολογίζεται πως το 2020 θα παραµένει στο 90% εκτός και αν ενσωµατωθούν στο 
σύστηµα οι απαραίτητες µονάδες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (σχήµα 2.1.α) Το 
πετρέλαιο, ο άνθρακας και το φυσικό αέριο θα αποτελέσουν το µεγαλύτερο τµήµα 
των χρησιµοποιούµενων ενεργειακών πηγών. Η χρήση της πυρηνικής ενέργειας θα 
παραµείνει σχετικά σταθερή ενώ η χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας θα 
αυξηθεί. Η µεγαλύτερη αύξηση στη χρήση καυσίµου για την παραγωγή ενέργειας 
αναµένεται να παρατηρηθεί στο φυσικό αέριο, η βασιζόµενη στη χρήση του οποίου 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης έχει 
τριπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια.  
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Τα σενάρια αυτά καθιστούν επιτακτική την πραγµατοποίηση πολλών προσπαθειών 
ώστε να µειωθούν οι εκποµπές CO2 και να εκπληρωθούν οι στόχοι που τέθηκαν στο 
Συνέδριο του Κιότο το 1997. 

 

Εικόνα 2.1.α. Παγκόσµια κατανάλωση καυσίµου 

Η Ευρώπη παρουσιάζει ένα σηµαντικό οικονοµικό ενδιαφέρον στην αγορά 
αεροστροβίλων µε τους κατασκευαστές να παράγουν µια τεράστια ποικιλία µηχανών, 
από mini – και micro – στροβίλους µέχρι και τον µεγαλύτερο αεροστρόβιλο 
συνδυασµένου κύκλου, που µπορεί να παράγει περίπου 400MW ηλεκτρικής 
ενέργειας µε έναν µόνο άξονα. Στη συνέχεια οι mini – και micro – στρόβιλοι θα 
αναφέρονται ως micro – στρόβιλοι.  

Λόγω της αυξανόµενης χρήσης του φυσικού αερίου, εκτιµάται ότι η παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας µέσω των αεροστροβίλων θα αγγίξει τα 2035GW το 2020, 
ποσό που το 1999 δεν ξεπερνούσε τα 570GW. Αναµένεται δηλαδή αύξηση της τάξης 
του 6% ανά έτος. Η αυξανόµενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα ικανοποιηθεί µέσω 
της χρήσης µεγάλων σταθµών στροβίλου συνδυασµένου κύκλου, ενώ θα δοθεί πολύ 
µεγάλη σηµασία στις διαδικασίες κατανεµηµένης ενέργειας στο εύρος των 30 – 
150MW (σχήµα 2.1.β). 

Επιπλέον, η εφαρµογή micro – στροβίλων στη συµπαραγωγή θερµότητας και 
ηλεκτρισµού κερδίζει ένα όλο και αυξανόµενο µερίδιο της αγοράς. Η τάση προς την 
απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα επηρεάσει την ταχύτητα της 
δυνητικής εισαγωγής της κατανεµηµένης παραγωγής που έγκειται στην τοπική 
παραγωγή ηλεκτρικής, θερµικής ή µηχανικής ενέργειας.  
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Εικόνα 2.1.β. Παγκόσµια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

∆ιάφορες τεχνολογίες συµπεριλαµβανοµένων των ατµοστροβίλων, των µηχανών 
παλινδρόµησης, των κυψελών καυσίµου και των αεριοστροβίλων χρησιµοποιούνται 
στην διανεµηµένη παραγωγή. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εφαρµογή των 
τεχνολογιών micro – στροβίλων και µηχανών παλινδρόµησης. Ωστόσο, η 
ανταγωνιστικότητα των πηγών κατανεµηµένης ενέργειας στην αγορά εργασίας 
µπορεί να επιτευχθεί µόνο αν η τιµή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας γίνει πιο 
ελκυστική. Στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιηθούν µειώσεις κόστους, οι 
περισσότεροι χρήστες θα προτιµήσουν τις συµβατικές πηγές ενέργειας και την 
παροχή ηλεκτρισµού µέσω δικτύου. 

 

2.2. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΜΙΚΡΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Οι µικροστρόβιλοι παρέχουν πλεονεκτήµατα εν συγκρίσει µε τις υπόλοιπες 
τεχνολογίες που εφαρµόζονται στην παραγωγή ενέργειας µικρής κλίµακας. Για 
παράδειγµα, το µικρό µέγεθος και βάρος ανά µονάδα ενέργειας οδηγούν σε µειωµένο 
κόστος κατασκευής, σε µικρότερο αριθµό κινητών εξαρτηµάτων, σε λιγότερο  
θόρυβο καθώς και σε µείωση των εκποµπών στα πλαίσια ενός σταθµού 
συµπαραγωγής. 

Επιπλέον, όσον αφορά στις µηχανές diesel και στην mini και micro παραγωγή 
ενέργειας, οι αεριοστρόβιλοι παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα όπως µικρό κόστος 
συντήρησης, χαµηλό επίπεδο δονήσεων, υψηλό βαθµό απώλειας θερµότητας και 
µικρό χρόνο διανοµής.  
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Η απουσία στοιχείων που προκαλούν παλινδρόµηση και τριβή έχει ως αποτέλεσµα 
την ύπαρξη λιγοστών προβληµάτων εξισορρόπησης ενώ η χρήση λιπαντικού λαδιού 
είναι περιορισµένη. Σε χαµηλότερο εύρος ενέργειας, οι µηχανές παλινδρόµησης 
παρουσιάζουν µεγαλύτερη απόδοση, αλλά πλέον η χρήση τους σε συστήµατα 
συµπαραγωγής απειλείται λόγω της ύπαρξης σταθµών ενέργειας αεριοστροβίλων που 
αποτελούνται από υψηλής απόδοσης αερο – µηχανές και της αυξανόµενης απόδοσης 
των βιοµηχανικών αεριοστροβίλων.  

Το βασικό εµπόδιο στην υλοποίηση της τεχνολογίας micro – στροβίλων έγκειται στο 
γεγονός ότι, επί του παρόντος, ο αεριοστρόβιλος στην βασική του διάταξη 
παρουσιάζει µικρότερη απόδοση εν συγκρίσει µε µια µηχανή παλινδρόµησης που 
παρέχει ίση ενέργεια εξόδου. Επιπλέον, η απόδοση των αεριοστροβίλων µειώνεται 
στη µερική φόρτιση ενώ παράλληλα υπάρχει περίπτωση η χρήση καυσίµων 
µικρότερης θερµικής αξίας να µην είναι εφικτή, ανάλογα µε τον τύπο του στροβίλου. 
Γενικά, τα συστήµατα διανοµής ηλεκτρισµού δεν εµφανίζουν την απαραίτητη 
καταλληλότητα που απαιτεί η εγκατάσταση µεγάλου αριθµού µικρών σταθµών και 
απαιτούν τροποποίηση, το κόστος της οποίας πρέπει να ληφθεί υπόψη. Τέλος, για να 
παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια στη συχνότητα του δικτύου, απαιτείται ρύθµισή της 
γεγονός που επιφέρει επιπλέον κόστος στην εγκατάσταση. 

Τα βασικότερα µη τεχνικά προβλήµατα που αφορούν στην υλοποίηση της 
τεχνολογίας αεριοστροβίλων είναι η απαίτηση για περισσότερο εξειδικευµένο 
προσωπικό εν συγκρίσει µε τον βαθµό εξειδίκευσης που απαιτεί η χρήση µηχανών 
παλινδρόµησης ενώ ταυτόχρονα οι µικροί αεριοστρόβιλοι είναι ακριβότεροι των 
αντίστοιχης ενέργειας µηχανών παλινδρόµησης. Τέλος, ένα άλλο µη τεχνικό εµπόδιο 
είναι οι απαιτήσεις που αφορούν στην σύνδεση στο δίκτυο.  

Τα βασικότερα εµπόδια στην εφαρµογή συστηµάτων συµπαραγωγής ηλεκτρισµού 
και θερµότητας συνοψίζονται στην µεγάλη περίοδο αποπληρωµής (µέχρι έξι 
χρόνια), στο πιθανά υψηλό κόστος σύνδεσης στο δίκτυο, στο γεγονός ότι δεν είναι 
πάντα δυνατή η πρόσβαση όχι µόνο στο ηλεκτρικό δίκτυο για χρήση υπηρεσιών 
που έχουν λογική τιµή (π.χ. εξαγωγή ενέργειας, back – up ενέργειας) αλλά και στο 
δίκτυο αερίου ενώ παραµένουν ακόµα κάποια διοικητικά εµπόδια σε πολλές χώρες. 
Επιπλέον, η τεχνολογία της συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας και τα 
οφέλη που παρέχει δεν είναι ευρέως γνωστά, ενώ τέλος υπάρχει κίνδυνος αύξησης 
της τοπικής ρύπανσης και είναι απαραίτητη η διαδικασία της συσχέτισης του 
ηλεκτρικού και θερµικού φορτίου. 

 

2.3. Η ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ MICRO – ΣΤΡΟΒΙΛΟΙ 

Οι micro – στρόβιλοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή ενέργειας στον 
βιοµηχανικό, στον εµπορικό και στον οικιακό τοµέα αλλά υπάρχει αβεβαιότητα 
σχετικά µε τη δυναµική τους στα πλαίσια της αγοράς. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για τη συνεχή παραγωγή ενέργειας, για τη µείωση του φορτίου αιχµής, ως 
πρωταρχική πηγή ενέργειας, ως εφεδρική πηγή ενέργειας σε περίπτωση έκτακτης 
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ανάγκης, καθώς και στη συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας στα πλαίσια 
τηλεθέρµανσης. 

Οι βιοµηχανίες που παράγουν χηµικά, φαγώσιµα προϊόντα και ποτά, χαρτί και 
υφάσµατα παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη εκτιµούµενη δυνατότητα αγοράς micro – 
στροβίλων. Η εφαρµογή τους στη τηλεθέρµανση προορίζεται για τοµείς που αφορούν 
σε λειτουργία εκτός του δικτύου όπως η εξόρυξη µεταλλευµάτων, πετρελαίου και 
αερίου. Πιθανούς αγοραστές micro – στροβίλων που χρησιµοποιούν ως πρώτη ύλη 
βιοµάζα και απορρίµµατα αποτελούν οι βιοµηχανίες που παράγουν καύσιµα στερεής, 
υγρής ή αέριας µορφής ως απόβλητα ή ως κύριο προϊόν. 

Ωστόσο, ευρύτερη χρήση των micro – στροβίλων µπορεί να πραγµατοποιηθεί στα 
συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας. Η αποβαλόµενη θερµότητα 
από έναν αεριοστρόβιλο είναι υψηλής ποιότητας, παρουσιάζει υψηλή θερµοκρασία 
και συνεπώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην παραγωγή θερµότητας για βιοµηχανικές 
διαδικασίες ή στην θέρµανση χώρων. Για να επιτευχθούν υψηλές τιµές απόδοσης 
στους micro – στροβίλους, το αποβαλόµενο αέριο διέρχεται από µία συσκευή 
ανάκτησης ώστε να επιτευχθεί αύξηση της ηλεκτρικής απόδοσης µε αποτέλεσµα την 
παροχή τελικής διαθέσιµης θερµότητας χαµηλότερης θερµοκρασίας και συνεπώς 
χαµηλότερης ποιότητας. Στις διαδικασίες συµπαραγωγής, η συνολική απόδοση των 
σταθµών αεροστροβίλων µπορεί να ξεπεράσει το 80%. Παρόλα αυτά, για να 
λειτουργήσουν ανταγωνιστικά οι micro – στρόβιλοι και οι υπόλοιπες πηγές 
κατανεµηµένης ενέργειας στην αγορά ενέργειας, η τιµή της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας πρέπει να γίνει περισσότερο ελκυστική. 

Υπάρχουν επίσης κάποιοι άλλοι παράγοντες που λειτουργούν ως τροχοπέδη στην 
ανάπτυξη της δυναµικής της αγοράς των micro – αεριοστροβίλων. Η τεχνολογία 
micro – στροβίλων όχι µόνο πρέπει να ανταγωνιστεί τους κεντρικούς σταθµούς 
παραγωγής χρησιµοποιώντας πιο φθηνά καύσιµα και παρέχοντας µεγαλύτερη τιµή 
απόδοσης, αλλά επίσης πρέπει να αντιµετωπίσει τη συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη 
των µεγάλης κλίµακας αεριοτροφοδοτούµενων συνδυασµένων κύκλων καθώς επίσης 
και των υπόλοιπων αεριοτροφοδοτούµενων συστηµάτων που υπάρχουν ήδη στην 
αγορά συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας. Οι τωρινές τάσεις όσον αφορά 
στο ενεργειακό κόστος, χαρακτηριζόµενες από αύξηση του κόστους του φυσικού 
αερίου και µείωση του κόστους του ηλεκτρισµού, καθιστούν ακόµα πιο σκληρό τον 
ανταγωνισµό. 

 

2.4.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Η συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες 
τεχνολογίες ενέργειας που επιτρέπει την βελτίωση της απόδοσης του Ευρωπαϊκού 
τοµέα ενέργειας, τροφοδοτώντας περίπου το 10% των αναγκών ηλεκτρισµού και 
θερµότητας. Υπολογίζεται ότι µέχρι το 2010 η χρήση της συµπαραγωγής θα 
καλύπτει το 18% των αναγκών σε ηλεκτρισµό και θερµότητα ενώ µακροχρόνια το 
ποσοστό αυτό θα αγγίξει το 30%. Οι αισιόδοξοι αυτοί υπολογισµοί βασίζονται στην 
πεποίθηση ότι η συµπαραγωγή µπορεί να συµβάλει στη µείωση της εκποµπής των 
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αερίων του θερµοκηπίου, στη µείωση της ζήτησης ενέργειας και στην ανάπτυξη ενός 
ισχυρού και περισσότερο ανταγωνιστικού ενεργειακού τοµέα. Στις εφαρµογές που θα 
πραγµατοποιηθούν µελλοντικά θα είναι εφικτή η ένταξη micro – στροβίλων στα 
συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας.  

Εν συγκρίσει µε τα συµβατικά συστήµατα παραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας, 
η λειτουργία σχηµάτων συµπαραγωγής οδηγεί σε µείωση της εκπεµπόµενης 
ποσότητας CO2. Επί του παρόντος, η µείωση µπορεί να φτάσει τους 1000 τόνους 
CO2 ανά GWh ηλεκτρικής παραγωγής. 

Η λειτουργία των ήδη υπαρχόντων σταθµών συµπαραγωγής οδηγεί σε µείωση των 
εκποµπών CO2 κατά τουλάχιστον 200 εκατοµµύρια τόνους ανά έτος. Αν µέχρι το 
2010 διπλασιαστεί η χρήση σχηµάτων συµπαραγωγής τότε η περαιτέρω µείωση θα 
αγγίξει τους 150 εκατοµµύρια τόνους ανά έτος. ∆εδοµένου ότι µακροπρόθεσµα η 
περαιτέρω χρήση της τεχνολογίας της συµπαραγωγής µπορεί να αγγίξει το 30%, 
υπολογίζεται ότι θα αποφευχθεί η εκποµπή µεγάλων ποσοτήτων CO2 ανά έτος. 
Συνεπώς, συνολικά, η επέκταση της χρήσης των σχηµάτων συµπαραγωγής µέχρι 
το 2020 µπορεί να οδηγήσει σε µείωση των εκποµπών κατά 500 – 600 εκατοµµύρια 
τόνους CO2.  

Η µείωση της εκπεµπόµενης ποσότητας CO2 δεν αποτελεί το µόνο περιβαλλοντικό 
πλεονέκτηµα. Επιτυγχάνεται επίσης µείωση και άλλων παραγόντων που προκαλούν 
µόλυνση, όπως τα µόρια SOx και NOx και η σκόνη. Η συµπαραγωγή εφαρµόζεται 
στις περιοχές όπου απαιτείται ενέργεια και συνεπώς µειώνεται η ανάγκη επέκτασης 
του δικτύου, η θερµική µόλυνση που προκαλείται από τους µεγάλους, παλιούς και 
ανεπαρκείς σταθµούς και η ακαλαισθησία των µεγάλων σταθµών παραγωγής 
ενέργειας.  

 

2.5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ MICRO – ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 

Η τεχνολογία micro – στροβίλων οφείλει την απαρχή της στην στρατιωτική και 
αεροδιαστηµική βιοµηχανία όπου η ανάγκη για γεννήτριες υψηλής ενέργειας, µικρού 
βάρους και µεγέθους υπερακόντισαν το µεγάλο κόστος ανάπτυξης και παραγωγής. Τα 
τελευταία χρόνια η συγκεκριµένη τεχνολογία έχει εφαρµοστεί στα υβριδικά 
ηλεκτρικά οχήµατα και στη µικρής κλίµακας παραγωγή ενέργειας, όπου πιστεύεται 
ότι θα παρουσιάσει µεγάλη απορρόφηση. 

Οι micro – στρόβιλοι, ως επί το πλείστον, είναι ενός σταδίου, ενός άξονα, χαµηλής 
πίεσης αεροστρόβιλοι. Τα συστήµατα µπορεί να είναι απλού κύκλου, όπου δεν 
πραγµατοποιείται ανάκτηση των καυσαερίων για χρήση στην προθέρµανση των 
αερίων καύσης, ή κύκλου ανάκτησης θερµότητας. Η ανάκτηση θερµότητας τυπικά 
οδηγεί στον διπλασιασµό της ηλεκτρικής απόδοσης ενώ επιτυγχάνει µείωση του 
ανακτώµενου από τον λέβητα ατµού, γεγονός που ανάλογα µε την περίπτωση µπορεί 
να είναι επιθυµητό ή όχι.  
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Σε ένα σύστηµα ανάκτησης θερµότητας, ενός άξονα, ο εισερχόµενος αέρας 
συµπιέζεται και στη συνέχεια διέρχεται από τη συσκευή ανάκτησης θερµότητας όπου 
κερδίζει θερµότητα πριν την είσοδό του στον καυστήρα. Εισάγεται πεπιεσµένο 
φυσικό αέριο ή άλλο καύσιµο υψηλής πίεσης και τα θερµά αέρια υψηλής πίεσης 
αποβάλλονται µέσω του στροβίλου, ο οποίος χρησιµοποιεί την αποβαλόµενη 
θερµότητα για την οδήγηση του συµπιεστή και του εναλλάκτη που είναι 
προσαρµοσµένος στον άξονα. Τα αποβαλόµενα αέρια οδηγούνται µέσω της συσκευής 
ανάκτησης θερµότητας στον λέβητα ή στη συσκευή ψύξης προκειµένου να 
πραγµατοποιηθούν διαδικασίες συµπαραγωγής και ψύξης. Ο εναλλάκτης είναι µία 
µηχανή υψηλής ταχύτητας, τυπικά περιστρέφεται στις 75,000 – 100,000 ΣΑΛ, που 
παράγει έξοδο υψηλής συχνότητας, η οποία µετατρέπεται στα απαραίτητα κύµατα 
τάσης και ενέργειας µέσω του ρυθµιστή ενέργειας. Οι περισσότεροι micro – 
στρόβιλοι τυπικά παράγουν υψηλής συχνότητας εναλλασσόµενο ρεύµα το οποίο 
πρέπει να µετατραπεί σε ρεύµα DC και στη συνέχεια στο συµβατό µε το δίκτυο 
εναλλασσόµενο. Συνεπώς, η λειτουργία των συστηµάτων απαιτεί τη χρήση 
αξιόπιστων και αποδοτικών συσκευών ρύθµισης της ηλεκτρικής ενέργειας.  

Η ιδανική απόδοση, n , του απλού κύκλου, χωρίς τη χρήση της συσκευής ανάκτησης, 
δίνεται από τον τύπο: 

( )( ) ( )11 1                     2.5.n r aγ γ−= − , 

σχέση που υποδηλώνει την εξάρτηση της απόδοσης από την αναλογία των πιέσεων 
2 1P Pγ =  (σχήµα 2.5.α), r, και τη φύση του αερίου, p uc cγ = .  

Για 3 5r< <  επιτυγχάνεται απόδοση της τάξης του 40% ενώ απόδοση 60% 
επιτυγχάνεται για 10r > . Ωστόσο, οι µικρές µηχανές δεν µπορούν να παρέχουν τις 
θεωρητικές τιµές απόδοσης µε αποτέλεσµα οι micro – στρόβιλοι να παρουσιάζουν 
αισθητά µικρότερη απόδοση εν συγκρίσει µε την απόδοση των ανταγωνιστικών 
συστηµάτων (µηχανές παλινδρόµησης ή µεγάλοι ηλεκτρικοί σταθµοί), ειδικά σε 
διαδικασίες υψηλού συντελεστή φορτίου µε χαµηλή ή µεσαία απαίτηση σε φορτίο. 
Παρόλα αυτά, για διαδικασίες όπως η παροχή ενέργειας σε επείγουσα ανάγκη, 
δηλαδή σε διαδικασίες που η διάρκεια λειτουργίας είναι σχετικά χαµηλή και το 
κόστος καυσίµου είναι δευτερεύουσας σηµασίας ενώ άλλοι παράγοντες όπως η 
ευκολία της εγκατάστασης και οι απαιτήσεις της συντήρησης λαµβάνονται υπόψη, 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν micro – στρόβιλοι χωρίς στάδιο ανάκτησης θερµότητας 
(σχήµα 2.5.α). 

Η ιδανική απόδοση ενός απλού κύκλου µε εναλλάκτη θερµότητας (π.χ. µε ανάκτηση 
θερµότητας) δίνεται από τον τύπο: 

( )
( )

1

1                     2.5.rn
t

γ γ

β
−

= − , 

όπου µε t συµβολίζεται ο λόγος 3 1T T (σχήµα 2.5.α). 
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Βάσει της σχέσης αυτής, απόδοση µεγαλύτερη του 60% επιτυγχάνεται για τιµές 
3 5r< < . 

 

Εικόνα 2.5.α. Σχηµατικό διάγραµµα ενός συστήµατος στροβίλου ανάκτησης θερµότητας 

Εφόσον ο συντελεστής αναλογίας r είναι µικρός εν συγκρίσει µε την αντίστοιχη τιµή 
του συντελεστή των µεγάλων µηχανών, δεν δικαιολογείται η ύπαρξη µεγάλης 
αξονικής πολυπλοκότητας και προτιµάται η απλότητα στον σχεδιασµό και την 
κατασκευή των αξονικών συµπιεστών. Η συγκεκριµένη λογική εφαρµόζεται γενικά 
στη σχεδίαση των συµπιεστών εκτός αν αφορούν στην παραγωγή πολύ µικρής 
ποσότητας ενέργειας, κάτω των 10kW, όταν η υψηλή ταχύτητα καθιστά την ύπαρξη 
αξονικού στροβίλου απαραίτητη για δοµικούς λόγους.  

Αν και το εσωτερικό των αεριοστροβίλων παρουσιάζει απλότητα κατασκευής, 
χρησιµοποιείται τεχνολογία αιχµής κατά τον σχεδιασµό, την παραγωγή και την 
λειτουργία συγκεκριµένων τµηµάτων όπως ο υψηλής ταχύτητας εναλλάκτης.  

Υψηλή απόδοση µπορεί να επιτευχθεί σε λειτουργία της µηχανής υπό συνθήκες 
υψηλής πίεσης και θερµοκρασίας. Επιπλέον, οι υψηλότερες θερµοκρασίες και 
συνεπώς η επίτευξη υψηλότερων τιµών απόδοσης οδηγούν σε αύξηση της εκποµπής 
ΝΟx, πρόβληµα που πρέπει να λυθεί µέσω του καλύτερου σχεδιασµού του καυστήρα. 
Εξοικονόµηση καυσίµων της τάξης του 30 – 40% µπορεί να επιτευχθεί µέσω της 
χρήσης των περισσότερο αποδοτικών συµβατικών µεταλλικών συσκευών ανάκτησης 
θερµότητας. Ωστόσο, οι συµβατικοί αναθερµαντές από ανοξείδωτο ατσάλι µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν µόνο όταν η θερµοκρασία των αποβαλόµενων αερίων δεν 
ξεπερνά τους 650οC. Μεγάλη αύξηση της τιµής της θερµοκρασίας λειτουργίας, που 
µπορεί να επιτευχθεί µε χρήση κατάλληλων κεραµικών υλικών, µπορεί να οδηγήσει 
σε σηµαντική βελτίωση της απόδοσης του αεριοστροβίλου. Τα υπάρχοντα σχέδια 
χρησιµοποιούν µεταλλικά στοιχεία χωρίς την ύπαρξη ψύξης αέρα και µε το 
αποτέλεσµα της υψηλής θερµοκρασίας µετάλλου να περιορίζεται σε µικρά χρονικά 
διαστήµατα. Υψηλής τεχνολογίας µεταλλικοί ή κεραµικοί αναθερµαντές απαιτούνται 
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καθώς αυξάνεται η θερµοκρασία λειτουργίας του αεροστροβίλου ώστε να επιτευχθεί 
βελτίωση της απόδοσης. 

Μπορεί να πραγµατοποιηθεί ταξινόµηση των αναθερµαντών βάσει της µέγιστης 
θερµοκρασίας λειτουργίας: 650οC (ανοξείδωτο ατσάλι), 800οC (Inconel) ή >870οC 
(κεραµικά). ∆ηλαδή, τα κράµατα µετάλλων χρησιµοποιούνται για θερµοκρασίες 
µικρότερες ή ίσες των 800οC ενώ για υψηλότερες θερµοκρασίες ενδείκνυται η χρήση 
κεραµικών. Αυτά τα όρια καθορίζονται βάσει των ιδιοτήτων των υλικών όπως η 
αντοχή, η διάβρωση, η οξείδωση και η αντίσταση ερπυσµού. Εξοπλισµός που 
πραγµατοποιεί συµπίεση του αέρα απαιτείται στις εφαρµογές που η πίεση του αερίου 
παρουσιάζει πολύ χαµηλή τιµή και δεν είναι δυνατή η επίτευξη άµεσης εκκίνησης 
των micro – στροβίλων αλλά µπορεί να αποδειχθεί ακριβός και αντιοικονοµικός. Η 
διαδικασία της εκκίνησης και του τερµατισµού της λειτουργίας πολλαπλών, 
αεροτροφοδοτούµενων micro – στροβίλων θα µπορούσε επίσης να αποτελέσει 
περιοριστικό παράγοντα στην λειτουργία του συστήµατος τροφοδότησης φυσικού 
αερίου. 

Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, η αξιοπιστία του δικτύου µπορεί να παίξει 
πρωταρχικό ρόλο στην επιλογή του µέσου παροχής ενέργειας αφού διακοπή της 
παροχής τάσης ή συχνότητας µπορεί να αποδειχθεί πολυδάπανη για τις εταιρείες όταν 
προκαλεί απώλειες στην παραγωγή και καταστροφές στον εξοπλισµό. Συνεπώς, 
ορισµένοι χρήστες µπορεί να προτιµήσουν την επιτόπου παραγωγή ενέργειας παρά 
την παροχή της µέσω δικτύου. Η χρήση των micro – στροβίλων εγκρίνεται µετά την 
πραγµατοποίηση ελέγχων αξιοπιστίας, διαθεσιµότητας, απαιτήσεων συντήρησης και 
αντοχής. 

Η ικανότητα των αεροστροβίλων να χρησιµοποιούν διαφορετικά καύσιµα χωρίς την 
αύξηση των εκποµπών µπορεί να ενισχύσει τις δυνατότητες της χρήσης των micro – 
στροβίλων. Άλλωστε, χρήση σχετικά χαµηλής θερµοκρασίας λειτουργίας 
συνεπάγεται χαµηλότερη εκποµπή NOx µε τη χρήση micro – στροβίλων εν συγκρίσει 
µε τη λειτουργία µεγάλων στροβίλων. 

Γενικά, τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά των micro – στροβίλων είναι τα ακόλουθα: 

• Συµπιεστές αξονικής ροής  

• Χαµηλή τιµή της αναλογίας πιέσεων (µε ένα ή δύο στάδια συµπίεσης) 

• Πολύ υψηλές ταχύτητες περιστροφής (25,000ΣΑΛ και 75,000ΣΑΛ για µηχανές 
500kW και 100kW αντίστοιχα) 

• Ελάχιστη χρήση ψύξης των πτερυγίων και του στροφέα 

• Ανάκτηση της αποβαλόµενης θερµότητας για χρήση στην προθέρµανση του αέρα 

• Χρήση υλικών µε χαµηλό κόστος παραγωγής. 



Κεφάλαιο 2              Χρήση mini- και micro- Στροβίλων στη Συµπαραγωγή Θερµότητας και Ηλεκτρισµού 

 - 34 -

2.6. ΤΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Το µέγεθος των micro – στροβίλων ποικίλει αρκετά και κυµαίνεται από 25 έως και 
80kW, ενώ µελλοντικά υπολογίζεται ότι θα παράγονται micro – στρόβιλοι 500kW ή 
ακόµα και 1000kW. Επίσης, πραγµατοποιείται έρευνα που αφορά στην παραγωγή 
ενέργειας µικρότερης των 25kW.  

Στην Ευρώπη, αρκετές εταιρείες ασχολούνται µε την παραγωγή micro – στροβίλων. 
Η Turbec στην Σουηδία αναπτύσσει micro – στρόβιλο µε παραγωγή που ξεκινά από 
τα 100kW. Η Turbec δηµιουργήθηκε το 1998 ως σύµπραξη των εταιρειών ABB και 
Volvo. Το βασικό προϊόν της εταιρείας είναι το Τ100, µία µονάδα συµπαραγωγής 
100kW η οποία χρησιµοποιεί µηχανή της εταιρείας Volvo και ηλεκτρονικές µονάδες 
και εναλλάκτη της εταιρείας Bowman. Το Τ100 είναι ένας micro – στρόβιλος 
ανάκτησης θερµότητας ενός µόνο άξονα που περιστρέφεται στις 70,000ΣΑΛ. 
Τροφοδοτείται µέσω φυσικού αερίου και χρησιµοποιεί έναν απλό, χαµηλής εκποµπής 
καυστήρα του οποίου η παραγωγή NOx δεν ξεπερνά τα 15ppm. Η Turbec τροφοδοτεί 
τις ευρωπαϊκές αγορές µε µονάδες συµπαραγωγής micro – στροβίλων ενώ µέχρι το 
2000 είχε διαθέσει περίπου 20 τέτοιες µονάδες. Επίσης, εµπλέκεται σε ένα ευρωπαϊκό 
project σχετικά µε το βέλτιστο σχεδιασµό, εγκατάσταση και λειτουργία 15 µονάδων 
συµπαραγωγής που βασίζονται σε micrο – στροβίλους σε διαφορετικές εφαρµογές 
που περιλαµβάνουν τον απαραίτητο έλεγχο και περιφερειακό εξοπλισµό. Η µονάδα 
συµπαραγωγής των 100kW της Turbec θα χρησιµοποιηθεί σε όλες τις εφαρµογές. Οι 
έλεγχοι θα πραγµατοποιηθούν σε πέντε χώρες και θα αφορούν στον βιοµηχανικό, 
εµπορικό και οικιακό τοµέα. Θα καλύπτουν έναν µεγάλο αριθµό εφαρµογών: 
ευέλικτη παραγωγή ατµού, διαδικασίες αποξήρανσης, διαδικασίες ψύξης, 
παραδοσιακή συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας, εγκατάσταση 
συµπλεγµάτων µονάδων συµπαραγωγής micro – στροβίλων. Εκτός από φυσικό αέριο, 
η ανάπτυξη και ο έλεγχος θα περιλαµβάνει επίσης τη χρήση εναλλακτικών καυσίµων 
όπως η µεθανόλη και το βιοαέριο. Τα δεδοµένα που θα συλλεχθούν σχετικά µε την 
ενεργειακή απόδοση, τη διαθεσιµότητα, τις εκποµπές, το κόστος κτλ. θα αποτελέσουν 
τη βάση της πιθανής µελλοντικής αύξησης της εξοικονόµησης ενέργειας και της 
µείωσης των εκποµπών µέσω της χρήσης αποδοτικών micro – στροβίλων σε 
εφαρµογές συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και ενέργειας.  

Η εταιρεία Micro – turbo στην Γαλλία αναπτύσσει micro – στροβίλους που παράγουν 
ενέργεια που κυµαίνεται µεταξύ των 200 και των 350kW. Σκοπός της προσπάθειας 
αυτής είναι η µελέτη, ο προσδιορισµός και ο έλεγχος των περισσότερων κρίσιµων και 
καινοτόµων στοιχείων που µπορούν να επιφέρουν αύξηση της απόδοσης, µείωση του 
κόστους και των εκποµπών και να συµβάλουν στην ανάπτυξη συστηµάτων 
συµπαραγωγής µικρών αεριοστροβίλων. Οι πιο σηµαντικοί παράγοντες ενός 
συστήµατος αεριοστροβίλου υψηλής απόδοσης, για παραγόµενη ενέργεια που 
κυµαίνεται από 200 έως και 350kW είναι: τα υψηλής απόδοσης αεροδυναµικά 
τµήµατα του εσωτερικής ψύξης αεριοστροβίλου ανάκτησης θερµότητας, ο 
καταλυτικός καυστήρας, ο εναλλάκτης ανάκτησης θερµότητας, και ο ενσωµατωµένος 
στο σύστηµα υψηλής ταχύτητας εναλλακτήρας για µείωση του κόστους. 

Η βελτίωση των κρίσιµων παραγόντων µπορεί να οδηγήσει σε βελτιωµένα 
συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας. Υπολογίζεται ότι ο 
αποδοτικότερος θερµοδυναµικός κύκλος λειτουργίας αεριοστροβίλου, που θα 
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αυξήσει την απόδοση των µικρών αεροστροβίλων από 20% και 25% σε τιµή 
µεγαλύτερη του 35%, θα επιφέρει ως αποτέλεσµα την µείωση σε ποσοστό 
µεγαλύτερο του 10% της εκποµπής CO2. Ο καινοτοµικός καταλυτικός καυστήρας, 
που αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις, αποτελεί έναν 
αποδοτικό τρόπο µείωσης των παραγόντων που προκαλούν µόλυνση (NOx και COx) 
στην απαιτούµενη τιµή ενώ τέλος θα καταστήσει δυνατή τη χρήση καυσίµων µε 
χαµηλή θερµική αξία. 

Στις ΗΠΑ, τρεις κατασκευαστές ασχολούνται µε την κατασκευή micro – στροβίλων. 
Η Capstone έχει σχεδιάσει ένα µοντέλο των 30kW, η Elliot παράγει δύο µοντέλα, ένα 
των 45 και ένα των 80kW, ενώ η Northern Research and Εngineering αναπτύσσει 
µοντέλα που βρίσκονται στο εύρος των 30 και 250kW. Άλλες εταιρείες όπως η 
Allison Engine Motors, η Williams International και η Continental Motors έχουν ήδη 
εκφράσει ενδιαφέρον στην ανάπτυξη micro – στροβίλων (σχήµα 2.6.α). 

 

Εικόνα 2.6.α. Παραγωγή micro – στροβίλων το 2002 

Το πρόγραµµα σχεδίασης micro – στροβίλων των ΗΠΑ έχει ως στόχους: 

• Υψηλή απόδοση – τουλάχιστον 40%. 

• Περιβαλλοντική ανωτερότητα – η εκποµπή NOx από τους αεριοστροβίλους να 
είναι µικρότερη των 7ppm στις φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας. 

• Ανθεκτικότητα – σχεδιασµός για λειτουργία 11.000 ωρών µεταξύ των γενικών 
επισκευών και διάρκεια συντήρησης ίση µε τουλάχιστον 45.000 ώρες. 

• Οικονοµία – µε κόστος παραγωγής 1kW µικρότερο των $500. 
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Ιαπωνικές εταιρείες όπως η Toyota, η Nissan, η Hitachi και Kawasaki επίσης 
αναπτύσσουν την τεχνολογία των micro – στροβίλων. Τα επόµενα χρόνια θα 
κυριαρχήσει η ανάγκη εύρεσης τρόπων βελτίωσης της απόδοσης των αεροστροβίλων. 
Στόχο όσον αφορά στους µικρούς αεροστροβίλους αποτελεί η επίτευξη απόδοσης 
µεγαλύτερης του 35% και η σχεδίαση της χρήσης καυσίµων µε αξία θέρµανσης 
µικρότερη του 25% της αντίστοιχης τιµής του φυσικού αερίου. Η χρήση micro – 
στροβίλων για συνεχή παραγωγή τυπικά θα περιλαµβάνει διαδικασίες που 
απαιτούν πάνω από 6000 ώρες λειτουργίας ανά έτος. Βελτίωση του κόστους, της 
αντοχής, της αξιοπιστίας και των περιβαλλοντικών εκποµπών των ήδη 
υπαρχόντων σχηµάτων θα αυξήσει σηµαντικά τη δυνητική αγορά. 

Η χρήση εφεδρικής ενέργειας απαιτεί 100% αξιοπιστία στην παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας. Ορισµένοι χρήστες, όπως τα νοσοκοµεία και τα αεροδρόµια, βάσει 
κανονισµών πρέπει να διαθέτουν και να συντηρούν εφεδρικές µονάδες παροχής 
ενέργειας. Η λειτουργία των συστηµάτων εφεδρικής παροχής ενέργειας ενδέχεται να 
µη ξεπερνά τις 100 ώρες ανά έτος αλλά πρέπει να είναι πάντα διαθέσιµα για 
λειτουργία στην περίπτωση ηλεκτρικής ανεπάρκειας. Οι γεννήτριες Diesel, επί του 
παρόντος, καλύπτουν ένα µεγάλο ποσοστό της αγοράς εφεδρικής παροχής ενέργειας. 
Αρκετοί παράγοντες, όπως η ικανότητα για γρήγορη και αξιόπιστη εκκίνηση µπορεί 
να καταστήσει τη τεχνολογία micro – στροβίλων κατάλληλη στις εφαρµογές αυτές. 

 

2.7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα µεγάλο ποσοστό της ζήτησης ενέργειας οφείλεται στις 
βιοµηχανίες παραγωγής ενέργειας. Συνεπώς, υπάρχει επιτακτική ανάγκη βελτίωσης 
της απόδοσης της παροχής ενέργειας καθώς και µείωσης των εκποµπών των αερίων 
του θερµοκηπίου. 

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η χρήση των αεριοστροβίλων στην παραγωγή 
ενέργειας ενώ προβλέπεται περαιτέρω αύξηση της χρήσης τους, κυρίως στον τοµέα 
των συστηµάτων κατανεµηµένης ενέργειας. Επίσης, έχει διευρυνθεί η χρήση των 
συστηµάτων συµπαραγωγής λόγω των βελτιώσεων στην απόδοση και των 
περιβαλλοντικών οφελών.  

Υπάρχει αρκετή αβεβαιότητα αναφορικά µε τη δυναµική αγορά των micro – 
στροβίλων. Ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα αποτελεί το κόστος της γεννήτριας. 
Παράλληλα, πρέπει να καθοριστεί το αν η παραγωγή τους θα αφορά ευρεία ή 
περιορισµένη αγορά. Σηµαντική τεχνική πρόκληση αποτελεί η κατασκευή 
συστηµάτων που παρουσιάζουν ευελιξία όσον αφορά στο χρησιµοποιούµενο καύσιµο 
ενώ η διεξαγωγή ελέγχων ώστε να επαληθευτούν οι βέλτιστες συνθήκες καύσης για 
τους διαφορετικούς τύπους καυσίµων κρίνεται απαραίτητη. Αναγκαία είναι επίσης η 
θέσπιση κανόνων που αφορούν στην διασύνδεσή τους στο ηλεκτρικό δίκτυο, 
διαδικασία που αποτελεί σοβαρό πρόβληµα. 

Συµπερασµατικά, η χρήση της τεχνολογίας micro – στροβίλων στη συµπαραγωγή 
ηλεκτρισµού και θερµότητας εµπεριέχει πλεονεκτήµατα αλλά και µειονεκτήµατα. Το 
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µέλλον τους εξαρτάται από τις δυνατότητες αγοράς τους αλλά και από την 
κυβερνητική πολιτική που θα ακολουθηθεί.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

 

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

H δηµιουργία σταθµών συµπαραγωγής εξαρτάται άµεσα από την οικονοµική εκτίµηση 
και ιδιαίτερα από το αν δικαιολογείται η επένδυση των απαιτούµενων κεφαλαίων για 
την εγκατάσταση του σταθµού. Μία τέτοια επένδυση δεν θα αφορούσε µόνο στη 
δηµιουργία ενός νέου και διαφορετικού τύπου σταθµού παραγωγής αλλά και στο 
κόστος µεγάλων και µικρότερων δικτύων θέρµανσης. Η οικονοµική βελτιστοποίηση 
του σχεδιασµού και της λειτουργίας ενός σταθµού συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και 
θερµότητας προκύπτει µέσω της εξέτασης ορισµένων επενδυτικών κριτηρίων. H 
επιλογή της κατάλληλης µονάδας συµπαραγωγής πρέπει να προϋποθέτει την ύπαρξη 
ισορροπίας ανάµεσα στις τεχνικές απαιτήσεις και την οικονοµική βιωσιµότητα του 
σταθµού.  

Στη συνέχεια, θα παρατεθούν µέθοδοι τιµολόγησης της παραγόµενης ενέργειας καθώς 
και κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων.  

 

3.2. ΆΜΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Κάθε µέθοδος οικονοµικής εκτίµησης των σταθµών συµπαραγωγής περιλαµβάνει τη 
σύγκριση ενός νέου σχήµατος µε κάποιο άλλο συνήθως προϋπάρχον. Η τιµολόγηση της 
παραγόµενης ενέργειας από κάποιο σταθµό συµπαραγωγής µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
µε δύο τρόπους: 

• Είτε µέσω τιµολόγησης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας, θεωρώντας το 
κέρδος από την εξάλειψη της βοηθητικής παροχής θερµότητας, µία µέθοδος που 
χρησιµοποιείται συχνά για βιοµηχανικά σχήµατα συµπαραγωγής. 

• Είτε µέσω τιµολόγησης της ωφέλιµης θερµότητας, θεωρώντας την αξία για την 
αγοραζόµενη ή πωλούµενη ηλεκτρική ενέργεια, µία µέθοδος που χρησιµοποιείται 
πιο συχνά στις εφαρµογές τηλεθέρµανσης µε συµπαραγωγή. 
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3.2.1. Τιµολόγηση του Ηλεκτρισµού 

Η µέθοδος τιµολόγησης του ηλεκτρισµού βασίζεται στον συσχετισµό των τιµών του 
ηλεκτρισµού µε το κεφαλαιακό κόστος και µε το περιοδικά επαναλαµβανόµενο κόστος 
του καυσίµου και της συντήρησης του σταθµού: 

( )( )                    3.2.EP C M OM aβ= + +  

όπου: 

EP  : το ετήσιο κόστος του παραγόµενου ηλεκτρισµού (€ ανά έτος)   

C  : το κεφαλαιακό κόστος του σταθµού (€) 

( ),i Nβ  : ο παράγοντας παρούσας αξίας του κεφαλαίου, ο οποίος σχετίζεται µε το 
προεξοφλητικό επιτόκιο (i) στο κεφάλαιο και µε το χρόνο ζωής του σταθµού (Ν έτη) 

M  : το ετήσιο κόστος τροφοδοσίας του καυσίµου (€ ανά έτος) 

( )OM  : το ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης (€ ανά έτος) 

Η αµεσότερη µέθοδος εκτίµησης ενός ιδανικά διαστασιολογηµένου σταθµού 
συµπαραγωγής (δείκτης CG) είναι η σύγκριση του κόστους παραγωγής της ηλεκτρικής 
ενέργειας: ( ) ( )E CG CG CGCG

P C M OMβ= + +  µε το αντίστοιχο κόστος ενός συµβατικού 

σταθµού (δείκτης C): ( ) ( )E C C CC
P C M OMβ= + + .  

Ωστόσο, το ηλεκτρικό φορτίο δεν αποτελεί το µοναδικό προϊόν ενός σταθµού 
συµπαραγωγής. Παράγεται επίσης και θερµότητα σε διεργασίες ή εφαρµογές 
τηλεθέρµανσης, τα φορτία των οποίων θα κάλυπτε σε διαφορετική περίπτωση µία 
βοηθητική πηγή θερµότητας (δείκτης Β) µε ετήσιο κόστος: ( )B B BC M OMβ + + . 

∆εδοµένου ότι το κόστος αυτό εξοικονοµείται, συµβολίζοντας µε ( )W kW
i

 τον ρυθµό 
παραγωγής ισχύος και θεωρώντας ότι ο σταθµός λειτουργεί για Η ώρες, µπορεί να 
υπολογιστεί το καθαρό, ανηγµένο στη µονάδα, κόστος παραγωγής του ηλεκτρισµού 
(€/kWh) για το σταθµό συµπαραγωγής:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )        3.2.E CG B CG B CG BCG

E CG

OM OMP C C M M
Y

W H W H W H W H

β
β

⎡ ⎤−− − ⎣ ⎦= = + +
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

i i i i  
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Το κόστος Μ µπορεί να εκφραστεί ως το γινόµενο της τιµής του καυσίµου ℘( €/kWh), 

του ρυθµού παροχής ενέργειας καυσίµου ( )F kW
i

 και του συντελεστή χρησιµοποίησης 
Η (ώρες ανά έτος). Συνεπώς, ισχύει η ακόλουθη σχέση: 

( ) ( )             3.2.
CG CG B B CG CG B B

CG B
F F H F FM M

W H W H W
γ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞℘ −℘ ℘ −℘⎜ ⎟ ⎜ ⎟− ⎝ ⎠ ⎝ ⎠= =

i i i i

i i i  

Όσο µικρότερο είναι το κόστος του καυσίµου ℘, τόσο µικρότερο είναι το κόστος 

παραγωγής ( )E CG
Y . Παρόλα αυτά, δεν µπορεί να µηδενιστεί λόγω του κόστους 

διαχείρισης και µεταφοράς. 

Στην περίπτωση που η τιµή του καυσίµου τροφοδοσίας του σταθµού συµπαραγωγής 
είναι ίση µε τη τιµή του καυσίµου της βοηθητικής πηγής θερµότητας Β µε απόδοση Bn , 
όταν δηλαδή ισχύει CG B℘ =℘ =℘, προκύπτει: 

( ) ( ) ( ) ( )CG B
CG B CG B

E CG

F F OM OMC C
Y

W H W W H

β
⎛ ⎞℘ −⎜ ⎟ ⎡ ⎤−− ⎝ ⎠ ⎣ ⎦= + +

i i

i i i  

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

( )

           =

           =

           =                3.2.

CG U B
CG B CG B

CG B CG B

a

CG B CG B
CG

F Q n OM OMC C

W H W W H
OM OMC C

nW H W H
OM OMC C

IHR
W H W H

β

β

β
δ

⎛ ⎞℘ −⎜ ⎟ ⎡ ⎤−− ⎝ ⎠ ⎣ ⎦+ +

⎡ ⎤−− ℘ ⎣ ⎦+ +

⎡ ⎤−− ⎣ ⎦+℘ +

i i

i i i

i i

i i

 

όπου µε an  συµβολίζεται η τεχνητή απόδοση του σταθµού, µε UQ
i
η παραγόµενη 

θερµότητα από την βοηθητική πηγή και µε ( )CG
IHR  ο αυξητικός ρυθµός θερµότητας.  

3.2.2. Τιµολόγηση της Θερµότητας  

Η µέθοδος αυτή βασίζεται στην τιµολόγηση της θερµότητας υπό τη θεώρηση ότι ο 
ηλεκτρισµός είναι δευτερεύον προϊόν που µπορεί να πωληθεί στο δίκτυο. 

Το κόστος της θερµότητας (€ ανά έτος) που παράγεται από τη συµπαραγωγή δίνεται 
από τη σχέση: 
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( ) ( )( )                     (3.2.ε)CGH CG CG CG ECG BB
P C M OM W H Yβ= + + −

i
 

όπου µε ( )E BB
Y  συµβολίζεται η τιµή επαναγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας και µε 

( )CG E BB
W H Y
i

οι ετήσιες απολαβές λόγω πώλησης του παραγόµενου ηλεκτρισµού. 

Αν υποτεθεί ότι το θερµικό φορτίο είναι ( )U
D

Q kW⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

i
, ο ρυθµός παροχής ενέργειας 

καυσίµου στο σταθµό συµπαραγωγής ( )CGF kW
i

, η παραγόµενη ανά έτος θερµότητα 

( )U
CG

Q H kWh⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

i
 και το κόστος καυσίµου ανά έτος CG CGF H⎛ ⎞℘⎜ ⎟

⎝ ⎠

i
, το καθαρό ανηγµένο 

(€/kWh) δίνεται από τη σχέση: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )      3.2.
CGCGH ECG CG CG CG BB

H CG

U U U U U
CG CG CG CG CG

P OM W YC FY
Q H Q H Q Q H Q

β στ ℘
= = + + −

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

ii

i i i i i
 

 

3.3. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΗΣ 
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ 

Τα τυπικά στάδια της οικονοµικής εκτίµησης ενός σχεδίου σταθµού είναι τα ακόλουθα: 

1. Ο καθορισµός των πιθανών επενδυτικών σχεδίων. 

2. Ο καθορισµός της περιόδου ανάλυσης στην οποία αφορά η οικονοµική µελέτη. 
Υπάρχουν τρεις διαφορετικές περιπτώσεις: Η χρήσιµη περίοδος ζωής της κάθε 
εναλλακτικής λύσης να ισούται µε την περίοδο ανάλυσης, οι εναλλακτικές να έχουν 
χρήσιµη περίοδο ζωής διαφορετική της περιόδου ανάλυσης και τέλος οι 
εναλλακτικές να παρουσιάζουν άπειρη περίοδο ανάλυσης.  

3. Η εκτίµηση της ταµειακής ροής που αφορά στο κάθε εναλλακτικό σχέδιο. 

4. Ο καθορισµός του ελάχιστου αποδεκτού βαθµού απόδοσης (Minimum Attractive 
Rate of Return – MARR) που συµβολίζεται µε k. 

5. Η σύγκριση των εναλλακτικών προτάσεων προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η 
προκαταρκτική αποδοχή ή απόρριψη. 

6. Η αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων. 
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Η έννοια της διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι ουσιώδης στην εισαγωγή της 
χρέωσης κεφαλαίου (βC) για τη τιµολόγηση του ηλεκτρισµού και της θερµότητας. Πιο 
σαφής χρήση της έννοιας αυτής πραγµατοποιείται µέσω ενός συνόλου τεχνικών 
προεξόφλησης ταµειακών ροών και ιδιαίτερα στον υπολογισµό της καθαρής παρούσας 
αξίας, που θα αναλυθεί στη συνέχεια.  

Έχει πραγµατοποιηθεί η κατηγοριοποίηση πολλών διαφορετικών µεθόδων αξιολόγησης 
σχεδίων σε τέσσερις βασικούς τύπους: µέθοδοι καθαρής παρούσας αξίας – NPV, 
µέθοδοι ρυθµού απόδοσης, µέθοδοι λόγων και µέθοδοι αποπληρωµής.  

3.3.1. Μέθοδος Αποπληρωµής 

Αρχικά, θα παρουσιαστούν δύο τυπικά χρησιµοποιούµενα κριτήρια κερδοφορίας που 
συχνά χρησιµοποιούνται για τη γρήγορη εκτίµηση σχηµάτων συµπαραγωγής. ∆εν 
λαµβάνεται υπόψη η διαχρονική αξία του χρήµατος αλλά, αποτελούν µία καλή 
εισαγωγή στην οικονοµική εκτίµηση: 

1. Απλός Ρυθµός Αποπληρωµής (%) = ( ) αποπληρωµή 100       3.3.
 κεφάλαιο

ή a
έ

ετ σια
επενδεδυµ νο

⋅  

2. Απλή Περίοδος Αποπληρωµής =  κεφάλαιο                    (3.3.β)
 αποπληρωµή
έ

ή
επενδεδυµ νο

ετ σια
 

Με τη βοήθεια της απλής περιόδου αποπληρωµής υπολογίζεται ο αριθµός των ετών 
που είναι απαραίτητα ώστε τα κέρδη να εξισωθούν µε την επένδυση.   

Οι παραπάνω µέθοδοι θεωρούνται επαρκείς για µικρές περιόδους απόσβεσης, τις οποίες 

απαιτεί η βιοµηχανία. Συνεπώς, για ζήτηση θερµότητας ( )U
D

Q H kWh⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

i
, που 

καλύπτεται από συµβατικό λέβητα απόδοσης nB µε χρήση καυσίµου τιµής B℘  και για 

αγορά ενέργειας από το δίκτυο για την κάλυψη ηλεκτρικού φορτίου ( )DW H kWh
i

 τιµής 
( )E BI
Y , το ετήσιο ενεργειακό κόστος προκύπτει ίσο µε: 

( ) ( )                   3.3.
B

D
DC E BI

B

Q
M Y W H

n
γ

⎡ ⎤⎛ ⎞℘ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎢ ⎥= +
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

i

i
 

Αν το συµβατικό σχήµα αντικατασταθεί από ένα σταθµό συµπαραγωγής (CG) 

απόδοσης CGn , ονοµαστικής ηλεκτρικής ισχύος εξόδου CGW
i

 και θερµότητας U
CG

Q⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

i
, 
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που χρησιµοποιεί καύσιµο µε τιµή CG℘ , το ενεργειακό κόστος (€ ανά έτος) δίνεται από 
τη σχέση: 

1. ( ) ( )                   3.3.CGCG
D CGCG E BI

CG

WM Y W W H
n

δ
⎡ ⎤℘⎛ ⎞⎢ ⎥= − +⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠
⎣ ⎦

i
i i

, 

όταν ο ρυθµός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας είναι µικρότερος της ζήτησης ενώ ο 
αντίστοιχος ρυθµός θερµότητας είναι ίσος µε τον απαιτούµενο, 

 και CG D U U
CG D

W W Q Q⎛ ⎞ ⎛ ⎞< =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

i i i i
 

2. ( )                   3.3.CGCG
CG B U U

D CG CG

WM Q Q H
n

ε
⎡ ⎤⎡ ⎤ ℘⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎢ ⎥= ℘ − +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦⎣ ⎦

i
i i

, 

όταν ο ρυθµός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας είναι ίσος µε τον αντίστοιχο της ζήτησης, 
ενώ ο ρυθµός παροχής θερµότητας είναι µικρότερος από τον αντίστοιχο της ζήτησης,  

 και D U U
CG D

W W Q Q⎛ ⎞ ⎛ ⎞= <⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

i i i i
 

3. ( ) ( )                   3.3.CGCG
CG DCG E BB

CG

WM Y W W H
n

στ
⎡ ⎤℘ ⎛ ⎞⎢ ⎥= − −⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠
⎣ ⎦

i
i i

, 

όταν ο ρυθµός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας είναι µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο της 
ζήτησης, ενώ ο ρυθµός παροχής θερµότητας είναι ίσος µε τον αντίστοιχο της ζήτησης, 

 και CG D U U
CG D

W W Q Q⎛ ⎞ ⎛ ⎞> =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

i i i i
, 

όπου: 

( )E BB
Y : Η τιµή πώλησης του ηλεκτρισµού – τιµή επαναγοράς από το δίκτυο 

( )E BI
Y : Η τιµή αγοράς – εισαγωγής του ηλεκτρισµού. 

Συνεπώς, η εξοικονόµηση χρήµατος, η οποία οφείλεται στην εξοικονόµηση καυσίµου, 
ισούται µε: 
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( ) ( )=                     3.3.
B

D
DC CG E CGBI

B

Q
M M M Y W H M

n
ζ

⎡ ⎤⎛ ⎞℘ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎢ ⎥∆ = − + −
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

i

i
 

κέρδος, το οποίο µπορεί να µειωθεί λόγω αύξησης του κόστους λειτουργίας και 
συντήρησης κατά ∆(ΟΜ). 

Ο ποσοστιαίος ρυθµός αποπληρωµής γίνεται στην περίπτωση αυτή 100
C

∆Μ⎛ ⎞
⎜ ⎟∆⎝ ⎠

 ανά 

έτος, όπου µε C∆ συµβολίζεται το επιπλέον επενδεδυµένο κεφάλαιο για το νέο σχήµα 

συµπαραγωγής και µε 
C

∆Μ⎛ ⎞
⎜ ⎟∆⎝ ⎠

 η περίοδος αποπληρωµής.  

Οι τεχνικές προεξόφλησης ταµειακών ροών µεταβάλλουν τη «στατική» αξία του 
χρήµατος των απλών αυτών εκτιµήσεων. Στις εκτιµήσεις των ταµειακών ροών θα 
πρέπει να είναι ξεκάθαρο αν: 

• θα καθοριστεί το «απόλυτο» κόστος του νέου σταθµού και οι τιµές θα συγκριθούν 
άµεσα µε αυτές του υπάρχοντος συµβατικού σχήµατος, 

• θα εκτιµηθεί η εξοικονόµηση κεφαλαίου – πιθανώς υπό τη µορφή καθαρής 
παρούσας αξίας – από την µετατροπή του ήδη υπάρχοντος σχήµατος. 

Στην µέθοδο της άµεσης τιµολόγησης, που περιγράφτηκε προηγουµένως, 
χρησιµοποιήθηκε η πρώτη προσέγγιση, δηλαδή συγκρίθηκαν οι τιµές παροχής 
ενέργειας τόσο από τα νέα όσο και από τα υπάρχοντα σχήµατα, λαµβάνοντας υπόψη τη 
χρέωση του συνολικού επενδεδυµένου κεφαλαίου. Στις απλές εκτιµήσεις του ρυθµού 
απόσβεσης και της αντίστοιχης περιόδου αποπληρωµής χρησιµοποιείται η δεύτερη 
προσέγγιση, δηλαδή υπολογίζεται η εξοικονόµηση που σχετίζεται µε την µετατροπή 
ενός ήδη υπάρχοντος σχήµατος σε ένα σχήµα συµπαραγωγής. Συνήθως, η δεύτερη 
αυτή προσέγγιση χρησιµοποιείται και στην ανάλυση της προεξόφλησης ταµειακών 
ροών. Η χρησιµοποίησή της προϋποθέτει την ύπαρξη µεγάλου ηλεκτρικού δικτύου 
ώστε η επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια να µπορεί να πωληθεί στο δίκτυο ή σε περίπτωση 
αδυναµίας του σταθµού να καλύψει το ηλεκτρικό του φορτίο να είναι εφικτή η αγορά 
ενέργειας από το δίκτυο. Επίσης, υπάρχει περίπτωση να κριθεί απαραίτητη η προσθήκη 
λεβήτων στην περίπτωση που ο σταθµός συµπαραγωγής δεν µπορεί να καλύψει το 
θερµικό του φορτίο. Όπως και στην περίπτωση της άµεσης τιµολόγησης, οµοίως και 
στην ανάλυση της προεξόφλησης ταµειακών ροών η αξία των επιπλέον αυτών παροχών 
– ηλεκτρισµού και θερµότητας – αποτελεί σηµαντική παράµετρο. 
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3.3.2. Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ – NPV) 

Γενικά, η µέθοδος που βασίζεται στο κριτήριο της καθαρής παρούσας αξίας µπορεί να 
διαιρεθεί σε τέσσερις υποκατηγορίες: µέθοδος παρούσας αξίας (present worth – PW), 
µέθοδος µελλοντικής αξίας (future worth – FW), µέθοδος ετήσιας αξίας (annual worth 
– AW) και µέθοδος κεφαλαιοποιηµένης αξίας (capitalised worth – CW). 

Και οι τέσσερις µέθοδοι καθαρής παρούσας αξίας παρέχουν τα ίδια αποτελέσµατα. Ένα 
σχέδιο είναι αποδεκτό αν η τιµή της PW είναι θετική ενώ απορρίπτεται όταν είναι 
αρνητική. Αν η προκύπτουσα τιµή PW, FW, AW ή CW είναι ίση µε το µηδέν, 
πρόκειται για αδιάφορη επένδυση. Ωστόσο, ανάλογα µε την περίπτωση, ένα σχέδιο που 
παρουσιάζει µικρότερη τιµή των µεγεθών αυτών µπορεί να κρίνεται προτιµότερο.  

• Παρούσα Αξία (€) 

Υπολογίζεται βάσει της σχέσης: 

1
                    (3.3.η)

(1 ) (1 )

n

j n
i

Q SPW I
k k=

= − + +
+ +∑  

Με I (€) συµβολίζεται η επένδυση, µε Q (€) η ταµειακή ροή, µε S (€) η αξία εκποίησης 
και µε k ο ελάχιστος αποδεκτός βαθµός απόδοσης. 

Πρόκειται για την αναγωγή της ροής εσόδων ενός σχεδίου στην ισοδύναµη παρούσα 
αξία, δηλαδή στην αντίστοιχη αξία του έτους µηδέν . 

• Μελλοντική Αξία (€) 

Υπολογίζεται βάσει της σχέσης: 

( )(1 )                     3.3.nFW PW k θ= +  

Πρόκειται για την αναγωγή της ταµειακής ροής ενός σχεδίου στην ισοδύναµη 
µελλοντική αξία, στο n – οστό έτος. 

• Ετήσια Αξία (€) 

∆ίνεται από τον τύπο: 

( )                   3.3.
1 (1 ) n

PWAW
k

k

ι−=
− +
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Πρόκειται για την µετατροπή όλων των ταµειακών ροών σε µία σειρά, συνήθως ίσων, 
ταµειακών ροών . Το n συµβολίζει µία περίοδο n ετών. 

• Κεφαλαιοποιηµένη Αξία 

∆ίνεται από τον τύπο: 

( )                   3.3.CW PW k κ= ⋅  

Πρόκειται για την ετήσια αξία υπολογισµένη βάσει µετρήσεων κατά τη διάρκεια µιας 
πολύ µεγάλης χρονικής περιόδου. 

Το µειονέκτηµα των µεθόδων αυτών έγκειται στο γεγονός ότι αγνοείται το µέγεθος του 
σχεδίου καθώς και η υπόθεση σύµφωνα µε την οποία, το κόστος του σχεδίου, 
επαναλαµβανόµενο, παραµένει σταθερό κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάλυσης. 

H καθαρή παρούσα αξία, που υπολογίζεται κατά τη διεξαγωγή της µελέτης µετατροπής 
από ένα υπάρχον σχήµα σε ένα νέο σχήµα συµπαραγωγής, είναι το αποτέλεσµα του 
ισολογισµού του επιπλέον επενδεδυµένου κεφαλαίου (∆C) και του ρυθµού 
εξοικονόµησης (∆Μ) που προκύπτει κυρίως από τη µειωµένη κατανάλωση καυσίµου. 
Στη συνέχεια παρατίθενται µια σειρά περιπτώσεων υπολογισµού της καθαρής 
παρούσας αξίας. 

•  Στην πρώτη περίπτωση, το επιπλέον κεφάλαιο (∆C), επενδυόµενο στο έτος µηδέν, 
οδηγεί σε άµεση εξοικονόµηση κεφαλαίων (∆Μ) στο πρώτο έτος και τα κεφάλαια αυτά 
επενδύονται στο τέλος αυτού του έτους. Τα επόµενα έτη οδηγούν στα ίδια κέρδη και 
στις ίδιες επενδύσεις. Τα κέρδη αυτά µπορούν να αναχθούν στο έτος µηδέν και να 
δώσουν τιµή καθαρής παρούσας αξίας ίση µε : 

( ) ( )N
i

AP

NPV C
f

∆Μ
= − ∆                     (3.3.λ) 

όπου µε ( )N APf  συµβολίζεται ο παράγοντας παρούσας αξίας, µε επιτόκιο i για µία 
περίοδο n ετών – χρόνος ζωής της επένδυσης.  

( ) ( )
( )

( )N

1
                   3.3.

1 1

n

AP n

i i
f

i
µ

+
=

⎡ ⎤+ −⎣ ⎦

 

•  Στη δεύτερη περίπτωση θεωρείται ότι το κεφάλαιο επενδύθηκε l έτη πριν την αρχή 
της κερδοφορίας. Συνεπώς, η καθαρή παρούσα αξία στο έτος µηδέν δίνεται από τη 
σχέση:  
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( ) ( ) ( ) ( )
N

1                    3.3.l

ii
AP

NPV C i
f

ν∆Μ
= − ∆ +  

•  Στην τρίτη περίπτωση θεωρείται ότι το κεφάλαιο επενδύεται ισόποσα ανά έτος για 
L έτη, δηλαδή η ετήσια επένδυση είναι ∆C/L, πριν το έτος µηδέν. H ΚΠΑ στο έτος 
µηδέν ισούται µε: 

( ) ( ) ( ) ( )
N

                  3.3.
iii

AP L AF

CNPV
f L f

ξ∆Μ ∆
= −  

όπου µε ( )L AFf  συµβολίζεται ο παράγοντας µελλοντικής αξίας κατά τη διάρκεια L 

ετών και είναι ίσος µε ( )
( )1 1

L AF L

if
i

=
⎡ ⎤+ −⎣ ⎦

 

•  Στην τέταρτη περίπτωση, αν το κεφάλαιο επενδύεται όπως στην περίπτωση τρία, 
αλλά η εξοικονόµηση κεφαλαίων αυξάνεται από το έτος µηδέν για µία περίοδο L ετών 
– αύξηση κατά ∆Μ/L ανά έτος – η ΚΠΑ στο έτος µηδέν δίνεται από τη σχέση: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1                     3.3.l

iv
L AF N AP

NPV C i o
L f f

⎛ ⎞∆Μ
= − ∆ +⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνδεση της ΚΠΑ που υπολογίζεται από µία ανάλυση 
«µετατροπής» µε την αντίστοιχη της άµεσης σύγκρισης. Αν το συµβατικό σύστηµα 
(δείκτης C) έχει καθαρό παρόν κόστος ( )C

NPV τότε: 

( ) ( )
N

                   3.3.C
CC

AP

MNPV C
f

π= +  

ενώ το σχήµα της συµπαραγωγής (CG) έχει καθαρό παρόν κόστος: 

( ) ( )
N

                   3.3.CG
CGCG

AP

MNPV C
f

ρ= +  

τότε η µετατροπή από το C στο CG προκαλεί θετική παρούσα αξία (κέρδος):  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
N N

      3.3.C CG
CG CCG C CG

AP AP

M M
NPV NPV NPV C C C

f f
σ

− ∆Μ
∆ = − = − − = − ∆
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Η παραπάνω εξίσωση ταυτίζεται µε την εξίσωση 3.3.λ µε C CGM M∆Μ = − , τα ετήσια 
εξοικονοµούµενα κεφάλαια και CG CC C C∆ = − , την αύξηση του αρχικού κεφαλαίου. 

3.3.2.1. Πιο Σύνθετες Σχέσεις Προσδιορισµού της ΚΠΑ 

Στη διεθνή βιβλιογραφία, η ΚΠΑ συναντάται και ως «επενδυτική αξία». Σε σχετικές 
αναλύσεις παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα υπολογισµών στη µορφή του BECC 
(break – even capital cost, αρχικό επιτόκιο µηδενισµού της ΚΠΑ για σταθερό επιτόκιο 
και χρόνο ζωής της επένδυσης). Επίσης, διεξάγονται υπολογισµοί βάσει της 
µετατροπής από συµβατικό σταθµό σε σταθµό συµπαραγωγής, ισολογίζοντας το ετήσιο 
εξοικονοµούµενο κεφάλαιο ∆Μ και το επιπλέον επενδυόµενο κεφάλαιο ∆C. Συνήθως, 
στον υπολογισµό των τιµών του ηλεκτρισµού χρησιµοποιείται σύνθετη περιγραφή του 
επιτοκίου λαµβάνοντας υπόψη τη φορολογία, τη φορολογική ελάφρυνση για απόσβεση 
του εξοπλισµού, CDt  και το ελάχιστο απαιτούµενο επιτόκιο για επενδύσεις υψηλού 
ρίσκου, ( ) 'i . Συνεπώς, προκύπτει η ακόλουθη σχέση για την καθαρή παρούσα αξία: 

( )
( ) ( )

( ) ( )
( )

( )
1 1

1 1 '(1 )    3.3.
1 1 1

k
N N

CD
CIk k kv

k k

i i itM tNPV C t C
i i i i

τ
= =

⎧ ⎫⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ − −⎧ ⎫ ⎣ ⎦∆ −⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎣ ⎦= − ∆ + + − ∆⎨ ⎬ ⎨ ⎬
+ + +⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎩ ⎭ ⎩ ⎭

∑ ∑

Στην παραπάνω σχέση µπορούν να συµπεριληφθούν επίσης το απασχολούµενο 
κεφάλαιο και η αξία της επένδυσης κατά την απόσυρσή της από τη χρήση. Ο 
πληθωρισµός µπορεί να ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή του προεξοφλητικού 
επιτοκίου. 

Για επιλεγµένο και σταθερό προεξοφλητικό επιτόκιο, i, η ( )v
NPV  µπορεί να 

µηδενισθεί, υπολογίζοντας µε τον τρόπο αυτό το BECC (€ ανά kW): 

( )
( ) ( )

( )

1
'

1

(1 )
(1 )                     3.3.υ
1 1

1
1 1

N

k
k

k
N

CD
CIk k

k

W
t

C iBECC
i i iW t t

i i i

=

=

⎛ ⎞∆Μ⎜ ⎟
⎝ ⎠−

∆ += =
⎧ ⎫⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ − −⎪ ⎪⎣ ⎦ ⎣ ⎦− − +⎨ ⎬

+ +⎪ ⎪⎩ ⎭

∑

∑

i

i , 

όπου µε ( )W kW
i

 συµβολίζεται η ηλεκτρική ισχύς εξόδου του σταθµού. 

Έχουν πραγµατοποιηθεί παρόµοιες προσεγγίσεις, όπως π.χ. ο καθορισµός της ΚΠΑ 
µέσω του υπολογισµού του εσωτερικού επιτοκίου της επένδυσης, δηλαδή του επιτοκίου 
που µηδενίζει την ΚΠΑ για συγκεκριµένο αρχικό κεφάλαιο ή µέσω του υπολογισµού 
των κατανεµηµένων ταµειακών ροών. 
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3.3.3. Μέθοδοι Ρυθµού Απόδοσης 

Οι µέθοδοι που βασίζονται στον ρυθµό απόδοσης περιλαµβάνουν τρεις υποκατηγορίες: 
τον εσωτερικό βαθµό απόδοσης (IRR), τον εξωτερικό βαθµό απόδοσης (ERR) και τον 
αυξητικό βαθµό απόδοσης (GRR). Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η εφαρµογή των 
µεθόδων αυτών, είναι απαραίτητο η παρούσα αξία (PW) να είναι θετική. Ένα σχέδιο 
επιλέγεται αν ο ρυθµός απόδοσης είναι µεγαλύτερος του k (ελάχιστος αποδεκτός 
βαθµός απόδοσης). 

• Εσωτερικός Βαθµός Απόδοσης 

Πρόκειται για την τιµή του επιτοκίου (i) για την οποία η παρούσα αξία (PW)  του 
σχεδίου προκύπτει ίση µε µηδέν. Υπολογίζεται βάσει της σχέσης: 

( )
1

0                    3.3.
(1 ) (1 )

n

i n
i

Q SI
i i

ϕ
=

− + + =
+ +∑  

Όπου µε I (€) συµβολίζεται η επένδυση, µε Q (€) η ταµειακή ροή, µε S (€) η αξία 
εκποίησης, µε n η περίοδος n ετών και µε k ο ελάχιστος αποδεκτός βαθµός απόδοσης. 

• Εξωτερικός Βαθµός Απόδοσης (External Rate of Return – ERR) 

Πρόκειται για το επιτόκιο (e) για το οποίο η τιµή της µελλοντικής αξίας FW της 
αρχικής επένδυσης του σχεδίου είναι ίση µε όλες τις άλλες ταµειακές ροές 
επενδεδυµένες µε επιτόκιο ίσο µε το ελάχιστο ικανοποιητικό βαθµό απόδοσης. 
Υπολογίζεται βάσει της σχέσης: 

( ) income 1                    3.3.n
FWe

I
χ= − , 

Όπου µε Ι (€) συµβολίζεται η συνολική επένδυση και µε FW income (€) η µελλοντική 
αξία των εσόδων. 

Η τιµή του επιτοκίου βάσει της µεθόδου του εξωτερικού βαθµού απόδοσης είναι πιο 
ρεαλιστική εν συγκρίσει µε την τιµή που προκύπτει βάσει της µεθόδου του εσωτερικού 
βαθµού απόδοσης.  

• Αυξητικός Βαθµός Απόδοσης (Growth Rate of Rreturn – GRR) 

Πρόκειται για τον βαθµό απόδοσης (g) του σχεδίου σε κάθε χρονική στιγµή κατά τη 
διάρκεια του χρόνου ζωής του σχεδίου. Υπολογίζεται βάσει της σχέσης: 

( )PW Cash Flow at year x 1                    3.3.xg
I

ψ= −  
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Όπου µε Ι (€) συµβολίζεται η συνολική επένδυση και µε PW Cash Flow at year x (€) η 
παρούσα αξία των ταµειακών ροών το έτος x. 

Η εφαρµογή της µεθόδου GRR προϋποθέτει την επιλογή ενός χρονικού σηµείου 
εξέτασης που ανήκει στη περίοδο ζωής του σχεδίου και προσδιορίζει το ποσό κατά το 
οποίο πρέπει να µεγαλώσει η επένδυση έτσι ώστε να ισούται µε την δεύτερη ταµειακή 
ροή. Ένα σχέδιο µπορεί να είναι πιο αποδοτικό σε κάποια χρονική στιγµή εν συγκρίσει 
µε κάποια άλλη. Προϋπόθεση για την εφαρµογή του είναι η τιµή της παρούσας αξίας 
(PW) να είναι θετική. 

3.3.4. Μέθοδοι Λόγων  

Η µέθοδος λόγων περιλαµβάνει το ποσοστό της αξίας ανταµοιβής (premium worth 
percentage – PWP), την απόδοση της επένδυσης η οποία παρουσιάζεται σε δύο µορφές: 
την απόδοση της πραγµατικής επένδυσης (return on investment – ROI) και την 
απόδοση της µέσης επένδυσης (return on average investment – RAI), τις µεθόδους 
κέρδους – κόστους που περιλαµβάνουν τη µέθοδο συµβατικού λόγου του κέρδους  
προς το κόστος και τη µέθοδο Lorie – Savage του λόγου του κέρδους προς το κόστος. 
Τέλος, υπάρχει η µέθοδος του κέρδους προς την επένδυση (profit to investment – PIR). 

• Ποσοστό Αξίας Ανταµοιβής (Premium Worth Percentage – PWP) 

Υπολογίζεται βάσει της σχέσης: 

                    (3.3.ω)PWPWP
I

=  

Ο λόγος αυτός καθορίζει το ποσοστό του καθαρού κέρδους διαιρώντας την παρούσα 
αξία (PW) µε την τιµή της επένδυσης (Ι). Προϋπόθεση για την εφαρµογή του είναι η 
τιµή της παρούσας αξίας PW να είναι θετική.  

• Απόδοση της Πραγµατικής Επένδυσης (Return on Investment – ROI) 

Υπολογίζεται βάσει της σχέσης: 

( )                   3.3. 1  AYPROI
I

ω=  

Με τη βοήθεια του λόγου αυτού προκύπτει µια ποσοστιαία σχέση µεταξύ του µέσου 
ετήσιου κέρδους ,average yearly profit – AYP (€) και της επένδυσης (Ι). Προϋπόθεση 
για την εφαρµογή του είναι η τιµή της παρούσας αξίας (PW) να είναι θετική. 
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• Απόδοση της Mέσης Eπένδυσης (Return on Average Investment – RAI) 

Υπολογίζεται βάσει της σχέσης: 

( )                   3.3. 2AYPRAI
AYI

ω=  

Με τη βοήθεια του λόγου αυτού προκύπτει µια ποσοστιαία σχέση µεταξύ του µέσου 
ετήσιου κέρδους (average yearly profit – AYP(€)) και της µέσης ετήσιας επένδυσης 
(average yearly investment – AYI (€)). Προϋπόθεση για την εφαρµογή του είναι η τιµή 
της παρούσας αξίας (PW) να είναι θετική. 

• Συµβατικός Λόγος Κέρδους προς Κόστος  

Πρόκειται για τον λόγο: 

( ) benefits  PW disbenefits                    3.3. 3
( )

B PW
C I PW S

ω−
=

−
 

µε PW benefits (€) συµβολίζεται η παρούσα αξία του κέρδους, µε PW disbenefits (€) η 
παρούσα αξία του κόστους και µε Ι η συνολική επένδυση. 

Για να προκύψει θετική τιµή του λόγου αυτού θα πρέπει η παρούσα αξία του κέρδους 
να είναι µεγαλύτερη της παρούσας αξίας του κόστους. Ένα σχέδιο γίνεται αποδεκτό 
όταν ο λόγος B C είναι µεγαλύτερος της µονάδας. 

• Λόγος Κέρδους προς Κόστος Lorie – Savage  

Πρόκειται για τον λόγο: 

( ) benefits - PW disbenefits - I                    3.3. 4
( )

B PW
C I PW S

ω=
−

 

όπου µε PW benefits (€) συµβολίζεται η παρούσα αξία του κέρδους µε PW disbenefits 
(€) η παρούσα αξία του κόστους και µε Ι η συνολική επένδυση. 

Ένα σχέδιο γίνεται αποδεκτό όταν ο λόγος B C είναι µεγαλύτερος της µονάδας. 
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• Λόγος του Κέρδους προς την Επένδυση (Profit to Investment Ratio) 

Υπολογίζεται βάσει της σχέσης: 

( )Profit - I                    3.3. 5PIR
I

ω=  

Πρόκειται για έναν δείκτη της αποδοτικότητας ενός σχεδίου που προκύπτει µέσω της 
εξέτασης της σχέσης µεταξύ του συνολικού οφέλους , Profit (€) και της επένδυσης. 
Προϋπόθεση για να προκύψει θετικός ο λόγος είναι το όφελος να είναι µεγαλύτερο της 
επένδυσης. 

 

3.4. ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 

Η µέθοδος των κατανεµηµένων ταµειακών ροών λαµβάνει υπόψη τις µεταβολές της 
ταµειακής ροής ανά έτος και στόχο έχει την ισοκατανοµή αυτών των µεταβολών. Έστω 
ταµειακή ροή Αk στο έτος k. Αυτή θα ισούται µε την εξοικονόµηση κεφαλαίων στο 
καύσιµο – που προκύπτει λόγω της µετατροπής από συµβατική µονάδα σε µονάδα 
συµπαραγωγής – µείον το αρχικό κεφάλαιο και άλλα έξοδα για το συγκεκριµένο έτος. 
Γενικά, η Αk µεταβάλλεται µε το χρόνο. Η κατανεµηµένη ταµειακή ροή Α  ορίζεται ως: 

( ) ( )
1

                   3.4.
(1 )

n
k

N AP k
k

Af
i

α
=

⎡ ⎤
Α = ⎢ ⎥+⎣ ⎦

∑  

και ισούται µε την υποθετική – σταθερή –  ταµειακή ροή που δίνει την ίδια ΚΠΑ µε την 
πραγµατική – µεταβαλλόµενη – ροή, για το ίδιο επιτόκιο (i) και τον ίδιο χρόνο ζωής 
της επένδυσης Ν. Εποµένως, η επιγεγραµµένη παύλα δηλώνει πως οι ταµειακές ροές 
έχουν κατανεµηθεί – έχουν αναχθεί σε παρούσα αξία και ισοµερήσθηκαν κατά το 
χρόνο ζωής της επένδυσης (n έτη).  

Η ΚΠΑ σχετίζεται µε την κατανεµηµένη ταµειακή ροή µε τη σχέση (3.4.β). Ο 
εσωτερικός βαθµός της απόδοσης της επένδυσης, το αρχικό κεφάλαιο µηδενισµού της 
ΚΠΑ µπορούν να υπολογισθούν µηδενίζοντας είτε την ΚΠΑ είτε την κατανεµηµένη 
ταµειακή ροή ( )Α . 

Στον υπολογισµό της ταµειακής ροής, για οποιοδήποτε έτος, δίνεται έµφαση στον 
υπολογισµό και του κόστους παραγωγής του ηλεκτρισµού και του κόστους αγοράς 
επιπλέον ηλεκτρικής ενέργειας, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

Η αξία της ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται από την αξία του ηλεκτρισµού που 
πωλείται στην τιµή επαναγοράς ( )E BB

Y (€/kWh) και από την αξία του ηλεκτρισµού που 
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αγοράστηκε από το δίκτυο στην τιµή ( )E BI
Y (€/kWh). Συνεπώς, η αξία της ηλεκτρικής 

ενέργειας είναι ίση µε: 

( ) ( )E EBB BI
CG D D

H W W Y H W Y⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞− +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

i i i
 (€ ανά έτος)  (3.37) 

όπου Η ο χρόνος λειτουργίας της µονάδας (ώρες ανά έτος).  

Το κόστος παραγωγής ισούται µε το κόστος του καυσίµου µείον την εξοικονόµηση από 
την διακοπή λειτουργίας της συµβατικής πηγής θερµότητας, 

Κόστος παραγωγής= ( )                   3.4.
CG B

CG B

CG B

W Q
H

n n
γ

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞℘ ℘⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎢ ⎥−
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

i i

 

όπου, CG℘ και B℘ οι τιµές του καυσίµου για τη νέα µονάδα και τον παλιό λέβητα 
αντίστοιχα. 

Συνεπώς, η εξοικονόµηση κεφαλαίων που προκύπτει είναι: 

( ) ( )
CG B

CG D
E EBB BI

CG D D CG B

W Q
W W Y W Y H H

n n

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞℘ ℘⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎧ ⎫⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎢ ⎥Α = − + − − ⇒⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎩ ⎭
⎢ ⎥⎣ ⎦

i i

i i i
 

( ) ( )A =                      3.4.
B

D
E CGBI

D B

Q H
W Y H M

n
δ

⎛ ⎞ ℘⎜ ⎟⎛ ⎞ ⎝ ⎠+ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

i

i
, 

όπου ( )CG
CG E BB

CG CG DCG

M W W W Y H
n

⎧ ⎫⎡ ⎤℘⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − −⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦⎩ ⎭

i i i
 

Η προκύπτουσα ταµειακή ροή αφορά στην περίπτωση που 

 και CG D U U
CG D

W W Q Q⎛ ⎞ ⎛ ⎞> =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

i i i i
. 

Αν η εσωτερική ζήτηση είναι µηδέν, 0
D

W⎛ ⎞ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

i
, και όλος ο παραγόµενος ηλεκτρισµός 

πωλείται, τότε η ταµειακή ροή ισούται µε: 



Κεφάλαιο 3                Οικονοµική Εκτίµηση των Σχηµάτων Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας 

 - 55 -

( ) ( ) ( ) ( )            3.4.CGB
E CGBB CG

CG D B B CG

W H Y IHR Q H
n n

ε
⎡ ⎤℘℘⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎡ ⎤Α = −℘ + −⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎣ ⎦⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎢ ⎥⎣ ⎦

i i
, 

όπου ( )B CG
n  η απόδοση καύσης του λέβητα του νέου σταθµού και ( ) CG

CG
CG

WIHR
n

=

i

 ο 

αυξητικός ρυθµός θερµότητας. 

Αν δεν πωλείται καθόλου ηλεκτρική ενέργεια και η παραγόµενη υποκαθιστά πλήρως 

την ενέργεια που προηγουµένως αγοραζόταν από το δίκτυο, CG DW W=
i i

, τότε η 
ταµειακή ροή προκύπτει ίση µε: 

( ) ( ) ( ) ( )                 3.4.CGB
E CGBI CG

CG D B B CG

W H Y IHR Q H
n n

στ
⎡ ⎤℘℘⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎡ ⎤Α = −℘ + −⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎣ ⎦⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎢ ⎥⎣ ⎦

i i
 

Οι ταµειακές ροές µπορούν επίσης να τροποποιηθούν για να ληφθεί υπόψη το 
αυξηµένο αρχικό κεφάλαιο ή το κόστος συντήρησης και λειτουργίας της µονάδας 
συµπαραγωγής. 

 

3.5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
MICRO. 

Τα συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας, ως παραδείγµατα 
αποκεντρωµένων συστηµάτων παροχής ενέργειας, ενδέχεται να διαδραµατίσουν 
πρωταρχικό ρόλο στην µελλοντική διάθεση ενέργειας. Συνεπώς, η σύγκριση των 
διαφορετικών συστηµάτων συµπαραγωγής µέσω οικονοµικών και τεχνικών 
παραγόντων µπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσµατα. 

Μία ανάλυση της αγοράς ενέργειας της Γερµανίας ανέδειξε πέντε διαφορετικές 
τεχνολογίες συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας, διαφορετικών 
κατασκευαστών. Επιλέχθηκαν οχτώ αντιπροσωπευτικοί σταθµοί συµπαραγωγής που 
βασίζονται σε τεχνολογία micro για περαιτέρω εξέταση. Στους σταθµούς αυτούς  
περιλαµβάνονται δύο κυψέλες καυσίµων, δύο µηχανές stirling, δύο µηχανές καύσης, 
ένας micro – αεριοστρόβιλος και µία ατµοµηχανή. Προσοµοιώθηκε η παροχή ενέργειας 
από τους σταθµούς σε µία κατοικία ενώ χρησιµοποιήθηκε ένα πρόγραµµα 
προσοµοίωσης που υπολογίζει το ετήσιο κόστος των συστηµάτων συµπαραγωγής υπό 
πραγµατικές συνθήκες. 

Η οικονοµική σύγκριση των συστηµάτων micro – συµπαραγωγής βασίζεται στο αρχικό 
θερµικό κόστος. Τα αποτελέσµατα, βασισµένα σε οικονοµικές εκτιµήσεις, δείχνουν ότι 
µόνο λίγοι σταθµοί micro – συµπαραγωγής είναι κατάλληλοι για χρήση σε 
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µονοκατοικία. Οι περισσότεροι από τους σταθµούς που αξιολογήθηκαν παρείχαν 
ποσότητα ενέργειας µεγαλύτερη της απαραίτητης.  

Ωστόσο, εν συγκρίσει µε τους συµβατικούς λέβητες, η ανάπτυξη καινούριων 
τεχνολογιών και προϊόντων υπόσχεται καλύτερα οικονοµικά αποτελέσµατα. Περαιτέρω 
έρευνες αφορούν σε εφαρµογές µε µεγαλύτερη ζήτηση θερµότητας. 

Τα συστήµατα micro – συµπαραγωγής θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στην παροχή 
αποκεντρωµένης ενέργειας. ∆ύο παράγοντες θα συµβάλουν σε αυτό. Πρώτον, 
οικολογικοί παράγοντες λόγω της εξάντλησης των αποθεµάτων καυσίµων και των 
διαστάσεων του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Από την πλευρά της γερµανικής 
κυβέρνησης γίνεται προσπάθεια να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις του πρωτοκόλλου του 
Κιότο. Χάρη στην υψηλή απόδοση που παρουσιάζει, η συµπαραγωγή θεωρείται ως µία 
µέθοδος που συµβάλλει στη µείωση των εκποµπών του CO2. Για τον λόγο αυτό  
υποστηρίζεται η δηµιουργία σταθµών αυτού του είδους µέσω επιχορηγήσεων και της 
θέσπισης νόµων. ∆εύτερον, η κατάργηση της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας 
δηµιουργεί ένα κενό στην κάλυψη της ζήτησης ενέργειας. Τα συστήµατα micro – 
συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας, σε συνδυασµό µε τη χρήση και άλλων 
συστηµάτων παραγωγής ενέργειας, θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στην ικανοποίηση της 
ζήτησης ενέργειας των µελλοντικών ενεργειακών συστηµάτων. 

Η εταιρεία MVV Energie, µαζί µε άλλους παρόχους ενέργειας, παρέχει λύσεις 
αναφορικά µε τη µελλοντική διάθεση ενέργειας και συνεπώς αξιολογεί τα συστήµατα 
micro CHP βάσει τεχνολογικών και οικονοµικών παραγόντων. Τα συστήµατα micro 
CHP είναι ικανά να ανταγωνιστούν τους παραδοσιακούς λέβητες θερµότητας που 
χρησιµοποιούνται για οικιακή χρήση. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα 
σχήµατα συµπαραγωγής µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να καλύψει την αντίστοιχη 
ζήτηση ή να τροφοδοτήσει το δίκτυο. Επιπλέον, η ύπαρξη δικτύου παροχής φυσικού 
αερίου και η ευρεία αποδοχή των φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών καθιστά 
ευκολότερη την εφαρµογή της συµπαραγωγής στην Γερµανία. 

3.5.1. Τεχνική και Οικονοµική Σύγκριση των Συστηµάτων micro – CHP  

Ανάλυση της αγοράς συστηµάτων micro – CHP  

Η τεχνολογία micro CHP είναι η ταυτόχρονη παραγωγή θερµότητας και ισχύος µε 
ανώτερο όριο τα 100kW θερµικής ενέργειας και τα 50kW ηλεκτρικής ενέργειας. Επί 
του παρόντος, µελετώνται πέντε διαφορετικές τεχνολογίες που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν στη συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας: η µηχανή stirling, η 
µηχανή καύσης, οι κυψέλες ενέργειας, οι ατµοµηχανές και ο micro – αεριοστρόβιλος. 

Για περαιτέρω εξέταση επιλέχθηκαν οχτώ αντιπροσωπευτικοί σταθµοί CHP: δύο 
µηχανές stirling, δύο κυψέλες καυσίµου, δύο µηχανές καύσης, ένας αεριοστρόβιλος και 
µία ατµοµηχανή. Στον πίνακα 3.5.α παρουσιάζεται το εύρος της παραγόµενης 
ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας από τους συγκεκριµένους σταθµούς. Εκτός του 
εύρους της παραγόµενης ενέργειας, στον καθορισµό της απόδοσης ενός σταθµού 
σηµαντικό ρόλο παίζουν και άλλοι παράγοντες όπως η ηλεκτρική και η θερµική 
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απόδοση της µηχανής και το επενδυτικό κόστος. Τα µεγέθη αυτά συνοψίζονται στον 
πίνακα 2.  

Α/Α Τύπος µηχανής kWel kWth 
1 Κυψέλες καυσίµου Α 1 2.5 
2 Μηχανή stirling A 0.8 6 
3 Κυψέλες καυσίµου Β 4.6 7 
4 Μηχανή καύσης Α 4.7 12.5 
5 Μηχανή καύσης Β 5.5 12.5 
6 Ατµοµηχανή 3.6 23 
7 Μηχανή stirling Β 9.5 26 
8 Micro αεριοστρόβιλος 29 85 

Πίνακας 3.5.α. Επιλεγµένοι σταθµοί micro CHP και το αντίστοιχο εύρος παραγωγής ενέργειας 

Ωστόσο, οι παράγοντες που επηρεάζουν την εκτίµηση της λειτουργίας ενός σταθµού 
συµπαραγωγής όπως η δυνατότητα παροχής συγκεκριµένων τιµών ενέργειας χωρίς 
µεγάλες διακυµάνσεις, η απόδοση και οι οικονοµικοί παράγοντες αποτελούν στατικά 
χαρακτηριστικά µεγέθη η χρήση των οποίων δεν είναι επαρκής για την εύρεση του 
βέλτιστου σταθµού για την υλοποίηση ενός δυναµικού σεναρίου. Προκειµένου να 
καθοριστεί ο αποδοτικότερος σταθµός είναι απαραίτητη η χρήση µίας µεθόδου 
προσοµοίωσης. 

Α/Α Τύπος µηχανής nel(%) nth Κόστος 
επένδυσης  

1 Κυψέλες καυσίµου Α 30 60 5,000 
2 Μηχανή stirling A 14 84.5 4,400 
3 Κυψέλες καυσίµου Β 30 50 55,200 
4 Μηχανή καύσης Α 25 66.5 13,000 
5 Μηχανή καύσης Β 27 61 13,600 
6 Ατµοµηχανή 14 79 5,400 
7 Μηχανή stirling Β 24 70 24,700 
8 Micro αεριοστρόβιλος 25 58 43,500 

Πίνακας 3.5.β. Επιλεγµένοι σταθµοί micro CHP, οι απόδοσή τους και το κόστος επένδυσής τους το 
2005 

3.5.2. Στοιχεία Προσοµοίωσης 

Μία µονοκατοικία επιλέχθηκε ως το αντικείµενο της προσοµοίωσης της απόδοσης 
διαφορετικών σταθµών συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και ενέργειας. Το υπό εξέταση 
αντικείµενο είναι συνδεδεµένο µε το δηµόσιο δίκτυο. Η κατασκευή της µονοκατοικίας 
πραγµατοποιήθηκε το 1991 και οι ανάγκες θέρµανσής της κυµαίνονται στις 
20,000kWh/m2, έχει έκταση 150m2 και κατοικείται από µία τετραµελή οικογένεια. 

Η επιλογή του συγκεκριµένου αντικειµένου δεν είναι η βέλτιστη δυνατή αφού 
παρουσιάζει µικρές απαιτήσεις σε θέρµανση εν συγκρίσει µε µεγαλύτερα γερµανικά 
σπίτια. Επιπλέον, λόγω της έλλειψης συνεχούς ζήτησης θερµότητας, µία µονοκατοικία 
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δεν αποτελεί την βέλτιστη εφαρµογή διαδικασιών συµπαραγωγής. Συνεπώς, τα 
αποτελέσµατα δείχνουν το αν τα µικρότερα σχήµατα συµπαραγωγής που είναι 
διαθέσιµα στην Γερµανία είναι ικανά να τροφοδοτήσουν επαρκώς ένα σπίτι. 
Υποδιαστασιολόγηση των σταθµών συµπαραγωγής µπορεί να οδηγήσει σε επιλογή 
µεγαλύτερου σταθµού για την τροφοδότηση του αντικειµένου ενώ το αντίθετο 
συµβαίνει στην περίπτωση της υπερδιαστασιολόγησής τους. Λαµβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι το υπό εξέταση αντικείµενο δεν είναι το βέλτιστο και ότι οι σταθµοί µπορεί 
να είναι υπερµεγέθης, εφαρµόστηκε µια γενικά αποδεκτή µεθοδολογία που παρέχει 
έγκυρα αποτελέσµατα. 

Τα δεδοµένα από την λειτουργία της µονοκατοικίας συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια 
ενός έτους σε διαστήµατα του 1 λεπτού. Ειδικότερα, τα δεδοµένα αφορούσαν στην 
ηλεκτρική και θερµική ζήτηση. Η τελευταία χωρίζεται στη ζήτηση για θερµότητα και 
ζεστό νερό. Προκειµένου να µειωθούν τα υπό εξέταση δεδοµένα δηµιουργήθηκαν 
µοντέλα τυπικών ηµερών. Τρία µοντέλα ηµερών ανά εποχή (άνοιξη, καλοκαίρι, 
φθινόπωρο και χειµώνας) δηµιουργήθηκαν: το ένα αφορούσε σε καθηµερινή ενώ τα 
άλλα δύο στο Σάββατο και στη Κυριακή. Συνολικά, δηµιουργήθηκαν 12 µοντέλα 
ηµερών.  

Στο σχήµα 3.5.α παρουσιάζεται η θερµική ζήτηση µίας κατοικίας τις καθηµερινές τόσο 
του χειµώνα όσο και του καλοκαιριού. Η θερµική ζήτηση είναι υψηλότερη κατά τη 
διάρκεια του χειµώνα, ειδικά από τις 6:00 έως τις 22:00. Η υψηλότερη ζήτηση για 
θερµότητα οφείλεται στις χαµηλότερες θερµοκρασίες που παρατηρούνται κατά τη 
διάρκεια του χειµώνα. Αντιθέτως, δεν υπάρχουν µεγάλες διαφορές στην ηλεκτρική 
ζήτηση µεταξύ της χειµερινής και της καλοκαιρινής περιόδου, γεγονός που 
παρατηρείται στο σχήµα 3.5.β. Στο σχήµα 3.5.β επίσης φαίνεται ότι συγκρινόµενη µε 
την θερµική ζήτηση, η ηλεκτρική ζήτηση είναι µικρή. 

 

Σχήµα 3.5.α. Θερµική ζήτηση µίας µονοκατοικίας µίας καθηµερινής κατά τη διάρκεια του χειµώνα 
και του καλοκαιριού 



Κεφάλαιο 3                Οικονοµική Εκτίµηση των Σχηµάτων Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας 

 - 59 -

 

Σχήµα 3.5.β. Ηλεκτρική ζήτηση µίας µονοκατοικίας µίας καθηµερινής κατά τη διάρκεια του 
χειµώνα και του καλοκαιριού 

Η εξέταση της ετήσιας καµπύλης διάρκειας φορτίου αποτελεί µία µέθοδο εξέτασης της 
ζήτησης κατά τη διάρκεια ενός έτους. Μία ετήσια καµπύλη διάρκειας φορτίου 
επιδεικνύει τις τιµές φορτίου στον κατακόρυφο άξονα σε φθίνουσα σειρά έναντι των 
ωρών λειτουργίας κατά τη διάρκεια ενός έτους στον οριζόντιο άξονα. Η ετήσια 
καµπύλη διάρκειας φορτίου που αφορά στην ηλεκτρική και θερµική ζήτηση της υπό 
εξέταση κατοικίας παρουσιάζεται στο σχήµα 3.5.γ. 

Η παρατήρηση της ετήσιας καµπύλης διάρκειας της θερµικής ζήτησης αποκαλύπτει ότι 
η τελευταία δεν παραµένει σταθερή κατά τη διάρκεια του έτους. Το γεγονός οφείλεται 
στη µείωση της ζήτησης θερµότητας κατά τους θερινούς µήνες. Εξαιτίας της 
µεταβλητής αυτής ζήτησης, µία κατοικία δεν αποτελεί την ιδεατή εφαρµογή για την 
τεχνολογίας συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας αφού τα συστήµατα 
συµπαραγωγής απαιτούν υψηλή και συνεχή χρήση. Προκειµένου να επιτευχθεί υψηλή 
χρήση του σχήµατος, ο σταθµός micro – συµπαραγωγής διαστασιολογείται έτσι ώστε 
να καλυφθεί µόνο το φορτίο βάσης. Συνεπώς, απαιτείται η χρήση ενός επιπλέον λέβητα 
ώστε να καλύπτονται οι αιχµές στη θερµική ζήτηση. Η ηλεκτρική ζήτηση κατά τη 
διάρκεια του χρόνου είναι περισσότερο σταθερή και µικρότερη της θερµικής.  



Κεφάλαιο 3                Οικονοµική Εκτίµηση των Σχηµάτων Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας 

 - 60 -

 

Σχήµα 3.5.γ. Καµπύλη ετήσιας διάρκειας φορτίου (θερµική ζήτηση) µίας µονοκατοικίας 

3.5.3. Προσοµοίωση 

Στο σχήµα 3.5.δ παρουσιάζεται η προσάρτηση του σταθµού συµπαραγωγής στο 
σύστηµα θέρµανσης της κατοικίας. Σκοπός είναι η πλήρης κάλυψη της θερµικής 
ζήτησης µε τη χρήση του σχήµατος συµπαραγωγής και τον επιπρόσθετο λέβητα. Η 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το σχήµα συµπαραγωγής συζευγνύεται µε τη 
θερµική του παραγωγή και δεν ακολουθεί τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ο σταθµός micro CHP, µαζί µε τον επιπλέον λέβητα, τροφοδοτεί µε θερµότητα µία 
συσκευή αποθήκευσης που παρέχει θερµότητα και ζεστό νερό στον καταναλωτή ενώ 
επιπλέον, παρέχεται και ηλεκτρική ενέργεια στην κατοικία. Η επιπλέον ηλεκτρική 
ενέργεια, που ενδεχοµένως απαιτείται, καλύπτεται µέσω του δηµόσιου δικτύου, ενώ η 
περίσσεια ενέργειας τροφοδοτείται σε αυτό. Τόσο το σύστηµα συµπαραγωγής όσο και 
ο λέβητας χρησιµοποιούν φυσικό αέριο ως καύσιµο. 

Προκειµένου να προσοµοιωθεί ο αυτόµατος έλεγχος του συστήµατος, χρησιµοποιείται 
ένα σχηµατικό σύστηµα ελέγχου που βασίζεται στην ανατροφοδότηση, όπως αυτό 
παρουσιάζεται στο σχήµα 3.5.ε. 
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Σχήµα 3.5.δ. Προσάρτηση του σταθµού micro CHP στο σύστηµα θέρµανσης του σπιτιού 

Ο κύριος σκοπός της λειτουργίας του συστήµατος θέρµανσης είναι η παροχή θερµικής 
ενέργειας που να καλύπτει την αντίστοιχη ζήτηση. Ωστόσο, η εφαρµογή του σταθµού 
συµπαραγωγής και του λέβητα στο θερµικό σύστηµα δεν επιτρέπει την άµεση παροχή 
θερµικής ενέργειας στο αντικείµενο. Η ενέργεια παρέχεται σε µια συσκευή 
αποθήκευσης, η οποία στη συνέχεια παρέχει την ενέργεια στο αντικείµενο. Για το λόγο 
αυτό, ο κύριος στόχος της χρήσης του συστήµατος ελέγχου ανατροφοδότησης είναι να 
επαληθεύσει ότι η συσκευή αποθήκευσης ενέργειας είναι πάντα φορτισµένη µε θερµική 
ενέργεια. Συνεπώς, η είσοδος αναφοράς είναι η πλήρης φόρτιση της συσκευής 
αποθήκευσης. Η συσκευή αποθήκευσης σε συνδυασµό µε τις γεννήτριες θέρµανσης 
σχηµατίζουν τον σταθµό, ο οποίος αποτελεί το τµήµα του συστήµατος ελέγχου 
ανατροφοδότησης που πρέπει να ελεγχθεί. 

 

Σχήµα 3.5.ε. Μοντέλο προσοµοίωσης του συστήµατος ελέγχου ανατροφοδότησης 
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Στο σύστηµα ελέγχου ανατροφοδότησης, η µετρούµενη έξοδος του συστήµατος 
αποθήκευσης τροφοδοτείται αρνητικά στην είσοδο. Η διαφορά µεταξύ της εισόδου 
αναφοράς και της µετρούµενης εξόδου ονοµάζεται απόκλιση ελέγχου. Αν η συσκευή 
αποθήκευσης δεν είναι πλήρως φορτισµένη, η απόκλιση ελέγχου είναι θετική. Ως 
προσπάθεια ελέγχου (control effort) ορίζεται το θερµικό φορτίο που πρέπει να αποδοθεί 
από τις γεννήτριες θέρµανσης ώστε να επιτευχθεί η επαναφόρτιση της συσκευής 
αποθήκευσης ενώ υπολογίζεται βάσει της απόκλισης ελέγχου. Θερµική ενέργεια 
παρέχεται στιγµιαία όταν το επίπεδο της ενέργειας είναι µικρότερο του επιπέδου 
κατωφλίου και όχι όταν η συσκευή αποθήκευσης δεν είναι πλήρως φορτισµένη. Η 
γεννήτριες θέρµανσης, δηλαδή ο σταθµός συµπαραγωγής και ο επιπλέον λέβητας, 
παρέχουν στη συσκευή αποθήκευσης την απαιτούµενη ποσότητα θερµικής ενέργειας. Η 
χρήση του ελεγκτή επιβεβαιώνει τη λειτουργία του λέβητα µόνο όταν πραγµατοποιείται 
υπερφόρτωση του συστήµατος micro CHP. Εκκένωση της συσκευής αποθήκευσης 
αναφέρεται ως διαταραχή του συστήµατος (disturbance). Στις διαταραχές 
περιλαµβάνονται η ακριβής θερµική ζήτηση του αντικειµένου, οι απώλειες της 
συσκευής αποθήκευσης λόγω της λειτουργίας της σε κατάσταση αναµονής και οι 
απώλειες λόγω της κυκλοφορίας του νερού. 

Προκειµένου να εκτιµηθούν οι αποδόσεις των συστηµάτων συµπαραγωγής, 
καθιερώθηκε ένα σύστηµα αναφοράς που βασίζεται στη µεµονωµένη λειτουργία ενός 
συµβατικού λέβητα παροχής ενέργειας.  

3.5.4. Οικονοµικοί Παράγοντες 

Προκειµένου να γίνει εφικτή η οικονοµική σύγκριση των σταθµών συµπαραγωγής 
πραγµατοποιείται εισαγωγή της παραµέτρου του αρχικού θερµικού κόστους που αφορά 
στο ετήσιο κόστος µειωµένο κατά το κόστος της ανατροφοδοτούµενης ηλεκτρικής 
ενέργειας. Το ετήσιο κόστος περιλαµβάνει το κόστος κατανάλωσης καυσίµων και 
ηλεκτρικής ενέργειας, το κεφαλαιακό και το λειτουργικό κόστος. Το αρχικό θερµικό 
κόστος υπολογίζεται για ολόκληρο το θερµικό σύστηµα και όχι µεµονωµένα για το 
σύστηµα micro συµπαραγωγής. Περιλαµβάνει όλα τα έξοδα του επιπλέον λέβητα και 
της συσκευής αποθήκευσης, καθώς επίσης το κέρδος από την παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας στο δίκτυο.  

Από οικονοµικής άποψης, προτιµάται ο σταθµός micro – συµπαραγωγής που 
παρουσιάζει το µικρότερο αρχικό θερµικό κόστος. Η τιµή του συντελεστή για ένα 
επικερδές θερµικό σύστηµα πρέπει να είναι µικρότερη της αντίστοιχης τιµής του 
συστήµατος αναφοράς. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή είναι καθαρά οικονοµική και δεν 
λαµβάνει υπόψη τα περιβαλλοντικά οφέλη ή άλλους περισσότερο αντικειµενικούς 
παράγοντες όπως η ευκολία της χρήσης και η αξιοπιστία του συστήµατος. 

Συµπερασµατικά, αν και τα συµβατικά συστήµατα θέρµανσης κρίνονται περισσότερο 
επικερδή στη χρήση τους για οικιακούς σκοπούς, τα συστήµατα micro συµπαραγωγής 
ηλεκτρισµού και θέρµανσης παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικονοµικό και τεχνολογικό 
ενδιαφέρον. Μείωση του κόστους επένδυσης που απαιτούν υπολογίζεται ότι θα 
συντελέσει στην αύξηση της εφαρµογής τους. Πέραν των οικονοµικών κριτηρίων, 
υπάρχουν παράγοντες όπως η ευκολία της χρήσης, η αξιοπιστία και η φιλικότητα προς 
το περιβάλλον που καθιστούν την τεχνολογία micro – CHP ιδιαίτερα ελκυστική.  
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3.5.5. Αποτελέσµατα Προσοµοίωσης 

Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στο σχήµα 3.5.στ αποκαλύπτουν ότι, από τους 
οχτώ σταθµούς που εξετάστηκαν, µόνο τρία συστήµατα micro CHP είναι κατάλληλα 
για χρήση σε µονοκατοικία υπό συγκεκριµένες οικονοµικές θεωρήσεις. Πρόκειται για 
την κυψέλη καυσίµων, την µηχανή stirling και την ατµοµηχανή. Ωστόσο, δεν είναι 
δυνατή η εκτενής αναφορά όσον αφορά στην επιλογή µίας τεχνολογίας. Απόφαση 
σχετικά µε την εφαρµογή ενός τύπου συστήµατος micro CHP µπορεί να παρθεί µόνο 
όταν αφορά σε συγκεκριµένη εφαρµογή. 

Οι κυψέλες καυσίµου Α παρουσιάζουν το χαµηλότερο κόστος. Συνεπώς, για την 
συγκεκριµένη εφαρµογή, αποτελούν την καλύτερη λύση εν συγκρίσει µε τους 
υπόλοιπους υπό εξέταση σταθµούς συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας. Άλλο 
πλεονέκτηµα της συγκεκριµένης εφαρµογής είναι το γεγονός ότι παρουσιάζει πολύ 
χαµηλές εκποµπές.  

Τα αποτελέσµατα επίσης δείχνουν ότι το σενάριο αναφοράς παρουσιάζει το 
µικρότερο κόστος εν συγκρίσει µε τα υπό εξέταση συστήµατα micro CHP. Συνεπώς, 
δεδοµένων των µέχρι τώρα στοιχείων, η καλύτερη επιλογή παραγωγής ενέργειας για 
µία µονοκατοικία είναι τα συµβατικά συστήµατα ενέργειας που χρησιµοποιούν την 
ενέργεια του δικτύου. 

Μπορεί να πραγµατοποιηθεί ανάλυση ευαισθησίας που να αφορά στο σενάριο των 
κυψελών καυσίµου Α και στο σενάριο αναφοράς, δεδοµένου ότι παρουσιάζουν 
παρόµοιο αρχικό κόστος. Τέσσερις σηµαντικοί παράγοντες που µπορούν να 
εξεταστούν είναι η τιµή του καυσίµου, η τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας, οι αποδοχές 
λόγω της ανατροφοδοτούµενης ηλεκτρικής ενέργειας και το κόστος επένδυσης που 
αφορά στη συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας. 

Στο σχήµα 3.5.ζ παρουσιάζεται το αρχικό θερµικό κόστος βάσει των τιµών αναφοράς 
καθώς και για µεταβολές αυτών. Στο βασικό σενάριο, το αρχικό θερµικό κόστος των 
κυψελών καυσίµου Α (2,340€) είναι κατά 7€ υψηλότερο του αρχικού θερµικού 
κόστους του σεναρίου αναφοράς (2,333€). 

Αν η τιµή του καυσίµου αυξηθεί κατά 10%, το αρχικό θερµικό κόστος του σεναρίου Α 
κυψελών καυσίµου (2,484€) θα είναι 56€ υψηλότερο του αντίστοιχου κόστους του 
σεναρίου αναφοράς (2,428€). Συνεπώς, παρατηρείται µεγάλη εξάρτηση του αρχικού 
θερµικού κόστους από την αύξηση της τιµής του καυσίµου, ειδικά όσον αφορά στο 
σενάριο Α κυψελών καυσίµου. Το γεγονός αυτό µπορεί να εξηγηθεί βάσει της 
χαµηλότερης θερµικής απόδοσης των κυψελών καυσίµου εν συγκρίσει µε την απόδοση 
του λέβητα. ∆εδοµένης της πιθανής αύξησης της τιµής των καυσίµων, η υποτιθέµενη 
αύξηση κατά 10% µπορεί να θεωρηθεί αρκετά συντηρητική προσέγγιση. Συνεπώς, 
λόγω της µεγάλης εξάρτησης από την τιµή των καυσίµων, τα συστήµατα 
συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας βρίσκονται σε µειονεκτική θέση εν 
συγκρίσει µε το σενάριο αναφοράς. 

Αν η τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας αυξηθεί κατά 10%, το αρχικό θερµικό κόστος του 
σεναρίου Α κυψελών (2,347€) προκύπτει κατά 38€ µικρότερο του αντίστοιχου κόστους 



Κεφάλαιο 3                Οικονοµική Εκτίµηση των Σχηµάτων Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας 

 - 64 -

του σεναρίου αναφοράς (2,385€). Παρόλο που η τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας 
θεωρείται ότι αυξάνεται (και συνεπώς αυξάνεται και το αρχικό θερµικό κόστος και των 
δύο σεναρίων), το σενάριο Α θεωρείται η καλύτερη επιλογή. Το σενάριο αναφοράς 
εξαρτάται περισσότερο απ’ ό,τι το σενάριο κυψελών καυσίµου από την τιµή της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Οι κυψέλες καυσίµου παράγουν ένα τµήµα της ζήτησης της 
ηλεκτρικής ενέργειας ενώ στην περίπτωση του σεναρίου αναφοράς πρέπει να 
αγοραστεί ολόκληρη η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που είναι απαραίτητη για να 
καλύψει πλήρως τη ζήτηση γεγονός που εξηγεί το µεγαλύτερο κόστος. Συνεπώς, στην 
περίπτωση που παρουσιαστεί αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας, το σύστηµα 
συµπαραγωγής αποδεικνύεται περισσότερο επικερδές. 

 
 

Σχήµα 3.5.στ. Αρχικό θερµικό κόστος για τους διαφορετικούς σταθµούς CHP και το σενάριο 
αναφοράς 

Στην περίπτωση που αυξηθούν οι αποδοχές λόγω της ανατροφοδότησης ενέργειας κατά 
10%, το αρχικό θερµικό κόστος για το σενάριο Α των κυψελών καυσίµου (2,330€) 
προκύπτει κατά 3€ µικρότερο του αντίστοιχου κόστους του σεναρίου αναφοράς 
(2,333€). Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή είναι προτιµότερη η εφαρµογή του 
συστήµατος συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας, χωρίς όµως να 
παρουσιάζεται ιδιαίτερα αξιοσηµείωτη διαφορά στο κόστος των δύο σεναρίων. Εφόσον 
στο σενάριο αναφοράς δεν είναι δυνατή η τροφοδότηση του δικτύου µε ηλεκτρική 
ενέργεια, το αρχικό θερµικό κόστος δεν µεταβάλλεται. Αύξηση της τιµής της 
ανατροφοδοτούµενης ενέργειας είναι πιθανόν να συµβεί και η άµεση συνέπειά της θα 
είναι η µείωση του αρχικού θερµικού κόστους του σταθµού συµπαραγωγής 
ηλεκτρισµού και θερµότητας. Συνεπώς, η αύξηση της τιµής της ανατροφοδοτούµενης 
ενέργειας επιφέρει µείωση του κόστους ενός σταθµού συµπαραγωγής χωρίς όµως να 
αποφέρει σηµαντικό προβάδισµα ως προς το σενάριο αναφοράς.    
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Σχήµα 3.5.ζ. Ανάλυση ευαισθησίας του αρχικού θερµικού κόστους του σεναρίου αναφοράς και των 
κυψελών καυσίµου. 

Στην περίπτωση της µείωσης του κόστους επένδυσης του σταθµού συµπαραγωγής 
ηλεκτρισµού και θερµότητας κατά 10%, το αρχικό θερµικό κόστος για το σενάριο Α 
των κυψελών καυσίµου (2,271€) προκύπτει κατά 62€ µικρότερο του αρχικού θερµικού 
κόστους του σεναρίου αναφοράς (2,333€). Παρατηρείται ότι υπάρχει µεγάλη εξάρτηση 
µεταξύ του αρχικού θερµικού κόστους και της αύξησης του κόστους επένδυσης όσον 
αφορά στο σενάριο των κυψελών καυσίµου, ενώ αντίθετα η µεταβολή του κόστους 
επένδυσης δεν επηρεάζει το αρχικό θερµικό κόστος του σεναρίου αναφοράς. Ενδέχεται 
να πραγµατοποιηθεί µείωση του κόστους επένδυσης των καινούριων συστηµάτων CHP 
δεδοµένου ότι τα περισσότερα συστήµατα βρίσκονται ακόµα υπό ανάπτυξη και δεν 
έχουν ακόµα καθιερωθεί στην αγορά ενέργειας. Συνεπώς, χάρη στην µεγάλη εξάρτησή 
τους από το κόστος επένδυσης, τα συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και 
θερµότητας βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση έναντι των συµβατικών συστηµάτων 
ενέργειας. 

3.5.6. Συµπεράσµατα 

Τα αποτελέσµατα της τεχνικής και οικονοµικής σύγκρισης των διάφορων συστηµάτων 
συµπαραγωγής δείχνουν ότι λίγοι σταθµοί micro CHP είναι κατάλληλοι, υπό 
συγκεκριµένες οικονοµικές θεωρήσεις, για χρήση σε µονοκατοικία. Ωστόσο, οι 
διαφορετικές τεχνολογίες παρουσιάζουν πολλά υποσχόµενα οικονοµικά αποτελέσµατα 
εν συγκρίσει µε τα συµβατικά συστήµατα παραγωγής ενέργειας.  

Οι κυψέλες καυσίµου Α είναι η προτεινόµενη επιλογή, ανάµεσα στους σταθµούς 
συµπαραγωγής, για χρήση σε µονοκατοικία εφόσον παρουσιάζει το χαµηλότερο αρχικό 
θερµικό κόστος. Ωστόσο, το αντίστοιχο κόστος του σεναρίου αναφοράς είναι 
χαµηλότερο. Η ανάλυση ευαισθησίας δείχνει ότι µικρές µεταβολές των διαφόρων 
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παραγόντων οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσµατα. Παρ’ όλα αυτά, το αρχικό 
θερµικό κόστος των δύο σεναρίων είναι σχεδόν το ίδιο, µε µέγιστη ετήσια διαφορά τα 
62€. Επιπλέον των καθαρά οικονοµικών παραγόντων, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες 
που παίζουν σοβαρό ρόλο. Σε αυτούς συγκαταλέγονται η αξιοπιστία των συστηµάτων, 
η ευκολία χρήσης ενός συγκεκριµένου συστήµατος, καθώς και περιβαλλοντικοί 
παράγοντες. Επί του παρόντος, δεδοµένων των συνθηκών που επικρατούν, το σενάριο 
αναφοράς παραµένει το πιο αξιόπιστο. Από την άλλη πλευρά, οι κυψέλες καυσίµου και 
τα συστήµατα micro CHP παρουσιάζουν οικολογικά πλεονεκτήµατα όσον αφορά στην 
εκποµπή CO2 και στην πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση. 

Επιπλέον των κυψελών καυσίµου Α, και άλλοι σταθµοί συµπαραγωγής ηλεκτρισµού 
και θερµότητας παρουσιάζουν αισιόδοξα οικονοµικά αποτελέσµατα. Η µηχανή Α 
stirling και οι ατµοµηχανή παρουσιάζουν χαµηλό κόστος αν και έχει πραγµατοποιηθεί 
υπερδιαστασιολόγησή τους όσον αφορά στην συγκεκριµένη εφαρµογή. Είναι πολύ 
πιθανόν τα συστήµατα αυτά να υπερτερούν του σεναρίου αναφοράς σε εφαρµογές µε 
υψηλότερη θερµική ζήτηση. Τα υπόλοιπα υπό εξέταση συστήµατα συµπαραγωγής 
ηλεκτρισµού και θερµότητας παρουσιάζονται ακατάλληλα για εφαρµογή σε 
µονοκατοικία δεδοµένου του υψηλού κόστους επένδυσης, του µικρού αριθµού των 
ωρών λειτουργίας και του µικρού βαθµού χρησιµοποίησης.  

Γενικά, συµπεραίνεται ότι το κόστος επένδυσης των υπό εξέταση σταθµών 
συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας πρέπει να µειωθεί προκειµένου να 
επιτευχθεί η προώθησή τους στην αγορά ενέργειας.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΜΕΡΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας και η τοπική διαθεσιµότητα των 
βιοκαυσίµων έχουν προσφέρει νέες δυνατότητες όσον αφορά στη λειτουργία σταθµών 
συµπαραγωγής µικρής κλίµακας. Αυτοί οι σταθµοί συνήθως χρησιµοποιούνται για 
µεγάλες χρονικές περιόδους σε συνθήκες µερικής φόρτισης, γεγονός το οποίο καθιστά 
πολύ σηµαντική την κατανόηση της συµπεριφοράς τους στις συνθήκες αυτές. Συνεπώς, 
είναι επιτακτική η ανάγκη ανάπτυξης και χρήσης ενός µαθηµατικού µοντέλου 
περιγραφής της λειτουργίας των σταθµών συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας 
σε µερική φόρτιση βάσει προσοµοιώσεων σε συνθήκες λειτουργίας εκτός σηµείου 
σχεδιασµού υπαρχόντων σταθµών συµπαραγωγής µικρής κλίµακας (1 – 20MW). Τα 
αποτελέσµατα της προσοµοίωσης που παρουσιάζονται δείχνουν ότι παρόλο που η 
παραγωγή ισχύος σε µερική φόρτιση ενός σταθµού συµπαραγωγής µπορεί να 
περιγραφεί µε µεγάλη ακρίβεια µε ένα µοντέλο συσχέτισης µίας µόνο γραµµικής 
σχέσης, υπάρχει µια µικρή µη γραµµική µείωση στην παραγωγή ισχύος καθώς 
µειώνεται το θερµικό φορτίο. Βάσει των αποτελεσµάτων αυτών αναπτύχθηκαν 
µοντέλα εµπειρικής συσχέτισης δύο και τριών γραµµών που περιγράφουν την 
ηλεκτρική παραγωγή και τις µη γραµµικές µεταβολές της συναρτήσει του θερµικού 
φορτίου και της θερµοκρασίας του εξερχόµενου νερού θέρµανσης. Βάσει της 
σύγκρισης µε τα µοντέλα συσχέτισης µίας και δύο γραµµών, το µοντέλο τριών 
γραµµών περιγράφει τη συµπεριφορά των σταθµών µε µεγαλύτερη ακρίβεια (π.χ. 
παρουσιάζει τη µεγαλύτερη τιµή R2). Τα µοντέλα που αναπτύχθηκαν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν στην βελτιστοποίηση της διαδικασίας διάθεσης ενέργειας από έναν 
σταθµό συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας σε ένα δίκτυο. 

Για την επίτευξη της βελτιστοποίησης των δικτύων θέρµανσης και των σταθµών 
συµπαραγωγής έχουν πραγµατοποιηθεί διάφορες προσεγγίσεις που αφορούν στην 
µοντελοποίηση της παραγωγής ισχύος σε µερική φόρτιση. Ο Sundberg χρησιµοποίησε 
έναν συντελεστή ισχύος προς θερµότητα για τον προσδιορισµό της γραµµικής 
εξάρτησης ανάµεσα στην παραγωγή ισχύος και το θερµικό φορτίο. Η τιµή του 
συντελεστή ισχύος προς θερµότητα µεταβαλλόταν ανάλογα µε την περίοδο εξέτασης 
και µε το αναµενόµενο θερµικό φορτίο. Επίσης, ο Benonysson περιέγραψε την 
παραγωγή ισχύος ενός σταθµού συµπαραγωγής ως µία γραµµική συνάρτηση του 
θερµικού φορτίου και του συντελεστή ισχύος προς θερµότητα. Χρησιµοποίησε την 
ηλεκτρική απόδοση για τον υπολογισµό του συντελεστή ισχύος προς θερµότητα ενώ 
έλαβε υπόψη τη θερµοκρασία του ζεστού νερού περιφερειακής θέρµανσης στον 
καθορισµό της ηλεκτρικής απόδοσης. O Zhao παρουσίασε την παραγωγή ενός σταθµού 
συµπαραγωγής µέσω της περιγραφής της κατανάλωσης καυσίµου ως µία γραµµική 
συνάρτηση της παραγωγής ισχύος και της θερµότητας καθώς και της θερµοκρασίας του 
νερού θέρµανσης.  
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Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των σταθµών 
ενέργειας χρησιµοποιείται πολύ συχνά η γραµµή Willans. Η γραµµή Willans παρέχει τη 
µερική ροή ατµού συναρτήσει της παραγόµενης ισχύος. Πρόκειται για µια περίπου 
ευθεία γραµµή µεταξύ του σηµείου που αντιστοιχεί στο ελάχιστο δυνατό  φορτίο, όταν 
ο στρόβιλος λειτουργεί χωρίς να παράγει ενέργεια, και του σηµείου που αντιστοιχεί στο 
φορτίο που παράγεται µε τη µέγιστη απόδοση. Σε φορτία που αντιστοιχούν σε τιµή 
απόδοσης µεγαλύτερη της µέγιστης, η παραγωγή ισχύος αυξάνεται µε µικρότερο ρυθµό 
συγκριτικά µε τις τιµές απόδοσης µικρότερες της µέγιστης. Η γραµµή Willans 
περιλαµβάνει τη µη γραµµική µεταβολή της ισοτροπικής απόδοσης του στροβίλου σε 
µερική φόρτιση, αν και από µόνη της αποτελεί µία γραµµική συνάρτηση. 

Σε µικρής κλίµακας σταθµούς συµπαραγωγής η λειτουργία σε µερική φόρτιση συνήθως 
καλύπτει µεγάλες περιόδους της συνολικής περιόδου λειτουργίας του σταθµού. Το 
φορτίο εξαρτάται από τη ζήτηση θερµότητας που απαιτεί το δίκτυο ή η  διαδικασία, µε 
ελάχιστο θερµικό φορτίο ίσο µε το 40 – 50% του µεγίστου. Σε παλαιότερες µελέτες το 
ελάχιστο φορτίο ενός συστήµατος συµπαραγωγής ατµοστροβίλου βιοκαυσίµου 
θεωρούνταν ίσο µε το 30% του πλήρους φορτίου. Λόγω της σηµασίας της λειτουργίας 
σε µερική φόρτιση, η αξιολόγηση των διαδικασιών συµπαραγωγής ή των δικτύων 
περιφερειακής θέρµανσης απαιτεί τη γνώση της απόδοσης µερικής φόρτισης των 
σταθµών. 

Η προσοµοίωση της µεταβολής της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τη µείωση του 
θερµικού φορτίου σε σταθµούς συµπαραγωγής µικρής κλίµακας και η ανάπτυξη ενός 
γραµµικού µαθηµατικού µοντέλου που αφορά στην παραγωγή της ισχύος ως 
συνάρτηση του περιφερειακού θερµικού φορτίου µπορεί να συµβάλει στην 
αποδοτικότερη λειτουργία των σταθµών, στην βελτιστοποίηση των δικτύων θέρµανσης 
ενώ παράλληλα θα αποσαφηνίσει την µη γραµµική µείωση της ηλεκτρικής παραγωγής 
στη µερική φόρτιση. 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ένα µαθηµατικό µοντέλο προσοµοίωσης που αφορά 
στην απλοποιηµένη αλλά ταυτόχρονα ικανοποιητική περιγραφή της λειτουργίας 
τεσσάρων µικρής κλίµακας σταθµών συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας (1 – 
20MW) σε µερική φόρτιση. Τα δεδοµένα για τη δηµιουργία των µοντέλων συσχέτισης 
προέκυψαν µέσω της προσοµοίωσης της λειτουργίας υπαρχόντων σταθµών 
συµπαραγωγής σε συνθήκες λειτουργίας εκτός σηµείου σχεδιασµού. Τα µοντέλα 
προσοµοίωσης βασίζονται σε µελέτες σταθµών συµπαραγωγής µικρής κλίµακας στην 
Φινλανδία και στη Σουηδία που λειτουργούν βάσει του κύκλου Rankine. Τέσσερις από 
τους σταθµούς που εξετάστηκαν επιλέχθηκαν για περαιτέρω εξέταση και τα 
περισσότερο ακριβή δεδοµένα της λειτουργίας τους συλλέχθηκαν για την διεξαγωγή 
της προσοµοίωσης. Το µοντέλο που αναπτύχθηκε µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην 
εκτίµηση της ηλεκτρικής παραγωγής κατά τη διάρκεια µιας µεγαλύτερης χρονικής 
περιόδου λειτουργίας ενός περιφερειακού δικτύου θέρµανσης µε διαφορετικά µεγέθη 
σταθµών συµπαραγωγής µικρής κλίµακας. Συγκεκριµένα, µπορεί να εκτιµηθεί η 
επίδραση της λειτουργίας του περιφερειακού θερµικού δικτύου σε µερική φόρτιση στην 
οικονοµική εκτίµηση ενός σταθµού συµπαραγωγής µικρής κλίµακας. 
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4.2. ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

Τέσσερις υπάρχοντες σταθµοί συµπαραγωγής µεγέθους 14, 11, 6.1 και 1.8MWe 
επιλέχθηκαν για την µελέτη της διαδικασίας ατµοποίησης βάσει του κύκλου Rankine 
που αφορά στην παραγωγή ενέργειας µέσω συµπαραγωγής µε χρήση βιοµάζας. Όλοι οι 
επιλεγµένοι σταθµοί είναι σχετικά καινούριοι ενώ συγκεκριµένα η λειτουργία των 
τριών από τους τέσσερις σταθµούς ξεκίνησε το 2002, έτος κατά το οποίο συλλέχθηκαν 
τα δεδοµένα της λειτουργίας των σταθµών.  

Για την προσοµοίωση χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο προσοµοίωσης Prosim που 
περιλαµβάνει τα επιµέρους τµήµατα του σταθµού και την ανάλυση ροών. Τα στοιχεία 
του σταθµού µπορούν να επιλεχθούν από µια λίστα που περιλαµβάνει τον τυπικό 
εξοπλισµό ενός σταθµού ενέργειας (καυστήρες, λέβητες, στρόβιλοι, εναλλάκτες 
θερµότητας). Οι αναλύσεις ροών όπως για παράδειγµα η ανάλυση καυσίµου είναι 
διαθέσιµες µέσω της αντίστοιχης βιβλιοθήκης αναλύσεων. Μετά την ολοκλήρωση του 
µοντέλου της διαδικασίας και της εισαγωγής των κατάλληλων παραµέτρων, είναι 
εφικτή η έναρξη της προσοµοίωσης της λειτουργίας του σταθµού. Σε µία προσοµοίωση 
υπολογίζεται το ισοζύγιο της ενέργειας και της µάζας που αφορά στη διαδικασία ενώ τα 
χαρακτηριστικά µεγέθη του επιµέρους εξοπλισµού του σταθµού υπολογίζονται βάσει 
των δεδοµένων λειτουργίας. Για το κάθε επιµέρους τµήµα του συστήµατος, το Prosim 
χρησιµοποιεί την επαναληπτική µέθοδο Newton – Raphson για τον υπολογισµό των 
ισοζυγίων. Οι συγκεκριµένοι υπολογισµοί πραγµατοποιούνται µε την σειρά αρίθµησης 
των τµηµάτων που καθορίζει ο χρήστης. Οι ιδιότητες του εξοπλισµού µπορούν να 
ρυθµιστούν για υπολογισµούς σε συνθήκες λειτουργίας εκτός σηµείου σχεδιασµού.  

Η λειτουργία σε µερική φόρτιση του µοντελοποιηµένου σταθµού συµπαραγωγής 
προσοµοιώθηκε µεταβάλλοντας την ροή της µάζας των καυσίµων στην 
ρευστοποιηµένη κλίνη στη λειτουργία εκτός σηµείου σχεδιασµού. Το ελάχιστο θερµικό 
φορτίο στις προσοµοιώσεις που αφορούσαν στη µερική φόρτιση εξαρτήθηκε από το 
µέγεθος του σταθµού και ήταν ίσο µε το 35% του µέγιστου για τους µεγαλύτερους 
σταθµούς (11 και 14MW) και µε το 45% για τους µικρότερους (1.8 και 6.1MW). Ως 
καύσιµο χρησιµοποιήθηκε ξύλο, η ελάχιστη θερµική αξία του οποίου ήταν ίση µε 
6.24MJ/kg. Ο συντελεστής λ περίσσειας καύσης του αέρα ήταν ίσος µε 1.1 και η 
θερµοκρασία του αέρα καύσης µετά την προθέρµανσή του ρυθµίστηκε έτσι ώστε να 
κυµαίνεται ανάµεσα στους 200οC και στους 300οC. Στις διαδικασίες µε 
ρευστοποιηµένη κλίνη υποτέθηκε ότι η συσκευή που προκαλεί την εξάτµιση και ο 
υπερθερµαντής είναι τοποθετηµένοι παράλληλα. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι η 
θερµοκρασία της κλίνης (850 – 870oC) υποδεικνύει την θερµοκρασία της εξόδου τόσο 
της συσκευής εξάτµισης όσο και του υπερθερµαντή. Συνεπώς, η θερµοκρασία της 
κλίνης καθορίζει την ροή της µάζας ατµού στις περιπτώσεις σχεδιασµού 
ρευστοποιηµένης κλίνης, όταν η είσοδος του καυσίµου και κατ’ επέκταση η ροή αερίου 
διαµέσου των σωληνώσεων παραµένει σταθερή. 

Η µοντελοποίηση του ατµοστροβίλου βασίστηκε στη χρήση διαφορετικών µονάδων 
προσοµοίωσης ατµοστροβίλου κάθε µία από τις οποίες αφορά σε διαφορετικά στάδια 
λειτουργίας. Μία παρόµοια αρχή τµηµατοποίησης της λειτουργίας των ατµοστροβίλων 
χρησιµοποιήθηκε για σχεδιαστικούς σκοπούς από τους Chou και Shih. Η θερµοκρασία 
του εξερχόµενου νερού θέρµανσης καθορίζει τις πιέσεις που ασκούνται στον 
ατµοστρόβιλο, τόσο σε µερική όσο και σε πλήρη φόρτιση. Οι πιέσεις των υπόλοιπων 



Κεφάλαιο 4                 Μαθηµατικό µοντέλο της λειτουργίας σταθµών µικρής κλίµακας σε µερική φόρτιση      
                                                                          και προσοµοίωση σε λειτουργία εκτός σηµείου σχεδιασµού 

 - 70 -

σταδίων λειτουργίας του στροβίλου καθορίζονται από την σταθερά λειτουργίας του 
στροβίλου η οποία µπορεί να υπολογιστεί βάσει των δεδοµένων που στηρίζονται στη 
λειτουργία στο σηµείο σχεδιασµού. Προκειµένου η πίεση του υπερθερµασµένου ατµού 
να διατηρηθεί σταθερή και στην περίπτωση της µερικής φόρτισης, το πρώτο στάδιο 
λειτουργίας του στροβίλου είναι ρυθµιστικό. Συγκεκριµένα, ρυθµίζει την ροή ατµού 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή τιµή της επιθυµητής πίεσης. Οι απώλειες λόγω 
τριβής και η σχετική µεταβολή της απόδοσης των ρυθµιστικών βαλβίδων που ελέγχουν 
τη ροή του ατµού µειώνουν την απόδοση του ρυθµιστικού σταδίου που αφορά σε 
λειτουργία σε µερική φόρτιση. Τυπικά, η απόδοση του ρυθµιστικού σταδίου 
µεγιστοποιείται στη µερική φόρτιση ατµού (90% φόρτιση). 

Στην προσοµοίωση, η απόδοση του ρυθµιστικού σταδίου σε µερική φόρτιση 
περιγράφεται µε µία πολυωνυµική συνάρτηση δευτέρου βαθµού που καθορίζεται από 
τον χρήστη. Οι συναρτήσεις βασίζονται στην εκτίµηση ότι η µέγιστη απόδοση του 
ρυθµιστικού σταδίου, 0.80, επιτυγχάνεται σε 90% φόρτιση. Στο πλήρες φορτίο, η 
απόδοση είναι 0.75 ενώ καθώς η φόρτιση µειώνεται προς το 10% η απόδοση πλησιάζει 
το µηδέν. Η εκτίµηση αυτή, σύµφωνα µε την οποία η µέγιστη απόδοση του 
ατµοστροβίλου επιτυγχάνεται σε µερική φόρτιση, ανταποκρίνεται στην περιγραφή των 
τυπικών συστηµάτων συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας. Βάσει της 
θεώρησης αυτής, η απόδοση του στροβίλου αρχίζει να µειώνεται γρήγορα όταν το 
φορτίο είναι µικρότερο από το 70 – 80% της τιµής του πλήρους φορτίου.  

Οι τιµές της απόδοσης, n, των λειτουργικών σταδίων του στροβίλου υπολογίζονται από 
το πρόγραµµα προσοµοίωσης βάσει της εξίσωσης 4.2.α: 

( ) ( )0.023521 ln 0.749538                    4.2.n u a= ⋅ + , 

η οποία βασίζεται στις σχεδιαστικές προδιαγραφές των τελευταίων ετών της δεκαετίας 
του 90 που αφορούν στην λειτουργία των στροβίλων.  

Η µέση τιµή του όγκου ροής, u, υπολογίζεται µε τη βοήθεια της ακόλουθης σχέσης: 

( )                   4.2.s

in out

m dhu
p p

β⋅
=

−
, 

όπου µε m συµβολίζεται η ροή µάζας, µε dhs η ισοτροπική ενθαλπία και µε p η πίεση. 

Μείωση της ροής της µάζας του ατµού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σε µερική 
φόρτιση συνεπάγεται αντίστοιχη µείωση της πίεσης εισόδου του σταδίου λειτουργίας 
του στροβίλου. Συνεπώς, ο µέσος όγκος ροής και κατ’ επέκταση η ισοτροπική απόδοση 
του στροβίλου παραµένει αµετάβλητη στις µεταβολές του φορτίου. Γενικά, η 
λειτουργία σε µερική φόρτιση επηρεάζει την απόδοση ολόκληρου του συστήµατος 
του στροβίλου µεταβάλλοντας την απόδοση του ρυθµιστικού σταδίου και τις 
απώλειες καυσαερίων στην έξοδο.  
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Η περιφερειακή παραγωγή θερµότητας µοντελοποιήθηκε θεωρούµενη ως ένας 
συµπυκνωτής, µε θερµοκρασία νερού εισόδου ίση µε 55οC και µε τη τιµή της 
θερµοκρασίας του νερού εξόδου να κυµαίνεται µεταξύ των 75οC και των 105οC. Μέσω 
της προσοµοίωσης της λειτουργίας εκτός σηµείου σχεδιασµού µε διαφορετικές τιµές 
θερµοκρασίας του εξερχόµενου νερού επιτεύχθηκε η µοντελοποίηση των συνθηκών 
λειτουργίας µερικής φόρτισης που ανταποκρίνονται στην πραγµατική λειτουργία ενός 
σταθµού συµπαραγωγής µε µεταβαλλόµενες καµπύλες θερµικής ζήτησης.  

 

4.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

Η επαλήθευση των µοντέλων προσοµοίωσης επιτυγχάνεται µέσω των µετρήσεων που 
λαµβάνονται από το λειτουργικό σύστηµα που προσοµοιώνεται. Στα πλαίσια της 
συγκεκριµένης ανάλυσης, η ανάλυση ευαισθησίας χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να 
πραγµατοποιηθεί η εξέταση των επιπτώσεων της αβεβαιότητας του µοντέλου εισόδου 
δεδοµένων στα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης. Η ανάλυση δείχνει ποιες είναι οι 
περισσότερο ευαίσθητες τιµές των αποτελεσµάτων για µεταβαλλόµενες τιµές των 
παραµέτρων εισόδου και ποιες παράµετροι εισόδου επηρεάζουν περισσότερο τα 
αποτελέσµατα. Κατά αυτόν τον τρόπο, η ανάλυση ευαισθησίας δείχνει τους πιο 
σηµαντικούς παράγοντες της διαδικασίας που αφορούν στην µελλοντική συλλογή 
δεδοµένων. Στην περίπτωση αυτή, η ροή καυσίµου, η ροή και η θερµοκρασία του 
αέρα καύσης, η µείωση της θερµοκρασίας του αερίου στην συσκευή εξάτµισης, η 
θερµοκρασία του νερού θέρµανσης εξόδου και η θερµοκρασία του νερού 
τροφοδοσίας επιλέχθηκαν ως µεταβλητοί παράγοντες αφού αναµενόταν ότι θα 
διαδραµάτιζαν σηµαντικό ρόλο στον προσδιορισµό της παραγωγής ισχύος. Η τιµή 
των παραµέτρων µεταβλήθηκε κατά 5%±  και καταγράφηκαν οι µεταβολές της 
ηλεκτρικής και της θερµικής παραγωγής. Οι κυριότερες παράµετροι που 
χρησιµοποιήθηκαν στον προσδιορισµό της ροής αερίου στις σωληνώσεις και της ροής 
της µάζας ατµού ήταν η ροή καυσίµου και η µείωση της θερµοκρασίας του αερίου των 
σωληνώσεων στον λέβητα, αντίστοιχα. Η µεταβολή των τιµών των παραµέτρων αυτών 
οδήγησε σε µια περίπου παρόµοια µεταβολή της παραγωγής ηλεκτρισµού και 
θερµότητας. Ο πιο σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη ροή αερίου των 
σωληνώσεων είναι το ποσοστό της περίσσειας του αέρα καύσης, το οποίο καθορίζει τη 
συνολική ροή του αέρα καύσης. Η µεταβολή της τιµής του ποσοστού της περίσσειας 
του αέρα καύσης προκαλεί επίσης σηµαντική µεταβολή στην παραγωγή του σταθµού 
συµπαραγωγής. Η µεταβολή της εξερχόµενης θερµοκρασίας θέρµανσης επηρεάζει 
σηµαντικά την παραγωγή ηλεκτρισµού αλλά προκαλεί πολύ µικρές µεταβολές στην 
παραγωγή θερµότητας.  

Σύµφωνα µε την ανάλυση ευαισθησίας, τα µοντέλα προσοµοίωσης είναι περισσότερο 
ευαίσθητα στις µεταβολές της ροής καυσίµου και την µείωση της θερµοκρασίας του 
αερίου των σωληνώσεων στον λέβητα. Η ροή καυσίµου µπορεί να καθοριστεί µε 
αρκετά µεγάλη ακρίβεια µέσω των δεδοµένων λειτουργίας των σταθµών 
συµπαραγωγής σε πλήρες φορτίο. Η ρύθµιση της µείωσης της θερµοκρασίας του 
αερίου των σωληνώσεων του λέβητα κατέστη δυνατή µέσω της σύγκρισης της ροής της 
µάζας ατµού όπως καθορίζεται από την προσοµοίωση µέσω της διαφοράς 
θερµοκρασίας, και της τιµής σχεδιασµού σε λειτουργία σε πλήρες φορτίο. Στην 
περίπτωση αυτή, οι τιµές εισόδου, οι οποίες είχαν τη µεγαλύτερη επίδραση στα 
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αποτελέσµατα σύµφωνα µε την ανάλυση ευαισθησίας συνέπιπταν µε τις αντίστοιχες 
τιµές των δεδοµένων του σταθµού. Η ανάλυση τονίζει επίσης την πρωταρχική ανάγκη 
για συλλογή τιµών ροής καυσίµου και θερµοκρασίας αερίου σωληνώσεων µε µεγάλη 
ακρίβεια. 

 

4.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ  

Η καθαρή παραγωγή ισχύος ( netP ) συναρτήσει του θερµικού φορτίου (Q ) για τα 
τέσσερα µοντέλα της προσοµοίωσης σε διαφορετικές θερµοκρασίες του εξερχόµενου 
νερού θέρµανσης παρουσιάζεται στα σχήµατα 4.4.α – 4.4.δ. Παρόλο που η εξάρτηση 
µεταξύ του θερµικού φορτίου και της καθαρής παραγόµενης ισχύος φαίνεται σχεδόν 
γραµµική, υπάρχει µια µικρή µη γραµµική µείωση της συνάρτησης ( )netP Q  σε µερική 
φόρτιση. Η µη γραµµική µείωση οφείλεται στη συµπεριφορά της ισοτροπικής 
απόδοσης του αεροστρόβιλου. 

 

Σχήµα 4.4.α. Ηλεκτρική παραγωγή σε µερική φόρτιση για διαφορετικές θερµοκρασίες (Τh) του 
νερού θέρµανσης, στην διαδικασία των 14MWe 
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Σχήµα 4.4.β. Ηλεκτρική παραγωγή σε µερική φόρτιση για διαφορετικές θερµοκρασίες (Τh) του 
νερού θέρµανσης, στην διαδικασία των 11MWe 

Η ισοτροπική απόδοση παρουσιάζει γρήγορη µείωση για φορτία ατµού µικρότερα του 
80 – 70% όπως αυτά καθορίζονται στο ρυθµιστικό στάδιο του στροβίλου του µοντέλου 
προσοµοίωσης. 

 

Σχήµα 4.4.γ. Ηλεκτρική παραγωγή σε µερική φόρτιση για διαφορετικές θερµοκρασίες (Τh) του 
νερού θέρµανσης, στην διαδικασία των 6.1MWe. 
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Σχήµα 4.4.δ. Ηλεκτρική παραγωγή σε µερική φόρτιση για διαφορετικές θερµοκρασίες (Τh) του 
νερού θέρµανσης, στην διαδικασία των 1.8MWe. 

 

4.5. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ 
ΜΕΡΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 

Η παραγωγή ισχύος ενός σταθµού συµπαραγωγής µπορεί να περιγραφεί µε τη χρήση 
της παραγωγής θερµότητας (Q ) και των διαφορετικών επιπέδων του θερµού 
εξερχόµενου και του ψυχρού εισερχόµενου νερού, hT  και cT  αντίστοιχα, ως 
µεταβλητές. Το γενικευµένο γραµµικό µοντέλο για την παραγωγή ισχύος είναι το 
ακόλουθο: 

( ) ( ), ,                     4.5.h c h cP Q T T a Q b T c T d α= ⋅ + ⋅ + ⋅ +  

Το συγκεκριµένο µοντέλο επιτρέπει την απλοποιηµένη και ταυτόχρονα ικανοποιητική 
περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής ενέργειας του αεροστροβίλου χωρίς περαιτέρω 
εµβάθυνση και χρήση πολυπλοκότερων συναρτήσεων. Παρόµοια διατύπωση µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί στην περιγραφή της κατανάλωσης καυσίµου, F. 

Αν στον ατµοστρόβιλο η θέρµανση πραγµατοποιείται σε δύο στάδια, η τιµή της 
θερµοκρασίας cT  µπορεί να αφορά είτε στη θερµοκρασία του ψυχρού εισερχόµενου 
νερού είτε στη θερµοκρασία του νερού µεταξύ των εναλλακτών θερµότητας (π.χ. η 
θερµοκρασία του εξερχόµενου από τον πρώτο εναλλάκτη νερού), αφού οι δύο αυτές 
τιµές της θερµοκρασίας αλληλεξαρτώνται. Όταν η διαδικασία της παραγωγής 
θερµότητας πραγµατοποιείται σε ένα στάδιο, η θερµοκρασία του ψυχρού εισερχόµενου 
νερού δεν επηρεάζει την παραγωγή ισχύος. Στην προσοµοίωση, η τιµή του ψυχρού 
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εισερχόµενου νερού δεν µεταβλήθηκε και συνεπώς ο παράγοντας cT  δεν λήφθηκε 
υπόψη στους υπολογισµούς των συντελεστών του µαθηµατικού µοντέλου. Στην 
περίπτωση που λαµβάνονταν υπόψη στην προσοµοίωση, θα επηρέαζε µόνο τον 
υπολογισµό των συντελεστών που αφορούν στον σταθµό παραγωγής 14MW όπου η 
διαδικασία θέρµανσης πραγµατοποιείται σε δύο στάδια.  

Το 2R  είναι ένας συντελεστής συσχέτισης που περιγράφει την ακρίβεια της 
προσεγγιστικής διαδικασίας. Η τιµή του υπολογίζεται βάσει του ακόλουθου τύπου: 

( )

( ) ( )
( )

2

2
2

2

ˆ
1                     4.5.

j j

j
j

Y Y
R

Y
Y

n

β
−

= −

−

∑
∑∑

, 

όπου µε jY  συµβολίζεται η τιµή που χρησιµοποιείται στην προσοµοίωση και µε ˆ
jY  η 

αντίστοιχη προσεγγιστική τιµή. Όταν η τιµή jY συµπίπτει µε την ˆ
jY , ο συντελεστής 2R  

προκύπτει ίσος µε τη µονάδα. Μηδενική τιµή του συντελεστή 2R  συνεπάγεται την 
ανυπαρξία συσχέτισης µεταξύ της προσέγγισης και της προσοµοίωσης.  

Οι τιµές του 2R  υπολογίστηκαν µε αρκετά µεγάλη ακρίβεια για το µοντέλο µίας 
γραµµικής συσχέτισης. Ωστόσο, στο µοντέλο αυτό δεν λαµβάνονται υπόψη οι 
απότοµες µεταβολές της παραγωγής ισχύος σε µερική φόρτιση. Άµεσο αποτέλεσµα 
είναι η µείωση της ακρίβειας στην περίπτωση που το φορτίο είναι πολύ µικρό εφόσον η 
µη γραµµικότητα είναι πιο εµφανής στις τιµές αυτές. Το γεγονός αυτό επαληθεύεται 
µέσω της παραγώγου της συνάρτησης ( )netP Q , η οποία αυξάνεται στη µερική φόρτιση 
όπως φαίνεται στο σχήµα 4.5.α. Προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι µεταβολές αυτές, η 
παραγωγή ισχύος περιγράφηκε επίσης µέσω µοντέλων δύο και τριών γραµµικών 
συσχετίσεων. Η συνάρτηση παίρνει την ακόλουθη µορφή: 

( ) ( )
1

1 2 1

1 2 min 2

               , για 
, ,         , για              4.5.

,  για 

h c inv inv

h c h c inv inv

h c inv

a Q b T c T d L Q Q Q
P Q T T a Q b T c T d w L Q Q L Q

a Q b T c T d w w Q Q L Q
γ

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ ≤ ≤⎧
⎪= ⋅ + ⋅ + ⋅ + − ⋅ ≤ ≤ ⋅⎨
⎪ ⋅ + ⋅ + ⋅ + − − ≤ ≤ ⋅⎩

, 

όπου 

( ) ( )1 1 1                    4.5.invw L Q Q r δ= ⋅ − ⋅ , 

( ) ( )2 2 2                    4.5.invw L Q Q r ε= ⋅ − ⋅ , 

µε 1L  και 2L , ( 1L > 2L ), συµβολίζονται τα όρια στα πλαίσια των οποίων περιγράφεται η 
µεταβολή της παραγόµενης ισχύος. Οι τιµές των ορίων είναι σταθερές και κυµαίνονται 
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µεταξύ του µηδενός (µηδενικό φορτίο) και της µονάδας (πλήρες φορτίο). Με invQ  
συµβολίζεται το µέγιστο θερµικό φορτίο που ο σταθµός ενέργειας µπορεί να καλύψει, 
µε minQ  συµβολίζεται το ελάχιστο δυνατό θερµικό φορτίο ενώ τα 1r  και 2r  είναι θετικοί 
συντελεστές που περιγράφουν τη µεταβολή της παραγωγής της ηλεκτρικής ισχύος σε 
λειτουργία µερικής φόρτισης. Για το µοντέλο δύο γραµµικών συσχετίσεων 
χρησιµοποιούνται οι δύο πρώτες εξισώσεις της εξίσωσης 4.5.γ. 

 

Σχήµα 4.5.α. Παράγωγοι των υπό προσοµοίωση συναρτήσεων Pnet(Q) για τις διαφορετικές 
διαδικασίες, για θερµοκρασία του εξερχόµενου νερού θέρµανσης ίση µε 85οC. 

Η γενική µορφή της έκφρασης αυτής όταν χρησιµοποιηθεί στην βελτιστοποίηση ενός 
σταθµού είναι η ακόλουθη: 
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Εφόσον η µεταβολή είναι πάντοτε αρνητική µε αποτέλεσµα τη µείωση της παραγωγής 
ισχύος, κατά τη διαδικασία της βελτιστοποίησης οι τιµές των συντελεστών iw  πρέπει 
να διατηρηθούν µικρές εφόσον η τιµή του ηλεκτρισµού είναι θετική. Ωστόσο, όταν η 
παραγωγή θερµότητας είναι µικρότερη από i invL Q⋅ , πρέπει να αποδίδονται στις 
µεταβλητές αυτές θετικές τιµές σύµφωνα µε την εξίσωση 4.5.ε. 
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Στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται τρεις γραµµικές περιγραφές, στις εξισώσεις 
4.5.στ και 4.5.ζ το n ισούται µε 2 ενώ [ ]1, 2i∈ . Κατά συνέπεια, όταν η παραγόµενη 
θερµική ενέργεια είναι µικρότερη από το όριο 1L , αλλά µεγαλύτερη από το 2L , η 
εξίσωση της ηλεκτρικής παραγωγής παίρνει την ακόλουθη µορφή: 

( ) ( )1 1 1                    4.5.h c invP a r Q b T c T d L r Q η= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + − ⋅ ⋅  

Αν η ποσότητα της παραγόµενης θερµότητας είναι µικρότερη του ορίου 2L , η 
παραγωγή ισχύος είναι ίση µε: 

( ) ( ) ( )1 2 1 1 2 2                    4.5.h c invP a r r Q b T c T d L r L r Q θ= + + ⋅ + ⋅ + ⋅ + − ⋅ + ⋅ ⋅  

Οι τιµή των συντελεστών ,  ,  ,   και ia b c d r  για τα µοντέλα δύο και τριών γραµµικών 
συσχετίσεων υπολογίστηκαν έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η µεγιστοποίηση του 
συντελεστή 2R . Όσον αφορά στις τιµές των ορίων 1L  και 2L , επιλέχθηκε το ζεύγος 
που οδηγούσε στη µεγαλύτερη τιµή του 2R . Αν και οι τιµές των 1L  και 2L  που 
επιλέγονται δεν είναι οι βέλτιστες , προσφέρουν µία αρκετά ακριβή περιγραφή της 
ηλεκτρικής παραγωγής. Οι τιµές των σταθερών και των ορίων παρουσιάζονται στον 
πίνακα 4.5.α. 

                   
Μέγεθος 
σταθµού 

MWe 
Μοντέλο µίας γραµµής για την 

παραγωγή ισχύος  
Μοντέλο µίας γραµµής για το 

καύσιµο εισόδου  
 a b d R2  a b d R2 

1.8 1.49 0.0191 0.74 0.9996   1.49 0.0153 0.74 0.9996 
6.1 1.70 0.0426 1.53 0.9995  1.70 0.0351 1.53 0.9995 
11 1.73 0.0614 2.60 0.9997  1.73 0.0507 2.60 0.9997 
14 1.82 0.0601 1.43 0.9998  1.82 0.0495 1.43 0.9998 

          

 
Μοντέλο δύο γραµµών για την 

παραγωγή ισχύος      
  a b d L1 r1 R2       

1.8 0.180 0.015 1.55 0.80 0.0972 0.9943    
6.1 0.373 0.035 3.00 0.70 0.1477 0.9984    
11 0.421 0.050 4.37 0.65 0.1140 0.9986    
14 0.493 0.049 3.71 0.65 0.1243 0.9993    

          

 
Μοντέλο τριών γραµµών για την 

παραγωγή ισχύος      
 a b d L1 L2 r1 r2 R2  

1.8 0.136 0.0152 1.92 0.90 0.60 0.1020 0.0610 0.9950  
6.1 0.358 0.0349 3.23 0.75 0.50 0.1304 0.1184 0.9986  
11 0.378 0.0502 5.41 0.85 0.60 0.0734 0.0906 0.9987  
14 0.463 0.0491 4.49 0.80 0.60 0.0736 0.0845 0.9994   

Πίνακας 4.5.α. Συντελεστές των µοντέλων προσοµοίωσης για το καύσιµο εισόδου και την 
ηλεκτρική παραγωγή. 



Κεφάλαιο 4                 Μαθηµατικό µοντέλο της λειτουργίας σταθµών µικρής κλίµακας σε µερική φόρτιση      
                                                                          και προσοµοίωση σε λειτουργία εκτός σηµείου σχεδιασµού 

 - 78 -

Η χρήση των µοντέλων δύο και τριών γραµµικών συσχετίσεων δεν επιτρέπει µόνο την 
επίτευξη υψηλών τιµών του 2R  αλλά λαµβάνει υπόψη της τις µη γραµµικές µεταβολές 
που παρατηρούνται κατά τη λειτουργία σε µερική φόρτιση. Η διαφορά µεταξύ των 
προσεγγίσεων αυτών των µεθόδων και των προσεγγίσεων που προκύπτουν µε χρήση 
του µοντέλου µίας γραµµής παρουσιάζονται στο σχήµα 4.5.β, όπου τα τετράγωνα των 
σφαλµάτων, 2e , συγκρίνονται µε τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης. Η περίπτωση 
του παραδείγµατος αναφέρεται στον σταθµό των 11MW µε θερµοκρασία του 
εξερχόµενου νερού ίση µε 85οC.  

Η σπουδαιότητα των µοντέλων δύο και τριών γραµµικών συσχετίσεων αναφορικά µε 
την ηλεκτρική παραγωγή και τα κέρδη που επιφέρει εκτιµήθηκε µέσω του υπολογισµού 
της ετήσιας παραγωγής ενέργειας σύµφωνα µε την προσοµοίωση και τα διαφορετικά 
µαθηµατικά µοντέλα. Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρισµού υπολογίστηκε µέσω της 
καµπύλης διάρκειας φορτίου, έτσι ώστε περίπου το 65% του µεγίστου του φορτίου που 
απαιτείται για κάθε δίκτυο να παράγεται από το σταθµό συµπαραγωγής ηλεκτρισµού 
και θερµότητας. Οι µικρότερες τιµές του φορτίου κυµάνθηκαν µεταξύ του 35 και του 
45% του φορτίου αιχµής.  

 

Σχήµα 4.5.β. Η διαφορά µεταξύ των τετραγώνων των σφαλµάτων, e2, για το µοντέλο µίας, δύο και 
τριών γραµµών. 

Η τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας µεταβλήθηκε ώστε στο πλήρες φορτίο να είναι ίση µε 
50€/MWh ενώ όταν το φορτίο µειώθηκε στο 45% η τιµή ορίστηκε ίση µε 5€ /MWh. Η 
ετήσια παραγωγή ισχύος και το εισόδηµα που επιφέρει παρουσιάζονται στον πίνακα 
4.2. 

Η εξέταση των τριών µαθηµατικών µοντέλων οδήγησε στο συµπέρασµα ότι και τα τρία 
παρέχουν ικανοποιητική περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Αν και το µοντέλο των τριών γραµµών παρουσιάζει τη µεγαλύτερη ακρίβεια, η επιλογή 
του κατάλληλου µοντέλου εξαρτάται από τις συνθήκες τις προσοµοίωσης. 
Συγκεκριµένα, το µοντέλο τριών γραµµικών συσχετίσεων παρέχει ακριβή περιγραφή 
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των φορτίων µε µικρή ετήσια διάρκεια ενώ το µοντέλο των δύο γραµµικών 
συσχετίσεων παρέχει πολύ ικανοποιητική περιγραφή των φορτίων που αφορούν στα 
γραµµικά τµήµατα του µοντέλου παρουσιάζοντας µικρότερη ακρίβεια για τα φορτία 
που βρίσκονται εκτός των ορίων των γραµµικών τµηµάτων, για παράδειγµα τα πολύ 
µικρά φορτία που παρουσιάζουν µικρή διάρκεια. Συνεπώς, το µοντέλο δύο 
γραµµικών συσχετίσεων παρέχει καλύτερα αποτελέσµατα στον υπολογισµό της 
ετήσιας παραγωγής εν συγκρίσει µε το µοντέλο των τριών γραµµικών συσχετίσεων 
αν οι συντελεστές διάρκειας (π.χ. διάρκεια φορτίου) που αφορούν στα φορτία εκτός 
των γραµµικών περιοχών είναι πολύ µικροί και οι συντελεστές των φορτίων εντός 
των γραµµικών περιοχών είναι πολύ µεγάλοι. Επιπλέον, κατά την εκτίµηση της 
ετήσιας παραγωγής ενός σταθµού συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας 
εξίσου σηµαντικό ρόλο µε την επιλογή του κατάλληλου µοντέλου διαδραµατίζει η 
επιλογή της καταλληλότερης για τον σταθµό καµπύλης διάρκειας.  

Μοντέλο  Ισχύς, MWh/έτος Εισόδηµα, K€/έτος Ισχύς, MWh/έτος Εισόδηµα, K€/έτος 
             1.8MWe               6.1MWe   

Προσοµοίωση 6845 185.9 24684 668.0 
Μοντέλο µίας γραµµής  6858 187.4 24724 673.2 

  (0.19%) (0.79%) (0.16%) (0.78%) 
Μοντέλο δύο γραµµών 6383 185.5 24688 668.4 

  (-0.10%) (-0.24%) (0.02%) (0.06%) 
Μοντέλο τριών γραµµών 6836 185.3 24689 667.9 

  (-0.14%) (-0.34%) (0.02%) (-0.02%) 
      
            11MWe            14MWe   

Προσοµοίωση 46055 1195.1 57046 1481.8 
Μοντέλο µίας γραµµής  46130 1203.3 57139 1492.0 

  (0.16%) (0.68%) (0.16%) (0.69%) 
Μοντέλο δύο γραµµών 46062 1195.8 57066 1483.4 

  (0.02%) (0.06%) (0.04%) (0.10%) 
Μοντέλο τριών γραµµών 46033 1193.6 57039 1481.2 

    (-0.05%) (-0.13%) (-0.01%) (-0.05%) 

Πίνακας 4.5.β. Ετήσια παραγωγή ενέργεια και το αντίστοιχο εισόδηµα υπολογισµένο βάσει των 
διαφορετικών µοντέλων. 

Συµπερασµατικά, η ανάπτυξη του µοντέλου αυτού προσέφερε τη δυνατότητα της 
βελτίωσης της ακρίβειας που προσφέρει το απλό γραµµικό µοντέλο συσχέτισης 
διαιρώντας την διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε δύο ή τρία τµήµατα 
ανάλογα µε τη τιµή του θερµικού φορτίου. Με τη βοήθεια των µοντέλων συσχέτισης 
δύο και τριών γραµµικών περιοχών, λαµβάνεται υπόψη η µη γραµµική συµπεριφορά 
της διαδικασίας της ηλεκτρικής παραγωγής χωρίς να γίνεται επιτακτική η ανάπτυξη µη 
γραµµικών µοντέλων. Τα µοντέλα δύο και τριών γραµµών είναι επίσης χρήσιµα στην 
περίπτωση όπου πρέπει να επιλεχθεί ο βέλτιστος συνδυασµός δικτύου και σταθµού 
συµπαραγωγής.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

 
5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας (CHP) είναι η ταυτόχρονη και διαδοχική 
παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού από την ίδια πρώτη ύλη – καύσιµο, όπου αυτό 
είναι απαραίτητο. Η συµπαραγωγή βασίζεται στην εκµετάλλευση της αποβαλλόµενης 
θερµότητας από το κινητήριο σύστηµα ή από τη µονάδα της γεννήτριας χωρίς επιπλέον 
τροφοδότηση καυσίµου.  

Τα συστήµατα συµπαραγωγής είναι δοµηµένα είτε ως κύκλοι κορυφής – Topping 
cycles όπου προηγείται η παραγωγή ισχύος και έπεται η χρησιµοποίηση της 
θερµότητας, είτε ως κύκλοι βάσης – Bottoming cycles όπου προηγείται η 
χρησιµοποίηση της θερµότητας και έπεται η παραγωγή ισχύος. Κατά κανόνα, η χρήση 
κύκλων κορυφής είναι περισσότερο διαδεδοµένη αφού τεχνολογικά προβλήµατα που 
αφορούν στην κατασκευή µικρότερης κλίµακας µονάδων παραγωγής θερµότητας 
(παραγωγή µικρότερη του 1MW) καθώς και στην κατασκευή λεβήτων κύκλου Rankine 
αποτελούν τροχοπέδη στη χρήση κύκλων βάσης. 

Το ποσοστό της χρησιµοποίησης της ενέργειας σε έναν συµβατικό σταθµό παραγωγής 
ισχύος δεν ξεπερνάει το 50%. Σε ένα σύστηµα συµπαραγωγής, ο βαθµός 
χρησιµοποίησης – που αφορά στο άθροισµα της παραγόµενης θερµότητας και ισχύος– 
κυµαίνεται από 70% έως 95% δηλαδή είναι αισθητά µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο 
των συµβατικών συστηµάτων. 

Έρευνες σχετικά µε την εφαρµογή της συµπαραγωγής στην Ευρώπη καταδεικνύουν ότι 
ταυτόχρονα µε τις απαιτήσεις για θερµότητα υπάρχει και ηλεκτρική ζήτηση µε 
αποτέλεσµα η χρήση συστηµάτων συµπαραγωγής να γίνεται επιτακτική. Πολλές 
βιοµηχανίες ήδη έχουν µονάδες παραγωγής θερµότητας και ισχύος, οι οποίες όµως 
πρέπει να αναβαθµιστούν και να βελτιστοποιηθούν. Τα συµπεράσµατα µιας µελέτης 
του Εθνικού Συµβουλίου Παραγωγικότητας της Ινδίας (National Productivity Council 
of India) είναι τα ακόλουθα: 

1. Η πλειοψηφία των µονάδων παράγουν ατµό στη µέγιστη τιµή πίεσης. Η ζήτηση για 
ατµό χαµηλότερης πίεσης ικανοποιείται κατά κανόνα µέσω της µείωσης της πίεσης. 

2. ∆εν υπάρχει ορθολογισµός στην επιλογή της τιµής πίεσης της διαδικασίας. 

3. Η ισχύς στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιµοποιείται σε κινητήρες, µονάδες 
ψύξης κτλ. αντικαθιστώντας τη χρήση µιας πηγής ατµού. 

4. Η διαδικασία ανάκτησης θερµότητας µέσω συσκευών ανάκτησης θερµότητας δεν 
έχει µεγιστοποιηθεί 
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Σωστά εφαρµοζόµενα, τα συστήµατα συµπαραγωγής προσφέρουν σηµαντική µείωση 
του ενεργειακού κόστους, αυξηµένη ανεξαρτησία και µικρότερη περιβαλλοντική 
επιβάρυνση. 

Στον οικονοµικό σχεδιασµό ενός σταθµού συµπαραγωγής πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
ζήτηση θερµότητας, είτε για θέρµανση χώρου είτε για µία βιοµηχανική διαδικασία. Τα 
ηλεκτρικά και θερµικά φορτία βάσεως πρέπει να αποτελούν ένα µεγάλο ποσοστό της 
ζήτησης, ο λόγος θερµότητας προς ισχύ (HPR) της διαδικασίας πρέπει να είναι σχεδόν 
σταθερός κατά τη διάρκεια της ηµέρας αλλά και ολόκληρης της περιόδου. Ο λόγος 
HPR της διαδικασίας και ο αντίστοιχος του κινητήριου συστήµατος πρέπει να είναι 
συµβατοί. Στην περίπτωση µεταβαλλόµενου λόγου HPR, ο σταθµός πρέπει να είναι 
ικανός να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Η περίοδος λειτουργίας του σταθµού πρέπει να 
είναι µεγαλύτερη των 5,000 ωρών/χρόνο. Στις βιοµηχανικές διαδικασίες όπου 
χρησιµοποιούνται κύκλοι βάσης, η ποιότητα και η ποσότητα του αποβαλλόµενου ατµού 
πρέπει να είναι ικανή για την παραγωγή ισχύος. Το σύστηµα πρέπει να είναι 
προστατευµένο έναντι βλάβης ενώ η πιθανότητα απώλειας της διαθεσιµότητας του 
σταθµού λόγω αναβάθµισής του πρέπει να είναι η ελάχιστη. 

Σε έναν σταθµό συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας, τα θερµικά και 
ηλεκτρικά φορτία καθορίζονται αµοιβαία και δεν είναι δυνατός ο µεµονωµένος 
ποσοτικός καθορισµός τους. Είναι δηλαδή µεγέθη αλληλοεξαρτώµενα. Μεταβολή της 
ποσότητας παροχής του ενός από τα δύο µεγέθη προκαλεί µεταβολή στην παροχή του 
δεύτερου µεγέθους. Συγκεκριµένα, η ποσότητα της ωφέλιµης παρεχόµενης από ένα 
σταθµό CHP θερµότητας µειώνεται καθώς η ποσότητα της ηλεκτρικής ισχύος 
αυξάνεται. Συνεπώς, είναι επιτακτική η περαιτέρω εξέταση της συµπεριφοράς των 
συστηµάτων για δεδοµένες τιµές επιθυµητής ενέργειας εξόδου και κυρίως η 
χαρτογράφηση του εύρους των τιµών του λόγου θερµότητας προς ισχύ (HPR) για 
δεδοµένα κλάσµατα του ηλεκτρικού φορτίου εξόδου. Εναλλακτικές που αφορούν στη 
συσχέτιση των λόγων HPR των σταθµών συµπαραγωγής και του επιθυµητού 
παραγόµενου φορτίου επίσης είναι χρήσιµο να εξεταστούν. Αποδεικνύεται ότι η 
µέγιστη συνολική απόδοση των σταθµών συµπαραγωγής είναι περίπου 90%. Εξισώσεις 
σχεδιασµού για τη συνολική απόδοση και τους λόγους HPRs συστηµάτων παραγωγής 
Diesel, µονάδων ατµοστροβίλων και σταθµών συνδυασµένου κύκλου ως συνάρτηση 
του ποσοστού του ηλεκτρικού φορτίου εξόδου είναι χρήσιµο να καταστρωθούν 
προκειµένου να επιτευχθεί ο βέλτιστος και ορθολογικός σχεδιασµός των συστηµάτων.  

Η χαρτογράφηση των συστηµάτων συµπαραγωγής στοχεύει στη διευκόλυνση της 
κατασκευής ή βελτιστοποίησης σταθµών αυτού του τύπου. Υπό µορφή γραφηµάτων 
και συναρτήσεων παρέχει πολύ χρήσιµες πληροφορίες που αφορούν στη 
συµπεριφορά του σταθµού σε δεδοµένες συνθήκες λειτουργίας και καθιστά δυνατή 
τη µελέτη της µεταβολής των χαρακτηριστικών µεγεθών του εν συγκρίσει µε τη 
µεταβολή της απαιτούµενης παραγόµενης από το σύστηµα ενέργειας. Όχι µόνο 
µπορεί να λειτουργήσει ως σηµείο αναφοράς για τις διάφορες βιοµηχανίες αλλά 
µπορεί να οδηγήσει στη βέλτιστη επιλογή των χαρακτηριστικών του σταθµού καθώς 
και στην πλήρη εκµετάλλευση των δυνατοτήτων του. Συνεπώς, η διαδικασία αυτή 
µπορεί να συµβάλει στη µεγιστοποίηση της απόδοσης των σταθµών και στην 
καλύτερη χρήση της διαθέσιµης σε αυτό ενέργειας.   
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Στη συνέχεια, παρατίθεται ο ορισµός ορισµένων χαρακτηριστικών µεγεθών των 
σταθµών συµπαραγωγής όπως το κλάσµα ηλεκτρικής ισχύος εξόδου  ( ef ), το κλάσµα 
θερµικής ενέργειας ( tf ), το κλάσµα χρησιµοποίησης της αποβαλλόµενης θερµότητας 
( wf ), το κλάσµα ωφέλιµης θερµικής ενέργειας εξόδου ( uf ), η απόδοση µετατροπής 
αποβαλλόµενης θερµότητας ( wn ), η απόδοση της γεννήτριας ( gn ), η απόδοση του 
κινητήριου συστήµατος ( pn ), και ο λόγος θερµότητας προς ισχύ (HPR). Τα µεγέθη 
αυτά περιγράφουν ικανοποιητικά την συµπεριφορά του συστήµατος συµπαραγωγής και 
λειτουργούν ως βάση για την εξαγωγή των αναγκαίων για την χαρτογράφηση 
εξισώσεων.  

 

5.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

To σχήµα 1 παρουσιάζει το σχηµατικό διάγραµµα ενός συστήµατος συµπαραγωγής 
κύκλου κορυφής. Οι παράµετροι που είναι σηµαντικοί στην ανάλυση των συστηµάτων 
CHP είναι οι ακόλουθοι:  

 

Εικόνα 5.2.α. Σχηµατικό διάγραµµα συστήµατος CHP σε διάταξη κύκλου κορυφής 

 

1. Κλάσµα Ηλεκτρικής Ισχύος Εξόδου ( ef ) 

Ορίζεται ως ο λόγος: 
 

( )ηλεκτρική ισχύς εξόδου                    5.2.
ποσό παρεχόµενης ενέργειας εισόδου

o
e

i

Pf a
P

= =  

 
και υποδηλώνει το τµήµα της συνολικής ενέργειας εισόδου που µετατρέπεται σε 
ηλεκτρική ισχύ εξόδου.  
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Η ηλεκτρική ισχύς εξόδου είναι το γινόµενο της µηχανικής εξόδου του κινητήριου 
συστήµατος και της απόδοσης της γεννήτριας – όπως αυτά τα µεγέθη θα οριστούν στη 
συνέχεια. Υψηλή τιµή του κλάσµατος δηλώνει µεγαλύτερη ποσότητα παραγόµενης 
ηλεκτρικής ισχύος και συνεπώς καλύτερη θερµοδυναµική µετατροπή. 

2. Κλάσµα Θερµικής Ενέργειας ( tf ) 

Ορίζεται ως ο λόγος: 
 

( )ποσό συνολικά παραγόµενης θερµικής ενέργειας                    5.2.
ποσό παρεχόµενης ενέργειας εισόδου

i o
t

i

P Pf
P

β−
= =  

 
και υποδηλώνει τη συνολική θερµική ενέργεια που παράγεται από το σύστηµα. ∆ηλαδή, 
το κλάσµα αυτό αντιπροσωπεύει το τµήµα της ενέργειας εισόδου που δεν µετατρέπεται 
σε ηλεκτρική. 

3. Κλάσµα Χρησιµοποίησης της Αποβαλλόµενης Θερµότητας ( wf ) 

Ορίζεται ως ο λόγος: 
 

( )ποσό θερµικής ενέργειας διαθέσιµης για χρήση                    5.2.
ποσό συνολικά παραγόµενης θερµικής ενέργειας 

u
w

i o

Qf
P P

γ= =
−

 

 
και υποδηλώνει το ποσό της ωφέλιµης θερµότητας ως κλάσµα της συνολικής 
παραγόµενης από το σύστηµα θερµότητας.  

Το γεγονός ότι µόνο ένα ποσοστό της συνολικής θερµικής ενέργειας που παράγεται 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ωφέλιµη θερµότητα µπορεί να οφείλεται σε τρεις τύπους 
απώλειας θερµικής ενέργειας: 

• Απώλειες λέβητα: οφείλονται σε απώλειες καυσαερίων µέσω σωλήνων, σε µη 
χρησιµοποιηµένο ή µερικώς χρησιµοποιηµένο καύσιµο, στη µεταγωγή θερµότητας 
στην ακτινοβολία κτλ.  

• Απώλειες κινητήρα: πρόκειται για απώλειες λόγω θερµότητας λιπαντικών, 
απώλειες λόγω του περιβλήµατος του ψυχρού νερού, λόγω της συσκευής 
προστασίας διαρροής ατµού, λόγω µεταφοράς ψυχρού νερού, µεταγωγής 
θερµότητας και ακτινοβολίας κτλ. 

• Απώλειες γεννήτριας: οφείλονται στη θερµότητα του ψυκτικού υγρού υδρογόνου, 
στο ψυκτικό νερό, στις απώλειες κατά τη διέγερση κτλ. 

Οι περισσότερες από τις απώλειες αυτές δεν µπορούν να αποφευχθούν εξαιτίας τις 
χαµηλής ποιότητας και ποσότητάς τους, δυσκολιών στην εξαγωγή και χρήση κτλ. Στον 
υπολογισµό του κλάσµατος χρησιµοποίησης λαµβάνονται υπόψη οι απώλειες αυτές. Το 
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µεγαλύτερο µέρος της θερµικής ενέργειας που παράγεται από το κινητήριο σύστηµα, 
δηλαδή µέσω εξαγωγής ατµού και αποβολής καυσαερίων, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
επικερδώς.  

4. Κλάσµα Ωφέλιµης Θερµικής Ενέργειας Εξόδου ( uf ) 

Ορίζεται ως: 
 

( )ποσό ωφέλιµης θερµικής ενέργειας εξόδου                    5.2.
ποσό παρεχόµενης ενέργειας εισόδου 

o
u

i

Qf
P

δ= =  

 
και υποδηλώνει το τµήµα της συνολικής ενέργειας εισόδου που µετατρέπεται σε 
ωφέλιµη θερµότητα εξόδου δηλαδή σε θερµική ενέργεια που θα χρησιµοποιηθεί στην 
διαδικασία θέρµανσης. 

5. Απόδοση Μετατροπής Αποβαλόµενης Θερµότητας ( wn ) 

Ορίζεται ως ο λόγος: 
 

( )ποσό ωφέλιµης θερµικής ενέργειας εξόδου                    5.2.
ποσό διαθέσιµης προς χρήση θερµικής ενέργειας

o
w

u

Qn
Q

ε= =  

και αφορά στο τµήµα της συνολικά διαθέσιµης από το σύστηµα θερµότητας που µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί ως ωφέλιµη.  

Πρόκειται για την απόδοση µετατροπής του λέβητα ή της συσκευής ανάκτησης 
αποβαλλόµενης θερµότητας η οποία αποτελεί τµήµα του συστήµατος CHP. 

6. Απόδοση της Γεννήτριας ( gn ) 

Ορίζεται ως ο λόγος: 

( )ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας εξόδου της γεννήτριας        5.2.
ποσό της µηχανικής ενέργειας εξόδου του κινητήριου συστήµατος

o
g

m

Pn
P

ζ= =

 

7. Απόδοση του Κινητήριου Συστήµατος ( pn ) 

Ορίζεται ως ο λόγος: 
 

( )ποσό της µηχανικής εξόδου του κινητήριου συστήµατος                    5.2.
ποσό της παρεχόµενης ενέργειας εισόδου

m
p

i

Pn
P

η= =  
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Πρόκειται για την θερµική απόδοση του συστήµατος παραγωγής Diesel (DG), του 
συστήµατος του ατµοστροβίλου ή του σταθµού συνδυασµένου κύκλου χωρίς τη 
γεννήτρια. 

8. Λόγος Θερµότητας προς Ισχύ (HPR) (MWt/MW) 

Ορίζεται ως ο λόγος: 
 

( )ποσό ωφέλιµης θερµικής ενέργειας                    5.2.
ποσό ηλεκτρικής ισχύος εξόδου

o u

o e

Q fHPR
P f

θ= = =  

 
όπου µε oQ συµβολίζεται το ποσό της θερµικής ενέργειας και µε oP  η ηλεκτρική ισχύς 
εξόδου.  

Υπάρχουν δύο λόγοι HPR, ο λόγος που αφορά στην πηγή – κινητήριο σύστηµα  (HPRs) 
και ο λόγος που αφορά στο φορτίο – βιοµηχανία ή σύστηµα για το οποίο προορίζεται το 
σύστηµα της συµπαραγωγής (HPRl). 

9. Συνολική Απόδοση ( on ) 

Ορίζεται ως ο λόγος: 
 

( )θερµική + ηλεκτρική ενέργεια εξόδου                    5.2.
ποσό ενέργειας εισόδου

o o
o u e

i

Q Pn f f
P

ι+
= = = +  

Πρόκειται δηλαδή για το λόγο της συνολικά παραγόµενης ωφέλιµης ενέργειας – 
ηλεκτρικής και θερµικής προς την ενέργεια που εισάγεται στο σύστηµα. 

Η συνολική απόδοση των διαθέσιµων συστηµάτων συµπαραγωγής κυµαίνεται µεταξύ 
70 – 90%. 

Βασισµένες στους ορισµούς των παραπάνω χαρακτηριστικών µεγεθών, προκύπτουν οι 
παρακάτω εξισώσεις του συστήµατος συµπαραγωγής: 
 

( )1                    5.2.o i o i
e t

i i i

P P P Pf f
P P P

κ−
+ = + = =  

 

( )                   5.2.m o o
p g e

i m i

P P Pn n f
P P P

λ= ⋅ = =  

 

( )                   5.2.o u i o o
w w t u

u i o i i

Q Q P P Qn f f f
Q P P P P

µ−
= ⋅ ⋅ = =

−
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( ) ( )1 1 = 1 = =HPR                    5.2.o u i o
w w

e u i o o

Q Q P Qn f
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Βάσει των σχέσεων 5.2.ν και 5.2.ξ τα κλάσµατα ef και uf  µπορούν να εκφραστούν ως 
συνάρτηση του λόγου HPR ως εξής: 
 
( ) ( )

( )
( )

1 n (1 ) n
n                  5.2.1 11 (1 )    

w w e w w o w w e e o
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( )11                     5.2.n 1 
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Βάσει των δύο τελευταίων σχέσεων παρατηρείται ότι αύξηση του λόγου ef  ή του λόγου 

uf  συνεπάγεται µείωση του λόγου HPR και αντίστροφα.   

A/A Παράµετρος  Μονάδες 
Μέτρησης 

Συστήµατα 
Diesel 

Συστήµατα 
γεννητριών 

Σταθµοί  
συνδυασµένου 

κύκλου 
1 Χωρητικότητα MW 0.015-4.0 1.0-500.0 35.0-500.0 
2 fe - 0.34-0.41 0.35-0.42 0.35-0.50 
3 fw - 0.65-0.73 0.98-0.99 0.75-0.85 
4 nw - 0.90 0.85 0.90 
5 ng - 0.97 0.98 0.98 

6 Φυσική τιµή 
HPR MWt/MW 0.50-1.0 1.0-1.8 0.4-1.1 

7 ∆υνατή τιµή 
ΗPR MWt/MW 0.5-7.0 1.0-50.0 0.4-10.0 

Πίνακας 5.2.α. Λόγοι HPR και παράµετροι απόδοσης κινητήριων συστηµάτων 

Οι εξισώσεις σχεδιασµού αφορούν στην συσχέτιση της συνολικής απόδοσης ( 0n ) και 
του λόγου θερµότητας προς ισχύ (HPR) µε το κλάσµα της ηλεκτρικής ισχύος εξόδου 
( ef ). Έχουν υπολογιστεί για συστήµατα παραγωγής Diesel, για γεννήτριες ατµού και 
για σταθµούς συνδυασµένου κύκλου και έχουν την ακόλουθη µορφή: 
 

( ) ( )1                    5.2.o o en a a f ρ= +  
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( )1                   5.2.s o
e

bHPR b
f

σ
⎛ ⎞

= + ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Συγκρίνοντας τις σχέσεις αυτές µε τις σχέσεις (5.2.λ) και (5.2.µ) προκύπτει ότι οι 
συντελεστές αo, α1, bo και b1 είναι ίσοι µε: 

( )                  5.2.o w wa n f τ=  
 

( )1 1 1                    5.2.w w oa n f a υ= − = −  
 

( )                  5.2.o w w ob n f a ϕ= − = −  
 
και  
 

( )1                   5.2.w w ob n f a x= =  

Οι τιµές των συντελεστών αο, α1, bo και b1 για τα διάφορα κινητήρια συστήµατα 
δίνονται στον πίνακα 5.2.γ. 

 

Σχήµα 5.2.β. Μεταβολή του λόγου HPR συναρτήσει του κλάσµατος της ηλεκτρικής ενέργειας 
εξόδου καθώς µεταβάλλεται η τιµή του κλάσµατος χρησιµοποίησης της αποβαλλόµενης 

θερµότητας. 

Στο σχήµα 5.2.β παρουσιάζεται η µεταβολή του λόγου HPR  συναρτήσει του 
κλάσµατος της ηλεκτρικής ενέργειας εξόδου για απόδοση χρησιµοποίησης της 
αποβαλλόµενης θερµότητας ίση µε 80%. Μπορεί να παρατηρηθεί ότι η τιµή του λόγου 
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HPR  µειώνεται καθώς η τιµή του κλάσµατος της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται. Για 
τιµή του κλάσµατος χρησιµοποίησης της αποβαλλόµενης θερµότητας ίση µε 90%, η 
τιµή του λόγου HPR  κυµαίνεται µεταξύ των τιµών 48 tMW MW  (ηλεκτρική απόδοση: 
1%) και 0.7 tMW MW  (ηλεκτρική απόδοση: 50%). 

Στο σχήµα 5.2.γ παρουσιάζεται η µεταβολή του λόγου HPR  συναρτήσει του 
κλάσµατος της ηλεκτρικής ενέργειας εξόδου για απόδοση χρησιµοποίησης της 
αποβαλλόµενης θερµότητας ίση µε 80% και για διαφορετικές τιµές της συνολικής 
απόδοσης no. 

 

Σχήµα 5.2.γ. Μεταβολή του λόγου HPR συναρτήσει του κλάσµατος της ηλεκτρικής ενέργειας 
εξόδου καθώς µεταβάλλεται η τιµή της συνολικής απόδοσης του συστήµατος. 

Στο σχήµα 5.2.δ παρουσιάζεται η µεταβολή της συνολικής απόδοσης συναρτήσει του 
κλάσµατος της ηλεκτρικής ενέργειας εξόδου για απόδοση χρησιµοποίησης της 
αποβαλλόµενης θερµότητας ίση µε 80%. 

Παρατηρείται ότι για τιµή της απόδοσης µετατροπής της αποβαλόµενης θερµότητας ίση 
µε 80% και για τιµή του κλάσµατος χρησιµοποίησης αποβαλόµενης θερµότητας ίση µε 
75%, η συνολική απόδοση κυµαίνεται µεταξύ του 60% (ηλεκτρική απόδοση: 1%) και 
του 83% (ηλεκτρική απόδοση: 50%). 
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Σχήµα 5.2.δ. Μεταβολή της συνολικής απόδοσης συναρτήσει του κλάσµατος της ηλεκτρικής 
ενέργειας εξόδου, για απόδοση µετατροπής αποβαλλόµενης θερµότητας ίση µε 80%. 

Γενικά, από τις εξισώσεις χαρτογράφησης στα συστήµατα συµπαραγωγής, 
παρατηρείται ότι καθώς αυξάνεται το κλάσµα της ηλεκτρικής ενέργειας εξόδου, η 
συνολική απόδοση του συστήµατος αυξάνεται. Παρόλα αυτά, η συνολική απόδοση 
δεν µπορεί να ξεπεράσει το 95% εξαιτίας απωλειών στον λέβητα, το κινητήριο 
σύστηµα και την γεννήτρια.  

Επιπλέον, αύξηση της τιµής του HPR προκαλεί µείωση του κλάσµατος της 
ηλεκτρικής ενέργειας εξόδου ενώ τέλος, η τιµή του λόγου HPR του κινητήριου 
συστήµατος αυξάνεται καθώς αυξάνεται η απόδοση της χρησιµοποίησης της 
αποβαλλόµενης θερµότητας και το κλάσµα χρησιµοποίησης θερµότητας. 

Στους πίνακες 5.2.α και 5.2.β παρουσιάζονται διάφορες τιµές των λόγων HPRs και 
HPRl. Παρατηρείται ότι οι τιµές των λόγων HPRs και HPRl είναι αρκετά διαφορετικές 
και πρέπει να υπάρξει τρόπος συνδυασµού τους προκειµένου το σύστηµα να 
λειτουργήσει ικανοποιητικά. Ο κατάλληλος τρόπος συνδυασµού επιλέγεται ανάλογα µε 
τις συγκεκριµένες συνθήκες λειτουργίας και είναι διαφορετικός για κάθε περίπτωση. 
Ένας τρόπος συνδυασµού έγκειται στην εξαγωγή/εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ 
ο άλλος αφορά στη βελτιστοποίηση της θερµοδυναµικής ποιότητας. Ο συνδυασµός 
µέσω υποβάθµισης της θερµοδυναµικής ποιότητας που επιτυγχάνεται µε αύξηση της 
τιµής του HPRs δεν συνιστάται. Ο συνδυασµός συστηµάτων CHP και αντλιών ατµού 
µπορεί να οδηγήσει σε 50% εξοικονόµηση ενέργειας εν συγκρίσει µε τα συµβατικά 
συστήµατα θέρµανσης.  
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Α/Α Βιοµηχανία  
Απαιτήσεις σε ατµό 

(t/MWh) 
HPRl 

(MWt/MW) 
1 Πετρέλαιο 0.01-0.03 0.009-0.027 
2 Τσιµέντο  0.02-0.04 0.018-0.036 
3 Καυστική σόδα  0.02-0.10 0.018-0.09 
4 Αλουµίνιο 0.05-0.10 0.045-0.09 
5 Σίδερο και ατσάλι 0.05-0.08 0.045-0.09 
6 Κάρβουνο 0.05-0.07 0.045-0.08 
7 Γυαλί 1.0-3.0 0.90-2.70 
8 Νάυλον 1.5-4.0 1.35-3.60 
9 Βινυλοχλωρίδιο 2.0-4.0 1.80-3.60 

10 Πολυαιθυλένιο 3.0-5.0 2.70-4.50 
11 Πετροχηµικά 4.0-6.0 3.60-5.40 
12 Πολυέστερ 5.0-8.0 4.50-7.20 

Πίνακας 5.2.β. Απαιτήσεις σε ατµό ανα µονάδα καταναλούµενης ισχύος και λόγοι HPR 
βιοµηχανικών διαδικασιών 

Στη συνέχεια παρατίθενται πιθανοί τρόποι συνδυασµού για συγκεκριµένες περιπτώσεις. 
Αρχικά εξετάζονται όλες οι δυνατές περιπτώσεις που αφορούν σε τιµή του λόγου HPR 
της πηγής µεγαλύτερη του αντίστοιχου λόγου του φορτίου – ζήτησης, HPRs> HPRl, ενώ 
στη συνέχεια εξετάζεται η περίπτωση HPRs< HPRl. 

1. HPRs> HPRl 

• Στην περίπτωση που  και Ps l s lQ Q P= < , όταν δηλαδή το σύστηµα συµπαραγωγής 
ικανοποιεί τη ζήτηση θερµότητας αλλά δεν ικανοποιεί τη ζήτηση ηλεκτρικής 
ισχύος, είναι απαραίτητη είτε η εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να απαιτείται 
καµία αλλαγή στο υπάρχον σύστηµα είτε η αύξηση του λόγου HPR του φορτίου η 
οποία συνεπάγεται µεταβολή της απαιτούµενης διαδικασίας. 

• Στην περίπτωση που, P  και  s l s lP Q Q= >  όταν δηλαδή το σύστηµα συµπαραγωγής 
ικανοποιεί τη ζήτηση ισχύος αλλά παράλληλα παράγεται µεγαλύτερη της 
επιθυµητής ποσότητα θερµότητας, µία λύση είναι η εξαγωγή της πλεονάζουσας 
θερµότητας – λύση που δεν συνίσταται σε όλες τις περιπτώσεις αφού ενδέχεται να 
µην υπάρχει η απαραίτητη ζήτηση θερµότητας. Για τον λόγο αυτό συνίσταται η 
µείωση του λόγου HPR της πηγής η οποία επιτυγχάνεται µε αλλαγή της πηγής 
ενέργειας.  

2. HPRl> HPRs 

• Στην περίπτωση που  και Ps l s lQ Q P= > , όταν δηλαδή το σύστηµα συµπαραγωγής 
παράγει την ποσότητα θερµότητας ζήτησης ενώ παράλληλα παράγει ποσότητα 
ηλεκτρικής ισχύος µεγαλύτερη της ποσότητας της ζήτησης, υπάρχει η δυνατότητα 
µείωσης του λόγου HPR, λύση που οδηγεί σε υποβάθµιση της ποιότητας και 
συνεπώς αποφεύγεται. Η λύση που συνίσταται έγκειται στην εξαγωγή της 
πλεονάζουσας παραγόµενης ισχύος, η οποία δεν απαιτεί καµία αλλαγή του 
συστήµατος. 
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• Στην περίπτωση που  και Ps l s lQ Q P< = , όταν δηλαδή παράγεται ποσότητα 
ηλεκτρικής ενέργειας ίση µε την αντίστοιχη της ζήτησης ενώ παράλληλα η 
ποσότητα της θερµότητας δεν ικανοποιεί την ζήτηση, συνίσταται η εισαγωγή 
θερµότητας µε χρήση αντλίας θερµότητας. Η εναλλακτική λύση βασίζεται στην 
αύξηση του λόγου HPR της πηγής, η οποία προκαλεί υποβάθµιση της ποιότητας της 
θερµοδυναµικής µετατροπής και για τον λόγο αυτό αποφεύγεται. 

Α/Α Σταθερά  Συστήµατα 
Diesel 

Συστήµατα 
γεννητριών 

Σταθµοί  
συνδυασµένου κύκλου 

1 a0 0.63 0.83 0.72 

2 a1 0.36 0.15 0.27 

3 b0 -0.63 -0.83 -0.72 

4 b1 0.63 0.83 0.72 

Πίνακας 5.2.γ. Σταθερές που σχετίζονται µε το λόγο HPR και την συνολική απόδοση των 
κινητήριων συστηµάτων 

Συµπερασµατικά, κάποιες από τις εφικτές επιλογές συνδυασµού του λόγου HPR της 
πηγής και αυτού του φορτίου είναι: η εξαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, µείωση του 
λόγου HPR της πηγής, αύξηση του HPR του φορτίου ή η εισαγωγή αντλιών 
θερµότητας. 

Αν απαιτείται από τη διαδικασία µικρότερη τιµή του λόγου HPR από αυτή που 
παρέχεται από την κινητήρια µηχανή, προτείνεται η κατάλληλη µείωση του HPR 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η εξαγωγή της περίσσειας ισχύος στο δίκτυο. 

Αν από την διαδικασία απαιτείται µεγαλύτερη τιµή του λόγου HPR από αυτή που 
παρέχεται από την κινητήρια µηχανή, η λύση είναι η µείωση των απαιτήσεων για 
ισχύ της διαδικασίας έναντι της εισαγωγής ισχύος από το δίκτυο. 

 
5.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΚΑΛΥΨΗ 
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ – ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ 
ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

Πολύ σηµαντικό ρόλο στο σχεδιασµό ενός σταθµού παίζει το σηµείο σχεδιασµού και 
λειτουργίας του σταθµού συµπαραγωγής, κάτω από συνθήκες µη πλήρους κάλυψης του 
ηλεκτρικού και θερµικού του φορτίου.  

5.3.1. Περιορισµοί λειτουργίας στο σηµείο σχεδιασµού 

Η θερµική και ηλεκτρική παραγωγή ενός σταθµού συµπαραγωγής µπορεί να 
αντιπροσωπεύει διάφορα σηµεία λειτουργίας (σχήµα 5.3.α). Στην ιδανική περίπτωση η 
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θερµική και η ηλεκτρική ζήτηση ,U D
D

Q W⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

i i

 καλύπτονται πλήρως από συνεχή 

λειτουργία στο σηµείο σχεδιασµού * *,UQ W
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

i i

, δηλαδή * *,  U U D
D

Q Q W W= =⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

i ii i

. 

Το κόστος λειτουργίας του αρχικού σταθµού για Η ώρες ανά έτος θα είναι ίσο µε: 
 

( ) ( ) ( )                   5.3.
UB

D
DC E BI CG

B

Q
M Y W H OM

n
α

℘
= + +

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

i

i

 

όπου ( )E BI
Y  και B℘  η τιµή του εισαγόµενου ηλεκτρισµού και η τιµή του καυσίµου για 

το λέβητα αντίστοιχα. Το κόστος λειτουργίας του αντικαταστάτη σταθµού 
συµπαραγωγής, που καλύπτει πλήρως τη ζήτηση, θα είναι ίσο µε: 

( ) ( )                   5.3.D CG
CG CG

CG

W HM OM
n

β℘
= +

i

 

όπου CGn  η απόδοση του σταθµού συµπαραγωγής, CG℘  η τιµή του χρησιµοποιούµενου 
καυσίµου και ( )CG

OM  το (αυξηµένο) ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Από 
τα παραπάνω αµέσως προκύπτει µία σηµαντική συνθήκη, η εκπλήρωση της οποίας 
αποτελεί πρωταρχικό κριτήριο υλοποίησης της επένδυσης. Θα πρέπει το CGM  να είναι 
µικρότερο του CM , ή: 

( ) ( )( )                    5.3.CG D
E BI

CG BD

Y
n nW

λ γΒ℘ ℘∆ ΟΜ
+ < +

Η
i , 

 

όπου  και ∆(ΟΜ)=(ΟΜ) (ΟΜ)
U

D
D CG C

D

Q

W
λ = −

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

i

i .  

Αν δεν ισχύει αυτή η ανισότητα, δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω µελέτης της επένδυσης 
µέσω µεθόδων προεξόφλησης των ταµειακών ροών. 
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Σχήµα 5.3.α. Λειτουργία σταθµού Συµπαραγωγής εκτός σηµείου σχεδιασµού 

5.3.2. Καταστάσεις Λειτουργίας Εκτός Σηµείου Σχεδιασµού 

Η λειτουργία του σταθµού συµπαραγωγής εκτός σηµείου σχεδιασµού, µε το ηλεκτρικό 

ή/και το θερµικό φορτίο ,  D U
D

W Q⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

i i

 να διαφέρει από το φορτίο που µπορεί να 

καλύψει ο σταθµός στο σηµείο σχεδιασµού του, είναι πολύπλοκη. Βάσει του σχήµατος 
5.3.α παρατηρείται ότι η πιθανή ζήτηση κινείται σε οποιοδήποτε από τα τέσσερα 
τεταρτηµόρια 1, 2, 3, 4 σε σχέση µε τις ονοµαστικές δυνατότητες του σταθµού 

* *,UQ W
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

i i

. Επιπλέον, ο σταθµός µπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί στο σηµείο 

σχεδιασµού του ή εκτός αυτού * *,  U UW W Q Q< <
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

i ii i

κατά µήκος της γραµµής 

λειτουργίας του. Στη συνέχεια θεωρούνται οι δυνατοί τρόποι λειτουργίας για ζήτηση 
που κινείται µέσα σε κάθε ένα από τα τέσσερα τεταρτηµόρια. 
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Τεταρτηµόριο 1 

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αγοραστούν ηλεκτρισµός *
DW W−

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

ii

και θερµότητα 

*

U U
D

Q Q−
⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

i i

, ακόµη και όταν ο σταθµός λειτουργεί στο µέγιστο. Στην 

πραγµατικότητα, η περίπτωση αυτή είναι µη ρεαλιστική, αφού ο σταθµός δεν 
διαστασιολογείται έτσι ώστε να λειτουργεί στο µέγιστο των ικανοτήτων του από 
πλευράς ηλεκτρισµού και θερµότητας. Παρόλα αυτά, πιο πιθανές είναι δύο άλλες 

περιπτώσεις. Στην πρώτη  '
1D : ( )* *,   DU U

D

Q Q W W= >
⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠

i ii i

είναι αναγκαία η αγορά 

µόνο ηλεκτρικής ενέργειας. Στην δεύτερη περίπτωση ''
1D : 

( )* *,   DU U
D

Q Q W W> =
⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠

i ii i

είναι αναγκαία η παραγωγή επιπλέον θερµότητας µέσω 

λεβήτων ή µετάκαυσης.  

 
Τερταρτηµόριο 2  

Ο σταθµός µπορεί να λειτουργεί στο σηµείο σχεδιασµού του 
* *

,  UW Q⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

i i

. Θεωρείται 

αρχικά αυτή η περίπτωση. Τότε υπάρχει διαθέσιµο πλεόνασµα θερµότητας 
*

U U
D

Q Q−⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

i i

προς πώληση αλλά, εφόσον και η ηλεκτρική ζήτηση είναι µεγαλύτερη 

από την παραγόµενη, θα πρέπει να αγορασθεί ηλεκτρισµός 
*

DW W−
⎡ ⎤⎛ ⎞

⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

i i

. Σε άλλη 

περίπτωση, ο σταθµός µπορεί να λειτουργεί εκτός σηµείου σχεδιασµού στο σηµείο 

,  QUW⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

i i

 της γραµµής λειτουργίας, καλύπτοντας έτσι τη θερµική ζήτηση µε 

Q QU U
D

= ⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

i i

. ∆εν υπάρχει πλέον διαθέσιµη προς πώληση θερµότητα αλλά, απαιτείται η 

αγορά επιπλέον ηλεκτρισµού, DW W−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

i i

. Οριακές συνθήκες του τεταρτηµορίου αυτού 

είναι οι '
2D , ''

2D , για τις οποίες ισχύουν 
* *

,  W WDU U
D

Q Q= >⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

i i i i

και  

* *

,  W WDU U
D

Q Q< =⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

i i i i

αντίστοιχα.  
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Τεταρτηµόριο 3 

Αν ο σταθµός λειτουργεί στο σηµείο σχεδιασµού 
* *

,  UW Q⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

i i

υπάρχει δυνατότητα 

πώλησης του πλεονάζοντος ηλεκτρισµού, 
*

DW W−
⎡ ⎤⎛ ⎞
⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

i i

, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να 

αγορασθεί επιπλέον θερµότητα ίση µε 
*

U U
D

Q Q−
⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

i i

. Εναλλακτικά, ο σταθµός 

µπορεί να λειτουργεί εκτός σηµείου σχεδιασµού, στο σηµείο , UW Q⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

i i

, καλύπτοντας 

την ηλεκτρική ζήτηση, DW W=
i i

, αγοράζοντας όµως περισσότερη θερµότητα. Οριακές 
συνθήκες του τεταρτηµορίου αυτού είναι οι '

3D , ''
3D για τις οποίες ισχύουν 

* *

,  W WDU U
D

Q Q= <⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

i i i i

και 
* *

,  W WDU U
D

Q Q> =⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

i i i i

αντίστοιχα. 

 

Τεταρτηµόριο 4  

Το τεταρτηµόριο αυτό µπορεί να χωρισθεί λειτουργικά σε δύο υποπεριοχές, 4Α και 4Β, 
χαµηλότερα και υψηλότερα της γραµµής λειτουργίας του σταθµού (σχήµα 5.5β). Στην 

περιοχή 4Α η ηλεκτρική, WD
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

i

, και η θερµική, U
D

Q⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

i

, ζήτηση είναι µικρότερες από 

τη δυνατότητα κάλυψης του σταθµού. Συνεπώς, η λειτουργία του σταθµού στο σηµείο 

σχεδιασµού του 
* *

,  UW Q⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

i i

θα σήµαινε την ύπαρξη πλεονάσµατος ηλεκτρισµού και 

θερµότητας προς πώληση. Πιο σύνηθες θα ήταν να καλύπτεται η ηλεκτρική ζήτηση 

µέσω της λειτουργίας του σταθµού εκτός σηµείου σχεδιασµού στο ,  UW Q⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

i i

 µε 

DW W=
i i

 και να πωλούνταν η πλεονάζουσα θερµότητα. Σε άλλη περίπτωση, θα 
µπορούσε να καλύπτεται το θερµικό φορτίο – περίπτωση όχι ιδιαίτερα ελκυστική από 

οικονοµική σκοπιά – µέσω λειτουργίας στο σηµείο , UW Q⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

i i

µε U U
D

Q Q=⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

i i

. Στην 

περίπτωση αυτή θα έπρεπε να αγοράζεται επιπλέον ηλεκτρισµός ίσος µε DW W−⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

i i

. 

Συνεπώς, υπάρχουν τρεις επιλογές: η λειτουργία στο σηµείο σχεδιασµού µε ταυτόχρονη 
πώληση ηλεκτρισµού και θερµότητας, η λειτουργία εκτός σηµείου σχεδιασµού µε 
πώληση θερµότητας και η λειτουργία εκτός σηµείου σχεδιασµού µε αγορά 
ηλεκτρισµού. 

Στην περιοχή 4Β, η ηλεκτρική και θερµική ζήτηση παραµένει µικρότερη από αυτή που 
µπορεί να παρέχει ο σταθµός στο σηµείο σχεδιασµού του, συνεπώς αν ο σταθµός 
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λειτουργεί στο σηµείο αυτό 
* *

,  UW Q
⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

i i

υπάρχει η δυνατότητα πώλησης 

ηλεκτρισµού και θερµότητας. Από την άλλη πλευρά, µπορεί να καλύπτεται το θερµικό 

φορτίο µέσω λειτουργίας του σταθµού στο σηµείο , UW Q⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

i i

µε U U
D

Q Q= ⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

i i

και να 

παράγεται ταυτόχρονα επιπλέον ηλεκτρισµός προς πώληση. Εντούτοις, αν καλύπτεται 

η ηλεκτρική ζήτηση, στην περίπτωση που ο σταθµός λειτουργεί στο σηµείο , UW Q⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

i i

µε 

DW W=
i i

, θα πρέπει να αγοράζεται επιπλέον θερµότητα. 
 Συνεπώς, υπάρχουν τρεις επιλογές. Για λειτουργία στο σηµείο σχεδιασµού, υπάρχει η 
δυνατότητα πώλησης και ηλεκτρισµού και θερµότητας ενώ για λειτουργία κάτω από το 
σηµείο σχεδιασµού υπάρχει δύο δυνατότητες: η πώληση ηλεκτρισµό ή η αγορά 
θερµότητας. 

5.3.3. Κάλυψη Μεταβολών στη Ζήτηση Μέσω Μετατροπής του Κύκλου 
Λειτουργίας 

Πρακτικά, ο κάθε σταθµός πρέπει να προσαρµόζεται σε συνεχείς µεταβολές της 

ζήτησης – το σηµείο W ,D U
D

Q⎡ ⎤⎛ ⎞
⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

i i

στο επίπεδο , UW Q⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

i i

 µετακινείται από ηµέρα σε 

νύχτα και από τη θερινή στη χειµερινή περίοδο. Η προφανής εσωτερική µετατροπή του 
σταθµού µπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία του σε διαφορετικά σηµεία της 
χαρακτηριστικής µερικής φόρτισης (υποστηριζόµενη από αγορά ή πώληση 
ηλεκτρισµού ή/και θερµότητας). Εναλλακτική λύση θα αποτελούσε η µετατροπή του 
ίδιου του κύκλου λειτουργίας του σταθµού, που θα έδινε µία διαφορετική 
χαρακτηριστική λειτουργίας.   

Η παραπάνω περιγραφή των οικονοµικών της συµπαραγωγής φανερώνει την 
πολυπλοκότητα αυτών των µελετών και το πόσο βασίζονται σε αρχικές υποθέσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

 

6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο σχεδιασµός της επέκτασης των συστηµάτων συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και 
θερµότητας απαιτεί τα κατάλληλα εργαλεία για την εκτίµηση σηµαντικών παραµέτρων. 
Όσον αφορά στα συµβατικά συστήµατα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι 
αποκαλούµενες τεχνικές πιθανοτικής προσοµοίωσης χρησιµοποιούνται ευρέως. Οι 
συγκεκριµένες τεχνικές έχουν διευρυνθεί ώστε να περιλαµβάνουν τα συστήµατα 
συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας (CHP) µίας περιοχής θέρµανσης και 
µονάδες συµπαραγωγής τύπου back – pressure. Σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι η 
παρουσίαση της επέκτασης των ήδη υπαρχόντων µεθόδων πιθανοτικής ανάλυσης των 
συµβατικών σταθµών ώστε να µπορούν να εφαρµοστούν σε συστήµατα συµπαραγωγής 
ηλεκτρισµού και θερµότητας και να συµπεριλάβουν την ανάλυση των σταθµών 
παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος τύπου extraction. Επιπλέον, µελετάται η περίπτωση 
πολλαπλών περιοχών θέρµανσης. Στα συστήµατα CHP υπάρχει αλληλεξάρτηση µεταξύ 
της µη χρησιµοποιούµενης ενέργειας και της περίσσειας ενέργειας και συνεπώς η 
ανάλυσή τους διαφέρει από την ανάλυση των συµβατικών συστηµάτων παραγωγής 
ενέργειας. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η προσέγγιση της ύπαρξης πλήρους 
συσχέτισης µεταξύ της ζήτησης ενέργειας σε όλες της περιοχές θέρµανσης παρέχει 
αποτελέσµατα που µπορούν να περιγραφούν από µία γενική περίπτωση ενώ η εξέταση 
ενός συστήµατος του οποίου όλες οι περιοχές θέρµανσης εξετάζονται ως µία παρέχει 
µη ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Οι παραδοσιακές µέθοδοι µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν όχι µόνο στην διεξαγωγή ανάλυσης της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας των συµβατικών συστηµάτων παραγωγής ενέργειας αλλά και των 
συστηµάτων CHP.  Παρουσιάζονται καινούριες µέθοδοι, ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο 
κριτήριο θέρµανσης ενώ το βασικότερο συµπέρασµα είναι ότι η πιθανοτική 
προσοµοίωση παραγωγής των συστηµάτων CHP µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αρκετά 
µεγάλη ακρίβεια. 

Ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο στο σχεδιασµό µελλοντικών σταθµών παραγωγής 
ηλεκτρισµού και θερµότητας είναι η διαστασιολόγηση του συστήµατος, δηλαδή η 
εύρεση του κατάλληλου τύπου µονάδων παραγωγής. Το σχεδιαστικό πρόβληµα 
έγκειται στην ύπαρξη ισορροπίας µεταξύ της παροχής ενέργειας και της σπανίως 
χρησιµοποιούµενης αποθεµατικής ισχύος του σταθµού.  

Όπως προαναφέρθηκε, το πρόβληµα της διαστασιολόγησης των συστηµάτων παροχής 
ηλεκτρικής µόνο ενέργειας µπορεί να αναλυθεί µε τη µέθοδο της πιθανοτικής 
προσοµοίωσης της παραγωγής. Στην µέθοδο αυτή, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας 
αντιπροσωπεύεται από µία πιθανοτική κατανοµή και ο κάθε σταθµός ηλεκτρικής 
ενέργειας χαρακτηρίζεται από την ισχύ του και από τον ρυθµό εξαναγκασµένης 
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διακοπής λειτουργίας, δηλαδή από την πιθανότητα µη παροχής ενέργειας. Οι 
πληροφορίες αυτές συνδυάζονται σε µία προσοµοίωση, η οποία παρέχει αποτελέσµατα 
σχετικά µε την αναµενόµενη παραγωγή του κάθε σταθµού, την αναµενόµενη ηλεκτρική 
ζήτηση που δεν µπορεί να ικανοποιηθεί λόγω αστοχίας των σταθµών και την 
πιθανότητα απώλειας φορτίου. Η µέθοδος αυτή συχνά αναφέρεται ως µέθοδος 
Baleriaux – Booth.  

Ωστόσο, λόγω της ευρείας ύπαρξης, του σχεδιασµού και της µελέτης σταθµών 
συµπαραγωγής θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας, κρίνεται αναγκαία η µελέτη της 
θερµικής παραγωγής των µεµονωµένων ή βιοµηχανικών µονάδων CHP.  

Όµοια µε την κλασική µέθοδο πιθανοτικής προσοµοίωσης της παραγωγής, η ζήτηση 
συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας περιγράφεται από µία πολυδιάστατη 
πιθανοτική κατανοµή, µε διαστάσεις την ηλεκτρική και τη θερµική ζήτηση σε κάθε 
θερµική περιοχή. Οι σταθµοί CHP περιγράφονται από την ηλεκτρική και θερµική ισχύ 
καθώς και από τον ρυθµό εξαναγκασµένης µη λειτουργίας. Η χρήση πιθανοτικών 
κατανοµών δύο διαστάσεων έχει εφαρµοστεί ανεξάρτητα στην ανάλυση συστηµάτων 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, συγκεκριµένα στην ανάλυση δύο διασυνδεδεµένων 
ηλεκτρικών συστηµάτων.  

Παρόλο που τα συστήµατα CHP, όπως και τα διασυνδεδεµένα συστήµατα ηλεκτρικών 
συστηµάτων, µπορούν να αναλυθούν βάσει πιθανοτικών κατανοµών δύο διαστάσεων, 
προκύπτει ότι τα συστήµατα CHP έχουν τα δικά τους µοναδικά χαρακτηριστικά. Για τα 
συστήµατα παραγωγής ηλεκτρικής µόνο ενέργειας η πιθανότητα µη ικανοποίησης της 
ηλεκτρικής ζήτησης είναι θετική, λόγω πιθανής  αστοχίας λειτουργίας. Όµοια, τα 
συστήµατα CHP παρουσιάζουν θετική πιθανότητα µη ικανοποίησης της ηλεκτρικής και 
της θερµικής ζήτησης. Ωστόσο, στην περίπτωση των συστηµάτων συµπαραγωγής 
µπορεί να παρατηρηθεί περίσσεια στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της 
προσπάθειας ικανοποίησης της θερµικής ζήτησης. Το γεγονός αυτό είναι συνέπεια της 
προσπάθειας για ταυτόχρονη ικανοποίηση τόσο της θερµικής όσο και της ηλεκτρικής 
ζήτησης από τους ίδιους σταθµούς.  

Γενικότερα, στα συστήµατα CHP πραγµατοποιείται προσπάθεια ώστε να ικανοποιηθεί 
η ζήτηση ενέργειας χωρίς να υπάρξει υπερπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας. 
Συνεπώς, προκειµένου να αναλυθεί η συµπαραγωγή ενέργειας, είναι απαραίτητη η 
ανάπτυξη µεθόδων που αφορούν στα χαρακτηριστικά των συστηµάτων αυτών. Βασικός 
σκοπός είναι η µελέτη της περισσότερο συνηθισµένης περίπτωσης σταθµών 
συµπαραγωγής, δηλαδή ενός σταθµού µε µονάδες συµπαραγωγής τύπου extraction  και 
µε περισσότερες από µία περιοχές διακριτής θέρµανσης.  

Ενώ θεωρητικά το πρόβληµα αυτό µπορεί να αναλυθεί µέσω της διεύρυνσης της 
προαναφερθείσας µεθόδου ανάλυσης των συστηµάτων CHP µε µία µόνο περιοχή 
θέρµανσης, πρακτικά προκύπτουν πολλές υπολογιστικές δυσκολίες. Το γεγονός αυτό 
οφείλεται στην πολυδιάστατη ανάλυση και στις απαιτήσεις της σε χρόνο υπολογισµού 
και µνήµης του υπολογιστικού συστήµατος. Για να αποφευχθεί το πρόβληµα αυτό 
προτείνεται η υλοποίηση βάσει της υπόθεσης ότι η θερµική ζήτηση σε όλες τις 
θερµικές περιοχές συσχετίζεται πλήρως. 
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Αρχικά παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της πολυδιάστατης ανάλυσης των 
συστηµάτων CHP ενώ στη συνέχεια αναλύεται το κριτήριο της θερµικής 
προτεραιότητας καθώς και τα βασικά θεωρητικά αποτελέσµατα. Επιπλέον, 
παρουσιάζονται στοιχεία της υλοποίησης και απλοποιητικές υποθέσεις που οδηγούν σε 
χρόνους υπολογισµού πολύ ικανοποιητικούς ακόµα και στην περίπτωση ύπαρξης 
πολλαπλών θερµικών περιοχών.  

 

6.2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την 
ανάλυση δηλαδή πραγµατοποιείται περιγραφή του συστήµατος (µονάδες και ζήτηση), 
τα προβλήµατα και τα αποτελέσµατα όσον αφορά στην αναµενόµενη µη 
χρησιµοποιούµενη ποσότητα ενέργειας, στην αναµενόµενη ποσότητα περίσσειας 
ενέργειας, στην πιθανότητα απώλειας φορτίου και στην πιθανότητα παραγωγής 
περίσσειας ενέργειας. 

6.2.1. Περιγραφή Μονάδων 

Το σύστηµα που εξετάζεται είναι ένα σύστηµα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και 
θερµότητας (CHP). Ένα σύστηµα συµπαραγωγής αποτελείται από πολλές µονάδες, η 
καθεµία παράγει ηλεκτρισµό ή/και θερµότητα. Οι µονάδες του συστήµατος µπορούν να 
χωριστούν σε δύο οµάδες: µονάδες που παράγουν µόνο ένα είδος ενέργειας, είτε 
θερµότητα είτε ηλεκτρισµό και µονάδες που παράγουν τόσο ηλεκτρισµό όσο και 
θερµότητα (µονάδες CHP). Η πρώτη οµάδα αποτελείται από µονάδες λεβήτων, που 
παράγουν µόνο θερµότητα και από µονάδες τύπου condensing, οι οποίες παράγουν 
µόνο ηλεκτρική ενέργεια. Η οµάδα των µονάδων CHP αποτελείται από µονάδες τύπου 
back pressure και extraction. Κάθε µονάδα παραγωγής θερµότητας συνδέεται σε µία 
από τις d περιοχές θέρµανσης. Σε πολλές αναλύσεις µία περιοχή θέρµανσης µπορεί να 
θεωρηθεί ως µία διακριτή περιοχή θέρµανσης, ωστόσο µπορεί επίσης να 
αντιπροσωπεύει έναν βιοµηχανικό σταθµό παραγωγής CHP. 

Κάθε µονάδα χαρακτηρίζεται από: 

1. την ηλεκτρική ( )MW  και την θερµική ισχύ ( )1MJs− , µεγέθη που καθορίζουν την 
περιοχή λειτουργίας της,  

2. τον ρυθµό εξαναγκασµένης διακοπής λειτουργίας (Forced Outage Rate – r),  

3. την θέση της στη σειρά παραγωγής φορτίου που περιλαµβάνει όλες τις µονάδες του 
συστήµατος CHP. 

Οι δυνατοί συνδυασµοί παραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας µιας µονάδας 
µπορούν να εξεταστούν µέσω της περιοχής λειτουργίας της. Οι περιοχές λειτουργίας 
των τεσσάρων τύπων µονάδων παρουσιάζονται στο σχήµα 6.1. Το σχήµα της περιοχής 



Κεφάλαιο 6                                                                      Πιθανοτική Προσοµοίωση Παραγωγής Σταθµών 
                                                                                              Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας 

 - 102 -

λειτουργίας καθορίζει τους διάφορους συνδυασµούς παραγωγής ηλεκτρισµού και 
θερµότητας. 

Η περιοχή λειτουργίας µιας µονάδας παραγωγής θερµότητας χαρακτηρίζεται από την 
θερµική ισχύ ( )1 qc MJs −  και για µία µονάδα τύπου condensing χαρακτηρίζεται από 

την ηλεκτρική ισχύ ( ) pc MW . Μία µονάδα παραγωγής θερµότητας έχει µηδενική 

ηλεκτρική ισχύ,  =0pc  ενώ µία µονάδα τύπου condensing έχει µηδενική θερµική ισχύ, 
=0qc . 

 

Σχήµα 6.2.1.α. Περιοχή λειτουργία των µονάδων παραγωγής ενέργειας 

Όσον αφορά στις µονάδες τύπου back — pressure, η χαρακτηριστική γραµµή 
λειτουργίας τους καθορίζεται βάσει της κλίσης m p qc c c= , όπου τα µεγέθη pc  και qc  
αντιπροσωπεύουν την θερµική ( )1MJs −  και την ηλεκτρική ( )MW  ισχύ αντίστοιχα. 

Επίσης, ορίζεται 0mc =  για τις µονάδες παραγωγής θερµότητας και mc = ∞  για τις 
µονάδες τύπου condensing.  

Οι µονάδες τύπου extraction επιτρέπουν κάποια ελευθερία στην επιλογή των πιθανών 
συνδυασµών ηλεκτρισµού και θερµότητας εν αντιθέσει µε τη µονάδα back – pressure 
όπου οι συνδυασµοί καθορίζονται βάσει της γραµµής back – pressure.  

Η περιοχή λειτουργίας των µονάδων τύπου extraction είναι ένα πολύγωνο, τα όρια του 
οποίου καθορίζονται από τέσσερις γραµµές. ∆ύο γραµµές ορίζουν την θερµική 
παραγωγή q στο διάστηµα 0 qq c≤ ≤ . Η γραµµή back – pressure µε κλίση mc  καθορίζει 
το κατώτερο όριο της ηλεκτρικής παραγωγής που αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε δεδοµένη 
θερµική παραγωγή. Συνεπώς, οι συνδυασµοί ( ),  pq  θερµότητας και ηλεκτρισµού που 
βρίσκονται εντός της περιοχής λειτουργίας ικανοποιούν τις σχέσεις 6.2.1.α – 6.2.1.γ: 
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0                     6.2.1.     

                   6.2.1.     
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m p u

q c

p c

c q p c c q

α

β

γ

≤ ≤

≤ ≤

≤ ≤ −

 

Όπως φαίνεται, οι µονάδες back – pressure και extraction εισάγουν µια εξάρτηση 
µεταξύ της παραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού. Αυτή η εξάρτηση είναι 
θεµελιώδης στην µέθοδο που παρουσιάζεται στην συνέχεια αφού δηµιουργεί 
προβλήµατα που στην περίπτωση των µονάδων παραγωγής µόνο ηλεκτρικής ενέργειας 
απουσιάζουν. Στην πραγµατικότητα, αν το σύστηµα συµπεριλάµβανε µόνο condensing 
µονάδες και θερµικές µονάδες, τότε η ανάλυση της ηλεκτρικής ενέργειας θα µπορούσε 
εύκολα να τροποποιηθεί ώστε να περιλαµβάνει και την παραγωγή θερµικής ενέργειας. 

Κάθε µία από τις µονάδες παρουσιάζει έναν ρυθµό εξαναγκασµένης µη λειτουργίας ο 
οποίος περιγράφει την πιθανότητα της µη διαθεσιµότητας της µονάδας. Οι Ν µονάδες 
παράγουν σύµφωνα µε τη σειρά παραγωγής φορτίου. Γενικά, η σειρά παραγωγής 
φορτίου ή λίστα προτεραιότητας αντικατοπτρίζει τα οικονοµικά στοιχεία των µονάδων. 
Συνήθως, το κόστος παραγωγής των µονάδων συµπαραγωγής είναι χαµηλότερο από το 
κόστος παραγωγής των συµβατικών µονάδων ξεχωριστής παραγωγής ηλεκτρισµού και 
θερµότητας και συνεπώς µπορούν να τοποθετηθούν στην αρχή της λίστας 
προτεραιότητας. Στην παρούσα ανάλυση κρίνεται απαραίτητη η χρήση και άλλων 
κριτηρίων προτεραιότητας που αντικατοπτρίζουν καλύτερα το πρόβληµα. Ο κάτω 
δείκτης i υποδηλώνει τον αριθµό της µονάδας, π.χ. , c ,  cq p

i i ir  και cm
i . 

6.2.2. Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας Φορτίου (Load Probability Density 
Function) 

Τα ηλεκτρικά φορτία και τα d θερµικά φορτία µπορούν να ταξινοµηθούν και να 
περιγραφούν ως µία συνάρτηση που περιγράφει τη σχετική συχνότητα µε την οποία 
παρατηρήθηκαν οι διάφοροι συνδυασµοί θερµότητας και ηλεκτρισµού κατά τη 
διάρκεια µιας συγκεκριµένης περιόδου (συνήθως 1 χρόνος), συνάρτηση πυκνότητας 
πιθανότητας φορτίου (Load Probability Density Function – LPDF), 1:  R d

of R+ → . 
Προκειµένου να ικανοποιηθούν σχεδιαστικοί σκοποί, η συνάρτηση LPDF πρέπει να 
εξάγεται µέσω τεχνικών πρόβλεψης. Πρακτικά, τα δεδοµένα εκφράζονται ως ωριαίες 
τιµές στις συνολικά 8760 ώρες του χρόνου. Από τον πολλαπλασιασµό της συχνότητας 

of  µε τον συνολικό αριθµό ωρών του έτους, 8760hτ = , προκύπτει ο αριθµός των 
ωρών κατά τις οποίες παρουσιάζεται ο συγκεκριµένος συνδυασµός ζήτησης ηλεκτρικής 
και θερµικής ενέργειας κατά τη διάρκεια ενός έτους.  

Στην περίπτωση όπου 1d = , δηλαδή όταν σε µία περιοχή θέρµανσης έχουµε ένα 
θερµικό και ένα ηλεκτρικό φορτίο, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι τα δύο φορτία, 
θερµότητα και ηλεκτρισµός, µπορούν να αντιπροσωπευτούν από τις τυχαίες 
µεταβλητές ( )1 qX MJs−  και ( ) pX MW , αντίστοιχα. Ωστόσο, η συνάρτηση 

( ) ,q p
of x x  δείχνει την πυκνότητα πιθανότητας του συνδυασµού των φορτίων. 
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∆ηλαδή, η ( ) ,q p
of x x  αντιπροσωπεύει την πιθανότητα η τυχαία µεταβλητή qX  να 

πάρει την τιµή qx και η pX την τιµή px . Η αντίστροφη συνάρτηση κατανοµής Fo 
καθορίζεται από τη σχέση 6.2.2.α: 

( ) ( ) ( ), ,         6.2.2.q p p q
o oq p

F q p f x x dx dx α
∞ ∞

= ∫ ∫  

Η ίδια λογική µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε περισσότερες από µία διαστάσεις, 
δηλαδή για d>1. 

6.2.3. Ισοδύναµη Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας Φόρτισης (Equivalent 
Load Probability Density Function – ELPDF) 

Στη συνέχεια θα περιγραφεί τι συµβαίνει όταν γίνεται απόπειρα να ικανοποιηθεί το 
φορτίο εισάγοντας την πρώτη µονάδα στην λίστα προτεραιότητας. Ας υποθέσουµε ότι η 
µονάδα δεν είναι τύπου extraction και ότι έχει ισχύ ( )1 1,q pc c . Η µονάδα συνδέεται µε τη 
διακριτή θερµική περιοχή h, όπου 1 h d≤ ≤ . Υποθέτοντας επίσης ότι η µονάδα παράγει 
το µέγιστο δυνατό φορτίο συνεχώς, δηλαδή δεν παρουσιάζει αστοχίες και έχει ρυθµό 
εξαναγκασµένης µη λειτουργίας ίσο µε το µηδέν, 0r = , τότε, η ισοδύναµη συνάρτηση 
πυκνότητας φορτίου για το φορτίο που υπολείπεται δίνεται από τον τύπο: 

( ) ( ) ( )1 2 1 2
1 1 1, ,..., ,..., , , ,..., ,..., ,                    6.2.3.h d h q d p

of q q q q p f q q q c q p c α= + +  

Συνεπώς, η ισοδύναµη συνάρτηση πυκνότητας φορτίου 1f  µπορεί να υπολογιστεί µε τη 
µετατόπιση όλων των σηµείων που αντιπροσωπεύουν πιθανοτική µάζα κατά την 

κατεύθυνση ( )1 10,0,..., ...,0,
q p

c c− −  κατά την εισαγωγή της µονάδας 1. Η συνάρτηση 1f  

εκφράζει το υπολειπόµενο φορτίο που πρέπει να καλυφθεί από τις υπόλοιπες Ν-1 
µονάδες. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται και για τις Ν µονάδες. 

Λόγω της θετικής πιθανότητας αστοχίας που παρουσιάζουν οι µονάδες, 0nr > , δεν 
είναι διαθέσιµες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η διαθεσιµότητά τους περιγράφεται 
βάσει της πιθανότητας ( )1 nr− . Θεωρώντας το ισοδύναµο φορτίο και τις διακοπές 
λειτουργίας ανεξάρτητες στοχαστικές µεταβλητές, η αναδροµική έκφραση της ELPDF 
δίνεται από την σχέση 6.2.3.β: 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

1 2 1 2
1

1 2
1

, ,..., ,..., , 1 , ,..., ,..., ,

                                           , ,..., ,..., ,       6.2.3.

h d h q d p
n n n n n

h d
n n

f q q q q p r f q q q c q p c

r f q q q q p β
−

−

= − + + +
 

Αν θεωρηθεί ότι όλες οι µονάδες παράγουν ισχύ ( ),q pc c  τότε για κάποια τιµή n, τα 
σηµεία µε θετικά φορτία θα µετακινηθούν τόσο ώστε να προκύψει αρνητικό ισοδύναµο 
ηλεκτρικό φορτίο ή αρνητικό ισοδύναµο θερµικό φορτίο ή και τα δύο. Συνεπώς, µπορεί 
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να κριθεί επιθυµητή η µείωση της παραγωγής µιας µονάδας σε επίπεδο κατώτερο του 
( ),q pc c . 

Η επιλογή των κατάλληλων επιπέδων παραγωγής είναι σύνθετη. Συγκεκριµένα δεν 
είναι σαφής ο προσδιορισµός του κατάλληλου επιπέδου παραγωγής σε πλήρη ισχύ µίας 
µονάδας τύπου extraction που µπορεί να θεωρηθεί ως µέση παραγωγή. Είναι εποµένως 
αναγκαίος ο αναλυτικός προσδιορισµός των τιµών ( ),q p  της θερµότητας και του 
ηλεκτρισµού που µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά την προσοµοίωση της µονάδας.  

Η ρύθµιση του φορτίου µπορεί να επιτευχθεί µε την εισαγωγή ενός συντελεστή 
µείωσης της ισχύος, s. Βάσει αυτού του συντελεστή έχουµε: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1, 1 , ,                     6.2.3.nn n n n ns S
f q p r f q sc p ds r f q p γ− −∈

= − + +∫  

Γίνεται η υπόθεση ότι όλες οι τιµές του s βρίσκονται στο διάστηµα [ ] { }0,1 0 1s s= ≤ ≤ . 

Ωστόσο, είναι προτιµότερος ο περιορισµός του s σε ένα υποσύνολο του [ ]0,1  
προκειµένου να αποφευχθεί η ύπαρξη περίσσειας ενέργειας. 

6.2.4. Περίσσεια Ενέργειας και Πιθανές Περιπτώσεις 

Μπορούµε να περιγράψουµε τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του πολυδιάστατου 
προβλήµατος. Συγκεκριµένα θα εξεταστεί το δισδιάστατο πρόβληµα εν συγκρίσει µε το 
µονοδιάστατο. Η ύπαρξη διαφορών οφείλεται στην εξάρτηση µεταξύ της παραγωγής 
των δύο ειδών ενέργειας. Θεωρούµε ότι πραγµατοποιείται η εισαγωγής της n – οστής 
µονάδας στο σύστηµα.  

Αν όλα τα σηµεία που αντιπροσωπεύουν των πυκνότητα πιθανότητας 1nf −  κατά την 

εισαγωγή της µονάδας κινηθούν προς την κατεύθυνση ( ),
q p

c c− − , µόνο το ένα σηµείο 

– συγκεκριµένα το ( ) ( ), ,q pq p c c=  θα µετατοπιστεί στο σηµείο ( ) ( ), 0,0q p = . 
Σύµφωνα µε το σχήµα 6.2.4.α, τα σηµεία της περιοχής a κινούνται προς το 
τεταρτηµόριο III, γεγονός που συνεπάγεται περίσσεια και στα δύο είδη ενέργειας. Με 
τον όρο περίσσεια υπονοείται η παραγωγή µεγαλύτερης ποσότητας ενέργειας εν 
συγκρίσει µε τη ζήτηση. Τα σηµεία στην περιοχή b µετακινούνται προς το 
τεταρτηµόριο II, δηλαδή έχουµε περίσσεια θερµικής ενέργειας και µη 
χρησιµοποιούµενη ηλεκτρική ενέργεια. Τα σηµεία της περιοχή c θα κινηθούν προς το 
τεταρτηµόριο IV, δηλαδή θα υπάρξει περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας και µη 
χρησιµοποιούµενη θερµική ενέργεια. Τα σηµεία της περιοχής d θα κινηθούν στο 
τεταρτηµόριο I.   
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Σχήµα 6.2.4.α: Χώρος καταστάσεων για το ισοδύναµα διδιάστατα φορτία 

Μέσω της εφαρµογής της κατάλληλης τιµής του συντελεστή µείωσης της ισχύος s, 
είναι δυνατή η αποφυγή της µετακίνησης προς τα τεταρτηµόρια II, III και IV όπου 
παρατηρείται περίσσεια ενέργειας.  

Κατά τους υπολογισµούς στη σχέση 6.2.3.γ είναι απαραίτητος ο προσδιορισµός µιας 
στρατηγικής καθορισµού της τιµής του s. Η ρύθµιση της λειτουργίας των µονάδων 
µπορεί να ικανοποιηθεί βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 

1. µη παραγωγή περίσσειας ενέργειας 

2. παραγωγή περίσσειας θερµικής ενέργειας αλλά όχι περίσσειας ηλεκτρικής 
ενέργειας 

3. παραγωγή περίσσειας ηλεκτρικής ενέργειας αλλά όχι περίσσειας θερµικής 
ενέργειας 

4. παραγωγή περίσσειας ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας. 

Προκειµένου η παραγωγή ενέργειας να συµµορφωθεί µε τα κριτήρια αυτά, είναι 
απαραίτητη η µείωση της παραγωγής των µονάδων. Τα σύνολα S που επιλέγονται στη 
σχέση 6.2.3.γ εξαρτώνται από το σηµείο (q, p) και από τον τύπο της µονάδας. Στον 
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πίνακα 6.2.4.α ορίζονται πλήρως τα σύνολα S που αφορούν στα 4 προηγούµενα 
κριτήρια. 

Τα σύνολα S στην περίπτωση µη ύπαρξης περίσσειας 

Μονάδα { }1S s s= =  { }0 1S s s= ≤ ≤  

CU qx ≥ 0  και px ≥ 0  qx ≥ 0  και px = 0  
HU qx > 0  και px ≥ 0  qx = 0  και px ≥ 0  

BPU qx > 0  και px > 0  

qx ≥ 0  και px ≥ 0  
ή 

qx ≥ 0  και px = 0  

Τα σύνολα S στην περίπτωση περίσσειας θερµότητας 

Μονάδα { }1S s s= =  { }0 1S s s= ≤ ≤  

CU qx R∈  και px > 0 qx R∈  και px = 0  
HU qx > 0  και  px ≥ 0 qx = 0  και  px > 0  
BPU qx R∈ και  px > 0 qx R∈  και  px = 0  
Τα σύνολα S στην περίπτωση περίσσειας ηλεκτρισµού 

Μονάδα { }1S s s= =  { }0 1S s s= ≤ ≤  

CU 0qx ≥  και px > 0  0qx ≥  και px = 0  
HU 0qx >  και px R∈ 0qx =  και px R∈  
BPU 0qx >  και px R∈ 0qx =  και px R∈  

Τα σύνολα S στην περίπτωση περίσσειας ηλεκτρισµού και θερµότητας 

Μονάδα { }1S s s= =  { }0 1S s s= ≤ ≤  

CU qx R∈  και 0px > qx R∈  και 0px =  
HU 0qx >  και px R∈ 0qx =  και px R∈  

BPU 0qx >  ή 0px >  

qx = 0  και px ≤ 0  
ή 

qx ≤ 0  και px = 0  

Πίνακας 6.2.4.α. Προσδιορισµός συνόλων S. Για τους συνδυασµούς ( ),q px x που δεν αναφέρονται 

ισχύει { }0 .S s s= =  

6.2.5. Ενεργειακές Ποσότητες 

Όταν και οι Ν µονάδες έχουν φορτιστεί, η αναµενόµενη µη χρησιµοποιούµενη θερµική 
ενέργεια στην περιοχή θέρµανσης h, 

hqEUE και η αντίστοιχη ηλεκτρική, pEUE  
υπολογίζονται από τις ακόλουθες σχέσεις: 
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( ) ( )

( ) ( )

1 1
0 0

1 1
0

... ... ,..., , ... ...                    6.2.5.

... ,..., , ...                     6.2.5.

hq h d h d
N

p d d
N

EUE q f q q p dq dq dq dp

EUE pf q q p dq dq dp

τ α

τ β

∞ ∞ ∞ ∞

−∞ −∞

∞ ∞ ∞

−∞ −∞

=

=

∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫
 

όπου τ είναι το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα. 

Στην ανάλυση των συστηµάτων CHP πρέπει να ληφθεί υπόψη και η πιθανότητα 
ύπαρξης περίσσειας ενέργειας η οποία οφείλεται στην εξάρτηση µεταξύ της ηλεκτρικής 
και της θερµικής παραγωγής. 

Η αναµενόµενη περίσσεια ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας, 
hqEOE  και pEOE  

µπορεί να υπολογιστεί µε τον τρόπο που προσδιορίζεται η ποσότητα της µη 
χρησιµοποιούµενης ενέργειας. Η αναµενόµενη περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας pEOE  
υπολογίζεται ως το ολοκλήρωµα όλων των αρνητικών τιµών του ισοδύναµου 
ηλεκτρικού φορτίου, p, πολλαπλασιασµένων µε την πιθανότητα της αντίστοιχης τιµής. 
Η αναµενόµενη περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας pEOE  (κατά σύµβαση µη αρνητική 
τιµή) µπορεί να υπολογιστεί ως εξής 

( ) ( )1 1

0 0
... ,..., , ...     6.2.5.p d d

NEOE pf q q p dq dq dpτ γ
∞ ∞ ∞

−∞
= − ∫ ∫ ∫  

Με όµοιο τρόπο µπορεί να υπολογιστεί η αναµενόµενη θερµική περίσσεια, 
hqEOE . 

Βάσει του κριτηρίου θερµικής προτεραιότητας που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, η 
ποσότητα 

hqEOE  είναι ίση µε µηδέν σε κάθε θερµική περιοχή h, 1,..., .h d=   Συνεπώς, 
στην περίπτωση αυτή το κατώτερο όριο των ολοκληρωµάτων των σχέσεων (6.2.5.α) – 
(6.2.5.γ) είναι προτιµότερο να ληφθεί ίσο µε το µηδέν (και όχι -∞ ). 

Η περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας που προκύπτει ορίζεται ικανοποιητικά από 
µαθηµατικής άποψης µέσω της σχέσης (6.2.5.γ). Η περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας 
περιγράφεται απλά από τα σηµεία ( )1,..., ,dq q p  µε 0p < , και µε πυκνότητα 

πιθανότητας ( )1,..., , 0d
Nf q q p > , δηλαδή από τα σηµεία για τα οποία η πιθανότητα το 

p να έχει αρνητική τιµή είναι θετική.  

Η φυσική και λειτουργική χρήση της περίσσειας της ηλεκτρικής ενέργειας µπορεί να 
ποικίλει ανάλογα µε τις διάφορες περιπτώσεις. Για παράδειγµα, η ύπαρξη περίσσειας 
ενέργειας µπορεί να υπονοεί τη χρήση της ως ενέργεια περιστροφής (υποδηλώνοντας 
αύξηση στη συχνότητα) ή µπορεί να συνεπάγεται την εξαγωγή ενέργειας για την 
τροφοδότηση γειτονικών συστηµάτων. Η περίσσεια θερµότητας µπορεί να οριστεί σε 
αναλογία µε τη σχέση (6.2.5.γ) και µπορεί να συνεπάγεται αύξηση της θερµοκρασίας 
του νερού του περιφερειακού συστήµατος θέρµανσης ή την αποθήκευση ενέργειας σε 
µία δεξαµενή αποθήκευσης. Μειώνοντας το επίπεδο της παραγωγής είναι δυνατή η 
αποφυγή της υπερπαραγωγής τόσο θερµικής όσο και ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Όµως στα συστήµατα CHP, η ύπαρξη περίσσειας στην παραγόµενη ενέργεια δεν είναι 
απαραίτητα ανεπιθύµητη. Συνεπώς, υπάρχει µεγάλη διαφορά εν συγκρίσει µε τα 
συµβατικά συστήµατα που παράγουν µόνο ηλεκτρική ενέργεια όπου η ρύθµιση του 
επιπέδου παραγωγής στοχεύει στην επίτευξη της ακριβούς πλήρωσης φορτίου ενώ όταν 
αυτό δεν είναι δυνατό, στην ύπαρξη µη χρησιµοποιούµενης ενέργειας. Για να γίνει 
κατανοητό το γεγονός αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι γίνεται µεγάλη προσπάθεια 
εξισορρόπησης των δύο ακόλουθων καταστάσεων: «µη χρησιµοποιούµενη θερµότητα 
και ηλεκτρική ενέργεια» και «ηλεκτρική (ή θερµική) περίσσεια αλλά λιγότερη µη 
χρησιµοποιούµενη θερµική (ή ηλεκτρική) ενέργεια». Είναι συνεπώς επιτακτική η 
ανάγκη προσδιορισµού µιας στρατηγικής που αφορά στην ρύθµιση του επιπέδου 
παραγωγής, κατά τους υπολογισµούς της εξίσωσης (6.2.3.β). Στη δεδοµένη ανάλυση 
θεωρείται ότι η θερµότητα καθορίζει τη σχέση µεταξύ των δύο ειδών ενέργειας. Η 
συγκεκριµένη υπόθεση αποτελεί το κριτήριο της θερµικής προτεραιότητας. 

Τέλος, εκτός από τις ενεργειακές ποσότητες που ορίστηκαν προηγουµένως, ο τρόπος 
υπολογισµού της πιθανότητας απώλειας φορτίου (LOLP) των συµβατικών µονάδων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µπορεί να διευρυνθεί ώστε να εφαρµοστεί και στα 
συστήµατα συµπαραγωγής βάσει των εξισώσεων 6.2.5.δ και 6.2.5.ε: 

( ) ( )1 1

0 0
... ... ,..., , ... ...                     6.2.5.

hq d h d
NLOLP f q q p dq dq dq dp δ

∞ ∞ ∞ ∞

−∞ −∞
= ∫ ∫ ∫ ∫  

( ) ( )1 1

0
... ,..., , ...                     6.2.5.p d d

NLOLP f q q p dq dq dp ε
∞ ∞ ∞

−∞ −∞
= ∫ ∫ ∫  

Όµοια, µπορεί να οριστεί η πιθανότητα παραγωγής περίσσειας ενέργειας (OPP). 
Σύµφωνα µε το κριτήριο της θερµικής προτεραιότητας 0

hqOPP = , ενώ: 

( ) ( )
0 1 1... ,..., , ...                     6.2.5.p d d

NOPP f q q p dq dq dp στ
∞ ∞

−∞ −∞ −∞
= ∫ ∫ ∫  

  

6.3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Προκειµένου να υπολογιστούν οι όροι pEOE , qEOE  κτλ. είναι απαραίτητος ο 
προσδιορισµός των επιπέδων παραγωγής ενέργειας στα συστήµατα συµπαραγωγής, εν 
αντιθέσει µε την ανάλυση των συµβατικών συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας όπου η διαδικασία αυτή δεν είναι απαραίτητη. Γενικά, δεν είναι δυνατός ο 
υπολογισµός των µεγεθών αυτών χωρίς να πραγµατοποιηθούν υποθέσεις αναφορικά µε 
τις σχετικές προτεραιότητες των διαστάσεων, ή χωρίς να έχει γίνει προσπάθεια 
εξισορρόπησης των παραγόµενων ποσοτήτων ενέργειας, π.χ. της µη 
χρησιµοποιούµενης ηλεκτρικής ενέργειας έναντι της αντίστοιχης ποσότητας θερµικής 
ενέργειας σε µία περιοχή θέρµανσης h. Στην συγκεκριµένη ανάλυση χρησιµοποιείται το 
κριτήριο της θερµικής προτεραιότητας.  
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Το κριτήριο αυτό εισάγει ιεραρχική δοµή στην ρύθµιση της παραγωγής δηλαδή στην 
επιλογή της παραγόµενης ηλεκτρικής και θερµικής ποσότητας. Για οποιαδήποτε 
µονάδα καθορίζεται πρώτα η θερµική παραγωγή ώστε να ελαχιστοποιηθεί το θερµικό 
φορτίο που αποµένει να ικανοποιηθεί και κατά συνέπεια να µην υπάρχει περίσσεια 
θερµότητας. Για τη δοσµένη θερµική παραγωγή της µονάδας, καθορίζεται στη συνέχεια 
η ηλεκτρική παραγωγή. Σε µία µονάδα παραγωγής µόνο θερµικής ενέργειας δεν 
πραγµατοποιείται παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά σε µία µονάδα back – pressure 
το µέγεθος της ηλεκτρικής παραγωγής καθορίζεται βάσει της θερµικής παραγωγής. 
Συνεπώς, µόνο στην περίπτωση των µονάδων extraction και condensing υπάρχει η 
δυνατότητα επιλογής της ηλεκτρικής παραγωγής όταν η παραγωγή θερµικής ενέργειας 
έχει καθοριστεί. Γενικά, η ποσότητα της ηλεκτρικής παραγωγής στις δύο µονάδες 
καθορίζεται προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί η περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας καθώς 
και η µη χρησιµοποιούµενη ποσότητα αυτής. Επίσης, η σειρά φόρτισης επηρεάζει την 
παραγωγή κάθε µονάδας ακόµα και στην περίπτωση της µη ύπαρξης µονάδων τύπου 
extraction. 

6.3.1. Σηµεία Φόρτισης 

Υποθέτουµε µερική φόρτιση των µονάδων, ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση 
υπερπαραγωγής ενέργειας. Για τις µονάδες τύπου condensing, back – pressure καθώς 
και για τις θερµικές µονάδες υπάρχει σχέση µεταξύ της θερµικής και της ηλεκτρικής 
παραγωγής. Αν η ισχύς των µονάδων αυτών ορίζεται από τις τιµές ( ),q pc c , µπορεί να 

οριστεί ένα µειωµένο επίπεδο παραγωγής από τις τιµές ( ),q ps s . Αν για παράδειγµα µία 
µονάδα τύπου back – pressure παράγει στο 80% της πλήρους ισχύος της, τότε  
( ) ( ), 0.8 ,0.8q p q ps s c c= . Όµοια, όταν µία µονάδα condensing παράγει στο 80% της 

πλήρους ισχύος της ισχύει η σχέση ( ) ( ), 0.0,0.8q p ps s c= . 

Υποθέτουµε τώρα ότι οι µονάδες είναι τύπου extraction. Οι µονάδες αυτές 
παρουσιάζουν περισσότερο πολύπλοκη ανάλυση γιατί υπάρχει ελευθερία στην επιλογή 
των συνδυασµών παραγωγής της θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορούµε 
συνεπώς να υποθέσουµε τους ακόλουθους βασικούς τύπους φόρτισης µιας µονάδας 
extraction:  

• Ως πλήρως φορτισµένη µονάδα back – pressure, σηµείο C στο σχήµα 6.3.1.α. 

• Ως µερικώς φορτισµένη µονάδα back – pressure, ένα σηµείο πάνω στην γραµµή OC 
του σχήµατος 6.3.1.α. 

• Μέγιστο θερµικό φορτίο q και βάσει αυτού µέγιστο ηλεκτρικό φορτίο p, σηµείο Β 
στο σχήµα 6.3.1.α. 

• Μερική φόρτιση βάσει της uc  γραµµής, δηλαδή ενός σηµείου της γραµµής ΑΒ του 
σχήµατος 6.3.1.α. 
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Όπως υποδεικνύεται, είναι επαρκής η υπόθεση φόρτισης κατά τις γραµµές uc  και mc . 
Οποιοδήποτε άλλο σηµείο καθορίζεται από τις τιµές ( ),q ps s  όπως συµβαίνει µε τους 
υπόλοιπους τύπους µονάδων. 

 

Σχήµα 6.3.1.α. Περιοχή φόρτισης της µονάδας τύπου extraction 

6.3.2. Σειρά Φόρτισης  

Θεωρούµε δύο συγκεκριµένες σειρές φόρτισης για οποιαδήποτε περίπτωση: 

1. Χρήση όλων των µονάδων extraction ως µονάδες back – pressure. Κατάταξη όλων 
των µονάδων βάσει των αυξανόµενων τιµών mc . 

2. Κατάταξη όλων των µη  extraction µονάδων βάσει της φθίνουσας τιµής mc  και στη 
συνέχεια κατάταξη των µονάδων extraction βάσει της αυξανόµενης τιµής uc . 

Και στις δύο περιπτώσεις η κατάταξη πραγµατοποιείται βάσει του κριτηρίου θερµικής 
προτεραιότητας. Όπως αναφέρθηκε, για τις µονάδες παραγωγής θερµότητας ισχύει 

0mc =  ενώ για τις condensing µονάδες ισχύει mc = ∞ . 

Σύµφωνα µε τη σειρά φόρτισης (1) όσο δεν παράγεται περίσσεια θερµικής ενέργειας, οι 
µονάδες λειτουργούν στη µέγιστη ισχύ τους (οι µονάδες extraction λειτουργούν σαν 
back – pressure µονάδες, σηµείο C του σχήµατος 6.3.1.α). Όταν αρχίσει να υπάρχει 
περίσσεια θερµότητας η ισχύς λειτουργίας µειώνεται (οι µονάδες extraction 
λειτουργούν σε ένα σηµείο της γραµµής OC του σχήµατος 6.3.1.α) ή οι µονάδες δεν 
παράγουν καθόλου θερµική ενέργεια. Η σειρά (1) παραγωγής φορτίου χαρακτηρίζεται 
από την ελάχιστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε παραγωγή θερµικής 
ενέργειας. 

Στη σειρά (2) παραγωγής φορτίου, οι µονάδες condensing χρησιµοποιούνται αρχικά, σε 
πλήρη ισχύ (η υπερπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι απαραίτητο να 
αποφευχθεί). Στη συνέχεια λειτουργούν οι µονάδες back – pressure συνοδευόµενες από 
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µονάδες παραγωγής θερµικής ενέργειας. Και οι δύο τύποι µηχανών λειτουργούν βάσει 
των κατάλληλων ρυθµίσεων της παραγωγής σύµφωνα µε το κριτήριο της θερµικής 
προτεραιότητας. Οι µονάδες extraction λειτουργούν ως εξής: δεδοµένου ότι δεν 
παράγεται περίσσεια θερµικής ενέργειας, λειτουργούν στο σηµείο Β του σχήµατος 
6.3.1.α. Αν η λειτουργία τους στο σηµείο αυτό συνεπάγεται περίσσεια θερµότητας, τότε 
η παραγωγή µειώνεται σε ένα σηµείο στη γραµµή ΑΒ έτσι ώστε να µην επιτυγχάνεται 
παραγωγή περίσσειας θερµότητας και ύπαρξη µη χρησιµοποιούµενης θερµότητας. Οι 
µονάδες extraction πρέπει να λειτουργούν ακόµα και όταν δεν υπάρχει καθόλου µη 
χρησιµοποιούµενη θερµική ενέργεια (στην περίπτωση αυτή λειτουργούν στο σηµείο 
Α). Η σειρά (2) παραγωγής θερµότητας χαρακτηρίζεται από τη µέγιστη παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας για οποιαδήποτε παραγωγή θερµικής ενέργειας. 

Η δεύτερη σειρά παραγωγής φορτίου έγκειται στη χρήση όλων των µονάδων σε σειρά 
σύµφωνα µε τη µείωση της κλίσης του ανώτερου ορίου της περιοχής λειτουργίας, 
δηλαδή βάσει του m

ic  για τις µη extraction µονάδες και u
ic−  για τις extraction µονάδες. 

Η τιµή uc  για µια δοσµένη µονάδα i καθορίζεται ως η αρνητική τιµή της κλίσης, 
δηλαδή το uc  έχει θετική τιµή. Το σχήµα 6.3.2.α δείχνει δύο σειρές παραγωγής φορτίου 
και τα δυνατά σηµεία παραγωγής για έξι διαφορετικές µονάδες. Ονοµάζουµε τα σηµεία 
που προκύπτουν ( )1 1,q p  και ( )2 2,q p . 

 

Σχήµα 6.3.2.α. Οι δύο σειρές φόρτισης και τα διαφορετικά πιθανά σηµεία φόρτισης. 

6.3.3. Αποτελέσµατα Σχετικά µε το Κριτήριο Θερµικής Προτεραιότητας 

Μπορεί να εξεταστεί πλέον η εξαγωγή των µεγεθών EOE, EUE, LOLP και OPP βάσει 
του κριτηρίου της θερµικής προτεραιότητας. Μπορούν να εξαχθούν βάσει δύο οδών 
ανάλογα µε την σειρά φόρτισης που επιλέγεται. Η πρώτη, που χαρακτηρίζεται από την 
ελαχιστοποίηση της ηλεκτρικής παραγωγής για δοσµένη παραγωγή θερµικής ενέργειας, 
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χρησιµοποιείται στον προσδιορισµό των µεγεθών ,  EUE ,  LOLPp q pEOE  και qLOLP . 
Εξ ορισµού του κριτηρίου της θερµικής προτεραιότητας ισχύει 0qEOE =  και 

0qOPP = .  

Μία σηµαντική ιδιότητα του κριτηρίου της θερµικής προτεραιότητας είναι ότι οδηγεί 
στον προσδιορισµό των ελάχιστων τιµών των µεγεθών 
EUE ,  EOE ,  EUE ,  LOLP ,  OPP  q p p q p και pLOLP  ( EOE 0q =  και OPP 0q = ). Το 
γεγονός αυτό συνεπάγεται την µη ύπαρξη αλληλεξάρτησης µεταξύ των µεγεθών αυτών. 

Παρατηρείται ότι µπορεί να επιτευχθεί εξοικονόµηση κατά τον υπολογισµό, δεδοµένου 
ότι κατά την εφαρµογή της πρώτης µεθόδου δεν απαιτείται η λειτουργία των µονάδων 
condensing προκειµένου να πραγµατοποιηθεί ο υπολογισµός των 
EOE ,  EUE ,  OPP  p q p και LOLPq . Επιπλέον, στην δεύτερη µέθοδο, οι µονάδες 
condensing µπορούν να τοποθετηθούν οπουδήποτε στην σειρά παραγωγής φορτίου. 
Ωστόσο, στην περίπτωση που τοποθετούνται τελευταίες, πρέπει να ληφθούν υπόψη 
µόνο οι τιµές 0p >  αφού ο σκοπός της µεθόδου είναι ο υπολογισµός των µεγεθών 
EUE ,  EUE ,  LOLPp q p και LOLPq . Τέλος, τα µεγέθη EUEq  και LOLPq  µπορούν να 
υπολογιστούν µέσω και των δύο µεθόδων. 

Τα βασικότερα αποτελέσµατα σχετικά µε το κριτήριο της θερµικής προτεραιότητας 
είναι τα ακόλουθα: 

1. ∆εν υπάρχει εξάρτηση µεταξύ των διαφορετικών κριτηρίων θερµότητας. ∆ηλαδή, 
υπάρχουν σειρές φόρτισης έτσι ώστε να πραγµατοποιείται ταυτόχρονος 
υπολογισµός των ελάχιστων τιµών των µεγεθών EUE

hq και LOLP
hq  όλων των 

θερµικών περιοχών. 

2. ∆εν υπάρχει εξάρτηση ούτε µεταξύ των µεγεθών EOE p  και EUE p  ούτε µεταξύ των 
µεγεθών OPP p  και LOLP p . ∆ηλαδή, υπάρχουν σειρές παραγωγής φορτίου έτσι 
ώστε να επιτυγχάνεται ο ταυτόχρονος υπολογισµός των ελαχίστων τιµών των 
µεγεθών EOE p , EUE p , OPP p  και LOLP p . 

3. Οι τιµές EOE p  και OPP p  µπορούν να υπολογιστούν µέσω συνελίξεων κατά τη 
λειτουργία των µονάδων σε σειρά κατά αυξανόµενη τιµή του µεγέθους mc  (οι 
µονάδες extraction θεωρούνται µονάδες back – pressure στη σειρά παραγωγής 
φορτίου και επιτρέπεται να λειτουργούν µόνο κατά τη γραµµή mc , οι µονάδες 
condensing δεν λειτουργούν)  

4. Οι τιµές EUE p  και LOLP p  µπορούν να υπολογιστούν µέσω συνελίξεων για την 
ακόλουθη σειρά λειτουργίας των µονάδων: Αρχικά λειτουργούν οι µη extraction 
µονάδες σε σειρά που καθορίζεται από τη φθίνουσα τιµή του µεγέθους mc  (άµεση 
συνέπεια είναι να προηγείται η λειτουργία όλων των µονάδων condensing έναντι 
των µονάδων παραγωγής θερµότητας). Στην συνέχεια τίθενται σε λειτουργία όλες 
οι µονάδες τύπου extraction σύµφωνα µε σειρά που καθορίζεται βάσει της 
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αύξουσας τιµής του µεγέθους uc  (η λειτουργία των µονάδων extraction καθορίζεται 
από την γραµµή uc ).   

5. 
hqEOE =0  και OPP 0,  h=1,...d.

hp =  

6. Τα µεγέθη 
hqEUE =0  και LOLP 0,  h=1,...d

hp =  µπορούν να υπολογιστούν µέσω 
των υπολογισµών που περιγράφηκαν στο (3) και στο (4). 

7. Η εφαρµογή των δύο σειρών φόρτισης που αναφέρονται στα (3) και (4) πρέπει να 
είναι αυστηρή σε κάθε µία από τις οµάδες µονάδων που είναι συνδεδεµένες στην 
ίδια περιοχή θέρµανσης. ∆ηλαδή, οι συνελίξεις και οι υπολογισµοί των 

hqEUE  και 
LOLP

hp  µπορούν να πραγµατοποιηθούν για µία περιοχή θέρµανσης κάθε φορά. 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι συνέπεια της ύπαρξης ανεξαρτησίας µεταξύ των 
περιοχών θέρµανσης όσον αφορά στην θερµότητα και του γεγονότος ότι οι περιοχές 
θέρµανσης συνδέονται µόνο µέσω της ηλεκτρικής παραγωγής µε ένα κοινό ηλεκτρικό 
σύστηµα. Επιπλέον, µέσω της επιλογής ενός κριτηρίου θερµότητας, η σειρά παραγωγής 
των µονάδων καθορίζεται ιεραρχικά βάσει της θερµότητας και συνεπώς, οι πιθανές 
επιπλοκές στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας οφείλονται στην προσπάθεια 
ικανοποίησης της θερµικής ζήτησης.  

Ας θεωρήσουµε ως παράδειγµα, τον υπολογισµό του EUE p  για 1d = . Ο υπολογισµός 
της τιµής αυτής µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε 3 βήµατα: 

1. Αρχικά υπολογίζεται η ελάχιστη τιµή της µη χρησιµοποιούµενης ενέργειας για 
οποιαδήποτε ζήτηση (q, p) και για οποιοδήποτε σενάριο διακοπής λειτουργίας, 
σύµφωνα µε το κριτήριο της θερµικής προτεραιότητας. Ως σενάριο διακοπής 
λειτουργίας θεωρούµε έναν συγκεκριµένο συνδυασµό διακοπής λειτουργίας των 
µονάδων. 

2. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται η κάθε προκύπτουσα τιµή µε την πιθανότητα να 
υπάρξει η συγκεκριµένη ζήτηση (q, p) και µε την πιθανότητα να συµβεί το 
συγκεκριµένο σενάριο διακοπής. 

3. Τέλος, αθροίζονται όλες οι τιµές που προκύπτουν. 

Η εύρεση της ελάχιστης τιµής µπορεί να προκύψει µέσω της επίλυσης ενός 
προβλήµατος γραµµικού προγραµµατισµού (linear programming – LP). Η εφαρµογή 
της σειράς (1) παραγωγής φορτίου µπορεί να παρέχει την βέλτιστη λύση. Όµοια, η 
σειρά (2) παραγωγής φορτίου παρέχει ως λύση στο πρόβληµα LP τιµή που 
ελαχιστοποιεί το µέγεθος EOE p . 
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6.4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Η υλοποίηση της µεθόδου µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω της διακριτοποίησης του 
πιθανοτικού χώρου. Για παράδειγµα, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι χρησιµοποιούµε 
ένα δίκτυο µε ( ) ( )125   25MJs x MW−  τετράγωνα. Αυτό σηµαίνει ότι όλη η πιθανοτική 
µάζα βρίσκεται στα σηµεία (25i, 25j), όπου τα i και τα j είναι ακέραιοι αριθµοί. Η 
πιθανοτική µάζα σε ένα συγκεκριµένο σηµείο ( ) ( )* *, 25 *,25 *q p

i jx x i j=  θεωρείται ότι 

αντιπροσωπεύει όλη την πιθανοτική µάζα που βρίσκεται στο τετράγωνο µε τη qx  
συντεταγµένη να ικανοποιεί τη σχέση 25 * 12.5 25 * 12.5qi x i− ≤ ≤ +  ενώ η px  
συντεταγµένη τη σχέση 25 * 12.5 25 * 12.5pj x j− ≤ ≤ + . Όµοια διαδικασία µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και για µεγαλύτερες διαστάσεις.  

Το πλεονέκτηµα της διαδικασίας της διακριτοποίησης έγκειται στην σχετική ευκολία 
της υλοποίησής της. Το µειονέκτηµα έγκειται στην ύπαρξη λαθών ενώ υπάρχει 
περίπτωση εισαγωγής λαθών λόγω των αντιφάσεων µεταξύ των διαστάσεων του 
δικτύου και των µεγεθών  ,  q p

i ic c  και p qc c  της κάθε µονάδας. Σε µία µονοδιάστατη 
ανάλυση αυτό µπορεί να αποφευχθεί µε την εφαρµογή δικτύων κατάλληλων µεγεθών, 
αλλά µε δύο ή περισσότερες διαστάσεις δεν είναι εύκολο να αποφευχθεί.  

Εξετάζοντας την διακριτικοποιηµένη αναπαράσταση, το υπολογιστικό εµπόδιο µπορεί 
να προσεγγιστεί ως εξής: υποθέτουµε ότι το µέγεθος των δικτύων είναι τέτοιο ώστε οι 
συνολικές 1dD +  µονάδες του δικτύου να καλύπτουν τον αντίστοιχο χώρο. Τότε, η 
συνέλιξη των Ν µονάδων απαιτεί αριθµό µαθηµατικών υπολογισµών ανάλογο του 

1dD N+ . Ακόµα και για σχετικά µικρές τιµές του d και του D µπορούµε να οδηγηθούµε 
σε µακροσκελείς υπολογισµούς και σε µεγάλες απαιτήσεις σε υπολογιστική µνήµη. 
Στην συνέχεια, γίνεται µια απλοποιητική προσέγγιση ενώ συνεχίζει να ισχύει η 
υπόθεση των διακριτών θερµικών περιοχών.  

Ας υποθέσουµε ότι τα θερµικά φορτία στις διάφορες θερµικές περιοχές σχετίζονται έτσι 
ώστε το θερµικό φορτίο στην περιοχή h, h=2,...,d,  να µπορεί να γραφτεί ως συνάρτηση 
φ :h R R→  του θερµικού φορτίου στην θερµική περιοχή 1, δηλαδή 

( )1 ,  h=2,...,d.h hq qϕ=   Συγκεκριµένα, η σχέση µπορεί να είναι γραµµική, της µορφής 
1h h hq a qβ= + . Η γραµµική αυτή σχέση οδηγεί στην έκφραση της συνάρτησης 

πυκνότητας  of  µε την ακόλουθη µορφή: 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
1 2 1 3 1 1 1

1 2 , , , ..., ,   όταν q
, , ..., ,             6.4.

0                                                   διαφορετικά

d h h
od

o

f q q q q p q
f q q q p a

ϕ ϕ ϕ ϕ=
=
⎧⎪
⎨
⎪⎩

       

για 2,..., .h d=  Αυτή η υπόθεση µπορεί να ικανοποιηθεί στην περίπτωση που τα φορτία 
συσχετίζονται πλήρως κατά τη διάρκεια στην εξεταζόµενης περιόδου. 
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Υπό την υπόθεση αυτή, µπορούµε να αντικαταστήσουµε τις συνελίξεις στον χώρο d+1 
διαστάσεων από µία ακολουθία συνελίξεων στον 3 – διάστατο χώρο. Αρχικά, θεωρείται 
ο υποχώρος µε µεταβλητές ( )1 2, ,q q p  – δηλαδή ο υποχώρος που αντιπροσωπεύει τις 
θερµικές περιοχές 1 και 2 και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτόν, 
εφαρµόζονται οι µονάδες τις θερµικής περιοχής 2. Όταν όλες οι µονάδες λειτουργούν, 
µπορούν να υπολογιστούν τα µεγέθη 

2

EUEq και  
2

LOLPq . Στη συνέχεια, θεωρείται ο 
υποχώρος µε µεταβλητές ( )1 3, ,q q p . Εφαρµόζονται οι µονάδες της θερµικής περιοχής 

3 ενώ είναι εφικτός ο προσδιορισµός των 
3

EUEq και  
3

LOLPq . Η διαδικασία αυτή 
επαναλαµβάνεται όµοια για τους υποχώρους ( )1, ,hq q p  µε 4,...,h d=  µέχρι να 

επιτευχθεί ο υπολογισµός των EUE
dq  και LOLP

dq . Τέλος, εξετάζεται ο υποχώρος µε 
µεταβλητές ( )1,q p  ως δισδιάστατος και υπολογίζονται τα µεγέθη  

1

EUEq  και 
1

LOLPq . 

Η προαναφερθείσα διαδικασία επαναλαµβάνεται δύο φορές, αρχικά λαµβάνεται υπόψη 
η ελάχιστη τιµή της σχέσης ηλεκτρικής – θερµικής ενέργειας και συνεπώς είναι 
δυνατός ο υπολογισµός των EOE p  και OPP p . Στην συνέχεια λαµβάνεται υπόψη η 
µέγιστη τιµή της σχέσης ηλεκτρικής – θερµικής ενέργειας και συνεπώς είναι δυνατός ο 
υπολογισµός των EUE p  και LOLP p . Οι τιµές EUE

hq  και LOLP
hq  µπορούν να 

υπολογιστούν σε οποιαδήποτε από τις δύο επαναλήψεις. 

Η υλοποίηση της διακριτοποίησης υπό την απλοποιητική υπόθεση µειώνει το κόστος 
υπολογισµού, το οποίο από ανάλογο του 1dD N+  γίνεται ανάλογο του 3D N . 

Προκειµένου να προσοµοιωθεί η συµπεριφορά ενός σταθµού συµπαραγωγής 
ηλεκτρισµού και θερµότητας κατά τη διαδοχική λειτουργία των µονάδων παραγωγής 
ως προς τα µεγέθη p pEUE ,  EUE ,  EOE ,  EOE ,  EE ,  EEq q q p  χρησιµοποιήθηκε η 
συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας δύο µεταβλητών, που ακολουθούν την κανονική 
κατανοµή. Η από κοινού πυκνότητα πιθανότητας των µεταβλητών δίνεται από τον 
τύπο: 

( ) ( )

2 2

2

1
2

2 1

2
6.4.

1
( , )    

2 1

p p q q

p p q q

p p q q

p q

f p q e

µ µ µ µ
ρ

σ σ σ σρ
β

πσ σ ρ

− − − −
− − ⋅ +

−

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦=

−
   

όπου µε µx, µy (πραγµατικοί αριθµοί) συµβολίζονται οι µέσοι όροι των κατανοµών µε 
σx, σy (θετικοί αριθµοί) οι αποκλίσεις και µε -1<ρ<1 η συσχέτιση. 

Στη συγκεκριµένη µελέτη, ο βαθµός συσχέτισης τίθεται ίσος µε 0.6 και  η σχέση 
µεταξύ των ζευγών της παραγόµενης θερµότητας και της αντίστοιχης ποσότητος 
ηλεκτρισµού είναι η ακόλουθη: 0.6p q= .  
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Για τον υπολογισµό των υπό εξέταση µεγεθών χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθες 
σχέσεις: 

( ) ( )
1

                   6.4.
n

q Q q q
n i i

i
EUE f x xτ γ

∞

=

= ⋅∑  

( ) ( )
1

                   6.4.
n

p P p p
n j j

j
EUE f x xτ δ

∞

=

= ⋅∑  

( )( ) ( )
1

                   6.4.
n

q Q q q
n i i

i
EOE f x xτ ε

∞

=

= − ⋅∑  

( )( ) ( )
1

                   6.4.
n

p P p p
n j j

j
EOE f x xτ στ

∞

=

= − ⋅∑   

( ) ( )( ) ( )
1 1

1
                   6.4.

n n

q Q q Q q q
n i i i

i
EE f x f x xτ ζ

− −

∞

=

= − ⋅∑  

( ) ( )( ) ( )
1 1

1
                   6.4.

n n

p P p P p p
n i i i

i
EE f x f x xτ η

− −

∞

=

= − ⋅∑  

Προτεραιότητα Τύπος µονάδας cq(MJ/s) cp(MW) cm r  
1 BPU3 500 400 0,80 0,1 
2 BPU2 250 100 0,40 0,1 
3 BPU1 200 150 0,75 0,1 
4 CU –  300 – 0,1 

Πίνακας 6.4.α. Λειτουργικά στοιχεία των µονάδων 

Θεωρείται η λειτουργία των ακόλουθων µονάδων: 3 µονάδες back – pressure και 1 
µονάδα condensing. Το παράδειγµα αφορά στη λειτουργία µίας διακριτής περιοχής 
θέρµανσης και µία περιοχή ηλεκτρικής ενέργειας και θεωρείται λειτουργία καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους, 8784 ώρες.  

Οι µονάδες εισάγονται σε σειρά προτεραιότητας βάσει της θερµικής και ηλεκτρικής 
τους παραγωγής, ( , )n p qc c c=  και βάσει του ρυθµού εξαναγκασµένης διακοπής 
λειτουργίας, r. Τα στοιχεία των µονάδων παρουσιάζονται στον πίνακα 6.1. Η σειρά 
λειτουργίας της κάθε µονάδας αντικατοπτρίζει τα οικονοµικά στοιχεία λειτουργίας 
της. Όπως παρατηρείται από την προτεραιότητα που παρουσιάζεται στον πίνακα 6.1 
αρχικά επιλέγεται να λειτουργούν οι µονάδες τύπου back – pressure βάσει της 
ικανότητας παραγωγής θερµικής ενέργειας. ∆ηλαδή, πρώτη λειτουργεί η µονάδα µε 
την µεγαλύτερη παραγωγή θερµικής ενέργειας και στην συνέχεια ακολουθούν οι 
άλλες δύο µονάδες back – pressure βάσει της φθίνουσας παραγόµενης ενέργειας. Στη 
συνέχεια λειτουργεί η µονάδα τύπου condensing. Στην περίπτωση που υπήρχαν 
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περισσότερες της µίας µονάδες τύπου condensing, η σειρά λειτουργίας θα 
καθοριζόταν βάσει της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας. Πρώτη θα λειτουργούσε η 
µονάδα µε την µεγαλύτερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θα ακολουθούσαν οι 
υπόλοιπες.  

Η προσοµοίωση πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια του προγράµµατος Matlab και του 
Microsoft Office Excel. Ο υπολογισµός των συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας 
µετά την εισαγωγή των µονάδων πραγµατοποιήθηκε στο Matlab και βασίστηκε στην 
απλοποίηση της σχέσης 6.2.3.β για µία περιοχή θέρµανσης και µία περιοχή 
ηλεκτρικής ενέργειας:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1  11                     6.4.n n n n n nf x r f x c r f x θ− −= − + +  

Στο σχήµα 6.4.α παρουσιάζεται η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας 0f  η οποία, 
όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, είναι η από κοινού συνάρτηση πυκνότητας 
πιθανότητας δύο µεταβλητών που ακολουθούν κανονική κατανοµή, σχέση 6.4.β. Στα 
σχήµατα 6.4.α – 6.4.ε παρουσιάζονται οι συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας 

1 2 3 4,  ,  ,  f f f f  όπως προκύπτουν µετά την εισαγωγή της πρώτης, δεύτερης, τρίτης και 
τέταρτης µονάδας αντίστοιχα, βάσει της σχέσης 6.4.θ.    

Για τον υπολογισµό της αναµενόµενης παραγωγής ενέργειας (EE), της αναµενόµενης 
µη χρησιµοποιούµενης ενέργειας (EUE) και της αναµενόµενης περίσσειας ενέργειας 
(ΕΟΕ) χρησιµοποιήθηκαν οι σχέσεις 6.4.γ – 6.4.η καθώς και οι προκύπτουσες από το 
Matlab τιµές των περιθωριακών συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας, Qf  και Pf . 

Από τα σχήµατα 6.4.β και 6.4.γ παρατηρείται ότι µετά την εισαγωγή της πρώτης και 
της δεύτερης µονάδας παραγωγής ενέργειας, η µορφή της συνάρτησης πυκνότητας 
πιθανότητας δεν µεταβάλλεται σηµαντικά. Αντίθετα, µεγάλη µεταβολή στο σχήµα 
της πραγµατοποιείται µετά την εισαγωγή της τρίτης µονάδας γεγονός που οφείλεται 
στην συνολικά µεγαλύτερη µετατόπιση της αρχικής συνάρτησης πυκνότητας 
πιθανότητας µετά την εισαγωγή της τρίτης και της τέταρτης µονάδας.        
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Σχήµα 6.4.α. Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας των τιµών των ζευγών της  παραγόµενης 
θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας πριν την λειτουργία των µονάδων 

 
 

 

Σχήµα 6.4.β. Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας των τιµών των ζευγών της  παραγόµενης 
θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας µετά την λειτουργία της µονάδας BPU3. 
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Σχήµα 6.4.γ. Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας των τιµών των ζευγών της  παραγόµενης 
θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας µετά την λειτουργία της µονάδας BPU2. 

 

 

Σχήµα 6.4.δ. Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας των τιµών των ζευγών της  παραγόµενης 
θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας µετά την λειτουργία της µονάδας BPU1. 
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Σχήµα 6.4.ε. Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας των τιµών των ζευγών της  παραγόµενης 
θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας µετά τη λειτουργία της µονάδας CU. 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης. 
Στον πίνακα 6.4.β και 6.4.γ παρουσιάζονται οι τιµές της περιθωριακής συνάρτησης 
πυκνότητας πιθανότητας ως προς q και ως προς p αντίστοιχα µετά την εισαγωγή της 
κάθε µονάδας παραγωγής ενέργειας. Οι τιµές αυτές θα χρησιµοποιούνται είναι 
βοηθητικές κατά τον υπολογισµό των µεγεθών της αναµενόµενης µη 
χρησιµοποιούµενης ενέργειας (EUE), της αναµενόµενης περίσσειας ενέργειας (ΕΟΕ) 
και της αναµενόµενης παραγωγής ενέργειας (EE), µεγέθη που παρουσιάζονται 
αντίστοιχα στους πίνακες 6.4.δ – 6.4.ε. 

 
 

Q(MJ/s)  P(ΜW) f1
Q f2

 Q f3
 Q f4

 Q 
448.9224 269.35344 5.213E-05 5.213E-06 1.174E-06 1.174E-07 
524.9243 314.9546 5.904E-05 5.904E-06 8.452E-07 8.454E-08 
536.9197 322.1518 5.609E-05 5.609E-06 7.667E-07 7.67E-08 
517.9197 310.7518 6.028E-05 6.028E-06 8.889E-07 8.89E-08 
496.2717 297.763 6.168E-05 6.168E-06 1.011E-06 1.011E-07 
339.669 203.8014 1.154E-05 1.154E-06 8.491E-07 8.491E-08 
533.9372 320.3623 5.692E-05 5.692E-06 7.864E-07 7.866E-08 
486.8865 292.1319 6.109E-05 6.109E-06 1.056E-06 1.056E-07 
548.519 329.1114 5.242E-05 5.242E-06 6.891E-07 6.895E-08 
559.8751 335.9251 4.82E-05 4.82E-06 6.123E-07 6.128E-08 
491.3969 294.8381 6.146E-05 6.146E-06 1.035E-06 1.035E-07 
532.5292 319.5175 5.728E-05 5.728E-06 7.96E-07 7.963E-08 
466.4857 279.8914 5.745E-05 5.745E-06 1.133E-06 1.133E-07 
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467.7551 280.6531 5.776E-05 5.776E-06 1.129E-06 1.129E-07 
461.7626 277.0576 5.62E-05 5.62E-06 1.147E-06 1.147E-07 
404.6629 242.7977 3.407E-05 3.407E-06 1.158E-06 1.158E-07 
523.3576 314.0146 5.935E-05 5.935E-06 8.547E-07 8.549E-08 
623.5245 374.1147 2.187E-05 2.187E-06 2.447E-07 2.462E-08 
442.1468 265.2881 4.967E-05 4.967E-06 1.183E-06 1.183E-07 
449.8463 269.9078 5.245E-05 5.245E-06 1.172E-06 1.172E-07 
572.2864 343.3718 4.311E-05 4.311E-06 5.303E-07 5.309E-08 
503.9498 302.3699 6.162E-05 6.162E-06 9.704E-07 9.705E-08 
654.1279 392.4767 1.234E-05 1.234E-06 1.334E-07 1.354E-08 
329.8947 197.9368 9.364E-06 9.364E-07 7.825E-07 7.825E-08 
396.6259 237.9755 3.069E-05 3.069E-06 1.137E-06 1.137E-07 

Πίνακας 6.4.β Τιµές περιθωριακής σ.π.π ως προς την θερµότητα για τα διάφορα ζεύγη 
παραγόµενου ηλεκτρισµού και θερµότητας 

 
 

Q(MJ/s)  P(ΜW) f1
P f2

 P f3
 P f4

 P 
448.9224 269.35344 5.213E-05 5.213E-06 1.1033E-06 1.1033E-07 
524.9243 314.9546 5.904E-05 5.904E-06 7.11E-07 7.11E-08 
536.9197 322.1518 5.609E-05 5.609E-06 6.487E-07 6.487E-08 
517.9197 310.7518 6.028E-05 6.028E-06 7.467E-07 7.467E-08 
496.2717 297.763 6.168E-05 6.168E-06 8.553E-07 8.553E-08 
339.669 203.8014 1.154E-05 1.154E-06 1.6763E-06 1.6789E-07 
533.9372 320.3623 5.692E-05 5.692E-06 6.642E-07 6.642E-08 
486.8865 292.1319 6.109E-05 6.109E-06 9.02E-07 9.02E-08 
548.519 329.1114 5.242E-05 5.242E-06 5.877E-07 5.877E-08 
559.8751 335.9251 4.82E-05 4.82E-06 5.276E-07 5.276E-08 
491.3969 294.8381 6.146E-05 6.146E-06 8.795E-07 8.795E-08 
532.5292 319.5175 5.728E-05 5.728E-06 6.716E-07 6.716E-08 
466.4857 279.8914 5.745E-05 5.745E-06 1.0065E-06 1.0065E-07 
467.7551 280.6531 5.776E-05 5.776E-06 0.000001 0.0000001 
461.7626 277.0576 5.62E-05 5.62E-06 1.0318E-06 1.0318E-07 
404.6629 242.7977 3.407E-05 3.407E-06 1.3771E-06 1.3771E-07 
523.3576 314.0146 5.935E-05 5.935E-06 7.189E-07 7.189E-08 
623.5245 374.1147 2.187E-05 2.187E-06 2.239E-07 2.239E-08 
442.1468 265.2881 4.967E-05 4.967E-06 1.1424E-06 1.1424E-07 
449.8463 269.9078 5.245E-05 5.245E-06 1.0979E-06 1.0979E-07 
572.2864 343.3718 4.311E-05 4.311E-06 4.62E-07 4.62E-08 
503.9498 302.3699 6.162E-05 6.162E-06 8.168E-07 8.168E-08 
654.1279 392.4767 1.234E-05 1.234E-06 1.249E-07 1.249E-08 
329.8947 197.9368 9.364E-06 9.364E-07 1.6814E-06 1.6854E-07 
396.6259 237.9755 3.069E-05 3.069E-06 1.4278E-06 1.4279E-07 

Πίνακας 6.4.γ. Τιµές περιθωριακής σ.π.π ως προς την ηλεκτρική ενέργεια για τα διάφορα ζεύγη 
παραγόµενου ηλεκτρισµού και θερµότητας 

 
Q(MJ/s)  P(ΜW) EUE1p EUE2p EUE3p EUE4p 
448.9224 269.35344 222.077463 22,207746 4.5802691 0,4580269 
524.9243 314,9546 261.011598 26,10116 3.1220414 0,3122041 
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536.9197 322.1518 249,377337 24.937734 2,8687032 0.2868703 
517,9197 310.7518 265,656614 0.0144538 3,2648576 0.3264858 
496,2717 297.763 269,057051 26.905705 3,6867034 0.3686703 
339,669 203.8014 45,9232351 4.5923235 6,2613666 0.6274905 

533,9372 320.3623 252,691783 25.269178 2.9321112 0.2932111 
486.8865 292.1319 265.293596 26.52936 3.861918 0.3861918 
548.519 329.1114 234.274534 23.427453 2.6158082 0.2615808 

559.8751 335.9251 216.538529 21.653853 2.3624494 0.2362449 
491.3969 294.8381 267.493653 26.749365 3.7778568 0.3777857 
532.5292 319.5175 254.147031 25.414703 2.9623142 0.2962314 
466.4857 279.8914 246.989586 24.698959 4.2414785 0.4241479 
467.7551 280.6531 248.487308 24.848731 4.2183361 0.4218336 
461.7626 277.0576 241.004971 24.100497 4.3310449 0.4331045 
404.6629 242.7977 141.600475 14.160047 5.4846519 0.5484652 
523.3576 314.0146 262.196597 26.21966 3.1538173 0.3153817 
623.5245 374.1147 101.164954 10.116495 1.0350178 0.1035018 
442.1468 265.2881 210.824471 21.082447 4.7141183 0.4714118 
449.8463 269.9078 223.559015 22.355901 4.5615425 0.4561543 
572.2864 343.3718 194.782131 19.478213 2.0820219 0.2082022 
503.9498 302.3699 269.789029 26.978903 3.5393507 0.3539351 
654.1279 392.4767 57.9384395 5.793844 0.5860167 0.0586017 
329.8947 197.9368 37.0037294 3.7003729 6.22031 0.6240965 
396.6259 237.9755 126.908882 12.690888 5.6417764 0.5642349 

Πίνακας 6.4.δ. Τιµές της αναµενόµενης µη χρησιµοποιούµενης ηλεκτρικής ενέργειας 

 
Q(MJ/s)  P(ΜW) EUE1q EUE2q EUE3q EUE4q 
448.9224 269.35344 133.24648 13.324648 2.7562554 0.27562554 
524.9243 314.9546 156.60696 15.660696 2.16021946 0.21605714 
536.9197 322.1518 149.6264 14.96264 1.98064047 0.19811658 
517.9197 310.7518 159.39397 15.939397 2.25714998 0.22573234 
496.2717 297.763 161.43423 16.143423 2.51119745 0.25113708 
339.669 203.8014 27.553941 2.7553941 1.73292628 0.17329263 

533.9372 320.3623 151.61507 15.161507 2.02612403 0.2026476 
486.8865 292.1319 159.17616 15.917616 2.59719366 0.25971937 
548.519 329.1114 140.56472 14.056472 1.79727435 0.17979782 

559.8751 335.9251 129.92312 12.992312 1.61124589 0.16121231 
491.3969 294.8381 160.49619 16.049619 2.55771702 0.2557717 
532.5292 319.5175 152.48822 15.248822 2.04834774 0.20488731 
466.4857 279.8914 148.19375 14.819375 2.72100391 0.27211773 
467.7551 280.6531 149.09238 14.909238 2.71529661 0.27154751 
461.7626 277.0576 144.60298 14.460298 2.73709562 0.27370956 
404.6629 242.7977 84.960284 8.4960284 2.56404563 0.25640456 
523.3576 314.0146 157.31796 15.731796 2.1813047 0.21816566 
623.5245 374.1147 60.698972 6.0698972 0.67193179 0.06745635 
442.1468 265.2881 126.49468 12.649468 2.75293393 0.27529339 
449.8463 269.9078 134.13541 13.413541 2.75656421 0.27565642 
572.2864 343.3718 116.86928 11.686928 1.40823337 0.1409284 
503.9498 302.3699 161.87342 16.187342 2.43040635 0.24305797 
654.1279 392.4767 34.763063 3.4763063 0.37302514 0.03765692 
329.8947 197.9368 22.202237 2.2202237 1.58033533 0.15803353 
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396.6259 237.9755 76.145329 7.6145329 2.4899866 0.24899866 

Πίνακας 6.4.ε. Τιµές της αναµενόµενης µη χρησιµοποιούµενης θερµικής ενέργειας 

Βάσει των πινάκων 6.4.δ και 6.4.ε παρατηρείται ότι η διαδοχική προσθήκη των 
µονάδων οδηγεί σε µείωση  της τιµής της αναµενόµενης χρησιµοποιούµενης 
ενέργειας τόσο όσον αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής όσο και θερµικής ενέργειας. 
Για το ίδιο υπό εξέταση ζεύγος τιµών (p, q) προκύπτει µικρότερη τιµή µη 
χρησιµοποιούµενης θερµικής ενέργειας εν συγκρίσει µε την αντίστοιχη τιµή της 
ηλεκτρικής ενέργειας, δεδοµένου ότι οι υπολογισµοί βασίζονται στο κριτήριο της 
θερµικής προτεραιότητας. Επίσης, παρατηρούµε ότι οι τιµές της τέταρτης στήλης 
προκύπτουν από την µετατόπιση κατά µία θέση προς τα αριστερά της υποδιαστολής 
στις τιµές της τρίτης στήλης. Το ίδιο ισχύει και για τις τιµές της τέταρτης και πέµπτης 
στήλης.   

Q(MJ/s)  P(ΜW) EOE1p EOE2p EOE3p EOE4p 
448.9224 269.35344 -222.077463 -22.207746 -4.5802691 -0.4580269 
524.9243 314.9546 -261.011598 -26.10116 -3.1220414 -0.3122041 
536.9197 322.1518 -249.377337 -24.937734 -2.8687032 -0.2868703 
517.9197 310.7518 -265.656614 -0.0144538 -3.2648576 -0.3264858 
496.2717 297.763 -269.057051 -26.905705 -3.6867034 -0.3686703 
339.669 203.8014 -45.9232351 -4.5923235 -6,2613666 -0.6274905 

533,9372 320.3623 -252.691783 -25.269178 -2.9321112 -0.2932111 
486.8865 292.1319 -265.293596 -26.52936 -3.861918 -0.3861918 
548.519 329.1114 -234.274534 -23.427453 -2.6158082 -0.2615808 

559.8751 335.9251 -216.538529 -21.653853 -2.3624494 -0.2362449 
491.3969 294.8381 -267.493653 -26.749365 -3.7778568 -0.3777857 
532.5292 319.5175 -254.147031 -25.414703 -2.9623142 -0.2962314 
466.4857 279.8914 -246.989586 -24.698959 -4.2414785 -0.4241479 
467.7551 280.6531 -248.487308 -24.848731 -4.2183361 -0.4218336 
461.7626 277.0576 -241.004971 -24.100497 -4.3310449 -0.4331045 
404.6629 242.7977 -141.600475 -14.160047 -5.4846519 -0.5484652 
523.3576 314.0146 -262.196597 -26.21966 -3.1538173 -0.3153817 
623.5245 374.1147 -101.164954 -10.116495 -1.0350178 -0.1035018 
442.1468 265.2881 -210.824471 -21.082447 -4.7141183 -0.4714118 
449.8463 269.9078 -223.559015 -22.355901 -4.5615425 -0.4561543 
572.2864 343.3718 -194.782131 -19.478213 -2.0820219 -0.2082022 
503.9498 302.3699 -269.789029 -26.978903 -3.5393507 -0.3539351 
654.1279 392.4767 -57.9384395 -5.793844 -0.5860167 -0.0586017 
329.8947 197.9368 -37.0037294 -3.7003729 -6.22031 -0.6240965 
396.6259 237.9755 -126.908882 -12.690888 -5.6417764 -0.5642349 

Πίνακας 6.4.στ. Τιµές της αναµενόµενης περίσσειας ηλεκτρικής ενέργειας 

 
Q(MJ/s)  P(ΜW) EOE1q EOE2q EOE3q EOE4q 
448.9224 269.35344 -133.24648 -13.324648 -2.7562554 -0.27562554 
524.9243 314.9546 -156.60696 -15.660696 -2.16021946 -0.21605714 
536.9197 322.1518 -149.6264 -14.96264 -1.98064047 -0.19811658 
517.9197 310.7518 -159.39397 -15.939397 -2.25714998 -0.22573234 
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496.2717 297.763 -161.43423 -16.143423 -2.51119745 -0.25113708 
339.669 203.8014 -27.553941 -2.7553941 -1.73292628 -0.17329263 
533.9372 320.3623 -151.61507 -15.161507 -2.02612403 -0.2026476 
486.8865 292.1319 -159.17616 -15.917616 -2.59719366 -0.25971937 
548.519 329.1114 -140.56472 -14.056472 -1.79727435 -0.17979782 
559.8751 335.9251 -129.92312 -12.992312 -1.61124589 -0.16121231 
491.3969 294.8381 -160.49619 -16.049619 -2.55771702 -0.2557717 
532.5292 319.5175 -152.48822 -15.248822 -2.04834774 -0.20488731 
466.4857 279.8914 -148.19375 -14.819375 -2.72100391 -0.27211773 
467.7551 280.6531 -149.09238 -14.909238 -2.71529661 -0.27154751 
461.7626 277.0576 -144.60298 -14.460298 -2.73709562 -0.27370956 
404.6629 242.7977 -84.960284 -8.4960284 -2.56404563 -0.25640456 
523.3576 314.0146 -157.31796 -15.731796 -2.1813047 -0.21816566 
623.5245 374.1147 -60.698972 -6.0698972 -0.67193179 -0.06745635 
442.1468 265.2881 -126.49468 -12.649468 -2.75293393 -0.27529339 
449.8463 269.9078 -134.13541 -13.413541 -2.75656421 -0.27565642 
572.2864 343.3718 -116.86928 -11.686928 -1.40823337 -0.1409284 
503.9498 302.3699 -161.87342 -16.187342 -2.43040635 -0.24305797 
654.1279 392.4767 -34.763063 -3.4763063 -0.37302514 -0.03765692 
329.8947 197.9368 -22.202237 -2.2202237 -1.58033533 -0.15803353 
396.6259 237.9755 -76.145329 -7.6145329 -2.4899866 -0.24899866 

Πίνακας 6.4.ζ. Τιµές της αναµενόµενης περίσσειας θερµικής ενέργειας 

Από τις σχέσεις υπολογισµού της αναµενόµενης περίσσειας ενέργειας 6.4.ε και 6.4.στ 
και την σύγκρισή τους µε τις σχέσεις 6.4.γ και 6.4.δ, παρατηρούµε ότι πρόκειται για 
την αρνητική τιµή της αναµενόµενης µη χρησιµοποιούµενης ενέργειας, γεγονός που 
φαίνεται και µέσω της παρατήρησης των αντίστοιχων τιµών των πινάκων 6.4.δ, 6.6.ε 
και 6.4.στ, 6.4.ζ.  

 
 

Q(MJ/s)  P(ΜW) EE1p EE2p EE3p EE4p 
448.9224 269.35344 1998.69717 199.86972 17.627477 4.1222422 
524.9243 314.9546 2349.10438 234.91044 22.979118 2.8098372 
536.9197 322.1518 2244.39603 224.4396 22.06903 2.5818329 
517.9197 310.7518 2390.90952 239.09095 23.300804 2.9383718 
496.2717 297.763 2421.51346 242.15135 23.219002 3.318033 
339.669 203.8014 413.280217 41.330912 -1.6690431 5.6338761 

533.9372 320.3623 2274.22604 227.4226 22.337067 2.6389001 
486.8865 292.1319 2387.64237 238.76424 22.667442 3.4757262 
548.519 329.1114 2108.4708 210.84708 20.811645 2.3542274 

559.8751 335.9251 1948.84676 0.0851463 19.291403 2.1262045 
491.3969 294.8381 2407.44288 240.74429 22.971508 3.4000711 
532.5292 319.5175 2287.32328 228.73233 22.452389 2.6660828 
466.4857 279.8914 2222.90628 222.29063 20.45748 3.8173307 
467.7551 280.6531 2236.38577 223.63858 20.630395 3.7965025 
461.7626 277.0576 2169.04474 216.90447 19.769452 3.8979404 
404.6629 242.7977 1274.40427 127.44043 8.6753956 4.9361867 
523.3576 314.0146 2359.76937 235.97694 23.065842 2.8384355 
623.5245 374.1147 910.484589 91.048459 9.0814777 0.931516 
442.1468 265.2881 1897.42024 189.74202 16.368329 4.2427065 
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449.8463 269.9078 2012.03113 201.20311 17.794359 4.1053883 
572.2864 343.3718 1753.03918 175.30392 17.396191 1.8738197 
503.9498 302.3699 2428.10126 242.81013 23.439552 3.1854157 
654.1279 392.4767 521.445956 52.144596 5.2078273 0.527415 
329.8947 197.9368 332.974911 33.303356 -2.5199371 5.5962135 
396.6259 237.9755 1142.17994 1080.8615 7.0491118 5.0775414 

Πίνακας 6.4.η. Τιµές της αναµενόµενης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

Q(MJ/s)  P(ΜW) EE1q EE2q EE3q EE4q 
448.9224 269.35344 1199.2183 119.92183 10.5683924 2.48062986 
524.9243 314.9546 1409.4626 140.94626 13.5004764 1.94416232 
536.9197 322.1518 1346.6376 134.66376 12.9819997 1.78252389 
517.9197 310.7518 1434.5457 143.45457 13.6822468 2.03141764 
496.2717 297.763 1452.9081 145.29081 13.6322256 2.26006037 
339.669 203.8014 247.96813 24.798547 1.0224678 1.55963365 

533.9372 320.3623 1364.5356 136.45356 13.1353829 1.82347644 
486.8865 292.1319 1432.5854 143.25854 13.3204221 2.3374743 
548.519 329.1114 1265.0825 126.50825 12.2591976 1.61747653 

559.8751 335.9251 1169.308 116.9308 11.3810658 1.45003358 
491.3969 294.8381 1444.4657 144.44657 13.4919021 2.30194532 
532.5292 319.5175 1372.394 137.2394 13.2004741 1.84346044 
466.4857 279.8914 1333.7438 133.37438 12.0983712 2.44888618 
467.7551 280.6531 1341.8315 134.18315 12.1939418 2.44374909 
461.7626 277.0576 1301.4268 130.14268 11.7232026 2.46338606 
404.6629 242.7977 764.64256 73.639996 5.93198282 2.30764106 
523.3576 314.0146 1415.8616 141.58616 13.5504911 1.96313904 
623.5245 374.1147 546.29075 54.629075 5.39796541 0.60447544 
442.1468 265.2881 1138.4521 113.84521 9.89653432 2.47764054 
449.8463 269.9078 1207.2187 120.72187 10.6569766 2.48090779 
572.2864 343.3718 1051.8235 105.18235 10.2786944 1.26730497 
503.9498 302.3699 1456.8608 145.68608 13.7569353 2.18734838 
654.1279 392.4767 312.86757 31.286757 3.10328119 0.33536822 
329.8947 197.9368 199.78494 18.788333 0.63988841 1.4223018 
396.6259 237.9755 685.30796 68.530796 5.12454628 2.24098794 

Πίνακας 6.4.θ. Τιµές της αναµενόµενης παραγωγής θερµικής ενέργειας 

Βάσει των πινάκων 6.4.η και 6.4.θ παρατηρούµε ότι ποσότητα της αναµενόµενης 
παραγωγής θερµικής ενέργειας βρίσκεται σε επίπεδα κατώτερα των αντίστοιχων 
επιπέδων της ηλεκτρικής ενέργειας. Το γεγονός αυτό εξηγείται βάσει του κριτηρίου της 
θερµικής προτεραιότητας που δίνει έµφαση στην ρύθµιση της παραγωγής της θερµικής 
ενέργειας έναντι της παραγωγής της ηλεκτρικής. Η ύπαρξη περίσσειας ηλεκτρικής 
ενέργειας δεν αποτελεί συνήθως περιοριστικό παράγοντα κατά τον σχεδιασµό της 
λειτουργίας των σταθµών συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας δεδοµένου ότι η 
περίσσεια ενέργειας µπορεί να τροφοδοτήσει το δηµόσιο δίκτυο γεγονός που δεν 
µπορεί πάντα να συµβεί µε την περίσσεια της θερµικής ενέργειας. 
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6.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η χρήση των συστηµάτων CHP γίνεται όλο και πιο ευρεία και συνεπώς καθίσταται 
πολύ σηµαντική η ανάλυση της συµπεριφοράς του συστήµατος κατά τη σχεδίαση της 
επέκτασής του. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η εκτίµηση της σχέσης µεταξύ της ζήτησης 
και της παραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας. 

Όσον αφορά στα παραδοσιακά συστήµατα παραγωγής ηλεκτρικής µόνο ενέργειας, η 
διαδικασία αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τη βοήθεια µεθόδων προσοµοίωσης 
όπως η µέθοδος Baleriaux – Booth, που επιτρέπει την εκτίµηση δεικτών που αφορούν 
στην συνολική επάρκεια του συστήµατος, όπως η πιθανότητα απώλειας φορτίου και η 
αναµενόµενη µη χρησιµοποιούµενη ενέργεια.  

Στην παρούσα ανάλυση, σκοπός ήταν η παρουσίαση της εφαρµογής της µεθόδου σε 
συστήµατα συµπαραγωγής µε πολλαπλές περιοχές θέρµανσης, που περιλαµβάνουν τις 
κύριες µονάδες συµπαραγωγής τύπου condensing και back – pressure και η εφαρµογή 
της σε σύστηµα µε µία περιοχή θέρµανσης και µία περιοχή ηλεκτρικής ενέργειας.  

Τα χαρακτηριστικά µεγέθη που χρησιµοποιήθηκαν προκύπτουν άµεσα από γενίκευση 
των αντίστοιχων µεγεθών της συµβατικής ηλεκτρικής ανάλυσης ώστε να εφαρµοστούν 
και στην ανάλυση της παραγωγής θερµότητας. Ωστόσο, στην ανάλυση της 
συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και ενέργειας πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι 
παράγοντες όπως η πιθανότητα της ύπαρξης περίσσειας ενέργειας, είτε θερµικής είτε 
ηλεκτρικής. Το γεγονός αυτό αποτελεί άµεση συνέπεια της σχέσης εξάρτησης µεταξύ 
των δύο ειδών της παραγόµενης ενέργειας. Συνεπώς, στα συστήµατα CHP τα 
χαρακτηριστικά µεγέθη δεν είναι µεταξύ τους ανεξάρτητα. 

Η ανάλυση πραγµατοποιείται υπό την προσέγγιση ότι η παραγωγή θερµότητας 
παρουσιάζει την µεγαλύτερη προτεραιότητα στην ρύθµιση γεγονός που διευκολύνει τον 
ορισµό των διαφόρων µεγεθών. 

Συµπερασµατικά, αποδεικνύεται ότι είναι εφικτή η εφαρµογή των παραδοσιακών 
µεθόδων, που αφορούν στα συµβατικά συστήµατα ηλεκτρικής ενέργειας, και στα 
συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας. Οι νέες µέθοδοι που 
προκύπτουν µετά την διεύρυνση των παραδοσιακών, υπό το κριτήριο της θερµικής 
προτεραιότητας, παρέχουν µε µεγάλη ακρίβεια µοναδικές τιµές αποτελεσµάτων.   
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Κεφάλαιο 7 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

7.1. ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΜΩΝ CHP 

Συµπερασµατικά, γίνεται κατανοητό ότι η συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και 
θερµότητας, δηλαδή η σύγχρονη παραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας από 
την ίδια πηγή ενέργειας παρέχει σπουδαία πλεονεκτήµατα έναντι της παραγωγής 
ενέργειας από συµβατικές µονάδες παραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας. 
Επιτυγχάνεται αποδοτικότερη χρησιµοποίηση και συνεπώς εξοικονόµηση του 
καυσίµου σε εργοπαραγωγικές διαδικασίες που περιλαµβάνουν εξώθερµες 
µετατροπές ενέργειας, ενώ το σηµαντικότερο όφελος προκύπτει από την τελική 
εκποµπή λιγότερων αερίων ρύπων στην ατµόσφαιρα και την συντελούµενη 
προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Επιπλέον, ο υψηλός βαθµός 
απόδοσης της συµπαραγωγής δεν εξαρτάται από την κλίµακα του σταθµού και έτσι 
µπορεί να εφαρµοστεί σε τοπική κλίµακα, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες 
συγκεκριµένων φορτίων. Η εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγχάνεται µε την 
εφαρµογή της συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας είναι σηµαντική και 
µπορεί να υπολογιστεί βάσει της θερµοδυναµικής µελέτης αρκεί να είναι γνωστές οι 
αποδόσεις των εσωτερικών µονάδων του σταθµού ενέργειας. Παρόλα αυτά, η 
διαστασιολόγηση της εγκατάστασης για την πλήρη κάλυψη του θερµικού και του 
ηλεκτρικού φορτίου είναι συχνά σύνθετη ενώ παράλληλα τροχοπέδη στην περαιτέρω 
εφαρµογή των συστηµάτων συµπαραγωγής αποτελούν διάφοροι οικονοµικοί 
παράγοντες. 

Το πρώτο συµπέρασµα της εισαγωγικής µελέτης της θερµοδυναµικής των σταθµών 
συµπαραγωγής και των χαρακτηριστικών µεγεθών τους είναι ότι η τροποποίηση ενός 
συµβατικού σταθµού για τις ανάγκες της συµπαραγωγής αυξάνει τον συντελεστή 
διάθεσης της ενέργειας, σε βάρος όµως της θερµικής απόδοσης. Ωστόσο, 
δηµιουργείται ένας πιο οικονοµικός σταθµός, καθώς παράγονται δύο προϊόντα 
διαφορετικής αξίας, η ηλεκτρική ενέργεια και η ωφέλιµη θερµότητα. Η θερµική 
απόδοση δεν αποτελεί πλέον επαρκές λειτουργικό κριτήριο. Ο συντελεστής διάθεσης 
της ενέργειας αποδεικνύεται πιο χρήσιµος χωρίς όµως να προσφέρει την βέλτιστη 
δυνατή περιγραφή του συστήµατος αφού δεν εκφράζεται η διαφορά της τιµής 
ανάµεσα στην ηλεκτρική και την θερµική ενέργεια. Ο λόγος της εξοικονοµούµενης 
ενέργειας του καυσίµου FESR είναι πιο σηµαντικός, αφού έχει πιο άµεση σχέση µε 
την οικονοµική ανάλυση που απαιτείται.  

Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάστηκε η τεχνολογία των mini – και micro – στροβίλων στην 
συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας. Εν συγκρίσει µε άλλες τεχνολογίες 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µικρής κλίµακας, η χρήση mini- και micro- 
στροβίλων παρέχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα που αφορούν κυρίως στην 
κατανεµηµένη παραγωγή ενέργειας. Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποια, τεχνικά και µη, 
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προβλήµατα που αποτελούν τροχοπέδη στην εφαρµογή της συγκεκριµένης 
τεχνολογίας. Υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά µε τη δυναµική τους στην αγορά παρόλο 
που η χρήση τους σε βιοµηχανικούς και εµπορικούς τοµείς µπορεί να αποδειχθεί 
ιδιαίτερα αποδοτική. Μία ουσιώδης βελτίωση του κόστους, της απόδοσης, της 
ανθεκτικότητας και των περιβαλλοντικών εκποµπών µπορεί να καταστήσει τα 
συστήµατα περισσότερο ελκυστικά στα πλαίσια της αγοράς. 

Οι µικροστρόβιλοι παρέχουν πλεονεκτήµατα εν συγκρίσει µε τις υπόλοιπες 
τεχνολογίες που εφαρµόζονται στην παραγωγή ενέργειας µικρής κλίµακας. Για 
παράδειγµα, το µικρό µέγεθος και βάρος ανά µονάδα ενέργειας οδηγούν σε µειωµένο 
κόστος κατασκευής, σε µικρότερο αριθµό κινητών εξαρτηµάτων, σε λιγότερο  
θόρυβο καθώς και σε µείωση των εκποµπών στα πλαίσια ενός σταθµού 
συµπαραγωγής. Επίσης, παρουσιάζουν και άλλα πλεονεκτήµατα όπως το µικρό 
κόστος συντήρησης, το χαµηλό επίπεδο δονήσεων, ο υψηλός βαθµός απώλειας 
θερµότητας και ο µικρός χρόνος διανοµής ενέργειας.  

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η χρήση των αεροστροβίλων στην παραγωγή 
ενέργειας ενώ προβλέπεται περαιτέρω αύξηση της χρήσης τους, κυρίως στον τοµέα 
των συστηµάτων κατανεµηµένης ενέργειας. Επίσης, έχει διευρυνθεί η χρήση των 
συστηµάτων συµπαραγωγής λόγω των βελτιώσεων στην απόδοση και των 
περιβαλλοντικών οφελών. Ωστόσο, δεν υπάρχει βεβαιότητα αναφορικά µε το µέλλον 
τους αφού πολλοί παράγοντες καθιστούν την περαιτέρω χρήση τους δύσκολη. Ένα 
πολύ µεγάλο πρόβληµα αποτελεί το κόστος της γεννήτριας. Παράλληλα, πρέπει να 
καθοριστεί το αν η παραγωγή τους θα αφορά ευρεία ή περιορισµένη αγορά. 
Σηµαντική τεχνική πρόκληση αποτελεί η κατασκευή συστηµάτων που παρουσιάζουν 
ευελιξία όσον αφορά στο χρησιµοποιούµενο καύσιµο ενώ η διεξαγωγή ελέγχων ώστε 
να επαληθευτούν οι βέλτιστες συνθήκες καύσης για τους διαφορετικούς τύπους 
καυσίµων κρίνεται απαραίτητη. Αναγκαία είναι επίσης η θέσπιση κανόνων που 
αφορούν στην διασύνδεσή τους στο ηλεκτρικό δίκτυο, διαδικασία που αποτελεί 
σοβαρό πρόβληµα.  

Συµπερασµατικά, η χρήση της τεχνολογίας micro – στροβίλων στη συµπαραγωγή 
ηλεκτρισµού και θερµότητας εµπεριέχει πλεονεκτήµατα αλλά και µειονεκτήµατα. Το 
µέλλον τους εξαρτάται από τις δυνατότητες αγοράς τους αλλά και από την 
κυβερνητική πολιτική που θα ακολουθηθεί.  

Η θερµοδυναµική ανάλυση ενός σταθµού παίζει καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασµό 
του. Το έργο και η ωφέλιµη ενέργεια των σταθµών συµπαραγωγής µπορούν να 
υπολογισθούν µε επαρκή ακρίβεια. ∆εδοµένου του θερµικού και του ηλεκτρικού 
φορτίου ή του λόγου τους, είναι δυνατή η εκτίµηση της απαιτούµενης ενεργειακής 
τροφοδοσίας και του ρυθµού τροφοδοσίας καυσίµου του σταθµού. Επιπλέον, µπορεί 
να υπολογιστεί και η εξοικονόµηση καυσίµου που επιτυγχάνεται, µε την εφαρµογή 
συστηµάτων συµπαραγωγής στη θέση συµβατικών ανεξάρτητων µονάδων (ηλεκτρική 
θέρµανση χώρου, θέρµανση µε άνθρακα, λέβητες άνθρακα, αερίου ή πετρελαίου) που 
καλύπτουν το ίδιο φορτίο. Η εξοικονόµηση που επιτυγχάνεται είναι συνήθως αρκετά 
σηµαντική µε αποτέλεσµα οι µη αποδοτικές πηγές να τίθενται εκτός λειτουργίας. 
Παρόλα αυτά, ο λόγος της µη καθολικής χρήσης των σταθµών συµπαραγωγής και 
ηλεκτρισµού έγκειται στην οικονοµική τους εκτίµηση και ιδιαίτερα στο αν 
δικαιολογείται η επένδυση των απαιτούµενων κεφαλαίων για την εγκατάσταση του 
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σταθµού συµπαραγωγής. Μία τέτοια επένδυση δεν θα περιλάµβανε µόνο ένα νέο και 
διαφορετικό τύπο σταθµού παραγωγής αλλά και το κόστος µεγάλων και µικρότερων 
δικτύων θέρµανσης. 

Όπως παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 3, η οικονοµική βελτιστοποίηση του σχεδιασµού 
και της λειτουργίας των συστηµάτων συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας 
συνήθως βασίζεται στην εξέταση διαφόρων επενδυτικών κριτηρίων. Κάθε µέθοδος 
περιλαµβάνει τη σύγκριση ενός νέου σχήµατος µε κάποιο άλλο συνήθως προϋπάρχον. 
Έχει πραγµατοποιηθεί η κατηγοριοποίηση πολλών διαφορετικών µεθόδων 
αξιολόγησης σχεδίων σε τέσσερις βασικούς τύπους: µέθοδοι καθαρής παρούσας 
αξίας – NPV, µέθοδοι ρυθµού απόδοσης, µέθοδοι λόγων και µέθοδοι αποπληρωµής. 
Κάποια αποτελέσµατα µπορούν να εξαχθούν γρήγορα (π.χ. στην περίπτωση του 
απλού υπολογισµού της περιόδου αποπληρωµής, βασισµένου στο αρχικό κεφαλαιακό 
κόστος). Πιο πολύπλοκες µέθοδοι περιλαµβάνουν την εκτίµηση της χρονικής αξίας 
του χρήµατος και την έννοια των προεξοφληµένων ταµειακών ροών. Οι τεχνικές των 
προεξοφληµένων ταµειακών ροών, συνήθως αλλά όχι πάντα, χρησιµοποιούνται για 
να περιγράψουν την αλληλεπίδραση µεταξύ του επενδεδυµένου κεφαλαίου και της 
προκύπτουσας εξοικονόµησης καυσίµου, λόγω της µετατροπής του συµβατικού 
σταθµού σε σταθµό συµπαραγωγής. Το εξοικονοµούµενο κεφάλαιο, από την 
βελτιωµένη χρήση της ενέργειας, µείον τις επιπλέον απαιτήσεις σε κεφάλαια και 
άλλα έξοδα, µπορεί να εξοφληθεί στην αρχή της λειτουργίας της εγκατάστασης και 
να καθορισθεί µία καθαρή παρούσα αξία ή µία ισοκατανεµηµένη ετησίως αξία της 
ταµειακής ροής. Ακολουθώντας τον ίδιο τύπο ανάλυσης µπορούν να εκτιµηθούν τα 
ακόλουθα µεγέθη: 

• Έντοκη περίοδος αποπληρωµής 

• Εσωτερικός βαθµός απόδοσης του κεφαλαίου 

• Το αρχικό κεφάλαιο το οποίο µηδενίζει την καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης 
σε συγκεκριµένο χρόνο ζωής και µε συγκεκριµένο επιτόκιο. 

Αν και υπάρχει µία πληθώρα διαθέσιµων κριτηρίων, τυπικά αυτά που 
χρησιµοποιούνται περισσότερο και οδηγούν στην αποδοχή ή στην απόρριψη του 
σχεδίου είναι η καθαρή παρούσα αξία, ο εσωτερικός βαθµός απόδοσης και η 
περίοδος αποπληρωµής. Ωστόσο, η εφαρµογή περισσότερων του ενός οικονοµικού 
κριτηρίου µπορεί να προσφέρει χρήσιµες πληροφορίες και να συµβάλει στην πλήρη 
περιγραφή του σταθµού.      

Επίσης, στο κεφάλαιο 3 παρουσιάστηκε η οικονοµοτεχνική σύγκριση διαφόρων 
τεχνολογιών συµπαραγωγής όσον αφορά στην χρήση τους σε µονοκατοικία. Τα 
αποτελέσµατα της σύγκρισης δείχνουν ότι λίγοι σταθµοί είναι κατάλληλοι για την 
εφαρµογή αυτή. Στην ανάλυση λήφθηκαν υπόψη τέσσερις σηµαντικοί οικονοµικοί 
παράγοντες: η τιµή του καυσίµου, η τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας, οι αποδοχές λόγω 
της ανατροφοδοτούµενης ηλεκτρικής ενέργειας και το κόστος επένδυσης που αφορά 
στη συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας. Επιπλέον των καθαρά οικονοµικών 
παραγόντων, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που παίζουν σοβαρό ρόλο. Σε αυτούς 
συγκαταλέγονται η αξιοπιστία των συστηµάτων, η ευκολία χρήσης ενός συγκεκριµένου 
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συστήµατος, καθώς και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Επί του παρόντος, δεδοµένων 
των συνθηκών που επικρατούν, τα συµβατικά συστήµατα παραγωγής ενέργειας 
παραµένουν τα πιο αξιόπιστα. Από την άλλη πλευρά, οι κυψέλες καυσίµου και τα 
συστήµατα micro CHP παρουσιάζουν οικολογικά πλεονεκτήµατα όσον αφορά στην 
εκποµπή CO2 και στην πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση.  

Από την µελέτη συµπεραίνεται ότι τα πιο αισιόδοξα αποτελέσµατα τα παρουσιάζει η 
τεχνολογία των κυψελών καυσίµου, η οποία παρουσιάζει αρχικό θερµικό κόστος 
παρόµοιο µε το αντίστοιχο του σεναρίου αναφοράς. Στο σχήµα 7.1.α παρουσιάζονται 
τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ευαισθησίας που αφορά στην µεταβολή σηµαντικών 
παραγόντων. 

 

Σχήµα 7.1.α. Ανάλυση ευαισθησίας του αρχικού θερµικού κόστους του σεναρίου αναφοράς και των 
κυψελών καυσίµου. 

Εκτός των κυψελών καυσίµου, και άλλες τεχνολογίες παρουσιάζουν πολλά 
υποσχόµενα οικονοµικά αποτελέσµατα. Σηµαντικό τροχοπέδη αποτελεί το κόστος 
επένδυσης των υπό εξέταση σταθµών συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας, το 
οποίο προς το παρόν είναι ιδιαιτέρως υψηλό και εµποδίζει την επέκταση της εφαρµογής 
των σταθµών που εξετάστηκαν. Μείωση του κόστους επένδυσης των σταθµών 
συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας µπορεί να οδηγήσει στην προώθησή τους 
στην αγορά ενέργειας. Επίσης, πολύ σηµαντικό ρόλο παίζει το γεγονός ότι µία 
µονοκατοικία δεν αποτελεί την ιδεατή εφαρµογή συστηµάτων συµπαραγωγής. Παρόλα 
αυτά µελετήθηκε η πιθανή εφαρµογή τους ώστε να εξεταστεί η δυναµική τους στον 
συγκεκριµένο τοµέα.  

7.2. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
CHP 

Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάστηκε ένα µοντέλο προσοµοίωσης της λειτουργίας των 
σταθµών συµπαραγωγής µικρής κλίµακας σε µερική φόρτιση. Η αναγκαιότητα της 
ανάπτυξης ενός τέτοιου µοντέλου έγκειται στις µεγάλες περιόδους χρήσης των 
σταθµών συµπαραγωγής µικρής κλίµακας σε συνθήκες µερικής φόρτισης. Η 
προσοµοίωση της µεταβολής της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τη µείωση του 
θερµικού φορτίου σε σταθµούς συµπαραγωγής µικρής κλίµακας και η ανάπτυξη ενός 
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γραµµικού µαθηµατικού µοντέλου που αφορά στην παραγωγή της ισχύος ως 
συνάρτηση του περιφερειακού θερµικού φορτίου µπορεί να συµβάλει στην 
αποδοτικότερη λειτουργία των σταθµών, στην βελτιστοποίηση των δικτύων θέρµανσης 
ενώ παράλληλα θα αποσαφηνίσει την µη γραµµική µείωση της ηλεκτρικής παραγωγής 
στη µερική φόρτιση. Η διαδικασία της προσοµοίωσης βασίζεται στην ανάπτυξη 
µοντέλων συσχέτισης µίας, δύο και τριών γραµµών. Σκοπός είναι η περιγραφή της 
ηλεκτρικής παραγωγής και των µη γραµµικών µεταβολών συναρτήσει του θερµικού 
φορτίου και της θερµοκρασίας του εξερχόµενου νερού θέρµανσης.  

Αν και το µοντέλο συσχέτισης µίας µόνο γραµµικής σχέσης περιγράφει πολύ 
αποτελεσµατικά την παραγωγή ισχύος σε µερική φόρτιση, αδυνατεί να περιγράψει την 
µικρή γραµµική µείωση στην παραγωγή ισχύος που παρατηρείται καθώς µειώνεται το 
θερµικό φορτίο. Προκειµένου να µελετηθεί η ακρίβεια των προσεγγιστικών µεθόδων 
συγκρίθηκαν τα αποτελέσµατα τους µε τα αποτελέσµατα που παρείχε η προσοµοίωση 
βάσει του προγράµµατος Prosim τεσσάρων εν λειτουργία σταθµών συµπαραγωγής ενώ 
παράλληλα πραγµατοποιήθηκε και ανάλυση ευαισθησίας ώστε να καθοριστούν οι 
παράγοντες εισόδου που επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τα αποτελέσµατα των µοντέλων 
προσοµοίωσης. Η ανάλυση ευαισθησίας δείχνει τους πιο σηµαντικούς παράγοντες της 
διαδικασίας που αφορούν στην µελλοντική συλλογή δεδοµένων. Στην περίπτωση αυτή, 
η ροή καυσίµου, η ροή και η θερµοκρασία του αέρα καύσης, η µείωση της 
θερµοκρασίας του αερίου στην συσκευή εξάτµισης, η θερµοκρασία του νερού 
θέρµανσης εξόδου και η θερµοκρασία του νερού τροφοδοσίας επιλέχθηκαν ως 
µεταβλητοί παράγοντες αφού αναµενόταν ότι θα διαδραµάτιζαν σηµαντικό ρόλο στον 
προσδιορισµό της παραγωγής ισχύος. Σύµφωνα µε την ανάλυση ευαισθησίας, τα 
µοντέλα προσοµοίωσης είναι περισσότερο ευαίσθητα στις µεταβολές της ροής 
καυσίµου και την µείωση της θερµοκρασίας του αερίου των σωληνώσεων στον λέβητα. 

R2 

Μέγεθος 
σταθµού 

MWe 

Μοντέλο µίας 
γραµµικής 
συσχέτισης  

Μοντέλο δύο 
γραµµικών 
συσχετίσεων  

Μοντέλο 
τριών 

γραµµικών 
συσχετίσεων  

1.8 0.9996 0.9943 0.9943 
6.1 0.9995 0.9984 0.9984 
11 0.9997 0.9986 0.9986 
14 0.9998 0.9993 0.9993 

Πίνακας 7.2.α. Τιµές του συντελεστή συσχέτισης για τα τρία µοντέλα γραµµικών συσχετίσεων. 

Όσον αφορά στα µοντέλα συσχέτισης γραµµικής αναπαράστασης, το γενικευµένο 
µοντέλο για την παραγωγή ισχύος περιγράφεται από την σχέση 4.5.α και επιτρέπει την 
απλοποιηµένη αλλά παράλληλα ικανοποιητική περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής 
ενέργειας. Παρόλο που η χρήση του οδηγεί σε ικανοποιητικά αποτελέσµατα, δεν 
λαµβάνονται υπόψη οι απότοµες µεταβολές της παραγωγής ισχύος σε µερική φόρτιση. 
Για τον λόγο αυτό, πραγµατοποιείται επέκταση της σχέσης 4.5.α ώστε να 
χρησιµοποιούνται για την περιγραφή της παραγωγής ενέργειας αναπαραστάσεις δύο 
και τριών γραµµών. Η σχέση 4.5.α παίρνει την µορφή της 4.5.γ. Η χρήση των µοντέλων 
δύο και τριών γραµµών δεν επιτρέπει µόνο την επίτευξη υψηλών τιµών του 2R (πίνακας 
7.1) αλλά λαµβάνει υπόψη της τις µη γραµµικές µεταβολές που παρατηρούνται κατά τη 
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λειτουργία σε µερική φόρτιση. Η διαφορά µεταξύ των προσεγγίσεων αυτών των 
µεθόδων και των προσεγγίσεων που προκύπτουν µε χρήση του µοντέλου µίας γραµµής 
παρουσιάζονται στο σχήµα 7.2.α, όπου τα τετράγωνα των σφαλµάτων, 2e , 
συγκρίνονται µε τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης. Η περίπτωση του παραδείγµατος 
αναφέρεται στον σταθµό των 11MW µε θερµοκρασία του εξερχόµενου νερού ίση µε 
85οC.  

 

Σχήµα 7.2.α. Η διαφορά µεταξύ των τετραγώνων των σφαλµάτων, e2, για το µοντέλο µίας, δύο και 
τριών γραµµών. 

Η ανάπτυξη του µοντέλου αυτού προσέφερε τη δυνατότητα της βελτίωσης της 
ακρίβειας που προσφέρει το απλό γραµµικό µοντέλο συσχέτισης διαιρώντας την 
διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε δύο ή τρία τµήµατα ανάλογα µε τη 
τιµή του θερµικού φορτίου. Η εξέταση των τριών µαθηµατικών µοντέλων οδήγησε στο 
συµπέρασµα ότι και τα τρία παρέχουν ικανοποιητική περιγραφή της διαδικασίας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αν και το µοντέλο των τριών γραµµικών 
συσχετίσεων παρουσιάζει τη µεγαλύτερη ακρίβεια, η επιλογή του κατάλληλου 
µοντέλου εξαρτάται από τις συνθήκες τις προσοµοίωσης. Συγκεκριµένα, το µοντέλο 
τριών γραµµικών συσχετίσεων παρέχει ακριβή περιγραφή των φορτίων µε µικρή ετήσια 
διάρκεια ενώ το µοντέλο των δύο γραµµικών συσχετίσεων παρέχει πολύ ικανοποιητική 
περιγραφή των φορτίων που αφορούν στα γραµµικά τµήµατα του µοντέλου 
παρουσιάζοντας µικρότερη ακρίβεια για τα φορτία που βρίσκονται εκτός των ορίων 
των γραµµικών τµηµάτων, για παράδειγµα τα πολύ µικρά φορτία που παρουσιάζουν 
µικρή διάρκεια. 

Στο κεφάλαιο 5 µελετήθηκε η χαρτογράφηση των συστηµάτων συµπαραγωγής 
ηλεκτρισµού και θερµότητας. Υπό µορφή γραφηµάτων και συναρτήσεων παρέχει 
πολύ χρήσιµες πληροφορίες που αφορούν στη συµπεριφορά του σταθµού σε 
δεδοµένες συνθήκες λειτουργίας και καθιστά δυνατή τη µελέτη της µεταβολής των 
χαρακτηριστικών µεγεθών του εν συγκρίσει µε τη µεταβολή της απαιτούµενης 
παραγόµενης από το σύστηµα ενέργειας. Όχι µόνο µπορεί να λειτουργήσει ως σηµείο 
αναφοράς για τις διάφορες βιοµηχανίες αλλά µπορεί να οδηγήσει στη βέλτιστη 
επιλογή των χαρακτηριστικών του σταθµού καθώς και στην πλήρη εκµετάλλευση των 
δυνατοτήτων του. Συνεπώς, η διαδικασία αυτή µπορεί να συµβάλλει στη 
µεγιστοποίηση της απόδοσης των σταθµών και στην καλύτερη χρήση της διαθέσιµης 
σε αυτό ενέργειας.   
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Η χαρτογράφηση των συστηµάτων συµπαραγωγής είναι απαραίτητη λόγω του ότι σε 
έναν σταθµό του τύπου αυτού, τα θερµικά και ηλεκτρικά φορτία καθορίζονται 
αµοιβαία και δεν είναι δυνατός ο µεµονωµένος ποσοτικός καθορισµός τους. Είναι 
δηλαδή µεγέθη αλληλοεξαρτώµενα. Μεταβολή της ποσότητας παροχής του ενός από 
τα δύο µεγέθη προκαλεί µεταβολή στην παροχή του δεύτερου µεγέθους. 
Συγκεκριµένα, η ποσότητα της ωφέλιµης παρεχόµενης από ένα σταθµό CHP 
θερµότητας µειώνεται καθώς η ποσότητα της ηλεκτρικής ισχύος αυξάνεται. Συνεπώς, 
κρίθηκε επιτακτική η περαιτέρω εξέταση της συµπεριφοράς των συστηµάτων για 
δεδοµένες τιµές επιθυµητής ενέργειας εξόδου και κυρίως η χαρτογράφηση του 
εύρους των τιµών του λόγου θερµότητας προς ισχύ (HPR) για δεδοµένα κλάσµατα 
του ηλεκτρικού φορτίου εξόδου ενώ επίσης µελετήθηκαν και εναλλακτικές που 
αφορούν στη συσχέτιση των λόγων HPR των σταθµών συµπαραγωγής και του 
επιθυµητού παραγόµενου φορτίου. 

Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η χαρτογράφηση, ήταν απαραίτητη η εξαγωγή 
εξισώσεων σχεδιασµού για την συνολική απόδοση και για τους λόγους θερµότητας 
προς ισχύ, HPR, των συστηµάτων παραγωγής ενέργειας ως συνάρτηση του ποσοστού 
του ηλεκτρικού φορτίου εξόδου.  

Γενικά, από τις εξισώσεις χαρτογράφησης στα συστήµατα συµπαραγωγής, 
παρατηρείται ότι καθώς αυξάνεται το κλάσµα της ηλεκτρικής ενέργειας εξόδου, η 
συνολική απόδοση του συστήµατος αυξάνεται. Παρόλα αυτά, η συνολική απόδοση 
δεν µπορεί να ξεπεράσει το 95% εξαιτίας απωλειών στον λέβητα, το κινητήριο 
σύστηµα και την γεννήτρια.  

Επιπλέον, αύξηση της τιµής του HPR προκαλεί µείωση του κλάσµατος της 
ηλεκτρικής εξόδου ενώ τέλος, η τιµή του λόγου HPR του κινητήριου συστήµατος 
αυξάνεται καθώς αυξάνεται η απόδοση της χρησιµοποίησης της αποβαλλόµενης 
θερµότητας και το κλάσµα χρησιµοποίησης θερµότητας. 

Επίσης, µελετήθηκαν οι τρόποι συνδυασµού των λόγων HPR της πηγής και του 
αντίστοιχου του φορτίου προκειµένου το σύστηµα να λειτουργήσει ικανοποιητικά. 
Στην περίπτωση που ο λόγος HPR της πηγής είναι µεγαλύτερος του αντίστοιχου 
λόγου φορτίου και ικανοποιείται η ζήτηση θερµότητας αλλά όχι η ζήτηση της 
ηλεκτρικής ενέργειας ενδείκνυται η εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στην περίπτωση 
που ο λόγος HPR της πηγής είναι µεγαλύτερος του αντίστοιχου λόγου φορτίου, 
ικανοποιείται η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας ενώ παράλληλα παράγεται περίσσεια 
θερµικής ενέργειας ενδείκνυται η µείωση του λόγου HPR της πηγής. Στην περίπτωση 
που ο λόγος HPR του φορτίου είναι µεγαλύτερος του λόγου HPR της πηγής και το 
σύστηµα συµπαραγωγής παράγει την ποσότητα θερµότητας ζήτησης ενώ παράλληλα 
παράγει ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος µεγαλύτερη της ποσότητας της ζήτησης 
συνίσταται η εξαγωγή της πλεονάζουσας παραγόµενης ισχύος. Στην περίπτωση που ο 
λόγος HPR του φορτίου είναι µεγαλύτερος του λόγου HPR της πηγής και παράγεται 
ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ίση µε την αντίστοιχη της ζήτησης ενώ παράλληλα η 
ποσότητα της παραγόµενης θερµότητας δεν ικανοποιεί την ζήτηση, συνίσταται η 
εισαγωγή θερµότητας µε χρήση αντλίας θερµότητας.  

Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάστηκε η εφαρµογή της πιθανοτικής προσοµοίωσης στα 
συστήµατα συµπαραγωγής βάσει της επέκτασης της µεθόδου που ακολουθείται στα 
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συµβατικά συστήµατα παραγωγής ενέργειας. Βασίστηκε στο κριτήριο της θερµικής 
προτεραιότητας που εξασφαλίζει την προτεραιότητας της παραγωγής θερµότητας 
έναντι της ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να ελαχιστοποιηθεί η παραγωγή περίσσειας 
αυτής. Η περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας είναι εφικτό να διατεθεί στο δίκτυο 
ενέργεια, γεγονός που δεν είναι πάντα δυνατό µε την περίσσεια της θερµικής 
ενέργειας. Στόχος της πιθανοτικής προσοµοίωσης είναι ο υπολογισµός καθοριστικών 
ενεργειακών µεγεθών, όπως η περίσσεια ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας, η 
πιθανότητα παραγωγής µη χρησιµοποιούµενης ενέργειας, και η αναµενόµενη 
ποσότητα παραγωγής ωφέλιµης θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας, για την 
υλοποίηση ενός σταθµού.  

Για την προσοµοίωση επιλέχθηκε η εφαρµογή τριών µονάδων back – pressure και 
µίας µονάδας condensing. Τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στον 
πίνακα 7.2.β. Η σειρά λειτουργίας τους βασίζεται στο κριτήριο θερµικής 
προτεραιότητας. Αρχικά λειτουργούν οι µονάδες τύπου back – pressure και 
συγκεκριµένα η µονάδα BPU3, η οποία έχει την µεγαλύτερη θερµική ισχύ. Στην 
συνέχεια ακολουθούν οι BPU2 και BPU1 βάσει της φθίνουσας τιµής της θερµικής 
ισχύος ενώ τέλος εφαρµόζεται η µονάδα τύπου condensing.   

Προτεραιότητα Τύπος µονάδας cq(MJ/s) cp(MW) cm r  
1 BPU3 500 400 0.80 0.1 
2 BPU2 250 100 0.40 0.1 
3 BPU1 200 150 0.75 0.1 
4 CU –  300 – 0.1 

Πίνακας 7.2.β. Λειτουργικά στοιχεία των µονάδων 

Η διεξαγωγή της προσοµοίωσης βασίζεται στην θεώρηση ότι αρχικά η θερµική και η 
ηλεκτρική παραγωγή αντιπροσωπεύονται από µεταβλητές που ακολουθούν την 
κανονική κατανοµή και έχουν από κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας. 

Η υλοποίηση της µεθόδου πραγµατοποιήθηκε µέσω της διακριτοποίησης του 
πιθανοτικού χώρου. Το πλεονέκτηµα της διαδικασίας της διακριτοποίησης έγκειται 
στην σχετική ευκολία της υλοποίησής της. Το µειονέκτηµα έγκειται στην ύπαρξη 
λαθών ενώ υπάρχει περίπτωση εισαγωγής λαθών λόγω των αντιφάσεων µεταξύ των 
διαστάσεων του δικτύου και των µεγεθών  ,  q p

i ic c  και p qc c  της κάθε µονάδας. Σε 
µία µονοδιάστατη ανάλυση αυτό µπορεί να αποφευχθεί µε την εφαρµογή δικτύων 
κατάλληλων µεγεθών, αλλά µε δύο ή περισσότερες διαστάσεις δεν είναι εύκολο να 
αποφευχθεί. 

Τα χαρακτηριστικά µεγέθη που χρησιµοποιήθηκαν προκύπτουν άµεσα από γενίκευση 
των αντίστοιχων µεγεθών της συµβατικής ηλεκτρικής ανάλυσης ώστε να εφαρµοστούν 
και στην ανάλυση της παραγωγής θερµότητας. Ωστόσο, στην ανάλυση της 
συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και ενέργειας πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι 
παράγοντες όπως η πιθανότητα της ύπαρξης περίσσειας ενέργειας, είτε θερµικής είτε 
ηλεκτρικής. Το γεγονός αυτό αποτελεί άµεση συνέπεια της σχέσης εξάρτησης µεταξύ 
των δύο ειδών της παραγόµενης ενέργειας. Συνεπώς, στα συστήµατα CHP τα 
χαρακτηριστικά µεγέθη δεν είναι µεταξύ τους ανεξάρτητα. 
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Η ανάλυση πραγµατοποιείται υπό την προσέγγιση ότι η παραγωγή θερµότητας 
παρουσιάζει την µεγαλύτερη προτεραιότητα στην ρύθµιση γεγονός που διευκολύνει τον 
ορισµό των διαφόρων µεγεθών. 

Συµπερασµατικά, αποδεικνύεται ότι είναι εφικτή η εφαρµογή των παραδοσιακών 
µεθόδων, που αφορούν στα συµβατικά συστήµατα ηλεκτρικής ενέργειας, και στα 
συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας. Οι νέες µέθοδοι που 
προκύπτουν µετά την διεύρυνση των παραδοσιακών, υπό το κριτήριο της θερµικής 
προτεραιότητας, παρέχουν µε µεγάλη ακρίβεια µοναδικές τιµές αποτελεσµάτων.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ 

 

ΠΑ1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Προκειµένου να εξαχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε τη συµπεριφορά ενός σταθµού 
συµπαραγωγής, παρατηρήθηκε η ετήσια παραγωγικότητα του σταθµού 
συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας και του λέβητα που τροφοδοτούν µε τα 
απαραίτητα ποσά ενέργειας το Πανεπιστήµιο Αθηνών. Τα δεδοµένα αφορούν στην 
χρονική περίοδο 1/03/2006 – 1/03/2007. Πραγµατοποιήθηκε εξέταση των δεδοµένων 
αυτών τόσο σε ετήσια όσο και σε µηνιαία και ηµερήσια κλίµακα, συναρτήσει των 
ωρών λειτουργίας καθώς και των αντίστοιχων τιµών θερµοκρασίας προκειµένου να 
παρατηρηθούν τυχόν περιοδικότητες και να µελετηθεί η ύπαρξη συσχέτισης µεταξύ 
της παραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας µε την θερµοκρασία.  

Πρόκειται για σταθµό συµπαραγωγής που λειτουργεί βάσει µηχανής εσωτερικής 
καύσης, µε ονοµαστική ηλεκτρική ισχύ εξόδου 2,730kW και αντίστοιχη θερµική ισχύ 
ίση µε 3,096kW. Η ηλεκτρική απόδοση ισούται µε 40.20%, η θερµική µε 45.60% και 
η συνολική µε 85.80% ενώ παρουσιάζει απώλειες 960kW. Τροφοδοτείται µε φυσικό 
αέριο και η ισχύς του καυσίµου εισόδου είναι ίση µε 6,786kW. 

 
ΠΑ.2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του σταθµού συµπαραγωγής κρίθηκε 
απαραίτητη η µελέτη της παραγωγής τόσο της ηλεκτρικής όσο και της θερµικής 
ενέργειας και η συσχέτιση των δύο αυτών µεγεθών. Από την ανάλυση των στοιχείων 
προέκυψαν τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται στον πίνακα ΠΑ.2.α. 

  Q(MWh) P(MWh) 

Ελάχιστη Τιµή 0.5244 0.004623 

Μέγιστη Τιµή  3.445 3.037 

Μέσος Όρος 1.298 1.144 

∆ιάµεσος 0.5795 0.5108 

Τυπική Απόκλιση 1.393 1.288 

Εύρος Τιµών 3.44 3.033 

Πίνακας ΠΑ.2.α. Χαρακτηριστικά µεγέθη ηλεκτρικής και θερµικής παραγωγής του συστήµατος 
συµπαραγωγής. 
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Στο σχήµα ΠΑ.2.α παρουσιάζονται όλες οι τιµές της παραγόµενης ανά ώρα 
ηλεκτρικής ενέργειας  από το σύστηµα συµπαραγωγής συναρτήσει των αντίστοιχων 
τιµών της παραγόµενης θερµικής ενέργειας. Οι µηδενικές τιµές δεν εξετάστηκαν. 
Εξετάστηκαν συνολικά 754 ζεύγη τιµών. Βρέθηκε ότι η σχέση των δύο µεγεθών 
περιγράφεται µε πολύ µεγάλη ακρίβεια µέσω του γραµµικού µοντέλου: 

0.8816P Q= ⋅ .  

Χαρακτηριστικά µεγέθη που αποδεικνύουν την καταλληλότητα της σχέσης αυτής 
παρουσιάζονται στον πίνακα ΠΑ.2.β. 

 
Καταλληλότητα γραµµικού µοντέλου 

SSE 2.59E-22 

MSE 3.44E-24 

RMSE 1.85E-10 

R2 1 

DFE 752 

Πίνακας ΠΑ.2.β. Χαρακτηριστικά µεγέθη που αφορούν στην επιλογή του γραµµικού µοντέλου 
πρώτης τάξης. 

Όπου µε SSE συµβολίζεται το άθροισµα των τετραγώνων των σφαλµάτων, µε MSE 
το µέσο τετραγωνικό σφάλµα, µε RMSE η τετραγωνική ρίζα του µέσου 
τετραγωνικού σφάλµατος, µε R2 ο συντελεστής συσχέτισης και µε DFE οι βαθµοί 
ελευθερίας. 

Στη συνέχεια, εξετάστηκε η ωριαία µεταβολή της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας, 
της παραγόµενης θερµικής ενέργειας από το σταθµό συµπαραγωγής, της θερµικής 
ενέργειας που παράγεται από τον λέβητα και της συνολικής θερµικής ενέργειας. Τα 
δεδοµένα αυτά παρουσιάζονται στα σχήµατα ΠΑ.2.β, ΠΑ.2.γ και ΠΑ.2.δ.  

Όπως παρατηρείται, δεν υπάρχει έντονη παραγωγικότητα όλη τη διάρκεια του 
χρόνου. ∆εδοµένου ότι οι µετρήσεις αφορούν στο χρονικό διάστηµα 01/03/2006 – 
01/03/2007, συµπεραίνεται ότι πραγµατοποιείται ικανοποιητική παραγωγή ενέργειας 
τους ακόλουθους µήνες: Μάρτιο, Απρίλιο, Νοέµβριο, ∆εκέµβριο, Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο. Κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων µηνών η µονάδα υπολειτουργεί αφού 
η παραγωγή ενέργειας περιορίζεται σε µικρές τιµές. Το γεγονός αυτό είναι 
αναµενόµενο αφού η λειτουργία της ικανοποιεί τις ανάγκες ενός πανεπιστηµίου το 
οποίο τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς µήνες λειτουργεί µερικώς. Ορισµένα 
χρήσιµα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην λειτουργία του σταθµού 
παρουσιάζονται στον πίνακα ΠΑ.2.γ. 
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ΣχήµαΠΑ.2.α. Γραµµικό µοντέλο συσχέτισης παραγόµενης θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας 
από τον σταθµό συµπαραγωγής 

 
 
 
 

  Boiler Output 
(MWh) 

CHP thermal 
Output (MWh) 

CHP electrical 
Output (MWh) 

Total thermal 
Output(MWh) 

Ελάχιστη τιµή -4.916 0 0 -2.278 
Μέγιστη τιµή  28.140 3.445 3.037 28.45 
Μέσος όρος 0.9455 0.117 0.09848 1.057 
∆ιάµεσος 0 0 0 0 
Τυπική 

Απόκλιση 3.227 0.5471 0.4823 3.415 

Εύρος Τιµών 33.06 3.445 3.037 30.73 

Πίνακας ΠΑ.2.γ. Χαρακτηριστικά µεγέθη που αφορούν στην λειτουργία του σταθµού 
συµπαραγωγής, του λέβητα και στη συνολική παραγωγή θερµότητας. 
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Σχήµα ΠΑ.2.β. Ηλεκτρική και θερµική παραγωγή συστήµατος συµπαραγωγής. 
 

 

Σχήµα ΠΑ.2.γ. Παραγωγή θερµότητας λέβητα 
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Σχήµα ΠΑ.2.δ. Συνολική παραγωγή σταθµού. 

Εξετάζοντας τις επιµέρους περιόδους κατά τη διάρκεια των οποίων παρατηρείται 
ικανοποιητική παραγωγή ενέργειας, µπορεί να παρατηρηθεί ότι η παραγωγή 
ενέργειας παρουσιάζει περιοδικότητα. Το γεγονός αυτό µπορεί να γίνει περισσότερο 
εµφανές µε την εξέταση της παραγωγής ενός µόνο µήνα, π.χ. του Μαρτίου.  
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Σχήµα ΠΑ.2.ε. Παραγωγή ενέργειας Μαρτίου. 
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Η ύπαρξη της περιοδικότητας οδηγεί στην υπόθεση ότι η ηµερήσια παραγωγή 
περιγράφεται από κάποιο µαθηµατικό µοντέλο. Προκειµένου να εξακριβωθεί η 
εγκυρότητα της υπόθεσης, πραγµατοποιήθηκε οµαδοποίηση των δεδοµένων ανά 
ηµέρα, από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή. Η διαδικασία πραγµατοποιήθηκε για την 
παραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας του συστήµατος συµπαραγωγής, για την 
παραγωγή θερµότητας του λέβητα και για την συνολική παραγωγή θερµότητας. Για 
κάθε ζεύγος τιµών επιλέχθηκε η µέγιστη τιµή της ηµερίσιας παραγωγής και η µέγιστη 
τιµή της θερµοκρασίας. Από την µελέτη αφαιρέθηκαν οι τιµές που είναι µικρότερες 
της 1MW, αφού θεωρήθηκε ότι στην περίπτωση αυτή ο σταθµός υπολειτουργεί.  

Η επεξεργασία των διαθέσιµων δεδοµένων για τη λειτουργία του λέβητα οδήγησε στο 
συµπέρασµα ότι το καταλληλότερο µοντέλο για την περιγραφή τους είναι η 
πολυωνιµική συνάρτηση τρίτου βαθµού. 

 

Σχήµα ΠΑ.2.στ. Παραγωγή θερµότητας (∆ευτέρα) από τον λέβητα συναρτήσει της µέγιστης 
ηµερίσιας θερµοκρασίας . 
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Σχήµα ΠΑ.2.ζ. Παραγωγή θερµότητας (Τρίτη) από τον λέβητα συναρτήσει της µέγιστης 
ηµερίσιας θερµοκρασίας . 

 

 

Σχήµα ΠΑ.2.η. Παραγωγή θερµότητας (Τετάρτη) από τον λέβητα συναρτήσει της µέγιστης 
ηµερίσιας θερµοκρασίας . 
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Σχήµα ΠΑ.2.θ. Παραγωγή θερµότητας (Πέµπτη) από τον λέβητα συναρτήσει της µέγιστης 
ηµερήσιας θερµοκρασίας . 

 

Σχήµα ΠΑ.2.ι. Παραγωγή θερµότητας (Παρασκευή) από τον λέβητα συναρτήσει της µέγιστης 
ηµερήσιας θερµοκρασίας . 
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Το ίδιο συµπέρασµα εξήχθη και για την συνολική παραγωγή θερµικής ενέργειας. Οι 
γραµµικές σχέσεις τρίτης τάξης που περιγράφουν ακριβέστερα την συνολική 
παραγωγή παρουσιάζονται στα σχήµατα που ακολουθούν. 

 
Σχήµα ΠΑ.2.κ. Συνολική παραγωγή θερµότητας (∆ευτέρα) συναρτήσει της µέγιστης ηµερίσιας 

θερµοκρασίας 
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Σχήµα ΠΑ.2.λ. Συνολική παραγωγή θερµότητας (Τρίτη) συναρτήσει της µέγιστης ηµερίσιας 

θερµοκρασίας 
 

 
Σχήµα ΠΑ.2.µ. Συνολική παραγωγή θερµότητας (Τετάρτη) συναρτήσει της µέγιστης ηµερίσιας 

θερµοκρασίας 
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Σχήµα ΠΑ.2.ν. Συνολική παραγωγή θερµότητας (Πέµπτη) συναρτήσει της µέγιστης ηµερίσιας 

θερµοκρασίας 
 

 
Σχήµα ΠΑ.2.ξ. Συνολική παραγωγή θερµότητας (Παρασκευή) συναρτήσει της µέγιστης 

ηµερίσιας θερµοκρασίας 
 



Παράρτηµα A                                             Μελέτη Σταθµού Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας 
                                                                                               του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 - 150 -

 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ίδιας διαδικασίας που αφορούν 
στην παραγωγή, ηλεκτρική και θερµική, του σταθµού συµπαραγωγής. Παρατίθεται ο 
τύπος της καµπύλης που περιγράφει ακριβέστερα την παραγωγή ενέργειας της κάθε 
ηµέρας βάσει των διαθέσιµων τιµών παραγωγής ενέργειας και θερµοκρασίας. 
 
Αρχικά παρουσιάζεται η ανάλυση των δεδοµένων που αφορούν στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από τον σταθµό CHP. 

 

Σχήµα ΠΑ.2.ξ.  Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (∆ευτέρα) από τον σταθµό συµπαραγωγής 
συναρτήσει της µέγιστης ηµερίσιας θερµοκρασίας 
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Σχήµα ΠΑ.2.ο.  Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Τρίτη) από τον σταθµό συµπαραγωγής 
συναρτήσει της µέγιστης ηµερίσιας θερµοκρασίας 

 

Σχήµα ΠΑ.2.π.  Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Τετάρτη) από τον σταθµό συµπαραγωγής 
συναρτήσει της µέγιστης ηµερίσιας θερµοκρασίας 
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Σχήµα ΠΑ.2.ρ.  Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Πέµπτη) από τον σταθµό συµπαραγωγής 
συναρτήσει της µέγιστης ηµερίσιας θερµοκρασίας 

 

Σχήµα ΠΑ.2.σ.  Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Παρασκευή) από τον σταθµό συµπαραγωγής 
συναρτήσει της µέγιστης ηµερίσιας θερµοκρασίας 
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσµατα που αφορούν στην 
παραγωγή θερµικής ενέργειας από τον σταθµό CHP. 

 
Σχήµα ΠΑ.2.τ.   Παραγωγή θερµικής ενέργειας (∆ευτέρα) από τον σταθµό συµπαραγωγής 

συναρτήσει της µέγιστης ηµερήσιας θερµοκρασίας. 
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Σχήµα ΠΑ.2.υ. Παραγωγή θερµικής ενέργειας (∆ευτέρα) από τον σταθµό συµπαραγωγής 

συναρτήσει της µέγιστης ηµερήσιας θερµοκρασίας. 
 

 
Σχήµα ΠΑ.2.φ. Παραγωγή θερµικής ενέργειας (∆ευτέρα) από τον σταθµό συµπαραγωγής 

συναρτήσει της µέγιστης ηµερήσιας θερµοκρασίας. 
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Σχήµα ΠΑ.2.χ. Παραγωγή θερµικής ενέργειας (∆ευτέρα) από τον σταθµό συµπαραγωγής 

συναρτήσει της µέγιστης ηµερήσιας θερµοκρασίας. 
 

 
Σχήµα ΠΑ.2.ψ.   Παραγωγή θερµικής ενέργειας (∆ευτέρα) από τον σταθµό συµπαραγωγής 

συναρτήσει της µέγιστης ηµερήσιας θερµοκρασίας. 
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ΠΑ.3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Αν και οι γραµµικές εξισώσεις τρίτου βαθµού περιγράφουν περισσότερο 
ικανοποιητικά την παραγωγή ενέργειας της µονάδας συµπαραγωγής και του λέβητα 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών εν συγκρίσει µε τα υπόλοιπα µοντέλα γραµµικής 
συσχέτισης, δεν παρέχουν ακριβή εικόνα της παραγωγής ενέργειας. Το γεγονός αυτό 
µπορεί να οφείλεται στην έλλειψη επαρκούς αριθµού µετρήσεων. Αν και τα δεδοµένα 
αφορούν στην ετήσια λειτουργία του σταθµού, είναι πολύ µεγάλος ο αριθµός των 
µετρήσεων που αφορά στην υπολειτουργία του σταθµού, δηλαδή ένας πολύ µεγάλος 
αριθµός µετρήσεων αφορά σε πολύ µικρή ή ακόµα και µηδενική παραγωγή 
ενέργειας. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο σταθµός εξυπηρετεί τις ανάγκες ενός 
πανεπιστηµίου και όχι βιοµηχανικής εγκατάστασης. Εποµένως, δεν µπορεί να 
χαρακτηριστεί ως αντιπροσωπευτική εφαρµογή αφού δεν είναι απαραίτητη η συνεχής 
του λειτουργία ενώ επιπλέον ενδέχεται να µην πραγµατοποιείται ορθολογική 
λειτουργία ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη χρήση του. Συνεπώς, είναι απαραίτητη 
η περαιτέρω εξέταση του σταθµού ώστε να περιγραφεί µε µεγαλύτερη ακρίβεια η 
λειτουργία του και να καθοριστεί ο τρόπος λειτουργίας που οδηγεί στη µέγιστη 
απόδοση του 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

ΚΩ∆ΙΚAΣ MATLAB – ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CHP 

 
 
x=[448.9224 
524.9243 
536.9197 
517.9197 
496.2717 
339.669 
533.9372 
486.8865 
548.519 
559.8751 
491.3969 
532.5292 
466.4857 
467.7551 
461.7626 
404.6629 
523.3576 
623.5245 
442.1468 
449.8463 
572.2864 
503.9498 
654.1279 
329.8947 
396.6259]; 
 
y=0.6*x; 
my=300; 
mx=500; 
sy=60; 
sx=100; 
p=0.6; 
 
for i=1:25 
  for j=1:25 
    a0(i,j)=(1/(2*pi*sx*sy*sqrt(1-p^2)))*exp(1/(2*(-1+p^2))*(((x(i)-mx)/sx).^2-
2*p*(x(i)+-mx)*(y(j)-my)/(sx*sy)+((y(j)-my)/sy)^2)); 
    a1(i,j)=(1/(2*pi*sx*sy*sqrt(1-p^2)))*exp(1/(2*(-1+p^2))*(((x(i)+500-mx)/sx).^2-
2*p*(x(i)+500-mx)*(y(j)+400-my)/(sx*sy)+((y(j)+400-my)/sy)^2)); 
    a2(i,j)=(1/(2*pi*sx*sy*sqrt(1-p^2)))*exp(1/(2*(-1+p^2))*(((x(i)+500+250-
mx)/sx).^2-2*p*(x(i)+500+250-mx)*(y(j)+400+100-my)/(sx*sy)+((y(j)+100+400-
my)/sy)^2)); 
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    a3(i,j)=(1/(2*pi*sx*sy*sqrt(1-p^2)))*exp(1/(2*(-1+p^2))*(((x(i)+500+250+200-
mx)/sx).^2-2*p*(x(i)+500+250+200-mx)*(y(j)+400+100+150-
my)/(sx*sy)+((y(j)+400+100+150-my)/sy)^2)); 
    a4(i,j)=(1/(2*pi*sx*sy*sqrt(1-p^2)))*exp(1/(2*(-1+p^2))*(((x(i)+500+250+200-
mx)/sx).^2-2*p*(x(i)+500+250+200-mx)*(y(j)+400+100+150+300-
my)/(sx*sy)+((y(j)+400+100+150+300-my)/sy)^2)); 
    a03(i,j)=(1/(2*pi*sx*sy*sqrt(1-p^2)))*exp(1/(2*(-1+p^2))*(((x(i)+200-mx)/sx).^2-
2*p*(x(i)+200+-mx)*(y(j)+150-my)/(sx*sy)+((y(j)+150-my)/sy)^2)); 
    a13(i,j)=(1/(2*pi*sx*sy*sqrt(1-p^2)))*exp(1/(2*(-1+p^2))*(((x(i)+500+200-
mx)/sx).^2-2*p*(x(i)+500+200-mx)*(y(j)+400+150-my)/(sx*sy)+((y(j)+400+150-
my)/sy)^2)); 
    a04(i,j)=(1/(2*pi*sx*sy*sqrt(1-p^2)))*exp(1/(2*(-1+p^2))*(((x(i)-mx)/sx).^2-
2*p*(x(i)+-mx)*(y(j)+300-my)/(sx*sy)+((y(j)+300-my)/sy)^2)); 
    a14(i,j)=(1/(2*pi*sx*sy*sqrt(1-p^2)))*exp(1/(2*(-1+p^2))*(((x(i)+500-mx)/sx).^2-
2*p*(x(i)+500-mx)*(y(j)+300+400-my)/(sx*sy)+((y(j)+300+400-my)/sy)^2)); 
    a24(i,j)=(1/(2*pi*sx*sy*sqrt(1-p^2)))*exp(1/(2*(-1+p^2))*(((x(i)+500+250-
mx)/sx).^2-2*p*(x(i)+500+250-mx)*(y(j)+400+100+300-
my)/(sx*sy)+((y(j)+100+400+300-my)/sy)^2)); 
    a034(i,j)=(1/(2*pi*sx*sy*sqrt(1-p^2)))*exp(1/(2*(-1+p^2))*(((x(i)+200-
mx)/sx).^2-2*p*(x(i)+200+-mx)*(y(j)+150+300-my)/(sx*sy)+((y(j)+150+300-
my)/sy)^2)); 
    a134(i,j)=(1/(2*pi*sx*sy*sqrt(1-p^2)))*exp(1/(2*(-1+p^2))*(((x(i)+500+200-
mx)/sx).^2-2*p*(x(i)+500+200-mx)*(y(j)+400+150+300-
my)/(sx*sy)+((y(j)+400+150+300-my)/sy)^2)); 
    z0(i,j)=a0(i,j); 
    z1(i,j)=0.9*a1(i,j)+0.1*a0(i,j); 
    z2(i,j)=0.1*z1(i,j)+0.9*(0.1*a1(i,j)+0.9*a2(i,j)); 
    
z3(i,j)=0.1*z2(i,j)+0.9*(0.1*(0.1*a03(i,j)+0.9*a13(i,j))+0.9*(0.1*a13(i,j)+0.9*a3(i,j))
); 
    z24(i,j)=0.1*(0.1*a04(i,j)+0.9*a14(i,j))+0.9*(0.1*a14(i,j)+0.9*a24(i,j)); 
    z234(i,j)=0.1*(0.1*a034(i,j)+0.1*a4(i,j))+0.9*(0.1*a134(i,j)+0.9*a4(i,j)); 
    z4(i,j)=0.1*z3(i,j)+0.9*(0.1*z24(i,j)+0.9*z234(i,j)); 
 end 
end 
 
display(z0); 
display(z1); 
display(z2); 
display(z3); 
display(z4); 
 
xlin=linspace(min(x),max(x),20); 
ylin=linspace(min(y),max(y),20); 
 
[X,Y]=meshgrid(xlin,ylin); 
Z=griddata(x,y,z4,X,Y,'cubic'); 
 
mesh(X,Y,Z) 
axis tight; hold on 
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plot3(x,y,z4,'.','MarkerSize',15); 
 
xlabel('Q load (MW)') 
ylabel('P load (MJ/s)') 
zlabel('Function Value') 
title('Peaks') 
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