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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη ε νηθνλνκηθή επίδξαζε ηεο απμεκέλεο 

δηείζδπζεο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, ζε έλα Μηθξνδίθηπν θαη ε ζχγθξηζε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ θφζηνπο κε ην αληίζηνηρν γηα αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία γελλεηξηψλ ΑΠΔ. 

πγθεθξηκέλα κειεηήζεθε ε κεηαβνιή ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο θαη ινηπέο 

ιεηηνπξγηθέο παξάκεηξνη ζε έλα κηθξνδίθηπν, φπσο π.ρ. ε κείσζε απσιεηψλ, γηα 

δηάθνξα επίπεδα δηείζδπζεο, νξηαθέο ηηκέο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηκέο πψιεζεο ηεο 

παξαγσγήο ΑΠΔ. Γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ  ρξεζηκνπνηήζεθε 

πξφγξακκα ηνπ Δξγαζηεξίνπ πζηεκάησλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, πινπνηεκέλν ζε 

πεξηβάιινλ Matlab, πνπ πξνζνκνηψλεη ηε ιεηηνπξγία κηθξνδηθηχνπ ζε σξηαίν 

επίπεδν. Με ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ ππάξρνληα θψδηθα κειεηήζεθαλ δηάθνξεο 

παξαιιαγέο ιεηηνπξγίαο κηθξνδηθηχνπ ζε ζρέζε κε ηελ έληαμε κνλάδσλ ΑΠΔ ζηελ 

νηθνλνκηθή θαηαλνκή. Σν δίθηπν εθαξκνγήο πεξηείρε ηέζζεξηο ηερλνινγίεο 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο: θσηνβνιηατθά, αλεκνγελλήηξηα, κηθξνηνπξκπίλα θαη 

θπςέιεο θαπζίκνπ.  

Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηελ νηθνλνκηθή επίδξαζε ηεο κεγάιεο δηείζδπζεο 

θσηνβνιηατθήο παξαγσγήο ζην δίθηπν θαζψο θαη ζηε ζπκπεξηθνξά κηθξνδηθηχνπ κε 

εγθαηεζηεκέλε θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα θσηνβνιηατθή ηζρχ. Γηα ην ιφγν απηφ, ην 

δνζέλ πξφγξακκα ηξνπνπνηήζεθε θαη εθηειέζζεθε, ζε δεχηεξν επίπεδν, γηα δίθηπν 

εθαξκνγήο κε δηεζπαξκέλεο Φ/Β πεγέο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο σξηαίαο Φ/Β 

παξαγσγήο ζην δεχηεξν δίθηπν εθαξκνγήο, πινπνηήζεθε έλα ινγηζηηθφ κνληέιν ζε 

πεξηβάιινλ Matlab, ζην νπνίν εηζάγνληαη κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θσηνβνιηατθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Βάζεη απηψλ ππνινγίδεηαη ε 

ηζρχο ηεο νιηθήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ πξνζπίπηεη ζε κία θεθιηκέλε ζπιιεθηηθή 

επηθάλεηα θαη κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα.  

Σα σξηαία απνηειέζκαηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ εθαξκνγψλ παξνπζηάδνληαη 

ζπγθεληξσηηθά ζε εηήζην επίπεδν ζηα θεθάιαηα 7 θαη 8, φπνπ ηίζεληαη ζε 

αληηπαξαβνιή ηα δηαθνξεηηθά ζελάξηα πνπ κειεηήζεθαλ θαη ζρνιηάδεηαη ε εμέιημε 

ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο θαη ησλ ινηπψλ κεγεζψλ ηνπ ππφ εμέηαζε ΖΔ.  

 

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: 

Μηθξνδίθηπν, Οηθνλνκηθή Καηαλνκή, Γηαλεκεκέλε Παξαγσγή, Αλαλεψζηκεο Πεγέο 

Δλέξγεηαο, Ζιηαθή Δλέξγεηα, Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα, Οξηαθή Σηκή πζηήκαηνο, 

πλάξηεζε Βειηηζηνπνίεζεο, Δλεξγεηαθφ Κφζηνο, Σηκνιφγεζε ΑΠΔ, Δηδηθφ Σέινο 
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ΑBSTRACT 

The main purpose of this diploma thesis is the investigation of the effects on the 

parameters of a Microgrid in case of large-scale penetration of Renewable Energy 

Sources. Effects, such as energy cost, total losses, injected power from the upstream 

network and load coverage are analyzed for different Feed-in-Tariffs. Microgrid 

operation is also compared to „Only DG‟ operation scenario. 

Microgrid‟s behaviour is evaluated for different values of System Marginal Price, 

Feed-in-Tariff and level of RES penetration. For this application, a program, given by 

the Laboratory of Electrical Power Systems, which simulates microgrid‟s operation, 

was used. After modifications on the existing algorithm, two additional versions, 

concerning microgrid‟s policy on RES production, were evaluated. The mentioned 

program was implemented in Matlab environment. At first, the simulated network 

was designed with four types of Distributed Generation: photovoltaics, windturbine, 

microturbine and fuel cells.      

In the present study great emphasis is given to large-scale penetration of PV 

production in the network. For this reason the algorithm was modified in order to 

simulate microgrid‟s behavior in case of an electrical power system with installed PV 

power exclusively. All parameters of the simulated network remained the same except 

for the DG production that was replaced by 8 PV generators, installed at different 

buses. The determination of PV production, on hourly basis, was achieved by a 

programming model, implemented on Matlab environment. This program calculated 

the generated PV power using meteorological data and PV panels‟ standards as an 

input. 

The output consisted of hourly data during the whole year. With the appropriate 

calculations, the results were converted to yearly data and afterwards they were 

compared and analysed in chapters 7 and 8.    

 

KEYWORDS: 

Microgrid, Economic Dispatch, Distributed Generation, Renewable Energy Sources, 

Solar Energy, Photovoltaic Systems, Energy Cost, Feed-in-Tariff, Load Coverage, 

System Marginal Price.  
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Κεθάιαην 1: ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΑΓΟΡΑ 

ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ 

1.1 Σν Δλεξγεηαθό ύζηεκα ηελ Διιάδα Καη Ζ Γηεζλήο 

Καηάζηαζε ηελ Δλέξγεηα 

1.1.1 Δηζαγσγή 

Ζ ελέξγεηα απνηειεί έλα αγαζφ πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη φιε ε ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε θαη ε ζχγρξνλε δσή. Αλέθαζελ ην ελεξγεηαθφ δήηεκα, ιφγσ ηεο δηεζλνχο 

αγνξάο πνπ έρεη δηαξζξσζεί πάλσ ζε απηφ, είρε νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη αξρίζεη λα απνθηά κηα πνιηηηθή δηάζηαζε πνπ ζηελ νπζία 

ήηαλ μεραζκέλε απφ ηελ επνρή ηεο πεηξειατθήο θξίζεο ηνπ 1985. Ζ απφηνκε αχμεζε 

ησλ ηηκψλ απφ ην 2000, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηεζλείο γεσπνιηηηθέο εληάζεηο θαη ηηο 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα, νη επηινγέο 

ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ θαη ησλ ηηκψλ ηεο ελέξγεηαο λα είλαη φρη κφλν ζηελ πξψηε 

γξακκή ηεο επηθαηξφηεηαο αιιά θαη λα απαζρνινχλ ηνπο θαηαλαισηέο. Οη 

επαλαιακβαλφκελεο θξίζεηο θαη δηαθξαηηθέο εληάζεηο απφ ην 2006 θαη κεηά, 

επεξεάδνπλ πξψηηζηα ηελ αγνξά ελέξγεηαο θαη εγείξνπλ πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε 

ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ. 

Ζ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε σο ζηξαηεγηθή θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη θαη λα δψζεη 

απαληήζεηο πάλσ ζε θαίξηα δεηήκαηα φπσο: ην κέγεζνο ηεο ηηκήο ησλ ελεξγεηαθψλ 

πξντφλησλ πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ησλ λέσλ ζηφρσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Δλεξγεηαθήο Πνιηηηθήο, ην είδνο ησλ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ πνπ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην κέιινλ, ε κνξθή ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ελεξγεηαθήο 

αγνξάο. 

Ζ ζπιινγηζηηθή βάζεη ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα ελαξκνληζηνχλ νη εγρψξηνη ζηφρνη 

είλαη ε εμήο: ε ελέξγεηα ζα πξέπεη λα είλαη θπζηθά θαη νηθνλνκηθά πξνζηηή, ελψ ε 

ρξήζε θαη ε παξαγσγή ηεο πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο. 

1.1.2 Οη Σνκείο Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο 

Με βάζε θαηαρσξεκέλα δεδνκέλα απφ ην έηνο 2006 πξνθχπηνπλ θαη παξαηίζεληαη 

θάπνηα ζηνηρεία θαη ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ζηε 

ρψξα θαη ην πψο απηή επηκεξίδεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο. πλνπηηθά, ην ζχλνιν 

ηνπ ηξηηνγελνχο, νηθηαθνχ, δεκφζηνπ θαη αγξνηηθνχ ηνκέα θαηαλαιψλεη ην 46% 

ελέξγεηαο. Ζ βηνκεραλία παξνπζηάδεη κηα ζηαζεξή θαηαλάισζε ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

γχξσ ζηα 4,2 Mtoe. Ζ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα είλαη 

κεζαίνπ επηπέδνπ ζπγθξηηηθά κε παγθφζκηεο ηηκέο. Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο κέζα ζε 15 

ρξφληα ππεξδηπιαζηάζηεθε απφ πιεπξάο θαηαλάισζεο, αλεξρφκελνο απφ ην 4,4% ζην 

9,7%, θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθφο κηαο νηθνλνκίαο ζε κεηα-βηνκεραληθή εμέιημε πνπ 

πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο κηα νηθνλνκία ππεξεζηψλ. 

1.1.2.1 Μεηαθνξέο 

Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ απνηειεί ην 39,6% ηεο ηειηθήο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη αληηζηνηρεί ζε 8,5 Mtoe. Ζ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ζηνλ 

ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ζπλερίδεη λα απμάλεηαη ζε απφιπηεο ηηκέο (θαηά 46% ζε ζρέζε 
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κε ην 1990) αιιά ζαλ ζρεηηθφ πνζνζηφ ε ηειηθή θαηαλάισζε έκεηλε ζηάζηκε 

εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηνπ νηθηαθνχ θαη ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα. 

1.1.2.2 Βηνκεραλία 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε βηνκεραλία παξνπζηάδεη εληαηηθφ εθζπγρξνληζκφ. Σν 2006 ε 

θαηαλάισζε ηεο βηνκεραλίαο ήηαλ 4,2 Mtoe. Σν κεξίδην ηεο βηνκεραλίαο ζηελ ηειηθή 

θαηαλάισζε έρεη κεησζεί πεξίπνπ θαηά 7%. 

1.1.2.3 Οηθηαθόο Σνκέαο 

Ζ θαηαλάισζε ησλ λνηθνθπξηψλ θπκαίλεηαη γχξσ ζηηο 5,5 Mtoe. Ζ αχμεζε ηεο 

ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηα λνηθνθπξηά είλαη 83% γηα ηηο ρξνληέο κεηαμχ 

1990-2006 θαη ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ λνηθνθπξηψλ ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε 

είλαη 4,6% ζε ζρέζε κε ην 1990. 

1.1.2.4 Σξηηνγελήο Σνκέαο 

Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο παξνπζίαζε ην κεγαιχηεξν βαζκφ αχμεζεο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο κεηαμχ 1990-2006 αγγίδνληαο ηα 2 Mtoe ην 2006, πνπ ζπλεπάγεηαη 

ηξηπιαζηαζκφ ηεο θαηαλάισζεο ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990.  

1.1.2.5 Αγξνηηθόο Σνκέαο 

Ζ θαηαλάισζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαηαγξάθεθε 1,1 Mtoe ην 2006 παξακέλνληαο 

ζηα επίπεδα ηνπ 1990 ελψ ην κεξίδην ηνπ έρεη κεησζεί θαηά 1,5%. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη δηαγξακκαηηθά ε ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλά ηνκέα. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1. ΣΔΛΗΚΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ (2006) 

 

1.1.3 Οη Δλεξγεηαθέο Πεγέο ηελ Διιάδα 

Σν Διιεληθφ ελεξγεηαθφ ζχζηεκα βξίζθεηαη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζε θάζε 

ζνβαξψλ αλαδηαξζξψζεσλ. Ζ δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ε θαηαζθεπή ησλ 
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δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ, ε πξνψζεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηεο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ηέινο ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απνηεινχλ ηα λέα δεδνκέλα ηνπ.  

εκαληηθέο είλαη νη επηπηψζεηο ησλ λέσλ απηψλ δεδνκέλσλ ζηελ αζθάιεηα ηνπ 

ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο ρψξαο, ζηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο ηεο απφ ην 

εηζαγφκελν πεηξέιαην, κε φια ηα ζπλεπαγφκελα νθέιε ζηελ νηθνλνκία, ζηελ 

εμνηθνλφκεζε κε αλαλεψζηκσλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ, ζηελ αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηέινο ζηε βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 

ζηνπο θαηαλαισηέο.  

Παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνδνκή ηνπ, ην κέγεζνο θαη ηε ζχλζεζε ησλ επηκέξνπο 

ηνκέσλ ηνπ, ην είδνο θαη ηε ρξήζε ησλ δηαθφξσλ ελεξγεηαθψλ κνξθψλ ζ' απηφ.  

Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη δνκεκέλα αλά ελεξγεηαθφ πξντφλ θαη 

πεξηιακβάλνπλ : 

1. ηεξεά Καχζηκα - Πεηξειαηνεηδή 

2. Φπζηθφ αέξην 

3. Ζιεθηξηζκφο 

4. Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο  

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΣΔΛΗΚΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΜΟ (2006) 

1.1.3.1 ηεξεά Καύζηκα (Ληγλίηεο) 

Ζ ρξήζε ησλ ζηεξεψλ θαπζίκσλ ζηελ Διιάδα είλαη βαζηθά επηθεληξσκέλε ζηελ 

παξαγσγή ειεθηξηζκνχ. Ζ κφλε εγρψξηα ελεξγεηαθή πεγή θαπζίκσλ είλαη ν ιηγλίηεο. 

Οη ιηγλίηεο αλήθνπλ ζηηο ζηεξεέο νξπθηέο θαχζηκεο χιεο κε ηε γεληθή νλνκαζία 

γαηάλζξαθεο θαη πξνήιζαλ απφ θπηηθά ππνιείκκαηα κέζσ κηαο ζεηξάο δηεξγαζηψλ 

http://www.rae.gr/SUB3/3B/3b1.htm
http://www.rae.gr/SUB3/3B/3b2.htm
http://www.rae.gr/SUB3/3B/3b3.htm
http://www.rae.gr/SUB3/3B/3b42.htm
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ελαλζξάθσζεο. Οη δηεξγαζίεο απηέο είραλ σο απνηέιεζκα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ 

θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ ζε άλζξαθα. Ζ κεηαηξνπή ησλ θπηψλ ζε ηχξθε θαη ε 

κεηάβαζε απφ ηελ ηχξθε, ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο ελαλζξάθσζεο, ζηνλ αλζξαθίηε ζην 

ηειηθφ ζηάδην ελαλζξάθσζεο, είλαη ζπλάξηεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ ρξφλνπ, ηεο  

ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πίεζεο. Ζ αχμεζε ηνπ βαζκνχ ελαλζξάθσζεο επεξεάδεη ηα 

θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γαηαλζξάθσλ.  

Οη ιηγλίηεο ζρεκαηίζηεθαλ θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο ελαλζξάθσζεο ακέζσο κεηά 

ηελ ηχξθε. Γηα ην ζρεκαηηζκφ ελφο θπβηθνχ κέηξνπ ιηγλίηε, έρεη ππνινγηζζεί φηη 

απαηηείηαη ρξνληθφ δηάζηεκα 1000 έσο 4000 εηψλ. Ζ ζεξκνγφλνο ηζρχο ησλ ιηγληηψλ 

είλαη 900-2000 kcal/kg κε κέζε ηηκή πεξίπνπ 1300 kcal, δειαδή 3 έσο 7 θνξέο 

ρακειφηεξε απφ απηήλ ηνπ ιηζάλζξαθα θαη 5 έσο 10 θνξέο κηθξφηεξε απφ απηήλ ηνπ 

πεηξειαίνπ.  

Σα θπξηφηεξα εθκεηαιιεχζηκα θνηηάζκαηα ιηγλίηε ζηε ρψξα βξίζθνληαη ζηε Γπηηθή 

Μαθεδνλία ζην ηξίγσλν Πηνιεκαΐδαο-Ακπληαίνπ-Φιψξηλαο κε ππνινγηζκέλν 

απφζεκα 2,5 δηο ηφλνπο θαη ζηελ Πεινπφλλεζν, ζηε Μεγαιφπνιε, κε απφζεκα 300 

εθ. ηφλνπο. εκαληηθά θνηηάζκαηα, ηα νπνία δελ αμηνπνηνχληαη πξνο ην παξφλ, 

ππάξρνπλ αθφκε ζηελ πεξηνρή ηεο Γξάκαο (900 εθ. Σφλνη) θαη ζηελ πεξηνρή ηεο 

Διαζζφλαο (150 εθ. Σφλνη). 

Μηθξέο κφλν πνζφηεηεο ιηγλίηε ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαχζηκν ζε κεηαιινπξγίεο, ζε 

ζεξκνθήπηα, γηα ζέξκαλζε θαηνηθηψλ θαζψο θαη σο βειηησηηθφ εδάθνπο νξηζκέλσλ 

θαιιηεξγεηψλ. 

 Με βάζε ηα ζπλνιηθά εθκεηαιιεχζηκα απνζέκαηα ιηγλίηε ηεο ρψξαο θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηδφκελν ξπζκφ θαηαλάισζεο ζην κέιινλ, ππνινγίδεηαη φηη ηα απνζέκαηα 

απηά επαξθνχλ γηα πεξηζζφηεξν απφ 50 ρξφληα. Μέρξη ζήκεξα νη εμνξπρζείζεο 

πνζφηεηεο ιηγλίηε δελ μεπεξλνχλ ην 25% ησλ ζπλνιηθψλ απνζεκάησλ. Δθηφο απφ 

ιηγλίηε, ε Διιάδα δηαζέηεη θαη έλα κεγάιν θνίηαζκα Σχξθεο ζηελ πεξηνρή ησλ 

Φηιίππσλ (Αλαηνιηθή Μαθεδνλία). Σα εθκεηαιιεχζηκα απνζέκαηα ζην θνίηαζκα 

εθηηκψληαη ζε 4 δηο θπβηθά κέηξα θαη αληηζηνηρνχλ κε 125 εθ. ΣΗΠ. 

Ο ιηγλίηεο ζα ζπλερίζεη λα είλαη ην εζληθφ θαχζηκν ηεο Διιάδαο γηα 

ειεθηξνπαξαγσγή αιιά ζηαδηαθά ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή 

πεξηνξίδεηαη πνζνζηηαία κέρξη ην 2050 νπφηε ζα εθιείςνπλ ηα απνζέκαηα. Ζ 

ελζσκάησζε ηνπ θφζηνπο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (εκπνξία ξχπσλ) θαη ε 

δηακφξθσζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ 

ηνπ κέιινλ ησλ ιηγληηηθψλ ζηαζκψλ ζηελ Διιάδα. 

1.1.3.2 Πεηξειαηνεηδή 

Ζ ειιεληθή πεηξειατθή αγνξά πεξηιακβάλεη ηέζζεξα δηπιηζηήξηα, πεξίπνπ πελήληα 

εηαηξείεο εκπνξίαο θαη έλα κεγάιν αξηζκφ θέληξσλ ιηαληθήο πψιεζεο. Σν αξγφ 

πεηξέιαην είλαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά εηζαγφκελν. Έλα κηθξφ θνίηαζκα ζηε Βφξεηα 

Διιάδα δίλεη ην 0,6% ηεο δήηεζεο πεηξειαηνεηδψλ. Ζ ηθαλφηεηα δηχιηζεο ησλ 

ηεζζάξσλ δηπιηζηεξίσλ είλαη αξθεηή γηα λα θαιχςεη ηε δήηεζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο, 

ελψ νη επηπιένλ πνζφηεηεο εμάγνληαη κε ηε κνξθή δηεζλψλ πσιήζεσλ ε πσιήζεσλ 

ζε αεξνκεηαθνξέο θαη ζε πνληνπφξα πινία. Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα αξγνχ πνπ 

δηπιίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα είλαη γχξσ ζηα 18-20 εθαηνκκχξηα 

κεηξηθνί ηφλνη ην ρξφλν. 
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Σν 2006, ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε πεηξειατθψλ πξντφλησλ ήηαλ 18,2 Μtoe, πνζφηεηα 

πνπ αληηζηνηρεί ζην 57,8% ηεο αθαζάξηζηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο, ε νπνία είλαη 

ζρεδφλ 100% εηζαγφκελε.   

ηελ ηειηθή θαηαλάισζε, ην κεξίδην ησλ πεηξειαηνεηδψλ ήηαλ 14,7 Μtoe ην 2006, 

πνπ απνηειεί ην 68,5%. Ο ηνκέαο κεηαθνξψλ θαηαλάισζε ην 57%, ν νηθηαθφο ην 

20%, ε βηνκεραλία ην 13% θαη ν ηξηηνγελήο θαη αγξνηηθφο ηνκέαο ην 13% ησλ 

πεηξειαηνεηδψλ ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο. 

Σν πνζνζηφ ησλ πεηξειαηνεηδψλ ζην Διιεληθφ ελεξγεηαθφ ηζνδχγην είλαη πνιχ πςειφ 

θαη απηφ νθείιεηαη ζηε κεγάιε ρξήζε πεηξειαηνεηδψλ ζηηο κεηαθνξέο αιιά θαη ζην 

γεγνλφο φηη ην ζχζηεκα ειεθηξνπαξαγσγήο ζηα κε-δηαζπλδεδεκέλα λεζηά έρεη σο 

θχξην θαχζηκν ηα πεηξειατθά πξντφληα. 

1.1.3.3 Φπζηθό Αέξην  

Ζ εηζαγσγή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο Διιάδαο αλακέλεηαη λα 

επεξεάζεη ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ηεο ρψξαο, 

κηαο θαη εμαζθαιίδεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ ζηελ ρψξα, θαη 

κάιηζηα κε έλα θαχζηκν πςειήο πνηφηεηαο πνπ κπνξεί λα δηεηζδχζεη ζε φινπο ζρεδφλ 

ηνπο θιάδνπο (βηνκεραλία, ειεθηξνπαξαγσγή, ζπκπαξαγσγή, ππεξεζίεο θαη νηθηαθφο 

ηνκέαο, κεηαθνξέο θ.α.).  

Με ηελ εηζαγσγή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ αλακέλνληαη:  

 Ζ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Διιεληθήο βηνκεραλίαο 

 Ζ κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο 

 Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

 Ζ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

Σν θπζηθφ αέξην θάιπςε ην 7,7% ηεο αθαζάξηζηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο ην 2006 

θαη αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ην 14% ην 2010, ιφγσ ηεο θαηαλάισζεο ηνπ ζε φινπο 

ηνπο νηθνλνκηθνχο θιάδνπο θαη ηεο κεγάιεο ρξήζεο ηνπ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή, πνπ 

αγγίδεη ην 70% ηεο ζεκεξηλήο θαηαλάισζεο ηνπ. 

Ζ δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο απμήζεθε ην 

2006 θαηά 132% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 2000. Ο ξπζκφο αχμεζεο ηεο 

δηείζδπζήο ηνπ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 18%. 

Σν ζχζηεκα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ αζθαιή ηξνθνδνζία ησλ 

κεγάισλ θαηαλαισηηθψλ θέληξσλ ηεο ρψξαο θαη απνηειείηαη απφ:  

 ην δίθηπν κεηαθνξάο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, 

 ηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ απνζήθεπζεο ηνπ πγξνπνηεκέλνπ (LNG) αιγεξηλνχ 

θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Ρεβπζνχζα. Σν πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην 

επαλαεξηνπνηείηαη θαη ηξνθνδνηεί ην δίθηπν κεηαθνξάο 

 ην ζχζηεκα δηαλνκήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηνπο θαηαλαισηέο  

Αθνινχζσο παξνπζηάδεηαη ν ράξηεο εγθαηαζηάζεσλ θαη δηθηχνπ κεηαθνξάο 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ (ΓΔΠΑ,2000) 

http://www.rae.gr/SUB3/3B/3b22.htm#%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%A5%CE%9F
http://www.rae.gr/SUB3/3B/3b22.htm#%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3
http://www.rae.gr/SUB3/3B/3b22.htm#%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3
http://www.rae.gr/SUB3/3B/3b22.htm#%CE%A3%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91


Κεθάιαην 1: ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΑΓΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ 

22 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 1: ΥΑΡΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ 

(ΓΔΠΑ,2000) 

1.1.4 Ζιεθηξηζκόο  

Σν ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο δηαθξίλεηαη ζην Δζληθφ Γηαζπλδεδεκέλν 

χζηεκα (Δ.Γ..) ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο θαη ζην Νεζησηηθφ χζηεκα ηεο Κξήηεο, 

ηεο Ρφδνπ θαη ησλ Απηφλνκσλ ηαζκψλ Παξαγσγήο (ΑΠ) ησλ λήζσλ. Οη ζηαζκνί 

παξαγσγήο ηνπ Ζιεθηξηθνχ πζηήκαηνο δηαθξίλνληαη ζε:  

 ηαζκνχο παξαγσγήο Δ.Γ.. 

 Απηφλνκνπο ηαζκνχο Παξαγσγήο ηνπ λεζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

Σν δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα είλαη αλεπηπγκέλν θαη επηπιένλ έρεη δηαζπλδέζεηο κε 

φιεο ηηο γεηηνληθέο ρψξεο. Παξφια απηά, ην ζχζηεκα δελ είλαη νκνηφκνξθα 

θαηαλεκεκέλν, κε ην 68% ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο λα βξίζθεηαη ζηα θνηηάζκαηα 

ιηγλίηε ηεο Βφξεηαο Διιάδαο, ελψ ην 33% ηεο θαηαλάισζεο είλαη ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αηηηθήο. 

Σν λεζησηηθφ ζχζηεκα αθνξά ζε έλα κεγάιν αξηζκφ λεζηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Αηγαίνπ Πειάγνπο. Πεξηιακβάλεη απηφλνκα ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζε πεηξειατθέο 

http://www.rae.gr/SUB3/3B/3b3.htm#%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF%20%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CE%AF
http://www.rae.gr/SUB3/3B/3b3.htm#%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F
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κνλάδεο κε θχξηα θαχζηκα ην καδνχη θαη ην ληίδει. Οη ρξεζηκνπνηνχκελεο 

ηερλνινγίεο είλαη θπξίσο αεξηνζηξφβηινη θαη αηκνζηξφβηινη ελψ ππάξρνπλ θαη 

κεξηθέο κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ.  

Ο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηεο δήηεζεο ζηελ Κξήηε θαη ηε Ρφδν, είλαη κεγαιχηεξνο 

απφ απηφλ ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο. Σα ζπζηήκαηα απηά παξνπζηάδνπλ 

επίζεο, εληνλφηεξν πξφβιεκα αηρκήο, πνπ θπξίσο νθείιεηαη ζηελ πνιχ απμεκέλε 

δήηεζε ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ιφγσ ηνπξηζκνχ. 

Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ, είλαη φηη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη ζηα λεζηά 

ζηνηρίδεη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ αληίζηνηρε ζην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα. 

Χζηφζν, ε επηβάξπλζε δελ κεηαθπιίεηαη ζηνπο ηνπηθνχο θαηαλαισηέο ιφγσ ηεο 

εληαίαο ηηκνιφγεζεο. 

1.1.4.1 Λεηηνπξγία Σνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Καη Σερληθά ηνηρεία  

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Γηαζπλδεδεκέλνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαζψο θαη ησλ 

δηαζπλδέζεσλ κε ηα γεηηνληθά δίθηπα γίλεηαη απφ ηνλ ΓΔΜΖΔ, φπσο  πξνβιέπεηαη 

απφ ηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο. Ζ Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα ηεο 

Μεηαθνξάο εθηειεί ηελ θαζεκεξηλή θπζηθή ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη γεληθά ηε 

δηαηήξεζε ηεο ηερληθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αξηηφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, 

ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΔΜΖΔ. 

Ο ΓΔΜΖΔ ζπληάζζεη ηε Μειέηεο Αλάπηπμεο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο (ΜΑΜ) ε 

νπνία εγθξίλεηαη απφ ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ θαη ζηε ζπλέρεηα ε Γεληθή Γηεχζπλζε 

Μεηαθνξάο (ΓΓΜ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη ηα έξγα πνπ 

αλαθέξνληαη ζε απηή. Γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο ε Γεληθή Γηεχζπλζε Μεηαθνξάο, σο 

ηδηνθηήηξηα ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, ιακβάλεη έλα εηήζην αληάιιαγκα πνπ 

θαιχπηεη ηα έμνδα θπζηθήο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη αλάπηπμεο, πιένλ ηεο 

απφδνζεο επί ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 308 ηνπ Κψδηθα 

Γηαρείξηζεο πζηήκαηνο θαη πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. Σν αληάιιαγκα 

απηφ θαηαβάιιεηαη ζηε ΓΔΖ απφ ηνλ ΓΔΜΖΔ, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ην 

εηζπξάηηεη απφ ηνπο ρξήζηεο. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη επεθηάζεηο ή βειηηψζεηο ζην Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα 

Μεηαθνξάο πεξηέξρνληαη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο ΓΔΖ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο πζηήκαηνο. Δπίζεο, ε Γεληθή Γηεχζπλζε Μεηαθνξάο  

πινπνηεί έξγα κεηαθνξάο θαη γηα ηα απηφλνκα (κε δηαζπλδεδεκέλα) λεζηά ηεο ρψξαο. 

Γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο ε Γεληθή Γηεχζπλζε Μεηαθνξάο ιακβάλεη ην αληίζηνηρν 

αληάιιαγκα απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηαλνκήο πνπ είλαη ε ηδηνθηήηξηα ηνπ 

πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ησλ κε δηαζπλδεδεκέλσλ λεζηψλ. 

Σε ζπνλδπιηθή ζηήιε ηνπ Γηαζπλδεδεκέλνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο απνηεινχλ νη 

ηξεηο ελαέξηεο γξακκέο δηπινχ θπθιψκαηνο ησλ 400 kV, πνπ κεηαθέξνπλ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα, θπξίσο απφ ην ζπνπδαηφηεξν γηα ηελ ρψξα καο ελεξγεηαθφ θέληξν 

παξαγσγήο, ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. ηελ πεξηνρή απηή, παξάγεηαη πεξίπνπ ην 70% 

ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ρψξαο, πνπ ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξεηαη ζηα 

κεγάια θέληξα θαηαλάισζεο ηεο Κεληξηθήο θαη Νφηηαο Διιάδαο, φπνπ 

θαηαλαιψλεηαη πεξίπνπ ην 65% ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Σν Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα Μεηαθνξάο δηαζέηεη επηπιένλ ελαέξηεο θαη ππφγεηεο 

γξακκέο ησλ 400 kV θαη 150 kV, θαζψο επίζεο θαη ππνβξχρηα θαιψδηα ησλ 66 kV 

θαη 150 kV πνπ ζπλδένπλ ηελ Άλδξν θαη ηα Δπηάλεζα, Κέξθπξα, Λεπθάδα, 
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Κεθαινληά θαη Εάθπλζν, ελψ έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε επέθηαζε ησλ ππνβξχρησλ 

δηαζπλδέζεσλ θαη πξνο ηα κεγαιχηεξα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ. 

Σν Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα Μεηαθνξάο, βάζεη θαηαγξαθψλ ζηηο 31.12.2008, 

απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 11.092km γξακκέο κεηαθνξάο. ην χζηεκα Μεηαθνξάο 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ επίζεο 265 ππνζηαζκνί (Τ/), ζηνπο νπνίνπο ήηαλ 

εγθαηεζηεκέλνη 572 κεηαζρεκαηηζηέο (Μ/) ηζρχνο κε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 

45.594 MVA. 

Σν Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα Μεηαθνξάο ζπλδέεηαη κε ηα ζπζηήκαηα Μεηαθνξάο 

ηεο Αιβαλίαο, ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο Π.Γ.Γ.Μ., ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Σνπξθίαο. Ζ 

δηαζχλδεζε κε ηε Βνπιγαξία απνηειείηαη απφ κία Γξακκή ησλ 400 kV, ελψ ε 

δηαζχλδεζε κε ηελ Π.Γ.Γ.Μ γίλεηαη κε δχν Γξακκέο ησλ 400 kV, κεηά ηελ πξφζθαηε 

αλαβάζκηζε ηεο Γξακκήο ησλ 150 kV ζε 400 kV. Ζ δηαζχλδεζε κε ηελ Αιβαλία 

απνηειείηαη απφ κία Γξακκή ησλ 150 kV θαη κία ησλ 400 kV. Ζ ζπλνιηθή 

νλνκαζηηθή δπλακηθφηεηα απηψλ ησλ δηαζπλδέζεσλ είλαη πεξίπνπ 4.400 ΜW. Ζ 

δηαζχλδεζε κε ηελ Ηηαιία απνηειείηαη απφ ππνβξχρην θαιψδην θαη γξακκή 

κεηαθνξάο ζπλερνχο ξεχκαηνο (HVDC) ηζρχνο 500 MW. Ζ δηαζχλδεζε κε ηελ 

Σνπξθία νινθιεξψζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2008 κε ηελ θαηαζθεπή ΓΜ 400 kV απινχ 

θπθιψκαηνο κε ηξίδπκν αγσγφ (2000 ΜVΑ). Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2004 ην 

Διιεληθφ χζηεκα Μεηαθνξάο επαλαζπλδέζεθε θαη ιεηηνπξγεί ζχγρξνλα θαη 

παξάιιεια κε ην Γηαζπλδεδεκέλν Δπξσπατθφ χζηεκα ηεο UCTE (Union for 

Coordination of Transmission of Electricity). 

Οη παξαπάλσ δηαζπλδέζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελίζρπζε ησλ δηαζπλδέζεσλ ησλ 

γεηηνληθψλ ρσξψλ ζηα βφξεηα ζχλνξα ηεο Διιάδαο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ 

αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηηο ρψξεο απηέο θαη ηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο Ν.Α. Δπξψπεο.  

1.1.4.2 ύζηεκα Γηαλνκήο Καη Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

χκθσλα κε ην Ν.2773/1999, ε ΓΔΖ, κέζσ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηαλνκήο, είλαη 

ν κνλαδηθφο δηαλνκέαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα, ελψ παξακέλεη 

Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο. Ζ Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα ηεο Γηαλνκήο είλαη 

ππεχζπλε γηα ηε δηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, 

ηφζν ζηελ πεξηνρή ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο φζν θαη ζηα κε δηαζπλδεδεκέλα 

λεζηά. Παξαιακβάλεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηε Μεηαθνξά θαη κέζσ ηνπ 

Γηθηχνπ ηεο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ Γηθηχνπ λα 

πξνκεζεχνληαη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ επηζπκνχλ. ήκεξα, ε παξαγσγή ηεο 

ΓΔΖ, άιινη ηδηψηεο παξαγσγνί θαζψο θαη εηζαγσγείο ελέξγεηαο πξνζθέξνπλ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηε Υνλδξεκπνξηθή Αγνξά θαη ηελ εγρένπλ ζην Γηαζπλδεδεκέλν 

Ζιεθηξηθφ χζηεκα ηεο ρψξαο. Ζ ελέξγεηα απηή δηαδνρηθά, κέζσ ησλ δηθηχσλ 

Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο θζάλεη ζηνπο θαηαλαισηέο.  

Σν ζχζηεκα δηαλνκήο πνπ κεηαθέξεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηνπο ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο έρεη γξακκέο κήθνπο 215.000 km (πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κήθνο ίζν κε 5 

θνξέο ηελ πεξίκεηξν ηεο γεο), απφ ηα νπνία 102.000 km είλαη ην δίθηπν κέζεο ηάζεο 

(ΜΣ) θαη 115.000 km ηεο ρακειήο ηάζεο (ΥΣ). Σα δίθηπα δηαλνκήο ηξνθνδνηνχλ 

7.523.500 θαηαλαισηέο κέζεο (9.500) θαη ρακειήο ηάζεο (7.514.000). Ζ χπαξμε 

δηθηχσλ ζε δηάθνξεο ηάζεηο εμεγείηαη απφ ηελ αλάγθε νηθνλνκηθήο κεηαθνξάο ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηα ζεκεία παξαγσγήο ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε. 
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Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη ζηνπο ζεξκνειεθηξηθνχο θαη πδξνειεθηξηθνχο 

ζηαζκνχο βξίζθεηαη, θαηά θαλφλα, ζε κηα ηάζε κεηαμχ 6 θαη 21 kV. Απηή ε ηάζε 

είλαη, φκσο, πνιχ ρακειή γηα ηελ κεηαθνξά ηεο ελέξγεηαο κε ηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο 

απψιεηεο θαζψο ην ζχζηεκα κεηαθνξάο έρεη ηηο δηθέο ηνπ απψιεηεο ειεθηξηθήο 

αληίζηαζεο. 

Ζ ππεξπςειή ηάζε (ΤΤΣ-400 kV) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ηε Γπηηθή Μαθεδνλία ζηελ Αηηηθή, ζε εμαηξεηηθά κεγάινπο 

βηνκεραληθνχο θαηαλαισηέο θαζψο θαη ζηε ζχλδεζε κε ηηο φκνξεο ρψξεο. Ζ πςειή 

ηάζε (150 kV, 66 kV) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά απφ ηνπο ζηαζκνχο ζε 

αζηηθά θέληξα θαη ζεκεία εζηίαζεο ηεο θαηαλάισζεο. Ζ κέζε ηάζε (22 kV, 20kV, 

15 kV, 6,6 kV) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά ζε νηθηζκνχο, φπνπ κεηψλεηαη ζηε 

ρακειή ηάζε, θαη γηα βηνκεραληθνχο ή άιινπο κεγάινπο θαηαλαισηέο. Ζ ρακειή 

ηάζε απνηειεί ην ηέινο ηεο αιπζίδαο γηα ηνπο κηθξνχο θαηαλαισηέο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν ράξηεο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη δηθηχνπ κεηαθνξάο. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 2: ΥΑΡΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΓΔΖ, 2000) 

1.1.4.3 Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 
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Ζ ειιεληθή «αγνξά» αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο δείρλεη πιένλ ζεκεία ζρεηηθήο 

σξηκφηεηαο. Σα ζεξκηθά ειηαθά ζπζηήκαηα (ειηαθνί ζπιιέθηεο) απνηεινχλ δφθηκεο, 

επξχηαηα δηαδεδνκέλεο ιχζεηο πνπ ζπλερίδνπλ λα βειηηψλνληαη ηερληθά θαη λα 

απμάλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο, έζησ θαη κε ιηγφηεξν ζεακαηηθά απνηειέζκαηα, απφ 

ηνπο εθξεθηηθνχο ξπζκνχο αχμεζεο ζηε δεθαεηία ηνπ 1980-1990.  

Σα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα παξακέλνπλ ζρεηηθά δαπαλεξά, θπξίσο ιφγσ ηνπ 

πςεινχ αξρηθνχ θφζηνπο αγνξάο θαη εγθαηάζηαζεο, δελ ζεσξνχληαη, φκσο, πιένλ σο 

«εμσηηθή» ή «εμεδεηεκέλε» ηερλνινγία.  

Ζ αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο απνθηά, θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο 

ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ, απμαλφκελε ζεκαζία.  

Σέινο, ε αηνιηθή ελέξγεηα είλαη κία δφθηκε, αμηφπηζηε θαη νηθνλνκηθά ειθπζηηθή 

πξφηαζε, πνπ πξνζειθχεη επελδπηέο αθφκε θαη ζην θαζεζηψο απειεπζεξσκέλσλ 

αγνξψλ. Σν θφζηνο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ έρεη κεησζεί, ελψ ρξεζηκνπνηνχληαη φιν 

θαη κεγαιχηεξεο Α/Γ, κεηψλνληαο ην κνλαδηαίν θφζηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ζε ρψξν 

εγθαηάζηαζεο. 

Ζ ζπλεηζθνξά ησλ ΑΠΔ ζην εζληθφ ελεξγεηαθφ ηζνδχγην, ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 5,5% ην 

2006, ζε επίπεδν ζπλνιηθήο δηάζεζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζηε ρψξα θαη ηεο ηάμεο 

ηνπ 18% ζε επίπεδν εγρψξηαο παξαγσγήο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο. Ζ παξαγσγή 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ ην 2006 ήηαλ 1,8 Μtoe, ελψ ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 90 ήηαλ 1,2 Μtoe. Δμ‟ απηψλ, ηα 702 ktoe (39%) νθείινληαη ζηε ρξήζε 

βηνκάδαο ζηα λνηθνθπξηά, 230 ktoe πεξίπνπ ζηε ρξήζε βηνκάδαο ζηε βηνκεραλία γηα 

ίδηεο αλάγθεο (ζπλνιηθφ πνζνζηφ βηνκάδαο 52%), 536 ktoe (30%) ζηελ παξαγσγή 

πδξνειεθηξηθψλ, 146 ktoe (8,1 %) ζηελ παξαγσγή αηνιηθψλ, 109 ktoe (6%) ζηελ 

παξαγσγή ζεξκηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ, 11 ktoe απφ ηε γεσζεξκία θαη 33 ktoe 

απφ ην βηναέξην, θπξίσο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

Ζ ειεθηξνπαξαγσγή απφ ηηο θιαζζηθέο ΑΠΔ ζηελ Διιάδα -ρσξίο ηα κεγάια 

πδξνειεθηξηθά- απμάλεηαη ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 

3,3%  ηεο αθαζάξηζηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Αθνξά θπξίσο 

ζε αηνιηθά θαη κηθξά πδξνειεθηξηθά, θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηε βηνκάδα θαη ζηα 

θσηνβνιηατθά. Αλ ιάβνπκε ππφςε θαη ηα κεγάια πδξνειεθηξηθά ε 

ειεθηξνπαξαγσγή απφ ΑΠΔ είλαη ην 12,4% ηεο αθαζάξηζηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

Ζ εγθαηεζηεκέλε ηζρχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ ήηαλ 3,894 MW 

ζην ηέινο ηνπ 2006. Ζ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ ηνλ ίδην ρξφλν 

έθηαζε 8,3 TWh πεξίπνπ (78,8% πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί, 20% αηνιηθά, 1,1% 

βηναέξην θαη κηα κηθξή παξαγσγή Φ/Β). 

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ παξνπζηάδνπλ δηαθχκαλζε ηνπ 

πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή απφ 10-12%, ε νπνία 

θπξίσο νθείιεηαη ζηε κεηαβιεηφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεγάισλ πδξνειεθηξηθψλ, 

ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα θνξηία αηρκήο θαη παξάγνπλ αλάινγα κε ηε 

δηαζεζηκφηεηα πδάησλ ζηα θξάγκαηα). 

Ζ κεγάιε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ειηαθψλ ζπιιεθηψλ θαηά ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο έρεη νδεγήζεη ηελ Διιάδα ζηε δεχηεξε ζέζε ζε εγθαηεζηεκέλε επηθάλεηα 

ζπιιεθηψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν. Χζηφζν, ε θχξηα παξαγσγή ζεξκφηεηαο απφ ΑΠΔ 

πξνέξρεηαη απφ θαχζε βηνκάδαο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα είηε απφ ππνιείκκαηα βηνκάδαο 
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ζε βηνκεραληθέο κνλάδεο μχινπ, ηξνθίκσλ, βάκβαθνο, θιπ. φπνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ίδηεο αλάγθεο. Ζ Διιεληθή αγνξά ζεξκφηεηαο απφ ΑΠΔ είλαη ζε ζηάδην 

εθθίλεζεο. Έλα πξαγκαηηθφ πεδίν γηα ηε ζεξκηθή δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ θαίλεηαη λα 

είλαη ν θηηξηαθφο ηνκέαο, ζε ζπλδπαζκφ πάληνηε κε ηελ αλαζεψξεζε ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο γηα ηα „θηίξηα απμεκέλεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο‟. Ζ ρξήζε ησλ 

βηνθαπζίκσλ ζηελ Διιάδα είλαη επίζεο ζε θάζε εθθίλεζεο. ηελ παξνχζα θάζε, ε 

πξνζνρή έρεη ζηξαθεί πξνο ην βίν-ληίδει, θαη αλακέλεηαη ζχληνκα λα εμεηαζηεί θαη ε 

πξννπηηθή βηναηζαλφιεο.  

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν ράξηεο ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ απφ 

Α.Π.Δ.(ΚΑΠΔ,2000): 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 3: ΥΑΡΣΖ ΣΑΘΜΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ ΑΠΟ Α.Π.Δ.(ΚΑΠΔ,2000) 

1.1.5 Ζ Καηάζηαζε ηελ Διιάδα  

Σν ειιεληθφ ειεθηξηθφ ζχζηεκα αλαπηχρζεθε ζηελ Διιάδα κεηά ην 1960, κε ζηφρν 

ηελ ειεθηξνδφηεζε ηεο ρψξαο κέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ εγρψξησλ πεγψλ 

ελέξγεηαο.  
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Μηα ζεκαληηθή δηαπίζησζε γηα ην ειεθηξηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα, είλαη φηη 

βξίζθεηαη ζηα φξηα ηνπ ειιείκκαηνο επελδχζεσλ. Οη ΑΠΔ δελ είλαη ηδηαίηεξα 

αλαπηπγκέλεο παξά ην πινχζην δπλακηθφ. Σα ζεξκηθά παξνπζηάδνπλ ηδηνκνξθίεο. Οη 

ελδνγελείο ελεξγεηαθνί πφξνη θαη ε αλεζπρία γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο αζθάιεηαο 

εθνδηαζκνχ νδεγνχλ ζηε δηαηήξεζε ζεκαληηθνχ κεξηδίνπ ηνπ ιηγλίηε ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή. Ζ ρξήζε πεηξειαηνεηδψλ θαίλεηαη εθ πξψηεο φςεσο ππεξβνιηθή 

ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ζηελ Δπξψπε, αιιά νθείιεηαη ζην λεζησηηθφ ραξαθηήξα 

ηεο ρψξαο. ηξαηεγηθή κείσζεο ησλ πεηξειαηνεηδψλ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή έρεη 

πηνζεηεζεί ήδε ζηα πιαίζηα ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. 

Ζ αχμεζε παξαγσγήο ιηγλίηε δελ είλαη παξά πξνζσξηλή επηινγή εμαηηίαο ηεο 

κείσζεο ησλ δηαζέζηκσλ απνζεκάησλ θαη ηεο ζπλερνχο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο 

εμφξπμεο θαη ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ CO2. Ζ ηερλνινγία Γέζκεπζεο Καη 

Απνζήθεπζεο ηνπ Άλζξαθα (Carbon Capture and Storage, CCS), είλαη αθφκα ζε 

πεηξακαηηθφ ζηάδην θαη δελ κπνξεί λα κπεη ζε βηνκεραληθή θάζε παξά κφλν κεηά απφ 

ηνπιάρηζηνλ 15 έηε.  

Οη ζηαζκνί θπζηθνχ αεξίνπ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ, ζα παίμνπλ καθξνπξφζεζκα έλαλ 

απνθαζηζηηθφ ξφιν γηα λα αληηκεησπηζζνχλ ηα πξνβιήκαηα ειιείκκαηνο. 

Σα πδξνειεθηξηθά έξγα είλαη ειθπζηηθά, αιιά ηα πεξηζψξηα αλάπηπμεο ηνπο είηε 

θπζηθά είηε γεσγξαθηθά είλαη πεξηνξηζκέλα. Οη ΑΠΔ παξφηη σζνχληαη απφ ην 

χζηεκα πλαιιαγψλ Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ (ETS, Emissions Trading Scheme), 

παξακέλνπλ γηα ηελ ψξα πην αθξηβέο απφ ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο ελέξγεηαο. 

Ζ ππξεληθή ελέξγεηα δελ έρεη πξνσζεζεί ζηελ Διιάδα, παξά ηα ηδηαίηεξα ρακειά 

πνζνζηά εθπνκπψλ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε απνζέηεη ηελ επζχλε ησλ αληίζηνηρσλ 

απνθάζεσλ ζε θάζε θξάηνο-κέινο. ρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε 

ρψξα, ε ρξήζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο σο πεγή παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο επηινγέο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηε ρψξα έσο ην 2020. 

Ζ Διιάδα έρεη ζρεηηθά κηθξή αλάπηπμε ηεο πκπαξαγσγήο Ζιεθηξηζκνχ θαη 

Θεξκφηεηαο (ΖΘ). Έλα κεγάιν κέξνο ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο βξίζθεηαη ζηα 

δηπιηζηήξηα, ζε κεγάινπο ζηαζκνχο παξαγσγήο θαη ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ. Σν 

ζχλνιν ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ησλ κνλάδσλ βηνκεραληθήο ζπκπαξαγσγήο, ήηαλ 

ην 2006 πεξίπνπ 155 MWe.   

1.1.6 Οη πλζήθεο ηε Γηεζλή Αγνξά Δλέξγεηαο Καη Ζ Δμάληιεζε Σσλ 

Απνζεκάησλ 

Δίλαη αδηακθηζβήηεην φηη ε εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ απνηειεί 

κείδνλ πξφβιεκα γηα ηα δηεζλή ελεξγεηαθά δεδνκέλα. Πξνθαλψο, ην θαηλφκελν 

ζρεηίδεηαη θαηαξρήλ κε ηε κε δπλαηφηεηά ηνπο λα αλαλεσζνχλ αιιά θαη κε ηελ 

αλνξζνινγηθή ρξήζε θαη θαηαλάισζή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δπν ηειεπηαίσλ 

αηψλσλ. Δλδεηθηηθφ είλαη φηη, γηα ην 2000 ε παγθφζκηα εηήζηα ελεξγεηαθή 

θαηαλάισζε άγγημε ηηο kWh1110382,1164  , ελέξγεηα ε νπνία θαηαλαιψζεθε ζε 

πνζνζηφ 75% απφ αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ πιεζπζκφο δπν 

δηζεθαηνκκπξίσλ ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο δελ έρεη θαλ πξφζβαζε ζηνλ 

ειεθηξηζκφ.  

ηε δηεζλή αγνξά ελέξγεηαο παξάγνληεο φπσο ε δηαζεζηκφηεηα ησλ πεγψλ, νη ηηκέο 

πψιεζεο ηνπο, ε δήηεζε θαη ε παξαγσγή αιιεινδηαπιέθνληαη ελψ ε νηθνλνκία θαη νη 
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θπξίαξρεο πνιηηηθέο δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ κεγεζψλ.  

Καηά θαλφλα, κπνξεί εχθνια λα παξαηεξεζεί φηη ε ηηκή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

ελεξγεηαθή θαηαλάισζε κε κηα εχινγε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηηο αληηδξάζεηο ηηο 

αγνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ πεξίνδν 1970-2000, ε παξαγσγή πεηξειαίνπ 

αθνινχζεζε αλνδηθή πνξεία κεηά ην εκπάξγθν ηνπ 1973 θαη παξάιιεια ζεκεηψζεθε 

ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ ηηκή ηνπ κεηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 θαη κέρξη ηηο 

αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, φπνπ νη αληηδξάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ κε ηε ζπλερή 

εμνηθνλφκεζε νδήγεζαλ ζηε κείσζε ηεο παξαγσγήο. Οη νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο 

εμειίμεηο γχξσ απφ ηε δηεζλή αγνξά πεηξειαίνπ, νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ άλζξαθα, ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο 

ηνπ ππξεληθνχ ειεθηξηζκνχ. Άμην παξαηήξεζεο είλαη φηη ελψ νη πξψηεο ελδείμεηο γηα 

ηνλ θίλδπλν ηεο γξήγνξεο εμάληιεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ εκθαλίζηεθαλ ήδε 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟70, παξαηεξείηαη έθηνηε κηα ζηαζεξή θαη ζηαδηαθή αχμεζε ηεο 

εθκεηάιιεπζήο ηνπο. Απηφ πξνθαλψο αηηηνινγείηαη απφ ηελ πιεζπζκηαθή αχμεζε θαη 

ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, παξάγνληεο πνπ νξηνζεηνχλ ηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο.  

ζνλ αθνξά ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηα απνζέκαηα θαη ηελ αγνξά 

ελέξγεηαο ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα έρνπλ σο εμήο: 

  ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηεο BP ηα παγθφζκηα γλσζηά απνζέκαηα 

αξγνχ πεηξειαίνπ επαξθνχλ ζεσξεηηθά γηα ηα επφκελα 40,5 ρξφληα ελψ 

αληίζηνηρα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηνπ άλζξαθα γηα 63 θαη 147 ρξφληα. Οη 

εθηηκήζεηο απηέο δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ απμαλφκελε δήηεζε, ν 

ζπλππνινγηζκφο ηεο νπνίαο ζα κείσλε ην ρξφλν εμάληιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζε 

πεξίπνπ 30, 37 θαη 56 ρξφληα αληηζηνίρσο.  

 ζνλ αθνξά ζηα εγρψξηα δεδνκέλα, φπσο πξναλαθέξζεθε, ηα ελαπνκείλαληα 

απνζέκαηα ιηγλίηε ζηηο πεξηνρέο επαξθνχλ γηα ηα επφκελα 50 ρξφληα ζηελ 

πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη γηα 20 αθφκε ρξφληα ζηελ πεξηνρή ηεο 

Μεγαιφπνιεο, κε βάζε ηνπ ζεκεξηλνχο ξπζκνχο θαηαλάισζεο. 

ηε βάζε ηεο ζπαληφηεηαο ησλ δηαζέζηκσλ απνζεκάησλ είλαη θπζηθφ επφκελν ην 

θαηλφκελν ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ πνπ νδεγεί ζηε δηφξζσζε ησλ ξπζκψλ αχμεζεο 

ηεο θαηαλάισζεο νξπθηψλ θαπζίκσλ. ην ζπγθεθξηκέλν ππφβαζξν θαζίζηαηαη 

επηηαθηηθή ε ζηξνθή πξνο ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο.  

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Peak-Oil, ε παξαγσγή πδξνγνλαλζξάθσλ θζάλεη ζχληνκα 

ζην κέγηζηφ ηεο θαη ζα αθνινπζεζεί απφ κεησκέλε παξαγσγή θαη απμεκέλε δήηεζε 

ζην κέιινλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ άλζξαθα, φπνπ βάζεη ησλ εθηηκήζεσλ 

παξαηεξείηαη κηα θνξχθσζε ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο κέρξη ην 2025 θαη κηα 

αθφινπζε ζηαζεξή πησηηθή ηάζε ιφγσ ηεο ζπαληφηεηαο ησλ απνζεκάησλ.  

Δμαηηίαο ηεο εμάληιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ αιιά θαη πνηθίισλ πνιηηηθψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, νη παγθφζκηεο γεσπνιηηηθέο ζπλζήθεο είλαη εμ‟ 

νξηζκνχ ζπλερψο αζηαζείο θαη μαθληθέο κεηαβνιέο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ 

νινθιεξσηηθά ηα δεδνκέλα. 

Ζ Διιάδα, φπσο φιεο νη ρψξεο πνπ εηζάγνπλ ελέξγεηα ππέθεξε απφ ηελ αχμεζε ησλ 

ηηκψλ ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ θαη θπξίσο ηνπ πεηξειαίνπ. Ζ αλάπηπμε ηεο ρψξαο 

επεξεάζζεθε αξλεηηθά παξά ηελ θαιχηεξε νηθνλνκηθή επίδνζε απφ απηή ηνπ κέζνπ 
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φξνπ ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη παξά ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ 

επξσδψλε. 

1.1.7 Πεξηβαιινληηθή Καηαζηξνθή Καη Τπεξζέξκαλζε Σνπ Πιαλήηε 

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, απνηειεί παγθφζκηα αλαγθαηφηεηα θαη ζα 

πξέπεη λα απνηειέζεη βαζηθή παξάκεηξν γηα ην ζχλνιν ησλ δηεζλψλ θαη θξαηηθψλ 

απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλάισζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ. 

1.1.7.1 Σν Φαηλόκελν Σνπ Θεξκνθεπίνπ 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, πνπ θζάλεη ζηα φξηα ηεο 

αηκφζθαηξαο, ηε δηαπεξλά θαη θζάλεη ζηελ επηθάλεηά ηεο ελψ ην ππφινηπν 

ζθεδάδεηαη. Σν πνζνζηφ απηφ ζην έλα κέξνο ηνπ απνξξνθάηαη απφ ηε γε θαη φ,ηη ηελ 

θαιχπηεη ελψ ην ππφινηπν αλαθιάηαη δηάρπηα πξνο ην δηάζηεκα, πθηζηάκελν 

απνξξνθήζεηο θαη ζθεδάζεηο αληίζηνηρεο ηεο εηζφδνπ ηνπ. Ζ απνξξνθνχκελε απφ ηε 

γε ειηαθή ελέξγεηα ζπκβάιιεη ζηε ζέξκαλζή ηεο. Σαπηφρξνλα, ε γε, σο ζψκα κέζεο 

επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο πεξίπνπ 15°C εθπέκπεη, απφ φιε ηελ επηθάλεηά ηεο πξνο 

ηελ αηκφζθαηξα, αθηηλνβνιία αληίζηνηρε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο. Μεγάιν κέξνο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αθηηλνβνιίαο πεξλά πξνο ην ζχκπαλ ελψ ην ππφινηπν απνξξνθάηαη 

απφ ηα αέξηα ηεο αηκφζθαηξαο, θπξίσο ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ην φδνλ θαη ηνπο 

πδξαηκνχο. 

ηα πέληε δηζεθαηνκκχξηα δσήο ηεο γεο έρεη απνθαηαζηαζεί κηα κφληκε ηζνξξνπία 

επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο σο ζπλέπεηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ εκεξήζησλ ξνψλ 

ελέξγεηαο. ηε ζπγθεθξηκέλε ηζνξξνπία θπξίαξρν ξφιν δηαδξακαηίδεη ε αηκφζθαηξα.  

Λφγσ κηαο ελ γέλεη κηθξήο πεξηεθηηθφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο ζε δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα, φδνλ θαη πδξαηκνχο, ε απνξξνθεηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζηελ πεξηνρή κεθψλ 

θχκαηνο 8-14κm είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε κε ζπλέπεηα λα απνβάιιεηαη κεγάιν 

κέξνο ηεο γήηλεο αθηηλνβνιίαο πίζσ ζην δηάζηεκα. Ζ χπαξμε ινηπφλ ηεο 

αηκφζθαηξαο ηεο γεο ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ επηθάλεηά 

ηεο ζηνπο 15°C. Σν απνηέιεζκα απηφ απνηειεί ην κανονικό θαινόμενο ηος 

θεπμοκηπίος ζηελ αηκφζθαηξα.  

Ζ αχμεζε παξφια απηά ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ αέξησλ ζπζηαηηθψλ ηεο αηκφζθαηξαο, 

εμαηηίαο θαχζεσλ άλζξαθα, πεηξειαίνπ θαη παξαγψγσλ ηνπ, πξνθαιεί απφθιηζε απφ 

ην θαλνληθφ θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ζ πεξηβαιινληηθή απηή αιιαγή γίλεηαη 

αηζζεηή σο αξγή θαη ζαθήο αχμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο επηθάλεηαο ηνπ πιαλήηε 

καο. Ζ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ αεξίσλ ζηελ απφθιηζε απφ ην θαλνληθφ 

θαηλφκελν είλαη: γηα ην 
2CO  48%, γηα ην CFC  18%, γηα ην 

4CH  17%, γηα ην ON2  

6% θαη γηα ην 3O  καδί κε άιια αέξηα 11%.  

Μηα αχμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηεο επηθάλεηαο ηνπ πιαλήηε γε, κφιηο θαηά 

3°C, είλαη ηθαλή λα δεκηνπξγήζεη έληνλε δηαηάξαμε ησλ ππαξρφλησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ, ηε κεηαηφπηζε ησλ θιηκαηηθψλ δσλψλ, ην ιηψζηκν ησλ 

πάγσλ ησλ βνπλψλ ηεο εχθξαηεο δψλεο θαη άξα ηελ απψιεηα θπζηθψλ ηακηεπηεξίσλ 

λεξνχ, ηελ αχμεζε ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο κε ζπλαθφινπζεο επηπηψζεηο ζηηο 

παξάθηηεο πφιεηο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο θαιιηέξγεηεο. Ήδε, παξαηεξήζεηο ησλ 

ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ θαηαδεηθλχνπλ ζαθή αχμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ πιαλήηε θαηά ~0,25°C. Αλ ζπλερηζηεί κε ηνπο ίδηνπο ξπζκνχο ε 

επηβάξπλζε ηεο αηκφζθαηξαο, ε δξάζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζα έρεη 
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δηπιαζηαζηεί κέρξη ην 2040, ελδερφκελν ην νπνίν ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε 

ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο θαηά 2 κε 10°C, αλάινγα κε ηε 

γεσγξαθηθή δψλε. 

Σα πξψηα απνηειέζκαηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη ήδε νξαηά ελψ νη 

παξνχζεο ελδείμεηο πξνκελχνπλ έλα δνθεξφ κέιινλ. Σα πεξηζψξηα επίιπζεο ηνπ 

δεηήκαηνο είλαη ρξνληθά πεξηνξηζκέλα θαη νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο ζα πξέπεη λα είλαη 

δξαζηηθέο. Απηέο αθνξνχλ ζηε κείσζε ησλ αέξησλ ξχπσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ θαλνληθνχ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ζπλδένληαη 

κε ηηο εζηίεο δεκηνπξγίαο ηνπο, δειαδή ηα ζπκβαηηθά θαχζηκα. Κνκκάηη ινηπφλ ηεο 

επίιπζεο, εθηφο απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αέξησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη απφ ηηο 

θαχζεηο ησλ απηνθηλήησλ, δελ κπνξεί παξά λα αθνξά θαη ηελ ππνθαηάζηαζε ηεο 

επξείαο θαχζεο άλζξαθα θαη πεηξειαίνπ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο.  

Δθηφο απφ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ε εθπνκπή νμεηδίσλ ζείνπ θαη αδψηνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην λεξφ ηεο βξνρήο δεκηνπξγνχλ ην εμίζνπ θαηαζηξνθηθφ θαηλφκελν 

ηεο φμηλεο βξνρήο θαη επηβαξχλνπλ ηελ αηκφζθαηξα κε επηπηψζεηο ζηελ αλζξψπηλε 

πγεία, ζην λεξφ, ζηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ηνπ πιαλήηε.  

Απφ ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία πξνθχπηεη ην εμήο: ηφζν ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

άκβιπλζεο θαη αλάζρεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηαζηξνθήο φζν θαη ζηα πιαίζηα 

ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο επηβάιιεηαη ε αλαδηάξζξσζε ησλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ 

κε ζθνπφ ηε κεγάιε δηείζδπζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ παξαγσγή 

ειεθηξηζκνχ θαη ζέξκαλζεο. Αλ θαη ε ηερλνινγία αληηξχπαλζεο έρεη αλαπηπρζεί ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ δελ κπνξεί λα επηιχζεη ην κείδνλ πξφβιεκα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ ελψ ηα πεηξάκαηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηαθνληαεηίαο ζρεηηθά κε ηελ 

ππφγεηα αεξηνπνίεζε ηνπ άλζξαθα απαηηνχλ ππέξνγθεο δαπάλεο. 

1.1.7.2 Οη Αλζξσπνγελείο Δθπνκπέο Αεξίσλ Θεξκνθεπίνπ Δίλαη Βαζηθά 

Δλεξγεηαθήο Πξνέιεπζεο 

Οη πεξηζζφηεξνη επηζηήκνλεο απνδίδνπλ ηελ παγθφζκηα ππεξζέξκαλζε ζηελ 

αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη εηδηθφηεξα ζηε καδηθή παξαγσγή ελέξγεηαο απφ 

νξπθηά θαχζηκα (αλάπηπμε κεηαθνξψλ θαη βηνκεραλνπνίεζε ηνπ πιαλήηε). Ζ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαηέρεη ηελ 3
ε
 ζέζε παγθνζκίσο ζηηο εθπνκπέο αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ κεηά ηελ Κίλα θαη ηηο ΖΠΑ ζε ζπλνιηθέο εθπνκπέο.  

χκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, πνπ 

έρεη πηνζεηεζεί ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην Τπνπξγψλ ην 1998, νη εθπνκπέο αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ ηεο Διιάδαο γηα ην κέζν φξν ησλ εηψλ 2009-2012, επηηξέπεηαη λα 

απμεζνχλ θαηά 25% ζε ζρέζε κε ηηο εθπνκπέο βάζεο: εθπνκπέο ηνπ 1990 γηα ηα 

αέξηα (CO2, CH4, N2O)  θαη ην 1995 γηα ηηο ελψζεηο θζνξίνπ. Ο ζπλνιηθφο ζηφρνο γηα 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη κείσζε θαηά 8% γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν. 

ε παγθφζκηα θιίκαθα, ε βηνκεραλία θαη νη κεηαθνξέο αληηπξνζσπεχνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ ην 80% ησλ εθπνκπψλ ηνπ CO2. Σν κεξίδην ησλ κεηαθνξψλ ζηηο 

εθπνκπέο CO2, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαχζε πεηξειαίνπ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 24%, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθνηλψλεη ην Γηεζλέο Φφξνπκ ησλ κεηαθνξψλ, φπνπ 

ην 18% αθνξά ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο, ην 3% ζηα αεξνκεηαθνξέο, ην 2% ζηηο 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη ην 1 % ζε φιεο ηηο άιιεο. Σν κεξίδην ηεο βηνκεραλίαο γηα 

ηηο εθπνκπέο CO2 , αγγίδεη ην 63%. 
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Απφ απηήλ ηελ νπηηθή γσλία, ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο Διιάδαο αληηζηνηρεί ζηνλ 

παγθφζκην κέζν φξν εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη ε παξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη 

ζεξκφηεηαο έρνπλ κηα ειαθξά απμεκέλε πεξηβαιινληηθή επίδξαζε εμαηηίαο ηεο 

ρξήζεο ηνπ ιηγλίηε γηα ειεθηξνπαξαγσγή.  

ην κέιινλ, νη ηνκείο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, εμαηηίαο ηεο αηζζεηήο αχμεζεο ησλ εθπνκπψλ ηνπο 

ζηελ Διιάδα. 

Οη εθπνκπέο αλά κνλάδα αθαζάξηζηεο εγρψξηαο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα, είλαη απφ ηηο 

πςειφηεξεο ζηελ ΔΔ. Ο ιφγνο είλαη ε θπξίαξρε ζέζε ηνπ ιηγλίηε θαη ηνπ πεηξειαίνπ 

ζην ελεξγεηαθφ κείγκα ηεο ρψξαο. Οη κηζέο εθπνκπέο CO2 πξνέξρνληαη απφ ην ηνκέα 

παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο κε ην 83% απηψλ λα νθείιεηαη ζηελ θαχζε 

ιηγλίηε. 

Σν 2006 νη εθπνκπέο CO2 ζηελ Διιάδα απνηέιεζαλ ην 82,4 % ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εθπνκπψλ, ελψ ην κεζάλην αληηζηνηρεί ζην 6,3% θαη ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ ζην 7,8%. 

Σα ππφινηπα αέξηα ζπλεηζέθεξαλ ην ππφινηπν 3,5%. 

Σν έηνο 2006, ηα επίπεδα εθπνκπψλ ησλ 6 αεξίσλ ήηαλ θαηά 24,4% κεγαιχηεξα απφ 

εθείλα ηεο ρξνληάο βάζεο (1990 γηα CO2, CH4, N2O – 1995 γηα ηα ππφινηπα αέξηα). 

Δηδηθφηεξα νη εθπνκπέο CO2 απφ ηελ ελεξγεηαθή βηνκεραλία, απμήζεθαλ θαηά 29% 

κεηαμχ 1990 θαη 2006 ελψ νη εθπνκπέο απφ ηηο κεηαθνξέο απμήζεθαλ θαηά 62%. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη δηαγξακκαηηθά ε ζπλεηζθνξά ζηηο εθπνκπέο CO2 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε νξπθηψλ θαπζίκσλ γηα ην 2006. 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3: ΤΝΔΗΦΟΡΑ ΣΗ ΔΚΠΟΜΠΔ CO2 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΠΟΤ ΤΝΓΔΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ 

ΟΡΤΚΣΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΓΗΑ ΣΟ 2006 

1.1.7.3 Παγθόζκηα Καη Κνηλνηηθή ηξαηεγηθή Μείσζεο Σσλ Αέξησλ 

Δθπνκπώλ Ρύπσλ 

Ζ πξνβιεπφκελε αχμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ επφκελν αηψλα απφ 1,5-7 °С, 

ζα κπνξνχζε λα είλαη κηθξφηεξε αλ ιακβάλνληαλ απζηεξά πεξηβαιινληηθά κέηξα ή 
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αλ εκθαληδφηαλ έλαο πξαγκαηηθφο αληαγσληζηήο ησλ πεγψλ ελέξγεηαο απφ νξπθηά 

θαχζηκα. Γηα λα πεξηνξηζζεί ε αχμεζε ηεο παγθφζκηαο ζεξκνθξαζίαο ζηα επίπεδα 

2,0-2,4
ν
C απαηηείηαη ε εθαξκνγή απζηεξψλ πεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ θαη ε 

αμηνπνίεζε κε ελεξγεηαθψλ πφξσλ. Απέλαληη ζε απηφ ην πξφβιεκα πξνβάιινληαη 

ηξεηο ζπκπιεξσκαηηθέο πξνζεγγίζεηο: ν αγψλαο γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ε απνζήθεπζε ηνπ άλζξαθα θαη ε πξνζαξκνγή. 

Ζ δηεζλήο θνηλφηεηα έζεζε σο ζηφρν λα ζηαζεξνπνηήζεη ηε ζπγθέληξσζε αεξίσλ γηα 

ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκφζθαηξα ζε «επίπεδν πνπ λα εκπνδίδεη θάζε 

επηθίλδπλε αλζξσπνγελή δηαηαξαρή ηνπ θιίκαηνο» ζηελ χκβαζε πιαίζην ηνπ ΟΖΔ 

γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή -ππνγξάθηεθε ην 1992 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γηάζθεςεο γηα 

ηε γε ζην Ρίν Νηε Σδαλέηξν θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 21 Μαξηίνπ 1994- θαη ζην 

Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην -πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ 2005. Οη 

βηνκεραληθέο ρψξεο, κε εμαίξεζε ηηο ΖΠΑ, δεζκεχηεθαλ λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο 

ησλ 6 αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαηά 5,2 % κεηαμχ 2008-2012 ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 

1990. ην πνζνζηφ απηφ πξνζκεηξνχληαη θαη νη ΖΠΑ δεδνκέλνπ φηη ππέγξαςαλ ην 

πξσηφθνιιν αιιά θαηφπηλ δελ ην επηθχξσζαλ. Απηφο ν ζηφρνο αληηζηνηρεί, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ζε κηα πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 20% πεξίπνπ, ζε ζρέζε κε ην 

αλακελφκελν επίπεδν εθπνκπψλ γηα ην 2010 πνπ ζα πξνέθππηε αλ θαλέλα κέηξν 

ειέγρνπ δελ είρε πηνζεηεζεί. Οη ζηφρνη κείσζεο αλά ρψξα μεθηλνχλ απφ κείσζε θαηά 

8% γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπνπ ε πνζφζησζε γηα ηελ Διιάδα είλαη 4% κείσζε 

ζε ζρέζε κε ην 2005, θαη θηάλνπλ ζε κηα πηζαλή αχμεζε θαηά 10% γηα ηελ Ηζιαλδία. 

Ζ Διιάδα κε ηε Γαιιία, ηε νπεδία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαηέθηεζαλ ηα φξηα 

ηνπ Κηφην απφ ην 2006. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2009 ην χκθσλν Σεο Κνπεγράγεο 

αληηθαηέζηεζε απηφ ηνπ Κηφην πνπ ιήγεη ην 2012. 

1.1.7.4 Ζ πκθσλία Σεο Κνπεγράγεο 

Ζ ζπκθσλία ηεο Κνπεγράγεο απνηειεί ην θχξην απνηέιεζκα ηεο δηάζθεςεο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Κνπεγράγε 

απφ 7 έσο 19 Γεθεκβξίνπ 2009. Σελ ηειεπηαία εκέξα ηεο δηάζθεςεο νη πνιηηηθνί 

αξρεγνί πεξίπνπ 28 αλαπηπγκέλσλ θαη αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ θαη ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή δηαπξαγκαηεχηεθαλ ηε ζπκθσλία απηή. Οη ελ ιφγσ ρψξεο επζχλνληαη γηα 

πεξηζζφηεξν απφ ην 80% ησλ παγθφζκησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

Ζ Δ.Δ. επηβεβαηψλεη ηε δέζκεπζή ηεο λα ζπκκεηάζρεη ζε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δηαδηθαζία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ λα πεξηνξηζηεί ε άλνδνο ηεο 

κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε ζε ιηγφηεξν απφ 2°C, ζε ζρέζε κε ηα πξν ηεο 

βηνκεραληθήο επνρήο επίπεδα. Ζ ζπκθσλία ηεο Κνπεγράγεο αλαγλσξίδεη κελ ηελ 

επηζηεκνληθή άπνςε φηη πξέπεη λα ζπγθξαηεζεί ε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

πιαλήηε ζε ιηγφηεξν απφ 2°C, πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί επηθίλδπλε θιηκαηηθή 

αιιαγή, δελ πεξηιακβάλεη φκσο ζηφρνπο κείσζεο ησλ παγθφζκησλ εθπνκπψλ γηα ηελ 

ηήξεζε ηνπ νξίνπ απηνχ. 

χκθσλα κε ηε ζέζε ηεο Δ.Δ., γηα λα ζπγθξαηεζεί ε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε 

ιηγφηεξν απφ 2°C, νη παγθφζκηεο εθπνκπέο πξέπεη λα έρνπλ θνξπθσζεί ην αξγφηεξν 

έσο ην 2020, λα κεησζνχλ έσο ην 2050 ζην 50% ηνπιάρηζηνλ ησλ επηπέδσλ ηνπ 1990 

θαη λα ζπλερίζνπλ θαηφπηλ ηε θζίλνπζα πνξεία ηνπο. Δπίζεο αλαθέξεη φηη γηα λα 

επηηεπρζεί απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαπηζηψζεηο ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (IPCC), νη αλαπηπγκέλεο ρψξεο 

πξέπεη, κέρξη ην 2020, λα έρνπλ κεηψζεη ζπιινγηθά ηηο εθπνκπέο ηνπο θαηά 25-40% 

έλαληη ησλ επηπέδσλ ηνπ 1990, ελψ νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πξέπεη λα έρνπλ 
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επηηχρεη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζήκεξα πνζνζηνχ αχμεζεο ησλ 

εθπνκπψλ ηεο ηάμεο ηνπ 15-30%. 

1.1.7.5 Οη ηόρνη Σεο Δ.Δ. Γηα Σηο Δθπνκπέο 

Ζ Δ.Δ. δεζκεχεηαη λα επηδηψμεη έλαλ αλεμάξηεην ζηφρν κείσζεο ησλ εθπνκπψλ έσο 

ην 2020, ζε φιν ην θάζκα ηεο νηθνλνκίαο, θαηά 20% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 

1990 θαη λα αλεβάζεη ηε κείσζε απηή ζε 30% ππφ νξηζκέλνπο φξνπο πνπ ζα 

ζπκθσλεζνχλ ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην. Οη φξνη απηνί είλαη νη εμήο: ζην πιαίζην 

κηαο παγθφζκηαο ζπλνιηθήο ζπκθσλίαο γηα ηε κεηά ην 2012 πεξίνδν, πξέπεη λα 

δεζκεπηνχλ θαη άιιεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο λα επηδηψμνπλ αλάινγεο κεηψζεηο 

εθπνκπψλ ελψ νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πξέπεη λα ζπκβάινπλ επαξθψο, αλάινγα κε 

ην κεξίδην επζχλεο πνπ ηνπο αλαινγεί θαη κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. 

Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ελεκέξσζαλ ηα Ζλσκέλα Έζλε φηη πηνζεηνχλ ηε πκθσλία 

ηεο Κνπεγράγεο πνπ ζέηεη κε δεζκεπηηθνχο ζηφρνπο γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

αεξίσλ πνπ πξνθαινχλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

1.2 Ζ Αγνξά Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ηελ Διιάδα 

Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη έλα αγαζφ ην νπνίν αθνξά έλαλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ 

θαηαλαισηψλ, ρσξίο λα είλαη άκεζα ππνθαηαζηάζηκν. Έσο ηψξα ην ζπγθεθξηκέλν 

αγαζφ πξνζθεξφηαλ απφ κία κφλν επηρείξεζε, ε νπνία ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ήηαλ 

θξαηηθή. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ε αγνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο λα απνηειεί 

κνλνπψιην ππφ δεκφζην έιεγρν κε ηε κνλαδηθή επηρείξεζε πνπ παξήγαγε θαη 

εκπνξεπφηαλ ειεθηξηθή ελέξγεηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίδεη ηφζν ηελ ηηκή, 

κεηά ηελ έγθξηζή ηεο απφ ηνπ θξάηνπο, φζν θαη ηελ πνζφηεηα πξνζθνξάο. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα ε αγνξά κεηαηξέπεηαη βαζκηαία ζε νιηγνπσιηαθή, θαζψο ην ηζρχνλ 

ζεζκηθφ πιαίζην επηηξέπεη ηελ είζνδν θαη άιισλ παξαγσγψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε 

απηήλ. Ζ αλαδηάξζξσζε απηή, ζχκθσλα κε ηε ξεηνξηθή ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο, ζα 

επηθέξεη αχμεζε ηνπ θνηλσληθνχ πιενλάζκαηνο, ρακειφηεξεο ηηκέο, δηαθαλείο 

κεζφδνπο ηηκνιφγεζεο θαη ζα απμήζεη ηηο επηινγέο ησλ θαηαλαισηψλ ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. 

Μεηά απφ κηα πεξίνδν πηέζεσλ, πξνεηνηκαζίαο, κειεηψλ θαη νξγαλσηηθψλ βεκάησλ 

ηφζν ζε Δπξσπατθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν, δεκηνπξγείηαη θαη ζηελ Διιάδα 

βαζκηαία ειεχζεξε αγνξά ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Απηφ έξρεηαη λα 

δηακνξθψζεη έλα λέν ηνπίν ζην φπνην νη πειάηεο ζα επηιέγνπλ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπο 

θαη νη λένη παξαγσγνί ζα αληαγσλίδνληαη ηε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ, πνπ 

κέρξη ζήκεξα ήηαλ ν κφλνο παξαγσγφο. Πξφθεηηαη, γηα κία πνιχ ξηδηθή 

αλαδηάξζξσζε ζην ρψξν ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο φπνπ παξαδνζηαθά θαη δηεζλψο 

νξίδεηαη απφ κνλνπψιηα ππφ ξπζκηζηηθφ έιεγρν. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνεζεί φηη ηα ειεθηξηθά ζπζηήκαηα έρνπλ θάπνηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ κπνξεί λα αγλνεζνχλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο λέαο 

απειεπζεξσκέλεο αγνξάο: 

 Ζ δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεηαβάιιεηαη εληφο επξέσλ νξίσλ κέζα ζηνλ 

εκεξήζην θχθιν αιιά θαη επνρηαθά κέζα ζηνλ εληαχζην θχθιν. Γεδνκέλνπ φηη 

δελ ππάξρεη νηθνλνκηθά βηψζηκε ιχζε ζην ζέκα ηεο απνζήθεπζεο κεγάισλ 

πνζνηήησλ ειεθηξηζκνχ, απαηηείηαη ε ηήξεζε ζεκαληηθώλ πεξηζσξίσλ 

εθεδξείαο ηζρύνο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη πάληνηε δπλαηφηεηα θάιπςεο ηνπ 
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θπκαηλφκελνπ θνξηίνπ. Σν ζεκεξηλφ δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα ηεο ρψξαο έρεη 

π.ρ. έλα κέζν θνξηίν ηάμεσο 7.500MW αιιά δηαηεξεί κία εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 

11.700MW πεξίπνπ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα αληηκεησπίδεη ηελ θαινθαηξηλή, 

ιφγσ θιηκαηηζηηθψλ, αηρκή ησλ 10.500 έσο 11.000MW πνπ δηαξθεί ειάρηζηεο, 

ιηγφηεξεο απφ 50, ψξεο ην ρξφλν. Αο ζεκεησζεί εδψ φηη άιιε είλαη ε αμία ηεο 

ηζρχνο φηαλ ην θνξηίν ππεξβαίλεη ηα 10.000MW, νπφηε ην πεξηζψξην εθεδξείαο 

είλαη πνιχ κηθξφ, θαη άιιε, πνιχ κηθξφηεξε, είλαη ε αμία ηεο ηζρχνο φηαλ ην 

θνξηίν είλαη θάησ απφ ηα 5.000 MW, φηαλ δειαδή ππάξρεη κεγάιν πεξηζψξην 

δηαζέζηκεο εθεδξηθήο ηζρχνο (δηάγξακκα 4).    

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 4. ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΦΟΡΣΗΟΤ (ΘΔΡΟ 2007-ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2009) 

 Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ηνπ ειεθηξηζκνχ σο αγαζνχ δελ ππάξρεη 

ππνθαηάζηαην, ην δε θφζηνο ησλ δηαθνπψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα ηελ 

νηθνλνκία θαη ηε δεκφζηα πγεία είλαη πνιχ κεγάιν. Σν γεγνλφο απηφ, ζην 

ζεκεξηλφ ηερλνινγηθφ πνιηηηζκφ, θαζηζηά ηε βξαρπρξνλίσο πξνζδηνξηδφκελε 

δήηεζε ηνπ αγαζνχ ειεθηξηζκφο εληόλσο αλειαζηηθή. 

 Δθηφο απφ ηελ αλειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο είλαη δπλαηφλ θαη ε πξνζθνξά ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο λα εμαξηάηαη απφ απξφβιεπηνπο παξάγνληεο, φπσο π.ρ. νη 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. Σνχην έρεη ηδηαηηέξσο κεγάιε επίδξαζε ζε ζπζηήκαηα πνπ 

έρνπλ ζηεξίμεη ηελ ειεθηξνπαξαγσγή ηνπο θαηά πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ζηελ 

πδξνειεθηξηθή, αηνιηθή θαη ειηαθή παξαγσγή.  

 Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε λένπ 

ειεθηξνπαξαγσγηθνχ δπλακηθνχ είλαη πνιχ κεγάιν θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη 

κεγαιψζεη πεξηζζφηεξν ιφγσ ησλ ζπρλά ππεξβνιηθψλ πεξηβαιινληηθψλ ειέγρσλ 

θαη πεξηνξηζκψλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί. ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ε εγθαηάζηαζε 
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κίαο λέαο κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απαηηεί ηνπιάρηζηνλ ηξία 

έηε. Δάλ ε απφθαζε θαηαζθεπήο ιεθζεί φηαλ ήδε νη ηηκέο ζηελ αγνξά 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρνπλ πάξεη αλνδηθή πνξεία πξνεηδνπνηψληαο φηη ππάξρεη 

ζηελόηεηα δηαζέζηκεο ηζρχνο θαη άξα ην ζχζηεκα ρξεηάδεηαη ελίζρπζε, ηφηε ε 

ειαρίζηε πεξίνδνο ησλ ηξηψλ εηψλ είλαη επαξθέο ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα 

ζεκεησζνχλ απμήζεηο ηηκψλ θαη θξίζε, ιφγσ ζηελφηεηαο ηζρχνο, ζηελ αγνξά. 

 Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ν ειεθηξηζκφο, σο αγαζφ, είλαη νκνγελέο πξντφλ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη φηαλ παξέρεηαη, κέζσ ελφο δηθηχνπ, έρεη ηα ίδηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. ηάζεσο θαη ζπρλφηεηαο) γηα φινπο ηνπο θαηαλαισηέο 

αλεμάξηεηα απφ πνην παξαγσγφ πξνέξρεηαη ε ελέξγεηα. Έηζη ν αληαγσληζκφο 

κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην επίπεδν ηεο ηηκήο ηνπ πξντφληνο 

ρσξίο λα ζπλππάξρνπλ θξηηήξηα πνηφηεηνο. 

1.2.1 Οη Παξάγνληεο Σεο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

Οη παξάγνληεο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη νη αθφινπζνη:  

 

 Παξαγσγνί: Χο παξαγσγνί ραξαθηεξίδνληαη φινη φζνη θαηέρνπλ άδεηα γηα 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία ηνπο ρνξεγείηαη απφ ηε Ρπζκηζηηθή 

Αξρή Δλέξγεηαο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο γηα αδεηνδφηεζε ηδησηψλ.  

 Πξνκεζεπηέο: ηελ θαηεγνξία ησλ πξνκεζεπηψλ αλήθνπλ νη έκπνξνη, νη ηδηψηεο 

θαη ε Γ.Δ.Ζ. νη νπνίνη πξνκεζεχνπλ κε ελέξγεηα ηνπο επηιέγνληεο πειάηεο ηνπ 

πζηήκαηνο έπεηηα απφ ζχλαςε εκπνξηθψλ ζπκβνιαίσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ κε 

επηιεγέλησλ πειαηψλ, ην ξφιν ηνπ πξνκεζεπηή ηνλ αλαιακβάλεη απνθιεηζηηθά ε 

Γ.Δ.Ζ. 

 Οη επηιέγνληεο πειάηεο: Δίλαη νη πειάηεο νη νπνίνη επηιέγνπλ λα πξνκεζεχνληαη 

ελέξγεηα κέζσ ηνπ πζηήκαηνο πλαιιαγψλ Δλέξγεηαο πξνο ηδησηηθή θαη 

απνθιεηζηηθή ρξήζε (Απηνπξνκεζεπφκελνη Πειάηεο).  

εκαληηθφ ξφιν ζηελ απειεπζεξσκέλε αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Διιάδνο, 

παίδνπλ νη εμήο 3 εηαηξίεο: 

  

 Ζ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (Ρ.Α.Δ.): Ζ Ρ.Α.Δ. ζπζηάζεθε βάζε ηνπ λφκνπ 

2773/99 θαη ιεηηνπξγεί απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2000. Γεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα 

ηεο ελαξκφληζεο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ θνηλνηηθή νδεγία 96/92 θαη 

πξφθεηηαη γηα κία δηνηθεηηθή αξρή, ε νπνία έρεη θπξίσο γλσκνδνηηθφ θαη 

εηζεγεηηθφ ξφιν, θαη φρη ειεγθηηθφ ή δηθαζηηθφ, ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αγνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ηφρνο ηεο Ρ.Α.Δ. είλαη ε ξχζκηζε ηνπ ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ ζηελ ελεξγεηαθή αγνξά κε ζθνπφ ηε δηεπζέηεζε ηεο 

εμππεξέηεζεο ηνπ θαηαλαισηή, είηε απηφο είλαη ηδηψηεο είηε επηρείξεζε. 

Παξάιιεια, επηδηψθεη ηε βησζηκφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, θαζψο νη ηειεπηαίεο απνηεινχλ θνξείο 

αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο. Ζ Ρ.Α.Δ. γλσκνδνηεί γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ, 

επηβιέπεη ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζήο ηνπο θαη επηβάιιεη πνηλέο θαη πξφζηηκα 

ζηνπο παξαβάηεο ηνπ λφκνπ 2773/99. Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία 

ηεο αγνξάο, γλσκνδνηεί θαη εηζεγείηαη λέα κέηξα. Δπηπιένλ, θαιιηεξγεί δηεζλείο 

ζρέζεηο θαη ζπλεξγαζίεο, ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αληίζηνηρεο δηνηθεηηθέο αξρέο ησλ 

μέλσλ ρσξψλ θαη ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

γηα ηελ πνξεία ηεο απειεπζέξσζεο ηεο ειιεληθήο ελεξγεηαθήο αγνξάο. Ζ Ρ.Α.Δ. 
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επηδηψθεη επίζεο ηελ εμαζθάιηζε ησλ καθξνρξφλησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. Σέηνηνη ζηφρνη είλαη ε επαξθήο θαη ηζφηηκε ηξνθνδνζία 

ησλ θαηαλαισηψλ, ε αζθάιεηα ηεο ηξνθνδνζίαο ηεο ρψξαο, ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη πξνκήζεηα ελέξγεηαο θαη ε 

εμαζθάιηζε επαξθνχο ππνδνκήο γηα ηελ ελέξγεηα. Σαπηφρξνλα, ε Ρ.Α.Δ. πξέπεη 

λα δίλεη έκθαζε ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη 

ζπκπαξαγσγή θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.  

 Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ Διιεληθνύ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο (Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ.): Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο 

Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ηδξχζεθε κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

328/12.12.2000. Ο Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. είλαη αλψλπκε εηαηξεία ηνπ δεκνζίνπ ζην 

νπνίν αλήθεη ην 51% ηεο εηαηξείαο. Σν ππφινηπν πνζνζηφ ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ αλήθεη ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ησλ 

νπνίσλ νη κνλάδεο παξαγσγήο ζπλδένληαη ζην χζηεκα. ε πξψηε θάζε ην 49% 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηέρεη ε Γ.Δ.Ζ., πνζνζηφ ην νπνίν ζα κεηψλεηαη ζηγά 

θαζψο νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο ζα δηαηίζεληαη ζηνπο ηδηψηεο παξαγσγνχο. Οη 

θάηνρνη άδεηαο ζα απνθηνχλ κεηνρέο θαηά αλαινγία ηεο παξαγσγηθήο ηνπο 

δπλακηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλε εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή ζην Γίθηπν. 

Ο Γηαρεηξηζηήο ππνρξενχηαη λα πιεξψλεη νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα γηα ηε ρξήζε 

ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, απνθιεηζηηθφο ηδηνθηήηεο 

ηνπ νπνίνπ παξακέλεη ε Γ.Δ.Ζ. θαη ε νπνία ζα πξέπεη λα απνδεκησζεί γηα ηηο 

ππεξεζίεο ηεο. χκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο, ζθνπφο ηεο είλαη ε ιεηηνπξγία, ε 

εθκεηάιιεπζε, ε ζπληήξεζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, θαζψο θαη ησλ δηαζπλδέζεψλ ηνπ 

κε άιια δίθηπα, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ν εθνδηαζκφο ηεο ρψξαο κε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα, θαηά ηξφπν επαξθή, αζθαιή, νηθνλνκηθά απνδνηηθφ θαη 

αμηφπηζην. Ζ αλάπηπμε ηνπ πζηήκαηνο δηεπθνιχλεη ηελ νκαιή είζνδν λέσλ 

παξαγσγψλ θαη πειαηψλ, ελψ ην θφζηνο ζπληήξεζεο ηνπ επηβαξχλεη ηε Γεκφζηα 

Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ. Ο Γηαρεηξηζηήο κεηξά επίζεο ηελ ελέξγεηα πνπ 

παξάγεηαη, δηαθηλείηαη θαη θαηαλαιψλεηαη αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή, θαηά ηξφπν 

αμηφπηζην, αθξηβή θαη κε ακθηζβεηνχκελν.  Ο Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. αλαιακβάλεη επίζεο 

ηε δηαδηθαζία Καηαλνκήο Φνξηίνπ. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα απνηειεί ηδηφηππν 

θνηλσληθφ αγαζφ, θπξίσο ιφγσ ηεο δπζθνιίαο πνπ ζπλαληάηαη ζηελ απνζήθεπζε 

ηεο, ηνπιάρηζηνλ κε ην ππάξρνλ ηερλνινγηθφ επίπεδν. Γη‟ απηφ ην ιφγν, αλά 

πάζα ρξνληθή ζηηγκή πξέπεη λα παξάγεηαη ηφζε ειεθηξηθή ελέξγεηα φζε 

απαηηείηαη απφ ην χζηεκα. Ο Γηαρεηξηζηήο θαηαλέκεη ην θνξηίν ζηνπο 

δηαζέζηκνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο θαη θαζνξίδεη πνηα κνλάδα ζα παξάγεη θαη 

πφζν, πάληα κε γλψκνλα ηε δηαηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δηθηχνπ, ην ειάρηζην θφζηνο θαη ην ζεβαζκφ ησλ δηκεξψλ 

εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ πειάηε-πξνκεζεπηή.  

Μηα ζεκαληηθή επζχλε πνπ βαξαίλεη ην Γηαρεηξηζηή είλαη ε εθθαζάξηζε ηεο 

αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ο παξαπάλσ φξνο αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία 

ππνινγηζκνχ ησλ νθεηιψλ θαη ησλ απνδεκηψζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ ειιεληθή αγνξά ελέξγεηαο. Ο Γηαρεηξηζηήο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

παξεκβαίλεη ζηα δηκεξή εκπνξηθά ζπκβφιαηα πνπ ππνγξάθνληαη κεηαμχ 

θαηαλαισηψλ θαη πξνκεζεπηψλ-παξαγσγψλ. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ θάπνηνο 

παξαγσγφο αδπλαηεί λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα παξνρή ειεθηξηθήο 
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ελέξγεηαο, ν Γηαρεηξηζηήο επεκβαίλεη θαη θαζνξίδεη ην πνζφ πνπ ν ειιεηκκαηηθφο 

παξαγσγφο ζα πξέπεη λα πιεξψζεη ζε θάπνηνλ άιιν πιενλαζκαηηθφ παξαγσγφ, 

έηζη ψζηε λα θαιπθζεί ε παξαπάλσ απφθιηζε ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Σέινο, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαηαξηίδεη θαη 

δεκνζηεχεη ηνπιάρηζηνλ θάζε δχν έηε ηαθηηθέο πξνβιέςεηο φζνλ αθνξά ην 

δπλακηθφ παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο πνπ ελδέρεηαη λα ζπλδεζεί κε ην χζηεκα, 

ηηο αλάγθεο δηαζχλδεζεο κε άιια δίθηπα, ηηο δπλαηφηεηεο κεηαθνξάο θαη ηε 

δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη πξνβιέςεηο απηέο θαιχπηνπλ ηελ επφκελε 

πεληαεηία. 

 Ζ Γεκόζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνύ (Γ.Δ.Ζ.): Απφ ηελ 1.1.2001 ε Γ.Δ.Ζ. 

ιεηηνπξγεί ζαλ αλψλπκε εηαηξεία. Λεηηνπξγεί πιένλ σο κηα πιήξσο 

θαζεηνπνηεκέλε επηρείξεζε κε δηάθνξνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο (Οξπρείσλ, 

Παξαγσγήο, Μεηαθνξάο, Δκπνξίαο θαη Γηαλνκήο). Ζ Γ.Δ.Ζ. θαηέρεη πεξίπνπ ην 

89% ηεο εγθαηεζηεκέλεο ειεθηξηθήο ηζρχνο ζηελ Διιάδα, ε νπνία πξνέξρεηαη 

απφ ιηγληηηθέο, πδξνειεθηξηθέο, πεηξειατθέο κνλάδεο, κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ 

θαζψο θαη απφ αηνιηθά θαη ειηαθά πάξθα. Δπίζεο, απνηειεί ηνλ απνθιεηζηηθφ 

ηδηνθηήηε ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαζψο θαη ηνπ 

Γηθηχνπ Γηαλνκήο. χκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο, ζθνπφο ηεο Γεκφζηαο 

Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνχ είλαη:  

1. Ζ εκπνξηθή θαη βηνκεραληθή δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. ηε δξαζηεξηφηεηα απηή 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε θαηαζθεπή, ε εθκεηάιιεπζε θαη ε ζπληήξεζε 

εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, δηθηχσλ κεηαθνξάο θαη 

δηαλνκήο, ε πξνκήζεηα θαη ε πψιεζε ειεθηξηθήο ηζρχνο θαη ε εμφξπμε, ε 

παξαγσγή θαη ε πξνκήζεηα ελεξγεηαθψλ πξψησλ πιψλ.  

2. Ζ εκπνξηθή θαη βηνκεραληθή δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ, ε παξνρή ππεξεζηψλ νξγάλσζεο θαη πιεξνθνξηθήο πξνο 

ηξίηεο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηεο επηρείξεζεο.  

3. Ζ ίδξπζε εηαηξεηψλ, ε ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαμίεο θαζψο θαη ε απφθηεζε 

κεηνρψλ άιισλ εηαηξεηψλ, ησλ νπνίσλ ε δξαζηεξηφηεηα ζπλδέεηαη άκεζα ή 

έκκεζα κε ηνπο ζθνπνχο ηεο εηαηξείαο.  

Ζ Γ.Δ.Ζ. είλαη επίζεο ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ζηα 

κηθξά κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά. Τπνρξενχηαη λα απνξξνθά ηελ ελέξγεηα ε 

νπνία παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαζψο επίζεο θαη ην πιεφλαζκα ηεο 

ελέξγεηαο πνπ παξάγνπλ νη κηθξνί απηνπαξαγσγνί, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ 

πξνέξρεηαη απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο ή απφ ζπκπαξαγσγή. Σέινο, ε 

Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ απνηειεί ηνλ απνθιεηζηηθφ πξνκεζεπηή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ κε επηιεγέλησλ πειαηψλ, δειαδή φζσλ θαηαλαισηψλ 

είλαη ζπλδεδεκέλνη ζηε ρακειή ηάζε.  

χκθσλα κε ην λέν θψδηθα, ηδξχνληαη νη εμήο δχν αγνξέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο:  

1. Ζ ρνλδξεκπνξηθή αγνξά ηνπ Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 

(Ζ.Δ.Π.).  

2. Ζ αγνξά καθξνρξφληαο επάξθεηαο ηζρχνο ή αγνξά εμαζθάιηζεο ηζρχνο.  

1.2.2 Καηαλνκή Φνξηίνπ 
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πσο ήδε αλαθέξζεθε, ε ειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη έλα ηδηφηππν εκπνξηθφ αγαζφ πνπ 

δελ απνζεθεχεηαη θαη επνκέλσο ζα πξέπεη αλά πάζα ζηηγκή λα παξάγεηαη αθξηβψο 

φζε θαηαλαιψλεηαη. Ζ Καηαλνκή Φνξηίνπ είλαη ε δηαδηθαζία πνπ ππαγνξεχεη ην 

πνηνο ζηαζκφο ζα παξάγεη θαη πφζν. Ζ Καηαλνκή Φνξηίνπ ζηνπο ζηαζκνχο γίλεηαη 

έηζη ψζηε λα δηαηεξνχληαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη (ζπρλφηεηα, ηάζε, 

θιπ.), λα ππάξρεη ειάρηζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη λα ππάξρεη ζεβαζκφο ησλ δηκεξψλ 

εκπνξηθψλ ζρέζεσλ πειάηε-πξνκεζεπηή. Σε δηαδηθαζία απηή ζηελ Διιάδα δηεμάγεη 

θαζεκεξηλά ν Γηαρεηξηζηήο Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο (ΓΔΜΖΔ). ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη θάπνηα απφ ηα βαζηθφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδηθαζίαο απηήο θαζψο θαη θάπνηα ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηε 

γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. 

1.2.2.1 Ζκεξήζηνο Δλεξγεηαθόο Πξνγξακκαηηζκόο 

θνπφο ηνπ Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ (ΖΔΠ) είλαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνξηίνπ 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε θάζε Ζκέξα Καηαλνκήο. Ζ ειαρηζηνπνίεζε απηή γίλεηαη 

ππφ φξνπο θαιήο θη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο θαη δηαζθάιηζεο επαξθψλ 

εθεδξεηψλ, κέζσ ηεο αληηπαξαβνιήο ηνπ ζπλνιηθά αηηνχκελνπ θνξηίνπ ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κε ηηο νηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο Έγρπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην χζηεκα 

θαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΖΔΠ. 

Οη δηαδηθαζίεο θαη νη πξάμεηο ηνπ Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 

αλαθέξνληαη ζε κηα Ζκέξα Καηαλνκήο θαη νινθιεξψλνληαη εληφο ηεο εκέξαο πνπ 

πξνεγείηαη απηήο. Χο Ζκέξα Καηαλνκήο νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 24 σξψλ 

πνπ ζπκπίπηεη κε κία εκεξνινγηαθή εκέξα. Χο πεξίνδνο θαηαλνκήο νξίδεηαη κία ψξα 

ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο. Οη πεξίνδνη Καηαλνκήο αξρίδνπλ απφ ψξα 00:00 ηεο Ζκέξαο 

Καηαλνκήο. Χο ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο νξίδεηαη ε 12
ε
 κεζεκβξηλή ψξα ηεο 

εκέξαο πνπ πξνεγείηαη ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ πξνζεζκηψλ 

αθνξά εκεξνινγηαθέο κέξεο. 

1.2.2.2 Γειώζεηο Φνξηίνπ 

Γειψζεηο θνξηίνπ ππνβάιινπλ νη πξνκεζεπηέο, νη Απηνπξνκεζεπφκελνη πειάηεο θαη 

νη Παξαγσγνί, νη νπνίνη νλνκάδνληαη «Δθπξφζσπνη Φνξηίνπ». Οη Δθπξφζσπνη 

Φνξηίνπ γηα νξηζκέλε Ζκέξα Καηαλνκήο εθπξνζσπνχλ Μεηξεηή. Οθείινπλ λα 

ππνβάιινπλ Γειψζεηο Φνξηίνπ, κε ηηο νπνίεο δειψλνπλ αλά Καηεγνξία Μεηξεηψλ 

γηα θάζε Πεξίνδν Καηαλνκήο ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο, ηελ πνζφηεηα ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ε νπνία θαηά ηελ θξίζε ηνπο πξνβιέπεηαη φηη πξφθεηηαη λα απνξξνθεζεί. 

Ζ απφξξηςε πξνέξρεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ Μεηξεηψλ ηεο Καηεγνξίαο Μεηξεηψλ 

πνπ εθπξνζσπνχληαη νιηθά ή κεξηθά θαηά ηελ ππφςε Ζκέξα Καηαλνκήο ζχκθσλα κε 

ηνλ Πίλαθα Αληηζηνίρηζεο Μεηξεηψλ θαη Δθπξνζψπσλ Φνξηίνπ. 

Ζ Γήισζε Φνξηίνπ πνπ αθνξά ζε απνξξφθεζε πειάηε πεξηιακβάλεη πίλαθα, ζηνλ 

νπνίν ν Δθπξφζσπνο Φνξηίνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε MWh, 

γηα θάζε Πεξίνδν Καηαλνκήο ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο θαη γηα θάζε Καηεγνξία 

Μεηξεηψλ, εθφζνλ ζηελ Καηεγνξία πεξηιακβάλεηαη Μεηξεηήο ν νπνίνο 

εθπξνζσπείηαη, κεξηθά ή νιηθά, απφ απηφλ. Με απφθαζε ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ 

πζηήκαηνο, ε νπνία ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο ΡΑΔ, είλαη δπλαηφλ λα επηηξέπεηαη ε 

Γήισζε Φνξηίνπ, πνπ αθνξά ζε απνξξφθεζε πειάηε, λα ιακβάλεη ηε κνξθή 

θιηκαθσηήο ζπλάξηεζεο ηηκήο θαη πνζφηεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θάζε βαζκίδα 
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ηεο νπνίαο απνηειείηαη απφ έλα δεχγνο ηηκήο (€/MWh) θαη πνζφηεηαο ελέξγεηαο 

(MWh). ηελ πεξίπησζε απηή ε ζπλάξηεζε πεξηιακβάλεη έσο δέθα βαζκίδεο, φπνπ 

νη ηηκέο ηεο ελέξγεηαο γηα ηηο δηαδνρηθέο βαζκίδεο πξέπεη λα είλαη κνλνηφλσο κε 

αχμνπζεο. Ζ ηηκή ελέξγεηαο νξίδεηαη ζε Δπξψ (€) κε αθξίβεηα κέρξη θαη ηξηψλ (3) 

δεθαδηθψλ ςεθίσλ. 

1.2.2.3 Πξνζθνξέο Έγρπζεο 

Υσξηζηά γηα θάζε Μνλάδα, ν θάηνρνο ηεο άδεηαο παξαγσγήο νθείιεη λα ππνβάιεη 

πιήξσο δεζκεπηηθή Πξνζθνξά Έγρπζεο γηα θάζε Πεξίνδν Καηαλνκήο θάζε Ζκέξαο 

Καηαλνκήο θαη γηα ην ζχλνιν ηεο ηζρχνο ηεο Μνλάδαο. Σελ πξνζθνξά απηή ηελ 

ππνβάιιεη ζην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο θαη νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα 

θακπχιε πνπ ππνδεηθλχεη ηελ ηηκή ζηελ νπνία πξνηίζεηαη λα πνπιήζεη θάζε επίπεδν 

ελέξγεηαο πνπ παξάγεη. Ζ Πξνζθνξά Έγρπζεο είλαη κηα θιηκαθσηή ζπλάξηεζε ηηκήο 

θαη πνζφηεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θάζε βαζκίδα ηεο νπνίαο απνηειείηαη απφ έλα 

δεχγνο ηηκήο ελέξγεηαο (€/MWh) θαη πνζφηεηαο ελέξγεηαο (MWh). Ζ ζπλάξηεζε 

πεξηιακβάλεη έσο δέθα βαζκίδεο, ζηελ νπνία νη ηηκέο ηεο ελέξγεηαο γηα ηηο δηαδνρηθέο 

βαζκίδεο πξέπεη λα είλαη κνλνηφλσο κε θζίλνπζεο. Ζ ηηκή ελέξγεηαο πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξε θαη φρη ίζε ηνπ κεδελφο θαη νξίδεηαη ζε Δπξψ (€) κε αθξίβεηα κέρξη θαη 

ηξηψλ (3) δεθαδηθψλ ςεθίσλ. Κάζε δεχγνο ηηκήο-πνζφηεηαο νλνκάδεηαη 

Σηκνινγνχκελε Βαζκίδα Πξνζθνξά Έγρπζεο. 

1.2.2.4 Πίλαθαο πληειεζηώλ Απσιεηώλ Φνξηίνπ 

Ο Πίλαθαο πληειεζηψλ Απσιεηψλ Φνξηίνπ θαζνξίδεη ηελ αξηζκεηηθή ηηκή ηνπ 

ζπληειεζηή απσιεηψλ απνξξφθεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε 

Καηεγνξία Μεηξεηψλ ηνπ Γηθηχνπ. Ο πληειεζηήο Απσιεηψλ Φνξηίνπ αληηζηνηρεί 

ζην ηκήκα ησλ ζπλνιηθψλ απσιεηψλ πνπ επηκεξίδεηαη ζην ειεθηξηθφ θνξηίν ην νπνίν 

απνξξνθάηαη γηα θαηαλάισζε ζην Γίθηπν, θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νπνίνπ 

ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη απψιεηεο θνξηίνπ ζην Γίθηπν. Οη ζπληειεζηέο απηνί 

είλαη δπλαηφλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο αξηζκεηηθέο ηηκέο γηα ηηο Πεξηφδνπο Καηαλνκήο 

θαη ηηο Ζκέξεο Καηαλνκήο. 

1.2.2.5 Δπίιπζε Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ  

Σν πξφγξακκα Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ (ΖΔΠ) πεξηιακβάλεη έλαλ  

πξνγξακκαηηζκφ ν νπνίνο θαζνξίδεη γηα θάζε πεξίνδν ηεο εκέξαο, ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη ν ΖΔΠ, ηελ παξαγσγή Μνλάδσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο θαη ηελ 

ελέξγεηα ηηκνινγνχκελσλ εηζαγσγψλ ε νπνία γίλεηαη δεθηή. Δπίζεο, ν ΖΔΠ 

θαζνξίδεη ηελ παξνρή επηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ Δθεδξεηψλ θαηά ηηο Πεξηφδνπο 

Καηαλνκήο ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο. Οη πνζφηεηεο απηέο θαζνξίδνληαη έηζη ψζηε λα 

βειηηζηνπνηείηαη ην «θνηλσληθφ φθεινο» πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ θαζψο θαη ησλ αλαγθψλ βξαρπρξφλησλ εθεδξεηψλ θαη 

επηθνπξηθψλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ ελφζσ ηεξνχληαη νη 

πεξηνξηζκνί ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο. Σν «θνηλσληθφ φθεινο» βειηηζηνπνηείηαη 

κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπ δεηνχκελνπ θνξηίνπ κεηά απφ αθαίξεζε ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο θαη παξνρήο εθεδξεηψλ ππφ ηελ παξνπζία πεξηνξηζκψλ. Οη 

πεξηνξηζκνί αθνξνχλ ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην, ηηο απαηηνχκελεο εθεδξείεο θαη 

επηθνπξηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ αμηφπηζηε ηθαλνπνίεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ, ηε 

δηαζέζηκε ηζρχ παξαγσγήο θαη παξνρήο επηθνπξηθψλ ππεξεζηψλ θαη εθεδξεηψλ, θαη, 

ηέινο ηε δπλαηφηεηα ηνπ πζηήκαηνο λα κεηαθέξεη πιενλάδνπζα παξαγσγή απφ ηε 
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κία πεξηνρή ηεο ρψξαο ζε άιιε δηαηεξψληαο ηελ επζηάζεηα ηνπ πζηήκαηνο. Οη 

Πεξηνξηζκνί Μεηαθνξάο ηνπ πζηήκαηνο αλαθέξνληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο θφξηηζεο 

ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ πζηήκαηνο, ηήξεζεο ησλ νξίσλ ηάζεο θαη ηνπ πεξηζσξίνπ 

επζηάζεηαο ηάζεο, νη νπνίνη πεξηνξίδνπλ, ζε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζήο ηνπο, ηε 

δπλαηφηεηα ξνήο ελέξγεηαο απφ ηα ζεκεία έγρπζεο ζην χζηεκα πξνο ηα ζεκεία 

απνξξφθεζεο ζην χζηεκα. εκεηψλεηαη φηη νξηζκέλνη απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο 

πεξηνξηζκνχο αθνξνχλ ηε δηαρξνληθή αιιειεμάξηεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ δχλαηαη λα 

παξαρζεί απφ ηελ ίδηα Μνλάδα παξαγσγήο. 

1.2.3 Οξηαθή Σηκή Σνπ πζηήκαηνο 

Ζ ρξέσζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γίλεηαη βάζε ηεο Οξηαθήο Σηκήο ηνπ 

πζηήκαηνο. Ο ππνινγηζκφο απηήο απνηειεί κάιηζηα θαη ην ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ 

Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο, αθνχ 

ζπγθεληξψζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ηηο πξνζθνξέο έγρπζεο ησλ 

παξαγσγψλ, αζξνίδεη ηελ ηζρχ πνπ κπνξεί λα παξέρεη ε θάζε κνλάδα παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αξρίδνληαο απφ απηή κε ηε ρακειφηεξε πξνζθνξά. 

Αθνινχζσο, πξνζηίζεηαη ε κνλάδα κε ηελ ακέζσο κεγαιχηεξε πξνζθνξά θαη ε 

δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη έσο φηνπ θαιπθζεί ην πξνβιεπφκελν θνξηίν. Ζ παξαγσγή 

πνπ πξνέξρεηαη απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη ε ππνρξεσηηθή παξαγσγή ησλ 

Τδξνειεθηξηθψλ ηαζκψλ εηζάγνληαη πάληα πξψηεο ζηε δηάηαμε, δηφηη ν 

Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. απαηηεί ηελ ππνρξεσηηθή απνξξφθεζε απηήο ηεο ελέξγεηαο, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ηηκή ζηελ νπνία πξνζθέξεηαη. Ζ ηηκή ηεο ηειεπηαίαο κνλάδαο 

πνπ εληάζζεηαη ζην χζηεκα, πξηλ ην „θιείζηκν‟ ηεο δηαδηθαζίαο, νλνκάδεηαη Οξηαθή 

Σηκή πζηήκαηνο. Βάζε απηήο ηεο ηηκήο γίλνληαη φιεο νη εθθαζαξίζεηο ησλ 

ινγαξηαζκψλ. 

Ζ Οξηαθή Σηκή ηνπ πζηήκαηνο ιακβάλεη αξηζκεηηθή ηηκή γηα θάζε Πεξίνδν 

Καηαλνκήο ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηελ νξηαθή αχμεζε ηεο 

βέιηηζηεο δαπάλεο ηνπ ΖΔΠ πνπ ζα πξνέθππηε απφ νξηαθή αχμεζε ηνπ θνξηίνπ ηνπ 

πζηήκαηνο. Πξφθεηηαη, νπζηαζηηθά, γηα ηε δπτθή κεηαβιεηή ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ, εμίζσζε δήηεζεο-πξνζθνξάο. Ζ νξηαθή απηή αχμεζε 

πεξηιακβάλεη ηε δαπάλε γηα ηελ έγρπζε πξφζζεηεο ελέξγεηαο ζην χζηεκα κε ζθνπφ 

ηελ θάιπςε ηεο νξηαθήο αχμεζεο ηνπ θνξηίνπ ηνπ πζηήκαηνο, ε νπνία ζα πξέπεη λα 

επηηειείηαη κε ηξφπν πνπ λα εμαθνινπζεί λα ηθαλνπνηεί ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

αθνξνχλ ην χζηεκα Μεηαθνξάο, ηνπο ηερληθνχο πεξηνξηζκνχο ησλ Μνλάδσλ, 

θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο Δθεδξεηψλ θαη εηνηκφηεηαο γηα παξνρή Δπηθνπξηθψλ 

Τπεξεζηψλ. 

ινη νη παξαγσγνί, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ηειηθά ζηελ αγνξά ελέξγεηαο, 

πιεξψλνληαη κε ηελ ίδηα ηηκή, ε νπνία είλαη ε Οξηαθή Σηκή ηνπ πζηήκαηνο (ΟΣ), 

αλεμάξηεηα απφ ηελ πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ παξέρνπλ. Σν θέξδνο πνπ πξνζθνκίδνπλ 

απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ ΖΔΠ ηζνχηαη κε ηε δηαθνξά ηεο ΟΣ απφ ηελ πξνζθνξά 

έγρπζεο πνπ θαηέζεζαλ ζην Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ., ζηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο. ζνη 

πξνζέθεξαλ πςειφηεξε ηηκή απφ απηήλ ηεο ΟΣ κέλνπλ εθηφο αγνξάο θαη δελ 

παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη 

Πξνκεζεπηέο αγνξάδνπλ ελέξγεηα απφ ην Γηαρεηξηζηή, ην θφζηνο ηεο νπνίαο 

πξνθχπηεη απφ ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ, κε κηα πξνζαχμεζε εμαηηίαο ησλ εμφδσλ κεηαθνξάο. ηε 

ζπλέρεηα εηζπξάηηνπλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο ην ήδε ζπκθσλεκέλν πνζφ γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ.   
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Καηά ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ΖΔΠ, εάλ δελ ππάξρνπλ ελεξγνί Πεξηνξηζκνί 

Μεηαθνξάο ηνπ πζηήκαηνο, ε νξηαθή αχμεζε ηνπ θνξηίνπ επηθέξεη ηελ ίδηα αχμεζε 

ζην θφζηνο αλεμαξηήησο ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ζηελ νπνία επηηειείηαη ε νξηαθή 

αχμεζε ηνπ θνξηίνπ. ηελ πεξίπησζε φκσο ελεξγνχ Πεξηνξηζκνχ Μεηαθνξάο ηνπ 

πζηήκαηνο, ε αχμεζε ηεο βέιηηζηεο δαπάλεο ππάξρεη πηζαλφηεηα λα δηαθέξεη 

αλάινγα κε ηε Λεηηνπξγηθή Εψλε ζηελ νπνία επηηειείηαη ε νξηαθή αχμεζε ηνπ 

θνξηίνπ. ηε δεχηεξε απηή πεξίπησζε, θαζνξίδνληαη δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο 

Οξηαθέο Σηκέο Παξαγσγήο, κία αλά Λεηηνπξγηθή Εψλε ηνπ πζηήκαηνο. Ζ Οξηαθή 

Σηκή Παξαγσγήο αληηζηνηρεί, ζε ζπγθεθξηκέλε Εψλε θαη Πεξίνδν Καηαλνκήο ηεο 

Ζκέξαο Καηαλνκήο, ζηελ πξφζζεηε ζπλνιηθή δαπάλε πνπ πξνθχπηεη ζηελ πεξίπησζε 

νξηαθήο αχμεζεο ηνπ θνξηίνπ εληφο ηεο Εψλεο. Χζηφζν, ε Οξηαθή Σηκή ηνπ 

πζηήκαηνο παξακέλεη θνηλή γηα φιεο ηηο Λεηηνπξγηθέο Εψλεο ηνπ πζηήκαηνο ζε 

θάζε πεξίπησζε. πγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζε ελεξγνχ Πεξηνξηζκνχ Μεηαθνξάο 

ηνπ πζηήκαηνο, ε Οξηαθή Σηκή πζηήκαηνο ιακβάλεη αξηζκεηηθή ηηκή ίζε κε ηε 

ζηαζκηζκέλε κέζε ηηκή ησλ Οξηαθψλ Σηκψλ Παξαγσγήο φισλ ησλ Λεηηνπξγηθψλ 

Εσλψλ ηνπ πζηήκαηνο.  

Οη Δγρένληεο (Παξαγσγνί θαη εηζαγσγείο) ππνβάιινπλ γηα θάζε ψξα ηεο επφκελεο 

εκέξαο πξνζθνξέο ππφ ηε κνξθή δεπγψλ πνζφηεηνο Qi ζε MW θαη ηηκήο bi ζε 

€/MWh. Οη πξνζθνξέο απηέο θαηαηάζζνληαη θαηά αχμνπζα ζεηξά ζρεκαηίδνληαο κηα 

ζπλνιηθή βαζκηδσηή θακπχιε ησλ πξνζθνξψλ ησλ εγρεφλησλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη νη Δγρένληεο ζην χζηεκα αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ν αληαγσληζκφο απηφο 

θαηαιήγεη αθελφο ζηελ επηινγή ησλ θζελφηεξσλ πξνζθνξψλ θαη αθεηέξνπ ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο Οξηαθήο Σηκήο πζηήκαηνο (ΟΣ), δειαδή ηεο ηηκήο κε ηελ νπνία 

γίλνληαη φιεο νη ζπλαιιαγέο ζηελ Υνλδξεκπνξηθή αγνξά.  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 

Απνκαζηεχνληεο ελέξγεηα απφ ην χζηεκα (πξνκεζεπηέο, εμαγσγείο θαη 

απηνπξνκεζεπφκελνη θαηαλαισηέο) αγνξάδνπλ ηελ ελέξγεηα ζηελ ΟΣ θαη 

αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο (ζηελ Ληαλεκπνξηθή αγνξά) επηδηψθνληαο λα 

πξνζειθχζνπλ ηειηθνχο θαηαλαισηέο κε ηελ πξνζθνξά πξνο απηνχο ειθπζηηθψλ 

ηηκνινγίσλ.  Δίλαη θαλεξφ φηη ζηαδηαθά νη δχν απηέο αγνξέο ζα γίλνπλ αιιειέλδεηεο 

ππφ ηελ έλλνηα φηη ε ΟΣ ηεο κηαο ζα επεξεάδεη ηα πξνζθεξφκελα ηηκνιφγηα ηεο 

άιιεο. 

πσο ήδε αλαθέξζεθε, ε ηηκή ζηελ νπνία εθθαζαξίδεηαη ε αγνξά ελέξγεηαο ηνπ ΖΔΠ 

θαιείηαη Οξηαθή Σηκή πζηήκαηνο (ΟΣ), πξνθχπηεη θαηά ηελ αιγνξηζκηθή 

δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ηνπ ΖΔΠ. Απνηειεί ηελ εληαία ηηκή ζηελ νπνία νη 

Πξνκεζεπηέο αγνξάδνπλ ηελ ελέξγεηα πνπ αλακέλνπλ φηη ζα απνξξνθήζνπλ απφ ην 

χζηεκα νη πειάηεο ηνπο θαη κε ηελ νπνία ακείβνληαη επίζεο νη εγρένληεο ζην 

χζηεκα Παξαγσγνί θαη Δηζαγσγείο.  

1.3 Ννκνζεζία, Γξαθεηνθξαηία Καη Αλάπηπμε Σεο Αλαλεώζηκεο 

Καη Φσηνβνιηατθήο Παξαγσγήο ηελ Διιάδα 

ζν επνπζηψδεο θαη αλ θαίλεηαη, πέξα απφ δεηήκαηα ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

θχζεσο, ην ζπλνιηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηα δεηήκαηα γξαθεηνθξαηίαο κπνξνχλ 

λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο αλαλεψζηκεο παξαγσγήο. 

Έλα επέιηθην ζεζκηθφ πιαίζην κπνξεί λα δξάζεη εληζρπηηθά θαη πξνσζεηηθά γηα ηελ 

αλάπηπμε ΑΠΔ αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά ε χπαξμε κηαο ζεηξάο γξαθεηνθξαηηθψλ 

εκπνδίσλ κπνξεί λα δξάζεη αλαρσκαηηθά σο πξνο ηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ 

ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη ζπλεπψο σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπ. ζνλ αθνξά ηα 

εγρψξηα δεδνκέλα, ην λνκνζεηηθφ πιαίζην αθφκα θαη κέζα απφ δηαδνρηθέο 
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κεηαηξνπέο παξακέλεη ζήκεξα αξθεηά γξαθεηνθξαηηθφ, αλαληίζηνηρν ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ησλ ππφινηπσλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ θαη αζχκβαην κε ηνπο ζηφρνπο πνπ 

έρνπλ ηεζεί ηφζν ζε παλεπξσπατθφ φζν θαη ζε εγρψξην επίπεδν. 

Δμεηάδνληαο ηηο ζεζκηθέο εμειίμεηο επί ηνπ δεηήκαηνο ρξνλνινγηθά, κπνξνχκε λα 

παξαηεξήζνπκε φηη ε πεξίνδνο αλαδηάξζξσζεο ηεο λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο φπνπ 

ιακβάλεηαη ππφςε ε πξννπηηθή δηείζδπζεο ηεο αλαλεψζηκεο, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη 

θαη ηα θσηνβνιηατθά, παξαγσγήο θαη ε θαηνρχξσζε θάπνηνπ κεξηδίνπ ζηε ζπλνιηθή 

εγρψξηα ειεθηξνπαξαγσγή μεθηλά απφ ην 2006. Οη δπν θεληξηθφηεξνη λφκνη έθηνηε 

είλαη ν λ.3468/06 θαη ν λ.3734/2009 ησλ νπνίσλ νη δηαηάμεηο θαη νη πξνβιεκαηηθέο ζα 

αλαιπζνχλ παξαθάησ ζηα πιαίζηα κηαο γεληθφηεξεο επηζθφπεζεο. 

1.3.1 Ηζηνξηθό 

Σν 1994 κέζα απφ ην λφκν «Καλνληζκφο δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

Παξαγσγή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ ΑΠΔ θαη ζπκβαηηθά θαχζηκα θαη άιινπο 

παξφρνπο» εγθαζηδξχζεθε έλα λνκνζεηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ, 

παξέρνληαο πξφζβαζε ζην δίθηπν γηα απηφλνκνπο παξαγσγνχο.  

Έλα ζπγθεθξηκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηηο ΑΠΔ εηζήρζεθε ην 1999 απφ ηε ΡΑΔ 

μεθηλψληαο ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο. Ο ιεγφκελνο «Κψδηθαο γηα ηε 

Γηαρείξηζε ησλ πζηεκάησλ Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο» λνκνζεηεί ην 

πιαίζην γηα ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα. Ο θψδηθαο θαιχπηεη ηηο 

δηαζπλδεδεκέλεο ζην δίθηπν εθαξκνγέο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζπλδεδεκέλεο ζε 

Μεζαίαο θαη Υακειήο Σάζεο γξακκέο. Πξηλ ην λέν λφκν 3468, ε ΡΑΔ θαζφξηδε ηα 

Feed-in-Tariffs απφ ηελ αλαλεψζηκε ελέξγεηα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αχμεζε ησλ 

επηπέδσλ ηηκψλ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηα πιάλα 

ππνζηήξημεο, ην «ιεηηνπξγηθφ πξφγξακκα αληαγσληζηηθφηεηαο» απνηειεί ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επελδχζεσλ Α.Δ., 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηνβνιηατθψλ. ηηο ηειηθέο ηνπ 

θάζεηο ην Λεηηνπξγηθφ Πξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηαο, γηα ηελ πεξίνδν 2000-2006, 

ρνξεγνχζε επηδνηήζεηο γηα ηα θσηνβνιηατθά ζην 40-50% αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή 

ζέζε ηεο εγθαηάζηαζεο. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ηνπιάρηζηνλ 13 λφκνη θαη θνηλέο 

ππνπξγηθέο απνθάζεηο δεκηνπξγήζεθαλ. Πξαθηηθά, ην θαλνληζηηθφ θαη λνκνζεηηθφ 

πεξηβάιινλ ήηαλ ππεξβνιηθά γξαθεηνθξαηηθφ θαη πεξίπινθν, πεξηνξίδνληαο ηελ 

„βηψζηκε αλάπηπμε‟ ησλ ΑΠΔ ζηε ρψξα. Γηα ηνλ ειηαθφ ειεθηξηζκφ πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα θσηνβνιηατθά αληηκεησπίζηεθαλ ζε θνηλή βάζε κε ηηο ππφινηπεο 

ΑΠΔ ελψ παξάιιεια νη άζθνπεο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο, νη παξάινγεο απαηηήζεηο 

πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ, ε έιιεηςε ελφο ινγηθνχ Feed-in-Tariff θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηε ζχλδεζε κε ην δίθηπν ήηαλ θάπνηνη απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ πεξηφξηζαλ ηηο εθαξκνγέο ησλ θσηνβνιηατθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ 

Διιάδα. 

1.3.2 Ο Νόκνο 3468/2006 

ηηο 22 Ηνπλίνπ 2006 ςεθίζηεθε ζην ειιεληθφ θνηλνβνχιην ην λνκνζρέδην 3468 γηα 

ηελ «Παξαγσγή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ ΑΠΔ θαη ηελ πςειήο απφδνζεο 

πκπαξαγσγή Θεξκφηεηαο θαη Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη άιισλ δηαηάμεσλ». Ο 

θχξηνο ζθνπφο ηνπ λένπ λφκνπ ήηαλ λα εγθαηαζηήζεη έλα επαξθέο λνκνζεηηθφ θαη 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο επελδχζεηο ζηνπο ηνκείο ησλ ΑΠΔ θαη ηεο 

πκπαξαγσγήο θαη γηα λα απμήζεη ηειηθά ηε δηείζδπζε ησλ πεγψλ απηψλ ζην 
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ελεξγεηαθφ κίγκα ηεο ρψξαο. Πιένλ ν ζηξαηεγηθφο ζηφρνο αιιά θαη ε θαηεχζπλζε 

ηεο Δ.Δ. γηα ηελ Διιάδα είλαη ε ζπλεηζθνξά ησλ ΑΠΔ ζηε ζπλνιηθή 

ειεθηξνπαξαγσγή λα απνηειεί ην 20.1% κέρξη ην 2010 θαη ην 29% κέρξη ην 2020. 

ηελ εγρψξηα αγνξά ειεθηξηζκνχ, ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ θαη 

πκπαξαγσγή πξνσζνχληαη ζε πξνηεξαηφηεηα κε φια ηα κέζα κε ζπγθεθξηκέλνπο 

λφκνπο θαη αξρέο. Ζ αχμεζε φζνλ αθνξά ηηο επελδχζεηο κεγάιεο θιίκαθαο 

παξαηεξείηαη παξάιιεια κε ηελ απινπνίεζε ησλ κέηξσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζρεηηθήο 

αδεηνδφηεζεο.  

1.3.3 Πηζηνπνηεηηθά Καη Απαηηνύκελα Έγγξαθα Γηα Μηα Φσηνβνιηατθή 

Δγθαηάζηαζε 

1.3.3.1 Πηζηνπνηεηηθό Παξαγσγήο Δλέξγεηαο 

Σν επνλνκαδφκελν «Πηζηνπνηεηηθφ Παξαγσγήο Δλέξγεηαο» απαηηείηαη γηα ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ θαη πκπαξαγσγή. Σν πηζηνπνηεηηθφ ρνξεγείηαη απφ 

ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο κεηά απφ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο ΡΑΔ. Ζ εθηίκεζε 

βαζίδεηαη ζηα εμήο παξαθάησ θξηηήξηα: 

1. Δζληθή Αζθάιεηα 

2. Πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη αζθάιεηαο  

3. πλνιηθή αζθάιεηα ηνπ πζηήκαηνο θαη ηνπ Γηθηχνπ φπσο θαη ηνπ ζρεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ hardware 

4. Ζ ηζρχο ελέξγεηαο ηνπ έξγνπ ππφ αμηνιφγεζε 

5. Χξηκφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ηνπ έξγνπ, 

βαζηζκέλε ζηηο κειέηεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ζηε γλσκνδφηεζε ησλ 

εκπιεθφκελσλ αξρψλ 

6. Δπαξθή δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζηε γε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ έξγνπ 

7. Ζ δπλαηφηεηα ηνπ επελδπηή λα πινπνηήζεη ην έξγν, πνπ βαζίδεηαη ζε 

νηθνλνκηθή θαη ηερληθή επάξθεηα 

8. Γηαλνκή πνπ λα δηαζθαιίδεη ην δεκφζην φθεινο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

πειαηψλ 

9. Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο κε βάζε ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία 

 

Ζ ΡΑΔ απνδέρεηαη αηηήζεηο γηα ην «πηζηνπνηεηηθφ παξαγσγήο ελέξγεηαο» απφ 

ζρεηηθνχο ελδηαθεξφκελνπο. ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ε ΡΑΔ κπνξεί λα 

ζπλεξγαζηεί κε ην Γηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πεξίπησζε πνπ ηερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο φζνλ αθνξά ηε ζχλδεζε ζην δίθηπν ζα πξέπεη λα επεμεξγαζηνχλ. Αλ 

απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία, ε ΡΑΔ ζα πξέπεη λα πξνσζήζεη ζηελ αξκφδηα αξρή ηελ 

επνλνκαδφκελε κειέηε «Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δπίπησζεο», πνπ 

ζπλνδεχεη ηελ εγθαηάζηαζε. Μέζα ζε πεξίπνπ 60 κέξεο ε αξκφδηα αξρή ππνρξενχηαη 

λα δψζεη ηε γλσκνδφηεζή ηνπ ζηε ΡΑΔ ζηε ζρεηηθή αμηνιφγεζε σο πξνο ηελ 

παξαπάλσ κειέηε, ηε ιεγφκελε Πξνθαηαξθηηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε θαη 

Αμηνιφγεζε. 

Ζ ΡΑΔ είλαη ππνρξεσκέλε λα δψζεη ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο αλαθνξά 

γλσκνδφηεζεο ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε γηα ην Πηζηνπνηεηηθφ κέζα ζε 4 κήλεο κεηά ηελ 

απάληεζε ηεο Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο. Ζ 

ηειηθή απφθαζε ζα πξέπεη λα παξζεί απφ ηνλ ππνπξγφ αλάπηπμεο κέζα ζε 15 εκέξεο. 

Σν πηζηνπνηεηηθφ έρεη ηζρχ γηα 25 ρξφληα θαη αλαλεψλεηαη γηα ηζφηηκν ρξνληθφ 
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δηάζηεκα κεηά ηε ιήμε ηνπ. Σν «Πηζηνπνηεηηθφ Παξαγσγήο Δλέξγεηαο» απφ ΑΠΔ ή 

πκπαξαγσγή πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

1. Σνλ ηδηνθηήηε, ην λνκηθφ θαη θπζηθφ πξφζσπν 

2. Σελ ηνπνζεζία ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο 

3. Σελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ελέξγεηαο θαη ηελ κέγηζηε παξαγσγή ελέξγεηαο  

4. Σελ ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία  

5. Σελ πεξίνδν ηζρχνο 

6. Σελ νκάδα πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηα νηθνλνκηθά θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ 

 

Σν πηζηνπνηεηηθφ δελ ρξεηάδεηαη αλαλέσζε ζηελ πεξίπησζε πνπ ε παξαγσγή 

ελέξγεηαο θαη ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο θπκαίλνληαη ζην +10% ησλ δεισζέλησλ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ απαηηεί ρσξηθή επέθηαζε γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε λένπ εμνπιηζκνχ.   

ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο δελ απαηηείηαη ε ρνξήγεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ: 

1. Δγθαηαζηάζεηο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο ≤0.5MWe. 

2. Δγθαηαζηάζεηο βηνκάδαο ή βηνθαπζίκσλ κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ≤100ΚWe. 

3. Φσηνβνιηατθνί ζηαζκνί κε νλνκαζηηθή ηζρχ ≤150ΚWp. 

4. Αηνιηθά πάξθα εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο: α. ≤20ΚWe γηα απνκνλσκέλα δίθηπα β. 

≤40ΚWe γηα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά γ. ≤50ΚWe γηα δηαζπλδεδεκέλα 

ζπζηήκαηα ζην δίθηπν. 

5. Δγθαηαζηάζεηο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ≤5Κ πνπ ιεηηνπξγνχληαη απφ 

εθπαηδεπηηθά ή εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα 

ρξεζηκνπνηνχκελα γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο . 

6. Δλεξγεηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζην Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εθηεινχλ κεηξήζεηο ή εξγαζίεο πηζηνπνίεζεο (φηαλ δελ 

ππάξρεη ζπκθφξεζε ζην δίθηπν). 

7. Άιιεο εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ≤50ΚWe. 

Ζ πεξηπηψζεηο εμαίξεζεο πηζηνπνηνχληαη απφ ηελ ΡΑΔ κέζα ζε 10 εξγάζηκεο εκέξεο 

κεηά ηελ θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ καδί κε ηα απαηηνχκελα έγγξαθα. Δπίζεο, 

απηφλνκα ζπζηήκαηα εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ≤5MWe εμαηξνχληαη απφ ην 

πηζηνπνηεηηθφ παξαγσγήο ελέξγεηαο, ελψ απφθαζε εμαίξεζεο δελ ρξεηάδεηαη λα δνζεί 

απφ ηε ΡΑΔ ζε πεξηπηψζεηο ≤20ΚWe φπνπ θαη φηαλ δελ ππάξρεη ζπκθφξεζε ζην 

δίθηπν. Κάηη ηέηνην ζεκαίλεη φηη δηαζπλδεδεκέλα Φ/Β ζπζηήκαηα ≤20ΚWp 

απνθιείνληαη αθφκα θαη απφ ηε δηαδηθαζία αίηεζεο εμαίξεζεο γηα ην πηζηνπνηεηηθφ, 

απινπνηψληαο έηζη ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ζε λνηθνθπξηά. 

1.3.3.2 Πηζηνπνηεηηθά Πεξηβαιινληηθώλ Δγθξίζεσλ 

ε απηφ ην ζεκείν παξνπζηάδνληαη νη απαηηνχκελεο πεξηβαιινληηθέο κειέηεο θαη 

εγθξίζεηο γηα ζπζηήκαηα θσηνβνιηατθψλ εγθαηαζηάζεσλ άλσ ησλ 20KWp : 

«Πξνπαξαζθεπαζηηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ» θαη 

«Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξηβαιινληηθή Αμηνιφγεζε θαη Δθηίκεζε» (απφ ηελ αξρή 

πεξηβάιινληνο θαη ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ) . 



Κεθάιαην 1: ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΑΓΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ 

46 

 

 Ζ μελέηη πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

1. Σνπνζεζία θαη ηζρχο ηεο ελεξγεηαθήο εγθαηάζηαζεο  

2. Σαπηνπνίεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ή άιισλ ηερλνινγηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζπλνιηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 

3. πλζήθεο ηεο πεξηνρήο πνπ γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε κε επηθέληξσζε ζηηο 

θπζηθέο θαη αλζξψπηλεο παξακέηξνπο 

4. Υξεζηκνπνίεζε θπζηθψλ πφξσλ 

5. Τπαγσγή ή ζπλεξγαζία κε άιια έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο 

6. Παξαγσγή απνβιήησλ 

7. Μφιπλζε ή αηηίεο ελφριεζεο 

8. Μέηξα γηα παξεκπφδηζε αηπρεκάησλ εμαηηίαο ηεο ρξήζεο πιηθψλ ή 

ηερλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ  

9. Πξνθαηαξθηηθή πεξίιεςε ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ γηα εκπνδίδνπλ ή 

πεξηνξίδνπλ ή δηνξζψλνπλ αμηνζεκείσηεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο  

10. Πεξίιεςε ησλ βαζηθψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζην επηδησθφκελν έξγν θαη 

ηαπηνπνίεζε ησλ βαζηθψλ θξηηεξίσλ επηινγήο ηνπ ηειηθνχ έξγνπ, έρνληαο 

ππφςε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. 

  

       ε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ή έγγξαθα απηά δεηνχληαη 

απφ ηελ αξκφδηα αξρή 10 εκέξεο αθνχ αλνηρζνχλ νη θάθεινη απφ ηε ΡΑΔ. Με ηελ 

νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ε αξρή ζηέιλεη εληφο 10 εκεξψλ ηελ έθζεζε κε ηα 

δεδνκέλα ζηηο εμήο αξρέο: 

1. Γεληθέο Γπλάκεηο Δζληθήο άκπλαο  

2. Παξάξηεκα πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο  

3. Πεξηθεξεηαθφ παξάξηεκα Γαζψλ 

4. Πεξηθεξεηαθφ παξάξηεκα Σνπξηζκνχ 

5. ηα Παξαξηήκαηα Πξντζηνξηθήο θαη Κιαζζηθήο Αξραηνινγίαο, Βπδαληηλήο 

αξραηνινγίαο θαη ζχγρξνλσλ κλεκείσλ 

6. Αξρέο πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο  

7. Πεξηθεξεηαθφ γξαθείν ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ γηα 

ηειεπηθνηλσληαθά έξγα 

8. Αθηνπιντθέο αξρέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο γηα εθαξκνγέο ΑΠΔ 

ζηε ζάιαζζα θαη ζηελ αθηνγξακκή 
 

Οη πξναλαθεξζείζεο αξρέο ζα πξέπεη λα απαληήζνπλ ζηελ αξκφδηα πεξηβαιινληηθή 

αξρή κέζα ζε 20 εκέξεο κεηά ηελ παξάδνζε ησλ δεδνκέλσλ. Σέινο, κεηά απφ απηφ ν 

δηεπζπληήο ηεο αξρήο ζα πξέπεη λα ζρνιηάζεη θαη ε κειέηε ζα νινθιεξσζεί ζε 15 

κέξεο επηπιένλ. Ζ ηζρχο ηεο ζρεηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη γηα 3 ρξφληα. 

Γηα λα αξρίζεη ε «έγκπιζη πεπιβαλλονηικών όπυν» ζα πξέπεη ν επελδπηήο λα 

θαηαζέζεη ζηνλ δηεπζπληή ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο ηεο πεξηθέξεηαο κηα αίηεζε ε 

νπνία κεηά πξνσζείηαη ζηε δηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, 

ππεξεζία ε νπνία έθεξε ζε πέξαο θαη ηελ απφδνζε ηεο «Πξνπαξαζθεπαζηηθήο 

Πεξηβαιινληηθήο Αμηνιφγεζεο θαη Δθηίκεζεο». 
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Σν πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ απαηηεί κηα εγθεθξηκέλε κειέηε 

«Πποπαπαζκεςαζηικήρ Πεπιβαλλονηικήρ Αξιολόγηζηρ και Δκηίμηζηρ» θαη έλα 

πηζηνπνηεηηθφ «μελέηηρ πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν». Σν ηειεπηαίν πεξηέρεη: 

1. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαη ησλ ζπλαθψλ εξγαζηψλ, π.ρ. ζχλδεζε ζην 

δίθηπν, ζρεηηθά δνκηθά έξγα 

2. Πεξηγξαθή ππαξρφλησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηεθκεξίσζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ βαζηθψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζε 

αλζξψπνπο, παλίδα, ρισξίδα, έδαθνο, λεξφ, αέξα, θιίκα, ηνπίν, χιεο, πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά πψο απηέο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο 

3. Αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε ησλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ εληάμεσλ θαη ζπκπξάμεσλ 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επίπησζε ζηνπο αλζξψπνπο θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

4. Πεξίιεςε ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εκπνδίζνπλ, λα 

πεξηνξίζνπλ ή λα δηνξζψζνπλ ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο  

5. Πεξίιεςε ησλ πξνηεηλφκελσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζην επηδησθφκελν έξγν θαη 

ηαπηνπνίεζε ησλ βαζηθψλ θξηηεξίσλ επηινγήο ηνπ ηειηθνχ έξγνπ έρνληαο ππφςε 

ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ παξαπάλσ θαθέινπ ε αξκφδηα αξρή ζηέιλεη κέζα ζε 10 

εκέξεο ην θάθειν ζηηο αξρέο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα ηε έθδνζε ηεο 

«Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Αμηνιφγεζεο θαη Δθηίκεζεο». Αθφκα, φηαλ 

νινθιεξσζεί ν θάθεινο ζηέιλεηαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα αμηνιφγεζε: 

 Ννκαξρηαθφ πκβνχιην ηεο πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο  

 Ίδξπκα Γηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

Οη πξναλαθεξζείζεο αξρέο ζα απαληήζνπλ επίζεκα ζηε «Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο 

θαη Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ» κέζα ζε 40 εκέξεο απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

εγγξάθσλ θαη κέζα ζε 15 εκέξεο κεηά απφ απηφ ε ΓΠΥ ζα πξέπεη λα ζρνιηάζεη επί 

ηνπ θαθέινπ ηνπ έξγνπ. Σελ ηειηθή απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ Έγθξηζε 

Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ ζα ηελ ιάβεη, ζηε βάζε φισλ ησλ εγγξάθσλ ε Γεληθή 

Γξακκαηεία ηεο Ννκαξρίαο κέζα ζε 10 εκέξεο. ηελ πεξίπησζε ζεηηθήο 

αμηνιφγεζεο, ε ηζρχο ηεο ΔΠΟ έρεη λνκηθή ηζρχ 10 ρξφληα θαη κε ην πέξαο απηψλ 

αλαλεψλεηαη γηα άιια ηφζα. 

1.3.3.3 Άδεηα Δγθαηάζηαζεο Καη Λεηηνπξγίαο   

Μηα άδεια εγκαηάζηαζηρ απαηηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία ή ηελ επέθηαζε κηα 

ελεξγεηαθήο εγθαηάζηαζεο ΑΠΔ ή πκπαξαγσγήο. Ζ άδεηα εγθαηάζηαζεο εθδίδεηαη 

κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Ννκαξρίαο ηεο πεξηνρήο κέζα ζε 15 

εκέξεο απφ ηελ αίηεζε θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε λνκαξρία δελ εθδίδεη ηε ζρεηηθή άδεηα εγθαηάζηαζεο κέζα 

ζην πξναλαθεξζέλ απζηεξφ ρξνληθφ πιαίζην, ππεχζπλνο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

είλαη πιένλ ν Τπνπξγφο Αλάπηπμεο ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα γίλεη κηα θαηλνχξγηα 

αίηεζε πνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ «Έγθξηζε 

Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ». Γεδνκέλσλ ησλ παξαπάλσ, ν Τπνπξγφο ζα πξέπεη λα 

εθδψζεη ηελ άδεηα κέζα ζε 30 εκέξεο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην ΚΑΠΔ 

παξέρεη ζην ππνπξγείν αλάπηπμεο γξακκαηεηαθή, ηερληθή θαη επηζηεκνληθή 

ππνζηήξημε. 
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Ζ ηζρχο ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο είλαη 2 έηε θαη κπνξεί λα επεθηαζεί ζε άιια 2 ζε 

πεξίπησζε πνπ ην 50% ηνπιάρηζηνλ ηεο επέλδπζεο έρεη νινθιεξσζεί ή ζε πεξίπησζε 

πνπ ην έξγν δελ έρεη μεθηλήζεη γηα κηα ζεηξά απφ ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

βνχιεζε ηνπ επελδπηή. 

ρεηηθά κε ηελ άδεια λειηοςπγίαρ, απηή ρνξεγείηαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ ζψκαηνο 

πνπ ήηαλ ππεχζπλν γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο φπσο πεξηγξάθεθε θαη 

πην πάλσ, κεηά ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο απφ ηνλ επελδπηή. Οη αξκφδηεο αξρέο 

είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξφηεηαο ησλ ηερληθψλ φξσλ ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη ην ΚΑΠΔ γηα ηνλ έιεγρν πάλσ ζηα ιεηηνπξγηθά θαη ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη 

ζπγθεθξηκέλνη έιεγρνη είλαη ζεηηθνί, ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα εθδνζεί κέζα 

ζε 15 εκέξεο θαη έρεη ηζρχ γηα 20 έηε, ελψ αλαλεψλεηαη γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα 

κεηά ηε ιήμε ηνπ. 

Ζ έθδνζε αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο δελ ρξεηάδεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε 

φπνπ ε εγθαηάζηαζε εμαηξείηαη απφ ηελ έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ Παξαγσγήο 

Δλέξγεηαο. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, φιεο νη εγθαηαζηάζεηο ρξεηάδνληαη 

πεξηβαιινληηθή άδεηα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα 

γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ αδεηψλ είλαη 305 εξγάζηκεο κέξεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 

ζπλνιηθφ ρξφλν 14 κελψλ. 

1.3.4 Πξόζβαζε ην Γίθηπν θαη Feed-In-Tariffs 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζηνιήο θαη δεδνκέλνπ φηη δελ δηαθηλδπλεχεηαη ε αζθάιεηα 

ηνπ πζηήκαηνο θαη ηνπ Γηθηχνπ, ν λφκνο 3468 ππνρξεψλεη ηνλ ρεηξηζηή λα δψζεη 

πξνηεξαηφηεηα ζηηο εγθαηαζηάζεηο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο άζρεηα κε ηελ 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ηνπο, εθηφο απφ πδαην-εγθαηαζηάζεηο άλσ ησλ 15ΜWe. Απηφ 

ηζρχεη ηφζν γηα ην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα φζν θαη γηα ηα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά.  

Γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ΑΠΔ θαη ηεο πκπαξαγσγήο ζην δίθηπν ή ζην ζχζηεκα, ν 

δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο ππνρξενχηαη λα ππνγξάςεη έλα «πκβφιαην Πψιεζεο 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο» κε ηνλ θάηνρν ηνπ «Πηζηνπνηεηηθνχ Παξαγσγήο Δλέξγεηαο». 

Απηφ ην ζπκβφιαην έρεη ηζρχ γηα 10 ρξφληα θαη κπνξεί λα επεθηαζεί ζε άιια ηφζα 

κεηά απφ γξαπηή δήισζε ηνπ παξαγσγνχ. 

Ζ ακνηβή ησλ παξαγσγψλ βαζίδεηαη ζε έλα κνληέιν Feed-in-Tariffs. 

 

 

Πεγή Δλέξγεηαο 

Feed-in Tariff [€/MWh] 

Γηαζπλδεδεκέλν 

ύζηεκα 

Με-δηαζπλδεδεκέλα 

Νεζηά 

Άλεκνο 73.0 84.6 

Άλεκνο, off-shore 90.0 90.0 

Μηθξφ Τδξνειεθηξηθφ < 15 MWp 73.0 84.6 

Φ/Β < 100 kWp 450.0 500.0 
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Φ/Β ≥100 kWp 400.0 450.0 

Άιια ειηαθά < 5 Mwe 250.0 270.0 

Άιια ειηαθά ≥ 5 Mwe 230.0 250.0 

Γεσζεξκία, Βηνκάδα 73.0 84.6 

Άιιεο ΑΠΔ 73.0 84.6 

πκπαξαγσγή ζεξκφηεηαο-

ειεθηξηζκνχ 
73.0 84.6 

ΠΗΝΑΚΑ 1. FEED-IN-TARIFFS ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΔΗΓΖ ΑΠΔ. 

Ζ πιεξσκή γίλεηαη ζε κεληαία βάζε εθηφο απφ παξαγσγνχο ζπλδεδεκέλνπο ζην 

δίθηπν ρακειήο ηάζεο νη νπνίνη πιεξψλνληαη θάζε 4 κήλεο. Γηα απηφ-παξαγσγνχο νη 

πξναλαθεξζείζεο ηηκέο ηνπ πίλαθα ηζρχνπλ γηα κέγηζηε ηζρχ 35ΜW, γηα ηελ 

πεξίζζεηα ελέξγεηαο πνπ ηξνθνδνηείηαη ζην δίθηπν κε έλα αλψηαην φξην ην 20% ηεο 

ζπλνιηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε ζε εηήζηα βάζε.  

Γηα πβξηδηθέο εγθαηαζηάζεηο ελέξγεηαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε κε δηαζπλδεδεκέλα 

λεζηά, ε πιεξσκή βαζίδεηαη ζηα ΜW θαη γίλεηαη ζε κεληαία βάζε. 

πσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα νη πιεξσκέο γηα ηελ παξαγσγή 

ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθέο πεγέο είλαη επαξθήο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αεηθφξνο 

αλάπηπμε ηεο αγνξάο ζηε ρψξα. χκθσλα κε ην λέν λφκν 3468 επηδηψθεηαη ε 

πξνψζεζε ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά θαη, πέξα απφ ηνπο δαζκνχο, 

απηφ πξαγκαηνπνηείηαη θαη κέζα απφ ην ιεγφκελν «Πξφγξακκα αλάπηπμεο 

Φσηνβνιηατθήο Δγθαηάζηαζεο». Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα έρεη ηεζεί ζε 

εθαξκνγή απφ ηε ΡΑΔ κε ηελ έγθξηζε ηνπ ΤΠΑΝ θαη ηζρχεη κέρξη ην 2020. Οη 

βαζηθνί ζηφρνη απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλάπηπμε εγθαηαζηάζεσλ ζπλνιηθήο 

ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 500MWp γηα δηαζπλδεδεκέλνπο ζην δίθηπν ζηαζκνχο θαη 

ηνπιάρηζηνλ 200MWp γηα ζηαζκνχο ζε κε δηαζπλδεδεκέλα λεζησηηθά δίθηπα. Οη 

ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα 1 κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνχλ κέζα απφ ην Φ/Β 

πξφγξακκα αλάινγα κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηνπο ζηφρνπο. 

1.3.5 Λνηπέο Δγγπήζεηο Καη Μεραληζκνί Πξνώζεζεο Καη πληνληζκνύ  

Δγγπήζεηο Πξνέιεπζεο: 

Απηέο είλαη επί ηεο νπζίαο νη ε ηαπηνπνίεζε απφ ηνλ παξαγσγφ ηεο πξνέιεπζεο ηνπ 

ειεθηξηζκνχ πνπ παξάγεηαη απφ εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ. Απηέο νη εγγπήζεηο 

ζπγθεθξηκελνπνηνχλ ηηο πεγέο απφ ηηο νπνίεο έρεη παξαρζεί ν ειεθηξηζκφο θαη 

πξνζδηνξίδνπλ ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν ηεο παξαγσγήο. Σν ίδξπκα πνπ επηβιέπεη ην 

ζχζηεκα εγγπήζεσλ πξνέιεπζεο ζηελ Διιάδα θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αξρέο ησλ 

άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. ή ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ είλαη ε ΡΑΔ. 

Σα αθφινπζα ηδξχκαηα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ έθδνζε ησλ «εγγπήζεσλ πξνέιεπζεο» 

ζηελ Διιάδα: 

 Ο ρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηνλ ειεθηξηζκφ πνπ ηξνθνδνηεί ην δίθηπν  

 Ο ρεηξηζηήο ησλ κε δηαζπλδεδεκέλσλ λεζηψλ γηα ηνλ ειεθηξηζκφ πνπ ηξνθνδνηεί 

ηα ζπγθεθξηκέλα δίθηπα 
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 Σν ΚΑΠΔ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ ειεθηξηζκφ πνπ παξάγεηαη απφ 

απνκνλσκέλα δίθηπα 

Γηα ηελ έθδνζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πηζηνπνηεηηθνχ ν ηδηνθηήηεο ππνβάιιεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε αίηεζε ζηα αξκφδηα ηδξχκαηα πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ. Οη 

εγγπήζεηο βαζίδνληαη ζε επαξθείο πιεξνθνξίεο θαη αθξηβείο ιεπηνκέξεηεο πνπ 

παξέρνληαη απφ ηνλ παξαγσγφ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πξνέιεπζεο ηνπ 

ειεθηξηζκνχ.  

Μεηξψν: 

Ζ ΡΑΔ θξαηά έλα αθξηβέο κεηξψν θαηφρσλ Πηζηνπνηεηηθνχ Παξαγσγήο Δλέξγεηαο 

γηα παξαγσγή ΑΠΔ ή πκπαξαγσγήο. Σν κεηξψν πηζηνπνηεηηθψλ παξαγσγήο 

ελέξγεηαο  πεξηιακβάλεη φιε ηε ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ πεξηγξάθεθε ζην αληίζηνηρν 

θνκκάηη παξαπάλσ. Σα πεξηερφκελα ησλ κεηξψσλ γλσζηνπνηνχληαη απφ ηε ΡΑΔ 

ζηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θαη ζηνπο ρεηξηζηέο ζε δηκεληαία βάζε.  

Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θξαηά κεηξψν αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ 

εθδίδνληαη γηα ελεξγεηαθέο εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ θαη πκπαξαγσγήο. ην 

ζπγθεθξηκέλν κεηξψν είλαη θαηαγεγξακκέλεο θαη νη εμαηξέζεηο απφ ηελ ρνξήγεζε 

ζρεηηθψλ αδεηψλ. Δάλ ηα πηζηνπνηεηηθά ηξνπνπνηνχληαη ή κεηαθέξνληαη ην κεηξψν 

ελεκεξψλεηαη αληίζηνηρα. 

Κάζε ίδξπκα πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ θξαηά 

ζπγθεθξηκέλν αξρείν φπνπ έρεη εηδηθέο πιεξνθνξίεο καδί κε φιεο ηηο ζρεηηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο, δηαζεζηκφηεηεο θιπ. ε φιν ην ελδηαθεξφκελν ζψκα επηηξέπεηαη 

ειεχζεξε πξφζβαζε ζηα κεηξψα. 

Μεραληζκνί πληνληζκνχ θαη Πξνψζεζεο: 

1. Δπιηποπή Πποώθηζηρ ηυν ΑΠΔ και ςμπαπαγυγήρ ζε μεγάληρ κλίμακαρ 

επενδύζειρ: Σν βαζηθφ έξγν ηεο επηηξνπήο είλαη λα πξνσζήζεη ηηο επελδχζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο  παξαγσγήο ΑΠΔ θαη πκπαξαγσγήο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο πάλσ απφ 30MWe θαη ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πάλσ 

απφ 30 εθαηνκκχξηα επξψ θαη λα επηιχζνπλ απνδνηηθά φια ηα δεηήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ ηεο πηζηνπνίεζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο εγθαηάζηαζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο. 

2. Δπιηποπή για ΑΠΔ και Ττηλήρ Απόδοζηρ ςμπαπαγυγή Θεπμόηηηαρ και 

Ηλεκηπιζμού: Σν βαζηθφ έξγν ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηηξνπήο είλαη ν ζπληνληζκφο 

ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαη ε παξνρή ππνζηήξημεο ζηε δηαδηθαζία έθδνζεο αδεηψλ 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα εγθαηαζηάζεηο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 

ιηγφηεξεο απφ 30MWe ή αληίζηνηρεο πξνυπνινγηζκνχ κηθξφηεξνπ απφ 30 

εθαηνκκχξηα επξψ. 

 

Αλαθνξέο: 

Κάζε Φεβξνπάξην ε «επηηξνπή ΑΠΔ θαη πκπαξαγσγήο» ππνβάιιεη κηα αλαθνξά 

ζην ΤΠΑΝ απαξηζκψληαο ηα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα πνπ ζπλάληεζε ζηε δηαδηθαζία 

ζρεηηθψλ επελδχζεσλ θαηάιιεια ηεθκεξησκέλα θαη ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη 

πξνηάζεηο γηα θαηάιιειεο ιχζεηο ζε απηά. 
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Σνλ Οθηψβξην ηνπ θάζε ρξφλνπ ην ΤΠΑΝ ζα εγθξίλεη κηα «Δζληθή Αλαθνξά γηα ηελ 

Πξνψζεζε ησλ ΑΠΔ» πνπ ζα ππνβάιιεηαη απφ ην ΚΑΠΔ. Απηή ε αλαθνξά ζα 

πεξηιακβάλεη: 

 Λεπηνκεξή γεληθή επηζθφπεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ κνλάδσλ ΑΠΔ θαη 

πκπαξαγσγήο ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο θαη ηεο πξνφδνπ ησλ 

επελδχζεσλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο εηδηθά ζπζρεηηζκέλε κε ηελ επίηεπμε 

ησλ εζληθψλ θαη παγθφζκησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ. 

 Σαπηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ πνπ πεξηφξηζαλ ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ απφ 

ΑΠΔ. 

 Πιεξνθφξεζε φζνλ αθνξά ηνπο κεραληζκνχο πξνψζεζεο ησλ ΑΠΔ ζηελ 

Διιάδα ζε ζχγθξηζε κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο 

Δ.Δ. 

Σνλ Οθηψβξην θάζε δεχηεξνπ ρξφλνπ, ν Τπνπξγφο αλάπηπμεο ζα εγθξίλεη κηα 

ιεπηνκεξή αλαθνξά πνπ ζα επηθεληξψλεηαη ζηα επηηεχγκαηα ησλ Δζληθψλ 

αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ, ε νπνία ζα θαηαηίζεηαη απφ ηε ΡΑΔ. Απηή ε αλαθνξά ζα 

πεξηιακβάλεη: 

 Πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε κε ηνπο θιηκαηηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πινπνίεζε ησλ εζληθψλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ. Δηδηθή αλαθνξά ζρεηηθά κε ηα 

κέηξα πνπ έρνπλ παξζεί ελάληηα ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη αλαθνξά ζηελ 

απνδνηηθφηεηα απηψλ ησλ κέηξσλ  

 Αλαθνξά ζηα κέηξα πνπ έρνπλ παξζεί γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ, 

ξπζκηζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ή άιισλ εκπνδίσλ πνπ έρνπλ ηξνρνπεδήζεη ηελ 

πξνψζεζε ησλ εθαξκνγψλ ΑΠΔ 

 Πξνηάζεηο πάλσ ζηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή θαη ηελ απνδνηηθή πινπνίεζε ησλ 

εζληθψλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ 

Σνλ Οθηψβξην θάζε 5
νπ

 έηνπο ην ΤΠΑΝ ζα εγθξίλεη κηα ιεπηνκεξή αλαθνξά πάλσ 

ζηα επηηεχγκαηα ησλ εζληθψλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ, ε νπνία ζα θαηαηίζεηαη απφ ηε 

ΡΑΔ. Απηή ε αλαθνξά ζα πεξηιακβάλεη: 

 Καζνξηζκφο ησλ εζληθψλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

ζπλεηζθνξά ηνπ ειεθηξηζκνχ απφ ΑΠΔ ζηελ ειεθηξηθή θαηαλάισζε ηεο ρψξαο 

γηα ηελ επφκελε 10εηία. 

 Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ παξζεί ή εμεηάδνληαη ζε εζληθφ επίπεδν γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ 

 

Δηδηθέο Υξεψζεηο  

Αθφηνπ κηα εγθαηάζηαζε ΑΠΔ εκπνξεπκαηνπνηεζεί, νη παξαγσγνί ειεθηξηζκνχ πνπ 

θαηέρνπλ έλα πηζηνπνηεηηθφ παξαγσγήο ελέξγεηαο ππνρξενχληαη λα πιεξψζνπλ κηα 

εηδηθή ρξέσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 3% ησλ πσιήζεσλ ειεθηξηζκνχ ζηνλ ρεηξηζηή ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Οη παξαγσγνί ειεθηξηζκνχ θσηνβνιηατθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

εμαηξνχληαη απφ απηήλ ηελ εηδηθή ρξέσζε.  

Σα ρξεκαηηθά πνζά πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ Δηδηθή Υξέσζε θξαηνχληαη αξρηθά 

απφ ηνλ ρεηξηζηή θαη κεηά δηαλέκνληαη ζην 80% ζηελ Σνπηθή Κπβεξλεηηθή 
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Γηνηθεηηθή Οξγάλσζε εληφο ησλ νξίσλ ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη ζην 

20% ζηελ Σνπηθή Κπβεξλεηηθή Γηνηθεηηθή Οξγάλσζε απφ ηελ νπνία πεξλά ε 

γξακκή δηαζχλδεζεο κεηαμχ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ δηθηχνπ. 

Τπάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ 

Σα ζπκβφιαηα πσιήζεσο ειεθηξηζκνχ πνπ ηζρχνπλ απφ ηε ζηηγκή ηεο αλαθνίλσζεο 

ηνπ λφκνπ 3468/06 θαη δελ έρνπλ αλαλεσζεί, επεθηείλνληαη γηα άιια 10 ρξφληα κε ηηο 

ηηκέο Feed-in-Tariffs. 

Ζ αθαξηαία αχμεζε ησλ επελδχζεσλ κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ λφκνπ ην 2006 

θαηαδεηθλχεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο κεγάιεο αγνξάο ειηαθνχ ειεθηξηζκνχ ζηελ 

Διιάδα. Δπηπξφζζεηα, ε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ θσηνβνιηατθή ηερλνινγία 

εληάζεθε ζε εγρψξην επίπεδν κε έλα λέν ππφ θαηαζθεπή εξγνζηάζην παξαγσγήο 

θξπζηαιιηθψλ θσηνβνιηατθψλ θπςέισλ θαη κνλάδσλ. Ζ παξαγσγή απηνχ ηνπ 

εξγνζηαζίνπ μεθίλεζε ζηα κέζα ηνπ 2007 θαη ε εηήζηα παξαγσγή ηζρχνο είλαη ηεο 

ηάμεσο ησλ 30MW. 

ζνλ αθνξά ηνλ νηθηαθφ ηνκέα, γηα π.ρ. θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα θάησ ησλ 

20ΚWp,ν λφκνο 2006 είλαη δηθνξνχκελνο. Απφ ηε κηα, εμαηξεί ηα ζπγθεθξηκέλα 

ζπζηήκαηα απφ ηελ ππνρξέσζε απφθηεζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πηζηνπνηεηηθψλ 

παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. Απφ ηελ άιιε, νη ηδηνθηήηεο 

κηθξψλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο ππνρξενχληαη λα πιεξνθνξνχλ ηε ΡΑΔ 

θαη ην ΤΠΑΝ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ψζηε ηα ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα λα 

θαηαγξάθνληαη ζε κεηξψα.  

Απφ ην 2006 θαη έπεηηα, ε πνξεία θαη ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο θσηνβνιηατθψλ 

θαηαδεηθλχεη φηη ν ηειηθά θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα κηα επαξθή αλάπηπμε ηεο 

αγνξάο ησλ νηθηαθψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ε πξαθηηθή πιεξσκή ησλ 

Feed-in-Tariffs. Αλ έλα Πηζηνπνηεηηθφ Παξαγσγήο Δλέξγεηαο ρνξεγεζεί ζε έλαλ 

αλεμάξηεην παξαγσγφ, φπνπ ε παξαγφκελε ελέξγεηα ηξνθνδνηεί ηδησηηθά θνξηία θαη 

ε πεξίζζεηα ηξνθνδνηείηαη ζην δίθηπν ηφηε νη θφξνη αθνξνχλ κφλν ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίζζεηα ελέξγεηαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε κφλν νξηζκέλα πνζά ειηαθνχ 

ειεθηξηζκνχ πσινχληαη ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηα νηθνλνκηθά νθέιε 

ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ δελ είλαη θαη ηα πην αξεζηά ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. 

Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν θαιχηεξα ν νηθηαθφ παξαγσγφο λα θαίλεηαη σο «αλεμάξηεηνο» 

(λα ππαθνχεη ζηνλ 1
ν
 θαλνληζκφ), γεγνλφο ην νπνίν βέβαηα ην κεηαηξέπεη ζε «κηθξφ 

επηρεηξεκαηία» θαη έηζη αλαγθάδεηαη λα θξαηάεη βηβιία, λα θνξνινγείηαη θηι. 

Με βάζε ην λφκν πνπ ςεθίζηεθε ζηηο 22 Ηνπλίνπ 2006, γηα ηηο εθαξκνγέο 

θσηνβνιηατθψλ πεγψλ ελέξγεηαο εηζήρζεθε κηα γελλαηφδσξε Feed-in-Tariff πνπ 

θπκαίλεηαη ζηα 0.4-0.5επξψ/kWh αλάινγα κε ηελ ηζρχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 

ηνπνζεζία. Παξφια απηά εηζάγνληαη θαη πνιπεπίπεδα γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα σο 

πξνο ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο, πνιιά απφ ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα απαιεηθζνχλ. Γεληθά, κέζα ζηελ επφκελε δηεηία απφ ηε ςήθηζε ηνπ 

λφκνπ παξαηεξήζεθε κηα εμάπισζε ηεο αγνξάο εηδηθά ζηεο κεζαίαο θαη κεγάιεο 

θιίκαθαο εγθαηαζηάζεηο Φ/Β.  

1.3.6 Ο Νόκνο 3734/09 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 έλαο λένο λφκνο πέξαζε γηα ηα θσηνβνιηατθά (3734/2009) 

θαη ηα ζρεηηθά άξζξα είραλ σο ζηφρν: 
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 Σελ νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ 

εμαηξεηηθψλ αηηήζεσλ γηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. 

 Σελ παξνρή ελφο 20εηνπο ζπκβνιαίνπ πψιεζεο ειεθηξηζκνχ ζην ρεηξηζηή ηνπ 

ζπζηήκαηνο απφ ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα θαη ζπλεπψο ε δεκηνπξγία ελφο 

αζθαινχο πεξηβάιινληνο γηα ηε δεκηνπξγία επελδχζεσλ. 

 Σελ εηζαγσγή ελφο λένπ πίλαθα –ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα- κε 

θφξνπο ηξνθνδνζίαο γηα θσηνβνιηατθά πνπ αξρίδνπλ λα κεηψλνληαη γηα ηηο 

θαηλνχξγηεο εγθαηαζηάζεηο κεηά ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010. Απηφο ν λένο πίλαθαο 

εμαιείθεη θαη αληηθαζηζηά ηνλ παιηφ. 

 Σελ θαηάξγεζε ηνπ ππάξρνληνο πιάλνπ γηα ηε δηαλνκή ηεο θσηνβνιηατθήο 

ηζρχνο γηα δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο θαη ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ ηεο εηζαγσγήο 

ηζρχνο απηήο γηα ηελ ηζρχ εηζαγσγήο κεηαμχ 2006 θαη 2009.  

 Σν ζρεδηαζκφ αμηνιφγεζεο φισλ απηψλ ησλ εμαηξεηηθψλ αηηήζεσλ γηα ηηο 

θσηνβνιηατθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην έηνο 2009. 

 Σελ αλαθνίλσζε ελφο εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαη ηα 

δηαζπλδεδεκέλα λεζηά,  γηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα κέρξη 10kWp πάλσ ζε 

θηίξηα, θαη γηα ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Σα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα εγθαηεζηεκέλα ζε θηίξηα ζα ζπλεηζθέξνπλ ζην ζχλνιν 

ησλ εζληθψλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηνπ 2020 ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παξαγσγή 

ΑΠΔ, ελψ γίλεηαη εθκεηάιιεπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο. 

Ζτοσ & Μήνασ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΘ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ 

>100 kW ≤100 kW >100 kW ≤100 kW 

2009   Φεβρουάριοσ 400 450 450 500 

2009    Αφγουςτοσ 400 450 450 500 

2010    Φεβρουάριοσ 400 450 450 500 

2010    Αφγουςτοσ 392,04 441,05 441,05 490,05 

2011   Φεβρουάριοσ 372,83 419,43 419,43 466,03 

2011   Αφγουςτοσ 351,01 394,88 394,88 438,76 

2012   Φεβρουάριοσ 333,81 375,53 375,53 417,26 

2012   Αφγουςτοσ 314,27 353,56 353,56 392,84 

2013   Φεβρουάριοσ 298,87 336,23 336,23 373,59 

2013   Αφγουςτοσ 281,38 316,55 316,55 351,72 

2014   Φεβρουάριοσ 268,94 302,56 302,56 336,18 

2014   Αφγουςτοσ 260,97 293,59 293,59 326,22 

Για κάθε έτοσ ν από 
το 2015 και μετά 

1,3×μΟΤΣν-1 1,4×μΟΤΣν-1 1,4×μΟΤΣν-1 1,5×μΟΤΣν-1 

ΠΗΝΑΚΑ 2. ΣΑ FEED-IN-TARIFFS ΠΟΤ ΗΥΤΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟ 2009 ΚΑΗ ΔΠΔΗΣΑ 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2009, ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αλαιχεη ιεπηνκεξψο ην εηδηθφ 

πξφγξακκα πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαη ζηα δηαζπλδεδεκέλα 

λεζηά, γηα ηα εγθαηεζηεκέλα ζε θηίξηα κέρξη 10 kWp, κε δαζκνχο ηξνθνδφηεζεο 

0.55 επξψ/ kWh, κε έλα 25εηέο ζπκβφιαην πψιεζεο θαη κηα απινπνηεκέλε, άκεζε 
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δηνηθεηηθή δηαδηθαζία φπνπ δελ απαηηείηαη πάλσ απφ έλαλ κήλα γηα λα νινθιεξσζεί. 

Ζ αληίδξαζε ηεο αγνξάο θαηαγξάθεθε σο άκεζε θαη ζεηηθή.  

1.3.7 Δηδηθό Σέινο ΑΠΔ 

χκθσλα κε ην Άξζξν 40, παξ. 1 ηνπ Ν. 2773/99, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο θαη 

ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ αλαθηνχλ πιήξσο ηα πνζά πνπ θαηαβάιινπλ ζηνπο 

παξαγσγνχο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, γηα ηελ αγνξά ηεο παξαγφκελεο απφ 

απηνχο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κέζσ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ, ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη ν 

Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο. χκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ ίδηνπ Άξζξνπ, βαζηθφ 

έζνδν ηνπ Λνγαξηαζκνχ απηνχ είλαη ην Δηδηθφ Σέινο ΑΠΔ, ην νπνίν θαηαβάιιεηαη 

απφ θάζε θαηαλαισηή, θαη‟ αλαινγία ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ απηφο 

θαηαλαιψλεη. Σν αλά kWh χςνο ηνπ Δηδηθνχ Σέινπο ΑΠΔ είλαη εληαίν γηα φιε ηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα θαη πξνζδηνξίδεηαη θάζε έηνο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αλάπηπμεο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κεηά απφ 

πξφηαζε ηεο ΡΑΔ. 

Σν ζρεηηθφ θφζηνο πνπ ρξεηάδεηαη λα αλαθηήζεη ν ΓΔΜΖΔ πξνθχπηεη απφ ην εμήο 

γεγνλφο: θάζε ψξα πνπ ν ΓΔΜΖΔ, σο ιεηηνπξγφο ηεο αγνξάο, εθθαζαξίδεη ηελ 

ρνλδξεκπνξηθή αγνξά, αγνξάδεη απφ ηνπο παξαγσγνχο ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ 

εγρένπλ ζηελ ηηκή ηεο αγνξάο (Οξηαθή Σηκή πζηήκαηνο) θαη ηελ κεηαπσιεί ζηνπο 

ρνλδξεκπφξνπο (πξνκεζεπηέο) ζηελ ίδηα ηηκή. Απφ ηελ άπνςε απηή, ν ΓΔΜΖΔ 

είλαη νηθνλνκηθά αδηάθνξνο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο αθνχ απφ ηε ζπλαιιαγή 

απηή νχηε ράλεη νχηε θεξδίδεη αζρέησο χςνπο ηεο Οξηαθήο Σηκήο ηνπ πζηήκαηνο. 

ηαλ φκσο ζην χζηεκα εληάζζνληαη κνλάδεο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, 

απηέο ακείβνληαη γηα ηελ ελέξγεηα πνπ εγρένπλ ζε ζηαζεξή ηηκή (πξνθαζνξηζκέλε 

ηηκή πψιεζεο ελέξγεηαο, feed-in-tariff, FIT) αζρέησο ηεο πθηζηάκελεο Οξηαθήο Σηκήο 

ηνπ πζηήκαηνο εθείλε ηελ ψξα. Σελ θαζαξή απηή ελέξγεηα πνπ παξήγαγαλ νη 

αλαλεψζηκεο πεγέο, ν ΓΔΜΖΔ εμαθνινπζεί λα ηελ κεηαπσιεί ζηνπο πξνκεζεπηέο 

ζην νηθνλνκηθφ χςνο ηεο νξηαθήο  ηηκήο ζπζηήκαηνο πνπ δηακνξθψλεηαη εθείλε ηελ 

ψξα. Δπνκέλσο, αλ ε FIT, ή γεληθά ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηεο ζε πεξίπησζε 

δηαθνξνπνίεζήο ηεο αλά ηερλνινγία, είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ Οξηαθή Σηκή εθείλε 

ηελ ψξα, ν ΓΔΜΖΔ θεξδίδεη. Αλ φκσο ε FIT είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ Οξηαθή 

Σηκή, ν ΓΔΜΖΔ ράλεη. Καη επεηδή γεληθά ε Οξηαθή Σηκή είλαη κηθξφηεξε απφ ηε 

FIT, ν ΓΔΜΖΔ αληηκεησπίδεη έλα έιιεηκκα πνπ ηζνχηαη κε ηε δηαθνξά απηή επί ηελ 

παξαγφκελε θαζαξή ελέξγεηα. Σν έιιεηκκα απηφ ν ΓΔΜΖΔ ην θαιχπηεη, 

θαηαλέκνληάο ην ζε φινπο ηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ησλ πξνκεζεπηψλ. Έηζη, ην ηέινο 

ΑΠΔ δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν:  
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ΟΣh,  ε Οξηαθή Σηκή ηνπ πζηήκαηνο ηελ ψξα h. 

FITt,  ε ηηκή ζηελ νπνία αγνξάδεη o ΓΔΜΖΔ ηελ ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ΑΠΔ 

κε ηερλνινγία t (feed-in-tariff).  

n, ην πιήζνο ησλ ηερλνινγηψλ ΑΠΔ πνπ εγρένπλ ελέξγεηα. 

Παξαγσγή_απφ_ΑΠΔ, ε παξαγσγή ελέξγεηα απφ ΑΠΔ κε ηερλνινγία t ηελ ψξα h. 
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πλνιηθή_Καηαλάισζε, ε ζπλνιηθή εηήζηα θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ 

ρψξα.  

Δίλαη ζαθέο φηη πέξαλ ηνπ χςνπο ηεο feed-in-tariff θαη ηεο δηείζδπζεο ΑΠΔ, ηδηαίηεξε 

ζεκαζία γηα ην χςνο ηνπ ηέινπο ΑΠΔ έρεη ε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ηεο 

ρνλδξεκπνξηθήο αγνξάο, δειαδή ηεο Οξηαθήο Σηκήο ηνπ πζηήκαηνο (ΟΣ).  

Ζ ηηκή απηή ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην θφζηνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε 

ρψξα θαη κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο, εηδηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ απηή 

αληαλαθιά κέζσ ηεο ΟΣ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο παξαγσγήο. Σαπηφρξνλα, αθνχ ην 

χςνο ηνπ ηέινπο ΑΠΔ –πνπ επηβαξχλεη ηελ ηειηθή (ιηαληθή) θαηαλάισζε- εμαξηάηαη 

απφ ηελ ηηκή ηεο ρνλδξεκπνξηθήο αγνξάο, έρεη ζεκαζία λα δηεξεπλεζεί ν βαζκφο 

ζχδεπμεο ησλ δχν απηψλ αγνξψλ θαη πψο (ή αλ) ε ηηκή ηεο ρνλδξεκπνξηθήο πνπ 

επεξεάδεη ην ηέινο ΑΠΔ -δειαδή έλα ζηνηρείν θφζηνπο ηεο ιηαληθήο- επεξεάδεη ηα 

ππφινηπα ζθέιε ησλ ηηκψλ ιηαληθήο.  

Σν ηέινο ΑΠΔ ζήκεξα αλέξρεηαη ζε 2 €/έηνο γηα έλα κέζν λνηθνθπξηφ θαη 

αληηπξνζσπεχεη, θαηά κέζν φξν, θάησ απφ ην 1% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ 

πιεξψλεη ζήκεξα έλα ηππηθφ λνηθνθπξηφ γηα ην ινγαξηαζκφ ηνπ ζηε ΓΔΖ. 

Γηα ηηο κεγάιεο βηνκεραλίεο κε πςειέο εηήζηεο ειεθηξηθέο θαηαλαιψζεηο, π.ρ. 

Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο, ΛΑΡΚΟ, γηα ηηο νπνίεο ε εθαξκνγή ηνπ Δηδηθνχ Σέινπο 

ΑΠΔ ζα έδηλε ζεκαληηθέο εηήζηεο ρξεψζεηο, έρεη πξνβιεθζεί εηδηθή επλντθή ξχζκηζε 

ζην Ν. 3175/03-Άξζξν 23, κέζσ ηεο ζέζπηζεο αλσηάηνπ νξίνπ εηήζηαο ρξέσζεο γηα 

ην Δηδηθφ Σέινο ΑΠΔ. Οη βηνκεραλίεο, ινηπφλ, απηέο πιεξψλνπλ γηα Δηδηθφ Σέινο 

ΑΠΔ πεξίπνπ ην 1/3 ηνπ πνζνχ ην νπνίν ζα έπξεπε θαλνληθά λα πιεξψλνπλ ην 

ρξφλν. 

εκαληηθφ κέξνο –γχξσ ζην 50%- ηνπ εηδηθνχ ηέινπο παξαγσγνχ ΑΠΔ απνδίδεηαη 

ππέξ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απ‟ επζείαο ζηνπο νηθηαθνχο 

θαηαλαισηέο ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ δηακεξίζκαηνο ηνπ ΟΣΑ, ζην νπνίν 

εγθαζίζηαηαη ην εθάζηνηε έξγν ΑΠΔ, κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

Ζ δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: ππάξρεη πίζησζε ζηε ΓΔΖ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνζνζηνχ 

ησλ εζφδσλ απφ ην εηδηθφ ηέινο θαη, ζηε ζπλέρεηα, πίζησζε απφ ηε ΓΔΖ ησλ εζφδσλ 

απηψλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ νηθηαθψλ θαηαλαισηψλ ηεο πεξηνρήο. Σν ππφινηπν 

πνζνζηφ ησλ εζφδσλ απφ ην εηδηθφ ηέινο απνδίδεηαη ζηνλ αληίζηνηρν ΟΣΑ, γηα ηελ 

εθ ηνπ λφκνπ θαζνξηδφκελε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. 

1.3.7.1 Σν Δηδηθό Σέινο ΑΠΔ ε Αληηπαξαβνιή Με Σν Ηζνδύλακν Σέινο 

Καηαλαισηή 

Αμίδεη εδψ λα γίλεη κηα ζηνηρεηψδεο αλαθνξά ζην ηζνδχλακν ηέινο θαηαλαισηή γηα 

ηελ αγνξά δηθαησκάησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) απφ ην Δπξσπατθφ 

ρξεκαηηζηήξην ξχπσλ. πσο είλαη γλσζηφ κε βάζε ηε λέα Δπξσπατθή λνκνζεζία, ε 

ειεθηξνπαξαγσγή ηίζεηαη ζε παλεπξσπατθφ ρξεκαηηζηεξηαθφ ζχζηεκα αδεηψλ 

εθπνκπήο, ην ιεγφκελν ETS, πνπ ππνρξεψλεη ζηελ αγνξά εθ κέξνπο φισλ ησλ 

ειεθηξηθψλ εηαηξεηψλ ην ζχλνιν ησλ αδεηψλ εθπνκπήο πνπ ζα ρξεηάδνληαη ζε 

δεκνπξαζία. χκθσλα κε ηηο κειέηεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, νη νπνίεο έρνπλ 

εθπνλεζεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο απφ ην ΔΜΠ (Δξγαζηήξην Τπνδεηγκάησλ Δλέξγεηαο - 

Οηθνλνκίαο-Πεξηβάιινληνο ΔΜΠ -Μειέηε επηπηψζεσλ ηεο Νέαο Κιηκαηηθήο 

Πνιηηηθήο), αλ ε δνκή ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο Διιάδαο παξακείλεη ε ίδηα κε 

ζήκεξα, ζα πξέπεη λα θαηαβάιινληαη απφ ην 2013 θαη κεηά πεξίπνπ 2,2 δηο € ην 
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ρξφλν γηα αγνξά δηθαησκάησλ εθπνκπήο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο, δειαδή πεξίπνπ 

επηπιένλ θφζηνο 35 €/MWh. Τπφ απηφλ ηνλ φξν, νη ηηκέο ηνπ ξεχκαηνο λα 

επηβαξπλζνχλ πεξίπνπ θαηά 45% ζε ζρέζε κε ηηο ζεκεξηλέο ηηκέο. πλεπψο θαη κε 

βάζε θάπνηνπο ζρεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο, απφ ηελ απνηπρία επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

ΑΠΔ, γηα έλα κέζν λνηθνθπξηφ ε ζπλνιηθή επηβάξπλζε είλαη 230 €/έηνο.  

Πνιχο ιφγνο γίλεηαη γηα ην εάλ νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο είλαη κηα 

ζπκθέξνπζα επέλδπζε ζπλνιηθά ή έξρεηαη λα επηβαξχλεη ην κέζν θαηαλαισηή, ν 

νπνίνο είλαη ελ γέλεη θαη απηφο πνπ επσκίδεηαη ηα θφζηε ηεο «αλάπηπμεο» ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο. ην βαζκφ πνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ηα ηέιε 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο φζν θαη ηα αληίζηνηρα γηα ηελ εθπνκπή ξχπσλ 

επηβαξχλνπλ ηνπο θαηαλαισηέο, είλαη αλαγθαίν λα ηα αληηπαξαβάιινπκε θαη ζε απηφ 

ην ηειηθφ επίπεδν κε φζα ζηνηρεία έρνπκε ζηε δηάζεζή καο.  

Σν 2005, ε ΓΔΖ πιήξσζε πεξίπνπ 70.000.000 € γηα λα αγνξάζεη απφ ην Δπξσπατθφ 

ρξεκαηηζηήξην ξχπσλ ηα αλαγθαία δηθαηψκαηα εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

(CO2), γηα λα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 2003/87/ΔΚ φζνλ 

αθνξά ηηο εθπνκπέο CΟ2 ησλ ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο, δεδνκέλνπ φηη 

ππεξβάζεηο εθπνκπψλ αλήιζαλ ζηελ ηάμε ησλ 2,5 εθαη. ηφλσλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληά. Δάλ ππνινγηζηεί έλα ηζνδχλακν ηέινο θαηαλαισηή γηα ηελ αγνξά 

δηθαησκάησλ εθπνκπψλ CO2, γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ζηελ 

Διιάδα, ζηα πιαίζηα ησλ εζληθψλ δεζκεχζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην Πξσηφθνιιν 

ηνπ Κηφην, ηφηε ην ηέινο απηφ αλέξρεηαη ζε 2,23 €/MWh θαη ζπλεπψο είλαη ζρεδφλ 

ηξηπιάζην απφ ην Δηδηθφ Σέινο ΑΠΔ (0,8 /1 ΜWh). 

Ζ έγθπξε κειέηε EXTERNE (2001), ε νπνία εθπνλήζεθε επί κία 10εηία απφ 

εξεπλεηέο απφ φια ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη απφ ηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο, ππνιφγηζε πνζνηηθά ην εμσηεξηθφ θφζηνο ησλ δηαθφξσλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζπκβαηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο, γηα θάζε θξάηνο-κέινο ρσξηζηά. 

χκθσλα κε ηε κειέηε απηή, ην εμσηεξηθφ θφζηνο ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ελέξγεηαο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, σο ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ησλ 

πνζνηηθνπνηήζηκσλ κφλν εμσηεξηθψλ ηνπο επηπηψζεσλ ζε ηνκείο φπσο δεκφζηα 

πγεία, επαγγεικαηηθνί θίλδπλνη, πιηθέο δεκίεο, θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, έρεη σο 

εμήο: 

Ληγλίηεο     50-80 €/1000kWh 

Πεηξέιαην  30-50 €/1000kWh 

Φπζηθφ αέξην  10 €/1000kWh 

ΑΠΔ (αηνιηθά)  2,5 €/1000kWh 

Δίλαη θαλεξφ φηη εάλ νη παξαπάλσ ηηκέο ελζσκαησζνχλ, φπσο είλαη εχινγν, ζην 

θφζηνο ησλ δηαθφξσλ ελεξγεηαθψλ κνξθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζηε ρψξα 

καο, ηφηε ε αληαγσληζηηθή ηνπο ζέζε σο πξνο ην νηθνλνκηθφ επίπεδν αλαηξέπεηαη 

πιήξσο ππέξ ησλ ΑΠΔ.  

Αθφκα, εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηεο ηηκήο ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ 

πεηξειαίνπ, πνπ απνηειεί παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηε δηεζλή αγνξά θαπζίκσλ, 

απμάλεηαη θαη ην κεηαβιεηφ θφζηνο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ηε ΓΔΖ θαη ε 

ζπγθεθξηκέλε αχμεζε ελζσκαηψλεηαη ζηελ νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο. ε απηφ 

νθείιεηαη ε αχμεζε ηεο νξηαθήο ηηκήο ηα ηειεπηαία έηε κε απνθνξχθσκα ην 2008 

φπνπ άγγημε νξηαθά επίπεδα αλφδνπ. Αλ θαη ην 2009 παξαηεξήζεθε πησηηθή ηάζε ηεο 

νξηαθήο ηηκήο, ε επκεηάβιεηε δηεζλήο αγνξά πεηξειαίνπ ζπλδπαζκέλε κε ην 

δεδνκέλν ηεο εμάληιεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πφξνπ επηθπιάζζεη δπζάξεζηεο 
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εθπιήμεηο κε ηηο αθαλφληζηεο απμήζεηο ζηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ. Τπφ απηή ηε 

ζθνπηά, ε ελζσκάησζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ δελ αλακέλεηαη λα επηβαξχλεη ηελ 

νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά αληίζεηα ελδέρεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ αληίβαξν 

απέλαληη ζην ελδερφκελν πεξαηηέξσ αχμεζήο ηεο. Δλδεηθηηθφ είλαη φηη ηα 

πξνεγνχκελα έηε ζηα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά, θαηά ηε ΡΑΔ, ε ηηκή πψιεζεο ηεο 

kWh απφ ΑΠΔ δελ επηβάξπλε ην Δηδηθφ Σέινο δηφηη ε ηηκή πψιεζεο ηεο θαζαξήο 

ελέξγεηαο ήηαλ ρακειφηεξε απφ ηελ Οξηαθή Σηκή ηνπ πζηήκαηνο. 

Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε δηείζδπζεο κεγάιεο θιίκαθαο ησλ ΑΠΔ ζην εζληθφ 

ζχζηεκα ειεθηξνπαξαγσγήο, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηα 700 πεξίπνπ ΜW πνπ είλαη 

ζήκεξα ζηα 2400 ΜW ην 2010-2015, ην Δηδηθφ Σέινο ΑΠΔ ζα απμεζεί κφλν θαηά 44 

ιεπηά, δειαδή απφ 80 ιεπηά/ 1000 kWh πνπ είλαη ζήκεξα ζα θζάζεη ηα 124 

ιεπηά/1000 kWh. Ζ κέζε εηήζηα ρξέσζε γηα έλα ηππηθφ Διιεληθφ λνηθνθπξηφ ζα 

είλαη ζηελ πεξίπησζε απηή ζα είλαη 5 Δπξψ/έηνο ή 85 ιεπηά/δίκελν. 

Παξάιιεια, γηα θάζε 1000 πξφζζεηεο kWh πνπ παξάγνληαη απφ ΑΠΔ, αληί απφ 

ζπκβαηηθά θαχζηκα, ππάξρεη φθεινο ~ 1 €/MWh, κφλν θαη κφλν απφ ηε κείσζε ησλ 

εζληθψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ρσξίο κάιηζηα λα ζπλππνινγίδνληαη ηα 

πξφζζεηα νθέιε απφ ηελ απαζρφιεζε, ηελ αζθάιεηα ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο 

ρψξαο, ηελ πεξηβαιινληηθή απνξξχπαλζε θ.α., πνπ επίζεο πξνζθέξνπλ νη ΑΠΔ.  

Δλ θαηαθιείδη, αλαθέξνπκε φηη ην Δηδηθφ Σέινο ΑΠΔ είλαη πεξίπνπ ην 10% ηνπ 

αληίζηνηρνπ ηέινπο γηα ηελ ΔΡΣ, αληηπξνζσπεχεη δε, θαηά κέζν φξν, θάησ απφ ην 1% 

ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ πιεξψλεη ζήκεξα έλα ηππηθφ λνηθνθπξηφ γηα ην 

ινγαξηαζκφ ηνπ ζηε ΓΔΖ. χκθσλα κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ειεθηξνπαξαγσγήο 

απφ ζπκβαηηθέο πεγέο θαπζίκσλ, γηα ηε κείσζε ησλ νπνίσλ δελ ππάξρεη θακία 

ελαιιαθηηθή ζηξαηεγηθή πέξα απφ ηελ αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ελέξγεηαο,  ην ηζνδχλακν ηέινο θαηαλαισηή, ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηνπ Κηφην, 

έξρεηαη λα επηβαξχλεη κε δεηλφηεξν ηξφπν ην κέζν θαηαλαισηή. Λακβάλνληαο δε 

ππφςε φηη, κε ηελ έληαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ ε ζπλερήο 

αχμεζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηζνδχλακνπ ηέινπο ζα είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξε απφ ηελ 

αχμεζε ηνπ ηέινπο ΑΠΔ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηείζδπζεο θαζαξήο ελέξγεηαο, ε 

ζηξνθή ζηελ ελαιιαθηηθή ελέξγεηα είλαη αλαπφθεπθηε θαη ε παξαθηινινγία πεξί 

δπζβάζηαρησλ θεξδψλ είλαη επθφισο δηαςεχζηκε ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο ζηξαηεγηθνχο 

ζηφρνπο δηείζδπζεο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί κέρξη ζηηγκήο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεθάιαην 1: ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΑΓΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεθάιαην 2: ΖΛΗΑΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

59 

 

Κεθάιαην 2: ΖΛΗΑΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

2.1 Ο Ήιηνο 

Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο 

ζην ειηαθφ καο ζχζηεκα. Σν πνζνζηφ ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο πνπ θζάλεη ζηε γε είλαη 

κφιηο ην 1 πξνο 1 δηζεθαηνκκχξην ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεη ν ήιηνο θαη 

ηζνχηαη θαηά πξνζέγγηζε κε 420 ηξηζεθαηνκκχξηα θηινβαηψξεο. Δίλαη γεγνλφο φηη ν 

ήιηνο είλαη ε πην πινχζηα θαη αλεμάληιεηε –αλαλεψζηκε- πεγή ελέξγεηαο, ην 

πιεηνςεθηθφ πνζνζηφ ηεο νπνίαο παξακέλεη αλεθκεηάιιεπην. Με απηά αξηζκεηηθά 

δεδνκέλα εθηηκάηαη φηη: 

 Σν πνζφ ειηαθήο ελέξγεηαο πνπ θζάλεη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο ζε κηα κέξα είλαη 

10.000 κε 15.000 θνξέο πεξηζζφηεξν απφ ηελ ζπλνιηθή παγθφζκηα εκεξήζηα 

θαηαλάισζε. 

 Μέζα ζε κηα ψξα ε γε ιακβάλεη αξθεηή ειηαθή ελέξγεηα ψζηε λα θαιχςεη 

ζπλνιηθά ηηο ελεξγεηαθέο ηεο αλάγθεο γηα έλα πεξίπνπ έηνο. 

 Ζ ειηαθή ελέξγεηα πνπ πέθηεη πάλσ ζε έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν θάζε ρξφλν 

ηζνδπλακεί ελεξγεηαθά κε έλα βαξέιη πεηξέιαην, πνπ ελ αληηζέζεη κε ηνλ ήιην 

απνηειεί ξππνγφλα θαη ζπκβαηηθή πεγή ελέξγεηα κε απνζέκαηα πνπ δηαξθψο θαη 

ηαρχηαηα κεηνχκελα. 

Ζ ειηαθή ελέξγεηα έρεη ζεξκηθέο θαη θσηνβνιηατθέο εθαξκνγέο. Ζ πξψηε είλαη ε 

ζπιινγή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο γηα λα παξαρζεί ζεξκφηεηα, θπξίσο γηα ηε ζέξκαλζε 

ηνπ λεξνχ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε αηκφ γηα ηελ θίλεζε ηνπξκπίλσλ. ηε δεχηεξε 

εθαξκνγή ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα κεηαηξέπνπλ απεπζείαο ην θσο ηνπ ήιηνπ ζε 

ειεθηξηζκφ κε ηε ρξήζε θσηνβνιηατθψλ θπςειψλ ή ζπζηνηρηψλ. πσο πξνθχπηεη 

θαη απφ ηα παξαπάλσ αξηζκεηηθά δεδνκέλα, ηα δηαζέζηκα ελεξγεηαθά απνζέκαηα ηνπ 

ειίνπ είλαη ηφζν κεγάια πνπ δεκηνπξγνχλ αμηφινγεο δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο 

αμηνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή «θαζαξήο» ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε θζελφηεξν 

θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη πεξηβαιινληηθά ζπκβαηέο δηαδηθαζίεο 

παξαγσγήο, πνπ ζα επηρεηξήζνπλ λα ζέζνπλ θάπνηα αλαρψκαηα ζηελ αιφγηζηε 

θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ θαηαζπαηάιεζε ησλ ππαξρφλησλ 

απνζεκάησλ ζπκβαηηθήο ελέξγεηαο.  

Ο ήιηνο είλαη έλα αζηέξη κε κάδα Kg30102 , αθηίλα Km000.700 , ειηθία 9105

ρξφληα θαη πξννπηηθή δσήο άιισλ 5 πεξίπνπ δηζεθαηνκκπξίσλ ρξφλσλ. Ζ 

επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία ηνπ είλαη πεξίπνπ 5.800K θαη ε εζσηεξηθή ~150.000.000K.  

Ο ήιηνο ζπλίζηαηαη ζε έλα κίγκα αεξίσλ κε θχξην ζπζηαηηθφ ηνπ ην Τδξνγφλν ( H
1

1 ). 

Μέζα απφ κηα πιεηάδα απηνζπληεξνχκελσλ ζεξκνππξεληθψλ αληηδξάζεσλ 

κεηαηξνπήο ηνπ πδξνγφλνπ ζε ήιην (He) ζην εζσηεξηθφ ηνπ νπξάληνπ απηνχ 

ζψκαηνο, ε κάδα κεηαηξέπεηαη ζε ελέξγεηα θαη εθπέκπεηαη ζην ζχκπαλ θπξίσο κέζσ 

ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο αιιά θαη δεπηεξεπφλησο κε ζσκαηηδηαθή κνξθή. 

Σν ζπγθεθξηκέλν νπξάλην ζψκα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο αληηδξαζηήξαο 

ζχληεμεο ηνπ νπνίνπ ηα ηνηρψκαηα απνηεινχληαη απφ ζεξκά αέξηα πνπ ζπγθξαηψληαη 

απφ βαξπηηθέο δπλάκεηο. Τπνινγίδεηαη φηη γηα θάζε γξακκάξην πδξνγφλνπ πνπ 

κεηαηξέπεηαη ζε ήιην (He) εθιχεηαη ελέξγεηα ίζε κε KWhU 51067,1  .  
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Ζ δηάκεηξνο ηνπ ήιηνπ ηζνχηαη πεξίπνπ κε km8105,1  . Ο ήιηνο εθηειεί κηα πιήξε 

πεξηζηξνθή γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηνπ κηα θνξά θάζε ηέζζεξηο εβδνκάδεο, φπσο 

πξνθχπηεη απφ γήηλε παξαηήξεζε. Δμαηηίαο κάιηζηα ηεο κε νκνηφκνξθεο ππθλφηεηαο 

ηνπ Ζιίνπ, ν ηζεκεξηλφο ηνπ πεξηζηξέθεηαη πιήξσο κέζα ζε 27 εκέξεο ελψ νη 

πνιηθέο ηνπ πεξηνρέο κέζα ζε 30 εκέξεο. Ο ππξήλαο ηνπ ειίνπ βξίζθεηαη ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ ζε κηα ζθαίξα αθηίλαο 0,23R, φπνπ R ε αθηίλα ηνπ. Δθεί εληνπίδεηαη 

ην 40% ηεο κάδαο ηνπ θαη δεκηνπξγείηαη ην 90% ηεο ελέξγεηάο ηνπ. 

Ζ ηξνρηά ηεο γεο γχξσ απφ ηνλ ήιην είλαη ειιεηπηηθή κε κήθνο κεγάινπ άμνλα 

kma 6106,149   θαη εθθεληξφηεηα 01673,0e . Ζ απφζηαζε κεηαμχ γεο θαη ήιηνπ 

κεηαβάιιεηαη πεξηνδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο απφ ηε κέγηζηε ηηκή ηεο ηελ 1
ε
 

Ηνπιίνπ, πνπ νλνκάδεηαη αθήιην θαη είλαη km6101,152  , κέρξη θαη ηελ ειάρηζηε ηελ 

1
ε
 Ηαλνπαξίνπ, πνπ νλνκάδεηαη πεξηήιην θαη είλαη .101,147 6 km   Γηα λα δηαλχζεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε ην θσο κε ηαρχηεηα πεξίπνπ 300.000 km/s απαηηνχληαη  
.min5,8  

2.2 Ζ Κίλεζε Σεο Γεο Γύξσ Από Σνλ Ήιην 

ηελ γεσκεηξία ήιηνπ-γεο, ν ήιηνο απνηειεί έλα ζηαζεξφ ζεκείν σο πξνο ηε γε, ε 

νπνία θηλείηαη ζε ειιεηπηηθή ηξνρηά γχξσ απφ απηφλ. Σν επίπεδν πνπ εκπεξηέρεη ηελ 

ειιεηπηηθή απηή ηξνρηά νλνκάδεηαη εθιεηπηηθό επίπεδν. Ζ γε ρξεηάδεηαη έλα ρξφλν 

γηα λα νινθιεξψζεη κηα πιήξε πεξηζηξνθή γχξσ απφ ηνλ ήιην θαη κηα κέξα γηα λα 

νινθιεξψζεη κηα πιήξε πεξηζηξνθή γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηεο. Ο άμνλαο γχξσ απφ 

ηνλ νπνίν πεξηζηξέθεηαη ε γε νλνκάδεηαη πνιηθόο άμνλαο. Σν επίπεδν ηνπ 

ηζεκεξηλνχ πνπ είλαη θάζεην ζηνλ πνιηθφ άμνλα ζρεκαηίδεη γσλία θιίζεο 23,45° κε 

ην εθιεηπηηθφ επίπεδν. Ζ ζπγθεθξηκέλε γσλία νλνκάδεηαη ειηαθή απόθιηζε δ. 

Μεηαβάιιεηαη εκηηνληθά ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν κεηαμχ ησλ ηηκψλ -23,5° θαη 

23,5°θαη ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ ηχπν: 








 








 


365

81
2sin45,23

365

284
2sin45,23 00 nn

  ,φπνπ 

 n ε εκέξα ηνπ έηνπο, κε n=1 ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ θαη n = 365 ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 

ην βαζκφ πνπ ε κεηαβιεηφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο γσλίαο είλαη ζρεηηθά κηθξή θαη 

αιιάδεη θαηά ιηγφηεξν απφ 0,5° αλά εκέξα, ζεσξείηαη θαηά θαλφλα ζηαζεξή θαηά ηε 

δηάξθεηά ηεο. Ζ ειηαθή απφθιηζε ζπλδέεηαη κε ηε δελίζηα γσλία απφ ηε ζρέζε         

z =ι-δ, φπνπ ι ην γεσγξαθηθφ πιάηνο. Δίλαη ίζε κε κεδέλ θαη ζηηο δχν ηζεκεξίεο, 

23,27° θαηά ην ζεξηλφ ειηνζηάζην θαη -23,27° θαηά ην ρεηκεξηλφ ειηνζηάζην. 
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ΔΗΚΟΝΑ 4. Ζ ΟΤΡΑΝΗΑ ΦΑΗΡΑ ΜΔ ΣΖ ΦΑΗΝΟΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΚΗΝΖΖ ΣΟΤ ΉΛΗΟΤ  

Ζ δελίζηα γσλία,
z , πνπ κφιηο αλαθέξζεθε απνηειεί ηε γσλία κεηαμχ ηεο 

αθηηλνβνιίαο δέζκεο θαη ηεο θαηαθφξπθνπ πξνο ηα πάλσ, δειαδή κε ην δελίζ (δ) ηνπ 

ηφπνπ. Ζ δελίζηα γσλία είλαη κεδεληθή φηαλ ν ήιηνο είλαη θαηαθφξπθνο θαη 90° φηαλ 

είλαη ζε νξηδφληην επίπεδν. Καηά ηηο ηζεκεξίεο, φπνπ ε ειηαθή απφθιηζε είλαη ίζε κε 

κεδέλ, ε ηξνρηά ηεο γεο γχξσ απφ ηνλ ήιην είλαη ν κέγηζηνο ππαξθηφο θχθινο κε ηε 

δελίζηα γσλία λα είλαη ίζε κε ην γεσγξαθηθφ πιάηνο, 
z =ι. Ο ηχπνο ππνινγηζκνχ ηεο 

δελίζηαο γσλίαο είλαη: 

 coscoscossinsincos z , φπνπ 

ι, ην γεσγξαθηθφ πιάηνο 

δ, ε ειηαθή απφθιηζε 

σ, ε σξηαία γσλία ηνπ ήιηνπ 

Έλα απφ ηα ππφινηπα ζεκειηψδε κεγέζε βάζεη ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδεηαη ε ζέζε ηνπ 

ήιηνπ είλαη ην ύςνο ηνπ ήιηνπ EL , πνπ είλαη ε γσλία κεηαμχ ηεο επζείαο απφ ηνλ 

παξαηεξεηή ή ηνλ ηφπν πξνο ηνλ ήιην θαη ηνπ νξηδφληηνπ επηπέδνπ. Σν ειηαθφ χςνο 

κεηαβάιιεηαη απφ -90° έσο 90°. Δίλαη ζεηηθφ φηαλ ν ήιηνο βξίζθεηαη πάλσ απφ ηνλ 

νξίδνληα θαη αξλεηηθφ φηαλ βξίζθεηαη θάησ απφ απηφλ. Σν χςνο ηνπ ειίνπ είλαη 

πάληνηε κέγηζην θαηά ηε κεζνπξάλεζή ηνπ. ε ηξνπηθά γεσγξαθηθά πιάηε, ν 

κεζεκεξηαλφο ήιηνο εληνπίδεηαη ζε θαηαθφξπθε ζέζε δχν θνξέο ην ρξφλν. ε 

αξθηηθέο θαη αληαξθηηθέο πεξηνρέο ν ήιηνο βπζίδεηαη θάησ απφ ηνλ νξίδνληα γηα 

παξαηεηακέλεο πεξηφδνπο ην ρεηκψλα θαη παξακέλεη πάλσ απφ ηνλ νξίδνληα γηα 

παξαηεηακέλεο πεξηφδνπο ην θαινθαίξη. Πξνθχπηεη φηη ε γσλία πνπ ραξαθηεξίδεη ην 

χςνο είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ηεο δελίζηαο γσλίαο 
z  ηζρχνπλ νη παξαθάησ ηχπνη: 

EL =90°-
z  θαη  coscoscossinsinsin L , φπνπ 

σ είλαη ε σξηαία γσλία ηνπ ήιηνπ ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή ts (ειηαθφο ρξφλνο) 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 
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Ζ ειηαθή ψξα δηαθέξεη απφ ηελ πνιηηηθή ψξα, δειαδή ηελ ηνπηθή ζεζκηθά νξηζκέλε 

ψξα ηεο θάζε γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. Αθφκα, ε ειηαθή ψξα κεηαβάιιεηαη θαη 

ππνινγίδεηαη ππφ δεθαδηθή κνξθή, ην νπνίν ζεκαίλεη γηα παξάδεηγκα φηη ε ηηκή ηεο ts 

είλαη 12 ην κεζεκέξη θαη 13,5 ελελήληα ιεπηά αξγφηεξα. Οη εμηζψζεηο ππνινγηζκνχ 

ηεο ειηαθήο ψξαο βάζεη ηεο πνιηηηθήο ψξαο είλαη νη εμήο παξαθάησ: 

ET
L

tt c

loc

cs 








15

 , φπνπ 

ts, ε ειηαθή ψξα 

tc, ε ηνπηθή ψξα 

Tc, ε ρξνληθή δψλε ζε ζρέζε κε ην κεζεκβξηλφ ηνπ Γθξήλνπηηο (GMT) ε νπνία γηα 

ηελ Διιάδα ιακβάλεη ηελ ηηκή +2 

E, κηα εμίζσζε αλαγσγήο ψξαο ε νπνία ππνινγίδεηαη σο εμήο: 















BB

BB
E

2sin04089.02cos014615.0

sin032077.0cos001868.0000075.0
82.3  , φπνπ 

365

)1(
360



n

B O
 , φπνπ n ν αξηζκφο ηεο εκέξαο ηνπ έηνπο κε αξρή ηελ 1

ε
 

Ηαλνπαξίνπ 

Σν αδηκνύζην ή ε αδηκνπζηαθή γσλία ηνπ ήιηνπ Α είλαη ε γσλία ηνπ θαηαθφξπθνπ 

επηπέδνπ πνπ πεξηέρεη ηνλ ήιην θαη ηνπ γεσγξαθηθνχ κεζεκβξηλνχ. ηα 

θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία θαη ζα αλαιπζνχλ ζηελ πξνθεηκέλε κειέηε, 

ζπλεζίδεηαη ε αλαθνξά ηνπ αδηκνχζηνπ ηνπ ήιηνπ σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ 

Νφηνπ. Ζ αδηκνπζηαθή γσλία κεηξάηαη θαηά ηε θνξά θίλεζεο ησλ δεηθηψλ ηνπ 

ξνινγηνχ απφ 0 έσο 360° κε αλαθνξά ελ πξνθεηκέλσ ηελ θαηεχζπλζε ηνπ Νφηνπ. Με 

θαηεχζπλζε ηελ Αλαηνιή είλαη απφ 0 έσο 180° ελψ κε θαηεχζπλζε πξνο ηε Γχζε απφ 

0 έσο -180°. Σν αδηκνχζην ηνπ Ζιίνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν:  

EL
A

cos

sincos
sin
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ΔΗΚΟΝΑ 5. ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΘΔΖ ΣΟΤ ΖΛΗΟΤ Χ ΠΡΟ ΔΝΑΝ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖ, ΟΠΟΤ Α  Ζ 

ΑΕΗΜΟΤΘΗΑΚΖ ΓΧΝΗΑ, ΔL ΣΟ ΤΦΟ ΚΑΗ Z =ΘZ Ζ ΕΔΝΗΘΗΑ ΓΧΝΗΑ. Ζ ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΟ ΣΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΠΡΟ 

ΣΑ ΠΑΝΧ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΕΔΝΗΘ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ. 

Ζ Αλαηνιή θαη ε Γχζε έρνπλ ειηαθφ χςνο κεδέλ EL =0 θαη ζπλεπψο ε σξηαία γσλία 

ηνπ Ήιηνπ θαη νη αληίζηνηρνη ειηαθνί ρξφλνη είλαη: 

Γηα ηελ Αλαηνιή )tantan(cos 1   

sr  θαη srsrt 
360

24
12  

Γηα ηε Γχζε srss    θαη sssst 
360

24
12  

ην βαζκφ πνπ κειεηάηαη ε ζπγθέληξσζε ειηαθήο ηζρχνο αθηηλνβνιίαο ζε 

ζπιιεθηηθέο επηθάλεηεο ηνπνζεηεκέλεο κε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο θιίζεο θαη 

αδηκνπζηαθήο γσλίαο, είζηζηαη λα ππνινγίδεηαη ε πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία ζε 

θεθιηκέλν επίπεδν κε βάζε ηε γσλία πξφζπησζήο ηεο ζε απηφ, ζ. Ζ γσλία 

πξφζπησζεο ζ είλαη ε γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ ηεο θαζέηνπ ζην επίπεδν 

αλαθνξάο θαη ηεο επζείαο πνπ ζπλδέεη ην επίπεδν απηφ θαη ηνλ ήιην. 







sinsinsincos

coscossinsincoscoscoscoscos

cossincossincossinsincos







a , φπνπ 

β, ε γσλία θιίζεο ηεο επηθάλεηαο κε ην νξηδφληην επίπεδν 

ι, ην γεσγξαθηθφ πιάηνο ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο 

δ, ε ειηαθή απφθιηζε 

α, ην αδηκνχζην ηεο ζπιιεθηηθήο επηθάλεηαο  

ζ, ε γσλία πξφζπησζεο  

εκεηψλεηαη φηη δελ ππάξρεη λφεκα ππνινγηζκνχ ηεο παξαπάλσ ζρέζεο γηα γσλία 

ζ>90° ελψ γηα αληίζηνηρν ππνινγηζκφ ζην λφηην εκηζθαίξην ζα πξέπεη λα 

αληηζηξέςνπκε ην πξφζεκν κεηαμχ ηνπ 2
νπ

 θαη ηνπ 4
νπ

 φξνπ ηεο παξαπάλσ ζρέζεο. 
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2.3 Ζιηαθή Αθηηλνβνιία 

2.3.1 Ζιεθηξνκαγλεηηθή Αθηηλνβνιία 

Ζ Ζιεθηξνκαγλεηηθή (ΖΜ) αθηηλνβνιία απνηειεί κηα δηαδηδφκελε δηαηαξαρή 

ζπλδπαζκέλνπ ειεθηξηθνχ θαη καγλεηηθνχ πεδίνπ. Δθπέκπεηαη απφ ηα δνκηθά 

ζηνηρεία ηεο χιεο πνπ είλαη άηνκα, κφξηα θαη ηφληα. Ζ εθπνκπή ηεο νθείιεηαη ζηε 

ζεξκνθξαζία ησλ ζσκάησλ θαη ηηο ειεθηξνληθέο απνδηεγέξζεηο δηεγεξκέλσλ δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ, πνπ πξνθαινχληαη απφ άιιε αηηία, εθηφο ηεο ζεξκνθξαζίαο.  

Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε ηεο ΖΜ αθηηλνβνιίαο είλαη: 

1. Ηζρύο ή ξνή αθηηλνβνιίαο P (Radiant Power ή Radiant Flux) πνπ νξίδεηαη σο ην 

πειίθν ηεο αθηηλνβνινχκελεο ελέξγεηαο dU ζε ρξφλν dt, κέζα ζε ζηεξεά γσλία 

dΧ. Γειαδή : 

dt

dU
P   

           Ζ κνλάδα κέηξεζεο ηεο ηζρχνο αθηηλνβνιίαο, ζην SI, είλαη ην 1 W.  

2. Ππθλόηεηα ηζρύνο ΖΜ αθηηλνβνιίαο Δ (Irradiance, Emittance) πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηε ζπλνιηθή θαη δηάθνξσλ θαηεπζχλζεσλ ξνή αθηηλνβνιίαο, ε 

νπνία εθπέκπεηαη απφ κία επηθάλεηα ή πξνζπίπηεη ζε κία επηθάλεηα ή δηαπεξλά 

ηε κνλάδα ηεο επηθάλεηαο, αλεμάξηεηα απφ ηε γσλία ησλ αθηηλψλ σο πξνο ηε 

ζπγθεθξηκέλε επηθάλεηα. Πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν:                                     

                                                          
dS

dP
E   

φπνπ dS είλαη ε ζηνηρεηψδεο επηθάλεηα, κέζα απφ ηελ νπνία δηέξρεηαη ή απφ ηελ 

νπνία εθπέκπεηαη ή πάλσ ζηελ νπνία πξνζπίπηεη ε ζηνηρεηψδεο ηζρχο 

αθηηλνβνιίαο dP. Ζ κνλάδα κέηξεζεο ηεο ππθλφηεηαο ηζρχνο αθηηλνβνιίαο ην 1 

W/m
2
. 

 

3. Έληαζε αθηηλνβνιίαο, J, είλαη ε ηζρχο πνπ δηαπεξλά θάζεηα ηε κνλάδα 

επηθάλεηαο, ζηε ζέζε πξνζδηνξηζκνχ θαη δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 




dS

dP
J  

φπνπ dP, ε ζηνηρεηψδεο ηζρχο αθηηλνβνιίαο, ε νπνία δηαπεξλά θάζεηα ηε 

ζηνηρεηψδε επηθάλεηα dS . Μνλάδα ηεο έληαζεο αθηηλνβνιίαο, είλαη ην 1 W/m
2
.  

 

4. Γσληαθή θαηαλνκή ξνήο ή ηζρύνο ΖΜ αθηηλνβνιίαο Η  (Radiant Intensity) πνπ 

θαζνξίδεη ην πνζφ ηεο ξνήο αθηηλνβνιίαο dP, αλά κνλάδα ζηεξεάο γσλίαο θαη 

ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 

                                                                       



d

dP
I                                                          

Ζ κνλάδα κέηξεζήο ηεο είλαη  ην 1 W/sr, φπνπ 1 sr είλαη ε κνλάδα κέηξεζεο ηεο 

ζηεξεάο γσλίαο.  

5. Γσληαθή αθεηηθή ηθαλόηεηα L (Radiance) είλαη κέγεζνο πνπ αθνξά είηε ζηελ 

εθπνκπή αθηηλνβνιίαο απφ επηθάλεηα είηε ζηε δίνδν ηεο αθηηλνβνιίαο απφ 
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επηθάλεηα. Αλαθέξεηαη ηδηαίηεξα ζε εθηεηακέλεο πεγέο ΖΜ αθηηλνβνιίαο. 

Οξίδεηαη θαη σο ε ηζρχο αθηηλνβνιίαο, dP, αλά κνλάδα θαηλφκελεο επηθάλεηαο 

θαη αλά κνλάδα ζηεξεάο γσλίαο: 







 ddS

Pd

ddS

Pd
L



22

 

φπνπ dS (θαηλφκελε επηθάλεηα), ε πξνβνιή ηεο ζηνηρεηψδνπο επηθάλεηαο ηεο 

πεγήο dS, ζε επίπεδν θάζεην ζηε δηεχζπλζε παξαηήξεζεο ή κέηξεζεο ηεο 

δηαδηδφκελεο ξνήο θαη ζ ε γσλία ηεο θαηεχζπλζεο παξαηήξεζεο θαη ηεο θαζέηνπ 

ζηελ επηθάλεηα ηεο πεγήο . Ζ κνλάδα κέηξεζήο ηεο είλαη ην 1 W/m
2
∙sr. 

Αλαθνξά ζην λφκν δηάδνζεο ηεο έληαζεο ηεο αθηηλνβνιίαο απφ κηα ζεκεηαθή πεγή 

θαη ζηελ εμάξηεζε ηεο ππθλφηεηαο απφ ηε γσλία πξφζπησζεο ζε κηα επηθάλεηα.                                                          

Θεσξψληαο κηα πεγή αθηηλνβνιίαο, Π , ε νπνία αθηηλνβνιεί κε ηζρχ P θαη ηζφηξνπα 

πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, επηρεηξνχκε λα εμάγνπκε ζρέζε αλαιπηηθήο έθθξαζεο 

ηεο εμάξηεζεο ηεο ππθλφηεηαο ηζρχνο, Δ(r,ζ), απφ ηελ απφζηαζε r –πνπ είλαη ε 

απφζηαζε ηνπ ζεκείνπ κέηξεζεο απφ ηελ πεγή. Αθφκα κειεηάκε ηελ επίδξαζε ηεο 

γσλίαο πξφζπησζεο, ζ, ησλ αθηηλψλ ζε δεδνκέλε επηθάλεηα. Ζ Δ(r,ζ) ηζνχηαη κε ην 

πειίθν ηεο ξνήο dP, πνπ πεξηέρεηαη ζηε ζηεξεά γσλία dΧ, δηα ηεο επηθάλεηαο dS, 

πάλσ ζηελ νπνία πξνζπίπηεη. Πξνθχπηεη ινηπφλ,  

^

^

dSdP dP
E(r,ζ) = = ×

dS dS dS
       0,, rErE    Νόκνο Lambert 

^

2

^ ^ ^

dSdP dP dΧ 1
E(r,0) = = × = I× ×

dS dΧ dS r dS
  

2

I
E(r,0) =

r
 

πλδπάδνληαο ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο:       
2

I×ζπλζ
E(r,ζ) =

r
 

Ζ ηειεπηαία ζρέζε δίδεη ηελ αλαιπηηθή εμάξηεζε ηεο ππθλφηεηαο ηζρχνο ζε ζεκείν, 

πνπ απέρεη απφζηαζε r, απφ ηε ζεκεηαθή πεγή θσηνβνιίαο Η θαη απφ ηελ γσλία ζ, κε 

ηελ νπνία πξνζπίπηνπλ νη αθηίλεο ζηελ επηθάλεηα. 

2.3.2 Αθηηλνβνιία Δθηόο Σεο Γήηλεο Αηκόζθαηξαο Καη Ζιηαθή ηαζεξά  

Σν επίπεδν ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ δέρεηαη ε γε εθηφο ηεο αηκφζθαηξάο ηεο 

είλαη ζρεδφλ ζηαζεξφ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ελψ κηα κηθξή απφθιηζε, ε 

νπνία παξαηεξείηαη, νθείιεηαη ζηηο αιιαγέο ηεο απφζηαζεο πνπ ρσξίδεη ηα δχν 

νπξάληα ζψκαηα. Ζ έληαζε ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο, πνπ αληηζηνηρεί 

ζηε κέζε απφζηαζε πιαλήηε-ήιηνπ, ελφο ειηαθνχ ζπζηήκαηνο, νλνκάδεηαη Ζιηαθή 

ηαζεξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιαλήηε. ηελ πεξίπησζε ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο, 

ε ειηαθή ζηαζεξά γηα ηε γε, νξίδεηαη ζε απφζηαζε 1 AU (1 Αζηξνλνκηθή Μνλάδα) 

απφ ηνλ ήιην, θαη κηα κέζε ηηκή έληαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπγθεθξηκέλε 

αηκφζθαηξα είλαη G0=1367 W/m
2
, ηηκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ δηεζλψο σο 

πξόηππε ηηκή ειηαθήο ζηαζεξάο γηα ηε γε. 

Ζ κεηξνχκελε ηηκή ηεο έληαζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο εμαξηάηαη απφ ηελ 

απφζηαζε κεηαμχ γεο θαη ήιηνπ, ε νπνία αιιάδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

Δμαξηάηαη επίζεο, απφ ηελ πεξηνδηθή εκθάληζε ησλ ειηαθψλ θειίδσλ (ελδεθαεηήο 
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θχθινο) θαη απφ ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ήιηνπ γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηνπ, ε νπνία 

πξνθαιεί πεξηνδηθή απφθξπςε ησλ θειίδσλ. Ζ ειηαθή ζηαζεξά απμάλεη θαζψο 

απμάλεη ε ειηθία ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο. Έρεη παξαηεξεζεί ειάηησζε ηεο 

αθηίλαο ηνπ ήιηνπ, πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ. 

Θεσξψληαο πσο ε εθπεκπφκελε ειηαθή αθηηλνβνιία εθηφο αηκφζθαηξαο έρεη ζηαζεξφ 

κέγεζνο, ππνινγίδνπκε ην πνζνζηφ απηήο πνπ θζάλεη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο, ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη ρσξίο ηελ επίδξαζε ηεο αηκφζθαηξαο, κε 

βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν. Πξνθαλψο, ην πνζνζηφ απηφ κεηαβάιιεηαη ζπλαξηήζεη 

ηεο εκεξνκελίαο ζην βαζκφ πνπ κε ηελ θίλεζε ηεο γεο κεηαβάιιεηαη ε απφζηαζε 

κεηαμχ ησλ δχν νπξάλησλ ζσκάησλ. Ζ θαλνληθνπνηεκέλε αθηηλνβνιία ηνπ ειίνπ 

πνπ θζάλεη ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο είλαη: 

)
365

360
cos33.01(

n
GoGon


 , φπνπ 

Go, ε ειηαθή ζηαζεξά 

n, ε εκέξα ηνπ έηνπο απφ 1 έσο 365 

Ζ ηειηθά πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία ζε νξηδόληηα επηθάλεηα, εάλ δελ ιάβνπκε 

ππφςε καο ηελ επίδξαζε ηεο αηκφζθαηξαο, ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

zohor GG cos , φπνπ 

ζΕ , ε δελίζηα γσλία. 

Αλ θαη ν ππνινγηζκφο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ηφζν ζε σξηαία φζν ζε κεληαία θαη 

εκεξήζηα θιίκαθα, ζα πεξηγξαθεί αλαιπηηθφηεξα ζε κεηέπεηηα ζεκείν ηεο κειέηεο, 

κε βάζε ηα πξναλαθεξζέληα πξνθχπηεη άκεζα κέζα απφ νινθιήξσζε ζηελ ψξα, ν 

ηχπνο ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο ζε νξηδφληην επίπεδν, ρσξίο ηελ επίδξαζε ηεο 

αηκφζθαηξαο, σο εμήο: 









 





sinsin)(

180
)sin(sincoscos

12
2121onhor GG  

φπνπ: 

Go, ε ειηαθή ζηαζεξά  

ι, ην γεσγξαθηθφ πιάηνο ηεο εγθαηάζηαζεο  

δ, ε ειηαθή απφθιηζε 

σ1, ε σξηαία γσλία ζην ηέινο ηεο ψξαο  

σ2, ε σξηαία γσλία ζηελ αξρή ηεο ψξαο  

Ζ πξψηε ηηκή πνπ παίξλεη ε σ1 είλαη ε –σs, ε σξηαία γσλία ηεο αλαηνιήο ηνπ ήιηνπ 

θαη ε ηειεπηαία ηηκή ηεο σ2 είλαη ε +σs, ε σξηαία γσλία ηεο δχζεο ηνπ ήιηνπ. 

εκεηψλεηαη φηη ε σξηαία γσλία ηνπ ήιηνπ απμάλεηαη απφ ηελ αλαηνιή ζηε δχζε κε 

ξπζκφ 15°/h. 

2.3.3 Ζ Δπίδξαζε Σεο Αηκόζθαηξαο Καη Σν Φάζκα Ζιηαθήο Αθηηλνβνιίαο 
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Σν θάζκα ηνπ Ήιηνπ ηξνπνπνηείηαη ειαθξά πξηλ θζάζεη ζηε γε θαζψο δηεηζδχεη ζηελ 

αηκφζθαηξα. ηαλ ην ειηαθφ θσο εηζέξρεηαη ζηελ αηκφζθαηξα ηεο γεο, έλα κέξνο 

απηνχ απνξξνθάηαη, έλα άιιν ζθεδάδεηαη θαη ην ππφινηπν πεξλά αλεπεξέαζην απφ 

ηα κφξηα ηεο αηκφζθαηξαο θαη απνξξνθάηαη ή αλαθιάηαη απφ ηα αληηθείκελα ζην 

επίπεδν ηεο γήηλεο επηθάλεηαο.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε επίδξαζε εμαξηάηαη απφ ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο πνπ ζα δηαλχζεη ην 

θσο κέζα ζηελ αηκφζθαηξα. Σν κεηξεηηθφ κέγεζνο ελ πξνθεηκέλσ είλαη ε 

νλνκαδφκελε κάδα αέξα (air mass), πνπ ηζνχηαη κε ην ιφγν ηεο δηαδξνκήο ηνπ 

θσηφο κέζα ζηελ αηκφζθαηξα πξνο ην πάρνο ηεο αηκφζθαηξαο. Χο πξόηππν κήθνο 

δηαδξνκήο νξίδεηαη ην κήθνο ηεο θάζεηνπ δηαδξνκήο κέζα ζηελ αηκφζθαηξα πνπ 

θαηαιήγεη ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, φπνπ ηζρχεη air mass=1 (AM1) ελψ ην 

θάζκα ηνπ ειηαθνχ θσηφο ζηα φξηα ηεο αηκφζθαηξαο ραξαθηεξίδεηαη κε ηε 

ζπληεηκεκέλε έθθξαζε ΑΜ0 (Air Mass 0). Σν κήθνο δηαδξνκήο (air mass) πνπ 

αθνινπζεί ε ειηαθή αθηηλνβνιία είλαη αλάινγν πξνο ηελ ηέκλνπζα ηεο δελίζηαο 

γσλίαο, 
z . Καζνξίδεη νπζηαζηηθά ηελ ειάηησζε ηεο έληαζεο ηνπ θσηφο, πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ην κεγαιχηεξν δξφκν, ζε ζρέζε κε ηνλ πξφηππν, πνπ δηαλχνπλ ζ‟ 

απηή ηελ πεξίπησζε, νη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ κέζα ζηελ αηκφζθαηξα.  

Σν κήθνο ηεο αέξηαο κάδαο, αλ αγλνεζεί ε θακππιφηεηα ηεο γεο, ηζνχηαη κε ην πάρνο 

ηνπ ζηξψκαηνο ηεο αηκφζθαηξαο δηα ηνπ ζπλεκίηνλνπ ηεο δελίζηαο γσλίαο ζz, δειαδή 

ηεο γσλίαο πνπ ζρεκαηίδεη ε επζεία γε-ήιηνο κε ηελ θαηαθφξπθν (δελίζ) ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Με θαιή ζρεηηθά πξνζέγγηζε, γηα κηθξέο δελίζηεο γσλίεο (z < 

60º), κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ην ιφγν m απφ ηε ζρέζε: 




















z
z

H

L
m




1
 

ηελ πξφηππε δηαδξνκή ΑΜ1, θαη αθνχ έρεη ήδε ζπλππνινγηζηεί ην θαηλφκελν ηεο 

απνξξφθεζεο, ε έληαζε ηεο νιηθήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο είλαη 
21000 mW ζηελ 

επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο ελψ ζην άλσ άθξν ηεο αηκφζθαηξαο, ΑΜ0, είλαη 
21367 mW .  Ζ κάδα αέξα ζρεηίδεηαη κε ηε γσλία πξφζπησζεο ηνπ θσηφο (γs) σο 

εμήο: 

)90cos(

1

s

AM


  

 

 ΔΗΚΟΝΑ 6. ΟΗ ΖΛΗΑΚΔ ΑΚΣΗΝΔ ΜΔΑ ΣΖΝ ΑΣΜΟΦΑΗΡΑ, ΠΑΥΟΤ Ζ.  
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Σηκή 

Μάδαο 

Αέξα 
πκβαηηθέο πλζήθεο 

Ηζρύο 

(W/m
2
) 

Μέζε 

Δλέξγεηα 

Φσηνλίσλ 

(eV) 

ΑΜ0 
ην δηάζηεκα έμσ απφ ηελ 

αηκφζθαηξα 
1367 1,48 

ΑΜ1 

Ο ήιηνο ζην δελίζ. Κάζεηε 

πξφζπησζε ζε επηθάλεηα ζηε 

ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο. Ξεξή 

αηκφζθαηξα 

1000 1,32 

ΑΜ2 

Απφζηαζε ηνπ ήιηνπ 60
ν 
απφ 

ην δελίζ. Κάζεηε πξφζπησζε 

ζε επηθάλεηα ζηε ζηάζκε ηεο 

ζάιαζζαο. Ξεξή αηκφζθαηξα. 

880 1,38 

ΑΜ3 

Απφζηαζε ηνπ ήιηνπ 70,5
ν 
απφ 

ην δελίζ. Κάζεηε πξφζπησζε 

ζε επηθάλεηα ζηε ζηάζκε ηεο 

ζάιαζζαο. Ξεξή αηκφζθαηξα 

750 1,21 

ΠΗΝΑΚΑ 3. ΟΗ ΠΡΟΣΤΠΔ ΣΗΜΔ ΣΖ ΖΛΗΑΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΣΖΝ ΚΛΗΜΑΚΑ ΜΑΕΑ ΑΔΡΑ. 

Καζψο ην χςνο (EL, Elevation) ηνπ ήιηνπ, δειαδή, ε γσλία ησλ αθηηλψλ ηνπ, ζε 

ζρέζε κε ην νξηδφληην επίπεδν ηνπ ηφπνπ, αιιάδεη, νη αθηίλεο ηνπ δηαλχνπλ 

δηαθνξεηηθφ κήθνο κέζα ζηελ αηκφζθαηξα. Γηα γσλία πξφζπησζεο ησλ αθηηλψλ, ίζε 

κε 48,19º ην θάζκα ιέγεηαη ΑΜ1,5 θαη ε αληίζηνηρε ππθλφηεηα ηζρχνο ηεο νιηθήο 

νξηδφληηαο αθηηλνβνιίαο έρεη ηηκή πεξίπνπ 830 W/m
2
. Γηα γσλία 60º ην θάζκα ηεο 

θαηαγξαθφκελεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο αλαθέξεηαη σο ΑΜ2 θαη ε ππθλφηεηα ηζρχνο 

ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο είλαη πεξίπνπ ~700 W/m
2
.  

Σν θάζκα ηνπ ειηαθνύ θσηόο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 5, πνπ αθνινπζεί: 

 
 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 5.  (Α) ΤΓΚΡΗΖ ΖΛΗΑΚΧΝ ΦΑΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΔ ΑΔΡΗΔ ΜΑΕΔ. Ζ 

ΓΗΑΚΔΚΟΜΜΔΝΖ ΓΡΑΜΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΔΗ ΣΟ ΦΑΜΑ ΜΔΛΑΝΟ ΧΜΑΣΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ Σ=5800Κ,  ΠΟΤ 

ΠΡΟΔΓΓΗΕΔΗ ΚΑΛΤΣΔΡΑ ΣΟ ΦΑΜΑ ΑΜ0.  (Β) ΣΑ ΦΑΜΑΣΑ ΑΠΟΡΡΟΦΖΖ ΣΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΑΔΡΗΧΝ ΣΖ 

ΑΣΜΟΦΑΗΡΑ.  
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Ζ αηκφζθαηξα, εάλ ηελ εμεηάζνπκε θαζ‟ χςνο, ρσξίδεηαη ζε πέληε δηαθξηηά 

ζηξψκαηα, ηα νπνία είλαη, απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη πξνο ηα πάλσ 

δηαδνρηθά, ηα εμήο: Ζ Σξνπόζθαηξα, κε πάρνο 7 έσο 17 km θαη ζεξκνθξαζία 20 έσο 

-60 °C ζηα φξηα ηνπ ζηξψκαηνο. Ζ ηξαηόζθαηξα κε πάρνο 30 km θαη εχξνο 

ζεξκνθξαζίαο απφ -60 °C έσο 0 °C. Ζ Μεζόζθαηξα κε πάρνο 30 km θαη 

ζεξκνθξαζία πνπ θζάλεη ηνπο -90 °C. Ζ Θεξκόζθαηξα πνπ εθηείλεηαη απφ ηα 90 έσο 

ηα 300 km θαη ε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη εθζεηηθά έσο ηνπο 1200 °C θαη ε 

Δμώζθαηξα πνπ εθηείλεηαη πέξαλ ησλ 300 km. Ζ Ηνλόζθαηξα ηέινο απνηειεί έλα 

ζηξψκα ηνληζκέλσλ αηφκσλ-κνξίσλ θαη ειεθηξνλίσλ πνπ βξίζθεηαη ζηε 

ζεξκφζθαηξα θαη ηελ εμψζθαηξα. Ζ ηνλφζθαηξα, κέζα απφ ηνλ ηνληζκφ ησλ 

ζπζηαηηθψλ ηεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο ππεξηψδεηο αθηίλεο ηνπ ειηαθνχ, αληαλαθιά 

ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ζε κηα πεξηνρή ησλ κεθψλ θχκαηφο ηεο.  

Ζ θχξηα κάδα ηνπ αέξα, δειαδή ην 99% ηνπ φγθνπ ηεο αηκφζθαηξαο, βξίζθεηαη κέζα 

ζηα πξψηα 37 km πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Σα ζπζηαηηθά ησλ 

θαηψηεξσλ ζηξσκάησλ ηεο αηκφζθαηξαο είλαη ην άδσην, ζε πνζνζηφ ~78%, θαη ην 

νμπγφλν, ζε πνζνζηφ ~21%. Δθηφο απηψλ, ζηα ελαπνκείλαληα πνζνζηά εληνπίδνληαη: 

πδξαηκνί ( OH 2
), δηνμείδην ηνπ άλζξαθα(

2CO ), κεζάλην(
4CH ), ππνμείδην ηνπ 

αδψηνπ( ON2 ), φδνλ( 3O ). Κάζε έλα απφ ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία κέζα απφ ηνπο 

κεραληζκνχο ηεο απνξξφθεζεο, ηεο ζθέδαζεο θαη ηεο αλάθιαζεο παίδεη ην ξφιν ηνπ 

ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο κηθξνχ κήθνπο θχκαηνο αθφηνπ απηή 

εηζέιζεη ζηελ αηκφζθαηξα.  

Απνξξόθεζε είλαη ε κεηαηξνπή ηεο πξνζπίπηνπζαο ελέξγεηαο ζε ζεξκφηεηα θαη ε 

κεξηθή επαλεθπνκπή ηεο σο αθηηλνβνιία κεγαιχηεξνπ κήθνπο θχκαηνο. 

πγθεθξηκέλα, ε ππεξηψδεο αθηηλνβνιία απνξξνθάηαη απφ ην φδνλ θαη ε ππέξπζξε 

απφ ηνπο πδξαηκνχο λεξνχ. θέδαζε είλαη ε αιιαγή θαηεχζπλζεο ηεο αθηηλνβνιίαο 

θαη ζπλδέεηαη κε ην κήθνο θχκαηνο ελψ ε αλάθιαζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο 

δηεπηθάλεηεο θαη δελ έρεη ζρέζε κε ην κήθνο θχκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο.  

πσο παξαηεξείηαη ζην Γηάγξακκα 5β, ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ηεο αηκφζθαηξαο 

παξνπζηάδνπλ δηάθνξνπο βαζκνχο απνξξφθεζεο ζε δηαθνξεηηθά κήθε θχκαηνο. Γηα 

παξάδεηγκα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο απνξξνθάηαη απφ ην 

φδνλ κε ζρεδφλ απφιπηε απνξξφθεζε γηα κήθε θχκαηνο θάησ απφ ηα 290 nm ελψ ζε 

κήθε θχκαηνο κεγαιχηεξα ησλ 2300 nm παξαηεξείηαη πςειή απνξξφθεζε απφ ηα 

ζηνηρεία 
2CO  θαη OH 2

. Σα απνηειέζκαηα πνπ επηθέξνπλ ε απνξξφθεζε θαη ε 

ζθέδαζε ζην ειηαθφ θάζκα είλαη φηη ε πεξηνρή πνπ δηαηίζεηαη γηα εθαξκνγέο ζηε γε 

είλαη απφ 0,29κm έσο 2,5κm, φπσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 5α. 

εκαληηθφο, αλ φρη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο πνπ ζπλππνινγίδεηαη ζηελ καζεκαηηθή 

κέζνδν ππνινγηζκνχ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο εληφο αηκφζθαηξαο είλαη ν δείθηεο 

θαζαξόηεηαο ΚΣ, ν φπνηνο ζπκππθλψλεη φινπο ηνπο παξάγνληεο ηεο αηκφζθαηξαο 

πνπ επηδξνχλ θαη δηακνξθψλνπλ ηελ πνζφηεηα ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ ζε πξαγκαηηθή 

θιίκαθα αγγίδεη ηελ επηθάλεηα ηεο γεο. πκππθλψλεη, κε άιια ιφγηα, ηνλ παξάγνληα 

ηεο ζθέδαζεο θαη ηεο απνξξφθεζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηέιεπζεο ηεο αθηηλνβνιίαο απφ ηελ αηκφζθαηξα. Ο δείθηεο πνπ ζπλνςίδεη ηελ 

επίδξαζε ηεο αηκφζθαηξαο ζηηο ειηαθέο αθηίλεο πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: 

I

I
KT


 ,   φπνπ 
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I  , ε ειηαθή αθηηλνβνιία ζην έδαθνο 

I , ε ειηαθή αθηηλνβνιία εθηφο αηκφζθαηξαο ζηελ ίδηα ζέζε 

Οη ηηκέο ηνπ ΚT αλαθέξνληαη ζπλήζσο ζε εκεξήζηεο κέζεο ηηκέο, πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ κεηξήζεηο δηαξθείαο ελφο κελφο. Ο δείθηεο απηφο απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ηφπνπ εγθαηάζηαζεο, θαη ζπρλά δίδεηαη ζε πίλαθεο σο κέζε κεληαία ηηκή. Έρεη 

απνδεηρζεί ζηαηηζηηθά φηη αλεμάξηεηα απφ ην γεσγξαθηθφ πιάηνο, ην πνζνζηφ ηνπ 

ρξφλνπ θαηά ηνλ νπνίν ε ζπλνιηθή εκεξήζηα αθηηλνβνιία είλαη κηθξφηεξε ή ίζε απφ 

νξηζκέλε ηηκή εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ ηηκή ηνπ Κη. Δίλαη επίζεο δηαπηζησκέλν φηη 

φζν πεξηζζφηεξν αίζξηα είλαη ε αηκφζθαηξα ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε έληαζε ηεο 

αθηηλνβνιίαο θαη κηθξφηεξν ην πνζνζηφ ηεο δηάρπηεο επί ηεο νιηθήο. Γηα ηελ εχξεζε 

επνκέλσο ηεο «επίγεηαο» ειηαθήο αθηηλνβνιίαο απαηηείηαη ε γλψζε θαη ε πεηξακαηηθή 

κέηξεζε ηνπ δείθηε θαζαξφηεηαο. 

2.3.4 Οη πληζηώζεο Σεο Ζιηαθήο Αθηηλνβνιίαο Δληόο Σεο Αηκόζθαηξαο 

ε θάζε ηφπν ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο πξνθχπηεη ε ειηαθή αθηηλνβνιία ππφ ηηο 

παξαθάησ πηζαλέο κνξθέο:  

 Άκεζε ή αθηηλνβνιία δέζκεο (direct or beam radiation-B) είλαη ε ειηαθή 

αθηηλνβνιία πνπ θζάλεη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο ρσξίο λα πθίζηαηαη ζθέδαζε. 

 Γηάρπηε αθηηλνβνιία (diffuse radiation-D) νλνκάδεηαη ε ειηαθή αθηηλνβνιία 

πνπ πθίζηαηαη ζθέδαζε. 

 Αλαθιώκελε αθηηλνβνιία (albedo) νλνκάδεηαη ε ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ 

αλαθιάηαη απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο. 

Σν άζξνηζκα ησλ ηξηψλ παξαπάλσ ζπληζησζψλ νλνκάδεηαη νιηθή αθηηλνβνιία 

(global radiation-G).  

 

ΔΗΚΟΝΑ 7. Ζ ΖΛΗΑΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΣΖ ΓΖ 
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ηαλ έρνπκε κηα νξηδφληηα επηθάλεηα ζπιινγήο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ε νιηθή 

νξηδφληηα αθηηλνβνιία, G, πνπ πξνζπίπηεη ζε απηήλ ή πνπ κεηξάηαη ζε αηζζεηήξα 

πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: 

DBDBG zn   , φπνπ 

nB  ε άκεζε αθηηλνβνιία, D ε δηάρπηε θαη ζz ε δελίζηα γσλία ηνπ ήιηνπ. 

Καηά ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ, ε δελίζηα γσλία είλαη ζz=90º θαη άξα ε νιηθή νξηδφληηα 

ππθλφηεηα ηζρχνο ηεο αθηηλνβνιίαο G, θαζνξίδεηαη, θπξίσο, απφ ηε δηάρπηε 

ζπληζηψζα, D. Καζψο ην χςνο ηνπ ήιηνπ απμάλεη, κέζα ζε κία αίζξηα εκέξα, ε 

απεπζείαο θάζεηε αθηηλνβνιία, απμάλεη κέρξη ην ειηαθφ κεζεκέξη, κεηά ην νπνίν 

ειαηηψλεηαη, θαηά ζπκκεηξηθφ ηξφπν, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 6. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6. Ζ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΗΥΤΟ ΣΖ ΖΛΗΑΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ  ΜΔΑ ΣΟ 24ΧΡΟ ΣΖ ΖΜΔΡΑ. Ζ 

ΚΑΜΠΤΛΔ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΚΔΚΟΜΜΔΝΔ ΑΝΑΠΑΡΗΣΟΤΝ ΣΖ ΓΗΑΥΤΣΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ.  Ζ 

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΚΑΜΠΤΛΖ ΠΑΡΟΤΗΑΕΔΗ ΣΖΝ  ΟΛΗΚΖ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ. 

ζνλ αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληζησζψλ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο νη επξέσο 

δηαδεδνκέλεο θαη πην αθξηβείο πξνζεγγίζεηο παξαηίζεληαη πην θάησ. Ο ππνινγηζκφο 

ηεο δηάρπηεο θαη ηεο απεπζείαο αθηηλνβνιίαο ρξεζηκνπνηεί ην δείθηε θαζαξφηεηαο 

ηεο αηκφζθαηξαο θαη έρεη εηζαρζεί απφ ηνπο Erbs, Klein θαη Duffie ην 1982. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο νιηθήο ειηαθήο ζε θεθιηκέλν επίπεδν, εθηφο απφ ηε γσλία 

πξφζπησζεο ζ θαη ηνπο ζρεηηθνχο δείθηεο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηηο εμηζψζεηο, 

ζπλππνινγίδεηαη θαη ε αλαθιψκελε αθηηλνβνιία, φπσο πξνθχπηεη απφ δείθηεο 

αλάθιαζεο πνπ παξαηίζεληαη θαη ζρνιηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα.  

Με δεδνκέλε ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ζε νξηδφληην επίπεδν θαη ην δείθηε 

θαζαξφηεηαο, κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ φιεο νη ζπληζηψζεο ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο, δειαδή ε άκεζε, ε δηάρπηε θαη ε δηάρπηα αλαθιψκελε κέζα απφ ηελ 

αθφινπζε δηαδηθαζία: 
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 dI  , ε δηάρπηε ζπληζηψζα ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο.  

Απφ ηελ παξαπάλσ εμίζσζε θαη γλσξίδνληαο ηελ κεηξνχκελε ζπλνιηθή αθηηλνβνιία 

ζην νξηδφληην επίπεδν, ππνινγίδεηαη ε δηάρπηε αθηηλνβνιία. Ζ άκεζε ή αθηηληθή 

αθηηλνβνιία Ib πνπ πξνζπίπηεη ζην νξηδφληην επίπεδν είλαη ην ππφινηπν κέξνο ηεο 

νιηθήο αθηηλνβνιίαο. 

db III  , φπνπ 

bI  , ε άκεζε ή απεπζείαο ειηαθή αθηηλνβνιία. 

ζν γηα ηνλ παξάγνληα ηεο αλαθιψκελεο αθηηλνβνιίαο, ηζρχεη ραξαθηεξηζηηθά φηη 

φζν ε θιίζε ηεο ζπιιεθηηθήο επηθάλεηαο απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ην νξηδφληην 

επίπεδν, ηφζν κεγαιχηεξν πνζφ αλαθιψκελεο αθηηλνβνιίαο απφ ην έδαθνο δέρεηαη ν 

ζπιιέθηεο θαη αληίζηνηρα ηφζν κηθξφηεξν πνζφ δηάρπηεο αθηηλνβνιίαο απφ ηνλ 

νπξαλφ. Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξηνρέο κε πγξά θιίκα, φπνπ ιφγσ ησλ ζηαγνληδίσλ ηνπ 

λεξνχ ζηελ αηκφζθαηξα, έλα κεγάιν κέξνο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο δηαρέεηαη ζηνλ 

νπξαλφ, ε βέιηηζηε θιίζε ηνπ ειηαθνχ ζπιιέθηε γηα ηε δηάξθεηα νιφθιεξνπ ηνπ 

έηνπο είλαη πεξίπνπ 10 - 15% κηθξφηεξε απφ ηε γσλία ηνπ ηνπηθνχ γεσγξαθηθνχ 

πιάηνπο. Έηζη, ν ζπιιέθηεο αληηθξίδεη πεξηζζφηεξν ηνλ νπξαλφ θαη δέρεηαη 

αθζνλφηεξα ηε δηάρπηε αθηηλνβνιία. Ζ πνζφηεηα ηεο αλαθιψκελεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην πιηθφ πνπ θαιχπηεη ηελ επηθάλεηα 

πνπ δέρεηαη ηελ αθηηλνβνιία. Ζ ηθαλφηεηα ηεο αλάθιαζεο εθθξάδεηαη απφ έλα 

ζπληειεζηή πνπ θπκαίλεηαη απφ 0, γηα πιήξε απνξξφθεζε ηεο αθηηλνβνιίαο, κέρξη 1, 

γηα πιήξε αλάθιαζε. ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη ελδεηθηηθέο ηηκέο ηνπ 

ζπληειεζηή αλάθιαζεο (albedo) γηα νξηζκέλα απφ ηα είδε επηθαλεηψλ πνπ 

ζπκβαίλεη λα έρεη ην πεξηβάιινλ ζηηο πεξηνρέο, φπνπ ηνπνζεηνχληαη ζη ειηαθνί 

ζπιιέθηεο. 

Δίδνο Δπηθάλεηαο πληειεζηήο Αλάθιαζεο 

Δπηθάλεηα λεξνχ, ζάιαζζα 0,05 

Αζθαιηφζηξσκα 0,07 

Αγξφο ζε ζθνηεηλφρξσκν 

ρψκα 
0,08 

Πξάζηλνο αγξφο 0,15 

Βξαρψδεο επηθάλεηα 0,20 

Δπηθάλεηα παιαηνχ 

ηζηκέληνπ 
0,24 
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Δπηθάλεηα λένπ ηζηκέληνπ 

ή ρξσκαηηζκέλε κε αλνηρηφ 

ρξψκα 

0,30 

Υηφλη 0,60 

ΠΗΝΑΚΑ 4. ΠΗΝΑΚΑ ΜΔ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΣΗΜΔ ΣΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΑΝΑΚΛΑΖ ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΔ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΤΛΛΔΚΣΗΚΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ. 

 

Ζ νιηθή ειηαθή αθηηλνβνιία, ν ππνινγηζκφο ηεο νπνίαο ζα κειεηεζεί επηζηακέλσο 

ζηε ζπλέρεηα, απνηειεί θαηά θαλφλα άζξνηζκα ησλ ηξηψλ ζπληζησζψλ ηεο φπσο 

απηέο ππνινγίδνληαη ζπλαξηήζεη ησλ παξακεηξηθψλ γσληψλ θαη ησλ αηκνζθαηξηθψλ 

δεηθηψλ. 

pTdTbTT IIII   

Σα δχν κεγέζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ 

θζάλεη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο είλαη ε ππθλόηεηα ηζρύνο πνπ κεηξάηαη ζε 
2mW θαη 

απνηειεί ζηηγκηαία κεηξεηηθή έλδεημε θαη ε ππθλόηεηα ειηαθήο ελέξγεηαο πνπ 

κεηξάηαη ζε 
2mWhk . Ζ ππθλφηεηα ελέξγεηαο είλαη ην νινθιήξσκα ηεο αληίζηνηρεο 

ππθλφηεηαο ηζρχνο ζε ρξφλν πνπ είζηζηαη λα είλαη ε κηα κέξα. Σα ζπγθεθξηκέλα 

κεγέζε είλαη άκεζα ζπλαξηψκελα κε γεσγξαθηθνχο θαη θαηξηθνχο παξάγνληεο 

(ζπγθεληξψζεηο δηαθφξσλ αεξίσλ, πγξψλ θαη ζηεξεψλ ζπζηαηηθψλ θαη αησξεκάησλ 

ηεο αηκφζθαηξαο) θαη απαξαίηεηε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο είλαη ε κειέηε ηεο ζέζεο 

ηνπ ειίνπ σο πξνο ηελ εμεηαδφκελε πεξηνρή θαη ηεο θιίζεο ηεο δπλάκεη ππάξρνπζαο 

ζπιιεθηηθήο επίπεδεο επηθάλεηαο. 

Ζ εκεξήζηα κέζε ππθλφηεηα ηζρχνο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ηε ζπγθεθξηκέλε 

εκέξα, πξνθχπηεη δηαηξψληαο ην αληίζηνηρν νινθιήξσκα ηεο θακπχιεο, δηα ησλ 24 h 

(G = H/T, φπνπ Σ=24 h). Ζ κέζε ηηκή ηεο ππθλφηεηαο ηζρχνο αληηπξνζσπεχεη ηελ 

ππθλφηεηα ηζρχνο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, κε ηελ νπνία αλ ν ηφπνο θσηηδφηαλ φιν 

ην εηθνζηηεηξάσξν, ε ζπλνιηθή ππθλφηεηα ελέξγεηαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζα ήηαλ 

ίζε κε ηελ πξαγκαηηθά απνδνζείζα θαηά ηελ ζπγθεθξηκέλε κέξα. Απνηειεί ηππηθφ 

ζπγθξηηηθφ ζηνηρείν ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, γηα δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο. Δλδηαθέξνλ 

παξνπζηάδνπλ νη κέζεο εκεξήζηεο ηηκέο ηεο ππθλφηεηαο ηζρχνο θαη ηεο ππθλφηεηαο 

ελέξγεηαο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ζε νξηδφληηα επηθάλεηα, κέζα ζε θάζε κήλα θαη 

κέζα ζην έηνο. Γηα λα αμηνπνηεζνχλ απηά ηα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία ζε πξαθηηθέο 

εθαξκνγέο απαηηνχληαη κεηξήζεηο πνπ λα θαιχπηνπλ πεξίνδν πνιιψλ εηψλ. ε 

πεξηπηψζεηο πνπ ιείπνπλ ζηνηρεία καθξάο πεξηφδνπ γηα θάπνην ηφπν, κπνξνχλ λα 

αμηνπνηνχληαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιερζεί ζε κηθξφηεξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, κε 

ηελ επηθχιαμε ηεο κηθξφηεξεο αμηνπηζηίαο ηνπο [1]. 

εκεηψλεηαη σο επί ην πιείζηνλ φηη θαηά ηε δηάξθεηα κεξηθήο παξνπζίαο ζχλλεθσλ, 

γχξσ απφ ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ήιηνπ, κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ ηηκέο ηεο ππθλφηεηαο 

ηζρχνο κεγαιχηεξεο ησλ ηηκψλ πνπ ζα  θαηαγξάθνληαλ ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπο. Σν 

παξάμελν απηφ θαηλφκελν νθείιεηαη ζην φηη, κε ηελ παξνπζία ζπζηάδσλ απφ 

ζχλλεθα, πνπ δελ θαιχπηνπλ ηνλ ήιην, πέθηνπλ ζηνλ αηζζεηήξα κέηξεζεο ηεο 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, εθηφο απφ ηηο απεπζείαο θαη δηάρπηεο ειηαθέο αθηίλεο, πνπ 

είλαη ζρεηηθά ηζρπξά ζθεδαδφκελεο ζηα ζχλλεθα.  
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2.3.5 Δμηζώζεηο Τπνινγηζκνύ Οιηθήο Ζιηαθήο Αθηηλνβνιίαο ε Κεθιηκέλν 

Δπίπεδν 

 Ο δείθηεο Rb: Δίλαη πξνθαλέο φηη ε αθηηλνβνιία ε νπνία ζπιιέγεηαη απφ κηα 

νξηδφληηα επηθάλεηα κε κεδεληθή θιίζε είλαη δηαθνξεηηθή απφ απηήλ πνπ 

ζπιιέγεηαη απφ ηελ ίδηα επηθάλεηα, φηαλ απηή έρεη θιίζε β κε ην νξηδφληην 

επίπεδν. Έλαο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εχξεζε ηεο ειηαθήο 

απνιαβήο ζε θεθιηκέλν επίπεδν ζπζρεηίδνληάο ηελ κε ηελ αληίζηνηρε απνιαβή 

ζε νξηδφληην είλαη ν Rb. O δείθηεο Rb ηζνχηαη κε ην ιφγν ηεο άκεζεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο ζε έλα επίπεδν ππφ θιίζε β, πξνο ηελ άκεζε αθηηλνβνιία ζε 

νξηδφληην επίπεδν θαη πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: 

z

bR




cos

cos
  

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο, ζηελ πεξίπησζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλνη κε πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ην Νφην θαη ζπλεπψο έρνπλ κεδεληθφ 

αδηκνχζην γίλεηαη [2]: 





sinsincoscoscos

sin)sin(coscos)cos(




bR  

 

 Ο δείθηεο Ai: Δίλαη ν δείθηεο αηκνζθαηξηθήο δηαπεξαηφηεηαο ή αιιηψο 

παξάγνληαο αληζνηξνπίαο. Αθνξά επί ηεο νπζίαο ηε κέηξεζε ηεο αθηηληθήο 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη πξνθχπηεη σο εμήο:   

I

I
A b

i


  

 Ο ζπληειεζηήο θσηεηλόηεηαο f: Ο ηειεπηαίνο παξάγνληαο πνπ ρξήδεη 

πξνζδηνξηζκνχ ζρεηίδεηαη κε ηελ αθηηλνβνιία ηνπ νξίδνληα θαη απνηειεί δείθηε 

ηνπ πφζν ζπλλεθηαζκέλνο θαηά κέζν φξν είλαη ν νξίδνληαο. ην ζπληειεζηή 

θσηεηλφηεηαο ηνπ νξίδνληα πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: 

I

I
f b




  

2.4 Ζιηνθάλεηα 

Δίλαη γεγνλφο φηη νη ψξεο ειηνθάλεηαο κέζα ζε έλα ρξφλν είλαη νη ίδηεο γηα θάζε 

ζεκείν πάλσ ζηε γε κε βάζε ηα δεδνκέλα φισλ ησλ σξψλ απφ ηελ αλαηνιή έσο ηε 

δχζε ηνπ Ήιηνπ θαη ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν παξάγνληαο ησλ λεθψζεσλ. 

Παξφια απηά ην πνζνζηφ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ κπνξεί λα ιεθζεί ζε θάζε 

πεξηνρή εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο νη γεσγξαθηθέο ηνπ ζπληεηαγκέλεο, νη 

ηνπηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ε ζχλζεζε ηεο αηκφζθαηξα (πγξά θαη ζηεξεά 

ζπζηαηηθά, αξαηψκαηα θηι.), ε ψξα ηεο εκέξαο θαη ε επνρή ηνπ ρξφλνπ. Έλα 

παξάδεηγκα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηνλ παξάγνληα ησλ γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ 

είλαη απηφ ησλ πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ζηνπο πφινπο ηεο γεο θαη έρνπλ 

κεγάιε λχρηα ην ρεηκψλα θαη αληίζηνηρα κεγάιε εκέξα ην θαινθαίξη. Ο ήιηνο είλαη 

πην ρακειά ζηνλ νπξαλφ ζηηο πνιηθέο πεξηνρέο απφ φηη ζηηο ηξνπηθέο θαη ζπλεπψο ην 



Κεθάιαην 2: ΖΛΗΑΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

75 

 

ειηαθφ θσο ζα πξέπεη λα δηαζρίζεη κεγαιχηεξε δηαδξνκή (air mass) ζηηο πξψηεο ην 

νπνίν ζεκαίλεη φηη κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο αθηηλνβνιίαο ζθεδάδεηαη θαη δηαρέεηαη 

κε ζπλέπεηα λα κεηαθέξεηαη ζεκαληηθά ιηγφηεξε ελέξγεηα ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο. 

Ζ θιίζε 23,5° ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο ηεο γεο είλαη ν πεξηζζφηεξν θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε κηα 

πεξηνρή. ηε ζπγθεθξηκέλε θιίζε νθείιεηαη ην γεγνλφο ησλ κεγάιεο δηάξθεηαο 

εκεξψλ ζην Βφξεην εκηζθαίξην απφ ηελ εαξηλή έσο ηελ θζηλνπσξηλή ηζεκεξία θαη 

ζην Νφηην γηα ηνπο ππφινηπνπο έμη κήλεο.  Υψξεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε κεζαία 

γεσγξαθηθά πιάηε ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξε ειηαθή ελέξγεηα ην θαινθαίξη φρη 

απνθιεηζηηθά εμαηηίαο ησλ κεγάισλ εκεξψλ αιιά θαη επεηδή ε ειηαθή αθηηλνβνιία 

είλαη ζε πεξηζζφηεξν θαηαθφξπθε ζέζε σο πξνο ηελ πεξηνρή.   

 

ΔΗΚΟΝΑ 8. ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤΠΗΚΟΤ ΔΣΖΗΟΤ ΑΘΡΟΗΜΑΣΟ ΖΛΗΑΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΣΖΝ 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΣΖ ΓΖ. ΣΟ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΔΛΔΗ ΓΔΗΚΣΖ ΣΟΤ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΤ ΖΛΗΑΚΟΤ 

ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΔ ΚΑΗ ΘΔΡΜΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ Δ ΚΑΘΔ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΠΛΑΝΖΣΖ. 

2.5 Όξγαλα Μέηξεζεο Σεο Ζιηαθήο Αθηηλνβνιίαο 

Σα φξγαλα κέηξεζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ηεο θαζκαηηθήο θαηαλνκήο 

δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηνπο ζεξκηθνχο αηζζεηήξεο, ησλ νπνίσλ ε έλδεημε 

πξνθχπηεη απφ ηε ζέξκαλζε κηαο θσηηδφκελεο καχξεο επηθάλεηαο απφ νξηζκέλν 

πιηθφ θαη ηνπο αηζζεηήξεο ειεθηξνληθήο δηέγεξζεο, ησλ νπνίσλ ε κέηξεζε νθείιεηαη 

ζηηο ελεξγεηαθέο κεηαβάζεηο ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ πιηθνχ θαηά ηελ απνξξφθεζε 

θσηνλίσλ. Οη θπξηφηεξνη ζεξκηθνί αληρλεπηέο είλαη νη εμήο παξαθάησ: 

 Ππξαλόκεηξν, ε ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζην ζεξκνειεθηξηθφ θαηλφκελν γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ηεο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ δχν πιαθψλ ε κηα εθ ησλ 

νπνίσλ είλαη εθηεζεηκέλε ζην θσο θαη νλνκάδεηαη ελεξγφο –καχξε- επηθάλεηα.  

 Ππξνειεθηξηθόο θξύζηαιινο, ε αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο 

δηπνιηθήο ειεθηξηθήο ξνπήο δηειεθηξηθψλ πιηθψλ -ησλ ιεγφκελσλ 

ππξνειεθηξηθψλ- θαη απνηειεί ηδαληθφ πιηθφ γηα θαηαγξαθή θαζκάησλ ζηελ 

πεξηνρή επαηζζεζίαο ηνπ. 
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 Βνιόκεηξν ή αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο κε βάζε ηελ έληαζε ηνπ πιηθνύ, ε 

ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζηε κεηαβνιή ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ελφο πιηθνχ 

αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ, εμαηηίαο ηεο απνξξφθεζεο ηεο πξνζπίπηνπζαο 

αθηηλνβνιίαο. 

 Θεξκίζηνξ, είλαη έλα βνιφκεηξν ηνπ νπνίνπ βαζηθφ πιηθφ είλαη ηα κεηαιιηθά 

νμείδηα θαη ε ρξήζε ηνπ πεξηνξίδεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο θάησ ησλ 300°C. 

ζνλ αθνξά ηνπο αηζζεηήξεο ειεθηξνληθήο δηέγεξζεο, απηνί βαζίδνληαη ζην 

θσηνειεθηξηθφ θαηλφκελν, δειαδή ζηελ εθπνκπή ειεθηξνλίσλ απφ ηελ επηθάλεηα 

ελφο κεηάιινπ ή ζηε δηέγεξζε ειεθηξνλίσλ απφ ηε δψλε ζζέλνπο ζηε δψλε 

αγσγηκφηεηαο –ζηελ πεξίπησζε ησλ εκηαγσγψλ. Κάπνηνη απφ ηνπο αηζζεηήξεο 

ειεθηξνληθήο δηέγεξζεο είλαη: 

 Οη θσηνδίνδνη θελνύ ή θσηνθύηηαξα, πνπ απνηεινχληαη απφ δπν ειεθηξφδηα –

άλνδν θαη θάζνδν- ελζσκαησκέλα ζε κηα δηάηαμε πςεινχ θελνχ. 

 Οη θσηνπνιιαπιαζηαζηέο, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο αηζζεηήξεο αθηηλνβνιίαο 

ρακειήο εληάζεσο εληζρχνληαο ζηαδηαθά θαη ζπλνιηθά θαηά παξάγνληα πάλσ 

απφ 1010  ην αζζεληθφ πξψην ειεθηξηθφ ζήκα. 

 Οη θσηναγσγνί ή θσηναληηζηάζεηο, είλαη εκηαγσγνί ζηνπο νπνίνπο ε 

απνξξφθεζε θσηφο ζην πιηθφ δηεγείξεη ειεθηξφληα απφ ηε δψλε ζζέλνπο ζηε 

δψλε αγσγηκφηεηαο θαη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν απμάλεη ηελ ειεθηξηθή 

αγσγηκφηεηα ηνπ πιηθνχ. 

 Ζ θσηνδίνδνο εκηαγσγώλ, είλαη κηα δίνδνο επαθήο εκηαγσγψλ φπνπ ην ξεχκα 

πνπ παξάγεηαη είλαη αλάινγν ηεο ξνήο αθηηλνβνιίαο.  

 Ζ θσηνβνιηατθή θπςειίδα ή θσηνβνιηατθό ζηνηρείν, ην νπνίν έρεη φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξε επηθάλεηα, αληίζεηα κε ηε θσηνδίνδν, ζην βαζκφ πνπ 

πξννξίδεηαη γηα πεγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη φρη γηα αηζζεηήξαο. 

 Ο θαζκαηνγξάθνο, πνπ απνηειεί δηάηαμε κε ηελ νπνία αλαιχεηαη ε 

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία κηαο πεγήο είηε κέζσ πξίζκαηνο είηε κέζσ 

νπηηθψλ θξαγκάησλ. 

 Σν θαζκαηνξαδηόκεηξν ή θαζκαηνθσηόκεηξν, φπνπ ην ζήκα ζαξψλεηαη ζε  

νιφθιεξν ην ιεηηνπξγηθφ εχξνο κεθψλ θχκαηνο θαη θαηαγξάθεηαη ζε 

ειεθηξνληθή „κλήκε‟. 

2.6 Γεδνκέλα Ζιηνθάλεηαο Καη ρεηηθνί Γείθηεο Γηα Σελ Αζήλα 

Ζ Διιάδα είλαη κεζνγεηαθή ρψξα κε έλαλ πιεζπζκφ 11 εθαηνκκπξίσλ θαη θαιχπηεη 

κηα έθηαζε 131.000 km
2
. Σνπνζεηείηαη ζηε λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην λνηηναλαηνιηθφ άθξν ηεο βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ. Θεσξείηαη σο 

ηδαληθή ρψξα γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ειηαθνχ ειεθηξηζκνχ, φπσο 

θσηνβνιηατθέο εγθαηαζηάζεηο, δεδνκέλνπ φηη έρεη έλα ήπην θιίκα κε θαηξηθέο 

ζπλζήθεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηα μεξά θαινθαίξηα, ηνπο κηθξνχο ήπηνπο 

ρεηκψλεο, ηηο πεξηνξηζκέλεο βξνρνπηψζεηο θαη ηηο κεγάιεο πεξηφδνπο ηεο 

ειηνθάλεηαο.  

Ζ Διιάδα έρεη ζεκαληηθή ειηαθή δπλαηφηεηα. ηελ θεληξηθή θαη βφξεηα Δπξψπε ε 

αθηηλνβνιία είλαη έκκεζε πξνεξρφκελε απφ ην θαηλφκελν ηεο ζθέδαζεο ηεο 
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αηκφζθαηξαο θαη ησλ ζχλλεθσλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε ειηαθή αθηηλνβνιία ζηελ 

Διιάδα θαη ζηε λφηηα Δπξψπε είλαη θπξίσο άκεζε. ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ρψξαο 

ε ειηνθάλεηα δηαξθεί πάλσ απφ 2700 ψξεο αλά έηνο. Δηδηθά ηα ειιεληθά λεζηά έρνπλ 

ηελ πην πςειή ειηαθή αθηηλνβνιία, ε ειηαθή δπλαηφηεηα ζην νξηδφληην επίπεδν έρεη 

κηα αμία κεηαμχ 1500 θαη 1600 kWh/m² ζηα πεξηζζφηεξα απφ απηά. 

Οινθιεξψλνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ήιην, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ζηνλ πιαλήηε γε, παξαηίζεληαη 

θάπνηα ελδεηθηηθά ζηνηρεία φζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα ειηνθάλεηαο ζηελ Αζήλα. Σα 

παξαηηζέκελα δεδνκέλα απνηεινχλ δείθηεο ησλ εμαηξεηηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηε ρψξα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε εθαξκνγέο 

παξαγσγήο ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ. 

α) Όςνο ηνπ ήιηνπ, ζεσξεηηθή ειηνθάλεηα θαη κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζηηο θσηεηλέο 

ψξεο ηεο εκέξαο 

Ημεπομηνία 
Ύτορ ηος 

ήλιος ηο 

μεζημέπι 

Θευπηηική 

ηλιοθάνεια 
Μέζη 

θεπμοκπαζία 

21 Μαξηίνπ (εαξηλή ηζεκεξία) 

21 Ηνπιίνπ (ζεξηλφ ειηνζηάζην) 

21 επηεκβξίνπ (θζηλνπσξηλή 

ηζεκεξία) 

21 Γεθεκβξίνπ (ρεηκεξηλφ ειηνζηάζην) 

51,08
ν 

75,25
ν 

51,08
ν 

28,35
ν 

11,9 ψξεο 

14,8 ψξεο 

11,9 ψξεο 

9,5 ψξεο 

13
o
C 

25
 o
C 

23
 o
C 

11
 o
C 

β) Μέζνο αξηζκφο ειηνθεγγψλ θαη αλήιησλ εκεξψλ θαη νη ψξεο ηεο κέζεο πξαγκαηηθήο 

ειηνθάλεηαο ζηνπο δηάθνξνπο κήλεο ηνπ έηνπο 

Δίδορ 

ημεπών 
Η Φ Μ Α Μ Η Η Α  Ο Ν Γ 

Ζιηνθεγγείο  

Αλήιηεο 

3,2 

3,7 

4,3 

3,1 

5,6 

2,5 

7,5 

1,1 

7,0 

0,5 

11,9 

0,1 

21,3 

0,0 

21,6 

0,0 

15,4 

0,2 

8,9 

1,0 

3,8 

2,5 

3,4 

4,1 

Ζιηνθάλεηα 

(ψξεο) 
123 139 180 223 303 335 373 357 277 211 162 127 

ΠΗΝΑΚΑ 5. ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΑΘΖΝΑ. 

ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη: ε άκεζε, ε δηάρπηε θαη ε νιηθή 

αθηηλνβνιία ζε νξηδφληην θαη ζε θεθιηκέλν επίπεδν κε γσλία 30°. Οη θακπχιεο 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ελδεηθηηθή ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ πξνζπίπηεη ζε έλα 

θσηνβνιηατθφ πάλει ηνπνζεηεκέλν ζε φκνηα θιίζε. ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα 

θαηαγξάθεηαη κηα ελδεηθηηθή ηηκή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο γηα ηελ 21
ε
 κέξα θάζε 

κήλα γηα θαζαξφ νπξαλφ, δειαδή ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν παξάγνληαο ηεο 

λεθνθάιπςεο [3]. 
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(Α) 

 

 

(Β) 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 7.  ΟΛΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ Δ ΟΡΗΕΟΝΣΗΟ (Α) ΚΑΗ ΚΔΚΛΗΜΔΝΟ ΔΠΗΠΔΓΟ (Β) 
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(Α) 

 

 

(Β) 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 8. ΆΜΔΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ Δ ΟΡΗΕΟΝΣΗΟ (Α) ΚΑΗ ΚΔΚΛΗΜΔΝΟ (Β) ΔΠΗΠΔΓΟ 
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(Α) 

 

 

(Β) 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 9.  ΓΗΑΥΤΣΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ Δ ΟΡΗΕΟΝΣΗΟ (Α) ΚΑΗ ΚΔΚΛΗΜΔΝΟ (Β) ΔΠΗΠΔΓΟ 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα ηνπ χςνπο ηνπ Ζιίνπ, γηα ηα γεσγξαθηθά 

δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο, γηα κηα αληηπξνζσπεπηηθή εκέξα θάζε κήλα ηνπ 

έηνπο. Παξαηεξνχκε φηη απφ ηελ Αλαηνιή κέρξη ην ειηαθφ κεζεκέξη ε γσλία ηνπ 

χςνπο απμάλεηαη θαη έπεηηα κεηψλεηαη κε ζπκκεηξηθφ ηξφπν κέρξη θαη ηε Γχζε ηνπ 

Ζιίνπ. Πξνθαλψο, πάλσ απφ ηελ Αζήλα ν Ήιηνο δελ είλαη πνηέ θαηαθφξπθνο, κε 

γσλία χςνπο 90°, θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ Ηζεκεξηλφ. Γηα ηηο γεσγξαθηθέο 
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ζπληεηαγκέλεο ηεο Αζήλαο ην εκεξήζην κέγηζην χςνο ηνπ Ζιίνπ είλαη ~75,4° ηελ 21
ε
 

Ηνπλίνπ ζηηο ~12.00, απνηειψληαο ηελ θνξπθή ησλ κέγηζησλ εκεξήζησλ ειηαθψλ  

πςψλ ηνπ έηνπο, ελψ ηελ ίδηα ψξα ηελ 21
ε
 Γεθέκβξε ην κέγηζην χςνο ηνπ Ζιίνπ είλαη 

~28,6° θαη απνηειεί ην ρακειφηεξν κέγηζην ηνπ έηνπο. Σέινο, παξαηεξνχκε φηη ηα 

δχν άθξα ησλ θακππιψλ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο πξψηεο θαη ηηο ηειεπηαίεο κεδεληθέο 

ηηκέο πςψλ, αληηζηνηρνχλ ζηηο ψξεο Αλαηνιήο θαη Γχζεο ηνπ Ζιίνπ, νη νπνίεο είλαη 

γηα ηελ 21
ε
 Γεθέκβξε ζηηο 7.47 θαη 19.47 ελψ γηα ηελ 21

ε
 Ηνχλε 5.09 θαη 17.05. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 10. ΣΟ ΤΦΟ ΣΟΤ ΖΛΗΟΤ ΣΖΝ 21
Ζ
 ΖΜΔΡΑ ΚΑΘΔ ΜΖΝΑ ΣΟΤ ΔΣΟΤ 

ηα επφκελα δηαγξάκκαηα παξνπζηάδεηαη ε αδηκνπζηαθή γσλία θαη ην χςνο ηνπ 

Ζιίνπ, κε αλαθνξά ηνπ κεηξεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην Νφην, δειαδή κε ηηο 0° λα 

αληηζηνηρνχλ ζε ακηγψο λφηην πξνζαλαηνιηζκφ. πσο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο 

θακπχιεο, ε αδηκνπζηαθή γσλία γίλεηαη ίζε κε 0° θαηά ην ειηαθφ κεζεκέξη, ζηηο 

12.00, ηελ ψξα πνπ ν Ήιηνο βξίζθεηαη ζην κέγηζην εκεξήζην χςνο ηνπ.  ην 

δηάγξακκα 11 θαηαγξάθνληαη νη ηηκέο πνπ ιακβάλεη ε αδηκνπζηαθή γσλία θαηά ηε 

δηάξθεηα ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ εηθνζηηεηξαψξνπ γηα θάζε κήλα. Σν αξηζηεξφ άθξν 

ησλ θακππιψλ ζην πξψην δηάγξακκα αληηζηνηρεί ζην αδηκνχζην ηνπ Ήιηνπ θαηά ηελ 

Αλαηνιή ηνπ ελψ ην δεμηφ άθξν αληηζηνηρεί ζην αδηκνχζην θαηά ηε Γχζε ηνπ. ην 

δηάγξακκα 12 κάιηζηα παξαηεξείηαη θαη πεξηζζφηεξν επθξηλψο ε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο γηα θάζε κήλα ηνπ έηνπο. Σνλ Ηνχλην παξαηεξείηαη ε κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο 

εκέξα, κε ηνλ Ήιην λα βξίζθεηαη ζε κεγαιχηεξν χςνο, λα αλαηέιιεη κε αδηκνπζηαθή 

γσλία -120° θαη λα δχεη ζηηο 120°. Σν Γεθέκβξην παξαηεξείηαη ε κηθξφηεξεο 

δηάξθεηαο εκέξα κε ηνλ Ήιην λα αλαηέιιεη ζηηο -60° θαη λα δχεη ζηηο 60° 

αθνινπζψληαο κηα ηξνρηά κφιηο 120°. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 11. ΣΟ ΑΕΗΜΟΤΘΗΟ ΣΟΤ ΖΛΗΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΔ ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΣΖ ΑΘΖΝΑ 

ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΣΧΝ ΧΡΧΝ ΜΗΑ ΖΜΔΡΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΖΛΗΑΚΟΤ ΤΦΟΤ ΓΗΑ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ. 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 12. ΣΟ ΌΦΟ ΣΟΤ ΖΛΗΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΔ ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΣΖ ΑΘΖΝΑ 

ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΣΖ ΑΕΗΜΟΤΘΗΑΚΖ ΓΧΝΗΑ  ΓΗΑ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ. 
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Σέινο, παξαηίζεηαη ην δηάγξακκα ηνπ δείθηε θαζαξφηεηαο πάλσ απφ ηελ γεσγξαθηθή 

πεξηνρή ηεο Αζήλαο ζε κεληαία θαη εκεξήζηα βάζε. Ο δείθηεο θαζαξφηεηαο 
TK  

είλαη έλαο απφ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία πνπ θζάλεη ζην έδαθνο, δηαθέξεη ζε θάζε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία θαη 

αθνξά θπξίσο ηηο θιηκαηνινγηθέο θαη επξχηεξα αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο.  

 

(Α) 

 

 

(Β) 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 13. Ο ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ TK  Δ ΖΜΔΡΖΗΑ (Α) ΚΑΗ ΜΖΝΗΑΗΑ (Β) ΒΑΖ 
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2.7 Μεζνδνινγίεο Καη Πξνγξάκκαηα Τπνινγηζκνύ Ζιηαθήο 

Αθηηλνβνιίαο ε Κεθιηκέλε Δπηθάλεηα 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δηακνξθψζεθε έλα πξφγξακκα ππνινγηζκνχ ηεο 

σξηαίαο παξαγσγήο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ θσηνβνιηατθψλ θαη επνκέλσο 

πξνζπίπηνπζαο νιηθήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζηε ζπιιεθηηθή επηθάλεηα ησλ 

θσηνβνιηατθψλ. 

Μηα αμηφπηζηε πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ηηο σξηαίεο, εκεξήζηεο, 

κεληαίεο ή εηήζηεο ηηκέο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε νξηδφληην ή 

θεθιηκέλν επίπεδν, γηα νπνηνδήπνηε πεξηνρή ζηελ Δπξψπε, ηελ Αθξηθή θαη ηε 

λνηηνδπηηθή Αζία, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εθάζηνηε γεσγξαθηθέο, θιηκαηνινγηθέο 

θαη επξχηεξα αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο, είλαη ν δηαδηθηπαθφο ηφπνο Photovoltaic 

Geographical Information System (PVGIS). Μέζα απφ κηα πνιχπινθή κεζνδνινγία 

πνπ πεξηιακβάλεη κηα πιεηάδα καζεκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε 

βάζεηο δεδνκέλσλ κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ κε δείθηεο αηζξηφηεηαο, ζπληειεζηέο θαη 

δεδνκέλα ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ππνινγίδεηαη ε ειηαθή δπλαηφηεηα, αλά πεξηνρή θαη 

ραξαθηεξηζηηθά εγθαηάζηαζεο, γηα έλα ηππηθφ εηθνζηηεηξάσξν θάζε κήλα. Ζ 

αλαγθαηφηεηα παξφια απηά δεκηνπξγίαο σξηαίσλ ηηκψλ παξαγσγήο θσηνβνιηατθψλ 

επέβαιε ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηζζφηεξν απινπνηεκέλνπ θαη πξνζεγγηζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ππνινγηζκνχ ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε πεξηβάιινλ Matlab.  

Μέζα απφ ζρεηηθέο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο, φπνπ πξνηείλνληαλ πξνζεγγηζηηθέο 

κεζφδνπο θαη καζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο, πξνέθπςαλ δχν δηαθνξεηηθέο εθδνρέο θαη 

δηακνξθψζεθαλ αληίζηνηρα δπν αιγφξηζκνη ζε πεξηβάιινλ Matlab.  

2.7.1 1
ε
 Μεζνδνινγία Γηα Σνλ Τπνινγηζκό Σεο Οιηθήο Πξνζπίπηνπζαο 

Ζιηαθήο Αθηηλνβνιίαο ε Κεθιηκέλε πιιεθηηθή Δπηθάλεηα 

Ζ πξψηε πξνζέγγηζε βάζεη ηεο νπνίαο αξζξψζεθε ν θψδηθαο βαζίδεηαη ζε εμηζψζεηο 

απφ ηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία ηνπ ζπγγξάκκαηνο „Ζιηαθή Δλέξγεηα‟, ηνπ 

Αλδξέα Δ. Μνζράηνπ, Δθδφζεηο Σ.Δ.Δ.[2]. Σα δεδνκέλα εηζφδνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο 

ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο, ε θιίζε θαη ε αδηκνπζηαθή γσλία ηεο ζπιιεθηηθήο 

επηθάλεηαο θαη νη ηηκέο κέζεο εκεξήζηαο πξαγκαηηθήο ειηνθάλεηαο πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο. Ο ππνινγηζκφο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πινπνηήζεθε γηα 

ην γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη κήθνο ηεο Αζήλαο (~38°Ν, ~24°Δ) γηα ζπιιεθηηθή 

επηθάλεηα θιίζεο 30° κε ακηγψο Νφηην πξνζαλαηνιηζκφ. Δπί ηεο νπζίαο ην κνλαδηθφ 

κεηεσξνινγηθφ δεδνκέλν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε κέζε ηηκή ησλ σξψλ 

ειηνθάλεηαο εκεξεζίσο, ε νπνία σο αληιήζεθε απφ πίλαθα απνηειεζκάησλ 

πεηξακαηηθψλ κεηξήζεσλ [2] πνπ παξνπζηάδεη ηηο ζπλνιηθέο ψξεο ειηνθάλεηαο 

κεληαίσο γηα δηάθνξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Αζήλαο. 

Μεηά απφ δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθψλ κεληαίσλ σξψλ γηα ηελ πφιε ηεο Αζήλαο δηα ηνλ 

αληίζηνηρν αξηζκφ ησλ εκεξψλ ηνπ εθάζηνηε κήλα, πξνέθπςε έλα δηαθνξεηηθφ 

πξνθίι εκεξήζηαο ειηνθάλεηαο γηα θάζε κήλα ηνπ έηνπο.  

Ο ζπγθεθξηκέλνο θψδηθαο βαζίζηεθε ζε κηα πξνζεγγηζηηθή θαη εκπεηξηθά –βάζεη 

πνιιαπιψλ κεηεσξνινγηθψλ κεηξήζεσλ- θαηαξηηζκέλε εμίζσζε, ε νπνία επί ηεο 

νπζίαο ππνθαζηζηά ηνλ δείθηε θαζαξφηεηαο αθνχ απνπζία ηνπ δεδνκέλνπ απηνχ 

κεηαηξέπεη ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία εθηφο αηκφζθαηξαο ζε νξηδφληην επίπεδν ζηελ 

αληίζηνηρε πξνζπίπηνπζα ζην έδαθνο, γηα ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, κε 



Κεθάιαην 2: ΖΛΗΑΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

85 

 

κφλν δεδνκέλν ηε κέζε πξαγκαηηθή ειηνθάλεηα. Ο εκπεηξηθφο ηχπνο, πνπ απνηειεί 

κία απινπνίεζε ηνπ ηχπνπ ηνπ Angstrom, είλαη ν ηχπνο ηνπ Page πνπ ππνινγίδεη ηε 

κεληαία κέζε νιηθή ειηαθή αθηηλνβνιία ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο: 

N

n
ba

I

I



 , φπνπ 

I  , ε ειηαθή αθηηλνβνιία ζην έδαθνο αλά κήλα  

I , ε ειηαθή αθηηλνβνιία εθηφο αηκφζθαηξαο ζηελ ίδηα ζέζε αλά κήλα  

n, νη ψξεο κέζεο πξαγκαηηθήο ειηνθάλεηαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θαη πεξηνρή  

Ν, νη ψξεο κέγηζηεο ειηνθάλεηαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θαη πεξηνρή 

a, b , ζπληειεζηέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο κεηξήζεηο γηα κηα 

πεξηνρή. 

Οη ψξεο κέγηζηεο ειηνθάλεηαο είλαη ε ιεγφκελε ζεσξεηηθή ειηνθάλεηα, κέγεζνο ην 

νπνίν απνηειεί δείθηε ηεο θαζεκεξηλήο θαη επνρηαθήο δηαθχκαλζεο ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο ζε έλαλ ηφπν θαη αληηζηνηρεί ζην ρξνληθφ δηάζηεκα αλάκεζα ζηελ 

Αλαηνιή θαη ηε Γχζε ηνπ ειίνπ. Τπνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

15

2 sN


  , φπνπ s  είλαη ε σξηαία γσλία δχζεο ή αλαηνιήο. 

ηαλ επηδηψθεηαη ν ππνινγηζκφο ηεο ζεσξεηηθήο ειηνθάλεηαο γηα κηα εκέξα θάζε 

κήλα, ρξεζηκνπνηνχληαη αληηπξνζσπεπηηθέο εκέξεο πνπ γηα ηα δεδνκέλα ηεο Αζήλαο 

είλαη νη εμήο παξαθάησ [4]: 

 

Μήλαο Ζκέξα Αλαηνιή Γύζε 

Ιανοςάπιορ 17 7:39 17:32 

Φεβποςάπιορ 16 7:14 18:05 

Μάπηιορ 16 6:35 18:33 

Αππίλιορ 15 6:50 20:01 

Μάιορ 15 6:15 20:28 

Ιούνιορ 11 6:02 20:47 

Ιούλιορ 17 6:16 20:46 

Αύγοςζηορ 16 6:41 20:17 

επηέμβπιορ 15 7:07 19:33 

Οκηώβπιορ 15 7:34 18:48 

Νοέμβπιορ 14 7:01 17:17 

Γεκέμβπιορ 11 7:32 17:06 
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Γηα ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Αζήλαο, νη ζπληειεζηέο ηεο πξνζεγγηζηηθήο 

εμίζσζεο, πνπ ππνινγίζηεθαλ απφ ηνπο Πειεθάλν θαη Παπαρξηζηφπνπιν [2], κε ηε 

κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ απφ ηηο ππάξρνπζεο κεηξήζεηο ηνπ 

Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ κε αθξίβεηα 0.97, είλαη: 

a=0.1992 

b=0.5165 

Ζ πξνζεγγηζηηθή ζρέζε αθνξά ζηελ παξαγσγή κέζσλ κεληαίσλ ηηκψλ νιηθήο 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε νξηδφληην επίπεδν αιιά ζηνλ πξνηεηλφκελν αιγφξηζκφ 

ρξεζηκνπνηήζεθε -θαηαρξεζηηθά θαη κε ηηο θαηάιιειεο αλαγσγέο ηηκψλ ειηνθάλεηαο 

ζε κέζεο εκεξήζηεο- γηα ηελ παξαγσγή σξηαίσλ ηηκψλ νιηθήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. 

Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο αλαγσγήο ηνπ κεληαίνπ ζε εκεξήζην αληηθαηνπηξίδεηαη ζην 

δηάγξακκα 14 φπνπ παξνπζηάδνληαη νη εκεξήζηεο θακπχιεο ειηαθήο απνιαβήο γηα 

φιεο ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο. ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε νθείιεηαη ε έληνλα 

θιηκαθσηή δηαβάζκηζε ησλ εκεξήζησλ απνιαβψλ αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο 

κήλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

Οη εμηζψζεηο κεηαηξνπήο ηεο νιηθήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο απφ νξηδφληην ζε 

θεθιηκέλν επίπεδν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηή ηελ εθδνρή είλαη νη εμήο: 

bbbT RII   

dddT RII   

Ο ππνινγηζκφο κεηαηξνπήο ηεο απεπζείαο θαη ηεο δηάρπηεο αθηηλνβνιίαο απφ 

νξηδφληην ζε θεθιηκέλν επίπεδν ζπλεπψο αλάγεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

ζπληειεζηψλ Rb, Rd. 

Γηα ηελ εχξεζε ηνπ παξάγνληα Rd, πνπ ζπζρεηίδεη ηε δηάρπηε αθηηλνβνιία ζε 

νξηδφληην επίπεδν κε ηελ αληίζηνηρε ζε θεθιηκέλν επίπεδν, ππνζέηνπκε φηη απηή 

πξνέξρεηαη απφ νιφθιεξν ηνλ νπξάλην ζφιν. Τπφ ηελ πξνυπφζεζε απηή, κηα 

επηθάλεηα πάλσ ζηε γε κε θιίζε β απφ ην έδαθνο «βιέπεη» ην (1+cosβ)/2 ηνπ 

νπξάληνπ ζφινπ θαη άξα: 

2

cos1 
dR  

Ο ηχπνο ηζρχεη γηα σξηαίεο, εκεξήζηεο ή κεληαίεο πεξηφδνπο ππνινγηζκνχ. 

Ο παξάγνληαο Rb ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κέζνδν γηα ηελ παξαγσγή σξηαίσλ ηηκψλ 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε θεθιηκέλν επίπεδν ππφ ηελ απινπνηεκέλε πξνζεγγηζηηθή 

εμίζσζε πνπ εηζήγαγαλ νη Klein θαη Kreider [2] : 

 sin)sin(coscos)cos( bR  

φπνπ ι, ην γεσγξαθηθφ πιάηνο ηεο πεξηνρήο 

        δ, ε ειηαθή απφθιηζε 

        σ, ε σξηαία γσλία ηνπ ήιηνπ 

        β, ε θιίζε ηεο ζπιιεθηηθήο επηθάλεηαο 
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Ζ ζπληζηψζα ηεο αλαθιψκελεο αθηηλνβνιίαο πξνέξρεηαη απφ ηελ αλάθιαζε ηφζν ηεο 

δηάρπηεο φζν θαη ηεο απεπζείαο αθηηλνβνιίαο. Τπνζέηνπκε φηη ην έδαθνο είλαη 

νξηδφληην θαη δελ ππάξρνπλ άιιεο θπζηθέο ή ηερλεηέο αλαθιαζηηθέο επηθάλεηεο θαη 

σο επί ην πιείζηνλ έρεη νκνηφκνξθν ζπληειεζηή αλαθιαζηηθφηεηαο (albedo), p. 

πλεπψο, γηα σξηαίεο πεξηφδνπο ε ζπληζηψζα πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε: 

)
2

cos1
(


 pII pT  

Ο ηχπνο ηεο αλά ψξα νιηθήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε θεθιηκέλν επίπεδν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε απνηειεί επίζεο πξνζέγγηζε ησλ Klein θαη Kreider : 

)
2
(sin)

2
(cos 22 

 pIIRII dbbT  . 

ην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδνληαη νη εκεξήζηεο θακπχιεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο γηα θάζε εκέξα ηνπ έηνπο. Ζ θάζε θακπχιε παξνπζηάδεη ηε κεηαβνιή 

ηεο ειηαθήο απνιαβήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθάζηνηε εκέξαο. Παξαηεξνχκε φηη νη 

θακπχιεο ιακβάλνπλ ηε κέγηζηε ηηκή ηνπο θαηά ην ειηαθφ κεζεκέξη θάζε εκέξαο.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 14. ΖΜΔΡΖΗΔ ΚΑΜΠΤΛΔ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΗΥΤΟ ΖΛΗΑΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ Δ 

ΚΔΚΛΗΜΔΝΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 30˚ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΖΜΔΡΔ ΔΝΟ ΔΣΟΤ (ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 1
Ζ
 ) 

Μέζα απφ ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνεγεζείζαο κεζνδνινγίαο κε ηα 

ελδεηθηηθά απνηειέζκαηα ηνπ PVGIS γηα αληηπξνζσπεπηηθά πξνθίι εκεξψλ αλά 

κήλα, πξνέθπςαλ απνθιίζεηο άλσ ηνπ γεληθψο απνδεθηνχ νξίνπ ηνπ 5%. Κάηη ηέηνην 

ήηαλ αλακελφκελν ιφγσ ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ αθξίβεηαο πνπ ππήξραλ ζηηο δχν 

καζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηεο ππνθαηάζηαζεο ησλ πξαγκαηηθψλ 

κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ κε εκπεηξηθέο ζρέζεηο ζηελ πξνεγεζείζα κεζνδνινγία. 

εκαληηθφηεξε απφθιηζε γηα ηα ππφ εμέηαζε εηθνζηηεηξάσξα παξαηεξείηαη ζηηο 

πξψηεο θαη ηηο ηειεπηαίεο ψξεο ειηνθάλεηαο ηεο εκέξαο ελψ νη αηρκέο θαηά ηηο 

κεζεκεξηαλέο ψξεο, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο κήλεο, θπκαίλνληαλ κεηαμχ απνθιίζεσλ 
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ηεο ηάμεο ησλ 5%-15%. Σα απνηειέζκαηα ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηνπ PVGIS θαηά ηηο 

ψξεο εκεξήζηαο αηρκήο παξνπζίαζαλ νξηαθή ηαχηηζε θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο 

κήλεο. Οη κεληαίεο απνθιίζεηο ηνπ σο άλσ πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ PVGIS θπκαίλνληαη απφ ~23% γηα ην Γεθέκβξε θαη ηνλ 

Ηαλνπάξην, απφθιηζε πνπ απνηηκάηαη σο εμαηξεηηθά κεγάιε, κέρξη θαη  ~0,7% γηα ην 

κήλα Αχγνπζην. Γηα ηνπο κήλεο απφ ηνλ Απξίιην κέρξη ην επηέκβξην νη απνθιίζεηο 

είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 0,7%-5%. Σέινο, φζνλ αθνξά ζηνλ εηήζην κέζν φξν ειηαθήο 

απνιαβήο παξαηεξείηαη κηα απφθιηζε ηεο ηάμεσο ηνπ ~7%, πνπ απνηηκάηαη σο 

νξηαθά ηθαλνπνηεηηθή.  

2.7.2 2
ε
 Μεζνδνινγία Γηα Σνλ Τπνινγηζκό Σεο Οιηθήο Πξνζπίπηνπζαο 

Αθηηλνβνιίαο ε Κεθιηκέλε πιιεθηηθή Δπηθάλεηα 

Ζ δεχηεξε εθδνρή πξνγξάκκαηνο πνπ δηακνξθψζεθε, έιαβε εμαξρήο σο δεδνκέλεο 

ηηο σξηαίεο ηηκέο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε νξηδφληην επίπεδν, πιεξνθνξία πνπ 

αληιήζεθε απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ 

meteonet.chi.civil.ntua.gr. 

Ζ ηνπνζεζία απφ ηελ νπνία επηιέρζεθε λα αληιεζνχλ νη κεηξήζεηο είλαη ε πεξηνρή 

Εσγξάθνπ, ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη δεδνκέλα κεηξεηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 

εδξάδνληαη ζηελ Πνιπηερλεηνχπνιε.  

Ο ζπγθεθξηκέλνο δηαδηθηπαθφο ηφπνο απνηειεί κηα βάζε ελφο επξέσο θάζκαηνο 

κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο, ζπλνιηθήο έθηαζεο 

687 km
2
, φπνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ 10 απηφκαηνη ηειεκεηξηθνί 

πδξνκεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί, ζηηο πεξηνρέο Εσγξάθνπ, Πηθέξκη, Διιεληθφ, 

Φπηάιιεηα, Μελίδη, Ζιηνχπνιε, Μάλδξα, Γαιάηζη, Άλσ Ληφζηα θαη Πεληέιε. 

Κξηηήξηα εγθαηάζηαζεο ησλ ζηαζκψλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηνρέο απνηέιεζαλ: ην 

πςφκεηξν -ψζηε λα κελ ππάξρεη ππεξεθηίκεζε ή ππνεθηίκεζε ησλ πνζνηήησλ 

βξνρφπησζεο πνπ θαηακεηξνχληαη ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή-, ε αζθάιεηα, ε 

επθνιία ζηελ πξφζβαζε θαη νη αλαγθαίεο θηηξηαθέο ππνδνκέο– θαη γηα ην ιφγν απηφ ε 

επηινγή ζέζεσλ ησλ ζηαζκψλ είλαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζρεηηθά θνληά ζε 

δεκφζηα θπιαζζφκελα θηίξηα. Αθφκα, πιεξνχληαη ηα απαηηνχκελα ηνπνγξαθηθά 

θξηηήξηα, κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Μεηεσξνινγηθνχ Οξγαληζκνχ 

(World Meteorological Organization, WMO). 

Σν δίθηπν απηφ αλαπηχρζεθε απφ κέιε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Τδξνινγίαο θαη 

Αμηνπνίεζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ ηνπ Δ.Μ.Π. ζηα πιαίζηα ηνπ δηθηχνπ ΜΔΣΔΟΝΔΣ. 

Οη ππεξεζίεο παξνπζίαζεο ησλ κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ ιεηηνπξγνχλ ζε 10-

ιεπηε, σξηαία ή ζε εκεξήζηα θιίκαθα θαη αθνξνχλ είηε ηα ηξέρνληα δεδνκέλα είηε 

ηζηνξηθά δεδνκέλα απφ ην 2005 θαη έπεηηα. Σα κεηξνχκελα κεγέζε είλαη ε 

βξνρφπησζε, ε ζεξκνθξαζία (κέγηζηε, κέζε θαη ειάρηζηε), ε ζρεηηθή πγξαζία, ε 

ηαρχηεηα, ε δηεχζπλζε θαη ξηπή ηνπ αλέκνπ, ε ειηαθή αθηηλνβνιία, ε θαζαξή 

αθηηλνβνιία, ε δηάξθεηα ειηνθάλεηαο.  

Σα φξγαλα ησλ ζηαζκψλ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε έδαθνο θαηά ην δπλαηφλ επίπεδν, 

θαιπκκέλν κε ριφε ή κηα επηθάλεηα αληηπξνζσπεπηηθή ηεο ηνπνζεζίαο, κε 

ηαπηφρξνλε θαηαζθεπή πεξίθξαμεο. Γελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφηνκα θεθιηκέλα 

ηκήκαηα ηνπ εδάθνπο θαη θνηιφηεηεο ζην βαζκφ πνπ ππφ ηέηνηνπ είδνπο ρσξηθέο 

ζπλζήθεο νη κεηξήζεηο κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ ζεκαληηθά ζθάικαηα. Αθφκα, νη 

πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο επηιέρζεθαλ λα είλαη ηθαλνπνηεηηθά καθξηά απφ δέληξα, 
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θηίξηα, ηνίρνπο ή άιια εκπφδηα, φρη κφλν θαηά ηελ θάζε ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ 

ζηαζκψλ αιιά θαη κε εθηίκεζε ησλ πηζαλψλ κειινληηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ.  

ηα πιαίζηα ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο ζπιινγήο σξηαίσλ δεδνκέλσλ ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο, επεμεξγαζηήθακε σξηαίεο ηηκέο γηα ηέζζεξα έηε, απφ ην 2006 έσο ην 

2009, ζην βαζκφ πνπ δελ ππήξραλ παιαηφηεξεο εηήζηεο θαηαγξαθέο. Δίλαη ζαθέο φηη 

έλα δείγκα ηεζζάξσλ εηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ ζηηο 

ιακβάλνληαη νη κεηξήζεηο θαη ηελ πηζαλφηεηα ζθάικαηνο πνπ είλαη ππαξθηή, δελ 

είλαη αζθαιέο γηα ηελ εμαγσγή δεδνκέλσλ κέζεο σξηαίαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε 

νξηδφληην επίπεδν. Παξφια απηά, δεδνκέλεο ηεο αδπλακίαο εχξεζεο ελαιιαθηηθήο 

βάζεο δεδνκέλσλ σξηαίσλ ηηκψλ αθηηλνβνιίαο, ρξεζηκνπνηήζεθε απηή ε επηινγή ζαλ 

βάζε δηάξζξσζεο ηεο δεχηεξεο κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνχ θσηνβνιηατθήο 

παξαγσγήο. Απφ ηα σξηαία δεδνκέλα γηα ηα ηέζζεξα έηε ππνινγίζακε ηηο κέζεο ηηκέο 

νξηδφληηαο αθηηλνβνιίαο αλά ψξα νπφηε πξνέθπςε έλαλ πίλαθαο κε 8760 ηηκέο 

νξηδφληηαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε W/m².  

ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ζαλ κέζνδν ππνινγηζκνχ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε 

θεθιηκέλν επίπεδν ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο εμήο παξαθάησ ηχπνπο : 

pTdTbTT IIII   , 

bbbT RII   , 

biiddT RAfAII 










 )

2
(sin1)

2

cos1
()1( 3 

, 








 


2

cos1 
II refT  

πλεπψο πξνθχπηεη ε ηειηθή εμίζσζε: 








 














2

cos1
)
2
(sin1)

2

cos1
()1()( 3 




IfAIRAIII idbidbT , 

φπνπ Ai, ν δείθηεο αηκνζθαηξηθήο δηαπεξαηφηεηαο 

         f, ν δείθηεο θσηεηλφηεηαο 

         ξ, ν δείθηεο αλαθιαζηηθφηεηαο 

Ο δείθηεο Rb πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε: 

z

bR




cos

cos
  

 

ην βαζκφ πνπ ν ππνινγηζκφο ησλ ζπλεκηηφλσλ ηεο δελίζηαο γσλίαο θαη ηεο γσλίαο 

πξφζπησζεο δελ έρεη λφεκα φηαλ νη αληίζηνηρεο γσλίεο είλαη κεγαιχηεξεο απφ 90°, 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε Rb ιακβάλνληαη νη αληίζηνηρνη πεξηνξηζκνί, ζ≤89° θαη 

ζz≤89°.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ κεζνδνινγίαο παξνπζηάδνληαη ζηα δηαγξάκκαηα 15 

θαη 16, φπνπ παξαηίζεληαη νη θακπχιεο εκεξήζησλ απνιαβψλ γηα θάζε εκέξα θαηά ηε 
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δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ θάζε εκεξήζηα θακπχιε παξνπζηάδεη αηρκή απνιαβήο ηζρχνο 

θαηά ην ειηαθφ κεζεκέξη θάζε εκέξαο. Παξαηεξψληαο ηελ εμέιημε ησλ αηρκψλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, παξαηεξνχκε φηη ε κέγηζηε ελεξγεηαθή απνιαβή ζεκεηψλεηαη 

θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15. ΖΜΔΡΖΗΔ ΚΑΜΠΤΛΔ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΗΥΤΟ ΖΛΗΑΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ Δ 

ΚΔΚΛΗΜΔΝΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 30˚ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΖΜΔΡΔ ΔΝΟ ΔΣΟΤ (ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 2
Ζ
 ). ΖΜΔΡΖΗΑ 

ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΚΑΜΠΤΛΧΝ. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 16. ΖΜΔΡΖΗΔ ΚΑΜΠΤΛΔ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΗΥΤΟ ΖΛΗΑΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ Δ 

ΚΔΚΛΗΜΔΝΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 30˚ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΖΜΔΡΔ ΔΝΟ ΔΣΟΤ (ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 2
Ζ
 ).  ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ 

ΚΑΜΠΤΛΧΝ ΜΔΑ ΣΟ ΈΣΟ. 
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Μέζα απφ ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δεχηεξεο κεζνδνινγίαο κε ηα 

ελδεηθηηθά απνηειέζκαηα ηνπ PVGIS γηα αληηπξνζσπεπηηθά πξνθίι εκεξψλ αλά 

κήλα πξνέθπςαλ θαη πάιη απνθιίζεηο άλσ ηνπ γεληθψο απνδεθηνχ νξίνπ ηνπ 5%, 

παξφια απηά ζεκαληηθά κηθξφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

πξψηεο εθδνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δάλ ζπγθξίλνπκε ηνπο κεληαίνπο κέζνπο φξνπο 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ PVGIS θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν επίζεο πινπνηήζεθε 

ζε πεξηβάιινλ Matlab, πξνθχπηεη φηη γηα ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο νη απνθιίζεηο 

θπκαίλνληαη κεηαμχ 14%-19% ελψ γηα φινπο ηνπο ππφινηπνπο κήλεο ηνπ έηνπο 

θπκαίλνληαη ζε φξηα θάησ ηνπ 5%. Παξαηεξνχκε φηη, παξφιν πνπ νη εκεξήζηεο 

θακπχιεο δηαθέξνπλ ζρεηηθά απφ ηηο αληίζηνηρεο ηνπ  PVGIS, νη κεληαίεο απνθιίζεηο 

είλαη απνδεθηέο κε εμαίξεζε ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο θαη ηδίσο ην Γεθέκβξε θαη ηνλ 

Ηαλνπάξην. Αμίδεη λα ζεκεησζεί βέβαηα φηη νη ηηκέο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ PVGIS 

δίλνληαη ππφ κνξθή ζηηγκηαίσλ κεηξήζεσλ θαη φρη ηηκψλ νινθιεξσκέλσλ ζηε 

δηάξθεηα κηαο ψξαο, φπσο ζηε δεχηεξε πξνζέγγηζε πνπ δηακνξθψζακε. Σέινο, νη 

εηήζηνη κέζνη φξνη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ ζεκεηψλνπλ απφθιηζε 

~5%, ε νπνία είλαη γεληθψο νξηαθά απνδεθηή. 

Αλ θαη νη απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ δχν πξνηεηλφκελσλ κεζνδνινγηψλ δελ δηαθέξνπλ 

θαηά πνιχ, δεδνκέλεο ηεο κεγαιχηεξεο αθξίβεηαο πνπ παξέρνπλ ηα πξαγκαηηθά 

δεδνκέλα ζπγθξηηηθά κε ηηο εκπεηξηθέο ζρέζεηο, επηιέρζεθε ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

δεχηεξεο πξνζέγγηζεο ζαλ βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο σξηαίαο θσηνβνιηατθήο 

παξαγσγήο. 
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Κεθάιαην 3: ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

3.1 Δθκεηάιιεπζε ηεο Ζιηαθήο Αθηηλνβνιίαο 

Ζ εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο γίλεηαη θαηά δηάθνξνπο ηξφπνπο, πνπ 

δηαθξίλνληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα 

ζπζηήκαηα πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε εζσηεξηθή ελέξγεηα δνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (Παζεηηθά Ζιηαθά πζηήκαηα) θαη ζηε δεχηεξε, απηά πνπ πξνθαινχλ 

κεηαηξνπή ηεο ζε άιιε κνξθήο ελέξγεηαο ή ρξεζηκνπνηείηαη ζεξκηθφ ξεπζηφ ζε 

θίλεζε (Δλεξγά Ζιηαθά πζηήκαηα). ηα ελεξγά ειηαθά ζπζηήκαηα 

ζπγθαηαιέγνληαη απηά πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ζε εζσηεξηθή 

ελέξγεηα ζεξκηθνχ ξεπζηνχ (Θεξκνζηθσληθά πζηήκαηα) θαη απηά πνπ κεηαηξέπνπλ 

ην ειηαθφ θσο απ‟ επζείαο ζε ειεθηξηζκφ (Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα). Ζ εθαξκνγή 

ηεο ειηαθήο παζεηηθήο ζέξκαλζεο ζηα θηίξηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάιιειε 

ζεξκνκφλσζε ηνπο, απνηειεί ζήκεξα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο δνκηθήο θαη 

ζεξκηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θηηξίνπ θαη ιακβάλεηαη ππφςε ζε ελεξγεηαθνχο 

ππνινγηζκνχο πνπ απνβιέπνπλ ζε εμνηθνλφκεζε θαη απνδνηηθή δηαρείξηζε ηεο 

ελέξγεηαο. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 9.  ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΖΛΗΑΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 

ηα ζεξκνζηθσληθά ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνληαη ηα θνηλήο ρξήζεσο ζεξκνζηθσληθά 

ζπζηήκαηα, δειαδή, νη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνη επίπεδνη ειηαθνί ζπιιέθηεο θαη νη 

ιηγφηεξν δηαδεδνκέλνη (ηνπιάρηζηνλ ζηε ρψξα καο) παξαβνιηθνί ειηαθνί ζπιιέθηεο. 

Μεγάιεο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

ειηαθή αθηηλνβνιία πξνθεηκέλνπ λα ζεξκάλνπλ ην ζεξκηθφ ξεπζηφ κηαο ζεξκηθήο 

κεραλήο, είλαη ηα ειηαθά ζεξκηθά εξγνζηάζηα. 

Έλαο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο εθκεηάιιεπζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, ν νπνίνο 

αλαπηχρζεθε κέζα ζην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 20
ν
 αηψλα, είλαη ε κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα κε ρξήζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ 

(photovoltaic cells). 
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3.2 Σν Φσηνβνιηατθό Φαηλόκελν 

Σν θσηνβνιηατθφ (Φ/Β) θαηλφκελν αθνξά ηε κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε 

ειεθηξηθή. Πξφθεηηαη γηα ηελ απνξξφθεζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ θσηφο απφ ηα 

ειεθηξφληα ησλ αηφκσλ ηνπ Φ/Β ζηνηρείνπ θαη ηελ απφδξαζε ησλ ειεθηξνλίσλ 

απηψλ απφ ηηο θαλνληθέο ηνπο ζέζεηο κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ξεχκαηνο. Σν 

ειεθηξηθφ πεδίν πνπ πξνυπάξρεη ζην Φ/Β ζηνηρείν νδεγεί ην ξεχκα ζην θνξηίν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

Δθηφο απφ ηε κνξθή ηεο εκπεξηερφκελεο δηφδνπ, ηα ειηαθά ζηνηρεία βαζίδνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο ζηε δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνζηαηηθνχ θξάγκαηνο δπλακηθνχ ην 

νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην πιάηνο ηνπ ζηνηρείνπ πνπ δέρεηαη ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. 

Απηφ ην θξάγκα δπλακηθνχ βξίζθεηαη θαηαλεκεκέλν ζε κηθξφ βάζνο απφ ηελ 

επηθάλεηα θαη ηνπνζεηείηαη απφ ηε πιεπξά απφ ηελ νπνία πξνζπίπηεη ην θσο. Κάζε 

θσηφλην ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο κε ελέξγεηα ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ην 

ελεξγεηαθφ δηάθελν ηνπ εκηαγσγνχ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνξξνθεζεί ζε έλα 

ρεκηθφ δεζκφ θαη λα δεκηνπξγεζεί έλα δεχγνο ειεχζεξσλ θνξέσλ: δειαδή έλα 

ειεθηξφλην ηεο δψλεο αγσγηκφηεηαο θαη κηα νπή ζηε δψλε ζζέλνπο. Ζ αλαγθαηφηεηα 

χπαξμεο ηνπ ειεθηξνζηαηηθνχ θξάγκαηνο δπλακηθνχ πεγάδεη απφ ηελ απαίηεζε 

δηαρσξηζκνχ ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ θνξέσλ θνξηίνπ θαη ηελ ζπγθέληξσζή ηνπο 

πάλσ ζηηο δχν φςεηο ηνπ ειηαθνχ ζηνηρείνπ, δειαδή ηε θσηηδφκελε θαη ηελ πίζσ 

φςε. πγθεθξηκέλα, κεξηθά απφ ηα δεχγε ησλ θνξέσλ απηψλ κέζα ή θαη δίπια απφ 

ηελ πεξηνρή ηνπ ειεθηξνζηαηηθνχ θξάγκαηνο δπλακηθνχ δηαρσξίδνληαη πξνθεηκέλνπ 

λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ δπλακηθή ηνπο ελέξγεηα. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

κεραληζκνχ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ηα ειεθηξφληα ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ ζθαίξεο 

κάδαο me  πνπ θπινχλ πάλσ ζε θεθιηκέλν επίπεδν ελψ νη νπέο ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ 

θπζαιίδεο πνπ αησξνχληαη κέζα ζε έλα πγξφ. ην κνληέιν απηφ, ην ειεθηξφλην 

ειαρηζηνπνηεί ηελ δπλακηθή ηνπ ελέξγεηα θηλνχκελν πξνο ηα θάησ ελψ ε θπζαιίδα 

ειαρηζηνπνηεί ηελ δπλακηθή ηεο ελέξγεηα θηλνχκελε πξνο ηα πάλσ ζε έλα δηάγξακκα 

δπλακηθήο ελέξγεηαο. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα δίνδν p-n ηα ειεχζεξα ειεθηξφληα 

εθηξέπνληαη πξνο ην ηκήκα ηχπνπ n θαη νη νπέο εθηξέπνληαη πξνο ηκήκα ηχπνπ p, κε 

απνηέιεζκα λα ζπζζσξεχνληαη θνξηία ζηηο δχν αληηθξηλέο επηθάλεηεο θαη λα 

δεκηνπξγείηαη κηα δηαθνξά δπλακηθνχ αλάκεζα ζηνπο αθξνδέθηεο ησλ δχν ηκεκάησλ 

ηνπ ειηαθνχ ζηνηρείνπ, γηα φζν δηάζηεκα ππάξρεη ε νπηηθή δηέγεξζε. Σν θαηλφκελν 

απηφ νλνκάδεηαη θσηνβνιηατθφ θαηλφκελν.  

3.2.1 Φσηνβνιηατθά ηνηρεία  

Σα θσηνβνιηατθά ζηνηρεία, πνπ νλνκάδνληαη θαη ειηαθά θχηηαξα ή θσηνζηνηρεία, 

απνηεινχλ ηα θχξηα ζπζηαηηθά ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ κεηαηξνπήο ηεο 

ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή ή ζπλνπηηθφηεξα ησλ θσηνβνιηατθψλ γελλεηξηψλ. 

Σν θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν, ζηε ζπλήζε κνξθή ηνπ, είλαη απιά κία δίνδνο επαθήο 

δχν εκηαγσγψλ, ηχπνπ p θαη n αληίζηνηρα, ζε κνξθή δίζθνπ, Δηθφλα 10. Ζ πεξηνρή 

απνγχκλσζήο ηεο έρεη δηακνξθσζεί έηζη ψζηε λα θαηαιακβάλεη κεγάιε έθηαζε. Σν 

πάρνο ηνπ ζηξψκαηνο ηνπ εκηαγσγνχ πνπ ζπλαληά ην θσο, είλαη ηφζν, ψζηε λα 

επηηξέπεη ζην θσο, πνπ ζα ζπκβάιιεη ζην Φ/Β θαηλφκελν, λα δηεηζδχεη, ηνπιάρηζηνλ 

ζηελ πεξηνρή απνγχκλσζεο. Ζ πεξηνρή απηή απνηειεί ηελ ελεξγφ πεξηνρή γηα ην Φ/Β 

θαηλφκελν. Σα  επί πιένλ δεκηνπξγνχκελα ειεχζεξα ειεθηξφληα ζηε κηα πιεπξά ηεο 

δηάηαμεο θαη νη επηπιένλ νπέο, ζηελ άιιε, σο απνηέιεζκα ηεο απνξξφθεζεο ησλ 

θσηνλίσλ, θπξίσο κέζα ζηελ πεξηνρή απνγχκλσζεο, σζνχληαη απφ ην ειεθηξηθφ 

πεδίν ηεο επαθήο, ζπλζέηνληαο ειεθηξηθφ ξεχκα, πνπ θαιείηαη Φσηφξεπκα. Ζ 
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ζπζζψξεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ ζηα δχν άθξα, ζπληεξεί, αλάινγα κε ηελ εμσηεξηθή 

ειεθηξηθή αληίζηαζε, κηα αμηφινγε δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ ησλ άθξσλ ηχπνπ n 

θαη ηχπνπ p. Ζ ηάζε απηή δηαθέξεη αλάινγα κε ην πιηθφ θαηαζθεπήο θαη ην κέγεζνο 

ηεο αθηηλνβνιίαο θαη θπκαίλεηαη απφ 0,5 έσο 1V, ελψ ε ππθλφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ 

ζπλερνχο ξεχκαηνο είλαη απφ 20 έσο 40 mA/ cm
2
 ηεο επηθάλεηαο ηνπ θσηνβνιηατθνχ 

ζηνηρείνπ. Χο ηειηθφ απνηέιεζκα πξνθχπηεη ην Φ/Β θαηλφκελν, πνπ ζπλίζηαηαη ζηε 

κεηαηξνπή ηεο ελέξγεηαο ηεο Ζ/Μ αθηηλνβνιίαο ζε ειεθηξηθή. Οη θσηνβνιηατθέο 

γελλήηξηεο, ινηπφλ, πεξηιακβάλνπλ πνιιά ειηαθά θχηηαξα, ζπλδεδεκέλα ζε ζεηξά θαη 

παξάιιεια θαζψο επίζεο θαη ηηο δηαηάμεηο ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο ή θαη κεηαηξνπήο 

ηνπ παξαγφκελνπ ζπλερνχο ξεχκαηνο (Ρ) ζε ελαιιαζζφκελν (ΔΡ). 

 

ΔΗΚΟΝΑ 10. ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΟ ΣΟΗΥΔΗΟ 

Σα θσηνβνιηατθά ζηνηρεία ρσξίδνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο [5]: 

1. Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ππξηηίνπ «κεγάινπ πάρνπο»: 

 Μνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ 

 Πνιπθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ 

 Φσηνβνιηατθά ζηνηρεία ηαηλίαο ππξηηίνπ. 

2. Φσηνβνιηατθά πιηθά ιεπηψλ επηζηξψζεσλ, thin film: 

 Άκνξθνπ Ππξηηίνπ 

 Γηζειελντλδηνχρνπ ραιθνχ (CuInSe
2
 ή CIS, κε πξνζζήθε γάιιηνπ CIGS) 

 Σεινπξηνχρνπ Kάδκηνπ (CdTe)  

 Αξζεληθνχρνπ Γαιιίνπ (GaAs)  

3. Τβξηδηθά Φσηνβνιηατθά ζηνηρεία θαη άιιεο ηερλνινγίεο 

3.2.1.1 Μνλνθξπζηαιιηθό Ππξίηην (Single Crystalline Silicon, sc-Si ) 

Σα πιαίζηα κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ θξπζηαιιηθφ ππξίηην. 

Σν θξπζηαιιηθφ ππξίηην κνξθνπνηείηαη ζε κεγάια θχιια, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

θαηαηκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έλα πιαίζην. Σα 

πιαίζηα απηνχ ηνπ είδνπο είλαη πην αθξηβά απφ ηα πιαίζηα πνιπθξπζηαιιηθνχ 

ππξηηίνπ θαζψο πξνέξρνληαη απφ ππξίηην θαιχηεξεο πνηφηεηαο-θαζαξφηεηαο, σζηφζν 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφηεξε ηθαλφηεηα κεηαηξνπήο θαη ζπρλά, ζε βάζνο ρξφλνπ, 

παξνπζηάδνπλ θαιχηεξε ζρέζε θφζηνπο-απφδνζεο. Ζ ηθαλφηεηα κεηαηξνπήο ηνπο 

είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 15-18%, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη απφ ηελ ειηαθή ελέξγεηα πνπ 
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πξνζπίπηεη ζηελ επηθάλεηά ηνπο, ην παξαπάλσ πνζνζηφ κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα. ην εξγαζηήξην έρνπλ επηηεπρζεί αθφκα κεγαιχηεξεο απνδφζεηο έσο θαη 

24,7% . 

Σν πάρνο ηνπο είλαη γχξσ ζηα 0,3mm. Σν κνλνθξπζηαιιηθά θσηνβνιηατθά ζηνηρεία 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ην πιενλέθηεκα ηεο θαιχηεξεο ζρέζεο απφδνζεο/επηθάλεηαο ή 

"ελεξγεηαθήο ππθλφηεηαο". Βαζηθέο ηερλνινγίεο παξαγσγήο κνλνθξπζηαιιηθψλ 

θσηνβνιηατθψλ είλαη ε κέζνδνο CZ (Czochralski) θαη ε κέζνδνο FZ (float zone). 

Ακθφηεξεο βαζίδνληαη ζηελ αλάπηπμε ξάβδνπ ππξηηίνπ. Σν κνλνθξπζηαιιηθφ 

θσηνβνιηατθφ κε ηελ πςειφηεξε απφδνζε ζην εκπφξην ζήκεξα, είλαη ηεο SunPower 

κε απφδνζε πιαηζίνπ 18,5%. Δίλαη κάιηζηα ην κνλαδηθφ πνπ έρεη ηηο κεηαιιηθέο 

επαθέο ζην πίζσ κέξνο ηνπ πάλει απνθνκίδνληαο έηζη κεγαιχηεξε επηθάλεηα 

αιιειεπίδξαζεο κε ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. 

    

ΔΗΚΟΝΑ 11. ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΜΟΝΟΚΡΤΣΑΛΛΗΚΟΤ ΠΤΡΗΣΗΟΤ  

3.2.1.2 Πνιπθξπζηαιιηθνύ Ππξηηίνπ (Multi Crystalline Silicon, mc-Si) 

Σν πάρνο ηνπο είλαη επίζεο πεξίπνπ 0,3mm. Ζ κέζνδνο παξαγσγήο ηνπο είλαη 

θζελφηεξε απφ απηήλ ησλ κνλνθξπζηαιιηθψλ γη' απηφ θαη ε ηηκή ηνπο είλαη ζπλήζσο 

ιίγν ρακειφηεξε. Οπηηθά κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη ηηο επηκέξνπο 

κνλνθξπζηαιιηθέο πεξηνρέο. ζν κεγαιχηεξεο είλαη ζε έθηαζε νη κνλνθξπζηαιιηθέο 

πεξηνρέο ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε απφδνζε γηα ηα πνιπθξπζηαιιηθά 

θσηνβνιηαηθά θειηά. 

ε εξγαζηεξηαθέο εθαξκνγέο έρνπλ επηηεπρζεί απνδφζεηο έσο θαη 20% ελψ ζην 

εκπφξην ηα πνιπθξπζηαιιηθά ζηνηρεία δηαηίζεληαη κε απνδφζεηο απφ 13 έσο θαη 15% 

γηα ηα θσηνβνιηατθά πιαίζηα (πάλει). Βαζηθφηεξεο ηερλνινγίεο παξαγσγήο είλαη: ε 

κέζνδνο απ' επζείαο ζηεξενπνίεζεο DS (directional solidification), ε αλάπηπμε 

ιησκέλνπ ππξηηίνπ ("ρχηεπζε") θαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή ρχηεπζε EMC.  

 

ΔΗΚΟΝΑ 12. ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΟΛΤΚΡΤΣΑΛΛΗΚΟΤ ΠΤΡΗΣΗΟΤ 
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3.2.1.3 Σαηλία Ππξηηίνπ (Ribbon Silicon) 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζρεηηθά λέα ηερλνινγία θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ. Αλαπηχζζεηαη 

απφ ηελ Evergreen Solar. Πξνζθέξεη έσο θαη 50% κείσζε ζηελ ρξήζε ηνπ ππξηηίνπ 

ζε ζρέζε κε ηηο "παξαδνζηαθέο ηερληθέο" θαηαζθεπήο κνλνθξπζηαιιηθψλ θαη 

πνιπθξπζηαιιηθψλ θσηνβνιηατθψλ θπςειψλ ππξηηίνπ. 

 Ζ απφδνζε γηα ηα θσηνβνιηατθά ζηνηρεία ηνπ έρεη θηάζεη πιένλ γχξσ ζην 12-13% 

ελψ ην πάρνο ηνπ είλαη πεξίπνπ 0,3mm. ην εξγαζηήξην έρνπλ επηηεπρζεί απνδφζεηο 

ηεο ηάμεο ηνπ 18%. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 13. ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΟ ΣΟΗΥΔΗΟ ΣΑΗΝΗΑ ΠΤΡΗΣΗΟΤ 

3.2.1.4 Γηζειελντλδηνύρνο Υαιθόο (CuInSe2 ή CIS, κε πξνζζήθε γάιιηνπ 

CIGS) 

Ο Γηζειελντλδηνχρνο Υαιθφο έρεη εμαηξεηηθή απνξξνθεηηθφηεηα ζην πξνζπίπησλ 

θσο αιιά ε απφδνζε ηνπ κε ηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο θπκαίλεηαη ζην 11% (πιαίζην).  

Δξγαζηεξηαθά έγηλε εθηθηή απφδνζε ζην επίπεδν ηνπ 18,8% ε νπνία είλαη θαη ε 

κεγαιχηεξε πνπ έρεη επηηεπρζεί κεηαμχ ησλ θσηνβνιηατθψλ ηερλνινγηψλ ιεπηήο 

επηζηξψζεσο. Με ηελ πξφζκημε γάιιηνπ CIGS ε απφδνζε ηνπ κπνξεί λα απμεζεί 

αθφκα πεξηζζφηεξν. Σν πξφβιεκα πνπ ππάξρεη είλαη φηη ην ίλδην ππάξρεη ζε 

πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο ζηελ θχζε. ηα επφκελα ρξφληα πάλησο αλακέλεηαη ην 

θφζηνο ηνπ λα είλαη αξθεηά ρακειφηεξν. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 14. ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΟ ΓΗΔΛΖΝΟΨΝΓΗΟΤΥΟΤ ΥΑΛΚΟΤ 
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3.2.1.5 Άκνξθν Ππξίηην (Amorphous ή Thin film Silicon, a-Si) 

Σα θσηνβνιηατθά ζηνηρεία απηά, έρνπλ αηζζεηά ρακειφηεξεο απνδφζεηο ζε ζρέζε κε 

ηηο δχν πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο. Πξφθεηηαη γηα ηαηλίεο ιεπηψλ επηζηξψζεσλ νη 

νπνίεο παξάγνληαη κε ηελ ελαπφζεζε εκηαγσγνχ πιηθνχ (ππξίηην ζηελ ελ ιφγσ 

πεξίπησζε) πάλσ ζε ππφζηξσκα ππνζηήξημεο, ρακεινχ θφζηνπο φπσο γπαιί ή 

αινπκίλην. Λφγσ ηεο κηθξφηεξεο πνζφηεηαο ππξηηίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ε ηηκή 

ηνπο είλαη γεληθφηεξα αξθεηά ρακειφηεξε.  

Ο ραξαθηεξηζκφο άμοπθο θυηοβοληαφκό πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηπραίν ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν είλαη δηαηεηαγκέλα ηα άηνκα ηνπ ππξηηίνπ. Οη επηδφζεηο πνπ επηηπγράλνληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο θσηνβνιηαηθα thin films ππξηηίνπ θπκαίλνληαη γηα ην πιαίζην απφ 6 

έσο 8% ελψ ζην εξγαζηήξην έρνπλ επηηεπρζεί απνδφζεηο αθφκα θαη 14%.  

Σν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα γηα ην θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν a-Si είλαη ην γεγνλφο 

φηη δελ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Δπίζεο, πιενλεθηεί 

ζηελ αμηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζε ζρέζε κε ηα θξπζηαιιηθά Φ/Β, φηαλ ππάξρεη 

δηάρπηε αθηηλνβνιία (ζπλλεθηά).  

Σν κεηνλέθηεκα ησλ άκνξθσλ πιαηζίσλ είλαη ε ρακειή ηνπο ελεξγεηαθή ππθλφηεηα 

θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη γηα ηελ παξαγσγή ίδηαο πνζφηεηαο ελέξγεηαο απαηηείηαη ζρεδφλ 

δηπιάζηα επηθάλεηα ζε ζρέζε κε ηα θξπζηαιιηθά θσηνβνιηατθά ζηνηρεία. Δπίζεο 

ππάξρνπλ ακθηβνιίεο φζσλ αθνξά ηε δηάξθεηα δσήο ησλ άκνξθσλ πιαηζίσλ κηαο θαη 

δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία απφ παιηέο εγθαηαζηάζεηο αθνχ ε ηερλνινγία είλαη ζρεηηθά 

θαηλνχξηα. Παξφια απηά, νη θαηαζθεπαζηέο πιένλ δίλνπλ εγγπήζεηο απφδνζεο 20 

εηψλ. Σν πάρνο ηνπ ππξηηίνπ είλαη πεξίπνπ 0,0001mm ελψ ην ππφζηξσκα κπνξεί λα 

έρεη πάρνο απφ 1 έσο 3mm. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 15.  ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΟ ΆΜΟΡΦΟΤ ΠΤΡΗΣΗΟΤ 

3.2.1.6 Σεινπξηνύρν Κάδκην (CdTe) 

Σν Σεινπξηνχρν Κάδκην έρεη ελεξγεηαθφ δηάθελν γχξσ ζην 1eV, ην νπνίν είλαη πνιχ 

θνληά ζην ειηαθφ θάζκα, θάηη πνπ ηνπ δίλεη ζνβαξά πιενλεθηήκαηα φπσο ηελ 

δπλαηφηεηα λα απνξξνθά ην 99% ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο. Οη ζχγρξνλεο 

ηερληθέο φκσο καο πξνζθέξνπλ απνδφζεηο πιαηζίνπ γχξσ ζην 6-8%. ην εξγαζηήξην, 

ε απφδνζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ έρεη θζάζεη ην 16%.  

Μειινληηθά αλακέλεηαη ην θφζηνο ηνπ λα πέζεη αξθεηά. εκαληηθφηεξνο 

θαηαζθεπαζηήο θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ CdTe είλαη ε First Solar. Σξνρνπέδε γηα 

ηελ ρξήζε ηνπο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην θάδκην, ζχκθσλα κε έξεπλεο, είλαη 

θαξθηλνγφλν κε απνηέιεζκα λα πξνβιεκαηίδεη ην ελδερφκελν εθηεηακέλεο ρξήζεο 
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ηνπ. Δπίζεο πξνβιεκαηίδεη ή έιιεηςε ηνπ Σειινπξίνπ. εκαληηθφηεξε ρξήζε ηνπ 

είλαη ή ελζπιάθσζε ηνπ ζην γπαιί σο δνκηθφ πιηθφ (BIPV Building Integrated 

Photovoltaic). 

 

ΔΗΚΟΝΑ 16. ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΟ ΣΔΛΟΤΡΗΟΤΥΟΤ ΚΑΓΜΗΟΤ 

3.2.1.7 Αξζεληθνύρν Γάιιην (GaAs) 

Σν Γάιιην είλαη έλα παξαπξντφλ ηεο ξεπζηνπνίεζεο άιισλ κεηάιισλ, φπσο ην 

αινπκίλην θαη ν ςεπδάξγπξνο. Δίλαη πην ζπάλην αθφκα θαη απφ ηνλ ρξπζφ. Σν 

Αξζέλην δελ είλαη ζπάλην άιια έρεη ην κεηνλέθηεκα φηη είλαη δειεηεξηψδεο. 

Σν αξζεληθνχρν γάιιην έρεη ελεξγεηαθφ δηάθελν 1,43eV, πνπ είλαη ηδαληθφ γηα ηελ 

απνξξφθεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο.  

Ζ απφδνζε ηνπ, ζηελ κνξθή πνιιαπιψλ ζπλελψζεσλ (multijunction), είλαη ε 

πςειφηεξε πνπ έρεη επηηεπρζεί θαη αγγίδεη ην 29%. Δπίζεο, ηα θσηνβνιηατθά 

ζηνηρεία GaAs είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθά ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο, γεγνλφο πνπ 

επηβάιιεη ζρεδφλ ηελ ρξήζε ηνπο ζε εθαξκνγέο ειηαθψλ ζπγθεληξσηηθψλ 

ζπζηεκάησλ (solar concentrators). Σα θσηνβνιηαηθα ζηνηρεία GaAs έρνπλ ην 

πιενλέθηεκα φηη αληέρνπλ ζε πνιχ πςειέο πνζφηεηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Γηα 

απηφ, αιιά θαη ιφγσ ηεο πνιχ πςειήο απφδνζεο ηνπο, ελδείθλπληαη γηα δηαζηεκηθέο 

εθαξκνγέο. Σν κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκα απηήο ηεο ηερλνινγίαο είλαη ην ππεξβνιηθφ 

θφζηνο ηνπ κνλνθξπζηαιιηθνχ GaAs ππνζηξψκαηνο. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 17. ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΟ ΑΡΔΝΗΚΟΤΥΟΤ ΓΑΛΛΗΟΤ 

3.2.1.8 Τβξηδηθά Φσηνβνιηατθά ηνηρεία 

Έλα πβξηδηθφ θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν απνηειείηαη απφ ζηξψζεηο πιηθψλ δηαθφξσλ 

ηερλνινγηψλ κε ζεκαληηθφηεξν αληηπξφζσπν ηα HIT (Heterojunction with Intrinsic 
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Thin-layer). Δίλαη ηα πην γλσζηά εκπνξηθά πβξηδηθά θσηνβνιηατθά ζηνηρεία θαη 

απνηεινχληαη απφ δχν ζηξψζεηο άκνξθνπ ππξηηίνπ (πάλσ θαη θάησ) ελψ ελδηάκεζα 

ππάξρεη κηα ζηξψζε κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ.  

Καηαζθεπάδεηαη απφ ηελ Sanyo Solar. Σν κεγάιν πιενλέθηεκα απηήο ηεο 

ηερλνινγίαο είλαη ν πςειφο βαζκφο απφδνζεο ηνπ πιαηζίνπ πνπ θηάλεη ζε εκπνξηθέο 

εθαξκνγέο ζην 17,2% θαη ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ρξεηαδφκαζηε κηθξφηεξε επηθάλεηα 

γηα λα έρνπκε ηελ ίδηα εγθαηεζηεκέλε ηζρχ. Σα αληίζηνηρα θσηνβνιηατθά ζηνηρεία 

έρνπλ απφδνζε 19,7%. Άιια πιενλεθηήκαηα γηα ηα πβξηδηθά θσηνβνιηατθά ζηνηρεία 

είλαη ε πςειή ηνπο απφδνζε ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο αιιά θαη ε κεγάιε ηνπο 

απφδνζε ζηελ δηαρεφκελε αθηηλνβνιία. Φπζηθά, αθνχ πξνζθέξεη ηφζα πνιιά, ην 

πβξηδηθφ θσηνβνιηαηθν είλαη θαη θάπσο αθξηβφηεξν ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά 

θσηνβνιηατθά πιαίζηα.  

3.2.1.9 Άιιεο Σερλνινγίεο 

Ζ ηερλνινγία ησλ θσηνβνιηατθψλ εμειίζζεηαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο θαη δηάθνξα 

εξγαζηήξηα ζηνλ θφζκν παξνπζηάδνπλ λέεο παηέληεο. Κάπνηεο απφ ηηο ηερλνινγίεο 

θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαίλεηαη λα μερσξίδνπλ θαη κειινληηθά πηζαλψο λα 

γίλεη επξεία ε ρξήζε ηνπο είλαη:  

 Ναλνθξπζηαιιηθά θσηνβνιηατθά ζηνηρεία ππξηηίνπ (nc-Si) 

 Οξγαληθά/Πνιπκεξή ζηνηρεία 

3.3 Ηζηνξηθή Δμέιημε Φσηνβνιηατθώλ 

1839 Παξαηήξεζε ηνπ θσηνβνιηατθνχ θαηλφκελνπ ζε κεηαιιηθά ειεθηξφδηα Pt, Ag 

κέζα ζε ειεθηξνιχηε. Ο Γάιινο θπζηθφο Edmond Becquerel (1820 - 1891) 

αλαθάιπςε ην θσηνβνιηατθφ θαηλφκελν θαηά ηελ δηάξθεηα πεηξακάησλ ηνπ κε κηα 

ειεθηξνιπηηθή επαθή θηηαγκέλε απφ δχν κεηαιιηθά ειεθηξφδηα. 

1876 Ο Adams (1836 - 1915) θαη ν θνηηεηήο ηνπ Day παξαηήξεζαλ φηη κηα 

πνζφηεηα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο παξαγφηαλ απφ ην ζειήλην (Se) φηαλ απηφ ήηαλ 

εθηεζεηκέλν ζην θσο. 

1918 Ο Πνισλφο Czochralski (1885 - 1953) πξφζζεζε ηελ κέζνδν παξαγσγήο 

εκηαγσγνχ κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ (Si) κε ηελ ζρεηηθή έξεπλα ηνπ, ε νπνία 

κάιηζηα ρξεζηκνπνηείηαη βειηηζηνπνηεκέλε αθφκα θαη ζήκεξα. 

1937 Καηαζθεπή θσηνβνιηατθνχ ζηνηρείνπ απφ PbS (Fischer & Godden). 

1939 Καηαζθεπή θσηνβνιηατθνχ ζηνηρείνπ απφ Se κε απφδνζε 1%. 

1941 Καηαζθεπή ηνπ πξψηνπ θσηνβνιηατθνχ ζηνηρείνπ απφ Si (Ohl). 

1949 Οη Mott θαη Schottky αλέπηπμαλ ηελ ζεσξία ηεο δηφδνπ ζηαζεξήο θαηάζηαζεο. 

ην κεηαμχ, ε θβαληηθή ζεσξία είρε μεδηπισζεί. Ο δξφκνο πιένλ γηα ηηο πξψηεο 

πξαθηηθέο εθαξκνγέο είρε αλνίμεη. 

1954 Σν πξψην ειηαθφ θειί ήηαλ γεγνλφο ζηα εξγαζηήξηα ηεο Bell ην 1954 απφ ηνπο 

Chapin, Fuller θαη Pearson. Ζ απφδνζε ηνπ ήηαλ 6% εθκεηάιιεπζε ηεο 

πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. 

1956 Ζ πξψηε εκπνξηθή παξαγσγή ειηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ εηαηξεία Hoffmann. 
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1958 Δθηφμεπζε ηνπ ακεξηθάληθνπ δνξπθφξνπ Vanguard I ν νπνίνο έρεη σο 

βνεζεηηθή πεγή ελέξγεηαο 6 ζηνηρεία Si. 

1958 Ζ ηερλνινγία ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ πξνζαξηάηαη ζηνλ ρψξν ησλ 

δηαζηεκηθψλ εθαξκνγψλ φηαλ ηνπνζεηήζεθε έλα απηφλνκν θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα 

ζηνλ δνξπθφξν Vanguard I. Σν ζχζηεκα απηφ ιεηηνχξγεζε επηηπρψο γηα 8 νιφθιεξα 

ρξφληα θαη ήηαλ έλα απφ ηα πξψηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. Απφ ην ρξνληθφ απηφ 

ζεκείν θαη κεηά, ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα άξρηζαλ λα ελζσκαηψλνληαη ζηαδηαθά 

ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο θαη ε ηερλνινγία λα βειηηψλεηαη ζπλερψο. 

1959 Καηαζθεπή θσηνβνιηατθνχ ζηνηρείνπ απφ CdS κε απφδνζε 5%. 

1962 Ζ κεγαιχηεξε Φ/Β εγθαηάζηαζε ζηνλ θφζκν γίλεηαη ζηελ Ηαπσλία απφ ηελ 

Sharp, ζε έλαλ θάξν. Ζ εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 242Wp. 

Σα θσηνβνιηατθά μεθίλεζαλ ινηπφλ λα θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο, αιιά ιφγσ ηνπ 

πςεινχ θφζηνπο παξαγσγήο ε εθαξκνγή ηνπο ήηαλ δπλαηή κφλν ζε εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο απηφλνκσλ ζπζηεκάησλ. Ζ έξεπλα φκσο πξνρσξνχζε θαη ε απφδνζε 

ησλ Φ/Β ζπλερψο βειηησλφηαλ. Κπξηφηεξνο πειάηεο ησλ θσηνβνιηατθψλ ηηο 

δεθαεηίεο πνπ αθνινχζεζαλ είλαη ε NASA. 

Οη πςειέο ηηκέο ζηα θσηνβνιηατθά ήηαλ ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο πνπ δελ ππήξρε 

πεξηζζφηεξν ελζνπζηψδεο απνδνρή απφ ηελ αγνξά. Δλδεηθηηθά ε ηηκή ησλ 

θσηνβνιηατθψλ μεθηλάεη απφ ηα 500$ αλά εγθαηεζηεκέλν Watt ην 1956, ελψ κεηά 

απφ 14 ρξφληα, ην 1970 αγγίδεη ηα 100$/Watt. To 1973 νη βειηηψζεηο ζηηο κεζφδνπο 

παξαγσγήο θέξλνπλ ην θφζηνο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηα 50$/Watt.  

1972 Καηαζθεπή ηψδνπο ειηαθνχ ζηνηρείνπ Si κε απφδνζε 14% (Lindmayer & 

Allison). 

1976 Καηαζθεπή θσηνβνιηατθνχ ζηνηρείνπ απφ άκνξθν ππξίηην (a-Si) κε απφδνζε 

0,01% (Carlson & Wronski). 

1977 Καηαζθεπή ειηαθνχ ζηνηρείνπ απφ GaAs κε απφδνζε 16% (Kameth). 

1980 Ζ πξψηε εγθαηάζηαζε PV πνπ θηάλεη ζηα επίπεδα ηνπ 1MW γίλεηαη ζηελ 

Καιηθφξληα απφ ηελ ARCO Solar, ρξεζηκνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο ηεο ηξνρηάο ηνπ ειίνπ 2 αμφλσλ (dual-axis trackers). 

1981 Πηήζε πάλσ απφ ηελ  Μάγρε ηνπ αεξνπιάλνπ Solar Challenger εμνπιηζκέλνπ 

κε 16.128 θσηνβνιηατθά ζηνηρεία Si ζπλνιηθήο ηζρχνο 2,7kW. Ζ πξψηε 

εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ηζρχνο 100kWp ζηελ Διιάδα, ε κεγαιχηεξε ζηελ 

Δπξψπε. 

1983 Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ πξψηνπ θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ ηζρχνο 1MWp ζηελ 

Βηθηξνβίι. H παγθφζκηα παξαγσγή Φ/Β θηάλεη ηα 22MW θαη ν ζπλνιηθφο ηδίξνο ηα 

250.000.000$.  

1999 H εηαηξία Spectrolab ζε ζπλεξγαζία κε ην NREL αλαπηχζζνπλ έλα 

θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν κε απφδνζε 32,3%. Σν ζηνηρείν απηφ είλαη ζπλδπαζκφο ηξηψλ 

πιηθψλ (ζηξψζεσλ) θαη εηδηθφ γηα εθαξκνγέο ζε ζπγθεληξσηηθά ζπζηήκαηα CPV. 

Σελ ίδηα ρξνληά, ην ξεθφξ ζηελ απφδνζε ησλ Thin Films θηάλεη ζην 18.8%. Ζ 

παξαγσγή φισλ ησλ ηερλνινγηψλ ησλ Φ/Β πάλει θηάλεη ζπλνιηθά ηα 200 MegaWatt. 

2004 Ζ καδηθή είζνδνο κεγάισλ εηαηξεηψλ ζηνλ ρψξν ησλ Φ/Β θέξλεη ηελ καδηθή 

παξαγσγή θαη απηή κε ηελ ζεηξά ηεο ηελ ηηκή ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ ζπζηεκάησλ ζηα 
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6,5 €/Wp. Ζ Γεξκαλία θαη ε Ηαπσλία θπξηαξρνχλ ζηελ θαηαζθεπή Φ/Β πάλει θαη 

πιένλ ζε φιεο ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο αξρίδνπλ, κε ηνλ έλαλ (παξαγσγή εμνπιηζκνχ) 

ή ηνλ άιινλ ηξφπν (θαηαζθεπή Φ/Β εγθαηαζηάζεσλ), λα πηνζεηνχλ ηηο ηερλνινγίεο 

ησλ θσηνβνιηατθψλ θαη λα ηηο παγηψλνπλ ζηελ ζπλείδεζε ησλ επελδπηψλ αιιά θαη 

ησλ θαηαλαισηψλ ελέξγεηαο. Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή ην 2004 έθηαζε ηα 1.200 MW 

Φ/Β ζηνηρείσλ ελψ ν ηδίξνο ηεο ίδηαο ρξνληάο άγγημε ηα 6.500.000.000$. 

ήκεξα, κε νηθνλνκίεο κεγάιεο θιίκαθαο, έρνπλ επηηεπρζεί κεγάιεο απνδφζεηο ζηα 

θξπζηαιιηθά θπξίσο πιηθά θαη αξθεηέο ρψξεο, κε πξσηνπφξεο ηελ Γεξκαλία θαη ηελ 

Ηαπσλία, πνπ έρνπλ ήδε επελδχζεη ηεξάζηηα θνλδχιηα κε ζθνπφ ηελ επξχηεξε 

εθκεηάιιεπζε ηεο θσηνβνιηατθήο ηερλνινγίαο. 

Ήδε βέβαηα νη ρψξεο απηέο έρνπλ αξρίζεη θαη απνιακβάλνπλ ηνπο θαξπνχο ηεο 

εμειηγκέλεο ηερλνγλσζίαο ηνπο. 

3.4 Ζιεθηξηθά Υαξαθηεξηζηηθά Σσλ Φσηνβνιηατθώλ ηνηρείσλ  

Με ζηφρν ηελ εθηίκεζε ησλ ειεθηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηε ιεηηνπξγία ελφο 

θσηνβνιηατθνχ ζηνηρείνπ, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απνηειεί κηα πεγή ξεχκαηνο πνπ 

ειέγρεηαη απφ κηα δίνδν, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ απινπνηεκέλν δηάγξακκα: 

 

ΔΗΚΟΝΑ 18. ΑΠΛΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΗΟΓΤΝΑΜΟ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΚΤΚΛΧΜΑ ΔΝΟ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΟΤ ΣΟΗΥΔΗΟΤ 

ε ζπλζήθεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο, απνθαζίζηαηαη ηζνξξνπία, φηαλ ε ηάζε, πνπ 

αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηηο δχν φςεηο ηνπ ζηνηρείνπ, πξνθαιεί έλα αληίζεην ξεχκα 

πνπ αληηζηαζκίδεη ην θσηφξεπκα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηζρχεη ε ζρέζε: 
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απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε ηηκή ηεο ηάζεο αλνηθηνθχθισζεο Voc ηνπ ζηνηρείνπ: 
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Καηά ηε ιεηηνπξγία ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ, ε ηηκή ηνπ Ιθ είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξε απφ ηελ Ιο θη επνκέλσο ε παξαπάλσ ζρέζε κπνξεί λα απινπνηεζεί ζηελ 













o

oc
I

I

e

kT
V


ln  



Κεθάιαην 3: ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

103 

 

πνπ δείρλεη ηε ινγαξηζκηθή κεηαβνιή ηεο ηάζεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο ζε ζπλάξηεζε 

κε ην θσηφξεπκα, δειαδή κε ηελ έληαζε ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ δέρεηαη ην 

θσηνβνιηαηθν ζηνηρείν.  

ηελ άιιε αθξαία πεξίπησζε, δειαδή ζε ζπλζήθεο βξαρπθχθισζεο αλάκεζα ζηηο 

δχν φςεηο ηνπ ζηνηρείνπ, ην ξεχκα Isc ζα ηζνχηαη κε ην παξαγφκελν θσηφξεπκα: 

II sc   

ηαλ φκσο ην θχθισκα ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζηνηρείνπ θιείζεη δηακέζνπ κηαο 

εμσηεξηθήο αληίζηαζεο R
L 

, ην ξεχκα ζα πάξεη κηα κηθξφηεξε ηηκή I
L 

πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηε ιχζε ηεο εμίζσζεο : 
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Γηα θάπνηα ηηκή ηεο αληίζηαζεο, ε ηζρχο πνπ παξάγεη ην θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν 

γίλεηαη κέγηζηε. ηηο ζπλζήθεο απηέο, αληηζηνηρεί κηα βέιηηζηε ηάζε Vm, πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε ιχζε ηεο εμίζσζεο : 
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3.4.1 πληειεζηήο Πιήξσζεο 

Ο ιφγνο ηεο κέγηζηεο ειεθηξηθήο ηζρχνο Pm=Im·Vm πξνο ην γηλφκελν ηεο 

βξαρπθπθισκέλεο έληαζεο επί ηελ αλνηθηνθπθισκέλε ηάζε, Isc·Voc, ελφο 

θσηνβνιηατθνχ ζηνηρείνπ, νλνκάδεηαη ζπληειεζηήο πιήξσζεο FF (fill factor). 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 17. ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΠΛΖΡΧΖ 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην απινπνηεκέλν ειεθηξηθφ ηζνδχλακν πνπ 

πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο δελ θαιχπηεη ηελ πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ. Μηα ζσζηφηεξε πξνζέγγηζε απνηειεί ην ηζνδχλακν θχθισκα 
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ηεο Δηθφλαο 19 θαζψο πεξηέρεη ηηο αλαπφθεπθηεο αληηζηάζεηο Rs πνπ παξεκβάιινληαη 

ζηελ θίλεζε ησλ θνξέσλ κέζα ζηνλ εκηαγσγφ θαη ζηηο επαθέο κε ηα ειεθηξφδηα. 

Δπηπιένλ, επεηδή ε αληίζηαζε δηακέζνπ ηεο δηφδνπ δελ έρεη άπεηξε ηηκή, αθνχ ιφγσ 

αλαπφθεπθησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ειαηησκάησλ γίλνληαη δηαξξνέο ξεχκαηνο, ην 
ηζνδχλακν θχθισκα πεξηέρεη θαη ηελ παξάιιειε αληίζηαζε Rsh. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 19. ΠΛΖΡΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΗΟΓΤΝΑΜΟ Φ/Β ΣΟΗΥΔΗΟΤ 

ηελ πεξίπησζε απηή ε ζρέζε κεηαμχ ξεχκαηνο-ηάζεο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 
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Ζ ραξαθηεξηζηηθή ηάζεο-έληαζεο (V-I) ελφο Φ/Β ζηνηρείνπ έρεη ηε κνξθή ηνπ 

δηαγξάκκαηνο 18. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 18. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΖ I-V. VM ΚΑΗ IM ΔΗΝΑΗ Ζ ΣΑΖ ΚΑΗ Ζ ΈΝΣΑΖ ΠΟΤ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤΝ 

ΣΖ ΜΔΓΗΣΖ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΖ ΗΥΤ PM 

Απφ ηελ ραξαθηεξηζηηθή θαίλεηαη φηη ζα ππάξρεη θάπνηα ηηκή ηεο αληίζηαζεο ηνπ 

θνξηίνπ γηα ηελ νπνία ε ηζρχο πνπ παξάγεηαη απφ ην Φ/Β ζηνηρείν ζα είλαη κέγηζηε 

θαη ζε απηφ αληηζηνηρνχλ νη κέγηζηεο ηηκέο ηάζεο Vm θαη έληαζεο Im. Δπνκέλσο, είλαη 

θαηαλνεηφ φηη ε ηζρχο πνπ παξάγεηαη γηα θάζε δεχγνο ηηκψλ ηάζεο-έληαζεο δελ είλαη 

πάληα ζηαζεξή αιιά κεδελίδεηαη, φπσο θαίλεηαη εχθνια ζηηο αθξαίεο ζπλζήθεο 

αλνηρηνθχθισζεο-βξαρπθχθισζεο θαη παξνπζηάδεη έλα κέγηζην γηα ζπγθεθξηκέλε 

ηηκή ηάζεο-έληαζεο. Δπηζπκεηφ είλαη ινηπφλ ζε θάζε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ, 

νη ζπζηνηρίεο λα ιεηηνπξγνχλ παξάγνληαο ηηο ηηκέο απηέο ηάζεο-έληαζεο πνπ δίλνπλ 

θάζε ζηηγκή ηε κέγηζηε ηζρχ. ηαλ ε θσηνβνιηατθή γελλήηξηα ηξνθνδνηεί απεπζείαο 
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έλα ζπγθεθξηκέλν θνξηίν, θάηη ηέηνην δελ είλαη εθηθηφ θαζψο ε ηηκή ηνπ θνξηίνπ έρεη 

ζπγθεθξηκέλε αληίζηαζε. ηαλ φκσο κεηαμχ γελλεηξηψλ θαη θαηαλάισζεο 

παξεκβάιινληαη ειεθηξνληθά γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηζρχνο, ηε ξχζκηζε θφξηηζεο 

ζπζζσξεπηψλ, ηελ αλχςσζε ή θαη ηελ αιιαγή κνξθήο ηεο παξαγφκελεο ηάζεο, ηφηε 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ απηέο ζε έλα κέγηζην ζεκείν. Απηφ ην 

αλαιακβάλνπλ εηδηθνί αληρλεπηέο ηεο κέγηζηεο ηζρχνο ή maximum power point 

trackers (MPPT). 

3.4.2 Απόδνζε Φσηνβνιηατθώλ 

Οη πην βαζηθέο παξάκεηξνη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ θσηνβνιηατθψλ είλαη ν ζπληειεζηήο πιήξσζεο (FF), ην ξεχκα 

βξαρπθπθιψζεσο (Izc) θαη ε ηάζε αλνηρηνθπθιψζεσο (Voc ). Οη παξάκεηξνη απηέο 

θαζνξίδνπλ ηελ απφδνζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ, ε νπνία ηζνχηαη κε ην ιφγν 

ηεο κέγηζηεο απνδηδφκελεο ηζρχνο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζηνηρείνπ, πξνο ηελ 

πξνζπίπηνπζα θσηεηλή ηζρχ, αλά κνλάδα επηθάλεηαο. Έηζη ν ζπληειεζηήο απφδνζεο 

ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 

AH

VIFF

AH

VI

AH

P
n ocscmmm












 , φπνπ 

Ζ, ε έληαζε ηεο αθηηλνβνιίαο (ππθλφηεηα ηζρχνο) πνπ δέρεηαη φιε ε επηθάλεηα ηνπ 

ειηαθνχ ζηνηρείνπ θαη 

Α, ην εκβαδφλ ηεο επηθάλεηαο απηήο. 

Χο κέγηζηε ηζρχ ηνπ Φ/Β ζηνηρείνπ ζεσξνχκε απηήλ πνπ ιακβάλνπκε φηαλ ε έληαζε 

ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο είλαη 1000W/m², ππφ ηηο αθφινπζεο ζπλζήθεο: 

 Θεξκνθξαζία Φ/Β ζηνηρείνπ 25 ˚C. 

 Μάδα αέξα 1,5 

Ζ ηηκή απηή ηεο έληαζεο ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο νλνκάδεηαη θαη έληαζε 

αθηηλνβνιίαο ελφο ήιηνπ, δειαδή: 

1SUN=1000W/m
2
=1kW/m

2
  

Αληίζηνηρα, ε ηζρχο πνπ παξάγεηαη απφ έλα Φ/Β πιαίζην φηαλ δέρεηαη αθηηλνβνιία 

1SUN κε ηελ ειάρηζηα απαηηνχκελε επηθάλεηά ηνπ νλνκάδεηαη Watt αηρκήο (Wp-

peak Watt). 

3.5 Σξόπνη ηήξημεο Σσλ πιιεθηώλ Καη Πξνζαλαηνιηζκόο Σνπο 

Γηαθξίλνληαη ηξεηο δηαθνξεηηθνί ηξφπνη ζηήξημεο ζπιιεθηψλ. 

 ηαζεξήο ζηήξημεο, 

 επνρηαθά ξπζκηδφκελεο ζηήξημεο 

 θαη ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ηεο ζέζεο ηνπ ήιηνπ, κε δηάηαμε πνπ νλνκάδεηαη 

ειηνηξφπην (Solar Tracker). 

Ζ παξαθάησ εηθφλα δείρλεη κεξηθνχο ραξαθηεξηζηηθνχο ηξφπνπο ζηήξημεο Φ/Β 

ζπζηνηρηψλ. 
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ΔΗΚΟΝΑ 20.(Α) ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ Φ/Β ΤΣΟΗΥΗΑ ΜΔ ΣΑΘΔΡΖ ΓΧΝΗΑ ΚΛΗΖ (Β) ΤΣΟΗΥΗΑ ΜΔ 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΣΡΟΦΖ ΓΤΡΧ ΑΠΟ ΟΡΗΕΟΝΣΗΟ ΑΞΟΝΑ (ΑΛΛΑΓΖ ΕΔΝΗΘΗΑ ΓΧΝΗΑ ΣΖ ΤΣΟΗΥΗΑ) (Γ) 

ΤΣΟΗΥΗΑ Δ ΖΛΗΟΣΡΟΠΗΟ ΑΕΗΜΟΤΘΗΑΚΖ ΣΡΟΦΖ, ΜΔ ΣΑΘΔΡΖ ΓΧΝΗΑ ΚΛΗΖ (Γ) ΤΣΟΗΥΗΑ ΜΔ 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΣΡΟΦΖ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ (XX΄), ΠΟΤ  ΓΗΑΣΖΡΔΗΣΑΗ ΚΔΚΛΗΜΔΝΟ ΤΝΖΘΧ ΤΠΟ 

ΓΧΝΗΑ ΗΖ ΣΟΤ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟΤ ΠΛΑΣΟΤ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ (Δ) ΣΤΠΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΖΛΗΟΣΡΟΠΗΟΤ (TRACKER) ΓΤΟ 

ΑΞΟΝΧΝ. (Σ) Φ/Β ΤΣΟΗΥΗΑ ΣΖ ΣΔΓΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ (Ε) Φ/Β ΠΛΑΗΗΑ Δ ΓΗΑΦΟΡΔ ΘΔΔΗ Δ ΜΔΓΑΛΖ 

ΟΗΚΟΓΟΜΖ (ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΠΟ ΚΛΗΖ ΣΖ ΣΔΓΖ ΚΑΗ Δ ΠΡΟΒΟΛΟΤ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΑ (FACADE) Δ 

ΟΦΔΗ ΝΟΣΗΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ). 

 ηήξημε Σνπ πιιέθηε Με ηαζεξή Γσλία Κιίζεο-Γσλία Κιίζεο Γηα Βέιηηζηε 

Δλεξγεηαθή Απνιαβή 

Ζ απνπζία θηλεηψλ κεξψλ θαηά ηελ ζηήξημε ηεο ζπζηνηρίαο κε ζηαζεξή θιίζε, 

πξνζδίδεη ζηε δηάηαμε επαξθή κεραληθή αληνρή, ηδηαίηεξα κάιηζηα αλ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηνρέο φπνπ επηθξαηνχλ ηζρπξνί άλεκνη. ηαηηθέο ζπιιεθηηθέο 

επηθάλεηεο ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ελζσκαησκέλεο ζε θηίξηα (Δηθφλα 20, 

πεξηπηψζεηο (α), (ζη), (δ)). Ζ πην απνδνηηθή πεξίπησζε είλαη εθείλε θαηά ηελ νπνία ν 

ρψξνο εγθαηάζηαζεο ηεο ζπζηνηρίαο ησλ ζπιιεθηψλ, δέρεηαη ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, φιν ην έηνο. Καηά θαλφλα επηιέγεηαη 

λφηηνο αδηκνπζηαθφο πξνζαλαηνιηζκφο γηα ηε ζπζηνηρία θαη γσλία θιίζεο θνληά ζην 

γεσγξαθηθφ πιάηνο ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ Δηθφλα. 

ηαλ ε γσλία θιίζεο ηζνχηαη αθξηβψο κε ην γεσγξαθηθφ πιάηνο θ ηνπ ηφπνπ, νη 

αθηίλεο ηνπ ήιηνπ πξνζπίπηνπλ θάζεηα ζην ζπιιέθηε δχν θνξέο ην ρξφλν (ην 

κεζεκέξη ησλ ηζεκεξηψλ). 
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ΔΗΚΟΝΑ 21. (Α) ΣΑΘΔΡΖ ΣΖΡΗΞΖ Δ ΔΣΖΗΑ ΒΑΖ, ΜΔ ΓΧΝΗΑ ΚΛΗΖ Β=Φ-(10
Ο
 ΔΧ 15

Ο
) (Β) ΔΠΟΥΗΚΖ 

ΡΤΘΜΗΖ ΣΖ ΚΛΗΖ ΣΟΤ ΤΛΛΔΚΣΖ ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΜΔΑ ΣΟ ΔΣΟ. ΘΖ:ΘΔΡΗΝΟ ΖΛΗΟΣΑΗΟ. ΥΖ: 

ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΖΛΗΟΣΑΗΟ. Η: ΗΖΜΔΡΗΔ. 

Σν κέγηζην χςνο ηνπ ήιηνπ, πνπ ζπκβαίλεη ην ειηαθφ κεζεκέξη, ELM, κεηαβάιιεηαη 

θαζεκεξηλά απφ ηελ ειάρηζηε ηηκή ELMει=(90
ν
-ι)-23,5

ν
 (22 Γεθεκβξίνπ), κέρξη ηελ 

κέγηζηε ELMκεγ=(90
ν
-ι)+23,5

ν
 (21 Ηνπλίνπ) θαη ζηε ζπλέρεηα ειαηηψλεηαη 

επαλεξρφκελν ζηελ ηηκή ηεο 22
εο

 Γεθεκβξίνπ. Αληίζηνηρα, ε γσλία ησλ αθηηλψλ ηνπ 

ειίνπ θαηά ηε κεζνπξάλεζε ηνπ, σο πξνο ηελ θάζεηε ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζπιιέθηε, 

κεηαβάιιεηαη απφ -23,5
ν
 έσο +23,5

ν
. Θα πεξίκελε θαλείο ε κέζε εκεξήζηα ηηκή ηεο 

εηήζηαο ελεξγεηαθήο απνιαβήο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, φηαλ ν ζπιιέθηεο έρεη 

γσλία θιήζεο ίζε κε ι ηνπ ηφπνπ, λα έρεη ηε κέγηζηε ηηκή γηα ηνλ ηφπν, ζε ζρέζε κε 

ηηο άιιεο γσλίεο θιίζεο. 

εκαληηθφ ξφιν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο βέιηηζηεο γσλίαο ζπιιέθηε κε ζηαζεξή 

θιίζε, παίδνπλ νη επηθξαηνχζεο, ζηελ πεξηνρή, κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο 

θαζνξίδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπληζησζψλ ηεο νιηθήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, 

απεπζείαο θαη δηάρπηεο, θαζψο θαη ην δείθηε αλαθιαζηηθφηεηαο ηνπ εδάθνπο. Γηα λα 

πξνθχςεη ε βέιηηζηε γσλία ηνπ ζπιιέθηε, επηβάιιεηαη λα θαηαγξαθνχλ ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο απηνχο θαη ηδηαίηεξα κεηξήζεηο ηεο νιηθήο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο, ζε δηάθνξεο γσλίεο θιίζεο ζπιιέθηε. πλήζσο επεηδή ηέηνηεο 

κεηξήζεηο δελ είλαη δηαζέζηκεο, αξθνχλ κεηξήζεηο ζε νξηδφληηα ηνπνζεηεκέλν 

αηζζεηήξα (ππξαλφκεηξν), γηα κηα ζεηξά εηψλ, γη' απηή ηελ πεξηνρή. Μπνξνχλ επίζεο 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζπιιερζεί ζηελ πιεζηέζηεξε πξνο απηή 

πεξηνρή, ιακβάλνληαο ππφςε πηζαλή δηαθνξνπνίεζε ηνπ albedo ηνπ ηφπνπ. Με βάζε 

ηηο κεηξήζεηο απηέο πξνζδηνξίδεηαη ε νιηθή αθηηλνβνιία ηνπ ζπιιέθηε, απ' φπνπ 

πξνθχπηεη, πξνζεγγηζηηθά, ε βέιηηζηε γσλία θιίζεο ηνπ, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή. 

ηνλ πίλαθα δίλνληαη ελδεηθηηθέο ηηκέο γσληψλ θιίζεο ζπιιεθηψλ ζε δηαθνξεηηθά 

γεσγξαθηθά πιάηε. Αλ δε δηαηίζεληαη κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα γηα ηνλ ηφπν 

εγθαηάζηαζεο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο, ν νπνίνο δελ πξέπεη λα ζθηάδεηαη απφ εκπφδηα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ην θαιχηεξν πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη λα επηιεγεί γσλία 

θιίζεο ζπιιέθηε ίζε κε β= ι-(5
ν
 έσο 10

ν
). Καηά πάζα πηζαλφηεηα, πξνζεγγίδεη ηε 

ζέζε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο εθκεηάιιεπζεο ηεο εκεξήζηαο ελέξγεηαο ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο, εηεζίσο.  
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Σέινο, αλ ν ζπιιέθηεο πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζε πεξηνρέο κε θπζηθά εκπφδηα, πνπ 

ηνλ ζθηάδνπλ νξηζκέλε πεξίνδν ηεο εκέξαο, πρ. θηίξηα ή δέλδξα, ηφηε ν ζπιιέθηεο 

πξνζαλαηνιίδεηαη έηζη ψζηε λα πξνθχπηεη ε βέιηηζηε απφδνζε. Καηά ηε ζχληαμε ηεο 

ζρεηηθήο κειέηεο, ιακβάλεηαη ππφςε, αθελφο ην ηκήκα ηνπ νπξαλνχ πνπ 

απνθφπηεηαη απφ ηα εκπφδηα, αθεηέξνπ, ην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο. 

ΠΗΝΑΚΑ 6. ΒΔΛΣΗΣΖ ΓΧΝΗΑ ΚΛΗΖ ΤΛΛΔΚΣΖ ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΑ ΠΛΑΣΖ 

 ηήξημε Με Γπλαηφηεηα Δπνρηθήο Ρχζκηζεο Σεο Κιίζεο Σνπ πιιέθηε 

ηελ Δηθφλα 21 παξηζηάλεηαη κηα δηάηαμε ζπιιεθηψλ, κε λφηην πξνζαλαηνιηζκφ 

(Α=0), ε νπνία εθ θαηαζθεπήο έρεη ηε δπλαηφηεηα επνρηθήο ξχζκηζεο ηεο θιίζεο. 

Πξνζδηνξίδνληαη νη θαηάιιειεο θιίζεηο θαη ν ρξφλνο ησλ αιιαγψλ. Οη ηππηθέο ζέζεηο 

ηνπ ζπιιέθηε είλαη δχν: κηα γηα ην ζεξηλφ εμάκελν (21 Μαξηίνπ-21 επηεκβξίνπ), κε 

θιίζε ίζε κε βζ={ι-(10
ν
 έσο 15

ν
)}, ηηκή δειαδή κηθξφηεξε ηνπ γεσγξαθηθνχ πιάηνπο 

ηνπ ηφπνπ, θαη κηα γηα ην ρεηκεξηλφ (22 επηεκβξίνπ – 21 Μαξηίνπ), κε θιίζε ίζε κε 

βρ={ι+ (10
ν
 έσο 15

ν
)}. πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ζπιιέθηε ζηαζεξήο θιίζεο, φιν ην 

έηνο, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε επηινγήο ρεηκεξηλήο θαη ζεξηλήο ζέζεο, ε επηινγή ηεο 

βέιηηζηεο γσλίαο γηα ην ζπιιέθηε, ζε θάζε πεξίνδν, απαηηεί γλψζε ησλ ηνπηθψλ 

κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ (ζεξκνθξαζίαο – πγξαζίαο – ειηνθάλεηαο) θαη ηεο 

κνξθνινγίαο θαη θάιπςεο ηνπ εδάθνπο, πνπ θαζνξίδεη ηε δηάρπηε αλαθιαζηηθφηεηά 

ηνπ (albedo). 

 ηήξημε Με Γπλαηφηεηα ηξνθήο Σνπ πιιέθηε Γχξσ Απφ Έλαλ Ή Γχν Άμνλεο 

1. ηξνθή Γχξσ Απφ Έλαλ Άμνλα 

Ζ ζπζηνηρία πεξηζηξέθεηαη κε θαηάιιειν κεραληζκφ, γχξσ απφ έλαλ άμνλα, θαη ζην 

ηέινο ηεο εκέξαο, ν ζπιιέθηεο επηζηξέθεη ζε ζέζε αλακνλήο, ζπλήζσο ζην λνηηά. Σν 

πξσί, κε ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ, ζηξέθεηαη, έηζη ψζηε λα δέρεηαη απφ ηνλ ήιην ην 

κέγηζην ηεο δηαζέζηκεο ελέξγεηαο ηνπ. Γηαθξίλνληαη δχν πεξηπηψζεηο:  

α) Αδηκνπζηαθφ ειηνηξφπην: Ζ πεξηζηξνθή γίλεηαη σο πξνο θαηαθφξπθν άμνλα 

(Δηθφλα 20γ), έηζη ψζηε ν ήιηνο λα βξίζθεηαη ζην θαηαθφξπθν επίπεδν πνπ πεξηέρεη 

ηελ θάζεηε ζην ζπιιέθηε, ηνπ νπνίνπ ε γσλία θιίζεο παξακέλεη ζηαζεξή θαηά ηελ 

εκεξήζηα θίλεζή ηνπ.  

Πεξηνρή ηηκώλ 

γεσγξαθηθνύ πιάηνπο 

(ι) ηνπ ηόπνπ 

Βέιηηζηε γσλία θιίζεο ζπιιέθηε κε λόηην πξνζαλαηνιηζκό 

γηα ην βόξεην εκηζθαίξην θαη αληηζηνίρσο βόξεην 

πξνζαλαηνιηζκό γηα ην λόηην εκηζθαίξην 

Μηθξά γεσγξαθηθά 

πιάηε γύξσ από ηνλ 

Ηζεκεξηλό, ι<20 

Οπζηαζηηθά 0
ν
. ηελ πξάμε ζπλίζηαηαη κηα κηθξή γσλία 

θιίζεο, 5
ν
-10

ν
, ψζηε ε ξνή ηνπ λεξνχ πιχζεο ή ηεο βξνρήο, λα 

απνκαθξχλεη ηα ζψκαηα πνπ επηθάζνληαη ζηελ φςε ηνπ Φ/Β 

πιαηζίνπ(ζθφλε, θχιια, πεξηηηψκαηα πνπιηψλ θ.α.) 

Μέζα θαη κεγάια 

γεσγξαθηθά πιάηε, 

ι>20 

ηαζεξή ηνπνζέηεζε, απαίηεζε γηα 

κέγηζηε απνδνηηθφηεηα εηεζίσο 

ι-(10
ν
 έσο 15

ν
) 

 

ηαζεξή ηνπνζέηεζε. Κχξηα απαίηεζε 

θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 
ι+10

ν 

Ρπζκηδφκελε θιίζε 

δχν ζέζεσλ εηεζίσο 

Θεξηλή ι-15
0 

Υεηκεξηλή ι+15
ν 
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β) Ζιηνηξφπην πνιηθνχ άμνλα: Ζ ζπζηνηρία έρεη ηε δπλαηφηεηα ζηξνθήο γχξσ απφ 

άμνλα xx΄, κε θιίζε ίζε κε ην γεσγξαθηθφ πιάηνο ηνπ ηφπνπ (Δηθφλα 20ε). Έηζη, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ν ήιηνο βξίζθεηαη ζπλερψο ζην επίπεδν πνπ είλαη 

θάζεην ζην ζπιιέθηε θαη πεξηέρεη ηνλ άμνλα xx΄. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ε 

γσλία κεηαμχ ησλ αθηίλσλ ηνπ ήιηνπ θαη ηεο θάζεηεο ζην ζπιιέθηε, θπκαίλεηαη ζην 

δηάζηεκα -23.5
ν
 έσο +23.5

ν
. 

2. ηξνθή Γχξσ Απφ Γχν Άμνλεο 

Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ ήιηνπ κε πεξηζηξνθή γχξσ απφ δχν άμνλεο, επηηπγράλεηαη 

κέζσ δχν, ζπλήζσο δηαδνρηθψλ, θηλήζεσλ ηνπ ζπιιέθηε κε ειεθηξηθνχο θηλεηήξεο, 

είηε βεκαηηθνχο είηε θηλεηήξεο ζπλερνχο πεξηζηξνθήο, κε κεησηήξεο θαη έιεγρν 

ζηξνθψλ, γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ επηπέδνπ, θάζεηα ζηελ απεπζείαο ειηαθή 

αθηηλνβνιία (Δηθφλα 20ε). Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ θαηάιιεισλ γσληψλ ζηξνθήο 

γίλεηαη κε εηδηθέο δηαηάμεηο (Encoders). κνην κεραληθφ ζχζηεκα, ζε πνιχ 

κηθξφηεξεο δηαζηάζεηο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζηξνθή ηνπ ππξειηνκέηξνπ, νπηηθνχ 

νξγάλνπ παξαθνινχζεζεο ηνπ ήιηνπ θαη θαηαγξαθήο ηεο ππθλφηεηαο ηζρχνο ηεο 

απεπζείαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. 

Ζ δηάηαμε πνπ πεξηγξάθεθε, νλνκάδεηαη ειηνηξφπην (Tracker) δπν αμφλσλ θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ην φηη ν ζπιιέθηεο πξνζαλαηνιίδεηαη ζπλερψο πξνο ηνλ ήιην, 

έηζη ψζηε νη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ λα πξνζπίπηνπλ θάζεηα (ή ζρεδφλ θάζεηα) ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ. Ζ δηάηαμε, κε ηε δχζε ηνπ ήιηνπ, επηζηξέθεη ζε ζέζε αλαθνξάο, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ λφηην πξνζαλαηνιηζκφ θαη κηθξή γσλία θιίζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνθπιαρζεί απφ πηζαλφ ηζρπξφ άλεκν, κέρξη ηελ αλαηνιή. Λίγν πξηλ ηελ αλαηνιή 

ηνπ ήιηνπ, ν κεραληζκφο ζηξέθεη ην ζπιιέθηε, έηζη ψζηε νη ειηαθέο αθηίλεο λα 

πξνζπίπηνπλ θάζεηα ζ' απηφλ. Απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή απηή, αξρίδεη ε 

παξαθνινχζεζε ηνπ ήιηνπ. ζν κηθξφηεξε ε πεξίνδνο ελεξγνπνίεζεο ηνπ 

κεραληζκνχ ζηξνθήο, ηφζν θαιχηεξα πξνζεγγίδεηαη ε θαηάζηαζε ζπλερνχο θάζεηεο 

πξφζπησζεο ησλ ειηαθψλ αθηίλσλ, ρσξίο απηφ λα είλαη εμαηξεηηθά θξίζηκν. Μηα 

γσλία 10
0
, κεηαμχ ησλ αθηίλσλ ηνπ ήιηνπ θαη ηεο θαζέηνπ ζην επίπεδν ηνπ ζπιιέθηε, 

πξνθαιεί κείσζε ~ 1.5%, ζηελ ππθλφηεηα ηζρχνο ηεο απεπζείαο ζπληζηψζαο ζην 

επίπεδν ηνπ ζπιιέθηε, αθηηλνβνιίαο. Ζ απαηηνχκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα θίλεζεο ηεο 

δηάηαμεο πξνέξρεηαη απφ ηελ παξαγφκελε απφ ηε ζπζηνηρία, Φ/Β ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

Μεηνλέθηεκα κηαο ηέηνηαο δηάηαμεο παξαθνινχζεζεο ηνπ ήιηνπ, δχν αμφλσλ, είλαη ε 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ κεραλνινγηθψλ θαη ειεθηξηθψλ 

ηκεκάησλ ηεο θαζψο θαη ε έθζεζε ηεο ζπζηνηρίαο ζηνλ θίλδπλν θαηαζηξνθήο, 

εμαηηίαο ηζρπξνχ αλέκνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζε ζπζηήκαηα κε κεραληθή θίλεζε γηα 

ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ζπιιεθηψλ πξνο ηνλ ήιην, ειέγρεηαη ε ηαρχηεηα ηνπ 

αλέκνπ, έηζη ψζηε, ζηελ πεξίπησζε ηζρπξψλ αλέκσλ, νη ζπιιεθηηθέο επηθάλεηεο λα 

δηαηάζζνληαη νξηδφληηα. ' απηή ηε ζέζε παξνπζηάδνπλ κηθξή κεησπηθή επηθάλεηα 

πξνο ηνλ άλεκν. 

Οη δηαηάμεηο πιήξνπο παξαθνινχζεζεο ηνπ ήιηνπ, κε επίπεδα Φ/Β πιαίζηα, έρνπλ ελ 

γέλεη πεξηνξηζκέλε ρξήζε θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε ζπγθεληξσηηθά 

ζπζηήκαηα, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ, νπζηαζηηθά, κε ηελ απ' επζείαο ζπληζηψζα ηεο 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο επηιέγεηαη ε κεξηθή παξαθνινχζεζε, 

κε αδηκνπζηαθνχο ζπιιέθηεο ζηαζεξήο γσλίαο θιίζεο, επεηδή είλαη απινχζηεξε, θαη 

θζελφηεξε, ζε ζρέζε κε ην ειηνηξφπην δχν αμφλσλ ή απηφ ηνπ πνιηθνχ άμνλα. Ζ 

ζηαηηθή θαηαζθεπή, παξφηη ζρεηίδεηαη κε ρακειφηεξε εηήζηα ελεξγεηαθή απνιαβή 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο απφ ηνπο ζπιιέθηεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζ' απηή, απνηειεί 
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απινχζηεξε θαη πην αμηφπηζηε θαηαζθεπή. Σν ελεξγεηαθφ θέξδνο ηεο 

παξαθνινχζεζεο ηνπ ήιηνπ, απφ έλα ειηνηξνπηθφ ζχζηεκα, κπνξεί λα αληηζηαζκηζηεί 

απφ έλα ζηαηηθφ ζχζηεκα κε ηζρχ αηρκήο πεξίπνπ 35% κεγαιχηεξε ηνπ 

ειηνηξνπηθνχ. Σν θφζηνο ησλ εηδηθψλ κεραλνινγηθψλ θαηαζθεπψλ θαη ειεθηξνληθψλ 

νδήγεζεο ηνπ ειηνηξνπηθνχ ζπζηήκαηνο παξακέλεη ζεκαληηθφ ζε ζχγθξηζε κε ην 

θφζηνο ησλ Φ/Β πιαηζίσλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη, ζε θάζε πεξίπησζε πξνέρεη ε αμηφπηζηε θαη αζθαιήο 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ην ζηαηηθφ ζχζηεκα 

απνηειεί, ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, ηελ πην ελδεδεηγκέλε ιχζε, ηδηαίηεξα 

ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγψλ κηθξήο ηζρχνο, κε ρξήζε επίπεδσλ Φ/Β πιαηζίσλ. 

3.6 Καηεγνξίεο Καη ύλζεζε Φ/Β πζηεκάησλ 

Σα Φ/Β ζπζηήκαηα δηαθξίλνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, ηα απνκνλσκέλα 

(Stand-alone) ή εθηφο δηθηχνπ (Off grid) ζπζηήκαηα θαη ηα ζπλδεδεκέλα ζην δίθηπν 

(Grid connected). Σα απνκνλσκέλα Φ/Β ζπζηήκαηα δηαθξίλνληαη επίζεο ζε 

απηφλνκα θαη πβξηδηθά.  

ζν αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, ηα Φ/Β ζπζηήκαηα δηαθξίλνληαη ζε ζπζηήκαηα κε 

απνζήθεπζε θαη ρσξίο απνζήθεπζε. Σέινο, ρσξίδνληαη ζε δηάζπαξηα ή 

απνθεληξσκέλα (Decentralized), θεληξηθνχ ζηαζκνχ (Centralized) θαη θαηαλεκεκέλα 

(Distributed).   

3.6.1 Απηόλνκν Φσηνβνιηατθό ύζηεκα (Stand Alone) 

 

ΔΗΚΟΝΑ 22. ΑΠΛΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ Φ/Β ΤΣΖΜΑΣΟ. ΔΑΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΔΗ 

ΜΗΑ ΒΟΖΘΖΣΗΚΖ ΠΖΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΟΠΧ ΦΑΗΝΔΣΑΗ ΣΟ ΥΖΜΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΚΔΚΟΜΜΔΝΖ ΓΡΑΜΜΖ, 

ΣΟΣΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΛΔΗΣΑΗ ΤΒΡΗΓΗΚΟ Φ/Β ΤΣΖΜΑ. 

Οη απηφλνκεο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο απνηεινχλ ίζσο ηηο πιεξέζηεξεο εθαξκνγέο 

ηεο θσηνβνιηατθήο ηερλνινγίαο. Δίλαη εγθαηαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ απηνδχλακα 

γηα ηελ ηξνθνδφηεζε θαζνξηζκέλσλ θαηαλαιψζεσλ, ρσξίο λα ζπλδένληαη κε κεγάια 

θεληξηθά ειεθηξηθά δίθηπα δηαλνκήο, απφ ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα αληινχλ 

ζπκπιεξσκαηηθή ελέξγεηα ή λα ζηέιλνπλ ηελ πεξίζζεηα ηεο  παξαγφκελεο. 

Απνηεινχλ ηελ ηδαληθφηεξε ιχζε γηα πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ ην 

θεληξηθφ δίθηπν θαη ζηηο νπνίεο ε δηαζχλδεζή ηνπο κε απηφ ζα απαηηνχζε ηεξάζηηα 
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νηθνλνκηθά θεθάιαηα. Δηδηθφηεξα γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ν νπνίνο έρεη πνιπάξηζκα 

κηθξά λεζηά θαη κηθξνχο νηθηζκνχο, ηα απηφλνκα Φ/Β ζπζηήκαηα έρνπλ βξεη πνιιέο 

εθαξκνγέο, ελψ ππάξρνπλ αθφκα πνιιέο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο. 

ηελ Δηθφλα 22 θαίλεηαη έλα απινπνηεκέλν δηάγξακκα ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο. 

Απνηειείηαη θαηαξρήλ απφ ηε Φ/Β γελλήηξηα, ε νπνία είλαη θαη ην βαζηθφηεξν 

ζπζηαηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο, αθνχ εθεί γίλεηαη ε κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε 

ειεθηξηθή. Έπεηηα πεξηιακβάλεη ζπζζσξεπηέο γηα ηελ απνζήθεπζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ζε πεξηφδνπο πνπ ε παξαγφκελε ελέξγεηα εκθαλίδεη πεξίζζεηα θαη γηα ηελ 

ρξεζηκνπνίεζή ηεο, φηαλ ε παξαγσγή είλαη αλεπαξθήο. πσο είλαη θαηαλνεηφ, ε 

ρσξεηηθφηεηα ησλ κπαηαξηψλ είλαη δεδνκέλε θαη ππάξρεη ην ελδερφκελν λα κελ 

θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ θνξηίνπ ζε παξαηεηακέλεο πεξηφδνπο ζπλλεθηάο ή ζε 

πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απφ ηελ άιιε, ε επηινγή ζπζζσξεπηψλ πνιχ 

κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο θξίλεηαη νηθνλνκηθά αζχκθνξε. Ζ ηδαληθφηεξε ιχζε είλαη 

κηα βνεζεηηθή γελλήηξηα (ζπλήζσο ληεδεινγελλήηξηα), ε νπνία ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία 

φηαλ είλαη αλαγθαίν. πρλά ηα ζπζηήκαηα απηά θαινχληαη πβξηδηθά Φ/Β ζπζηήκαηα 

θαη κπνξεί λα πεξηέρνπλ θαη άιιεο ελαιιαθηηθέο βνεζεηηθέο πεγέο ελέξγεηαο (π.ρ. 

αλεκνγελλήηξηα). Σα πβξηδηθά κπνξνχλ επίζεο λα απνηειέζνπλ κηα ινγηθή 

πξνζέγγηζε ζε θαηαζηάζεηο φπνπ νη πεξηζηαζηαθέο αηρκέο δήηεζεο είλαη ζεκαληηθά 

πςειφηεξεο απφ ηε δήηεζε θνξηίνπ βάζεο. Σέινο αλαπφζπαζηα ζπζηαηηθά ελφο 

απηφλνκνπ ζπζηήκαηνο είλαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο παξαγφκελεο 

ελέξγεηαο ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ ζε κνξθή θαηάιιειε γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ 

θνξηίσλ, νη νπνίεο πεξηέρνπλ έλαλ DC/DC κεηαηξνπέα ζε ζπλδπαζκφ κε έλαλ 

αληρλεπηή κέγηζηεο ηζρχνο (ΜΡΡΣ) θαη έλαλ DC/AC αληηζηξνθέα. 

3.6.2 Γηαζπλδεδεκέλν Φσηνβνιηατθό ύζηεκα (Grid-Connected) 

 

ΔΗΚΟΝΑ 23. ΑΠΛΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ Φ/Β ΤΣΖΜΑΣΟ 

Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο θσηνβνιηατθήο ηερλνινγίαο είλαη ε εθαξκνγή ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ Φ/Β ζπζηεκάησλ, ζηα νπνία ε ειεθηξηθή ελέξγεηα ηξνθνδνηείηαη 

ζην δίθηπν. Τπάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο πινπνηήζεηο, αλάινγα κε ην αλ 

ηξνθνδνηείηαη θάπνην θνξηίν απεπζείαο απφ ην ζχζηεκα ή φρη (Δηθφλα 23). ε έλα 

δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα ην δίθηπν ελεξγεί φπσο κηα κπαηαξία κε απεξηφξηζηε 

ηθαλφηεηα απνζήθεπζεο. Δπνκέλσο, ε ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ελφο 

δηαζπλδεδεκέλνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο, ζα είλαη θαιχηεξε απφ ηελ απνδνηηθφηεηα ελφο 

απηφλνκνπ ζπζηήκαηνο, αθνχ ην δίθηπν έρεη πξαθηηθά απεξηφξηζηε ηθαλφηεηα 

απνζήθεπζεο θαη επνκέλσο ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα κπνξεί πάληνηε λα 
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απνζεθεχεηαη. Αληηζέησο, ζηηο απηφλνκεο εθαξκνγέο, νη ζπζζσξεπηέο ζα είλαη ελίνηε 

πιήξσο θνξηηζκέλνη, φπνηε ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζα πξέπεη κε θάπνην 

ηξφπν λα απνβάιιεηαη. 

Αθνινχζσο θαίλεηαη έλα ηππηθφ κνληέιν θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζπλδεδεκέλνπ 

ζην δίθηπν. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 24. ΣΤΠΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ Φ/Β ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ 

Σν ζπλδεδεκέλν ζην δίθηπν θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα απνηειείηαη βαζηθά απφ κηα 

θσηνβνιηατθή γελλήηξηα (ζχλνιν πιαηζίσλ) “PV” θαη κηα κνλάδα κεηαηξνπήο ηζρχνο 

(αληηζηξνθέαο). Ζ Δηθφλα 24 παξνπζηάδεη έλα ηππηθφ θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα πνπ 

είλαη ζπλδεδεκέλν ζην δίθηπν. Σν κνληέιν απηφ πεξηιακβάλεη έλαλ ππθλσηή C , έλα 

πελίν L , έλαλ κεηαζρεκαηηζηή, έλα θίιηξν EMI θαη ην δίθηπν. 

Μεηά ηνλ αληηζηξνθέα παξαηεξείηαη ην πελίν γξακκήο L, πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ 

έιεγρν ηνπ ξεχκαηνο πνπ εγρέεηαη ζην δίθηπν.  

Ο αληηζηξνθέαο πεξηιακβάλεη επίζεο ην κεηαζρεκαηηζηή θαη ην θίιηξν ΔΜΗ. Σα 

πξψηα Φ/Β ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα νηθηαθή ρξήζε πεξηειάκβαλαλ 

έλαλ κνλνθαζηθφ αληηζηξνθέα κε έλαλ κεηαζρεκαηηζηή ρακειήο ζπρλφηεηαο (Low 

Frequency - LF) πνπ ηνπνζεηείηαη κεηαμχ ηνπ αληηζηξνθέα θαη ηνπ δηθηχνπ. Απηφο ν 

κεηαζρεκαηηζηήο απαηηείηαη απφ φινπο ζρεδφλ ηνπο εζληθνχο θαλνληζκνχο θαη 

εγγπάηαη ηε γαιβαληθή απνκφλσζε κεηαμχ ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ θσηνβνιηατθψλ 

ζπζηεκάησλ, παξέρνληαο πξνζηαζία. Δπηπιένλ, παξέρεη απνκφλσζε κεηαμχ ηνπ 

θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ εδάθνπο. Δπίζεο, εμαζθαιίδεη φηη δελ εγρέεηαη 

ζπλερέο ξεχκα ζην δίθηπν, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη θνξεζκφ ζηνλ 

κεηαζρεκαηηζηή δηαλνκήο. Σέινο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αχμεζε ηεο 

ηάζεο εμφδνπ ησλ αληηζηξνθέσλ. Δληνχηνηο, νη κεηαζρεκαηηζηέο LF απμάλνπλ ην 

βάξνο, ην κέγεζνο θαη ην θφζηνο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο θαη κεηψλνπλ ηελ 

απφδνζή ηνπ. 

Ζ ελαιιαθηηθή ιχζε είλαη λα αληηθαηαζηαζνχλ νη LF κεηαζρεκαηηζηέο κε πςειήο 

ζπρλφηεηαο (High Frequency - HF) κεηαζρεκαηηζηέο ηνπνζεηεκέλνπο ζην ζπλερέο 

ηκήκα ηνπ αληηζηξνθέα. Με απηφ ηνλ ηξφπν, επηηπγράλεηαη πάιη γαιβαληθή 

απνκφλσζε κεηαμχ ηεο Φ/Β γελλήηξηαο θαη ηνπ δηθηχνπ. Οη κεηαζρεκαηηζηέο πςειήο 

ζπρλφηεηαο έρνπλ κηθξφηεξν βάξνο, κέγεζνο θαη θφζηνο. Δληνχηνηο, είλαη πην 

πνιχπινθνη θαη θακηά νπζηαζηηθή βειηίσζε δελ παξαηεξείηαη ζηε γεληθή απφδνζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο έρεη θαηαζηήζεη πηζαλφ λα παξαιεθζεί ν κεηαζρεκαηηζηήο 

ρσξίο αληίθηππν ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα. 

Μεξηθέο ρψξεο, φπσο ε Γεξκαλία, επηηξέπνπλ ηε ρξήζε αληηζηξνθέσλ ρσξίο 

κεηαζρεκαηηζηή (transformerless) θαη άιιεο ζθέθηνληαη ζνβαξά λα αιιάμνπλ ηνπο 

θαλνληζκνχο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε . Δπνκέλσο, είλαη αξθεηά πηζαλφ φηη πνιιά 

απφ ηα κειινληηθά θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζπλδεδεκέλα ζην δίθηπν λα κελ 

πεξηιακβάλνπλ κεηαζρεκαηηζηή. 

Σέινο, παξαηεξείηαη ην ΔΜΗ θίιηξν, ην νπνίν κεηψλεη ηελ αληζνξξνπία κεηαμχ ησλ 

παξαζηηηθψλ ρσξεηηθνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ αληζνξξνπία κεηαμχ ησλ ηηκψλ 

ησλ ζχλζεησλ αληηζηάζεσλ γξακκήο, ηελ έιιεηςε ζπγρξνληζκνχ ζηε δηαθνπηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ δχν ζθειψλ ηεο γέθπξαο πιήξνπο θχκαηνο ηνπ αληηζηξνθέα, ηελ 

αληζνξξνπία ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ δηαθνπηψλ θαη ηηο θαζπζηεξήζεηο ζηνπο νδεγνχο 

δηαθνπηψλ. Σα θαηλφκελα απηά θάλνπλ απαξαίηεηε ηε ρξήζε θίιηξνπ EMI. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε ειεθηξνκαγλεηηθή παξεκβνιή ζην 

θάζκα πςειήο ζπρλφηεηαο. 

3.7 ύλδεζε Φσηνβνιηατθώλ Με Σν Γίθηπν 

Ζ ιεηηνπξγία ελφο ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ειέγρεηαη απφ ζπζθεπέο πξνζηαζίαο θαη 

ξχζκηζεο ηεο ηάζεο, πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ παξνρή πξνο ηνπο θαηαλαισηέο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απνδεθηήο πνηφηεηαο, ειαρηζηνπνηψληαο ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζθαικάησλ θαη πξνζθέξνληαο πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο. Ζ ζχλδεζε ζην δίθηπν 

κνλάδσλ παξαγσγήο πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε απηέο ηηο γεληθέο αξρέο, ψζηε αθελφο 

λα κελ πξνθαινχληαη ελνριήζεηο ζηνπο ινηπνχο θαηαλαισηέο θαη αθεηέξνπ λα 

ππάξρεη ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 

παξαγσγψλ. 

Ο ηξφπνο ζχλδεζεο κηαο δεδνκέλεο εγθαηάζηαζεο παξαγσγήο δελ πξνθχπηεη 

κνλνζήκαληα απφ ηελ νλνκαζηηθή ηζρχ ηεο. Γειαδή ζηαζκνί παξαγσγήο ίδηαο ηζρχνο 

κπνξεί λα ζπλδένληαη ζην δίθηπν θαηά ηειείσο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, αλάινγα κε 

ηα εηδηθά ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ηελ θαηά πεξίπησζε πθηζηάκελε θαηάζηαζε 

δηθηχσλ θαη ηελ πξνβιεπφκελε αλάπηπμή ηνπο. Παξφια απηά, ππάξρνπλ νη αθφινπζνη 

δχν πεξηνξηζκνί σο πξνο ην επίπεδν ηάζεο ζην νπνίν κπνξεί λα ζπλδεζεί κηα 

εγθαηάζηαζε παξαγσγήο, νη νπνίνη εθαξκφδνληαη θαηά ηελ εμέηαζε, αζρέησο ησλ 

ινηπψλ ηερληθψλ θξηηεξίσλ: 

 Δγθαηαζηάζεηο ζπκθσλεκέλεο ηζρχνο κεγαιχηεξεο ησλ 100 kW δελ κπνξνχλ λα 

ζπλδεζνχλ ζην δίθηπν ΥΣ. 

 Δγθαηαζηάζεηο ζπκθσλεκέλεο ηζρχνο κεγαιχηεξεο ησλ 20 MW δελ κπνξνχλ λα 

ζπλδεζνχλ ζην δίθηπν MΣ. 

Γεληθά ε επηινγή ηνπ ηξφπνπ ζχλδεζεο απνηειεί αληηθείκελν ηερληθννηθνλνκηθήο 

εμέηαζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ην θφζηνο θεθαιαίνπ ησλ έξγσλ ελίζρπζεο θαη 

επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ θαη αθεηέξνπ ηηο απψιεηεο ελέξγεηαο θάζε ηξφπνπ 

δηαζχλδεζεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηεο εγθαηάζηαζεο, αιιά θαη άιινπο 

παξάγνληεο (ρξφλνο θαη δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, ρξεκαηνδφηεζή ηνπο 

θιπ.). 
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3.7.1 ύλδεζε ην Γίθηπν ΥΣ 

Ζ ζχλδεζε παξαγσγψλ ζην δίθηπν ΥΣ επηηξέπεηαη γηα εγθαηαζηάζεηο ζπλνιηθήο 

ηζρχνο κέρξη 100 kW. Αλάινγα κε ηελ ηζρχ ησλ γελλεηξηψλ πνπ ζα ζπλδεζνχλ ζην 

δίθηπν ΥΣ, εμεηάδεηαη αλ είλαη δπλαηή ε ζχλδεζε ρσξίο επαχμεζε ηεο παξνρήο ηνπ 

παξαγσγνχ. Αλ απαηηείηαη επαχμεζε ηεο παξνρήο, γίλεηαη κειέηε επάξθεηαο ηνπ 

δηθηχνπ. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 25. ΣΤΠΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΤΝΓΔΖ ΠΑΡΑΓΧΓΟΤ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΥΣ [6] 

ηελ Δηθφλα 25 θαίλεηαη κηα ηππηθή δηάηαμε ζχλδεζεο παξαγσγνχ ζην δίθηπν ΥΣ. 

Βαζηθή απαίηεζε, γηα ιφγνπο αζθάιεηαο, είλαη ε χπαξμε κέζσλ δηαθνπήο (κε 

ηθαλφηεηα δηαθνπήο ξεχκαηνο θνξηίνπ) θαη νξαηήο απφδεπμεο, πξνζηηψλ αλά πάζα 

ζηηγκή ζην πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΖ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνκφλσζε ηνπ 

παξαγσγνχ απφ ην δίθηπν φηαλ απηφ απαηηείηαη απφ ηε ΓΔΖ. Ζ απαίηεζε νξαηήο 

απφδεπμεο ηθαλνπνηείηαη ηφζν απφ ην θηβψηην ζχλδεζεο (1), φζν θαη απφ ηηο 

αζθάιεηεο ηεο παξνρήο (2). Γηα εγθαηαζηάζεηο κηθξήο ηζρχνο ηα κέζα απηά κπνξνχλ, 

ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα ηε δηαθνπή ηεο εγθαηάζηαζεο. 

ε εγθαηαζηάζεηο κεγαιχηεξεο ηζρχνο είλαη αλαγθαία ε χπαξμε δηαθφπηε θνξηίνπ ή 

ηζρχνο. Σν κέζν δηαθνπήο (3) είλαη ν απηφκαηνο δηαθφπηεο ηεο δηαζχλδεζεο (ΑΓΓ). 

Μπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ελαιιαθηηθά ζε δχν ζέζεηο, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 25, 

αλάινγα κε ηελ επηζπκία ηνπ παξαγσγνχ. Δάλ επηιεγεί ε ζέζε (3α), ηφηε είλαη εθηθηή 

ε απνκνλσκέλε ιεηηνπξγία ηεο ζπλνιηθήο εγθαηάζηαζεο (εγθαηάζηαζε παξαγσγήο 

θαη θνξηία). Ο παξαγσγφο ζα πξέπεη λα παξέρεη πξφζβαζε ζηνλ ΑΓΓ θαη ζην 

ζρεηηθφ ζχζηεκα πξνζηαζίαο ζην αξκφδην πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΖ. Δίλαη γεληθά 

απνδεθηφ, αιιά απαηηεί πξνεγνχκελε ζπκθσλία κε ηε ΓΔΖ, νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ΑΓΓ 

λα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ δηαθφπηε θαη ην ζχζηεκα πξνζηαζίαο ησλ 

γελλεηξηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ε απνκνλσκέλε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Σν είδνο θαη ν αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ κεηξεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ζπζθεπψλ 

ξχζκηζεο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ΓΔΖ-Παξαγσγνχ. ε 

θάζε πεξίπησζε, πάλησο, ρξεζηκνπνηνχληαη κεηξεηηθέο δηαηάμεηο ρσξίο δπλαηφηεηα 

αληίζεηεο πεξηζηξνθήο θαη πξαγκαηνπνηείηαη αλεμάξηεηε κέηξεζε ηεο παξαγφκελεο 

θαη θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ παξαγσγνχ.  
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Δάλ ε παξνρή είλαη ηξηθαζηθή, ν κεηξεηήο ηεο παξερφκελεο ζην δίθηπν ελέξγεηαο 

πξέπεη λα είλαη ηξηθαζηθφο, αθφκε θαη γηα κνλνθαζηθέο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο. 

 πλζήθεο δεχμεο 

Γηα εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο κε αληηζηξνθείο AC/DC, ε δεχμε πξέπεη λα γίλεηαη 

ζηελ πιεπξά ΔΡ ηνπ κεηαηξνπέα ρσξίο ηάζε. 

 Πξνζηαζία απφδεπμεο 

Ζ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο πξέπεη λα δηαζέηεη πξνζηαζία έλαληη βξαρπθπθιψκαηνο, 

έλαληη ππεξθφξηηζεο θαη έλαληη άκεζεο θαη έκκεζεο επαθήο. Δπηπιένλ, γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο ίδηαο ηεο εγθαηάζηαζεο, αιιά θαη ησλ άιισλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

δηθηχνπ, απαηηείηαη ε χπαξμε ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο απφδεπμεο ην νπνίν επελεξγεί 

ζηνλ ΑΓΓ θαη εμαζθαιίδεη ηελ απνζχλδεζε ηεο εγθαηάζηαζεο απφ ην δίθηπν φηαλ 

εκθαληζηνχλ απνθιίζεηο ηάζεο ή/θαη ζπρλφηεηαο άλσ ησλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ. ε 

εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο κε αληηζηξνθείο AC/DC ε επηηήξεζε ζπρλφηεηαο κπνξεί 

λα απνπζηάδεη, εάλ ν αληηζηξνθέαο δελ δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα απηή. Αληίζεηα, ε 

επηηήξεζε ηεο ηάζεο (πξνζηαζίεο ππφηαζεο θαη ππέξηαζεο) είλαη πάληνηε αλαγθαία, 

ε δε ζπληζηψκελε ξχζκηζε γηα ηελ πξνζηαζία ππέξηαζεο είλαη 1,10·Un. 

 Δπηπηψζεηο ζηελ ηάζε ηνπ δηθηχνπ 

Ζ ζχλδεζε εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο ζε θάπνην ζεκείν ηνπ δηθηχνπ ΥΣ είλαη 

δπλαηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ιεηηνπξγία ηνπο δελ πξνθαιεί ππέξβαζε ηεο 

επηηξεπφκελεο ζηάζκεο δηαηαξαρψλ γηα δεκφζηα δίθηπα ΥΣ θαη άξα δελ παξελνριεί 

άιιεο εγθαηαζηάζεηο θαη ζπζθεπέο ηνπ δηθηχνπ. Γηαηαξαρέο νη νπνίεο εμεηάδνληαη 

είλαη νη πξνθαινχκελεο κεηαβνιέο ηεο ηάζεο ζην ζεκείν θνηλήο ζχλδεζεο, ην flicker 

θαη ε αξκνληθή παξακφξθσζε ηεο ηάζεο εμαηηίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Ζ ιεηηνπξγία κηαο εγθαηάζηαζεο παξαγσγήο είλαη απνδεθηή φηαλ 

δελ γίλεηαη ππέξβαζε ησλ νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα ζεζπηζκέλα 
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Κεθάιαην 4: ΓΗΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

4.1 Δηζαγσγή 

Ο ειεθηξηθφο ηνκέαο ζην μεθίλεκά ηνπ ην 1880 ήηαλ κηα επηθεξδήο νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα κε ηελ αλάπηπμε ηνπηθψλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο, δηαλνκήο θαη 

πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Ζ θαηαλεκεκέλε ινηπφλ 

παξαγσγή αλ θαη απνηειεί κηα λέα ηδέα ζηελ νηθνλνκηθή βηβιηνγξαθία ηεο αγνξάο 

ηνπ ειεθηξηζκνχ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα σο ηδέα είλαη θάζε άιιν παξά θαηλνχξγηα. 

ηαλ ε ειεθηξηθή παξαγσγή βξηζθφηαλ ζε εκβξπτθφ ζηάδην, ε θαηαλεκεκέλε 

παξαγσγή ήηαλ ν θαλφλαο θαη φρη ε εμαίξεζε. Σα πξψηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο 

ηζρχνο παξείραλ ειεθηξηζκφ ζε θνξηία-πειάηεο πνπ βξίζθνληαλ ζε κηθξή αθηίλα απφ 

απηνχο. 

Μεηέπεηηα, αλαπηχρζεθαλ ηα εζληθά δηαζπλδεδεκέλα ειεθηξηθά ζπζηήκαηα κε 

απνθνξχθσζε, ζηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ηνπο κεγάινπο θεληξηθνχο ζηαζκνχο 

παξαγσγήο γηα νηθνλνκία θιίκαθαο θαη ηα δίθηπα κεηαθνξάο, φπνπ ζεκαληηθφ ξφιν 

είραλ νη εζληθέο θπβεξλήζεηο. Ζ έληνλα απμαλφκελε δήηεζε ζηηο αλεπηπγκέλεο 

νηθνλνκίεο ελίζρπζε ηελ ηδέα γηα ηελ αλάπηπμε νινέλα θαη κεγαιχηεξσλ θεληξηθψλ 

ζηαζκψλ παξαγσγήο, πδξνειεθηξηθψλ, ζεξκηθψλ ή θαη ππξεληθψλ. Ζ ελεξγεηαθή 

φκσο θξίζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70, ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζηε δεθαεηία ηνπ ‟80, ν πεξηνξηζκφο ησλ απνζεκάησλ 

ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ θαζψο θαη ε επηξξνή ησλ αξρψλ ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, 

άξρηζαλ ζηαδηαθά λα αιιάδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ζηνλ ειεθηξηθφ ηνκέα. 

Σα πξψηα ειεθηξηθά δίθηπα ηζρχνο ήηαλ ζπλερνχο ξεχκαηνο, νπφηε ε ηάζε παξνρήο 

ήηαλ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε, φπσο θαη ε απφζηαζε κεηαμχ ζηαζκνχ παξαγσγήο θαη 

θαηαλαισηή. Ζ εμηζνξξφπεζε δήηεζεο θαη πξνκήζεηαο πινπνηνχηαλ κεξηθψο κε ηε 

ρξήζε ηνπηθήο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηε ρξήζε 

ζπζζσξεπηψλ νη νπνίνη είραλ ηε δπλαηφηεηα άκεζεο ειεθηξηθήο ζχλδεζεο κε ην DC 

δίθηπν ηζρχνο. Παξάιιεια, κε ηε κηθξήο θιίκαθαο παξαγσγή, επηζηξέθνπλ ζην 

πξνζθήλην θαη νη κνλάδεο ηνπηθήο απνζήθεπζεο. 

Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, φπσο ε εκθάληζε ησλ δηθηχσλ 

ηζρχνο ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, έδσζαλ ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα 

κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, επηηξέπνληαο ηελ κεηαθνξά ηνπ ειεθηξηζκνχ ζε 

κεγάιεο πιένλ απνζηάζεηο. Δπηπιένλ, ζεκεηψζεθε αχμεζε ηεο παξαγφκελεο ηζρχνο 

ησλ εξγνζηαζίσλ, θαζψο θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο αλά κνλάδα. Καηαζθεπάζηεθαλ 

καδηθά ειεθηξηθά ζπζηήκαηα, πνπ ζπλίζηαην απφ ηεξάζηηα δίθηπα κεηαθνξάο θαη 

δηαλνκήο, θαζψο θαη κεγάινη ζηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, νη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο θαη νη αιιαγέο ζην νηθνλνκηθφ 

θαη ζην ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ έθεξαλ ζην πξνζθήλην ηελ θαηαλεκεκέλε παξαγσγή. 

Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ IEA (International Energy Agency, 2003) φπνπ 

παξαζέηεη ηνπο πέληε βαζηθνχο ιφγνπο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζ‟ απηφ: 

 Αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ θαηαλεκεκέλεο παξαγσγήο. 

 Πεξηνξηζκνί ζηελ θαηαζθεπή λέσλ γξακκψλ κεηαθνξάο. 

 Απμεκέλε δήηεζε παξνρήο ειεθηξηζκνχ πςειήο αμηνπηζηίαο. 
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 Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Πξνβιεκαηηζκνί γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηείζδπζε ησλ δηαζθνξπηζκέλσλ πεγψλ παξαγσγήο ζηα δίθηπα απμάλεηαη ζπλερψο, 

σο απνηέιεζκα ησλ ηερλνινγηθψλ πξνφδσλ θαη ησλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ ζηε 

βηνκεραλία ειεθηξηθήο ηζρχνο, αλ θαη ζπρλά κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε δαπαλεξέο 

εληζρχζεηο δηθηχσλ ή λέεο εμφδνπο ειέγρνπ γηα λα επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε 

ιεηηνπξγία.. Ζ ζχλδεζε ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ εκπνδίδεηαη ζπρλά απφ πνηθίινπο 

παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηερληθψλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ απαηηήζεσλ, 

πνπ επηιχνληαη ζπλήζσο εηο βάξνο ηνπ επελδπηή. Γεδνκέλνπ φηη ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

εγθαηαζηάζεηο λέαο γελεάο θιηκαθψλεη, ε πηνζέηεζε ηεο δηαθαλνχο θαη εχθνια 

εθαξκφζηκεο ηερλνινγίαο γίλεηαη επηηαθηηθφηεξε. Σα δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ είλαη ε ζηαζεξή ιεηηνπξγία θαη νη γξήγνξεο παξαιιαγέο ηάζεο, 

θαζψο επίζεο ηα flickers θαη νη αξκνληθέο. Ζ δηείζδπζε ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο 

(αλεκνγελλήηξηεο, θσηνβνιηατθά, θπςέιεο θαπζίκνπ, βηνκάδα, κηθξέο 

πδξνειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θ.ιπ., πνπ θπκαίλνληαη απφ ην ιίγα kW σο θαη πνιιά 

MW) ζηα δίθηπα δηαλνκήο απμάλεηαη παγθνζκίσο. Οη νηθνλνκηθέο επθαηξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη γηα ηνπο ηδησηηθνχο επελδπηέο ζην απνξξπζκηζκέλν ειεθηξηθφ 

πεξηβάιινλ βηνκεραλίαο θαη ηα ζεκαληηθά πηζαλά νθέιε γηα ηηο κνλάδεο (ηθαλφηεηεο 

κεγάιεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο, κείσζε ησλ απσιεηψλ) ζπκβάιινπλ ζ‟ απηή ηελ 

ηάζε. 

Ζ ελζσκάησζε ησλ κνλάδσλ Γηεζπαξκέλεο Παξαγσγήο αιιάδεη ηελ παξαδνζηαθή 

ιεηηνπξγνχζα αξρή ηνπο θαη δεκηνπξγεί λέα πξνβιήκαηα, ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα 

ηζρχνο, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αζθάιεηα, κε ηα νπνία νη κνλάδεο είλαη αθφκα 

άγλσζηεο θαη επνκέλσο αλίθαλεο λα αζρνιεζνχλ κε έλαλ ζπλεπή θαη απνδνηηθφ 

ηξφπν. Αλ θαη δηάθνξα ξπζκηζηηθά θαη επηρεηξεζηαθά δεηήκαηα παξακέλνπλ λα 

επηιπζνχλ, ηα ηερληθά πξνβιήκαηα είλαη ζπρλά νη θξίζηκνη παξάγνληεο πνπ 

εκπνδίδνπλ ηελ νινθιήξσζε ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ. Γηα λα επηηαρπλζεί ε 

αμηνιφγεζε θαη ε δηαδηθαζία ζχλδεζεο, ρσξίο ζπκβηβαζκφ ησλ απαηηήζεσλ 

ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο ηνπ δηθηχνπ, θαηάιιειεο ηερληθέο δηαδηθαζίεο 

αμηνιφγεζεο απαηηνχληαη, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη δηαθαλήο, αληηθεηκεληθέο, 

απνδεθηέο επξέσο θαη εχθνια εθαξκφζηκεο. Απηφ αλαγλσξίδεηαη ηψξα απφ φινπο 

ηνπο κεραληθνχο θαη ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα έγθξηζε 

νκνηφκνξθσλ ηερληθψλ δηαδηθαζηψλ. 

ηελ Διιάδα, δηάθνξεο κνλάδεο Γηεζπαξκέλεο Παξαγσγήο (θπξίσο αλαλεψζηκεο 

ελέξγεηεο, φπσο ν αέξαο θαη νη κηθξνί πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί, ζπρλά ζηα απηφλνκα 

λεζησηηθά δίθηπα) έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ 15 εηψλ απμάλεη ηελ εκπεηξία ζρεηηθά κε ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζην 

δίθηπν (ζην επίπεδν ησλ MV). Ζ πξφζθαηε άξζε ησλ ειέγρσλ ηνπ ειιεληθνχ ηνκέα 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρεη δεκηνπξγήζεη έλα ηεξάζηην πξφζζεην ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ επέλδπζε ζηελ αλεμάξηεηε δηαλεκεκέλε παξαγσγή. Απηνί νη παξάγνληεο 

απαηηνχλ κηα ζεκαληηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ ειιεληθνχ νδεγνχ ζχλδεζεο, ν νπνίνο 

έρεη νινθιεξσζεί πξφζθαηα απφ ηελ Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ -ΓΔΖ. 

Οη αιιαγέο ηάζεο ζην ζεκείν ηεο θνηλήο ζχδεπμεο (PCC) ζην δίθηπν είλαη ζπλήζσο ν 

θξίζηκνο παξάγνληαο θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ζχλδεζεο ησλ λέσλ πεγψλ Γηεζπαξκέλεο 

Παξαγσγήο. Παξαδνζηαθά, νη κνλάδεο έρνπλ επηβάιεη πεξηνξηζκνχο ζηηο απνδεθηέο 

απνθιίζεηο ηάζεο απφ ηελ νλνκαζηηθή αμία, θαη ζηα επίπεδα ησλ MV θαη ησλ LV, ηα 

νπνία δελ πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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ην επίπεδν ρακειήο ηάζεο, έλα απφ ηα πην βαζηθά δεηήκαηα είλαη ε πνηφηεηα ηεο 

ηάζεο πνπ παξέρεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά θαηλφκελα 

ππεξηάζεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζπλδέζεηο πεγψλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, ε ζηαηηζηηθή θχζε ησλ αιιαγψλ ηάζεο 

έρεη αλαγλσξηζηεί θαη ζρεηηθνί θαλφλεο έρνπλ εθδνζεί, φπσο ν επξσπατθφ EN 50160 

θαλνληζκφο,  πνπ επηβάιιεη ηα ζηαηηζηηθά φξηα, ππφ ηελ έλλνηα φηη κηα κηθξή 

πηζαλφηεηα ηεο ππέξβαζεο ηνπο είλαη απνδεθηή.  

Καηάιιεινη ππνινγηζκνί ξνήο θνξηίνπ απαηηνχληαη γηα λα εθηηκεζεί ην επηηξεπφκελν 

επίπεδν δηείζδπζεο ηεο δηαλεκεκέλεο ελέξγεηαο γηα έλα δνζκέλν δίθηπν έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίζνπκε φηη δελ ζα μεπεξαζηνχλ ηα φξηα ηεο κέγηζηεο ηάζεο ζην ζεκείν 

θνηλήο ζχδεπμεο θαη ηεο ρσξεηηθφηεηαο ζηηο γξακκέο κεηαθνξάο.  

Παξφια απηά, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε ζχλδεζε γελλεηξηψλ βαζηζκέλε ζε 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (φπσο γηα παξάδεηγκα ειηαθήο ελέξγεηαο), δελ είλαη 

δπλαηφλ λα επηηεπρζεί κηα ξεαιηζηηθή εθηίκεζε γηα ην πνχ θαη ην πφηε κπνξνχλ λα 

εκθαληζηνχλ ππεξηάζεηο απιά θαη κφλν απφ ηε ρξήζε ηεο παξαδνζηαθήο 

ληεηεξκηληζηηθήο αλάιπζεο ξνήο θνξηίνπ. Δθ ησλ πξαγκάησλ, ε ζπγθεθξηκέλε 

αλάιπζε βαζίδεηαη ζε κεξηθνχο επηιεγκέλνπο ζπλδπαζκνχο θνξηίσλ θαηαλαισηψλ 

θαη παξαγσγήο απφ θσηνβνιηατθέο πεγέο. πλεπψο, ε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε δελ 

ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε ζηαηηζηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ θνξηίσλ θαη ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ζθφπηκν λα κειεηψληαη θαη πηζαλνηηθέο κέζνδνη 

ξνήο θνξηίνπ φπσο ε Monte Carlo (Παξάξηεκα Β). 

Παξά φκσο ην κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ δηαλεκεκέλε παξαγσγή ν αξηζκφο ησλ 

δηαρεηξηζηψλ αγνξάο (market operators) παξακέλεη κηθξφο ζε πνιιέο ρψξεο, κε 

απνηέιεζκα ε θαηαλεκεκέλε παξαγσγή, αλ θαη έρεη εμαπισζεί  λα κελ έρεη πάξεη ηηο 

αλακελφκελεο δηαζηάζεηο. πσο πξναλαθέξζεθε είλαη πνιιά ηα εκπφδηα πνπ ηίζεληαη 

ζηε εμάπισζε ηεο θαηαλεκεκέλεο παξαγσγήο θαη εηδηθφηεξα ζηα ζπζηήκαηα 

πκπαξαγσγήο Ζιεθηξηζκνχ Καη Θεξκφηεηαο.  

4.2 Οξηζκόο 

Ο φξνο δηαλεκεκέλε ή θαηαλεκεκέλε παξαγσγή (DG) κπνξεί λα νξηζζεί σο ε 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κηθξήο θιίκαθαο,  εληφο ελφο δηθηχνπ δηαλνκήο ή 

ζην αθξαίν ηκήκα απηνχ ζηελ πιεπξά ηνπ θαηαλαισηή. πλήζσο ζηνλ νξηζκφ ηεο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε χπαξμε θαη 

εθκεηάιιεπζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, πκπαξαγσγήο Ζιεθηξηζκνχ θαη 

Θεξκφηεηαο θ.α. Ζ νινθιήξσζε ελφο δηθηχνπ DG απνηειεί έλα πνιχπινθν δήηεκα 

πνπ είλαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθφ απφ ηελ παξαδνζηαθή δηαδηθαζία νινθιήξσζεο 

ελφο θπθιψκαηνο απφ ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα δίθηπα κεηαθνξάο. Σν 

γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηνλ ίδην ην ζρεδηαζκφ ησλ ζεκεξηλψλ δηθηχσλ δηαλνκήο. Σα 

ππαξθηά δίθηπα δηαλνκήο ζρεδηάδνληαη σο παζεηηθά ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

αθηηληθά. 

Σν Ηλζηηηνχην ησλ Ζιεθηξνιφγσλ θαη Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ (Institute of 

Electrical and Electronics Engineer Inc, IEEE), θαζνξίδεη ηελ θαηαλεκεκέλε 

παξαγσγή, σο παξαγσγή ειεθηξηζκνχ απφ εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο είλαη ζαθψο 

κηθξφηεξεο απφ ηα θεληξηθά εξγνζηάζηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, έηζη ψζηε 

λα είλαη δπλαηή ε δηαζχλδεζή ηνπο ζρεδφλ ζε θάζε ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο ηζρχνο. 
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ζν αθνξά ζηελ θαηάηαμε ησλ θαηαλεκεκέλσλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ην EPRI (Electric Power Research Institute, Ηλζηηηνχην Έξεπλαο 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο) νξίδεη ηελ θαηαλεκεκέλε παξαγσγή σο παξαγσγή “απφ 

κεξηθά kW έσο 50 MW”. Σν Γηεζλέο πκβνχιην Μεγάισλ Ζιεθηξηθψλ πζηεκάησλ 

(CIGRE International Council on Large Electric Systems), έρεη δεκηνπξγήζεη κηα 

νκάδα εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαλεκεκέλεο παξαγσγήο. χκθσλα κε απηή, 

κνλάδεο παξαγσγήο πνπ (α) δελ ππεξβαίλνπλ 100MW, (β) είλαη ζπλήζσο 

ζπλδεδεκέλεο ζην δίθηπν δηαλνκήο θαη (γ) ε θαηαλνκή θνξηίνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

παξαγσγήο δελ γίλεηαη θεληξηθά (not centrally dispatched), ζπληζηνχλ θαηαλεκεκέλε 

παξαγσγή [7]. 

πλνςίδνληαο, ινηπφλ,  ηα γεληθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο 

είλαη: 

 ρη θεληξηθά ζρεδηαδφκελε θαη αλαπηπζζφκελε (απφ ηελ εηαηξεία ειεθηξηζκνχ ή 

θάπνηνλ δηαρεηξηζηή). 

 Γελ ππάξρεη θεληξηθφο πξνγξακκαηηζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ απφ ην 

δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Ζ ηζρχο ησλ κνλάδσλ πνπ εγθαζίζηαληαη δελ ππεξβαίλεη ηα 50-100 MW αιιά 

ζπλήζσο είλαη ηεο ηάμεο ιίγσλ εθαηνληάδσλ kW. 

 Δίλαη ζπλδεδεκέλε ζην Γίθηπν Γηαλνκήο αλάινγα κε ην πψο νξίδεηαη γηα θάζε 

ππφ κειέηε ζχζηεκα. 

Με ηελ κέρξη ηψξα βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ βγαίλνπλ γχξσ απφ 

ην ζέκα ηεο δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο είλαη φηη ν νξηζκφο ηεο δηαθέξεη ζηηο 

λνκνζεζίεο ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνπο νξηζκνχο πνπ 

δίλνληαη γηα ηε δηαλεκεκέλε παξαγσγή [8]. 

Απζηξαιία: πλδεδεκέλε παξαγσγή ζην δίθηπν δηαλνκήο (κέρξη 132kV), φπνπ 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα άκεζεο παξνρήο ζην θνξηίν ηνπ πειάηε. 

Απζηξία: Παξαγσγή ζπλήζσο κέρξη 10MW, ζπλδεδεκέλε ζην δίθηπν κέζεο ηάζεο. 

Βέιγην: Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ εζληθή ζπληνληζκέλε παξαγσγή. 

Σζερία: πλδεδεκέλε ζην δίθηπν δηαλνκήο (κέρξη 110kV) θαη κέρξη ηελ αλψηεξε 

επηηξεπηή θαηάηαμε ηζρχνο. 

Φηιαλδία: πλδεδεκέλε ζε επίπεδν ηάζεο απφ 20kV έσο 0,4kV. 

Γαιιία: πλδεδεκέλε ζην δίθηπν δηαλνκήο (κέρξη 132kV), φπνπ παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα άκεζεο παξνρήο ζην θνξηίν ηνπ πειάηε. Παξαγσγή πνπ ζπλδέεηαη ζηα 

εμήο επίπεδα ηάζεο (0,4, 15 θαη 20kV). 

Γεξκαλία: Γελ ππάξρεη απζηεξφο νξηζκφο. Οη θπξηφηεξεο ηερλνινγίεο είλαη ήιηνπ, 

αλέκνπ θαη κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ (ζχλδεζε κέρξη 20kV, ελψ γηα αηνιηθά πάξθα 

κέρξη 110 kV). 

Διιάδα: χλδεζε ζην ζχζηεκα δηαλνκήο, φρη θεληξηθά ζρεδηαζκέλν. Ζ θαηαλνκή 

θνξηίνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο δε γίλεηαη θεληξηθά. 

Ηλδία: Νέεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ζχλδεζε κέρξη ηα 11kV). 

Ηηαιία: πλδεδεκέλε ζην ζχζηεκα δηαλνκήο (απφ 0,4 kV έσο 150 kV). 
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Οιιαλδία: Αλήθεη ζε επηρείξεζε δεκφζηαο σθέιεηαο, βηνκεραλία ή ζπλδπαζκφ 

απηψλ, αιιά δε κεηέρεη ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο εζληθήο παξαγσγήο ( ζχλδεζε κέρξη 

ηα 150kV). 

Πνισλία: Γελ γίλεηαη θεληξηθή θαηαλνκή θνξηίνπ, θαη ζπλδέεηαη κέρξη ηα 110kV. 

Πνξηνγαιία: ξην ηζρχνο ηα 10MW (εθηφο απφ CHP). Οη ηερλνινγίεο είλαη 

ζπκπαξαγσγή ή αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Ζ ζχλδεζε κπνξεί λα γίλεη ζε 

νπνηνδήπνηε επίπεδν ηάζεο. 

Ηζπαλία: πλδεδεκέλε ζην ζχζηεκα δηαλνκήο. 

Μ. Βξεηαλία: πλδεδεκέλε ζην ζχζηεκα δηαλνκήο (κέρξη ηα 132kV), ελδερνκέλσο 

λα γίλεηαη θεληξηθή θαηαλνκή θνξηίνπ. 

Γηα έλαλ εληαίν νξηζκφ ππάξρνπλ δηάθνξα αληηθείκελα ζπδήηεζεο πνπ πξέπεη 

πεξαηηέξσ λα αλαιπζνχλ. Απηά κπνξεί λα είλαη ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε 

παξαγσγή, ε ηνπνζεζία, ην θνξηίν ιεηηνπξγίαο, ε πεξηνρή δηαλνκήο, ε ηερλνινγία 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, νη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο, ην 

ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη ην πνζνζηφ δηείζδπζεο ηεο δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο. 

Έλα ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ παξνπζία 

κνλάδσλ Γηαζπαξκέλεο Παξαγσγήο, θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 26. ΓΟΜΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔ ΓΗΑΠΑΡΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

4.3 Σερλνινγίεο Γηαλεκεκέλεο Παξαγσγήο Καη Κόζηνο 

πρλά ν φξνο θαηαλεκεκέλε παξαγσγή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη παξαγσγή 

κε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία φπσο κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Δίλαη φκσο 

δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

θαηαλεκεκέλεο παξαγσγήο. Οη πεξηζζφηεξεο αλαλεψζηκεο πεγέο απνηεινχλ γεληθά 

θαη ζπζηήκαηα Γηαζπαξκέλεο παξαγσγήο, αλ θαη ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο, φπσο 

είλαη ηα πδξνειεθηξηθά κεγάιεο θιίκαθαο θαη  ηα παξάθηηα αηνιηθά πάξθα. Δθηφο 

φκσο απφ ηηο ΑΠΔ, ζηε Γηαζπαξκέλε παξαγσγή εληάζζνληαη θαη άιιεο ηερλνινγίεο, 

πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο βαζίδεηαη ζηε ρξήζε νξπθηψλ θαπζίκσλ, φπσο είλαη νη 

ηνπξκπίλεο θαη νη κηθξνηνπξκπίλεο αεξίνπ, νη εκβνινθφξεο κεραλέο θ.α. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ην θνκκάηη ηεο Γηαζπαξκέλεο Παξαγσγήο πνπ ιεηηνπξγεί κε νξπθηά 

θαχζηκα απνηειεί θπξίσο εθαξκνγέο ζπκπαξαγσγήο. 

Οη ηερλνινγίεο ηεο δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο ινηπφλ είλαη: 
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1. Μνλάδεο κε ζπκβαηηθά θαχζηκα: 

 Αεξηνζηξφβηινο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ (35-450 MW) 

 Μεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο (5 kW-10MW) 

 Γελλήηξηα θαχζεο (1-250MW) 

 Μηθξνηνπξκπίλα (35kW-1MW) 

 Κπςέιε θαπζίκνπ αληαιιαγήο πξσηνλίνπ (1kW-250kW) 

 Κπςέιε θαπζίκνπ ζηεξενχ νμεηδίνπ (250kW-5MW) 

 Κπςέιε θσζθνξηθνχ νμένο( 200kW-2MW) 

 Κπςέιε ηεγκέλνπ άλζξαθα (250kW-2MW) 

2. Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

 Πνιχ κηθξφ πδξνειεθηξηθφ (25-kW-1MW) 

 Μηθξφ πδξνειεθηξηθφ (1-100MW) 

 Αλεκνγελλήηξηα (200W-3MW) 

 Φσηνβνιηατθή ζπζηνηρία (20W-100kW) 

 Ζιηαθφ ζεξκηθφ, θεληξηθφο δέθηεο (1-10MW) 

 Ζιηαθφ ζεξκηθφ, ζχζηεκα Lutz (10-80MW) 

 Βηνκάδα (αεξηνπνίεζε) (100kW-20MW) 

 Γεσζεξκηθή (5-100MW) 

 Χθεαληθή ελέξγεηα (100kW-1MW) 

 Μεραλή Stirling (2-10kW) 

 πζζσξεπηέο (500kW-5MW) 

Οη ηππηθέο ρξήζεηο ηεο Γηαζπαξκέλεο Παξαγσγήο είλαη νη εμήο: 

 Οηθηαθή (ειεθηξηζκφο θαη ζέξκαλζε) 

 Δκπνξηθή (ειεθηξηζκφο θαη ζέξκαλζε) 

 Θεξκνθήπηα 

 Βηνκεραληθή (ειεθηξηζκφο θαη αηκφο) 

 Πεξηθεξεηαθή ζέξκαλζε 

 Ηζρχο δηθηχνπ (κφλν ειεθηξηζκφο πνπ παξέρεηαη ζην δίθηπν) 

Οη βαζηθφηεξεο DG ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζηνλ νηθηζηηθφ ηνκέα 

(residential sector) είλαη ηα θσηνβνιηατθά (PV) θαη νη θπςέιεο θαπζίκνπ, 

απνδίδνληαο ηζρχ πεξίπνπ 2 θαη 5 kW αληίζηνηρα. ηνλ εκπνξηθφ ηνκέα βξίζθνπλ 

εθαξκνγή, εθηφο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ηερλνινγίεο, θαη άιιεο φπσο νη 

παιηλδξνκηθέο κεραλέο, νη κηθξνζηξφβηινη, ληηδεινγελλήηξηεο, ζπκβαηηθέο γελλήηξηεο 

άλζξαθα, γελλήηξηεο αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (municipal solid waste MSW 

generators), γελλήηξηεο βηνκάδαο θαη κηθξά πδξνειεθηξηθά. Οη εκπνξηθέο DG 

ηερλνινγίεο θπκαίλνληαη ζε κέγεζνο απφ 10 kW, γηα ηα PV, έσο 1.500 kW γηα ηελ 

ηερλνινγία παξαγσγήο απφ βηνκάδα. Σν θφζηνο ησλ ηερλνινγηψλ PV, θπςειψλ 

θαπζίκνπ θαη κηθξνζηξνβίισλ εκθαλίδεη ζεκαληηθά θζίλνπζα ηάζε θαη αλακέλεηαη 

λα έρεη κεησζεί κέρξη ην 2020 πάλσ απφ 50% ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηηκέο ηνπ 2000. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα απνηππψλεηαη ην ελεξγεηαθφ θφζηνο γηα δηάθνξεο 

ηερλνινγίεο Γηεζπαξκέλεο Παξαγσγήο. Ζ πην αθξηβή ηερλνινγία είλαη ηα PV, 

νηθηζηηθά θαη εκπνξηθά, ησλ νπνίσλ ην θφζηνο βξίζθεηαη εθηφο θιίκαθαο ζε ζρέζε κε 

ηηο άιιεο ηερλνινγίεο κέρξη ην έηνο 2010. Σν θφζηνο ελέξγεηαο γηα ηα PV 

ππνινγίδεηαη ζε 53 €ct/kWh γηα ην έηνο 2000, ελψ κεηψλεηαη απφηνκα ζηα 22 θαη 28 

€ct/kWh ην έηνο 2020, γηα ηα εκπνξηθά θαη ηα νηθηζηηθά PV αληίζηνηρα. Οη πην 

αληαγσληζηηθέο ηερλνινγίεο DG είλαη νη κηθξνηνπξκπίλεο, νη θπςέιεο θαπζίκνπ, νη 
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ζπκβαηηθέο γελλήηξηεο πεηξειαίνπ θαη νη γελλήηξηεο θπζηθνχ αεξίνπ κε θφζηνο λα 

ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηα 10 €ct/kWh γηα ην 2020. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 19. ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΚΟΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΓΗΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

Σα γεληθά δεδνκέλα πνπ ελδηαθέξνπλ γηα φιεο ηηο κνλάδεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν 

ηνπο είλαη : 

 Ολνκαζηηθή ηθαλφηεηα ηεο κνλάδαο (kVA) 

 Μέγηζηε ηθαλφηεηα παξαγσγήο ελεξγνχ ηζρχνο (kW) 

 Διάρηζηε ηθαλφηεηα παξαγσγήο ελεξγνχ ηζρχνο (kW) 

 Ολνκαζηηθφο ζπληειεζηήο ηζρχνο (cosθ) 

 Λφγνο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ πξνο ζεξκφηεηα (PHR) 

4.3.1 Μνλάδεο Με πκβαηηθά Καύζηκα 

Οη κνλάδεο πνπ θαηαλαιψλνπλ ζπκβαηηθά θαχζηκα κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε 

ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο θαη λέσλ ηερλνινγηψλ. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη 

αεξηνζηξφβηινη θαη νη κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο ελψ ζηε δεχηεξε νη 

κηθξνηνπξκπίλεο θαη νη θπςέιεο θαπζίκνπ. Μηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δχν ηειεπηαίσλ 

παξνπζηάδεηαη ζηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ. 

Γηα λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν νηθνλνκηθή είλαη κηα ηέηνηα κνλάδα 

θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ζε έλα ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απαηηνχληαη ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά δεδνκέλα: 

 Σχπνο θαπζίκνπ 

 Κφζηνο θαπζίκνπ (ρξεκαηηθέο κνλάδεο/kg) 

 Κακπχιε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ (kg/h) 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε θακπχιε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ αθνινπζεί ηελ παξαθάησ 

ηεηξαγσληθή κνξθή : 

cPbPaconFuel  2_ , φπνπ 
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a, ηεηξαγσληθή παξάκεηξνο θφζηνπο (kg/kWh
2
) 

b, γξακκηθή παξάκεηξνο θφζηνπο (kg/kWh) 

c, ζηαζεξφο φξνο θφζηνπο (kg/h) 

P, παξαγφκελε ηζρχο απφ ηε κνλάδα (kW)  

Πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί ε θακπχιε θφζηνπο θαπζίκνπ, αλ δελ είλαη απεπζείαο 

δηαζέζηκε, απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ δεδνκέλα απφ ηελ εηδηθή θαηαλάισζε ηεο 

κνλάδαο γηα δηαθνξεηηθά ζεκεία ιεηηνπξγίαο, ψζηε κε καζεκαηηθέο κεζφδνπο λα 

ππνινγηζηνχλ νη ζρεηηθέο παξάκεηξνη. 

Οη παξάκεηξνη θφζηνπο πνπ ελδηαθέξνπλ είλαη: 

 Σχπνο ρξεζηκνπνηνχκελνπ θαπζίκνπ θαηά ηελ εθθίλεζε, ν νπνίνο κπνξεί λα 

είλαη δηαθνξεηηθφο απφ εθείλν ηεο ιεηηνπξγίαο 

 Καηαλάισζε θαπζίκνπ θαηά ηελ εθθίλεζε (ςπρξή/ζεξκή) (lt) 

 Καηαλάισζε λεξνχ θαηά ηελ εθθίλεζε (ςπρξή/ζεξκή) (m
3
) 

 Σχπνο ρξεζηκνπνηνχκελνπ θαπζίκνπ θαηά ηε ζβέζε, κπνξεί λα είλαη 

δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν ηεο ιεηηνπξγίαο 

 Καηαλάισζε θαπζίκνπ θαηά ηελ ζβέζε (ςπρξή/ζεξκή) (lt) 

Γηα πεξηζζφηεξν καθξνρξφληεο πεξηφδνπο κειέηεο, π.ρ. ελφο έηνπο, είλαη ρξήζηκν λα 

είλαη γλσζηφο ν ηππηθφο ρξφλνο ζε ψξεο/έηνο θαηά ηηο νπνίεο ε εμεηαδφκελε κνλάδα 

είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο εμαηηίαο ζπληήξεζεο ή βιάβεο. 

4.3.1.1 Μηθξνηνπξκπίλεο 

Οη γελλήηξηεο κηθξνηνπξκπίλσλ αεξίνπ (MTGs) είλαη κηα πνιιά ππνζρφκελε 

ηερλνινγία θαη ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή γηα εθαξκνγέο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ηζρχνο πςειήο ππθλφηεηαο. Οη κνλάδεο απηέο είλαη κηθξνχ κεγέζνπο, πνιχ πςειήο 

ηαρχηεηαο θαη ζπλήζσο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ ηνπξκπίλα αεξίνπ (gas turbine), ην 

ζπκπηεζηή (compressor), ηε γελλήηξηα θαη ηα ειεθηξνληθά ηζρχνο γηα ηε ζχλδεζε 

ηνπο ζην δίθηπν. Σππηθά, ιεηηνπξγνχλ κε θπζηθφ αέξην, αιιά δέρνληαη γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο θαη πνιιά άιια βηνκεραληθά θαχζηκα, φπσο πξνπάλην, diesel θαη 

θεξνδίλε. Δίλαη επίζεο ηθαλέο λα παξάγνπλ αλαλεψζηκε ελέξγεηα φηαλ 

ηξνθνδνηνχληαη κε βηναέξην.  

Οη κηθξνηνπξκπίλεο είλαη πεξηζηξνθηθέο κεραλέο πνπ παξάγνπλ ελέξγεηα απφ ηε ξνή 

αεξίνπ ππφ πίεζε. Απνηεινχληαη απφ έλαλ ζπκπηεζηή πνπ ζπλδέεηαη κε κηα 

ηνπξκπίλα αεξίνπ κεγάιεο ηαρχηεηαο, ε νπνία νδεγεί κηα ελζσκαησκέλε ειεθηξηθή 

γελλήηξηα, πνπ ιεηηνπξγεί ζε πςειή ηαρχηεηα, κέζσ ελφο ζαιάκνπ θαχζεο. Οη 

κηθξνηνπξκπίλεο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηε κέζνδν ηνπ απινχ θχθινπ ή ηεο 

αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο.  

ε έλαλ ζηξφβηιν απινχ θχθινπ, ρσξίο αλάθηεζε, κέζα ζηνλ θαπζηήξα (ignitor) 

πξνζηίζεηαη ελέξγεηα ζην ξεχκα αεξίνπ, αέξαο αλακηγλχεηαη κε θαχζηκν θαη 

αλαθιέγεηαη.  Ζ θαχζε απμάλεη ηελ ζεξκνθξαζία, ηελ πηεηηθφηεηα θαη ηνλ φγθν ηνπ 

αεξίνπ. Απηφ θαηεπζχλεηαη πξνο ηηο ιεπίδεο ηεο ηνπξκπίλαο, πεξηζηξέθνληάο ηε θαη 

ελεξγνπνηψληαο ην ζπκπηεζηή. Οη κηθξνηνπξκπίλεο απινχ θχθινπ έρνπλ ρακειφηεξν 

θφζηνο, πςειφηεξε αμηνπηζηία θαη πεξηζζφηεξε ζεξκφηεηα δηαζέζηκε γηα ηηο 

εθαξκνγέο ζπκπαξαγσγήο, απφ φηη νη κνλάδεο αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο.  
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Οη κνλάδεο αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο 

(recuperator) απφ θχιια κεηάιινπ, πνπ αλαθηά ηκήκα ηεο ζεξκφηεηαο απφ ην ξεχκα 

αέξα πνπ θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ εμάηκηζε θαη ην κεηαβηβάδεη ζην εηζεξρφκελν θξχν 

ξεχκα αέξα. Ο πξνζεξκαζκέλνο αέξαο ζηε ζπλέρεηα, πεξλάεη ζηνλ θαπζηήξα 

(combustor), φπνπ αλακεηγλχεηαη κε θαχζηκν, αλαθιέγεηαη θαη θαίγεηαη. Ζ 

πξνζέξκαλζε ηνπ αέξα, κεηψλεη ηελ πνζφηεηα ησλ απαηηνχκελσλ θαπζίκσλ γηα ηελ 

αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζην απαξαίηεην επίπεδν ζηελ είζνδν ηνπ ζηξνβίινπ. Ο 

αλαθιεθηήξαο (ignitor) ρξεζηκνπνηείηαη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθίλεζεο θαη 

απφ εθεί θαη πέξα ε θιφγα είλαη απηνζπληεξνχκελε. Σν αέξην απφ ηνλ θαπζηήξα 

πεξλάεη απφ ην ζηφκην ηεο ηνπξκπίλαο θαη απφ ηνλ ηξνρφ ηεο ηνπξκπίλαο, 

κεηαηξέπνληαο ηε ζεξκηθή ελέξγεηα ησλ θαπηψλ δηεζηαικέλσλ αεξίσλ ζε 

ζηξεθφκελε κεραληθή ελέξγεηα ηεο ηνπξκπίλαο. Ζ ηνπξκπίλα νδεγεί ην ζπκπηεζηή 

θαη ηε γελλήηξηα. Σα αέξηα πνπ εμέξρνληαη απφ ηελ ηνπξκπίλα θαηεπζχλνληαη πάιη 

πίζσ κέζσ ηνπ ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο, έμσ ζηε ζεξκαληηθή ζηήιε, γηα ηελ παξαγσγή 

ζεξκφηεηαο γηα ηνπο ρξήζηεο. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 27.  ΓΟΜΖ ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ ΜΔ ΜΗΚΡΟΣΟΤΡΜΠΗΝΑ ΑΔΡΗΟΤ 

Ο ιφγνο ηεο ειεθηξηθήο πξνο ηε ζεξκηθή ελέξγεηα ζηηο κνλάδεο αλάθηεζεο 

ζεξκφηεηαο έρεη πςειφηεξε ηηκή απφ ηηο κνλάδεο ρσξίο αλάθηεζε θαη, επηπιένλ, νη 

πξψηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ εμνηθνλφκεζε θαπζίκσλ ζε πνζνζηφ 30 κε 40%, απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο πξνζέξκαλζεο. 

Σα πιενλεθηήκαηα ησλ κηθξνηνπξκπίλσλ είλαη πνιιά. Έρνπλ ζρεδφλ αζφξπβε 

ιεηηνπξγία κε ιίγεο δνλήζεηο, έρνπλ ζρεηηθά κηθξφ θφζηνο αξρηθήο εγθαηάζηαζεο, 

ρακειά επίπεδα εθπνκπήο θαπζαεξίσλ, ζεξκηθέο απνδνηηθφηεηεο θπκαηλφκελεο ζην  

5-30%, βαζκφ ειεθηξηθήο απφδνζεο ηεο ηάμεο 28-30%, πςειέο ηαρχηεηεο ηεο ηάμεο 

ησλ 60.000 rpm, κηθξέο αλάγθεο ζπληήξεζεο θαη ηαπηφρξνλα πςειή αμηνπηζηία. ε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ηα ηηκνιφγηα ηνπ αεξίνπ είλαη ρακειά – πνπ είλαη θαη ην ζχλεζεο - 

ελψ ε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζρεηηθά αθξηβή, θαζίζηαηαη πην νηθνλνκηθή ε 

ρξεζηκνπνίεζε κνλάδσλ κηθξνηνπξκπίλσλ αληί ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ 

δηθηχνπ. Αληίζεηα απφ ηηο παξαδνζηαθέο πεγέο ελέξγεηαο, νη κηθξνηνπξκπίλεο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηδηψηεο αθνχ εγθαζίζηαληαη εχθνια, έρνπλ 

ρακειέο εθπνκπέο ξχπσλ θαη βξίζθνληαη αθξηβψο δίπια ζηε δήηεζε ηεο ελέξγεηαο – 

νηθία ή επηρείξεζε. Καηαιακβάλνπλ φγθν φρη κεγαιχηεξν απφ έλαλ ηειεθσληθφ 

ζάιακν θαη παξάγνπλ ηζρχ εχξνπο ζπλήζσο απφ 25 σο 250kW. Έρνληαο σο κέηξν 

ζχγθξηζεο ηνπο κεγάινπο ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ είλαη 
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νιφθιεξα θηίξηα κε παξαγφκελε ηζρχ απφ 600MW σο 1.000MW, ην κηθξφ κέγεζνο 

ησλ κηθξνηνπξκπίλσλ είλαη έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα, πνπ επηηξέπεη ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπο αθξηβψο δίπια ζην θνξηίν. Σν γεγνλφο απηφ απνβάιιεη ηηο 

ελεξγεηαθέο απψιεηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζπλήζσο θαηά ηε κεηαθνξά ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ηνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα ζεκεία ηεο 

δήηεζεο. Απηέο νη απψιεηεο κεηαθνξάο είλαη αξθεηά ζεκαληηθέο θαη αλέξρνληαη 

ζπρλά ζην 7% ηεο παξαγφκελεο ηζρχνο. 

Μεξηθέο κηθξνηνπξκπίλεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαρζεί ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ 

ηε ζεξκφηεηα ησλ αεξίσλ εμάηκηζεο.  Ζ ζεξκφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

παξαγσγή πδξαηκψλ πνπ δηαθεχγνπλ κέζσ ελφο δεχηεξνπ ζπλφινπ ιεπίδσλ 

ζηξνβίινπ, πνπ πεξηζηξέθνπλ κηα δεχηεξε ειεθηξηθή γελλήηξηα. Απηά ηα ζπζηήκαηα 

είλαη πνιχ κεγαιχηεξα θαη αθξηβφηεξα, αιιά ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα. 

Οη κηθξνηνπξκπίλεο έρνπλ πεξίπινθα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία ηνπο 

επηηξέπνπλ λα παξέρνπλ αζθαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία κε δηαξθή έιεγρν ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπο. 

  

ΔΗΚΟΝΑ 28.  ΜΗΚΡΟΣΟΤΡΜΠΗΝΔ 

ηαλ ην θαχζηκν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη αέξην φπσο θπζηθφ αέξην, πξνπάλην ή 

αέξην αλαεξφβηαο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ πξέπεη λα ζπκπηεζηεί. Ζ 

ζπλήζεο ζπκπίεζε αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 5 – 6.0 bar. Ζ αλάγθε ζπκπίεζεο ηνπ 

αέξηνπ θαπζίκνπ απνηειεί ην κεγαιχηεξν παξαζηηηθφ θνξηίν απηήο ηεο κνλάδαο. 

Μνλάδεο ΜΣ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε εθαξκνγέο ζε βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο θαη ζε 

κία ηέηνηα πεξίπησζε κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ κνλάδεο ΑΠΔ. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζπλνςίδνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο 

κηθξνηνπξκπίλαο. 

 

Δχξνο ηζρχνο 25-250kW 

Καχζηκα Φπζηθφ αέξην, πδξνγφλν, LPG,diesel 

Ζιεθηξηθή απφδνζε 20-30% (κε πξνζέξκαλζε) 

Απφδνζε ζπκπαξαγσγήο Μέρξη θαη 90% 

Πεξηβαιινληηθή Δπίδνζε Υακειέο εθπνκπέο (<9-50 ppm) NOx 

Πνηφηεηα παξαγφκελεο 

ζεξκφηεηαο 

Παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ πξνο πςειή 

ζεξκνθξαζία (50-80 
o
C) 
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Δκπνξηθή δηαζεζηκφηεηα 

Γηαζέζηκεο θαη ζε κηθξά κεγέζε 

ζπκπαξαγσγήο, ζρεηηθά φκσο 

πεξηνξηζκέλε 

Κφζηε Μηθξνηνπξκπίλαο 

Κφζηνο Δπέλδπζεο (κφλν κεραλήο) 700-1.100€/kW 

Ο&Μ Κφζηνο 0,005-0,016€/kW 

Υξφλνο Μεηαμχ πληεξήζεσλ 5.000- 8.000hrs 

ΠΗΝΑΚΑ 7. ΚΤΡΗΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΜΗΚΡΟΣΟΤΡΜΠΗΝΑ Χ ΠΡΟ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΣΟ 

4.3.1.2 Κπςέιεο Καπζίκνπ (Fuel Cell) 

Οη θπςέιεο θαπζίκνπ είλαη ζρεηηθά κηα λέα ηερλνινγία παξαγσγήο ελέξγεηαο θαζψο ε 

ειηθία ηεο είλαη πεξίπνπ 15 ρξφληα (δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ζεκεηψζεθαλ νη πξψηεο 

εθαξκνγέο). Σα ηειεπηαία ρξφληα ε εμέιημε ηνπο είλαη ξαγδαία θαη ζπλερψο ε ρξήζε 

ηνπο δηεπξχλεηαη. 

Απνηεινχλ ηελ πην απνδνηηθή θαη „θαζαξή‟ ηερλνινγία γηα ηε κεηαηξνπή ηεο ρεκηθήο 

ελέξγεηαο πνπ είλαη απνζεθεπκέλε ζε έλα θαχζηκν ζε άκεζα ρξεζηκνπνηήζηκε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ηελ θαζηζηνχλ ηδαληθή πεγή γηα αξθεηέο 

εθαξκνγέο θαη αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηα ζπζηήκαηα θαηαλεκεκέλεο 

παξαγσγήο θαη ζηα κηθξνδίθηπα ζην άκεζν κέιινλ. 

Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ θπςειψλ θαπζίκνπ βαζίδεηαη ζηελ πνιχ απιή ζθέςε φηη 

αληηζηξέθνληαο ηε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξφιπζεο ηνπ λεξνχ ζα κπνξνχζακε λα 

παξάγνπκε ξεχκα, κε ηε ινγηθή φηη γηα ηελ ειεθηξφιπζε ρξεηάδεηαη παξνρή 

ξεχκαηνο. Ζ πξψηε εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο έγηλε ην 1938 απφ ηνλ William Grove ν 

νπνίνο κε έλα απιφ πείξακα απέδεημε φηη ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξφιπζεο 

ηνπ λεξνχ ζπλνδεχεηαη απφ ηε ξνή ξεχκαηνο. 

H θπςέιε θαπζίκνπ, ινηπφλ, είλαη κηα ειεθηξνρεκηθή ζπζθεπή πνπ θαηαλαιψλεη 

πδξνγφλν θαη νμπγφλν θαη παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα, ζεξκφηεηα θαη λεξφ. Οη 

θπςέιεο θαπζίκνπ απνηεινχληαη απφ δπν ειεθηξφδηα (ηελ άλνδν- αξλεηηθφ 

ειεθηξφδην θαη ηελ θάζνδν- ζεηηθφ ειεθηξφδην), ηα νπνία δηαρσξίδνληαη απφ έλαλ 

ειεθηξνιχηε, ν νπνίνο ιέγεηαη αιιηψο θαη κεκβξάλε αληαιιαγήο πξσηνλίσλ (proton 

exchange membrane, PEM). Ο ειεθηξνιχηεο είλαη απφ πνιπκεξέο ή άιιν πιηθφ, ην 

νπνίν επηηξέπεη ηελ δηέιεπζε ηφλησλ, αιιά φρη ηε δηέιεπζε ησλ ειεθηξνλίσλ. Έλα 

θαχζηκν πνπ πεξηέρεη πδξνγφλν (π.ρ. θπζηθφ αέξην) εηζάγεηαη απφ ηελ πιεπξά ηεο 

αλφδνπ, φπνπ ηα ειεθηξφληα ηνπ πδξνγφλνπ ειεπζεξψλνληαη θαη θηλνχληαη ζε έλα 

εμσηεξηθφ θχθισκα δίδνληαο ειεθηξηθφ ξεχκα. Σα ζεηηθά θνξηηζκέλα ηφληα 

πδξνγφλνπ δηαπεξλνχλ ηνλ ειεθηξνιχηε θαη θηάλνπλ ζηελ θάζνδν, φπνπ ελψλνληαη 

κε ηα ειεχζεξα ειεθηξφληα θαη ην νμπγφλν, παξάγνληαο λεξφ. Απηφ απνδεηθλχεηαη 

απφ ηηο αθφινπζεο εμηζψζεηο: 

Άλνδνο: 2Ζ2 → 4Ζ
+
 + 4e

- 

Κάζνδνο: Ο2 + 4Ζ
+
 + 4e

- 
→ 2Ζ2Ο 

Αληίδξαζε πιέγκαηνο: 2Ζ2 + Ο2 → 2Ζ2Ο 
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ΔΗΚΟΝΑ 29. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΤΦΔΛΖ ΚΑΤΗΜΟΤ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ 

Γηα λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία ηνπ ηνληζκνχ ηνπ πδξνγφλνπ ρξεζηκνπνηείηαη έλαο 

θαηαιχηεο πςειήο αγσγηκφηεηαο ζηα ειεθηξφδηα (π.ρ. πιαηίλα), ρσξίο λα επεξεάδεη 

ηελ άλνδν ή ηελ θάζνδν. Ο θαηαιχηεο είλαη ζπλήζσο κηα ζθιεξή θαη πνξψδεο ζθφλε 

πνπ θαιχπηεηαη απφ ραξηί άλζξαθα ή χθαζκα έηζη ψζηε ε κέγηζηε δπλαηή επηθάλεηα 

λα είλαη εθηεζεηκέλε ζην πδξνγφλν ή ην νμπγφλν.        

 ηαλ ην θαχζηκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη θαζαξφ πδξνγφλν, ηα κφλα παξάγσγα 

ηεο δηεξγαζίαο απηήο είλαη ειεθηξηθφ ξεχκα, θαζαξφ λεξφ θαη ζεξκφηεηα. Αλ ην 

πδξνγφλν παξάγεηαη κε ειεθηξφιπζε λεξνχ κε ηε βνήζεηα ΑΠΔ ηφηε ε εγθαηάζηαζε 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο εγθαηάζηαζε ΑΠΔ.  

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 30. ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΤΦΔΛΧΝ ΚΑΤΗΜΟΤ ΜΗΚΡΖ ΗΥΤΟ 

 



Κεθάιαην 4: ΓΗΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

129 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 31. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΤΦΔΛΧΝ ΚΑΤΗΜΟΤ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Αλ θαη ην θαηαιιειφηεξν θαχζηκν είλαη ην θαζαξφ πδξνγφλν, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξα άιια θαχζηκα πνπ είλαη θνξείο πδξνγφλνπ. Σν θαχζηκν 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλεζέζηεξα είλαη ην θπζηθφ αέξην. 

Ζ απφδνζε ησλ ζπζηεκάησλ ησλ θπςειψλ θαπζίκνπ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ηχπνπ ηεο 

θπςέιεο θαη ηεο δπλακηθφηεηάο ηεο. Ζ ειεθηξηθή απφδνζε κηαο θπςέιεο, 

θαζνξίδεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο απνδφζεηο ησλ επί κέξνπο ππνζπζηεκάησλ πνπ ηε 

ζπλζέηνπλ. Γεληθά, παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν βαζκφ απφδνζεο θαηά 1/6 έσο 1/3 απφ 

ηηο κνλάδεο εζσηεξηθήο θαχζεο (ειεθηξηθή απφδνζε κέρξη θαη 45% αιιά κηθξή 

απφδνζε ζπκπαξαγσγήο) κε ζαθψο κηθξφηεξεο εθπνκπέο ξχπσλ θαη πην αζφξπβε 

ιεηηνπξγία. Σν θφζηνο εγθαηάζηαζεο θπκαίλεηαη κεηαμχ 500-2.500€/kW 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο. Ζ επηζθεπή ηνπο απαηηεί πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ απφ εθείλν ησλ παξαδνζηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη ππάξρεη κεγαιχηεξε 

επαηζζεζία ζηελ πνηφηεηα θαπζίκνπ. 

Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ειεθηξνιχηε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ππάξρνπλ δηάθνξα fuel cell: 

κεκβξάλεο αληαιιαγήο πξσηνλίσλ (PEM) , θσζθνξηθνχ νμένο (PAFC), ιησκέλνπ 

αλζξαθηθνχ άιαηνο (MCFC), ζηεξενχ νμεηδίνπ (SOFC), άκεζεο κεζαλφιεο (DMFC), 

αιθαιηθά (AFC). Οη ηερλνινγίεο απηέο είλαη ζε δηαξθή εμέιημε γηα ηε βειηίσζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπο, αιιά θαη ηελ αζθαιή 

απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ηνπ Ζ2 πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, κε ηηο ηέζζεξεηο πξψηεο λα 

έρνπλ πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο. 

Σα γεληθά ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ κνλάδσλ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί:  

 AFC PEMFC DMFC PAFC MCFC SOFC 

Ζιεθηξνιύηεο 
Τδξνμείδην 

ηνπ θαιίνπ 
Πνιπκεξέο Πνιπκεξέο 

Φσζθνξηθφ 

Ομχ 

Μίγκα 

Αλζξαθηθψλ 

Αιθαιίσλ 

ηαζεξνπνηεκέλν 

δηξθφλην 

Θεξκνθξαζία 

Λεηηνπξγίαο 

(˚C) 

60-90 70-100 90 150-220 600-700 650-1000 

Θεξκόηεηα 

από 

πκπαξαγσγή 

Καζφινπ 
Υακειήο 

πνηφηεηαο 
Καζφινπ 

Απνδεθηή γηα 

πνιιέο 

εθαξκνγέο 

Τςειή Τςειή 

Βαζκόο 

Απόδνζεο 
50-70% 40-50% 25-40% 40-45% 50-60% 50-60% 

Καύζηκν 

H2. 

Απαξαίηεηε 

ε 

απνκάθξπλζε 

ηνπ CO2 απφ 

ηα αέξηα ηεο 

αλφδνπ θαη 

ηεο θαζφδνπ. 

H2. Αλ απηφ 

πξνέξρεηαη 

απφ 

αλακφξθσζε, 

ε 

πεξηεθηηθφηεηα 

ζε CO λα είλαη 

CO<10ppm. 

Γηάιπκα 

λεξνχ/κεζαλφιεο. 

H2. Καη απφ 

αλακφξθσζε. 

H2, CO, 

θπζηθφ 

αέξην 

H2, CO, θπζηθφ 

αέξην 
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Ηζρύο Μέρξη 20kW Μέρξη 250kW <10kW >50kW >1MW >200kW 

Δθαξκνγέο 

Μηθξέο 

κνλάδεο. 

Υξήζε ζε 

δηαζηεκηθέο 

εθαξκνγέο 

Οηθηαθή θαη 

εκπνξηθή 

παξαγσγή 

πζηήκαηα 

θίλεζεο 

νρεκάησλ 

Φνξεηέο 

ζπζθεπέο 

Δκπνξηθή 

παξαγσγή. 

Μεγάια 

νρήκαηα 

(ιεσθνξεία) 

Δκπνξηθή 

θαη 

βηνκεραληθή 

παξαγσγή. 

Μνλάδεο 

κεγάιεο 

ηζρχνο 

(MW) 

Οηθηαθή, 

εκπνξηθή θαη 

βηνκεραληθή 

παξαγσγή 

(κεγάιε ηζρχο). 

Υξόλνο 

Δθθίλεζεο (h) 
<0.1 <0.1 <0.2 1-4 >10 5-10 

ΠΗΝΑΚΑ 8. ΣΤΠΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΤΦΔΛΧΝ ΚΑΤΗΜΟΤ 

4.3.2 Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζε παγθφζκην επίπεδν κηα απμαλφκελε ηάζε 

αλάπηπμεο ησλ ΑΠΔ. Ζ δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ, γίλεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο, θαζψο 

λένπ ηχπνπ αλεκνγελλήηξηεο εγθαζίζηαηαη βειηηψλνληαο αηζζεηά ηελ απφδνζε ησλ 

αηνιηθψλ πάξθσλ θαη κεηψλνληαο ηα πξνβιήκαηα δηαζχλδεζεο ηνπο κε ην δίθηπν, ελψ 

θαη ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα γλσξίδνπλ κία εληππσζηαθή άλνδν κε αηζζεηή 

κείσζε ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο. Σα πδξνειεθηξηθά, ε βηνελέξγεηα θαη ε γεσζεξκία 

ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο.  

4.3.2.1  Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα 

Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηεξίδεηαη ζηελ κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε 

ειεθηξηζκφ κε ηε βνήζεηα εκηαγψγηκσλ πιηθψλ ηα νπνία ελεξγνπνηνχληαη ζην θάζκα 

ηνπ ειηαθνχ θσηφο. Ζ δηάξθεηα δσήο ηνπο κπνξεί λα θηάζεη ηα 25 έηε, κε κηθξή 

ζπληήξεζε, θπξίσο θαζαξηζκφο απφ ζθφλε θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηα πςειφηεξα 

πνζνζηά αμηνπηζηίαο απφ ηηο κνλάδεο ΑΠΔ. Ζ απφδνζε ελφο θσηνβνιηατθνχ 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 8 θαη 16 % αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία ελψ ην θφζηνο 

εγθαηάζηαζεο αλέξρεηαη ζηα 4.200-7.000 €/kW. Ζ παξαγσγή ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο γίλεηαη ζε DC θαη κεηαηξέπεηαη ζε AC κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθψλ ηζρχνο 

θαη ζπγθεθξηκέλα αληηζηξνθέσλ (Inverters). Πεξηζζφηεξα γηα ηελ θαηαζθεπή, ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο, ηελ απφδνζε αλά ηερλνινγία θαη ηξφπν ζχλδεζεο ηνπο ζην δίθηπν 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 3.  

4.3.2.2 Αλεκνγελλήηξηα 

4.3.2.2.1  Αηνιηθή Δλέξγεηα 

Ζ αηνιηθή ελέξγεηα απνηειεί ην ζηπινβάηε ησλ ΑΠΔ , ηνπιάρηζηνλ ζηελ Δπξψπε. Σν 

70% πεξίπνπ ηεο παγθφζκηαο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο πνπ πξνέξρεηαη απφ 

αλεκνγελλήηξηεο βξίζθεηαη ζηελ Δπξψπε, ελψ πεξηζζφηεξν απφ 80% ησλ 

αλεκνγελλεηξηψλ πνπ εγθαζίζηαληαη παγθνζκίσο, θαηαζθεπάδνληαη ζε απηή. 

 ηε ρψξα καο νη επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ζην Αηγαίν, ζην Κξεηηθφ θαη ζην Καξπάζην 

πέιαγνο, ζηηο αλαηνιηθέο αθηέο ηεο θεληξηθήο θαη λφηηαο Υψξαο, ζηε Β. Κξήηε θαη 

ζηα Γσδεθάλεζα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο επλννχλ ηελ εκθάληζε αλέκσλ 

ζεκαληηθήο εληάζεσο, ηθαλήο λα δηαηεξεί ζε ιεηηνπξγία αλεκνγελλήηξηεο γηα κεγάια 

ρξνληθά δηαζηήκαηα. Έηζη, επλνείηαη ε εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ πάξθσλ πνπ ζπλήζσο 

ζπλδένληαη ζε δίθηπα κέζεο θαη πςειήο ηάζεο αλάινγα κε ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 

ηνπο. Παξφκνηεο ζπλζήθεο ηζρχνπλ θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ηδηαίηεξα ζηηο 

νξεηλέο πεξηνρέο. Οη ζπλζήθεο ζηηο πεξηνρέο απηέο είλαη αξθεηά επλντθέο δηφηη 
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ππάξρεη ζπλερήο πλνή θαιήο πνηφηεηαο αλέκνπ, ειάρηζηεο κέξεο άπλνηαο θαη 

αλππαξμία ηπθψλσλ.  

Ο ηχπνο θαη ηα κεγέζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ Διιάδα, 

αθνινπζνχλ κέρξη ζηηγκήο ηηο δηεζλείο εμειίμεηο θαη είλαη θπξίσο εηζαγσγήο απφ 

άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Χζηφζν, ππάξρεη κία ζεκαληηθή πξνζηηζέκελε αμία απφ 

ειιεληθέο θαηαζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο ηφζν γηα ηελ θαηαζθεπή επηκέξνπο 

ηκεκάησλ ησλ αλεκνγελλεηξηψλ φζν θαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε δεκηνπξγία ηεο 

θαηάιιειεο ππνδνκήο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί 

φηη ε ειιεληθή βηνκεραλία είλαη αλαγθαίν λα ζπλεηζθέξεη θαη λα δεκηνπξγήζεη λέεο 

ηερλνινγίεο ψζηε ε ειιεληθή πξνζηηζέκελε αμία λα γίλεη αθφκα κεγαιχηεξε. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηζκνχ ζπλνπηηθά είλαη:  

 Ζ αηνιηθή ελέξγεηα είλαη κηα θαζαξή πεγή ελέξγεηαο. 

 Οη αλεκνγελλήηξηεο δελ εθιχνπλ ρεκηθέο νπζίεο ζην πεξηβάιινλ νη νπνίεο 

πξνθαινχλ φμηλε βξνρή ή αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 Ζ ηερλνινγία πνπ αλαπηχζζεηαη είλαη κηα απφ ηηο πην νηθνλνκηθέο ζηνλ ρψξν 

ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ρακειφ θφζηνο αλά kWh). 

 Οη αλεκνγελλήηξηεο κπνξνχλ λα ζηεζνχλ ζε αγξνθηήκαηα ή ξάληζα, φπνπ 

βξίζθνληαη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θαιχηεξεο ηνπνζεζίεο απφ ηελ άπνςε ηνπ 

αλέκνπ.  

Σα αληίζηνηρα κεηνλεθηήκαηα είλαη: 

 Ζ αηνιηθή ελέξγεηα πξέπεη λα αληαγσληζηεί ηηο ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο ζε 

επίπεδν θφζηνπο. 

 Γελ κπνξνχλ φινη νη άλεκνη λα ηηζαζεπηνχλ.  

 Σα θαηάιιεια ζεκεία γηα αηνιηθά πάξθα είλαη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. 

 Τπάξρεη πξνβιεκαηηζκφο γηα ηνλ ζφξπβν πνπ παξάγεηαη απφ ηα πηεξχγηα ηνπ 

ειεθηξηθνχ θηλεηήξα (ξφηνξα), θαη ηηο δπζκελείο επηδξάζεηο ζην νηθνζχζηεκα 

ηεο πεξηνρήο (πνιιέο θνξέο έρνπλ ζθνησζεί πνπιηά πνπ πεηνχζαλ θνληά ζηηο 

αλεκνγελλήηξηεο). 

4.3.2.2.2  Γεληθά ηνηρεία Πεξί Αλεκνγελλεηξηώλ  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε βηνκεραλία παξαγσγήο αλεκνγελλεηξηψλ έρεη γλσξίζεη 

κεγάιε νηθνλνκηθή άλζεζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο άλζεζεο απηήο είλαη λα 

παξνπζηάδνληαη ζηελ αγνξά πνιινί ηχπνη αλεκνγελλεηξηψλ πνπ δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο θαη παξάιιεια λα ζεκεηψλεηαη κία ξαγδαία αχμεζε ζηα 

κεγέζε ηνπο.  

Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν ηεο αλεκνγελλήηξηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε 

εθαξκνγή, απηή απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ηκήκαηα :  

1. Σνλ πχξγν  

2. Σελ έιηθα κε δχν ή ηξία πηεξχγηα  

3. Σν κεραληζκφ πεξηζηξνθήο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ  

4. Σν κεραληθφ θξέλν  

5. Σε γελλήηξηα  
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6. Σνπο αηζζεηήξεο ηαρχηεηαο θαη ηνλ έιεγρν απηήο  

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 32. ΤΣΟΗΥΗΑ ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΖΣΡΗΧΝ 

1. Ο Πχξγνο  

Ο πχξγνο ηεο αλεκνγελλήηξηαο ζηεξίδεη ηελ έιηθα θαη ηελ άηξαθην ε νπνία πεξηέρεη 

ην κεραληθφ θξέλν, ην θηβψηην ηαρπηήησλ, ηε γελλήηξηα θαη ην κεραληζκφ 

πεξηζηξνθήο. Σν χςνο ηνπ πχξγνπ θαηά ην παξειζφλ θπκαηλφηαλ ζην εχξνο ησλ 20-

50 κέηξσλ. Γηα αλεκνγελλήηξηεο κεζαίνπ θαη κεγάινπ κεγέζνπο, ν πχξγνο είλαη 

ειαθξά ςειφηεξνο απφ ηε δηάκεηξν ηεο έιηθαο. Γηα αλεκνγελλήηξηεο κηθξνχ 

κεγέζνπο ν πχξγνο είλαη ζπλήζσο ιίγεο θνξέο κεγαιχηεξνο απφ ηε δηάκεηξν ηεο 

έιηθαο γηα λα απνθεχγεηαη ην θησρφ αηνιηθφ πεξηερφκελν ζε κηθξά χςε πάλσ απφ ην 

έδαθνο. 

Οη πχξγνη νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο κέξεο καο, είλαη είηε απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα, είηε κεηαιιηθνί. Ζ θαηαζθεπή ηνπο είλαη ζπλεζέζηεξα ζσιελσηή θαη πην 

ζπάληα δηθηπσηή.  

Σν θχξην κέιεκα ζηελ θαηαζθεπή ηνπ πχξγνπ, είλαη ε δπλακηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. Οη 

ηαιαληψζεηο ηνπ θαη νη πεξηνδηθέο θαηαπνλήζεηο ηνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 

δηαθπκάλζεηο ηνπ αλέκνπ, πξέπεη φζν ην δπλαηφ λα ειαρηζηνπνηνχληαη θαηά ηε 

ζρεδίαζή ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα απνθεχγνληαη ζπλζήθεο ζπληνληζκνχ. 

Εσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηινγή ηνπ πχξγνπ είλαη επίζεο ν πξνβιεπφκελνο ηξφπνο 

κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζήο ηνπ.  

2.  Έιηθα Καη Πηεξχγηα  

Γχν ή ηξία πηεξχγηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ζχγρξνλνπο αλεκνθηλεηήξεο. Ζ 

ζηαζεξή κεραληθή θαηαπφλεζε πνπ νθείιεηαη ζηηο θπγφθεληξεο δπλάκεηο θαζψο θαη 

απηή πνπ νθείιεηαη ζηηο ηαιαληψζεηο ησλ πηεξπγίσλ, θάλνπλ ην ζρεδηαζκφ ησλ 

πηεξπγίσλ ηνλ πην αδχλακν κεραληθφ ζχλδεζκν ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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Ζ κεραληθή θαηαπφλεζε ησλ πηεξπγίσλ ζε ζπλζήθεο πνιχ πςεινχ αλέκνπ, 

πεξηνξίδεηαη ζε αλεθηά επίπεδα. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηνλ έιεγρν ηεο ηαρχηεηαο 

πεξηζηξνθήο, ε νπνία πεξηνξίδεηαη κέζα ζηα επηζπκεηά φξηα. Ο έιεγρνο απηφο φρη 

κφλν πξνζηαηεχεη ηα πηεξχγηα, αιιά θαη ηε ρξεζηκνπνηνχκελε ειεθηξηθή γελλήηξηα 

απφ ππεξθφξηηζε θαη ππεξζέξκαλζε.  

Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα πηεξχγηα, δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην κέγεζνο 

ηνπ αλεκνθηλεηήξα. Γηα ηνπο κεγάινπο αλεκνθηλεηήξεο ε θαηαζθεπή ησλ πηεξπγίσλ 

είλαη εθάκηιιε κε απηή ησλ ειίθσλ ησλ αεξνπιάλσλ. Γηα κεζαίνπ κεγέζνπο 

αλεκνθηλεηήξεο ρξεζηκνπνηνχληαη παινλήκαηα ζε πνιιαπιέο ζηξψζεηο θαη 

ελαιιαγέο θαηεπζχλζεσλ, ελψ γηα κηθξνχ κεγέζνπο ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα πιηθά 

φπσο πνιπνπξεζάλε, μχιν θαη παιφλεκα. 

3.  Μεραληζκφο Πεξηζηξνθήο Καη Πξνζαλαηνιηζκνχ  

Ο κεραληζκφο πεξηζηξνθήο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ, ζπλερψο ζηξέθεη ηελ έιηθα πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ. Θεσξεηηθέο κειέηεο ππαγνξεχνπλ ηνλ ειεχζεξν ξπζκφ 

πεξηζηξνθή ηεο έιηθαο, φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο, ηα 

ζηξεθφκελα πηεξχγηα έρνληαο κεγάιεο ζηαζεξέο αδξάλεηαο παξάγνπλ πςειέο 

γπξνζθνπηθέο ξνπέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, πνπ ζπρλά έρνπλ σο 

απνηέιεζκα πςειφ ζφξπβν. Πνιχ γξήγνξνο πξνζαλαηνιηζκφο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ζφξπβν πνπ λα ππεξβαίλεη ηα ηνπηθά απνδεθηά φξηα. πλεπψο, έλαο ειεγρφκελνο 

ξπζκφο πξνζαλαηνιηζκνχ ζπρλά απαηηείηαη θαη είλαη απηφο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ 

πξάμε.  

4.  Έιεγρνο Σαρχηεηαο  

Ζ ηαρχηεηα ηνπ δξνκέα πξέπεη λα ειέγρεηαη γηα ηξεηο ιφγνπο :  

 Μέγηζηε απφιεςε ηζρχνο απφ ηνλ άλεκν  

 Πξνζηαζία ηνπ δξνκέα, ηεο γελλήηξηαο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ηζρχνο απφ 

ππεξθφξηηζε ζε ζπλζήθεο πςεινχ αλέκνπ  

 Πξνζηαζία ηνπ δξνκέα απφ ππεξηαρχηεηα θαηά ηε δηάξθεηα απνζχλδεζεο ή 

άιινπ θαηλνκέλνπ  

Μπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ νη εμήο πεξηνρέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο αλεκνγελλήηξηαο ζε 

ζρέζε κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ :  

 Σελ ηαρχηεηα ζχλδεζεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο (cut-in speed), ζηελ νπνία αξρίδεη 

ε αλεκνγελλήηξηα λα παξάγεη ηζρχ  

 Σελ πεξηνρή βέιηηζηνπ αεξνδπλακηθνχ ζπληειεζηή (constant maximum Cp 

region), φπνπ ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ ηαρχηεηα 

ηνπ αλέκνπ έηζη ψζηε ε απφιεςε ηζρχνο απφ ηνλ άλεκν λα βειηηζηνπνηείηαη  

 Σελ πεξηνρή ζηαζεξήο ηζρχνο εμφδνπ (constant power output region)  

 Σελ ηαρχηεηα απνζχλδεζεο (cut-out speed)  

ήκεξα, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο αλεκνγελλήηξηεο κε πάξα πνιιά θξηηήξηα πνπ 

κπνξεί λα αθνξνχλ ην είδνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γελλήηξηαο, ηε ρξήζε ή φρη 

ειεθηξνληθψλ κεηαηξνπέσλ, ην είδνο ησλ πηεξπγίσλ (stall-controlled, pitch-
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controlled), ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πηεξπγίσλ σο πξνο ην έδαθνο (νξηδνληίνπ ή θάζεηνπ 

άμνλα), ηε θνξά πξφζπησζεο ηνπ αλέκνπ (down-stream, up-stream) θηι. 

Σα θχξηα θξηηήξηα γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ηεο επνρήο καο είλαη 

ηξία:  

 Ζ ιεηηνπξγία κε ζηαζεξέο ή κεηαβιεηέο ζηξνθέο  

 Σν είδνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ειεθηξηθήο γελλήηξηαο (αζχγρξνλε, 

ζχγρξνλε, ζπλερνχο ξεχκαηνο)  

 Ο ηχπνο ησλ πηεξπγίσλ  

4.3.2.2.3 Σερλνινγίεο Αλεκνγελλεηξηώλ Αλαθνξηθά Με Σελ Γηακόξθσζε Σνπ 

Ζιεθηξηθνύ Μέξνπο 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη αλεκνγελλεηξηψλ αλαθνξηθά κε ηελ δηακφξθσζε ηνπ 

ειεθηξηθνχ κέξνπο ηνπο θάζε έλαο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δηαθνξεηηθά 

πιενλεθηήκαηα ιεηηνπξγίαο. Οη θχξηνη ηχπνη δηαθξίλνληαη ζε: 

 ηαζεξψλ ζηξνθψλ, κε αζχγρξνλε γελλήηξηα θισβνχ, απ‟ επζείαο 

ζπλδεδεκέλε ζην δίθηπν 

 Πεξηνξηζκέλεο ιεηηνπξγίαο κεηαβιεηψλ ζηξνθψλ, κε αζχγρξνλε γελλήηξηα 

ηπιηγκέλνπ δξνκέα κεηαβιεηήο αληίζηαζεο, απ‟ επζείαο ζπλδεδεκέλε ζην 

δίθηπν 

 Μεηαβιεηψλ ζηξνθψλ κε αζχγρξνλε γελλήηξηα δηπιήο ηξνθνδφηεζεο 

 Μεηαβιεηψλ ζηξνθψλ κε ζχγρξνλε γελλήηξηα κε ηχιηγκα δηεγέξζεσο ή 

κφληκν καγλήηε 

4.3.2.2.4 Μεγέζε Καη Κόζηνο Σνπξκπίλσλ Αηνιηθήο Δλέξγεηαο 

Οη ηνπξκπίλεο αηνιηθήο ελέξγεηαο εκπνξηθήο θιίκαθαο θπκαίλνληαη ζε κέγεζνο απφ 

100 kW έσο αξθεηά MW. Οη κεγαιχηεξεο ηνπξκπίλεο ηνπνζεηνχληαη ζε νκάδεο ζηα 

αηνιηθά πάξθα, ηα νπνία παξέρνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο ζην δίθηπν 

ειεθηξνδφηεζεο. 

Οη κηθξέο, κνλέο ηνπξκπίλεο, θάησ ησλ 100 kW, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζπίηηα θαη γηα 

θεξαίεο ηειεπηθνηλσληψλ, ή γηα άληιεζε λεξνχ. Οη κηθξέο ηνπξκπίλεο κεξηθέο θνξέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε γελλήηξηεο πεηξειαίνπ, κπαηαξίεο θαη 

θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. Απηά ηα ζπζηήκαηα νλνκάδνληαη πβξηδηθά αηνιηθά 

ζπζηήκαηα θαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε καθξηλέο πεξηνρέο, εθηφο δηθηχνπ 

ειεθηξνδφηεζεο. 

Σν θφζηνο εγθαηάζηαζεο Α/Γ θπκαίλεηαη κεηαμχ 900-1.300 €/kW αιιά γηα Α/Γ 

ηζρχνο κηθξφηεξεο ησλ 100kW κπνξεί λα θηάζεη ηα 2.500€/kW. Σν ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο ησλ Α/Γ αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο ηνπο, είλαη ηδηαίηεξα ρακειφ θαη δελ 

μεπεξλά ζε αλεγκέλεο ηηκέο ηα 0.005 €/kWh θπξίσο γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο. 

πλήζσο φκσο ην εηήζην θφζηνο ζπληήξεζεο είλαη πξντφλ ζπκβνιαίνπ ζπληήξεζεο, 

ην νπνία είλαη ζπλήζσο αλεμάξηεην απφ ηελ πξαγκαηηθή αηνιηθή παξαγσγή [9]. 

4.3.3 πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνύ Καη Θεξκόηεηαο  

πκπαξαγσγή (ζηα αγγιηθά Cogeneration ή Combined Heat and Power, CHP) 

νλνκάδεηαη ε ζπλδπαζκέλε παξαγσγή ειεθηξηθήο –ή ελίνηε κεραληθήο- θαη ζεξκηθήο 

ελέξγεηαο απφ ηελ ίδηα πεγή.  
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ηα πιαίζηα ηνπ παξαδνζηαθνχ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, ε θάιπςε ησλ ειεθηξηθψλ 

θαη ζεξκηθψλ θνξηίσλ πινπνηνχληαη σο δηαθξηηέο δηαδηθαζίεο αθελφο κέζσ ηεο 

κεηαθνξάο ειεθηξηζκνχ απφ ην εζληθφ δίθηπν θαη αθεηέξνπ κέζσ θαχζεσλ 

ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ ζε ιέβεηεο ή θιηβάλνπο γηα ηελ παξαγσγή ζεξκφηεηαο. Ο 

ζπλδπαζκφο ησλ δχν δηαδηθαζηψλ ζπληειείηαη κέζα απφ ηελ αλάθηεζε θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ κεγάισλ πνζψλ ζεξκφηεηαο πνπ απνβάιινληαη ζην πεξηβάιινλ είηε 

κέζσ ςπθηηθψλ θπθισκάησλ (π.ρ. ζπκππθλψκαηα αηκνχ, πχξγνη ςχμεο θιπ.) είηε 

κέζσ θαπζαεξίσλ (π.ρ. αεξηνζηξφβηινη, θηλεηήξεο Diesel θιπ.). Με ηε δηαδηθαζία ηεο 

πκπαξαγσγήο ινηπφλ κεηψλεηαη ζεκαληηθά ε νιηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη ηα 

πνζνζηά εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ κε ζπλέπεηα λα απνζπψληαη ηεξάζηηα 

πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε.    

Έλα ζχζηεκα ζπκπαξαγσγήο απνηειείηαη θπξίσο απφ ηέζζεξα ζηνηρεία : 

 Σνλ θηλεηήξα (prime mover), ν ξφινο ηνπ νπνίνπ είλαη λα θηλεί ηε γελλήηξηα θαη 

κπνξεί λα είλαη αηκνζηξφβηινο, αεξηνζηξφβηινο, παιηλδξνκηθή κεραλή 

εζσηεξηθήο θαχζεο, ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ, θπςέιεο θαπζίκνπ, κεραλή Stirling 

ή microturbine. 

 Σν ζχζηεκα αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο, ην νπνίν απνηειεί ζχζηεκα πνπ αλαθηά ηελ 

απνξξηπηφκελε ζεξκφηεηα απφ ηα ξεπζηά πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

κεραλήο (κε ελαιιάθηεο αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο) θαη απφ ηα θαπζαέξηα (κε 

ιέβεηα αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο πνπ απνθαιείηαη θαη ιέβεηαο θαπζαεξίσλ). 

 Σε γελλήηξηα, πνπ κπνξεί λα είλαη ζχγρξνλε, αζχγρξνλε ή απηνδηεγεηξφκελε 

αζχγρξνλε, θαη παξάγεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

 Σν ζχζηεκα ειέγρνπ κέζνπ ηνπ νπνίνπ δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο θαη 

ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπκπαξαγσγήο. 

ηα ζπζηήκαηα ΖΘ ν βαζκφο απφδνζεο θηάλεη ην 80-85%, κε δπλαηφηεηεο λα 

θηάζεη ή αθφκα θαη λα μεπεξάζεη ην 90%, εμνηθνλνκψληαο ελέξγεηα θαηά 15-40% ελ 

ζπγθξίζεη κε ηνπο ζπκβαηηθνχο ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο, φπνπ ν βαζκφο 

απφδνζεο θπκαίλεηαη κεηαμχ 30 θαη 45%. Απηφ νθείιεηαη ζηελ αμηνπνίεζε κεγάισλ 

πνζψλ ζεξκφηεηαο πνπ, δηαθνξεηηθά, ζα απνβάιινληαλ ζην πεξηβάιινλ ππφ κνξθή 

απσιεηψλ ελέξγεηαο. 

Μηα ηππηθή ζχγθξηζε, σο πξνο ηνλ βαζκφ απφδνζεο, ηεο ζπκπαξαγσγήο κε ηε 

ρσξηζηή παξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο παξνπζηάδνπλ νη εηθφλεο 33 θαη 34. 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 33. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΖ  
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ΔΗΚΟΝΑ 34. ΤΣΖΜΑ  ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΖ 

Οη ηέζζεξηο θπξηφηεξνη ηνκείο επξείαο εθαξκνγήο ηεο πκπαξαγσγήο είλαη νη εμήο: 

 χζηεκα ειεθηξηζκνχ ηεο ρψξαο  

 Βηνκεραληθφο ηνκέαο 

 Δκπνξηθφο –θηηξηαθφο ηνκέαο 

 Αγξνηηθφο ηνκέαο 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξνη δείθηεο κε ηνπο νπνίνπο 

πεξηγξάθεηαη ε ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζπζηεκάησλ ζπκπαξαγσγήο: 

1. Θεξκηθφο βαζκφο απφδνζεο ζπζηήκαηνο ζπκπαξαγσγήο (nth): 

𝑛𝑡ℎ =
𝑄𝐶𝐺

𝐹𝐶𝐺
 , φπνπ 

𝑄𝐶𝐺  είλαη ε ζεξκηθή ηζρχο (kW) πνπ παξάγεηαη απφ ην ζχζηεκα ζπκπαξαγσγήο θαη 

 𝐹𝐶𝐺  είλαη ε ηζρχο θαπζίκνπ (kW) πνπ θαηαλαιψλεηαη ζε απηφ.  

2. Ζιεθηξηθφο βαζκφο απφδνζεο ζπζηήκαηνο ζπκπαξαγσγήο (ne): 

𝑛𝑒 =
𝑃𝐶𝐺

𝐹𝐶𝐺
, φπνπ 

 𝑃𝐶𝐺  είλαη ε ειεθηξηθή ηζρχο (kW) πνπ παξάγεηαη απφ ην ζχζηεκα ζπκπαξαγσγήο. 

3. Οιηθφο βαζκφο απφδνζεο ζπζηήκαηνο ζπκπαξαγσγήο (nCG): 

𝑛𝐶𝐺 =
𝑄𝐶𝐺 + 𝑃𝐶𝐺

𝐹𝐶𝐺
 

4. Λφγνο Θεξκφηεηαο πξνο Ηζρχ (HPR): 

𝐻𝑃𝑅 =
𝜋𝜊𝜍ό 𝜔𝜑έ𝜆𝜄𝜇𝜂𝜎 𝜃휀𝜌𝜇𝜄𝜅ή𝜎 휀𝜈έ𝜌𝛾휀𝜄𝛼𝜎

𝜋𝜊𝜍ό 𝜂𝜆휀𝜅𝜏𝜌𝜄𝜅ή𝜎 𝜄𝜍𝜒ύ𝜊𝜎 휀𝜉ό𝛿𝜊𝜐
=

𝑄𝐶𝐺

𝑃𝐶𝐺
 

Τπάξρνπλ δχν ιφγνη HPR, φπνπ ν έλαο αθνξά ην θηλεηήξην ζχζηεκα θαη ν δεχηεξνο 

ην θνξηίν. 

Σα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επξεία εθαξκνγή ηεο πκπαξαγσγήο 

αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ζηε ζπλέρεηα. 

 Δπηπηψζεηο ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ 

ια ηα ζπζηήκαηα ζπκπαξαγσγήο εμνηθνλνκνχλ θαχζηκν δηφηη έρνπλ πςειφηεξν 

βαζκφ απφδνζεο απφ ηε ρσξηζηή παξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο. Γηα 

παξάδεηγκα, έλα ζχζηεκα ζπκπαξαγσγήο αηκνζηξνβίινπ κεηψλεη ηελ θαηαλάισζε 
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θαπζίκνπ θαηά 15% πεξίπνπ ζε ζχγθξηζε κε ηε ρσξηζηή παξαγσγή ειεθηξηζκνχ -κε 

κνλάδα αηκνζηξνβίινπ- θαη ζεξκφηεηαο -κε ιέβεηα. Έλα ζχζηεκα ζπκπαξαγσγήο κε 

θηλεηήξα Diesel ηε κεηψλεη θαηά 25% ζε ζχγθξηζε κε ηε ρσξηζηή παξαγσγή 

ειεθηξηζκνχ -κε ληηδεινθίλεηε ειεθηξνγελλήηξηα- θαη ζεξκφηεηαο -κε ιέβεηα. 

Παξφια απηά, ην θαηά πφζνλ έλα ζχζηεκα ζπκπαξαγσγήο εμνηθνλνκεί αθξηβφ, θαη 

εηζαγφκελν θαχζηκν, εμαξηάηαη απφ ην θαχζηκν πνπ ην ίδην ην ζχζηεκα 

ζπκπαξαγσγήο ρξεζηκνπνηεί θαζψο θαη ηα θαχζηκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

ζπζηήκαηα ρσξηζηήο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο. 

Μηα πξφζζεηε βειηίσζε ηνπ βαζκνχ εθκεηάιιεπζεο ησλ θαπζίκσλ νθείιεηαη ζην φηη 

ηα ζπζηήκαηα ζπκπαξαγσγήο βξίζθνληαη ζπλήζσο πην θνληά ζηνπο θαηαλαισηέο απφ 

φ,ηη νη θεληξηθνί ζηαζκνί ειεθηξνπαξαγσγήο. Έηζη, πεξηνξίδνληαη νη απψιεηεο 

κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 8-10%. Ζ επηινγή ησλ 

ζπζηεκάησλ ζπκπαξαγσγήο θαη ησλ θαπζίκσλ, πνπ απηά ρξεζηκνπνηνχλ, είλαη 

ζθφπηκν λα ελαξκνλίδεηαη κε κηα γεληθφηεξε εζληθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή (π.ρ. κείσζε 

ηνπ εηζαγφκελνπ πεηξειαίνπ, αχμεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο, νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θιπ). 

 Δπηπηψζεηο ζην ζχζηεκα ειεθηξηζκνχ ηεο ρψξαο 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ε κειινληηθή αχμεζε ηεο δήηεζεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ηεο ρψξαο, απαηηείηαη ε θαηαζθεπή λέσλ ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο. Ζ 

δηάδνζε ηεο ζπκπαξαγσγήο απμάλεη ην δπλακηθφ ειεθηξνπαξαγσγήο θαη πεξηνξίδεη 

ηηο αλάγθεο θαηαζθεπήο λέσλ θεληξηθψλ ζηαζκψλ, πξνζθέξνληαο έηζη ζεκαληηθή 

ρξεκαηηθή εμνηθνλφκεζε. 

Καζψο ηα ζπζηήκαηα ζπκπαξαγσγήο έρνπλ κηθξφηεξν κέγεζνο θαη βξαρχηεξν ρξφλν 

εγθαηάζηαζεο απφ ηνπο κεγάινπο θεληξηθνχο ζηαζκνχο, πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε 

επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε απξφβιεπηεο κειινληηθέο κεηαβνιέο ηεο 

δήηεζεο ειεθηξηζκνχ. Ο κηθξφο ρξφλνο εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ 

ζπκπαξαγσγήο ζπληειεί επίζεο ζε πεξηνξηζκφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο, 

πνπ ζπκβάιιεη κε ηε ζεηξά ηνπ ζηε κείσζε ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Πνιιέο κηθξέο κνλάδεο ζπκπαξαγσγήο πνπ ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια κε ηνπο 

θεληξηθνχο ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο, απμάλνπλ ηελ αμηνπηζηία παξνρήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αιιά είλαη ελδερφκελν λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα 

επζηάζεηαο ηνπ δηθηχνπ. Σα πξνβιήκαηα απηά πεξηνξίδνληαη ή θαη απνθεχγνληαη, 

φηαλ ην ζχζηεκα ζπκπαξαγσγήο θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ην δίθηπν πιεξνχλ νξηζκέλεο 

πξνδηαγξαθέο.  

 Πεξηβαιινληηθά Οθέιε  

Υάξε ζηελ απνδνηηθφηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ θαπζίκνπ, ε ζπκπαξαγσγή ζπληειεί ζε 

άκεζε κείσζε ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην θαχζηκν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη δελ είλαη θαηψηεξεο πνηφηεηαο απφ εθείλν ηεο ρσξηζηήο παξαγσγήο 

ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο. Ζ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ζπλνδεχεηαη 

επίζεο απφ κηα έκκεζε κείσζε ξχπσλ απ‟ ηνλ ππφινηπν θχθιν θαπζίκνπ : εμφξπμε, 

επεμεξγαζία, κεηαθνξά, απνζήθεπζε.  
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4.4 Δπίδξαζε Σεο Γηαλεκεκέλεο  Παξαγσγήο ε Έλα Ζιεθηξηθό 

ύζηεκα 

4.4.1 Σερληθά, Οηθνλνκηθά Καη Πεξηβαιινληνινγηθά Πιενλεθηήκαηα 

Γηαλεκεκέλεο Παξαγσγήο 

Σα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε Γηεζπαξκέλσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο 

είλαη ζεκαληηθά θαη πνιπάξηζκα.  ζνλ αθνξά ζην νηθνλνκηθφ ζθέινο ζρεδφλ πάληα 

ε δηαλεκεκέλε παξαγσγή δηαζθαιίδεη απηά νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνπο θαηαλαισηέο, 

φπσο, κηθξφηεξν ζπλνιηθφ ελεξγεηαθφ θφζηνο ή απνθπγή πςειψλ ηηκνινγίσλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο αηρκήο θνξηίνπ, αιιά θαη δπζδηάθξηηα νθέιε, φπσο βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηζρχνο. Δπηπξνζζέησο, ε εμάπισζε ηεο ρξήζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο νδεγεί ζε λέα νθέιε γηα ηνπο θαηαλαισηέο, ηηο εηαηξείεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ην θνηλφ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έλαο 

θαηαλαισηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη αλαλεψζηκεο πεγέο δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο γηα λα κεηψζεη ηελ αηρκή θνξηίνπ ηνπ θαη λα πιεξψλεη ιηγφηεξν. Αλ 

πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο θάλνπλ ην ίδην, ζα κεησζεί ην ζπλνιηθφ θνξηίν αηρκήο ηεο 

εηαηξείαο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, έηζη ψζηε λα κελ ρξεηαζηεί λα γίλεη κία 

πξνβιεπφκελε αλαβάζκηζε, γεγνλφο ην νπνίν σθειεί θαη ηνπο άιινπο θαηαλαισηέο, 

νη νπνίνη ζα επηβαξχλνληαλ κε ην θφζηνο ηεο αλαβάζκηζεο ηεο εηαηξείαο. 

Δπηπξφζζεηα, ε δηεζπαξκέλε παξαγσγή θαιχπηεη κία πνιχ επξεία γθάκα 

ηερλνινγηψλ, φιεο απηέο νη ηερλνινγίεο δεκηνπξγνχλ λέεο επθαηξίεο ζηελ αγνξά θαη 

απμεκέλν βηνκεραληθφ αληαγσληζκφ. Παξάιιεια, ε παξαγσγή ηεο ελέξγεηαο ζηελ 

ηνπνζεζία ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη, ειαρηζηνπνηεί ηηο απψιεηεο κεηαθνξάο, φπσο 

επίζεο θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο, έλα ζεκαληηθφ κέξνο (πάλσ απφ 30%) ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ ειεθηξηζκνχ. 

Απφ ηελ επελδπηηθή ζθνπηά ηνπ ζέκαηνο είλαη πξαθηηθά πην εχθνιν λα βξεζνχλ 

ηνπνζεζίεο γηα αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη άιιεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγέο απφ 

φηη γηα έλα κεγάιν, θεληξηθφ εξγνζηάζην παξαγσγήο ηζρχνο θαη κάιηζηα νη κνλάδεο 

απηέο είλαη πην εχθνιν θαη θπξίσο πην γξήγνξν λα ζπλδεζνχλ ζην δίθηπν. Ζ έθζεζε 

θαη ην ξίζθν ηνπ θεθαιαίνπ κεηψλνληαη, θαη απνθεχγνληαη νη πεξηηηέο δαπάλεο. 

Ζ δηεζπαξκέλε παξαγσγή παξέρεη επίζεο πνιιά πιενλεθηήκαηα ζηνπο θαηαλαισηέο 

πνπ έρνπλ ζεξκηθά θνξηία κέζσ ησλ εθαξκνγψλ ζπκπαξαγσγήο θαζψο επίζεο θαη ζε 

εθείλνπο πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζε θηελά θαχζηκα, φπσο γηα παξάδεηγκα θπζηθφ αέξην, 

αιιά θαη ζε εθείλνπο πνπ επλννχληαη απφ ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο πνπ 

δνχλε θαη κπνξνχλ έηζη λα αμηνπνηήζνπλ αλαλεψζηκεο πεγέο. 

Σα νηθνλνκηθά νθέιε πεξηιακβάλνπλ αχμεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηελ ηηκή ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κείσζε ζηε δήηεζε θαπζίκνπ κε κία επαθφινπζε κείσζε θαη 

ζηελ ηηκή ηνπο θαη θαζπζηέξεζε ζηηο απμήζεηο ησλ ηηκψλ ελέξγεηαο. Άιια 

νηθνλνκηθά νθέιε πξνο ηελ θνηλσλία κπνξεί λα είλαη κία γεληθή πηψζε ησλ ηηκψλ, 

ράξε ζην κηθξφηεξν θφζηνο παξαγσγήο πξντφλησλ. 

Δθηφο απφ ηα επλφεηα νηθνλνκηθά νθέιε, πξνθχπηνπλ θαη ηα πην πνιχπινθα ηερληθά 

νθέιε ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ράξε ζηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. Πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ε δηεζπαξκέλε παξαγσγή 

βνεζά ζηελ απνζπκθφξεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ δηθηχσλ αμηνζεκείσην επίζεο είλαη 

φηη ππφ πξνυπνζέζεηο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εθεδξηθή ηζρχο, ζε 

πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο, θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο βχζηζεο ηάζεο, ψζηε λα 

εληζρπζεί ε πνηφηεηα ηεο ηζρχνο πνπ παξέρεηαη ηνπηθά. Σα ζεκαληηθφηεξα, ινηπφλ, 
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νθέιε αμηνπηζηίαο πνπ πξνζθέξνπλ είλαη ππνζηήξημε θαη ζηαζεξφηεηα ζηελ παξνρή 

ηάζεο, αμηνπηζηία αέξγνπ ηζρχνο VAR, εθεδξεία γηα απξφβιεπηα θαηλφκελα θαη  

δπλαηφηεηα απηφλνκεο εθθίλεζεο (black start). 

Δπηπξνζζέησο, πνιινί θαηαλαισηέο απαηηνχλ πςειφηεξε πνηφηεηα ελέξγεηαο απφ ηε 

ζπλεζηζκέλε, πνπ πξνκεζεχεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θαηαλαισηψλ, φπσο 

λνζνθνκεία, ηειεπηθνηλσληαθά θέληξα, βηνκεραλία εκηαγσγψλ, εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ, θαη άιια. Γηα ηνπο θαηαλαισηέο απηνχο, ε δηαθνπή 

ξεχκαηνο ή ε βχζηζε ηάζεο κπνξεί λα έρεη πνιχ κεγάιεο νηθνλνκηθέο θαη φρη κφλν 

ζπλέπεηεο. Οη θαηαλαισηέο απηνί κπνξνχλ κε ηε ρξήζε αλαλεψζηκεο δηαλεκεκέλεο 

παξαγσγήο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηνπο γηα πνηφηεηα ηζρχνο. 

Ζ ζπλερψο απμαλφκελε δηείζδπζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ, αιιά θαη άιισλ 

κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο, εθηφο απφ ηελ πςειφηεξε απφδνζε ελέξγεηαο ζα 

θάλεη θαη πην αζθαιή ηελ παξερφκελε ελέξγεηα, θαζψο κεηψλνληαη νη εηζαγσγέο 

ελέξγεηαο ελψ παξάιιεια νη λέεο ηερλνινγίεο πνπ αλαπηχζζνληαη θαη ε εκπεηξία πνπ 

κπνξεί λα απνθηεζεί απφ ηελ πινπνίεζε ησλ λέσλ ελεξγεηαθψλ κνληέισλ δηεχζπλζεο 

ζα πξνζθέξνπλ αλεθηίκεηε αξηηφηεηα γλψζεσλ κε ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο εμαγσγήο 

Ηζάμηα κε ηα νηθνλνκηθά θαη ηα ηερληθά πιενλεθηήκαηα ηεο δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο 

είλαη θαη ηα πεξηβαιινληνινγηθά. Ζ εθηεηακέλε ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο ζα κεηψζεη ηελ θαηαλάισζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη ηηο εθπνκπέο ησλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ αιιά θαη επηβιαβείο εθπνκπέο φπσο ηα νμείδηα ηνπ ζείνπ θαη 

ηνπ αδψηνπ (SOx/NOx), ζπλεηζθέξνληαο έηζη κε νπζηαζηηθφ ηξφπν ζηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Πεξηβαιινληηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κείσζε ησλ 

απσιεηψλ ζηηο γξακκέο κεηαθνξάο, έλεθα ηεο ζσζηήο ρσξνζέηεζεο ησλ ζηαζκψλ 

θαηαλεκεκέλεο παξαγσγήο ζε ζρέζε κε ηελ ηνπνζεζία θαη δπλακηθφηεηα, κπνξεί λα 

βειηηψζνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ην πεξηβαιινληηθφ ηζνδχγην ηεο θαηαλεκεκέλεο 

παξαγσγήο. 

4.4.2 Σερληθά, Οηθνλνκηθά Καη Πεξηβαιινληνινγηθά Μεηνλεθηήκαηα 

Γηαλεκεκέλεο Παξαγσγήο 

Ζ εηζαγσγή ησλ απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο, ζε επξεία θιίκαθα 

εθηφο απφ ηα πξναλαθεξζέληα πιενλεθηήκαηα έρεη θαη κηα ζεηξά κεηνλεθηεκάησλ ηα 

νπνία αλ αγλνεζνχλ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία 

ησλ δηθηχσλ κε επαθφινπζα αξλεηηθά νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληνινγηθά 

απνηειέζκαηα. 

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ίζσο νηθνλνκηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ην πςειφ 

θφζηνο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη ην πςειφ θφζηνο θεθαιαίνπ αλά kW 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ζπγθξηηηθά κε ηα κεγάια θεληξηθά εξγνζηάζηα παξαγσγήο. 

Γηαθνξέο φκσο ππάξρνπλ θαη ζηα θφζηε θεθαιαίνπ γηα δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο θαη κπνξνχλ λα πνηθίιινπλ απφ 1.000 €/kW έσο 2.500 

€/kW ζηηο ηνπξκπίλεο θαχζεο θαη ηηο θπςέιεο θαπζίκνπ αληίζηνηρα. 

Ζ απμαλφκελε ζπκκεηνρή ηεο Γηαζπαξκέλεο παξαγσγήο ζηελ εγθαηεζηεκέλε 

παξαγσγή ζα επηθέξεη κηθξφηεξε επηινγή κεηαμχ ησλ βαζηθψλ θαπζίκσλ. Απηφ ζα 

κπνξνχζε λα κεηψζεη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξσηαξρηθψλ απνζεκάησλ ελέξγεηαο. 

Γεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο ηερλνινγίεο Γηαζπαξκέλεο παξαγσγήο βαζίδνληαη 

πξσηαξρηθά ζην αέξην, αλακέλεηαη έληνλα απμεκέλε δήηεζε θαη εμάξηεζε απφ απηφ. 
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Σν θφζηνο γηα ηελ πξσηαξρηθή παξνρή θαπζίκνπ ζηε Γηαζπαξκέλε παξαγσγή, 

πξνβιέπεηαη λα είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν ζε ζρέζε κε ηελ θεληξηθή παξαγσγή.  

Έλα άιιν πξφβιεκα έγθεηηαη ζηε ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Πνιιέο 

θνξέο δελ κπνξεί λα ππάξμεη αθξηβήο πξφβιεςε γηα ηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο 

ζπγθεθξηκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ . Πξέπεη λα γίλεηαη κεηεσξνινγηθή πξφβιεςε, πνπ 

δελ κπνξεί φκσο λα πξνβιέςεη αθξηβψο ηελ πνζφηεηα ηζρχνο πνπ ζα είλαη δπλαηφ λα 

παξαρζεί. ε κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα κπνξνχλ λα ππάξρνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο 

ζηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ή αθφκα θαη απψιεηα ηεο παξαγσγήο εμαηηίαο ηεο θχζεο 

νξηζκέλσλ πεγψλ φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ν άλεκνο ή ν ήιηνο. Έηζη ππάξρεη 

ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ηεο δήηεζεο πνπ κπνξεί λα θαιπθζεί απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, 

ε δηείζδπζε είλαη δειαδή πεξηνξηζκέλε θαη πξέπεη λα ππάξρεη πάληα εθεδξεία 

ζπκβαηηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο. Απηφ ην πξφβιεκα αθνξά θπξίσο ηα απηφλνκα 

ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Καζψο ε ηζρχο εμφδνπ ησλ πεγψλ Γηαζπαξκέλεο 

παξαγσγήο εκθαλίδεη αξθεηέο δπζθνιίεο, σο πξνο ηελ πξφβιεςε ηεο, πξνθχπηνπλ 

επηδήκηεο θαη δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηνπο κεηέρνληαο ζε απηήλ. 

Ζ κε κειεηεκέλε ή αλεμέιεγθηε δηείζδπζε κνλάδσλ δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηερληθά πξνβιήκαηα θαη λα δεκηνπξγήζεη δηαηαξαρέο ζηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ.  

Ζ εηζαγσγή ησλ απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο, ζε επξεία 

θιίκαθα, είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε αζηάζεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ πξνθίι. Ζ 

ακθίδξνκε ξνή ηζρχνο θαη ε ζχλζεηε δηαρείξηζε ελέξγεηαο, πνπ απαηηεί ε 

Γηαζπαξκέλε παξαγσγή, κπνξνχλ λα εκθαλίζνπλ πξνβιήκαηα θαη λα νδεγήζνπλ ζε 

έληνλε δηαθχκαλζε ηεο ηάζεο. . Απηή ε ακθίδξνκε ξνή θνξηίνπ, απαηηεί δηαθνξεηηθά 

κέζα πξνζηαζίαο θαη ζηα δχν επίπεδα ηάζεο. 

Δπηπιένλ, ε ζπλεηζθνξά ζην ξεχκα βξαρπθχθισζεο απφ ηηο δηεζπαξκέλεο γελλήηξηεο 

ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ηελ απνζχλδεζε πγηψλ γξακκψλ ζηηο νπνίεο ζπλδένληαη 

δηεζπαξκέλεο γελλήηξηεο ιφγσ ηεο γξήγνξεο αληίδξαζεο ησλ ππέξγεησλ γξακκψλ 

κέζεο ηάζεο ζε ζθάικαηα ηνπ δηθηχνπ. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ νη δηεζπαξκέλεο 

γελλήηξηεο παξακέλνπλ ζπλδεκέλεο ζε κηα ειαηησκαηηθή γξακκή, ζα κπνξνχζαλ λα 

δηαηεξήζνπλ ηε γξακκή δηεγεξκέλε θαη λα απνηξέςνπλ ηελ απηφ-απφζβεζε 

ζθαικάησλ κε ηελ κνξθή ηφμνπ. Αθ' εηέξνπ, κπνξεί φκσο λα γίλεη απηφκαηε 

επαλάδεπμε ηεο γξακκήο φηαλ νη γελλήηξηεο έρνπλ ράζεη ην ζπγρξνληζκφ ηνπο κε ην 

δίθηπν, κε ελδερφκελεο θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηηο γελλήηξηεο. Ζ ηξνθνδνζία 

γξακκψλ απνζπλδεδεκέλσλ απφ ην δίθηπν ιφγσ ζθαικάησλ κέζεο θαη ρακειήο 

ηάζεο απφ δηεζπαξκέλεο γελλήηξηεο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη πηζαλή δεκηά ζηνπο 

θαηαλαισηέο ιφγσ ησλ κεγάισλ απνθιίζεσλ ηεο ηάζεο θαη ηεο ζπρλφηεηαο απφ ηηο 

νλνκαζηηθέο ηηκέο ηνπο. 

ζνλ αθνξά ζηηο επηπηψζεηο ηεο δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο ζην πεξηβάιινλ γεληθά νη 

ηερλνινγίεο θαηαλεκεκέλεο παξαγσγήο πεξηγξάθνληαη σο πεξηβαιινληηθά θηιηθέο ζε 

ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηερλνινγίεο ελφο θεληξηθνχ ζηαζκνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Ζ αλάιπζε φκσο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ είλαη κηα πνιχπινθε 

δηαδηθαζία θαζψο, γηα θάζε ηερλνινγία παξαγσγήο ππάξρνπλ έκκεζεο θαη άκεζεο 

εθπνκπέο ξχπσλ. Οη έκκεζεο εθπνκπέο είλαη εθπνκπέο ξχπσλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

θαηαζθεπήο ηεο κνλάδαο, αλαδήηεζεο θαη κεηαθνξάο ησλ πεγψλ ελέξγεηαο. Κάπνηνη 

πηζηεχνπλ πσο ε κεγάιε δηείζδπζε θαη ρξήζε ζηαζκψλ θαηαλεκεκέλεο παξαγσγήο 

ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ππνιεηηνπξγία ησλ κεγάισλ θεληξηθψλ ζηαζκψλ 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε απνηέιεζκα λα απμεζνχλ νη εθπνκπέο αλά 
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παξαγφκελε kWh [10]. Άιια ζηνηρεία ηα νπνία θάλνπλ δχζθνιε ηελ εληαία 

πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε, είλαη νη δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ δηαηππψλνληαη ζε 

δηάθνξα ζρεηηθά ζέκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα, ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ ππξεληθψλ 

ζηαζκψλ, ή ηελ πςειή ζηάζκε ζνξχβνπ θαη ηελ νπηηθή ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιεί κηα αλεκνγελλήηξηα [11].  

πκπεξαζκαηηθά, είλαη γεγνλφο φηη νη εθπνκπέο ελφο ηππηθνχ ζηαζκνχ 

θαηαλεκεκέλεο παξαγσγήο είλαη ζαθψο ρακειφηεξεο ζε ζρέζε κε απηέο ησλ 

ζηαζκψλ πνπ σο θαχζηκε χιε ρξεζηκνπνηνχλ θάξβνπλν. Θεσξψληαο απηφ σο 

δεδνκέλν, ζηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη κηα κεζνδνινγία βάζεη ηεο 

νπνίαο κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ νη ζπλνιηθνί ξχπνη πνπ απνθεχγνληαη ιφγσ ηεο 

δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο. 

4.5 Μεζνδνινγία Τπνινγηζκνύ Μεηαβνιήο Ρύπσλ πζηήκαηνο 

Λόγσ Γηεζπαξκέλεο Παξαγσγήο 

Ο ζηφρνο ηεο αθφινπζεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο [9] είλαη ε εθηίκεζε ησλ 

κεηαβνιψλ ησλ ξχπσλ ηνπ εθάζηνηε πζηήκαηνο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο κε βάζε 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ δεδνκέλα. Μέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία 

απνδεηθλχεηαη φηη ε ρξήζε κέζσλ ηηκψλ ξχπσλ, ζπλήζεο πξαθηηθή γηα ηηο αλαιχζεηο 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο, κπνξεί λα 

επηθέξεη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο πνπ είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζε ζηξεβιή εηθφλα 

γηα ηελ δπλαηφηεηα κείσζεο ξχπσλ ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο. Ζ απνθπγή ησλ 

ξχπσλ ζε έλα ΖΔ ιφγσ ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ 

παξαθάησ εμίζσζε. 

Απνθπγ_Ρχπνη = Ρχπνη_Ζιεθηξ + Ρχπνη_Θέξκαλζεο - Ρχπνη_ΓΠ 

Οη Αποθςγ_Ρύποι είλαη νη ζπλνιηθνί ξχπνη πνπ απνθεχγνληαη. Οη Ρύποι_Ηλεκηπ 

δίλνπλ ηνπο ξχπνπο πνπ απνθεχγνληαη ζην Ζιεθηξηθφ δίθηπν απφ ηε κείσζε ηεο 

παξαγσγήο ησλ κνλάδσλ. Οη Ρύποι_Θέπμανζηρ είλαη νη ξχπνη πνπ απνθεχγνληαη 

ιφγσ ηνπ ζεξκηθνχ ζθέινπο παξαγσγήο ηεο Γηεζπαξκέλεο Παξαγσγήο, αλ θάπνηεο 

απφ ηηο κνλάδεο Γηεζπαξκέλεο Παξαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη θαη κνλάδεο 

πκπαξαγσγήο CHP, ελψ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ‟ φςηλ θαη νη ξχπνη πνπ εθπέκπνληαη 

απφ ηε δηεζπαξκέλε παξαγσγή θαη λα αθαηξεζνχλ απφ απηφ ην ηζνδχγην. 

 Μηθξνηνπξκπίλα 
Κπςέιε 

Καπζίκνπ 
Αεξηνζηξφβηινο 

Μνλάδα 

Δζσηεξηθήο 

Καχζεο 

CO2 

(gr/kWh) 
724.6 489.4 678.2 650 

Nox 

(gr/kWh) 
0.2 0.014 0.521 2.13 

SO2 

(gr/kWh) 
0.004 0.003 0.004 0.206 

Ηπηάκελα 

ζσκαηίδηα 

PM10 

(gr/kWh) 

0.041 0.001 0.039 0.354 

ΠΗΝΑΚΑ 9. ΣΤΠΗΚΔ ΣΗΜΔ ΔΚΠΔΜΠΟΜΔΝΧΝ ΡΤΠΧΝ ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΔ ΣΟΠΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ     

[9] 
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Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ξχπσλ απφ ην ζχζηεκα Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, 

θάπνηεο εηαηξίεο ειεθηξηζκνχ, δίλνπλ πιεξνθνξίεο αθφκε θαη ζε κελαίν επίπεδν γηα 

ηνπο εθπεκπφκελνπο ξχπνπο, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηνπ CO2. Οη δηεζλείο 

νξγαληζκνί, φπσο ην IEA (International Energy Agency) [12] παξέρνπλ πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ εθπνκπή ξχπσλ απφ ηηο δηάθνξεο κνλάδεο παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ θεληξηθή παξαγσγή. Μάιηζηα ν νξγαληζκφο Δnvironmental Protection Agency 

(EPA) ζηηο ΖΠΑ έρεη δεκηνπξγήζεη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηνπο εθπεκπφκελνπο 

ξχπνπο δηαθφξσλ κνλάδσλ ζηηο ΖΠΑ ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ζην θνηλφ [13]. Ζ 

κνξθή ησλ δεδνκέλσλ ζηνπο παξαπάλσ δηθηπαθνχο ηφπνπο δίλεηαη ζπλήζσο κε ηε 

κνξθή gr/kWh. ε θάπνηνπο άιινπο δηθηπαθνχο ηφπνπο νη εθπνκπέο ξχπσλ ζε απηήλ 

ηελ κνξθή κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ έκκεζα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Δπξσπατθφ 

ζπκβνχιην γηα ηε γεσζεξκία  παξαζέηεη ηνπο ξχπνπο ησλ θπξηνηέξσλ ηχπσλ κνλάδσλ 

ζηε κνξθή kg/GJ εθιπφκελεο ζεξκφηεηαο. ην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Αληαγσληζηηθφηεηα» [14] νη ξχπνη εθθξάδνληαη ζηε κνξθή kg ξχπσλ αλά kg 

θαπζίκνπ πνπ θαηαλαιψλεηαη. 

Γηαθνξεηηθά δεδνκέλα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνηίκεζε ησλ ξχπσλ 

πνπ απνθεχγνληαη αλάινγα κε ην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο γλψζεο γηα ηνπο ξχπνπο ηνπ 

εμεηαδφκελνπ ζπζηήκαηνο. Σα πην πηζαλά ζελάξηα δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία 

παξαηίζεληαη θαη αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα, είλαη ηα αθφινπζα: 

 Μέζε εηήζηα ηηκή ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ ηνπ ζπζηήκαηνο είηε απεπζείαο 

δηαζέζηκε είηε κε ηε βνήζεηα γλψζεο ηεο εηήζηαο παξαγσγήο ησλ κνλάδσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 Μέζε κεληαία ηηκή ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ ηνπ ζπζηήκαηνο είηε απεπζείαο 

δηαζέζηκε είηε κε ηε βνήζεηα γλψζεο ηεο κεληαίαο παξαγσγήο ησλ κνλάδσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 Σππηθή 24σξε θακπχιε εθπνκπψλ ξχπσλ γηα θάζε κήλα βαζηδφκελε ζηε γλψζε 

γηα ηηο θξίζηκεο κνλάδεο ηνπ ζπζηήκαηνο αλά κήλα θαη ψξα. 

 Αλαιπηηθή ρξφλν-ζεηξά θφξηηζεο ησλ κνλάδσλ ηνπ ππφ εμέηαζε ζπζηήκαηνο γηα 

ηελ πεξίνδν εμέηαζεο. 

4.5.1 Υξήζε Δηήζησλ Μέζσλ Σηκώλ Δθπνκπήο Ρύπσλ πζηήκαηνο
 

Τπάξρνπλ ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα πνπ παξέρνπλ εηήζηα δεδνκέλα γηα ηνπο 

εθπεκπφκελνπο ξχπνπο ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο ε EdF ζηε Γαιιία [15], κε ηε κνξθή 

εηήζηαο κέζεο ηηκήο. Παξ‟ φια απηά, ηα πεξηζζφηεξα δηαζέηνπλ εηήζηα δεδνκέλα 

κφλν γηα ηελ ελεξγεηαθή παξαγσγή ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο. Καη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο ηα εηήζηα δεδνκέλα παξέρνληαη απεπζείαο, κέζσ δεκφζηαο 

γλσζηνπνίεζεο, απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. Αλ ηα 

δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα κε ηε κνξθή ησλ εηήζησλ ξχπσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηφηε 

απηή ε πιεξνθνξία ρξεζηκνπνηείηαη σο έρεη. 

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνχκε λα 

αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο πνπ 

παξάγεη θάζε κνλάδα παξαγσγήο θαη λα ππνινγίζνπκε ηνλ Δηήζην πληειεζηή 

Δθπνκπήο ηνπ εμεηαδφκελνπ ξχπνπ (ΔΔ(po)) γηα ην εθάζηνηε δίθηπν απφ ηελ 

παξαθάησ εμίζσζε:  
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ςνη.Ρύπος(po)i, ν ζπληειεζηήο εθπνκπήο ηνπ ηχπνπ θαπζίκνπ i γηα ηνλ ξχπν po. 

Δνέπγειαi, είλαη ε εηήζηα παξαγφκελε ελέξγεηα ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ηχπνπ 

κνλάδαο i. 

Ν, νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη κνλάδσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ δηαζπαξκέλε παξαγσγή 

ζην ππφ εμέηαζε ζχζηεκα. 

ηνπο ππνινγηζκνχο απηνχο, απνθιείνληαη νη κνλάδεο ησλ νπνίσλ ε έμνδνο δε 

κεηαβάιιεηαη απφ ηελ Γηεζπαξκέλε Παξαγσγή. Δάλ γηα παξάδεηγκα ζην ζχζηεκα 

ππάξρνπλ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ε παξαγσγή ησλ νπνίσλ απνξξνθάηαη απφ ην 

δίθηπν θαηά πξνηεξαηφηεηα, ηφηε ε παξαγσγή ησλ ΑΠΔ δε κεηαβάιιεηαη θαη 

ζπλεπψο ζα απνθιεηζηεί απηφο ν ηχπνο κνλάδαο απφ ηε δηαδηθαζία απνηίκεζεο. 

Ζ πιεξνθνξία γηα ηνλ ςνη.Ρύπος(po)i κπνξεί λα είλαη δηαζέζηκε απ‟ επζείαο απφ 

ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο κνλάδαο. 

Σέινο, πνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ ΔΔ(po) κε ηελ παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ 

κνλάδεο Γηαζπαξκέλεο Παξαγσγήο, Δηήζια Δνέπγεια_Γ_Π, κπνξνχκε λα 

ππνινγίζνπκε ηνπο εηήζηνπο ξχπνπο, Δη_Ρύπ(po), πνπ απνθεχγνληαη απφ ην ΖΔ πνπ 

εμεηάδεηαη. ηνπο ξχπνπο απηνχο πξέπεη φκσο λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη ξχπνη πνπ 

εθπέκπνπλ νη κνλάδεο Γηεζπαξκέλεο Παξαγσγήο. 

Δη_Ρχπ(po) = Δηήζηα Δλέξγεηα_Γ_Π x ΔΔ(po) 

Δπαλαιακβάλνληαο ηελ δηαδηθαζία απηή γηα φινπο ηνπο ξχπνπο πνπ εμεηάδνληαη 

πξνθχπηνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο απνθπγήο ξχπσλ απφ ηελ θεληξηθή παξαγσγή. 

Ζ παξαπάλσ κέζνδνο είλαη κελ απιή ζηελ εθαξκνγή ηεο αιιά δε ιακβάλεη ππ‟ φςε 

ηελ επνρηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. ε πεξίπησζε πνπ ην εμεηαδφκελν ζχζηεκα 

απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ κνλάδεο παξαγσγήο, απηή ε επνρηθφηεηα είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζψο θάπνηνη ηχπνη ζπκβαηηθψλ κνλάδσλ αηρκήο έρνπλ 

ζεκαληηθή κείσζε ηεο παξαγσγήο γηα θάπνηνπο κήλεο ηνπ έηνπο. Απφ ηελ άιιε, 

θάπνηεο κνλάδεο παξαγσγήο, φπσο π.ρ. ηα θσηνβνιηατθά, έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξε 

παξαγσγή ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο γεγνλφο πνπ 

ακειείηαη αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε εηήζηεο κέζεο ηηκέο γηα ηνπο ξχπνπο ηνπ ππφ εμέηαζε 

ΖΔ. Με ηε ρξήζε ινηπφλ κέζσλ κεληαίσλ ηηκψλ ιακβάλεηαη ππ‟ φςε απηή ε 

επνρηθφηεηα θαη έρνπκε αθξηβέζηεξα απνηειέζκαηα απφ φηη κε ηε ρξήζε κέζσλ 

εηήζησλ ηηκψλ, εηδηθά ζε ΖΔ κε ζεκαληηθφ πιήζνο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ κνλάδσλ, 

φπσο πεξηγξάθεηαη ακέζσο παξαθάησ. 

 

4.5.2 Υξήζε Μεληαίσλ Μέζσλ Σηκώλ Δθπνκπήο Ρύπσλ πζηήκαηνο  

Τπάξρνπλ ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα πνπ παξέρνπλ κεληαία δεδνκέλα γηα ηνπο 

εθπεκπφκελνπο ξχπνπο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηε κνξθή πίλαθα κεληαίσλ κέζσλ ηηκψλ, 

ηα πεξηζζφηεξα φκσο δηαζέηνπλ εηήζηα δεδνκέλα κφλν γηα ηελ ελεξγεηαθή παξαγσγή 

ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο γηα θάζε κήλα. 
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Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο απηνχ ηνπ είδνπο ηα δεδνκέλα παξέρνληαη απεπζείαο, κέζσ 

δεκφζηαο γλσζηνπνίεζεο, απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο. Ζ δηαδηθαζία είλαη 

φκνηα κε ηελ πεξίπησζε πνπ κειεηήζεθε γηα ηνπο εηήζηνπο ξχπνπο θαη νη αληίζηνηρεο 

εμηζψζεηο ζα έρνπλ σο εμήο. 

Γηα ην Μεληαίν πληειεζηή Ρχπσλ ΜΔ(mo,po) γηα ην κήλα mν γηα ηνλ ξππαληή po, 

αλ δελ είλαη απεπζείαο δηαζέζηκνο ρξεζηκνπνηνχκε ηελ εμίζσζε: 
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Μην_Δνέπγεια(mo)i , είλαη ε κεληαία ελέξγεηα πνπ παξάρζεθε απφ ηε κνλάδα ηχπνπ i. 

πλεπψο, κπνξνχκε γηα θάζε κήλα λα ππνινγίζνπκε ηνπο κεληαίνπο ξχπνπο, κέζα 

απφ ηελ ηηκή Μην_Ρύπορ(po,mo), πνπ απνθεχγνληαη απφ ηε κεληαία παξαγσγή απφ 

Γηαζπαξκέλε Παξαγσγή, Μην Δνέπγεια_Γ_Π(mo), ελψ ε ζπλνιηθή εηήζηα κείσζε 

εθπνκπψλ απφ ηελ θεληξηθή παξαγσγή ζα δίλνληαη απφ ηε ζρέζε: 

),()(___),(_ pomomoέMmopoύ    
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mopoύpoύ   

Ζ κεληαία αλάιπζε πεξηιακβάλεη ζεκαληηθή πιεξνθνξία γηα ηελ ηάζε πνπ 

παξνπζηάδεη ε παξαγσγή ζην ΖΔ. Παξ‟ φια απηά, ζεσξεί φηη θαη νη κνλάδεο βάζεο 

κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ απφ ηελ εηζαγσγή ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο (ΓΠ). 

Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ρακειήο δηείζδπζεο παξαγσγήο απφ ΓΠ, νη κνλάδεο 

πνπ ζπρλφηεξα επεξεάδνληαη είλαη νη θξίζηκεο κνλάδεο παξαγσγήο ηνπ ΖΔ, δειαδή 

νη ηειεπηαίεο πνπ εληάζζνληαη θάζε ρξνληθφ βήκα, θαη πνιχ πην ζπάληα νη κνλάδεο 

βάζεο.  

Σν γεγνλφο φηη ε αλάιπζε κε κέζεο ηηκέο, έζησ θαη ζε επίπεδν κήλα, δε ιακβάλεη ππ‟ 

φςηλ ηελ σξηαία δηαθχκαλζε νχηε ηνπ θνξηίνπ νχηε ηεο πηζαλήο δηαθχκαλζεο ηεο 

παξαγσγήο απφ ηε Γηεζπαξκέλε Παξαγσγή, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε 

ησλ θσηνβνιηατθψλ εγθαηαζηάζεσλ, νδεγνχλ ζηελ αλαδήηεζε κεζφδσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαη δπλαηφλ νξζφηεξε εθηίκεζε ησλ ξχπσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

απνθεχγνληαη ιφγσ ηεο Γηεζπαξκέλεο Παξαγσγήο. 

4.5.3 Υξήζε Σππηθήο 24ώξεο Κακπύιεο Αλά Μήλα ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηηο 

κνλάδεο πνπ ππνθαζίζηαληαη 

Αλ ε δηείζδπζε δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο είλαη ζρεηηθά κηθξή, ηφηε ε αλάιπζε 

κπνξεί λα έρεη αξθεηά αθξηβή απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα γηα ηνπο 

ξχπνπο πνπ απνθεχγνληαη γηα θάζε ηχπν ψξαο θάζε κήλα. Ζ πξνηεηλφκελε απηή 

αλάιπζε βνεζάεη ζηελ απνθπγή ιεπηνκεξνχο πξνζνκνίσζεο ηνπ ΖΔ κε θαη ρσξίο 

ηηο κνλάδεο Γηαζπαξκέλεο Παξαγσγήο ε νπνία απαηηεί κεγάιν πιήζνο δεδνκέλσλ 

πνπ ελδέρεηαη λα κελ είλαη δηαζέζηκα ζε φινπο ηνπο εξεπλεηέο. 

Γηα απηφ ην ζθνπφ ρξεζηκνπνηείηαη 24-σξε θακπχιε ξχπσλ γηα θάζε κήλα ζην 

ζχζηεκα. Πξνθεηκέλνπ λα εμάγνπκε ηελ θακπχιε ρξεηαδφκαζηε δεδνκέλα γηα λα 

εθηηκήζνπκε πφζν ζπρλά θάπνηα κνλάδα ή ηνπιάρηζηνλ θάπνηνο ηχπνο κνλάδαο είλαη 
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ε θξίζηκε κνλάδα ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ψξα θαη ην κήλα πνπ εμεηάδνπκε. Ζ 

καζεκαηηθή δηαηχπσζε ησλ παξαπάλσ θακπχισλ δίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ εμίζσζε 

γηα θάζε ξππαληή po. 









1 30

)(_),(__
),,(

i

ii poύmohour
pomohourύ




 

πνπ ε ςσν _ κπ _ Μον( hour,mo ) αλαθέξεηαη ζην πφζν ζπρλά ε κνλάδα ηχπνπ i 

είλαη θξίζηκε κνλάδα ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ψξα hour ηνπ κήλα mo. 

Οη ξχπνη πνπ ηειηθά απνθεχγνληαη ζα ππνινγίδνληαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ εμίζσζε 
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1

24

1

),(_Pr),,()(_
mo hour

mohourDGoductpomohourύpoύ   

πνπ Product _DG( hour,mo ) είλαη ε παξαγσγή ησλ κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο 

Παξαγσγήο αλά ψξα θαη κήλα. Γηα παξάδεηγκα, Product_DG(9,7) ζα είλαη ην ζχλνιν 

ηεο παξαγσγήο απφ ηηο κνλάδεο Γηεζπαξκέλεο παξαγσγήο γηα ηεο 9 ην πξσί ηνπ 

Ηνπιίνπ. Άξα γηα θάζε κήλα ππάξρνπλ 24 ηηκέο γηα ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα πνπ ην 

άζξνηζκά ηνπο ζα δίλεη ηε κελαία παξαγσγή ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. 

4.5.4 Αλαιπηηθή Υξνλνζεηξά Φόξηηζεο Σσλ Μνλάδσλ Σνπ Τπό Δμέηαζε 

πζηήκαηνο 

Απηή ε πεξίπησζε πξνζνκνίσζεο είλαη πεξηζζφηεξν αλαγθαίν λα εθαξκνζηεί ζε 

πεξηπηψζεηο πςειήο δηείζδπζεο παξαγσγήο απφ Γηεζπαξκέλε Παξαγσγή. ε κία 

ηέηνηα πεξίπησζε ππάξρεη πνιχ ζεκαληηθφ ελδερφκελν θάπνηεο κνλάδεο ηνπ ππφ 

εμέηαζε ΖΔ λα κε ρξεηαζηεί λα εθθηλήζνπλ θαζφινπ ή λα κεηαηνπίζνπλ ηε ζηηγκή 

ηεο εθθίλεζήο ηνπο, νπφηε λα απνθεπρζνχλ νη ξχπνη ηνπο. 

Δπίζεο ε επίδξαζε ησλ κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο κπνξεί λα επεξεάζεη φρη 

κφλν ηηο θξίζηκεο ή ηηο κνλάδεο αηρκήο αιιά θαη ζε θάπνην βαζκφ εθείλεο ηνπ 

ελδηακέζνπ θνξηίνπ. Ζ θηινζνθία κίαο ηέηνηαο αλάιπζεο απαηηεί λα ππάξρεη 

αλάιπζε ηνπ ππφ εμέηαζε ζπζηήκαηνο κε θαη ρσξίο ηε ζχλδεζε ηεο Γηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο κε αλαιπηηθά δεδνκέλα ηφζν γηα ηελ παξαγσγή ησλ κνλάδσλ ΖΔ φζν 

θαη ηελ παξαγσγή, πξαγκαηηθή ή εθηηκψκελε ηεο Γηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. Αλ 

πξφθεηηαη γηα ηελ απνηίκεζε ππάξρνπζαο κνλάδαο ΓΠ ζε έλα ΖΔ ηφηε ζεσξνχκε 

φηη νη εληαγκέλεο κνλάδεο ηνπο ζπζηήκαηνο απμάλνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο ψζηε λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηελ επηπιένλ δήηεζε αιιά θαη ην επηζπκεηφ επίπεδν εθεδξείαο κε ην 

ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο. Αλ ε δήηεζε ππεξέβαηλε ηελ ηθαλφηεηα ησλ εληαγκέλσλ 

κνλάδσλ ηφηε γίλεηαη έληαμε ηεο νηθνλνκηθφηεξεο ή ησλ νηθνλνκηθφηεξσλ απφ ηηο 

δηαζέζηκεο κε εληαγκέλεο κνλάδεο ψζηε λα ηθαλνπνηείηαη ε ζπλνιηθή δήηεζε θαη ην 

επηζπκεηφ επίπεδν εθεδξείαο, ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηελ έλαπζε θαη ζβέζε κνλάδσλ. 

ηελ εηθφλα 35 ζπλνςίδεηαη ε πνξεία επίιπζεο ηνπ παξαπάλσ πξνβιήκαηνο. Έλα 

ιίγν πεξίπινθν δήηεκα ην νπνίν δε ιακβάλεηαη ζπρλά ππ‟ φςηλ είλαη ε αχμεζε ησλ 

εθπνκπψλ ηνπ NOX φηαλ κεηψλεηαη ζεκαληηθά ε παξαγσγή ησλ αεξηνζηξνβίισλ, είηε 

ζε ιεηηνπξγία αλνηθηνχ θχθινπ είηε ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ. Ζ πεξηγξαθφκελε 

δηαδηθαζία ηεο εθηίκεζεο ησλ ξχπσλ κε ηε βνήζεηα θαηάιιειεο κνληεινπνίεζεο κε 

θάπνηα εμίζσζε κπνξεί λα ιάβεη ηελ παξαπάλσ παξάκεηξν ππ‟ φςηλ εάλ ππάξρνπλ 

ζρεηηθά δεδνκέλα γηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ κνλάδεο. 
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ΔΗΚΟΝΑ 35. Ο ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΟ ΑΛΓΟΡΗΘΜΟ ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΓΗΑΘΔΗΜΖ 

ΥΡΟΝΟΔΗΡΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΣΖΜΑΣΟ. 

Γηα ηνλ εθαξκνδφκελν αιγφξηζκν, επηιχεηαη ην παξαθάησ πξφβιεκα 

ειαρηζηνπνίεζεο ηεο F(x,t), 

 
 


T

t

numgen

i

i txftxF
1

_max_

1

),(),(

, φπνπ 

max_gen_num, ν αξηζκφο ησλ ζπκβαηηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο θαη T ε ρξνληθή 

πεξίνδνο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε 

Ζ ζπλάξηεζε θφζηνπο γηα θάζε κία κνλάδα ζα δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε: 

tfuelupstartconstcoefftixtidpglincoeff

tixtidpgsqcoefftixtidpgcubcoefftxf

iii

iii

cos_)_)),(),((

)),(),(()),(),(((),( 23




 

Ζ εμίζσζε ιακβάλεη ηελ πξνεγνχκελε θφξηηζε ηεο κνλάδαο dpg(i,t), ηηο 

παξακέηξνπο θφζηνπο θαη ην εάλ ε κνλάδα έρεη εθθηλήζεη ή φρη. Σν πξφβιεκα 

βειηηζηνπνίεζεο αλαδεηά ην δηάλπζκα x(i,t) πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ απαηηνχκελε 

πξφζζεηε παξαγσγή ηεο θαζεκηάο κνλάδαο γηα λα ηθαλνπνηεζεί ε κεηαβνιή ηεο 

θφξηηζεο ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο παξαγσγήο ηεο εμεηαδφκελεο κνλάδαο ΓΠ. Ζ ιχζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο ηερληθνχο πεξηνξηζκνχο ησλ 

κνλάδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επηπιένλ παξαγσγή ησλ κνλάδσλ ζα πξέπεη λα νδεγεί 

ηηο κνλάδεο ζε ιεηηνπξγία εληφο ησλ νξίσλ ηερληθνχ κεγίζηνπ Pgi
MAX

  θαη ηερληθνχ 

ειαρίζηνπ Pgi
MIN

.  

MAX

iPgtidpgtix  ),(),(  
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),(),(min tidpgtixPg i   

Δπηπιένλ ε κεηαβνιή ηεο θφξηηζεο ησλ κνλάδσλ κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ 

δηαζηεκάησλ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο πεξηνξηζκνχο κεηαβνιήο-

κείσζεο,(down_ratei), ή αχμεζεο ηεο θφξηηζεο, (up_ratei) ζε θάζε κία εμεηαδφκελε 

κνλάδα. 

irateuptixtidpgtixtidpg _)1,()1,(),(),(   

iratedowntixtidpgtixtidpg _),(),()1,()1,(   

),(0 tix  

Οη κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κπνξνχλ κφλν λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο θαη φρη 

λα ηελ κεηψζνπλ, δηφηη εηδηθέο ζπλζήθεο, φπσο ε ηθαλνπνίεζε θάπνηνπ ηνπηθνχ 

θνξηίνπ ή ε παξνρή βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ, κπνξεί λα νδήγεζε ηνπο ρεηξηζηέο ζε 

απηήλ ηελ θφξηηζε ησλ κνλάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ. πλάκα ε επηπξφζζεηε παξαγσγή 

ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα κελ παξαβηάδεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηξεθφκελεο 

εθεδξείαο ελψ νη κνλάδεο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ην ζχλνιν ηεο δήηεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

 
 


INi INi

MAX

i treserveSpintixtidpgP )(_)),(),((





INi

tDemandtixtidpg )()),(),((  

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζα ζέιακε λα κειεηεζεί ε επίπησζε έληαμεο λέαο 

κνλάδαο ζην ζχζηεκα ηφηε επηιχεηαη πάιη πξφβιεκα ειαρηζηνπνίεζεο, αιιά ζηηο 

εμηζψζεηο πεξηνξηζκψλ, πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, αληηθαζίζηαηαη ε κεηαβιεηή 

x(i,t) κε ηελ - x(i,t). 

Ζ παξαπάλσ κέζνδνο κπνξεί, εθηφο απφ ηελ εθηίκεζε ησλ ξχπσλ πνπ απνθεχγνληαη, 

λα ζπλεηζθέξεη ζηελ εθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπκβνιήο ηεο πςειήο δηείζδπζεο ηεο 

Γηεζπαξκέλεο Παξαγσγήο ζην ππφ εμέηαζε ζχζηεκα -είηε κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ππνινγηζκνχ ησλ θαπζίκσλ πνπ απνθεχγνληαη είηε κε ρξήζε εηδηθήο ζπλάξηεζε 

ξχπσλ γηα θάζε κνλάδα. Ζ ζπλάξηεζε θφζηνπο, κπνξεί λα κεηαβιεζεί ψζηε λα 

δεηείηαη ε παξαπάλσ παξαγσγή ζε έλα ζχζηεκα ην νπνίν επηζπκνχκε λα ην 

ιεηηνπξγήζνπκε ειαρηζηνπνηψληαο ηνπο ξχπνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη πεξηνξηζκνί πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ παξακέλνπλ νη 

ίδηνη κε εθείλνπο ησλ επηά παξαπάλσ εμηζψζεσλ. 

Ζ δηαδηθαζία επίιπζεο ελφο ηέηνηνπ πξνβιήκαηνο γίλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο 

θαηάιιεινπ εξγαιείνπ γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο βειηηζηνπνίεζεο. ηα ΖΔ 

ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο εηξηαθνχ Σεηξαγσληθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ γηα 

ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο βειηηζηνπνίεζεο. 
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Κεθάιαην 5: ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΑ 

5.1 Έμππλα Γίθηπα 

Έλα έμππλν δίθηπν κεηαθέξεη ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηνπο παξφρνπο ζηνπο 

θαηαλαισηέο, ρξεζηκνπνηψληαο ςεθηαθή ηερλνινγία „δηπιήο θαηεχζπλζεο‟. θνπφο 

ηνπ είλαη ν έιεγρνο ησλ ζπζθεπψλ ζηα νηθηζηηθά θνξηία ψζηε λα εμνηθνλνκείηαη 

ελέξγεηα, λα κεηψλεηαη ην θφζηνο θαη λα απμάλεηαη ε αμηνπηζηία. Σέηνηνπ είδνπο 

εθζπγρξνληζκέλα ειεθηξηθά δίθηπα πξνσζνχληαη ζήκεξα απφ πνιιέο θπβεξλήζεηο 

αλά ηνλ θφζκν κε απψηεξν ζηφρν ηε δηαρείξηζε ηεο ελεξγεηαθήο αλεμαξηεζίαο θαη 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε. Οη ιεγφκελνη „έμππλνη κεηξεηέο‟ 

απνηεινχλ ζπλήζσο ηκήκαηα ελφο έμππλνπ δηθηχνπ αιιά απφ κφλνη ηνπο δελ 

ζπγθξνηνχλ έλα έμππλν δίθηπν.  

Σα έμππλα δίθηπα πεξηιακβάλνπλ επθπή ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο πνπ 

θαηαγξάθνπλ φιεο ηηο ξνέο ειεθηξηθήο ηζρχνο πνπ ζεκεηψλνληαη ζην δίθηπν. Δθηφο 

απηψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ππεξαγψγηκεο γξακκέο κεηαθνξάο ηζρχνο γηα ηε 

κείσζε ησλ απσιεηψλ θαη γηα ηελ ελζσκάησζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο, 

φπσο ε ειηαθή θαη ε αηνιηθή.  

Έλα παξάδεηγκα ιεηηνπξγίαο ελφο έμππλνπ δηθηχνπ είλαη ην εμήο: ηαλ ε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα απνθηά θζελή θνζηνιφγεζε κπνξεί λα ιακβάλεη πξσηνβνπιία γηα ηελ 

έλαξμε νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, φπσο ηα πιπληήξηα, ή  εξγνζηαζηαθψλ δηεξγαζηψλ πνπ 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε αθαλφληζηεο ψξεο. Αληίζηνηρα, ζε ψξεο αηρκήο κπνξεί 

λα ηεξκαηίδεη ηε ιεηηνπξγία επηιεγκέλσλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ψζηε λα κεηψλεηαη ε 

ζπλνιηθή δήηεζε.    

 

ΔΗΚΟΝΑ 36. ΈΝΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ  ΈΞΤΠΝΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ 

Καηά θαλφλα νη ηερλνινγίεο πνπ απαξηίδνπλ έμππλν δίθηπν δελ απνηεινχλ 

θαηλνηνκίεο αιιά ζηελ πιεηνςεθία ηνπο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο εθαξκνγέο 

παξαπιήζησλ πεδίσλ, φπσο ζε παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο θηι.  
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ιε ε θηινζνθία ησλ έμππλσλ δηθηχσλ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο 

δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο δεδνκέλνπ φηη βειηηζηνπνηεί ιεηηνπξγηθά ην δίθηπν ζε 

πεξηπηψζεηο εηζαγσγήο ηνπηθήο παξαγσγήο. Γηεπθνιχλεη ηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο, ηε δηαρείξηζε ησλ ξνψλ ηζρχνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ηελ εγθαηάζηαζε 

κεηξεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ „δηπιήο θαηεχζπλζεο‟ πνπ απαηηνχληαη φηαλ ππάξρεη 

δηεζπαξκέλε παξαγσγή. Παξφιν πνπ ηα δίθηπα κεηαθνξάο είλαη ήδε ειέγμηκα ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ Δπξψπε, ππαθνχνπλ 

ζε παιαηφηεξεο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη ζπλεπψο δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ ελζσκάησζε δηαθνπηφκελσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

θαη ηελ βξνγρνεηδή κεηαθνξά ελέξγεηαο [16][17]. 

ζνλ αθνξά ζηνπο „έμππλνπο κεηξεηέο‟, πνπ έρνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηε δνκή ησλ 

έμππλσλ δηθηχσλ, απηνί απνηεινχλ αλαβαζκηζκέλνπο ειεθηξηθνχο κεηξεηέο πνπ 

ηαπηνπνηνχλ ιεπηνκεξψο ηελ θαηαλάισζε θαη κεηαθέξνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

κέζσ ηνπ δηθηχνπ γηα ζθνπνχο παξαθνινχζεζεο θαη θνζηνιφγεζήο ηεο.   

εκαληηθφηεξν πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία θαη ην ζπληνληζκφ ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ 

είλαη ε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία. Κάζε κεηξεηήο ζα πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηνο θαη λα 

επηηπγράλεη αζθαιή κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο ζηνλ θεληξηθφ ειεγθηή. 

Λακβάλνληαο ππφςε ην εχξνο ησλ πεξηνρψλ, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη νη έμππλνη κεηξεηέο, ην πξφβιεκα επηθνηλσλίαο δηνγθψλεηαη κε 

εθζεηηθνχο ξπζκνχο. Πξννπηηθέο επίιπζεο εκθαλίδνληαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή 

δηθηχσλ θπςέιεο, κέζα απφ ηελ εθπνκπή ζε εγθεθξηκέλεο ζπρλφηεηεο, κέζσ PLC 

θηι. Ρφιν δελ παίδνπλ κφλν ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επηθνηλσληαθνχο 

ζθνπνχο αιιά θαη ν ηχπνο ηνπ δηθηχνπ. Καηαιιειφηεξνο ηχπνο δηθηχνπ είλαη ν 

βξνγρνεηδήο ή ν ξπζκηζκέλνο αζχξκαηνο ή αθφκα έλαο ζπλδπαζκφο απηψλ. Άιινη 

ηχπνη επηθνηλσλίαο, πνπ είλαη ππφ κειέηε θαη πηζαλά δηεπθνιχλνπλ, ζπλδένληαη κε ηε 

ρξήζε Wi-Fi θαη άιισλ εθαξκνγψλ ζρεηηδφκελσλ κε ην δηαδίθηπν. Παξφια απηά, 

θακία απφ ηηο παξαπάλσ εθδνρέο δελ έρεη απνδεηρζεί βέιηηζηε γηα ην ζχλνιν ησλ 

εθαξκνγψλ, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ζηηγκήο.   

πκπεξαζκαηηθά : 

 ηα έμππλα δίθηπα ελέξγεηαο, ν θαηαλαισηήο είλαη ελεξγφ κέινο ηεο αγνξάο θαη 

ιακβάλεη νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα λα ζπλεηζθέξεη ζηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 ηα επφκελα ρξφληα ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ελεξγνβφξσλ ειεθηξηθψλ 

ζπζθεπψλ ζα δηαζέηεη έμππλεο θάξηεο πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ παξακεηξνπνίεζε 

ηνπο θαη ηελ επηθνηλσλία κε άιιεο έμππλεο ζπζθεπέο. 

 χληνκα, νη έμππλεο ζπζθεπέο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνγξακκαηίδνπλ 

ζπληνληζκέλα ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ηδηνθηεηψλ 

ηνπο. 
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ΔΗΚΟΝΑ 37. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΓΟΜΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ – ΟΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΔ ΣΟ 

ΚΔΝΣΡΟ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΖ ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΟΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ ΑΠΟΚΟΜΜΔΝΟΗ ΑΠΟ ΑΤΣΖ 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 38. ΈΞΤΠΝΑ ΓΗΚΣΤΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ – Ζ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΡΔΔΗ ΑΜΦΗΓΡΟΜΑ Δ ΛΟΤ 

ΣΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

Σν κηθξνδίθηπν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ έμππλσλ δηθηχσλ θαη ζα αλαιπζεί ζηε 

ζπλέρεηα ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε επίπεδν εθαξκνγήο.  
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ΔΗΚΟΝΑ 39. ΤΓΚΡΗΖ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟΤ ΜΔ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 

 

5.2 Ζ Έλλνηα Σνπ Μηθξνδηθηύνπ 

Έλα κηθξνδίθηπν (Microgrid) πξνζδηνξίδεηαη σο έλα ελ δπλάκεη ειεθηξηθά 

απνκνλσκέλν ζχλνιν γελλεηξηψλ πνπ ηξνθνδνηνχλ θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα φιε ηε 

δήηεζε ελφο ζπλφινπ θαηαλαισηψλ. πκπεξηιακβάλνπλ πεγέο θαηαλεκεκέλεο 

παξαγσγήο ηζρχνο απφ ιίγα kW κέρξη 1-2 MW, ζπζθεπέο απνζήθεπζεο –φπσο 

ππθλσηέο, κπαηαξίεο, ζθνλδχινπο- θαη ειέγμηκα θνξηία. Σα κηθξνδίθηπα απνηεινχλ 

έλα είδνο ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζην κέιινλ αλακέλεηαη λα 

δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν. 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ κηθξνδηθηχνπ είλαη αλεμάξηεηνο απφ ην θεληξηθφ δίθηπν, σζηφζν 

κπνξεί λα ππάξρεη δηαζχλδεζε κε απηφ, γηα αληαιιαγή ελέξγεηαο. Σππηθέο πεγέο ελφο 

κηθξνδηθηχνπ είλαη νη γελλήηξηεο ληίδει ή θπζηθνχ αεξίνπ, ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη δεζηνχ λεξνχ (γελλήηξηεο, κηθξνζηξφβηινη), νη αλεκνγελλήηξηεο, ηα 

θσηνβνιηατθά, νη θπςέιεο θαπζίκνπ, νη γεσζεξκηθνί θαη νη ειηνζεξκηθνί ζηαζκνί, ηα 

κηθξά πδξνειεθηξηθά, νη κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο πξψηε χιε βηνκάδα, 

βηνληίδει ή νπνηαδήπνηε άιιε πεγή ελέξγεηαο. Έλα κηθξνδίθηπν κπνξεί λα 

εγθαηαζηαζεί εθεί φπνπ ππάξρεη δηαζέζηκε κηα απφ ηηο παξαπάλσ θπζηθέο πεγέο 

ελέξγεηαο θαη λα θαιχπηεη ηηο θαηαλαιψζεηο ηεο πεξηνρήο πνπ εγθαζίζηαηαη. Ζ 

θιίκαθα ηνπ κηθξνδηθηχνπ πνηθίιεη, απφ κηα νηθία πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα πβξηδηθφ 

ζχζηεκα θσηνβνιηατθψλ θαη γελλήηξηαο ληίδει ή βηνθαπζίκσλ, έλα λνζνθνκείν πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θπςέιεο θαπζίκνπ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη δεζηνχ 

λεξνχ, κέρξη θαη κηα πφιε πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ ζηαζκνχο βηνκάδαο, γελλήηξηεο 

ληίδει θαη αηνιηθά πάξθα. Μηα ζπλδπαζκέλε κάιηζηα ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζπκπαξαγσγήο θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ, ζα κπνξνχζε ίζσο λα θάλεη ηελ ηηκή ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην κηθξνδίθηπν αληαγσληζηηθή απηήο ησλ θεληξηθψλ δηθηχσλ. 

Γεδνκέλεο ηεο κηθξήο ηζρχνο ησλ πεξηζζφηεξσλ κνλάδσλ ελφο κηθξνδηθηχνπ, ε 

παξαγσγή θαη δηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γίλεηαη ζηε ρακειή ηάζε, φπνπ 

νχησο ή άιισο δελ απαηηείηαη ε κεηαθνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε κεγάιεο 

απνζηάζεηο. Σν κέγεζνο δειαδή ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο είλαη νπζηαζηηθά απηφ πνπ 

ζε ηειηθή αλάιπζε θαζνξίδεη ηελ ζηάζκε ιεηηνπξγίαο. Σν κέγεζνο ζπλνιηθφηεξα ησλ 

κνλάδσλ παξαγσγήο θαη ησλ θνξηίσλ, θαζνξίδεη εμάιινπ θαη ηνλ ηξφπν δηαζχλδεζήο 
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ηνπ κε άιια κηθξνδίθηπα ή κε ην θεληξηθφ δίθηπν, ζηελ κέζε ή ζηελ ρακειή ηάζε. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε δηαζχλδεζε ζηε κέζε ηάζε απαηηεί κεγαιχηεξε ηζρχ. ηελ  

Ηαπσλία θπξίσο ε ζχλδεζε γίλεηαη ζην δίθηπν Μέζεο Σάζεο. 

Βαζηθφ γλψξηζκα ησλ δηθηχσλ είλαη ν ζπληνληζκέλνο έιεγρνο ηνπο, ψζηε ηειηθά λα 

εκθαλίδνληαη ζην αλάληε δίθηπν σο κία εληαία νληφηεηα κε ην δηθφ ηεο 

απνθεληξσκέλν ζχζηεκα ειέγρνπ ην νπνίν δελ επηβαξχλεη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηνπ 

αλάληε επξηζθφκελνπ δηθηχνπ κε ηνλ έιεγρν θάζε κηαο κνλάδαο μερσξηζηά. Έλα άιιν 

εμίζνπ βαζηθφ φζν θαη πξσηνπνξηαθφ γλψξηζκα ησλ κηθξνδηθηχσλ είλαη ε 

δπλαηφηεηα ηνπο λα ιεηηνπξγνχλ φρη κφλν δηαζπλδεδεκέλα κε ην αλάληε δίθηπν 

Μέζεο Σάζεο -ζπλήζεο ιεηηνπξγία- αιιά θαη απνκνλσκέλα –λεζηδνπνηεκέλα- φηαλ 

δηαθνπεί ε δηαζχλδεζε κε ην θχξην δίθηπν κε νξγαλσκέλν θαη ειεγρφκελν ηξφπν 

παξέρνληαο ζηνπο θαηαλαισηέο απμεκέλε αμηνπηζηία θαη βειηησκέλα επίπεδα 

πνηφηεηα ηζρχνο. Απηή ε δπλαηφηεηα βεβαίσο απαηηεί εμειηγκέλεο ππνδνκέο 

πξνζηαζίαο, ειέγρνπ θαη ηειεπηθνηλσληψλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

απνκνλψζνπλ ην κηθξνδίθηπν θαη λα παξάζρνπλ ζηαζεξή, απηφλνκε ιεηηνπξγία. Ζ 

δηαξθήο φκσο πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ειεγθηψλ ησλ πεγψλ 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ζπκβάιιεη ψζηε ηέηνηα ιεηηνπξγία λα γίλεηαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν εχθνιν λα επηηεπρζεί ηφζν ηερληθά φζν θαη νηθνλνκηθά.  

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηθηχνπ, έλα κηθξνδίθηπν κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ κηα 

ειεγρφκελε νληφηεηα κέζα ζην ζχζηεκα ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί φπσο 

έλα ζπγθεληξσκέλν θνξηίν, κηα κηθξή πεγή ελέξγεηαο ή ζαλ κηα βνεζεηηθή ππεξεζία 

πνπ ππνζηεξίδεη ην δίθηπν. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαηαλαισηή, ηα κηθξνδίθηπα 

εθπιεξψλνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο ζε ζεξκφηεηα θαη ειεθηξηζκφ –φκνηα κε ηα 

παξαδνζηαθά δίθηπα δηαλνκήο Μέζεο Σάζεο- αιιά θαη επί πξνζζέησο εληζρχνπλ ηελ 

ηνπηθή αμηνπηζηία, κεηψλνπλ ηηο εθπνκπέο αεξίσλ, βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα 

ελέξγεηαο ππνζηεξίδνληαο ηελ ηάζε θαη κεηψλνληαο ηηο βπζίζεηο ηεο. Σέινο δπλεηηθά 

«ξίρλνπλ» ηηο ηηκέο ηνπ απνζέκαηνο ελέξγεηαο. Σν πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ είλαη φηη, ελψ ππφ νκαιέο ιεηηνπξγεί δηαζπλδεδεκέλν κε ην δίθηπν, 

κπνξεί απηφκαηα λα ηεζεί ζε απνκνλσκέλε ιεηηνπξγία ζε πεξηπηψζεηο ζθαικάησλ 

ηνπ αλάληε δηθηχνπ. πλεπψο έλα κηθξνδίθηπν γηα ην αλάληε επξηζθφκελν δίθηπφ ηνπ 

αληηκεησπίδεηαη ηφζν απφ άπνςεο αγνξάο φζν θαη απφ ηερληθή άπνςε ζαλ έλα εληαίν 

θνξηίν ή ζαλ κία εληαία παξαγσγή ε νπνία κε ηα θαηάιιεια νηθνλνκηθά θίλεηξα 

κπνξεί λα πξνζθέξεη θαη θάπνηεο βνεζεηηθέο ππεξεζίεο ζην δίθηπν δηαλνκήο 

ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο αηρκήο αθφκε θαη ηνπηθνχ επηπέδνπ. Οη θαηαλαισηέο πνπ 

βξίζθνληαη ζπλδεδεκέλνη ζην κηθξνδίθηπν, φρη κφλν κπνξνχλ φπσο θαη πξηλ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ειεθηξηθέο θαη ζεξκηθέο ηνπο αλάγθεο, αιιά κπνξνχλ λα 

απνιαχζνπλ πςειφηεξα επίπεδα αμηνπηζηίαο, θαιχηεξε πνηφηεηα ηζρχνο κε 

εμνκαιπζκέλε θακπχιε ηάζεο θαη λα επηηχρνπλ αθφκε θαη επλντθφηεξνπο 

νηθνλνκηθά φξνπο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο. 
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ΔΗΚΟΝΑ 40. ΈΝΑ ΣΤΠΗΚΟ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟ 

 

 

5.3 Δπηδξάζεηο Μηθξνδηθηύνπ ηε Γεληθόηεξε Λεηηνπξγία Δλόο 

πζηήκαηνο 

5.3.1 Πιενλεθηήκαηα Μηθξνδηθηύνπ 

Σα ζπλνιηθά πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα παξέρεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

έλα κηθξνδίθηπν  ζπκπεξηιακβάλνπλ έλα επξχ θάζκα πεξηνρψλ, φπσο: 

 Σε ζπλέρηζε ηεο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εληφο ηνπ κηθξνδηθηχνπ ζε 

πεξηπηψζεηο θαηάξξεπζεο ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Ζ δπλαηφηεηα απνκνλσκέλεο ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ζηνλ 

θαηαλαισηή πνπ αλήθεη ζην εθάζηνηε κηθξνδίθηπν ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία 

ηελ ηδία ψξα φπνπ ην αλάληε δίθηπν δηαλνκήο κπνξεί λα είλαη ζε αζηαζή 

θαηάζηαζε ή λα έρεη θαηαξξεχζεη πξνζσξηλά (black out). 

 Σελ απνδνηηθφηεξε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

απσιεηψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηζρχνο κε ηελ ελζσκάησζε κνλάδσλ 

ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκφηεηαο (CHP), θαζψο θαη κε ηελ 

εγθαηάζηαζε απηψλ θνληά ζηνπο θαηαλαισηέο. Ζ ηνπηθή θάιπςε ηνπ θνξηίνπ 

ζπλεπάγεηαη φηη δελ παξεκβάιινληαη νχηε κεγάια κήθε γξακκψλ νχηε πνιινί 

ελδηάκεζνη θαηαλαισηέο πνπ αιινηψλνπλ κε ηε ρσξεηηθή (ή επαγσγηθή αλ 

πξφθεηηαη γηα θνξηία) ζπκπεξηθνξά ηνπο ηνλ ζπληειεζηή ηζρχνο. 

 Σελ πην αμηφπηζηε παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνπο θαηαλαισηέο εληφο 

απηνχ, ην νπνίν είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο δήηεκα ηδηαίηεξα γηα ηνπο θαηαλαισηέο, 
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φπσο λνζνθνκεία θηι., γηα ηνπο νπνίνπο είλαη ζεκαληηθή ε αδηάιεηπηε παξνρή 

ελέξγεηαο. 

 Σε κεησκέλε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε ρξεζηκνπνηψληαο ζε κεγάιν βαζκφ –

εθηφο ηεο ζπκπαξαγσγήο CHP– αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη γεληθφηεξα 

λέεο ηερλνινγίεο, θηιηθφηεξεο πξνο ην πεξηβάιινλ. Ζ ελζσκάησζε ηνπηθά 

παξαγφκελεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο δηακνξθψλεη επλντθφηεξνπο φξνπο γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. 

 Σε βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

αθνχ ηα κηθξνδίθηπα αθνινπζνχλ ηελ αξρή ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο, κε 

απνηέιεζκα ε ειεθηξηθή ελέξγεηα λα κελ παξάγεηαη απνθιεηζηηθά απφ ιίγεο 

κεγάιεο κνλάδεο. 

 Σε κείσζε ηνπ θφζηνπο θάιπςεο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ, 

φηαλ ην κηθξνδίθηπν ζπκκεηέρεη ζε πιήξσο απειεπζεξσκέλε αγνξά ελέξγεηαο. 

 Σελ ελεξγφ δηαρείξηζε ησλ θνξηίσλ (απφξξηςε θνξηίσλ), δηαδηθαζία ε νπνία 

είλαη ζε ζέζε λα βνεζά ζεκαληηθά ζηελ επζηάζεηα ηνπ δηθηχνπ αιιά θαη ζηελ 

νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο Μέζεο Σάζεο ή ηεο 

Δπηρείξεζεο Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ε δπλαηφηεηα ηνπηθήο θάιπςεο 

ηνπ θνξηίνπ απφ ην Μηθξνδίθηπν πξνζθέξεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα. Ζ 

δπλαηφηεηα αλαβνιήο επελδχζεσλ πξνο ελίζρπζε ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ θεληξηθψλ 

ζηαζκψλ παξαγσγήο θαζψο επίζεο θαη ε κεγαιχηεξε επειημία ζηνλ έιεγρν ηνπ 

δηθηχνπ, ηδηαίηεξα θαηά ηνλ ρεηξηζκφ ησλ ζπκθνξήζεσλ θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ 

ζπζηήκαηνο κεηά απφ ζβέζε, είλαη κεξηθά απφ απηά.  

Κάπνηεο απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ελφο κηθξνδηθηχνπ, απφ 

νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο απφςεσο, απνηεινχλ: 

 Ο ηχπνο ηνπ θνξηίνπ (νηθηαθφ, βηνκεραληθφ, εκπνξηθφ ή ζπλδπαζκφο ηνπο). 

 Ο αξηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ. 

 Ο ηχπνο ησλ πεγψλ δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο (θσηνβνιηατθέο πεγέο, αηνιηθή 

ελέξγεηα, θπςέιε θαπζίκνπ/fuel cell θηι.). 

 Σν κέγεζνο θαη ν αξηζκφο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο. 

 Σν επίπεδν ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Έλαο ηξφπνο κέηξεζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο κπνξεί λα είλαη ην πνζνζηφ αλεπάξθεηαο ηξνθνδνζίαο 

ησλ πξνβιεπφκελσλ θνξηίσλ. 

Σν κηθξνδίθηπν είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ιεηηνπξγία ηφζν ζε δηαζχλδεζε κε ην δίθηπν 

φζν θαη ζε απνκνλσκέλε θαηάζηαζε, ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο (interconnected or 

emergency mode). Ζ δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε ην θεληξηθφ δίθηπν ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζε παξαιιειηζκέλε ιεηηνπξγία θαζηζηά δπλαηή ηελ αληαιιαγή ελέξγεηαο. 

Γειαδή, ηελ παξνρή πιενλάδνπζαο ελέξγεηαο ζ‟ απηφ ή ηελ απνξξφθεζε ελέξγεηαο 

φηαλ νη κνλάδεο ηνπ κηθξνδηθηχνπ δελ επαξθνχλ λα θαιχςνπλ ηε δήηεζε. Αθφκα, ζε 

πεξίπησζε κφληκα δηαζπλδεδεκέλεο ιεηηνπξγίαο είλαη δπλαηή ε αμηφπηζηε 

ηξνθνδφηεζε ηνπ κηθξνδηθηχνπ απφ ηηο δηθέο ηνπ κνλάδεο ζε πεξίπησζε 

θαηάξξεπζεο ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ, βάζεη ηεο δπλαηφηεηαο ιεηηνπξγίαο ζε 
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απνκνλσκέλε θαηάζηαζε. ε πεξηπηψζεηο παξαιιειηζκέλεο ιεηηνπξγίαο κε ην 

θεληξηθφ δίθηπν, απηφ πνπ πξσηίζησο επηδηψθεηαη είλαη λα κελ πξνθαιεί ην 

κηθξνδίθηπν πξνβιήκαηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε πνηφηεηα ηεο ηάζεο πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηθηχνπ θαη ε απνξξνθψκελε ελέξγεηα λα κελ 

μεπεξλά ηηο απαηηήζεηο ελφο ηππηθνχ θαηαλαισηή. Αθφκα πεξηζζφηεξν, ζε έλα 

δεχηεξν επίπεδν, ην κηθξνδίθηπν κπνξεί λα ξπζκηζηεί ψζηε λα παίδεη ππνζηεξηθηηθφ 

ξφιν σο πξνο ην δίθηπν. Λεηηνπξγία ε νπνία κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα ζεκαίλεη φηη 

ην κηθξνδίθηπν ζα απνξξνθά ή ζα παξέρεη ελεξγφ ή άεξγν ηζρχ φηαλ ρξεηάδεηαη γηα 

ην θεληξηθφ δίθηπν. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απαηηείηαη ε ζπληνληζκέλε 

ιεηηνπξγία θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κνλάδσλ ειέγρνπ ηνπ κηθξνδηθηχνπ θαη ηνπ 

θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο. 

5.3.2 Λεηηνπξγηθά Οθέιε Γηα Σν Γίθηπν 

Ζ παξαγσγή κηθξνπεγψλ ζε έλα κηθξνδίθηπν κπνξεί λα αιιάμεη ηηο ξνέο ηζρχνο ζην 

δίθηπν θαη θαη‟ επέθηαζε ηηο απψιεηεο ηνπ δηθηχνπ. Αλ κηα κηθξή κηθξνδηθηπαθή 

παξαγσγή εγθαηαζηαζεί θνληά ζε έλα κεγάιν θνξηίν ηφηε νη απψιεηεο δηθηχνπ 

κπνξνχλ λα κεησζνχλ, ηφζν ε πξαγκαηηθή φζν θαη ε άεξγνο ηζρχο κπνξεί λα 

παξαζρεζεί ζην θνξηίν απφ ηηο παξαθείκελεο γελλήηξηεο ηνπ κηθξνδηθηχνπ. Αληίζεηα, 

αλ κηα κεγάιε κηθξνδηθηπαθή παξαγσγή εγθαηαζηαζεί καθξηά απφ ηα θνξηία ηνπ 

δηθηχνπ ηφηε είλαη πηζαλφ λα απμεζνχλ νη απψιεηεο ζην ζχζηεκα δηαλνκήο. Γεληθά, 

ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο κεγάιεο δήηεζεο ζε έλα δίθηπν δηαλνκήο θαη ηε ρξήζε 

αληίζηνηρσλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο. Τπάξρνπλ, εθηφο ησλ άιισλ, θαη απψιεηεο 

ελεξγνχ ηζρχνο ζην δίθηπν κεηαθνξάο. Απηέο νη απψιεηεο εμαξηψληαη απφ ηα 

ξεχκαηα ζηνπο θιάδνπο ηνπ δηθηχνπ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο εμαξηψληαη απφ ηελ ηάζε 

ελψ ν ππνινγηζκφο απηψλ ησλ ηάζεσλ είλαη ην αληηθείκελν ηεο ξνήο ηζρχνο. 

Ζ κηθξνδηθηπαθή παξαγσγή επηιέγεη λα ιεηηνπξγεί κε έλα παξάγνληα ηζρχνο γηα θάζε 

κνλάδα γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο ειεθηξηθέο απψιεηεο θαη λα απνθεπρζνχλ νη 

φπνηεο  δαπάλεο γηα θαηαλάισζε άεξγνπ ηζρχνο, αλεμάξηεηα απφ ηηο αλάγθεο ηνπ 

δηθηχνπ δηαλνκήο. Αλ ην κηθξνδίθηπν παξάγεη νξηζκέλε ηζρχ ζχκθσλα κε ηνλ 

παξάγνληα ηζρχνο ηεο κνλάδαο, ηα πξνθίι ηάζεο είλαη πνιχ πην ηθαλνπνηεηηθά. Ζ 

ζπλνιηθή εγρεφκελε κηγαδηθή ηζρχο ζην δπγφ i, πνπ ζπκβνιίδεηαη κε iS  δίλεηαη απφ 

ηνλ ηχπν: 

*iiiii IVQjPS   

Σν άζξνηζκα ηεο ηζρχνο φισλ ησλ θιάδσλ δίλεη ηηο ζπλνιηθέο απψιεηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ο παξαθάησ ηχπνο, φπνπ
LP ,

LQ είλαη νη ελεξγέο θαη άεξγεο απψιεηεο 

ηνπ δηθηχνπ iV , iI   νη ηάζεηο θαη ηα ξεχκαηα ζηνπο θφκβνπο θαη n ν αξηζκφο ησλ 

θιάδσλ, είλαη αληηπξνζσπεπηηθφο:   

 
n

bus

T

busiiLL IVIVQjP
1

**  

5.3.3 Πνηόηεηα Ηζρύνο Καη Αμηνπηζηία Μηθξνδηθηύνπ 

Ζ πνηφηεηα ηζρχνο θαη ε αμηνπηζηία πνπ πξνζθέξνπλ ηα κηθξνδίθηπα έρεη σο θχξηα 

δηάζηαζε ηε δηαζεζηκφηεηα ηζρχνο αιιά πεξηιακβάλεη θαη δεπηεξεχνπζεο πηπρέο, 

φπσο είλαη ν έιεγρνο επζηάζεηαο ηάζεο, ν πεξηνξηζκφο ησλ αξκνληθψλ θηι [18].  
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Ο  ηνπηθφο έιεγρνο ζηελ πνηφηεηα θαη αμηνπηζηία ηζρχνο πνπ ηξνθνδνηεί ηα θνξηία, 

εληφο κηθξνδηθηχνπ, είλαη έλα πεδίν ην φπνην ηίζεηαη ζπλερψο ππφ δηεξεχλεζε. Σν 

ζπγθεθξηκέλν πιενλέθηεκα έρεη δχν δηαζηάζεηο. Πξψηνλ, εμ‟ νξηζκνχ, έλα 

κηθξνδίθηπν έρεη ηε δπλαηφηεηα ειεγρφκελεο λεζηδνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίαο ην νπνίν 

κεηαθξάδεηαη ζε απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα ηζρχνο θαη επνκέλσο αμηνπηζηία γηα φια ηα 

θνξηία εληφο απηνχ. Γεχηεξνλ, πξνζθέξεη ελ γέλεη «εηεξνγελή» πνηφηεηα θαη 

αμηνπηζηία ηζρχνο ζηηο δηαθνξεηηθέο ηειηθέο θαηαλαιψζεηο αληαπνθξηλφκελν θαη‟ 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ πςειή ηδηνκνξθία ησλ απαηηήζεσλ πνηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο 

νξηζκέλσλ θνξηίσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, θαζφηη πνιχ ζεκαληηθφ, ζα 

πεξηγξαθεί εθηελέζηεξα ζηε ζπλέρεηα. 

ηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο παγθνζκίσο, έλα ζε γεληθέο γξακκέο εληαίν ζχζηεκα 

ηξνθνδφηεζεο ειεθηξηθήο ηζρχνο έρεη εγθαζηδξπζεί απφ ηηο αξρέο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

αηψλα. Υξνλνινγείηαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ εκθάληζε ησλ πνιπθαζηθψλ 

ζπζηεκάησλ ελαιιαζζφκελνπ (AC) ξεχκαηνο. ε γεληθέο γξακκέο, ην θπξίαξρν 

πξφηππν ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζε κεγάιεο θιίκαθαο θεληξηθνχο 

ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο, ζηε κεηαθνξά κεγάινπ φγθνπ ειεθηξηθήο ηζρχνο γηα 

κεγάιεο απνζηάζεηο κέζσ βξνγρνεηδψλ θεληξηθά ειεγρφκελσλ δηθηχσλ πςειήο 

ηάζεο θαη ζηε ηνπηθή δηαλνκή ζε ρακειφηεξεο ηάζεηο κέζσ αθηηληθψλ, ελ κέξεη 

ηνπηθά ειεγρφκελσλ, γξακκψλ κνλήο δηεχζπλζεο. Βαζηθφ θαη αξρεηαθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξναλαθεξζείζαο δνκήο είλαη φηη ε παξνρή ειεθηξηθήο ηζρχνο 

ζπληειείηαη παγθνζκίσο ζε έλα ζηαζεξφ θαη ζπλεπέο επίπεδν πνηφηεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ηνπιάρηζηνλ πεξηνρέο. Απηή ε a priori 

πξνβιεςηκφηεηα δεκηνπξγεί ηεξάζηην νηθνλνκηθφ φθεινο ζην βαζκφ πνπ φια ηα είδε 

ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ βάζεη παγθνζκίσο νκνηνγελψλ 

πξνηχπσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν παξαδνζηαθφ πξφηππν «νκνηνγελνχο» πνηφηεηαο ηζρχνο 

θαη αμηνπηζηίαο έρεη σθειήζεη ηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ηνπ πιαλήηε γηα κεγάιεο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο νη αλάγθεο θαηαλάισζεο ειεθηξηζκνχ 

απμάλνληαλ ππεξβνιηθά έσο θαη εθξεθηηθά.   

Οη ζηαδηαθέο κεηαβνιέο ζηηο πξνζδνθίεο φζνλ αθνξά ην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα, ηφζν 

απφ ηελ πιεπξά ηεο παξαγσγήο φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο θαηαλάισζεο, νδεγνχλ 

ζε έλα ζεκείν θακπήο ζηελ πνξεία ηεο εμέιημήο ηνπ θαη πνιχ πηζαλά ζε έλα λέν 

πξφηππν. Βέβαηα, ε βειηίσζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο 

παγθνζκίσο, ζε ζεκείν ηέηνην ψζηε λα εθπιεξψλεη ηηο απαηηήζεηο ησλ επαίζζεησλ ή 

ησλ ζχγρξνλσλ ςεθηαθψλ θνξηίσλ, κπνξεί λα απνβεί αλαληίζηνηρα θαη αλαίηηα 

αθξηβή.  

Οη κεηαβνιέο ζηελ πιεπξά ηεο θαηαλάισζεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ απαξάκηιιε 

αλάγθε γηα ειεθηξηζκφ ζηε αλαδπφκελε ςεθηαθή επνρή γεγνλφο ην νπνίν κνηξαία 

ζπλεπάγεηαη απμεκέλεο απαηηήζεηο πνηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηζρχνο (PQR) γηα 

νξηζκέλεο ηνπιάρηζηνλ εθαξκνγέο. Παξάιιεια, απφ ηελ πιεπξά ηεο παξαγσγήο, ε 

απμεκέλε δηείζδπζε δηαθνπηφκελσλ πεγψλ ελέξγεηαο, νη πεξηνξηζκνί ζηελ επέθηαζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε αβεβαηφηεηα ησλ επκεηάβιεησλ αγνξψλ ελέξγεηαο, δεδνκέλεο 

ηεο βξαρππξφζεζκεο εμάληιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ, 

ακθηζβεηνχλ ηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ησλ ζεκεξηλψλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο-

αμηνπηζηίαο ηζρχνο.  

ε πιήξε δηάζηαζε κε ην ζεκεξηλφ πξφηππν «νκνηνγελνχο πνηφηεηαο» παξερφκελνπ 

ξεχκαηνο, νη πξαγκαηηθέο απαηηήζεηο PQR ησλ ηειηθψλ θαηαλαιψζεσλ είλαη 

εμαηξεηηθά εηεξνγελείο. Γηα παξάδεηγκα, ε άληιεζε λεξνχ έρεη ρακειέο PQR 

απαηηήζεηο. Αληίζεηα, θξίζηκα θνξηία ή θνξηία πνπ αθνξνχλ ηαηξηθή ππνζηήξημε 
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είλαη πςειήο επαηζζεζίαο θαη ζπλεπψο πςειψλ απαηηήζεσλ σο πξνο ηελ πνηφηεηα 

ηζρχνο θαη ηελ αμηνπηζηία παξνρήο. Ζ παξαθάησ Δηθφλα παξνπζηάδεη κηα ππξακίδα. 

Σα θνξηία ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο έρνπλ ρακειέο απαηηήζεηο πνηφηεηαο ηζρχνο ελψ 

ζηελ θνξπθή ηεο ππάξρνπλ θνξηία πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα ππάξρνληα PQR 

επίπεδα.  

 

ΔΗΚΟΝΑ 41. ΠΤΡΑΜΗΓΑ ΑΤΞΟΤΑ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ PQR 

Μέρξη ζηηγκήο δελ είλαη μεθάζαξν εάλ ηα θνξηία ρακειψλ απαηηήζεσλ μεπεξλνχλ 

θαηά πνιχ ηα θξίζηκα πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηελ θνξπθή. Παξφια απηά ηα 

κηθξνδίθηπα, δεδνκέλνπ φηη ζπκπεξηθέξνληαη κε έλαλ νηθνλνκηθά ινγηθφ ηξφπν, ζα 

πξνζπαζήζνπλ λα ηα δηακνξθψζνπλ κε αλάινγν ηξφπν. Ο ιφγνο είλαη φηη ηα θνξηία 

ρακειψλ απαηηήζεσλ είλαη θζελφηεξα ελψ ηα αληίζηνηρα πςειψλ απαηηήζεσλ είλαη 

αθξηβά.  

Ζ ιεηηνπξγία ησλ κηθξνδηθηχσλ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ θνξηίνπ θνληά ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο, φζν θάηη ηέηνην είλαη δπλαηφ. Γηα 

παξάδεηγκα, έλα είδνο εμνπιηζκνχ πνπ ζεσξείηαη επαίζζεην θνξηίν αληηζηνηρεί 

ζπλήζσο ζε έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ελέξγεηαο πνπ ηνπ είλαη απαξαίηεην (π.ρ. γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ ειέγρσλ ελψ κεγάιν κέξνο ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ζρεηηθά ρακειήο πνηφηεηαο). ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, δχν 

δηαθνξεηηθέο πνηφηεηεο ηξνθνδνζίαο εμππεξεηνχλ ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ηνπ 

εθάζηνηε εμνπιηζκνχ. Ζ αλάιπζε ησλ PQR απαηηήζεσλ ζε κνξθή ππξακίδαο ζα 

κπνξνχζε πηζαλά λα νδεγήζεη ζηε ζπιινγή ησλ θνξηίσλ νκνεηδψλ απαηηήζεσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα θπθιψκαηα θαη ζηελ αθφινπζε ηξνθνδφηεζή ηνπο κε ηελ θαηάιιειε 

πνηφηεηα ηζρχνο. Αληίζηνηρα ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηνλ δηαρσξηζκφ κεξηθψλ 

θνξηίσλ ζηα ζπζηαηηθά ηνπ ηκήκαηα πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο ηηο PQR απαηηήζεηο. 

Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε παξνρή ηζρχνο πςειήο πνηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηνπηθά ζε 

επαίζζεηα θνξηία κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη πηζαλή κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ βέιηηζηνπ 

εμππεξέηεζεο ηνπ δηθηχνπ. 

ε γεληθέο γξακκέο, ηξείο άμνλεο, ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηαο κέζσ ζπκπαξαγσγήο – 

κεησκέλεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα – βειηησκέλε πνηφηεηα θαη αμηνπηζηία 



Κεθάιαην 5: ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΑ 

159 

 

ηζρχνο, είλαη νδεγνί ζηελ αλάπηπμε ηεο αμηφπηζηεο δηαζπαξκέλεο παξαγσγήο. 

Παξφια απηά, πνιιά άιια πιενλεθηήκαηα πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο, 

φπσο, κεησκέλεο απψιεηεο γξακκψλ θαη θνηλσληθά ρξεζηή επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ. 

Δλψ ε εθαξκνγή δηαλεκεκέλεο αμηφπηζηεο παξαγσγήο είλαη δπλεηηθά ζε ζέζε λα 

κεηψζεη ηελ αλάγθε γηα επέθηαζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ζπγθεληξσπνηεκέλνπ 

ζπζηήκαηνο, ν έιεγρνο ελφο ηεξάζηηνπ αξηζκνχ δηαζπαξκέλσλ πεγψλ απνηειεί 

πξφθιεζε κπνξεί ελ κέξεη λα αληηκεησπηζηεί απφ ηελ ηερλνινγία ηνπ δηθηχνπ. Απηή 

ε πξφθιεζε κπνξεί ελ κέξεη λα αληηκεησπηζηεί απφ ηελ ηερλνινγία ησλ 

κηθξνδηθηχσλ, ηα νπνία ζπλίζηαληαη ζε νληφηεηεο πνπ ζπληνλίδνπλ ηηο εθάζηνηε 

πεγέο ελέξγεηαο ζε έλα ζηαζεξά πην απνθεληξσκέλν πιαίζην. Ζ πξνδηαγξαθείζα απηή 

ιεηηνπξγία κεηψλεη ην «βάξνο» ειέγρνπ ζρεηηθά κε ην δίθηπν θαη επηηξέπεη ζηηο 

κηθξνπεγέο λα απνδψζνπλ ηα νθέιε ηνπο ζην κέγηζην. 

Γηα ην ιφγν απηφ ηα κηθξνδίθηπα ζεσξνχληαη βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

κειινληηθψλ ελεξγψλ δηθηχσλ δηαλνκήο αθνχ είλαη ζε ζέζε, αλ ζπληνλίδνληαη θαη 

ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά, λα εθκεηαιιεχνληαη ζην έπαθξν ηε δηαλεκεκέλε 

παξαγσγή ειαρηζηνπνηψληαο, ζε βαζκφ εμάιεηςεο, ελδερφκελνπο θηλδχλνπο απφ ηε 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

5.4 Γνκή, Σερλνινγίεο Αλάπηπμεο Καη Αξρηηεθηνληθή Διέγρνπ ηα 

Μηθξνδίθηπα 

5.4.1 Γνκή Μηθξνδηθηύνπ 

Ζ γεληθή δνκή γηα έλα κηθξνδίθηπν παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ Δηθφλα 40: 

 

ΔΗΚΟΝΑ 42: ΓΟΜΖ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟΤ 

Μηα ηέηνηα δηάξζξσζε ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φπσο ην κηθξνδίθηπν, 

αλακέλεηαη λα έρεη κεγάιε δηείζδπζε ζε ζρεηηθά ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ζηηο 

νπνίεο νη φξνη φριεζεο είλαη απζηεξφηεξνη ζε ζχγθξηζε κε πην απνκαθξπζκέλεο ή 
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ήδε ππάξρνπζεο βηνκεραληθέο πεξηνρέο. Δπνκέλσο ζε απηά ηα δίθηπα αλακέλεηαη 

ζεκαληηθή δηείζδπζε πεγψλ ελέξγεηαο πην θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ ζπγθξηλφκελα 

κε ηηο κεγάιεο θεληξηθέο κνλάδεο ελφο ζπζηήκαηνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα BIPV 

(Building Integrated PV). Απηφ βέβαηα δε ζεκαίλεη φηη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο δελ 

κπνξεί λα γίλεη δηείζδπζε ηέηνησλ δηθηχσλ. ε κία ηέηνηα πεξίπησζε κπνξεί λα 

επηηεπρζεί ε εθκεηάιιεπζε ησλ ηνπηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο, φπσο είλαη ηα κηθξά 

πδξνειεθηξηθά ή ε βηνκάδα. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 43. ΑΠΛΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΣΟΠΟΛΟΓΗΑ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟΤ 

Οη βαζηθέο κνλάδεο πνπ απαξηίδνπλ έλα κηθξνδίθηπν είλαη νη αληηζηξνθείο, νη 

κνλάδεο απνζήθεπζεο θαη νη ειεγθηέο. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ιεηηνπξγία 

ηνπο πεξηγξάθεηαη ζηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ. 

5.4.1.1 Αληηζηξνθείο  

Οη πεξηζζφηεξεο κηθξνπεγέο ηνπ κηθξνδηθηχνπ ζπλδένληαη ζην ππφινηπν δίθηπν κέζσ 

κεηαηξνπέσλ. Οη απμεκέλεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ζχγρξνλνη αληηζηξνθείο 

θαζηζηνχλ δπλαηφ ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγήο ελεξγνχ θαη αέξγνπ ηζρχνο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηεο ηάζεο θαη ηεο ζπρλφηεηαο ζε απνκνλσκέλε ιεηηνπξγία. 

5.4.1.2 Μνλάδεο Απνζήθεπζεο 

Σν βαζηθφ πξφβιεκα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη φηη δελ κπνξεί λα απνζεθεπηεί 

εχθνια ζε εθηεηακέλε θιίκαθα. ρεδφλ φιε ε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ζήκεξα είλαη ηαπηφρξνλε κε ηελ παξαγσγή ηεο. Χζηφζν γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

κηθξνδηθηχσλ, εθφζνλ απηά πεξηιακβάλνπλ κεγάιε παξαγσγή απφ αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο, είλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε παξνπζία κνλάδσλ απνζήθεπζεο 

ελέξγεηαο. Οη βαζηθέο κνλάδεο απνζήθεπζεο είλαη: 
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 Ζιεθηξηθνί ζπζζσξεπηέο ή θνηλψο μπαηαπίερ θαη θπξίσο κπαηαξίεο κνιχβδνπ 

νμένο, πνπ απνηεινχλ κνλάδεο απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεηά ηελ 

ειεθηξνρεκηθή κεηαηξνπή ηεο.  

 Μνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε πεπηεζκέλν αέξα (Compressed Air Energy Storage, 

CAES), φπνπ ειεθηξηθή ελέξγεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζπκπίεζε πνζφηεηαο 

αέξα ε νπνία ζηε ζπλέρεηα θηλψληαο έλαλ ζηξφβηιν αλαπαξάγεη ηελ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα. 

 θφλδπινη (flywheels). Πξφθεηηαη γηα δηαηάμεηο φπνπ κέζσ ελφο θηλεηήξα – 

γελλήηξηαο κπνξεί λα γίλεη απνζήθεπζε κε ηελ κνξθή θηλεηηθήο ελέξγεηαο ζε κηα 

ζηξεθφκελε κάδα. 

 Τπεξαγψγηκεο δηαηάμεηο. Δθαξκνγέο κε δηαηάμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πγξφ ήιην 

είλαη ήδε ζε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ελψ επίζεο δηαηάμεηο πγξνχ αδψηνπ 

αλακέλνληαη ζην άκεζν κέιινλ. 

 Γηαηάμεηο άληιεζεο. Ζ ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα άληιεζε λεξνχ ζε πςειφηεξε πςνκεηξηθή ζηάζκε. Καηφπηλ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα παξάγεηαη φηαλ δεηεζεί κε έλαλ πδξνζηξφβηιν. 

5.4.1.3 Μνλάδεο Διέγρνπ  

Γηα λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα νθέιε, ην ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ κηθξνδηθηχνπ ζα πξέπεη 

λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ηα αθφινπζα : 

1. Παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα ηνπηθά θνξηία. 

1. πκκεηνρή ζηηο ελεξγεηαθέο αγνξέο κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο θαη ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ησλ ηδηνθηεηψλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. 

2. Καηά ην δπλαηφλ αδηάιεηπηε παξνρή ελέξγεηαο ζε θξίζηκα θνξηία. 

3. πλεηζθνξά ζηε κείσζε ησλ ξχπσλ πνπ νθείινληαη ζηελ ηνπηθή δήηεζε. 

4. Παξνρή βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ ζην ηνπηθφ δίθηπν δηαλνκήο φπσο έιεγρνο ηάζεο 

θαη αέξγνπ ηζρχνο. 

5. Νεζηδνπνίεζε θαη επαλεθθίλεζε ηνπ δηθηχνπ κεηά απφ ζθάικα ζην αλάληε 

δίθηπν. 

Έλα κηθξνδίθηπν ζεσξείηαη φηη ιεηηνπξγεί σο ηκήκα ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη 

κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ηξία ηεξαξρηθά επίπεδα ειέγρνπ. 

1. Γηαρεηξηζηήο δηθηχνπ δηαλνκήο (DNO) θαη Γηαρεηξηζηήο Αγνξάο (MO). 

2. Κεληξηθφο ειεγθηήο Μηθξνδηθηχνπ (MGCC). 

3. Σνπηθνί ειεγθηέο (LC), νη νπνίνη δηαθξίλνληαη ζε ειεγθηέο κηθξνπεγψλ (ΔΜ) θαη 

ειεγθηέο θνξηίνπ (ΔΦ). 
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5.4.2 Αξρηηεθηνληθή Διέγρνπ  

 

ΔΗΚΟΝΑ 44. ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΝΟ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟΤ 

Ο DNO είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηερληθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ ρακειή θαη 

κέζε ηάζε. ην θνκκάηη απηφ ηνπ δηθηχνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

κηθξνδηθηχνπ. Ο δηαρεηξηζηήο ηεο αγνξάο (Market Operator-ΜΟ) είλαη ππεχζπλνο γηα 

ηελ ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ελέξγεηαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ δηθηχνπ 

δηαλνκήο. Δίλαη πξνθαλέο φηη, αλάινγα κε ην κνληέιν ηεο αγνξάο ελέξγεηαο, κπνξεί 

λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ΜΟ. Δληφο ελφο κηθξνδηθηχνπ ζπλεπψο κπνξεί 

λα ιεηηνπξγεί κία αγνξά θαη έλα ζχλνιν αξθεηψλ κηθξψλ ηέηνησλ αγνξψλ ζα 

δηαπξαγκαηεχνληαη κε ηνλ Γηαρεηξηζηή ηεο αγνξάο ηεο πεξηνρήο ηνπ.  

Απηέο νη δχν νληφηεηεο (DNO/MO) δελ αλήθνπλ ζην Μηθξνδίθηπν αιιά απνηεινχλ 

ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ δηθηχνπ κε ηνπο νπνίνπο επηθνηλσλεί ην θάζε Μηθξνδίθηπν Α 

έσο Υ πνπ αλήθεη ζην δίθηπν δηαλνκήο. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη παξά ηελ 

απηνλνκία ηνπ κηθξνδηθηχνπ, εθφζνλ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην δίθηπν Μέζεο Σάζεο, 

ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη έλα ειάρηζην επίπεδν ζπληνληζκνχ κε ηνπο DNO/MO ψζηε 

απηνί λα ην αληηιακβάλνληαη σο έλα εληαίν θνξηίν. Με ηελ αχμεζε ηεο δηείζδπζεο 

απηήο ηεο δνκήο ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ζηα δίθηπα δηαλνκήο ε απαίηεζε ζπληνληζκνχ 

ζα γίλεηαη νινέλα θαη πην απαξαίηεηε. 

Οη DNO/MO επηθνηλσλνχλ κε ην κηθξνδίθηπν κέζσ ηνπ Κεληξηθνχ ειεγθηή 

(Microgrid Central Controller –MGCC). Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ θεληξηθνχ ειεγθηή ηνπ 
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Μηθξνδηθηχνπ (MGCC) κπνξνχλ λα εθηείλνληαη απφ ηελ απιή επνπηεία θαη 

θαηαγξαθή ηεο ελεξγνχ θαη αέξγνπ ηζρχνο πνπ παξέρεη θάζε δηαζπαξκέλε πεγή έσο 

ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κηθξνδηθηχνπ κε ηελ 

απνζηνιή ζεκάησλ ειέγρνπ γηα ηελ παξαγσγή ησλ κηθξνπεγψλ θαη ησλ θνξηίσλ. 

Λεπηνκέξεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ MGCC θαη ηηο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθέο 

δηαρείξηζεο πεγψλ θαη θνξηίσλ δίλνληαη αθνινχζσο. 

ην ρακειφηεξν επίπεδν ειέγρνπ αλήθνπλ νη ηνπηθνί ειεγθηέο - Local Controllers 

(LC). Οη ηνπηθνί ειεγθηέο κπνξνχλ λα ειέγρνπλ κνλάδεο παξαγσγήο - Διεγθηέο 

Μνλάδσλ (ΔΜ) - ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κνλάδσλ απνζήθεπζεο ελέξγεηαο αιιά 

θαη θάπνηα απφ ηα θνξηία -Διεγθηέο Φνξηίνπ (ΔΦ). Ο Διεγθηήο Μνλάδαο 

εθκεηαιιεχεηαη ηηο νινέλα θαη απμαλφκελεο δπλαηφηεηεο ησλ ειεθηξνληθψλ ηζρχνο 

ηεο δηαζχλδεζεο ησλ κηθξνπεγψλ. Μπνξεί λα εκπινπηηζηεί κε δηάθνξνπο βαζκνχο 

επθπΐαο, απφ ηελ απιή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ηνλ θεληξηθφ ειεγθηή κέρξη ηελ 

απηφλνκε ιεηηνπξγία θάζε κηθξνπεγήο εηδηθά εάλ εθαξκφδεηαη απνθεληξσκέλνο 

έιεγρνο. 

Δίλαη ζαθέο φηη γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην κηθξνδίθηπν, είλαη ζεκαληηθφ λα 

εμηζνξξνπεζνχλ κε ζπληνληζκέλν ηξφπν ε πξνζθνξά ηζρχνο απφ ηηο ηνπηθέο 

δηαζπαξκέλεο κνλάδεο παξαγσγήο θαη απφ ηε γξακκή δηαλνκήο Μέζεο Σάζεο κε ηε 

ζπλνιηθή δήηεζε. Τπάξρνπλ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ, 

θπκαηλφκελεο απφ κηα πιήξσο απνθεληξσκέλε πξνζέγγηζε πξνο έλα θεληξηθφ έιεγρν 

αλάινγα κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ MGCC θαη ησλ LCs.  

5.4.2.1 Κεληξηθόο Έιεγρνο Καη Αξκνδηόηεηεο Σνπ MGCC   

ηνλ θεληξηθφ έιεγρν, νη (LC) αθνινπζνχλ ηηο εληνιέο ηνπ MGCC, φηαλ ην 

κηθξνδίθηπν ζπλδέεηαη κε ην θπξίσο δίθηπν, θαη έρνπλ ηελ απηνλνκία λα εθηειέζνπλ 

ηνπηθή βειηηζηνπνίεζε ηεο ελεξγνχ θαη άεξγνπ ηζρχνο θαηά ηελ απνκνλσκέλε 

ιεηηνπξγία ηνπ κηθξνδηθηχνπ. Ζ θχξηα επζχλε γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαηίζεηαη ζηνλ MGCC. 

Σν πξνηεηλφκελν ζρήκα ξνήο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ηνπ MGCC θαη ησλ ηνπηθψλ 

ειεγθηψλ ζε έλα κηθξνδίθηπν παξνπζηάδεηαη σο εμήο: 

 

ΔΗΚΟΝΑ 45: Ζ ΡΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΣΟΠΗΚΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ Δ 

ΔΝΑ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟ 
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Πην ζπγθεθξηκέλα ε ιεηηνπξγία ηνπ MGCC είλαη ε αθφινπζε: Κάζε m ιεπηά, π.ρ. 15 

ιεπηά, απνζηέιινληαη ζηνλ MGCC νη πξνζθνξέο θάζε κνλάδαο θαη θάζε θνξηίνπ γηα 

ηελ επφκελε ψξα ζε δηαζηήκαηα m ιεπηψλ, αληίζηνηρα πάληνηε κε ηελ εθάζηνηε ππφ 

εθαξκνγή πνιηηηθή. Απηέο νη πξνζθνξέο είλαη βαζηζκέλεο ζηηο ηηκέο ελέξγεηαο ζηελ 

ειεχζεξε αγνξά, ζηελ αλάγθε γηα παξαγσγή ζεξκφηεηαο παξάιιεια κε ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηζκνχ, ζην θφζηνο παξαγσγήο ηεο κνλάδαο, ζην επηδησθφκελν 

πνζνζηφ θέξδνπο απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηεο κνλάδαο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ή απφ ηελ 

αμία ηνπ θνξηίνπ φπσο ηελ αληηιακβάλεηαη ν θαηαλαισηήο κε ρξνληθφ νξίδνληα 

πξνγξακκαηηζκνχ ην επφκελν δηάζηεκα. Οη πξνζθνξέο ησλ θνξηίσλ αθνινπζνχλ 

ηνπο ίδηνπο θαλφλεο κε εθείλνπο ησλ πεγψλ δειαδή θάζε m ιεπηά ππνβάιινπλ 

πξνζθνξέο γηα ηελ επφκελε ψξα ζε βήκαηα ησλ m ιεπηψλ.  

Ο MGCC πξνζπαζεί λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ βαζηδφκελνο ζηα αθφινπζα: 

1. Σελ αθνινπζνχκελε πνιηηηθή αγνξάο. 

2. Σελ αθνινπζνχκελε πνιηηηθή πξνζθνξάο θνξηίσλ. 

3. Σηο ηηκέο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

4. Σα ηερληθά φξηα ησλ κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. 

5. Σελ πξφβιεςε θνξηίνπ, αλ θάηη ηέηνην απαηηείηαη. 

6. Σελ εθηίκεζε παξαγσγήο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο. 

7. Σνπο πηζαλψο ππάξρνληεο πεξηνξηζκνχο αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ, φπσο είλαη π.ρ. 

ε ηθαλφηεηα ηεο γξακκήο δηαζχλδεζεο. 

8. Σηο πξνζθνξέο ησλ κνλάδσλ ηνπ κηθξνδηθηχνπ. 

9. Σηο πξνζθνξέο ησλ θαηαλαισηψλ. 

10. Σνπο ηπρφλ πεξηνξηζκνχο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. 

11. Σα φξηα παξαγσγήο γηα δηαηήξεζε ηεο ηάζεο. 

12. Σν δηεζλψο επηθαζνξηζκέλν Δκπφξην Ρχπσλ. 

13. Σε ιεηηνπξγία ζε δηαζπλδεδεκέλε ή λεζηδνπνηεκέλε ιεηηνπξγία. 

Σν θαζνξηζκέλν σο βέιηηζην ζελάξην ιεηηνπξγίαο επηηπγράλεηαη κε ηνλ έιεγρν ησλ 

κηθξνπεγψλ θαη ησλ ειέγμηκσλ θνξηίσλ κέζα ζην κηθξνδίθηπν κε ηελ απνζηνιή 

θαηάιιεισλ ζεκάησλ ειέγρνπ ζηνπο ηνπηθνχο LCs, ζήκαηα ηα νπνία πεξηέρνπλ : 

1. Σηο ηηκέο ηεο αγνξάο. 

2. Σνλ αξηζκφ ησλ πξνβιεπφκελσλ ελ ιεηηνπξγία κνλάδσλ. 

3. Σα ζεκεία ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο φπνπ κπνξεί λα 

ειεγρζεί ε έμνδφο ηνπο, π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ησλ κηθξνηνπξκπίλσλ. 

4. Σα θνξηία πνπ ζα εμππεξεηεζνχλ ή ζα απνθνπνχλ. 

Ζ δηαδηθαζία απηή ιεηηνπξγεί επαλαιεπηηθά θάζε m ιεπηά θαη γηα ηελ επφκελε ψξα. 

ζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο, απηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο 

ηνπηθνχο ειεγθηέο πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζηνχλ πην θαηάιιεια νη πξνζθνξέο 
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ηνπο ζηνλ MGCC γηα ηα επφκελα δηαζηήκαηα. Γηα ηέηνηνπ ηχπνπ δηαζχλδεζε θαη 

ζπληνληζκφ κεηαμχ ηνπ MGCC θαη θάζε ελφο απφ ηνπο ηνπηθνχο ειεγθηέο, ρξεηάδεηαη 

ακθίδξνκε επηθνηλσλία. Οη ηνπηθνί ειεγθηέο ζηέιλνπλ ηελ πιεξνθνξία πνπ 

απαηηείηαη απφ ηνλ MGCC, ζε κνξθή *.txt θαη *.xml. Με φκνην format απνζηέιιεηαη 

ε πιεξνθνξία γηα ηα ζεκεία ιεηηνπξγίαο θαη γηα ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο ζηνπο ηνπηθνχο 

ειεγθηέο. Ζ επηθνηλσλία κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηελ βνήζεηα ηειεθσληθψλ γξακκψλ, 

θεξέζπρλσλ ή θαη αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, φπσο νη ηερλνινγίεο GSM ή GPRS. 

Γηα λα κπνξεί ν MGCC λα επηηπγράλεη ηελ θαηά ην δπλαηφλ βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ, νη ζπλαξηήζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα πινπνηνχληαη ζε έλα ηέηνην 

ζχζηεκα ειέγρνπ είλαη ζε γεληθέο γξακκέο νη εμήο: 

1. Πξόβιεςε θνξηίνπ: Καζψο ν νξίδνληαο βειηηζηνπνίεζεο είλαη κεξηθέο ψξεο, 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απιέο κέζνδνη φπσο ε persistent θαη ε κέζνδνο 

ρξνλνζεηξψλ. Λφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκψλ θνξηίσλ ην ζθάικα ηεο πξφβιεςεο 

αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθφηεξν απφ φηη ζηα κεγαιχηεξα δίθηπα. Αλ 

ππάξρνπλ πξνζθνξέο ησλ θνξηίσλ ζηνλ MGCC, ηφηε ε αλάγθε γηα αιγνξίζκνπο 

πξφβιεςεο κεηψλεηαη. 

2. Πξόβιεςε παξαγσγήο από Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο: Λφγσ ηνπ 

δεδνκέλνπ πςεινχ θφζηνπο γηα ηελ πξφβιεςή ηνπο, δελ αλακέλεηαη λα έρνπκε 

αμηφπηζηε κεηεσξνινγηθή πιεξνθνξία ζε ηέηνηνπ βειελεθνχο ηνπηθφ επίπεδν. 

Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ παξφκνηεο κε ηελ πξφβιεςε θνξηίνπ κέζνδνη, 

ιφγσ ηνπ κηθξνχ δηαζηήκαηνο βειηηζηνπνίεζεο θαη ηεο δηαξθνχο αλαλέσζεο ησλ 

κεηξήζεσλ γηα ηελ ηξέρνπζα παξαγσγή. Μάιηζηα νη κέζνδνη ηχπνπ persistent, 

πνπ ζεσξνχλ φηη ε παξαγσγή ζην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα αλακέλεηαη λα είλαη 

ίζε κε ηελ παξαγσγή ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, έρνπλ αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθή επίδνζε ζηηο πξνβιέςεηο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο αηνιηθήο 

παξαγσγήο γηα ηα κηθξά δηαζηήκαηα πνπ εμεηάδνληαη. 

3. Πξόβιεςε ζεξκηθώλ αλαγθώλ: ηε Βφξεηα θπξίσο Δπξψπε αλακέλεηαη 

ζεκαληηθφο αξηζκφο εγθαηαζηάζεσλ πκπαξαγσγήο (CHP). Δπνκέλσο, ε 

ζεξκηθή δήηεζε αλακέλεηαη λα κεηαβάιιεη ηηο πξνζθνξέο ησλ παξαγσγψλ αιιά 

θαη λα επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ κηθξνδηθηχσλ. Αλ ν ηνπηθφο ειεγθηήο 

δηαρεηξίδεηαη ζπλνιηθά ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ κηθξνδηθηχνπ, ηέηνηνπ είδνπο 

δηαδηθαζίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ 

κεζνδνινγία πξφβιεςεο απαηηεί λα εθηηκεζνχλ παξάγνληεο φπσο είλαη ε 

ζεξκνθξαζία. Δηδηθφηεξα απαηηείηαη ν βαζκφο ζπζρέηηζεο ζεξκηθήο δήηεζεο κε 

ηε ζεξκνθξαζία, ηελ πγξαζία, ηελ ψξα ηεο εκέξαο, θαη ηνλ ηχπν ηεο 

(θαζεκεξηλή/ ζαββαηνθχξηαθν), ηηο επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο 

αιιά θαη ην είδνπο ησλ ζεξκηθψλ αλαγθψλ ηεο πεξηνρήο. 

4. Οηθνλνκηθή ιεηηνπξγία: Απηή είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα επηιεγνχλ νη 

νηθνλνκηθφηεξεο πξνζθνξέο ηφζν απφ ηα θνξηία φζν θπξίσο απφ ηηο κνλάδεο 

παξαγσγήο. Υσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηηο ξνπηίλεο επηινγήο Έληαμεο ησλ 

Μνλάδσλ παξαγσγήο- θνξηίσλ (Unit Commitment) θαη ηεο Οηθνλνκηθήο 

Καηαλνκήο (Economic Dispatch). Ζ πξψηε θαηεγνξία επηιέγεη πνηεο κνλάδεο 

είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ελψ ε νηθνλνκηθή θαηαλνκή απνθαζίδεη ηα ζεκεία ιεηηνπξγίαο απηψλ 

ησλ κνλάδσλ. Αλ νη πξνζθνξέο ησλ κνλάδσλ είλαη ηεο κνξθήο ΑΥ, φπνπ Υ ε 

παξαγσγή ηεο θάζε κνλάδαο, ε απφθαζε εθθπιίδεηαη ζηελ ζχγθξηζε ηεο 
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παξακέηξνπ Α κε ηελ ηηκή ηεο αγνξάο θαη ηηο ππφινηπεο πξνζθνξέο ησλ 

κνλάδσλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη δχν ζπλαξηήζεηο. 

5. Δθηίκεζε αζθάιεηαο: Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά ελφο κηθξνδηθηχνπ απφ έλα ζχλνιν 

κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο είλαη ε ηθαλφηεηα γηα ηελ θαηά ην δπλαηφλ 

αδηαηάξαθηε κεηάβαζε απφ ηε δηαζπλδεδεκέλε ζηε λεζηδνπνηεκέλε ιεηηνπξγία 

ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ αλάληε δηθηχνπ. Οη ζπλαξηήζεηο αζθαιείαο έρνπλ σο 

ζηφρν λα θαζνξίζνπλ πνηεο κνλάδεο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ή πνηα θνξηία 

πξέπεη λα απνθνπνχλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ ηα θξίζηκα 

θνξηία. Δπνκέλσο, νη ζπγθεθξηκέλεο ζπλαξηήζεηο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε 

ζπλαξηήζεηο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζηαηηθήο αζθάιεηαο ηνπ κηθξνδηθηχνπ ζε 

πεξίπησζε δηαηαξαρήο (steady state security) θαη ζε ζπλαξηήζεηο on-line 

εθηίκεζεο ηεο δπλακηθήο αζθάιεηαο. Οη ηειεπηαίεο κε ηε βνήζεηα κεζφδσλ 

ηερλεηήο λνεκνζχλεο, φπσο ηα Νεπξσληθά Γίθηπα θαη ηα Γέλδξα απφθαζεο 

ζπκβάιινπλ ζην λα έρεη δεκηνπξγεζεί κηα βάζε γλψζεο ζηνλ MGCC, ψζηε λα 

γλσξίδεη ηηο αζθαιείο θαη αλαζθαιείο θαηαζηάζεηο ηνπ κηθξνδηθηχνπ ζηελ 

πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο δηαζχλδεζεο. Με ηε βνήζεηα πξνζνκνηψζεσλ ηεο 

δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ κηθξνδηθηχνπ, δεκηνπξγείηαη ε βάζε γλψζεο 

ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ηνπηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο, ηε θφξηηζε ηνπ 

δηθηχνπ θαη ηα δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεγψλ ηνπ δηθηχνπ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, θάπνηα μαθληθή αιιαγή ζηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηνπ κηθξνδηθηχνπ 

κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά θαη ζχληνκα ψζηε λα απνθεπρζνχλ 

ηπρνχζεο απνθιίζεηο απφ ηελ επηζπκεηή ζπρλφηεηα θαη ηάζε ιεηηνπξγίαο. 

6. Αθφκα πινπνηνχληαη πεξαηηέξσ Δηδηθέο πλαξηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηε δηεθπεξαίσζε ησλ παξαθάησ ζηφρσλ: 

 Δθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο λα παξαβηάδνληαη νη ηάζεηο ζε θάπνην θφκβν απφ 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ κηθξνδηθηχνπ ή απφ ηελ παξαγσγή θάπνηαο ηνπηθήο 

κνλάδαο παξαγσγήο. 

 Μεηαβνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κηθξνδηθηχνπ ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε 

ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ ξχπσλ πνπ απνθεχγνληαη θαη λα ζπκκεηέρεη ην 

κηθξνδίθηπν ζην εκπφξην ξχπσλ. 

 Βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ζε επείγνπζεο θαηαζηάζεηο. Απηέο νη 

ζπλαξηήζεηο πεξηιακβάλνπλ κεζφδνπο γηα ηελ επίηεπμε ειέγρνπ ζε πεξηφδνπο 

φπνπ ην δίθηπν ιεηηνπξγεί απνκνλσκέλν απφ ην αλάληε επξηζθφκελν δίθηπν 

σο έλα λεζί. ε απηήλ ηελ νκάδα ζπλαξηήζεσλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη 

ζπλαξηήζεηο black start ηνπ κηθξνδηθηχνπ. 

Ο βαζκφο πνιππινθφηεηαο ησλ επί κέξνπο ζπλαξηήζεσλ γηα ηνλ έιεγρν ελφο 

κηθξνδηθηχνπ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ θαη ησλ αλακελφκελσλ θεξδψλ πνπ 

κπνξνχλ λα ππάξρνπλ απφ ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ επί κέξνπο αιγνξίζκσλ. 

5.4.2.2 Πιήξσο Απνθεληξσκέλνο Έιεγρνο 

Ζ ηδέα είλαη ε απινπνίεζε ελφο πνιχ ζχλζεηνπ πξνβιήκαηνο κε κεγάιν αξηζκφ 

κεηαβιεηψλ, φπσο ε βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο πζηήκαηνο Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο κε πνιιέο κνλάδεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. Γη‟ απηφ ην πξφβιεκα 

δηαηξείηαη ζε πνιιά επί κέξνπο πξνβιήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα επηιπζνχλ ην θάζε 

έλα μερσξηζηά, αμηνπνηψληαο ηελ θαηαλεκεκέλε επθπΐα πνπ ππάξρεη ζηηο επί κέξνπο 

ζπληζηψζεο ειέγρνπ. 
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ε κηα ηέηνηα κνξθή ειέγρνπ επηδηψθεηαη ε κέγηζηε δπλαηή απηνλνκία ησλ επί 

κέξνπο ζπληζησζψλ ειέγρνπ. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ε θχξηα επζχλε γηα ηνλ έιεγρν 

ηνπ κηθξνδηθηχνπ, αλαηίζεηαη ζηνπο ηνπηθνχο ειεγθηέο ησλ κνλάδσλ (ΔΜ), νη νπνίνη 

ζπλεξγάδνληαη ή αθφκε θαη αληαγσλίδνληαη γηα λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ παξαγσγή 

ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζεί ε δήηεζε θαη λα εμάγνπλ πηζαλψο ην κέγηζην πνζφ 

ελέξγεηαο ζην δίθηπν Μέζεο Σάζεο ιακβάλνληαο ππ‟ φςε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο 

αγνξάο. Τπφ ηέηνηεο ζπλζήθεο απαηηείηαη φρη κφλν επθπΐα απφ ηνλ θάζε έλα ειεγθηή, 

αιιά θαη απμεκέλεο ηθαλφηεηεο ηνπηθά, ψζηε φιν ην ειεγρφκελν δίθηπν λα απνθηήζεη 

επθπΐα. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα κπνξεί λα επηηεπρζεί φρη κφλν ε ηνπηθή 

βειηηζηνπνίεζε αιιά θαη ζχγθιηζε ζε κηα πνιχ ηθαλνπνηεηηθή ιχζε δεδνκέλσλ θαη 

αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ πνπ κπνξνχλ λα ππάξρνπλ ζε έλα κηθξνδίθηπν. 

Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηδεηνχκε ζηνλ απνθεληξσκέλν έιεγρν κπνξνχλ 

λα επηηεπρζνχλ κε ηε ρξήζε ελφο επθπνχο πνιππξαθηνξηθνχ ζπζηήκαηνο (Μulti 

Agent Systems-MAS). Ζ ηερλνινγία MAS έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί ζε αξθεηέο 

εθαξκνγέο ησλ πζηεκάησλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη ρξεζηκνπνηεί πςεινχ 

επηπέδνπ γιψζζα επηθνηλσλίαο κε ζπγθεθξηκέλε ζεκεηνινγία ψζηε λα 

αληαιιάζζνληαη φρη κφλν πιεξνθνξίεο αιιά θαη γλψζε κεηαμχ ησλ πξαθηφξσλ. Ζ 

αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη νη δηαδηθαζίεο κάζεζεο ζπκβάιινπλ ψζηε λα 

επηηεπρζεί ν ηειηθφο ζηφρνο, πνπ είλαη ν έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη πξάθηνξεο. Ζ επθπΐα πνπ απνθηά θάζε πξάθηνξαο, ηφζν απφ ηελ 

βάζε γλψζεο πνπ δηαζέηεη, ηηο ηερληθέο κάζεζεο, π.ρ. εληζρπηηθή κάζεζε 

(reinforcement learning), φζν θπξίσο θαη απφ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο γεηηνληθνχο 

ηνπ πξάθηνξεο, ζπκβάιιεη ζηηο κεηέπεηηα απνθάζεηο ηνπ, πνπ κπνξνχλ λα 

επεξεάδνπλ θαη φιν ηνπ ην πεξηβάιινλ. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη 

ζπλερνχο επηθνηλσλίαο κπνξεί λα επηηεπρζεί έλα ζρεδφλ βέιηηζην απνηέιεζκα 

ειέγρνπ. 

Ζ αληηζηνηρία κεηαμχ ηεο πξνζέγγηζεο ησλ επθπψλ πξαθηφξσλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ ζηα δηάθνξα επίπεδα ειέγρνπ θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο ειέγρνπ, 

παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν ζρεκαηηθφ δηάγξακκα κε ηα ηξία επίπεδα ειέγρνπ θαη ηελ 

αληηζηνίρηζή ηνπο κε ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηνπ κηθξνδηθηχνπ.

 

ΔΗΚΟΝΑ 46: ΑΝΣΗΣΟΗΥΖΖ ΔΠΗΠΔΓΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟ ΚΑΗ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΜΔ ΤΣΖΜΑ 
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ην αλψηεξν επίπεδν ή επίπεδν δηθηχνπ είλαη ην Γίθηπν Μέζεο Σάζεο θαη ν 

πξάθηνξαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ θαη ησλ DNO/MO, αληαιιάζζνληαο κελχκαηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

αγνξάο ελέξγεηαο. ην ελδηάκεζν επίπεδν, ην επίπεδν δηαρείξηζεο, νη πξάθηνξεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ νξγαλσκέλε ιεηηνπξγία ησλ ειεγθηψλ κνλάδσλ 

παξαγσγήο θαη θνξηίνπ, ηελ ζπκκεηνρή ηνπ θάζε κηθξνδηθηχνπ ζηελ αγνξά ελέξγεηαο 

αιιά θαη ηελ πηζαλή ζπλεξγαζία ηνπ κηθξνδηθηχνπ κε άιια γεηηνληθά κηθξνδίθηπα. 

ε απηφ ην επίπεδν έλαο πξάθηνξαο είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ην έξγν ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνλ ΜΟ. Οη πξνζθνξέο φκσο ησλ θνξηίσλ θαη ησλ κνλάδσλ 

παξαγσγήο είλαη έξγν ησλ πξαθηφξσλ πνπ βξίζθνληαη ζην ακέζσο παξαθάησ 

επίπεδν, ην επίπεδν Δθαξκνγήο ή Field level, ην νπνίν είλαη θαη ε ςπρή ηνπ πνιχ-

πξαθηνξηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. Οη πξάθηνξεο απηνί είλαη νη ηνπηθνί ειεγθηέο LCs. 

Ζ ιεηηνπξγία ελφο ηέηνηνπ ειεγθηή απαηηεί δχν ηκήκαηα. Σν εμσηεξηθφ παξέρεη ην 

πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο κε ην κηθξνδίθηπν ην νπνίν αληαιιάζζεη ζεκεία 

ιεηηνπξγίαο (set points), πξνζθνξέο θαη εληνιέο. Απηφ ην ηκήκα είλαη θνηλφ ψζηε λα 

είλαη εθηθηή ε πξνηππνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα 

ππάξρεη θνηλφο θψδηθαο επηθνηλσλίαο. Σν εζσηεξηθφ ηκήκα είλαη επηθνξηηζκέλν κε 

ηελ κεηάδνζε ησλ εληνιψλ πνπ ιακβάλεη ν πξάθηνξαο ζηελ θπζηθή κνλάδα πνπ 

ειέγρεηαη, κνλάδα παξαγσγήο ή θνξηίν. Δπίζεο απηνί νη πξάθηνξεο ζα πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα ιακβάλνπλ ππ‟ φςηλ ηνπο άιινπο ηνπηθνχο 

ειεγθηέο θαη άιια επθπή ηκήκαηα ηνπ κηθξνδηθηχνπ.  

πλνπηηθά ραξαθηεξηζηηθέο εξγαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηηεινχλ νη 

πξάθηνξεο ζε θάζε επίπεδν είλαη : 

 Δπίπεδν Δθαξκνγήο (Field Level): Έιεγρνο ελεξγνχ αέξγνπ ηζρχνο, Γηαρείξηζε 

κπαηαξηψλ, Έιεγρνο Σάζεο, Έιεγρνο πρλφηεηαο, Λεηηνπξγίεο δηαθνπηψλ θηι. 

 Δλδηάκεζν επίπεδν (Management Level): πκκεηνρή ζηελ αγνξά, Απνθνπή 

θνξηίνπ, Καηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε δεηεκάησλ αζθαιείαο θαη πνηφηεηαο 

ηζρχνο, Νεζηδνπνίεζε θαη επαλαηξνθνδφηεζε απφ ην δίθηπν, Δθθίλεζε κεηά 

απφ Black out θηι. 

 Δπίπεδν δηθηύνπ (Grid level): πκκεηνρή ζηελ αγνξά, Απνθάζεηο δεηεκάησλ 

αζθαιείαο θαη πνηφηεηαο ηζρχνο. 

Δπηπξφζζεηεο απαηηήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε απηήο ηεο αξρηηεθηνληθήο, είλαη λα κελ 

απαηηνχληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ινγηζκηθφ ειέγρνπ εμαηηίαο ηεο αιιαγήο 

πξνηεξαηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ ζην κηθξνδίθηπν ή απφ ηελ πξνζζήθε λέσλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε απηφ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ζα πξέπεη νη πξάθηνξεο λα κπνξνχλ 

λα εθπαηδεπηνχλ ζηα λέα απηά κελχκαηα πνπ ιακβάλνπλ. Σν έξγν απηφ 

δηεπθνιχλεηαη κε ηελ αλάπηπμε ειεγθηψλ ζηηο ηνπηθέο κνλάδεο παξαγσγήο κε ηελ 

κνξθή „plug and play‟ ψζηε λα επηηεινχλ πνιπζχλζεηεο ιεηηνπξγίεο κε κεγαιχηεξν 

βαζκφ επθπΐαο απφ ηελ απιή αληαιιαγή ζεκείσλ ιεηηνπξγίαο. Ήδε ε έξεπλα 

θαηεπζχλεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο ηέηνησλ ειεγθηψλ θαη ηελ ελζσκάησζε 

επθπψλ ειεγθηψλ ζηηο κνλάδεο παξαγσγήο θαη θνξηίνπ. Ο ηειηθφο ζηφρνο είλαη ν 

έιεγρνο λα είλαη αθφκε επθνιφηεξνο αλεμάξηεηα απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ ηνπηθνχ 

ειεγθηή ηεο κνλάδαο παξαγσγήο θαη λα πξνζαξκφδεηαη ε ζπζθεπή πνπ πξνζηίζεηαη 

άκεζα ζην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο. 
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5.4.2.3 Δθαξκνγέο Απνθεληξσκέλνπ Καη Κεληξηθνύ Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο 

Μηθξνδηθηύνπ 

Καη ζηηο δχν πξνζεγγίζεηο ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ κηθξνδηθηχνπ ππάξρεη ζεκαληηθή 

απνθέληξσζε ζπγθξηηηθά κε ην λα δίλνληαη απφ θάπνην θεληξηθφ ζεκείν νδεγίεο γηα 

θάζε κηα απφ ηηο κνλάδεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ελφο πζηήκαηνο Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην βαζκφ απνθέληξσζεο πνπ ππάξρεη αιιά θαη ζηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ επηζπκνχκε λα παξέρεη ν MGCC. Ο απνθεληξσκέλνο έιεγρνο 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ψζηε φηαλ νη ρξήζηεο ηνπ κηθξνδηθηχνπ επηζπκνχλ λα επηηχρνπλ 

ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηθψλ ηνπο πφξσλ ή πνιχ πεξηζζφηεξν, φηαλ ηα ζπκθέξνληα 

ελφο ρξήζηε Α έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα ζπκθέξνληα ελφο ρξήζηε Β, λα ζπγθιίλεη 

ν έιεγρνο ζε κία εθηθηή ιχζε πνπ θαηά ην δπλαηφλ ζα ηθαλνπνηεί θαη ηα ζπκθέξνληα 

ησλ δχν. Γηα παξάδεηγκα ζε έλα δίθηπν κε νηθηαθνχο θαηαλαισηέο ν έλαο κπνξεί λα 

επηζπκεί λα παξάγεη ζεξκφηεηα θαη λα πνπιήζεη ηελ πεξίζζεηα ειεθηξηζκνχ ελψ 

θάπνηνο άιινο λα έρεη απμεκέλεο αλάγθεο ειεθηξηζκνχ. Καη νη δχν επηζπκνχλ λα 

επηηχρνπλ ην ζθνπφ ηνπο κε ηνλ πιένλ νηθνλνκηθφ ηξφπν, νπφηε δε ζα επηζπκνχζαλ 

λα αιιάδεη ε παξαγσγή ηνπο απφ απνκαθξπζκέλν ζεκείν θαη λα κελ κπνξνχλ λα 

πνπιήζνπλ ηελ πεξίζζεηα ηεο παξαγσγήο ηνπο ή λα αγνξάζνπλ θζελή ελέξγεηα. 

Απηφο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα ζπκβάιιεη, κε ηελ βνήζεηα ηεο 

απνθεληξσκέλεο επθπΐαο θαη ηελ ελζσκάησζε επθπψλ πξαθηφξσλ ζε κνξθή „plug 

and play‟ ζπζθεπψλ, ζην λα έρεη ν έιεγρνο ρακειφηεξν θφζηνο ζην βαζκφ πνπ 

πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο πξνζπαζνχλ λα αλαπηχμνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξντφληα. Απφ ηελ 

άιιε, φηαλ ν ζηφρνο ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη ε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία ψζηε λα 

κεησζεί ζπλνιηθά ην θφζηνο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζεξκηθψλ θαη ειεθηξηθψλ αλαγθψλ 

ηνπο, ν θεληξηθφο έιεγρνο ν νπνίνο κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη θαη εηδηθέο ζπλαξηήζεηο, 

φπσο είδακε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, παξνπζηάδεη πιενλεθηήκαηα. Σέηνην 

παξάδεηγκα είλαη έλα βηνκεραληθφ κηθξνδίθηπν. Δπίζεο νκάδεο ζεξκνθεπηαθψλ 

θαιιηεξγεηψλ ζα επηζπκνχζαλ λα ζπλεξγαζηνχλ ψζηε λα επηηχρνπλ κείσζε ησλ 

δαπαλψλ γηα ηε ζέξκαλζε θαη ηνλ ειεθηξηζκφ ηνπο. ε ηέηνην πεξηβάιινλ 

ιεηηνπξγίαο αλακέλνληαη νη ηειηθνί ρξήζηεο λα επηιέμνπλ πην «θεληξηθή» θηινζνθία 

ιεηηνπξγίαο. Δπηπξφζζεηα, ζην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο είλαη κάιινλ 

απίζαλν θάζε έλαο κηθξφο θαηαλαισηήο θαη θάηνρνο πεγήο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο 

λα κπνξέζεη κε κηθξή ηζρχ λα επηηχρεη ζεκαληηθά νθέιε ζε ζρέζε κε ηελ 

νξγαλσκέλε παξνπζία πνιιψλ κηθξψλ παξαγσγψλ δηαζπαξκέλεο παξαγσγήο, νη 

νπνίνη ζα παξνπζηάδνληαη σο κηα νληφηεηα ζηελ αγνξά θαη ζα κπνξνχζαλ λα 

δηαπξαγκαηεχνληαη κε επλντθφηεξνπο φξνπο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπο 

αλαγθψλ. ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

εηαηξίεο, πνπ ζα κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ παξαγσγψλ θαη ζα 

έρνπλ θαη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ πνπ ζα δηθαηνινγνχζε «θεληξηθή» αληηκεηψπηζε 

ηνπ ειέγρνπ. Τπφ ηέηνηεο ζπλζήθεο νη ηνπηθνί ειεγθηέο δε ζα ήηαλ ηίπνηε άιιν απφ 

απινί κεηαβηβαζηέο εληνιψλ ρσξίο λα ππάξρεη ηδηαίηεξε αλάγθε επθπΐαο, φπσο ζηνλ 

απνθεληξσκέλν έιεγρν ηνπ κηθξνδηθηχνπ. 

Δπεηδή ζηνλ θεληξηθφ έιεγρν είλαη εθηθηφ λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

γλσζηέο ζηνλ θεληξηθφ ειεγθηή, ζε αληίζεζε κε ην ηη γλσξίδεη θάζε ηνπηθφο ειεγθηήο, 

θαη επεηδή ππάξρεη κεγαιχηεξε ππνινγηζηηθή ηζρχο, ν θεληξηθφο ειεγθηήο κπνξεί λα 

ππνινγίζεη έλα βέιηηζην ζεη απνθάζεσλ γηα ηελ ιεηηνπξγά ηνπ κηθξνδηθηχνπ. Ζ 

ζπλεξγαζία ησλ ηνπηθψλ ειεγθηψλ κπνξεί λα επηηχρεη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο ιχζεηο 

αιιά ε ιχζε πνπ επηηπγράλεηαη είλαη ππφ-βέιηηζηε. Τπάξρνπλ φκσο πξνυπνζέζεηο, 
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πνπ ε ιχζε πνπ επηηπγράλεηαη λα είλαη ε βέιηηζηε θαη ζε απνθεληξσκέλν ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο. 

Οη πξναλαθεξζείζεο παξαηεξήζεηο ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 10. 

 Κεληξηθόο Έιεγρνο 
Απνθεληξσκέλνο 

Έιεγρνο 

Ηδηνθηεζία 

Γηεζπαξκέλεο 

Παξαγσγήο 

Έλαο ηδηνθηήηεο ή 

ζπλεηαηξηζκέλνη ηδηνθηήηεο 

πνπ θαίλνληαη σο νληφηεηα 

Καηά θαλφλα πνιινί 

ηδηνθηήηεο 

ηόρνο Διέγρνπ 
Βειηηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο 

ηθαλνπνηψληαο δηάθνξνπο 

πεξηνξηζκνχο 

Αβεβαηφηεηα γηα ηηο επηδηψμεηο 

ηνπ θάζε ρξήζηε εθείλε ηε 

ζηηγκή 

Γηαζεζηκόηεηα 

Πξνζσπηθνύ Γηα 

Δηδηθέο Δξγαζίεο π.ρ. 

low level management 

πλεζηζκέλε πάληα 

Αιγόξηζκνη 

Βειηηζηνπνίεζεο 
Μπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ θαη 

εμεδεηεκέλνη αιγφξηζκνη 

Υξήζε απιψλ αιγνξίζκσλ 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην 

θφζηνο ειέγρνπ 

Δγθαηάζηαζε Νέαο 

Μνλάδαο ή Οληόηεηαο 

Υξήζε πξνζσπηθνχ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε επηθνηλσληαθψλ 

εθαξκνγψλ θαη πξνζζήθε 

ζηνλ Κεληξηθφ Διεγθηή 

Ζ ζπζθεπή αλακέλεηαη λα είλαη 

„plug and play‟. Οη ρξήζηεο ζα 

πξνζαξκνζηνχλ κε δηαδηθαζίεο 

κάζεζεο ζηα λέα δεδνκέλα 

Βέιηηζηε Λύζε Δπηηπγράλεηαη 
ηελ ζπληξηπηηθή ηνπο 

πιεηνςεθία ππφ-βέιηηζηεο 

ιχζεηο 

πκκεηνρή ηελ Αγνξά 
πλεξγαζία φισλ ησλ 

κνλάδσλ 

Πνιχ ζπρλά ππάξρεη 

αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ 

κνλάδσλ 

πκκεηνρή 

Μηθξνδηθηύνπ ζε 

θξηζηκόηεξεο απνθάζεηο 

σο ηκήκα γεληθνύ 

κνληέινπ ειέγρνπ 

Δθηθηή Με εθηθηή πξνο ην παξφλ 

ΠΗΝΑΚΑ 10: ΤΝΟΦΖ ΗΓΗΟΣΖΣΧΝ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

5.5 Πνιηηηθέο πκκεηνρήο Σνπ Μηθξνδηθηύνπ ε Ηδεαηή Αγνξά 

Δλέξγεηαο 

Δληφο ηνπ κηθξνδηθηχνπ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη κηα κηθξή αγνξά ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο παξαγσγνχο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη νπνίνη ζα 

θαηαζέηνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζηνλ MGCC γηα ηελ ηζρχ πνπ κπνξνχλ λα παξάγνπλ 

θαη ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Ο ζηφρνο ηνπ MGCC είλαη λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ 
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νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηερληθνχο πεξηνξηζκνχο. Ζ 

βειηηζηνπνίεζε κπνξεί λα είλαη είηε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ρσξίο 

αληαιιαγή κε ην δίθηπν, είηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ελφο δηαρεηξηζηή. Καη ζηηο 

δχν πεξηπηψζεηο ε θάζε κηα απφ ηηο Ν κηθξνπεγέο ππνβάιιεη πξφζθνξα γηα ηελ 

παξαγσγή θαη πψιεζε ελεξγνχ ηζρχνο, ε νπνία ζπκβνιίδεηαη απφ ηελ κεηαβιεηή  

active_bid(xi). φπνπ xi  ε ελεξγφο παξαγσγή θάζε κηαο απφ ηηο  i- κηθξνπεγέο. Ζ 

πιήξεο κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο πξνζθνξάο πξνθεηκέλνπ γηα ζπλερή ζπλάξηεζε 

θφζηνπο δίλεηαη απφ ηελ αθφινπζε ζπλάξηεζε ζε κνξθή φρη αζπλήζηζηε γηα κνλάδεο 

πνπ θαηαλαιψλνπλ θαχζηκν: 

iiiiii cxbxaxbidactive  2)(_  

Γηα ηηο κνλάδεο πνπ θαηαλαιψλνπλ θαχζηκν ν φξνο ci αληηπξνζσπεχεη ηνλ ζηαζεξφ 

φξν γηα ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ην θφζηνο εθθίλεζεο 

ηεο κνλάδαο, φηαλ απηή δελ ιεηηνπξγεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ζηνλ MGCC. Πηζαλφλ ν θάηνρνο ηεο κνλάδαο ζε απηήλ ηελ ηηκή λα 

πξνζζέηεη θαη ηκήκα ηνπ θφζηνπο γηα ηελ επέλδπζή ηνπ ζηε δηαζπαξκέλε παξαγσγή. 

Οη παξάκεηξνη ai θαη bi αληηπξνζσπεχνπλ ην κεηαβιεηφ θφζηνο παξαγσγήο γηα απηέο 

ηηο κνλάδεο. ιεο απηέο νη παξάκεηξνη δίλνληαη ζε κνξθή ρξεκαηηθψλ κνλάδσλ, 

ψζηε λα κπνξεί κε επθνιία λα γίλεη ε ζχγθξηζε κε ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο. 

Γηα ηηο κνλάδεο ΑΠΔ, φπσο νη αλεκνγελλήηξηεο θαη ηα θσηνβνιηατθά, ε παξαγσγή 

ηνπο δελ κπνξεί λα ξπζκηζηεί εμαξηψκελε κφλν απφ ηελ δηαζεζηκφηεηα αλέκνπ θαη 

ειηνθάλεηαο, ελψ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη ακειεηέν. Πξαθηηθά κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ φπνηε είλαη εθηθηφ κεηψλνληαο ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δίλαη πηζαλφ ν θάηνρφο ηνπο λα ππνβάιιεη πξνζθνξέο ηεο κνξθήο active_bid(xi) ζηνλ 

MGCC, φπνπ ν φξνο bi αληηπξνζσπεχεη ηελ απαξαίηεηε απνδεκίσζε αλά 

παξαγφκελε kWh ψζηε λα απνπιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Οη παξάκεηξνη bi θαη ci κπνξνχλ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο γηα ηελ αγνξά ηεο 

ππνδνκήο ηειεπηθνηλσληψλ θαη ειέγρνπ γηα ηελ επίηεπμε ηεο νξγαλσκέλεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ κηθξνδηθηχνπ. Σν θφζηνο απηφ αλακέλεηαη λα είλαη ζρεηηθά κηθξφ ζε 

ζρέζε κε ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο. Φπζηθά 

νη παξάκεηξνη ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα κεηαβάιινληαη απφ ηνπο 

ηνπηθνχο ειεγθηέο αλάινγα κε ηελ πιεξνθνξία πνπ ιακβάλνπλ απφ ηνλ MGCC θαη 

ηπρφλ ηνπηθέο αλάγθεο φπσο ε ζέξκαλζε ή ςχμε ηνπ ρψξνπ ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη δπν πνιηηηθέο πνπ δχλαηαη λα πινπνηεζνχλ ζε έλα 

κηθξνδίθηπν. 

5.5.1 Ζ Πνιηηηθή Σνπ «Καινύ Πνιίηε» - Πνιηηηθή 1
ε
  

χκθσλα κε απηήλ ηελ πνιηηηθή ν ζηφρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ MGCC είλαη ε κείσζε 

ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ κηθξνδηθηχνπ κε ηνλ πεξηνξηζκφ φηη δελ ζα 

εμάγεη ελέξγεηα ζην αλάληε δίθηπν. Ζ πνιηηηθή απηή αλαθέξεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία 

σο “Good Citizen Policy”- „πνιηηηθή ηνπ θαινχ πνιίηε‟ θαη ε αηηηνιφγεζε είλαη φηη 

ην κηθξνδίθηπν ζε πεξηφδνπο αηρκήο γηα ην δίθηπν, άξα θαη πςειψλ ηηκψλ αθνχ νη 

ηηκέο ζην δίθηπν αληαλαθινχλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ, κεηψλεη ηελ επηβάξπλζε ηνπ 

δηθηχνπ κεηψλνληαο ηε «θαηλφκελε» δήηεζή ηνπ. 

Ζ καζεκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο γηα απηήλ ηελ πνιηηηθή έρεη σο εμήο : 
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Κάζε ρξνληθή πεξίνδν λα γίλεη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο (cost) φπνπ: 

AXxbidactivet
N

i

i 
1

)(_cos ,φπνπ 

Υ, ε ελεξγφο ηζρχο πνπ αγνξάδεηο απφ ην δίθηπν 

Α, είλαη νη ηηκέο αγνξάο ελέξγεηαο 

Οη πεξηνξηζκνί ηνπ πξνβιήκαηνο βειηηζηνπνίεζεο νκαδνπνηνχληαη σο πξνο: 

1) Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κηθξνπεγψλ, φπσο π.ρ. ηα ηερληθά ειάρηζηα 

θαη κέγηζηα ησλ κνλάδσλ, θαη νη ρξφλνη εθθίλεζεο -αλ θαη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε είλαη ζρεδφλ ακειεηένη. 

2) Σν ηζνδχγην ηζρχνο εληφο ηνπ κηθξνδηθηχνπ, πνπ δίλεηαη απφ ηελ αθφινπζε 

ζρέζε: 





N

i

i demandPxX
1

_ , 

φπνπ P_demand ε δήηεζε ελεξγνχ ηζρχνο, 

ε θάζε πεξίπησζε ε ηνπηθή παξαγσγή ζα πξέπεη λα είλαη επαξθήο φηαλ ε δήηεζε 

ππεξβαίλεη ηε ζπκβνιαηνπνηεκέλε κε ην αλάληε δίθηπν ή ην ηερληθφ φξην ηζρχνο 

δηαζχλδεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ κεηαβιεηή ConnectionLineCapacity. Απηφο ν 

πεξηνξηζκφο πεξηγξάθεηαη απφ ηελ παξαθάησ αληζφηεηα: 





N

i

i tyLineCapaciConnectiondemandPx
1

}_,0max{  

Ζ πινπνίεζε κηαο ηέηνηαο πνιηηηθήο ιεηηνπξγίαο αλακέλεηαη λα είλαη επηινγή ελφο 

ζπλεηαηξηζκνχ θαηαλαισηψλ, αγξνηηθψλ, βηνηερληθψλ, ή θάπνηνπ δήκνπ ν νπνίνο 

δηαρεηξίδεηαη ηα θηίξηά ηνπ σο κηα εληαία νληφηεηα, ή αθφκα θάπνηνπ ζπγθξνηήκαηνο 

θαηνηθηψλ, π.ρ. εξγαηηθέο θαηνηθίεο, φπνπ ν θνηλφο ζηφρνο είλαη ε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ελέξγεηαο γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο θαη ε επειημία πνπ πξνζθέξεη έλαο 

κεγαιχηεξνο θαηαλαισηήο ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

5.5.2 Ζ Πνιηηηθή Σνπ «Ηδαληθνύ Πνιίηε» - Πνιηηηθή 2
ε
  

ε απηήλ ηελ πνιηηηθή ζεσξείηαη φηη έλαο πάξνρνο ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ (Energy 

Service Provider) δηαρεηξίδεηαη ηνλ MGCC πξνζπαζψληαο λα κεγηζηνπνηήζεη ηα 

θέξδε ηνπ, αληαιιάζζνληαο ελέξγεηα κε ην δίθηπν θαη ρξεψλνληαο ηνπο θαηαλαισηέο 

κέζα ζην κηθξνδίθηπν κε ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο. Αλαγθαία πξνυπφζεζε είλαη ην αλάληε 

επξηζθφκελν δίθηπν λα επηηξέπεη ηελ ακθίδξνκε ξνή ηζρχνο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

ζε πεξηφδνπο πςειψλ ηηκψλ θαη αλαιφγσο ησλ ζπλζεθψλ ελδέρεηαη λα εγρέεηαη ηζρχο 

ζην αλάληε δίθηπν, νπφηε ην κηθξνδίθηπν είλαη πεξηζζφηεξν ελεξγφ απφ φηη ζηελ 

πξνεγνχκελε ππφ-ελφηεηα. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ε ιεηηνπξγία ηνπ κηθξνδηθηχνπ 

πξνζνκνηάδεηαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ «ηδαληθνχ» πνιίηε, ν νπνίνο φρη κφλν δελ 

επηβαξχλεη ην δίθηπν δηαλνκήο κε ηελ ελεξγεηαθή ηνπ ζπκπεξηθνξά αιιά επηπιένλ ην 

ππνβνεζά ζηηο πεξηφδνπο κεγάιεο δήηεζεο φρη απιά κεηψλνληαο ηελ θαηαλάισζή 

ηνπ αιιά παξέρνληαο θαη ηζρχ ζηηο γεηηνληθέο γξακκέο αθφκε θαη αλ δελ είλαη κέιε 

ηνπ κηθξνδηθηχνπ. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, πξσηίζησο επσθεινχληαη νη θαηαλαισηέο 
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ηνπ κηθξνδηθηχνπ, αιιά θαη νη γεηηνληθέο ηνπ γξακκέο αθνχ κεηψλεηαη ε ζπλνιηθή 

δήηεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.  

Σν πξφβιεκα βειηηζηνπνίεζεο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαθάησ παξάζηαζεο: 

Maximize {Income-expenses} = Maximize {Revenues} 

Σν έζνδα πξνέξρνληαη απφ ηελ πψιεζε ηεο ελεξγνχ ηζρχνο ηφζν ζην δίθηπν Μέζεο 

Σάζεο φζν θαη ζηνπο θαηαλαισηέο ηνπ κηθξνδηθηχνπ. Αλ ε δήηεζε είλαη πςειφηεξε 

απφ ηελ παξαγσγή ησλ κηθξνπεγψλ, ηφηε εγρέεηαη ηζρχο απφ ην δίθηπν θαη 

κεηαπσιείηαη ζηνπο θαηαλαισηέο ηνπ κηθξνδηθηχνπ. Αλ ε παξαγσγή είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηε δήηεζε ηφηε πσιείηαη ελέξγεηα ζην δίθηπν θαη ν φξνο  Υ είλαη 

ίζνο κε κεδέλ ζηηο επφκελεο δχν εμηζψζεηο. 





N

i

ixAAXIncome
1

 

Ο φξνο “expenses” πεξηιακβάλεη ηα θφζηε γηα ηελ αγνξά  ελεξγνχ ηζρχνο απφ ην 

δίθηπν θαη ηελ απνδεκίσζε ησλ ηνπηθψλ παξαγσγψλ, φπσο δηαηππψλεηαη θαη απφ ηελ 

παξαθάησ εμίζσζε. 





N

i

i AXxbidactiveexpenses
1

)(_  

Ο MGCC πξέπεη λα κεγηζηνπνηήζεη ην κέγεζνο Revenues κε βάζε κηα εμίζσζε: 





N

i

i

N

i

i xbidactivexARevenues
11

)(_  

Τπάξρεη αιιαγή ζην ηζνδχγην ηζρχνο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε εμίζσζε ζηελ 

πεξίπησζε φπνπ αθνινπζείηαη ε πνιηηηθή ηνπ θαινχ πνιίηε δηφηη πιένλ κπνξεί λα 

αληαιιάζζεηαη ηζρχο κε ην δίθηπν θαη ζπλεπψο κπνξεί ε παξαγσγή ησλ κηθξνπεγψλ 

λα ππεξβαίλεη ηε δήηεζε ηνπ κηθξνδηθηχνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα 

ηθαλνπνηείηαη ν πεξηνξηζκφο πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 





N

i

i demandPxX
1

_  

ε θακία πεξίπησζε φκσο ε παξαγφκελε ηζρχο απφ ην κηθξνδίθηπν δελ πξέπεη λα 

παξαβηάδεη νχηε ηε ζπκβνιαηνπνηεκέλε νχηε ηελ ηερληθά εθηθηή ηζρχ πνπ εγρέεηαη 

ζην αλάληε δίθηπν. Οη ινηπνί πεξηνξηζκνί πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη είλαη ίδηνη κε 

εθείλνπο πνπ δηαηππψλνληαη γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ θαινχ πνιίηε. 





N

i

i tyLineCapaciConnectiondemandPx
1

_  

5.6 Λεηηνπξγία Αγνξάο Μηθξνδηθηύνπ πκπεξηιακβάλνληαο 

Πξνζθνξέο Καηαλαισηώλ - Demand Side Bidding (DSB) 

Ζ δηαδηθαζία ηεο πξνζθνξάο θηλήηξσλ ψζηε νη θαηαλαισηέο λα αιιάμνπλ ηε κνξθή 

ηεο δήηεζήο ηνπο κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο αηρκήο ελφο ζπζηήκαηνο, απνηειεί κηα 

ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή γηα ηε δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο. Γηα εθαξκνγέο δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο έλα ζρεηηθφ πείξακα δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα 
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πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο DISPOWER ζην νηθνινγηθφ ζπγθξφηεκα θαηνηθηψλ 

Stutense ζην Mannheim κε ηίηιν „Washing with the sun‟. Οη θάηνηθνη ελεκεξψλνληαλ 

κε SMS, γηα ηελ χπαξμε πιενλάζκαηνο θσηνβνιηατθήο παξαγσγήο, ψζηε λα 

πξνγξακκαηίζνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ην πιχζηκν θαη άιιεο ελεξγνβφξεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Οη θαηαλαισηέο πνπ αληαπνθξίλνληαλ ιάκβαλαλ έλα πςειφ 

bonus ηεο ηάμεο ησλ 50 €ct/kWh. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κεηψζεθε ζεκαληηθά ε αηρκή 

θαη κεηαθηλήζεθε ε ηππηθή θακπχιε δήηεζεο ησλ θαηνηθηψλ απφ ηε λπρηεξηλή αηρκή 

πξνο ηηο ψξεο ηεο εκέξαο πνπ ππήξρε ειηνθάλεηα. 

ην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ ελφο κηθξνδηθηχνπ, εμεηάζηεθε ε πεξίπησζε φπνπ, εθηφο 

απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ κνλάδσλ, θαη νη θαηαλαισηέο ηνπ κηθξνδηθηχνπ ζα κπνξνχλ 

λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο ζηνλ MGCC γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζήο ηνπο ή γηα 

ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπο, απνιακβάλνληαο θάπνην φθεινο. 

Κάζε θαηαλαισηήο κπνξεί λα έρεη «πςειήο» θαη «ρακειήο» πξνηεξαηφηεηαο θνξηία, 

ηα νπνία επηζπκεί λα ηξνθνδνηεζνχλ. ε νκαιέο ζπλζήθεο ν θαηαλαισηήο επηζπκεί 

λα εμππεξεηήζεη ην ζχλνιν ησλ θνξηίσλ ηνπ. ε πεξηφδνπο πςειψλ ηηκψλ, γηα λα 

απνθχγεη ηελ πςειή ρξέσζε, πηζαλφλ λα επηζπκνχζε θάπνηα θνξηία λα κεηαζέζνπλ 

ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε θάπνηα άιιε ρξνληθή ζηηγκή (shift) ή αθφκα λα κελ 

ιεηηνπξγήζνπλ θαζφινπ (curtailment). κνηα ζε πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο ην αλάληε 

δίθηπν είλαη ηδηαίηεξα θνξηηζκέλν ή ην κηθξνδίθηπν πξνζπαζήζεη λα ιεηηνπξγεί 

απνκνλσκέλν, ηφηε ε κε εμππεξέηεζε θάπνησλ θνξηίσλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ή 

αθφκε λα είλαη θαη αλαγθαία ψζηε ε δηαζέζηκε ηζρχο απφ ηηο ηνπηθέο κνλάδεο 

παξαγσγήο λα επαξθεί γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ «πςειήο» πξνηεξαηφηεηαο θνξηίσλ. 

Αθνινχζσο πεξηγξάθνληαη  δχν παξαιιαγέο γηα ηελ κνξθή πξνζθνξψλ απφ θνξηία: 

1. Σα θνξηία ελεκεξψλνπλ γηα ηελ ηζρχ πνπ ζέινπλ λα εμππεξεηεζεί θαη ηελ 

ηηκή πάλσ απφ ηελ νπνία ζα ήζειαλ λα κελ εμππεξεηεζεί ε ηζρχο πνπ 

δειψλνπλ. 

2. Σα θνξηία ελεκεξψλνπλ γηα ηελ ηζρχ ηελ νπνία ζα ήζειαλ λα απνθνπεί αλ 

απνδεκηψλνληαλ ζε ζπγθεθξηκέλε ηηκή πνπ πξνηείλνπλ. 

Μία ηππηθή κνξθή πξνζθνξάο θαηαλαισηή δίλεηαη ζην δηάγξακκα 20 [9]. Οη ηηκέο 

απηέο αληηθαηνπηξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαηαλαισηή λα εμππεξεηεζνχλ ηα θνξηία 

απηά. ζν πην πςειή ε ηηκή ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε «ζπζία» πνπ θάλεη. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 20. ΣΤΠΗΚΖ ΜΟΡΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ παξαιιαγή γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ θνξηίνπ πνπ αθνινπζείηαη ν 

MGCC: 

1. Δλεκεξψλεη ηνπο θαηαλαισηέο γηα ηηο ηηκέο ειεχζεξεο αγνξάο. 

2. Γέρεηαη ηηο πξνζθνξέο απφ ηνπο θαηαλαισηέο. 

3. ηέιλεη ζήκαηα ζηνπο (ΔΦ) ζχκθσλα κε ηελ έθβαζε ηεο ξνπηίλαο 

βειηηζηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ην πνηά θνξηία ζα ζπλδεζνχλ ή πνηά θνξηία ζα 

απνθνπνχλ.  

Ζ γλψζε ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο βνεζάεη ηνπο θαηαλαισηέο ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

πξνζθνξψλ ηνπο. Απηέο νη ηηκέο αλ αθνινπζείηαη ε πνιηηηθή ηνπ «θαινχ πνιίηε» 

αληηζηνηρνχλ ζηε κέγηζηε ηηκή πνπ νη ηειηθνί ρξήζηεο αλακέλεηαη λα ρξεσζνχλ, αλ 

αγλνεζνχλ ηπρφλ πεξηνξηζκνί αζθαιείαο. 

5.6.1 Ζ Πνιηηηθή Σεο Πξνζθνξάο Φνξηίσλ Πξνο ύλδεζε – Παξαιιαγή Α 

χκθσλα κε απηήλ ηελ πνιηηηθή νη θαηαλαισηέο θάλνπλ πξνζθνξέο θνξηίνπ κε ηελ 

κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο 20. ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ν θαηαλαισηήο δειψλεη 

φηη ε νιηθή ηνπ δήηεζε αλακέλεηαη γηα ηελ επφκελε πεξίνδν ειέγρνπ λα είλαη 

5.5kW=(2.5+3kW) θαη πξνζθέξεη κηα ρακειή ηηκή γηα ηα «ρακειήο» πξνηεξαηφηεηαο 

θνξηία θαη πςειφηεξε γηα ηα «πςειήο». Έζησ επί παξαδείγκαηη φηη, ζηε βάζε ηνπ 

παξαπάλσ δηαγξάκκαηνο δήηεζεο θαη θνζηνιφγεζεο, δειψλεηαη φηη ν θαηαλαισηήο 

επηζπκεί λα εμππεξεηεζεί ην θνξηίν ησλ 2.5 kW, φηαλ ε ηηκή είλαη κηθξφηεξε απφ 

5€ct/kWh, ελψ γηα ηα ππφινηπα θνξηία ησλ 3 kW αλ ε ηηκή είλαη κεγαιχηεξε απφ 

10.3 €ct/kWh, δελ επηζπκεί ηελ εμππεξέηεζε ηεο δήηεζεο απηήο. 

ηε ζπλέρεηα ν MGCC ζπγθεληξψλεη ηηο πξνζθνξέο θνξηίσλ θαη παξαγσγψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθηχνπ (ηηκέο αγνξάο). Καηαηάζζεη ηηο πξνζθνξέο ησλ 

θνξηίσλ ζε θζίλνπζα ζεηξά ηηκήο ζχλδεζεο θαη ηηο πξνζθνξέο ησλ παξαγσγψλ ζε 

αχμνπζα ζεηξά θαη ζηε ζπλέρεηα βξίζθεη ην ζεκείν ηνκήο ηεο θακπχιεο πξνζθνξάο 

θαη δήηεζεο φπσο ζπκβαίλεη γεληθά γηα νπνηνδήπνηε αγαζφ ζχκθσλα κε ην 

δηάγξακκα 21. „Έηζη ππνινγίδεηαη πφζε ζα είλαη ε παξαγσγή ηεο θάζε κηαο κνλάδαο 

θαη πφζν ην απνθνπηφκελν θνξηίν γηα ηελ επφκελε πεξίνδν ηεο βειηηζηνπνίεζεο. 
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Με ηελ παξαιιαγή απηή δελ απαηηείηαη πξφβιεςε θνξηίνπ, αθνχ νη θαηαλαισηέο 

δειψλνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηε δήηεζή ηνπο. ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ε ηειηθή 

δήηεζε, φπσο πξνθχπηεη απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα, γηα φιν ην κηθξνδίθηπν είλαη 

106kW. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 21. Ζ ΜΟΡΦΖ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΦΟΡΣΗΧΝ ΚΑΗ ΣΟ ΦΟΡΣΗΟ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΔΗ Ο 

MGCC 

 

5.6.2 Ζ Πνιηηηθή Σεο Πξνζθνξάο Φνξηίσλ Πξνο Απνθνπή – Παξαιιαγή Β 

ε απηήλ ηελ παξαιιαγή νη πξνζθνξέο δίλνληαη γηα θνξηία πνπ πξφθεηηαη λα 

απνθνπνχλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη θαηαλαισηέο ζα απνδεκησζνχλ γηα ηελ 

απψιεηα κε κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή ζηνλ MGCC πνπ λα αληηπξνζσπεχεη ηελ αμία ηεο 

απψιεηάο ηνπο. 

ε απηήλ ηελ παξαιιαγή δηαρείξηζεο θνξηίνπ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ MGCC λα 

απνθφςεη θνξηία ηα νπνία είλαη ζπλδεδεκέλα, φηαλ ε πξνζθνξά ησλ θνξηίσλ είλαη 

νηθνλνκηθφηεξε απφ ηελ ηηκή αγνξάο ελέξγεηαο, απφ θάπνηα ηνπηθή κνλάδα 

παξαγσγήο ή απφ ην δίθηπν. Σν θνξηίν ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε αληηκεησπίδεηαη σο 

κία κνλάδα «αξλεηηθήο» παξαγσγήο αθνχ κεηψλεη ηε ζπλνιηθή δήηεζε ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν MGCC γλσξίδεη ηελ αλακελφκελε 

θαηαλάισζε απφ έλα πξφγξακκα πξφβιεςεο θνξηίνπ, θαη αλάινγα κε ηηο πξνζθνξέο 

θνξηίνπ θαη παξαγσγψλ απνθαζίδεη πνηα θνξηία ζα απνθφςεη θαη πνηεο κνλάδεο 

παξαγσγήο ζα παξάγνπλ. Γλσξίδεη ηελ ηξέρνπζα ζπλνιηθή δήηεζε ηνπ κηθξνδηθηχνπ 

θαη απνζηέιιεη ζήκαηα δηαθνπήο ελέξγεηαο ζηνπο LCs, φηαλ απηφ είλαη νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνλ. 

Γηα ην πξναλαθεξζέλ παξάδεηγκα, βάζε ηνπ δηαγξάκκαηνο 20, ν θαηαλαισηήο 

δειψλεη φηη δέρεηαη λα απνθνπνχλ 2.5 kW αλ απνδεκησζεί ζηελ ηηκή 5 €ct/kWh θαη 3 

kW επηπιένλ αλ απνδεκησζεί γηα απηά ζηελ ηηκή ησλ 10.3 €ct/kWh. 

Ζ απνδεκίσζε ηνπ θαηαλαισηή, load_bid(yj), πξνζηίζεηαη ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 

γηα ην πξφβιεκα βειηηζηνπνίεζεο. Ο φξνο yj αλαθέξεηαη ζηελ ηηκή ηεο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ θνξηίνπ j απφ ηα L θνξηία πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο θαη ν φξνο  

load_bid(yj),  αλαπαξηζηά ηελ απνδεκίσζε ηνπ θαηαλαισηή. 
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πλεπψο, ν MGCC ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηα δεδνκέλα πξνζθνξψλ θνξηίσλ-

παξαγσγψλ θαη ζπλνιηθήο δήηεζεο είηε απφ ηηο πξνζθνξέο ησλ θνξηίσλ είηε απφ 

θάπνην πξφγξακκα πξφβιεςεο θνξηίνπ πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηε δήηεζε ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ. Γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ «θαινχ πνιίηε», νη εμηζψζεηο θφζηνπο θαη 

ηζνδπγίνπ ελέξγεηαο κεηαβάιινληαη, σο εμήο: 
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i ybidloadAXxbidactivet
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_  

Αληίζηνηρα, γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ «ηδαληθνχ» πνιίηε απμάλνληαη ηα έμνδα ηνπ 

δηαρεηξηζηή ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε: 
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i ybidloadAXxbidactiveexpenses
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Αληίζηνηρα ηα έζνδα –θέξδε ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ην ηζνδχγην ηζρχνο κεηαβάιιεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο εμηζψζεηο: 
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i ybidloadxbidactivexARevenues
111

)(_)(_  
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ii demandPyxX
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_  

Δίλαη θαλεξφ φηη γηα ηελ πνιηηηθή 2, αλ απνθνπεί θνξηίν, ηα θέξδε γηα ηνλ πάξνρν 

κεηψλνληαη, επεηδή φρη κφλν δελ πνπιάεη ελέξγεηα ζηνλ θαηαλαισηή ζηνλ νπνίν 

απνθφπηεηαη κέξνο ηνπ θνξηίνπ ηνπ, αιιά ζα πξέπεη λα «αγνξάζεη» ην δηθαίσκα απφ 

ηνλ θαηαλαισηή απηφ πξνθεηκέλνπ λα πνπιήζεη ηελ ελέξγεηα ζην αλάληε δίθηπν. 

πκπεξαζκαηηθά, πξνθχπηεη φηη ζηελ πνιηηηθή 2, δελ είλαη ζπκθέξνλ λα απνδερζεί 

πξνζθνξέο θνξηίσλ απφ ηελ Παξαιιαγή Β, εθηφο αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δηαζθάιηζεο 

ηεο ζηαηηθήο αζθάιεηαο ηνπ δηθηχνπ.  

5.7 Υξήζε πλαξηήζεσλ Οηθνλνκηθήο Λεηηνπξγίαο Γηα Σν 

Μηθξνδίθηπν 

Μέζα ζε έλα κηθξνδίθηπν πάληα επηιχεηαη ην πξφβιεκα νηθνλνκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ. Οη ζπλαξηήζεηο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο θαζνξίδνπλ ηηο 

πξνζθνξέο ησλ κνλάδσλ πνπ ζα γίλνπλ απνδεθηέο. Δπίζεο θαζνξίδνπλ ηελ παξαγσγή 

ησλ κηθξνπεγψλ ησλ νπνίσλ ε έμνδνο κπνξεί λα ξπζκηζηεί ή απνθαζίδνπλ αλ νη 

κνλάδεο κε δηαθξηηέο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο ON/OFF ζα ιεηηνπξγήζνπλ ή φρη, 

θαζψο θαη ην αλ ζα απνθνπνχλ θάπνηα απφ ηα θνξηία πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο. 

ια απηά πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο πνιηηηθέο βάζεη ησλ νπνίσλ 

πξνδηαγξάθεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηψλ ησλ εμφδσλ ζα πξέπεη 

λα ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ θαη νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξνρέο πνπ νη ρξήζηεο ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ ζα ήζειαλ λα ηνπο παξέρεηαη, φπσο ε εμαζθάιηζε ζηαηηθήο αζθάιεηαο, 

δηαηήξεζεο ηάζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλα επίπεδα αιιά θαη νη πνιηηηθέο γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθά θηιηθή ιεηηνπξγία ηνπ κηθξνδηθηχνπ. 
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5.7.1 Έληαμε Μνλάδσλ (Unit Commitment) 

Ζ δηαδηθαζία ηεο έληαμεο κνλάδσλ απαξηίδεηαη απφ ηα παξαθάησ βήκαηα. 

1. Τπνινγίδεηαη ε κέγηζηε θαη ειάρηζηε ηθαλφηεηα ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο είηε 

φπσο δειψλεηαη απφ ηηο πξνζθνξέο ηνπο είηε απφ ην κνληέιν πξφβιεςεο 

παξαγσγήο αλ πξφθεηηαη γηα κνλάδεο ΑΠΔ είηε σο ζηαηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

γλσζηά ζηνλ MGCC. 

2. Λακβάλνληαη σο είζνδνη νη ηηκέο ηεο αγνξάο. Σν αλάληε δίθηπν-εμσηεξηθή αγνξά 

ζεσξείηαη κηα «ηδεαηή» κεγάιε γελλήηξηα κε κέγηζηε ηθαλφηεηα παξαγσγήο πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ην φξην κεηαθεξφκελεο ηζρχνο ηεο δηαζχλδεζεο. Δπνκέλσο, ν 

αξηζκφο ησλ κνλάδσλ ν νπνίνο ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο 

ησλ κνλάδσλ είλαη φζεο νη κηθξνπεγέο πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο +1. 

3. Λακβάλνληαη ππ‟ φςηλ νη πξνζθνξέο ησλ θνξηίσλ. Αλ απηά πξφθεηηαη λα 

απνδεκησζνχλ, ζεσξνχληαη σο κνλάδεο παξαγσγήο κε ηζρχ ηελ ηζρχ ηεο 

απνθνπήο θαη ηηκή θνξηίνπ ηελ ηηκή πνπ πξνζθέξνληαη γηα απνθνπή. 

4. Λακβάλεηαη ππ‟ φςηλ ε ηθαλνπνίεζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηαηηθήο αζθάιεηαο 

(steady state security), ησλ πεξηνξηζκψλ ηάζεο γηα ηελ ππνρξεσηηθή έληαμε 

ηνπηθψλ κνλάδσλ ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηζρχνο ηνπο. Σπρφλ κεηαβνιέο ζην θφζηνο 

πνπ επέξρνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ κηθξνδηθηχνπ ζην εκπφξην ξχπσλ 

ζπλππνινγίδνληαη επίζεο. 

5. Καηφπηλ επηιχεηαη ην καζεκαηηθφ πξφβιεκα. Γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

απηνχ ππάξρνπλ κηα ζεηξά απφ κεζνδνινγίεο βειηηζηνπνίεζεο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

πλήζσο φκσο νη πξνζθνξέο θνξηίσλ θαη παξαγσγψλ αλακέλνληαη λα είλαη απιέο 

γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο ρσξίο θαλ ζηαζεξφ φξν, νπφηε κπνξνχλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ιηγφηεξν απαηηεηηθέο ππνινγηζηηθά κέζνδνη. Σφηε ε επηινγή ησλ 

κνλάδσλ δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ κηα απιή ηαμηλφκεζε ηεο ιίζηαο πξνηεξαηφηεηαο 

πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν ηηο πξνζθνξέο ησλ θνξηίσλ φζν θαη ησλ παξαγσγψλ. 

Γηα ηελ πνιηηηθή 1, ε έληαμε ησλ κνλάδσλ νινθιεξψλεηαη κφιηο ε δήηεζε ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί, ψζηε λα κελ πσιείηαη ελέξγεηα πιένλ ζην 

δίθηπν θαη λα ηθαλνπνηεζεί ν πεξηνξηζκφο  
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ii demandPyxX
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_ . Γηα ηελ 

πνιηηηθή 2, ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κνλάδσλ νινθιεξψλεηαη φηαλ ε κνλάδα πνπ 

πξφθεηηαη λα εληαρζεί είλαη ην δίθηπν. Αλ νη πξνζθνξέο ησλ ηνπηθψλ κνλάδσλ κε 

θφζηνο κηθξφηεξν ηνπ δηθηχνπ ππεξθαιχπηνπλ ηε δήηεζε, ηφηε κφιηο ην δίθηπν γίλεη 

ε νηθνλνκηθφηεξε κνλάδα, ε δηαδηθαζία επηινγήο κνλάδσλ ζηακαηά αθνχ δελ κπνξεί 

λα αγνξαζηεί ελέξγεηα απφ ην δίθηπν θαη ηαπηφρξνλα λα πσιεζεί ελέξγεηα ζε απηφ. 

ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ην κηθξνδίθηπν δξα σο παξαγσγφο ελέξγεηαο. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, ην δίθηπν ζπκβάιιεη έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηεζεί ε δήηεζε, ε ζρέζε 

 
 


N

i

L

y

ii demandPyxX
1 1

_  ηθαλνπνηείηαη σο ηζφηεηα θαη ην κηθξνδίθηπν είλαη 

έλαο θαηαλαισηήο.  

Γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έληαμεο κνλάδσλ, κε ζπλαξηήζεηο ππνβνιήο 

θφζηνπο απφ ηηο κνλάδεο ζηε κνξθή ηεο εμίζσζεο  
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iiiiii cxbxaxbidactive  2)(_ ,   ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο ιίζηαο 

πξνηεξαηφηεηαο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο κνλάδεο παξαγσγήο θαη ηα θνξηία θαηά 

αχμνπζα ζεηξά, ψζηε λα επηιερζνχλ νη κνλάδεο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ θαη ηα θνξηία 

πνπ ηειηθά ζα απνθνπνχλ. Πξνθχπηεη ινηπφλ ζπλάξηεζε ηεο κνξθήο: 

i

i

i
x

xbidactive
xtav

)(_
)(cos_   

ηαλ ζηελ iiiiii cxbxaxbidactive  2)(_ , ν φξνο α είλαη κεδεληθφο ηφηε ην 

ζεκείν ππνινγηζκνχ είλαη ην ηερληθφ κέγηζην ηεο εμεηαδφκελεο κνλάδαο, ή ε κέγηζηε 

ηζρχο πνπ απνκέλεη λα εμππεξεηεζεί απφ ηελ εμεηαδφκελε κνλάδα, αλ αθαηξεζνχλ ηα 

ηερληθά ειάρηζηα ησλ ήδε εληαγκέλσλ κνλάδσλ. Αλ φκσο ν φξνο α δελ είλαη 

κεδεληθφο, ππάξρνπλ ηηκέο αγνξάο γηα ηηο νπνίεο αλ θαη νη κνλάδεο δελ είλαη νη πην 

νηθνλνκηθέο ζε ζρέζε κε ην δίθηπν, αλ θνξηηζηνχλ ζηε κέγηζηε ηηκή ηνπο ππάξρνπλ 

ζεκεία ιεηηνπξγίαο γηα ηα νπνία ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπο είλαη κηθξφηεξν. Με ηελ 

ίδηα ινγηθή ελδέρεηαη ην κέζν θφζηνο ζην κέγηζην θνξηίν λα είλαη κηθξφηεξν, απφ ηελ 

αληίζηνηρε ηηκή αγνξάο ελέξγεηαο απφ ην δίθηπν, αιιά ην θφζηνο κεηαβνιήο θαηά 

1kWh γηα ηε κνλάδα απηή λα είλαη κεγαιχηεξν απφ φηη ε ηηκή ηνπ δηθηχνπ. Αλ 

ινηπφλ, φπσο αλακέλεηαη ρσξίο ηηο ηνπηθέο κνλάδεο παξαγσγήο, ην δίθηπν κπνξεί λα 

ηθαλνπνηήζεη ηε δήηεζε ηνπ κηθξνδηθηχνπ, ππάξρνπλ ηηκέο αγνξάο γηα ηηο νπνίεο δελ 

είλαη ζπκθέξνλ λα παξέρεηαη φιε ε ηζρχο απφ ηηο ηνπηθέο κνλάδεο παξαγσγήο αλ θαη 

έρνπλ κηθξφηεξν κέζν θφζηνο παξαγσγήο ζηελ πιήξε ηζρχ ηνπο. Αληίζεηα κπνξνχλ 

λα ππάξμνπλ ηηκέο αγνξάο γηα ηηο νπνίεο αλ θαη νη ηνπηθέο κνλάδεο παξαγσγήο έρνπλ 

πςειφηεξν κέζν θφζηνο παξαγσγήο, ελ ηνχηνηο θάπνηα έγρπζε ηζρχνο απφ ηηο ηνπηθέο 

κνλάδεο λα κπνξεί λα κεηψζεη πεξαηηέξσ ην θφζηνο. 

Γηα θάζε κνλάδα ινηπφλ κε πιήξε κνξθή ζπλάξηεζεο πξνζθνξάο 

iiiiii cxbxaxbidactive  2)(_ , ην βέιηηζην ζεκείν ιεηηνπξγίαο ζε ζρέζε κε ην 

δίθηπν ζα δίλεηαη απφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ζπλάξηεζεο active_ bid(xi) - Axi ε 

νπνία πξνθχπηεη λα είλαη 
i

i

iopt
a

bA
x

2
_


  , κε Α ηελ ηηκή αγνξάο ηνπ δηθηχνπ. 

Αλ απηή ε ηηκή είλαη κεγαιχηεξε απφ ην ηερληθφ κέγηζην, ηφηε ην βέιηηζην ζεκείν 

ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο σο πξνο ην δίθηπν είλαη ην ηερληθφ ηεο κέγηζην θαη σο πξνο 

απηφ γίλνληαη νη ππνινγηζκνί ζηελ 
i

i

i
x

xbidactive
xtav

)(_
)(cos_   .Αλ ε ηηκή απηή 

είλαη κηθξφηεξε απφ ην ηερληθφ ειάρηζην ηεο κνλάδαο, ηφηε ε ηηκή ζηελ νπνία 

γίλνληαη νη ππνινγηζκνί είλαη ην ηερληθφ ειάρηζην ηεο κνλάδαο. 

Απηή ε θηινζνθία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ ηνπηθφ ειεγθηή ηεο κνλάδαο 

παξαγσγήο ψζηε λα κπνξεί λα ππνινγηζηεί ε ηηκή ζηελ νπνία ππνβάιινληαη 

πξνζθνξέο, ε ηηκή ηεο παξαγσγήο πνπ πξνηίζεηαη λα πξνζθέξεη θαζψο θαη ηα φξηα 

παξαγσγήο ψζηε λα κελ  απνδεκηψλεηαη ιηγφηεξν απφ ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπο.  

Αθνχ έρνπλ ππνινγηζηεί γηα φιεο ηηο κνλάδεο νη ηηκέο ηεο ζπλάξηεζεο 

i

i

i
x

xbidactive
xtav

)(_
)(cos_  , νη ηηκέο απηέο κπαίλνπλ ζηε ιίζηα πξνηεξαηφηεηαο 

θαη ηαμηλνκνχληαη θαηά αχμνπζα ζεηξά. ηε ζπλέρεηα αθαηξνχληαη απφ ηε ζπλνιηθή 
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δήηεζε νη πνζφηεηεο ioptx _  φηαλ θάζε κηα κνλάδα νξίδεηαη σο εληαγκέλε. Ζ 

δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη φηαλ είηε γηα ηελ πνιηηηθή 1 έρεη εμππεξεηεζεί φιε ε 

δήηεζε, είηε φηαλ ε κνλάδα πνπ πξφθεηηαη λα εληαρζεί είλαη ην δίθηπν γηα ηελ 

πνιηηηθή 2. 

5.7.2 Οηθνλνκηθή Καηαλνκή (Economic Dispatch) 

Μεηά απφ ηελ επηινγή ηνπ πξνγξάκκαηνο έληαμεο κνλάδσλ, ε ζπλάξηεζε 

νηθνλνκηθήο θαηαλνκήο έρεη σο ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζεκείσλ ιεηηνπξγίαο ησλ 

κνλάδσλ πνπ απνθαζίζηεθε λα εληαρζνχλ. Σα βήκαηα γηα ηελ επίιπζε απηνχ ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: 

1. Λακβάλνληαη νη ηερληθνί πεξηνξηζκνί ησλ κνλάδσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο 

έρνπλ γίλεη απνδεθηέο απφ ηε δηαδηθαζία έληαμεο κνλάδσλ. Οη εληαγκέλεο 

κνλάδεο ιεηηνπξγνχλ ηνπιάρηζηνλ ζην ηερληθφ ηνπο ειάρηζην. Αλ έρεη 

απνθαζηζηεί λα αγνξαζηεί ελέξγεηα απφ ην δίθηπν ηφηε ην δίθηπν ζεσξείηαη σο 

κηα «θαληαζηηθή» κνλάδα κε ηερληθφ κέγηζην ηελ ηζρχ ηεο δηαζχλδεζεο. 

2. Αθαηξνχληαη απφ ην ζχλνιν ηεο δήηεζεο νη αλακελφκελεο παξαγσγέο ησλ 

κνλάδσλ ησλ νπνίσλ ε έμνδνο δελ κπνξεί λα ξπζκηζηεί, φπσο π.ρ. κνλάδεο ΑΠΔ, 

θαζψο θαη νη πξνζθνξέο ησλ θνξηίσλ πνπ έρνπλ γίλεη απνδεθηέο. 

3. Λακβάλνληαη ππ‟ φςηλ νη πεξηνξηζκνί γηα ηελ αλαγθαζηηθή παξαγσγή ησλ 

ηνπηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο γηα πεξηνξηζκνχο ηάζεο αλ πξνβιέπεηαη ηέηνηα 

πνιηηηθή κέζα ζην κηθξνδίθηπν. Οη πεξηνξηζκνί αζθαιείαο έρνπλ ήδε ιεθζεί ππ‟ 

φςηλ θαηά ηελ επηινγή ησλ κνλάδσλ θαη πιένλ αλακέλεηαη ε νηθνλνκηθφηεξε 

ιεηηνπξγία. 

ηε ζπλέρεηα επηιέγνληαη ηα ζεκεία ιεηηνπξγίαο ησλ εληαγκέλσλ κνλάδσλ 

παξαγσγήο ησλ νπνίσλ ε έμνδνο κπνξεί λα ξπζκηζηεί θαη ε ππνιεηπφκελε ηζρχο 

αγνξάδεηαη απφ ην δίθηπν αλ έρεη απνθαζηζηεί θάηη ηέηνην. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ απηψλ 

ησλ ζεκείσλ ιεηηνπξγίαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξεο κέζνδνη επίιπζεο 

ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο θαηαλνκήο. Γηα παξάδεηγκα αλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπλερείο ζπλαξηήζεηο γηα ηηο πξνζθνξέο ησλ κνλάδσλ, ηφηε γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο θαηαλνκήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κέζνδνη, 

φπσο ν εηξηαθφο Σεηξαγσληθφο Πξνγξακκαηηζκφο – Sequential Quadratic 

Programming (SQP) πνπ είλαη γελίθεπζε ηεο κεζφδνπ Newton ή άιιεο καζεκαηηθέο 

κέζνδνη. Αλ νη ζπλαξηήζεηο ησλ πξνζθνξψλ είλαη θπξηέο, φπσο απνδεηθλχεηαη φηη 

είλαη νη ζπλαξηήζεηο δεπηέξνπ βαζκνχ κε α>0, ηφηε ηέηνηνπ είδνπο κέζνδνη εγγπψληαη 

ηελ χπαξμε νιηθνχ βέιηηζηνπ.  

Μέζνδνη πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ ηερλεηή λνεκνζχλε κπνξνχλ θάιιηζηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αλ θαη ζε ζπλερείο ζπλαξηήζεηο δελ εγγπψληαη ηε βέιηηζηε ιχζε. Ζ 

ρξήζε ηνπο φκσο είλαη ζρεδφλ κνλφδξνκνο ζηελ πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο ησλ 

θνξηίσλ είλαη αζπλερείο ζπλαξηήζεηο. 

Δπεηδή αλακέλνληαη, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη πξνζθνξέο λα είλαη απιά 

γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο ηεο κνξθήο  bi xi+ ci, ε θαηάηαμε ησλ κνλάδσλ κε βάζεη 

απηέο ηηο πξνζθνξέο ζε κηα ιίζηα πξνηεξαηφηεηαο είλαη αξθεηή ζπγθξίλνληαο απιά 

ηηο παξακέηξνπο bi ησλ κνλάδσλ, ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ γίλεη απνδεθηέο, 

αθνχ ε παξάκεηξνο ci ζα πιεξσζεί νχησο ή άιισο αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηεο 
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παξαγσγήο ηεο κνλάδαο. Έηζη αλακέλεηαη ηέηνηνπ είδνπο κνλάδεο λα ιεηηνπξγνχλ 

ζην ηερληθφ ηνπο κέγηζην εθ‟ φζνλ θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ.  

5.8 Κόζηνο Καη Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Γηα Σε Λεηηνπξγία Σνπ 

Μηθξνδηθηύνπ 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο κηθξνδηθηχνπ πνπ αλαπηχζζεηαη ζε έλαλ πξνυπάξρνλ δίθηπν 

ρακειήο ηάζεο πξνυπνηίζεληαη νηθνλνκηθά θφζηε αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο γηα 

εμνπιηζκφ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο, γηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο, γηα ζπζθεπέο 

ελεξγεηαθήο απνζήθεπζεο θαη ζρεδηαζκφ πξνζηαζίαο. Ο εμνπιηζκφο ειέγρνπ θαη 

δηαρείξηζεο ζπλίζηαηαη ζηνπο πξναλαθεξζέληεο ηνπηθνχο ειεγθηέο θνξηίνπ θαη 

κηθξνπεγψλ θαζψο θαη ζηνλ θεληξηθφ ειεγθηή MGCC. Σα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ ειεγθηψλ δελ είλαη πςεινχ θφζηνπο ζπλήζσο ζην βαζκφ πνπ νη ρξνληθέο 

ζηαζεξέο ζηα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα είλαη ρακειφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ησλ 

ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεπψο απαηηείηαη απιψο έλα ζχζηεκα ρακεινχ 

εχξνπο δψλεο.  

Ζ ηθαλφηεηα ελεξγεηαθήο απνζήθεπζεο είλαη ζπρλά κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηα 

κηθξνδίθηπα ζηελ πεξίπησζε αλάπηπμεο ηνπ θαηλνκέλνπ λεζηδνπνίεζεο, ην νπνίν 

σζεί αλαγθαζηηθά ην ζχζηεκα ζε απνκνλσκέλε ιεηηνπξγία. Δθ ησλ πξαγκάησλ, ε 

ρακειή θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ κηθξφ-γελλεηξηψλ επηβάιιεη κηαο κνξθήο πξνζσξηλή 

θαη γνξγή αληαπφθξηζε σο πξνο ηελ έγρπζε ηζρχνο ζην ζχζηεκα γηα λα ξπζκηζηεί ε 

ηάζε θαη ε ζπρλφηεηα εληφο ησλ επηηξεπφκελσλ νξίσλ. ηελ αγνξά ππάξρνπλ 

δηαζέζηκνη πνιινί ηχπνη ζπζθεπψλ ελεξγεηαθήο απνζήθεπζεο πνπ κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ ηε δεηνχκελε βξαρχβηα ππνζηήξημε, φπσο κπαηαξίεο, κεγάινη ππθλσηέο 

ή καγλεηηθνί ππεξαγσγνί απνζήθεπζεο ελέξγεηαο. Δλ πξνθεηκέλσ, ε απνζεθεπκέλε 

ελέξγεηα απνζθνπεί απνθιεηζηηθά ζηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ξχζκηζεο ηάζεο 

θαη ζπρλφηεηαο, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη δελ πξννξίδεηαη γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ηεο 

δήηεζεο ζε πεξηπηψζεηο ειιείκκαηνο παξαγσγήο ελέξγεηαο.  

πλήζσο, εληφο ηνπ κηθξνδηθηχνπ, νη κηθξνπεγέο ζπλδένληαη κε ην δίθηπν κέζσ 

δηεπαθψλ ειεθηξνληθψλ ηζρχνο. πλεπψο, φηαλ απηφ βξίζθεηαη ζε απνκνλσκέλε 

ιεηηνπξγία, ηα ξεχκαηα βξαρπθπθιψζεσο δελ είλαη ηφζν πςειά φζν απαηηείηαη απφ 

ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο θαη γη‟ απηφ ρξεηάδεηαη αληίζηνηρνο 

ζρεδηαζκφο πξνζηαζίαο. Κάηη ηέηνην ζεκαίλεη φηη ε πξνζηαζία πνπ βαζίδεηαη ζε 

αζθάιεηεο ηήμεο ζηνπο θιάδνπο ρακειήο ηάζεο ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ 

πξνζηαζία πνπ βαζίδεηαη ζε αζθαιεηνδηαθφπηεο.  

Αθφκα, είζηζηαη ζηα κηθξνδίθηπα λα ηνπνζεηείηαη έλαο ζηαηηθφο δηαθφπηεο ζην 

ζεκείν ζχδεπμεο ηνπ κηθξνδηθηχνπ κε ην δίθηπν κέζεο ηάζεο. Ρφινο ηνπ είλαη λα 

δηαζθαιίδεη ηελ ηαρχηαηε απνκφλσζε ηνπ κηθξνδηθηχνπ ζε πεξηζηάζεηο πνπ θάηη 

ηέηνην θξίλεηαη απαξαίηεην. Σα ζήκαηα πνπ ιακβάλεη ν ζηαηηθφο δηαθφπηεο 

πξνέξρνληαη απφ ειεθηξνλφκνπο πνπ ειέγρνπλ ην κέγεζνο ηνπ ξεχκαηνο θαη ηελ 

θαηεχζπλζε ηνπ ζε θάζε θάζε, ηελ ηάζε θαη πεξαηηέξσ κεγέζε φζνλ αθνξά ηελ 

πνηφηεηα ηάζεο.  

Δθηφο απφ ηα θφζηε ζρεδηαζκνχ θαη εγθαηάζηαζεο, ζε κηα νηθνλνκηθή θαηαγξαθή 

θαη αλάιπζε ελφο κηθξνδηθηχνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα θφζηε 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. Σα θφζηε ιεηηνπξγίαο είλαη απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ κηθξνδηθηχνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απσιεηψλ, ηελ απνζήθεπζε 

ελέξγεηαο, ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θνθ. Σα θφζηε ζπληήξεζεο αθνξνχλ 

ηνλ επηπιένλ εμνπιηζκφ πνπ εγθαζίζηαηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ κηθξνδηθηχνπ. 
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Δθηφο ηνπ πξναλαθεξζέληνο πξνυπνινγηζκνχ ηίζεληαη νη κηθξνπεγέο θαη ηα θνξηία 

πνπ παξακέλνπλ ππεχζπλα ηα ίδηα γηα ην θφζηνο ηνπο –θαχζηκα, ζπληήξεζε, 

ιεηηνπξγία- φπσο θαη ζηελ πξν κηθξνδηθηχνπ πεξίνδν. Κάπνηα πεξηζζφηεξν απηά 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ κηθξνδηθηχνπ 

παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Ζ αλάιπζε θφζηνπο ηεο ππνδνκήο επηθνηλσλίαο, ειέγρνπ θαη πιεξνθφξεζεο εληφο 

ηνπ κηθξνδηθηχνπ είλαη ζρεηηθά πνιχπινθή θαη εμαξηάηαη απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ. 

Οη δχν πην ζεκαληηθνί απφ απηνχο είλαη: 

 Ζ θιηκάθσζε κεγέζνπο ηνπ εθάζηνηε δηθηύνπ. ην βαζκφ πνπ ην θφζηνο ηνπ 

εμνπιηζκνχ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαλαισηψλ, κηα 

ελδερφκελε αχμεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ επηδξά θαηαιπηηθά ζηε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο.  

 Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα (Business Case). Έλαο δεχηεξνο παξάγνληαο πνπ 

επηθαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο ζε εμνπιηζκφ software/hardware θαη θαηά ζπλέπεηα 

ην θφζηνο, είλαη ην επηιεγκέλν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα. Ο Πάξνρνο Δλέξγεηαο, 

αθνχ αλαιχζεη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ γηα θάζε πνιηηηθή πψιεζεο ηεο ηνπηθά 

παξαγφκελεο ελέξγεηαο (feed-in-tariff), κε ηελ ηειηθή ηνπ επηινγή ζα θαζνξίζεη 

θαη ηνλ αληίζηνηρα απαηηνχκελν εμνπιηζκφ software/hardware. πλεπψο, ην 

θιεηδί ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα δελ είλαη ην θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ αιιά ε 

πεξίνδνο απφζβεζήο ηνπ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη ην θφζηνο ησλ «έμππλσλ» κεηξεηψλ 

αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 200€ θαη ηα ηειεπηθνηλσληαθά έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη 

ηεο ηάμεσο ησλ 5€ αλά κήλα (0,1€/ΜΒ αληαιιαζζφκελεο πιεξνθνξίαο). Γηα έλα 

δίθηπν εθαξκνγήο, φπσο απηφ ην νπνίν ζα εμεηαζηεί ζηε ζπλέρεηα, φπνπ ππάξρνπλ 17 

δπγνί θαη 18 θνξηία θαη ηνπηθέο παξαγσγέο ζπλνιηθά απαηηνχληαη 18 «έμππλνη» 

κεηξεηέο ηνπνζεηεκέλνη έθαζηνο ζε κηα πεγή ή θαηαλάισζε. πλεπψο, ην θφζηνο 

εγθαηάζηαζεο ησλ κεηξεηψλ είλαη ζηα 3.600€ θαη ηνπ MGCC 1.500€ θαη ηα 

αληίζηνηρα εηήζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ζηα 1.080€. Δάλ ππνινγηζηεί φηη ν ρξφλνο 

απφζβεζεο ηεο επέλδπζεο είλαη 10 έηε, κε ηελ θαηάιιειε αλαγσγή ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο ζε θαζέλα απφ ηα δέθα ρξφληα, πξνθχπηνπλ εηήζηα θφζηε 1.590€. Μέλεη 

ινηπφλ λα ππνινγηζηεί ην εηήζην θέξδνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

δηθηχνπ σο κηθξνδίθηπν ελ ζπγθξίζεη κε ηε αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία ηεο δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη πνιιαπιάζην ηνπ πξναλαθεξζέληνο ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο, γηα λα απνδεηρζεί ην πφζν πεξηζζφηεξν ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθά είλαη ε 

δεκηνπξγία ηνπ κηθξνδηθηχνπ. 

5.9 Δξεπλεηηθέο Πξνζπάζεηεο ηελ Πεξηνρή Σσλ Μηθξνδηθηύσλ 

εκαληηθέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ ηνκέα ησλ κηθξνδηθηχσλ 

θαηαβάιινληαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Σαθηηθά δηνξγαλψλνληαη ζπλαληήζεηο 

εθπξνζψπσλ απφ ηελ Δπξψπε, ηηο ΖΠΑ, ηνλ Καλαδά θαη ηελ Ηαπσλία, ψζηε λα 

παξνπζηάδεηαη ε πξφνδνο ζηα εξεπλεηηθά δεηήκαηα ησλ κηθξνδηθηχσλ. Οη απφςεηο 

ησλ εξεπλεηψλ ζπγθιίλνπλ ζηνλ απμεκέλν θαη θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ αλακέλεηαη λα 

δηαδξακαηίζεη ε αλάπηπμε ηερληθψλ δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ζηνλ έιεγρν ηνπ 

ηφζν κεγάινπ αξηζκνχ πεγψλ πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζηα δίθηπα δηαλνκήο. 
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ε επξσπατθφ επίπεδν, ζεκαληηθή έξεπλα έρεη ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Δ.Δ. Σν 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα  MICROGRIDS ην νπνίν έρεη ήδε νινθιεξσζεί έρεη 

ζπλεηζθέξεη: 

 ηελ αλάπηπμε ζηαηηθψλ θαη δπλακηθψλ κνληέισλ κνλάδσλ παξαγσγήο κε 

έκθαζε ζηελ αζχκκεηξε ιεηηνπξγία. 

 ηε δεκηνπξγία θηινζνθηψλ δηαζπλδεδεκέλεο θαη απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο. 

 ε ζηξαηεγηθέο επαλεθθίλεζεο κεηά απφ ζβέζε (black start) . 

 ηελ αλάπηπμε απνθεληξσκέλσλ θαη θεληξηθψλ αξρηηεθηνληθψλ ειέγρνπ. 

 ηελ αλάπηπμε κεζνδνινγίαο γηα ηελ απνηίκεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ 

παξέρνπλ ηα κηθξνδίθηπα ζε νηθνλνκηθφ θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ επίπεδν. 

 ηελ αλάπηπμε εξγαζηεξηαθψλ κηθξνδηθηχσλ.  

 ηελ αλάπηπμε κεζνδνινγηψλ γείσζεο θαη πξνζηαζίαο. 

5.10 Σν Παξάδεηγκα Σεο Κύζλνπ 

Ζ Κχζλνο έγηλε γλσζηή παγθφζκηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο θαη ειηαθήο 

ελέξγεηαο  απνηειψληαο πξσηνπφξν πξφηππν γηα ηελ ελζσκάησζε αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή ησλ λεζησηηθψλ δηθηχσλ. Αξρηθά, ζηελ 

Κχζλν εγθαηαζηάζεθε θαη ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην πξψην Αηνιηθφ Πάξθν ζηελ 

Δπξψπε ζηηο 15 Απξηιίνπ 1982. Παξάιιεια, ε ΓΔΖ μεθίλεζε ηελ αλάπηπμε ελφο 

Τβξηδηθνχ (αηνιηθνχ-ειηαθνχ) ζπζηήκαηνο ζην λεζί, ην νπνίν ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία 

ηελ 1ε Ηνπιίνπ 1983. Σν 2001 ην Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Κχζλνπ εγθαηέζηεζε θαη ιεηηνπξγεί απηφλνκν κηθξνδίθηπν 

ζηε ζέζε Γατδνπξφκαληξα, ην νπνίν ειεθηξνδνηεί 12 θαηνηθίεο κε δηεζπαξκέλα 

θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα θαη κπαηαξίεο κέζσ ακθίδξνκσλ κεηαηξνπέσλ ηζρχνο 

θαιχπηνληαο φιεο ηηο αλάγθεο ηνπο ζε θσηηζκφ, ιεηηνπξγία ςπγείνπ, ηειεφξαζεο 

αιιά θαη άιισλ κηθξψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ.  

Σν κνλνθαζηθφ κηθξνδίθηπν δηαξξέεηαη απφ ελαιιαζζφκελν ξεχκα, ηάζεο 230 V θαη 

απνηειείηαη απφ ελαέξηεο γξακκέο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαζψο θη έλα 

θαιψδην επηθνηλσλίαο (RS 485) πνπ δηαηξέρεη ην δίθηπν παξάιιεια κε ηηο ειεθηξηθέο 

γξακκέο. Σν δίθηπν θαη νη πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο γηα ηε δηαζχλδεζε κε ηα ζπίηηα 

είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ΓΔΖ, ε νπνία είλαη θαη ν πάξνρνο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζην ππφινηπν λεζί. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επειέγε ην κηθξνδίθηπν λα είλαη 

ζπκβαηφ κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ ζην λεζί ζπλίζηαηαη ζηελ πηζαλφηεηα ζην κέιινλ ην 

κηθξνδίθηπν λα ζπλδεζεί κε ην ππφινηπν δίθηπν. ε θάζε ζπίηη, ην ξεχκα πνπ 

παξέρεηαη πεξηνξίδεηαη απφ κία αζθάιεηα ησλ 6 Α. Ζ φιε εγθαηάζηαζε βξίζθεηαη ζε 

απφζηαζε ηεζζάξσλ ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ πιεζηέζηεξν θφκβν παξνρήο κέζεο ηάζεο 

ηνπ λεζηνχ. ην θέληξν ηεο εγθαηάζηαζεο νηθνδνκήζεθε νίθεκα ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο 20 m² γηα λα ζηεγάζεη ηηο ζπζηνηρίεο ησλ κπαηαξηψλ, ηνπο αληηζηξνθείο 

γηα ηηο κπαηαξίεο, ηε γελλήηξηα diesel θαη ηε δεμακελή πεηξειαίνπ ηεο, ην hardware 

γηα ηελ επηθνηλσλία θαζψο θαη ηνλ ππφινηπν εμνπιηζκφ απφ ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα 

γηα ηελ επνπηεία ηνπ κηθξνδηθηχνπ. 

Σν δίθηπν πνπ ειεθηξνδνηεί ηνπο θαηαλαισηέο ηξνθνδνηείηαη απφ ηξεηο αληηζηξνθείο 

κπαηαξηψλ Sunny-island ζπλδεδεκέλνπο παξάιιεια ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ έλα ηζρπξφ 

κνλνθαζηθφ δίθηπν ζε δηακφξθσζε master-slave. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηξέπνπλ ηε 
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ιεηηνπξγία άλσ ηνπ ελφο αληηζηξνθέσλ κφλν φηαλ απαηηείηαη παξαπάλσ ηζρχο απφ 

ηνπο θαηαλαισηέο. Κάζε αληηζηξνθέαο κπνξεί λα παξέρεη ζηελ έμνδφ ηνπ κέγηζηε 

ηζρχ ίζε κε 3.6 kW. Οη αληηζηξνθείο Sunny Boy, νη νπνίνη είλαη ζπλδεδεκέλνη ζηα 

θσηνβνιηατθά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηξνχλ ηε ζπρλφηεηα ηνπ δηθηχνπ, νπφηε 

αλαγλσξίδνληαο ηελ παξαπάλσ κεηαβνιή, πεξηνξίδνπλ ηελ ηζρχ εμφδνπ ηνπο.  

Κάζε ζπίηη, ζην ζεκείν ζχλδεζήο ηνπ κε ην κηθξνδίθηπν, έρεη ήδε εμνπιηζηεί κε έλαλ 

Καηαλεκεκέλν Δπθπή Διεγθηή Φνξηίνπ (DILC). Απηνί νη ειεγθηέο ιεηηνπξγνχλ κε 

βάζε ηε ζπρλφηεηα ηνπ δηθηχνπ, έρνπλ δειαδή ηε δπλαηφηεηα λα κεηξνχλ ηε 

ζπρλφηεηα ηνπ δηθηχνπ θαη λα απνζπλδένληαη απφ ην δίθηπν φηαλ ε ζπρλφηεηα πέζεη 

θάησ απφ κία νξηζκέλε ηηκή (49,14 Hz), θαζψο ν αληηζηξνθέαο Sunny Island –ν 

νπνίνο ζηελ νπζία δεκηνπξγεί ην δίθηπν– αληηιακβάλεηαη είηε φηη ε θαηάζηαζε 

θφξηηζεο ησλ κπαηαξηψλ είλαη ζε ρακειφ επίπεδν είηε φηη ππάξρεη ππεξθφξηηζε απφ 

ηελ πιεπξά ησλ θαηαλαισηψλ. ε κία ηέηνηα πεξίπησζε ν αληηζηξνθέαο Sunny Island 

κηκείηαη ηε ζπκπεξηθνξά κηαο ππεξθνξηηζκέλεο γελλήηξηαο, ε νπνία επηβξαδχλεηαη θη 

έηζη κεηψλεηαη θαη ε ζπρλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηαλ ν ειεγθηήο θνξηίνπ 

αληρλεχζεη ηε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο θαη απνζπλδεζεί απφ ην δίθηπν, εηζέξρεηαη ζε 

κηα πεξίνδν δηαθνπήο (time-out period) πξηλ απφ ηελ επαλαζχλδεζε. Σν ρξνληθφ 

δηάζηεκα απηήο ηεο πεξηφδνπ ηίζεηαη ηπραία ζε κηα ηηκή κεηαμχ 2 θαη 4 ιεπηψλ, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο έλαλ ηπραίν παξάγνληα. Απηφ επηηξέπεη ζηα ζπίηηα λα 

επαλαζπλδεζνχλ ζηαδηαθά ζην δίθηπν, θαη λα απνθεπρζεί ε πεξίπησζε 

επαλαζχλδεζεο φισλ καδί, νδεγψληαο πάιη ην δίθηπν ζε ππεξθφξηηζε.  

Σν ζχζηεκα ησλ θαηαλαισηψλ απνηειείηαη ζπγθεθξηκέλα απφ θσηνβνιηατθά ηζρχνο 

10 kWp, ηα νπνία είλαη δηακεξηζκέλα ζε κηθξφηεξα ππνζπζηήκαηα, κηα ζπζηνηρία 

κπαηαξηψλ κέγηζηεο απνδηδφκελεο ελέξγεηαο 53 kWh θαη κηα γελλήηξηα diesel 

νλνκαζηηθήο ηζρχνο 5 kW. Έλα δεχηεξν ζχζηεκα θσηνβνιηατθψλ, ηζρχνο πεξίπνπ 2 

kWp, έρεη εγθαηαζηαζεί ζηελ νξνθή ηνπ νηθήκαηνο θαη είλαη ζπλδεδεκέλν κε έλαλ 

αληηζηξνθέα Sunny Island θαη κία ζπζηνηρία κπαηαξηψλ 32 kWh. Απηφ ην δεχηεξν 

ζχζηεκα παξέρεη ηελ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επνπηεία ηνπ κηθξνδηθηχνπ 

θαζψο θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα ηα ζπζηήκαηα 

επηθνηλσλίαο. Σα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα είλαη ελζσκαησκέλα σο ππφζηεγα ζηα 

ζπίηηα πνπ πεξηιακβάλεη ε εγθαηάζηαζε. εκεηψλνπκε ζε απηφ ην ζεκείν φηη ε 

εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηα πιαίζηα δχν Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ (PV-MODE θαη MORE). 

Δπηπιένλ, ζεσξείηαη ηδηαίηεξα σθέιηκε γηα ην κηθξνδίθηπν ε ελζσκάησζε κηαο 

αλεκνγελλήηξηαο ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, ηζρχνο απφ 2 κέρξη 3 kW έηζη ψζηε λα 

εληζρπζεί ε παξαγσγή ελέξγεηαο, λα ειαρηζηνπνηεζεί ε ρξήζε ηεο γελλήηξηαο diesel, 

αιιά θαη λα δηεπξχλνπκε πεξαηηέξσ ην θάζκα δηαθνξεηηθψλ πεγψλ παξνρήο 

ελέξγεηαο. Αθφκα δελ έρεη εγθαηαζηαζεί κνλάδα αλεκνγελλήηξηαο ζην κηθξνδίθηπν, 

πξνβιέπεηαη φκσο λα γίλεη κέζα ζηα επφκελα έηε.  

ήκεξα ε εθεί εγθαηάζηαζε βξίζθεηαη ζε κηα λέα θάζε εμέιημεο, ππφ ηελ 

επηζηεκνληθή επνπηεία ηνπ ΔΜΠ, πνπ ζηφρν έρεη ηελ εθαξκνγή εμειηγκέλσλ 

ηερληθψλ δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, κε ηελ ηνπνζέηεζε 

επθπψλ ειεγθηψλ θνξηίσλ. Οη ειεγθηέο απηνί κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη κε θξίζηκα 

θνξηία, φπσο αληιίεο άξδεπζεο ή ζπζθεπέο ζέξκαλζεο λεξνχ, γηα ηε βέιηηζηε 

δηαρείξηζε ηεο δηαζέζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ρσξίο θεληξηθφ έιεγρν. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία είλαη εμαηξεηηθά κεγάιεο ζεκαζίαο φρη κφλν γηα ηα 

λεζησηηθά δίθηπα αιιά θαη γηα ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ 

κέιινληνο, ζηα νπνία πξνβιέπεηαη κεγάιε δηείζδπζε δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. 
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Κεθάιαην 6: Γίθηπα Δθαξκνγήο 

6.1 Γίθηπν Δθαξκνγήο Η 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 48. ΓΗΚΣΤΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Η 17 ΕΤΓΧΝ 

Οη αιγφξηζκνη γηα ηε κειέηε ησλ κηθξνδηθηχσλ εθαξκφζηεθαλ ζην δίθηπν ηνπ 

παξαπάλσ ζρήκαηνο. Πξφθεηηαη γηα έλα ηππηθφ δίθηπν ρακειήο ηάζεο. Σν δίθηπν 

δηαζέηεη ηξία ηξνθνδνηηθά, έλα πνπ εμππεξεηεί κηα πξψηηζηα θαηνηθήζηκε πεξηνρή, 

έλαλ βηνκεραληθφ ηξνθνδφηε πνπ εμππεξεηεί έλα ζρεηηθά κηθξφ εξγαζηήξην, θαη έλαλ 

εκπνξηθφ ηξνθνδφηε.  

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί έλαο πίλαθαο πνπ ζπκπιεξψλεηαη κε ηα δεδνκέλα ηνπ 

δηθηχνπ. Ο πίλαθαο απηφο καδί κε ηα δεδνκέλα δήηεζεο θαη παξαγσγήο ησλ δπγψλ 

ήηαλ ε είζνδνο ζην πξφγξακκα επίιπζεο ηεο ξνήο θνξηίνπ. Ζ πξψηε ζηήιε δειψλεη 

ηηο ζπλδέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ δπγψλ. Οη ζηήιεο 3, 4 θαη 5 πεξηέρνπλ ηελ 

αληίζηαζε, ηελ αληίδξαζε θαη ην ήκηζπ ηεο ζπλνιηθήο εγθάξζηαο επηδεθηηθφηεηαο ηεο 

γξακκήο, ην θαληαζηηθφ δειαδή κέξνο ηεο ζχλζεηεο αγσγηκφηεηαο ηεο γξακκήο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηζνδχλακν κνληέιν Π. Ζ ηειεπηαία ζηήιε αλαθέξεηαη ζε γξακκή 

κε κεηαζρεκαηηζηέο πνπ έρνπλ κεηαβνιή ηεο ζρέζεο κεηαζρεκαηηζκνχ. πλήζσο 

ζεσξνχληαη νλνκαζηηθέο ιήςεηο κε t=1. εκεηψλεηαη φηη φιεο νη παξαθάησ ηηκέο 

είλαη ζε αλά κνλάδα. 
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πλδέζεηο 
R 

(p.u.) 

X 

(p.u.) 
½ Β 

Λήςεηο 

Μ/ 

1-2 0,001 0,0001 0 1 

2-3 0,0125 0,00375 0 1 

3-4 0,0125 0,00375 0 1 

4-5 0,0125 0,00375 0 1 

5-6 0,0125 0,00375 0 1 

3-7 0,021875 0,004375 0 1 

1-8 0,033125 0,00875 0 1 

1-9 0,0075 0,005 0 1 

9-10 0,015 0,010625 0 1 

10-11 0,02125 0,005625 0 1 

11-12 0,02125 0,005625 0 1 

9-13 0,010625 0,005625 0 1 

13-14 0,010625 0,005625 0 1 

10-15 0,023125 0,00625 0 1 

15-16 0,023125 0,00625 0 1 

17-1 0,0025 0,01 0 1 

ΠΗΝΑΚΑ 11. ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΤΝΓΔΔΧΝ ΓΗΚΣΤΟΤ 

H αλά κήλα ζπλνιηθή δήηεζε, βαζηδφκελε θαηά πξνζέγγηζε ζην IEEE-Reliability 

Test System (IEEE-RTS) γηα ην ζπγθεθξηκέλν κηθξνδίθηπν, παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα ελψ ε επί κέξνπο δήηεζε ελέξγεηαο γηα θάζε ηχπν θαηαλαισηή 

παξνπζηάδεηαη ζην γξάθεκα. 

 

Μήλαο Εήηεζε MWh Μήλαο Εήηεζε MWh 

Ηαλνπάξηνο 104,33 Ηνύιηνο 104,62 

Φεβξνπάξηνο 100,92 Αύγνπζηνο 97,75 

Μάξηηνο 87,88 επηέκβξηνο 91,08 

Απξίιηνο 89,54 Οθηώβξηνο 87,49 

Μάηνο 100,38 Ννέκβξηνο 88,35 

Ηνύληνο 104,33 Γεθέκβξηνο 104,36 
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ΠΗΝΑΚΑ 12. ΜΖΝΗΑΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΦΟΡΣΗΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΚΣΤΟΤ 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 22. 24ΧΡΖ ΚΑΜΠΤΛΖ ΕΖΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΣΤΠΗΚΟ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΔΗΓΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ   

Μηα πνηθηιία απφ κνλάδεο δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο, φπσο κηα κηθξνηνπξκπίλα 

(ΜΣ), κηα θπςέιε θαπζίκνπ (FC), κηα άκεζα ζπλδεδεκέλε αλεκνγελλήηξηα (WT) θαη 

κεξηθά θσηνβνιηατθά (PV) έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηελ ηξνθνδνζία ηεο θαηνηθεκέλεο 

πεξηνρήο. Θεσξείηαη φηη νη ΑΠΔ παξάγνπλ κφλν ελεξγφ ηζρχ ζηνλ παξάγνληα ηζρχνο, 

δειαδή νχηε  απαηηνχλ νχηε παξάγνπλ άεξγν ηζρχ. Ο πίλαθαο 13 δείρλεη ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεγψλ δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο.  

 

Μνλάδα Σύπνο Μνλάδαο 
Σερληθό Διάρηζην 

(kW) 

Σερληθό Μέγηζην 

(kW) 

1 ΜΣ 6 30 

2 FC 3 30 

3 WT 0 15 

4 PV1 0 3 

5 PV2 0 2,5 

6 PV3 0 2,5 

7 PV4 0 2,5 

8 PV5 0 2,5 

ΠΗΝΑΚΑ 13. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΜΟΝΑΓΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΜΔΛΔΣΖ ΖΔ 

Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο γηα ηηο ζπζθεπέο επηθνηλσλίαο ησλ κνλάδσλ κε ηνλ 

θεληξηθφ ειεγθηή. Ζ δηαζεζηκφηεηα ησλ ΜΣ θαη ηνπ FC είλαη 95% θαη 90% 

αληίζηνηρα. Ο ζπληειεζηήο θφξηηζεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο ζεσξήζεθε πεξίπνπ ίζνο 

κε 40%, 3.504kWh/kW εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο- ελψ γηα ηα θσηνβνιηατθά ε εηήζηα 

παξαγσγή είλαη 1.300-1.400 kWh/kWp. 

Σν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ 

θφζηνπο θαπζίκνπ θαη ηεο ζπλάξηεζε εηδηθήο θαηαλάισζεο. Ζ κηθξνηνπξκπίλα θαη ε 
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θπςέιε θαπζίκνπ ρξεζηκνπνηνχλ θπζηθφ αέξην κε απφδνζε 8,8 kWh/m
3
 θαη ηηκή 10 

€ct/m
3
.  

Γηα ην θφζηνο εθθίλεζεο ηεο ΜΣ, ππνηέζεθε ην θφζηνο θαπζίκνπ κέρξη λα θηάζεη ε 

κνλάδα ζηελ πιήξε ηεο ηζρχ κε ηε κηζή ηεο απφδνζε. Γηα ηελ θπςέιε θαπζίκνπ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε παξαθάησ εμίζσζε: 

)1(cos 

offt

ebatstp  , φπνπ 

 α  είλαη ην θφζηνο γηα ζεξκή εθθίλεζε, 

 b  είλαη ην αληίζηνηρν θφζηνο γηα ςπρξή εθθίλεζε,  

toff  είλαη ν ρξφλνο γηα ηνλ νπνίν είλαη ζβεζηή ε θπςέιε θαη 

 η  είλαη ε ζηαζεξά ρξφλνπ ςχμεο ηνπ FC cooling ζε h. 

Οη ηηκέο πνπ ζεσξήζεθαλ είλαη α=0,05$, b=0,15$ θαη η= 0,75h. Γηα ηελ απινπνίεζε 

ησλ ππνινγηζκψλ , ην θφζηνο εθθίλεζεο ζεσξήζεθε ίζν κε a+b=0,2$ ή 14 €ct. 

Μνλάδα 
Σύπνο 

Μνλάδαο 

Fuel Coeff A 

[€ct/kWh
2
) 

Fuel Coeff B 

[€ct/kWh) 

Fuel Coeff C 

[€ct/h) 

1 MT 0,01 4,37 0,01 

2 FC 0,033 2,41 0,8415 

3 WT 0 0 0 

4 PV1 0 0 0 

5 PV2 0 0 0 

6 PV3 0 0 0 

7 PV4 0 0 0 

8 PV5 0 0 0 

ΠΗΝΑΚΑ 14. ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΟΣΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ 

Γηα ην δίθηπν εθαξκνγήο ησλ 17 δπγψλ κειεηήζεθαλ θαη ζπγθξίζεθαλ 3 δηαθνξεηηθά 

ζελάξηα: 

ελάξην 1: Λεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ρσξίο δηαλεκεκέλε παξαγσγή, φιε δειαδή ε 

δήηεζε ηθαλνπνηείηαη απφ ην δίθηπν (no-DG scenario). 

ελάξην 2: Λεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ κε κνλάδεο δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο (Only-DG 

scenario). ε απηή ηελ πεξίπησζε ζεσξήζεθε φηη αμηνπνηείηαη φιε ε  παξαγσγή ησλ 

κνλάδσλ δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο ζε πεξίπησζε πνπ απηή είλαη κηθξφηεξε ή ίζε ηεο 

δήηεζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε επηπιένλ ηζρχο ζεσξείηαη φηη ράλεηαη θαη δελ 

απνζεθεχεηαη. 

ελάξην 3: Λεηηνπξγία κηθξνδηθηχνπ (Microgrid scenario) κε ζθνπφ ηε βέιηηζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ ηξίηνπ ζελαξίνπ, κε θάπνηεο 

αλαπξνζαξκνγέο ζηνλ ρξεζηκνπνηνχκελν θψδηθα, δεκηνπξγήζεθαλ ηξεηο παξαιιαγέο 

ζηε ιεηηνπξγία κηθξνδηθηχνπ φζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΑΠΔ, δειαδή ηελ 
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θσηνβνιηατθή θαη αηνιηθή ελέξγεηα. ηελ πξψηε παξαιιαγή, αθνινπζήζεθε ε 

θιαζηθή πνιηηηθή φπνπ ε εγθαηεζηεκέλε αλαλεψζηκε ηζρχο δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηε 

ζπλάξηεζε νηθνλνκηθήο βειηηζηνπνίεζεο αιιά ζεσξήζεθε φηη αμηνπνηείηαη εμ‟ 

νινθιήξνπ φιε ε παξαγσγή ηεο. ηε δεχηεξε παξαιιαγή, ε θσηνβνιηατθή θαη 

αηνιηθή ηνπηθή παξαγσγή ζπκπεξηιήθζεθε ζηε ζπλάξηεζε νηθνλνκηθήο 

βειηηζηνπνίεζεο απφ ηελ αξρή θαη εμ‟ νινθιήξνπ. Σέινο, ζηελ ηξίηε παξαιιαγή 

ιεηηνπξγίαο κηθξνδηθηχνπ, πινπνηήζεθε εηζαγσγή απνθιεηζηηθά ηνπ πιενλάζκαηνο 

αλαλεψζηκεο ηζρχνο ζηελ ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο. Με άιια ιφγηα, 

ππνινγίζζεθε ε αλαλεψζηκε ηζρχνο πνπ παξάγεηαη ζε θάζε δπγφ ζε σξηαίν επίπεδν 

θαη ζπγθξίζεθε κε ηελ σξηαία δήηεζε θνξηίνπ. ηελ πεξίπησζε φπνπ ε ηνπηθή 

παξαγσγή ηνπ εθάζηνηε δπγνχ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε δήηεζε, ην 

σξηαίν πιεφλαζκα είλαη απηφ πνπ εηζάγεηαη ζηε ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο.  

Γηα ηελ επίιπζε ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα 

ινγηζκηθφ ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ Matlab γηα ηελ δηαρείξηζε απηψλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ. 

Γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ηξηψλ ζελαξίσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα αγνξάο απφ ηελ ειιεληθή αγνξά ειεθηξηζκνχ (πεγή 

ΓΔΜΖΔ) γηα ηα έηε 2008 θαη 2009 θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζεσξήζεθαλ 24σξεο 

ρξνλνζεηξέο ηηκψλ απνηεινχκελεο απφ ηε κέζε αλά κελά νξηαθή ηηκή ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα ηα έηε 2008 θαη 2009. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 23. ΟΡΗΑΚΖ ΣΗΜΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΔΝΑ ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ 24ΧΡΟ 2008 ΚΑΗ 2009 

Γηα ηε δήηεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ρξνλνζεηξέο ραξαθηεξηζηηθέο γηα θάζε κήλα ηνπ 

ρξφλνπ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα: 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 24. ΤΝΟΛΗΚΖ ΕΖΣΖΖ Δ ΜΖΝΗΑΗΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΑ ΣΟΤ 12 ΜΖΝΔ ΣΟΤ ΔΣΟΤ 

Απφ ηηο παξαπάλσ θακπχιεο δήηεζεο πξνθχπηεη ν αθφινπζνο πίλαθαο πνπ δίλεη ην 

κέζν θνξηίν ηνπ ρξφλνπ, ηε κέγηζηε θαη ηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπ. 

Μέζν Δηήζην Φνξηίν 

(kW) 

Μέγηζηε Σηκή Φνξηίνπ 

(kW) 

Διάρηζηε Σηκή Φνξηίνπ 

(kW) 

133,039 222,722 46,2909 

ΠΗΝΑΚΑ 15. ΜΔΟ, ΜΔΓΗΣΟ ΚΑΗ ΔΛΑΥΗΣΟ ΦΟΡΣΗΟ ΓΗΚΣΤΟΤ Δ KW 

Ζ αηρκή ηνπ θνξηίνπ παξαηεξείηαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν ηνλ Φεβξνπάξην ζηηο 

19:00 θάηη ζρεηηθά κε αλακελφκελν θαζψο ζπλήζσο νη εηήζηεο αηρκέο ησλ θνξηίσλ 

παξαηεξνχληαη ηνπο ρεηκεξηλνχο είηε ηνπο ζεξηλνχο κήλεο αλάινγα κε ηα θιηκαηηθά 

δεδνκέλα θάζε γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. Γηα ηα εγρψξηα δεδνκέλα ηζρχεη φηη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κεηαηφπηζε ηεο εηήζηαο αηρκήο ζηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο 

ιφγσ ηεο κεγάιεο ρξήζεο θιηκαηηζηηθψλ. Χο επί ην πιείζηνλ, ζην ππφ κειέηε δίθηπν 

ππάξρνπλ ηξεηο νκάδεο θνξηίσλ (νηθηαθά, εκπνξηθά θαη βηνκεραληθφ) ε δήηεζε ησλ 

νπνίσλ δελ κεηαβάιιεηαη ηζφηξνπα αιιά εμαξηάηαη απφ πνιινχο δηαθνξεηηθνχο θαη 

ζεσξεηηθά κε πξνβιέςηκνπο παξάγνληεο. πλεπψο, κηα ηέηνηα αηρκή θνξηίνπ 

ελδέρεηαη λα νθείιεηαη θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ δηθηχνπ. 

Αληίζηνηρεο ρξνλνζεηξέο κε απηέο ηεο δήηεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη γηα ηελ 

παξαγσγή απφ ΑΠΔ γηα θάζε κήλα, ζηεξηδφκελεο ζε πξαγκαηηθέο ρξνλνζεηξέο 

ηαρχηεηαο αλέκνπ απφ ηελ Κξήηε θαη εθηηκήζεηο ειηνθάλεηαο απφ ην θσηνβνιηατθφ 

ζχζηεκα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην θηίξην Ζιεθηξνιφγσλ ηνπ ΔΜΠ. Αθνινχζσο, 

παξνπζηάδεηαη δηαγξακκαηηθά ε παξαγσγή ησλ κνλάδσλ ηνπ κηθξνδηθηχνπ γηα έλα 

ηππηθφ 24σξν ηνπ Ηαλνπαξίνπ, γηα αξρηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ δηαλεκεκέλεο 

παξαγσγήο 88kW. 

 



Κεθάιαην 6: Γίθηπα Δθαξκνγήο 

193 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 25. ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΑΠΔ  ΓΗΑ ΣΤΠΗΚΟ 24ΧΡΟ ΣΟΤ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 

Σν δεχηεξν θαη ηξίην ζελάξην κειεηήζεθαλ γηα δηάθνξα επίπεδα δηείζδπζεο 

δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα εγθαηεζηεκέλε ηζρχ απφ 88kW έσο 

348kW. Γηα κεγάια επίπεδα δηείζδπζεο ππνηέζεθε ιεηηνπξγία πεξηζζφηεξσλ 

κνλάδσλ δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο. Γηα ηα δηάθνξα επίπεδα δηείζδπζεο εμεηάζηεθαλ 

νη εμήο πεξηπηψζεηο ηηκψλ πψιεζεο ηεο θσηνβνιηατθήο θαη αηνιηθήο παξαγσγήο: 

Μέζε αλά κήλα νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο 2008 

Μέζε αλά κήλα νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο 2009 

0,5×(Μέζε αλά κήλα νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο 2008) 

0,5×( Μέζε αλά κήλα νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο 2009) 

1,4×( Μέζε αλά κήλα νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο 2008) 

1,4×( Μέζε αλά κήλα νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο 2009) 

2×( Μέζε αλά κήλα νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο 2008) 

2×( Μέζε αλά κήλα νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο 2009) 

Γσξεάλ 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο κέζεο αλά κήλα 

νξηαθήο ηηκήο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 2009, ιφγσ ηεο κηθξήο ηεο ηηκήο, εμεηάζηεθε έλα 

κεγαιχηεξν εχξνο επηπέδσλ δηείζδπζεο. Απηφ ζπκπεξηιάκβαλε επίπεδα απφ 8-

348kW θαη ζθνπφ είρε λα γίλεη αληηιεπηή ε ιεηηνπξγία ηνπ κηθξνδηθηχνπ, φπσο ζα 

αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα κε ηε παξάζεζε ησλ δηαγξακκάησλ. 
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6.2 Γίθηπν Δθαξκνγήο ΗΗ 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 49. ΓΗΚΣΤΟ 17 ΕΤΓΧΝ ΤΠΟ ΜΔΛΔΣΖ 

Οη αιγφξηζκνη γηα ηε κειέηε ησλ κηθξνδηθηχσλ φπνπ νη κηθξνπεγέο ζα είλαη 

απνθιεηζηηθά θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, εθαξκφζηεθαλ ζην δίθηπν ηνπ παξαπάλσ 

ζρήκαηνο. Πξφθεηηαη γηα έλα ηππηθφ δίθηπν ρακειήο ηάζεο. Σν δίθηπν δηαζέηεη ηξία 

ηξνθνδνηηθά, έλα πνπ εμππεξεηεί κηα πξψηηζηα θαηνηθήζηκε πεξηνρή, έλαλ 

βηνκεραληθφ ηξνθνδφηε πνπ εμππεξεηεί έλα ζρεηηθά κηθξφ εξγνζηάζην θαη έλαλ 

εκπνξηθφ ηξνθνδφηε. 

Ο πίλαθαο κε ηε ζχλζεηε αληίζηαζε ησλ θιάδσλ ηνπ δηθηχνπ παξακέλεη ίδηνο. Ο 

πίλαθαο απηφο καδί κε ηα δεδνκέλα δήηεζεο θαη παξαγσγήο ησλ δπγψλ ήηαλ ε 

είζνδνο ζην πξφγξακκα επίιπζεο ηεο ξνήο θνξηίνπ.  

 Ζ ζπλνιηθή δήηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηακνξθψζεθε ζε σξηαία θιίκαθα γηα έλα έηνο 

βαζηδφκελε ζηα δψδεθα ηππηθά 24σξα αλά κήλα, ηνπ πξνεγνχκελνπ δηθηχνπ 

εθαξκνγήο. Οη πξνζεγγίζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ιάκβαλαλ ππφςε ηνπο ηφζν ηε 

κεληαία δηαθχκαλζε ηεο δήηεζεο φζν θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηελ 

ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ησλ νηθηζηηθψλ, ησλ βηνκεραληθψλ θαη ησλ εκπνξηθψλ 

θνξηίσλ ηα αββαηνθχξηαθα θαηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξνπ ηνπ έηνπο. Κάπνηα 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή δήηεζε ηνπ δηθηχνπ ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

Πίλαθα, ελψ ε επί κέξνπο εηήζηα αζξνηζηηθή δήηεζε ελέξγεηαο γηα θάζε ηχπν 

θαηαλαισηή παξνπζηάδεηαη ζην γξάθεκα. Ζ ζπλνιηθή εηήζηα δήηεζε ηνπ ππφ κειέηε 

δηθηχνπ είλαη 1.176,9 ΜW θαη ην κέζν, κέγηζην θαη ειάρηζην σξηαίν θνξηίν δήηεζεο 

γηα ην έηνο είλαη:  
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Μέζν Δηήζην Φνξηίν 

(kW) 

Μέγηζηε Σηκή Φνξηίνπ 

(kW) 

Διάρηζηε Σηκή Φνξηίνπ 

(kW) 

134,35 276,9 43 

ΠΗΝΑΚΑ 16. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ ΧΡΗΑΗΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ 

 

Μήλαο 

Μέζε Σηκή 

Χξηαίνπ Φνξηίνπ 

(kW) 

Μέγηζηε Σηκή 

Χξηαίνπ Φνξηίνπ 

(kW) 

Διάρηζηε Σηκή 

Χξηαίνπ Φνξηίνπ 

(kW) 

Μεληαίν 

Άζξνηζκα 

Εήηεζεο (kW) 

Ηαλνπάξηνο 172,2 276,9 62,6 128.108,8 

Φεβξνπάξηνο 148,1 231,5 54,7 99.525,9 

Μάξηηνο 116,5 182,1 43 86.637 

.Απξίιηνο 124,5 195,5 46,1 89.613,4 

Μάηνο 133 208 49,1 98.914,2 

Ηνύληνο 142,9 223,3 52,8 102.848,9 

Ηνύιηνο 141 221,1 52,1 104.869,9 

Αύγνπζηνο 129,5 202,5 47,8 96.322,7 

επηέκβξηνο 124,2 195 46,1 89.442,2 

Οθηώβξηνο 117,9 184,9 43,6 87.699 

Ννέκβξηνο 121,1 189,1 44,7 87.133,1 

Γεθέκβξηνο 142,2 223,4 52,8 105.804,1 

ΠΗΝΑΚΑ 17. ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΤΝΟΛΗΚΖ ΕΖΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΚΣΤΟΤ 

Ζ αηρκή ηνπ θνξηίνπ παξαηεξείηαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν ζηηο 17 Ηαλνπαξίνπ 

ζηηο 19:00. Οη εηήζηεο αηρκέο ησλ θνξηίσλ παξαηεξνχληαη ηνπο ρεηκεξηλνχο είηε ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο αλάινγα κε ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα θάζε γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. Γηα 

ηα εγρψξηα δεδνκέλα ηζρχεη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κεηαηφπηζε ηεο εηήζηαο 

αηρκήο ζηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ιφγσ ηεο κεγάιεο ρξήζεο θιηκαηηζηηθψλ. ην ππφ 

κειέηε δίθηπν ππάξρνπλ ηξεηο νκάδεο θνξηίσλ (νηθηαθά, εκπνξηθά θαη βηνκεραληθφ) 

ε δήηεζε ησλ νπνίσλ δελ κεηαβάιιεηαη ηζφηξνπα αιιά εμαξηάηαη απφ πνιινχο 

δηαθνξεηηθνχο θαη ζεσξεηηθά κε πξνβιέςηκνπο παξάγνληεο. πλεπψο, κηα ηέηνηα 

αηρκή θνξηίνπ ελδέρεηαη λα αηηηνινγείηαη ζε απηή ηε βάζε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ 

δηθηχνπ. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 26. ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΣΖΗΑ ΕΖΣΖΖ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ 

ην ππάξρνλ δίθηπν ηνπνζεηήζεθαλ απνθιεηζηηθά 8 θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα (PV) 

δηαδνρηθά ζηνπο δπγνχο 4,5,6,7,8,12,14,16, κε δηαθνξεηηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ην 

θαζέλα, ζπλδεδεκέλα ζηελ ηξνθνδνζία ηεο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, ηνπ κηθξνχ 

εξγνζηαζίνπ θαη ησλ εκπνξηθψλ θνξηίσλ. Τπνηίζεηαη φηη ηα θσηνβνιηατθά παξάγνπλ 

κφλν ελεξγφ ηζρχ ζηνλ παξάγνληα ηζρχνο, δειαδή νχηε απαηηνχλ νχηε παξάγνπλ 

άεξγν ηζρχ. Μειεηψληαη δηάθνξα επίπεδα δηείζδπζεο θσηνβνιηατθήο ηζρχνο πνπ 

εθθξάδνληαη σο πνζνζηά επί ηνπ κέζνπ σξηαίνπ ζπλνιηθνχ θνξηίνπ. Ζ αξρηθή 

δηείζδπζε είλαη 5% θαη απμάλεηαη κε βήκα 5% έσο θαη 100%. Ο πίλαθαο 18 δείρλεη 

ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θσηνβνιηατθψλ πεγψλ βάζεη ηεο εγθαηεζηεκέλεο 

ηζρχνο ηνπο ζην αξρηθφ επίπεδν δηείζδπζεο. 

Μνλάδα 
Επγόο 

ύλδεζεο 
Σύπνο Μνλάδαο 

Σερληθό Διάρηζην 

(kW) 

Σερληθό Μέγηζην-

Δγθαηεζηεκέλε 

Ηζρύο (kWp) 

1 4 PV1 0 0.7 

2 5 PV2 0 0.2 

3 6 PV3 0 0.4 

4 7 PV4 0 1.8 

5 8 PV5 0 2.5 

6 12 PV6 0 0.4 

7 14 PV7 0 0.6 

8 16 PV8 0 0.15 

ΠΗΝΑΚΑ 18.  ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΜΟΝΑΓΧΝ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΜΔΛΔΣΖ ΖΔ 
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Γηα ηηο θσηνβνιηατθέο εγθαηαζηάζεηο ζεσξήζεθε φηη είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζηηο 

γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηεο Αζήλαο θαη απνηεινχληαη απφ πάλει κε λφηην 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη γσλία θιίζεο 30°. Ζ σξηαία θσηνβνιηατθή παξαγσγή 

ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνινγηζκνχ ηεο 

πξνζπίπηνπζαο νιηθήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε θεθιηκέλν επίπεδν πνπ πεξηγξάθεθε 

ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα. Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο 

σξηαίεο ηηκέο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ηνπ ηχπνπ ηνπ θσηνβνιηατθνχ 

ππνινγίζηεθε ε σξηαία παξαγσγή ηνπ αλά kWp εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο, κέγεζνο απφ 

ην νπνίν, πνιιαπιαζηαδφκελν κε ηελ εθάζηνηε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ, πξνέθπςαλ νη 

σξηαίεο ηηκέο θσηνβνιηατθήο παξαγσγήο ησλ κνλάδσλ γηα θάζε επίπεδν δηείζδπζεο.   

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 27.  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ Φ/Β ΗΥΤΟ ΣΟ ΤΠΟ ΜΔΛΔΣΖ ΖΔ ΑΝΑ ΔΠΗΠΔΓΟ 

ΓΗΔΗΓΤΖ 

Αθφινπζα παξνπζηάδεηαη έλαο πίλαθαο κε ηα δεδνκέλα εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο θάζε 

δπγνχ αλά επίπεδν δηείζδπζεο Φ/Β παξαγσγήο θαζψο θαη έλα γξάθεκα κε ηα 

πνζνζηά νλνκαζηηθήο ηζρχνο θάζε κνλάδαο ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή νλνκαζηηθή 

ηζρχ.  

ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ ΗΥΤ Φ/Β ΑΝΑ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ (kWp) 

ΕΤΓΟΗ 4 5 6 7 8 12 14 16 

5% 0,7 0,2 0,4 1,8 2,5 0,4 0,6 0,15 

10% 1,5 0,4 0,9 3,5 5,1 0,7 1,2 0,3 

15% 2,2 0,5 1,3 5,3 7,7 1,1 1,8 0,4 

20% 3 0,7 1,8 7 10 1,5 2,4 0,6 

25% 3,5 0,9 2,2 9 13 1,8 3 0,7 

Εγκαηεζηημένη Ιζτύς Φ/Β ανά επίπεδο διείζδσζης
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30% 4,3 1 2,6 11 15 2 3,5 0,9 

35% 5 1,2 3 12 18 2,5 4 1 

40% 5,7 1,4 3,5 14 20 3 4,7 1,2 

45% 6,5 1,6 4 16 23 3,5 5,2 1,3 

50% 7 1,8 4,5 17,5 26 3,7 5,8 1,5 

55% 7,8 2 4,7 19,3 28 4 6,4 1,6 

60% 8,5 2,1 5,2 21 31 4,3 7 1,8 

65% 9,2 2,3 5,7 23 33 4,7 7,5 1,9 

70% 10 2,5 6,1 24,6 35,7 5 8,2 2 

75% 10,6 2,6 6,6 26,3 38,2 5,4 8,8 2,2 

80% 11,3 2,8 7 28 40,8 5,8 9,3 2,3 

85% 12 3 7,4 29,8 43,4 6,2 9,9 2,5 

90% 12,8 3,2 7,8 31,6 46 6,5 10,5 2,6 

95% 13,5 3,3 8,3 33,4 48,4 6,9 11,1 2,8 

100% 14,2 3,5 8,7 35,1 51 7,3 11,6 2,9 

125% 17,7 4,4 10,9 43,9 63,8 9,1 14,6 3,6 

150% 21,3 5,2 13,1 52,7 76,5 10,9 17,5 4,4 

175% 24,8 6,1 15,3 61,4 89,2 12,7 20,4 5,1 

200% 28,3 7 17,5 70,2 102 14,5 23,3 5,8 

ΠΗΝΑΚΑ 19. ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ ΗΥΤΟ ΚΑΘΔ Φ/Β ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ 
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ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη θάπνηα ελδεηθηηθά δεδνκέλα φζνλ αθνξά ηε ζπλνιηθή 

δήηεζε ηνπ δηθηχνπ θαη ηε ρξνλνζεηξά θσηνβνιηατθήο παξαγσγήο γηα ηέζζεξα 

ηππηθά 24σξα, πνπ είλαη αληηπξνζσπεπηηθά γηα θάζε επνρή ηνπ έηνπο. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 29. ΣΤΠΗΚΑ 24ΧΡΑ ΕΖΣΖΖ 

Ζήηηζη ενός ησπικού 24ώροσ
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 28. ΠΟΟΣΑ ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ ΗΥΤΟ ΚΑΘΔ ΜΟΝΑΓΑ Χ ΠΡΟ ΣΖ ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ Φ/Β ΗΥΤ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 30. ΣΤΠΗΚΑ 24ΧΡΑ Φ/Β ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΝΑ ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ ΗΥΤΟ 

Γηα ην δίθηπν εθαξκνγήο ησλ 17 δπγψλ κειεηήζεθαλ θαη ζπγθξίζεθαλ 3 δηαθνξεηηθά 

ζελάξηα: 

ελάξην 1: Λεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ρσξίο δηαλεκεκέλε παξαγσγή, φιε δειαδή ε 

δήηεζε λα ηθαλνπνηείηαη απφ ην δίθηπν (Νo PV scenario). 

ελάξην 2: Λεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ κε κνλάδεο δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο (Only PV 

scenario). ε απηή ηελ πεξίπησζε ζεσξήζεθε φηη αμηνπνηείηαη φιε ε παξαγσγή ησλ 

κνλάδσλ δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο.  

ελάξην 3: Λεηηνπξγία κηθξνδηθηχνπ (Microgrid scenario) κε ζθνπφ ηε βέιηηζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ ηξίηνπ ζελαξίνπ, κε θάπνηεο 

αλαπξνζαξκνγέο ζηνλ ρξεζηκνπνηνχκελν θψδηθα, δεκηνπξγήζεθαλ δχν παξαιιαγέο 

ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κηθξνδηθηχνπ θαη ηελ παξαγφκελε θσηνβνιηατθή 

ελέξγεηα. Δλψ ζηελ πξψηε παξαιιαγή, ζεσξήζεθε φηη ε θσηνβνιηατθή ηνπηθή 

παξαγσγή ζπκπεξηιήθζεθε ζηε ζπλάξηεζε νηθνλνκηθήο βειηηζηνπνίεζεο απφ ηελ 

αξρή θαη εμ‟ νινθιήξνπ, ζηε δεχηεξε παξαιιαγή ιεηηνπξγίαο κηθξνδηθηχνπ, 

πινπνηήζεθε εηζαγσγή απνθιεηζηηθά ηνπ πιενλάζκαηνο θσηνβνιηατθήο ηζρχνο ζηελ 

ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο. Με άιια ιφγηα, ππνινγίζζεθε ε ηζρχο πνπ παξάγεηαη 

ζε θάζε δπγφ ζε σξηαίν επίπεδν θαη ζπγθξίζεθε κε ηελ σξηαία δήηεζε θνξηίνπ. ηελ 

πεξίπησζε φπνπ ε ηνπηθή παξαγσγή ηνπ εθάζηνηε δπγνχ πξνέθππηε κεγαιχηεξε απφ 

ηελ αληίζηνηρε δήηεζε, ην σξηαίν πιεφλαζκα ήηαλ απηφ πνπ εηζαγφηαλ ζηε 

ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο.  

Γηα ηελ επίιπζε ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα 

ινγηζκηθφ ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ Matlab. 

Γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ηξηψλ ζελαξίσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα απφ ηελ ειιεληθή αγνξά ειεθηξηζκνχ (πεγή ΓΔΜΖΔ) 

γηα ηα έηε 2008 θαη 2009. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξφγξακκα παξήγαγε ζε θάζε 

πεξίπησζε απνηειέζκαηα γηα δχν εθδνρέο νξηαθψλ ηηκψλ, κηα ρακειή πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ νξηαθή ηηκή ηνπ 2009 θαη κηα πςειή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νξηαθή 
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ηηκή ηνπ 2008. ηφρνο ήηαλ λα θαηαδεηρζεί ε δηαθνξά θφζηνπο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ ζε δχν αξθεηά δηαθνξνπνηεκέλεο πεξηφδνπο ζε ζρέζε κε ηελ 

θνζηνιφγεζε ηεο έγρπζεο απφ ην δίθηπν. ην πξφγξακκα ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο 

δεδνκέλα νη σξηαίεο νξηαθέο ηηκέο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηα παξαπάλσ δχν έηε.  

Σν δεχηεξν θαη ηξίην ζελάξην, φπσο πξναλαθέξζεθε, κειεηήζεθαλ δηάθνξα επίπεδα 

δηείζδπζεο δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε 

ηζρχ απφ 6,75kW έσο 134,3kW. Γηα κεγάια επίπεδα δηείζδπζεο ππνζέζακε φηη 

απμάλεηαη ε επηθάλεηα θαη ν αξηζκφο ησλ θσηνβνιηατθψλ πάλει δεδνκέλεο ηεο 

αληηζηνηρίαο ηνπο πνπ είλαη πξνζεγγηζηηθά 8-10m²/kWp αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 

θσηνβνιηατθνχ ζηνηρείνπ. Γηα ηα δηάθνξα επίπεδα δηείζδπζεο εμεηάζηεθαλ νη εμήο 

πεξηπηψζεηο ηηκψλ πψιεζεο ηεο θσηνβνιηατθήο παξαγσγήο: 

1. Μέζε νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο 2008 

2. Μέζε νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο 2009 

3. 0,5×(Μέζε νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο 2008) 

4. 0,5×( Μέζε νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο 2009) 

5. 1,4×( Μέζε νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο 2008) 

6. 1,4×( Μέζε νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο 2009) 

7. 2×( Μέζε νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο 2008) 

8. 2×( Μέζε νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο 2009) 

9. Γσξεάλ 

Αμίδεη λα ππνγξακκηζζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη ε ηηκή πψιεζεο ηεο ελέξγεηαο ησλ 

θσηνβνιηατθψλ θαη γεληθφηεξα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ θαζνξίδεηαη απφ ηα 

ιεγφκελα feed-in-tariffs (ηηκέο πψιεζεο) πνπ νξίδνληαη απφ εζληθέο ή δηεζλείο 

πνιηηηθέο ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο, απφ ηε 

βηνκεραλία παξαγσγήο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ην θφζηνο απηνχ θαζψο θαη απφ ηε δηεζλή 

αγνξά ελέξγεηαο. Μέρξη ζηηγκήο, ζε εγρψξην επίπεδν ε ηηκή πψιεζεο ηεο 

θσηνβνιηατθήο θηινβαηψξαο έρεη θαζνξηζηεί ζηα 0.45€/kWh αιιά απφ ην 2015 θαη 

έπεηηα έρεη ζπκθσλεζεί φηη ε ηηκή πψιεζεο ζα αλαπξνζαξκφδεηαη ζε θάζε έηνο βάζεη 

ηεο ζρέζεο 1.4×(Μέζε Οξηαθή Σηκή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο). ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα θαηαγξάθνληαη δηαδνρηθά φιεο νη ηηκέο πψιεζεο πνπ εηζάγακε σο δεδνκέλα 

θαηά ηε κειέηε ησλ ζελαξίσλ. 

πληειεζηήο 

Πώιεζεο Σεο 

Αλαλεώζηκεο 

Παξαγσγήο 

ΟΣ 2008 

(€/MWh) 

ΟΣ 2009  

(€/MWh) 

0 0 0 

0,5 43,55 23,71 

1 87,09 47,42 

1,4 121,89 66,39 

2 174,18 94,84 
ΠΗΝΑΚΑ 20. FEED-IN-TARIFFS ΟΠΧ ΓΗΑΜΟΡΦΧΝΟΝΣΑΗ ΣΟ ΤΠΟ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΚΣΤΟ 
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6.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

Με βάζε ηα σξηαία δεδνκέλα δήηεζεο θνξηίνπ, νξηαθήο ηηκήο θαη παξαγσγήο ησλ 

εγθαηεζηεκέλσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο εθαξκφδνληαη ηα ζρεηηθά 

πξνγξάκκαηα  νηθνλνκηθήο βειηηζηνπνίεζεο θαη ξνήο θνξηίνπ, ζε πεξηβάιινλ 

Matlab, φπνπ πξνθχπηνπλ ηφζν ζε σξηαίν φζν θαη αζξνηζηηθά ζε εκεξήζην, κεληαίν 

θαη εηήζην επίπεδν ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην ελεξγεηαθφ θφζηνο, ηηο απψιεηεο, 

ηελ έγρπζεο ηζρχνο απφ ην αλάληε δίθηπν θαη ηηο παξαγσγέο ησλ ηνπηθψλ κνλάδσλ 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. Σα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ 

δηαθπκάλζεηο θαη κεηαβνιέο αλάινγα κε ηα δεδνκέλα εηζφδνπ φζνλ αθνξά ηελ 

νξηαθή ηηκή, ηελ ηηκή πψιεζεο ηεο ηνπηθά παξαγφκελεο ελέξγεηαο θαζψο θαη ην 

επίπεδν δηείζδπζεο ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο. 

ην ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ θψδηθα, φπνπ πινπνηείηαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ κηθξνδηθηχνπ, ε νηθνλνκηθή θαηαλνκή (Economic Dispatch) πινπνηείηαη κέζα 

απφ ηελ εληνιή „fmincon‟, ε νπνία εθαξκφδεη ηελ επαλαιεπηηθή κέζνδν κε 

γξακκηθήο βειηηζηνπνίεζεο  Lagrange ππφ πεξηνξηζκνχο, γηα λα ππνινγίζεη ηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο x γηα ηηο νπνίεο κηα βαζκσηή ζπλάξηεζε f(x), ε νπνία ελ 

πξνθεηκέλσ απνηειεί ην ελεξγεηαθφ θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο, έρεη ηελ ειάρηζηε ηηκή 

ηεο. Ζ καζεκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ επηιχεη ε  fmincon είλαη ε εμήο: 

)(min xf
x

 ππφ ηνπ πεξηνξηζκνχο  









beqxAeq

bxA
φπνπ νη πεξηνξηζκνί Α, Αeq, b, beq είλαη πίλαθεο  

 









0)(

0)(

xceq

xc
φπνπ νη πεξηνξηζκνί c, ceq είλαη ζπλαξηήζεηο 

  

ubxlb  , φπνπ νη πεξηνξηζκνί lb, ub  είλαη αξηζκεηηθά ζηνηρεία. 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε βειηηζηνπνίεζεο θφζηνπο, ζηε ζπλάξηεζε f(x) 

ππεηζέξρνληαη ην θφζηνο ηεο εγρεφκελεο ηζρχνο απφ ην δίθηπν, πνπ θαζνξίδεηαη απφ 

ηελ εθάζηνηε νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ην θφζηνο ηεο ηνπηθά 

παξαγφκελεο ελέξγεηαο. Οη ζπλαξηήζεηο θφζηνπο πνηθίινπλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

παξαγσγήο. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ εγρεφκελε απφ ην δίθηπν ηζρχ θαη γηα ηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο, αηνιηθά θαη θσηνβνιηατθά, ε ζπλάξηεζε θφζηνπο είλαη γξακκηθή 

ελψ γηα ηηο θπςέιεο θαπζίκνπ θαη ηηο κηθξνηνπξκπίλεο είλαη πνιπσλπκηθή δεπηέξνπ 

βαζκνχ. Ζ κεηαβιεηή x είλαη έλαο πίλαθαο πνπ πεξηέρεη αξρηθνπνηεκέλεο ηηο 

κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ηνπηθέο παξαγσγέο θαη ζηελ έγρπζε απφ ην δίθηπν. 

Οη πεξηνξηζκνί πνπ ππεηζέξρνληαη ζηε fmincon είλαη κφλν νη c θαη ceq νη νπνίνη 

πεξηιακβάλνπλ αληίζηνηρα ηνπο πεξηνξηζκνχο ηερληθψλ ειαρίζησλ θαη ηερληθψλ 

κεγίζησλ ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο, ηνλ πεξηνξηζκφ ζρεηηθά κε ηελ ξνή ηζρχνο σο πξνο 

ην δίθηπν θαη ην ηζνδχγην ειεθηξηθήο ηζρχνο ζην κηθξνδίθηπν. Ο πεξηνξηζκφο ζρεηηθά 

κε ηελ αληίζηξνθε ξνή ηζρχνο ζρεηίδεηαη κε ην φηη ζηελ εθαξκνγή πνπ κειεηάκε 
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αθνινπζείηαη ε πνιηηηθή „good citizen‟ πνπ ζπλεπάγεηαη φηη ην κηθξνδίθηπν δελ 

πνπιάεη ηζρχ ζην θεληξηθφ δίθηπν.  

Αθφηνπ έρνπλ ππνινγηζζεί νη ηνπηθέο παξαγσγέο θαη ε έγρπζε ηζρχνο ηα σξηαία 

δεδνκέλα παξαγσγήο θαη δήηεζεο γηα θάζε δπγφ εηζάγνληαη ζηνλ αιγφξηζκν ξνήο 

θνξηίνπ φπνπ πινπνηείηαη ε επαλαιεπηηθή κέζνδνο  Newton-Raphson θαη 

πξνθχπηνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο απψιεηεο ηζρχνο, ηε δηαθχκαλζε ηάζεο, ηε 

κέγηζηε ξνή ηζρχνο αλά θιάδν θαη ινηπά ιεηηνπξγηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην δίθηπν. 
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Κεθάιαην 7: Απνηειέζκαηα Δθαξκνγήο Η 

7.1 ελάξηα No DG, Only DG θαη Microgrid (πξώηε παξαιιαγή) 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά, ζε δηαγξάκκαηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

κειέηεο ζε εηήζην επίπεδν. Σα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ σο άζξνηζκα ησλ κεληαίσλ 

ηηκψλ, νη νπνίεο ήηαλ ε έμνδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ήδε έρεη πεξηγξαθεί. 

7.1.1 Μειέηε Χο Πξνο Έλα Δπίπεδν DG Γηείζδπζεο (88kW) 

ηα δχν δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ε θάιπςε ηνπ θνξηίνπ απφ ηηο 

κνλάδεο δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο θαη απφ ην δίθηπν γηα εγθαηεζηεκέλε DG ηζρχ 88kW. 

Σα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζε εηήζηα βάζε ηφζν ζε πνζνζηφ φζν θαη ζε απφιπηεο 

ηηκέο γηα θάζε ζελάξην ιεηηνπξγίαο.   

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 31.  ΠΟΟΣΟ ΚΑΛΤΦΖ ΣΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΔΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΟΣ 2008 & 2009 

πσο παξαηεξείηαη, ε κεγαιχηεξε παξαγσγή κηθξνπεγψλ θαη άξα ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ θάιπςεο ηνπ θνξηίνπ επηηπγράλεηαη γηα ιεηηνπξγία κηθξνδηθηχνπ θαη γηα πςειή 

νξηαθή ηηκή ζπζηήκαηνο (2008). πγθεθξηκέλα, ε εγρεφκελε ηζρχο απφ ην δίθηπν, ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ κηθξνδηθηχνπ, είλαη κεησκέλε θαηά 51,3% ζε ζρέζε κε ην No DG 

ζελάξην θαη θαηά 20,4% ζε ζρέζε κε ην Only DG ζελάξην. Δπίζεο, ε κηθξνηνπξκπίλα 

θαη ε θπςέιε θαπζίκνπ έρνπλ εηήζηα παξαγσγή 240,69MWh θαη 260,4MWh πνπ 

θαιχπηεη ην 20,7% θαη 22,3% ηνπ θνξηίνπ αληίζηνηρα. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ αμηνπνηείηαη ε απμεκέλε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ηεο κηθξνηνπξκπίλαο θαη 

ηεο θπςέιεο θαπζίκνπ γεγνλφο ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ 

θφζηνπο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη παξάγνπλ θζελφηεξε ελέξγεηα ζε ζρέζε κε ηελ 

εγρεφκελε απφ ην δίθηπν. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 32.  ΔΣΖΗΟ ΆΘΡΟΗΜΑ  ΠΑΡΑΓΧΓΖ  ΑΝΑ ΠΖΓΖ ΓΗΔΠΑΡΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ 

ΔΓΥΔΟΜΔΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΗΥΤΟ ΓΗΑ ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ ΗΥΤ ΓΗΔΠΑΡΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 88KW ΚΑΗ 

ΓΗΑ  ΣΑ ΣΡΗΑ ΔΝΑΡΗΑ 

Γεδνκέλνπ φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πνπ κειεηάηαη, αμηνπνηνχληαη πιήξσο θαη 

θαηά πξνηεξαηφηεηα νη ΑΠΔ, ε αηνιηθή παξαγσγή θηάλεη εηεζίσο ηηο 70,14 MWh ζε φια 

ηα ζελάξηα θαη θαιχπηεη ην 6% ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο. Με αλάινγν ηξφπν, ην ζχλνιν 

ηεο θσηνβνιηατθήο παξαγσγήο είλαη 24,1 MWh θαη θαιχπηεη ην 2,3% ηνπ ζπλνιηθνχ 

εηήζηνπ θνξηίνπ. Παξ‟ φιν πνπ ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ηεο αλεκνγελλήηξηαο θαη ησλ 

θσηνβνιηατθψλ ηνπ ππφ κειέηε δηθηχνπ είλαη ε ίδηα, ε θσηνβνιηατθή παξαγσγή 

θαιχπηεη ζεκαληηθά κηθξφηεξν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηελ αλεκνγελλήηξηα. Απηφ είλαη 

αλακελφκελν θαζψο ηα θσηνβνιηατθά παξάγνπλ ηζρχ κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο 

θαη ζπλεπάγεηαη φηη απαηηείηαη κεγαιχηεξε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο γηα λα θαιχςεη αθφκα 

θαη έλα κηθξφ θνξηίν. 

ην δηάγξακκα 31 επίζεο θαίλεηαη ε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο κηθξνηνπξκπίλαο θαη 

ηεο θπςέιεο θαπζίκνπ ζηα ζελάξηα 2 θαη 3 θαη γηα δηαθνξεηηθέο ΟΣ. Δλψ ε παξαγσγή 

ηεο κηθξνηνπξκπίλαο δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε νχηε κεηαμχ ησλ 2 

ζελαξίσλ αιιά νχηε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζελαξίνπ 3 γηα δηαθνξεηηθέο ΟΣ, δελ 

ζπκβαίλεη ην ίδην θαη κε ηελ θπςέιε θαπζίκνπ. Γηα ην ζελάξην 2 ε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ 

θάιπςε ηνπ θνξηίνπ είλαη κφιηο 5,1 % θαη ε παξαγσγή ηνπ 59,47MWh ελψ ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ κηθξνδηθηχνπ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 20% (22,3% θαη 

18,6%). Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε παξαγσγή ηεο θπςέιεο θαπζίκνπ είλαη ζρεηηθά θζελή 

θαη ζπλεπψο ην κηθξνδίθηπν, πνπ βαζίδεηαη ζηελ νηθνλνκηθή βειηηζηνπνίεζε, επηιέγεη ηε 

κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ θάιπςε ηνπ θνξηίνπ. Αληηζέησο, ζην ζελάξην 

αλεμάξηεηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηαλεκεκέλεο  παξαγσγήο (OnlyDG) ε παξαγσγή ηεο 

θπςέιεο πεξηνξίδεηαη ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνξηίνπ ζηνλ ηνπηθφ δπγφ.  

Σέινο, ην κηθξνδίθηπν ππφ πςειή νξηαθή ηηκή επηιέγεη ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο 

ηνπηθήο παξαγσγήο ζε ζχγθξηζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππφ ρακειή νξηαθή ηηκή, 

ζπγθεθξηκέλα θαηά 10,2 %. 
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ην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ην άζξνηζκα ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο γηα φιεο ηηο 

ηηκέο πψιεζεο ηεο αλαλεψζηκεο παξαγσγήο θαη γηα ηα ηξία ππφ κειέηε ζελάξηα γηα 

εγθαηεζηεκέλε DG ηζρχ 88kW. 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 33. ΆΘΡΟΗΜΑ ΔΣΖΗΟΤ ΚΟΣΟΤ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΔΝΑΡΗΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ 

ΓΗΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 88KW 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 34. ΠΟΟΣΟ  %  ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΚΟΣΟΤ ΓΗΑ ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ ΗΥΤ 88KW ΚΑΗ ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΔ 

ΣΗΜΔ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
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πσο παξαηεξείηαη ζην δηάγξακκα, ην ζπλνιηθφ εηήζην θφζηνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

δήηεζε ηθαλνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ην δίθηπν (No DG ζελάξην) αλέξρεηαη ζηα 

198.784€ γηα νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο 2008 θαη ζηα 149.807€ γηα νξηαθή ηηκή ηνπ 

ζπζηήκαηνο 2009. Αμίδεη ελδεηθηηθά λα αλαθεξζεί φηη ην αληίζηνηρν θφζηνο γηα ην 

ζελάξην Only DG θαη γηα πψιεζε ηεο αλαλεψζηκεο παξαγσγήο ζε ηηκή 1,4× ΟΣ 2008 

είλαη 189.478€. Ζ δηαθνξά ηνπ ζε ζρέζε κε ην No DG ζελάξην είλαη 9.306€, πνπ 

κεηαθξάδεηαη ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαηά 4,7% κέζα ζε έλα ρξφλν. Γηα ην ίδην ζελάξην 

θαη γηα πψιεζε ηεο αλαλεψζηκεο παξαγσγήο ζε ηηκή 1,4×ΟΣ 2009 είλαη 150.314€. Ζ 

δηαθνξά ζε ζχγθξηζε κε ην No DG ζελάξην είλαη -507€ πνπ ζεκαίλεη αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο θαηά 0,34%. Ζ αχμεζε ηνπ θφζηνπο θαηά ην έηνο 2009 νθείιεηαη ζηελ σξηαία 

δηαζπνξά ησλ ηηκψλ ηεο νξηαθήο ηηκήο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ κηθξνδηθηχνπ, ην εηήζην θφζηνο γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο 

ηηκνινγήζεηο ηεο παξαγσγήο ησλ ΑΠΔ είλαη 179.191€ (δηαθνξά 10.287€ ζε ζρέζε κε ην 

Only DG ζελάξην)  θαη 148.443€ (δηαθνξά 1.871€ ζε ζρέζε κε ην Only DG ζελάξην).  

Μεγαιχηεξε κείσζε ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 34, 

παξαηεξείηαη γηα ιεηηνπξγία κηθξνδηθηχνπ θαη ΟΣ 2008. ηελ πεξίπησζε  κάιηζηα πνπ  

ε αλαλεψζηκε παξαγσγή παξέρεηαη δσξεάλ, ην πνζνζηφ κείσζεο θηάλεη ην 16,1%.  

Δπεηδή πεξηζζφηεξν ελδηαθέξεη ε ηηκή πψιεζεο ηεο αλαλεψζηκεο παξαγσγήο ίζε κε 

1,4×ΟΣ θαζψο είλαη ε ζπκθσλεκέλε ηηκή πνπ ζα ηζρχζεη κεηά ην 2015 ζηελ Διιάδα 

παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ κείσζεο ηνπ θφζηνπο γηα απηή ηελ ηηκή θαη γηα 

δηάθνξα επίπεδα δηείζδπζεο δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο. 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 35.  ΠΟΟΣΟ  %  ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΚΟΣΟΤ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ ΝΟ DG ΔΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΣΗΜΖ 

ΠΧΛΖΖ 1,4×ΟΣ ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΔΗΓΤΖ ΓΗΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

Ζ κεγαιχηεξε κείσζε (16,9%) ζε ζρέζε κε ην No DG ζελάξην παξαηεξείηαη γηα 

πνζνζηφ δηείζδπζεο 208 kW θαη γηα ιεηηνπξγία κηθξνδηθηχνπ ζε ΟΣ 2008. Ζ 
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κεγαιχηεξε κείσζε γηα ην ζελάξην Only DG θαη ΟΣ 2008 παξαηεξείηαη γηα δηείζδπζε 

108 kW θαη είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 4,9%. Γηα ΟΣ 2009 κεγαιχηεξε κείσζε (1,1%) 

παξνπζηάδεηαη γηα 128kW δηείζδπζε θαη γηα ιεηηνπξγία κηθξνδηθηχνπ, ελψ ε κείσζε 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζελαξίνπ Only DG είλαη ακειεηέα θαη γηα κεγάια επίπεδα 

δηείζδπζεο νδεγεί ηειηθά ζε αχμεζε ηνπ εηήζηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο. 

Παξαθάησ θαίλνληαη δηαγξάκκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο εηήζηεο απψιεηεο ηνπ δηθηχνπ 

γηα ηα ππφ κειέηε ζελάξηα γηα δηείζδπζε 88kW. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 36. ΔΣΖΗΔ ΑΠΧΛΔΗΔ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΓΗΑ ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ ΗΥΤ ΓΗΑΝΔΜΖΜΔΝΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 88KW ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΑ 3 ΔΝΑΡΗΑ ΓΗΑ ΟΣ 2008 & 2009 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 37.  ΠΟΟΣΟ ΜΔΗΧΖ ΣΧΝ ΑΠΧΛΔΗΧΝ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ NO DG ΔΝΑΡΗΟ ΓΗΑ 88KW 

ΓΗΔΗΓΤΖ ΓΗΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
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πσο θαίλεηαη ζηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα, ππάξρεη ζεκαληηθή κείσζε ησλ απσιεηψλ 

γηα φια ηα ζελάξηα φηαλ ππεηζέξρνληαη ζηελ παξαγσγή κηθξνπεγέο. Σα πνζνζηά 

κείσζεο ζε ζρέζε κε ην No DG ζελάξην είλαη παξαπιήζηα ζε φια ηα ζελάξηα θαη 

θπκαίλνληαη απφ 30,92-38,71%. Ζ ζρεηηθή αχμεζε ησλ απσιεηψλ ηνπ κηθξνδηθηχνπ ζε 

ζρέζε κε ην Only DG ζελάξην νθείιεηαη  ζηελ κεηαθνξά ηζρχνο κεηαμχ ησλ δπγψλ. 

Πηζαλέο αιιαγέο ζηελ ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ ζα δεκηνπξγνχζαλ   ζεκαληηθέο κεηαβνιέο 

ζηηο ζπλνιηθέο απψιεηεο. Πεξαηηέξσ αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε επφκελε ελφηεηα. 

Σν δηάγξακκα 37 επεθηείλεηαη αθνινχζσο γηα φια ηα επίπεδα δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο 

πνπ εμεηάζηεθαλ. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 38.  ΠΟΟΣΑ % ΜΔΗΧΖ ΣΧΝ ΑΠΧΛΔΗΧΝ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ NO DG ΔΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ 

ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΔΗΓΤΖ ΣΖ ΓΗΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

Γηα ρακειά επίπεδα δηείζδπζεο θαη κέρξη ηα 88kW ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο 

κηθξνδηθηπαθήο παξαγσγήο παξνπζηάδεηαη κείσζε ζε φιν θαη κεγαιχηεξα πνζνζηά ζε 

ζρέζε κε ην No DG ζελάξην. Δλψ απφ 88-168kW ε κείσζε ζπλερίδεηαη αιιά ηα 

πνζνζηά κηθξαίλνπλ ζηαδηαθά. Γηα κεγαιχηεξα επίπεδα DG δηείζδπζεο γηα ηελ 

πεξίπησζε ηνπ κηθξνδηθηχνπ αξρίδεη πιένλ ε αχμεζε ησλ απσιεηψλ θαη κάιηζηα ζε 

πνζνζηά πνπ δηαξθψο απμάλνληαη.  

7.1.2 Μειέηε Γηα Γηάθνξα Δπίπεδα DG Γηείζδπζεο (8-348 kW) 

Μέρξη ζηηγκήο έρνπλ ζπγθξηζεί ηα δηαθνξεηηθά ζελάξηα ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ, ζε 

πςειή θαη ρακειή νξηαθή ηηκή, γηα έλα επίπεδν δηείζδπζεο δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα 88 kW. Παξαθάησ αθνινπζεί κειέηε ησλ ζελαξίσλ θαη εμέηαζε κηαο 

ζεηξάο παξακέηξσλ ηνπ δηθηχνπ γηα δηάθνξα επίπεδα δηείζδπζεο.   
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7.1.2.1 Κάιπςε Φνξηίνπ 

Σα δηαγξάκκαηα 39,40,41 αλαθέξνληαη ζην πνζνζηφ θάιπςεο ηεο εηήζηαο δήηεζεο 

θνξηίνπ απφ ηηο κηθξνπεγέο θαη ην δίθηπν γηα δηάθνξα ζελάξηα ιεηηνπξγίαο θαη γηα ηηο 

νξηαθέο ηηκέο 2008 θαη 2009. ηηο πεξηπηψζεηο κεγάιεο δηείζδπζεο δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο MT θαη FC.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 39. ΠΟΟΣΟ ΚΑΛΤΦΖ ΣΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ ΑΠΟ ΜΗΚΡΟΠΖΓΔ ΓΗΑ ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΠΗΠΔΓΑ 

ΓΗΔΗΓΤΖ  ΓΗΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΟ ONLY DG ΔΝΑΡΗΟ 

Σν No DG ζελάξην δελ παξνπζηάδεηαη θαζψο φιε ε δήηεζε ηθαλνπνηείηαη απφ ην αλάληε 

δίθηπν. Γηα ην ζελάξην Only DG ππάξρεη κφλν έλα δηάγξακκα πνπ είλαη ην ίδην γηα 

νξηαθή ηηκή ζπζηήκαηνο 2008 θαη 2009 θαζψο ζε απηφ ην ζελάξην αμηνπνηείηαη φιε ε 

δηαλεκεκέλε παξαγσγή ρσξίο λα γίλεηαη θάπνηα βειηηζηνπνίεζε θφζηνπο. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 40. ΠΟΟΣΟ ΚΑΛΤΦΖ ΣΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ ΑΠΟ ΜΗΚΡΟΠΖΓΔ ΓΗΑ ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΠΗΠΔΓΑ 

ΓΗΔΗΓΤΖ  ΓΗΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟΤ ΚΑΗ ΟΣ 2008 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 41.  ΠΟΟΣΟ ΚΑΛΤΦΖ ΣΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ ΑΠΟ ΜΗΚΡΟΠΖΓΔ ΓΗΑ ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΠΗΠΔΓΑ 

ΓΗΔΗΓΤΖ  ΓΗΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟΤ ΚΑΗ ΟΣ 2009 
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7.1.2.2 Δλεξγεηαθό Κόζηνο  

Σα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνπλ ην εηήζην ελεξγεηαθφ θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ γηα φια ηα ζελάξηα θαη ηηο πεξηπηψζεηο ηηκνιφγεζεο ηεο 

αλαλεψζηκεο παξαγσγήο (θσηνβνιαητθήο θαη αηνιηθήο). 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 42.  ΔΣΖΗΟ ΆΘΡΟΗΜΑ ΚΟΣΟΤ ΑΝΑ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ ΓΗΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΓΗΑ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΟΣ 2008 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 43. ΔΣΖΗΟ ΆΘΡΟΗΜΑ ΚΟΣΟΤ ΑΝΑ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ ΓΗΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΓΗΑ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΟΣ 2009 
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Ζ παξαπάλσ παξνπζίαζε έγηλε γηα κηα πξσηή ζπγθξηηηθή εθηίκεζε θαζψο ιφγσ ηεο 

πιεζψξαο ησλ δηαθνξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ ε πνιππινθφηεηα ησλ δηαγξακκάησλ 

απμάλεηαη. Γηα ην ιφγν απηφ αθνινπζνχλ απινπνηεκέλα δηαγξάκκαηα γηα ηξείο κφλν 

πεξηπηψζεηο ηηκνιφγεζεο (δσξεάλ, ΟΣ θαη 1,4×ΟΣ), πνπ είλαη θαη νη πην ελδεηθηηθέο 

ζην εχξνο φισλ ησλ ηηκψλ πνπ κειεηήζεθαλ. Απφ απηά, ρσξίο ζθάικα ηεο γεληθφηεηαο, 

εμάγνληαη θαη ηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ζηηο δηάθνξεο 

πεξηπηψζεηο. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 44. ΔΣΖΗΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ ΓΗΑ ΜΖΓΔΝΗΚΖ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 

ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 2008&2009 

πσο αλακέλεηαη, νη θακπχιεο γηα ηηκνιφγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ αηνιηθψλ θαη 

θσηνβνιηατθψλ κε 0,5×ΟΣ αθνινπζνχλ ηελ ίδηα ινγηθή κε απηή ηνπ αλσηέξσ 

δηαγξάκκαηνο. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 45.  ΔΣΖΗΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ ΓΗΑ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 

ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΟΣ 2008 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 46.  ΔΣΖΗΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ ΓΗΑ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 

ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΟΣ 2009 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 47.  ΔΣΖΗΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ ΓΗΑ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 

ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 1,4×ΟΣ 2008 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 48. ΔΣΖΗΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ ΓΗΑ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 

ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 1,4×ΟΣ 2009 

πσο αλακέλεηαη νη θακπχιεο γηα ηηκή πψιεζεο ηεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

2×ΟΣ έρνπλ ηελ ίδηα κνξθή κε απηή ησλ δηαγξακκάησλ 47 θαη 48. 
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Καηαξρήλ, φπσο επηζεκαίλεηαη ζηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ 

ππάξρεη δηείζδπζε δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο ζην δίθηπν (No DG scenario), ην ζπλνιηθφ 

ελεξγεηαθφ θφζηνο δελ κεηαβάιιεηαη κε ηελ αιιαγή ησλ DG κνλάδσλ. 

 πσο είλαη αλακελφκελν, γηα δσξεάλ ηηκνιφγεζε αλαλεψζηκεο παξαγσγήο, ηφζν ζην 

ζελάξην only DG φζν θαη ζην Microgrid DG, ην ελεξγεηαθφ θφζηνο κεηψλεηαη ζπλερψο. 

ην κηθξνδίθηπν κε ρακειή νξηαθή ηηκή ζπζηήκαηνο, ν ξπζκφο κείσζεο είλαη ζηαζεξά 

κεγαιχηεξνο απφ φηη ζην δίθηπν only DG ελψ γηα πςειή νξηαθή ηηκή ζπζηήκαηνο ν 

ξπζκφο κείσζήο ηνπ ειαηηψλεηαη πεξίπνπ ζηα 228kW DG δηείζδπζεο. Σα απνηειέζκαηα 

φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ ζελαξίσλ θαη νξηαθψλ ηηκψλ γηα δσξεάλ αλαλεψζηκε ελέξγεηα 

πξνθχπηνπλ ηδαληθά. Παξφια απηά, έλα ηέηνην ελδερφκελν ηηκνιφγεζεο είλαη κε 

ξεαιηζηηθφ ζην βαζκφ πνπ ππάξρεη, ζε θάζε πεξίπησζε, θφζηνο θαηαζθεπήο, 

ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζρεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ πξέπεη λα απνπιεξσζεί 

ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

ζνλ αθνξά ζηελ πεξίπησζε ηηκήο πψιεζεο 1,4×ΟΣ, παξαηεξείηαη φηη γηα πςειή 

νξηαθή ηηκή ζπζηήκαηνο (2008) ε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο γίλεηαη 

αληηνηθνλνκηθή κεηά απφ θάπνην επίπεδν DG δηείζδπζεο, ηφζν ζην κηθξνδίθηπν φζν θαη 

ζην only DG. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κηθξνδηθηχνπ, ζπγθεθξηκέλα, ην θφζηνο 

κεηαβάιιεηαη πνιπσλπκηθά ζε ζπλάξηεζε κε ην επίπεδν DG δηείζδπζεο θαη παξνπζηάδεη 

νιηθφ ειάρηζην. Ζ εμίζσζε πνπ πξνζεγγίδεη θαιχηεξα ην θφζηνο είλαη δεπηέξνπ βαζκνχ: 

19456763,2746559,0 2  xxy  

πνπ x είλαη ηα δηάθνξα επίπεδα δηείζδπζεο θαη y είλαη ην θφζηνο ζε €. Ζ ζπλάξηεζε 

απηή έρεη ειάρηζην y=165.820€ , πνπ αληηζηνηρεί ζε επίπεδν δηείζδπζεο x=209kW.  

ηελ ίδηα πεξίπησζε ππφ ρακειή νξηαθή ηηκή, παξαηεξνχληαη παξφκνηεο απμεηηθέο 

ηάζεηο ζηα ζελάξηα only DG θαη Microgrid DG απφ θάπνηα επίπεδα δηείζδπζεο θαη 

έπεηηα. Ζ δηαθνξά είλαη φηη ελ πξνθεηκέλσ, νη απμεηηθέο ηάζεηο είλαη πεξηζζφηεξν 

έληνλεο θαη εληνπίδνληαη ζε αξθεηά αξρηθά επίπεδα δηείζδπζεο. πγθεθξηκέλα, ζην only 

DG ζελάξην, ε θακπχιε παξνπζηάδεη ειάρηζην θφζηνο γηα δηείζδπζε 28 kW ελψ απφ ηα 

108 kW θαη γηα πςειφηεξα επίπεδα ην θφζηνο θζάλεη θαη μεπεξλά ην αληίζηνηρν θφζηνο 

ηνπ No DG ζελαξίνπ. Γηα ην κηθξνδίθηπν, ην θφζηνο κεηαβάιιεηαη πνιπσλπκηθά θαη 

παξνπζηάδεη νιηθφ ειάρηζην ελψ θζάλεη θαη μεπεξλά ην θφζηνο ηνπ No DG ζελαξίνπ γηα 

δηείζδπζε 328 kW θαη πάλσ. Ζ εμίζσζε πνπ πξνζεγγίδεη θαιχηεξα ην θφζηνο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηα δηάθνξα επίπεδα δηείζδπζεο κηθξνπεγψλ είλαη ηξίηνπ βαζκνχ: 

150937637,48255,00003,0 23  xxxy  

πνπ x είλαη ηα δηάθνξα επίπεδα δηείζδπζεο θαη y είλαη ην θφζηνο ζε €. Ζ ζπλάξηεζε 

απηή έρεη ειάρηζην y=148.244€ πνπ αληηζηνηρεί ζε επίπεδν δηείζδπζεο x=121kW. 

Μηα πξνθαλήο αηηηνιφγεζε γηα ηελ πξναλαθεξζείζα εμέιημε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο 

ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε εμήο: Καηά θαλφλα νη κηθξνηνπξκπίλεο θαη νη θπςέιεο θαπζίκνπ 

παξάγνπλ θζελφηεξε ελέξγεηα απφ ην δίθηπν, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ πςειή νξηαθή 

ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξάιιεια, νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θνζηνινγνχληαη 

αθξηβά ζε ζρέζε κε ηελ νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο (1,4×ΟΣ) αιιά ην κηθξνδίθηπν 

είλαη ππνρξεσκέλν λα ελζσκαηψζεη ζην αθέξαην ηελ παξαγσγή ηνπο. ζν απμάλεη ε 

δηείζδπζε δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο ζην κηθξνδίθηπν, απφ ηε κία απμάλεηαη ην 

ελεξγεηαθφ θφζηνο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ΑΠΔ. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, είλαη δπλαηφ ζηε βάζε ηεο νηθνλνκηθήο βειηηζηνπνίεζεο πνπ πινπνηείηαη ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ δηθηχνπ λα επηιέγεηαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ MT θαη FC θαη 
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ζπλεπψο λα κεηψλεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο. Με ηε ζηαδηαθή πεξαηηέξσ αχμεζε φκσο ηεο 

εγθαηεζηεκέλεο DG ηζρχνο απμάλεηαη θαη ε ηζρχο ησλ ΑΠΔ θαη αλαγθαζηηθά, ιφγσ ηνπ 

ηζνδπγίνπ ηζρχνο ζην δίθηπν, πεξηνξίδεηαη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο θζελήο 

παξαγσγήο ησλ MT θαη FC. Δπνκέλσο ην ζπλνιηθφ θφζηνο απμάλεηαη. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη φηη, γηα ην κηθξνδίθηπν ππφ πςειή νξηαθή ηηκή, ε DG δηείζδπζε ηεο ηάμεσο 

ησλ 208 kW αληηζηνηρεί ζε δηείζδπζε ΑΠΔ πεξίπνπ ζην 50% ηεο κέζεο δήηεζεο. Σν 

αξρηθφ επίπεδν DG δηείζδπζεο (88 kW) αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ δηείζδπζεο ΑΠΔ ίζν κε 

21% ηνπ κέζνπ θνξηίνπ. 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε δηαθνξά θφζηνπο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ζελαξίσλ 

γηα έλα ρξφλν.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 49.  ΓΗΑΦΟΡΑ ΚΟΣΟΤ ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΔΗΓΤΖ ΜΗΚΡΟΠΖΓΧΝ ΓΗΑ ΣΗΜΖ 

ΠΧΛΖΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 1,4×ΟΣ 2008, ΦΑΗΝΟΝΣΑΗ ΔΠΗΖ ΟΗ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ 

ΠΟΛΤΧΝΤΜΗΚΔ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΠΟΤ ΣΗ ΠΡΟΟΜΟΗΑΕΟΤΝ ΚΑΛΤΣΔΡΑ 

Ζ κεγαιχηεξε δηαθνξά ζεκεηψλεηαη κεηαμχ ησλ ζελαξίσλ microgrid θαη  No DG γηα 

δηείζδπζε δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο 208kW θαη είλαη 33.518€, ηηκή πνπ απνηειεί θαη ην 

νιηθφ κέγηζην ηεο πνιπσλπκηθήο ζπλάξηεζεο κε ηελ νπνία πξνζεγγίζηεθε ε θακπχιε 

δηαθνξάο θφζηνπο. Αληίζηνηρν κέγηζην παξαηεξείηαη θαη γηα ηε δηαθνξά ησλ ζελαξίσλ 

Only DG θαη Microgrid DG κε ηηκή 26.817€ θαη επίπεδν δηείζδπζεο 228kW 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. Ζ κνξθή ησλ θακππιψλ θαηαδεηθλχεη φηη ην κηθξνδίθηπν 

είλαη ε πιένλ απνδνηηθή επηινγή απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο ζην βαζκφ πνπ 

θαηαγξάθνληαη ζεκαληηθά θέξδε απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ 

δηθηχνπ ρσξίο δηαλεκεκέλε παξαγσγή. ε πξνεγνχκελε ελφηεηα αλαθέξζεθαλ ηα 

ιεηηνπξγηθά θφζηε ηνπ κηθξνδηθηχνπ θαη ππνινγίζηεθαλ γχξσ ζηα 1.5900€/έηνο γηα ην 

δίθηπν 17 δπγψλ. Πξνθχπηεη ζε απηφ ην ζεκείν φηη, ην επηπιένλ θφζηνο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε κηθξνδηθηχνπ ζηελ ηνπηθή παξαγσγή αληηζηαζκίδεηαη απφ ηα εηήζηα θέξδε. 

Σν κέγηζην επηπξφζζεην θαζαξφ θέξδνο γηα ην κηθξνδίθηπν είλαη 26.817€-

1.590€=25.227€ γηα 228kW δηείζδπζε θαη ην ειάρηζην 10.287€-1.590€=8.697€ γηα 

88kW δηείζδπζε. Δίλαη εκθαλέο ινηπφλ φηη, αθφκα θαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα θάιπςεο 
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θνξηίνπ, ην κηθξνδίθηπν είλαη θαηεμνρήλ πην ζπκθέξνλ νηθνλνκηθά απφ φηη ε ιεηηνπξγία 

Only DG.  

7.1.2.3 πλνιηθέο Απώιεηεο  

ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη νη ζπλνιηθέο εηήζηεο απψιεηεο, ε 

αληίζηνηρε έγρπζε ηζρχνο απφ ην αλάληε δίθηπν θαη ε εηήζηα παξαγσγή ηεο 

κηθξνηνπξκπίλαο θαη ηεο θπςέιεο θαπζίκνπ γηα δηάθνξα επίπεδα δηείζδπζεο 

κηθξνπεγψλ ηνπηθήο παξαγσγήο θαη γηα ηηο δχν νξηαθέο ηηκέο ηνπ ζπζηήκαηνο (2008 θαη 

2009). ζνλ αθνξά ζηηο πεγέο MT θαη FC, νη κνλάδεο ηνπο απμάλνληαη κε ηελ αχμεζε 

ησλ επηπέδσλ δηείζδπζεο. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 50.  ΔΣΖΗΟ ΆΘΡΟΗΜΑ ΑΠΧΛΔΗΧΝ ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΔΗΓΤΖ ΓΗΔΠΑΡΜΔΝΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

πσο παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 50, φηαλ δελ ππάξρεη ιεηηνπξγία κηθξνδηθηχνπ, νη 

ζπλνιηθέο απψιεηεο δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο ιφγνο 

είλαη φηη κφλν ζην κηθξνδίθηπν ε παξαγσγή ηεο θάζε κνλάδαο επεξεάδεηαη απφ 

νηθνλνκηθά θξηηήξηα. ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο, ε παξαγσγή ησλ ηνπηθψλ 

κνλάδσλ είλαη αλεμάξηεηε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο θαη θαη‟ επέθηαζε νη απψιεηεο ηνπ 

δηθηχνπ δελ αιιάδνπλ. Δμαηηίαο απηνχ, ζην παξαπάλσ δηάγξακκα νη θακπχιεο  No DG 

θαη only DG ηαπηίδνληαη αληίζηνηρα γηα πςειή θαη ρακειή νξηαθή ηηκή. Οη θακπχιεο 

απσιεηψλ ζην κηθξνδίθηπν γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο πψιεζεο ησλ ΑΠΔ δελ 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά, αθνχ ηαπηίδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα νξηαθή ηηκή 2008 θαη ην 

ίδην ζπκβαίλεη γηα νξηαθή ηηκή 2009. 

Δθηελέζηεξα φζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ κηθξνδηθηχνπ, φηαλ ππάξρεη ρακειή ηζρχο 

δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο, νη απψιεηεο είλαη κηθξέο θαη παξαπιήζηεο γηα 2008 θαη 2009. 

Με ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ δηείζδπζεο νη θακπχιεο απνθιίλνπλ θαη νη απψιεηεο ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ 2008 είλαη ζηαζεξά πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηνπ 2009.  Κάηη 

ηέηνην αηηηνινγείηαη σο εμήο: νη κνλάδεο ησλ MT θαη FC, ιφγσ ηεο θζελήο παξαγσγήο 
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ηνπο, επηιέγνληαη απφ ην κηθξνδίθηπν θαη ηξνθνδνηνχλ ηνπο δπγνχο ηνπ δηθηχνπ. Δπεηδή 

ε παξαγσγή είλαη «δίπια» ζηελ θαηαλάισζε είλαη θπζηθφ νη απψιεηεο λα κεηψλνληαη. 

Παξφια απηά, κε ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ δηείζδπζεο απμάλεη δξακαηηθά ε παξαγσγή 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κνλάδσλ, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο πςειήο νξηαθήο ηηκήο. Κάηη 

ηέηνην ζπλεπάγεηαη ηελ αληίζηνηρα δξακαηηθή αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ απσιεηψλ ηνπ 

δηθηχνπ δεδνκέλνπ φηη πιένλ νη κηθξνηνπξκπίλεο θαη νη θπςέιεο θαπζίκνπ ηξνθνδνηνχλ 

έλα κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ κηθξνδηθηχνπ θαη φρη απιά ηνλ ηνπηθφ δπγφ. Απηφ 

αληηβαίλεη ζηε θχζε ηεο δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο φπσο απηή εθαξκφδεηαη ζην ζελάξην 

Only-DG, πνπ παξαηεξνχληαη ζηαζεξά νη κηθξφηεξεο εηήζηεο απψιεηεο.  

Βάζεη ηνπ δηαγξάκκαηνο 50, ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη γηα κηθξνδίθηπν ππφ πςειή 

νξηαθή ηηκή ζπζηήκαηνο, νη απψιεηεο αξρίδνπλ λα μεπεξλνχλ απηέο ηνπ ζελαξίνπ No DG 

γηα DG δηείζδπζε 148kW. Αληίζηνηρα γηα ρακειή νξηαθή ηηκή ζπζηήκαηνο ηηο 

μεπεξλνχλ γηα δηείζδπζε δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο 188kW. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

απψιεηεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ No DG ζελαξίνπ είλαη 18,43kWh. Ζ θακπχιε ζπλνιηθψλ 

απσιεηψλ ηνπ κηθξνδηθηχνπ 2009 είλαη αχμνπζα κέρξη ελφο ζεκείνπ ελψ γηα ην 2008 

παξνπζηάδεη κέγηζην 28,13 kWh γηα δηείζδπζε κηθξνπεγψλ 228kW. Γηα εγθαηεζηεκέλε 

ηζρχ απφ 328kW θαη άλσ νη δχν θακπχιεο ηείλνπλ λα ζπγθιίλνπλ αλεμάξηεηα απφ ηελ 

νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηφ νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε δηείζδπζε ΑΠΔ πνπ 

αλαγθάδεη ηε κηθξνηνπξκπίλα θαη ηελ θπςέιε θαπζίκνπ λα ιεηηνπξγνχλ θνληά ζην 

ηερληθφ ηνπο ειάρηζην αθνχ ειαηηψλεηαη ην δηαζέζηκν θνξηίν πνπ κπνξνχλ λα 

θαιχςνπλ. 

7.1.2.4 Δγρεόκελε Από Σν Γίθηπν Ηζρύο 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή εηήζηα εγρεφκελε ηζρχο απφ ην 

δίθηπν γηα θάζε ζελάξην θαη νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

Γηάγξακκα 51. Δηήζηα Σξνθνδόηεζε Σνπ Δμεηαδόκελνπ Γηθηύνπ Από Σν Αλάληε Γίθηπν Γηα 

Γηάθνξα Δπίπεδα Γηείζδπζεο Γηεζπαξκέλεο Παξαγσγήο 
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Ζ κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο 51 αηηηνινγείηαη κε ηξφπν αλάινγν ηνπ δηαγξάκκαηνο 50. 

Πξνθαλψο, γηα ηα ζελάξηα No DG θαη Only DG ε εγρεφκελε ηζρχο δελ εμαξηάηαη απφ 

ηελ νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ κηθξνδηθηχνπ. 

Απηφ είλαη ινγηθφ θαζψο ε νηθνλνκηθή βειηηζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζε 

ιεηηνπξγία κηθξνδηθηχνπ. ιεο νη θακπχιεο είλαη θζίλνπζεο κε εμαίξεζε ην No DG 

ζελάξην, ζην νπνίν φιε ε δήηεζε θαιχπηεηαη απφ ην δίθηπν θαη γη‟ απηφ είλαη ζηαζεξή. 

Ζ κείσζε πξαγκαηνπνηείηαη ιφγσ ηεο ηνπηθήο θάιπςεο κέξνπο ηνπ θνξηίνπ απφ 

κηθξνπεγέο.  

Γηα ιεηηνπξγία κηθξνδηθηχνπ γεληθά παξαηεξείηαη κηθξφηεξε έγρπζε απφ ην δίθηπν γηαηί 

ε ηνπηθή παξαγσγή δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ θάιπςε ηνπ ηνπηθνχ θνξηίνπ. Τπφ 

πςειή κάιηζηα νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο παξαηεξείηαη αθφκα κηθξφηεξε έγρπζε απφ 

ην δίθηπν, πνπ αγγίδεη κεδεληθά επίπεδα γηα κεγάιε εγθαηεζηεκέλε κηθξνδηθηπαθή 

παξαγσγή, ζπγθεθξηκέλα απφ 248 kW θαη άλσ. Απηφ ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή 

ιεηηνπξγία πνπ επηιέγεη ηηο θζελέο παξαγσγέο ησλ MT θαη FC θαη απνξξίπηεη ηελ 

αθξηβή ηζρχ ηνπ δηθηχνπ. 

7.1.2.5 πλνιηθή Δηήζηα Παξαγσγή ΜΣ Καη FC 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα δηαγξάκκαηα ηεο εηήζηαο παξαγσγήο FC θαη MT γηα ηα ηξία 

ζελάξηα θαη ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα δηείζδπζεο. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 52.  ΔΣΖΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΗΚΡΟΣΟΤΡΜΠΗΝΑ ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΔΗΓΤΖ 

ΓΗΔΠΑΡΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ε φια ηα ζελάξηα εθηφο ηνπ κηθξνδηθηχνπ, ε παξαγσγή ησλ ηνπηθψλ κνλάδσλ είλαη 

αλεμάξηεηε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο θαη θαη‟ επέθηαζε ε παξαγσγή ΜΣ δελ αιιάδεη. 

Δμαηηίαο απηνχ, ζην παξαπάλσ δηάγξακκα νη θακπχιεο  No DG θαη only DG ηαπηίδνληαη 

αληίζηνηρα γηα πςειή θαη ρακειή νξηαθή ηηκή. Οη θακπχιεο παξαγσγήο ΜΣ ζην 

κηθξνδίθηπν γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο πψιεζεο ησλ ΑΠΔ δελ παξνπζηάδνληαη 
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αλαιπηηθά, αθνχ ηαπηίδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα νξηαθή ηηκή 2008 θαη ην ίδην ζπκβαίλεη γηα 

νξηαθή ηηκή 2009. 

ζν απμάλεηαη ε δηείζδπζε δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο, απμάλεηαη θαη ε παξαγσγή ΜΣ. 

Απηφ είλαη απνηέιεζκα δχν παξαγφλησλ: Πξψηνλ, απμάλεηαη ην ηερληθφ ειάρηζην ηεο 

παξαγσγήο ΜΣ θαζψο κεηά απφ έλα ζεκείν πξνζηίζεληαη λέεο κνλάδεο ζηνλ ίδην δπγφ. 

Σν ηερληθφ ειάρηζην είλαη θάζε θνξά ίζν κε ην άζξνηζκα ησλ ηερληθψλ ειαρίζησλ ησλ 

κνλάδσλ. Γεχηεξνλ, επεηδή ε κηθξνηνπξκπίλα έρεη ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο 

ζπγθξηλφκελν κε ηηο ΑΠΔ θαη ην θεληξηθφ δίθηπν, θαηά ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ απαηηείηαη αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηεο. Απηφ εληείλεηαη ζε πεξίπησζε 

πςειήο νξηαθήο ηηκήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σέινο, ζην only DG ζελάξην ε παξαγσγή είλαη 

ζρεηηθά ζηαζεξή θαζψο πεξηνξίδεηαη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ δήηεζεο ηνπ ηνπηθνχ 

δπγνχ. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 53.  ΔΣΖΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΤΦΔΛΖ ΚΑΤΗΜΟΤ ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΔΗΓΤΖ 

ΓΗΔΠΑΡΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ζα αλαθέξζεθαλ πξνεγνχκελσο ζε ζρέζε κε ηα ζελάξηα No DG θαη Only DG ηζρχνπλ 

θαη γηα ηελ παξαγσγή ηεο θπςέιεο θαπζίκνπ. Ζ παξαγσγή ηεο δειαδή δελ αιιάδεη γηα 

δηαθνξεηηθέο νξηαθέο ηηκέο ηνπ ζπζηήκαηνο. ην Only DG ζελάξην παξαηεξείηαη κηα 

θιηκαθσηή αχμεζε ηεο παξαγσγήο FC πνπ νθείιεηαη ζηελ πξνζζήθε λέσλ κνλάδσλ κε 

ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ δηείζδπζεο.  

πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κηθξνηνπξκπίλαο, έηζη θαη εδψ ε παξαγσγή ηεο θπςέιεο 

θαπζίκνπ απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο DG δηείζδπζεο ζην κηθξνδίθηπν γηα ηνπο ίδηνπο 

κάιηζηα ιφγνπο (αχμεζε ηνπ ηερληθνχ ειαρίζηνπ, κηθξφ θφζηνο παξαγσγήο ζε ζρέζε κε 

ην δίθηπν). Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε χπαξμε κεγίζηνπ ζηελ θακπχιε  γηα 

εγθαηεζηεκέλε DG ηζρχ 188kW. Γηα ΟΣ 2008 ε ηηκή ηνπ είλαη 430,25MWh θαη γηα 

ΟΣ 2009 είλαη 310MWh. Απφ απηφ ην επίπεδν δηείζδπζεο θαη έπεηηα ε παξαγσγή FC 

κεηψλεηαη θαη γηα ηηο δχν νξηαθέο ηηκέο ηνπ ζπζηήκαηνο, κε δηαθνξεηηθνχο φκσο ξπζκνχο 

κείσζεο. Κάηη ηέηνην ζπκβαίλεη επεηδή παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ηεο DG δηείζδπζεο 
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απμάλεηαη θαη ε αλαλεψζηκε παξαγσγή θαη κεηψλεηαη ην δηαζέζηκν πξνο θάιπςε θνξηίν 

απφ MT θαη FC. Δπεηδή φκσο ε ΜΣ παξαγσγή είλαη θζελφηεξε ζε ζρέζε κε απηή ηεο 

θπςέιεο θαπζίκνπ εηζέξρεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηελ έληαμε κνλάδσλ ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ. πλεπψο, ε παξαγσγή FC γηα κεγάια επίπεδα DG δηείζδπζεο αγγίδεη ην 

ηερληθφ ηεο ειάρηζην. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην ηερληθφ ειάρηζην ηεο παξαγσγήο FC 

είλαη ην κηζφ ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηεο κηθξνηνπξκπίλαο. Γίλεηαη, επνκέλσο, εχθνια 

θαηαλνεηφο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν παξαηεξείηαη πηψζε ζηελ παξαγσγή FC ηελ ίδηα 

ζηηγκή πνπ ε παξαγσγή MT παξακέλεη αχμνπζα. 

ια ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα απσιεηψλ θαη παξαγσγήο δελ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηηο 

δηάθνξεο ηηκέο πψιεζεο ηεο αλαλεψζηκεο παξαγσγήο γηαηί δελ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. 

Ο ιφγνο εληνπίδεηαη ζηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κηθξνδηθηχνπ θαη ηελ πνιηηηθή 

δηαρείξηζήο ηνπ. Αλεμαξηήησο ηηκήο πψιεζεο ησλ ΑΠΔ, ην κηθξνδίθηπν είλαη 

ππνρξεσκέλν λα ελζσκαηψλεη φιε ηελ παξαρζείζα απφ απηέο ελέξγεηα. ην βαζκφ πνπ 

νη ππφινηπεο ζπλαξηήζεηο θφζηνπο παξακέλνπλ ζηαζεξέο, ε ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο 

ηνπ κηθξνδηθηχνπ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο. πλεπψο, ε 

παξαγσγή ησλ ΑΠΔ, ησλ MT, ησλ FC θαη ε έγρπζε απφ ην δίθηπν παξακέλνπλ ζηαζεξά 

αλεμαξηήησο ηηκψλ πψιεζεο αλαλεψζηκσλ γηα θάζε έηνο. 

7.1.2.6 Αμηνπνίεζε Μηθξνπεγώλ 

ηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα θαίλεηαη ε oλνκαζηηθή ηζρχο ησλ δηαθφξσλ 

κηθξνπεγψλ θαη ε κέγηζηε ηηκή απηψλ γηα ηα δηάθνξα επίπεδα δηείζδπζεο ηεο 

δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο.  
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Δγθαηεζηεκέλε 

Ηζρύο DGs 

(kW) 

Ολνκαζηηθή 

Ηζρύο Φ/β (kW) 

Ολνκαζηηθή 

Ηζρύο WT (kW) 

Μέγηζηε Ηζρύο 

MT  (kW) 

Ολνκαζηηθή 

Ηζρύο Κάζε 

Μνλάδαο ΜΣ  

(kW) 

Μέγηζηε Ηζρύο 

FC (kW) 

Ολνκαζηηθή 

Ηζρύο Κάζε 

Μνλάδαο 

FC (kW) 

Αξηζκόο 

Μνλάδσλ 

FC& ΜΣ 

8 1,18 1,36 2,73 30 2,73 30 1 

28 4,14 4,77 9,55 30 9,55 30 1 

48 7,09 8,18 16,36 30 16,36 30 1 

68 10,05 11,59 23,18 30 23,18 30 1 

88 13,00 15,00 30,00 30 30,00 30 1 

108 15,95 18,41 36,82 30 36,82 30 2 

128 18,91 21,82 43,64 30 43,64 30 2 

148 21,86 25,23 50,45 30 50,45 30 2 

168 24,82 28,64 57,27 30 57,27 30 2 

188 27,77 32,05 64,09 32.05 64,09 32.05 2 

208 30,73 35,45 70,91 30 70,91 30 3 

228 33,68 38,86 77,73 30 77,73 30 3 

248 36,64 42,27 84,55 30 84,55 30 3 

268 39,59 45,68 91,36 30.5 91,36 30.5 3 

288 42,55 49,09 98,18 32.7 98,18 32.7 3 

308 45,50 52,50 105,00 35 105,00 35 3 

328 48,45 55,91 111,82 30 111,82 30 4 

348 51,41 59,32 118,64 30 118,64 30 4 
ΠΗΝΑΚΑ 21. ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ ΗΥΤ ΣΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΜΗΚΡΟΠΖΓΧΝ ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΔΗΓΤΖ ΓΗΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 54. ΠΟΟΣΟ ΓΗΔΗΓΤΖ ΑΠΔ ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΠΗΠΔΓΑ DGΓΗΔΗΓΤΖ 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε παξαγσγή ηεο κηθξνηνπξκπίλαο, φηαλ 

ην δίθηπν ιεηηνπξγεί κε βέιηηζην θαη ειεγρφκελν ηξφπν, ζε ζρέζε κε ηε κέγηζηε 

δπλαηφηεηα παξαγσγήο ησλ κνλάδσλ ΜΣ. πσο παξαηεξείηαη, κφλν γηα κηθξά 

πνζνζηά δηείζδπζεο αμηνπνείηαη κεγάιν πνζνζηφ ηεο δπλαηφηεηαο ηνπο. Γηα πνιχ 

κεγάιε δηείζδπζε αμηνπνείηαη κφιηο ην 50% ηεο ηζρχνο πνπ ε κνλάδα κπνξεί λα 

παξάγεη. Σν πνζνζηφ αμηνπνίεζεο είλαη κεγαιχηεξν γηα νξηαθή ηηκή 2008. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 55.  ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΗΚΡΟΣΟΤΡΜΠΗΝΑ Δ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΖ ΜΔΓΗΣΖ 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

Σν ίδην δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη θαη γηα ηελ θπςέιε θαπζίκνπ αθνινχζσο, φπνπ 

παξαηεξείηαη φηη γηα κεγάια επίπεδα δηείζδπζεο αμηνπνηείηαη ιηγφηεξν απφ 25% ηεο 
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δπλαηφηεηαο παξαγσγήο ηεο κνλάδαο. πσο είλαη αλακελφκελν, ε παξαγσγή γηα 

ΟΣ 2008 ππεξζθειίδεη απηή ηνπ 2009.   

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 56. ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΤΦΔΛΖ ΚΑΤΗΜΟΤ Δ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΖ ΜΔΓΗΣΖ 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

Σα πνζνζηά αμηνπνίεζεο ηεο κέγηζηεο ηθαλφηεηαο ησλ δχν κνλάδσλ γηα ιεηηνπξγία 

κηθξνδηθηχνπ παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά ζηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ.  

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 57. ΠΟΟΣΟ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΜΔΓΗΣΖ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ MT&FC ΓΗΑ ΛΑ ΣΑ 

ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΔΗΓΤΖ DG ΓΗΑ ΟΣ 2008 
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Γηα κηθξή δηείζδπζε DG θαη γηα πςειή νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη νη δχν 

κηθξνπεγέο αμηνπνηνχλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ηθαλφηεηαο ηνπο (ηεο ηάμεο ηνπ 

99%). Καζψο απμάλεηαη ε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο φισλ ησλ κνλάδσλ, 

ζπκπεξηιακβελνκέλσλ ησλ αηνιηθψλ θαη θσηνβνιηατθψλ, ην πνζνζηφ απηφ 

κεηψλεηαη θαη κάιηζηα πνιχ πεξηζζφηεξν γηα ηελ θπςέιε θαπζίκνπ πνπ φπσο 

πξναλάθεξζεθε έρεη κεγαιχηεξν θφζηνο παξαγσγήο.    

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 58. ΠΟΟΣΟ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΜΔΓΗΣΖ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ MT&FC ΓΗΑ ΛΑ ΣΑ 

ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΔΗΓΤΖ DG ΓΗΑ ΟΣ 2009 

Σα δηαγξάκκαηα απηά δελ παξνπζηάδνληαη γηα ηα θσηνβνιηατθά θαη ηελ 

αλεκνγελλήηξηα θαζψο έρεη ππνηεζεί πιήξεο θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα αμηνπνίεζε ηεο 

παξαγσγήο ηνπο. 
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7.2 ύγθξηζε ελαξίσλ Microgrid a, b  θαη  c (δεύηεξε θαη ηξίηε 

παξαιιαγή) 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ αθνξνχλ ζηα ζελάξηα No DG, Only 

DG θαη microgrid. ηελ πξνζπάζεηα κειέηεο ηνπ κηθξνδηθηχνπ θαη εχξεζεο ηεο πην 

απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κειεηήζεθαλ δχν επηπιένλ παξαιιαγέο κηθξνδηθηχσλ. 

πλνιηθά κειεηήζεθαλ νη εμήο πεξηπηψζεηο: 

Microgrid (a): ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζεσξήζεθε φηη αμηνπνηείηαη εμ νινθιήξνπ θαη 

θαηά πξνηεξαηφηεηα φιε ε παξαγσγή ησλ ΑΠΔ (αλεκνγελλήηξηα θαη θσηνβνιηατθά) 

θαη γηα ηελ θάιπςε ηεο επηπιένλ δήηεζεο γίλεηαη νηθνλνκηθή θαηαλνκή, ζηελ νπνία 

κπαίλνπλ κφλν ε κηθξνηνπξκπίλα θαη ε θπςέιε θαπζίκνπ. 

Microgrid (b): ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε θσηνβνιηατθή θαη αηνιηθή ηνπηθή 

παξαγσγή ζπκπεξηιήθζεθε ζηε ζπλάξηεζε νηθνλνκηθήο βειηηζηνπνίεζεο απφ ηελ 

αξρή θαη εμ‟ νινθιήξνπ καδί βέβαηα κε ηηο παξαγσγέο ηεο κηθξνηνπξκπίλαο θαη ηεο 

θπςέιεο θαπζίκνπ.   

Microgrid (c): ζηελ ηξίηε απηή παξαιιαγή πινπνηήζεθε εηζαγσγή απνθιεηζηηθά ηνπ 

πιενλάζκαηνο αλαλεψζηκεο ηζρχνο ζηελ ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο. Με άιια 

ιφγηα, ππνινγίζζεθε ε αλαλεψζηκε ηζρχο πνπ παξάγεηαη ζε θάζε δπγφ ζε σξηαίν 

επίπεδν θαη ζπγθξίζεθε κε ηελ σξηαία δήηεζε θνξηίνπ. ηελ πεξίπησζε φπνπ ε 

ηνπηθή παξαγσγή ηνπ εθάζηνηε δπγνχ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε δήηεζε, 

ην σξηαίν πιεφλαζκα είλαη απηφ πνπ εηζάγεηαη ζηε ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο.  

ηε ζπλέρεηα ηα ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ησλ ηξηψλ κηθξνδηθηχσλ 

παξνπζηάδνληαη θαη ζρνιηάδνληαη.  

7.2.1 Κάιπςε Φνξηίνπ 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ θάιπςεο ηνπ θνξηίνπ απφ 

ηηο δηάθνξεο κνλάδεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο θαη ην δίθηπν γηα ηηο ηξεηο 

παξαιιαγέο κηθξνδηθηχσλ. Έρεη ζεσξεζεί ηηκή πψιεζεο ηεο αλαλεψζηκεο 

παξαγσγήο ίζε κε 1,4×ΟΣ γηα ην έηνο 2008 θαη εγθαηεζηεκέλε DG ηζρχο 88kW. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 59.  ΠΟΟΣΟ ΚΑΛΤΦΖ ΣΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ ΑΠΟ ΜΟΝΑΓΔ ΓΗΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟ 

ΓΗΚΣΤΟ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΧΝ ΓΗΑ ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ DG ΠΑΡΑΓΧΓΖ 88KW ΚΑΗ 

πσο αλακελφηαλ ηα πνζνζηά θάιπςεο ηνπ θνξηίνπ απφ ηηο δηάθνξεο κνλάδεο 

ηνπηθήο παξαγσγήο δελ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο. 

Δηδηθά ε παξαγσγή ηεο κηθξνηνπξκπίλαο γηα ηα κηθξνδίθηπα b θαη c θαιχπηεη 

αθξηβψο ην ίδην πνζνζηφ ηεο δήηεζεο ηζρχνο, ην νπνίν είλαη κφιηο 0,2% κεγαιχηεξν 

απφ ην αληίζηνηρν γηα ην microgrid a. Παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα εμάγνληαη θαη γηα ηελ 

θπςέιε θαπζίκνπ. Σν πνζνζηφ θάιπςεο ηνπ θνξηίνπ απφ ηελ παξαγσγή ηεο είλαη 

παξαπιήζην γηα ηηο παξαιιαγέο b θαη c θαη ιηγφηεξν απφ 1% απμεκέλν ζε ζρέζε κε 

απηφ ηνπ πξψηνπ κηθξνδηθηχνπ. Ζ κεγαιχηεξε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

παξαιιαγψλ, εληνπίδεηαη ζηελ παξαγσγή ησλ ΑΠΔ (αηνιηθψλ θαη θσηνβνιηατθψλ) 

θαη επνκέλσο ζηε εγρεφκελε απφ ην δίθηπν ηζρχ. ην microgrid α, ε αλαλεψζηκε 

παξαγσγή θαιχπηεη ην 8,3% ηεο δήηεζεο (6% αλεκνγελλήηξηα θαη 2,3% 

θσηνβνιηατθά), ηε ζηηγκή πνπ γηα ην microgrid b είλαη κεδεληθή θαη γηα ην microgrid 

c θαιχπηεη ην 6,2% ηνπ θνξηίνπ (4,3% αλεκνγελλήηξηα θαη 1,95% θσηνβνιηατθά).  

Σν πξψην κηθξνδίθηπν αμηνπνηεί πιήξσο θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ηηο αλαλεψζηκεο γηα 

απηφ θαη ε παξαγσγή ηνπο έρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θάιπςεο ηνπ θνξηίνπ. Σν 

δεχηεξν κηθξνδίθηπν, πνπ βάδεη φιεο ηηο κνλάδεο απφ ηελ αξρή ζε νηθνλνκηθή 

βειηηζηνπνίεζε , επηιέγεη λα κελ ρξεζηκνπνηεί ΑΠΔ. Ζ κεδεληθή αμηνπνίεζε ηνπο 

νθείιεηαη ζηελ πςειή ηηκή πψιεζεο ηεο παξαγσγήο ηνπο (1,4×ΟΣ). Ζ ηηκή απηή 

θαζηζηά ην θφζηνο ηεο αλαλεψζηκεο παξαγσγήο  αθξηβφηεξν φρη κφλν ζε ζρέζε κε ην 

θφζηνο παξαγσγήο ησλ άιισλ κηθξνπεγψλ αιιά θαη ζε ζχγθξηζε κε ην θφζηνο ηεο 

έγρπζεο ηζρχνο απφ ην αλάληε δίθηπν. Σέινο, ζην ηξίην κηθξνδίθηπν, ηα πνζνζηά 

θάιπςεο ηεο δήηεζεο απφ ΑΠΔ πξνθχπηνπλ απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ νηθνλνκηθή 

βειηηζηνπνίεζε ε παξαγσγή ησλ ΑΠΔ ππεηζέξρεηαη αθφηνπ θαιπθζεί ε δήηεζε ηνπ 

ηνπηθνχ δπγνχ. Σππηθά κέρξη λα θαιπθζεί ε απαίηεζε ηζρχνο ηνπ δπγνχ, ε 

αλαλεψζηκε παξαγσγή αμηνπνηείηαη ρσξίο λα ππφθεηηαη ζε έιεγρν απφ ην 

κηθξνδίθηπν. Δπνκέλσο, φζν ε παξαγσγή ησλ κηθξνπεγψλ είλαη κηθξφηεξε ηεο 

ηνπηθήο δήηεζεο, ην microgrid c έρεη ίδηα ζπκπεξηθνξά κε απηή ηνπ microgrid a. 

ηαλ φκσο ε παξαγσγή ησλ κηθξνπεγψλ μεπεξάζεη ηελ ηνπηθή δήηεζε 
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ζπκπεξηθέξεηαη πιένλ φπσο ην microgrid b. Ζ ζπγθεθξηκέλε παξαιιαγή παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα κεγάια επίπεδα δηείζδπζεο δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο. Γηα 

ην ιφγν απηφ παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 60 ε θάιπςε θνξηίνπ γηα εγθαηεζηεκέλε 

DG ηζρχ 248kW. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 60. ΠΟΟΣΟ ΚΑΛΤΦΖ ΣΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ ΑΠΟ ΜΟΝΑΓΔ ΓΗΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟ 

ΓΗΚΣΤΟ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΧΝ ΓΗΑ ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ DG ΠΑΡΑΓΧΓΖ 248KW ΚΑΗ 

ΠΧΛΖΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 1,4×ΟΣ 2008 

πσο ήηαλ αλακελφκελν, ζην πξψην κηθξνδίθηπν ε θάιπςε ηνπ θνξηίνπ απφ ΑΠΔ, 

απμήζεθε αλάινγα κε ηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο DG δηείζδπζεο (65% αχμεζε ηεο 

ζπλνιηθήο DG δηείζδπζεο- 65% αχμεζε ηεο θάιπςεο ηεο δήηεζεο απφ ΑΠΔ). ην 

δεχηεξν κηθξνδίθηπν, γηα κεγαιχηεξε δηείζδπζε DG ε παξαγσγή ησλ ΑΠΔ 

εμαθνινπζεί λα κελ αμηνπνηείηαη. Ζ απμεκέλε DG δηείζδπζε  ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

κε αμηνπνίεζε ηεο αλαλεψζηκεο παξαγσγήο απμάλεη ην πνζνζηφ θάιπςεο ηνπ 

θνξηίνπ απφ MT θαη FC ελψ κεηψλεη δξακαηηθά ην αληίζηνηρν πνζνζηφ θάιπςεο απφ 

ην δίθηπν. Ζ παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ησλ FC θαη ΜΣ έρεη επίζεο απμεζεί θαηά 65%. 

Ζ κηθξνηνπξκπίλα θαιχπηεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ θνξηίνπ θαζψο έρεη 

νηθνλνκηθφηεξε ιεηηνπξγία ζε ζρέζε κε ηελ θπςέιε θαπζίκνπ. Σέινο, ζην ηξίην 

κηθξνδίθηπν, ε θάιπςε ηνπ θνξηίνπ απφ Φ/Β θαη Α/Γ παξέκεηλε ζε παξαπιήζηα 

επίπεδα. Ζ αχμεζε, δειαδή, ηεο ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλε ηζρχoο ησλ κηθξνπεγψλ 

ζην κηθξνδίθηπν c, δελ νδήγεζε ζε αχμεζε ηεο αμηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο ΑΠΔ απφ 

ην κηθξνδίθηπν γηαηί ε πιενλάδνπζα παξαγσγή ησλ ΑΠΔ ππεηζήιζε ζηελ νηθνλνκηθή 

θαηαλνκή ηνπ κηθξνδηθηχνπ θαη απνξξίθζεθε θαζφηη αθξηβφηεξε. Ζ ηηκή ηεο φκσο 

είλαη πςειή θαη ην κηθξνδίθηπν θαηαιήγεη λα κελ ηελ αμηνπνηεί. Σε ζέζε ηεο ζηελ 

παξαγσγή πήξαλ ε κηθξνηνπξκπίλα θαη ε θπςέιε θαπζίκνπ, κε κεγαιχηεξε ηε 

ζπκκεηνρή ηεο θζελφηεξεο κηθξνηνπξκπίλαο. 

7.2.2 Μειέηε Κόζηνπο 

Δλδηαθέξνπζα θξίλεηαη ε παξνπζίαζε κηαο νηθνλνκηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ κηθξνδηθηχνπ ζηηο δηάθνξεο παξαιιαγέο ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, παξνπζηάδεηαη 

αθνινχζσο ην εηήζην θφζηνο ησλ ηξηψλ κηθξνδηθηχσλ γηα δηείζδπζε DG 248kW θαη 



Κεθάιαην 7: Απνηειέζκαηα Δθαξκνγήο Η 

231 

 

γηα πςειή νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο. Γεδνκέλα γηα φιεο ηηο ηηκέο πψιεζεο ηεο 

παξαγσγήο ΑΠΔ, πνπ έρνπλ κειεηεζεί, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζρεδίαζε ηνπ 

αθφινπζνπ δηαγξάκκαηνο. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 61. ΔΣΖΗΟ ΚΟΣΟ ΓΗΑ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ ΓΗΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 248 KW ΓΗΑ 

ΤΦΖΛΖ ΟΡΗΑΚΖ ΣΗΜΖ 

Καη ζηα ηξία κηθξνδίθηπα παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ θφζηνπο κε ηελ αχμεζε ηεο 

ηηκήο πψιεζεο ηεο παξαγσγήο ησλ ΑΠΔ. Γηα ηηκή 1,4×ΟΣ ην θφζηνο γηα ην 

microgrid a αλέξρεηαη ζηα 166.403€ θαη είλαη ην κεγαιχηεξν ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

άιιεο δχν παξαιιαγέο, ηα θφζηε ησλ νπνίσλ είλαη  153.596€ θαη 148.579€ 

αληίζηνηρα. Γηα δσξεάλ παξνρή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο θαη ηηκνιφγεζε ηεο κε 

0,5×ΟΣ, ηα θφζηε γηα ηξία κηθξνδίθηπα είλαη ίζα αλά πεξίπησζε. Αλέξρνληαη ζε 

131.629€ θαη 143.032€ αληίζηνηρα. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα παξαηίζεηαη ην πνζνζηφ κείσζεο ηνπ εηήζηνπ ελεξγεηαθνχ 

θφζηνπο ησλ microgrids b θαη c ζε ζρέζε κε ην Microgrid a, πνπ είλαη θαη 

πεξηζζφηεξν δαπαλεξφ ζην βαζκφ πνπ δελ βειηηζηνπνηεί αιιά ελζσκαηψλεη ην 

ζχλνιν ηεο παξαγσγήο ΑΠΔ. Σν δηάγξακκα αληηζηνηρεί ζε επίπεδν δηείζδπζεο 

δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο 248kW, πςειή νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο (2008) θαη 

κειεηάηαη γηα φιεο ηηο ηηκέο πψιεζεο ηεο αλαλεψζηκεο παξαγσγήο. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 62. ΠΟΟΣΟ ΜΔΗΧΖ ΣΧΝ ΑΠΧΛΔΗΧΝ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ MICROGRID A ΓΗΑ 248KW 

ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ DG ΗΥΤ ΚΑΗ ΟΣ 2008 ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΔ ΣΗΜΔ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ην δηάγξακκα 62 θαίλεηαη φηη απφ άπνςε θφζηνπο ε πεξίπησζε ηνπ κηθξνδηθηχνπ b 

είλαη ε πην ζπκθέξνπζα. Απηφ είλαη ινγηθφ, θαζψο φιεο νη πεγέο δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο ππφθεηληαη ζε νηθνλνκηθφ έιεγρν θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θάιπςε ηνπ 

θνξηίνπ εμαξηάηαη απφ ην απνηέιεζκα ηεο βειηηζηνπνίεζεο, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην κηθξνδίθηπν. Μεγαιχηεξε κείσζε παξαηεξείηαη γηα πψιεζε 

ηεο αλαλεψζηκεο παξαγσγήο κε ηηκή δηπιάζηα απηήο ηεο κέζεο νξηαθήο ηηκήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ζ κείσζε απηή αγγίδεη ην 16,5% ζε ζρέζε κε ην microgrid a. Κάηη 

ηέηνην είλαη ινγηθφ δηφηη ην microgrid a ππνρξενχηαη λα αμηνπνηήζεη φιε ηελ 

αλαλεψζηκε παξαγσγή ελψ ην microgrid b επηιέγεη λα θαιχςεη ηε δήηεζε ησλ δπγψλ 

κε ηελ παξαγσγή ησλ άιισλ θζελφηεξσλ κηθξνπεγψλ ή αθφκα θαη κε ηζρχ απφ ην 

δίθηπν, φπνηε απηφ ζπκθέξεη. πλεπψο, ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζε ζρέζε κε ην πξψην 

κηθξνδίθηπν κεηψλεηαη φζν ε ηηκνιφγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ αηνιηθψλ θαη 

θσηνβνιηατθψλ απμάλεηαη. Σελ ίδηα ζπκπεξηθνξά παξνπζηάδεη θαη ην microgrid c, 

αιιά ηα πνζνζηά κείσζεο ηνπ θφζηνπο είλαη κηθξφηεξα, δηφηη ε νηθνλνκηθή 

βειηηζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη αθνχ πξψηα θαιπθζεί ε δήηεζε ηνπ ηνπηθνχ 

δπγνχ. πγθεθξηκέλα, ην πνζνζηφ κείσζεο γηα ηηκή πψιεζεο 2×ΟΣ ζε ζρέζε κε ην 

micrνgrid a είλαη 11,5%. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηηκή πψιεζεο 1,4×ΟΣ είλαη: 

10,7% γηα ην microgrid b θαη 7,7% γηα ην microgrid c. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, 

γηα δσξεάλ παξνρή αλαλεψζηκεο παξαγσγήο δελ παξνπζηάδνληαη αιιαγέο ζην 

θφζηνο ζε θακία απφ ηηο ηξείο παξαιιαγέο. Σν γεγνλφο απηφ είλαη αλακελφκελν 

θαζψο ε δσξεάλ πψιεζε αλαλεψζηκεο ηζρχνο ζπλεπάγεηαη φηη νη αλαλεψζηκεο 

ζπκβάιινπλ ζε θάζε πεξίπησζε ζηελ πην νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ελφο δηθηχνπ.  

Ζ πξνεγνχκελε αλάιπζε θφζηνπο έγηλε γηα έλα κφλν επίπεδν δηείζδπζεο 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. Δλδηαθέξνλ φκσο παξνπζηάδεη ε ζπκπεξηθνξά ησλ ηξηψλ 

κηθξνδηθηχσλ γηα δηάθνξα επίπεδα δηείζδπζεο. ηα δηαγξάκκαηα 63 θαη 64 

παξνπζηάδεηαη ην εηήζην ελεξγεηαθφ θφζηνο ησλ ηξηψλ παξαιιαγψλ κηθξνδηθηχνπ 

θαζψο θαη ησλ ζελαξίσλ Only θαη No DG γηα ζπγθξηηηθνχο ιφγνπο. Δμεηάδνληαη φια 
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ηα επίπεδα δηείζδπζεο απφ 88-348kW γηα ηηκή πψιεζεο ηεο θσηνβνιηατθήο θαη 

αηνιηθήο παξαγσγήο ίζε κε 1,4×ΟΣ θαη γηα νξηαθέο ηηκέο ησλ εηψλ 2008 θαη 2009. 

Γηα νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο 2009 παξαηίζεληαη θαη κηθξφηεξα επίπεδα 

δηείζδπζεο ζην βαζκφ πνπ βνεζνχλ ψζηε λα γίλεη εκθαλέζηεξε ε ιεηηνπξγία ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 63. ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΣΖΗΟ ΚΟΣΟ ΓΗΑ ΛΑ ΣΑ ΔΝΑΡΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ 

ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟΤ ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΔΗΓΤΖ ΓΗΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ  ΜΔ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 

ΣΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΊΖ ΜΔ 1,4×ΟΣ2008 

Ζ κνξθή ησλ θακππιψλ ησλ ζελαξίσλ No DG, Only DG θαη  Microgrid a έρεη 

πεξηγξαθεί θαη αλαιπζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. Δδψ παξνπζηάδνληαη γηα θαζαξά 

ζπγθξηηηθνχο ιφγνπο. Γηα κηθξά επίπεδα DG δηείζδπζεο δελ παξαηεξείηαη κεγάιε 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ παξαιιαγψλ κηθξνδηθηχνπ. Με ηελ αχμεζε φκσο 

ηεο δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ εγθαηεζηεκέλε DG ηζρχ 108kW 

θαη άλσ αξρίδεη λα γίλεηαη εκθαλήο ε νηθνλνκηθά απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ 

παξαιιαγψλ microgrid b θαη microgrid c ζε ζρέζε κε ην microgrid a. Καη ζηα ηξία 

κηθξνδίθηπα παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ θφζηνπο κε αχμεζε ηεο DG δηείζδπζεο. Δλψ 

γηα ηα κηθξνδίθηπα b θαη c ε κείσζε ζπλερίδεηαη αθφκα θαη γηα κεγάια επίπεδα 

δηείζδπζεο DG, γηα ην κηθξνδίθηπν a ππάξρεη έλα φξην πέξα απφ ην νπνίν ην θφζηνο 

αξρίδεη λα απμάλεηαη. Σν φξην απηφ είλαη ην ειάρηζην ηεο ζπλάξηεζεο πνπ απεηθνλίδεη 

ην θφζηνο ηνπ κηθξνδηθηχνπ a. Σν ειάρηζην έρεη ππνινγηζηεί ίζν κε 165.820€ γηα DG 

δηείζδπζε 209kW, ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. ε αληίζεζε κε ην πξψην κηθξνδίθηπν, 

ηα άιια δχν ζπλερίδνπλ λα παξνπζηάδνπλ θζίλνπζα πνξεία θαη γηα κεγαιχηεξε DG 

δηείζδπζε κέρξη 308kW φπνπ θαίλεηαη λα ηείλνπλ ζε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θφζηνπο 

ηνπο.  

ζνλ αθνξά ζηηο παξαιιαγέο b θαη c, θζελφηεξε είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ ζην νπνίν φιεο νη κηθξνπεγέο ζπκκεηέρνπλ απφ ηελ αξρή ζηελ 

νηθνλνκηθή βειηηζηνπνίεζε (microgrid b).  κσο, φπσο θαίλεηαη ζηα δηαγξάκκαηα 59 

θαη 60, έλα ηέηνην ζελάξην, γηα ηηκή πψιεζεο ηεο αλαλεψζηκεο παξαγσγήο 1,4×ΟΣ, 
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αθπξψλεη ηε ιεηηνπξγία ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαζψο επηιέγεη, ζηα 

πιαίζηα ηεο βέιηηζηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο, λα κελ ηηο ρξεζηκνπνηεί. Γηα λα είλαη 

εθαξκφζηκν θαη „θηιηθφ‟ πξνο ην πεξηβάιινλ έλα ηέηνην κηθξνδίθηπν ζα πξέπεη λα 

επηθνξηηζηεί θαη κε ηνλ έιεγρν ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ. Αλάινγε κειέηε παξ‟ φια 

απηά δελ εκπίπηεη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 64. ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΣΖΗΟ ΚΟΣΟ ΓΗΑ ΛΑ ΣΑ ΔΝΑΡΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ 

ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟΤ ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΔΗΓΤΖ ΓΗΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 

ΣΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 1,4×ΟΣ 2009 

ηελ πεξίπησζε ρακειήο νξηαθήο ηηκήο ηνπ ζπζηήκαηνο, ην ππφ κειέηε δίθηπν, 

ζπκπεξηθέξεηαη, γηα ηα δηάθνξα ζελάξηα ιεηηνπξγίαο, θαη‟ αλάινγν ηξφπν κε απηφλ 

πνπ πεξηγξάθεθε γηα πςειή νξηαθή ηηκή ζπζηήκαηνο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ηζρχεη 

επίζεο φηη νηθνλνκηθφηεξε φισλ είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ microgrid b, γηα ιφγνπο πνπ 

έρνπλ ήδε πεξηγξαθεί. Δδψ ε ζπλνιηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο είλαη κηθξφηεξε ιφγσ 

ρακειήο νξηαθήο ηηκήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε θιηκαθσηή 

κείσζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο δχν παξαιιαγέο κηθξνδηθηχνπ γηα 208kW θαη 308kW 

δηείζδπζε DG ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζζήθε λέσλ κνλάδσλ. 

7.2.3 Μειέηε Απσιεηώλ Γηα Όια Σα Δπίπεδα Γηείζδπζεο 

Παξαθάησ θαίλνληαη δηαγξάκκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο εηήζηεο απψιεηεο ησλ ηξηψλ 

κηθξνδηθηχσλ γηα ηα ππφ κειέηε ζελάξηα, ζε επίπεδν δηείζδπζεο 148kW. Σν 

δηάγξακκα έγηλε γηα ηηκή πψιεζεο ηεο αλαλεψζηκεο παξαγσγήο 1,4×ΟΣ ηφζν γηα 

πςειή φζν θαη γηα ρακειή νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 65. ΔΣΖΗΔ ΑΠΧΛΔΗΔ 2008  ΚΑΗ  2009 ΓΗΑ ΣΑ ΣΡΗΑ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΑ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ 

ΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΠΔ 1,4×ΟΣ. 

Σν κέγεζνο ησλ απσιεηψλ ηνπ δηθηχνπ, θαηά θαλφλα, ζρεηίδεηαη κε ηε δηαδξνκή πνπ 

δηαλχεη ην ειεθηξηθφ ξεχκα απφ ηελ παξαγσγή έσο ηελ θαηαλάισζε. ηε 

δηαλεκεκέλε παξαγσγή παξαηεξνχληαη κηθξφηεξεο απψιεηεο ιφγσ ηνπηθήο θάιπςεο 

ηνπ θνξηίνπ θαη ζπλεπψο ε εγρεφκελε ηζρχο απφ ην θεληξηθφ δίθηπν ζεκαηνδνηεί θαη 

αχμεζε ησλ απσιεηψλ. ε ιεηηνπξγία κηθξνδηθηχνπ ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ην 

παξαπάλσ αλαηξείηαη. Ζ νηθνλνκηθή θαηαλνκή επηιέγεη ηα ζεκεία ιεηηνπξγίαο 

απνθιεηζηηθά κε νηθνλνκηθά θξηηήξηα. Γηα ην ιφγν απηφ, ε παξαγσγή ησλ 

κηθξνπεγψλ δπλεηηθά δηαλχεη κεγάιεο δηαδξνκέο πξνζεγγίδνληαο απνκαθξπζκέλνπο 

θφκβνπο εληφο κηθξνδηθηχνπ γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη απμεκέλεο απψιεηεο.   

πσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 65, ηφζν γηα πςειή φζν θαη γηα ρακειή νξηαθή ηηκή 

ηνπ ζπζηήκαηνο, ην κηθξνδίθηπν (a) έρεη ηηο κεγαιχηεξεο απψιεηεο ελψ ην 

κηθξνδίθηπν (b) έρεη ηηο κηθξφηεξεο. Ζ αμηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ησλ δηαθφξσλ 

κνλάδσλ απφ ηα κηθξνδίθηπα θαη ε ηοπολογία ηνπ δηθηχνπ, αηηηνινγνχλ ην γεγνλφο 

απηφ. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ πεξίπησζε πςειήο νξηαθήο ηηκήο ηνπ ζπζηήκαηνο νη 

εηήζηεο παξαγσγέο ησλ κηθξνπεγψλ γηα ηα ηξία κηθξνδίθηπα θαίλνληαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα: 

Μνλάδεο 

Γηαλεκεκέλεο 

Παξαγσγήο 

Παξαγσγή (MWh) 

Microgrid (a) Microgrid (b) Microgrid (c) 

MT 353 382 374 

FC 380 395 391 

WT 82,6 0 39,4 

PV4 24 0 14 

PV5 7,5 0 7,5 
ΠΗΝΑΚΑ 22.  ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΗΚΡΟΠΖΓΧΝ ΓΗΑ ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ DG ΠΑΡΑΓΧΓΖ 148KW ΚΑΗ ΣΗΜΖ 

ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 1,4×ΟΣ 2008 
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Ζ εηήζηα δήηεζε ησλ δπγψλ ηνπ ππφ κειέηε δηθηχνπ ζηνπο νπνίνπο έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί νη κηθξνπεγέο δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 23. 

Επγόο 
Δηήζηα Εήηεζε 

Φνξηίνπ (MWh) 

4 53,4 

5 23,6 

6 59,1 

7 236,3 

ΠΗΝΑΚΑ 23.  ΔΣΖΗΑ ΕΖΣΖΖ ΕΤΓΧΝ 4,5,6,7 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ πηλάθσλ θαη γηα επίπεδν δηείζδπζεο δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο 

148 kW πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

Microgrid (a): Ζ αλεκνγελλήηξηα θαη ηα θσηνβνιηατθά ζηνλ θφκβν 4 θαιχπηνπλ φιε 

ηελ ηνπηθή δήηεζε θαη εγρένπλ 53,2 ΜWh ζε γεηηνληθνχο δπγνχο. Ζ θπςέιε 

θαπζίκνπ θαη ε κηθξνηνπξκπίλα θαιχπηνπλ επίζεο ηε δήηεζε ησλ δπγψλ ζηνπο 

νπνίνπο έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαη εγρένπλ 320,9MWh θαη 116,7MWh αληηζηνίρσο ζε 

δηπιαλνχο δπγνχο. Σν θσηνβνιηατθφ ζηνλ θφκβν 5 θαιχπηεη κφλν έλα κέξνο ηεο 

δήηεζεο ηνπ ηνπηθνχ δπγνχ. πλεπψο, ζην ππφ εμέηαζε κηθξνδίθηπν έρεη θαιπθζεί ε 

δήηεζε φισλ ησλ δπγψλ φπνπ ζπλδένληαη ηα νηθηζηηθά θνξηία, κε κφλε εμαίξεζε ηνλ 

δπγφ 5, γηα ηνλ νπνίν απαηηνχληαη επηπιένλ 16,1MWh γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηνπ 

θνξηίνπ. Άξα ε πιενλάδνπζα παξαγσγή ησλ κηθξνπεγψλ –κε δεδνκέλν φηη πξψηηζηα 

θαιχπηνπλ ηε δήηεζε ηνπ δπγνχ 5- γηα ηελ θάιπςε ηνπ θνξηίνπ άιισλ πην 

απνκαθξπζκέλσλ δπγψλ ηνπ κηθξνδηθηχνπ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 474,7 MWh. 

Microgrid (b): Ζ αλεκνγελλήηξηα θαη ηα θσηνβνιηατθά φισλ ησλ δπγψλ έρνπλ 

κεδεληθή παξαγσγή ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο βειηηζηνπνίεζεο πνπ επηηειεί ην 

κηθξνδίθηπν. Δπνκέλσο, ε δήηεζε ησλ δπγψλ 4 θαη 5 πξέπεη λα θαιπθζεί απφ ηελ 

παξαγσγή άιισλ DG κνλάδσλ ή απφ ην δίθηπν. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε παξαγσγή 

ηεο κηθξνηνπξκπίλαο θαη ηεο θπςέιεο θαπζίκνπ θαιχπηεη ηε δήηεζε ησλ δπγψλ 7 θαη 

6 ελψ δεκηνπξγεί πιενλάδνπζα ηζρχ 145,7MWh θαη 335,9MWh αληίζηνηρα. Έηζη, 

αθνχ θαιπθζεί ε δήηεζε ησλ δπγψλ 4 θαη 5, πνπ είλαη γεηηνληθνί ησλ 6 θαη 7, 

απνκέλνπλ επηπιένλ 404,6 MWh γηα ηξνθνδφηεζε πεξηζζφηεξν „απνκαθξπζκέλσλ‟ 

δπγψλ ηνπ κηθξνδηθηχνπ. 

Microgrid (c):  Ζ αλεκνγελλήηξηα θαη ηα θσηνβνιηατθά θαιχπηνπλ αθξηβψο ηε 

δήηεζε ηνπ δπγνχ 4 θαη θαηά έλα πνζνζηφ ηε δήηεζε ηνπ δπγνχ 5. Ζ θπςέιε 

θαπζίκνπ θαη ε κηθξνηνπξκπίλα θαιχπηνπλ ηε δήηεζε ηζρχνο ησλ δπγψλ ηνπο θαη 

δίλνπλ επηπιένλ 331,9 MWh θαη 137,7 MWh. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην 

κηθξνδίθηπν θαιχπηεη φιν ην νηθηζηηθφ θνξηίν απφ ηηο DG πεγέο κε εμαίξεζε έλα 

κέξνο ηνπ δπγνχ 5. Σν πεξαηηέξσ πιεφλαζκα ηζρχνο είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 

453,5MWh, ε νπνία θαιχπηεη ηε δήηεζε άιισλ πην καθξηλψλ δπγψλ. 

Ζ παξαπάλσ αλάιπζε δηθαηνινγεί ηε κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο 65. Σν κηθξνδίθηπν a 

εγρέεη κεγαιχηεξε ηζρχ ζε απνκαθξπζκέλα θνξηία ζπγθξηηηθά κε ηα άιια δχν 

κηθξνδίθηπα. Καηά αληηζηνηρία ην κηθξνδίθηπν b εγρέεη ηε κηθξφηεξε. 

πκπεξαζκαηηθά, νη απψιεηεο ηνπ κηθξνδηθηχνπ a είλαη νη κεγαιχηεξεο θαη ηνπ c νη 

κηθξφηεξεο ελψ νη απψιεηεο ηνπ κηθξνδηθηχνπ  b είλαη κεηαμχ ησλ άιισλ δχν. Με 
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αλάινγν ηξφπν κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ νη απψιεηεο ησλ ηξηψλ κηθξνδηθηχσλ θαη γηα 

ην έηνο 2009. 

Οη επί ηηο εθαηφ δηαθνξά ησλ εηήζησλ απσιεηψλ ησλ παξαιιαγψλ b θαη c ζε ζρέζε 

κε ην πξψην κηθξνδίθηπν θαίλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί. Σα πνζνζηά 

αθνξνχλ ηελ πεξίπησζε πψιεζεο ηεο παξαγσγήο ΑΠΔ 1,4×ΟΣ θαη γηα ηα δχν έηε 

κε εγθαηεζηεκέλε DG ηζρχ 148kW. 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 66. ΔΠΗ ΣΗ ΔΚΑΣΟ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΧΝ ΑΠΧΛΔΗΧΝ ΣΧΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΧΝ B ΚΑΗ C Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ 

ΠΡΧΣΟ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΟΡΗΑΚΔ ΣΗΜΔ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΠΧΛΖΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 1,4×ΟΣ. ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ DG ΓΗΔΗΓΤΖ 148KW. 

Αθνινχζσο παξαηίζεληαη ηα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φκσο 

φισλ ησλ επηπέδσλ δηείζδπζεο δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο. Παξνπζηάδνληαη θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ινηπψλ ζελαξίσλ γηα θαζαξά ζπγθξηηηθνχ ιφγνπο θαζψο ε κνξθή 

ηνπο έρεη ήδε κειεηεζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 67. ΔΣΖΗΔ ΑΠΧΛΔΗΔ ΓΗΑ ΣΑ ΣΡΗΑ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΑ ΚΑΗ ΣΑ ΔΝΑΡΗΑ NO DG ΚΑΗ ONLY DG 

ΓΗΑ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΠΔ 1,4×ΟΣ 2008  

πσο αλακελφηαλ νη θακπχιεο ησλ κηθξνδηθηχσλ είλαη ηεο ίδηαο κνξθήο αθνχ 

κειεηψληαη παξαιιαγέο ηνπ ίδηνπ ζελαξίνπ. Γηα κηθξά επίπεδα δηείζδπζεο ηεο 

δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο νη απψιεηεο ησλ ηξηψλ κηθξνδηθηχσλ είλαη παξαπιήζηεο, 

κηθξφηεξεο απφ απηέο ηνπ No DG ζελαξίνπ θαη κεγαιχηεξεο ζε ζρέζε κε ην Only DG 

ζελάξην. Με ηελ αχμεζε ηεο DG δηείζδπζεο νη απψιεηεο ησλ κηθξνδηθηχσλ 

απμάλνπλ. Γηα δηείζδπζε DG 148-228kW ην κηθξνδίθηπν a έρεη ειαθξψο 

κεγαιχηεξεο απψιεηεο ζε ζρέζε κε ηα άιια δχν κηθξνδίθηπα. Γηα κεγαιχηεξε φκσο 

δηείζδπζε νη απψιεηεο φισλ ησλ κηθξνδηθηχσλ ηείλνπλ λα ζηαζεξνπνηεζνχλ θαη 

κάιηζηα κε ην κηθξνδίθηπν b λα έρεη ηηο κεγαιχηεξεο απψιεηεο θαη ην a ηηο 

κηθξφηεξεο.  

πκπεξαζκαηηθά, γηα ιεηηνπξγία ππφ πςειή νξηαθή ηηκή ζπζηήκαηνο, δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη θάπνηα παξαιιαγή κηθξνδηθηχνπ ζεκεηψλεη ζηαζεξά κεγαιχηεξεο ή 

κηθξφηεξεο απψιεηεο θαζψο απηφ, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 67, εμαξηάηαη απφ ην 

επίπεδν DG δηείζδπζεο θαη ηελ ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ, νη πξνυπνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεη ε νηθνλνκηθή 

βειηηζηνπνίεζε, ε δήηεζε θάζε δπγνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ σξηαία παξαγσγή ησλ 

ΑΠΔ θαη ηελ ηηκνιφγεζε ηεο παξαγσγήο ηνπο αιιά θπξίσο ε ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ 

θαζνξίδεη ηελ πεξηζζφηεξε ή ιηγφηεξε ηνπηθή θάιπςε ηνπ θνξηίνπ. Απηή κε ηε ζεηξά 

ηεο δηακνξθψλεη ηηο ζπλνιηθέο απψιεηεο ηνπ κηθξνδηθηχνπ. πγθεθξηκέλα, 

θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη ην πφζν παξάγεη ε θάζε DG γελλήηξηα θαη πνηνπο δπγνχο 

επηιέγεηαη απηή λα ηξνθνδνηήζεη θάζε θνξά. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 68.  ΔΣΖΗΔ ΑΠΧΛΔΗΔ ΓΗΑ ΣΑ ΣΡΗΑ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΑ ΚΑΗ ΣΑ ΔΝΑΡΗΑ NO DG ΚΑΗ ONLY DG 

ΓΗΑ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΠΔ 1,4×ΟΣ 2009 

ηαλ ηα ηξία κηθξνδίθηπα ιεηηνπξγνχλ ππφ ρακειή νξηαθή ηηκή ζπζηήκαηνο γηα 

ρακειά επίπεδα DG δηείζδπζεο έρνπλ ηηο ίδηεο απψιεηεο. Σν πξψην κηθξνδίθηπν έρεη, 

γηα επίπεδα δηείζδπζεο κεγαιχηεξα απφ 128 kW πεξηζζφηεξεο απψιεηεο απφ απηέο 

ησλ άιισλ δχν παξαιιαγψλ. Σαπηφρξνλα, ην ηξίην κηθξνδίθηπν έρεη πεξηζζφηεξεο 

απψιεηεο απφ ην δεχηεξν.  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ζε δηάγξακκα ν ηξφπνο κεηαβνιήο ησλ απσιεηψλ ησλ 

κηθξνδηθηχσλ b&c αλάινγα κε ηελ ηηκή πψιεζεο ηεο παξαγσγήο ησλ ΑΠΔ θαη γηα ηα 

δχν έηε. 

 

(α) 

 

(β) 
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(γ) 

 

(δ) 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 69.  (Α) ΔΣΖΗΔ ΑΠΧΛΔΗΔ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟΤ B ΑΝΑ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ DG ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ 

ΣΗΜΔ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΟΣ 2008 (Β)  ΔΣΖΗΔ ΑΠΧΛΔΗΔ 

ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟΤ C ΑΝΑ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ DG ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΣΗΜΔ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΟΣ 2008 (Γ) ΔΣΖΗΔ ΑΠΧΛΔΗΔ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟΤ B ΑΝΑ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ DG ΓΗΑ 

ΟΛΔ ΣΗ ΣΗΜΔ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΟΣ 2009 (Γ) ΔΣΖΗΔ ΑΠΧΛΔΗΔ 

ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟΤ C ΑΝΑ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ DG ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΣΗΜΔ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΟΣ 2009 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα ζπκπεξαίλνπκε φηη γηα ηηκέο πψιεζεο ηεο 

αλαλεψζηκεο παξαγσγήο κηθξφηεξεο ηεο ΟΣ (θαη γηα ην 2008 θαη γηα ην 2009) θαη 

γηα ηα δχν κηθξνδίθηπα νη θακπχιεο απσιεηψλ ηαπηίδνληαη. Απηφ ήηαλ αλακελφκελν 

επεηδή κηα θζελή αλαλεψζηκε παξαγσγή επηιέγεηαη απφ ην κηθξνδίθηπν, θαη ζηηο δχν 

παξαιιαγέο, πάληα σο ε βέιηηζηε νηθνλνκηθά θαη άξα αμηνπνηείηαη πιήξσο. Σν 

γεγνλφο απηφ θαζνξίδεη ηελ παξαγσγή θαη ησλ άιισλ κνλάδσλ θαη άξα θαη ηηο 

απψιεηεο. Σα ίδηα ζπκπεξάζκαηα, αιιά απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία, εμάγνληαη γηα 

ηα δχν κηθξνδίθηπα ζηελ πεξίπησζε πψιεζεο ηεο αλαλεψζηκεο παξαγσγήο κε ηηκή 

κεγαιχηεξε ηεο νξηαθήο ηηκήο ηνπ ζπζηήκαηνο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε 

αλαλεψζηκε παξαγσγή είλαη αθξηβή, θαη ζην βαζκφ πνπ εκπεξηέρεηαη ζηελ 

νηθνλνκηθή βειηηζηνπνίεζε επηιέγεηαη λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη. Απηφ, φπσο 

αλαθέξζεθε, θαζνξίδεη ηελ παξαγσγή θαη ησλ άιισλ κνλάδσλ θαη άξα θαη ηηο 

απψιεηεο, νη νπνίεο θαηαιήγνπλ λα είλαη ίδηεο. Γηα ρακειή νξηαθή ηηκή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ε θακπχιε γηα ηηκή πψιεζεο ΑΠΔ ίζε κε ηελ νξηαθή ηηκή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηαπηίδεηαη κε απηέο γηα κε ηηκνιφγεζε ηνπο. Αληίζεηα γηα πςειή νξηαθή 

ηηκή ε αληίζηνηρε θακπχιε πξνζεγγίδεη απηή ηεο κε ηηκνιφγεζεο γηα κηθξά επίπεδα 

δηείζδπζεο DG θαη γηα κεγάια επίπεδα DG δηείζδπζεο θαηαιήγεη λα ζπκπίπηεη κε 

απηή ηεο ηηκνιφγεζεο 1,4 θαη 2×ΟΣ. 

Γηα ηηκέο πψιεζεο κηθξφηεξεο ηεο κέζεο νξηαθήο ηηκήο ηνπ ζπζηήκαηνο ηα 

κηθξνδίθηπα b θαη c παξνπζηάδνπλ ηηο ίδηεο απψιεηεο θαη ην 2008 θαη ην 2009. Γηα ηηο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο πψιεζεο έρεη γίλεη ήδε ζχγθξηζε θαη ησλ ηξηψλ κηθξνδηθηχσλ 

(δηαγξάκκαηα 67 & 68). 

Δλψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ κηθξνδηθηχνπ a, νη απψιεηεο, ε παξαγσγή ησλ ΑΠΔ, ησλ 

MT, ησλ FC θαη ε έγρπζε απφ ην δίθηπν παξακέλνπλ ζηαζεξά αλεμαξηήησο ηηκψλ 

πψιεζεο αλαλεψζηκσλ γηα θάζε έηνο δελ ζπκβαίλεη ην ίδην γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

κηθξνδηθηχσλ b θαη c. ηηο δχν απηέο παξαιιαγέο ε παξαγσγή ησλ ΑΠΔ, νιφθιεξε 

(microgrid b) ή κέξνο ηεο (πιενλάδνπζα-microgrid c), ζπλππνινγίδεηαη ζηελ 

νηθνλνκηθή βειηηζηνπνίεζε πνπ ην κηθξνδίθηπν πξαγκαηνπνηεί.   Απηφ ζεκαίλεη φηη 
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νη απψιεηεο θαη νη παξαγσγέο φισλ ησλ κνλάδσλ αιιάδνπλ αλάινγα κε ηελ ηηκή 

πψιεζεο ηεο αλαλεψζηκεο παξαγσγήο. 

7.2.4 Μειέηε Δγρεόκελεο Από Σν Γίθηπν Ηζρύνο Γηα Σηκή Πώιεζεο ΑΠΔ 

1,4×κΟΣ 

ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη  ε ζπλνιηθή εηήζηα εγρεφκελε 

ηζρχο ησλ ηξηψλ κηθξνδηθηχσλ θαη ησλ ινηπψλ ζελαξίσλ γηα θαζαξά ζπγθξηηηθνχο 

ιφγνπο. Σα δηαγξάκκαηα ζρεδηάζηεθαλ γηα ηηκή πψιεζεο ηεο αλαλεψζηκεο 

παξαγσγήο ίζε κε 1,4×ΟΣ θαη γηα ηα δχν έηε θαη αθνξνχλ φια ηα επίπεδα 

δηείζδπζεο ηηο δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 70: ΔΣΖΗΑ ΔΓΥΤΖ ΗΥΤΟ ΓΗΑ ΣΑ ΣΡΗΑ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΑ ΚΑΗ ΣΑ ΔΝΑΡΗΑ NO DG ΚΑΗ ONLY 

DG ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΔΗΓΤΖ ΓΗΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔ 1,4×ΟΣ 2008  

Ζ εγρεφκελε απφ ην δίθηπν ηζρχο είλαη ίδηαο κνξθήο θαη ζηα ηξία ζελάξηα ελψ νη 

ηηκέο ηεο είλαη παξαπιήζηεο. Γηα επίπεδα δηείζδπζεο απφ 88-208kW, ην κηθξνδίθηπν 

b δέρεηαη κεγαιχηεξε ηζρχ απφ ην δίθηπν ζε ζρέζε κε ην κηθξνδίθηπν c πνπ κε ηε 

ζεηξά ηνπ δέρεηαη πεξηζζφηεξε ηζρχ απφ ην αλάληε δίθηπν ζε ζρέζε κε ην 

κηθξνδίθηπν a. Σν κηθξνδίθηπν a ρξεζηκνπνηεί φιε ηελ ηζρχ πνπ παξάγεηαη απφ ηα 

θσηνβνιηατθά θαη ηελ αλεκνγελλήηξηα γηα ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο νπφηε ην κέξνο 

ηνπ θνξηίνπ πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί απφ ηηο άιιεο κηθξνπεγέο θαη ην δίθηπν είλαη 

ζαθψο κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε ηα άιια κηθξνδίθηπα. Σν γεγνλφο απηφ αηηηνινγεί ηηο 

ζπλνιηθά ιηγφηεξε έγρπζε απφ ην δίθηπν ζπγθξηηηθά κε ηηο παξαιιαγέο b θαη c. Καηά 

αληηζηνηρία, ην κηθξνδίθηπν c πνπ αμηνπνηεί κέξνο κφλν ηεο αλαλεψζηκεο παξαγσγήο 

ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε παξαγσγή απφ ηηο άιιεο κηθξνπεγέο θαη ην δίθηπν γηα ηελ 

θάιπςε ηνπ θνξηίνπ ζπγθξηηηθά κε ην κηθξνδίθηπν a θαη κηθξφηεξε ελ ζπγθξίζεη κε  

ην κηθξνδίθηπν b. Γηα πνιχ κεγάια επίπεδα δηείζδπζεο DG ε εγρεφκελε απφ ην 

δίθηπν ηζρχο κεδελίδεηαη θαη ζηα ηξία κηθξνδίθηπα, αθνχ ε θάιπςε ηνπ θνξηίνπ 



Κεθάιαην 7: Απνηειέζκαηα Δθαξκνγήο Η 

242 

 

ιφγσ πςειήο νξηαθή ηηκήο ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο κηθξνπεγέο 

πνπ είλαη θζελφηεξεο.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 71: ΔΣΖΗΑ ΔΓΥΤΖ ΗΥΤΟ ΓΗΑ ΣΑ ΣΡΗΑ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΑ ΚΑΗ ΣΑ ΔΝΑΡΗΑ NO DG ΚΑΗ ONLY 

DG ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΔΗΓΤΖ ΓΗΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔ 1,4×ΟΣ 2009 

Σα ίδηα ζπκπεξάζκαηα, ζρεηηθά κε ην πνηφ κηθξνδίθηπν ρξεζηκνπνηεί κεγαιχηεξε θαη 

πνηφ κηθξφηεξε ηζρχ απφ ην δίθηπν, εμάγνληαη απφ ην δηάγξακκα 71 θαη γηα ρακειή 

νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ πνζφηεηα ηζρχνο πνπ εγρέεηαη απφ ην δίθηπν θαη ζηα 

ηξία κηθξνδίθηπα είλαη κεγαιχηεξε  ζε ζρέζε κε απηή πνπ εγρεφηαλ γηα πςειή 

νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ηζρχο ηνπ δηθηχνπ είλαη αξθεηά θζελή θαη άξα 

αληαγσληζηηθή. Γηα ην ιφγν απηφ αθφκα θαη γηα πνιχ κεγάια επίπεδα DG δηείζδπζεο 

ε εγρεφκελε ηζρχο δελ κεδελίδεηαη αιιά ζηαζεξνπνηείηαη ζε έλα ζεκείν θαη ζηα ηξία 

κηθξνδίθηπα, πνπ είλαη δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά. 

7.2.5 Μειέηε Παξαγσγήο ΜΣ Καη FC Γηα Όιεο Σηο Σηκέο Πώιεζεο ΑΠΔ  

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα δηαγξάκκαηα ηεο εηήζηαο παξαγσγήο FC θαη MT γηα ηα 

ηξία κηθξνδίθηπα θαη ηα ινηπά ζελάξηα γηα ζπγθξηηηθνχο ιφγνπο θαη γηα φια ηα 

επίπεδα δηείζδπζεο ηεο δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο. Σα δηαγξάκκαηα ζρεδηάζηεθαλ γηα 

ηηκή πψιεζεο ηεο αλαλεψζηκεο παξαγσγήο ίζε κε 1,4×ΟΣ θαη γηα ηα δχν έηε. 
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(α) 

 

(β) 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 72: ΔΣΖΗΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΣ ΚΑΗ FC ΓΗΑ ΣΑ ΣΡΗΑ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΑ ΚΑΗ ΣΟ ΔΝΑΡΗΟ ONLY DG 

ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΔΗΓΤΖ ΓΗΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔ 1,4×ΟΣ 2008 

Γηα πςειή νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο γεληθά νη κνξθέο ησλ θακππιψλ παξαγσγήο 

ηεο κηθξνηνπξκπίλαο θαη ηεο θπςέιεο θαπζίκνπ έρνπλ ηελ ίδηα κνξθή γηα ηα ηξία 

κηθξνδίθηπα. Μηα δηαθνξνπνίεζε εληνπίδεηαη ζηελ παξαγσγή ηεο κηθξνηνπξκπίλαο. 

Γηα ηα κηθξνδίθηπα b θαη c ε παξαγσγή ηεο απμάλεηαη ζρεδφλ γξακκηθά ζε φιν ην 

εχξνο δηείζδπζεο DG. Αληίζεηα γηα ην  κηθξνδίθηπν a ε θακπχιε παξαγσγήο ΜΣ 

είλαη αχμνπζα κε κηθξφηεξνπο φκσο ξπζκνχο αχμεζεο θαη απφ επίπεδν δηείζδπζεο 

248kW θαη άλσ ηείλεη λα ζηαζεξνπνηεζεί ζην ηερληθφ ηεο ειάρηζην. Σν κηθξνδίθηπν b 

φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 72, ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξν απφ ηα ππφινηπα ηελ 

παξαγσγή ησλ ΜΣ θαη FC θαζψο είλαη νη θζελφηεξεο κνλάδεο. Δμίζνπ κεγάιε είλαη 

ε παξαγσγή ησλ MT θαη FC θαη γηα ην κηθξνδίθηπν c. Σα απνηειέζκαηα απηά 

πξνθχπηνπλ σο θπζηθφ επαθφινπζν ηεο δηαθνξεηηθήο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ 

ηα ηξία κηθξνδίθηπα επηηεινχλ. 

 

(α) 

 

(β) 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 73.  ΔΣΖΗΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΣ ΚΑΗ FC ΓΗΑ ΣΑ ΣΡΗΑ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΑ ΚΑΗ ΣΟ ΔΝΑΡΗΟ ONLY DG 

ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΔΗΓΤΖ ΓΗΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔ 1,4×ΟΣ 2009 

Καη γηα ην έηνο 2009 νη κνξθέο ησλ θακπχισλ παξαγσγήο MT θαη FC ησλ ηξηψλ 

κηθξνδηθηχσλ έρνπλ ηελ ίδηα κνξθή, φπσο άιισζηε αλακελφηαλ. Γηα ρακειά επίπεδα 
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δηείζδπζεο νη θακπχιεο ηαπηίδνληαη. Απφ επίπεδν δηείζδπζεο κηθξνδηθηπαθήο 

παξαγσγήο 228kW θαη έπεηηα αξρίδεη λα παξαηεξείηαη δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

κηθξνδηθηχσλ ηφζν γηα ηελ παξαγσγή ηεο κηθξνηνπξκπίλαο φζν θαη ηεο θπςέιεο 

θαπζίκνπ. ε απηά ηα επίπεδα δηείζδπζεο ηα κηθξνδίθηπα b θαη c έρνπλ κεγαιχηεξε 

παξαγσγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κηθξνπεγψλ ζε ζρέζε κε ην κηθξνδίθηπν a. Σν 

θαηλφκελν αηηηνινγείηαη σο εμήο: ζηα κηθξά επίπεδα δηείζδπζεο ε ζπλνιηθή 

παξαγσγή ΑΠΔ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην κηθξνδίθηπν a είλαη επίζεο κηθξή. 

πλεπψο, δελ πξνθαιεί δηαθνξνπνίεζε ζηελ παξαγσγή ησλ MT θαη FC ζε ζχγθξηζε 

κε ηελ αληίζηνηρε παξαγσγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κνλάδσλ απφ ηηο άιιεο δχν 

παξαιιαγέο κηθξνδηθηχνπ. Αληίζεηα, ζε πνιχ κεγάια επίπεδα DG δηείζδπζεο ε 

αλαλεψζηκε παξαγσγή πνπ ην κηθξνδίθηπν a είλαη ππνρξεσκέλν λα αμηνπνηεί απμάλεη 

ηφζν κε απνηέιεζκα λα κεηψλεη αληίζηνηρα ηελ παξαγσγή ησλ ππφινηπσλ κνλάδσλ. 

Σφηε γίλεηαη εκθαλήο ε δηαθνξνπνίεζε ησλ θακππιψλ ζπγθξηηηθά κε ηα κηθξνδίθηπα 

b θαη c.  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα ηεο ζπλνιηθήο εηήζηαο παξαγσγήο ΜΣ 

θαη FC γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο πψιεζεο ηεο παξαγσγήο ησλ ΑΠΔ γηα ηα κηθξνδίθηπα 

b θαη c θαη γηα ηα δχν έηε. 

 

(α) 

 

(β) 

 

(γ) 

 

(δ) 



Κεθάιαην 7: Απνηειέζκαηα Δθαξκνγήο Η 

245 

 

 

(ε) 

 

(ζη) 

 

(δ) 

 

(ε) 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 74: (Α) ΔΣΖΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΣ ΣΟ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟ B ΑΝΑ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ DG ΓΗΑ 

ΟΛΔ ΣΗ ΣΗΜΔ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΟΣ 2008 (Β)  ΔΣΖΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΣ 

ΣΟ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟ C ΑΝΑ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ DG ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΣΗΜΔ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΟΣ 2008 (Γ) ΔΣΖΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΣ ΣΟ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟ B ΑΝΑ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ 

DG ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΣΗΜΔ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΟΣ 2009 (Γ) ΔΣΖΗΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΣ ΣΟ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟ C ΑΝΑ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ DG ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΣΗΜΔ ΠΧΛΖΖ ΣΖ 

ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΟΣ 2009 (Δ) ΔΣΖΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ FC ΣΟ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟ B ΑΝΑ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ DG ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΣΗΜΔ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΟΣ 

2008 (Σ)  ΔΣΖΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ FC ΣΟ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟ C ΑΝΑ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ DG ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ 

ΣΗΜΔ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΟΣ 2008 (Ε) ΔΣΖΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ FC ΣΟ 

ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟ B ΑΝΑ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ DG ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΣΗΜΔ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΟΣ 2009 (Ζ) ΔΣΖΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ FC ΣΟ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟ C ΑΝΑ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ 

DG ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΣΗΜΔ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΟΣ 2009. 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα ζπκπεξαίλνπκε γηα αθφκα κηα θνξά ηνλ παξφκνην 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα δχν κηθξνδίθηπα αμηνπνηνχλ ηελ παξαγσγή ησλ κνλάδσλ ΜT 

θαη FC. Οη θακπχιεο είλαη ηεο ίδηαο κνξθήο κε απηέο ηνπ κηθξνδηθηχνπ a γηα φιεο ηηο 

ηηκέο πψιεζεο ηεο αλαλεψζηκεο παξαγσγήο γηα θάζε έηνο. Γη‟ απηφ θαη ε 

αηηηνιφγεζε ηνπο παξαιείπεηαη. Ζ εηήζηα παξαγσγή MT θαη FC ηνπ κηθξνδηθηχνπ b 

είλαη ιίγν κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ κηθξνδηθηχνπ c, δηφηη έλα κέξνο ηεο 

παξαγσγήο ηνπ ηειεπηαίνπ θαιχπηεηαη απφ ηηο παξαγσγέο ηεο αλεκνγελλήηξηαο θαη 

ησλ θσηνβνιηατθψλ. 

 



Κεθάιαην 7: Απνηειέζκαηα Δθαξκνγήο Η 

246 

 

7.2.6 Παξαγσγή WT Καη PV Γηα Σηκή Πώιεζεο ΑΠΔ 1,4×ΟΣ 2008 

Αθνινχζσο, παξνπζηάδνληαη νη παξαγσγέο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

(αλεκνγελλήηξηα, θσηνβνιηατθά ζην δπγφ 4, θσηνβνιηατθφ ζην δπγφ 5) γηα ηηο ηξείο 

παξαιιαγέο κηθξνδηθηχνπ θαη γηα φια ηα επίπεδα δηείζδπζεο δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο. Ζ ηηκή πψιεζεο ηνπο έρεη ζεσξεζεί 1,4×ΟΣ 2008. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 75. ΔΣΖΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΖΣΡΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΣΡΗΑ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΑ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗΜΖ 

ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΗΖ ΜΔ 1,4×ΟΣ 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 76.  ΔΣΖΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΣΟ ΕΤΓΟ 4  ΓΗΑ ΣΑ ΣΡΗΑ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΑ ΚΑΗ ΓΗΑ 

ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΗΖ ΜΔ 1,4×ΟΣ 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 77.  ΔΣΖΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΣΟ ΕΤΓΟ 5  ΓΗΑ ΣΑ ΣΡΗΑ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΑ ΚΑΗ ΓΗΑ 

ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΗΖ ΜΔ 1,4×ΟΣ 

Σν κηθξνδίθηπν a αμηνπνηεί φιε ηελ αηνιηθή θαη θσηνβνιηατθή παξαγσγή 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ηηκή πψιεζήο ηεο θαη ηελ νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο. Έηζη γηα 

ηα δχν έηε νη παξαγσγέο ησλ ΑΠΔ αθνινπζνχλ ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ DG 

δηείζδπζεο. Σν κηθξνδίθηπν b, ιφγσ πςειήο ηηκήο ηεο αλαλεψζηκεο παξαγσγήο δελ 

ηελ ρξεζηκνπνηεί ζε θαλέλα απφ ηα δχν έηε. Σέινο, ην κηθξνδίθηπν c αμηνπνηεί ηελ 

αλαλεψζηκε παξαγσγή κφλν κέρξη λα θαιχςεη ηελ ηνπηθή δήηεζε. Απηφο είλαη ν 

ιφγνο πνπ ε θσηνβνιηατθή θαη αηνιηθή παξαγσγή ησλ δηαγξακκάησλ 75 θαη 76 

παξνπζηάδεη ειάρηζηε αχμεζε κε ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ DG δηείζδπζεο. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ δηαγξάκκαηνο 77, ε θσηνβνιηατθή παξαγσγή ηνπ δπγνχ 5 δελ έρεη ηελ 

ίδηα κνξθή κε απηέο ηεο αλεκνγελλήηξηαο θαη ησλ θσηνβνιηατθψλ ηνπ δπγνχ 4. Ζ 

αηηία είλαη φηη ε παξαγσγή ηνπ θσηνβνιηατθνχ ελ πξνθεηκέλσ είλαη ηφζν κηθξή πνπ 

ζε θαλέλα απφ ηα επίπεδα δηείζδπζεο δελ επαξθεί γηα λα θαιχςεη ηε δήηεζε ηνπ 

δπγνχ, νπφηε δελ ππεηζέξρεηαη ζηελ νηθνλνκηθή βειηηζηνπνίεζε ηνπ κηθξνδηθηχνπ. Ζ 

παξαγσγή ηνπ ινηπφλ απμάλεηαη αλάινγα κε ηελ αχμεζε ηεο DG δηείζδπζεο θαη δελ 

εμαξηάηαη απφ ηελ ηηκή πψιεζεο ηνπ θαη ηελ νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δχινγα δελ παξνπζηάδνληαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαγξακκάησλ γηα ηα έηε 2008 θαη 

2009. Γη‟ απηφ θαη ηα δηαγξάκκαηα ηνπ 2009 παξαιείπνληαη. 

7.2.7 Αμηνπνίεζε Παξαγσγήο Μηθξνπεγώλ θαη Capacity Factor 

ηα επφκελα δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη νη παξαγσγέο φισλ ησλ κηθξνπεγψλ γηα 

ηα ηξία ππφ κειέηε κηθξνδίθηπα ζε ζρέζε κε ηε κέγηζηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ηνπο 

θαη ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ηνπο. Έρεη ππνηεζεί γηα ηε ζρεδίαζε ηνπο ηηκή πψιεζεο 

ΑΠΔ 1,4×ΟΣ (θαη γηα ηα δχν έηε), ε νπνία είλαη θαη πην ξεαιηζηηθή.  
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(α) 

 

(β) 

 

(γ) 

 

(δ) 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 78.  (Α) ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΣ ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΔΗΓΤΖ DG ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΑ ΣΡΗΑ 

ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΠΔ 1,4×ΟΣ 2008 (Β) ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΣ 

ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΔΗΓΤΖ DG ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΑ ΣΡΗΑ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΧΛΖΖ ΣΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΠΔ 1,4×ΟΣ 2009 (Γ) ΠΑΡΑΓΧΓΖ FC ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΔΗΓΤΖ DG ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΑ 

ΣΡΗΑ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΠΔ 1,4×ΟΣ 2008 (Γ) ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

FC ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΔΗΓΤΖ DG ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΑ ΣΡΗΑ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΧΛΖΖ 

ΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΠΔ 1,4×ΟΣ 2009 

Ζ κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο κέγηζηεο δπλαηφηεηαο παξαγσγήο ησλ κνλάδσλ 

παξαηεξείηαη θαη γηα ηα δχν έηε γηα ην κηθξνδίθηπν b. Σν δεχηεξν ζηε ζεηξά είλαη ην 

κηθξνδίθηπν c θαη ηξίην ην a. Ζ ιεηηνπξγία ησλ κηθξνδηθηχσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ αλ θαη 

θαηά πφζν ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο ΑΠΔ ζηελ νηθνλνκηθή βειηηζηνπνίεζε, εμεγεί 

πιήξσο απηή ηελ θαηάηαμε. Γηα κηθξά επίπεδα δηείζδπζεο δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο 

θαη γηα νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο 2008 θαη ηα ηξία κηθξνδίθηπα αμηνπνηνχλ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο κέγηζηεο δπλαηφηεηαο ησλ δχν κνλάδσλ ελψ θαζψο ηα 

επίπεδα δηείζδπζεο κεγαιψλνπλ ε αμηνπνίεζε απηή κεηψλεηαη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη γηα πνιχ κεγάια επίπεδα δηείζδπζεο ε αμηνπνίεζε ηεο θπςέιεο θαπζίκνπ είλαη 

κηθξφηεξε απφ ην 50% ηεο κέγηζηεο ηθαλφηεηαο παξαγσγήο ηεο θαη γηα ηξία 

κηθξνδίθηπα. Μηθξφηεξα είλαη ηα πνζνζηά αμηνπνίεζεο ηεο κηθξνηνπξκπίλαο θαη ηεο 

θπςέιεο θαπζίκνπ γηα ην έηνο 2009. πγθεθξηκέλα γηα ηελ κηθξνηνπξκπίλα γηα 

κεγάια επίπεδα DG δηείζδπζεο θαη ΟΣ 2009 ε παξαγσγή ηεο είλαη ζρεδφλ ε κηζή 

ηεο κέγηζηεο ηθαλφηεηαο ηεο γηα ηα κηθξνδίθηπα b θαη c θαη αθφκα κηθξφηεξε γηα ην 

κηθξνδίθηπν a.  Γηα ηελ θπςέιε θαπζίκνπ θαη γηα ηα ίδηα δεδνκέλα δηείζδπζεο θαη 
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νξηαθήο ηηκήο ηνπ ζπζηήκαηνο ε παξαγσγή ηεο είλαη ζρεδφλ ππνηεηξαπιάζηα ηεο 

κέγηζηεο δπλαηήο θαη γηα ηα ηξία κηθξνδίθηπα. 

Σν πψο φκσο αμηνπνηεί θάζε κηθξνδίθηπν ηελ παξαγσγή ηεο κηθξνηνπξκπίλαο θαη ηεο 

θπςέιεο θαπζίκνπ είλαη ζπλάξηεζε θαη ηεο παξαγσγήο ησλ ΑΠΔ. Απηή ε παξαγσγή 

είλαη πνπ δηαθνξνπνηεί ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξηψλ κηθξνδηθηχσλ θαη παξνπζηάδεηαη 

αθνινχζσο ζε ζρέζε κε ηε κέγηζηε δπλαηφηεηα ηεο θαη ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ηεο. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 79.  ΔΣΖΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΖΣΡΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΜΔΓΗΣΖ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΣΖ 

ΓΗΑ ΣΑ ΣΡΗΑ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΑ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ ΣΖ 1,4×ΟΣ 2008 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 80. ΔΣΖΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΤΓΚΡΗΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΜΔΓΗΣΖ 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΑ ΣΑ ΣΡΗΑ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΑ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ ΣΖ 1,4×ΟΣ 2008 
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Σα δηαγξάκκαηα γηα ην 2009 παξαιείπνληαη θαζψο είλαη ίδηα κε απηά ηνπ 2008, φπσο 

έρεη ήδε αηηηνινγεζεί ζην ζρνιηαζκφ ησλ δηαγξακκάησλ 76 θαη 77. 

Ζ παξαγσγή ηεο αλεκνγελλήηξηαο φπσο θαη ησλ θσηνβνιηατθψλ δελ αμηνπνηνχληαη 

απφ ην δεχηεξν κηθξνδίθηπν. 

ζνλ αθνξά ζηελ παξαγσγή ηεο αλεκνγελλήηξηαο ην κηθξνδίθηπν c, ζε αληίζεζε κε 

ην b, αμηνπνηεί έλα κέξνο ηεο, ην νπνίν γηα κηθξά επίπεδα δηείζδπζεο είλαη 

ζπγθξίζηκν κε ηε κέγηζηε  δπλαηφηεηα παξαγσγήο ησλ ΑΠΔ ελψ γηα πνιχ κεγάια 

(348kW) είλαη πεξίπνπ ην 1/5 απηήο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, απφ ηε ζπλνιηθή 

δπλαηφηεηα παξαγσγήο ησλ θσηνβνιηατθψλ γηα ηφζν κεγάια επίπεδα δηείζδπζεο 

αμηνπνηεί κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 40%. 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ θαίλνληαη ηα πνζνζηά αμηνπνίεζεο φισλ ησλ 

κηθξνπεγψλ γηα ηα κηθξνδίθηπα a, b θαη c. Σα πνζνζηά απηά ππνινγίδνληαη ηφζν σο 

πξνο ηε κέγηζηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ηνπο φζν θαη σο πξνο ηε ζπλνιηθή 

εγθαηεζηεκέλε ηνπο ηζρχ (capacity factor). 

ΣΔΛΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Χ ΠΡΟ ΣΖ ΜΔΓΗΣΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ (%) 

Παξαγσγή 

MT 

microgrid a 

2008 

Παξαγσγή 

MT 

microgrid a 

2009 

Παξαγσγή 

FC 

microgrid a 

2008 

Παξαγσγή 

FC microgrid 

a 2009 

91,59 63,43 98,99 82,45 

86,05 67,32 95,61 78,12 

82,72 66,09 90,78 72,13 

79,90 64,92 86,06 65,58 

77,56 63,42 81,61 59,43 

75,56 61,69 76,63 53,61 

74,26 64,21 68,83 48,06 

72,34 62,91 59,92 43,02 

69,93 60,91 50,53 38,50 

66,88 58,34 42,53 34,84 

63,27 55,43 36,25 31,50 

60,25 54,70 30,66 27,85 

56,21 51,29 27,17 25,43 

52,20 47,90 24,56 23,37 

ΠΗΝΑΚΑ 24. ΑΞΗΟΠΟΗΟΤΜΔΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟ A ΠΑΡΑΓΧΓΖ MT ΚΑΗ FC ΠΡΟ ΣΖ ΜΔΓΗΣΖ 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΑΝΑ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ DG ΗΥΤΟ ΑΠΟ 8 ΔΧ 348 KW. ΛΟΓΟ ΣΖ 

ΜΔΓΗΣΖ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΣΖΝ ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ ΗΥΤ ΜΣ ΚΑΗ FC. 
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ΣΔΛΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Χ ΠΡΟ ΣΖ ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ ΗΥΤ ΣΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ 

(ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ) (%) 

Παξαγσγή 

MT 

microgrid a 

2008 

Παξαγσγή 

MT microgrid 

a 2009 

Παξαγσγή 

FC microgrid 

a 2008 

Παξαγσγή 

FC 

microgrid a 

2009 

91,59 63,43 98,99 82,45 

52,80 41,31 58,67 47,94 

60,16 48,07 66,02 52,46 

67,19 54,59 72,37 55,15 

74,04 60,54 77,90 56,73 

75,55 61,68 76,62 53,60 

58,51 50,59 54,23 37,87 

62,48 54,33 51,75 37,15 

65,69 57,22 47,47 36,17 

66,78 58,26 42,46 34,79 

63,33 55,48 36,28 31,53 

60,25 54,70 30,66 27,85 

52,38 47,79 25,32 23,69 

51,61 47,35 24,28 23,11 

ΠΗΝΑΚΑ 25. CAPACITY FACTOR ΜΣ ΚΑΗ FC ΓΗΑ ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ DG ΗΥΤ ΑΠΟ 8 ΔΧ 348 KW. 

ΣΔΛΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ MT Χ ΠΡΟ ΣΖ 

ΜΔΓΗΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ (%) 
ΣΔΛΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ FC Χ ΠΡΟ ΣΖ 

ΜΔΓΗΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ (%) 

Παξαγσγή 

MT 

microgrid 

b 2008 

Παξαγσγή 

MT 

microgrid 

b 2009 

Παξαγσγή 

MT 

microgrid 

c 2008 

Παξαγσγή 

MT 

microgrid 

c 2009 

Παξαγσγή 

FC 

microgrid 

b 2008 

Παξαγσγή 

FC 

microgrid 

b 2009 

Παξαγσγή 

FC 

microgrid 

c 2008 

Παξαγσγή 

FC 

microgrid 

c 2009 

95,72 63,43 94,57 63,43 99,81 82,75 99,81 82,75 

91,75 67,42 89,96 67,39 97,52 78,25 97,15 78,23 

88,97 66,25 87,12 66,18 93,30 72,09 92,76 72,04 

86,58 65,18 84,73 65,07 89,56 65,55 88,69 65,47 

84,52 63,81 82,60 63,71 86,01 59,58 84,99 59,41 

82,66 62,32 80,67 62,16 82,82 54,08 81,60 53,91 

81,78 65,29 79,72 65,03 79,06 49,15 77,15 48,91 

80,17 64,44 78,12 64,08 75,64 44,97 72,17 44,68 
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78,74 63,42 76,63 63,00 71,06 41,31 65,60 40,84 

77,38 62,24 75,22 61,76 65,17 38,12 58,14 37,40 

76,13 61,11 73,76 60,47 58,45 35,27 50,65 34,35 

75,33 63,29 72,73 62,41 51,04 32,59 43,55 31,40 

74,06 62,33 70,96 61,05 44,73 30,21 38,15 29,04 

72,66 61,16 68,91 59,43 39,34 28,07 33,85 26,95 

ΠΗΝΑΚΑ 26. ΠΟΟΣΟ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΣ  ΚΑΗ  FC Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΖ ΜΔΓΗΣΖ ΗΥΤ ΣΧΝ 

ΜΟΝΑΓΧΝ ΓΗΑ ΣΑ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΑ B ΚΑΗ C 

ΣΔΛΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΣ Χ ΠΡΟ ΣΖ 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ ΗΥΤ 

ΣΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ (ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ) (%) 

ΣΔΛΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ FC Χ ΠΡΟ ΣΖ 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ ΗΥΤ 

ΣΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ (ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ) (%) 

Παξαγσγή 

MT 

microgrid 

b 2008  

Παξαγσγή 

MT 

microgrid 

b 2009  

Παξαγσγή 

MT 

microgrid 

c 2008  

Παξαγσγή 

MT 

microgrid 

c 2009  

Παξαγσγή 

FC 

microgrid 

b 2008  

Παξαγσγή 

FC 

microgrid 

b 2009  

Παξαγσγή 

FC 

microgrid 

c 2008  

Παξαγσγή 

FC 

microgrid 

c 2009  

95,72 63,43 94,57 63,43 99,81 82,75 99,81 82,75 

56,30 41,37 55,20 41,35 59,84 48,01 59,62 48,00 

64,71 48,18 63,36 48,13 67,85 52,43 67,46 52,39 

72,80 54,81 71,25 54,72 75,31 55,12 74,58 55,06 

80,68 60,91 78,85 60,81 82,10 56,87 81,13 56,71 

82,65 62,31 80,66 62,15 82,81 54,07 81,59 53,90 

64,43 51,44 62,81 51,23 62,29 38,72 60,78 38,54 

69,23 55,66 67,47 55,34 65,33 38,84 62,33 38,59 

73,96 59,58 71,99 59,18 66,76 38,80 61,62 38,36 

77,27 62,14 75,11 61,67 65,08 38,06 58,05 37,34 

76,19 61,16 73,82 60,52 58,50 35,30 50,70 34,38 

75,33 63,29 72,73 62,41 51,04 32,59 43,55 31,40 

69,01 58,08 66,12 56,89 41,68 28,15 35,55 27,06 

71,83 60,47 68,12 58,75 38,89 27,75 33,47 26,65 

ΠΗΝΑΚΑ 27.   ΠΟΟΣΟ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΣ ΚΑΗ FC Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΖΝ 

ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ ΗΥΤ ΣΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΓΗΑ ΣΑ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΑ B ΚΑΗ C 

ΣΔΛΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Χ ΠΡΟ 

ΣΖ ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ ΗΥΤ ΣΧΝ 

ΜΟΝΑΓΧΝ (ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ) (%) 

ΣΔΛΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Χ ΠΡΟ 

ΣΖ ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ ΗΥΤ ΣΧΝ 

ΜΟΝΑΓΧΝ (ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ) (%) 

Παξαγσγή 

PV 

microgrid a 

2008&2009 

Παξαγσγή 

PV 

microgrid b 

2008&2009 

Παξαγσγή 

PV 

microgrid c 

2008&2009 

Παξαγσγή 

WT 

microgrid a 

2008&2009 

Παξαγσγή 

WT 

microgrid b 

2008&2009 

Παξαγσγή 

WT 

microgrid c 

2008&2009 
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16,92684 0 14,62695 37,36 0,00 26,77 

16,92684 0 13,09098 37,36 0,00 23,33 

16,92684 0 11,86969 37,36 0,00 20,33 

16,92684 0 10,94245 37,36 0,00 17,84 

16,92684 0 10,21786 37,36 0,00 15,82 

16,92684 0 9,624281 37,36 0,00 14,18 

16,92684 0 9,115028 37,36 0,00 12,83 

16,92684 0 8,688922 37,36 0,00 11,71 

16,92684 0 8,330745 37,36 0,00 10,77 

16,92684 0 8,025466 37,36 0,00 9,97 

16,92684 0 7,751875 37,36 0,00 9,28 

16,92684 0 7,492718 37,36 0,00 8,67 

16,92684 0 7,240681 37,36 0,00 8,15 

16,92684 0 6,986149 37,36 0,00 7,68 

ΠΗΝΑΚΑ 28. CAPACITY FACTOR ΣΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΑΠΔ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟΤ ΣΑ 

ΔΣΖ 2008 & 2009 

 

ΣΔΛΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ WT ΚΑΗ PV Χ 

ΠΡΟ ΣΖ ΜΔΓΗΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

Παξαγσγή 

WT 

microgrid 

b 2008-

2009 

Παξαγσγή 

WT 

microgrid 

c  2008-

2009 

Παξαγσγή 

PV 

microgrid 

b  2008-

2009 

Παξαγσγή 

PV 

microgrid 

b 2008-

2009 

0,00 71,66 0,00 86,41 

0,00 62,44 0,00 77,34 

0,00 54,41 0,00 70,12 

0,00 47,74 0,00 64,65 

0,00 42,33 0,00 60,36 

0,00 37,95 0,00 56,86 

0,00 34,34 0,00 53,85 

0,00 31,34 0,00 51,33 

0,00 28,82 0,00 49,22 

0,00 26,67 0,00 47,41 

0,00 24,82 0,00 45,80 

0,00 23,22 0,00 44,27 

0,00 21,80 0,00 42,78 

0,00 20,56 0,00 41,27 

ΠΗΝΑΚΑ 29. ΠΟΟΣΟ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ WΣ  ΚΑΗ  PV Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΖ ΜΔΓΗΣΖ ΗΥΤ 

ΣΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΔΚΓΟΥΔ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΧΝ ΣΑ ΔΣΖ 2008 & 2009. 
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7.2.8 Δλδεηθηηθόο Τπνινγηζκόο Δηδηθνύ Σέινπο ΑΠΔ 

εκαληηθφο παξάγνληαο, πνπ ζπλππνινγίδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο 

πξνψζεζεο ηεο κεγάιεο δηείζδπζεο ΑΠΔ ζηε ρψξα, είλαη ην ηέινο ΑΠΔ. Γηείζδπζε 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ζε πνζνζηφ 20% ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο ειεθηξνπαξαγσγήο 

είλαη επηβεβιεκέλε γηα ηελ Διιάδα κέρξη ην 2020. Παξφια απηά έλα δπζζεψξεην 

ηέινο ΑΠΔ ζα επηβάξπλε ζεκαληηθά ηνπο θαηαλαισηέο. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα 

επηρεηξεζεί κηα, ζρεηηθά απινπζηεπηηθή, πξνζέγγηζε ππνινγηζκνχ ηνπ ηέινπο ΑΠΔ 

(ζε €/MWh) κέζα απφ ηελ αλαγσγή ηνπ ζην κειεηψκελν κηθξνδίθηπν. 

Υξεζηκνπνηείηαη ε παξαθάησ εμίζσζε ππνινγηζκνχ γηα ηα δεδνκέλα δήηεζεο ηνπ 

δηθηχνπ θαη γηα  νξηαθή ηηκή 2008 θαη 2009. Ζ ηηκή πψιεζεο ΑΠΔ ππνηίζεηαη 

1,4×ΟΣ θαη ην επίπεδν DG δηείζδπζεο 108kW, πνπ κεηαθξάδεηαη ζε δηείζδπζε 

ΑΠΔ 25% επί ηνπ κέζνπ θνξηίνπ. Οη ζρεηηθνί ππνινγηζκνί πινπνηνχληαη γηα ηα 

κηθξνδίθηπα a θαη c. Γελ ππνινγίζηεθε ην ηέινο γηα ην δεχηεξν κηθξνδίθηπν επεηδή 

ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο θαηαιήγεη λα κελ ρξεζηκνπνηεί ηελ 

παξαγσγή ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.  
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ΟΣh, ε νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ψξα h. 

FITt, ε ηηκή ζηελ νπνία αγνξάδεη o ΓΔΜΖΔ ηελ ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ΑΠΔ 

κε ηερλνινγία t (feed-in-tariff).  

n, ην πιήζνο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ηερλνινγηψλ ΑΠΔ.  

Παξαγσγή_απφ_ΑΠΔth , ε παξαγσγή ελέξγεηα απφ ΑΠΔ κε ηερλνινγία t θαηά ηελ 

ψξα h. 

πλνιηθή_Καηαλάισζε, ε ζπλνιηθή εηήζηα θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ 

ρψξα 

Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

Παξαιιαγή 

Μηθξνδηθηύνπ 
Έηνο Σέινο ΑΠΔ (€/MWh) 

Microgrid a 
2008 3,26 

2009 1,76 

Microgrid c 
2008 2,23 

2009 1,21 

ΠΗΝΑΚΑ 30.  ΔΗΓΗΚΟ ΣΔΛΟ ΑΠΔ ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΧΝ A&C ΓΗΑ ΔΠΗΠΔΓΟ DG 

ΓΗΔΗΓΤΖ 108KW ΚΑΗ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 1,4×ΟΣ 

πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα ην εηδηθφ ηέινο ΑΠΔ είλαη κεγαιχηεξν γηα πςειή νξηαθή 

ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη γηα ηα δχν κηθξνδίθηπα. Απηφ, είλαη αλακελφκελν δηφηη 

πςειφηεξε νξηαθή ηηκή ζεκαίλεη αθφκα πςειφηεξε ηηκή πψιεζεο ηεο αλαλεψζηκεο 

παξαγσγήο.  
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Δπίζεο, ην ηέινο είλαη κεγαιχηεξν γηα ην κηθξνδίθηπν a γηα θαζεκία απφ ηηο δχν 

ρξνληέο, απνηέιεζκα ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ κεγαιχηεξε, ζπγθξηηηθά κε ην 

κηθξνδίθηπν c, αλαλεψζηκε παξαγσγή πνπ αμηνπνηείηαη. πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ 

αλσηέξσ ηχπν, κεγαιχηεξε αλαλεψζηκε παξαγσγή ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηνπ ηέινπο 

ΑΠΔ.  
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Κεθάιαην 8: Απνηειέζκαηα Δθαξκνγήο ΗΗ 

8.1 ελάξηα No DG, Only DG θαη Microgrid (πξώηε παξαιιαγή) 

ε απηφ ην ζεκείν παξαηίζεληαη ζπγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ ππφ κειέηε 

δηθηχνπ κε εγθαηεζηεκέλε θσηνβνιηατθή ηζρχ απφ φπνπ πξνθχπηνπλ θαη ηα 

εμαγφκελα ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ σο πξνο ην θφζηνο, ηελ 

εγρεφκελε απφ ην δίθηπν ηζρχ θαη ηηο απψιεηεο ζηα ηξία επηιεγκέλα ζελάξηα 

ιεηηνπξγίαο –No PV, only PV, Microgrid PV. ηα δχν απφ ηα ηξία ζελάξηα, φπνπ 

ππνηίζεηαη εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθήο δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο, παξαηίζεληαη 

απνηειέζκαηα γηα ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο πψιεζεο ηεο αλαλεψζηκεο ηζρχνο: 

δσξεάλ θαη ζε ηηκή ίζε κε 0,5×κέζε νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο, 1×κέζε νξηαθή 

ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο, 1,4×κέζε νξηαθή ηηκή ζπζηήκαηνο. Ζ κειέηε έγηλε ζε εηήζην 

επίπεδν θαη γηα δχν εθδνρέο νξηαθψλ ηηκψλ, κηα πςειή, φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 

σξηαία δεδνκέλα νξηαθψλ ηηκψλ ηνπ 2008, θαη κηα ρακειή, φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ηα σξηαία δεδνκέλα νξηαθψλ ηηκψλ ηνπ 2009. Σα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ σο 

άζξνηζκα αληίζηνηρσλ σξηαίσλ απνηειεζκάησλ. Δπηζεκαίλνπκε ηέινο φηη ζηελ 

εθδνρή απνηειεζκάησλ πνπ κειεηάηαη ζε απηφ ην ζεκείν, έρεη επηιερζεί ε εηζαγσγή 

ηεο θσηνβνιηατθήο παξαγσγήο ζηελ νηθνλνκηθή βειηηζηνπνίεζε πνπ δηεμάγεη ην 

κηθξνδίθηπν. 

8.1.1 Μειέηε Χο Πξνο Δλδεηθηηθά Δπίπεδα Γηείζδπζεο Φ/Β 

ην δηάγξακκα 81 παξνπζηάδεηαη ε θάιπςε ηνπ θνξηίνπ δήηεζεο ηνπ δηθηχνπ φπσο 

δηακνηξάδεηαη αλάκεζα ζηελ ηζρχ ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ θσηνβνιηατθή παξαγσγή γηα 

ηνπο έμη ζπλδπαζκνχο ζελαξίσλ θαη ηηκψλ πψιεζεο.  

Αληηπαξαβάιινληαο ηα επίπεδα θάιπςεο γηα ηα δχν έηε, πξνθχπηνπλ δηαθνξέο γηα ηηο 

ιεηηνπξγίεο κηθξνδηθηχνπ ζε ηηκέο 0,5×ΟΣ, 1×ΟΣ, 1,4×ΟΣ. ην ζελάξην Νo PV, 

φπνπ δελ ππάξρεη θσηνβνιηατθή παξαγσγή θαη ην δίθηπν αλαιακβάλεη ηελ θάιπςε 

ηεο δήηεζεο, ε εγρεφκελε ηζρχο είλαη 1.176.938 kW θαη ηζνχηαη κε ην ζπλνιηθφ 

θνξηίν.  
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 81. ΚΑΛΤΦΖ ΦΟΡΣΗΟΤ Χ ΑΘΡΟΗΜΑ ΣΖ Φ/Β ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΓΥΔΟΜΔΝΖ ΑΠΟ ΣΟ 

ΓΗΚΣΤΟ ΗΥΤΟ ΓΗΑ ΤΦΖΛΖ ΟΡΗΑΚΖ ΣΗΜΖ (2008) ΚΑΗ Φ/Β ΓΗΔΗΓΤΖ 70%. 

Γηα ηα ζελάξηα only PV θαη Microgrid PV ζε κεδεληθή ηηκή πψιεζεο, ηα 

απνηειέζκαηα δηαθέξνπλ ειάρηζηα, γεγνλφο ην νπνίν ελδέρεηαη λα νθείιεηαη αθφκα 

θαη ζε απνθιίζεηο ιφγσ δηαδνρηθψλ ππνινγηζκψλ θαη ζηξνγγπινπνηήζεσλ. Οη ηηκέο 

γηα νξηαθή ηηκή ηνπ 2008 είλαη: 1.042.393,3 kWh εγρεφκελε ηζρχο απφ ην δίθηπν θαη 

134.525 kWh θσηνβνιηατθή παξαγσγή γηα ην ζελάξην „only PV‟ θαη αληίζηνηρα 

1.042.408,3 kWh εγρεφκελε ηζρχο θαη 134.510 kWh ηνπηθή παξαγσγή γηα ην ζελάξην 

„Microgrid PV ζε κεδεληθή ηηκή πψιεζεο‟. Οη παξαπάλσ ηηκέο είλαη ίδηεο θαη γηα 

νξηαθή ηηκή ηνπ 2009.  
 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 82 . ΚΑΛΤΦΖ ΦΟΡΣΗΟΤ Χ ΑΘΡΟΗΜΑ ΣΖ Φ/Β ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΓΥΔΟΜΔΝΖ ΑΠΟ ΣΟ 

ΓΗΚΣΤΟ ΗΥΤΟ ΓΗΑ ΥΑΜΖΛΖ ΟΡΗΑΚΖ ΣΗΜΖ (2009) ΚΑΗ Φ/Β ΓΗΔΗΓΤΖ 70%. 
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Ζ ζχκπησζε ησλ ηηκψλ γηα ηα έηε 2008 θαη 2009 ζην ζελάξην „only PV‟ πξνθχπηεη 

απφ ην γεγνλφο φηη ηα δεδνκέλα δήηεζεο είλαη ίδηα θαη νη θσηνβνιηατθέο γελλήηξηεο 

ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα εμαληιψληαο ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ηνπο κέρξη ηελ 

πιήξε θάιπςε ηνπ θνξηίνπ. ζνλ αθνξά ην ζελάξην „Microgrid PV ζε κεδεληθή ηηκή 

πψιεζεο‟, παξφιν πνπ ππάξρεη νηθνλνκηθή βειηηζηνπνίεζε, ε δσξεάλ ηηκή ηεο 

θσηνβνιηατθήο ηζρχνο είλαη ζε θάζε πεξίπησζε πεξηζζφηεξν ζπκθέξνπζα απφ ηελ 

εγρεφκελε ηνπ δηθηχνπ. Γηα ην ιφγν απηφ αμηνπνηείηαη ε ηνπηθή παξαγσγή ζηνλ 

απφιπην βαζκφ. ε πεξίπησζε φπνπ ε θσηνβνιηατθή παξαγσγή είλαη κεγαιχηεξε 

απφ ην θνξηίν ηνπ ίδηνπ δπγνχ, ζην ζελάξην „Microgrid PV ζε κεδεληθή ηηκή 

πψιεζεο‟ ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί ε πιενλάδνπζα παξαγσγή ζε αληίζεζε κε ην 

ζελάξην „only PV‟. πλεπψο, ζηελ πξψηε πεξίπησζε, ε θσηνβνιηατθή παξαγσγή ζα 

κπνξνχζε δπλεηηθά λα ζπκκεηέρεη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηελ θάιπςε θνξηίνπ εάλ 

ηα επίπεδα Φ/Β δηείζδπζεο ήηαλ πεξηζζφηεξν απμεκέλα. ην παξφλ επίπεδν 

δηείζδπζεο (70%) πξνθχπηεη φηη ην θνξηίν ζε φινπο ηνπο δπγνχο είλαη γηα θάζε ψξα 

ηνπ έηνπο κεγαιχηεξν απφ ηελ αληίζηνηρε Φ/Β παξαγσγή.  

Γηα ηα ζελάξηα „Microgrid PV‟ κε ηηο ππφινηπεο ηηκέο πψιεζεο ππάξρεη 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ 2008 θαη 2009 ζε ζρέζε κε ηα πνζνζηά θάιπςεο ηνπ θνξηίνπ, 

ε νπνία νθείιεηαη ζηε κεηαβνιή ηεο νξηαθήο ηηκήο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ δηακνξθψλεη 

δηαθνξεηηθά δεδνκέλα ζηελ νηθνλνκηθή βειηηζηνπνίεζε ηνπ κηθξνδηθηχνπ θάζε 

θνξά.   

ην ζελάξην „Microgrid PV κε ηηκή πψιεζεο 0,5×ΟΣ‟ νη ζρεηηθέο ηηκέο είλαη: γηα ην 

2008 1.044.660,5 kWh ε εγρεφκελε ηζρχο απφ ην δίθηπν θαη 132.273,7 kWh ε 

θσηνβνιηατθή παξαγσγή ελψ γηα ην 2009 1.042.409,2 kWh ε εγρεφκελε ηζρχο απφ ην 

δίθηπν θαη 134.525 kWh ε θσηνβνιηατθή παξαγσγή. ην ζελάξην „Microgrid PV κε 

ηηκή πψιεζεο 1×ΟΣ‟ είλαη αληίζηνηρα: γηα ην 2008 1.103.708,5 kWh ε εγρεφκελε 

ηζρχο θαη 73.227,3 kWh  ε θσηνβνιηατθή παξαγσγή ελψ γηα ην 2009 1.066.470 kWh 

ε ηζρχο ηνπ δηθηχνπ θαη 110.465,8 kWh ε ηνπηθή παξαγσγή. Σέινο, ζην ζελάξην 

„Microgrid PV κε ηηκή πψιεζεο 1,4×ΟΣ‟ νη αληίζηνηρεο ηηκέο είλαη: γηα ην 2008 

1.171.860,4 kWh θαη 5.077,5 kWh ελψ γηα ην 2009 1.154.111,2 kWh  θαη 22.826,7 

kWh. Ζ ινγηθή κε βάζε ηελ νπνία κεηαβάιιεηαη ε έγρπζε ηζρχνο θαη ε αλαλεψζηκε 

παξαγσγή ζηηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο πψιεζεο ζα εξκελεπζεί ζηε ζπλέρεηα.  

ηα δηαγξάκκαηα 83 θαη 84 παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθά ε παξαγσγή θαζεκίαο απφ ηηο 8 

θσηνβνιηατθέο γελλήηξηεο γηα νξηαθέο ηηκέο 2008 θαη επίπεδα δηείζδπζεο 25% θαη 

75% ηνπ κέζνπ σξηαίνπ θνξηίνπ. Οη παξαγσγέο έρνπλ ππνινγηζζεί γηα φινπο ηνπο 

ζπλδπαζκνχο ζελαξίσλ θαη ηηκψλ πψιεζεο ησλ ΑΠΔ. Ζ θσηνβνιηατθή παξαγσγή 

ηνπ κηθξνδηθηχνπ κε κεδεληθή ηηκή πψιεζεο δελ αλαγξάθεηαη ζπκπίπηεη κε ηελ 

παξαγσγή ηνπ ζελαξίνπ „only PV‟ θαη γηα ηα δχν επίπεδα δηείζδπζεο. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 83. Φ/Β ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΘΔ ΕΤΓΟΤ ΑΝΑ ΔΝΑΡΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΑ ΓΗΔΗΓΤΖ 25% ΚΑΗ ΔΣΟ 

2008 

 
 
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 84. Φ/Β ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΘΔ ΕΤΓΟΤ ΑΝΑ ΔΝΑΡΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΑ ΓΗΔΗΓΤΖ 75% ΚΑΗ ΔΣΟ 

2008 

 

ηα επφκελα δχν δηαγξάκκαηα παξνπζηάδεηαη ην εηήζην ελεξγεηαθφ θφζηνο πνπ 

πεξηιακβάλεη ε πινπνίεζε θαζελφο απφ ηα εθαξκνδφκελα ζελάξηα, γηα πςειή θαη 

ρακειή νξηαθή ηηκή θαη γηα ηέζζεξα επίπεδα δηείζδπζεο θσηνβνιηατθήο παξαγσγήο 

(25%, 50%, 75%, 100%). Ξεθηλψληαο απφ ην έηνο 2008, φπνπ έρνπλ ζεκεησζεί 

ζηαζεξά πςειέο σξηαίεο νξηαθέο ηηκέο, ηα εηήζηα ελεξγεηαθά θφζηε θπκαίλνληαη απφ 

113.704,02€ - ζελάξην „only PV κε ηηκή πψιεζεο 1,4×ΟΣ‟ θαη δηείζδπζε 100% - 

έσο 90.272,06€ - ζελάξην „Only PV κε κεδεληθή ηηκή πψιεζεο‟ θαη δηείζδπζε 100%. 
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Σν θφζηνο ηνπ No PV ζελαξίνπ γηα ην 2008, ην νπνίν ππνινγίδεηαη αλά ψξα γηα φιν 

ην έηνο κε βάζε ηελ νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ σξηαία πνζφηεηα ηεο 

εγρεφκελεο ηζρχνο, είλαη 108.990,9€. Ζ κνλαδηθή πεξίπησζε φπνπ μεπεξλάηαη ην 

θφζηνο ηνπ αξρηθνχ ζελαξίνπ, είλαη γηα δηείζδπζε δηεζπαξκέλεο θσηνβνιηατθήο 

παξαγσγήο κε ηηκνιφγεζε 1,4×ΟΣ. Κάηη ηέηνην ζεσξείηαη κάιινλ αλακελφκελν ζην 

βαζκφ πνπ ην ηνπηθφ δίθηπν θαιχπηεη πιένλ θνκκάηη ησλ αλαγθψλ ηεο δήηεζήο ηνπ 

κε θσηνβνιηατθή ελέξγεηα πνπ είλαη πην αθξηβή απφ απηήλ ηνπ δηθηχνπ. Δμίζνπ 

ινγηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη κε ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ δηείζδπζεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζελάξην, απμάλεηαη θαη ην ελεξγεηαθφ θφζηνο αθνχ θαιχπηεηαη θάζε 

θνξά κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο δήηεζεο. 

 

 
 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 85. ΔΣΖΗΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2008 ΚΑΗ ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ 

ΓΗΔΗΓΤΖ 25, 50, 75 ΚΑΗ 100% 

Γηα κεδεληθή ηηκή πψιεζεο ηφζν ην ζελάξην „only PV‟ φζν θαη ην κηθξνδίθηπν 

ιεηηνπξγνχλ βέιηηζηα θαη επηηπγράλνπλ ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο γηα εθάζηνηε απφ 

ηα παξαηηζέκελα επίπεδα δηείζδπζεο. Παξφια απηά, έλα ζελάξην δσξεάλ παξνρήο 

θσηνβνιηατθήο ηζρχνο δελ είλαη ξεαιηζηηθφ αθνχ, εθηφο ησλ άιισλ, έρνπλ θάπνην 

θφζηνο θαηαζθεπήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ην νπνίν θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν δελ 

δχλαηαη λα απνπιεξσζεί.  

Γηα ηηκνιφγεζε 0,5×ΟΣ, ηα δπν ζελάξηα δηαλεκεκέλεο θσηνβνιηατθήο παξαγσγήο 

είλαη εμίζνπ νηθνλνκηθά απνδνηηθφηεξα απφ ην αξρηθφ ζελάξην θάιπςεο ηεο δήηεζεο 

απφ ην δίθηπν. Σν εηήζην θφζηνο ζε δηείζδπζε 100%, θαηά ηελ αλεμάξηεηε 

ιεηηνπξγία ησλ γελλεηξηψλ είλαη 98.640,6€ ελψ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ κηθξνδηθηχνπ 

είλαη ειαθξψο κηθξφηεξν, 98.605,9€.  

Γηα ηηκή πψιεζεο ΑΠΔ ίζε κε ηε κέζε νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο, ζην ζελάξην 

„only PV‟ ην εηήζην θφζηνο είλαη 107.009,2€ ελψ ζην ζελάξην „Microgrid PV‟ 

106.498,1€. Παξαηεξείηαη θαη πάιη ειαθξψο απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ  κηθξνδηθηχνπ.  



Κεθάιαην 8: Απνηειέζκαηα Δθαξκνγήο ΗΗ 

262 

 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζηελ πεξίπησζε ηηκνιφγεζεο ΑΠΔ 1,4×ΟΣ, ην 

κηθξνδίθηπν πξνζεγγίδεη απφ άπνςε θφζηνπο ην αξρηθφ ζελάξην. Σν θαηλφκελν απηφ 

εμεγείηαη πιήξσο απφ ηε ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο φπνπ επηιέγεηαη πάληνηε ε 

θζελφηεξε ελέξγεηα είηε απηή είλαη απφ ην δίθηπν είηε απφ ηελ ηνπηθή παξαγσγή.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 86. ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΚΟΣΟ 2009 ΑΝΑ ΔΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΔΗΓΤΖ 25, 50, 75 ΚΑΗ 100% 

Σα δεδνκέλα δελ κεηαβάιινληαη δξακαηηθά ζην έηνο ρακειήο νξηαθήο ηηκήο, φπσο 

θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 86. Παξφια απηά παξαηεξείηαη κηα δηαθχκαλζε πνπ 

ρξήδεη πεξαηηέξσ επεμήγεζεο. Ζ δηαθχκαλζε αλάκεζα ζηα έηε 2008 θαη 2009 πνπ 

αθνξά ηε κείσζε θφζηνπο ζε θάζε ζελάξην παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα 

γηα επίπεδν δηείζδπζεο 70%.  
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 87. ΠΟΟΣΟ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΚΟΣΟΤ ΑΝΑ ΔΝΑΡΗΟ 2008-2009 ΓΗΑ ΓΗΔΗΓΤΖ Φ/Β 70% ΣΟΤ 

ΜΔΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ 

Γηα δσξεάλ θσηνβνιηατθή παξαγσγή θαη γηα ηηκή πψιεζεο ηεο ίζε κε 0,5×ΟΣ 

παξαηεξείηαη, ηφζν ζην only PV φζν θαη ζην κηθξνδίθηπν, κεγαιχηεξε κείσζε γηα 

νξηαθή ηηκή ζπζηήκαηνο 2008 (πςειή νξηαθή ηηκή), πνπ είλαη κάιηζηα ηεο ηάμεσο 

ηνπ 12% ζε ζρέζε κε ην No PV ζελάξην. Απηφ είλαη αλακελφκελν θαζψο ε εγρεφκελε 

ηζρχο ηηκνινγείηαη αθξηβά ηε ζηηγκή πνπ ηα θσηνβνιηατθά παξάγνπλ κε κηθξφ ή 

θαζφινπ θφζηνο, ελψ ζπγρξφλσο θαιχπηνπλ ηνπηθά ηε δήηεζε. Σν αληίζηξνθν 

θαηλφκελν παξαηεξείηαη γηα κεγαιχηεξεο ηηκέο πψιεζεο ηεο θσηνβνιηατθήο 

παξαγσγήο. πγθεθξηκέλα γηα ηηκή 1 θαη 1,4×ΟΣ θαη ιεηηνπξγία κηθξνδηθηχνπ 

κεγαιχηεξε κείσζε ζεκεηψλεηαη γηα ΟΣ 2009. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε δηαθνξεηηθή νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο ζπληειεζηήο 

1,4 επζχλεηαη θαη γηα ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο θαηά 3% πεξίπνπ ζην only PV ζελάξην 

(1,4×ΟΣ) αθνχ πιένλ ε ηνπηθή παξαγσγή, πνπ αμηνπνηείηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα, 

είλαη αθξηβφηεξε απφ ηελ εγρεφκελε. Καηαιπηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε, ην νπνίν φρη κφλν απνηξέπεη ηελ αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο αιιά ην κεηψλεη θηφιαο έζησ θαη γηα έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 0,4%. 
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8.1.2 Μειέηε Γηα Όια Σα Δπίπεδα Γηείζδπζεο Φ/Β 

8.1.2.1 Δλεξγεηαθό Κόζηνο 

Δπεηδή έλα ζελάξην δσξεάλ παξαγσγήο ελέξγεηαο είλαη κε ξεαιηζηηθφ, κεγαιχηεξε 

έκθαζε  δίλεηαη ζηελ πεξίπησζε πψιεζεο ηεο αλαλεψζηκεο παξαγσγήο κε 1,4×ΟΣ, 

πνπ απνηειεί θαη ηε ζπκθσλεκέλε ηηκή πψιεζεο πνπ ζα ηζρχζεη ζηελ Διιάδα κεηά 

ην 2015. ηα αθφινπζα, ινηπφλ, δηαγξάκκαηα εμεηάδεηαη απηφ ην ελδερφκελν θαη 

κειεηάηαη απηή ηε θνξά ην ελεξγεηαθφ θφζηνο γηα δηάθνξα επίπεδα δηείζδπζεο Φ/Β 

παξαγσγήο θαη γηα ηηο δχν νξηαθέο ηηκέο ηνπ ζπζηήκαηνο ηφζν ζε απφιπηεο ηηκέο φζν 

θαη ζε πνζνζηά κείσζεο ζε ζρέζε κε ην No PV ζελάξην.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 88. ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΚΟΣΟ  ΛΧΝ ΣΧΝ ΔΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΛΑ ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΔΗΓΤΖ Φ/Β 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΊΖ ΜΔ ΣΟ  1,4×ΟΣ 2008 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 89. ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΚΟΣΟ  ΛΧΝ ΣΧΝ ΔΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΛΑ ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΔΗΓΤΖ Φ/Β 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΊΖ ΜΔ ΣΟ  1,4×ΟΣ 2008 

Δίλαη εκθαλήο ε αζχκθνξε ιεηηνπξγία ηνπ ζελαξίνπ Only PV θαη γηα ηηο δχν νξηαθέο 

ηηκέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ αχμεζε ηεο δηείζδπζεο Φ/Β νδεγεί ζε γξακκηθή αχμεζε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ θφζηνπο ελψ γηα 100% δηείζδπζε PV θηάλεη ηα 113.704 € γηα ΟΣ 2008 

θαη 63.172€ γηα ΟΣ 2009. ην No PV ζελάξην, φπσο αλακελφηαλ, ην θφζηνο δελ 

παξνπζηάδεη θακία κεηαβνιή σο πξνο ηα επίπεδα δηείζδπζεο αθνχ φιε ε δήηεζε 

θνξηίνπ ηθαλνπνηείηαη απφ ην δίθηπν. Σέινο, ζηε ιεηηνπξγία κηθξνδηθηχνπ, γηα κελ 

πςειή νξηαθή ηηκή ζπζηήκαηνο, δελ παξνπζηάδεηαη θάπνηα νπζηαζηηθή κείσζε 

θφζηνπο ελψ γηα ρακειή ηηκή ην θφζηνο κεηψλεηαη απφ 60.495€ ζηα 60.169€ γηα 

100% δηείζδπζε.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 90. ΠΟΟΣΟ ΜΔΗΧΖ ΣΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΔΗΓΤΖ 

Φ/Β ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΤ 1,4×ΟΣ 2008 
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Σα δηαγξάκκαηα 90 θαη 91 θαηαδεηθλχνπλ ηνλ ειεγρφκελν θαη βέιηηζην ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ κηθξνδηθηχνπ. Φαίλεηαη λα απνηξέπεη ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ελψ 

ζπγρξφλσο πεηπραίλεη γηα ρακειή νξηαθή ηηκή κία κηθξή κείσζε, ηεο ηάμεο ηνπ 

0,6%, γηα κεγάιν πνζνζηφ δηείζδπζεο Φ/Β (100%), παξά ηελ αθξηβή πψιεζε ηεο 

Φ/Β παξαγσγήο. Γηα πςειή νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο ην κηθξνδίθηπν απιά 

επηιέγεη λα κελ ρξεζηκνπνηεί ηελ αθξηβή ζε ζρέζε κε ην δίθηπν θσηνβνιηατθή 

παξαγσγή. Δχινγα  ε κείσζε είλαη ζρεδφλ ακειεηέα.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 91.  ΠΟΟΣΟ ΜΔΗΧΖ ΣΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΔΗΓΤΖ 

Φ/Β ΚΑΗ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΤ 1,4 ×ΟΣ 2009 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αλαθέξεηαη ζε σξηαία 

δεδνκέλα νξηαθήο ηηκήο ζπζηήκαηνο ελψ ε Φ/Β παξαγσγή ηηκνινγείηαη κε έλα 

ζπληειεζηή επί ηε κέζε νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο θάζε έηνπο. πκπεξαίλεηαη 

ινηπφλ φηη, ε σξηαία δηαθχκαλζε ηεο νξηαθήο ηηκήο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε θαηαλνκή 

ησλ ηηκψλ πάλσ θαη θάησ απφ ηε κέζε ηηκή είλαη νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή βειηηζηνπνίεζε ζε σξηαίν επίπεδν. Απφ απηφ ην γεγνλφο πξνθχπηνπλ νη 

δηαθνξνπνηήζεηο ζην ελεξγεηαθφ θφζηνο πνπ ππνινγίδεηαη σο άζξνηζκα ησλ σξηαίσλ 

ηηκψλ θφζηνπο. ηελ πεξίπησζε ρακειήο νξηαθήο ηηκήο ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξαηεξήζεθε φηη, γηα 1.116 ψξεο εηεζίσο, νη σξηαίεο νξηαθέο ηηκέο μεπεξλνχλ ηελ 

ηηκή πψιεζεο ηεο Φ/Β παξαγσγήο. ηελ πεξίπησζε πςειήο νξηαθήο ηηκήο 

ζπζηήκαηνο, ν αληίζηνηρνο αξηζκφο σξψλ εηεζίσο είλαη 391. Απηφ εμεγεί ην γεγνλφο 

φηη γηα ιεηηνπξγία κηθξνδηθηχνπ ην 2009 παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε κείσζε ζην 

θφζηνο απφ φηη ην 2008, πνπ είλαη ζρεδφλ ακειεηέα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί βέβαηα φηη 

ηα θσηνβνιηατθά παξάγνπλ ελέξγεηα ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ηεο εκέξαο θαη ην ζχλνιν 

απηψλ δελ ζπκπίπηεη απαξαίηεηα κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηαθχκαλζε νξηαθήο ηηκήο πνπ 

πξναλαθέξακε. Παξφια απηά, ππάξρεη κηα αληηζηνηρία κεηαμχ ησλ σξψλ κέγηζηεο 

παξαγσγήο ηνπ Φ/Β θαη ησλ σξψλ αηρκήο δήηεζεο, πνπ ζπλεπάγνληαη κάιηζηα 

απμεκέλε νξηαθή ηηκή. Θεσξείηαη ινηπφλ φηη ηνπιάρηζηνλ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ 

θάπνηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ αλαινγία ησλ σξηαίσλ νξηαθψλ ηηκψλ ησλ δχν εηψλ. 

Αληίζεηα κε ην αλακελφκελν γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ κηθξνδηθηχνπ κε ΑΠΔ 

θαη άιιεο κηθξνπεγέο (MT, FC θηι.), φπνπ ζα ζεκεησλφηαλ κεγαιχηεξε ζπκβνιή ησλ 

κηθξνπεγψλ ζηελ θάιπςε θνξηίνπ θαη άξα κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα πςειή νξηαθή 

ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο, ζην εμεηαδφκελν δίθηπν θάηη ηέηνην δελ παξαηεξείηαη. Γη‟ απηφ 
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επζχλεηαη ε απνπζία άιισλ κηθξνπεγψλ εθηφο απφ ηα θσηνβνιηατθά, ε ζπλάξηεζε 

θφζηνπο θαη ε ηηκή πψιεζεο απηψλ θαζψο θαη ηα σξηαία δεδνκέλα νξηαθήο ηηκήο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

ηα επφκελα δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη ηα ελεξγεηαθά θφζηε θαη ηα πνζνζηά 

κείσζεο θφζηνπο ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ No PV ζελάξην θαη γηα ηηο ππφινηπεο ηηκέο 

πψιεζεο. Σν θφζηνο θαηαγξάθεηαη γηα φια ηα επίπεδα δηείζδπζεο θαη ηηο νξηαθέο 

ηηκέο 2008 θαη 2009.  

 
(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

 
(δ) 

 
(ε) 

 
(ζη) 

 
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 92. ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ ΓΗΑ (Α) ΓΧΡΔΑΝ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ Φ/Β 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟ 2008 (Β)  ΚΑΗ ΣΟ 2009, (Γ) ΓΗΑ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ 0.5×ΟΣ ΓΗΑ ΣΟ 2008 (Γ) ΚΑΗ ΣΟ 2009, 

(Δ) ΓΗΑ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ ΗΖ ΜΔ ΣΖΝ ΟΡΗΑΚΖ ΣΗΜΖ ΓΗΑ ΣΟ 2008 (Σ) ΚΑΗ ΣΟ 2009. 
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(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

 
(δ) 

 
(ε) 

 
(ζη) 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 93. ΠΟΟΣΑ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΑΝΑ ΔΝΑΡΗΟ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ NO PV 

ΔΝΑΡΗΟ. ΓΗΑ ΓΧΡΔΑΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Φ/Β ΗΥΤΟ (Α) ΣΟ 2008 ΚΑΗ (Β) ΣΟ 2009. ΓΗΑ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ ΑΠΔ 

0.5×ΟΣ (Γ)ΣΟ 2008 ΚΑΗ (Γ) ΣΟ 2009. ΓΗΑ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ ΑΠΔ ΗΖ ΜΔ ΣΖ ΟΣ (Δ) ΣΟ 2008 ΚΑΗ (Σ)ΣΟ 

2009. 

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα εμεηαζηεί ην δήηεκα ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο κε πεξηζζφηεξν 

ζπλνιηθφ ηξφπν ζε ζρέζε κε ηα ζελάξηα θαη ηα επίπεδα δηείζδπζεο. ην επφκελν 

δηάγξακκα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη θακπχιεο θφζηνπο θαη ηίζεληαη ζε ζχγθξηζε ηα 

ζελάξηα γηα ρακειή (2009) θαη πςειή νξηαθή ηηκή (2008). 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 94. ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΚΟΣΟ 2008 & 2009 ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΔΗΓΤΖ Φ/Β ΗΥΤΟ ΣΟ 

ΤΠΟ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΚΣΤΟ 

Καη‟ αξρήλ, είλαη άμηα παξαηήξεζεο ε δηαθνξά ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο αλάκεζα 

ζην 2008 θαη ην 2009 φζνλ αθνξά ην πξψην εμεηαδφκελν ζελάξην πνπ δελ 

πεξηιακβάλεη ηε δηαλεκεκέλε παξαγσγή. Γηα πςειή νξηαθή ηηκή ην εηήζην ζπλνιηθφ 

ελεξγεηαθφ θφζηνο ηνπ δηθηχνπ είλαη 108.991€ ελψ γηα ρακειή κεηψλεηαη ζρεδφλ ζην 

κηζφ, 60.513€. Χο πξνο ηα ζελάξηα Φ/Β δηείζδπζεο, θαη γηα ηηο δχν νξηαθέο ηηκέο, ην 

ρακειφηεξν ελεξγεηαθφ θφζηνο επηηπγράλεηαη γηα κεδεληθή πψιεζε Φ/Β ηζρχνο είηε 

απφ αλεμάξηεηεο γελλήηξηεο είηε ζε ιεηηνπξγία κηθξνδηθηχνπ. ιεο νη θακπχιεο 

απνδεηθλχνπλ φηη ην θφζηνο κεηαβάιιεηαη γξακκηθά ζε ζπλάξηεζε κε ηα επίπεδα 

δηείζδπζεο. Αθφκα, είλαη γεγνλφο φηη κε ηελ αχμεζε ηεο δηείζδπζεο δελ δηαπιέθνληαη 

νη θακπχιεο θφζηνπο ηνπ θάζε ζελαξίνπ. πλεπψο, ην ζελάξην πνπ είλαη πεξηζζφηεξν 

απνδνηηθφ νηθνλνκηθά γηα κηθξή δηείζδπζε ζπλερίδεη λα είλαη εμίζνπ απνδνηηθφηεξν 

θαη γηα κεγαιχηεξε. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ρξεζηκνπνηείηαη έλα είδνο δηαλεκεκέλεο 

παξαγσγήο, ηα θσηνβνιηατθά, θαη άξα κηα ζπλάξηεζε θφζηνπο ηνπηθήο παξαγσγήο, 

ε νπνία κάιηζηα είλαη γξακκηθή:  

Κόστος Φ/Β Παραγωγής =(Σιμή Πώλησης/υωτοβολταϊκή MWh)×(Παραγωγή σε 

MWh) 

ην παξαθάησ δηάγξακκα κειεηάηαη ε δηαθνξά θφζηνπο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

ζελαξίσλ γηα ηηο νξηαθέο ηηκέο 2008 θαη 2009. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 95. ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΜΔΣΑΞΤ ΔΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟ 2008 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 96. ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΜΔΣΑΞΤ ΔΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟ 2009 

Δζηηάδνληαο ζε έλα κέζν επίπεδν δηείζδπζεο, ην 50%, ζα επηρεηξήζνπκε λα 

αλαιχζνπκε ην θαηά πφζν είλαη θεξδνθφξα ηα δηάθνξα ζελάξηα κεηαμχ ηνπο. Ζ ίδηα 

αλαινγία αληηζηνηρεί θαη ζηα ππφινηπα επίπεδα δηείζδπζεο δεδνκέλεο ηεο 

γξακκηθφηεηαο ησλ θακππιψλ δηαθνξάο θφζηνπο.  

Καηαξρήλ, ζπγθξίλνπκε ηε δηαθνξά θφζηνπο ηνπ κηθξνδηθηχνπ ζε ζρέζε κε ην 

αξρηθφ ζελάξην No PV. Πξνθαλψο, γηα κεδεληθή ηηκή πψιεζεο ε δηαθνξά θφζηνπο 

είλαη γχξσ ζηηο 9.500€ γηα ην 2008 θαη 5.000€ γηα ην 2009. Αλ θαη είλαη ην πην 

ζπκθέξνλ, ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην δελ απνηειεί ξεαιηζηηθή επηινγή φπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί. Γηα ηηκή πψιεζεο 0,5×ΟΣ, ηα θέξδε είλαη γχξσ ζηηο 5.000€ γηα ην 

2008 θαη 2.800€ γηα ην 2009 ηφζν γηα κηθξνδίθηπν φζν θαη γηα ηελ αλεμάξηεηε 
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ιεηηνπξγία γελλεηξηψλ. Ζ δηείζδπζε θσηνβνιηατθήο παξαγσγήο κε απηή ηελ ηηκή 

πψιεζεο δεκηνπξγεί νηθνλνκηθά νθέιε πνπ είλαη ηδηαίηεξα κεγάια ζε πεξίπησζε 

πςειήο νξηαθήο ηηκήο. Παξφια απηά, ην κέγηζην επηπιένλ θέξδνο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςεη απφ ηελ εγθαηάζηαζε κηθξνδηθηχνπ ζηε Φ/Β παξαγσγή εηεζίσο είλαη 25€ 

γηα ην 2008. Σν θέξδνο απηφ πξνθαλψο είλαη ειάρηζην θαη δελ αληηζηαζκίδεη ην 

εηήζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζε ηηκή πψιεζεο 0,5×ΟΣ είλαη 

πξνηηκφηεξε ε αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία Φ/Β γελλεηξηψλ.  Γηα ηηκή πψιεζεο 1×ΟΣ, 

ην θέξδνο απφ ην κηθξνδίθηπν είλαη γχξσ ζηα 800€-1.200€ εηεζίσο θαη κφιηο 200-

400€ κεγαιχηεξν απφ ην θέξδνο ηνπ only PV ζελαξίνπ. Σν επηπιένλ θέξδνο επίζεο 

δελ αληηζηαζκίδεη ην εηήζην θφζηνο ζπληήξεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη απφζβεζεο πνπ 

αλαθχπηεη απφ ηελ εγθαηάζηαζε κηθξνδηθηχνπ. Σέινο, γηα ηηκή πψιεζεο 1,4×ΟΣ, 

ην κηθξνδίθηπν πξνζθέξεη έλα κηθξφ θέξδνο 20-200€ εηεζίσο αιιά γηα λα ην επηηχρεη 

απηφ επηιέγεη λα κελ ρξεζηκνπνηεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαζέζηκεο 

θσηνβνιηατθήο παξαγσγήο επεηδή είλαη αθξηβφηεξε απφ ηελ έγρπζε ηνπ δηθηχνπ. Τπ‟ 

απηήλ ηελ έλλνηα, αλαηξεί ηελ ίδηα ηε δηείζδπζε ΑΠΔ ζην δίθηπν. Απφ ηελ άιιε, ε 

ιεηηνπξγία Φ/Β γελλεηξηψλ αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο δηνγθψλεη ην ελεξγεηαθφ θφζηνο 

ηνπ ζπζηήκαηνο 1.300€-2.500€ ζην βαζκφ πνπ ην ηξνθνδνηεί κε ξεχκα αθξηβφηεξν 

απφ απηφ ηνπ δηθηχνπ.  

 

8.1.2.2 πλνιηθέο Απώιεηεο  

ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα εμεηάδεηαη ην ππφ κειέηε δίθηπν σο πξνο ηηο απψιεηέο 

ηνπ γηα ηα δηαθνξεηηθά ζελάξηα ιεηηνπξγίαο θαη ηηο ηηκέο πψιεζεο ΑΠΔ. ην παξφλ 

κηθξνδίθηπν φπνπ ε δηαλεκεκέλε παξαγσγή απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ 

θσηνβνιηατθά, νη απψιεηεο κεηαβάιινληαη φηαλ αιιάδεη ε ηηκή πψιεζεο ηεο 

θσηνβνιηατθήο θηινβαηψξαο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε ηνπηθά παξαγφκελε Φ/Β ηζρχο 

ππεηζέξρεηαη ζηελ νηθνλνκηθή βειηηζηνπνίεζε ζην ζχλνιφ ηεο. πλεπψο, ε 

ηηκνιφγεζή ηεο θάζε θνξά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο, 

επηθαζνξίδεη ην κέγεζνο ηεο παξαγσγήο ηεο πνπ ζα αμηνπνηεζεί. Γηακνξθψλεηαη 

ινηπφλ αλάινγα ε πνζφηεηα ηεο ηνπηθά παξαγφκελεο ηζρχνο θαη ηεο έγρπζεο απφ ην 

θεληξηθφ δίθηπν, πνπ ζπλνιηθά θαιχπηνπλ ηε δήηεζε ηνπ κηθξνδηθηχνπ. 

Μεηαβάιιεηαη ζπλεπψο θάζε θνξά ε ξνή ηζρχνο θαη νη ζπλνιηθέο απψιεηεο ζην 

κηθξνδίθηπν.  
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 97. ΔΣΖΗΔ ΤΝΟΛΗΚΔ ΑΠΧΛΔΗΔ ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΔΝΑΡΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΓΗΑ ΣΗ ΟΡΗΑΚΔ ΣΗΜΔ 2008 ΚΑΗ 2009. ΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΠΑΡΟΤΗΑΕΟΝΣΑΗ ΟΗ 

ΤΝΟΛΗΚΔ ΑΠΧΛΔΗΔ ΔΗΝΑΗ 70% ΣΟΤ ΜΔΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ. 

Γηα εγθαηεζηεκέλε Φ/Β ηζρχ 70% ηνπ κέζνπ θνξηίνπ δήηεζεο παξαηεξνχκε φηη, νη 

ειάρηζηεο απψιεηεο ππάξρνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία αλεμάξηεησλ Φ/Β γελλεηξηψλ, 

14.781,2 W, θαη απμάλνληαη ζε κηθξφ βαζκφ ζηα ζελάξηα  „Microgrid‟ κε ηηκέο 

πψιεζεο 0 θαη 0,5×ΟΣ. Δλδερνκέλσο ε ζπγθεθξηκέλε αχμεζε λα νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ππάξρεη ξνή θσηνβνιηατθήο ηζρχνο πξνο άιινπο δπγνχο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ζ αχμεζε ελ πξνθεηκέλσ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 280-340 W. ην αξρηθφ ζελάξην φπνπ 

δελ πεξηιακβάλεηαη δηαλεκεκέλε παξαγσγή νη απψιεηεο είλαη αξθεηά πςειφηεξεο, 

18.990 W, θαζψο ην ξεχκα απφ ην δίθηπν δελ είλαη «δίπια» ζηελ θαηαλάισζε θαη 

δηαλχεη κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο γηα λα θζάζεη ζηνπο δπγνχο. Ζ αχμεζε πνπ 

παξαηεξείηαη ζηα ζελάξηα „Microgrid‟ κε ηηκέο πψιεζεο 1 θαη 1,4×ΟΣ  είλαη ηεο 

ηάμεο ησλ 1.500 - 3.000 kW. Δίλαη πξνθαλέο φηη νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηεο έγρπζεο 

απφ ην δίθηπν πνπ επηιέγεηαη επεηδή είλαη θζελφηεξε απφ ηελ ηνπηθή παξαγσγή. Οη 

πεξηπηψζεηο ηηο νπνίεο κεηαβάιινληαη νη απψιεηεο κεηαμχ ησλ εηψλ 2008 θαη 2009 

είλαη γηα ηα ζελάξηα „Microgrid‟ κε ηηκέο πψιεζεο 0,5, 1 θαη 1,4×ΟΣ.  Ζ κεηαβνιή 

ζρεηίδεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή βειηηζηνπνίεζε ζην κηθξνδίθηπν βάζεη ησλ 

δηαθνξεηηθψλ νξηαθψλ ηηκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ηηκψλ πψιεζεο ΑΠΔ.  

Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζελαξίσλ θαη ηνπ αξρηθνχ No PV, γηα ην ίδην επίπεδν 

δηείζδπζεο, παξνπζηάδνληαη παξαθάησ πην επθξηλψο ππφ κνξθή πνζνζηηαίαο 

κείσζεο. Σα πνζνζηά κείσζεο είλαη 22,2% θαη 20,7% αληίζηνηρα γηα ηα ζελάξηα 

Only PV θαη „Microgrid PV κε κεδεληθή ηηκή πψιεζεο‟. Γελ παξαηεξνχληαη 

δηαθνξνπνηήζεηο γηα πςειή θαη ρακειή νξηαθή ηηκή. Γηα ην ζελάξην „Microgrid PV‟ 

κε ηηκή πψιεζεο 0,5×ΟΣ νη απψιεηεο είλαη 20,4% γηα ην 2008 θαη 20,8% γηα ην 

2009. Γηα ην ζελάξην „Microgrid PV‟ κε ηηκή πψιεζεο 1×ΟΣ είλαη 11,6% γηα ην 

2008 θαη 17,2% γηα ην 2009. Σέινο, γηα ην ζελάξην „Microgrid PV‟ κε ηηκή πψιεζεο 

1,4×ΟΣ ηα πνζνζηά είλαη 0,8% θαη 3,6% αληίζηνηρα. Τπφ ηε κνξθή πνζνζηψλ 

κείσζεο θαίλεηαη κε πην μεθάζαξν ηξφπν ην κέγεζνο ηεο δηαθνξνπνίεζεο πνπ 

ζεκεηψλεηαη φηαλ ε ηηκή ηεο θσηνβνιηατθήο ηζρχνο αλέξρεηαη ζην 1,4 ηεο κέζεο 

νξηαθήο ηηκήο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην κηθξνδίθηπν επηιέγεη 
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νπζηαζηηθά ηελ επαλαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ αξρηθή ηνπ ιεηηνπξγία, γεγνλφο πνπ 

είλαη αζχκθνξν φζνλ αθνξά ηηο απψιεηεο αιιά είλαη νηθνλνκηθά απνδνηηθφηεξν.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 98. ΔΠΗ ΣΟΗ ΔΚΑΣΟ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΧΝ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΑΠΧΛΔΗΧΝ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ NO-PV 

ΔΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΣΟ 2008 & 2009 ΚΑΗ ΓΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΗΔΗΓΤΖ 70% ΔΠΗ ΣΟΤ ΜΔΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά δηαγξάκκαηα ζπλνιηθψλ απσιεηψλ θαη 

πνζνζηψλ κεηαβνιήο αλά ζελάξην γηα φια ηα επίπεδα δηείζδπζεο πνπ έρνπλ 

κειεηεζεί.  

  

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 99.  ΤΝΟΛΗΚΔ ΑΠΧΛΔΗΔ 2008 & 2009 ΑΝΑ ΔΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΣΔΔΡΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΔΗΓΤΖ 

25-50-75-100% 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 100. ΠΟΟΣΟ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΑΠΧΛΔΗΧΝ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ NO-PV ΔΝΑΡΗΟ ΓΗΑ 

ΟΡΗΑΚΖ ΣΗΜΖ 2008 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 101. ΠΟΟΣΟ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΑΠΧΛΔΗΧΝ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ NO-PV ΔΝΑΡΗΟ ΓΗΑ 

ΟΡΗΑΚΖ ΣΗΜΖ 2009 

Απηφ πνπ ρξήδεη ζρνιηαζκνχ ζηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα είλαη φηη ζην ζελάξην 

„Only PV‟ ηα δηαγξάκκαηα απσιεηψλ κεηαμχ ηεο ρακειήο θαη ηεο πςειήο νξηαθήο 

ηηκήο δελ δηαθέξνπλ ζην βαζκφ πνπ θακία παξάκεηξνο θφζηνπο δελ επεξεάδεη ηελ 

παξαγσγή ησλ Φ/Β γελλεηξηψλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε κθξνδηθηχνπ 

γηα κεδεληθή ηηκή πψιεζεο ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο. Παξφιν πνπ ζηελ ηειεπηαία 
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πεξίπησζε επηζπκβαίλεη νηθνλνκηθή βειηηζηνπνίεζε, ε Φ/Β παξαγσγή δελ θνζηίδεη 

θαζφινπ θαη ζπλεπψο πξνηηκάηαη ε αμηνπνίεζε φιεο ηεο δπλαηφηεηάο ηεο 

αλεμαξηήησο νξηαθήο ηηκήο.  

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 102. ΤΝΟΛΗΚΔ ΑΠΧΛΔΗΔ ΓΗΚΣΤΟΤ 2008 ΚΑΗ 2009 ΑΝΑ ΔΝΑΡΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ 

ην δηάγξακκα 102 παξαηεξνχκε φηη νη ζπλνιηθέο απψιεηεο είλαη ειάρηζηεο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ζελαξίνπ „Only PV‟ θαη γηα ηηο δχν κειεηψκελεο νξηαθέο ηηκέο, 

ρακειή θαη πςειή. Σν ζπγθεθξηκέλν είλαη αλακελφκελν ζην βαζκφ πνπ ε κεηαβνιή 

ζηελ θνζηνιφγεζε ηνπ ξεχκαηνο δελ επεξεάδεη ηελ αλεμάξηεηε παξαγσγή ησλ Φ/Β 

γελλεηξηψλ. Οη κεγαιχηεξεο απψιεηεο εληνπίδνληαη ζην ζελάξην κε δηαλεκεκέλεο 

παξαγσγήο. Με ηελ δηείζδπζε ηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, πνπ παξάγεηαη εθεί φπνπ 

θαηαλαιψλεηαη, θαηά θαλφλα κεηψλνληαη νη απψιεηεο. ε θάζε ζελάξην παξαηεξνχκε 

φηη κε ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ Φ/Β παξαγσγήο νη απψιεηεο κεηψλνληαη. ζνλ 

αθνξά ην κηθξνδίθηπν, ν ξπζκφο κείσζεο ησλ απσιεηψλ δηαθέξεη αλάινγα κε ην 

πνζνζηφ αμηνπνίεζεο ηεο Φ/Β ηζρχνο ζηελ εθάζηνηε εθδνρή ιεηηνπξγίαο. 

Οη απψιεηεο ζπζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε ξνή ηζρχνο ζηνπο θιάδνπο θαη άξα κε ηελ 

ηνπνινγία θάζε δηθηχνπ. πλεπψο, κηα νινθιεξσκέλε κειέηε απσιεηψλ ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη αλάινγε αλάιπζε βαζηζκέλε ζηα δεδνκέλα δήηεζεο, παξαγσγήο θαη 

ηνπνινγίαο ηνπ δηθηχνπ. Με ηελ εγθαηάζηαζε κηθξνδηθηχνπ, φπνπ ζηελ νηθνλνκηθή 

θαηαλνκή θαζνξίδνληαη ηα ζεκεία ιεηηνπξγίαο θάζε αλαλεψζηκεο γελλήηξηαο, 

δηακνξθψλνληαη θαη άιιεο δηαδξνκέο ηζρχνο εληφο απηνχ. Ζ ελδειερήο κειέηε 

απσιεηψλ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε γίλεηαη ζαθψο πην πνιχπινθε.  
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8.1.2.3 Δγρεόκελε Από Σν Γίθηπν Ηζρύο 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 103. ΔΓΥΔΟΜΔΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΗΥΤ 2008 & 2009 ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΔΝΑΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΠΔΓΑ 

ΓΗΔΗΓΤΖ Φ/Β 

Ζ κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο 103 αηηηνινγείηαη κε ηξφπν αλάινγν ηνπ δηαγξάκκαηνο 

102. Πξνθαλψο, γηα ηα ζελάξηα No DG θαη Only DG ε εγρεφκελε ηζρχο δελ 

εμαξηάηαη απφ ηελ νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ. Απηφ είλαη ινγηθφ θαζψο ε νηθνλνκηθή βειηηζηνπνίεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζε ιεηηνπξγία κηθξνδηθηχνπ. ιεο νη θακπχιεο είλαη 

γξακκηθέο θαη θζίλνπζεο, κε εμαίξεζε ην No DG ζελάξην ζην νπνίν φιε ε δήηεζε 

θαιχπηεηαη απφ ην δίθηπν θαη γη‟ απηφ είλαη ζηαζεξφ. Ζ κείσζε απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη ιφγσ ηεο ηνπηθήο θάιπςεο κέξνπο ηνπ θνξηίνπ απφ Φ/Β πεγέο. Γηα 

ιεηηνπξγία κηθξνδηθηχνπ ππφ κεδεληθή νξηαθή ηηκή, ελδερνκέλσο ζα έπξεπε λα 

ππάξρεη κηθξφηεξε έγρπζε απφ ην δίθηπν ζε ζχγθξηζε κε ην „only PV‟ ζελάξην, αθνχ 

ε ηνπηθή παξαγσγή αμηνπνηείηαη θαη δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ θάιπςε ηνπ  ηνπηθνχ 

θνξηίνπ. Παξφια απηά, ζην παξφλ δίθηπν έρεη δηαπηζησζεί φηη πιεφλαζκα 

παξαηεξείηαη γηα Φ/Β δηείζδπζε άλσ ηνπ 80% θαη απηφ είλαη ειάρηζην κέρξη θαη ην 

επίπεδν ηεο 100% δηείζδπζεο. 

8.1.2.4 Κάιπςε Φνξηίνπ 

ην δηάγξακκα 104 παξνπζηάδεηαη ε θάιπςε ηνπ θνξηίνπ δήηεζεο απφ ηελ ηνπηθή 

θσηνβνιηατθή ελέξγεηα θαη ηελ εγρεφκελε ηζρχ απφ ην δίθηπν γηα δεδνκέλα νξηαθήο 

ηηκήο ηνπ 2008 θαη ηνπ 2009. Σν ελδεηθηηθφ απηφ δηάγξακκα αλαθέξεηαη ζε πνζνζηφ 

δηείζδπζεο θσηνβνιηατθήο παξαγσγήο ίζν κε 70% ηνπ κέζνπ θνξηίνπ δήηεζεο. Γχν 

ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα αληινχληαη απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα. Καη‟ αξρήλ, ζε 

έλα αξθεηά πςειφ επίπεδν δηείζδπζεο, φπσο είλαη ην 70%, ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε 

εγθαηεζηεκέλε θσηνβνιηατθή ηζρχ 94,1 kWp, ην Φ/Β ζπκβάιιεη θαηά έλα κηθξφ 
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πνζνζηφ ζηελ θάιπςε θνξηίνπ. Δμεηάδνληαο κάιηζηα ηελ πεξίπησζε ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ κε κεδεληθή ηηκή πψιεζεο ΑΠΔ παξαγσγήο, φπνπ αμηνπνηείηαη φιε ε 

ηνπηθή παξαγσγή, πξνθχπηεη φηη ε εηήζηα Φ/Β ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη είλαη γχξσ 

ζηηο 134 MWh θαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ θάιπςε ηνπ θνξηίνπ 

δήηεζεο είλαη πεξίπνπ 11,4%. Κάηη ηέηνην είλαη αλακελφκελν θαζψο ηα 

θσηνβνιηατθά παξάγνπλ ηζρχ κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο θαη αλάινγα κε ηα 

δεδνκέλα ειηνθάλεηαο. πλεπψο, απαηηείηαη κεγαιχηεξε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο γηα λα 

θαιχςεη αθφκα θαη έλα κηθξφ θνξηίν.  

Χο επί ην πιείζηνλ αλαθέξνπκε φηη, γηα θιηκαηηθά θαη γεσγξαθηθά δεδνκέλα ηεο 

Διιάδαο, ππνινγίδεηαη φηη ε κεγίζηε εηήζηα θσηνβνιηατθή παξαγσγή αλά kWp 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο είλαη 1350 - 1500 kWh. Σν ζπγθεθξηκέλν δεδνκέλν 

επηβεβαηψλεη φηη γηα εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 94,1 kWp ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ηνπ 

Φ/Β αληηζηνηρεί κε απηή πνπ πξνθχπηεη απφ ην πξφγξακκα.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 104. ΚΑΛΤΦΖ ΦΟΡΣΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΗΑΠΑΡΜΔΝΖ Φ/Β ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΗΑ 

ΓΗΔΗΓΤΖ 70% ΚΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΟΡΗΑΚΖ ΣΗΜΖ 2008 & 2009 

Αθφκα, ζην δηάγξακκα 104 θαίλεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζην 

κηθξνδίθηπν αλάινγα κε ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ επηθξαηνχλ. Παξαηεξείηαη φηη, 

θαζψο απμάλεηαη ε ηηκή πψιεζεο ηνπ, ην  κηθξνδίθηπν επηιέγεη λα αμηνπνηεί φιν θαη 

κηθξφηεξν κέξνο ηεο παξαγσγήο ηνπ ζην βαζκφ πνπ θάηη αλάινγν ζπλεπάγεηαη 

αχμεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο. Παξφια απηά, ζε πςειέο ηηκέο πψιεζεο ΑΠΔ, 

φπσο είλαη ε 1,4×ΟΣ, ην κηθξνδίθηπν θαίλεηαη λα αμηνπνηεί θάπνην κηθξφ ηκήκα ηεο 

θσηνβνιηατθήο παξαγσγήο θαη κάιηζηα απηφ έρεη σο απνηέιεζκα κηα αληίζηνηρα 

κηθξή κείσζε ηνπ θφζηνπο. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ νηθνλνκηθή 

βειηηζηνπνίεζε πνπ πινπνηείηαη ζε σξηαίν επίπεδν θαη ζπγθξίλεη θάζε θνξά ηελ 

σξηαία νξηαθή ηηκή κε ηελ ηηκή πψιεζεο πνπ είλαη ζηαζεξή γηα έλα έηνο. 

Τινπνηψληαο ινηπφλ ηε ζχγθξηζε επηιέγεη θάζε ψξα ην ζπλδπαζκφ παξαγσγήο πνπ 

ζα απνθέξεη ην κηθξφηεξν ελεξγεηαθφ θφζηνο γηα ην δίθηπν. ε απηή ηε βάζε 

αηηηνινγείηαη θαη ε δηαθνξά ζηελ ηειηθή αμηνπνίεζε ηεο Φ/Β παξαγσγήο κε ηηκή 

πψιεζεο 1,4×ΟΣ θαηά ην 2008 θαη ην 2009, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί. Δλδεηθηηθά ζε 
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ζρέζε κε ηε δηαθχκαλζε ηεο νξηαθήο ηηκήο αλά έηνο θαη ηνπ πνζνζηνχ απηήο πνπ 

είλαη πςειφηεξν απφ ηηο ηηκέο πψιεζεο παξαηίζεληαη ζηα δηαγξάκκαηα 105 θαη 106.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 105. Ζ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΖ ΜΔΖ ΟΡΗΑΚΖ ΣΗΜΖ 2008 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 106. Ζ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΖ ΜΔΖ ΟΡΗΑΚΖ ΣΗΜΖ 2009 

 

ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη, ζε θάζε ζελάξην θαη ηηκή πψιεζεο θαη 

γηα φια ηα επίπεδα δηείζδπζεο θσηνβνιηατθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο, ηα πνζνζηά 

θάιπςεο ηνπ θνξηίνπ δήηεζεο απφ ηελ θσηνβνιηατθή θαη ηελ εγρεφκελε απφ ην 

δίθηπν ηζρχ.  
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(δ) 

 
(ε) 

 
(ζη) 

 
(δ) 

 
(ε) 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 107. ΠΟΟΣΑ ΚΑΛΤΦΖ ΦΟΡΣΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΚΑΗ ΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΗΑ 

ΟΛΑ ΣΑ ΔΝΑΡΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΜΔΛΔΣΧΜΔΝΔ ΟΡΗΑΚΔ ΣΗΜΔ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ.  
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8.1.2.5 Αμηνπνίεζε Φ/Β Παξαγσγήο 

Σέινο, ζην δηάγξακκα 108 παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή εηήζηα παξαγσγή γηα θάζε 

ζελάξην, ηηκή πψιεζεο Φ/Β θαη νξηαθή ηηκή. Πξνθχπηεη ινηπφλ ην πνζνζηφ ζην 

νπνίν ην κηθξνδίθηπν επηιέγεη λα αμηνπνηήζεη ηε ζπλνιηθή δηαζέζηκε θσηνβνιηατθή 

παξαγσγή. Ζ παξαγσγή ηνπ κηθξνδηθηχνπ κε κεδεληθή ηηκή πψιεζεο δελ 

παξνπζηάδεηαη γηαηί ηαπηίδεηαη κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ ζελαξίνπ „Only PV‟. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 108. ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΣΖΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Φ/Β ΓΗΑ ΣΑ ΜΔΛΔΣΧΜΔΝΑ ΔΠΗΠΔΓΑ Φ/Β ΓΗΔΗΓΤΖ 

Σα πνζνζηά αμηνπνίεζεο θαζψο θαη ν ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνίεζεο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ κηθξνδηθηχνπ ππφ ηηο κειεηψκελεο ηηκέο πψιεζεο Φ/Β παξαηίζεληαη ζε επφκελε 

ελφηεηα. 

 

8.1.2.6 Γηαθύκαλζε Σάζεο ηνπο Επγνύο Καη Μέγηζηε Ρνή Ηζρύνο ηνπο 

Κιάδνπο  

ε φια ηα ζελάξηα ιεηηνπξγίαο θαη ηα επίπεδα δηείζδπζεο κειεηήζεθε ε δηαθχκαλζε 

ηάζεο θάζε δπγνχ ηνπ δηθηχνπ γηα φιεο ηηο ψξεο ελφο έηνπο. Δμεηάζζεθε εάλ κε ηε 

δηείζδπζε ηεο θσηνβνιηατθήο παξαγσγήο, παξαηεξείηαη παξαβίαζε ησλ  επηηξεπηψλ 

νξίσλ ±3% ζηελ ηάζε ηνπ θφκβνπ. ε θακία απφ ηηο κειεηψκελεο πεξηπηψζεηο δελ 

πξνέθπςε ππέξβαζε ησλ πεξηνξηζκψλ. Αληίζεηα ην δίθηπν επέδεημε εμαηξεηηθή 

επζηάζεηα ηάζεο γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ελ κέξεη ζηε ζρεηηθά κηθξή ζπλνιηθή δήηεζή 

ηνπ. 

ζνλ αθνξά ζηε κέγηζηε ξνή ηζρχνο, απηή κειεηήζεθε γηα φινπο ηνπο θφκβνπο ζε 

σξηαίν επίπεδν. Πξνέθπςε φηη γηα θάζε ζελάξην ιεηηνπξγίαο ε κέγηζηε ξνή ηζρχνο 

παξαηεξήζεθε ζηνλ slack bus, αθξηβέζηεξα ζηνλ θιάδν 17-1. Κάηη ηέηνην είλαη 

ινγηθφ δεδνκέλνπ φηη απφ ην ζπγθεθξηκέλν θιάδν δηέξρεηαη ε ζπλνιηθή εγρεφκελε 

απφ ην δίθηπν ηζρχο, ε νπνία είλαη ζε θάζε πεξίπησζε κεγαιχηεξε ζπγθξηηηθά κε ηε 
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Φ/Β παξαγσγή, θαη έπεηηα δηακνηξάδεηαη ζηα επηκέξνπο θνξηία δήηεζεο. 

πγθεθξηκέλα, ε κέγηζηε ξνή αλά ψξα, πνπ έρεη θαηαγξαθεί γηα φια ηα ζελάξηα πνπ 

πεξηιακβάλνπλ δηαλεκεκέλε παξαγσγή, είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 277 kW θαη πξνθαλψο 

εληνπίδεηαη ζηνλ slack bus.     

 

8.2 ελάξηα No DG, Only DG θαη Microgrid (δεύηεξε παξαιιαγή) 

ε δεχηεξν επίπεδν, ζην δίθηπν εθαξκνγήο κε εγθαηεζηεκέλε θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα 

θσηνβνιηατθή ηζρχ, πινπνηήζεθε κηα εθδνρή ιεηηνπξγίαο κηθξνδηθηχνπ φπνπ ην 

πιεφλαζκα ηεο θσηνβνιηατθήο παξαγσγήο αλά δπγφ ππεηζεξρφηαλ ζηελ νηθνλνκηθή 

θαηαλνκή. πγθεθξηκέλα, γηα θάζε ψξα ηνπ έηνπο εμεηάζηεθε ην ηζνδχγην Φ/Β 

παξαγσγήο-δήηεζεο αλά δπγφ. ηελ πεξίπησζε φπνπ ην θνξηίν πξνέθππηε 

κεγαιχηεξν απφ ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα, ην κηθξνδίθηπν αμηνπνηνχζε φιε ηε 

δπλαηφηεηα παξαγσγήο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζηνλ αληίζηνηρν θφκβν. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, ην πιεφλαζκα Φ/Β παξαγσγήο ππεηζεξρφηαλ ζηελ νηθνλνκηθή θαηαλνκή 

θαη ην κηθξνδίθηπν επέιεγε λα αμηνπνηήζεη θάπνην πνζνζηφ απηνχ ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο βειηηζηνπνίεζεο. Ο αιγφξηζκνο ιεηηνπξγίαο ηνπ  

κηθξνδηθηχνπ ζχκθσλα κε ηελ πεξηγξαθείζα πνιηηηθή πινπνηήζεθε γηα ηα ίδηα 

δεδνκέλα δήηεζεο, νξηαθψλ ηηκψλ θαη γηα ηξείο ηηκέο πψιεζεο ΑΠΔ: κεδεληθή, ίζε 

κε ηε κέζε νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ίζε κε ηε κέζε νξηαθή ηηκή ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνιιαπιαζηαζκέλε κε ηνλ παξάγνληα 1,4. Γεδνκέλνπ φηη δελ 

παξαηεξείηαη πιεφλαζκα Φ/Β παξαγσγήο ζε θαλέλα δπγφ κέρξη θαη επίπεδν ΑΠΔ 

δηείζδπζεο 85%, ν αιγφξηζκνο πινπνηήζεθε γηα δηείζδπζε κέρξη θαη 175% ηνπ κέζνπ 

θνξηίνπ.  

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα γηα ην θφζηνο, ηηο απψιεηεο, ηελ ηνπηθή 

παξαγσγή θαη ηελ έγρπζε απφ ην δίθηπν ελ ζπγθξίζεη κε ηα αληίζηνηρα γηα ιεηηνπξγία 

κηθξνδηθηχνπ φπνπ φιε ε Φ/Β ηζρχο ππεηζέξρεηαη ζηελ νηθνλνκηθή θαηαλνκή. 

8.2.1 Κάιπςε Φνξηίνπ 

ην πξψην δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε θάιπςε ηνπ θνξηίνπ δήηεζεο απφ ηελ 

εγρεφκελε ηζρχ ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ ηνπηθή αλαλεψζηκε παξαγσγή. Ζ θάζε ζηήιε 

αλαθέξεηαη θαη ζε δηαθνξεηηθφ ζπλδπαζκφ ηηκήο πψιεζεο ΑΠΔ θαη νξηαθήο ηηκήο 

ηνπ ζπζηήκαηνο (2008 θαη 2009). Σν επίπεδν δηείζδπζεο επηιέρζεθε λα είλαη κεγάιν 

ψζηε λα πξνθχπηεη πιεφλαζκα ζε θάπνηνπο δπγνχο. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 109. ΚΑΛΤΦΖ ΦΟΡΣΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΚΑΗ ΣΗ Φ/Β ΜΗΚΡΟΠΖΓΔ ΓΗΑ ΔΠΗΠΔΓΟ 

ΓΗΔΗΓΤΖ 125% ΣΟΤ ΜΔΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ 

Παξαηεξείηαη φηη γηα κεδεληθή ηηκή πψιεζεο Φ/Β ελέξγεηαο, ηφζν ην 2008 φζν θαη 

ην 2009, αμηνπνηείηαη απφ ην κηθξνδίθηπν ηνπηθή παξαγσγή κεγέζνπο 240.173 kWh 

πνπ ηζνδπλακεί κε ην 100% ηεο δπλαηφηεηαο παξαγσγήο ησλ Φ/Β γελλεηξηψλ ηνπ 

ππφ κειέηε δηθηχνπ. Κάηη ηέηνην είλαη ινγηθφ ζην βαζκφ πνπ ην πιεφλαζκα ηεο 

αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο είλαη δσξεάλ θαη άξα ζε θάζε πεξίπησζε θζελφηεξν απφ ην 

ξεχκα ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ.  Δίλαη επφκελν λα αμηνπνηείηαη φιε ε πνζφηεηά ηνπ. 

Γηα Φ/Β δηείζδπζε 125% ηνπ κέζνπ θνξηίνπ δήηεζεο έρεη ππνινγηζηεί φηη ε Φ/Β 

παξαγσγή πνπ ην κηθξνδίθηπν ππνρξεψλεηαη λα ελζσκαηψζεη είλαη πεξίπνπ 205 

MWh, δειαδή ην 85% ηεο ζπλνιηθήο εηήζηαο ηνπηθά παξαγφκελεο ελέξγεηαο. Σν 

ππφινηπν 15% ηεο Φ/Β παξαγσγήο απνηειεί πιεφλαζκα. Γηα ηηκή πψιεζεο ΑΠΔ ίζε 

κε ηελ νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο θαίλεηαη φηη ην 2008 ην κηθξνδίθηπν 

θαηαλαιψλεη 235.183 kWh Φ/Β παξαγσγήο, αμηνπνηψληαο ην 86% ηνπ 

πιενλάζκαηνο, ελψ ην 2009 θαηαλαιψλεη 222.897 kWh, αμηνπνηψληαο κφιηο ην 51% 

ηνπ πιενλάζκαηνο. Γηα ηηκή πψιεζεο ίζε κε ηε κέζε νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο 

επί ηνλ παξάγνληα 1,4, ηα πνζνζηά ηνπ πιενλάζκαηνο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηελ 

θαηαλάισζε αληηζηξέθνληαη γηα ηα δχν έηε. Σν 2008 θαηαλαιψλεηαη κφιηο ην 1,4% 

ηνπ πιενλάζκαηνο ελψ ην 2009 ην 16%.  

Καηαξρήλ είλαη ζαθέο φηη κε ηελ αχμεζε ηεο feed-in-tariff ησλ θσηνβνιηατθψλ, ε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο γίλεηαη αληηνηθνλνκηθή θαη γη‟ απηφ ηείλεη λα θαηαλαιψλεηαη φιν 

θαη ιηγφηεξν κέξνο ηεο πεξηζζεπνχκελεο θάζε θνξά Φ/Β ελέξγεηαο.  

Απνδεηθλχεηαη αθφκα φηη ζην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν, νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν 

έηε, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θαη δηαθνξεηηθά επίπεδα νξηαθψλ ηηκψλ, δελ ζρεηίδνληαη 

κε ην αλ ε νξηαθή ηηκή είλαη πςειή ή ρακειή. Έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηαθχκαλζε 

ησλ σξηαίσλ ηηκψλ ηνπ έηνπο πνπ ζεκεηψλεηαη γχξσ απφ ηε κέζε νξηαθή ηηκή. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε ηηκή πψιεζεο 1×ΟΣ θαη δεδνκέλα νξηαθήο ηηκήο 2008, 

δηαπηζηψζεθε φηη ζε 5.392 ψξεο ηνπ έηνπο ε νξηαθή ηηκή είλαη κεγαιχηεξε ηεο κέζεο 

θαη γη‟ απηφ ππάξρεη κεγαιχηεξε ελζσκάησζε ηνπ πιενλάζκαηνο. Αληίζεηα, ην 2009 

ηηκέο κεγαιχηεξεο ηεο κέζεο νξηαθήο ηηκήο ζεκεηψλνληαη ζε 3.784 ψξεο εηεζίσο 
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φπνπ ε θσηνβνιηατθή ελέξγεηα θξίλεηαη πην ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθά. Αληίζηνηρα 

ιηγφηεξν είλαη θαη ην πνζνζηφ αμηνπνίεζεο ηνπ πιενλάζκαηνο. Πξέπεη λα 

ζεκεηψζνπκε βέβαηα φηη ηα θσηνβνιηατθά παξάγνπλ ελέξγεηα ζπγθεθξηκέλεο ψξεο 

ηεο εκέξαο θαη ην ζχλνιν απηψλ δελ ζπκπίπηεη απαξαίηεηα κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηαθχκαλζε νξηαθήο ηηκήο πνπ πξναλαθέξακε. Παξφια απηά, ππάξρεη κηα ζρεηηθή 

ζχκπησζε κεηαμχ ησλ σξψλ κέγηζηεο παξαγσγήο ηνπ Φ/Β θαη ησλ σξψλ αηρκήο 

δήηεζεο, πνπ ζπλεπάγνληαη απμεκέλε νξηαθή ηηκή. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη 

ζεκεηψλεηαη αληηζηνηρία αλάκεζα ζηε δηαζπνξά ησλ νξηαθψλ ηηκψλ θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ πιενλάζκαηνο Φ/Β παξαγσγήο.   

ην δηάγξακκα 110 παξνπζηάδεηαη ην εηήζην άζξνηζκα ηεο Φ/Β παξαγσγήο ησλ 

κηθξνπεγψλ γηα φια ηα επίπεδα δηείζδπζεο, ηηο νξηαθέο ηηκέο θαη ηηο ηηκέο πψιεζεο 

αλαλεψζηκεο ηζρχνο. Φαίλεηαη φηη νη αλαινγίεο ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο 

παξαγσγήο πνπ παξαηεξήζεθαλ αλάκεζα ζηα δχν έηε γηα επίπεδν δηείζδπζεο 125%, 

επαλαιακβάλνληαη γηα φια ηα επίπεδα Φ/Β δηείζδπζεο.   ην δηάγξακκα 111 

παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά φια ηα πνζνζηά θάιπςεο θνξηίνπ απφ ηηο δχν πεγέο 

ηζρχνο ζην ζχζηεκα. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 110. ΔΣΖΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Φ/Β ΜΗΚΡΟΠΖΓΧΝ ΑΝΑ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ 

ΣΗΜΔ ΠΧΛΖΖ 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 111. ΠΟΟΣΟ ΚΑΛΤΦΖ ΦΟΡΣΗΟΤ ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΔΝΑΡΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΟΡΗΑΚΔ ΣΗΜΔ  
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8.2.1.1 Μειέηε Κόζηνπο 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 112. ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΝΑΡΗΟ ΚΑΗ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ Φ/Β ΗΥΤΟ 2008 ΚΑΗ 2009. 

ΣΟ MICROGRID(A) ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΟΛΖ Ζ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΖ Φ/Β ΗΥΤ ΔΗΔΡΥΔΣΑΗ 

ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΔΝΧ ΣO MICROGRID(B) ΔΗΔΡΥΔΣΑΗ ΜΟΝΟ ΣΟ ΠΛΔΟΝΑΜΑ. 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα δηαγξάκκαηα 

ελεξγεηαθνχ θφζηνπο ζε θάζε πεξίπησζε δεδνκέλσλ πνπ έρεη κειεηεζεί. Σα επίπεδα 

δηείζδπζεο θσηνβνιηατθήο ηζρχνο πνπ εμεηάδνληαη είλαη απφ 25% έσο 175% ηνπ 

κέζνπ θνξηίνπ.  

Δίλαη εκθαλήο ε δηαθνξά ζην επίπεδν θφζηνπο αλάκεζα ζηε ρακειή θαη ηελ πςειή 

νξηαθή ηηκή, πνπ είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 50.000€ γηα έλα δίθηπν 17 δπγψλ. 

Παξαηεξείηαη επίζεο φηη γηα δσξεάλ πψιεζε θσηνβνιηατθήο παξαγσγήο, ν ξπζκφο 

κείσζεο ηνπ θφζηνπο είλαη ζαθψο κεγαιχηεξνο γηα πςειφηεξα επίπεδα νξηαθήο 

ηηκήο, αθνχ ην θέξδνο είλαη ζε απφιπηα λνχκεξα πνιχ πεξηζζφηεξν.  

ηα επφκελα δχν δηαγξάκκαηα εμεηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ θφζηνπο γηα θάζε ηηκή 

πψιεζεο ΑΠΔ μερσξηζηά γηα ηα δχν έηε θαη γίλεηαη ε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα δπν 

κηθξνδίθηπα θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχλ.  

ην δηάγξακκα 113 πνπ αθνξά ζην ελεξγεηαθφ θφζηνο γηα νξηαθή ηηκή ζπζηήκαηνο 

ηνπ έηνπο 2008 παξαηεξνχκε ηα εμήο: Γηα δσξεάλ ηηκή πψιεζεο νη θακπχιεο 

θφζηνπο ησλ δχν κηθξνδηθηχσλ ηαπηίδνληαη. Καη ζηα δχν επηιέγεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί φιε ε παξαγφκελε θσηνβνιηατθή ηζρχο είηε ππεηζέξρεηαη εμ‟ 

νινθιήξνπ είηε ηκεκαηηθά ζηελ νηθνλνκηθή θαηαλνκή. Γηα ηηκή πψιεζεο ίζε κε ηε 

κέζε εηήζηα νξηαθή ηηκή παξαηεξείηαη ειαθξψο κεγαιχηεξε κείσζε ζην πξψην 

κηθξνδίθηπν πνπ είλαη ξπζκηζκέλν λα επηιέγεη ηελ πνζφηεηα ηεο Φ/Β ηζρχνο πνπ ζα 

αμηνπνηεζεί απφ ηελ αξρή θαη κφλν βάζεη νηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ. Ζ απφζηαζε 

αλάκεζα ζηηο δχν θακπχιεο αληηζηνηρεί ζην θφζηνο ηεο Φ/Β ηζρχνο ε νπνία 
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ελζσκαηψλεηαη ζην δίθηπν επεηδή δελ πιενλάδεη ζην εθάζηνηε δπγφ αλ θαη δε 

ζπκθέξεη νηθνλνκηθά. Σέινο, γηα ηηκή πψιεζεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο 1,4×ΟΣ, γηα 

ην κελ πξψην ζελάξην κηθξνδηθηπαθήο ιεηηνπξγίαο αμηνπνηείηαη ζην ειάρηζην ε Φ/Β 

ηζρχο ελψ γηα ην δεχηεξν ην θφζηνο μεπεξλά αθφκα θαη απηφ ηνπ αξρηθνχ no PV 

ζελαξίνπ.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 113. ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΚΟΣΟ 2008 ΑΝΑ ΔΝΑΡΗΟ ΚΑΗ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε θακπχιε „Microgrid(b)_1,4×ΟΣ‟, ε νπνία εκθαλίδεη 

θάπνηεο ηάζεηο ζηαζεξνπνίεζεο κεηά απφ πνζνζηφ δηείζδπζεο 100%. Πηζαλψο νη 

ηάζεηο απηέο ζρεηίδνληαη κε ην γεγνλφο φηη ε Φ/Β παξαγσγή ζηαδηαθά ηζνζθειίδεη ηε 

δήηεζε ζε αθφκα πεξηζζφηεξεο ψξεο εηεζίσο θαη ην πιεφλαζκα, φζν θαη αλ 

απμάλεηαη, απνξξίπηεηαη ιφγσ αθξηβήο ηηκήο πψιεζεο. Απφ ηε κνξθή ηεο θακπχιεο 

δελ είλαη μεθάζαξν εάλ εκθαλίδνληαη ηάζεηο νξηζηηθήο ζηαζεξνπνίεζεο ή απιά 

κεησκέλνη ξπζκνί αχμεζεο. Παξφια απηά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ θψδηθα γηα επίπεδν 

δηείζδπζεο ηεο ηάμεο ηνπ 300% ην θφζηνο ππνινγίζζεθε απμεκέλν ζπγθξηηηθά. 

πλεπψο, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη ππάξρεη κηα ειάηησζε ησλ ξπζκψλ αχμεζεο 

αιιά ε εμέιημε ηνπ θφζηνπο κε ηελ άλνδν ηεο Φ/Β δηείζδπζεο είλαη γεληθά αχμνπζα. 

Κάηη ηέηνην είλαη κάιινλ αλακελφκελν αθνχ γηα κεγαιχηεξα επίπεδα εγθαηεζηεκέλεο 

Φ/Β ηζρχο απμάλνληαη νη πεξηπηψζεηο πιενλάζκαηνο ζηνπο δπγνχο αιιά παξφια 

απηά, ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο απφδνζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ, αθφκα θαη 

κεγάια επίπεδα δηείζδπζεο δελ επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ θνξηίνπ. πλεπψο, κε 

ηε αιιαγή ησλ επηπέδσλ δηείζδπζεο ζα παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο 

Φ/Β ηζρχνο απφ ην κηθξνδίθηπν. Απηή ε πνξεία αλαθφπηεηαη θαη ελ ηέιεη 

ζηαζεξνπνηείηαη γηα πάξα πνιχ κεγάιε νλνκαζηηθή ηζρχ, ε εγθαηάζηαζε ηεο νπνίαο 

ελδερνκέλσο λα κελ είλαη ξεαιηζηηθή γηα ηα δεδνκέλα κηα θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο 

εμαηηίαο ηεο απαηηνχκελεο έθηαζεο.  
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Γηα ην ελεξγεηαθφ θφζηνο ζε νξηαθέο ηηκέο ηνπ 2009, νη θακπχιεο έρνπλ γεληθά ηελ 

ίδηα κνξθή. Παξαηεξνχκε κηα κεγαιχηεξε απφθιηζε κεηαμχ ησλ δχν κηθξνδηθηχσλ 

γηα ηηκή πψιεζεο ΑΠΔ 1×ΟΣ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν δηάγξακκα. Σν γεγνλφο 

φηη, θαηά ην 2009 ε ελζσκάησζε αλαλεψζηκεο ηζρχνο κε θφζηνο ηε κέζε ΟΣ/MWh 

είλαη πεξηζζφηεξν αζχκθνξε νηθνλνκηθά νδεγεί ην κελ πξψην κηθξνδίθηπν λα ηελ 

απνξξίπηεη θαη ην δεχηεξν λα απμάλεη ην θφζηνο ηνπ απφ ηε κεξηθή αμηνπνίεζή ηεο. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 114.  ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΚΟΣΟ 2009 ΑΝΑ ΔΝΑΡΗΟ ΚΑΗ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ 

8.2.1.2 Γηαθνξά Κόζηνπο 

ην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη πην ζπγθεθξηκέλα ε δηαθνξά θφζηνπο 

κεηαμχ ησλ δπν κηθξνδηθηχσλ ζηελ πεξίπησζε πςειήο νξηαθήο ηηκήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο (2008).  
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 115. ΓΗΑΦΟΡΑ ΚΟΣΟΤ ΑΝΑΜΔΑ ΣΑ ΓΤΟ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑ ΣΟ 2008. ΣΟ MICROGRID(A) 

ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΟΛΖ Ζ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΖ Φ/Β ΗΥΤ ΔΗΔΡΥΔΣΑΗ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΔΝΧ ΣO MICROGRID(B) ΔΗΔΡΥΔΣΑΗ ΜΟΝΟ ΣΟ ΠΛΔΟΝΑΜΑ. 

Καηαξρήλ, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη έλα ελδεηθηηθφ εηήζην θφζηνο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ κηθξνδηθηχνπ, κε νξίδνληα απφζβεζεο ζε δέθα έηε, 

αλάγεηαη ζε 1.440€. Αθφκα, είλαη επλφεην φηη ην κηθξνδίθηπν(α), ην νπνίν εηζάγεη 

φιε ηελ ηνπηθή Φ/Β παξαγσγή ζηελ νηθνλνκηθή θαηαλνκή ρσξίο θάπνηνλ 

πεξηνξηζκφ, δελ ζα επηηξέςεη πνηέ ην ελεξγεηαθφ θφζηνο λα ππεξβεί ην αληίζηνηρν 

ηνπ No PV ζελαξίνπ. ηελ έζραηε πεξίπησζε πνιχ πςειήο ηηκήο πψιεζεο ΑΠΔ, ζα 

επηιέμεη λα κελ ηελ ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα επαλέιζεη πιήξσο ζηελ πξφηεξε 

θαηάζηαζε φπνπ ε δήηεζε ηθαλνπνηνχληαλ απφ ην θεληξηθφ δίθηπν. Σν 

κηθξνδίθηπν(β) απφ ηελ άιιε ιεηηνπξγεί κε ηνλ πεξηνξηζκφ λα ελζσκαηψλεη, 

αλεμαξηήησο ηηκήο, ηελ Φ/Β παξαγσγή πνπ θαιχπηεη ηε δήηεζε ηνπ εθάζηνηε δπγνχ 

ζχλδεζήο ηεο. Δίλαη επφκελν ινηπφλ φηη γηα πςειέο νξηαθέο ηηκέο ζα νδεγήζεη ζε 

πςειφηεξα ελεξγεηαθά θφζηε. 

Απφ ην δηάγξακκα 115 πξνθχπηεη φηη γηα δσξεάλ ηηκή πψιεζεο ηα δχν κηθξνδίθηπα 

δελ δεκηνπξγνχλ δηαθνξεηηθφ ελεξγεηαθφ θφζηνο θαζψο αμηνπνηνχλ φιε ηε δσξεάλ 

Φ/Β παξαγσγή. Γηα ηηκή πψιεζεο ΑΠΔ ίζε κε ηε κέζε νξηαθή ηηκή, παξαηεξείηαη 

επηπιένλ θφζηνο γηα ην κηθξνδίθηπν(β) έσο θαη 600€ πεξίπνπ γηα επίπεδν δηείζδπζεο 

175%. Ζ δηαθνξά θφζηνπο απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο Φ/Β εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 

αιιά, φζν απμάλνληαη ηα επίπεδα δηείζδπζεο θαη ζπλεπψο ε σξηαία πιενλάδνπζα 

ηζρχο, ε απφθιηζε ηείλεη λα ζηαζεξνπνηεζεί. Κάηη ηέηνην είλαη αλακελφκελν θαη 

νθείιεηαη ζην φηη ην πιεφλαζκα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη κε βάζε νηθνλνκηθά 

θξηηήξηα θαη πξνο φθεινο ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο. Δλδεηθηηθά ζεκεηψλεηαη φηη, γηα 

δηείζδπζε 100% ην επηπιένλ θφζηνο ζε ζρέζε κε ην κηθξνδίθηπν(α) είλαη 508€ ην 

φπνην ζεκαίλεη φηη: ε κείσζε θφζηνπο ζε ζρέζε κε ην Νo PV ζελάξην είλαη 1.980€ 

θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηαπηίδεηαη κε απηφ ηνπ ζελαξίνπ „only PV 2008 κε ηηκή 

πψιεζεο 1×ΟΣ‟. 
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Σέινο, γηα ηηκή πψιεζεο θσηνβνιηατθήο ελέξγεηαο ίζε κε 1,4×ΟΣ, ην ελεξγεηαθφ 

θφζηνο απμάλεηαη, φπσο είλαη θπζηνινγηθφ γηα έλα κηθξνδίθηπν πνπ πεξηέρεη κφλν 

ΑΠΔ ζην βαζκφ πνπ ππάξρνπλ κηθξά πεξηζψξηα βειηηζηνπνίεζεο. πλεπψο, ζην 

κηθξνδίθηπν(α) ην θφζηνο πιεζηάδεη απηφ ηνπ αξρηθνχ ζελαξίνπ θαη παξάιιεια νη 

Φ/Β πεγέο αμηνπνηνχληαη ζην ειάρηζην. Μηα ηέηνηα ιεηηνπξγία δελ έρεη θάπνην λφεκα 

νχηε εμππεξεηεί θάηη. ρη κφλν δε γίλεηαη απφζβεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ θαη 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ κηθξνδηθηχνπ αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν δελ αμηνπνηνχληαη νη 

Φ/Β εγθαηαζηάζεηο απνηειψληαο κηαο επέλδπζε κε πςειφ αξρηθφ θφζηνο θαη ρσξίο 

ζηνηρεηψδε πξννπηηθή. ηελ πεξίπησζε ηνπ κηθξνδηθηχνπ(β) πνπ ιεηηνπξγεί βάζεη 

ηνπ πιενλάζκαηνο, ζεκεηψλεηαη ζαθψο αχμεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο θαη 

ζπγθεθξηκέλα πάλσ απφ ην φξην ηνπ αξρηθνχ ζελαξίνπ. Ζ δηαθνξά θφζηνπο ησλ 

κηθξνδηθηχσλ απμάλεηαη γηα ηα αξρηθά επίπεδα δηείζδπζεο, φπνπ δελ παξαηεξείηαη 

πιεφλαζκα ηνπηθήο παξαγσγήο. Ο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο κεηψλεηαη γηα 

δηείζδπζε άλσ ηνπ 100%. Δλδεηθηηθά, γηα επίπεδν δηείζδπζεο 100% ε κείσζε 

θφζηνπο, ζε ζρέζε κε ην Νo PV ζελάξην, ηνπ κηθξνδηθηχνπ(α) είλαη κφιηο 60€ 

εηεζίσο ελψ ε αχμεζε θφζηνπο ηνπ κηθξνδηθηχνπ(β) είλαη πεξίπνπ 4.500€ εηεζίσο. 

Δλψ γηα κηθξά επίπεδα δηείζδπζεο ην κηθξνδίθηπν(β) ηαπηίδεηαη κε ην only PV 

ζελάξην, γηα επίπεδα άλσ ηνπ 100% αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη κηα απφθιηζε κεηαμχ ησλ 

ζελαξίσλ ε νπνία γίλεηαη ζπλερψο κεγαιχηεξε. Γηα επίπεδν δηείζδπζεο 175% αγγίδεη 

ηηο 3.000€. 

8.2.2 Μειέηε Δγρεόκελεο Από Σν Γίθηπν Ηζρύνο 

ε απηφ ην ζεκείν, ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ εγρεφκελε ηζρχ απφ ην θεληξηθφ δίθηπν 

γηα ηα δχν επίπεδα νξηαθψλ ηηκψλ.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 116. ΔΓΥΔΟΜΔΝΖ ΗΥΤ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑ ΔΝΑΡΗΟ ΚΑΗ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ ΓΗΑ ΣΟ 

2008 

 



Κεθάιαην 8: Απνηειέζκαηα Δθαξκνγήο ΗΗ 

290 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 117.  ΔΓΥΔΟΜΔΝΖ ΗΥΤ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑ ΔΝΑΡΗΟ ΚΑΗ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ ΓΗΑ ΣΟ 

2009 

Σα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα δείρλνπλ ην εηήζην πνζφ ηεο έγρπζεο ηζρχνο απφ ην 

δίθηπν πνπ ηθαλνπνηεί ην ππφινηπν ηεο δήηεζεο πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ ηνπηθή 

Φ/Β παξαγσγή. ην ζελάξην Νo PV, φπνπ δελ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλε αλαλεψζηκε 

ηζρχο, ε εγρεφκελε ηζρχο ηνπ δηθηχνπ είλαη ίζε κε ηελ ζπλνιηθή εηήζηα δήηεζε. 

Πξνθαλψο, ζην βαζκφ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ίδηα δεδνκέλα δήηεζεο ην 2008 θαη ην 

2009, ην πνζφ ηεο έγρπζεο είλαη ίδην θαη ίζν κε 1.176.938 kWh. Με ηελ εγθαηάζηαζε 

Φ/Β δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ζηα ππφινηπα ζελάξηα, ε ηζρχο ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ 

κεηψλεηαη φζν απμάλεηαη ε ηνπηθή παξαγφκελε ηζρχνο. Κάηη ηέηνην ζπληειείηαη 

απεξίζπαζηα γηα ηελ αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία Φ/Β γελλεηξηψλ. ε ιεηηνπξγία 

κηθξνδηθηχνπ, θαη ζηηο δχν εθδνρέο πνπ εμεηάδνληαη, ππάξρεη έιεγρνο σο πξνο ηε 

δηάζεζε ηεο Φ/Β παξαγσγήο, φιεο ή ηνπ πιενλάζκαηνο. Γηα λα πινπνηεζεί ν 

ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο, πξνζκεηξνχληαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα φπσο ε νξηαθή ηηκή 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη νη ζπλαξηήζεηο θφζηνπο ησλ Φ/Β. πλεπψο, ζηα ζελάξηα ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ, ε έγρπζε απφ ην δίθηπν πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο πθηζηάκελεο 

ηηκέο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

Γηα δσξεάλ πψιεζε ηεο Φ/Β παξαγσγήο, νη θακπχιεο έγρπζεο θαη ησλ δχν εθδνρψλ 

κηθξνδηθηχνπ ηαπηίδνληαη γηα ην 2008 θαη 2009. Ζ κνξθή ηνπο είλαη γξακκηθή θαη 

θζίλνπζα φζν απμάλνληαη ηα επίπεδα δηείζδπζεο. Απηφ ζπλδέεηαη κε ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ ζπλφινπ ηεο εγθαηεζηεκέλεο Φ/Β ηζρχνο πνπ ζηαδηαθά κεηψλεη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ηε θαηλφκελε δήηεζε ηνπ δηθηχνπ θαη άξα ηελ εγρεφκελε ηζρχ.  

Γηα ηηκή πψιεζεο ίζε κε ηε κέζε νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο, ην ηνπηθά 

παξαγφκελν ξεχκα δελ είλαη πάληνηε θζελφηεξν απφ απηφ ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ. ε 

πξνεγνχκελν ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ έρεη αλαθεξζεί φηη ε Φ/Β ελέξγεηα είλαη 

νηθνλνκηθφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο γηα πεξηζζφηεξεο ψξεο 

ην 2008. Δπνκέλσο, απνξξνθάηαη απφ ην κηθξνδίθηπν κεγαιχηεξε πνζφηεηα Φ/Β 

ηζρχνο ην 2008. ην δηάγξακκα 117 θαίλεηαη φηη ην κηθξνδίθηπν(α) θαηαλαιψλεη 

ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο θαη ζπλεπψο ε κείσζε ηεο έγρπζεο απφ ην 

δίθηπν είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή αθνινπζψληαο θζίλνπζα πνξεία κε ηελ αχμεζε ηεο 

δηείζδπζεο, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηα κειεηψκελα επίπεδα. Σν κηθξνδίθηπν(β), 
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πνπ ππνρξεψλεηαη λα αμηνπνηήζεη ην κε πιενλάδνλ ηκήκα ηεο Φ/Β παξαγσγήο αιιά 

αμηνπνηεί θαη έλα θνκκάηη ηνπ πιενλάζκαηνο, φηαλ θάηη ηέηνην ζπκθέξεη, 

παξνπζηάδεη αθφκα κηθξφηεξε πνζφηεηα απαηηνχκελεο έγρπζεο. Ζ θακπχιε ηνπ είλαη 

επίζεο θζίλνπζα ζηα ππφ κειέηε επίπεδα δηείζδπζεο. 

 ζνλ αθνξά ην 2009, ζην δηάγξακκα 118 παξαηεξείηαη φηη ε θακπχιε ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ(α) είλαη κελ γξακκηθή, φπσο ε αληίζηνηρε ηνπ δηαγξάκκαηνο 116, αιιά 

έρεη κηθξφηεξν ζπληειεζηή δηεχζπλζεο πνπ κεηαθξάδεηαη ζε κηθξφηεξν ξπζκφ 

κείσζεο ηεο έγρπζεο θαηά ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ δηείζδπζεο. Απηφ εμεγείηαη 

δεδνκέλνπ φηη ε αμηνπνίεζε ηεο Φ/Β ηζρχνο είλαη ζπρλφηεξα αληηνηθνλνκηθή ην 2009. 

Σν κηθξνδίθηπν(β) εκθαλίδεη θαηαξρήλ κηα απφθιηζε ζε ζρέζε κε ην κηθξνδίθηπν(α) 

γηα επίπεδα δηείζδπζεο κέρξη θαη 100%. Ζ απφθιηζε νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηελ 

πξψηε πεξίπησζε ελζσκαηψλεηαη αλεμαξηήησο νηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ ε 

παξαγφκελε Φ/Β ηζρχο. Φαλεξψλεη κάιηζηα ην πνζφ ηεο παξαγφκελεο ηζρχνο πνπ 

ελζσκαηψλεηαη αλ θαη είλαη αληηνηθνλνκηθφ θαη ε ίδηα απφθιηζε είλαη ινγηθφ λα 

εκθαλίδεηαη ππφ άιινπο φξνπο ζην αληίζηνηρν δηάγξακκα ελεξγεηαθνχ θφζηνπο. 

Παξαηεξείηαη αθφκα φηη, γηα πνζνζηά δηείζδπζεο άλσ ηνπ 100% ε θακπχιε ζηακαηά 

λα είλαη γξακκηθή θαη ε έγρπζε ζηακαηά λα κεηψλεηαη κε ηνπο πξνεγνχκελνπο 

ξπζκνχο. Σν ππαξθηφ πιένλ πιεφλαζκα Φ/Β ηζρχνο δελ ελζσκαηψλεηαη ζην αθέξαην 

αιιά ηηο αλάγθεο θαηαλάισζεο θαιχπηεη θαηά πιεηνςεθία ε εγρεφκελε ηζρχο θαη φρη 

απηφ. Δλδεηθηηθά, γηα επίπεδν δηείζδπζεο 25% ην κηθξνδίθηπν(β) απαηηεί 1.150.401 

kWh έγρπζεο απφ ην δίθηπν, γηα επίπεδν 100% 1.072.425 kWh ελψ γηα 175% 

994.199,5 kWh. Δάλ αμηνπνηνχληαλ φιν ην πιεφλαζκα ζην επίπεδν δηείζδπζεο 175%, 

ε έγρπζε ζα έπξεπε λα είλαη κεησκέλε θαηά 153 ΜWh ζε ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα.  

Σέινο, γηα ηηκή πψιεζεο Φ/Β ελέξγεηαο ίζε κε 1,4 επί ηε κέζε νξηαθή ηηκή ηνπ 

ζπζηήκαηνο, θαηά ην 2008 παξαηεξνχληαη ηα εμήο: γηα ην κηθξνδίθηπν(α) δελ 

θαηαλαιψλεηαη Φ/Β παξαγσγή ζην βαζκφ πνπ είλαη αληηνηθνλνκηθή θαη ηα δεδνκέλα 

έγρπζεο πιεζηάδνπλ ην αξρηθφ ζελάξην no PV. Σν κηθξνδίθηπν(β) θαηαλαιψλεη ηε 

Φ/Β ηζρχ πνπ είλαη κηθξφηεξε απφ ην εθάζηνηε θνξηίν θαη γηα επίπεδα δηείζδπζεο 

άλσ ηνπ 100% θξάηα έλα αξθεηά κηθξφ κέξνο ηνπ πιενλάζκαηνο θαη γη‟ απηφ 

αλαθφπηεηαη ε θζίλνπζα πνξεία ηεο εγρεφκελεο ηζρχνο απφ ην δίθηπν. Γηα ην 2009, 

φπσο έρεη ήδε αλαιπζεί, ε ζπγθεθξηκέλε ηηκή πψιεζεο Φ/Β ελέξγεηαο είλαη 

ζπκθέξνπζα, ζπγθξηλφκελε κε ηελ νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο, γηα πεξηζζφηεξεο 

ψξεο εηεζίσο απφ φηη γηα ην 2008. Γηα ην ιφγν απηφ, παξαηεξείηαη πεξηζζφηεξν 

κεησκέλε ε εγρεφκελε ηζρχο ζην κηθξνδίθηπν(α) θαη κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ 

πιενλάζκαηνο ζηελ πεξίπησζε ηνπ κηθξνδηθηχνπ(β). Απφ φηη παξαηεξνχκε θαη ζην 

παξαθάησ ζπγθεληξσηηθφ δηάγξακκα εγρεφκελεο ηζρχνο, ην κηθξνδίθηπν(β) 

ηαπηίδεηαη ην 2008 θαη ην 2009 κέρξη δηείζδπζε 100% ελψ παξνπζηάδεη κηθξφηεξε 

εγρεφκελε ηζρχ ην 2009 γηα επίπεδα δηείζδπζεο άλσ ηνπ 100%. Ζ δηαθνξά απηή 

ππνδειψλεη δηαθνξεηηθή δηαρείξηζε ηνπ πιενλάζκαηνο ζηελ νηθνλνκηθή θαηαλνκή. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 118. ΔΓΥΔΟΜΔΝΖ ΗΥΤ 2008 & 2009 ΑΝΑ ΔΝΑΡΗΟ ΚΑΗ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ 

8.2.3 Μειέηε Απσιεηώλ 

ηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη ηα ζελάξηα κηθξνδηθηχσλ σο πξνο ηηο ζπλνιηθέο εηήζηεο 

απψιεηεο. Απηέο αλαιχνληαη θαη‟ αλάινγν ηξφπν κε ηελ έγρπζε ηνπ δηθηχνπ αθνχ ζε 

έλα κεγάιν βαζκφ εμαξηψληαη απφ απηή. πλνπηηθά αλαθέξνπκε φηη νη απψιεηεο 

κεηψλνληαη φηαλ ε παξαγσγή ηνπνζεηείηαη «δίπια» ζηελ θαηαλάισζε, δειαδή ζηε 

δηαλεκεκέλε παξαγσγή. ε θακία πεξίπησζε ινηπφλ ζην ζελάξην „only PV‟  δελ 

απμάλνληαη θαηά ηελ άλνδν ηνπ επηπέδνπ δηείζδπζεο. Παξαηεξείηαη απιψο φηη ζε 

απμεκέλα επίπεδα δηείζδπζεο ηείλεη λα κεησζεί ν ξπζκφο κείσζεο απσιεηψλ κε 

νξίδνληα ζηαζεξνπνίεζεο ζην επίπεδν εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο φπνπ ζα πιεξείηαη ε 

δήηεζε ζηνπο ηνπηθνχο δπγνχο ζχλδεζεο θαη ην θαζνξηζκέλν ππφινηπν ηεο δήηεζεο 

ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ην δίθηπν. Παξφια απηά, αθφκα θαη ηφηε ελδέρεηαη λα ππάξρεη 

κηα κηθξή ίζσο δηαθχκαλζε ηεο εγρεφκελεο ηζρχνο γηα δηαθνξεηηθά έηε εάλ απηά 

ζπλεπάγνληαη δηαθνξεηηθά δεδνκέλα ειηνθάλεηαο ή ρξφλνπ δσήο ηεο εγθαηάζηαζεο 

θαη ζπλεπψο δηαθνξεηηθή Φ/Β παξαγσγή. Απηφ βέβαηα δελ εκπίπηεη ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο θαη δελ ζα εμεηαζζεί.  Δλ πξνθεηκέλσ θαη ζην βαζκφ πνπ ηα έηε 

2008 θαη 2009 εμεηάδνληαη σο πξνο ηε δηαθνξεηηθφηεηα νξηαθήο ηηκήο, νη ζπλνιηθέο 

εηήζηεο απψιεηεο ηνπ ζελαξίνπ „only PV‟ δε κεηαβάιινληαη.  
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 119.  ΤΝΟΛΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΑΠΧΛΔΗΔ 2008 & 2009 ΚΑΗ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ. ΓΗΝΔΣΑΗ 

ΤΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΣΔΑΡΧΝ ΔΝΑΡΗΧΝ NO PV, ONLY PV, MICROGRID(A), MICROGRID(B) ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ 

ΣΗΜΔ ΠΧΛΖΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΖ ΗΥΤΟ. 

 

Γεδνκέλνπ φηη νη απψιεηεο εμαξηψληαη γεληθά απφ ηελ «πνξεία» πνπ δηαλχεη ην 

ξεχκα απφ ηελ παξαγσγή ζηελ θαηαλάισζή ηνπ, ζην κηθξνδίθηπν δχν είλαη νη 

θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο: ε έγρπζε απφ ηνπ 

αλάληε δηθηχνπ θαη ε δηαδξνκή πνπ αθνινπζνχλ νη ηνπηθέο παξαγσγέο γηα ηελ 

πιήξσζε ηεο θαηαλάισζεο ζε θνληηλνχο δπγνχο.  

Σν δηάγξακκα 119 πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κειεηήζεθαλ 

ζπγθεληξσηηθά αιιά δελ παξνπζηάδεηαη κε κεγάιε επθξίλεηα ε θάζε θακπχιε ιφγσ 

πιεζψξαο δεδνκέλσλ. Γηα ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ δχν κηθξνδηθηχσλ σο πξνο ηηο 

απψιεηεο παξαηίζεληαη ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα μερσξηζηά γηα ην 2008 θαη ην 

2009. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 120.  ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΓΤΟ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΧΝ (Α) ΚΑΗ (Β) Χ ΠΡΟ ΣΗ ΤΝΟΛΗΚΔ ΑΠΧΛΔΗΔ ΓΗΑ 

ΣΟ ΔΣΟ 2008 

Γηα δσξεάλ παξνρή Φ/Β ηζρχνο, φπνπ αμηνπνηείηαη ην ζχλνιν ηεο αλαλεψζηκεο 

παξαγσγήο, νη ζπλνιηθέο απψιεηεο κεηψλνληαη κε ηελ αχμεζε ηεο δηείζδπζεο αιιά 

απφ θάπνην ζεκείν θαη έπεηηα ηείλνπλ λα ζηαζεξνπνηεζνχλ. ηελ πξνθεηκέλε 

θαηάζηαζε κεηψλεηαη δξακαηηθά ε έγρπζε απφ ην δίθηπν, πνπ είλαη αηηία κεγάισλ 

απσιεηψλ. Παξφια απηά, δελ κεηψλνληαη αληίζηνηρα θαη νη ηειηθέο απψιεηεο ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ δηφηη δεκηνπξγνχληαη λέεο ιφγσ κεηαθνξάο ηεο πιενλάδνπζαο Φ/Β 

ηζρχνο ζε θνληηλνχο δπγνχο γηα ηελ θάιπςε ηεο δήηεζήο ηνπο.  

Γηα ηηκή πψιεζεο ίζε κε ηε κέζε νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο, νη απψιεηεο ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ(α) είλαη κεησκέλεο ζε ζρέζε κε ην Νo PV ζελάξην. πγθεθξηκέλα, γηα 

κεγάιε δηείζδπζε Φ/Β ίζε κε ην 175% ηνπ κέζνπ θνξηίνπ νη απψιεηεο είλαη 

κεησκέλεο θαηά 5,6 kWh. Δίλαη απμεκέλεο φκσο σο πξνο ην ζελάξην κηθξνδηθηχνπ κε 

κεδεληθή ηηκή πψιεζεο δηφηη ε πιενλάδνπζα Φ/Β ηζρχο δελ αμηνπνηείηαη ζηνλ ίδην 

βαζκφ θαη ζπλεπψο ην θεληξηθφ δίθηπν θαιχπηεη ηελ πεξαηηέξσ θαηαλάισζε 

δεκηνπξγψληαο πεξηζζφηεξεο απψιεηεο. ην κηθξνδίθηπν(β), φζν ε Φ/Β δελ 

πιενλάδεη θαη θαιχπηεη ηνπηθά θνξηία, ε θακπχιε απσιεηψλ ηαπηίδεηαη κε ηα 

ζελάξηα κεδεληθήο πψιεζεο, αθνχ αμηνπνηείηαη ίδην πνζνζηφ ηνπηθά παξαγφκελεο 

ηζρχνο. ηαλ δεκηνπξγείηαη πιεφλαζκα γηα κεγαιχηεξε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε 

ηζρχ, ε κεξηθή δηαλνκή ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εγρεφκελε ηζρχ πνπ ην 

ζπκπιεξψλεη απμάλνπλ ηηο εηήζηεο απψιεηεο. Γη‟ απηφ ε θακπχιε απσιεηψλ, γηα 

επίπεδα δηείζδπζεο άλσ ηνπ 100%, ππεξζθειίδεη ηελ αληίζηνηρε ησλ ζελαξίσλ 

κεδεληθήο πψιεζεο. 

Γηα ηηκή πψιεζεο 1,4 επί ηε κέζε νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο, νη ζπλνιηθέο 

απψιεηεο ηνπ κηθξνδηθηχνπ(α) πξνζεγγίδνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Νo PV ζελαξίνπ 

αθνχ φιε ε ξνή ηζρχνο ηείλεη λα ηαπηηζηεί κε απηφ. Σν κηθξνδίθηπν(β), ζηα επίπεδα 

δηείζδπζεο φπνπ δελ παξνπζηάδεηαη πιεφλαζκα, ηαπηίδεηαη κε ηα ζελάξηα κεδεληθήο 

πψιεζεο. Ζ ηαχηηζε απηή ζπληειείηαη δηφηη ζηα ζπγθεθξηκέλα επίπεδα ε Φ/Β ηζρχο 
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πνπ θαηαλαιψλεηαη είλαη ηζφπνζε θαη δελ πεξηζζεχεη ψζηε λα δηαθηλεζεί ζε άιινπο 

θφκβνπο ηνπ κηθξνδηθηχνπ. Γηα δηεηζδχζεηο φπνπ παξαηεξείηαη πιεφλαζκα, αθνχ 

απηφ αμηνπνηείηαη κεξηθψο ιφγσ πςειήο ηηκήο πψιεζήο ηνπ, ζπλππνινγίδνληαη νη 

απψιεηεο απφ ηελ θαηαλνκή ηνπ πιενλάζκαηνο θαη απφ ηελ έγρπζε ηνπ θεληξηθνχ 

δηθηχνπ. πλεπψο νη ζπλνιηθέο απψιεηεο απμάλνληαη. Δλδεηθηηθά, γηα δηείζδπζε 

πνζνζηνχ 175%, νη ζπλνιηθέο εηήζηεο απψιεηεο ηνπ κηθξνδηθηχνπ είλαη 14.194,16 

kWh. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 121. ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΓΤΟ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΧΝ (Α) ΚΑΗ (Β) Χ ΠΡΟ ΣΗ ΤΝΟΛΗΚΔ ΑΠΧΛΔΗΔ ΓΗΑ 

ΣΟ ΔΣΟ 2009 

Ζ δηακφξθσζε ησλ θακππιψλ απσιεηψλ γηα ην 2009 θηλείηαη ζηελ ίδηα ινγηθή κε ην 

2008. Γχν ζεκεία φκσο ρξήδνπλ πεξαηηέξσ αλάιπζεο. Πξψηνλ, ζηηο θακπχιεο ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ(β) κε ηηκή πψιεζεο 1×ΟΣ γηα ην 2009 ζεκεηψλνληαη απμεκέλεο 

απψιεηεο ζε ζρέζε κε ην 2008 γηα πςειά επίπεδα δηείζδπζεο. ηε βάζε ηεο 

αλάιπζεο πνπ έγηλε ζε πξφηεξν ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ, ε ελζσκάησζε Φ/Β ηζρχνο κε 

ηελ πξνθεηκέλε ηηκή πψιεζεο είλαη πεξηζζφηεξν δαπαλεξή ην 2009 ζε ζρέζε ην 

2008. Με γλψκνλα ην παξαπάλσ ζηνηρείν πινπνηείηαη θαη ε δηαρείξηζε ηνπ 

πιενλάζκαηνο. πλεπψο, ην 2009 ελζσκαηψλεηαη ιηγφηεξε Φ/Β παξαγσγή θαη ε 

ππφινηπε δήηεζε εθπιεξψλεηαη απφ ην δίθηπν απμάλνληαο ηηο απψιεηεο απφ έλα 

ζεκείν θαη κεηά. Γεχηεξνλ, ζηηο θακπχιεο ηνπ κηθξνδηθηχνπ(β) κε ηηκή πψιεζεο 

1,4×ΟΣ γηα ην 2009 ζεκεηψλεηαη κεησκέλεο απψιεηεο ζε ζρέζε κε ην 2008. ε 

πξφηεξε αλάιπζε είρε αλαθεξζεί φηη, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηηκή πψιεζεο, ε 

ελζσκάησζε Φ/Β ηζρχνο είλαη θζελφηεξε επηινγή ζε πεξηζζφηεξεο ψξεο ην 2009 απφ 

φηη ην 2008. πλεπψο, κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιενλάζκαηνο αμηνπνηείηαη θαηά ην 

2009 γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ζπγθξηηηθά κεησκέλε έγρπζε θαη αληίζηνηρα 

κεησκέλεο απψιεηεο. 

εκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζηε κειέηε απσιεηψλ 

είλαη θαη ε ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ. ηαλ ππάξρεη δηαλεκεκέλε παξαγσγή, κε κηα 

αιιαγή ζηελ ηνπνινγία είλαη πηζαλφ λα αιιάμνπλ ηα δεδνκέλα ζπλνιηθψλ απσιεηψλ 

εληφο ηνπ δηθηχνπ.  
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8.2.4 Μειέηε Αμηνπνίεζεο Καη Capacity Factor 

ηα επφκελα δηαγξάκκαηα παξνπζηάδεηαη γηα ηα κηθξνδίθηπα (a) θαη (b) ε αμηνπνίεζε 

ηεο θσηνβνιηατθήο παξαγσγήο ζε ζχγθξηζε κε ηε κέγηζηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο 

ησλ θσηνβνιηατθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ε νπνία ππνινγίζζεθε απφ ηνλ ηχπν: 

𝜧έ𝜸𝜾𝝇𝝉𝜼 𝜠𝝉ή𝝇𝜾𝜶 𝜫𝜶𝝆𝜶𝜸𝝎𝜸ή 𝝋 𝜷 =   𝝎𝝆𝜾𝜶ί𝜶 𝝅𝜶𝝆𝜶𝜸𝝎𝜸ή/𝒌𝑾𝒑 ×𝟖𝟕𝟔𝟎
𝒉=𝟏

(𝝇𝝊𝝂𝝄𝝀𝜾𝜿ά 𝒌𝑾𝒑 𝜺𝜸𝜿𝜶𝝉ά𝝇𝝉𝜶𝝇𝜼𝝈),  φπνπ ε σξηαία παξαγσγή ππνινγίζζεθε απφ ην 

ζρεηηθφ πξφγξακκα.  

ηνλ πίλαθα 31 παξνπζηάδνληαη νη αληίζηνηρνη ιφγνη γηα ην εμεηαδφκελν δίθηπν. 

Ο ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνίεζεο (capacity factor) είλαη ν ιφγνο ηεο ηειηθήο 

παξαγσγήο πξνο ηελ ελέξγεηα πνπ ζα παξαγφηαλ ηδαληθά εάλ ηα Φ/Β αμηνπνηνχζαλ 

φιε ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ηνπο ζε 24σξε βάζε γηα φιν ην έηνο. ηνλ πίλαθα 32 

παξνπζηάδνληαη νη ζρεηηθνί ιφγνη. 
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(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 122. ΜΔΓΔΘΟ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΧΝ Φ/Β 

ΓΔΝΝΖΣΡΗΧΝ 2008 ΚΑΗ 2009 ΑΝΑ ΔΝΑΡΗΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΡΔΗ ΣΗΜΔ ΠΧΛΖΖ (Α)ΜΖΓΔΝΗΚΖ,(Β)ΗΖ ΜΔ ΣΖ 

ΜΔΖ ΟΡΗΑΚΖ ΣΗΜΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ,(Γ)ΗΖ ΜΔ ΣΖ ΜΔΖ ΟΡΗΑΚΖ ΣΗΜΖ ΔΠΗ 1,4. 

Σέινο, ζηνλ επφκελν πίλαθα παξαηίζεληαη ζπγθεληξσηηθά νη ζρεηηθνί ζπληειεζηέο 

αμηνπνίεζεο ηεο θσηνβνιηατθήο παξαγσγήο γηα ηα δχν είδε κηθξνδηθηχσλ. 
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ελάξην 

Λεηηνπξγίαο 

Γηθηύνπ 

Σηκή 

Πώιεζεο 

Φ/Β αλά 

MWh 

Έηνο  

Οξηαθήο 

Σηκήο 

ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΔΗΓΤΖ Δ ΠΟΟΣΑ ΔΠΗ ΣΟΤ ΜΔΟΤ 

ΦΟΡΣΗΟΤ 

25% 50% 75% 100% 125% 150% 175% 

Μ
ΗΚ

Ρ
Ο

Γ
ΗΚ

Σ
Τ

Ο
(A

) 

0×ΟΣ 2008 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

0×ΟΣ 2009 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1×ΟΣ 2008 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

1×ΟΣ 2009 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

1,4×ΟΣ 2008 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

1,4×ΟΣ 2009 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Μ
ΗΚ

Ρ
Ο

Γ
ΗΚ

Σ
Τ

Ο
(B

) 

0×ΟΣ 2008 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

0×ΟΣ 2009 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1×ΟΣ 2008 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,95 0,93 

1×ΟΣ 2009 1,00 1,00 1,00 0,99 0,93 0,86 0,80 

1,4×ΟΣ 2008 1,00 1,00 1,00 0,99 0,86 0,73 0,60 

1,4×ΟΣ 2009 1,00 1,00 1,00 0,99 0,88 0,77 0,66 

ΠΗΝΑΚΑ 31. ΠΟΟΣΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΧΝ Φ/Β ΓΔΝΝΖΣΡΗΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟ 

ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΚΣΤΟΤ 2008 ΚΑΗ 2009 ΑΝΑ ΔΝΑΡΗΟ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ. 

 

 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ 

ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΔΗΓΤΖ Δ ΠΟΟΣΑ 

ΔΠΗΣΟΤ ΜΔΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ 

ελάξην 

Λεηηνπξγί

αο 

Γηθηύνπ 

Σηκή 

Πώιεζ

εο Φ/Β 

αλά 

MWh 

Έηνο 

Οξηαθ

ήο 

Σηκήο  

25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

125

% 

150

% 

175

% 

Μ
ΗΚ

Ρ
Ο

Γ
ΗΚ

Σ
Τ

Ο
(A

) 0×ΟΣ 2008 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

0×ΟΣ 2009 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

1×ΟΣ 2008 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

1×ΟΣ 2009 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

1,4×ΟΣ

 
2008 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

1,4×ΟΣ

 
2009 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
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Μ
ΗΚ

Ρ
Ο

Γ
ΗΚ

Σ
Τ

Ο
(B

) 0×ΟΣ 2008 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

0×ΟΣ 2009 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

1×ΟΣ 2008 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 

1×ΟΣ 2009 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,14 0,13 

1,4×ΟΣ

 
2008 0,16 0,16 0,16 0,16 0,14 0,12 0,10 

1,4×ΟΣ

 
2009 0,16 0,16 0,16 0,16 0,14 0,13 0,11 

ΠΗΝΑΚΑ 32. ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ ΑΝΑ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΗΔΗΓΤΖ ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΔΝΑΡΗΑ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ. 

 

8.2.5 Δλδεηθηηθόο Τπνινγηζκόο Δηδηθνύ Σέινπο ΑΠΔ 

ην δίθηπν εθαξκνγήο κε εγθαηεζηεκέλε θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα θσηνβνιηατθή ηζρχ, 

ην ηέινο ΑΠΔ κειεηήζεθε γηα δχν ζελάξηα κηθξνδηθηχνπ, κηθξνδίθηπν (β) κε ηηκή 

πψιεζεο 1×ΟΣ θαη αληίζηνηρα κε ηηκή 1,4×ΟΣ. Οη ηηκέο πψιεζεο επηιέρζεθαλ 

ψζηε λα είλαη ξεαιηζηηθέο θαη ην κηθξνδίθηπν (β), φπνπ κφλν ην πιεφλαζκα ηνπηθήο 

παξαγσγήο ππεηζέξρεηαη ζηελ νηθνλνκηθή θαηαλνκή, επηιέρζεθε επεηδή αμηνπνηεί 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Φ/Β ελέξγεηαο. Αληίζεηα, ζην κηθξνδίθηπν (α) γηα ηηο 

πξναλαθεξζείζεο ηηκέο πψιεζεο αμηνπνηείηαη αξθεηά κηθξφηεξν ηκήκα θαη ζπλεπψο 

θαζίζηαηαη κε εθαξκφζηκν ην ζελάξην απνθιεηζηηθά γηα θσηνβνιηατθέο πεγέο. Ζ 

δηείζδπζε επηιέρζεθε ζην 25% ηνπ κέζνπ θνξηίνπ, πνπ απνηειεί κηα ξεαιηζηηθή 

δηείζδπζε ΑΠΔ γηα ηε ρψξα ψζηε λα κελ πξνθαινχληαη κείδνλα ηερληθά πξνβιήκαηα 

ζην δίθηπν δηαλνκήο. Δπηζεκαίλεηαη ζε απηφ ην ζεκείν φηη ε πξνζέγγηζε ηνπ ηέινπο 

ΑΠΔ είλαη απινπζηεπηηθή θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη ν παξαθάησ ηχπνο κε αλαγσγή ζηα 

δεδνκέλα δήηεζεο θαη νξηαθψλ ηηκψλ ηνπ δηθηχνπ.  













 

_

__)(

_ 1

8760

1

n

t h

t

hth FIT

, φπνπ 

ΟΣh, ε νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ ψξα h. 

FITt,   ε ηηκή ζηελ νπνία αγνξάδεη ν ΓΔΜΖΔ ηελ ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ΑΠΔ 

κε ηερλνινγία t  (feed-in-tariff).  

n, ην πιήζνο ησλ ηερλνινγηψλ ΑΠΔ πνπ εγρχνπλ ελέξγεηα. 

Παξαγσγή_απφ_ΑΠΔ ,  ε παξαγσγή ελέξγεηα απφ ΑΠΔ κε ηερλνινγία t θαηά ηελ 

ψξα h. 

πλνιηθή_Καηαλάισζε,  ε ζπλνιηθή εηήζηα θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ 

ρψξα.  

Αλ ε ηηκή πψιεζεο ΑΠΔ, ή γεληθά ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηεο ζε πεξίπησζε 

δηαθνξνπνίεζήο ηεο αλά ηερλνινγία, είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ Οξηαθή Σηκή ηελ 

εθάζηνηε ψξα, ν ΓΔΜΖΔ θεξδίδεη. Αλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ Οξηαθή Σηκή, ν 

ΓΔΜΖΔ ράλεη. Γεληθά ε Οξηαθή Σηκή είλαη κηθξφηεξε απφ ηε FIT, ν ΓΔΜΖΔ 
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αληηκεησπίδεη έλα έιιεηκκα πνπ ην θαιχπηεη, θαηαλέκνληάο ην ζε φινπο ηνπο 

θαηαλαισηέο κέζσ ησλ πξνκεζεπηψλ. Γηα ηηκή πψιεζεο ίζε κε ηε κέζε νξηαθή ηηκή 

ηνπ ζπζηήκαηνο πξνέθπςε θέξδνο γηα ηνλ ΓΔΜΖΔ πνπ ζπλεπάγεηαη κεδεληθφ ηέινο 

ΑΠΔ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα ηέιε πνπ πξνέθπςαλ ζε θάζε θαηαλαισηή γηα 

ηηκή πψιεζεο 1,4×ΟΣ ,ζε Δ/MWh θαηαλάισζεο.  

ηελ πξνθεηκέλε πξνζέγγηζε ηα απνηειέζκαηα είλαη ηα εμήο: 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΖ 

ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟΤ 

ΔΣΟ ΟΡΗΑΚΖ 

ΣΗΜΖ 
ΣΔΛΟ ΑΠΔ (E/MWh) 

Μηθξνδίθηπν(β) 2008 1,02 

Μηθξνδίθηπν(β) 2009 0,57 

ΠΗΝΑΚΑ 33. ΔΗΓΗΚΟ ΣΔΛΟ ΑΠΔ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ 

301 

 

Κεθάιαην 9: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ 

ΔΡΔΤΝΑ 

9.1 πκπεξάζκαηα 

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο πνπ δηεμήρζε αλαιχνληαη θαη ζρνιηάδνληαη ελδειερψο 

ζηα θεθάιαηα 7 θαη 8. ην παξφλ θεθάιαην ζπλνςίδνληαη ζε γεληθέο γξακκέο ηα 

βαζηθά εμαγφκελα: 

ενάπια ηα Οποία ςμμεηέσοςν Όλερ Οι ΑΠΔ 

 Απφ πιεπξάο θφζηνπο, νηθνλνκηθφηεξε φισλ ησλ ζελαξίσλ είλαη ε πεξίπησζε 

ηνπ κηθξνδηθηχνπ, γηα φιεο ηηο ηηκέο πψιεζεο ηεο αλαλεψζηκεο παξαγσγήο. 

 ην ζελάξην ηνπ κηθξνδηθηχνπ θαη γηα ηηκνιφγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ ΑΠΔ κε 

1,4×κΟΣ, ε ζπλάξηεζε θφζηνπο είλαη δεπηέξνπ βαζκνχ θαη παξνπζηάδεη 

ειάρηζην θφζηνο γηα έλα επίπεδν δηείζδπζεο δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο, ην νπνίν 

είλαη ην βέιηηζην ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηνπ. Πέξα απφ ην βέιηηζην επίπεδν, ε 

αχμεζε ηεο DG δηείζδπζεο νδεγεί ζε πςειφηεξα επίπεδα θφζηνπο απνβαίλνληαο 

αληηνηθνλνκηθή. ην βαζκφ πνπ ε αχμεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο ζπλδπαζηεί 

κε κεγαιχηεξν θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο, ιφγσ ηεο απμεκέλεο 

δηείζδπζεο, ην φιν ζχζηεκα θξίλεηαη άθξσο αζχκθνξν νηθνλνκηθά.  

 Μεγαιχηεξε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαηεξείηαη φηαλ ε νξηαθή ηηκή ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη πςειή. ε απηφ ην ελδερφκελν, ε νηθνλνκηθή βειηηζηνπνίεζε 

πνπ πξαγκαηνπνηεί ην κηθξνδίθηπν κεηψλεη ζεκαληηθά ην ελεξγεηαθφ θφζηνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 Οη ηηκέο πψιεζεο δσξεάλ θαη 0,5×κΟΣ, αλ θαη κε ξεαιηζηηθέο, είλαη 

νηθνλνκηθά πην ζπκθέξνπζεο. Ζ αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ΑΠΔ ζπλεπάγεηαη αχμεζε 

ηνπ εηήζηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο. 

 Σα ρακειά επίπεδα θφζηνπο πνπ παξαηεξνχληαη ζε έλα κηθξνδίθηπν νθείινληαη 

ζηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ. πγθεθξηκέλα, νθείιεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

έληαμεο κνλάδσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηαλνκήο.  

 Ζ αμηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ησλ ΑΠΔ ζηελ θάιπςε ηνπ θνξηίνπ ζε έλα 

κηθξνδίθηπν εμαξηάηαη απφ ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη απφ ην κηθξνδίθηπν 

ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ ΑΠΔ ζηελ νηθνλνκηθή βειηηζηνπνίεζε.  

 Απφ ηηο ηξεηο παξαιιαγέο κηθξνδηθηχσλ πνπ κειεηήζεθαλ, νηθνλνκηθφηεξε φισλ 

είλαη ε εθδνρή φπνπ φιε ε ηνπηθή παξαγσγή ζπκκεηέρεη ζηελ νηθνλνκηθή 

βειηηζηνπνίεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ΑΠΔ. Γηα ηηκή πψιεζεο ΑΠΔ 

ίζε κε 1,4×κΟΣ, έλα ηέηνην ζελάξην αθπξψλεη ηελ ίδηα ηελ αλαλεψζηκε 

παξαγσγή ζην βαζκφ πνπ επηιέγεη λα αμηνπνηεί κεδακηλά πνζνζηά απηήο. Σν 

γεγνλφο απηφ ζπλεπάγεηαη φηη αθελφο δελ κπνξεί λα ππάξμεη απφζβεζε ηνπ 

θφζηνπο εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ ΑΠΔ θαη 

αθεηέξνπ ην κηθξνδίθηπν είλαη ιηγφηεξν „θηιηθφ‟ σο πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 Σν αληίζεην αθξηβψο ζπκβαίλεη ζηελ παξαιιαγή φπνπ φιε ε παξαγσγή ΑΠΔ 

ελζσκαηψλεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηελ νηθνλνκηθή θαηαλνκή. Αλ θαη ην 

ζπγθεθξηκέλν απνηειεί ην ιηγφηεξν νηθνλνκηθφ απφ ηα ηξία ζελάξηα ιεηηνπξγίαο 
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κηθξνδηθηχνπ, αμηνπνηεί κε πην νξζνινγηθφ ηξφπν ην δπλακηθφ αλαλεψζηκεο 

ελέξγεηαο θαη ζπλεπάγεηαη ηηο ιηγφηεξεο εθπνκπέο ξχπσλ. 

 Χο πξνο ην κέγεζνο ησλ απσιεηψλ, απνδνηηθφηεξν είλαη ην „Only DG‟ ζελάξην 

φπνπ ε παξαγσγή θαιχπηεη ην ηνπηθφ θνξηίν ζηνλ εθάζηνηε δπγφ θαη δελ 

ζεκεηψλνληαη ξνέο ηζρχνο κεηαμχ ησλ δπγψλ εληφο ηνπ κηθξνδηθηχνπ. Οη 

απψιεηεο, φπσο πξνθχπηεη θαη ινγηθά, κεηψλνληαη φζν απμάλνληαη ηα επίπεδα 

δηείζδπζεο ηεο δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο. 

 Οη απψιεηεο ζε έλα κηθξνδίθηπν, γηα κεγάια επίπεδα DG δηείζδπζεο, απμάλνληαη 

ζε κεγάιν βαζκφ θαη απφ έλα ζεκείν έπεηηα μεπεξλνχλ αθφκα θαη ηηο απψιεηεο 

ηνπ No DG ζελαξίνπ. Κάηη ηέηνην αληηηίζεληαη ζηελ ίδηα ηε θχζε ηεο 

δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο.  

 Οη απψιεηεο ινηπφλ, ζε ιεηηνπξγία κηθξνδηθηχνπ, απμάλνληαη κε ηελ αχμεζε ηεο 

εγθαηεζηεκέλεο DG ηζρχνο γηαηί ε πςειή παξαγσγή ησλ κηθξνπεγψλ νδεγεί ζε 

ξνή ηζρχνο ζε απνκαθξπζκέλνπο δπγνχο. Ζ ηνπνινγία είλαη αθφκα έλαο 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζε  κηα κειέηε 

απσιεηψλ. 

 Ζ παξαγσγή ησλ κηθξνπεγψλ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ νηθνλνκηθή 

βειηηζηνπνίεζε πνπ επηηειεί ην κηθξνδίθηπν. Ζ εγρεφκελε απφ ην δίθηπν ηζρχο 

έξρεηαη λα ηξνθνδνηήζεη ην ππφινηπν ηεο δήηεζεο, πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ 

παξαγσγή ησλ κηθξνπεγψλ, ζην ππφ κειέηε ΖΔ. 

ενάπια ηα Οποία ςμμεηέσοςν Μόνο Φυηοβοληαφκέρ Μικποπηγέρ 

Σα ζελάξηα ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή κφλν θσηνβνιηατθέο γελλήηξηεο 

δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ θαζψο δχν είλαη ηα πηζαλά ελδερφκελα 

ιεηηνπξγίαο: 

10. Πιήξεο αμηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ηνπο γηα ρακειή ηηκή πψιεζεο ΑΠΔ (0 θαη 

0,5 ×κΟΣ) θαη παξάιιειε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο. 

11. Μηθξφηεξε έσο ειάρηζηε αμηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ΑΠΔ γηα πςειέο ηηκέο 

πψιεζεο ΑΠΔ θαζψο θξίλεηαη νηθνλνκηθά αζχκθνξε θαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηψζεσλ δελ επηιέγεηαη απφ ην κηθξνδίθηπν. ηε δεχηεξε παξαιιαγή, φπνπ 

ζεσξείηαη φηη ην πιεφλαζκα ηεο Φ/Β παξαγσγήο ππεηζέξρεηαη ζηελ νηθνλνκηθή 

θαηαλνκή, γηα πςειέο ηηκνινγήζεηο ΑΠΔ, παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ 

θφζηνπο θαη ζηαζεξνπνίεζε ζε πνιχ κεγάια επίπεδα δηείζδπζεο φπνπ 

ζηαζεξνπνηείηαη θαη ην πιεφλαζκα ζηνπο δπγνχο. 

Ζ ζπλάξηεζε θφζηνπο ηεο θσηνβνιηατθήο παξαγσγήο είλαη γξακκηθή, κε ζπληειεζηή 

ηε Feed-in-Tariff πνπ ηζρχεη θάζε θνξά. πλεπψο, ε νηθνλνκηθή βειηηζηνπνίεζε 

εθθπιίδεηαη ζηε ζχγθξηζε θάζε θνξά ηεο ηηκνιφγεζεο ΑΠΔ κε ηελ Οξηαθή Σηκή ηνπ 

πζηήκαηνο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ινηπφλ ηεο αλαλεψζηκεο παξαγσγήο, φηαλ απηή 

ππεηζέξρεηαη εμ‟ νινθιήξνπ ζηελ νηθνλνκηθή θαηαλνκή ζρεηίδεηαη κε ηε δηαζπνξά 

ησλ σξηαίσλ Οξηαθψλ Σηκψλ γχξσ απφ ηελ εθάζηνηε ηηκή πψιεζεο, πνπ είλαη ε κέζε 

εηήζηα ΟΣ πνιιαπιαζηαζκέλε επί θάπνηνλ παξάγνληα (0, 0,5, 1, 1,4, 2).  

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο θξίλεηαη ζαθψο πην ελδηαθέξνπζα θαη νηθνλνκηθή ε 

ζπκκεηνρή πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ κηθξνπεγψλ, κε πνηθίιεο ζπλαξηήζεηο θφζηνπο,  

θαηά ηε κειέηε ελφο κηθξνδηθηχνπ.  
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9.2 Πξνηεηλόκελα Θέκαηα Γηα Πεξαηηέξσ Έξεπλα 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κειεηήζεθε ε νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ 

κηθξνδηθηχσλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζε ζρέζε κε ηελ νξηαθή ηηκή ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ηηο ηηκέο πψιεζεο ηεο αλαλεψζηκεο παξαγσγήο θαη ηα επίπεδα 

δηείζδπζεο δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο. Δλδηαθέξνλ φκσο ζα παξνπζίαδε κηα κειέηε 

ησλ κηθξνδηθηχσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ επηπιένλ παξακέηξνπο, ηθαλέο λα 

αλαδείμνπλ επηπξφζζεηα νθέιε ή πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο. ηα πιαίζηα απηά πξνηείλεηαη ε εμέηαζε ησλ αθφινπζσλ ζεκάησλ: 

 Πξνζνκνίσζε ιεηηνπξγίαο κηθξνδηθηχνπ κε ζπκκεηνρή κνλάδσλ πκπαξαγσγήο 

ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ. Ζ πκπαξαγσγή ζπλδέεηαη ζε θάζε πεξίπησζε κε 

ηε δηαλεκεκέλε παξαγσγή θαη κπνξεί λα εληαρζεί ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

κηθξνηνπξκπίλαο θαη άιισλ ηερλνινγηψλ DG. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

πκπαξαγσγήο κεηψλεηαη ζεκαληηθά ε νιηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη ηα 

πνζνζηά εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ κε ζπλέπεηα λα απνζπψληαη κεγάια 

πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε. Ζ ελζσκάησζε κνλάδσλ CHP ζε έλα 

κηθξνδίθηπν επνκέλσο ζα δεκηνπξγνχζε επηπιένλ πιενλεθηήκαηα. Μηα κειέηε 

ζρεηηθά κε ην θφζηνο θαη ηα ινηπά κεγέζε ηνπ δηθηχνπ ζα θξηλφηαλ ζθφπηκε. 

 ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο κηθξνδηθηχνπ κε δηεξγαζίεο πκπαξαγσγήο, 

ελδηαθέξνπζα θξίλεηαη θαη ε εμέηαζε ηεο εηζαγσγήο ησλ ελεξγεηαθψλ δηαλνκέσλ 

θαη ελεξγεηαθψλ δηαζπλδεηψλ. Οη απνθαινχκελνη ελεξγεηαθνί δηαλνκείο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν, ηε κεηαηξνπή ηεο ηζρχνο ζε άιιεο 

κνξθέο θαη ηελ απνζήθεπζε. Βξίζθνληαη ζην επίθεληξν κηαο λέαο γεληθήο 

πξνζέγγηζεο πνπ εζηηάδεη ζην ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηεο ειεθηξηθήο, ρεκηθήο, θαη 

ζεξκηθήο ελέξγεηαο. Δπηηξέπνπλ κεγαιχηεξε επειημία ζηε ρξήζε ηνπ 

ειεθηξηζκνχ, ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη άιισλ ελεξγεηαθψλ θνξέσλ, 

πξνζθέξνληαο έηζη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή 

ηξνθνδφηεζε ησλ θαηαλαισηψλ. Δλεξγεηαθφο δηαζπλδεηήο είλαη κηα ππφγεηα 

ζπζθεπή πνπ επηηξέπεη ηελ ελζσκαησκέλε κεηαθνξά ηεο ειεθηξηθήο, ρεκηθήο, 

θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο. Μέρξη ηψξα, ν πην ειπηδνθφξνο ζρεδηαζκφο θαίλεηαη λα 

είλαη έλαο θνίινο ειεθηξηθφο αγσγφο πνπ θέξεη έλα αέξην ζην εζσηεξηθφ ηνπ. 

Υξήδεη, ζπλεπψο, πεξαηηέξσ έξεπλαο ην αλ θαη θαηά πφζν ε παξνπζία 

ελεξγεηαθψλ δηαλνκέσλ θαη ελεξγεηαθψλ δηαζπλδεηψλ είλαη εθηθηή θαη κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο θαη ρσξίο λα δεκηνπξγεζνχλ 

πξνβιήκαηα ζηε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Εήηεκα πξνο κειέηε κπνξεί λα απνηειέζεη θαη ε αλάιπζε ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζε έλα 

κηθξνδίθηπν. ζνλ αθνξά δειαδή ζηηο ηερλνινγίεο θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ ησλ 

ξνψλ ηζρχνο θαζψο θαη ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ επθπψλ πξαθηφξσλ. Ζ 

εκβάζπλζε ζηε ιεηηνπξγία θαη ην θφζηνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ είλαη 

θξίζηκα θαη νδεγνχλ ζε ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ην αλ είλαη απνδνηηθφηεξε 

νηθνλνκηθά ε ιεηηνπξγία κηθξνδηθηχνπ ζε ζρέζε κε ηελ αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία 

DG γελλεηξηψλ.   

 Δμίζνπ ζθφπηκε θξίλεηαη θαη ε κειέηε εθπνκπψλ αέξησλ ξχπσλ ζε έλα 

κηθξνδίθηπν. Δίλαη δεδνκέλε ε γεληθφηεξε παγθφζκηα αλεζπρία γηα ηελ 

ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε. Καη‟ επέθηαζε ε αλάγθε αληηθαηάζηαζεο ηεο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα κε αλαλεψζηκε παξαγσγή είλαη 



 

304 

 

δεζπφδνπζα. Κξίλεηαη, επνκέλσο, ζθφπηκν θαηά ηε ιεηηνπξγία ελφο 

κηθξνδηθηχνπ λα ιακβάλνληαη ππφςε, εθηφο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο, θαη πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ηε κείσζε 

ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Πξνηεηλφκελε κειέηε ελζσκαηψλεηαη ζηελ 

παξνχζα εξγαζία ζην θεθάιαην 4. Παξάκεηξνη πνπ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζε κηα πεξηβαιινληηθή κειέηε είλαη νη απψιεηεο, θαζψο θαη νη έκκεζεο εθπνκπέο 

θάζε DG κνλάδαο (π.ρ. πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε θαηά ηηο δηεξγαζίεο 

θαηαζθεπήο, αλαδήηεζεο ή κεηαθνξάο ησλ πεγψλ ελέξγεηαο). Μέζα απφ κηα 

νινθιεξσκέλε θαη εκπεξηζηαησκέλε κειέηε κπνξεί λα απνδεηρζεί εάλ ηειηθά ε 

κηθξνδηθηπαθή ηερλνινγία βειηηψλεη ην πεξηβαιινληηθφ ηζνδχγην. 

 Πξνηείλεηαη αθφκα ε κειέηε κηθξνδηθηχνπ κε ιεηηνπξγίεο απνζήθεπζεο ηεο 

παξαγσγήο ησλ κηθξνπεγψλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

‟ απηφ ην παξάξηεκα παξαηίζεληαη ηα θνκκάηηα ηνπ θψδηθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο νιηθήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζηα γεσγξαθηθά θαη 

θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα ηεο Αζήλαο γηα θσηνβνιηατθή επηθάλεηα κε θιίζε 30° θαη 

λφηην πξνζαλαηνιηζκφ.  

 

1
ε
 Μεζνδνινγία Γηα ηνλ Τπνινγηζκφ Σεο Οιηθήο Πξνζπίπηνπζαο Αθηηλνβνιίαο ζε 

Κεθιηκέλε πιιεθηηθή Δπηθάλεηα Βάζεη Σσλ Πξνζεγγηζηηθψλ Δμηζψζεσλ Σνπ Page 

 

%Calculation of total solar irradiation over tilted plane 

%Equations and approximations with reference to 

%'Solar Energy', Andreas E. Mosxatos 

 

clear all; 

clc; 

 

lamda=38;  %latitude in degrees (Athens) 

beta=30;  %angle of inclination in degrees 

Go=1376;  %solar constant in W/(m^2) 

a=0;     %azimuth angle of PV surface in degrees, a=0 for South 

orientation 

p=0.2;    %albedo 

GMT=+2;   %time zone 

l=24;      %longitude in degrees (Athens) 

 

hour=1:1:24; 

 

month=[31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31];   

%days of each month 

 

for i=1:size(month,2) 

    for j=1:month(i) 

        for k=1:24          %index of hours of the day 

          index=sum(month(1:(i-1)))+j; 

%index of days of the year 

 

          B(index,k)=360*(index-1)/365; 

 

          E(index,k)=3.82*(0.000075+0.001868*cosd(B(index,k))... 
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              -0.032077*sind(B(index,k))-

0.014615*cosd(2*(B(index,k)))... 

              -0.04089*sind(2*(B(index,k)))); 

 

          ts(index,k)=k+l/15-GMT+E(index,k);  %solar time 

 

          w(index,k)=(ts(index,k)-12)*15;   %hour angle 

 

          w1(index,k)=(ts(index,k)-0.5-12)*15;   

%hour angle in the beginning of the hour 

          w2(index,k)=(ts(index,k)+0.5-12)*15;   

%hour angle in the end of the hour 

        end 

    end 

end 

 

n=[3.97 4.96 5.81 7.75 9.77 11.15 12.02 11.50 9.22 6.81 5.39 4.1]; 

%sunlight hours for each month 

 

for i=1:size(month,2) 

    for j=1:month(i) 

    index=sum(month(1:(i-1)))+j; 

 

    d{i}(j)=23.45*sind(360*((284+index)/365));  

%solar declination in degrees 

%variation between [-23.5,+23.5] 

    end 

end 

 

for i=1:size(month,2) 

    for j=1:month(i) 

        for k=1:24 

        index=sum(month(1:(i-1)))+j; 

 

        cos8(index,k)=sind(d{i}(j))*sind(lamda)*cosd(beta)... 

%angle of incidence in degrees 

            -sind(d{i}(j))*cosd(lamda)*sind(beta)*cosd(a)... 

            +cosd(d{i}(j))*cosd(lamda)*cosd(beta)*cosd(w(index,k))... 

            

+cosd(d{i}(j))*sind(lamda)*sind(beta)*cosd(a)*cosd(w(index,k))... 

            +cosd(d{i}(j))*sind(beta)*sind(a)*sin(w(index,k)); 
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        ws{i}(j)=acosd(-tand(lamda)*(tand(d{i}(j))));  

%sunset angle in degrees 

 

        N{i}(j)=(2*ws{i}(j))/15;       

%maximum sunlight hours of a day 

         

       Io(index,k)=(12*Go/pi)*(1+0.033*cosd((360*index)/365)) ...                                         

.                   *(cosd(d{i}(j))*cosd(lamda)*(sind(w2(index,k))...   

                            -sind(w1(index,k)))+(2*pi*(w2(index,k)...                                                                                                                   

w1(index,k))/360)*sind((d{i}(j))*sind(lamda))); 

%extraterrential solar radiation over horizontal plane (W/m^2) 

        

        I(index,k)=Io(index,k)*(0.1992+0.5165*n(1,i)/N{i}(j)); 

%solar radiation on horizontal surface 

        I(I<0)=0; 

         

        if (k>5) & (k<21) 

           Kt(index,k)=I(index,k)/Io(index,k);   %clearness index 

        else 

           Kt(index,k)=0; 

        end 

 

        if Kt(index,k)<=0.22; 

           Id(index,k)=I(index,k)*(1-0.09*Kt(index,k)); 

%diffuse radiation 

        elseif Kt>0.8 

                Id(index,k)=0.165*I(index,k); 

        else Id(index,k)=I(index,k)*(0.9511-0.1604*Kt(index,k)... 

          +4.388*(Kt(index,k)^2)-

16.638*(Kt(index,k)^3)+12.336*(Kt(index,k)^4)); 

        end 

 

        Ib(index,k)=I(index,k)-Id(index,k);    %beam radiation 

 

        Rb(index,k)=cos8(index,k); 

 

        Rd(index,k)=(1+cosd(beta))/2; 

 

        

It(index,k)=Ib(index,k)*Rb(index,k)+Id(index,k)*((cosd(beta/2))^2)... 

            +I(index,k)*p*((sind(beta/2))^2);  
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%Total solar irradiation on tilted plane according to %approximation 

of Klein and Kreider 

 

        end 

    end 

end 

 

 

2
ε
 Μεζνδνινγία Γηα ηνλ Τπνινγηζκφ Σεο Οιηθήο Πξνζπίπηνπζαο Αθηηλνβνιίαο ζε 

Κεθιηκέλε πιιεθηηθή Δπηθάλεηα Με δεδνκέλα Σηο Χξηαίεο Σηκέο Σεο Ζιηαθήο 

Αθηηλνβνιίαο ε Οξηδφληην Δπίπεδν 

 

%Programme for calculation of Total Solar Irradiation (W/m^2) 

over tilted plane 

%in Athens. Input data: measuremants of solar radiation on 

horizontal plane 

%from meteonet.chi.civil.ntua.gr, location: Zografou 

 

clear all; 

clc; 

 

lamda=38;  %latitude in degrees (Athens) 

beta=30;   %amgle of inclination in degrees 

Go=1376;   %solar constant in W/(m^2) 

a=0;      %azimuth angle of PV surface in degrees, a=0 for 

South orientation 

p=0.2;    %albedo 

GMT=+2;   %time zone 

l=24;      %longitude in degrees (Athens) 

 

hour=1:1:24; 

 

month=[31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31];   

%days of each month 

 

Measurements;   

%measurements of solar radiation over horizontal plane, location             

zografou 

%array (1x8760) 
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index=0; 

for i=1:24:8760 

    index=index+1; 

    k=0; 

    for j=i:i+23 

         k=k+1; 

         I(index,k)=Iq(:,j);  

%solar radiation on horizontal plane 

%array (365x24) 

    end 

end 

 

for i=1:size(month,2) 

    for j=1:month(i) 

        for k=1:24           %index of hours of the day 

          index=sum(month(1:(i-1)))+j;%index of days of the year 

 

          B(index,k)=360*(index-1)/365; 

 

          E(index,k)=3.82*(0.000075+0.001868*cosd(B(index,k))... 

              -0.032077*sind(B(index,k))-

0.014615*cosd(2*(B(index,k)))... 

              -0.04089*sind(2*(B(index,k)))); 

 

          ts(index,k)=k+l/15-GMT+E(index,k);  

%solar time 

          w(index,k)=(ts(index,k)-12)*15;  

%hour angle in degrees 

          w1(index,k)=(ts(index,k)-0.5-12)*15;   

%hour angle in the beginning of the hour 

          w2(index,k)=(ts(index,k)+0.5-12)*15;   

%hour angle in the end of the hour 

          d{i}(j)=23.45*sind(360*((284+index)/365));   

%solar declination in degrees 

          ws(index,k)=acosd(-tand(lamda)*tand(d{i}(j)));  

%sunset angle in degrees 

          Go=Gsc*(1+0.033*cosd(360*index/365));  

%extraterrestial solar radiation (W/m^2) 
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        end 

    end 

end 

 

 

for i=1:size(month,2) 

    for j=1:month(i) 

        for k=1:24 

            index=sum(month(1:(i-1)))+j; 

 

            

costh(index,k)=sind(d{i}(j))*sind(lamda)*cosd(beta)... 

                  -

sind(d{i}(j))*cosd(lamda)*sind(beta)*cosd(a)... 

               

+cosd(d{i}(j))*cosd(lamda)*cosd(beta)*cosd(w(index,k))... 

               

+cosd(d{i}(j))*sind(lamda)*sind(beta)*cosd(a)*cosd(w(index,k))..

. 

               

+cosd(d{i}(j))*sind(beta)*sind(a)*sin(w(index,k)); 

            th(index,k)=acosd(costh(index,k));  

%anlge of incidence in degrees 

                                    

costhz(index,k)=cosd(d{i}(j))*cosd(lamda)*cosd(w(index,k))... 

                            +sind(d{i}(j))*sind(lamda); 

            thz(index,k)=acosd(costhz(index,k));   

%zenith angle in degrees 

 

            Io(index,k)=(12/pi)*Go*(cosd(d{i}(j))*cosd(lamda)... 

                        *(sind(w2(index,k))-sind(w(index,k)))... 

                        +(2*pi*(w2(index,k)... 

                        -

w(index,k))/360)*sind((d{i}(j))*sind(lamda))); 

            Io(Io<0)=0; 

%solar radiation over horizontal plane on hourly basis without 

accounting the atmosphere's impact (W/m^2) 

 

            if (Io(index,k)==0 || Io(index,k)<I(index,k)) 

                Kt(index,k)=0; 

            else 
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                Kt(index,k)=I(index,k)/Io(index,k);  

%clearness index 

            end 

 

            if Kt(index,k)<=0.22; 

            Id(index,k)=I(index,k)*(1-0.09*Kt(index,k)); 

%diffuse radiation (W/m^2) 

            elseif Kt>0.8 

                Id(index,k)=0.165*I(index,k); 

            else Id(index,k)=I(index,k)*(0.9511-

0.1604*Kt(index,k)... 

                             +4.388*(Kt(index,k)^2)... 

                            -

16.638*(Kt(index,k)^3)+12.336*(Kt(index,k)^4)); 

            end 

 

            Ib(index,k)=I(index,k)-Id(index,k);    

%beam radiation(W/m^2) 

 

            if (th(index,k)>=89 || thz(index,k)>=89) 

                Rb(index,k)=0; 

            else 

                Rb(index,k)=costh(index,k)/costhz(index,k); 

            end 

 

            if Io(index,k)==0 

               Ai(index,k)=0; 

            else 

               Ai(index,k)=Ib(index,k)/Io(index,k);  

%anisotropy index 

            end 

 

            if I(index,k)==0 

                f(index,k)=0; 

            else 

                f(index,k)=sqrt(Ib(index,k)/I(index,k)); 

            end 

 

            Ibt(index,k)=Ib(index,k)*Rb(index,k); 



 

316 

 

%beam radiation on tilted plane (W/m^2) 

 

Idt(index,k)=Id(index,k)*(1-Ai(index,k))*((1+cosd(beta))/2)... 

*(1+f(index,k)*((sind(beta/2))^3))+Ai(index,k)*Rb(index,k); 

%diffuse radiation on tilted plane(W/m^2) 

 

            Irft(index,k)=I(index,k)*p*((1-cosd(beta))/2); 

%ground reflected radiation on tilted plane (W/m^2) 

 

            It(index,k)=Ibt(index,k)+Idt(index,k)+Irft(index,k); 

%total radiation on tilted plane (W/m^2) 

        end  

    end 

end 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

ΠΗΘΑΝΟΣΗΚΖ ΡΟΖ ΦΟΡΣΗΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΧΝΣΑ ΣΔΥΝΗΚΔ MONTE 

CARLO ΓΗΑ ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΜΔ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΔ ΠΖΓΔ 

Οη ζπλδέζεηο ζπζηεκάησλ δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο ζε δίθηπα δηαλνκήο απμάλνληαη 

ζε αξηζκφ αλ θαη ζπρλά κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε δαπαλεξέο εληζρχζεηο δηθηχσλ ή 

λέεο εμφδνπο ειέγρνπ γηα λα επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε ιεηηνπξγία. Καηάιιεια 

εξγαιεία αλάιπζεο απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ 

δηθηχσλ δηαλνκήο ζην αλαπηπζζφκελν ζελάξην. Οη ππνινγηζκνί ηεο ξνήο θνξηίνπ 

ζπλήζσο ρξεηάδνληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηείζδπζεο ηνπ επηηξεπηνχ επηπέδνπ 

δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο γηα έλα δνζκέλν δίθηπν γηα λα επηβεβαησζεί , γηα 

παξάδεηγκα, φηη ηα φξηα ηεο ηάζεο θαη ηνπ ξεχκαηνο δελ παξαβηάδνληαη. 

Καηάιιεια κνληέια πξφβιεςεο ηεο ελεξγνχ ηζρχνο πνπ παξάγεηαη απφ 

θσηνβνιηατθέο κνλάδεο θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ απνξξνθάηαη απφ ηα 

θνξηία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ ηελ αβεβαηφηεηα ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο θαη ηελ πνηθηιία ησλ θνξηίσλ. Σα 

πξνηεηλφκελα κνληέια έρνπλ ελζσκαησζεί ζε έλα πξφγξακκα πηζαλνηηθήο ξνήο 

θνξηίνπ (PLF) κε αθηηληθή δηαλνκή ην νπνίν έρεη αλαπηπρζεί κε ηε ρξήζε ηερληθψλ  

Monte Carlo. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα επηηξέπεη πηζαλνηηθέο πξνβιέςεηο ξνψλ 

ηζρχνο ζε δηάθνξα ηκήκαηα ησλ πεγψλ δηαλνκήο θαη ησλ ηάζεσλ ζε φινπο ηνπο 

θφκβνπο ελφο δηθηχνπ. 

Μεηά ηελ παξνπζίαζε ζεσξεηηθψλ φςεσλ θαη εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ, έλα πξαθηηθφ 

παξάδεηγκα αλαιχεηαη γηα λα θαηαδείμεη ηε κέγηζηε PV αηρκή ηζρχνο πνπ δχλαηαη λα 

εγθαηαζηαζεί ζε έλα δίθηπν κεηαθνξάο ρσξίο λα παξαβηαζηνχλ νη πεξηνξηζκνί ηάζεο 

θαη ξεχκαηνο. Παξνπζηάδεηαη επίζεο κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ αλαιχζεσλ 

ληεηεξκηληζηηθήο θαη πηζαλνηηθήο ξνήο θνξηίνπ. 

Σα δίθηπα DG αλακέλεηαη λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηα κειινληηθά πζηήκαηα 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. Γχν βαζηθνί ιφγνη γηα ηελ απμαλφκελε ρξήζε ησλ δηθηχσλ 

DG είλαη νη απειεπζεξσκέλεο αγνξέο θαη ε παγθφζκηα ηάζε ηεο ειάηησζεο ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ πνπ πξνθαινχλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηάζε πνπ νδεγεί 

ζηελ αμηνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

Αλαθεξφκελνη ζηα δίθηπα δηαλνκήο Υακειήο Σάζεο (LV), έλα παξάδεηγκα 

αλαλεψζηκσλ γελλεηξηψλ ζπλδεδεκέλσλ ζε πιέγκα έρεη εθαξκνζηεί ζε πνιιέο 

επξσπατθέο ρψξεο, πεξηιακβάλνληαο πξνγξάκκαηα «Φσηνβνιηατθά ζηε ζηέγε» πνπ 

ππνζηεξίδνληαη απφ ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο. 

ην επίπεδν ρακειήο ηάζεο, έλα απφ ηα πην βαζηθά δεηήκαηα είλαη ε πνηφηεηα ηεο 

ηάζεο πνπ παξέρεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο ζχκθσλα κε ην European Standard EN 

50160 (European Standard EN 50160,1999), ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά θαηλφκελα 

ππεξηάζεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζπλδέζεηο πεγψλ.  

Καηάιιεινη ππνινγηζκνί ξνήο θνξηίνπ απαηηνχληαη γηα λα εθηηκεζεί ην επηηξεπφκελν 

επίπεδν δηείζδπζεο ηεο δηαλεκεκέλεο ελέξγεηαο γηα έλα δνζκέλν δίθηπν έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί φηη δελ ζα μεπεξαζηνχλ ηα φξηα ηεο κέγηζηεο ηάζεο ζην ζεκείν θνηλήο 

ζχδεπμεο θαη ηεο ρσξεηηθφηεηαο ζηηο γξακκέο κεηαθνξάο. 

Παξφια απηά, φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζε ζχλδεζε γελλεηξηψλ βαζηζκέλε ζε 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (φπσο γηα παξάδεηγκα ειηαθήο ελέξγεηαο), δελ είλαη 
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δπλαηφλ λα επηηεπρζεί κηα ξεαιηζηηθή εθηίκεζε γηα ην πνπ θαη ην πφηε κπνξνχλ λα 

εκθαληζηνχλ ππεξηάζεηο απιά θαη κφλν απφ ηε ρξήζε ηεο παξαδνζηαθήο 

ληεηεξκηληζηηθήο αλάιπζεο ξνήο θνξηίνπ. Δθ ησλ πξαγκάησλ, ε ζπγθεθξηκέλε 

αλάιπζε βαζίδεηαη ζε κεξηθνχο επηιεγκέλνπο ζπλδπαζκνχο θνξηίσλ θαηαλαισηψλ 

θαη παξαγσγήο απφ θσηνβνιηατθέο πεγέο. πλεπψο, ε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε δελ 

ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε ζηαηηζηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ θνξηίσλ θαη ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο.  

Γηα ηε ιχζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο, παξνπζηάδεηαη κηα πηζαλνηηθή ξνή 

θνξηίνπ βαζηζκέλε ζε ηερληθέο Monte Carlo, γηα δίθηπα αθηηληθήο δηαλνκήο κε 

δηείζδπζε θσηνβνιηατθψλ πεγψλ. Ζ δηαδηθαζία ελζσκαηψλεη θαηάιιεια κνληέια 

γηα ηελ παξαγφκελε ελεξγφ ηζρχ απφ ηηο κνλάδεο PV DG θαη γηα ηελ απνξξνθνχκελε 

απφ ηα θνξηία ειεθηξηθή ελέξγεηα έηζη ψζηε λα αλαπαξηζηά ηελ αβεβαηφηεηα ζρεηηθά 

κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο θαη ηελ πνηθηιία ησλ θνξηίσλ. 

Παξνπζηάδεηαη, επίζεο, έλα εξγαιείν ινγηζκηθνχ ζην νπνίν έρεη εθαξκνζηεί ε 

πξνηεηλφκελε κέζνδνο γηα λα εθηηκεζνχλ ηάζεηο θαη ξεχκαηα ζε έλα δίθηπν δηαλνκήο, 

ππνινγηζκέλα αλά ψξα θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ρξφλνπ. ηε ζπλέρεηα ζπγθξίλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ αλαθηψληαη απφ ηε ληεηεξκηληζηηθή θαη ηελ πηζαλνηηθή ξνή 

θνξηίνπ γηα έλα πξαγκαηηθφ δίθηπν δηαλνκήο κε θσηνβνιηατθά. Οη δχν αλαιχζεηο 

ξνήο θνξηίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα εθηηκεζεί ε κέγηζηε θνξπθή ηεο PV 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε έλα δίθηπν ρσξίο ηελ 

παξαβίαζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηάζεο θαη ξεχκαηνο.   

Καηαδεηθλχεηαη φηη ε ρξήζε ελ πξνθεηκέλσ κηαο παξαδνζηαθήο ξνήο θνξηίνπ νδεγεί 

ζε κηα ππεξεθηίκεζε ηεο κέγηζηεο αηρκήο ηεο PV ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ κπνξεί 

λα εγθαηαζηαζεί ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πηζαλνηηθή ξνή 

θνξηίνπ. 

Νηεηεξκηληζηηθή Ρνή Φνξηίνπ (DLF) 

Θεσξείηαη έλα ηξηθαζηθφ, ζπκκεηξηθφ, αθηηλσηφ δίθηπν δηαλνκήο κε n θφκβνπο θαη n 

θιάδνπο. Χο «θφκβνη» νξίδνληαη ηα ζεκεία ησλ ζπλδέζεσλ ησλ θνξηίσλ, ηα ζεκεία 

αιιαγψλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο θαη ζηηο δηαθιαδψζεηο. Χο 

«θιάδνη» νξίδνληαη ηα ηκήκαηα ησλ αγσγψλ κεηαμχ δχν θφκβσλ.  

Οη θφκβνη κπνξνχλ λα απαξηζκνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ εμήο θαλφλα: ν θφκβνο 

«πξνέιεπζεο» ηνπ δηθηχνπ παίξλεη ηνλ αξηζκφ „0‟ θαη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

αθφινπζν ππνινγηζκφ αθνχ ππνζέηνπκε φηη ε ηάζε Vo ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θφκβν 

είλαη γλσζηή. Οη άιινη θφκβνη αξηζκνχληαη αθνινχζσο επηβάιινληαο φηη έλαο 

«θφκβνο-απνδέθηεο» παίξλεη έλαλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ ηνλ θνληηλφηεξν «θφκβν-

απνζηνιέα» αληίζηνηρα. Οη φξνη «απνδέθηεο» θαη «απνζηνιέαο» ρξεζηκνπνηνχληαη 

ππφ ηελ αίξεζε φηη ζε έλα παξαδνζηαθφ αθηηλσηφ δίθηπν, π.ρ. ζηηο γελλήηξηεο 

δηαλνκήο, ε ειεθηξηθή ελέξγεηα έρεη θαηεχζπλζε απφ έλα ρακειφηεξν ζε έλα 

πςειφηεξν αξηζκφ. Οη θιάδνη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηνλ ίδην αξηζκφ κε ηνλ θφκβν-

απνδέθηε, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 48 .  
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ΔΗΚΟΝΑ 50. ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΣΡΗΦΑΗΚΟΤ, ΤΜΜΔΣΡΗΚΟΤ, ΑΚΣΗΝΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΓΗΑΝΟΜΖ 

Ζ αξηζκεηηθή κέζνδνο επηηξέπεη κηα απιή απνζήθεπζε ηεο δνκήο ηνπ δηθηχνπ ζε 

έλαλ ηεηξάγσλν πίλαθα  (πνπ νλνκάδεηαη πίλαθαο ζπκβάλησλ [Α]) ηνπ νπνίνπ νη 

δηαζηάζεηο είλαη nxn. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη γξακκέο ηνπ πίλαθα αληηζηνηρνχλ ζηνπο n 

θιάδνπο θαη νη ζηήιεο ηνπ ζηνπο n θφκβνπο. Σα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα [Α] 

πεξηγξάθνπλ ηελ ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ θαη είλαη ίζα κε 1 αλ ν θφκβνο πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε ζηήιε j ηξνθνδνηείηαη απφ ηνλ θιάδν πνπ αληηζηνηρεί ζηε γξακκή i, 

ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηα ζηνηρεία ηζνχληαη κε 0. 

Ο ππνινγηζκφο ησλ ξνψλ ηνπ θιάδνπ εχθνια απνθηάηαη κε ηε „κέζνδν ησλ βξφρσλ‟ 

γηα ηελ αλάιπζε ηνπ δηθηχνπ. Μπνξεί εχθνια λα θαηαδεηρζεί  φηη  

]][[][ IAJ  ,    φπνπ 

][I   είλαη ην άλπζκα ησλ ξεπκάησλ θνξηίνπ, δηάζηαζεο (nx1) 

][J   είλαη ην άλπζκα ησλ ξεπκάησλ ηνπ θιάδνπ, δηάζηαζεο (nx1) 

 

Ζ ζχλζεηε αληίζηαζε ηνπ δηθηχνπ δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

]][[][][ AZAZ b

t
,   φπνπ 

][ bZ   είλαη ν δηαγψληνο πίλαθαο (nxn) ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία είλαη νη ζχλζεηεο 

αληηζηάζεηο ησλ αληίζηνηρσλ θιάδσλ.  

 

Γηα ηνλ i-νζην θφκβν ε θαηλφκελε ηζρχο είλαη Si θαη νξίδεηαη σο  

iiiii jQPIVS  *
,   φπνπ 

iV   είλαη ν παξαζηαηηθφο κηγαδηθφο ηάζεο ηνλ θφκβν i 

iI    είλαη ν παξαζηαηηθφο κηγαδηθφο ηνπ ξεχκαηνο ζηνλ θφκβν i 

 
*

iI  είλαη ν ζπδπγήο κηγαδηθφο ηνπ iI  

iP    είλαη ε ελεξγφο ηζρχο ηνπ δηθηχνπ ζηνλ θφκβν i 

iQ   είλαη ε άεξγνο ηζρχο ηνπ δηθηχνπ ζηνλ θφκβν i 
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Ζ ελεξγφο θαη ε άεξγνο ηζρχο ζηνλ θφκβν i κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο ε δηαθνξά 

κεηαμχ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ απνξξνθά ην θνξηίν (PLi , QLi) θαη απηήο πνπ 

απνδίδεηαη απφ ηηο γελλήηξηεο (PGi , QGi) ζηνλ θφκβν i: 

GiLii

GiLii

QQQ

PPP




 

Έπεηηα, ε ηάζε ζηνλ i –νζηφ θφκβν κπνξεί λα εθηηκεζεί κέζσ ηεο αθφινπζεο 

εμίζσζεο: 







n

j j

GjLjGjLj

ijoi
V

QQjPP
zVV

1
*

)()(
 

Με ηελ ππφζεζε φηη ν παξαζηαηηθφο κηγαδηθφο oV  βξίζθεηαη ζηνλ πξαγκαηηθφ άμνλα, 

παξαιείπνληαο ηε δηαθνξά θάζεο κεηαμχ ηεο ηάζεο ησλ θφκβσλ (θάηη ην νπνίν 

ζπλήζσο ζπκβαίλεη ζηελ αλάιπζε δηθηχσλ δηαλνκήο Τςειήο θαη Υακειήο Σάζεο) 

θαη ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα πξαγκαηηθά κέξε ηεο παξαπάλσ ζπλάξηεζεο, 

θαηαιήγνπκε ζηελ παξαθάησ εμίζσζε: 





n

j

GjLjijGjLjij

j

oi QQXPPR
V

VV
1

)]}()([
1

{

 ,  γηα i=1… n 

ελψ ηα ijR  θαη ijX  είλαη αληίζηνηρα ην πξαγκαηηθφ θαη θαληαζηηθφ κέξνο ηνπ ijZ , 

δειαδή ηνπ ζηνηρείνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πίλαθα ][Z .  

Μηα πηζαλή ρξήζε ησλ παξαπάλσ εμηζψζεσλ είλαη ν ππνινγηζκφο ηνπ επηηξεπηνχ 

επηπέδνπ δηείζδπζεο ηεο δηαλεκεκέλεο ελέξγεηαο πνπ βαζίδεηαη ζε θσηνβνιηατθέο 

πεγέο (PV DG)  γηα έλα δνζκέλν δίθηπν, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε φηη ζην ζεκείν 

θνηλήο ζχδεπμεο δελ ζα μεπεξαζζνχλ ηφζν ηα φξηα ηεο ηάζεο φζν θαη ε 

ρσξεηηθφηεηα ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο.  

Γηα λα επηηεπρζεί ην παξαπάλσ, νη ηηκέο ησλ θνξηίσλ θαη ησλ γελλεηξηψλ ζε θάζε 

θφκβν, γηα παξάδεηγκα γηα θάζε ψξα ηεο κέξαο, πξέπεη λα είλαη γλσζηέο θαη λα 

παξέρνληαη σο είζνδνη ζην πξφγξακκα επίιπζεο ηεο ξνήο θνξηίνπ. Υαξαθηεξηζηηθά, 

νη δηαζέζηκεο είζνδνη είλαη νη κέζεο ηηκέο ησλ θνξηίσλ θαη ηεο παξαγσγήο γηα θάζε 

ψξα, π.ρ. νη πηζαλέο ζηνραζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζηελ 

απνξξνθνχκελε θαη ηελ παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ ή ηηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο δελ ιακβάλνληαη ππφςε.  

Καηά ζπλέπεηα, εηδηθά ζηελ παξνπζία ηεο δηαλεκεκέλεο ελέξγεηαο πνπ βαζίδεηαη ζηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, φπσο ε ειηαθή ελέξγεηα, δελ γίλεηαη λα επηηεπρζεί κηα 

ξεαιηζηηθή εθηίκεζε ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ εκθάληζεο ππεξηάζεσλ ή 

ππεξξεπκάησλ ζε έλα δίθηπν δηαλνκήο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ρξφλνπ απιά θαη κφλν 

κε ηε ρξήζε ηεο αλάιπζεο ληεηεξκηληζηηθήο ξνήο θνξηίνπ, ε νπνία βαζίδεηαη ζε 

επηιεγκέλνπο ζπλδπαζκνχο θνξηίσλ θαηαλαισηψλ θαη PV παξαγσγήο ελέξγεηαο. 

Πηζαλνηηθή Ρνή Φνξηίνπ (PLF) 

Μηα ξεαιηζηηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο ηάζεηο ησλ θφκβσλ είλαη δπλαηή εάλ ιεθζνχλ 

ππφςε νη ζηαηηζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ θνξηίσλ θαη ησλ παξαγσγψλ. Κάηη ηέηνην 

κπνξεί λα γίλεη κέζσ θαηάιιεισλ ζηαηηζηηθψλ κνληέισλ γηα θνξηία θαη 
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θσηνβνιηατθέο πεγέο. Σα θνξηία θαηαλάισζεο θαη νη παξαγσγέο ησλ 

θσηνβνιηατθψλ πεγψλ ππνηίζεληαη φηη είλαη ακνηβαίσο αλεμάξηεηα. 

Μφιηο νξηζζνχλ ηα ζηαηηζηηθά κνληέια αλαθνξηθά κε ηε ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο 

πηζαλφηεηαο (pdf), νη πξνζνκνηψζεηο Monte Carlo πξνυπνζέηνπλ ηελ επαλάιεςε ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνζνκνίσζεο ρξεζηκνπνηψληαο ζε θάζε πξνζνκνίσζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα απφ ηηκέο ησλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ (θνξηία θαη PV παξαγσγέο 

ζε θάζε θφκβν ηνπ ζεσξνχκελνπ δηθηχνπ δηαλνκήο γηα ηελ θάζε ψξα) πνπ 

πξνθχπηνπλ ζε αληηζηνηρία κε ηελ ηζνδχλακε pdf. 

Έλα δείγκα πξνζνκνίσζεο Monte Carlo (MCS) είλαη παξφκνην κε έλα δείγκα 

πεηξακαηηθψλ παξαηεξήζεσλ. πλεπψο, ηα απνηειέζκαηα κηαο πηζαλνηηθήο ξνήο 

θνξηίνπ βαζηζκέλα ζε ηερληθέο Monte Carlo γηα ηελ ξνή ελέξγεηαο ζε πνηθίια 

ηκήκαηα απφ ηξνθνδφηεο θαη πξνθίι ηάζεο ζε φινπο ηνπο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ, 

κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνληαη ζηαηηζηηθά ελψ νη κέζνδνη ζηαηηζηηθήο εθηίκεζεο θαη 

ζπκπεξαζκάησλ είλαη εθαξκφζηκεο.  

Μονηέλο Πιθανοηικού Φοπηίος 

Θεσξείηαη φηη ην θνξηίν είλαη κηα ηπραία κεηαβιεηή ( PL) δηαλεκεκέλε θαηά θαλφλα 

κέζα ζε θάζε ψξα ελφο δνζκέλνπ κήλα. Ζ ππθλφηεηα πηζαλφηεηαο ηεο κεηαβιεηήο 

δίλεηαη απφ ηελ αθφινπζε έθθξαζε: 

2

2

2

)(

2

1
)( 








LL

L

PP

LP ePf

, φπνπ 

LP  είλαη ε κέζε ηηκή 

ζ    είλαη ε ηππηθή απφθιηζε 

Κάηη ηέηνην ζεκαίλεη φηη γηα κηα πξνζδνθψκελε ηηκή θαη κηα θαλνληθή ηππηθή 

απφθιηζε, πξνζδηνξίδεηαη ην θνξηίν ζε έλα ζεκείν γηα θάζε ψξα. ια ηα θνξηία 

είλαη πιήξσο ζπλπθαζκέλα θαη αθνινπζνχλ ηελ ίδηα pdf. Άξα, κηα κνλαδηθή pdf 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ζπλνιηθφ θνξηίν ηνπ δηθηχνπ. Σν θνξηίν 

ηξνθνδνζίαο δηαλέκεηαη ηφηε κεηαμχ ησλ θφκβσλ θαη‟ αλαινγία κε ζπκβαηηθή 

ρσξεηηθφηεηά ηνπ. 

Πιθανοηικό Μονηέλο Φυηοβοληαφκήρ Γεννήηπιαρ  

Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ θζάλεη ζην έδαθνο, πέξα απφ 

ηελ εκεξήζηα θαη εηήζηα εκθαλή θίλεζε ηνπ ειίνπ, εμαξηάηαη απφ ηε γεσγξαθηθή 

ζέζε (γεσγξαθηθφ κήθνο θαη πιάηνο) θαη ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. παξνπζία 

ζχλλεθσλ). Πνιιέο κειέηεο έρνπλ απνδείμεη φηη ε ζπλλεθηά απνηειεί ηνλ θχξην 

παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηηκψλ κέηξεζεο ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο έμσ απφ ηελ αηκφζθαηξα θαη ζηελ γήηλε επηθάλεηα. Γηα λα αηηηνινγεζεί 

ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ κέηξεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θάπνηνη 

ημεπήζιοι ή υπιαίοι δείκηερ καθαπόηηηαρ. Ο υπιαίορ δείκηηρ καθαπόηηηαρ, tk  , 

νξίδεηαη σο εμήο: 

o

t
t
I

I
k 

, φπνπ 
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tI είλαη ε αθηηλνβνιία ζην νξηδφληην επίπεδν ][ 2m
kW  

oI   είλαη ε ζπλνιηθή „εμσγήηλε‟ ειηαθή αθηηλνβνιία  ][ 2m
kW  

 

Με ηε γλψζε ηνπ tk , είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αθηηλνβνιίαο ζε κηα 

επηθάλεηα κε θιίζε β ζην νξηδφληην επίπεδν, I ][ 2m
kW .  Γεδνκέλνπ φηη (1) ην 

θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα είλαη εθνδηαζκέλν κε έλαλ Ηρλειάηε εκείνπ Μέγηζηεο 

Ηζρχνο (MPPT) θαη (2) ε ζρέζε κεηαμχ ηεο κέγηζηεο ηζρχνο αλά κνλάδα επηθάλεηαο 

ζηε δηάηαμε επηθάλεηαο πνπ είλαη δηαζέζηκε ζην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα θαη ηεο I  

είλαη γξακκηθή, ε ηζρχο εμφδνπ ζην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα PVP  δίλεηαη απφ ηνλ 

ηχπν: 

)'( 2

ttCCpv kTkTnAInAP   , φπνπ 

CA   είλαη ε επηθάλεηα δηάηαμεο [m²] 

n     είλαη ε απνδνηηθφηεηα ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

αλαθνξάο  

Σ θαη Σ’  είλαη παξάκεηξνη πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ θιίζε β, ηελ απφθιηζε δ, ηελ 

αληαλάθιαζε ηνπ εδάθνπο ξ, ην γεσγξαθηθφ πιάηνο θ, ηε ρξνληθή γσλία σ, ηελ 

εκέξα ηνπ ρξφλνπ y. 

Απφ ηελ ηειεπηαία εμίζσζε, εάλ ε ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο )( tk kf
t

 γηα 

ηελ ηπραία κεηαβιεηή tk είλαη γλσζηφ κέγεζνο, κπνξεί λα ππνινγηζηεί ε ζπλάξηεζε 

ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο )( PVp Pf
PV

 γηα ηελ PVP  κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζεκειηψδνπο ζεσξήκαηνο γηα ηε ζπλάξηεζε κηαο ζεκειηψδνπο κεηαβιεηήο (Papoulis, 

1982). Ζ έθθξαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εδψ γηα ηε ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο 

πηζαλφηεηαο ηνπ tk  είλαη απηή πνπ πξνηείλεηαη απφ ην Hollands and Huget (1983). 

Αλάινγα κε ην πξφζεκν ησλ παξακέηξσλ Σ θαη Σ‟, ε ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο 

πηζαλφηεηαο )( PVp Pf
PV

έρεη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο εθθξάζεηο, αιιά κφλν δχν 

απφ απηέο έρνπλ θπζηθή ζεκαζία. πγθεθξηκέλα, εάλ Σ>0 θαη Σ‟<0 πξνθχπηεη 
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'
4' 2  

tuk είλαη ην άλσ φξην ηνπ tk  

C, ι είλαη παξάκεηξνη γηα ηε ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο ηνπ tk . 

ην παξάδεηγκα πνπ παξνπζηάδεηαη, ε ειηαθή αθηηλνβνιία ζε φινπο ηνπο θφκβνπο 

είλαη πιήξσο ζπζρεηηζκέλε θαη αθνινπζεί ηελ ίδηα pdf. 

Δθαπμογή Λογιζμικού ηος αλγόπιθμος ηηρ Πιθανοηικήρ Ροήρ Φοπηίος 

Οη ζπγγξαθείο ηνπ θεηκέλνπ S.Conti θαη S.Raiti αλέπηπμαλ έλα εξγαιείν ινγηζκηθνχ 

ζην MATLAB γηα λα εθαξκφζνπλ ηνπο ππνινγηζκνχο γηα ηελ πηζαλνηηθή ξνή 

θνξηίνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα εθηειεί κηα ΠΡΦ βαζηζκέλε ζε πξνζνκνίσζε 

Monte Carlo, ζηελ νπνία απφ ηα παξαγφκελα θνξηία θαη ηηο ρξνληθέο αιιεινπρίεο 

θσηνβνιηατθήο παξαγσγήο ηζρχνο αλαθηψληαη νη αληίζηνηρεο ηάζεηο θφκβσλ θαη νη 

ρξνληθέο αιιεινπρίεο ησλ ξεπκάησλ θιάδσλ, κε ηελ εθηέιεζε αθφινπζσλ 

ππνινγηζκψλ ξνήο θνξηίνπ.  

Δλ ηέιεη, ε ππνινγηζκέλε ηάζε θαη νη ρξνληθέο αιιεινπρίεο ξεπκάησλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμαγσγή ηεο πηζαλφηεηαο δηαλνκήο ηεο ηάζεο ζε θάζε 

θφκβν θαη ηνπ ξεχκαηνο ζε θάζε θιάδν. Ζ εθαξκνγή ηνπ European Standard EN 

50160 είλαη εμίζνπ πηζαλή αθνχ αλαγλσξίδεη ηε ζηαηηζηηθή θχζε ηεο δηαθχκαλζεο 

ηάζεο. 

Μηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ηεο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ είλαη ε εθηίκεζε 

ηεο κέγηζηεο ηηκήο θνξπθήο ηεο ζπλνιηθήο PV ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί 

ζηνπο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ ρσξίο λα παξαβηάδνληαη νη πεξηνξηζκνί ηάζεηο θαη 

ξεχκαηνο. 

Γηα λα εθηειεζηεί απηφ, είλαη ρξήζηκν ζε πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην λα εθηηκεζεί ε κέζε 

ηηκή ησλ σξψλ κέζα ζην έηνο φπνπ εκθαλίδεηαη ππφ- ή ππέξηαζε θαη ππέξξεπκα.  

Σα δεδνκέλα εηζφδνπ πνπ παξέρνληαη ζην πξφγξακκα είλαη ηα εμήο: 

 παξάκεηξνη ησλ ζπλαξηήζεσλ ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο γηα ηελ ελέξγεηα πνπ 

απαηηείηαη απφ ηα θνξηία θαη παξάγεηαη απφ ηηο θσηνβνιηατθέο γελλήηξηεο γηα 

θάζε ψξα. 

 ειεθηξηθέο θαη γεσκεηξηθέο παξάκεηξνη ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο. 

 αξρηθέο ηηκέο θνκβηθψλ ηάζεσλ. 

 κέγηζηε θαη ειάρηζηε ηηκή ηάζεο (Vmin, Vmax)  πνπ επηηξέπεηαη απφ ην EN 50160. 

 ηηκέο ηνπ κέγηζηνπ ξεχκαηνο (Imax) πνπ επηηξέπεηαη ζε θάζε θιάδν πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηε ρσξεηηθφηεηα ηεο γξακκήο κεηαθνξάο. 
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Βαζηζκέλνη ζηελ πξναλαθεξζείζα ιεπηνκεξή είζνδν αιιά θαη ζηελ ζπλάξηεζε 

ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο, ην πξφγξακκα παξάγεη γηα θάζε ψξα ηνπ ρξφλνπ (h, 

h=1…H με H=8760 και  y ηο έηορ με  y=1…Y) ζηαηηζηηθέο ηηκέο θνξηίσλ θαη 

παξαγσγήο (γηα λα δηαζθαιηζηεί ινγηθή αθξίβεηα ησλ ππνινγηζκψλ απφ ηελ 

πξνζνκνίσζε Monte Carlo πξέπεη λα εθηειεζζεί έλαο ηπραίνο αξηζκφο απφ 

επαλαιήςεηο Y). 

Γηα θάζε ψξα εθηεινχληαη ηα επφκελα βήκαηα: 

1. Έλαο ππνινγηζκφο ξνήο θνξηίνπ εθηειείηαη ρξεζηκνπνηψληαο σο εηζφδνπο ηηο 

ηηκέο-δείγκαηα ησλ θνξηίσλ θαη ηεο θσηνβνιηατθήο παξαγσγήο. Καη‟ απηφλ ηνλ 

ηξφπν είλαη δπλαηφ λα απνθηεζεί γηα θάζε ψξα ην δείγκα ηηκψλ ησλ ηάζεσλ ησλ 

θφκβσλ (Vh,i , i=1…n) θαη ησλ ξεπκάησλ ησλ θιάδσλ (Ih,b , b=1…n). 

2. Πξαγκαηνπνηείηαη έλαο έιεγρνο κε ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε ησλ ππνηάζεσλ (Vh,i 

<Vmin), ησλ ππεξηάζεσλ (Vh,i >Vmax) θαη ησλ ππεξξεπκάησλ (Ih,b >Imax). 

3. Σα απνηειέζκαηα απνζεθεχνληαη θαη είλαη δηαζέζηκα γηα αθφινπζεο αλαιχζεηο. 

4. Αλ ν κεηξεηήο h είλαη κηθξφηεξνο απφ H απμάλεηαη θαηά 1, ελψ ζε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε ν κεηξεηήο y απμάλεηαη θαηά 1 θαη ηα λέα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα 

παξάγνληαη γηα ην ηειεπηαίν έηνο. 

Γηα λα κεησζεί ν ρξφλνο ππνινγηζκνχ είλαη αλαγθαίν λα επηιερζεί κηα θαηάιιειε 

αξρηθή ηηκή γηα ηηο ηάζεηο ησλ θφκβσλ. Ζ αξρηθή ηηκή ππνινγίδεηαη κε ηελ εθηέιεζε 

κηαο ηαρείαο ληεηεξκηληζηηθήο ξνήο θνξηίνπ (κε γξακκηθέο εμηζψζεηο) πνπ ζεσξεί 

κνληέιν ζηαζεξνχ ξεχκαηνο γηα θνξηία θαη γελλήηξηεο. 

Ακηινυηά δίκηςα διανομήρ με διανεμημένη θυηοβοληαφκή παπαγυγή 

ε απηφ ην ζεκείν παξνπζηάδεηαη ε εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ αιγνξίζκνπ ζηε 

κειέηε ελφο πξαγκαηηθνχ ηξηθαζηθνχ δηθηχνπ δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο. Ζ δνκή ηνπ 

ζεσξνχκελνπ δηθηχνπ αλαπαξίζηαηαη ζην ζρήκα. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 51. ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΘΔΧΡΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ 

Σν δίθηπν ππνζηεξίδεη 36 νηθηζηηθά θνξηία ζπλδεδεκέλα ζε 9 ζεκεία θφξηηζεο (LPs), 

κε ζεηξηαθή νλνκαζία απφ 3 έσο 11. Σν θάζε θνξηίν κπνξεί λα απνξξνθήζεη κηα 

κέγηζηε ζπκβαηηθή ηζρχ ησλ 3.3 kW θαη είλαη ζπλδεδεκέλν ζην ζεκείν θφξηηζήο ηνπ 

κέζσ κηαο κηθξήο γξακκήο (πνπ απνθαιείηαη εδψ «θαιψδην πειάηε»). 

Ζ απαίηεζε θνξηίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ππνινγηζκνχο ληεηεξκηληζηηθήο ξνήο 

θνξηίνπ θαζνξίδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο κέζεο ηηκήο γηα θάζε ψξα θαη πξνθχπηεη απφ 

αληηπξνζσπεπηηθά πξνθίι νηθηζηηθψλ θαηαλαισηψλ. 
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Με ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ησλ ππνινγηζκψλ πηζαλνηηθήο ξνήο θνξηίνπ, ε απαίηεζε 

γηα θνξηίν PL ζε κηα δνζκέλε ψξα αλαπαξίζηαηαη απφ κηα θαλνληθή ζπλάξηεζε 

ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο κηαο ηπραίαο κεηαβιεηήο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα 

αλακελφκελε ηηκή LP θαη κηα ηππηθή απφθιηζε ζ. Οη αλακελφκελεο ηηκέο θνξηίνπ 

γηα θάζε ψξα είλαη παξφκνηεο κε ηηο κέζεο ηηκέο ζηνπο ππνινγηζκνχο ηεο 

ληεηεξκηληζηηθήο ξνήο θνξηίνπ. Ζ ηππηθή απφθιηζε ζα ηνπνζεηεζεί ζην 15% ηεο 

αλακελφκελεο ηηκήο. Οη ειεθηξηθέο θαη γεσκεηξηθέο παξάκεηξνη ηνπ δηθηχνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 34. 

Κιάδνη 

Φάζε θαη 

νπδέηεξνο 

(mm
2
) 

R 

(Χ/km) 

x 

(Χ/km) 

Μήθνο 

γξακκήο 

(m) 

Ρεύκα 

γξακκήο 

(Α) 

2 3×50+25 Cu 0,391 0,078 100 166 

3-4-5-9-10-

11 
3×50+25 Cu 0,391 0,078 300 166 

6-7-8 3×50+25 Cu 0,391 0,078 240 166 
ΠΗΝΑΚΑ 34: ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΚΑΗ ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ 

Σξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο κειεηψληαη κε αλαθνξά ζηελ ηνπνζεζία ησλ 

θσηνβνιηατθψλ γελλεηξηψλ πνπ είλαη ζε ζχλδεζε κε ηα „ζεκεία θφξηηζεο‟: 

Πεξίπησζε 1. Φσηνβνιηατθέο γελλήηξηεο εγθαηεζηεκέλεο ζηα ηεξκαηηθά ζεκεία 

θφξηηζεο (5,8,11). 

Πεξίπησζε 2. Φσηνβνιηατθέο γελλήηξηεο εγθαηεζηεκέλεο ζηα αξρηθά ζεκεία 

θφξηηζεο (3,6,9). 

Πεξίπησζε 3. Φσηνβνιηατθέο γελλήηξηεο εγθαηεζηεκέλεο ζε φια ηα ζεκεία 

θφξηηζεο. 

ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ππνηίζεηαη φηη ζε θάζε ηξνθνδφηε εγθαζίζηαηαη 

ην ίδην πνζνζηφ θσηνβνιηατθήο θνξπθήο ηζρχνο κε αλνρή ζην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ 

θνξηίν ηνπ ηξνθνδφηε. 

Τπολογιζμοί Νηεηεπμινιζηικήρ Ροήρ Φοπηίος 

ε πξψην επίπεδν, ε κέγηζηε ηηκή ηεο ζπλνιηθήο θνξπθήο ηεο θσηνβνιηατθήο ηζρχνο 

( DLFpeakPVP (max) ) πνπ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζην δίθηπν ρσξίο λα παξαβηάδεη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηάζεσο θαη ξεχκαηνο έρεη ππνινγηζζεί κέζσ ληεηεξκηληζηηθήο ξνήο 

θνξηίνπ θαη γηα ηηο ηξεηο πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν 

εθαξκνζκέλνο αιγφξηζκνο απμάλεη δηαδνρηθά ηελ εγθαηεζηεκέλε θνξπθή ηεο 

θσηνβνιηατθήο ηζρχνο κέρξη λα εκθαληζηνχλ ζην δίθηπν δηαλνκήο θαηλφκελα 

ππνηάζεσλ-ππεξηάζεσλ ή ππεξξεπκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. 

Σα απνηειέζκαηα εθθξάδνληαη ζε πνζνζηά επί ηνηο εθαηφ ηεο DLFpeakPVP (max) , 

ιακβάλνληαο ππφςε ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ θνξηίν ηνπ δηθηχνπ (PL,TOT=118.8 kW): 

100%
(max)

(max)


LTOT

DLFPVpeak

PV
P

P
P

DLFpeak
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φπσο ζπλνςίδεηαη θαη ζηνπο πίλαθεο 35-37. 

 

PPVpeak(max)DLF% 

V0[V] 440 430 420 410 400 390 382 

Πεξίπησζε 1
ε 29

+
 55

+
 82

+
 109

+
 113

o
 110

o
 107

-
 

Πεξίπησζε 2
ε 33

+
 66

+
 100

+
 114

o
 111

o
 108

o
 105

-
 

Πεξίπησζε 3
ε 32

+
 62

+
 92

+
 121

+
 150

+
 150

o
 148

-
 

ΠΗΝΑΚΑ 35: PPVPEAK(MAX)DLF% Χ ΤΝΑΡΣΖΖ ΣΟΤ VO ΥΧΡΗ ΣΖΝ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΚΑΛΧΓΗΟΤ ΣΟΤ 

ΠΔΛΑΣΖ 

 

PPVpeak(max)DLF% 

V0[V] 434 430 420 410 400 390 388 

Πεξίπησζε 1
ε 29

+
 39

+
 66

+
 92

+
 113

o
 110

o
 109

-
 

Πεξίπησζε 2
ε 33

+
 46

+
 79

+
 112

+
 111

o
 108

o
 106

-
 

Πεξίπησζε 3
ε 32

+
 44

+
 73

+
 102

+
 131

ν
 150

o
 149

-
 

ΠΗΝΑΚΑ 36: PPVPEAK(MAX)DLF% Χ ΤΝΑΡΣΖΖ ΣΟΤ VO ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΚΑΛΧΓΗΟΤ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ 

M.V.V.=1,5% 

 

PPVpeak(max)DLF% 

V0[V] 428 420 410 400 393 

Πεξίπησζε 1
ε 29

+
 49

+
 75

+
 101

+
 110

o
 

Πεξίπησζε 2
ε 33

+
 59

+
 91

+
 111

+
 109

o
 

Πεξίπησζε 3
ε 32

+
 55

+
 84

+
 113

+
 133

ν
 

ΠΗΝΑΚΑ 37: PPVPEAK(MAX)DLF% Χ ΤΝΑΡΣΖΖ ΣΟΤ VO ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΚΑΛΧΓΗΟΤ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ 

M.V.V.=3% 

Απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πίλαθεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε %
(max)DLFpeakPVP  είλαη 

κηα ζπλάξηεζε ησλ ππνζηαζκψλ ρακειήο ηάζεο (Vo) θαη ηεο κέγηζηεο δηαθχκαλζεο 

ηάζεο (m.v.v.) πνπ επηηξέπεηαη ζην θαιψδην ηνπ πειάηε. 

Γηα λα εμεγεζεί ε ζεκαζία θαη ην λφεκα ηεο παξακέηξνπ ηεο μέγιζηηρ διακύμανζηρ 

ηάζηρ, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ηα φξηα ηεο ηζρχνο ζε ζπλζήθεο ππέξηαζεο θαη 

ππφηαζεο εθηηκνχληαη ζηα „ζεκεία θφξηηζεο‟, πνπ δελ απνηεινχλ ην πξαγκαηηθφ 

ζεκείν δηαζχλδεζεο ησλ νηθηζηηθψλ θνξηίσλ (ζεκεία απφ θνηλνχ ζχδεπμεο – PCC – 

κε ηηο γελλήηξηεο). Σα νηθηζηηθά θνξηία επεξεάδνπλ ηελ αχμεζε ή ηε κείσζε ηεο 

ηάζεο ζην ζεκείν  PCC αλάινγα κε ην πξφζεκν ηεο δηαθχκαλζεο ηάζεο ζε απηά 

(αλάινγα π.ρ. κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο ξνήο ελέξγεηαο). Καηά ζπλέπεηα, ηα φξηα ηεο 

ηάζεο πνπ δελ ππεξβαίλνληαη ζηα ζεκεία θφξηηζεο κπνξεί φλησο λα ππεξβαίλνληαη 

ζηα ζεκεία απφ θνηλνχ ζχδεπμεο. 
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ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην ηκήκα ηεο γξακκήο ηνπ θαισδίνπ 

δηαιέγεηαη κε ηελ επηβνιή ηεο κέγηζηεο επηζπκεηήο δηαθχκαλζεο ηάζεο (πνπ 

απνηειεί κηα ζρεδηαζηηθή παξάκεηξν ηεο νπνίαο ην φξην ηηκψλ επηβάιιεηαη απφ ηα 

πξφηππα σο ηηκή επί ηνηο εθαηφ ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο). πλεπψο, είλαη δπλαηφ λα 

εκπεδσζεί ην πφζν ζεκαληηθή κπνξεί λα είλαη ε δηαθχκαλζε ηάζεο ζηα ζεκεία 

ζχλδεζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αληίζηνηρε ηάζε ησλ „ζεκείσλ θφξηηζεο‟ (LP).  

Σα απνηειέζκαηα αθνξνχλ ηξία ελδερφκελα πνπ θαλεξψλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θαισδίνπ ηνπ πειάηε. πγθεθξηκέλα ππνηέζεθαλ νη εμήο ηηκέο: 

 m.v.v. = 0%  

 m.v.v. = 1.5%  

 m.v.v. = 3%  

Ζ ηηκή ηεο DLFpeakPVP (max)  ππνινγίδεηαη ππνζέηνληαο φηη ζηα „ζεκεία θφξηηζεο‟ ε 

κέγηζηε ηηκή ηάζεο πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί (Vsup) είλαη κηθξφηεξε ίζε κε ηε κέγηζηε 

ηηκή ηάζεο ζχκθσλα κε ην European Standard EN 50160 (Vmax): 

...maxsup vvmVV   

Οκνίσο, ε ειάρηζηε ηηκή ηάζεο πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί (Vinf) πξέπεη είλαη 

κεγαιχηεξε ίζε απφ ηελ ειάρηζηε ηηκή ηάζεο ζχκθσλα κε ην European Standard EN 

50160 (Vmin): 

...mininf vvmVV   

ζνλ αθνξά ην κήλπκα ησλ εθζεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο πίλαθεο 35-37: 

 ην ζχκβνιν „„+‟‟ αλαθέξεηαη ζηηο ηηκέο ηεο DLFpeakPVP (max) % γηα ηηο νπνίεο ην 

πςειφηεξν φξην ηάζεο (Vsup) έρεη επηηεπρζεί ηνπιάρηζηνλ ζε έλα LP. 

 Σν ζχκβνιν „„ν‟‟ αλαθέξεηαη ζηηο ηηκέο ηεο DLFpeakPVP (max) % γηα ηηο νπνίεο ην 

φξην ξεχκαηνο (ζεξκηθφ φξην) έρεη επηηεπρζεί ηνπιάρηζηνλ ζε έλαλ θιάδν ηνπ 

δηθηχνπ. 

 Σν ζχκβνιν „„-‟‟ αλαθέξεηαη ζηηο ηηκέο ελέξγεηαο γηα ηηο νπνίεο έρεη 

πξνζεγγηζηεί ην ζεξκηθφ φξην αιιά δελ είλαη δπλαηή ε πεξαηηέξσ κείσζε ηάζεο 

Vo ή ε κείσζε ηεο δηείζδπζεο ηεο δηαλεκεκέλεο ελέξγεηαο ρσξίο ηελ πξφθιεζε 

ππνηάζεσλ. 

Τπολογιζμοί Πιθανοηικήρ Ροήρ Φοπηίος 

Οη αλακελφκελεο ηηκέο ηεο ζπλάξηεζεο ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ηζρχ θνξηίσλ θαη γελλεηξηψλ είλαη ηα ίδηα κε ηηο κέζεο 

ηηκέο ζηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ληεηεξκηληζηηθήο ξνήο θνξηίνπ. Απηφ επηηξέπεη ηελ 

ζσζηή ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πηζαλνηηθήο θαη ηεο 

ληεηεξκηληζηηθήο ξνήο θνξηίνπ.  
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V0[V] PPVpeak(max)DLF% κνλ ζνλ κπλ ζπλ κoc ζoc 

434 32 430,3 33,97 0 0 0 0 

430 44 166,7 21,00 0 0 0 0 

420 73 32,5 7,27 0 0 0 0 

410 102 18,8 3,27 0 0 0 0 

400 131 13,7 2,24 0 0 0 0 

390 150 0 0 11,7 2,4 1,9 1,6 

388 149 0 0 9,3 2,5 91,4 13,97 
ΠΗΝΑΚΑ 38: ΜΔΟ ΑΡΗΘΜΟ ΧΡΧΝ ΜΔ ΤΠΔΡΣΑΖ, ΤΠΟΣΑΖ ΚΑΗ ΤΠΔΡΡΔΤΜΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ ΣΖΝ 

ΣΡΗΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΓΗΑ ΓΗΔΗΓΤΖ Φ/Β ΠΟΤ ΓΗΝΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ  PPVPEAK(MAX)DLF% 

Ο πίλαθαο 38 αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε 3 ζεσξψληαο θαιψδην πειάηε κε κέγηζηε 

δηαθχκαλζε ηάζεο 1.5%. Ο ππνινγηζκφο εθηειείηαη ππνζέηνληαο φηη ην επίπεδν 

δηείζδπζεο δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο απφ θσηνβνιηατθά δελ πξνθαιεί παξαβηάζεηο 

ηάζεο θαη ζεξκηθνχο πεξηνξηζκνχο ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ληεηεξκηληζηηθήο ΡΦ  ( DLFpeakPVP (max) %). 

Ο πίλαθαο 38 αλαπαξηζηά ηνλ αξηζκφ ησλ σξψλ κε ππφηαζε (UV), ππέξηαζε (OV) 

θαη ππέξξεπκα (ΟC) πνπ εκθαλίδνληαη ζην δίθηπν ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζην κέζνπ 

φξνπ (κOV, κUV, κOC) θαη ηνλ εηήζην κέζν φξν ζηαζεξψλ ηππηθψλ απνθιίζεσλ(ζOV, 

ζUV, ζOC). 

Απφ ηνλ πίλαθα 38 θαίλεηαη φηη ε πηζαλνηηθή κέζνδνο αλαδεηθλχεη ηελ πηζαλφηεηα λα 

ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζεξκηθνί θαη ηάζεο εμαηηίαο ηεο ηηκήο αηρκήο ηεο 

θσηνβνιηατθήο ηζρχνο, νη νπνίνη ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ΝΡΦ δελ ζα ππήξραλ 

(απηφ εληνπίδεηαη ηδηαίηεξα έληνλα γηα πςειέο ηηκέο ηεο Vo).  

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ηα φξηα δηείζδπζεο πνπ ππνινγίδνληαη απφ ηελ ΝΡΦ είλαη 

πςειφηεξα απφ απηά πνπ ππνινγίδνληαη απφ ηελ πηζαλνηηθή ξνή θνξηίνπ, πνπ 

παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή θαη πεξηνξηζηηθή εθηίκεζε. 

Γηα φιεο ηηο πξνζνκνηψζεηο πνπ έγηλαλ, ν αξηζκφο ησλ επαλαιήςεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα επηηεπρζεί κηα θαιή αθξίβεηα είλαη 100. Ζ κέγηζηε θνξπθή 

θσηνβνιηατθήο ηάζεο πνπ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ρσξίο λα παξαβηάδεη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηάζεο θαη ξεχκαηνο ( PLFpeakPVP (max) %) έρεη ππνινγηζηεί απφ ηελ ΠΡΦ. 

Ο αιγφξηζκνο ηεο ΠΡΦ έρεη αλαπηπρζεί ζε αληηζηνηρία κε ην European Standard EN 

50160, πνπ θαζνξίδεη ηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, εμαηξψληαο θαηαζηάζεηο 

πνπ εγείξνληαη απφ ζθάικαηα ή δηαθνπέο ηάζεο: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζε πεξηφδνπ ηεο κηαο εβδνκάδαο, 95% ησλ 10ιεπησλ κέζσλ 

rms ηηκψλ ηνπ απνζέκαηνο ηάζεο ζα είλαη εληφο ηνπ εχξνπο ηνπ θάζκαηνο  %10nU  

(φπνπ nU  είλαη ε νλνκαζηηθή ηάζε). 

Οη κέζεο rms ηηκέο ηνπ απνζέκαηνο ηάζεο ζηα 10 ιεπηά ζα είλαη κέζα ζην εχξνο 

%15%10 nU . 

ε πεξηπηψζεηο απνζεκάησλ ειεθηξηζκνχ ζε καθξηλέο πεξηνρέο κε κεγάινπ κήθνπο 

γξακκέο, ε ηάζε ζα κπνξνχζε λα βξίζθεηαη εθηφο θάζκαηνο %15%10 nU . 
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Οη πξναλαθεξζείζεο ζπλζήθεο είλαη ηζνδχλακεο κε ηηο αθφινπζεο εθθξάζεηο: 

95.0%)10(%)10(%10%10(  nvnvnn UFUFUvUP  

1%)15(%)10(%10%15(  nvnvnn UFUFUvUP  

φπνπ:  

v είλαη ε ηπραία κεηαβιεηή ηεο „„ηάζεο‟‟ 

P είλαη ε πηζαλφηεηα 

Fv είλαη ε αζξνηζηηθή ζπλάξηεζε δηαλνκήο ηεο ηπραίαο κεηαβιεηήο „„ηάζεο‟‟ v. 

Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 39-41, πνπ παξέρνπλ ηελ πνζφηεηα 

PLFpeakPVP (max) % σο ζπλάξηεζε ηεο Vo. Απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πίλαθεο 

ζπκπεξαίλεηαη φηη ε ρξήζε ηεο παξαδνζηαθήο ληεηεξκηληζηηθήο ξνήο θνξηίνπ νδεγεί 

ζε κηα ππεξεθηίκεζε ηεο κέγηζηεο θνξπθήο ηεο θσηνβνιηατθήο ηζρχνο πνπ κπνξεί λα 

εγθαηαζηαζεί ζε ζχγθξηζε κε ηελ εθηίκεζε απφ ηελ πηζαλνηηθή ξνή θνξηίνπ. 

 

PPVpeak(max)DLF% 

V0[V] 440 430 420 410 400 390 382 367 

Πεξίπησζε 1
ε 24

+
 50

+
 77

+
 104

+
 108

o
 105

o
 102

ν
 99

- 

Πεξίπησζε 2
ε 27

+
 61

+
 95

+
 109

o
 106

o
 103

o
 100

ν
 97

-
 

Πεξίπησζε 3
ε 27

+
 57

+
 87

+
 116

+
 145

+
 145

o
 140

-
 140

-
 

ΠΗΝΑΚΑ 39: PPVPEAK(MAX)DLF% Χ ΤΝΑΡΣΖΖ ΣΟΤ VO ΥΧΡΗ ΣΖΝ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΚΑΛΧΓΗΟΤ ΣΟΤ 

ΠΔΛΑΣΖ 

 

PPVpeak(max)DLF% 

V0[V] 434 430 420 410 400 390 388 373 

Πεξίπησζε 1
ε 24

+
 34

+
 61

+
 87

+
 108

o
 105

o
 104

ν
 100

- 

Πεξίπησζε 2
ε 27

+
 41

+
 74

+
 107

+
 106

o
 103

o
 101

ν
 97

-
 

Πεξίπησζε 3
ε 27

+
 39

+
 67

+
 97

+
 126

+
 145

o
 144

ν
 140

-
 

ΠΗΝΑΚΑ 40: : PPVPEAK(MAX)DLF% Χ ΤΝΑΡΣΖΖ ΣΟΤ VO ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΚΑΛΧΓΗΟΤ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ 

M.V.V.=1,5% 
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PPVpeak(max)DLF% 

V0[V] 428 420 410 400 393 379 

Πεξίπησζε 1
ε 24

+
 44

+
 70

+
 96

+
 105

o
 102

- 

Πεξίπησζε 2
ε 27

+
 54

+
 86

+
 106

+
 104

o
 101

-
 

Πεξίπησζε 3
ε 27

+
 50

+
 79

+
 108

+
 127

ν
 124

-
 

ΠΗΝΑΚΑ 41: PPVPEAK(MAX)DLF% Χ ΤΝΑΡΣΖΖ ΣΟΤ VO ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΚΑΛΧΓΗΟΤ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ 

M.V.V.=3% 

πκπεξαζκαηηθά, πξέπεη λα ζεκεησζεί επίζεο φηη, κέρξη ζηηγκήο, ην πξφβιεκα ηεο 

πηζαλήο ππέξηαζεο ζηνπο θφκβνπο ησλ ζπλδέζεσλ ηεο δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο έρεη 

επηιπζεί απφ ρεηξηζηέο δηθηχσλ απιψο κέζα απφ ηε ρξήζε πξνζηαζίαο κέγηζηεο 

ηάζεο, ε νπνία ελζσκαηψλεηαη ζηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο θαη ε νπνία δηαρεηξίδεηαη 

ην θιείζηκν ηεο κνλάδαο παξαγσγήο (κε έιεγρν on/off) φηαλ ε ηάζε ηνπ θφκβνπ είλαη 

θνληά ή αθξηβψο ζην πξνβιεπφκελν φξην. Κάηη ηέηνην έρεη θαη κηα πηζαλή αξλεηηθή 

επίπησζε σο πξνο ηελ νξζή εθκεηάιιεπζε ηεο δηαζέζηκεο ελέξγεηαο απφ ηηο 

εγθαηεζηεκέλεο θσηνβνιηατθέο δηαηάμεηο. Έηζη, νη ειεθηξνλφκνη ηάζεο γηα ην 

ζηακάηεκα ησλ θσηνβνιηατθψλ γελλεηξηψλ ζα πξέπεη κφλν έπεηηα απφ πξνζεθηηθή 

αλάιπζε λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ελαιιαθηηθή ελίζρπζεο ηνπ δηθηχνπ, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα θξηηήξηα πηζαλφηεηαο ηξνπνπνίεζεο ηεο θαλνληθήο ηάζεο ηνπ δηθηχνπ.  
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