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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο 

επίδξαζεο πνπ έρεη ε δηείζδπζε ησλ κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ζε έλα 

ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. πγθεθξηκέλα, αλαπηχζζνληαη δηαδηθαζίεο 

ππνινγηζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ απηψλ νθειψλ θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη εθαξκνγή 

ηνπο ζε δίθηπα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα λα γίλεη πξαθηηθή εθηίκεζε ηεο έθηαζεο ηνπ 

νθέινπο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςεη. Σα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ εμεηάδνληαη είλαη 

ην φθεινο απφ ηελ αλαβνιή ηεο επέλδπζεο ζε λέα ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ φπσο 

κεηαζρεκαηηζηέο θαη γξακκέο κεηαθνξάο, ε κείσζε ησλ απσιεηψλ ηζρχνο, ε απνθπγή 

ηεο αγνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βάζεη ηεο νξηαθήο ηηκήο ζπζηήκαηνο  θαηά ηηο 

ψξεο αηρκήο θαη ε πηζαλή κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Δμεηάδεηαη 

επίζεο ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ηάζεο εμαηηίαο ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. 

 ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κία πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ηεο Διιάδαο θαη ησλ πνιηηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο 

Δλέξγεηαο. 

 ην δεχηεξν θαη ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ζεσξεηηθά νη παξάγνληεο 

εθείλνη πνπ εμεηάζακε σο νθέιε ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο θαη παξαηεξνχκε πψο 

θαηαιήγνπκε ζε νηθνλνκηθά θέξδε. 

 ην ηέηαξην θεθάιαην, γίλεηαη κία εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ησλ κηθξνδηθηχσλ 

θαη εμεηάδεηαη ε επίδξαζή ηνπο ζε έλα ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 ηε ζπλέρεηα, ζηα ηξία επφκελα θεθάιαηα, γίλεηαη εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ 

κεζφδσλ ζε δίθηπα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Γηα ηελ αθξίβεηα, εμεηάδεηαη ε δηείζδπζε 

κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ζε έλα δίθηπν 17 δπγψλ, ζε κέξνο ηνπ δηθηχνπ ηεο 

Κξήηεο θαη ηέινο γίλεηαη ππνινγηζκφο νθειψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ζην 

ειιεληθφ δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα ηνπ 2020, βάζεη ησλ ζηφρσλ γηα ηε δηείζδπζε 

κνλάδσλ ΑΠΔ ηε ρξνληά απηή. ην θεθάιαηα απηά κπνξνχκε λα δνχκε πνζνηηθά ην 

φθεινο πνπ απνθνκίδνπκε απφ θάζε παξάγνληα, αιιά θαη ζπλνιηθά, θαη λα 

εθηηκήζνπκε ηηο παξακέηξνπο πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

εχξνπο ηνπ θάζε νηθνλνκηθνχ νθέινπο. 

 Σα έκκεζα απηά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο ζε έλα ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

εθηηκεζνχλ θαζψο αλ απνδνζνχλ ζε απηφλ πνπ ηα δεκηνπξγεί γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζε έλα ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζα δνζεί ζε απηφλ έλα επηπιένλ θίλεηξν γηα 

επέλδπζε. ε έλα πεξηβάιινλ ειεχζεξεο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ θίλεηξα γηα επελδχζεηο απφ ηδηψηεο. 
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ABSTRACT 

 

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

distributed generation units‟ penetration has in a power system. More specifically, 

certain procedures are developed for calculating these economic benefits. These 

procedures are applied to certain electric networks so as to estimate the extent of the 

benefits examined. The economic benefits that we examine are the benefit that can be 

accrued by the postponement of the investment in new transformers and transmission 

lines, power loss reduction, avoided electricity purchases from the hourly spot market 

and the electricity market price reduction. We also examine the improvement of the 

level of voltage because of Distributed Generation. 

 In the first chapter, there is a description about the Greek power system and 

the policies regarding Renewable Energy Resources. 

 In the second and third chapter, the factors examined as potential economic 

benefits of Distributed Generation are theoretically described and we observe how 

they constitute economic benefits. 

 In the fourth chapter, there is an introduction to the idea of microgrids and 

their effects in a power system are examined. 

 Moreover, in the three following chapters, these methods are applied to 

particular power systems. To be more specific, Distributed Generation units‟ 

penetration is examined in a small power system as well as a part of Crete‟s power 

system and, finally, there is a quantification of benefits that may arise in the Greek 

power system in 2020. In these chapters we can observe how important the benefits 

that we calculated are and which factors are crucial to the extent of each economic 

benefit. 

 It is very important to estimate these indirect benefits caused by Distributed 

Generation so that they can be attributed to the one responsible for creating them. 

These additional benefits would be a further incentive for investment, which is 

something essential in a free market in the field of energy. 

  



 
 

~ 14 ~ 
 

 

 



 

~ 15 ~ 
 

1. Δλεξγεηαθό ύζηεκα θαη Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

 

 

1.1 Ζιεθηξνπαξαγωγή 

 

 Η ειεθηξνπαξαγσγή θαηαηάζζεηαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο [1] αλάινγα 

κε ην είδνο ησλ πεγψλ ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη: 

 ε ειεθηξνπαξαγσγή απφ πκβαηηθά θαχζηκα, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ζαλ πεγή 

ελέξγεηαο νξπθηά ζηεξεά, πγξά ή αέξηα θαχζηκα, ηα νπνία έρνπλ ζρεκαηηζηεί 

ζε παιαηφηεξεο γεσινγηθέο πεξηφδνπο θαη βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζην 

ππέδαθνο, ζε κηθξφηεξα ή κεγαιχηεξα βάζε ζε πεπεξαζκέλεο, κε 

αλαλεψζηκεο πνζφηεηεο 

 ε ειεθηξνπαξαγσγή απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, ε νπνία αληίζεηα κε 

ηελ πξψηε, ρξεζηκνπνηεί πεγέο δηαρξνληθέο, πνπ δελ εμαληινχλ πεξηνξηζκέλα 

ελεξγεηαθά απνζέκαηα. Η ειεθηξνπαξαγσγή απφ ΑΠΔ είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ήιην θαη ηα θπζηθά θαηλφκελα θαη θαηά ζπλέπεηα 

εμαξηάηαη απφ ηελ πεξηνδηθφηεηα ή ηελ ζηνραζηηθφηεηα απηψλ ησλ 

θαηλνκέλσλ. 

 

 Κάζε ρψξα έρεη επηιέμεη ην δηθφ ηεο κείγκα Σερλνινγηψλ ειεθηξνπαξαγσγήο. 

Σν κείγκα απηφ δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα γηαηί θαζνξίδεηαη απφ παξάγνληεο φπσο: 

 νη δηαζέζηκνη εγρψξηνη Δλεξγεηαθνί Πφξνη 

 νη Γηεζλείο πγθπξίεο & ε  Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή 

 νη γεσινγηθέο, γεσθπζηθέο, γεσγξαθηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. 

 

 Παξαηεξψληαο ην γξάθεκα ηεο εμέιημεο ηεο εγθαηεζηεκέλεο 

ειεθηξνπαξαγσγηθήο ηζρχνο ζηελ Διιάδα γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 1990 

κέρξη θαη ην 2007, δηαπηζηψλνπκε ηα εμήο: 

 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο εγθαηεζηεκέλεο ειεθηξνπαξαγσγηθήο ηζρχνο 

είλαη βαζηζκέλν ζηνλ ιηγλίηε, δηφηη είλαη εγρψξην πξντφλ θαη βξίζθεηαη ζε 

αθζνλία ζε πνιιά θνηηάζκαηα ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα 

 Σν ζηαζεξφ, ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ ηεο εγθαηεζηεκέλεο 

ειεθηξνπαξαγσγηθήο ηζρχνο πνπ βαζίδεηαη ζην πεηξέιαην θαη ηα πξντφληα 

ηνπ, θαη απηφ θχξηα ιφγσ ηνπ κεγάινπ πιήζνπο ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ θαη 

ησλ δπζθνιηψλ δηαζχλδεζεο ηνπο 

 Σν ζηαζεξφ πνζνζηφ πδξνειεθηξηθψλ εγθαηεζηεκέλσλ κνλάδσλ, νη νπνίεο 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο απαηηνχλ ηεξάζηηεο πεξηβαιινληηθέο παξεκβάζεηο 

γηα δεκηνπξγία θξαγκάησλ θαη πδαηηθψλ ηακηεπηήξσλ 
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 Σελ πξψηε εκθάληζε θαη ηε ζηαδηαθή αχμεζε ησλ κνλάδσλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο κε ρξήζε Φπζηθνχ Αεξίνπ κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

αγσγνχ κεηαθνξάο ηνπ Φ/Α ζηε ρψξα καο 

 Σε κηθξή αιιά ζπλερή αχμεζε ησλ εγθαηεζηεκέλσλ κνλάδσλ αηνιηθήο 

ελέξγεηαο θαη ηε ζεκαηνδφηεζε ηεο λέαο επνρήο γηα ηε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ 

ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή. 

 

 
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΤΝΟΛΗΚΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (ΤΠΔΚΑ, 2010) 

 

  

1.2 Σν ύζηεκα Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζηελ Διιάδα [2] 

 

 Σν Διιεληθφ χζηεκα Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απνηειείηαη απφ ην 

Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα ηνπ επεηξσηηθνχ ηκήκαηνο ηεο ρψξαο θαη ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ κε απηφ λεζηψλ ζηα επίπεδα πςειήο (150kV θαη 66kV) θαη 

ππεξπςειήο ηάζεο (400kV)
1
. Σν δίθηπν ππνγείσλ (Τ/Γ) θαισδίσλ Τ.Σ. πνπ 

εμππεξεηεί αθηηληθά ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ηεο Πξσηεχνπζαο είλαη ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο αλάπηπμήο ηνπ. 

_______________________________ 

1 
ην χζηεκα απηφ δελ πεξηιακβάλνληαη ηα αλεμάξηεηα πζηήκαηα 

Μεηαθνξάο ησλ λεζηψλ (Κξήηε, Ρφδνο, Λέζβνο, άκνο), ν ζρεδηαζκφο θαη ε 

αλάπηπμε ησλ νπνίσλ είλαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ. 
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 Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Διιεληθνχ Γηαζπλδεδεκέλνπ πζηήκαηνο είλαη ε 

κεγάιε ζπγθέληξσζε ζηαζκψλ παξαγσγήο ζην βφξεην ηκήκα ηεο ρψξαο (Γπηηθή 

Μαθεδνλία, πεξηνρή Πηνιεκαΐδαο), ελψ ην θχξην θέληξν θαηαλάισζεο βξίζθεηαη ζην 

Νφην (πεξηνρή Αηηηθήο). Γεδνκέλνπ φηη θαη νη δηεζλείο δηαζπλδέζεηο κε Βνπιγαξία 

θαη ΠΓΓΜ είλαη ζην Βνξξά, ππάξρεη κεγάιε γεσγξαθηθή αληζνξξνπία κεηαμχ 

παξαγσγήο θαη θνξηίσλ. Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί ζηελ αλάγθε κεηαθνξάο κεγάισλ 

πνζνηήησλ ηζρχνο θαηά ην γεσγξαθηθφ άμνλα Βνξξά – Νφηνπ, ε νπνία εμππεξεηείηαη 

θπξίσο απφ έλαλ θεληξηθφ θνξκφ 400kV απνηεινχκελν απφ ηξεηο γξακκέο κεηαθνξάο 

400kV δηπινχ θπθιψκαηνο. Οη γξακκέο απηέο ζπλδένπλ ην θχξην θέληξν παξαγσγήο 

(Γπηηθή Μαθεδνλία) κε ηα ΚΤΣ πνπ βξίζθνληαη πέξημ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο 

Πξσηεχνπζαο. Η κεγάιε γεσγξαθηθή αληζνξξνπία κεηαμχ παξαγσγήο θαη 

θαηαλάισζεο είρε νδεγήζεη ζην παξειζφλ ζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηάζεσλ. ηελ 

θαηεχζπλζε αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, έρνπλ ιεθζεί θαηάιιεια κέηξα, ηα 

νπνία αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. Πάλησο, ε έληαμε λέσλ κνλάδσλ παξαγσγήο ζην 

Νφηην χζηεκα αλακέλεηαη λα δηαθνξνπνηήζεη ζεκαληηθά απηή ηε γεσγξαθηθή 

αληζνξξνπία ζην άκεζν κέιινλ.  

 Γηα ην 2008, ε κέγηζηε δήηεζε (αηρκή θνξηίνπ) ζην Δζληθφ Γηαζπλδεδεκέλν 

χζηεκα Μεηαθνξάο αλήιζε ζε 10393 MW (κε κέζε σξηαία ηηκή 10217 MW) ηελ 

22α Ινπιίνπ 2008. Η ζεξηλή αηρκή θνξηίνπ γηα ην 2009 αλήιζε ζε 9828 MW (κε 

κέζε σξηαία ηηκή 9762 MW) ηελ 24ε Ινπιίνπ 2009. 

 Σν ηζηνξηθφ ζηηγκηαίν κέγηζην ηεο αηρκήο θνξηίνπ γηα ην Γηαζπλδεδεκέλν 

χζηεκα αλήιζε ζε 10610 MW ηελ 23ε Ινπιίνπ 2007. Σν χζηεκα αληεπεμήιζε 

επηηπρψο ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο δήηεζεο, δηαηεξψληαο πνιχ θαιά επίπεδα 

πνηφηεηαο ηζρχνο θαη ηδίσο ηάζεσλ. 

 ε πεξηφδνπο πςειψλ θνξηίσλ ζην παξειζφλ, ζεκαληηθά ρακειφηεξσλ ηνπ 

κεγίζηνπ 2007, πξνβιήκαηα ρακειψλ ηάζεσλ είραλ νδεγήζεη ζε θαηάξξεπζε ηνπ 

Ννηίνπ πζηήκαηνο θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ζηα φξηα ηεο θαηάξξεπζεο. Μία ζεηξά 

απφ κέηξα πνπ ζπζηεκαηηθά εθαξκφζζεθαλ έθηνηε, επέηξεςαλ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πςειψλ ζεξηλψλ θνξηίσλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, δηαηεξψληαο κάιηζηα εμαηξεηηθά 

επίπεδα ηάζεσο. Σα κέηξα απηά κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ ζηα αθφινπζα: 

 Αληηζηάζκηζε αέξγνπ ηζρχνο ζε επίπεδν κέζεο θαη πςειήο ηάζεσο ζηνπο 

Τπνζηαζκνχο ηνπ πζηήκαηνο, ηεο ηάμεσο ησλ 1100 Mvar. Παξάιιεια, 

εγθαηαζηάζεθε ζεκαληηθή αληηζηάζκηζε ζηα δίθηπα Γηαλνκήο, ζε 

εγθαηαζηάζεηο θαηαλαισηψλ θαη ζε Γεκφζηα θηίξηα. 

 Βειηίσζε ηεο ζπλεθηηθφηεηαο κεηαμχ ηνπ πζηήκαηνο 400kV θαη ηνπ 

πζηήκαηνο 150kV κε ηελ εγθαηάζηαζε νθηψ (8) λέσλ 

Απηνκεηαζρεκαηηζηψλ 400/150 kV ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο ηζρχνο 2240 

MVA. 

 Καηαζθεπή 450 πεξίπνπ km λέσλ θπθισκάησλ κεηαθνξάο, πφληηζε 

ππνβξπρίσλ θαισδίσλ κήθνπο 20 km, θαηαζθεπή ελλέα λέσλ Τ/ θαη 

πινπνίεζε ζεκαληηθψλ εληζρχζεσλ ζε πνιινχο παιαηνχο. 
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 Βέιηηζηε ξχζκηζε ησλ Απηνκεηαζρεκαηηζηψλ ηνπ πζηήκαηνο θαη ηεο 

αέξγνπ παξαγσγήο ησλ κνλάδσλ κε εθαξκνγή θαη ζπζηεκαηηθή ρξήζε 

πξνεγκέλσλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ. 

 Δγθαηάζηαζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ αλάιπζεο επζηάζεηαο ηάζεο πνπ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν πξνζδηνξίδεη ηα αζθαιή φξηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο, 

θαζψο θαη εηδηθψλ απηφκαησλ ζρεκάησλ πξνζηαζίαο, πνπ επέηξεςαλ ηελ 

αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο θνληά ζηα φξηά ηνπ ζε πεξηπηψζεηο 

εθηάθησλ θξηζίκσλ πεξηζηάζεσλ. 

 

 

 Οη πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Πεινπνλλήζνπ παξακέλνπλ νη πην θξίζηκεο 

πεξηνρέο ηνπ πζηήκαηνο απφ πιεπξάο επζηάζεηαο ηάζεσλ. Η πεξηνρή ηεο 

Πεινπνλλήζνπ, ζπλδέεηαη κε ηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο κέζσ ηξηψλ Γ.Μ. 150kV (νη 

δχν εθ ησλ νπνίσλ είλαη δηπινχ θπθιψκαηνο) θαη κε ηε Γπηηθή Διιάδα κέζσ δχν 

Τ/Β θαισδίσλ ζην ζηελφ Ρίνπ-Αληηξξίνπ. 

 εκαληηθέο εληζρχζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα ππήξμαλ επίζεο ζην χζηεκα 

παξαγσγήο, κε ηελ έληαμε αξρηθά κνλάδσλ ηαρείαο εθθίλεζεο (αεξηνζηξνβίισλ) 

νλνκαζηηθήο ηζρχνο 148 MW θαη ζηε ζπλέρεηα δχν κεγάισλ ζπκβαηηθψλ κνλάδσλ 

ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ (Λαχξην V, Δλεξγεηαθή Θεζζαινλίθεο) ζπλνιηθήο 

νλνκαζηηθήο ηζρχνο πεξίπνπ 780 MW, εθ ησλ νπνίσλ ε κία ζην Νφην (Λαχξην), ελψ 

γηα ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ ζέξνπο εθκηζζψζεθαλ γηα ηα έηε 2006 έσο θαη 2010 

κνλάδεο diesel ζπλνιηθήο ηζρχνο 60 MW, πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ Πεινπφλλεζν 

(Μεγαιφπνιε). 

 

1.3  ηεξεά Καύζηκα – Ληγλίηεο 

 

 Η ρξήζε ησλ ζηεξεψλ θαπζίκσλ ζηελ Διιάδα είλαη βαζηθά επηθεληξσκέλε 

ζηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ. Η κφλε εγρψξηα ελεξγεηαθή πεγή θαπζίκσλ είλαη ν 

ιηγλίηεο [3]. 

 Οη ιηγλίηεο αλήθνπλ ζηηο ζηεξεέο νξπθηέο θαχζηκεο χιεο κε ηε γεληθή 

νλνκαζία γαηάλζξαθεο θαη πξνήιζαλ απφ θπηηθά ππνιείκκαηα κέζσ κηαο ζεηξάο 

δηεξγαζηψλ ελαλζξάθσζεο. Οη δηεξγαζίεο απηέο είραλ σο απνηέιεζκα ηνλ 

εκπινπηηζκφ ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ ζε άλζξαθα. Η 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. Η 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. Η ζεξκνγφλνο ηζρχο ησλ 
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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. ΣΙΠ. 

 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. Η 

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. 

 

1.4  Πεηξειαηνεηδή 

 

 Η ειιεληθή πεηξειατθή αγνξά πεξηιακβάλεη ηέζζεξα δηπιηζηήξηα, πεξίπνπ 

πελήληα εηαηξείεο εκπνξίαο θαη έλα κεγάιν αξηζκφ θέληξσλ ιηαληθήο πψιεζεο [3]. 

Σν αξγφ πεηξέιαην είλαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά εηζαγφκελν. Έλα κηθξφ θνίηαζκα ζηε 

Βφξεηα Διιάδα δίλεη ην 0,6% ηεο δήηεζεο πεηξειαηνεηδψλ. Η 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. Η 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. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3: ΔΗΑΓΩΓΔ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΩΝ 1990-2006 (ΚΑΠΔ, 2009) 

 

1.5  Φπζηθό Αέξην 

 

 Η 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.) [3]. 

 Με ηελ εηζαγσγή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ αλακέλνληαη:  

 Η αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Διιεληθήο βηνκεραλίαο 

 Η κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο 

 Η βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 
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 Η βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

 

 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. 

 

 
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 4: ΔΗΑΓΩΓΔ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ (ΚΑΠΔ, 2009) 

 

 

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
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 5: ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ (ΤΠΔΚΑ, 2010) 

 

 

 

1.6  Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

 

 

1.6.1  Γηείζδπζε ηωλ κνλάδωλ ΑΠΔ ζην ειιεληθό ελεξγεηαθό ζύζηεκα 

 

 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΡΑΔ [4], ε θπξηφηεξε πεγή θαπζίκνπ είλαη ν 

εγρψξηνο ιηγλίηεο (70 εθαη. ηφλνη) πνπ γηα ην 2008 θάιπςε ην 50,5% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ αλαγθψλ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Σν πεηξέιαην ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο 

γηα ηε ιεηηνπξγία ειεθηξνπαξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ λεζησηηθψλ ζπζηεκάησλ κε 

ζπλδεφκελσλ κε ηελ επεηξσηηθή ρψξα, ζπκκεηείρε κε πνζνζηφ 13%. Σν θπζηθφ 

αέξην πξνεξρφκελν απφ εηζαγσγέο απφ ηε Ρσζία θαη ζε κνξθή LΝG απφ ηελ Αιγεξία 

θάιπςε ην 22,5%. Σν έηνο 2008, ε πδξαπιηθή ελέξγεηα ζπκκεηείρε κε πνζνζηφ 6%. 

Σέινο ε αηνιηθή ελέξγεηα, ηα κηθξά πδξνειεθηξηθά έξγα, ε βηνκάδα θαη ηα Φ/Β 

ζπκκεηείραλ κε πνζνζηφ 4,3%, ελψ νη εηζαγσγέο-εμαγσγέο θαιχπηνπλ ην ππφινηπν 

5,6%. 

 Σν Γηάγξακκα 6 παξνπζηάδεη ηελ αλάπηπμε ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 

κνλάδσλ ΑΠΔ αλά ηερλνινγία, φπνπ θαη θαίλεηαη φηη γηα ηα αηνιηθά θαη ηα κηθξά 

πδξνειεθηξηθά έξγα, ν ξπζκφο αλάπηπμεο παξέκεηλε θαηά κέζν φξν γχξσ ζην 20%, 
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κε κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηηκέο αλάπηπμεο ζπλήζσο πξηλ θαη κεηά ηηο αιιαγέο ζην 

ζεζκηθφ πιαίζην θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο κεραληζκνχο ελίζρπζεο. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6: ΑΘΡΟΗΣΗΚΑ ΔΓΚΑΘΗΣΩΜΔΝΖ ΗΥΤ ΣΑΘΜΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΜΔ ΥΡΖΖ ΑΠΔ 

(ΓΔΜΖΔ, 2009) 

 

 Η ειεθηξνπαξαγσγή απφ ηηο θιαζζηθέο ΑΠΔ ζηελ Διιάδα (ρσξίο ηα κεγάια 

πδξνειεθηξηθά) είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 4,3% ηεο αθαζάξηζηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ην έηνο 2008. Αθνξά θπξίσο ζε αηνιηθά θαη κηθξά 

πδξνειεθηξηθά, θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηε βηνκάδα/βηναέξην, θαη ζηα Φ/Β. 

 Ήδε απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία κέρξη ην επηέκβξην ηνπ 2009, θαίλεηαη φηη 

πιένλ θαη ηα Φ/Β αξρίδνπλ λα απνηππψλνληαη σο ηερλνινγία κε ζεκαληηθά 

απμαλφκελε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ, ελψ ν κεγάινο ξπζκφο αλάπηπμεο (200% κέρξη ην 

3κελν ηνπ 2009), αλακέλεηαη λα δηαηεξεζεί ηα επφκελα ρξφληα κέρξη λα 

ζηαζεξνπνηεζεί ζε ρακειφηεξεο ηηκέο αλάπηπμεο πηζαλά κεηά ην 2012. 

 πκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο πδξαπιηθήο ελέξγεηαο απφ κεγάια 

πδξνειεθηξηθά, ε ειεθηξνπαξαγσγή απφ ΑΠΔ ην έηνο 2008 ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 

10,3% ηεο αθαζάξηζηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο . Η αληίζηνηρε 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ ην ίδην έηνο ήηαλ 

4.293 MW. 

 Δηδηθφηεξα, ηα 27MW εγθαηεζηεκέλσλ αηνιηθψλ πάξθσλ ην 1997, έθζαζαλ 

ηα 1022 MW ζην ηέινο ηνπ 2008. Σα κηθξά πδξνειεθηξηθά έθζαζαλ ηα 158 MW ζην 

ηέινο ηνπ 2008 απφ 43 MW (φια ηεο ΓΔΗ) ην 1997. Σέινο νη εγθαηαζηάζεηο 
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ειεθηξνπαξαγσγήο απφ βηναέξην ΥΤΣΑ ζηελ Θεζζαινλίθε, επεθηάζεθαλ θαηά 

5MW θαη, ζπκπαξαγσγήο απφ βηναέξην ιπκάησλ ζηα Ληφζηα θαηά 9,7MW, 

αλεβάδνληαο έηζη ην ζχλνιν ειεθηξηθήο ηζρχνο καδί κε ηελ Φπηάιιεηα, ζε 29,6 θαη 

10,4 MW αληίζηνηρα. Η παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ ην 2008, έθζαζε 

ηηο 6,6 TWh πεξίπνπ θαη πξνήιζε θαηά 63,2% απφ πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο (4149 

GWh), θαηά 34,1% απφ αηνιηθά πάξθα (2242 GWh), θαηά 2,6% (171 GWh) απφ 

βηναέξην, ελψ ππήξρε θαη κηθξή παξαγσγή ηεο ηάμεο ησλ 5 GWh (πνζνζηφ 0,1%) 

απφ Φ/Β. Η αθαζάξηζηε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηελ ίδηα ρξνληά ήηαλ 63,7 

TWh. 

 

1.6.2  Κιηκαηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηείζδπζε ηωλ ΑΠΔ 

 

 Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ηειεπηαίσλ πέληε εηψλ παξνπζηάδνπλ δηαθχκαλζε 

ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή απφ 7% κέρξη 13%, κε 

ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα απφ ηα ινηπά ΑΠΔ (θπξίσο αηνιηθά) λα απμάλεηαη κε ξπζκφ 

απφ 15 έσο 43% εηεζίσο θαη ηελ ελέξγεηα απφ κεγάια πδξνειεθηξηθά λα κεηψλεηαη 

ζεκαληηθά ηδίσο ην έηνο 2008 ιφγσ ηεο αλνκβξίαο, γηαηί ηα κεγάια πδξνειεθηξηθά 

ζηελ Διιάδα (πνπ είλαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ηχπνπ θξάγκαηνο), ρξεζηκνπνηνχληαη 

θπξίσο γηα θνξηία αηρκήο θαη ε παξαγσγή ηνπο εμαξηάηαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα 

πδάησλ ζηα θξάγκαηα [4]. 

 

1.6.3  Δζληθό ζρέδην δξάζεο γηα ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο [1] 

 

 Σν Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, εθπνλήζεθε 

ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο Δπξσπατθήο Δλεξγεηαθήο Πνιηηηθήο ζε ζρέζε κε ηελ 

δηείζδπζε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, ηελ Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ξχπσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 Δηδηθφηεξα γηα ην ζχλνιν ησλ Κξαηψλ-Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

κέρξη ην 2020, πξνβιέπεηαη: 

 20% κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε ζρέζε κε ηα 

επίπεδα ηνπ 1990 ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2009/29/ΔΚ, 

 20% δηείζδπζε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2009/28/ΔΚ θαη 

 20% εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο. 

 Δηδηθά γηα ηελ Διιάδα, ν ζηφρνο γηα ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ξχπσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ είλαη κείσζε θαηά 4% ζηνπο ηνκείο εθηφο εκπνξίαο ζε ζρέζε κε ηα 

επίπεδα ηνπ 2005, θαη 18% δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή 

θαηαλάισζε. 
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 Η Διιεληθή θπβέξλεζε ζην πιαίζην πηνζέηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

αλαπηπμηαθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ, πξνρψξεζε ζηελ αχμεζε ηνπ εζληθνχ 

ζηφρνπ ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζην 20%, ν νπνίνο 

θαη εμεηδηθεχεηαη ζε 40 % ζπκκεηνρή ησλ ΑΠΔ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή, 20 % ζε 

αλάγθεο ζέξκαλζεο-ςχμεο θαη 10 % ζηηο κεηαθνξέο. 

 Δπηπξφζζεηα, ζε ζρέζε κε ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ε Διιάδα έρεη ήδε 

θαηαξηίζεη ην 1ν ρέδην Γξάζεο Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο φπνπ πξνβιέπεηαη 9% 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε κέρξη ην έηνο 2016, ελψ πξνρσξά 

ζηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ ηεο αγνξάο θαη εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ θαη 

πνιηηηθψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εζληθνχ ζηφρνπ γηα 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

 Η αλάιπζε ζελαξίσλ εμέιημεο ηνπ Διιεληθνχ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη παξακέηξνπο νηθνλνκηθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε επίηεπμε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή (40%) κέρξη ην 2020, ζα επηηεπρζεί κφλν κε ηε ζπλδπαζηηθή 

εθαξκνγή ζεζκηθψλ, θαλνληζηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ κέηξσλ πνπ 

έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ δπλακηθνχ αλάπηπμεο 

κεγάισλ έξγσλ ΑΠΔ, ηελ νινθιήξσζε ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ επέθηαζεο θαη 

αλαβάζκηζεο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ θαη ζηε ζηαδηαθή αλάπηπμε ελφο δηεζπαξκέλνπ 

ηξφπνπ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Πξνθαλψο απηφ απαηηεί ηελ αληηκεηψπηζε 

πνηθίιισλ εκπνδίσλ, πνπ έρνπλ ήδε εληνπηζηεί, θαη ζρεηίδνληαη κε θαζπζηεξήζεηο 

ζηελ αδεηνδφηεζε έξγσλ ΑΠΔ, ζε αζάθεηεο ζεκάησλ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, 

θαζψο θαη ζηελ ειιηπή ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ αλαθνξηθά κε ηηο εθαξκνγέο έξγσλ 

ΑΠΔ. Δπίζεο, ε Διιάδα παξνπζηάδεη ηελ ηδηνκνξθία χπαξμεο θαη ελφο κε πιήξνπο 

δηαζπλδεδεκέλνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο πνιιά λεζηά απνηεινχλ απηφλνκα 

δίθηπα. Όια απηά ηα δεδνκέλα, πεξηνξηζκνί θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθνί παξάκεηξνη 

ειήθζεζαλ ππφςε ζην ζρεδηαζκφ ηεο εμέιημεο ζπλεηζθνξάο ησλ δηαθφξσλ 

ηερλνινγηψλ γηα ειεθηξνπαξαγσγή κέρξη ην 2020. 

 Αληίζηνηρα, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ 

ζε ζέξκαλζε-ςχμε θαη κεηαθνξέο, πξνβιέπεηαη αμηνπνίεζε φισλ ησλ ζεζκηθψλ 

αιιαγψλ πνπ έρνπλ ήδε πινπνηεζεί ή δξνκνινγνχληαη ψζηε λα επηηεπρζεί 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κέζσ βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη πηνζέηεζεο 

πνιηηηθψλ νξζνινγηθήο ρξήζεο ελέξγεηαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Παξάιιεια, ε 

αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηψλ, φπσο νη αληιίεο ζεξκφηεηαο, θαζψο θαη ε 

ελίζρπζε θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε εθαξκνγψλ απφ ζεξκηθά ειηαθά ζπζηήκαηα θαη 

βηνκάδα ηφζν ζηνλ νηθηαθφ θαη ηξηηνγελή ηνκέα, φζν θαη ζηε βηνκεραλία απαηηείηαη 

ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη ζπγθεθξηκέλνη εζληθνί ζηφρνη. 

 Δηδηθά γηα ηα βηνθαχζηκα, ε πξνζπάζεηα εληνπίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

εγρψξηνπ δπλακηθνχ γηα ηελ παξαγσγή βην-ληήδει κέζσ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ, 

θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ δηθηχσλ δηαρείξηζεο ηεο βηνκάδαο γηα 

ελεξγεηαθή ρξήζε. 
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 πγθεθξηκέλα νη εζληθνί ζηφρνη γηα ην 2020, ζχκθσλα θαη κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηαθψλ κνληέισλ, αλακέλεηαη λα ηθαλνπνηεζνχλ γηα ηε κελ 

ειεθηξνπαξαγσγή κε ηελ αλάπηπμε πεξίπνπ 13300MW απφ ΑΠΔ (απφ πεξίπνπ 

4000MW ζήκεξα), φπνπ ζπκκεηέρνπλ ην ζχλνιν ησλ ηερλνινγηψλ κε πξνεμέρνπζεο 

ηα αηνιηθά πάξθα κε 7500MW, πδξνειεθηξηθά κε 3000MW θαη ηα ειηαθά κε 

πεξίπνπ 2500MW, ελψ γηα ηε ζέξκαλζε θαη ςχμε κε ηελ αλάπηπμε ησλ αληιηψλ 

ζεξκφηεηαο, ησλ ζεξκηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ, αιιά θαη ησλ εθαξκνγψλ βηνκάδαο. 

 Δίλαη ζαθέο φηη ε επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ απαηηεί ηνλ ζπληνληζκφ ζε 

δξάζεηο θαη κέηξα, ηελ ππνζηήξημε απφ ηνπο θνξείο ηεο αγνξάο θαζψο θαη ηελ 

έγθαηξε πινπνίεζε έξγσλ αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ψζηε λα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ ηνπο ζηαζκνχο ΑΠΔ. 

 Οη ζρεηηθνί ζηφρνη θαη ζπλεηζθνξά ησλ επηκέξνπο ηερλνινγηψλ ΑΠΔ, 

αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο αγνξάο θαη ηελ έγθαηξε ή φρη αληηκεηψπηζε ήδε 

εληνπηζκέλσλ πξνβιεκάησλ δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ (φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ 

ηελ Οδεγία ηεο ΔΔ) αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (2-εηία), θαζψο ζα αλαπηπρζεί 

έλα εζληθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο επίηεπμεο απηψλ ησλ ζηφρσλ ην 

νπνίν ζα αλαγλσξίδεη έγθαηξα ηηο φπνηεο αδπλακίεο θαη αζηνρίεο θαη ζα πξνηείλεη 

ζπγθεθξηκέλεο δηνξζσηηθέο δξάζεηο, ηερλνινγηθνχ ή ζεζκηθνχ ραξαθηήξα, ψζηε 

ηειηθά νη εζληθνί ζηφρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αέξησλ ξχπσλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη πεξαηηέξσ δηείζδπζεο ησλ ΑΠΔ ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε λα 

επηηεπρζνχλ. 

 Σν εζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηηο ΑΠΔ, πξφθεηηαη νπζηαζηηθά λα δηαδξακαηίζεη 

ην ξφιν ελφο δπλακηθνχ εξγαιείνπ παξαθνινχζεζεο ησλ εζληθψλ ελεξγεηαθψλ 

ζηφρσλ, φπνπ αλάινγα κε ηα κέηξα θαη πνιηηηθέο πνπ ιακβάλνληαη, ηελ αληαπφθξηζε 

ησλ θνξέσλ ηεο αγνξάο θαζψο θαη ηελ ηερλνινγηθή σξηκφηεηα ησλ ΑΠΔ ζα 

πξνζαξκφδεηαη αληίζηνηρα, ψζηε λα κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ νη δεζκεπηηθνί εζληθνί 

ζηφρνη γηα ην 2020. 

 
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 7: ΓΗΔΗΓΤΖ ΑΠΔ ΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ (ΤΠΔΚΑ, 2010)  
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1.6.4  Δπηδηωθόκελε αλαινγία εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο από κνλάδεο ΑΠΔ 

 

 Η επηδησθφκελε αλαινγία εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο αλά ηερλνινγία 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη θαηεγνξία παξαγσγνχ θαη ε θαηαλνκή ηεο ζην 

ρξφλν θαζνξίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα, κε ρξνληθφ νξίδνληα ηα έηε 2014 θαη 

2020 [1]: 

 

ΠΗΝΑΚΑ 1: ΟΡΗΑ ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ ΗΥΤΟ (MW) ΑΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΠΔ ΚΑΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ 

(ΤΠΔΚΑ, 2010) 
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1.6.5  Αηνιηθή Δλέξγεηα 

 

 Η εθκεηάιιεπζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ αλέκνπ απφ ηνλ άλζξσπν απνηειεί κία 

πξαθηηθή πνπ βξίζθεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ αξραηφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

εθκεηάιιεπζεο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο είλαη ηα ηζηηνθφξα θαη νη αλεκφκπινη. ήκεξα, 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηνχκε ηηο αλεκνγελλήηξηεο 

(Α/Γ) [1]. 

 Οη αλεκνγελλήηξηεο είλαη κεραλέο νη νπνίεο κεηαηξέπνπλ ηελ θηλεηηθή 

ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Η κεηαηξνπή απηή γίλεηαη ζε δχν 

ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην, κέζσ ηεο πηεξσηήο, έρνπκε ηελ κεηαηξνπή ηεο θηλεηηθήο 

ελέξγεηαο ηνπ αλέκνπ ζε κεραληθή ελέξγεηα κε ηελ κνξθή πεξηζηξνθήο ηνπ άμνλα ηεο 

πηεξσηήο θαη ζην δεχηεξν ζηάδην, κέζσ ηεο γελλήηξηαο, επηηπγράλνπκε ηελ 

κεηαηξνπή ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή. 

 Οη Α/Γ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πιήξε θάιπςε ή θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ. Σν παξαγφκελν απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο ειεθηξηθφ ξεχκα είηε 

θαηαλαιψλεηαη επηηφπνπ, είηε εγρέεηαη θαη δηνρεηεχεηαη ζην ειεθηξηθφ δίθηπν γηα λα 

θαηαλαισζεί αιινχ. Η παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηηο Α/Γ, φηαλ ε 

παξαγσγή είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε δήηεζε, ζπρλά απνζεθεχεηαη γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί αξγφηεξα, φηαλ ε δήηεζε είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ παξαγσγή. Η 

απνζήθεπζε ζήκεξα γίλεηαη κε δχν νηθνλνκηθά βηψζηκνπο ηξφπνπο, αλάινγα κε ην 

κέγεζνο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο. Οη ειεθηξηθνί ζπζζσξεπηέο (κπαηαξίεο) είλαη ε 

πιένλ γλσζηή θαη δηαδεδνκέλε κέζνδνο απνζήθεπζεο Η/Δ, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα κηθξήο θιίκαθαο παξαγσγηθέο κε δηαζπλδεδεκέλεο ζην θεληξηθφ δίθηπν κνλάδεο. 

Η άληιεζε χδαηνο κε ρξήζε Η/Δ παξαγφκελεο απφ Α/Γ θαη ε ηακίεπζή ηνπ ζε 

ηερλεηέο ιίκλεο θαηαζθεπαζκέλεο ζε πςφκεηξν ην νπνίν είλαη ηθαλφ λα ηξνθνδνηήζεη 

πδξνειεθηξηθφ ζηαζκφ, είλαη ε κέζνδνο απνζήθεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ε 

παξαγφκελε Η/Δ είλαη κεγάιε. 

 Η ρψξα καο δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινχζην αηνιηθφ δπλακηθφ, ζε αξθεηέο 

πεξηνρέο ηεο Κξήηεο, ηεο Πεινπνλλήζνπ, ηεο Δπβνίαο θαη θπζηθά ζηα λεζηά ηνπ 

Αηγαίνπ. ε απηέο ηηο πεξηνρέο ζα ζπλαληήζνπκε θαη ηα πεξηζζφηεξα αηνιηθά πάξθα, 

ηα νπνία απνηεινχληαη απφ  ζπζηνηρίεο αλεκνγελλεηξηψλ ζε βέιηηζηε δηάηαμε γηα ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή εθκεηάιιεπζε ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ. 

 Η αηνιηθή ελέξγεηα είλαη κηα πξαθηηθά αλεμάληιεηε πεγή ελέξγεηαο. Η 

εθκεηάιιεπζε ηνπ πςεινχ ηεο δπλακηθνχ ζηε ρψξα καο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ξαγδαία αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο απνδνηηθέο 

αλεκνγελλήηξηεο, έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ηελ εμνηθνλφκεζε 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο. 
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1.6.6  Ζιηαθή Δλέξγεηα θαη Φωηνβνιηαϊθά 

 

 Η εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο γίλεηαη θαηά δηάθνξνπο ηξφπνπο, πνπ 

δηαθξίλνληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο [1]. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα 

ζπζηήκαηα πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε εζσηεξηθή ελέξγεηα δνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (Παζεηηθά Ηιηαθά πζηήκαηα) θαη ζηε δεχηεξε, απηά πνπ πξνθαινχλ 

κεηαηξνπή ηεο ζε άιιε κνξθήο ελέξγεηαο ή ρξεζηκνπνηείηαη ζεξκηθφ ξεπζηφ ζε 

θίλεζε (Δλεξγά Ηιηαθά 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). Η 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. 

 ην πιαίζην ησλ ζηφρσλ γηα ην 2020, ηα δηεζπαξκέλα Φσηνβνιηατθά 

ζπζηήκαηα είλαη δπλαηφλ λα ζπλδεζνχλ άκεζα ρσξίο λέα έξγα ζηα δίθηπα δηαλνκήο 

κέρξη κηα δηείζδπζε ηεο ηάμεο ηνπ 30% ηνπ ειάρηζηνπ θνξηίνπ ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ, ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη θάπνην πξφβιεκα (δειαδή ηνπιάρηζηνλ 2000 MWp, 

κέρξη ην 2013), ελψ γηα πεξαηηέξσ δηείζδπζε ζα ρξεηαζζνχλ ηερληθέο ιχζεηο νη νπνίεο 

βξίζθνληαη ήδε ζε αλάπηπμε. Η δηείζδπζε ησλ δηεζπαξκέλσλ Φ/Β ζπζηεκάησλ 

θπξίσο ζην δίθηπν δηαλνκήο αληηθαζηζηά ή αλαβάιιεη ηελ επέθηαζε ζπκβαηηθψλ 

θεληξηθψλ ζηαζκψλ παξαγσγήο κε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ην πεξηβάιινλ. 

Δπηπιένλ, ηδηαίηεξε αμία έρεη ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ηζρχο απφ ηα Φ/Β φηαλ 

ζπκπίπηεη κε ηελ αηρκή δήηεζεο, φπσο νη θαινθαηξηλέο αηρκέο ιφγσ ρξήζεο 

θιηκαηηζηηθψλ. Άιιεο ζεηηθέο επηπηψζεηο είλαη ν ζχληνκνο ρξφλνο έληαμεο κνλάδσλ 

Φ/Β ζην δίθηπν, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηζρχνο, ε κείσζε ησλ απσιεηψλ 

κεηαθνξάο θαζψο ε παξαγσγή γίλεηαη θνληά ζηνπο ρξήζηεο, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πεγψλ ελέξγεηαο θαη ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ 

αηκφζθαηξα. 

 Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε κεγάιε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή 

θαη εηδηθά ησλ Φσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο Δ.Δ. θαη 

ηεο Δπξσπατθήο βηνκεραλίαο Φ/Β, κε ζεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, ηελ 

νηθνλνκία θαη ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη πεξαηηέξσ, ρσξίο λα έρνπκε 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην ειεθηξηθφ χζηεκα ζα πξέπεη: 

 λα δνζνχλ θίλεηξα θαη ηερληθέο ιχζεηο ζηνπο ρξήζηεο Φ/Β ζπζηεκάησλ, αιιά 

θαη ηνπο άιινπο θαηαλαισηέο, λα κεηαζέζνπλ ρξνληθά ηελ ρξήζε νξηζκέλσλ 

θνξηίσλ ζηηο ψξεο κέγηζηεο παξαγσγήο ησλ θσηνβνιηατθψλ (δειαδή κεηαμχ 

8π.κ. κε 4κ.κ.) ή λα θάλνπλ ρξήζε θαηάιιεισλ κέζσλ απνζήθεπζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη απφδνζήο ηεο θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο. 
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 λα πξνσζεζεί ε επέθηαζε ηεο ρξήζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη 

απφ ΑΠΔ ζηηο κεηαθνξέο θαη ηνλ θιηκαηηζκφ (ςχμε θαη ζέξκαλζε κε αληιίεο 

ζεξκφηεηαο). 

 

1.6.7  Βηνκάδα 

 

 Βηνκάδα είλαη ην βηναπνηθνδνκήζηκν θιάζκα ησλ πξντφλησλ, απνβιήησλ θαη 

ππνιεηκκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε γεσξγία, ηε δαζνθνκία θαη ηηο ζπλαθείο 

βηνκεραλίεο, θαζψο θαη ην βηναπνηθνδνκήζηκν θιάζκα ησλ βηνκεραληθψλ θαη 

αζηηθψλ απνβιήησλ [5]. 

 Χο βηνκάδα νξίδεηαη ε χιε πνπ έρεη βηνινγηθή (νξγαληθή) πξνέιεπζε. 

Πξαθηηθά πεξηιακβάλεηαη ζε απηήλ νπνηνδήπνηε πιηθφ πξνέξρεηαη άκεζα ή έκκεζα 

απφ ηνλ θπηηθφ θφζκν. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηνλ φξν βηνκάδα ελλννχκε ηα θπηηθά 

θαη δαζηθά ππνιείκκαηα (θαπζφμπια, θιαδνδέκαηα, άρπξα, πξηνλίδηα, ειαηνππξήλεο, 

θνπθνχηζηα), ηα δσηθά απφβιεηα (θνπξηά, άρξεζηα αιηεχκαηα), ηα θπηά πνπ 

θαιιηεξγνχληαη ζηηο ελεξγεηαθέο θπηείεο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πεγή ελέξγεηαο, 

θαζψο επίζεο θαη ηα αζηηθά απνξξίκκαηα θαη ηα ππνιείκκαηα ηεο βηνκεραλίαο 

ηξνθίκσλ, ηεο αγξνηηθήο βηνκεραλίαο θαη ην βηναπνηθνδνκήζηκν θιάζκα ησλ 

αζηηθψλ απνξξηκκάησλ. 

 Η ελέξγεηα ηεο βηνκάδαο είλαη δεπηεξνγελήο ειηαθή ελέξγεηα. Η ειηαθή 

ελέξγεηα κεηαζρεκαηίδεηαη απφ ηα θπηά κέζσ ηεο θσηνζχλζεζεο. Οη βαζηθέο πξψηεο 

χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, είλαη ην λεξφ θαη ν άλζξαθαο, πνπ είλαη άθζνλα ζηε 

θχζε. 

 Η κφλε θπζηθά επξηζθφκελε πεγή ελέξγεηαο κε άλζξαθα πνπ ηα απνζέκαηά 

ηεο είλαη ηθαλά ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ππνθαηάζηαην ησλ νξπθηψλ 

θαπζίκσλ, είλαη ε βηνκάδα. Αληίζεηα απφ απηά, ε βηνκάδα είλαη αλαλεψζηκε θαζψο 

απαηηείηαη κφλν κηα ζχληνκε ρξνληθή πεξίνδνο γηα λα αλαπιεξσζεί φ,ηη 

ρξεζηκνπνηείηαη σο πεγή ελέξγεηαο. Δλ γέλεη, γηα ηηο δηάθνξεο ηειηθέο ρξήζεηο 

πηνζεηνχληαη δηαθνξεηηθνί φξνη. Έηζη, ν φξνο "βηνηζρχο" πεξηγξάθεη ηα ζπζηήκαηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξψηεο χιεο βηνκάδαο αληί ησλ ζπλήζσλ νξπθηψλ θαπζίκσλ 

(θπζηθφ αέξην, άλζξαθα) γηα ειεθηξνπαξαγσγή, ελψ σο "βηνθαχζηκα" αλαθέξνληαη 

θπξίσο ηα πγξά θαχζηκα κεηαθνξψλ πνπ ππνθαζηζηνχλ πεηξειατθά πξντφληα, π.ρ. 

βελδίλε ή ληίδει. 

 Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο βηνκάδαο είλαη φηη είλαη αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο 

θαη φηη παξέρεη ελέξγεηα απνζεθεπκέλε κε ρεκηθή κνξθή. Η αμηνπνίεζε ηεο κπνξεί 

λα γίλεη κε κεηαηξνπή ηεο ζε κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ, κε δηάθνξεο κεζφδνπο θαη 

ηε ρξήζε ζρεηηθά απιήο ηερλνινγίαο. αλ πιενλέθηεκά ηεο θαηαγξάθεηαη θαη ην φηη 

θαηά ηελ παξαγσγή θαη ηελ κεηαηξνπή ηεο δελ δεκηνπξγνχληαη νηθνινγηθά θαη 

πεξηβαιινληνινγηθά πξνβιήκαηα. Απφ ηελ άιιε, ζαλ κνξθή ελέξγεηαο ε βηνκάδα 
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ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπκνξθία, ρακειφ ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν, ζε ζχγθξηζε κε ηα 

νξπθηά θαχζηκα, ιφγσ ρακειήο ππθλφηεηαο θαη/ή πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε λεξφ, 

επνρηθφηεηα, κεγάιε δηαζπνξά, θιπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζπλεπάγνληαη 

πξφζζεηεο, ζε ζρέζε κε ηα νξπθηά θαχζηκα, δπζθνιίεο ζηε ζπιινγή, κεηαθνξά θαη 

απνζήθεπζή ηεο. αλ ζπλέπεηα ην θφζηνο κεηαηξνπήο ηεο ζε πην εχρξεζηεο κνξθέο 

ελέξγεηαο παξακέλεη πςειφ. 

 

1.6.8  Τδξνειεθηξηθή ελέξγεηα 

 

 Η Τδξνειεθηξηθή Δλέξγεηα (Τ/Δ) είλαη ε ελέξγεηα ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ 

εθκεηάιιεπζε θαη ηε κεηαηξνπή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ λεξνχ ησλ ιηκλψλ θαη 

ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ λεξνχ ησλ πνηακψλ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα [1]. Η 

κεηαηξνπή απηή γίλεηαη ζε δχν ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην, κέζσ ηεο πηεξσηήο ηνπ 

ζηξνβίινπ, έρνπκε ηελ κεηαηξνπή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ λεξνχ ζε κεραληθή 

ελέξγεηα κε ηελ κνξθή πεξηζηξνθήο ηνπ άμνλα ηεο πηεξσηήο θαη ζην δεχηεξν ζηάδην, 

κέζσ ηεο γελλήηξηαο, επηηπγράλνπκε ηε κεηαηξνπή ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ζε 

ειεθηξηθή. Σν ζχλνιν ησλ έξγσλ θαη εμνπιηζκνχ κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε 

κεηαηξνπή ηεο πδξαπιηθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή, νλνκάδεηαη Τδξνειεθηξηθφ Έξγν 

(ΤΗΔ). 

 Η δέζκεπζε/ απνζήθεπζε πνζνηήησλ χδαηνο ζε θπζηθέο ή ηερλεηέο ιίκλεο, 

γηα έλα Τδξνειεθηξηθφ ηαζκφ,  ηζνδπλακεί πξαθηηθά κε απνηακίεπζε 

Τδξνειεθηξηθήο Δλέξγεηαο.  Η πξνγξακκαηηζκέλε απνδέζκεπζε απηψλ ησλ 

πνζνηήησλ χδαηνο θαη ε εθηφλσζή ηνπο ζηνπο πδξνζηξνβίινπο νδεγεί ζηελ 

ειεγρφκελε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Με δεδνκέλε ηελ χπαξμε θαηάιιεισλ 

πδάηηλσλ πφξσλ θαη ηνλ επαξθή εθνδηαζκφ ηνπο κε ηηο απαξαίηεηεο βξνρνπηψζεηο, ε  

Τ/Δ θαζίζηαηαη κηα ζεκαληηθφηαηε ελαιιαθηηθή πεγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο. 

 Σα πεξηβαιινληηθά νθέιε ελφο Τδξνειεθηξηθνχ ηαζκνχ είλαη πνηθίια. 

Αθφκα θαη ην κεηνλέθηεκα ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ εμ αηηίαο ησλ κεγάιεο 

θιίκαθαο έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ηα νπνία έλα κεγάιν πδξνειεθηξηθφ έξγν 

πξνυπνζέηεη, κε κηα θαινζρεδηαζκέλε κειέηε, κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε 

πιενλέθηεκα. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο ιίκλεο Πιαζηήξα, θαηά ηελ 

νπνία ν θαηαθιπζκφο ηεο πεξηνρήο απφ χδαηα κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο, 

δεκηνχξγεζε έλα λέν πγξνβηφηνπν, ν νπνίνο ζχληνκα κεηαηξάπεθε ζε πφιν 

ηνπξηζηηθήο έιμεο δίλνληαο ηαπηφρξνλα λέεο αξδεπηηθέο δπλαηφηεηεο ζηε γχξσ 

πεξηνρή. 

 Σα Μηθξήο θιίκαθαο Τδξνειεθηξηθά έξγα (ΜΤΗΔ) είλαη θπξίσο "ζπλερνχο 

ξνήο", δειαδή δελ πεξηιακβάλνπλ ζεκαληηθή πεξηζπιινγή θαη απνηακίεπζε χδαηνο, 

θαη ζπλεπψο νχηε θαηαζθεπή κεγάισλ θξαγκάησλ θαη ηακηεπηήξσλ. Γη‟ απηφ ην ιφγν 

γίλεηαη ζπλήζσο θαη ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ κηθξψλ θαη κεγάισλ πδξνειεθηξηθψλ. 

Έλαο κηθξφο πδξνειεθηξηθφο ζηαζκφο απνηειεί έλα έξγν απφιπηα ζπκβαηφ κε ην 
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πεξηβάιινλ, θαζψο ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο παξεκβάζεσλ ζηελ πεξηνρή 

εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα εληαρζεί αηζζεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο, αμηνπνηψληαο ηνπο ηνπηθνχο πφξνπο. 

 Σα κηθξά πδξνειεθηξηθά έξγα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα φπσο 

είλαη ε δπλαηφηεηα άκεζεο ζχλδεζεο - απφδεπμεο ζην δίθηπν ή ε απηφλνκε 

ιεηηνπξγία ηνπο, ε αμηνπηζηία ηνπο, ε παξαγσγή ελέξγεηαο αξίζηεο πνηφηεηαο ρσξίο 

δηαθπκάλζεηο, ε άξηζηε δηαρξνληθή ζπκπεξηθνξά ηνπο, ε κεγάιε δηάξθεηα δσήο, ν 

πξνβιέςηκνο ρξφλνο απφζβεζεο ησλ αλαγθαίσλ επελδχζεσλ πνπ νθείιεηαη ζην πνιχ 

ρακειφ θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ζηελ αλππαξμία θφζηνπο πξψηεο 

χιεο, ε θηιηθφηεηα πξνο ην πεξηβάιινλ κε ηηο κεδεληθέο εθπνκπέο ξχπσλ θαη ηηο 

πεξηνξηζκέλεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, ε ηαπηφρξνλε ηθαλνπνίεζε θαη άιισλ 

αλαγθψλ ρξήζεο λεξνχ (χδξεπζεο, άξδεπζεο, θιπ.) θαη ε δπλαηφηεηα παξεκβνιήο 

ηνπο ζε ππάξρνπζεο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 

1.6.9  πκπαξαγωγή 

 

 Σα ζπζηήκαηα πλδπαζκέλεο παξαγσγήο Ηιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο 

(ΗΘ - γλσζηή θαη σο πκπαξαγσγή) παξάγνπλ ηαπηφρξνλα ειεθηξηθή (ή/θαη 

κεραληθή) θαη ζεξκηθή ελέξγεηα ζε έλα εληαίν, νινθιεξσκέλν ζχζηεκα [3]. Απηφ 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ θνηλή πξαθηηθή, φπνπ ε ειεθηξηθή ελέξγεηα παξάγεηαη ζε 

έλα θεληξηθφ ζηαζκφ, ελψ ρξεζηκνπνηείηαη επηηφπηνο εμνπιηζκφο ζέξκαλζεο θαη 

ςχμεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε κε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Η ζεξκηθή ελέξγεηα 

πνπ αλαθηάηαη ζε έλα ζχζηεκα ΗΘ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζέξκαλζε ή 

ςχμε ζηε βηνκεραλία ή ηα θηίξηα. Δπεηδή ε ΗΘ εθκεηαιιεχεηαη ηε ζεξκφηεηα πνπ 

ζε άιιε πεξίπησζε ζα ραλφηαλ θαηά ηε ζπκβαηηθή δηαθξηηή παξαγσγή ειεθηξηθήο ή 

κεραληθήο ελέξγεηαο, ε ζπλνιηθή απφδνζε απηψλ ησλ νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ 

είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ κεκνλσκέλσλ ζπζηεκάησλ. 

 Η ΗΘ δελ απνηειεί κηα ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία αιιά πεξηζζφηεξν κηα 

εθαξκνγή ηερλνινγηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζέξκαλζεο ή/θαη ςχμεο, θαζψο 

θαη γηα κεραληθή ή/θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ. Λφγσ ησλ 

πξφζθαησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, έρνπλ αλαπηπρζεί λέεο δηαηάμεηο ησλ 

ζπζηεκάησλ ΗΘ πνπ ηα θαζηζηνχλ νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ζε έλα επξχηεξν θάζκα 

εθαξκνγψλ. Οη λέεο γεληέο ησλ ζηξνβίισλ, θπςειψλ θαπζίκνπ θαη παιηλδξνκηθψλ 

κεραλψλ ζπληζηνχλ ην απνηέιεζκα εληαηηθήο θαη ζπλδπαζκέλεο έξεπλαο, αλάπηπμεο 

θαη επίδεημεο, ηφζν απφ ηλζηηηνχηα φζν θαη απφ ηε βηνκεραλία. Σα πξνεγκέλα πιηθά 

θαη νη ηερληθέο ζρεδίαζεο κέζσ Η/Τ έρνπλ απμήζεη ζεκαληηθά ηελ απνδνηηθφηεηα 

θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ εμνπιηζκνχ, κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηα θφζηε θαη ηηο 

εθπνκπέο ξχπσλ. 

 Η ζπκβαηηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη απφ ηε θχζε ηεο κε 

απνδνηηθή, αθνχ κεηαηξέπεηαη κφλν ην έλα ηξίην ηεο ελέξγεηαο ησλ θαπζίκσλ ζε 
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σθέιηκε ελέξγεηα. Η ζεκαληηθή αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο κε ηε ΗΘ νδεγεί ζε 

κηθξφηεξε θαηαλάισζε θαπζίκσλ θαη ζε κεησκέλεο εθπνκπέο ξχπσλ ζε ζρέζε κε ηε 

ρσξηζηή παξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο. Η ΗΘ απνηειεί κηα νηθνλνκηθά 

παξαγσγηθή πξνζέγγηζε γηα ηε κείσζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ κέζσ ηεο 

πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο, ελψ ν παξαδνζηαθφο έιεγρνο ηεο ξχπαλζεο πνπ 

επηηπγράλεηαη απιά κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ θαπζαεξίσλ δελ παξέρεη θαλέλα 

νηθνλνκηθφ φθεινο θαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κεηψλεη ηελ απφδνζε θαη ηελ σθέιηκε 

παξαγσγή ελέξγεηαο. 

 Η ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνθχπηεη απφ κηα αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ κεκνλσκέλσλ βαζκψλ απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνπαξαγσγήο 

θαη αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο. Γεδνκέλνπ φηη απφ έλα ζχζηεκα ΗΘ πξνθχπηνπλ δχν ή 

πεξηζζφηεξα ρξεζηκνπνηήζηκα ελεξγεηαθά πξντφληα, ν θαζνξηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ 

βαζκνχ απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη πην ζχλζεηνο απ' φ,ηη ζηα απιά 

ζπζηήκαηα. Σν φιν ζχζηεκα κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί σο δχν ππνζπζηήκαηα, ην 

ζχζηεκα ειεθηξηθήο ηζρχνο (ζπλήζσο κηα κεραλή ή έλαο ζηξφβηινο) θαη ην ζχζηεκα 

αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο (ζπλήζσο θάπνηνο ηχπνο ιέβεηα). Η απφδνζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο πξνθχπηεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κεκνλσκέλσλ βαζκψλ 

απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνπαξαγσγήο θαη αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο. 

 Σα απνδνηηθφηεξα ζπζηήκαηα ΗΘ (κε πάλσ απφ 80% ζπλνιηθφ βαζκφ 

απφδνζεο) είλαη εθείλα πνπ ηθαλνπνηνχλ κεγάιε ζεξκηθή δήηεζε κε ηελ ηαπηφρξνλε 

παξαγσγή ζρεηηθά κηθξφηεξεο ειεθηξηθήο ηζρχνο. Όζν απμάλεηαη ε απαηηνχκελε 

ζεξκνθξαζία ηεο αλαθηψκελεο ελέξγεηαο, ηφζν κεηψλεηαη ν ιφγνο ηεο παξαγφκελεο 

ηζρχνο πξνο ηε ζεξκφηεηα. Η κεησκέλε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηα νηθνλνκηθά ηεο ΗΘ, θαζψο ε δηάζεζε ηεο πιενλάδνπζαο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ αγνξά είλαη ηερληθά επθνιφηεξε απ‟ φ,ηη είλαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο πιενλάδνπζαο ζεξκηθήο ελέξγεηαο.  

 Η Διιάδα έρεη ζρεηηθά κηθξή αλάπηπμε ηεο πκπαξαγσγήο Ηιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο θαη Θεξκφηεηαο. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο βξίζθεηαη 

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

 Οη πξψηεο κνλάδεο εγθαηαζηάζεθαλ ζε κεγάιεο ειιεληθέο βηνκεραλίεο, ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ην ‟70. ήκεξα, ιεηηνπξγνχλ κνλάδεο ζπκπαξαγσγήο ζε 

βηνκεραλίεο δάραξεο θαη ράξηνπ, δηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ, θισζηνυθαληνπξγίεο, θιπ. 

Δπίζεο, ειεθηξνπαξαγσγηθέο κνλάδεο ηεο ΓΔΗ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαηάιιεια, 

ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο ζεξκηθέο αλάγθεο αζηηθψλ πεξηνρψλ κε δίθηπα ηειεζέξκαλζεο, 

φπσο ηα δίθηπα Κνδάλεο, Πηνιεκαΐδαο, Ακπληαίνπ θαη πξφζθαηα ηεο Μεγαιφπνιεο. 

Μεηά ηε ιήςε κέηξσλ νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο ηεο ΗΘ, έρνπλ αξρίζεη λα γίλνληαη 

βηψζηκεο ηέηνηεο εγθαηαζηάζεηο θαη ζε κεγάια θηήξηα ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα. 

 Σν ζχλνιν ηεο εγθαηεζηεκέλεο ειεθηξηθήο ηζρχνο ησλ κνλάδσλ 

βηνκεραληθήο ζπκπαξαγσγήο ήηαλ ην 2006 πεξίπνπ 255 MW. 

  



Δνεργειακό ύζηημα και Ανανεώζιμες Πηγές Δνέργειας 
 

~ 34 ~ 
 

 



 

~ 35 ~ 
 

2.  Γηεζπαξκέλε Παξαγωγή 

 

 

2.1  Δηζαγωγή 

 

 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. Η 

δηεζπαξκέλε παξαγσγή, αλ θαη απνηειεί κηα λέα ηδέα ζηελ νηθνλνκηθή βηβιηνγξαθία 

ηεο αγνξάο ηνπ ειεθηξηζκνχ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα σο ηδέα είλαη θάζε άιιν παξά 

θαηλνχξγηα. Όηαλ ε ειεθηξηθή παξαγσγή βξηζθφηαλ ζε εκβξπαθφ ζηάδην, ε 

δηεζπαξκέλε 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 θαη ηα δίθηπα κεηαθνξάο, φπνπ ζεκαληηθφ ξφιν είραλ νη εζληθέο 

θπβεξλήζεηο. Η έληνλα απμαλφκελε δήηεζε ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ελίζρπζε 

ηελ ηδέα γηα ηελ αλάπηπμε νινέλα θαη κεγαιχηεξσλ θεληξηθψλ ζηαζκψλ παξαγσγήο, 

πδξνειεθηξηθψλ, ζεξκηθψλ ή θαη ππξεληθψλ. Όκσο, δηάθνξνη παξάγνληεο, φπσο ε 

επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ 

απνζεκάησλ ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ, 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. Η 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 κεγάινπο ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
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 Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, νη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο θαη νη αιιαγέο ζην 

νηθνλνκηθφ θαη ζην ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ έθεξαλ ζην πξνζθήλην ηελ δηεζπαξκέλε 

παξαγσγή. 

 χκθσλα κε ηελ ΙΔΑ(International Energy Agency, 2003) πέληε βαζηθνί ιφγνη 

ζπλέβαιαλ ζε απηφ: 

 Αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ θαηαλεκεκέλεο παξαγσγήο. 

 Πεξηνξηζκνί ζηελ θαηαζθεπή λέσλ γξακκψλ κεηαθνξάο. 

 Απμεκέλε δήηεζε παξνρήο ειεθηξηζκνχ πςειήο αμηνπηζηίαο. 

 Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Πξνβιεκαηηζκνί γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. 

 Η 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.. Η 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. Η 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. 

 Η 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 ιεηηνπξγία θαη αζθάιεηα 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. 
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 ηελ Διιάδα, δηάθνξεο εγθαηαζηάζεηο 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 ηεο ΜΣ). Η πξφζθαηε άξζε ησλ ειέγρσλ ηνπ 

ειιεληθνχ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρεη δεκηνπξγήζεη έλα ηεξάζηην πξφζζεην 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ επέλδπζε ζηελ αλεμάξηεηε δηεζπαξκέλε παξαγσγή. Απηνί νη 

παξάγνληεο απαηηνχλ κηα ζεκαληηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ ειιεληθνχ νδεγνχ 

ζχλδεζεο, ν νπνίνο έρεη νινθιεξσζεί πξφζθαηα απφ ηελ Γεκφζηα Δπηρείξεζε 

Ηιεθηξηζκνχ - ΓΔΗ. 

 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 ηεο MΣ 

θαη ΥΣ, ηα νπνία δελ πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 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 νη ζρεηηθνί θαλφλεο έρνπλ εθδνζεί, ππφ ηελ έλλνηα φηη 

κηα κηθξή πηζαλφηεηα ηεο ππέξβαζεο ηνπο είλαη απνδεθηή.  

 Καηάιιεινη ππνινγηζκνί ξνήο θνξηίνπ απαηηνχληαη γηα λα εθηηκήζνπκε ην 

επηηξεπφκελν επίπεδν δηείζδπζεο ηεο ελέξγεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ κνλάδεο 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο 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.  

 Παξά φκσο ην κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ δηεζπαξκέλε παξαγσγή ν αξηζκφο 

ησλ δηαρεηξηζηψλ αγνξάο (market operators) παξακέλεη κηθξφο ζε πνιιέο ρψξεο, κε 

απνηέιεζκα, αλ θαη έρεη εμαπισζεί, λα κελ έρεη πάξεη ηηο αλακελφκελεο δηαζηάζεηο. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε είλαη πνιιά ηα εκπφδηα πνπ ηίζεληαη ζηε εμάπισζε ηεο 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο θαη εηδηθφηεξα ζηα ζπζηήκαηα πκπαξαγσγήο 

Ηιεθηξηζκνχ Καη Θεξκφηεηαο. 
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2.2  Οξηζκόο 

 

 Ο φξνο δηεζπαξκέλε 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 Ηιεθηξηζκνχ θαη 

Θεξκφηεηαο θ.α. [6]. Η 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 Ιλζηηηνχην ησλ Ηιεθηξνιφγσλ θαη Ηιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ (Institute of 

Electrical and Electronic 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. 

 Έλα ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ 

παξνπζία κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο θαίλεηαη ζην ζρήκα 1. 

 

ΥΖΜΑ 1: ΓΟΜΖ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔ ΓΗΔΠΑΡΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 
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 Όπσο θαίλεηαη απφ ην ζρήκα 1, ζηελ παξαγσγή ζπκκεηέρνπλ πιένλ δχν 

κνλάδεο κε θσηνβνιηατθά θαη έλα αηνιηθφ πάξθν. 

 Η δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα παξέκελε φπσο ε δνκή ηνπ 

ζρήκαηνο 1 θαη δελ ζα είρε αλαπηπρζεί ελδηαθέξνλ γηα δηεζπαξκέλε παξαγσγή αλ δελ 

είρε πξνθχςεη ε αλάγθε γηα κείσζε ηεο ρξήζεο ζπκβαηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο γηα 

πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο . Η δηεζπαξκέλε παξαγσγή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ θσηνβνιηατθά, αηνιηθή ελέξγεηα, απφ ζπκπαξαγσγή ζεξκφηεηαο θαη 

ειεθηξηζκνχ, απφ κηθξά πδξνειεθηξηθά, απφ βηνκάδα θαη άιιεο κνξθέο 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Η αλάγθε γηα ηε ζπκκεηνρή ηέηνησλ ελαιιαθηηθψλ, 

θαζαξφηεξσλ κνξθψλ ελέξγεηαο ζηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ νδήγεζε ζηε 

δηεζπαξκέλε παξαγσγή.  

 Κάζε ηέηνηα κνλάδα, εμαηηίαο ηεο θχζεο απηψλ ησλ κνξθψλ ελέξγεηαο, πνπ 

δελ έρνπλ ηελ ππθλφηεηα ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ, ζα έρεη κηθξή ζρεηηθά δπλαηφηεηα 

παξαγσγήο, ελψ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ ζεκείν, φπνπ 

γηα παξάδεηγκα ππάξρεη άλεκνο, ήιηνο, ή νηηδήπνηε απαηηείηαη γηα ηελ εθάζηνηε 

κνξθή ελέξγεηαο. Δπνκέλσο, νη κνλάδεο απηέο ζα βξίζθνληαη δηαζθνξπηζκέλεο κέζα 

ζην δίθηπν κε κηθξέο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο ε θάζε κία. 

 Όπσο εμεγήζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ηα ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ζρεδηάζηεθαλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ππάξρεη θεληξηθή παξαγσγή πνπ ηξνθνδνηεί 

κε ηζρχ ηνπο θαηαλαισηέο. Έηζη, ε ξνή ηεο ηζρχνο γηλφηαλ απφ ηελ πςειή πξνο ηε 

ρακειή ηάζε. 

 Με ηε δηείζδπζε φκσο ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ζηε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο, ε ξνή ηεο ειεθηξηθήο ηζρχνο κπνξεί λα αληηζηξαθεί, αλ ε δηείζδπζε απηή 

είλαη αξθεηά ζεκαληηθή. Μπνξεί πιένλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα έρνπκε 

αληίζηξνθε πνξεία ηνπ ξεχκαηνο, αλ ππεξθαιχπηεηαη ην θνξηίν ελφο δπγνχ θαη ησλ 

θνξηίσλ ζηα θαηάληε απηνχ απφ ηελ παξαγσγή ηεο δηεζπαξκέλεο κνλάδαο πνπ 

βξίζθεηαη ζην δπγφ απηφ. Έηζη, νη ηάζεηο θαη νη ξνέο ηζρχνο κεηαβάιινληαη θαη 

θαζνξίδνληαη πιένλ απφ ηηο κνλάδεο παξαγσγήο πνπ ππάξρνπλ δηεζπαξκέλεο ζην 

δίθηπν θαη ηα θνξηία. Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ 

νη κνλάδεο απηέο κεηαβάιιεη ηηο ηάζεηο ζην δίθηπν, ελψ κπνξεί λα ππάξμνπλ θαη 

αξκνληθέο ζπληζηψζεο ζην ξεχκα απφ ηελ παξνπζία ειεθηξνληθψλ ηζρχνο. Απηέο νη 

κεηαβνιέο έρνπλ πνιχ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ. 

 

 

2.3  Γηείζδπζε ηεο Γηεζπαξκέλεο Παξαγωγήο 

 

 Η εγθαηάζηαζε κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο απμάλεηαη έληνλα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Όιν θαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο παξαγσγήο θαιχπηεηαη απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο. ηνλ πίλαθα 2 κπνξνχκε λα δνχκε ην πνζνζηφ ηεο δηείζδπζεο 
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ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ζε νξηζκέλεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο γηα ην 1997 θαη ηε 

ζχγθξηζή ηνπ κε ην ζηφρν πνπ είρε ηεζεί γηα ην 2010 [7]. 

 

 Παξαγσγή απφ ΑΠΔ 

ην 1997 (% επί ηνπ 

ζπλφινπ ηεο 

παξαγσγήο) 

Παξαγσγή απφ ΑΠΔ 

ην 2010 (% επί ηνπ 

ζπλφινπ ηεο 

παξαγσγήο) 

Βέιγην 1.10 6.00 

Γαλία 8.70 29.0 

Γεξκαλία 4.50 12.5 

Διιάδα 8.60 20.1 

Ιζπαλία 19.9 29.4 

Γαιιία 15.0 21.0 

Ιξιαλδία 3.60 13.2 

Ιηαιία 16.0 25.0 

Λνπμεκβνχξγν 2.10 5.70 

Οιιαλδία 3.50 9.00 

Απζηξία 70.0 78.1 

Πνξηνγαιία 38.5 39.0 

Φηλιαλδία 24.7 31.5 

νπεδία 49.1 60.0 

Ηλσκέλν Βαζίιεην 1.70 10.0 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2: ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΠΟ ΜΟΝΑΓΔ ΑΠΔ ΓΗΑ ΣΟ 1997 ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΓΗΑ ΣΟ 2010 ΣΗ ΥΩΡΔ ΣΖ Δ.Δ. [7] 

 

 Σα παξαπάλσ ζηνηρεία θαίλνληαη επίζεο ζην αθφινπζν δηάγξακκα: 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 8: ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΠΟ ΜΟΝΑΓΔ ΑΠΔ ΓΗΑ ΣΟ 1997 ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΓΗΑ ΣΟ 2010 ΣΗ ΥΩΡΔ ΣΖ Δ.Δ. 

[7] 

 

 Όπσο θαίλεηαη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 2 αιιά θαη ην δηάγξακκα 8, ε 

δηείζδπζε  ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο απμάλεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. Σν 2010, 

ε δηεζπαξκέλε παξαγσγή απνηειεί ην 8% σο 20% ηεο δπλαηφηεηαο παξαγσγήο 

ηζρχνο ζηελ Δπξψπε ζχκθσλα κε πξφζθαηεο εθηηκήζεηο. Καηά ζπλέπεηα, έρεη 

αλαπηπρζεί έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαη ησλ 

αιιαγψλ πνπ επηθέξεη ζην δίθηπν. 

 

 

2.4  Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο Γηεζπαξκέλεο Παξαγωγήο 

 

 Σελ ηειεπηαία δεθαεηία απμάλεηαη ζπλερψο ε ηνπνζέηεζε κνλάδσλ 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο.  Όιν θαη πεξηζζφηεξν ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα λα 

εθηηκεζνχλ ηα νθέιε ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο.  

 Σν θπξηφηεξν φθεινο απφ ηε ρξήζε δηεζπαξκέλεο  παξαγσγήο είλαη 

πεξηβαιινληηθφ [6]. Οη ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο παξάγνπλ κεδεληθνχο, ή 

ειάρηζηνπο ξχπνπο βνεζψληαο έηζη ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ βιαβεξψλ γηα ηελ 

αηκφζθαηξα αεξίσλ, φπσο είλαη θπξίσο ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Υξεζηκνπνηψληαο 

ηέηνηεο κνξθέο ελέξγεηαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε ρψξεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη 

ππνρξεψζεηο γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ, λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο 

απηέο.  Παξάιιεια, πεξηνξίδεηαη ε ρξήζε θαπζίκσλ πνπ ππάξρνπλ ζε πεπεξαζκέλεο 
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πνζφηεηεο, φπσο είλαη ην πεηξέιαην, θαη  πνπ αλ ζπλερηζηεί ε θαηαλάισζή ηνπ κε ηνλ 

ίδην ξπζκφ, ηα απνζέκαηα ζα ηειεηψζνπλ ζε κεξηθά ρξφληα. 

 Η ζπκκεηνρή ζηελ παξαγσγή δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο ζε δηάθνξα 

ζεκεία ηνπ δηθηχνπ έρεη ην πιενλέθηεκα φηη ε παξαγσγή ειεθηξηζκνχ δελ εμαξηάηαη 

πιένλ απνθιεηζηηθά απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπκβαηηθέο πεγέο, αιιά ζηεξίδεηαη ζε 

πνιιέο δηαθνξεηηθέο πεγέο [6], ππάξρεη δειαδή θαηά θάπνην ηξφπν κηα αζθάιεηα 

ηέηνηα ψζηε αλ γηα θάπνηα αηηία,  πνπ κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθή ή θαη πνιηηηθή, 

εθιείςεη κηα κνξθή λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνηα άιιε.  Παξάιιεια, δίλεηαη 

ε δπλαηφηεηα γηα απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο θαη ηε ζπκκεηνρή ηδησηψλ ζηελ 

παξαγσγή. Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη θπβεξλήζεηο  έρνπλ αξρίζεη λα δίλνπλ θίλεηξα ζε 

ηδηψηεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο [8]. Έηζη, κέξνο ηεο δήηεζεο κπνξεί πιένλ λα θαιχπηεηαη απφ 

ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο. 

 Η παξνπζία ησλ κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο αιιάδεη ηε θπζηνγλσκία φινπ ηνπ 

δηθηχνπ σο πξνο ηηο ηάζεηο θαη ηηο ξνέο ηζρχνο, φπσο εμεγήζεθε θαη παξαπάλσ. Σν 

γεγνλφο απηφ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζην δίθηπν ηερληθά νθέιε. 

 Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηερληθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ  

δηεζπαξκέλε παξαγσγή είλαη ε κείσζε ησλ απσιεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Αθνχ κέξνο 

ηεο ηζρχνο ζα θαιχπηεηαη απφ ηηο δηεζπαξκέλεο ζην δίθηπν κνλάδεο, δε ζα ρξεηάδεηαη 

ηφζν κεγάιε πνζφηεηα ηζρχνο λα παξάγεηαη απφ ηηο θεληξηθέο κνλάδεο θαη λα 

κεηαθέξεηαη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο, πξάγκα ην νπνίν ζα εηζήγαγε κεγάιεο απψιεηεο 

ηζρχνο ζην ζχζηεκα. 

 Η παξνπζία κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο απμάλεη γεληθά ηελ ηάζε ζηελ 

πεξηνρή φπνπ εγθαζίζηαηαη. Έηζη, ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη πξφβιεκα κε ην επίπεδν 

ηεο ηάζεο, κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεηηθά [8]. 

 Αλ ν ζρεδηαζκφο ηεο κνλάδαο γίλεη ζσζηά, κπνξνχλ λα ππάξμνπλ νθέιε σο 

πξνο ηελ πνηφηεηα ηζρχνο πνπ θζάλεη ζηνπο θαηαλαισηέο, αιιά θαη ηεο αμηνπηζηίαο 

[8]. Πνιιέο θνξέο φκσο ε παξνπζία κνλάδσλ παξαγσγήο έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ζηελ πνηφηεηα ηζρχνο. 

 Δθηφο απφ ηα πεξηβαιινληηθά νθέιε, πνπ είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα πνπ 

απνθνκίδνπκε απφ ηε δηεζπαξκέλε παξαγσγή θαη νξηζκέλα ηερληθά, ππάξρνπλ θαη  

ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ. 

 Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε παξνπζία δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο πξνθαιεί 

κείσζε ησλ απσιεηψλ ηνπ δηθηχνπ, πξάγκα πνπ έρεη ηειηθά νηθνλνκηθφ αληίθηππν 

φπσο είλαη θαλεξφ,  αθνχ απαηηείηαη κηθξφηεξε παξαγσγή απφ ηηο θεληξηθέο κνλάδεο 

θαη έηζη έρνπκε κείσζε ησλ απσιεηψλ ζηε κεηαθνξά. 

 Η ιεηηνπξγία πνιιψλ κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο, κπνξεί ππφ 

ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ ξεχκαηνο πνπ 

πιεξψλεη ν θαηαλαισηήο [8]. 
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 Έλα νηθνλνκηθφ φθεινο ηέινο πνπ κπνξνχκε λα απνθνκίζνπκε απφ ηελ 

ηνπνζέηεζε δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο πξνθχπηεη απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη γηα 

αλαβνιή ζε επελδχζεηο ηνπ δηθηχνπ [8]. πγθεθξηκέλα, ην φθεινο απηφ πξνθχπηεη 

απφ ηελ εμήο δηαδηθαζία: Η ηνπνζέηεζε κηαο κνλάδαο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ζα 

έρεη σο ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ ξεχκαηνο ζε θάπνην άιιν ζεκείν ηνπ δηθηχνπ πξνο 

ηελ κεξηά ηεο παξαγσγήο, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ απμεηηθή ηάζε ηνπ θνξηίνπ, 

ην ξεχκα ζα επηζηξέςεη ζηελ ηηκή απηή κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, κε 

απνηέιεζκα λα αλαβιεζεί ε επέλδπζε ζε θάπνην κεηαζρεκαηηζηή ή ζηελ αλαβάζκηζε 

θαισδίσλ κεηαθνξάο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην φξην ηνπο, σο πξνο ηε δπλαηφηεηα 

κεηαθνξάο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ξεχκαηνο. 

 Η δηεζπαξκέλε παξαγσγή φκσο έρεη θαη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα, πνπ 

αθνξνχλ  νηθνλνκηθά, ηερληθά αθφκα θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. 

 ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε παξαγσγή απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, δελ 

έρεη θζάζεη ζε επίπεδν λα κπνξεί λα αληαγσληζηεί νηθνλνκηθά ηηο κεγάιεο κνλάδεο 

παξαγσγήο, κε απνηέιεζκα λα απαηηείηαη επηρνξήγεζε απφ ην θξάηνο γηα λα κπνξεί ε 

επέλδπζε ζε απηέο λα είλαη βηψζηκε. 

 Η ζχλδεζε εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο ζην δίθηπν δηαλνκήο κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηελ πνηφηεηα ηζρχνο ηνπ δηθηχνπ. πγθεθξηκέλα,  κπνξνχλ 

λα πξνθιεζνχλ κεηαβνιέο θαη δηαθπκάλζεηο ζηελ ηάζε ηνπ δηθηχνπ εμαηηίαο ηεο 

κνλάδαο παξαγσγήο αιιά θαη γξήγνξεο κεηαβνιέο ηεο ηάζεο πνπ έρνπλ σο ζπλέπεηα 

ηε δηαθχκαλζε ηεο θσηεηλφηεηαο ησλ ιακπηήξσλ ππξαθηψζεσο θαη ηελ νπηηθή 

ελφριεζε απφ απηή (flicker). Μπνξεί λα ππάξμεη επίζεο θαη αξκνληθή παξακφξθσζε 

ζην δίθηπν εμαηηίαο απηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο. Γηα λα κελ ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο απφ ηα παξαπάλσ, έρνπλ ζεζπηζηεί νξηζκέλνη θαλφλεο θαη 

φξηα ζηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ηάζεο θαη ηελ αξκνληθή παξακφξθσζε πνπ πξέπεη λα 

ηεξνχληαη ψζηε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο κνλάδεο λα ζπλδένληαη ζην δίθηπν. 

 Πνιιέο θνξέο δελ κπνξεί λα ππάξμεη αθξηβήο πξφβιεςε γηα ηελ ηθαλφηεηα 

παξαγσγήο ζπγθεθξηκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο, φπσο ζπκβαίλεη γηα 

παξάδεηγκα  κε ηα αηνιηθά πάξθα.  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. 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. 

 Σέινο, πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ, φπσο κπνξεί λα 

είλαη γηα παξάδεηγκα ε παξαγσγή ζνξχβνπ αιιά θαη αηζζεηηθά δεηήκαηα απφ ηελ 

παξνπζία ησλ κνλάδσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο. 
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 Πνιιέο θνξέο κπνξνχλ λα ππάξμνπλ πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηνπηθνχο 

παξάγνληεο, απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα εκθαληζηνχλ αληηδξάζεηο πνπ ζα 

δπζρεξάλνπλ, ζα θαζπζηεξήζνπλ ή αθφκα θαη ζα καηαηψζνπλ ηελ ηνπνζέηεζε 

εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ηνπνζεζίεο. 

 ε απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία εζηηάδνπκε ζην φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ: 

 ηε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη γηα αλαβνιή ζε λένπο κεηαζρεκαηηζηέο ηνπ 

δηθηχνπ 

 ηε δπλαηφηεηα γηα αγνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ κνλάδεο 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο θαη φρη απφ ηελ σξηαία αγνξά θαηά ηηο ψξεο αηρκήο 

 ηε κείσζε ησλ απσιεηψλ ηζρχνο ζην δίθηπν εμαηηίαο ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο 

απφ κνλάδεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο 

 ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ηάζεο πνπ είλαη θαηά θαλφλα κεησκέλε ζε 

ζρέζε κε ηελ νλνκαζηηθή 

 ηελ πηζαλή κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο εμαηηίαο ηεο κεγάιεο 

δηείζδπζεο ζηελ παξαγσγή κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. 

 Σα παξαπάλσ νθέιε πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. 

 

 

2.4.1  Υξόλνο Αλαβνιήο ηεο Δπέλδπζεο 

 

 Οη επηρεηξήζεηο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παξαδνζηαθά αθνινπζνχζαλ 

ηελ αχμεζε ηνπ θνξηίνπ κε ηελ επέλδπζε ζε κεγαιχηεξνπο κεηαζρεκαηηζηέο θαη 

θαιψδηα φηαλ απηά έθηαλαλ ζην φξην ιεηηνπξγίαο ηνπο απφ ηελ άπνςε ηεο πνζφηεηαο 

θνξηίνπ πνπ κπνξνχζαλ λα κεηαθέξνπλ. Σν θφζηνο φκσο κηαο ηέηνηαο θίλεζεο 

κπνξεί λα θηάζεη ζε πνιχ πςειά επίπεδα, εηδηθά ζηα θέληξα ησλ κεγάισλ πφιεσλ. 

Δπνκέλσο κε ηελ εγθαηάζηαζε κηαο κνλάδαο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ζε 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ δηθηχνπ, ε αλαβάζκηζε ζπγθεθξηκέλσλ αθξηβψλ ζηνηρείσλ 

ηνπ κπνξεί λα αλαβιεζεί γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, εμνηθνλνκψληαο ρξήκαηα γηα 

ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. 

 Όηαλ ηνπνζεηεζεί κηα κνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην δίθηπν 

δηαλνκήο, ζε πεξηνρή θνληά ζηελ θαηαλάισζε θνξηίνπ, ην ξεχκα πνπ δηαξξέεη ηηο 

γξακκέο πνπ βξίζθνληαη πςειφηεξα ζην δίθηπν θαη πνπ θαλνληθά ηξνθνδνηνχλ κε 

ηζρχ ηελ πεξηνρή ηεο θαηαλάισζεο, ζα κεησζεί αθνχ κέξνο ηεο απαηηνχκελεο ηζρχνο 

ζα θαιχπηεηαη πιένλ απφ ηε κνλάδα δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. Σν κέγεζνο ηεο 

κείσζεο απηήο ζα εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο κνλάδαο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο 

θαη ηε ζέζε ηεο κνλάδαο κέζα ζην δίθηπν [8]. 
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 Αλ ππνζέζνπκε φηη ην θνξηίν απμάλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, κεηά ηελ 

ηνπνζέηεζε  κηαο κνλάδαο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο θαη ηε κείσζε ηνπ ξεχκαηνο, ζα 

πεξάζεη έλα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ην ξεχκα λα μαλαπάξεη, εμαηηίαο ηεο αχμεζεο 

ηνπ θνξηίνπ, ηελ ηηκή πνπ είρε πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο κνλάδαο. Έηζη, ζα αλαβιεζεί 

θαηά απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ε αλάγθε αληηθαηάζηαζεο ελφο κεηαζρεκαηηζηή ή 

θάπνηνπ άιινπ ζηνηρείνπ ηνπ δηθηχνπ, ζε ζρέζε κε ην ρξφλν πνπ επξφθεηην λα ζπκβεί 

θαλνληθά. Δμαξηάηαη δειαδή επηπιένλ ν ρξφλνο αλαβνιήο ηεο επέλδπζεο, εθηφο απφ 

ην κέγεζνο θαη ηε ζέζε ηεο κνλάδαο παξαγσγήο κέζα ζην δίθηπν, θαη απφ ην ξπζκφ 

αχμεζεο ηνπ θνξηίνπ [8]. ην ζρήκα 2 θαίλεηαη απηή ε δηαδηθαζία: 

 

 

ΥΖΜΑ 2: ΥΡΟΝΟ ΑΝΑΒΟΛΖ ΔΠΔΝΓΤΖ Δ ΖΔ ΜΔ ΓΗΔΠΑΡΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ [7] 

 

 Όπσο θαίλεηαη, ζην ρξφλν 0 ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ε κνλάδα παξαγσγήο κε 

απνηέιεζκα λα κεησζεί ην ξεχκα πνπ δηαξξέεη ηε γξακκή k, φπνπ κπνξεί λα 

βξίζθεηαη γηα παξάδεηγκα έλαο κεηαζρεκαηηζηήο πνπ πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηαζεί  

ζχληνκα. Θα πεξάζεη επνκέλσο έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ηk κέρξη λα θηάζεη θαη πάιη ην 

ξεχκα ζηελ ηηκή πνπ είρε πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο κνλάδαο θαη απηφο ζα είλαη ν 

ρξφλνο αλαβνιήο ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή. Απφ ηελ αλαβνιή απηή 

είλαη πνπ πξνθχπηεη έλα ρξεκαηηθφ θέξδνο. 

 Σν ηειηθφ φθεινο πνπ ζα έρνπκε απφ ηελ αλαβνιή ηεο επέλδπζεο ζρεηίδεηαη 

επίζεο κε ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο αιιά θαη ην επηηφθην κε ην νπνίν ζα αιιάδεη ε 

αμία ηνπ ρξήκαηνο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

 Όπσο έρεη εμεγεζεί κέρξη ηψξα, ε ηνπνζέηεζε κνλάδαο δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο ζα έρεη σο απνηέιεζκα κείσζε ηνπ ξεχκαηνο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο  

φκσο κπνξεί λα έρνπκε θαη αχμεζε ηνπ ξεχκαηνο ζε θνληηλνχο πξνο ηε κνλάδα 

δπγνχο, αθφκα θαη πάλσ απφ ην απνδεθηφ φξην [8]. Απηή ε πεξίπησζε φκσο είλαη πην 

ζπάληα. 
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 Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ νθέινπο απφ ηελ αλαβνιή ηεο επέλδπζεο ζε 

κεγαιχηεξνπο κεηαζρεκαηηζηέο θαη θαιψδηα ζα πξέπεη λα κεηξεζεί ε επίδξαζε ηεο 

ηνπνζέηεζεο κηαο κνλάδαο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ζην δίθηπν. Αξρηθά ζα πξέπεη 

λα ππνινγηζηεί πψο επηδξά ε αχμεζε ηνπ θνξηίνπ θάζε δπγνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζην 

ξεχκα ηεο γξακκήο σο πξνο ηελ νπνία ςάρλνπκε ηελ κεηαβνιή εμαηηίαο ηεο 

ηνπνζέηεζεο κνλάδαο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. Θέινπκε δειαδή λα ππνινγίζνπκε 

ηελ πνζφηεηα  
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  (2.1) 

πνπ εθθξάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ ξεχκαηνο κηαο γξακκήο k σο πξνο κηα  αχμεζε ηνπ 

θνξηίνπ ζε έλα δπγφ i. Τπνινγίδνληαο ηελ παξαπάλσ πνζφηεηα ζα κπνξέζνπκε  λα 

ππνινγίζνπκε ηε κεηαβνιή ηνπ ξεχκαηνο ζηε γξακκή k απφ ηηο κεηαβνιέο ηνπ 

θνξηίνπ πνπ ζα ζπκβνχλ ζηνπο άιινπο δπγνχο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Ο ππνινγηζκφο ηεο ζρέζεο 2.1 κπνξεί λα γίλεη εκπεηξηθά. πγθεθξηκέλα, 

πξψηα γίλεηαη έλαο ππνινγηζκφο ηεο ηηκήο ηνπ ξεχκαηνο ζηε γξακκή k γηα κηα 

δεδνκέλε θφξηηζε ηνπ δπγνχ i. ηε ζπλέρεηα, απμάλεηαη ην θνξηίν θαηά έλα πνζνζηφ 

κεηαμχ ηνπ 0.1% θαη ηνπ 1% θαη γίλεηαη θαη πάιη ππνινγηζκφο ηνπ ξεχκαηνο [8]. 

Έηζη ε επαηζζεζία ζα δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 
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 (2.2) 

 Η επαηζζεζία ηνπ ξεχκαηνο σο πξνο ην θνξηίν κπνξεί φκσο λα ππνινγηζηεί 

θαη αλαιπηηθά κε ρξήζε ηεο Ιαθσβηαλήο κήηξαο ηεο κεζφδνπ Newton- Raphson ηεο 

αλάιπζεο ξνήο θνξηίνπ. ηελ εξγαζία απηή ππνινγίδεηαη ε ζπλάξηεζε πνπ δίλεη ηελ 

επαηζζεζία κέζσ ηεο κεζφδνπ απηήο θαη φινη νη πεξαηηέξσ  ππνινγηζκνί γίλνληαη κε 

ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή. 

 Αθνχ έρνπκε ππνινγίζεη ηελ επαηζζεζία ηνπ ξεχκαηνο, κπνξνχκε πιένλ, 

γλσξίδνληαο νξηζκέλεο άιιεο παξακέηξνπο, φπσο ην ξπζκφ αχμεζεο ηνπ θνξηίνπ λα 

ππνινγίζνπκε ην ρξφλν αλαβνιήο ηεο επέλδπζεο θαη ην θέξδνο απφ ηελ αλαβνιή 

απηή. 

 Έηζη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ νθειψλ πνπ ζα απνθνκίζνπκε απφ ηελ 

ηνπνζέηεζε κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο σο πξνο ηελ αλαβνιή ησλ 

επελδχζεσλ ζε κεηαζρεκαηηζηέο θαη άιια ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ, ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπκε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 Τπνινγηζκφο ηνπ ξεχκαηνο ζηε γξακκή πνπ καο ελδηαθέξεη κέζσ ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο ξνήο θνξηίνπ πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο κνλάδαο 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. 

 Τπνινγηζκφο ηεο επαηζζεζίαο ηνπ ξεχκαηνο απηνχ σο πξνο ηελ αχμεζε ηνπ 

θνξηίνπ ζηνπο ππφινηπνπο δπγνχο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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 Τπνινγηζκφο  ηνπ ξεχκαηνο ζηε γξακκή πνπ καο ελδηαθέξεη κέζσ ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο ξνήο θνξηίνπ κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο κνλάδαο 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. 

 Τπνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ αλαβνιήο ηεο επέλδπζεο θαη ηνπ θέξδνπο απφ ηελ 

αλαβνιή απηή. 

 

 

2.4.2  Απνθπγή Αγνξάο ηεο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο βάζεη ηεο Οξηαθήο Σηκήο 

πζηήκαηνο ιόγω Λεηηνπξγίαο κνλάδωλ Γηεζπαξκέλεο Παξαγωγήο ζε Ώξεο 

Αηρκήο 

 

 Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, νη πξνκεζεπηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

αγνξάδνπλ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηελ νξηαθή ηηκή ζπζηήκαηνο. ε πεξηπηψζεηο 

φκσο πνπ έρνπκε κεγάιεο θνξηίζεηο, ζε πεξηφδνπο αηρκήο θνξηίνπ, ε νξηαθή ηηκή 

ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ιάβεη πςειέο ηηκέο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο πξνκεζεπηέο λα αγνξάζνπλ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ κνλάδεο 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο πνπ ζα νξίζνπλ κηα ηηκή πψιεζεο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ παξάγνπλ θαη πνπ αλ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ νξηαθή ηηκή 

ζπζηήκαηνο, νη πξνκεζεπηέο έρνπλ ζπκθέξνλ λα αγνξάζνπλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν 

πξνκεζεπηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθνκίζεη ζεκαληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε. Η κνλάδα δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ζα πξέπεη λα είλαη  έηνηκε λα 

παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα φηαλ ρξεηαζηεί ηηο ψξεο αηρκήο θνξηίνπ. 

 Απφ ηελ θακπχιε δηάξθεηαο ηηκήο κπνξνχκε λα βξνχκε γηα πνηεο ψξεο ηνπ 

ρξφλνπ ε νξηαθή ηηκή ζπζηήκαηνο είλαη κεγαιχηεξε απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή, ε 

νπνία ζα είλαη ε ηηκή πνπ ζα απαηηεί ν ηδηνθηήηεο ηεο κνλάδαο δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο γηα λα πνπιήζεη ηελ ελέξγεηα πνπ παξάγεη. Ο πξνκεζεπηήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο επνκέλσο, αλ επηιέμεη λα αγνξάζεη ηζρχ απφ ηε κνλάδα δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο, ζα έρεη κηα εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ ίζε κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

νξηαθήο ηηκήο ζπζηήκαηνο θαη ηεο ηηκήο πψιεζεο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ ηε 

κνλάδα δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο γηα θάζε ψξα πνπ ζα θάλεη απηή ηελ επηινγή. 

 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ επνκέλσο ηνπ νηθνλνκηθνχ νθέινπο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ππάξμεη απφ απηή ηε ζηξαηεγηθή απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνκεζεπηή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ζα πξέπεη λα βξνχκε πξψηα ηελ θακπχιε δηάξθεηαο ηηκήο. ηε ζπλέρεηα, 

γλσξίδνληαο ηελ ηηκή πνπ ζα απαηηήζεη ν ηδηνθηήηεο ηεο κνλάδαο δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο κπνξνχκε λα βξνχκε γηα πφζεο ψξεο κέζα ζε έλα έηνο ζα είλαη ζπκθέξνλ 

γηα ηνλ πξνκεζεπηή λα αγνξάζεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ απηφλ. 

Οινθιεξψλνληαο επνκέλσο ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο ηεο αγνξάο θαη ηεο ηηκήο 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ δηεζπαξκέλε παξαγσγή γηα φιεο ηηο ψξεο πνπ  ζα 

έρνπκε δηεζπαξκέλε παξαγσγή  κπνξνχκε λα βξνχκε ην φθεινο πνπ ζα πξνθχςεη. 
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2.4.3  Οηθνλνκηθό όθεινο από ηε κείωζε ηωλ απωιεηώλ ηζρύνο 

 

 Έλα πνιχ ζεκαληηθφ φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ιεηηνπξγία κνλάδσλ 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ζε έλα δίθηπν είλαη ε κείσζε ησλ απσιεηψλ ηζρχνο. Με ηελ 

ηνπνζέηεζε κνλάδαο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο πνπ ζα θαιχπηεη κέξνο ηνπ θνξηίνπ 

θνληά ζηελ παξαγσγή, ην ξεχκα πνπ ζα θζάλεη απφ ηα αλάληε ηνπ δηθηχνπ, απφ ηελ 

θεληξηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα είλαη κεησκέλν. Απηφ ζα έρεη ζαλ 

ζπλέπεηα ηε κείσζε θαη ησλ απσιεηψλ ηζρχνο. Αλ ιάβνπκε ππφςε καο θαη ην γεγνλφο 

φηη ε απψιεηεο ηζρχνο εμαξηψληαη απφ ην ηεηξάγσλν ηνπ ξεχκαηνο, κηα κείσζε ζηελ 

ηηκή ηνπ ξεχκαηνο ζα έρεη πνιιαπιάζην απνηέιεζκα ζηελ ζηε κείσζε ησλ απσιεηψλ. 

 Δίλαη ζαθέο πσο ε κείσζε ησλ απσιεηψλ ηζρχνο είλαη θάηη πνιχ ζεηηθφ γηα 

ηνλ πξνκεζεπηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο ζε 

ρακειά επίπεδα. Παξάιιεια, φηαλ έρνπκε κεησκέλεο απψιεηεο, ην ειεθηξηθφ 

ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγεί κε πην αζθαιή θαη αμηφπηζην ηξφπν. 

 Πέξαλ φκσο ηνπ ηερληθνχ απηνχ νθέινπο, ε κείσζε ησλ απσιεηψλ ηζρχνο 

κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζε ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ φθεινο, αθνχ ε ελέξγεηα απηή πνπ 

θαλνληθά ζα ραλφηαλ σο ζεξκφηεηα ζα είρε αγνξαζηεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ νξηαθή ηηκή ζπζηήκαηνο. 

 Σν επηπιένλ φθεινο απηφ πνπ πξνθχπηεη ζα πξέπεη λα απνδνζεί, ζην θνκκάηη 

πνπ ηνπ αλαινγεί, ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο κνλάδαο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. Απηφ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ θαζψο απηφο είλαη πνπ δεκηνχξγεζε απηφ ην επηπιένλ φθεινο θαη αλ 

ηνπ απνδνζεί απηφ ην επηπιένλ θέξδνο, ζα έρεη εληνλφηεξν θίλεηξν γηα επέλδπζε. 

Έηζη,  αθνχ γηα λα κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί ε αγνξά ηεο ελέξγεηαο θαη λα ππάξμεη 

κεγαιχηεξε δηείζδπζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

ππάξρεη πξφζθνξν πεξηβάιινλ γηα επελδχζεηο, απηφ ην επηπιένλ φθεινο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε κείσζε ησλ απσιεηψλ ζα πξέπεη λα ηνπο απνδνζεί ψζηε λα 

απνηειέζεη έλα αθφκα θίλεηξν γηα ηνπο επελδπηέο. 

 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νθέινπο εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ απσιεηψλ ηζρχνο 

απφ ηελ ηνπνζέηεζε κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ζα πξέπεη αξρηθά λα βξνχκε 

ηνλ ηξφπν πνπ κεηαβάιινληαη νη απψιεηεο απφ ηελ ηνπνζέηεζε απηψλ ησλ κνλάδσλ 

ζην δίθηπν. πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηελ επαηζζεζία ησλ απσιεηψλ 

ηζρχνο σο πξνο ηελ ηζρχ θάζε δπγνχ πνπ ζα έρνπκε κνλάδα δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο. H επαηζζεζία απηή εθθξάδεηαη κε ηελ παξαθάησ ζρέζε: 
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 Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα  ν ππνινγηζκφο ηεο 

επαηζζεζίαο κπνξεί λα γίλεη κε εκπεηξηθφ ηξφπν, κεηαβάιινληαο ιίγν ηελ ηηκή ηεο 

ηζρχνο ζην δπγφ πνπ καο ελδηαθέξεη θαη κεηξψληαο ηελ αξρηθή θαη ηειηθή θαηάζηαζε 

ησλ απσιεηψλ. Μπνξεί φκσο λα ππνινγηζηεί θαη αλαιπηηθά κε ρξήζε ηεο Ιαθσβηαλήο 
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κήηξαο ηεο κεζφδνπ Newton - Raphson ηεο αλάιπζεο ξνήο θνξηίνπ, πνπ είλαη θαη ν 

ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαη πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην επφκελν θεθάιαην. 

 Έρνληαο πιένλ ππνινγίζεη ηνλ ηξφπν πνπ κεηαβάιινληαη νη απψιεηεο ηζρχνο 

ζε ζρέζε κε ηελ ηζρχ παξαγσγήο ησλ κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο κπνξνχκε 

λα ππνινγίζνπκε πιένλ ην νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ ζα πξνθχςεη. Γηα λα πξάμνπκε 

θάηη ηέηνην ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηηο ψξεο ηνπ έηνπο πνπ ζα έρνπκε ιεηηνπξγία 

ησλ κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο θαη ηελ ηηκή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα 

απηέο ηηο ψξεο, αθνχ απηή ε ηηκή είλαη απηή πνπ ζα απνθχγνπκε λα πιεξψζνπκε. 

Αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη ζην δεχηεξν θεθάιαην. 

 

 

2.4.4  Βειηίωζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ηάζεο 

 

 Δίλαη ζπλεζηζκέλν ζε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ λα έρνπκε ηηκή ηάζεο 

αξθεηά ρακειφηεξε απφ ηελ νλνκαζηηθή. Απηή ε πηψζε ηάζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

πνιιά πξνβιήκαηα ζηνπο θαηαλαισηέο, απφ θαθή ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξηθψλ 

ζπζθεπψλ κέρξη θαη θίλδπλν θαηαζηξνθήο ηνπο ή επηθίλδπλα θαηλφκελα γηα ηνπο 

ρξήζηεο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δηαηεξείηαη ε ηάζε ζε έλα 

επίπεδν θνληά ζην νλνκαζηηθφ ζεκείν ιεηηνπξγίαο. 

 Η ηνπνζέηεζε κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ 

αλχςσζε ηεο ηάζεο ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπο κε ζεηηθά 

θαηά θαλφλα απνηειέζκαηα γηα ην δίθηπν. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα πιεζηάζνπλ νη 

ηάζεηο ζηνπο δπγνχο πην πνιχ πξνο ηελ νλνκαζηηθή ηηκή. 

 ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ππάξρεη ν θίλδπλνο λα μεπεξαζηεί ε νλνκαζηηθή 

ηάζε. Καηά θαλφλα φκσο απιά ζα πιεζηάζεη ζηελ νλνκαζηηθή παξακέλνληαο 

κηθξφηεξε απφ απηή. 

 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κεηαβνιήο ηεο ηάζεο απφ ηελ ηνπνζέηεζε κνλάδσλ 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηελ επαηζζεζία ηεο ηάζεο σο 

πξνο ηε κεηαβνιή ηεο ηζρχνο ζηνπο δπγνχο πνπ καο ελδηαθέξνπλ, ηνπο δπγνχο δειαδή 

πνπ ζα έρνπκε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζα ζην ππφ εμέηαζε δίθηπν. Η 

επαηζζεζία απηή πεξηγξάθεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε: 
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 Αθνχ ππνινγίζνπκε ηελ επαηζζεζία, δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηνχκε θαη 

πάιη αλαιπηηθά κε ρξήζε ηεο Ιαθσβηαλήο κήηξαο ηεο κεζφδνπ Newton – Raphson 

κπνξνχκε λα βξνχκε ηε κεηαβνιή ηεο ηάζεο.
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 Αξρηθά βξίζθνπκε πσο επηδξά θάζε δπγφο ζηνλ νπνίν έρνπκε κνλάδα 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ ηάζε θαη ζηε ζπλέρεηα αζξνίδνπκε ηηο 

κεηαβνιέο πνπ πξνθαινχληαη απφ θάζε κνλάδα ψζηε λα βξνχκε ηελ ηειηθή ηηκή 

ηάζεο. Αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία παξνπζηάδεηαη ζην δεχηεξν θεθάιαην. 

 

 

2.4.5  Οθέιε από ηε κείωζε αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ιόγω απμεκέλεο 

δηείζδπζεο δηεζπαξκέλεο παξαγωγήο 

 

 ηελ αγνξά ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο νη κνλάδεο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αξρίδνπλ λα παξάγνπλ απφ ηε θζελφηεξε ζηελ αθξηβφηεξε 

κέρξη λα ηθαλνπνηεζεί ε δήηεζε. Η ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα θαζνξηζηεί απφ 

ηηο κνλάδεο πνπ εηζέξρνληαη ηειεπηαίεο ζηελ παξαγσγή θαη πνπ ζα είλαη νη 

αθξηβφηεξεο. Δπνκέλσο κηα εθηεηακέλε δηείζδπζε κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο ζα κπνξνχζε λα έρεη σο ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο γηα φινπο ηνπο θνξείο κέρξη θαη ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. Γηα λα κπνξνχκε 

λα πνχκε φκσο πσο πξάγκαηη ζα επεξεαζηεί ε ηηκή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ηελ 

παξνπζία ησλ κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο, ζα πξέπεη λα έρνπκε δηείζδπζε ζε 

αξθεηά κεγάιν βαζκφ. 

 Η κεηαβνιή ζηελ ηηκή ηνπ ξεχκαηνο, αλ απηή ζα επηηεπρζεί, ζα είλαη θαηά 

πάζα πηζαλφηεηα κηθξή, αιιά ην φθεινο απηφ ζα επεξεάζεη κεγάιν πιήζνο 

αλζξψπσλ πνπ ζα επσθειεζνχλ. Δθηφο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

επσθειείηαη θαη ν ηειηθφο θαηαλαισηήο, ελψ ην φθεινο απηφ κπνξεί επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πξνψζεζεο ηεο επέλδπζεο ζε 

κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. 

 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πηζαλνχ νηθνλνκηθνχ νθέινπο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ θακπχιε ηηκήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζαλ ζπλάξηεζε ηεο 

δήηεζεο. Αλ έρνπκε απηή ηελ θακπχιε θαη κπνξνχκε λα ηελ εθθξάζνπκε κε κηα 

αλαιπηηθή ζπλάξηεζε ζα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ππνινγίζνπκε ην πηζαλφ φθεινο. 

πγθεθξηκέλα, απφ ην ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο ηηκήο ζε ζρέζε κε ηε κεηαβνιή ηεο 

δήηεζεο κπνξνχκε λα βξνχκε πφζν ζα κεησζεί ε ηηκή απφ κηα κείσζε ηεο δήηεζεο 

πνπ ζα ηζνδπλακεί κε ηελ έληαμε δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ζην ζχζηεκα ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία ζα πεξηγξαθεί ζην επφκελν θεθάιαην.
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3. Οηθνλνκηθά Οθέιε ηεο Γηεζπαξκέλεο Παξαγωγήο [8], [9] 

 

3.1 Τπνινγηζκόο ηνπ ρξόλνπ αλαβνιήο επέλδπζεο ζε έλα ΖΔ ιόγω 

δηεζπαξκέλεο παξαγωγήο 

 

3.1.1  Δηζαγωγή 

 

 ε απηφ ην ζεκείν παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ αλαβνιήο θαη ηνπ θέξδνπο απφ ηελ αλαβνιή ηεο επέλδπζεο 

ζε κεηαζρεκαηηζηέο ηνπ δηθηχνπ. Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ε κειέηε ξνήο θνξηίνπ θαη 

ε κέζνδνο Newton - Raphson, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

κηγαδηθήο ηάζεο, ηεο ηζρχνο θαη ηειηθά ηνπ ξεχκαηνο ζε φινπο ηνπο δπγνχο ηνπ 

δηθηχνπ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο αλάιπζεο επαηζζεζίαο θαη 

εμεηδίθεπζε ζηε δηαδηθαζία εχξεζεο ηεο επαηζζεζίαο ηνπ ξεχκαηνο σο πξνο ην 

θνξηίν ελφο δπγνχ. Η αλάιπζε ξνήο θνξηίνπ κε ηε κέζνδν Newton - Raphson θαη ν 

ππνινγηζκφο ηεο επαηζζεζίαο ηνπ ξεχκαηνο ελφο δπγνχ σο πξνο φινπο ηνπο δπγνχο 

ηνπ δηθηχνπ πινπνηήζεθε κε ην πξφγξακκα Matlab.  Σέινο, κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

επαηζζεζίαο ηνπ ξεχκαηνο ηνπ πξνο κειέηε δπγνχ σο πξνο ην θνξηίν ησλ ππνινίπσλ 

δπγψλ, πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαβνιήο ηεο επέλδπζεο 

θαη ηνπ θέξδνπο απφ ηελ αλαβνιή απηή. 

 

 

3.1.2  Μειέηε ξνήο θνξηίνπ 

 

 Έζησ ην παξαθάησ χζηεκα Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο: 

 

ΥΖΜΑ 3: ΤΣΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
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 Σν m είλαη ην ζχλνιν ησλ δπγψλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηνλ δπγφ k. Η 

γξακκή κεηαμχ ησλ δπγψλ k θαη m παξηζηάλεηαη απφ ην ηζνδχλακν θχθισκα Π φπσο 

θαίλεηαη θαη απφ ην παξαπάλσ ζρήκα.  

 Σν ξεχκα κεηαμχ ηνπ δπγνχ k θαη ηνπ δπγνχ m είλαη: 

 mkmkkmskmkm VyVyyI
~~~

)(   (3.1) 

χκθσλα κε ην λφκν ξεπκάησλ ηνπ Kirchhoff ζα έρνπκε: 

 



)(

~~~

kam

kmDkGk III  (3.2) 

φπνπ a(k) είλαη ην ζχλνιν ησλ δπγψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην δπγφ k. Δπνκέλσο ζα 

έρνπκε ηειηθά: 





)(

~

)(

~~~

)(
kam

mkm

kam

kmskmkDkGk VyyyVII                                  

(3.3) 

Αλ ζέζνπκε 

*~

*~

~

k

Dk

Dk

V

S
I   θαη 

*~

*~

~

k

Gk

Gk

V

S
I                                             (3.4) 

ζα έρνπκε: 





)(

**
~

)(

**

2
~~~

)(
kam

mkmk

kam

kmskmkDkGk VyVyyVSS

                        (3.5) 

Δπηιέγνληαο λα παξνπζηάζνπκε ηηο εμηζψζεηο ξνήο θνξηίνπ ζε πβξηδηθή κνξθή ζα 

ζέζνπκε: 

jeVV 
~

                                                        (3.6) 

jbgy                                                          (3.7) 

Αληηθαζηζηψληαο ζηελ πξνεγνχκελε εμίζσζε  ζα πάξνπκε: 





)()(

2
~~

)sin(cos)()sin(cos))((
kam

mmmkmkmkkk

kam

kmskmkmskmkDkGk jVjbgjVbbjggVSS 

(3.8) 

Κάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο πξάμεηο θαη ρσξίδνληαο πξαγκαηηθά θαη θαληαζηηθά κέξε 

ζα πάξνπκε: 
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)( )(

2 )sin()cos()(
kam kam

mkkmmkkmmkkmskmkDkGk bgVVggVPP 

 (3.9) 

  
 


)( )(

2 )cos()sin()(
kam kam

mkkmmkkmmkkmskmkDkGk bgVVbbVQQ 

 (3.10) 

Οη παξαπάλσ εμηζψζεηο απνηεινχλ ηηο εμηζψζεηο ξνήο θνξηίνπ. Κάζε δπγφο ελφο 

ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ηέηνην δεχγνο εμηζψζεσλ. 

Έηζη, γηα παξάδεηγκα , γηα έλα ζχζηεκα κε n δπγνχο ζα ππάξρνπλ 2n εμηζψζεηο πνπ 

ζα ραξαθηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

 Οη δηάθνξνη δπγνί ηνπ ζπζηήκαηνο ηαμηλνκνχληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε 

ηα κεγέζε (Δλεξγφο Ιζρχο, Άεξγνο Ιζρχο, Μέηξν Σάζεο, Γσλία Σάζεο) πνπ 

ζεσξνχληαη γλσζηά ζε θάζε πεξίπησζε. „Έηζη, έρνπκε: 

 Επγόο Σαιάληωζεο:  Θεσξνχκε γλσζηή ηελ ηάζε θαηά κέηξν θαη γσλία ελψ 

ππνινγίδνληαη ε ελεξγφο θαη άεξγνο ηζρχο. Οπζηαζηηθά ε παξαγσγή ηζρχνο 

ηνπ δπγνχ ηαιάλησζεο θαιχπηεη ηηο απψιεηεο ηζρχνο ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε  

λα έρνπκε ηζνδχγην ηζρχνο κεηαμχ παξαγσγήο , θαηαλάισζεο θαη απσιεηψλ. 

 Επγόο Παξαγωγήο: Θεσξνχκε γλσζηφ ην κέηξν ηεο ηάζεο θαη ηελ έγρπζε 

πξαγκαηηθήο ηζρχνο, ελψ ππνινγίδνπκε ηε γσλία ηεο ηάζεο θαη ηελ άεξγν 

ηζρχ. 

 Επγόο Φνξηίνπ: Θεσξνχκε γλσζηά ηελ ελεξγφ θαη ηελ άεξγν ηζρχ θαη 

ππνινγίδνπκε ηελ ηάζε θαηά κέηξν θαη γσλία. 

 Θεσξνχκε έλα ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε n δπγνχο. Θεσξνχκε σο 

δπγφ 1 ηνλ δπγφ ηαιάλησζεο γηα ηνλ νπνίν γλσξίδνπκε ηελ ηάζε θαηά κέηξν θαη 

γσλία. Οη δπγνί απφ 2 σο n-m είλαη δπγνί παξαγσγήο θαη ππφινηπνη δπγνί θνξηίνπ. 

Γηα λα πεξηγξαθεί ην ζχζηεκα ζε πβξηδηθή κνξθή φπσο έρνπκε επηιέμεη ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κεηαβιεηέο νη γσλίεο ηεο ηάζεο γηα φινπο ηνπο δπγνχο εθηφο 

απφ ην δπγφ ηαιάλησζεο θαη ην κέηξν ηεο ηάζεο γηα ηνπο δπγνχο θνξηίνπ. Έηζη ην 

δηάλπζκα θαηάζηαζεο x ζα είλαη: 
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                                                          (3.11) 
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Θα έρνπκε επνκέλσο n-1 εμηζψζεηο έγρπζεο πξαγκαηηθήο ηζρχνο, ηεο κνξθήο 2.9, θαη 

m εμηζψζεηο έγρπζεο άεξγνπ ηζρχνο ηεο κνξθήο 2.10. Πξέπεη επνκέλσο λα 

επηιχζνπκε ην ζχζηεκα απηφ ησλ εμηζψζεσλ γηα λα βξνχκε ηηο ηζρχεηο θαη ηηο ηάζεηο 

ζε φινπο ηνπο δπγνχο. 

 Τπάξρνπλ δηάθνξεο αξηζκεηηθέο κέζνδνη γηα ηελ επίιπζε ησλ παξαπάλσ 

εμηζψζεσλ. Δπηιέρζεθε ε επίιπζε λα γίλεη κε ηε κέζνδν Newton - Raphson. 

 

 

3.1.3  Μέζνδνο Newton- Raphson 

 

 Έζησ ην παξαθάησ ζχζηεκα εμηζψζεσλ πξνο επίιπζε: 

),...,,( 2111 nxxxfy   

),...,,( 2122 nxxxfy   

),...,,( 21 nnn xxxfy                                                  (3.12) 

Έζησ κηα αξρηθή ιχζε ηνπ ζπζηήκαηνο: 

)0()0(

2

)0(

1 ,...,, nxxx  

Γξακκηθνπνηψληαο ηηο εμηζψζεηο 3.12 γχξσ απφ ηνλ αξρηθή ιχζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα 

πάξνπκε: 
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              (3.13) 

Η κήηξα κε ηηο κεξηθέο παξαγψγνπο νλνκάδεηαη Ιαθσβηαλή. Έηζη κπνξνχκε λα 

εθθξάζνπκε ηελ πξνεγνχκελε εμίζσζε ζηε κνξθή: 

( (0)) (0) ( (0))y f x J x x                                          (3.14) 

Δπνκέλσο, 

1(0) (0) ( ( (0)))x x J y f x                                              (3.15) 
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Μπνξνχκε έηζη λα βξνχκε κηα λέα ιχζε έρνληαο κηα αξρηθή θαη χζηεξα απφ νξηζκέλν 

αξηζκφ αλαθπθιψζεσλ λα βξνχκε κηα ηθαλνπνηεηηθά αθξηβή ιχζε. 

 Δθαξκφδνληαο ηελ παξαπάλσ κέζνδν γηα ην πξφβιεκα ξνήο θνξηίνπ 

κπνξνχκε λα επηιχζνπκε ηηο εμηζψζεηο (3.9) θαη (3.10). Αλ ζέζνπκε: 

 2

( ) ( )

( ) cos( ) sin( )Pk k skm km k m km k m km k m

m a k m a k

f V g g V V g b   
 

               (3.16) 

 2

( ) ( )

( ) sin( ) cos( )Qk k skm km k m km k m km k m

m a k m a k

f V b b V V g b   
 

               (3.17) 

κπνξνχκε λα βξνχκε ηνλ επαλαιεπηηθφ αιγφξηζκν πνπ ζα καο νδεγήζεη ζηε ιχζε: 

1

1
P P

n n
G D P

Q Q G D Q

f f

P P fV

f fV V Q Q f

V

 







  
        
                   
 
  

                          (3.18) 

 Αθνχ νινθιεξψζνπκε ηηο επαλαιήςεηο κε βάζε ηηο εμηζψζεηο ξνήο θνξηίνπ 

θαη ηνλ παξαπάλσ επαλαιεπηηθφ αιγφξηζκν ζα  γλσξίδνπκε ηηο  γσλίεο θαη ην κέηξν 

γηα ηελ ηάζε ζε φινπο ηνπο δπγνχο ηνπ ζπζηήκαηνο. Μπνξνχκε ηψξα λα 

ππνινγίζνπκε θαη ηελ άεξγν ηζρχ γηα ηνπο δπγνχο παξαγσγήο απφ ηηο ζρέζεηο 2.10, 

φπσο θαη ηελ ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ ηνπ δπγνχ ηαιάλησζεο ψζηε λα γλσξίδνπκε 

ηειηθά ηελ ηάζε θαηά κέηξν θαη γσλία θαη ηελ ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ ζε φινπο ηνπο 

δπγνχο. 

 

3.1.4  Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο 

 Έζησ κηα γξακκηθή ζπλάξηεζε ( , )x u , φπνπ ε κεηαβιεηή x είλαη: 
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                                                             (3.19) 
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θαη ε κεηαβιεηή u είλαη έλα δηάλπζκα πνπ κπνξεί λα εθθξάδεη ηάζε γελλεηξηψλ, ηελ 

ελεξγφ ή άεξγν ηζρχ πνπ παξάγεη ή απνξξνθά θάπνηνο δπγφο, γσλίεο 

κεηαζρεκαηηζηψλ θαη άιια κεγέζε.  

 Όπσο είλαη γλσζηφ γηα κηα ζπλάξηεζε δχν κεηαβιεηψλ ην δηαθνξηθφ απηήο 

ηεο ζπλάξηεζεο εθθξάδεηαη απφ ηε ζρέζε: 

f f
df dx dy

x y

 
 
                                                         

(3.20) 

άξα 

df f f dy

dx x y dx

 
 
 

                                                          (3.21) 

Δθαξκφδνληαο ηε ζρέζε 3.21 γηα ηε ζπλάξηεζε ( , )x u  ζα πάξνπκε: 

( , ) ( , ) ( , )

i i i

d x u x u x u dx

du u x du

  


  
     

                                     (3.22) 

ηελ παξαπάλσ ζρέζε ε κεξηθή παξάγσγνο 
( , )

i

x u

u




 κπνξεί λα ππνινγηζηεί άκεζα. 

Δπίζεο, ε κεξηθή παξάγσγνο 
( , )x u

x




 κπνξεί λα ππνινγηζηεί άκεζα γηα θάζε 

κεηαβιεηή ηνπ δηαλχζκαηνο x, πνπ απνηειείηαη απφ ηηο γσλίεο δ ησλ δπγψλ θνξηίνπ 

θαη παξαγσγήο θαη ηνπ κέηξνπ ηεο ηάζεο κφλν ησλ δπγψλ θνξηίνπ. 

Σέινο, ε παξάγσγνο 
i

dx

du
 δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί απεπζείαο θαζψο ζα πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςε ε εμάξηεζε ηνπ δηαλχζκαηνο x απφ ην u. Η ζρέζε πνπ ζπλδέεη ην x κε 

ην u είλαη νη εμηζψζεηο ξνήο θνξηίνπ (ζρέζεηο 3.9, 3.10). Οη εμηζψζεηο απηέο κπνξνχλ 

λα ηεζνχλ ζηε κνξθή: 

( , ) 0g x u                                                             (3.23) 

Γηαθνξίδνληαο ηελ παξαπάλσ ζρέζε σο πξνο u ζα έρνπκε: 

( , )
0

i

dg x u

du
   

( , ) ( , )
0

i i

g x u g x u dx

u x du

  
     

                                             (3.24) 
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Δπηιχνληαο σο πξνο 
i

dx

du
 ζα πάξνπκε: 

1
( , ) ( , )

i i

dx g x u g x u

du x u


  

     
                                             (3.25) 

θαη αληηθαζηζηψληαο ηελ παξαπάλσ ζρέζε ζηελ 2.22: 

1
( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )

i i i

d x u x u x u g x u g x u

du u x x u

  
 

      
            

                (3.26) 

 Η ζρέζε 3.26 εθθξάδεη επνκέλσο ηελ επαηζζεζία ηεο ζπλάξηεζεο ( , )x u  σο 

πξνο κηα κεηαβιεηή ui, ην πφζν ζα κεηαβιεζεί δειαδή ε ζπλάξηεζε ( , )x u  απφ κηα 

κεηαβνιή ζηε κεηαβιεηή ui . 

 ηελ παξαπάλσ ζρέζε κπνξνχκε λα δνχκε πσο ε κεξηθή παξάγσγνο 
( , )

i

x u

u




 

εμαξηάηαη θαη απφ ηε ζπλάξηεζε θ θαη απφ ηε κεηαβιεηή ui . 

 Η κεξηθή παξάγσγνο 
( , )x u

x




 είλαη αλεμάξηεηε απφ ηε κεηαβιεηή ui , 

εμαξηάηαη κφλν απφ ηε ζπλάξηεζε θ. 

 Η κεξηθή παξάγσγνο 
( , )g x u

x




 δελ εμαξηάηαη νχηε απφ ηε ζπλάξηεζε θ νχηε 

απφ ηε κεηαβιεηή ui. πγθεθξηκέλα, ε ζπλάξηεζε g εθθξάδεη ηηο εμηζψζεηο ξνήο 

θνξηίνπ θαη απηέο παξαγσγηδφκελεο σο πξνο ην δηάλπζκα x ζρεκαηίδνπλ ηελ 

Ιαθσβηαλή κήηξα πνπ έρεη ήδε ππνινγηζηεί κε ηε κέζνδν Newton - Raphson ζηελ 

αλάιπζε ξνήο θνξηίνπ. Έηζη, ε παξάγσγνο απηή  είλαη ζηαζεξή αλεμάξηεηα  απφ ην 

πνηα ζπλάξηεζε  θ καο ελδηαθέξεη θαη σο πξνο πνηα κεηαβιεηή ui εμεηάδνπκε ηελ 

επαηζζεζία ηεο. Αληίζεηα θαζνξίδεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην ζεκείν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ ην νπνίν εμεηάδνπκε. 

 Σέινο, ε παξάγσγνο 
( , )

i

g x u

u




 εμαξηάηαη κφλν απφ ηε κεηαβιεηή ui. 

 

3.1.5  Τπνινγηζκόο ηεο επαηζζεζίαο ηνπ ξεύκαηνο 

 ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ππνινγηζκφο ηεο επαηζζεζίαο ηνπ ξεχκαηνο πνπ δηαξξέεη 

κηα γξακκή ηνπ δηθηχνπ κεηαμχ ησλ δπγψλ k θαη r. πγθεθξηκέλα πξέπεη λα 

ππνινγίζνπκε ηε ζπλάξηεζε πνπ εθθξάδεη ηελ παξάγσγν ηνπ ξεχκαηνο ζηε γξακκή 

k-r  σο πξνο ηελ ελεξγφ ηζρχ θνξηίνπ ηνπ δπγνχ i, δειαδή: 
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di

rk

dP

dI ,
 

 Σν ξεχκα πνπ δηαξξέεη ηελ γξακκή κεηαμχ ησλ δπγψλ k θαη r εθθξάδεηαη σο: 

rkrkkrskrkr VyVyyI
~~

)(
~

                                            (3.27) 

Θέηνπκε: 

y g jb                                                                (3.28) 

)sin(cos
~

 jVV                                                   

(3.29) 

Αληηθαζηζηψληαο ζηε ζρέζε 3.27 ζα πάξνπκε: 

   )sin(cos)()sin(cos)()( rrrkrkrkkkkrskrkrskrkr jVjbgjVbbjggI 

 

  
 



)cossin(sincos

cos)(sin)(sin)(cos)(

rkrrkrrkrrkrr

kkrskrkkrskrkkrskrkkrskrkkr

bgjbgV

bbggjbbggVI





 

   
  )cossin(cos)(sin)(

sincossin)(cos)(

rkrrkrrkkrskrkkrskrk

rkrrkrrkkrskrkkrskrkkr

bgVbbggVj

bgVbbggVI








 

(3.30) 

Η εμίζσζε 3.30 κπνξεί λα γξαθεί: 

)
~

()
~

(
~

krkrkr IimagjIrealI                                          (3.31) 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επαηζζεζίαο ηνπ ξεχκαηνο καο ελδηαθέξεη ην κέηξν ηνπ 

ξεχκαηνο, επνκέλσο ε ζπλάξηεζε πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη: 

22 )
~

()
~

( krkrkr IimagIrealI                                          (3.32) 

 Η ζρέζε 3.26 καο δίλεη  ηελ επαηζζεζία κηαο ζπλάξηεζεο θ σο πξνο κηα 

κεηαβιεηή ui. Αλ εθαξκφζνπκε ηε ζρέζε απηή γηα ην κέηξν ηνπ ξεχκαηνο σο πξνο ην 

θνξηίν ζα έρνπκε: 

di

T

rk

di

rk

di

rk

P

g

x

g

x

I

P

I

dP

dI









































1

                                (3.33) 
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φπνπ x ην δηάλπζκα 3.19, θαη g νη εμηζψζεηο ξνήο θνξηίνπ ζηε κνξθή g = 0. 

 Απφ ηελ παξαπάλσ ζρέζε κπνξνχκε επνκέλσο λα ππνινγίζνπκε ηελ 

επαηζζεζία ηνπ ξεχκαηνο σο πξνο ην θνξηίν, αξθεί λα ππνινγίζνπκε ηα επηκέξνπο 

ζηνηρεία πνπ ηελ απνηεινχλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζρέζεηο πνπ δίλνπλ ην κέηξν ηνπ 

ξεχκαηνο πνπ δηαξξέεη ηε γξακκή k-r θαη ηηο εμηζψζεηο ξνήο θνξηίνπ: 

 
di

rk

P

I



   

Ο παξάγνληαο Pdi δελ εκθαλίδεηαη ζηε ζρέζε 3.30, νχηε επνκέλσο ζηε ζρέζε 

3.33, άξα 0


 

di

rk

P

I
 . 

 
x

I rk



 
 

Η κεξηθή παξάγσγνο ηνπ κέηξνπ ηνπ ξεχκαηνο σο πξνο ην δηάλπζκα x 

πεξηιακβάλεη ηηο παξαγψγνπο σο πξνο ηε γσλία δ γηα ηνπο δπγνχο θνξηίνπ θαη 

ηνπο δπγνχο παξαγσγήο θαη σο πξνο ηελ ηάζε V κφλν γηα ηνπο δπγνχο θνξηίνπ. 

Μπνξνχκε εχθνια λα θάλνπκε ηνπο ππνινγηζκνχο ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζρέζε 

3.33. Έηζη, ζα έρνπκε ηα παξαθάησ: 
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                                                        (3.34) 

0


 

x

rkI


, x   k, r 
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~
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~

(

sin)(cos)()
~
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I



 




  cossin)
~

(sincos)
~

(

 

 
g

x




 

Όπσο έρεη πεξηγξαθεί θαη πξνεγνπκέλσο, ε ζπλάξηεζε g εθθξάδεη ηηο εμηζψζεηο 

ξνήο θνξηίνπ, νη νπνίεο παξαγσγηδφκελεο σο πξνο ην δηάλπζκα x ζα καο δψζνπλ 

ηελ Ιαθσβηαλή κήηξα ηεο κεζφδνπ Newton - Raphson. Η κήηξα απηή δελ 

εμαξηάηαη απφ ηε ζπλάξηεζε ηνπ ξεχκαηνο ή απφ ην δπγφ σο πξνο ηνλ νπνίν 

ζέινπκε λα εθθξάζνπκε ηε κεηαβνιή ηεο ηζρχνο, αιιά είλαη ζηαζεξή γηα φια ηα 

Ikr θαη Pdi. Δμαξηάηαη κφλν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ θαη ην επίπεδν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Έηζη ζα έρνπκε: 

P P

Q Q

f f

Vg

f fx

V





  
    
  
 
  

                                                   (3.35) 

φπνπ ηα fP, fQ, δίλνληαη απφ ηηο ζρέζεηο 3.16 θαη 3.17. 
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diP

g




 

Έζησ φηη ν δπγφο ηαιάλησζεο βξίζθεηαη ζηε ζέζε num: 

0

0

1, 1

0

di

g

n iP

 
 
 
 

  
   

 
 
 

 , αλ num < i                              (3.36) 

 

  

0

0

1,

0

di

g

n iP

 
 
 
 

  
  

 
 
 

 , αλ num > i                                  (3.37)    

Μπνξνχκε επνκέλσο λα ππνινγίζνπκε ηα κεγέζε 
di

rk

P

I



  , 
x

I rk



 
, 

g

x




 , 

diP

g




 θαη 

ηειηθά ηε ζρέζε 3.33, πνπ ζα καο δψζεη ηελ επαηζζεζία ηνπ κέηξνπ ηνπ 

ξεχκαηνο ηεο γξακκήο k-r σο πξνο ηε κεηαβνιή ηνπ θνξηίνπ ζε έλα δπγφ i. 

 

 

3.1.6  Υξόλνο αλαβνιήο ηεο επέλδπζεο 

 

 Έρνληαο ππνινγίζεη ηελ επαηζζεζία ηνπ ξεχκαηνο ηεο γξακκήο k-r σο πξνο 

κηα κεηαβνιή ηνπ θνξηίνπ ηνπ δπγνχ i, κπνξνχκε πιένλ λα ζπλερίζνπκε ηνπο 

ππνινγηζκνχο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ αλαβνιήο ηεο επέλδπζεο ζε 

κεηαζρεκαηηζηέο ή θαιψδηα ηνπ δηθηχνπ θαη ην θέξδνο απφ ηελ αλαβνιή απηή. 

 Η επαηζζεζία σο γλσζηφ είλαη: 

di

rk

ikr
P

I




                                                              (3.38) 

ηε κεηαβνιή ηνπ ξεχκαηνο ζπλεηζθέξνπλ φινη νη δπγνί ζηνπο νπνίνπο έρνπκε 

κεηαβνιή ηνπ θνξηίνπ κε ην ρξφλν. Έηζη, ην κέγεζνο ηεο ζπλνιηθήο κεηαβνιήο ηνπ 

ξεχκαηνο ηεο γξακκήο k-r ζα πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ κεηαβνιψλ ηνπ 

θνξηίνπ φισλ ησλ δπγψλ i, θαζεκηάο πνιιαπιαζηαζκέλεο κε ηελ αληίζηνηρε 

επαηζζεζία, ζα έρνπκε δειαδή 
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i

diikrrk dPdI                                                    (3.39) 

Όπσο έρεη εμεγεζεί θαη πξνεγνπκέλσο, ην θνξηίν απμάλεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, 

έζησ κε έλα ξπζκφ ζi γηα θάζε δπγφ. Σφηε, ε αχμεζε ηνπ θνξηίνπ γηα ην δπγφ i, ζα 

κπνξεί λα εθθξαζηεί σο 

di idP dt                                                             (3.40) 

Αληηθαζηζηψληαο ηελ ηειεπηαία ζρέζε ζηε 3.39 ζα έρνπκε επνκέλσο 

 

i

iikrrk dtdI                                                 (3.41) 

Ο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ θνξηίνπ κπνξεί λα κελ είλαη ζηαζεξφο, αιιά λα κεηαβάιιεηαη 

κε ην ρξφλν, ελψ ε επαηζζεζία ηνπ ξεχκαηνο λα εμαξηάηαη απφ ην θνξηίν. Δπνκέλσο, 

ζηε γεληθφηεξε πεξίπησζε ζα ηζρχεη ε ζρέζε 

 

i

idikrrk dttPdI )()(                                            

(3.42) 

 Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε κνλάδαο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ζα κεησζεί ην ξεχκα 

πνπ δηαξξέεη ηε γξακκή k-r ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηνπ πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο 

κνλάδαο. Έζησ φηη ε κείσζε απηή είλαη krmI .  Δπνκέλσο, κπνξνχκε πιένλ λα 

ππνινγίζνπκε ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηk πνπ ζα πξέπεη λα παξέιζεη ψζηε ην ξεχκα λα 

ιάβεη θαη πάιη ηελ ηηκή πνπ είρε πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο κνλάδαο δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο.  

 Η ηηκή ηνπ ξεχκαηνο απμάλεηαη ζχκθσλα κε ηε ζρέζε 3.42 θαη εκείο ζέινπκε 

λα ππνινγίζνπκε ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηkr πνπ απαηηείηαη γηα λα απμεζεί ην ξεχκα 

θαηά  krmI , έηζη ζα έρνπκε ηε ζρέζε 

0

( ) ( )
k

ik di i km

i

P t dt I



                                          (3.43) 

 Θέινπκε δειαδή λα επηιχζνπκε ηελ παξαπάλσ ζρέζε σο πξνο ηk. Δμαηηίαο 

ηεο εμάξηεζεο ηνπ ζπληειεζηή επαηζζεζίαο απφ ην θνξηίν θαη ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο 

θνξηίνπ απφ ην ρξφλν ε εμίζσζε 3.43 ζα πξέπεη λα επηιπζεί κε αξηζκεηηθέο 

κεζφδνπο. 

 Αλ ππνζέζνπκε φκσο πσο ν ζπληειεζηήο επαηζζεζίαο έρεη ζηαζεξή ηηκή, 

πξάγκα πνπ δελ απέρεη πνιχ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα φπσο ζα δνχκε πην θάησ, φπσο 

θαη ν ξπζκφο αχμεζεο θνξηίνπ κπνξνχκε εχθνια λα επηιχζνπκε ηε ζρέζε 3.43. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ζα έρνπκε: 
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I


 





                                                         (3.44) 

 Γηα λα ππνινγίζνπκε επνκέλσο ην ρξφλν αλαβνιήο ππνινγίδνπκε κέζσ ηεο 

ξνήο θνξηίνπ ηελ ηηκή ηνπ ξεχκαηνο θαη κέζσ ηεο αλάιπζεο επαηζζεζίαο ηελ 

επαηζζεζία ηνπ δπγνχ k πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο κνλάδαο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο, 

σο πξνο θάζε δπγφ ηνπ δηθηχνπ. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ηα ιακβάλνπκε κε ηε 

βνήζεηα ησλ πινπνηεκέλσλ ζην Matlab πξνγξακκάησλ. ηε ζπλέρεηα  ππνινγίδνπκε 

ηελ ηηκή ηνπ ξεχκαηνο ζην δπγφ k κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο κνλάδαο. Θεσξνχκε πσο 

ε ηηκή ηεο επαηζζεζίαο ζα παξακείλεη ίδηα κε πξηλ, θαζψο φπσο ζα δείμνπκε ζηε 

ζπλέρεηα, ε ηηκή ηεο επαηζζεζίαο παξακέλεη ζρεδφλ ζηαζεξή, εηδηθά  απφ κηα ηφζν 

κηθξή κεηαβνιή ησλ ζπλνιηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ δηθηχνπ φπσο είλαη ε ηνπνζέηεζε ηεο 

κνλάδαο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. 

 Γλσξίδνληαο θαη ηνλ ξπζκφ κε ηνλ νπνίν απμάλεηαη ην θνξηίν, εθαξκφδνπκε 

ηα δεδνκέλα απηά ζηε ζρέζε 3.44 θαη έρνπκε πιένλ ππνινγίζεη ην ηk, ην ρξφλν 

δειαδή πνπ ζα θάλεη  ην ξεχκα ηνπ δπγνχ k λα μαλαπάξεη ηελ ηηκή πνπ είρε πξηλ ηελ 

ηνπνζέηεζε ηεο κνλάδαο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. 

 Έρνληαο ππνινγίζεη ην ρξφλν αλαβνιήο ηεο επέλδπζεο κπνξνχκε ηψξα λα 

ππνινγίζνπκε ην ρξεκαηηθφ φθεινο απφ ηε δηαδηθαζία απηή. 

 

 

3.1.7  Κέξδνο από ηελ αλαβνιή ηεο επέλδπζεο 

 

 Σν θέξδνο απφ ηελ αλαβνιή ηεο επέλδπζεο πξνθχπηεη απφ ηε ρξνληθή αμία 

ηνπ ρξήκαηνο. 

 Έζησ C ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ελφο 

κεηαζρεκαηηζηή ή ελφο θαισδίνπ ζε θάπνην ζεκείν ηνπ δηθηχνπ. Αλ ε επέλδπζε 

πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά απφ ρξφλν ηk εμαηηίαο ηεο αλαβνιήο ηεο απφ ηελ 

ηνπνζέηεζε κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο θαη ην επηηφθην αλαγσγήο είλαη ξ, 

ηφηε ε παξνχζα αμία ηεο επέλδπζεο ζα είλαη 

( )
k

k

C
PV

e
 




                                                       (3.45) 

 Η ζρέζε 3.45 εθθξάδεη ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο, αλ απηή πξαγκαηνπνηεζεί 

κεηά απφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηθ, εθθξαζκέλν κε ηε ζεκεξηλή αμία ησλ ρξεκάησλ. 
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 Αληίζεηα αλ δελ είρε γίλεη ηνπνζέηεζε δηεζπαξκέλεο κνλάδαο παξαγσγήο, ε 

επέλδπζε ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ ζήκεξα θαη ην θφζηνο απηήο ζα ήηαλ C. Δπνκέλσο, 

ε δηαθνξά  κεηαμχ ησλ δχν επελδχζεσλ εθθξαζκέλσλ κε ηελ παξνχζα αμία είλαη ην 

θέξδνο απφ ηελ αλαβνιή ηεο επέλδπζεο. Απηφ κπνξεί λα εθθξαζηεί απφ ηε ζρέζε 

1
( ) (1 )

k
k kB C

e


                                                (3.46) 

Αλ ζπκπεξηιάβνπκε ηηο αλαβνιέο επελδχζεσλ ζε κεηαζρεκαηηζηέο θαη θαιψδηα φινπ 

ηνπ δηθηχνπ πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε κηαο κνλάδαο, ην ζπλνιηθφ 

φθεινο ζα είλαη 

1
(1 )

k
k

k

B C
e


                                                 (3.47) 

ηα παξαπάλσ έρνπκε ππνζέζεη πσο ην θφζηνο γηα ηελ επέλδπζε ζα είλαη C, είηε 

απνθαζίζνπκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ επέλδπζε ζήκεξα, είηε ζην κέιινλ. 

Τπνινγίζακε έηζη θαη ην φθεινο απφ ηελ αλαβνιή ηεο επέλδπζεο. 

 Παξαηεξψληαο ηηο ζρέζεηο 3.44 θαη 3.46 κπνξνχκε λα δνχκε άκεζα ηνπο 

παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο ζα εμαξηάηαη ην θέξδνο. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην 

θφζηνο ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ, ηφζν κεγαιχηεξν θέξδνο ζα 

απνθνκίζνπκε απφ ηελ αλαβνιή ηεο αληηθαηάζηαζεο απηήο, φπσο θαίλεηαη απφ ηε 

ζρέζε 3.46. Μεγάιν επηηφθην αλαγσγήο ζα ζεκαίλεη κεγαιχηεξν θέξδνο, φπσο θαη 

πάιη θαίλεηαη  απφ ηε ζρέζε 3.46. Πξνθαλψο, γηα λα έρνπκε κεγάιν θέξδνο ζέινπκε 

θαη ν ρξφλνο αλαβνιήο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην κεγάινο. Γηα λα έρνπκε φκσο 

κεγάιν ρξφλν αλαβνιήο ζέινπκε λα έρνπκε κηθξφ ξπζκφ αχμεζεο ηνπ θνξηίνπ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε 3.44. Σέινο γηα λα απμήζνπκε ην ρξφλν αλαβνιήο θαη 

επνκέλσο ην θέξδνο ζέινπκε ε κνλάδα πνπ ζα ηνπνζεηεζεί λα είλαη ζρεηηθά κεγάιεο 

ηζρχνο θαη λα ηνπνζεηεζεί ζε ζεκείν ηνπ δηθηχνπ κε κεγάιε δήηεζε θνξηίνπ ψζηε ην 

ξεχκα λα κεησζεί ζε κεγάιν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηνπ πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε 

ηεο κνλάδαο. 

 

3.2  Τπνινγηζκόο νηθνλνκηθνύ νθέινπο από ηελ απνθπγή απόθηεζεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο βάζεη ηεο νξηαθήο ηηκήο ζπζηήκαηνο ηηο ώξεο αηρκήο 

 

3.2.1  Δηζαγωγή 

 

 Ο πάξνρνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απνθηά ηε δηαζέζηκε ζε απηφλ γηα πψιεζε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα κέζσ καθξνπξφζεζκσλ ζπκβνιαίσλ κε παξαγσγνχο, κέξνο φκσο 

απηήο απνθηάηαη επί ηφπνπ ζηελ σξηαία αγνξά. ε πεξηφδνπο φπνπ έρνπκε πςειή 

δήηεζε θνξηίνπ ή ρακειή δπλαηφηεηα γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε ηηκή 
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ηνπ ειεθηξηζκνχ ζα είλαη απμεκέλε. Δπνκέλσο, είλαη δπλαηφ, γηα θάπνηεο ψξεο κέζα 

ζε έλα έηνο ε ηηκή ηνπ ειεθηξηζκνχ ζηελ σξηαία αγνξά λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ 

ηηκή πνπ ζα απαηηήζεη ν ηδηνθηήηεο κηαο κνλάδαο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. Έηζη, 

θαζίζηαηαη ζπκθέξνλ γηα ηνλ πάξνρν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο λα αγνξάζεη ηελ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ κνλάδεο δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο, έηνηκεο λα δηαζέζνπλ ηελ ελέξγεηά ηνπο ηε ζηηγκή πνπ απαηηείηαη. 

 

 

3.2.2  Τπνινγηζκόο ηνπ νθέινπο 

 

 Η θακπχιε ηηκήο - δηάξθεηαο ειεθηξηθνχο ξεχκαηνο απνηππψλεη ηηο ψξεο ηνπ 

έηνπο γηα ηηο νπνίεο ε ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε απφ 

θάπνηα ηηκή. Μηα ηέηνηα θακπχιε θαίλεηαη παξαθάησ: 

 

 Αλ ε ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ απαηηεί ν ηδηνθηήηεο ηεο κνλάδαο 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο είλαη ιc, γηα ηηο ψξεο ηνπ ρξφλνπ πνπ ε ηηκή ηεο αγνξάο ζα 

είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ηελ ηηκή, ν πάξνρνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα κπνξεί λα 

πξνκεζεχεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ απηφλ, εμαζθαιίδνληαο φθεινο ίζν κε ηε 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ηηκψλ γηα φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 Πξνζεγγίδνληαο ηελ θακπχιεο δηάξθεηαο- ηηκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ κηα 

αλαιπηηθή ζπλάξηεζε ζα έρνπκε: 

)(hf                                                              (3.48) 

φπνπ ι ε ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη h ην πιήζνο ησλ σξψλ. 

Ώρες

Τ
ιμ

ή
 Η

λ
εκ

τρ
ισ

μ
ο

ύ
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 Λχλνληαο σο πξνο h ηε ζπλάξηεζε θαη αληηθαζηζηψληαο ηελ ηηκή ιc κπνξνχκε 

λα βξνχκε πφζεο ψξεο ζε έλα έηνο είλαη ζπκθέξνπζα ε αγνξά ειεθηξηζκνχ απφ 

κνλάδα δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο: 

)(1

copt fh                                                         (3.49) 

 Δπνκέλσο, ην φθεινο πνπ ζα έρνπκε ζα είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο πνπ 

νξίδεηαη απφ ηε κνλάδα δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο απφ ηελ ηηκή ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζηελ σξηαία αγνξά ειεθηξηζκνχ, γηα θάζε ψξα πνπ ζπκβαίλεη απηφ. Σν 

φθεινο ζα είλαη επνκέλσο: 

 

opth

cAV dhhfP
0

))((                                               (3.50) 

 Έηζη, αλ είλαη δπλαηφ λα ζπιιέμνπκε δεδνκέλα θαη λα θαηαζθεπάζνπκε απφ 

απηά κηα αλαιπηηθή ζπλάξηεζε πνπ λα πεξηγξάθεη ηε ζρέζε ηηκήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη σξψλ ηνπ έηνπο πνπ απηή αληηζηνηρεί, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ην 

φθεινο απφ ηελ απνθπγή ηεο απφθηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βάζεη ηεο νξηαθήο 

ηηκήο ζπζηήκαηνο. 

 

 

3.3  Τπνινγηζκόο ηνπ νηθνλνκηθνύ νθέινπο από ηε κείωζε ηωλ απωιεηώλ ηζρύνο 

ιόγω δηεζπαξκέλεο παξαγωγήο 

 

3.3.1  Τπνινγηζκόο ηεο επαηζζεζίαο ηωλ απωιεηώλ ηζρύνο 

 

 ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ππνινγηζκφο ηεο επαηζζεζίαο ησλ απσιεηψλ ηζρχνο κηαο 

γξακκήο ηνπ δηθηχνπ κεηαμχ ησλ δπγψλ k θαη r. πγθεθξηκέλα πξέπεη λα 

ππνινγίζνπκε ηε ζπλάξηεζε πνπ εθθξάδεη ηελ παξάγσγν ησλ απσιεηψλ ηζρχνο ζηε 

γξακκή k-r  σο πξνο ηελ ελεξγφ ηζρχ θνξηίνπ ηνπ δπγνχ i, δειαδή: 

di

rk

dP

dP ,
                                                              (3.51) 

 ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί, απεηθνλίδεηαη κία γξακκή ελφο ΗΔ. Σν Ik είλαη ην 

ξεχκα πνπ εμέξρεηαη απφ ηνλ δπγφ k, ελψ ην Ir είλαη ην ξεχκα πνπ εμέξρεηαη απφ ηνλ 

δπγφ r. Αμίδεη λα παξαηεξεζεί φηη ζε απηφλ ηνλ ππνινγηζκφ ζα ιάβνπκε ππφςε φηη νη 

ηηκέο ησλ εγθαξζίσλ αγσγηκνηήησλ δελ έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή, φπσο ζπλήζσο ζεσξνχκε 

ζε κειέηεο ΗΔ. 
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ΥΖΜΑ 4: ΓΡΑΜΜΖ ΖΔ ΜΔ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΔ ΣΗΜΔ ΔΓΚΑΡΗΩΝ ΑΓΩΓΗΜΟΣΖΣΩΝ 

 

 

Σν ξεχκα πνπ εμέξρεηαη απφ ηνλ δπγφ k εθθξάδεηαη σο: 

( )k skr kr k kr rI y y V y V                                                  

(3.52) 

Αληίζηνηρα θαη ην ξεχκα απφ ηνλ δπγφ r: 

( )r srk kr r kr kI y y V y V                                          (3.53) 

Οη απψιεηεο ηεο γξακκήο k-r κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ [10]: 

 
~ ~

Rekr kr rkP S S                                              (3.54) 

ελψ: 

y g jb                                                             (3.55) 

)sin(cos
~

 jVV                                                (3.56) 

Οπφηε:  

~

Re Rekr k kS V I  

θαη κε ηε ρξήζε ησλ ζρέζεσλ 3.52 θαη 3.56, έρνπκε: 

k r 

 

 
yskr ysrk 

ykr 

Ιr Ιk 
Ιr 
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*
~ ~ ~

* * *~ ~ ~ ~*
2 2

Re Re

Re Re

kr k k skr kr k r

kr k skr k kr k r kr

S V V y y V V

S V y V y V V y

 

Με ηε ρξήζε ηεο ζρέζεο 3.55, έρνπκε: 

~
2

~
2

Re Re cos sin cos sin

Re cos sin

kr k skr skr kr kr k r k k r r kr kr

kr k skr kr k r kr k r kr k r

S V g jb g jb V V j j g jb

S V g g V V g b

(3.57) 

Αληίζηνηρα, γηα ηελ αληίζηξνθε ξνή ηζρχνο έρνπκε: 

~ *

Re Rerk r rS V I  

θαη κε ηε ρξήζε ησλ ζρέζεσλ 3.52 θαη 3.56, είλαη: 

*
~ ~ ~

* * *~ ~ ~ ~*
2 2

Re Re

Re Re

rk r r srk kr r k

rk r srk r kr r k kr

S V V y y V V

S V y V y V V y

 

Με ηε ρξήζε ηεο ζρέζεο 3.55, είλαη: 

~
2

~
2

~
2

Re Re cos sin cos sin

Re cos sin

Re cos sin

rk r srk srk kr kr r k r r k k kr kr

rk r srk kr r k kr r k kr r k

rk r srk kr k r kr k r kr k r

S V g jb g jb V V j j g jb

S V g g V V g b

S V g g V V g b

(3.58) 

Οπφηε, απφ ηελ ζρέζε 3.54, κέζσ ησλ ζρέζεσλ 3.57 θαη 3.58, πξνθχπηνπλ νη 

απψιεηεο ηεο γξακκήο k-r: 

2 2 2 2 2 coskr k r kr k skr r srk k r kr k rP V V g V g V g V V g             (3.59) 

 ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε ίδηα ηηκή εγθαξζίσλ αγσγηκνηήησλ ( skr srkg g ), 

ηφηε ν ηχπνο παίξλεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 

2 2 2 coskr k r kr skr k r kr k rP V V g g V V g                    (3.60) 
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 Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζρέζε γηα ηεο απψιεηεο γξακκήο 

κεηαζρεκαηηζηή [11]. Σν ηζνδχλακν – Π κηαο γξακκήο ηέηνηνπ είδνπο απεηθνλίδεηαη 

ζην παξαθάησ ζρήκα: 

 

ΥΖΜΑ 5: ΗΟΓΤΝΑΜΟ – Π ΓΡΑΜΜΖ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΖ 

 

 ην παξαπάλσ ζρήκα θαίλεηαη φηη ζηηο ζέζεηο ησλ αγσγηκνηήησλ ππάξρνπλ 

αληίζηνηρεο πνζφηεηεο ζπλαξηήζεη ηεο ελ ζεηξά αγσγηκφηεηαο yt ηνπ 

κεηαζρεκαηηζηή. πγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ νη αθφινπζεο 

αληηζηνηρίεο: 

t
kr

y
y

a
 

2

1
skr t

a
y y

a
 

1
srk t

a
y y

a
 

 Καηά ζπλέπεηα, νη απψιεηεο γξακκήο k-r κεηαζρεκαηηζηή δίλνληαη απφ ηελ 

παξαθάησ ζρέζε: 

2
2

2
2 cosk t

kr r t k r k r

V g
P V g V V

a a
                         (3.61) 

 πγθξίλνληαο ηηο ζρέζεηο 3.61 θαη 3.60, ζπκπεξαίλνπκε φηη κπνξεί λα 

παξαρζεί έλαο γεληθφο ηχπνο απσιεηψλ είηε γηα γεληθή γξακκή ΗΔ είηε γηα γξακκή 

κεηαζρεκαηηζηή. Απηφο είλαη ν εμήο: 

k r 

 Πλευρά 

Μ/Σ 

1
t

a
y

a

 

2

1
t

a
y

a

ysrk 

ty

a
 

Ιr Ιk 
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2
2

2
2 cosk kr

kr r kr skr k r k r

V g
P V g g V V

a a
                   (3.62) 

Γηα ηελ πεξίπησζε γεληθήο γξακκήο, είλαη α=1 θη έηζη αλαγφκαζηε ζηνλ ηχπν 3.60. 

Γηα ηελ πεξίπησζε γξακκήο κεηαζρεκαηηζηή, ζα ηζρχεη ε αληηζηνηρία kr tg g  

θαζψο επίζεο gskr = 0, νπφηε αλαγφκαζηε ζηνλ ηχπν 3.61. 

 ε απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία ν ηχπνο απηφο ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκνο γηαηί 

είρακε πεξηπηψζεηο είηε γεληθψλ γξακκψλ κε ίζεο ηηκέο εγθαξζίσλ ρσξεηηθνηήησλ, 

είηε γξακκψλ κεηαζρεκαηηζηψλ. ην εμήο, νη ζρέζεηο πνπ αθνινπζνχλ 

ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηε ζρέζε 3.62. 

 Δθαξκφδνληαο ηε ζρέζε 3.62 γηα ηηο απψιεηεο ηζρχνο ζε κηα γξακκή σο πξνο 

ηε κεηαβνιή ηνπ θνξηίνπ ζε έλα δπγφ ηνπ δηθηχνπ ζα έρνπκε: 

di

T

rk

di

rk

di

rk

P

g

x

g

x

P

P

P

dP

dP









































1

                                  (3.63) 

φπνπ x ην δηάλπζκα 3.19, θαη g νη εμηζψζεηο ξνήο θνξηίνπ ζηε κνξθή g = 0. 

 Τπνινγίδνπκε ηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ηελ εμίζσζε ηεο 

επαηζζεζίαο: 

 
di

rk

P

P



   

Ο παξάγνληαο Pdi δελ εκθαλίδεηαη ζηε ζρέζε 3.62, επνκέλσο 0


 

di

rk

P

P
 . 

 
x

P rk



 
 

Έρνπκε: 
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n

rk

mn

rk

n

rk

r

rk

k

rk

rk

rk

V

P

V

P

P

P

P

P

x

P









1

2









                                                          (3.64) 

 

0


 

x

rkP


, x k, r 

 

2 sink r kr
k r k r

k

P g
V V

a
 

 

2 sink r kr
k r k r

r

P g
V V

a
 

 

2
2 2 cosk r k kr

kr skr r k r

k

P V g
g g V

V a a
 

 

2 2 cosk r kr
r kr skr k k r

r

P g
V g g V

V a
 

 

 
g

x




 

Όπσο έρεη πεξηγξαθεί θαη πξνεγνπκέλσο, ε ζπλάξηεζε g εθθξάδεη ηηο εμηζψζεηο 

ξνήο θνξηίνπ, νη νπνίεο παξαγσγηδφκελεο σο πξνο ην δηάλπζκα x ζα καο δψζνπλ 

ηελ Ιαθσβηαλή κήηξα ηεο κεζφδνπ Newton- Raphson. Η κήηξα απηή δελ 

εμαξηάηαη απφ ηε ζπλάξηεζε ησλ απσιεηψλ ηζρχνο ή απφ ην δπγφ σο πξνο ηνλ 

νπνίν ζέινπκε λα εθθξάζνπκε ηε κεηαβνιή ηεο ηζρχνο, αιιά είλαη ζηαζεξή γηα 
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φια ηα Pkr θαη Pdi. Δμαξηάηαη κφλν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ θαη ην 

επίπεδν ιεηηνπξγίαο ηνπ. Έηζη ζα έρνπκε: 

P P

Q Q

f f

Vg

f fx

V





  
    
  
 
  

                                                         (3.65) 

φπνπ ηα fP, fQ, δίλνληαη απφ ηηο ζρέζεηο 3.16 θαη 3.17 

 

 
diP

g




 

Έζησ φηη ν δπγφο ηαιάλησζεο βξίζθεηαη ζηε ζέζε num: 

0

0

1, 1

0

di

g

n iP

 
 
 
 

  
   

 
 
 

, αλ num< i                              (3.66) 

 

0

0

1,

0

di

g

n iP

 
 
 
 

  
  

 
 
 

 , αλ num> i                                         (3.67) 

 

Μπνξνχκε επνκέλσο λα ππνινγίζνπκε ηα κεγέζε 
di

rk

P

P



  , 
x

P rk



 
 , 

g

x




 , 

diP

g




 θαη 

ηειηθά ηελ επαηζζεζία ησλ απσιεηψλ ηζρχνο ηεο γξακκήο k-r σο πξνο ηε 

κεηαβνιή ηνπ θνξηίνπ ζε έλα δπγφ i. 

 

 

3.3.2  Οηθνλνκηθό όθεινο από ηε κείωζε ηωλ απωιεηώλ ηζρύνο 

 

 Έρνληαο ππνινγίζεη ηελ επαηζζεζία ησλ απσιεηψλ ηζρχνο κηαο γξακκήο σο 

πξνο κηα κεηαβνιή ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ έλα δπγφ i κπνξνχκε λα 

εθηηκήζνπκε ην φθεινο πνπ είλαη δπλαηφ λα απνθνκίζνπκε απφ ηελ κείσζε ησλ 

απσιεηψλ ηζρχνο. Έρνπκε : 
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di

rk

i
dP

dP ,
  

diiirk dPdP  ,                                                       (3.68) 

 Γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα dh, φπνπ ε νξηαθή ηηκή ζπζηήκαηνο ζα είλαη ι, ζα 

έρνπκε  δηαθνξά ζηηο απψιεηεο 
irkdP , , επνκέλσο ζα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα 

εμνηθνλνκήζνπκε dhdP
irk  ,  € απφ κηα αχμεζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ηνλ δπγφ i. Αληηθαζηζηψληαο ηε ζρέζε 3.68 ζηελ ηειεπηαία θαη 

νινθιεξψλνληαο γηα φιεο ηηο ψξεο πνπ ζα έρνπκε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ κνλάδεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο, κπνξνχκε λα βξνχκε ην ζπλνιηθφ φθεινο 

απφ θάζε δπγφ i, 



hopt

DGiiAVLi dhhPS
0

)(  €                                     (3.69) 

 Γηαηξψληαο ηελ παξαπάλσ ζρέζε κε PDGi θαη κε ην 1000, αλ ζεσξήζνπκε φηη 

ε νξηαθή ηηκή ζπζηήκαηνο είλαη εθθξαζκέλε ζε €/ MWh, κπνξνχκε λα βξνχκε ην 

φθεινο ζε €/KW, ελψ αλ δηαηξέζνπκε επηπιένλ κε ηηο ψξεο γηα ηηο νπνίεο έρνπκε 

ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο κπνξνχκε λα βξνχκε ην φθεινο 

γηα θάζε KWh: 




hopt

opt

i

AVLi dhh
h

S
0

)(
1000




  €/ KWh                          (3.70)  

 

 

3.4  Τπνινγηζκόο ηεο κεηαβνιήο ηεο ηάζεο εμαηηίαο ηεο Γηεζπαξκέλεο 

Παξαγωγήο 

 

3.4.1  Τπνινγηζκόο ηεο επαηζζεζίαο ηεο ηάζεο ωο πξνο ηε κεηαβνιή ηεο ηζρύνο 

ζε δπγό ηνπ δηθηύνπ 

 

 ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ππνινγηζκφο ηεο επαηζζεζίαο ηεο ηάζεο ηνπ δπγνχ k σο 

πξνο κηα κεηαβνιή ηεο ηζρχνο ζε έλα δπγφ i ηνπ δηθηχνπ. Ο ππνινγηζκφο ηεο 

επαηζζεζίαο ηεο ηάζεο είλαη ζρεηηθά πην απιφο απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηζρχνο ηνπ 

ξεχκαηνο θαη ηεο ηζρχνο γξακκψλ ηνπ δηθηχνπ. Η επαηζζεζία γ επνκέλσο ηεο ηάζεο 

κπνξεί λα γξαθεί σο: 

di

k

dP

Vd
~

                                                                    (3.71) 
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Γξάθνπκε ηελ ηάζε ηνπ δπγνχ k ζηε κνξθή: 

)sin(cos
~

kkkk jVV                                                  (3.72) 

Δθαξκφδνληαο ηε ζρέζε 3.26 γηα ηελ ηάζε ηνπ δπγνχ k σο πξνο ηε κεηαβνιή ηεο 

ηζρχνο ζε έλα δπγφ ηνπ δηθηχνπ ζα έρνπκε: 

di

T

k

di

k

di

k

P

g

x

g

x

V

P

V

dP

Vd





































1~~~

                                   (3.73) 

φπνπ x ην δηάλπζκα 3.19, θαη g νη εμηζψζεηο ξνήο θνξηίνπ ζηε κνξθή g = 0. 

 Τπνινγίδνπκε ηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ηελ εμίζσζε ηεο 

επαηζζεζίαο: 

 
di

k

P

V




~

 

Ο παξάγνληαο Pdi δελ εκθαλίδεηαη ζηε ζρέζε 3.72, επνκέλσο 0

~






di

k

P

V
. 

 
x

Vk




~

 

Έρνπκε: 


































































n

k

mn

k

k

k

k

k

V

V

V

V

V

P

x

V







1

2

~

~

~

~ 



                                                          (3.74) 

 

0

~






x

kV


 , x k, r 

 

Γηα x= k ζα έρνπκε: 

kk

k

k V
V




sin

~





                                               (3.75) 
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Γηα ηελ παξάγσγν σο πξνο ηελ ηάζε ζα έρνπκε: 

0

~






x

k

V

V
, x k, r 

 

Γηα x= k ζα έρνπκε: 

kk

k

k j
V

V
 sincos

~





                                          (3.76) 

 

 
g

x




 

Όπσο έρεη πεξηγξαθεί θαη πξνεγνπκέλσο, ε ζπλάξηεζε g εθθξάδεη ηηο εμηζψζεηο 

ξνήο θνξηίνπ, νη νπνίεο παξαγσγηδφκελεο σο πξνο ην δηάλπζκα x ζα καο δψζνπλ 

ηελ Ιαθσβηαλή κήηξα ηεο κεζφδνπ Newton - Raphson. Η κήηξα απηή δελ 

εμαξηάηαη απφ ηε ζπλάξηεζε ησλ απσιεηψλ ηζρχνο ή απφ ην δπγφ σο πξνο ηνλ 

νπνίν ζέινπκε λα εθθξάζνπκε ηε κεηαβνιή ηεο ηζρχνο, αιιά είλαη ζηαζεξή γηα 

φια ηα Pkr θαη Pdi. Δμαξηάηαη κφλν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ θαη ην 

επίπεδν ιεηηνπξγίαο ηνπ. Έηζη ζα έρνπκε: 

 

P P

Q Q

f f

Vg

f fx

V





  
    
  
 
  

                                                   (3.77) 

 

φπνπ ηα fP, fQ, δίλνληαη απφ ηηο ζρέζεηο 3.16 θαη 3.17. 

 

 

 
diP

g




 

Έζησ φηη ν δπγφο ηαιάλησζεο βξίζθεηαη ζηε ζέζε num: 

 

0

0

1, 1

0

di

g

n iP

 
 
 
 

  
   

 
 
 

 , αλ num< i                             (3.78) 
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0

0

1,

0

di

g

n iP

 
 
 
 

  
  

 
 
 

 , αλ num> i                                  (3.79) 

 

Μπνξνχκε επνκέλσο λα ππνινγίζνπκε ηα κεγέζε 
di

rk

P

P



  , 
x

P rk



   , 
g

x




 , 

diP

g




 θαη 

ηειηθά ηελ επαηζζεζία ηεο ηάζεο ηνπ δπγνχ k σο πξνο ηε κεηαβνιή ηνπ θνξηίνπ 

ζε έλα δπγφ i. 

 

 

3.4.2  Τπνινγηζκόο ηεο κεηαβνιήο ηεο ηάζεο κέζω ηωλ ζπληειεζηώλ 

επαηζζεζίαο 

 

 Έρνληαο βξεη ηνλ ηξφπν γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ επαηζζεζία ηεο ηάζεο 

κπνξνχκε λα βξνχκε πιένλ πσο κεηαβάιιεηαη ε ηάζε απφ ηελ παξνπζία 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο κέζα ζε έλα δίθηπν.  

 Γηα κηα δεδνκέλε θφξηηζε ηνπ δηθηχνπ, γηα έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν 

ιεηηνπξγίαο δειαδή, ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηνπο ζπληειεζηέο επαηζζεζίαο ηεο 

ηάζεο σο πξνο θάζε δπγφ ζηνλ νπνίν έρνπκε δηεζπαξκέλε παξαγσγή. Ήδε απφ ην 

πξφζεκν ησλ ζπληειεζηψλ επαηζζεζίαο ζα είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε αλ ε 

παξνπζία ησλ κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο επηδξά κε απμεηηθφ ηξφπν ή φρη 

ζηηο ηάζεηο ησλ δπγψλ ηνπ δηθηχνπ. Γηα ην κέγεζνο ηεο κεηαβνιήο ζα έρνπκε: 


di

ki

ki
dP

Vd
~

  

 dikiki dPVd 
~

 

kiDGkiki VPV
~

)(
~ '                                                    (3.80) 

 πλδπάδνληαο ηηο κεηαβνιέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ φιεο ηηο κνλάδεο 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ζα έρνπκε γηα ηε ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηελ ηάζε ελφο δπγνχ 

k απφ απηέο ηηο κνλάδεο: 

' ( ( ))k ki DG ki

i

V P V                                          (3.81) 
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3.5  Τπνινγηζκόο ηνπ νηθνλνκηθνύ νθέινπο από ηε κείωζε ηεο ηηκήο ηνπ 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο  εμαηηίαο ηεο Γηεζπαξκέλεο Παξαγωγήο 

 

 Η θακπχιε ηηκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο- δήηεζεο ηζρχνο απνηππψλεη ην πσο 

κεηαβάιιεηαη ε ηηκή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο. 

Γεληθά θαζψο κεγαιψλεη ην θνξηίν ζα έρνπκε θαη αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο, θάηη πνπ είλαη ινγηθφ. Μηα ηππηθή κνξθή ηεο θακπχιεο απηήο θαίλεηαη 

ζηε ζπλέρεηα: 

 

ΥΖΜΑ 6: ΚΑΜΠΤΛΖ ΕΖΣΖΖ – ΣΗΜΖ ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ 

 

 Πξνζεγγίδνληαο ηελ θακπχιε απφ κηα αλαιπηηθή ζπλάξηεζε, ζα κπνξέζνπκε 

λα ππνινγίζνπκε ηε κείσζε ηεο ηηκήο ι ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ηελ παξνπζία 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο πνπ ζα εθθξαζηεί σο κείσζε ηεο δήηεζεο d. Θα 

ζεσξήζνπκε πσο ε θακπχιε κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί απφ κηα εθζεηηθή ζπλάξηεζε, 

κηα ζπλάξηεζε δειαδή ηεο κνξθήο: 

deCd  )(                                                            

(3.82) 

φπνπ ι: ε ηηκή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 

         d: ε δήηεζε, 

         C, ζ: ζηαζεξέο ηεο ζπλάξηεζεο. 

 Μηα κεηαβνιή ζηε δήηεζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζα έρεη σο ζπλέπεηα κηα 

αληίζηνηρε κείσζε ζηελ ηηκή θαη ε κεηαβνιή απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ξπζκφ: 

Ζήτηση
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deC
d








                                                        (3.83) 

Η κεηαβνιή επνκέλσο ηεο ηηκήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα κηθξέο απνθιίζεηο ηεο 

δήηεζεο ηζρχνο γχξσ απφ ην επίπεδν ζην νπνίν έρεη ππνινγηζηεί ε ζρέζε 3.83 ζα 

κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ ηε ζρέζε: 

deC d                                                     (3.84) 

 Θεσξψληαο ηε παξαγσγή ηζρχνο απφ κνλάδεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ζαλ 

κείσζε ηεο δήηεζεο ηζρχνο, ε κείσζε ζηελ ηηκή ηνπ ξεχκαηνο εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο κηα δεδνκέλε ψξα ηνπ ρξφλνπ j ζα κπνξεί λα εθθξαζηεί 

σο: 

DG

d

j PeC     € / MWh                              (3.85) 

 Δίλαη θαλεξφ πσο ε παξαπάλσ ζρέζε ζα ηζρχεη γηα κηθξέο κφλν δηεηζδχζεηο 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο, αθνχ δελ είλαη γξακκηθή. 

 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ελέξγεηαο πνπ αγνξάδεηαη απφ ηνπο παξαγσγνχο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ζπκβνιαίσλ κε πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο 

πψιεζεο. Δίλαη ζαθέο φηη ε ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ πσιείηαη κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ζα κείλεη αλεπεξέαζηε. Η ηηκή πνπ είλαη δπλαηφ λα επεξεαζηεί απφ ηε 

δηείζδπζε δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο, αλ βέβαηα έρνπκε αξθεηά ζεκαληηθή δηείζδπζε 

ηθαλή λα επεξεάζεη ηηο ηηκέο, είλαη απηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αγνξά ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ηελ σξηαία αγνξά. Η δήηεζε απφ ηελ σξηαία αγνξά απνηειεί έλα 

πνζνζηφ κφλν ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο ηζρχνο. Θα ζπκβνιίζνπκε ην πνζνζηφ απηφ 

ηεο δήηεζεο κε ξ. 

 Δπνκέλσο γηα κηα ψξα ηνπ ρξφλνπ j, φπνπ ζα έρνπκε αγνξαπσιεζίεο ζηελ 

σξηαία αγνξά ηζρχνο jd  ην φθεινο ζα είλαη: 

jDG

d

PRj dPeCS   
                                            (3.86) 

 Γηα φιεο ηηο ψξεο ηνπ ρξφλνπ επνκέλσο γηα ηηο νπνίεο ζα έρνπκε ιεηηνπξγία 

κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ζα έρνπκε φθεινο: 


j

jDG

d

PR dPeCS j 


 

 
j

jDG

d

PR dPeCS j
                                           (3.87) 
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4.  Μηθξνδίθηπα  [12] 

 

4.1  Δηζαγωγή 

 

 Η ηδέα ηνπ κηθξνδηθηχνπ (κGrid) πξνθχπηεη σο έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν λα 

ελζσκαησζεί ε κηθξνπαξαγσγή (κG) ζηα δίθηπα ρακειήο ηάζεο θαη ηαπηφρξνλα λα 

βειηησζνχλ ηα πηζαλά ηεο νθέιε. Πξνυπνζέζεηο ηερληθνχ ραξαθηήξα γηα ηε ζχλδεζε 

ησλ κηθξνδηθηχσλ ζε δίθηπα ρακειήο ηάζεο έρνπλ κειεηεζεί έηζη ψζηε λα γίλεη ε 

ηδέα απηή ηερλνινγηθά εθηθηή θαη αζθαιήο ζηε ιεηηνπξγία. Παξ‟ φια απηά, ην 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηελ νηθνλνκηθή ελζσκάησζε ηεο κηθξνπαξαγσγήο θαη ησλ 

κηθξνδηθηχσλ ζηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο, παξά ην φηη είλαη ζεκειηψδεο, δελ είλαη 

αθφκα νινθιεξσκέλν. 

 Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε ελζσκάησζε ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ζηα 

ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απμάλεηαη, θπξίσο εμαηηίαο ηεο ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο αιιά θαη γηα πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο. Η δηαζχλδεζε ηεο δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο έρεη θπξίσο πεξηνξηζηεί ζηα επίπεδα κέζεο θαη πςειήο ηάζεο ιφγσ 

ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ αηηηψλ θαη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο. Παξ‟ φια απηά, ε αλάπηπμε 

ησλ γελλεηξηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ειεθηξνληθψλ δηεπαθψλ, ε κείσζε ησλ ηηκψλ 

ηνπο θαη νη ζηφρνη ησλ ελεξγεηαθψλ πνιηηηθψλ έρνπλ απμήζεη ην ελδηαθέξνλ ζηε 

δηαζχλδεζε ησλ κηθξψλ γελλεηξηψλ (κηθξνγελλεηξηψλ) ζηα δίθηπα ρακειήο ηάζεο. 

Οη κηθξνγελλήηξηεο κπνξεί λα είλαη θπςέιεο θαπζίκνπ, κηθξνηνπξκπίλεο, κεραλέο 

εζσηεξηθήο θαχζεο θαη θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα κε ελδεηθλχκελε ηηκή θιίκαθαο σο 

100kW. 

 Η απιή ελζσκάησζε ηεο κηθξνπαξαγσγήο ζε δίθηπα ρακειήο ηάζεο, 

παξφκνηα κε απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ελζσκαησζεί ε δηεζπαξκέλε παξαγσγή 

ζηα δίθηπα κέζεο ηάζεο, πηζαλφλ λα έρεη σο απνηέιεζκα ηερληθά πξνβιήκαηα ζε 

δίθηπα ρακειήο θαη κέζεο ηάζεο (ππεξηάζεηο, αχμεζε ζε ιαλζαζκέλα επίπεδα, 

αληζνξξνπία ηάζεο, ππεξθφξησζε, θηι), θπξίσο φηαλ ε δηείζδπζε ηεο 

κηθξνπαξαγσγήο είλαη πςειή [13],[14],[15]. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε ζχλδεζε ηεο 

κηθξνπαξαγσγήο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε κία επέιηθηε πξνζέγγηζε 

ηθαλή λα ειέγμεη ελδερφκελα ηερληθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχλδεζε 

κεγαιχηεξνπ πιήζνπο κνλάδσλ κηθξνπαξαγσγήο. Η ηδέα ηνπ κηθξνδηθηχνπ αλαδχεηαη 

σο έλαο πηζαλφο ηξφπνο ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε ζχλδεζε κεγαιχηεξνπ πιήζνπο 

κνλάδσλ κηθξνπαξαγσγήο ζηα δίθηπα ρακειήο ηάζεο [13], [14], [15], [16], [17]. 
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4.2  Οξηζκόο 

 

 Έλα κηθξνδίθηπν είλαη ε ζχλδεζε ελφο δηθηχνπ δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο, 

κηθξνγελλεηξηψλ, ζπζθεπψλ δήηεζεο θαη απνζήθεπζεο, πνπ έρνπλ κεξηθέο ηνπηθέο 

ζπληνληζκέλεο ιεηηνπξγίεο [16], [18], [19]. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηθηχνπ, έλα 

κηθξνδίθηπν ιεηηνπξγεί σο έλα απηφλνκν ειέγμηκν ζχζηεκα ην νπνίν παξέρεη ηζρχ 

θαη ζέξκαλζε ζηελ ηνπηθή πεξηνρή ηνπ [20] θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη 

ηε δήηεζε ζε επείγνπζεο θαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ, έλα κηθξνδίθηπν κπνξεί λα 

ιεηηνπξγεί δηαζπλδεδεκέλν κε ην δίθηπν δηαλνκήο ή απνκνλσκέλν ζε ζρέζε κε απηφ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπηθέο πεγέο. Η ηδέα ηνπ κηθξνδηθηχνπ αληαπνθξίλεηαη ζε έλαλ 

ηειείσο λέν ηξφπν πνπ θαηαλννχκε ηα δίθηπα ρακειήο ηάζεο κε ελδερφκελα νθέιε 

πέξαλ ηεο εχθνιεο ελζσκάησζεο ηεο κηθξνπαξαγσγήο, θπξίσο ζρεηηθά κε ηε 

βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηε δηαρείξηζε ελέξγεηαο [21]. 

 

 

4.3  Μεραληζκνί αλάπηπμεο κηθξνπαξαγωγήο – κηθξνδηθηύωλ 

 

 Η επηηπρήο αλάπηπμε ηεο κηθξνπαξαγσγήο θαη ησλ κηθξνδηθηχσλ εμαξηάηαη 

απφ ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ νξίδεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηνλ νηθνλνκηθφ θαλνληζκφ, ν νπνίνο πξέπεη λα δεκηνπξγεί έλα επαξθέο 

επίπεδν πεδίνπ δξάζεο [17]. Οξίδνληαο ηνλ νηθνλνκηθφ θαλνληζκφ είλαη ζεκαληηθφ 

έρνπκε ππφςε φηη ε κηθξνπαξαγσγή θαη ηα κηθξνδίθηπα είλαη ζηε δπζκελή ζέζε λα 

αληαγσλίδνληαη εθαξκνζκέλεο ηερλνινγίεο, νη νπνίεο έρνπλ σθειεζεί γηα έλα 

ζεκαληηθφ δηάζηεκα, απφ ηε καδηθή ρξήζε ηνπο θαη ηα γλσζηά απνηειέζκαηά ηνπο 

[22]. Όπσο άιιεο ηερλνινγίεο πνπ αλαπηχζζνληαη, ε κηθξνπαξαγσγή θαη ηα 

κηθξνδίθηπα δελ έρνπλ θζάζεη αθφκα ζε κία ψξηκε θαηάζηαζε αλάπηπμεο θαη ζηελ 

βέιηηζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο φζνλ αθνξά ην θφζηνο θαη ηελ αμηνπηζηία. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη απηέο νη ηερλνινγίεο ρξεηάδνληαη ρξφλν έηζη ψζηε λα βειηησζεί ζηαδηαθά 

ε ζπκπεξηθνξά ηνπο κέζα απφ ηε δηαδηθαζίαο ηεο «εθκάζεζεο κέζα απφ ηε ρξήζε» ή 

ηεο «εθκάζεζεο κέζα απφ ηελ πξάμε» [22]. Γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηελ πξφνδν ζηελ 

δηαδηθαζία εθκάζεζεο, είλαη απαξαίηεην λα ζηγνπξέςνπκε φηη απηέο νη ηερλνινγίεο 

πηνζεηνχληαη ζε ζηελά πιαίζηα αγνξάο. Οπφηε, θίλεηξα απαηηνχληαη ψζηε λα 

δεκηνπξγεζνχλ ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηηο εθαξκνζκέλεο ηερλνινγίεο θαη 

ζηελ κηθξνπαξαγσγή θαη ηα κηθξνδίθηπα, θάλνληαο ειθπζηηθή ηελ επέλδπζε ζε απηέο 

ηηο ηερλνινγίεο [22]. Οη θχξηνη κεραληζκνί – θίλεηξα (ηνπιάρηζηνλ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο είλαη 

ζρέδηα ηξνθνδφηεζεο θαη ζπζηήκαηα κεξηδίσλ. Απηνί νη κεραληζκνί έρνπλ ηνλ ίδην 

ζηφρν ηεο πξνψζεζεο ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο, αιιά νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο 

ηνλ πεηπραίλνπλ είλαη πνηθίινη. 
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 Οπνηνζδήπνηε κεραληζκφο – θίλεηξν πηνζεηεζεί πξέπεη λα είλαη απιφο, 

απνδνηηθφο, απνηειεζκαηηθφο, ζηαζεξφο θαη εχθνινο ζηελ εθαξκνγή. Δπηπιένλ, 

πξέπεη λα ρξεκαηνδνηείηαη (αο ζεκεησζεί φηη κία εκθαλήο δηαθνξά ππάξρεη κεηαμχ 

ηνπ κεραληζκνχ – θηλήηξνπ θαη ηεο πεγήο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ). Η πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο κπνξεί λα είλαη έλαο ζπλδπαζκφο απφ νηθνλνκηθέο ζπλεηζθνξέο 

δηαθφξσλ νληνηήησλ φπσο: νη δηαρεηξηζηέο ησλ δηθηχσλ, ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο, 

έζνδα απφ ηνπο θφξνπο, πξφζηηκα ξχπαλζεο, θηι. Η μερσξηζηή ζπλεηζθνξά θάζε 

νληφηεηαο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηα κεξίδηα ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαη νθέινπο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε κηθξνπαξαγσγή θαη ηα κηθξνδίθηπα πνπ πεξηιακβάλνπλ. Όπσο 

ζπκβαίλεη ζπρλά κε ηε δηεζπαξκέλε παξαγσγή, ηα θφζηε θαη ηα νθέιε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάπηπμε ησλ κνλάδσλ κηθξνπαξαγσγήο θαη ησλ κηθξνδηθηχσλ 

ηείλνπλ λα αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθέο νληφηεηεο κε αζχκκεηξν ηξφπν (γηα 

παξάδεηγκα, νη πηζαλνί ππεχζπλνη αλάπηπμεο ηεο κηθξνπαξαγσγήο θαη ησλ 

κηθξνδηθηχσλ ίζσο λα κελ αληακεηθζνχλ γηα ηα νθέιε πνπ απηέο νη δνκέο κπνξνχλ 

λα παξέρνπλ). 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ θνζηψλ θαη ησλ νθειψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε ηεο κηθξνπαξαγσγήο θαη ησλ κηθξνδηθηχσλ είλαη, ζχκθσλα κε ηελ 

πξνεγνχκελε αλάιπζε, ην πξψην βήκα ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο ελφο 

κεραληζκνχ – θηλήηξνπ θαη ηεο πεγήο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ. Σν επφκελν βήκα είλαη ν 

νξηζκφο ησλ αξρψλ κε βάζε ηηο νπνίεο πνζνηηθνπνηνχληαη θαη κνηξάδνληαη απηά ηα 

θφζηε θαη ηα νθέιε. Η δηαδηθαζία δηαλνκήο αληηζηνηρεί ζηε κεηαβίβαζε ησλ νθειψλ 

κε έλαλ ηέηνην ηξφπν ψζηε φινη νη ζρεηηθνί επηρεηξεζηαθνί κέηνρνη λα ιακβάλνπλ έλα 

φθεινο δηθηχνπ. Αλ απηή ε κεηαβίβαζε δελ γίλεηαη, θάπνηνη παξάγνληεο πνπ έρνπλ 

πεξηζζφηεξα θφζηε παξά νθέιε δελ ζα ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο κηθξνπαξαγσγήο θαη ησλ κηθξνδηθηχσλ θαη πξνθχπηνπλ ηερλεηά 

εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ νληνηήησλ. 

 

 

4.4  Δπηδξάζεηο ηνπ κηθξνδηθηύνπ ζηε ιεηηνπξγία ελόο ζπζηήκαηνο 

 

4.4.1  Πιενλεθηήκαηα ηωλ κηθξνδηθηύωλ 

 

 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. Η δπλαηφηεηα απνκνλσκέλεο ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη 

ζηνλ θαηαλαισηή πνπ αλήθεη ζην εθάζηνηε κηθξνδίθηπν ηελ αδηάιεηπηε 
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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. Η 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, 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. Η 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 Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ε δπλαηφηεηα ηνπηθήο θάιπςεο 

ηνπ θνξηίνπ απφ ην Μηθξνδίθηπν πξνζθέξεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα. Η 

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.). 
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 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). Η δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε ην θεληξηθφ 

δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε παξαιιειηζκέλε ιεηηνπξγία θαζηζηά δπλαηή ηελ 

αληαιιαγή ελέξγεηαο. Γειαδή, ηελ παξνρή πιενλάδνπζαο ελέξγεηαο ζε 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 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. 

 

 

4.4.2  Λεηηνπξγηθά νθέιε γηα ην δίθηπν 

 

 Η 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 
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εμαξηψληαη απφ ηελ ηάζε ελψ ν ππνινγηζκφο απηψλ ησλ ηάζεσλ είλαη ην αληηθείκελν 

ηεο ξνήο ηζρχνο. 

 Η 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. 

 

 

4.4.3  Πνηόηεηα ηζρύνο θαη αμηνπηζηία Μηθξνδηθηύνπ 

 

 Η 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.  

 Ο ηνπηθφο έιεγρνο ζηελ πνηφηεηα θαη αμηνπηζηία ηζρχνο πνπ ηξνθνδνηεί ηα 

θνξηία εληφο κηθξνδηθηχνπ, είλαη έλα πεδίν ην νπνίν 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 
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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 

είλαη πςειήο επαηζζεζίαο θαη ζπλεπψο πςειψλ απαηηήζεσλ σο πξνο ηελ πνηφηεηα 

ηζρχνο θαη ηελ αμηνπηζηία παξνρήο. 

 Μέρξη ζηηγκήο δελ είλαη μεθάζαξν εάλ ηα θνξηία ρακειψλ απαηηήζεσλ 

μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ηα θξίζηκα πνπ έρνπλ απμεκέλεο απαηηήζεηο PQR. Παξ‟ φια 

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.  

 Η ιεηηνπξγία ησλ κηθξνδηθηχσλ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ θνξηίνπ κε ρακειέο απαηηήζεηο PQR, 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. Η αλάιπζε ησλ PQR απαηηήζεσλ ζε κνξθή ππξακίδαο ζα 

κπνξνχζε πηζαλά λα νδεγήζεη ζηε ζπιινγή ησλ θνξηίσλ νκνεηδψλ απαηηήζεσλ ζε 
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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 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. Η 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. 

 

 

4.5  Οθέιε θαη θόζηε ηωλ κηθξνδηθηύωλ 

 

 Η ζχλδεζε ησλ κνλάδσλ κηθξνπαξαγσγήο θαη ησλ κηθξνδηθηχσλ ζε δίθηπα 

ρακειήο ηάζεο επηθέξεη έλα πιήζνο θνζηψλ θαη νθειψλ ησλ νπνίσλ ε 

πνζνηηθνπνίεζε κεξηθέο θνξέο δείρλεη δχζθνιε, επεηδή δελ κπνξνχλ φιεο νη 

πνζφηεηεο λα πξνζδηνξηζηνχλ μερσξηζηά [23]. Δπηπξνζζέησο, ε πνζνηηθνπνίεζε 

νξηζκέλσλ θνζηψλ θαη νθειψλ θαη ν επηκεξηζκφο ηνπο κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα 

δαπάλεο κεγαιχηεξεο ζε ζρέζε κε ηελ απνδνηηθή ηνπο αμία. πλεπψο, κφλν νη αμίεο 

πνπ ζπλδένληαη κε ην κεραληζκφ αγνξάο πξέπεη λα πνζνηηθνπνηνχληαη. Δπίζεο, αθνχ 

ππνζέηνπκε έλα πεξηβάιινλ αγνξάο, ε επίδξαζε ηεο κηθξνπαξαγσγήο θαη ησλ 

κηθξνδηθηχσλ ζηελ νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ σο θεληξηθή 
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παξαγσγή ή ε ιηαληθή πψιεζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο δελ είλαη ε αληίζηνηρε. 

Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα δηαζαθεληζηεί φηη ππάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηνπ κηθξνδηθηχνπ (θάηνρνη κνλάδσλ κηθξνπαξαγσγήο θαη θαηαλαισηέο) θαη ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ κεηφρσλ ηνπ κηθξνδηθηχνπ (κέιε ηνπ κηθξνδηθηχνπ, δηαρεηξηζηέο 

δηθηχσλ, πξνκεζεπηέο, θαηαλαισηέο θαη θνηλσλία). Έλα άιιν ζεκαληηθφ γεγνλφο 

είλαη φηη φιε ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη κέζσ κνλάδσλ κηθξνπαξαγσγήο 

εγρέεηαη ζην δίθηπν, αθφκα θη αλ ν ίδηνο ν θάηνρνο ηεο κνλάδαο κηθξνπαξαγσγήο 

είλαη επίζεο έλαο θαηαλαισηήο. Απηή είλαη ε επηθξαηνχζα θαηάζηαζε απηή ηε 

ζηηγκή ζηελ Διιάδα κε ηηο κνλάδεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. Απηφ απινπνηεί ηελ 

πνζνηηθνπνίεζε ησλ θνζηψλ θαη ησλ νθειψλ θαη απνθεχγεηαη ν ελδερφκελνο 

ιαλζαζκέλνο επηκεξηζκφο ηνπο. Δπίζεο, ππνζέηνπκε φηη φιε ε εγρεφκελε ελέξγεηα 

ζην δίθηπν ρακειήο ηάζεο θαηαλαιψλεηαη ζε απηφ ην δίθηπν. Απηή είλαη κία ινγηθή 

ππφζεζε ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ αξρηθή πεξίνδν αλάπηπμεο ηεο κηθξνπαξαγσγήο θαη 

ησλ κηθξνδηθηχσλ. 

 

 

4.5.1  Οθέιε ηεο κηθξνπαξαγωγήο (κG) 

 

4.5.1.1  Σηκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 

 Σν πξψην είδνο νθειψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηε κηθξνπαξαγσγή 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ απηή. 

Αθνχ ππνζέηνπκε φηη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κηθξνπαξαγσγή 

εγρέεηαη ζην δίθηπν θαη αγνξάδεηαη απφ ηνλ ζπκθσλεκέλν πξνκεζεπηή, ε νηθνλνκηθή 

αμία απηνχ ηνπ νθέινπο εμαξηάηαη απφ ην θφζηνο ηεο απφθηεζεο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ απηή ηελ νληφηεηα. Απηφ ην θφζηνο ηείλεη λα κεηαβάιιεηαη ζην ρξφλν 

αληαλαθιψληαο ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ζηελ αγνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Καηά 

ζπλέπεηα, ε ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κηθξνπαξαγσγή 

επίζεο ηείλεη λα κεηαβάιιεηαη ζην ρξφλν. Δπηπιένλ, ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ 

δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο κηθξνπαξαγσγήο επίζεο κεηαβάιιεηαη ζην ρξφλν. Γηα λα 

εμεγήζνπκε θαιχηεξα απηέο ηηο κεηαβνιέο, ην έηνο δηαηξέζεθε ζε νξηζκέλεο 

πεξηφδνπο p θαη θάζε ραξαθηεξηζηηθή εκέξα απφ θάζε εηήζηα πεξίνδν δηαηξέζεθε ζε 

πεξηφδνπο h (ψξεο αηρκήο, ψξεο κέζεο δήηεζεο θαη ψξεο ρακειήο δήηεζεο). ε απηέο 

ηηο πεξηπηψζεηο, ην ζπλνιηθφ εηήζην φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ κία ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία κηθξνπαξαγσγήο, 

εθθξαζκέλε ζε (€/kW έηνο), δίλεηαη απφ ηε ζρέζε 

h hh

w pp p
p h

B N VF                                              (4.1) 

φπνπ 
h

pN  είλαη ν αξηζκφο ησλ σξψλ ηεο εηήζηαο πεξηφδνπ p θαη εκεξήζηαο πεξηφδνπ 
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h, 
h

pF  
είλαη ν ζπληειεζηήο ηθαλφηεηαο γηα ηηο ίδηεο πεξηφδνπο θαη 

h

pV  είλαη ε ηηκή 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

 

4.5.1.2 Απνθεπγόκελεο απώιεηεο 

 

 Οη απνθεπγφκελεο, ζρεηηθά κε ηε δήηεζε, απψιεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

κεηψζεηο ηεο ξνήο θνξηίνπ ηνπ δηθηχνπ πνπ νθείινληαη ζηε κG είλαη άιιν έλα 

ζεκαληηθφ φθεινο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε. Η ηηκή ησλ απνθεπγνκέλσλ 

απσιεηψλ πξέπεη λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο απψιεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξφθεηηαη 

λα πξνθιεζνχλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ. πρλά νη απψιεηεο επηκεξίδνληαη 

ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ παξαγφλησλ ξχζκηζεο απσιεηψλ 

(loss adjustment factors – LAF), νη νπνίνη ζπλήζσο νξίδνληαη γηα δηαθνξεηηθά 

επίπεδα ηάζεο θαη γηα δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο φπσο [24] 

hh
f vh

h h

C C

p pp

P P



                                                 (4.2) 

φπνπ hp  είλαη νη ζπλνιηθέο εηήζηεο απψιεηεο ηνπ δηθηχνπ ζε πεξίνδν h, h

CP  ε 

ζπλνιηθή εηήζηα δήηεζε ζηελ ίδηα πεξίνδν, 
fp  θαη h

vp  είλαη νη ηηκέο ησλ απσιεηψλ 

κε δήηεζεο θαη ησλ απσιεηψλ ζρεηηθψλ κε ηε δήηεζε αληίζηνηρα ζε πεξίνδν h. 

 Τπνζέηνληαο έλα κνληέιν φπσο απηφ ζην ζρήκα 7 νη ζρεηηθέο κε ηε δήηεζε 

απψιεηεο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηε ζρέζε 

2

2ing

v ing

S
p R P

V


 
  

 
  κε  

2

2

(1 )R tg

V





                            (4.3) 

φπνπ 
inj inj injS P jQ   είλαη ε θαηλφκελε ηζρχο πνπ εγρέεηαη ζην δίθηπν, R ε 

ηζνδχλακε αληίζηαζε δηθηχνπ, V ε ηάζε ηνπ δπγνχ απφ φπνπ εγρέεηαη ε ηζρχο θαη 

ζεσξείηαη ζηαζεξή θαη cosθ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο πνπ επίζεο ζεσξείηαη ζηαζεξφο. 
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ΥΖΜΑ 7: ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΗΚΣΤΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΩΝ ΑΠΩΛΔΗΩΝ 

 

 Η ζρέζε (4.3) κπνξεί λα μαλαγξαθεί σο ζπλάξηεζε ηεο δήηεζεο CP  : 

2 1 4 1

2

C C

v

P P
p

 



    
                                       (4.4)  

ε απηή ηε ζρέζε, ε ηηκή ησλ βειηησκέλσλ απσιεηψλ ηνπ δηθηχνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζην CP . Με βάζε ηελ (4.4), κία έθθξαζε γηα ηνλ ζπληειεζηή απνθεπγνκέλσλ 

απσιεηψλ (δ) είλαη 

1
1

1 4 ( )

v

G C G

dp

dP P P 




  
 

                                  (4.5) 

Θεσξψληαο κία αξρηθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο κε 0GP   , ε ζρέζε (4.5) κπνξεί λα 

μαλαγξαθεί έηζη ψζηε λα δεηρζεί ε ζρέζε κεηαμχ δ θαη γ: 

2

1
1

2 (2 1) 1

h

jh

j
h h

j j j




  


 

  
                                     (4.6) 

φπνπ fp p   είλαη ην θιάζκα ησλ αξρηθψλ κε ζρεηηθψλ κε ηε δήηεζε απσιεηψλ 

θαη ην j αληηπξνζσπεχεη ην επίπεδν δηθηχνπ. 

 Η εμίζσζε (4.6) πξνέθπςε ζεσξψληαο φηη ε ξνή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κηθξνπαξαγσγή πεξηνξίδεηαη ζηα δίθηπα ρακειήο ηάζεο θαη 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί κφλν ζηα αλάληε δίθηπα. Όζνλ αθνξά ηα δίθηπα ρακειήο 

ηάζεο, κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ψζηε λα πνζνηηθνπνηεζνχλ νη  απνθεπγφκελεο 

απψιεηεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί αθνχ ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ 
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ηε κηθξνπαξαγσγή κπνξεί λα ξέεη ζε απηά ηα δίθηπα. Μία αλαιπηηθή κέζνδνο κπνξεί 

λα εθαξκνζηεί, πνπ επηηξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ 

απνθεπγνκέλσλ απσιεηψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αξηζκφ, ην κέγεζνο θαη ηελ 

ηνπνζεζία ησλ κηθξνγελλεηξηψλ, φπσο επίζεο απφ ην είδνο ηεο θαηαλνκήο δήηεζεο 

ζηα δίθηπα ρακειήο ηάζεο [25]. Οη απψιεηεο ζε έλα βξφρν ρακειήο ηάζεο, 

ζεσξψληαο φηη ην ξεχκα δήηεζεο είλαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλν ζε απηφ, κπνξνχλ 

λα πξνθχςνπλ απφ ηε ζρέζε 

22 3 '
2

0
(0) ( )

3 3

L rI L RI
p Ix rdx                                     (4.7) 

φπνπ r είλαη ε αλά κνλάδα κήθνπο αληίζηαζε ηνπ βξφρνπ, L ην κήθνο, I ην αλά 

κνλάδα κήθνπο ξεχκα δήηεζεο, R είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε ηνπ βξφρνπ θαη I’ είλαη 

ην ζπλνιηθφ ξεχκα πνπ εγρέεηαη ζηνλ βξφρν. 

 

 

ΥΖΜΑ 8: ΔΝΑ ΤΣΖΜΑ ΜΗΚΡΟΠΑΡΑΓΩΓΖ (μG) 

 

 Θεσξψληαο ηψξα φηη έλα ζχζηεκα κηθξνπαξαγσγήο είλαη ζπλδεδεκέλν ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν (Β) ελφο δηθηχνπ ρακειήο ηάζεο (ρήκα 8), νη απψιεηεο 

γίλνληαη 

2 2 2 2

0
( ) ( ) (0) [ ' (1 ) (1 )]

B L

G G G
B

p Ix rdx Ix I rdx p R I I b I b                (4.8) 

φπνπ b=B/L θαη 
GI  είλαη ην ξεχκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κηθξνπαξαγσγή. 

 Η ηηκή ησλ απνθεπγνκέλσλ απσιεηψλ εμαηηίαο ελφο ζπζηήκαηνο 

κηθξνπαξαγσγήο, σο πνζνζηφ ησλ αξρηθψλ απσιεηψλ, δίλεηαη απφ ηε ζρέζε 

2 23[(1 ) (1 ) ]
(0)

avp
b f b f

p
                                         (4.9) 

φπνπ 'Gf I I . 

 Αο ζεκεησζεί φηη ην ζχζηεκα κηθξνπαξαγσγήο κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ δηθηχνπ ρακειήο ηάζεο. Δπηπιένλ, δελ ππάξρεη ιφγνο λα 

πηζηεχνπκε φηη θάπνηα ζεκεία είλαη πην πηζαλά απφ θάπνηα άιια. Έηζη, ε 

αλακελφκελε ηηκή ησλ απνθεπγνκέλσλ απσιεηψλ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί 
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ζεσξψληαο κία νκνηφκνξθε θαηαλνκή ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο γηα ηελ ζέζε b ηεο 

κνλάδαο κηθξνπαξαγσγήο 

2
1

exp

0

3
( ) 2

(0) 2

av
av

p f
p b db f

p
                                   (4.10) 

 Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, νη αλακελφκελεο απνθεπγφκελεο απψιεηεο 

εμαξηψληαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ κηθξνπαξαγσγήο πνπ ζπλδένληαη ζε έλα 

βξφρν ρακειήο ηάζεο θαη ζηνλ ηξφπν δηαλνκήο ηνπ ξεχκαηνο θνξηίνπ. Γηα λα 

θαηαιάβνπκε απηέο ηηο επηξξνέο, νη αλαιπηηθέο εθθξάζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζε έλα 

δηαθνξεηηθφ αξηζκφ κηθξνγελλεηξηψλ θαη ζηε δηαλνκή ηνπ ξεχκαηνο θνξηίνπ 

πξνέθπςαλ [25] θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3: 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΗΑ ΟΜΟΗΟΜΟΡΦΑ ΚΑΣΑΝΔΜΖΜΔΝΟ ΚΑΗ ΟΜΟΗΟΜΟΡΦΑ ΜΔΗΟΤΜΔΝΟ 

ΡΔΤΜΑ ΦΟΡΣΗΟΤ 

 Αο ζεκεησζεί φηη, φζνλ αθνξά ηελ επηξξνή ησλ αξηζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ 

κηθξνπαξαγσγήο, ε ζεσξεηηθή πεξίπησζε ηνπ νκνηφκνξθα δηαλεκεκέλνπ 

ζπζηήκαηνο κηθξνπαξαγσγήο (ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηελ πην επλντθή πεξίπησζε 

ζρεηηθά κε ηε κείσζε απσιεηψλ) ζεσξήζεθε ψζηε λα επηηξέςεη ηελ εμαγσγή πην 

γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ απφ ηα απνηειέζκαηα. ρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο 

δηαλνκήο ηνπ ξεχκαηνο θνξηίνπ βξέζεθαλ νη εθθξάζεηο γηα ην νκνηφκνξθν θαη ην 

νκνηφκνξθα κεηνχκελν ξεχκα θνξηίνπ. Η ηειεπηαία δηαλνκή επηιέρζεθε επεηδή 

αληηζηνηρεί ζε κία θαηάζηαζε φπνπ νη ππνζηαζκνί ΜΣ/ΥΣ βξίζθνληαη θνληά ζηα 

κεγαιχηεξα θνξηία. Πξνθαλψο, κπνξεί λα βξεζνχλ νη εθθξάζεηο γηα νπνηνδήπνηε 

άιιν είδνο δηαλνκήο ξεχκαηνο θνξηίνπ. Αο ζεκεησζεί φηη ζηνλ πίλαθα 3, γηα ηελ 
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πεξίπησζε ησλ δχν ζπζηεκάησλ, C είλαη ε ζέζε ηεο δεχηεξεο κνλάδαο 

κηθξνπαξαγσγήο c C L , 
1 2G G GI I I      θαη 

1G GI I   . 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 9: ΜΔΓΗΣΔ ΚΗ ΔΛΑΥΗΣΔ ΣΗΜΔ ΣΩΝ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΩΝ ΑΠΟΦΔΤΓΟΜΔΝΩΝ ΑΠΩΛΔΗΩΝ 

 

 Η εθηίκεζε ησλ απσιεηψλ ρακειήο ηάζεο, γηα γεληθέο δνκέο, κπνξεί λα γίλεη 

ρξεζηκνπνηψληαο εθθξάζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο. Γηα λα 

ινγαξηάζνπκε ηε κεηαβνιή ηεο αλακελφκελεο ηηκήο ησλ απνθεπγνκέλσλ απσιεηψλ 

εμαηηίαο ηεο αβεβαηφηεηαο ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο ηζρχνο ησλ ζπζηεκάησλ 

κηθξνπαξαγσγήο θαη ηνπ είδνπο ηεο θαηαλνκήο θνξηίνπ ζηα δίθηπα ρακειήο ηάζεο, 

κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ δηαζηήκαηα ζηηο απνθεπγφκελεο απψιεηεο. Σν 

δηάγξακκα 9 απεηθνλίδεη ηηο κέγηζηεο θαη ηηο ειάρηζηεο ηηκέο απφ ηηο αλακελφκελεο 

απνθεπγφκελεο απψιεηεο γηα νκνηφκνξθν ξεχκα θνξηίνπ θαη γηα νκνηφκνξθα 

κεηνχκελν ξεχκα θνξηίνπ. Απφ απηή ηελ εηθφλα κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη γηα 

κία πξνβιεπφκελε ηηκή  f  ζε έλα δηάζηεκα [0.3, 0.4] ε αλακελφκελε ηηκή ησλ 

απνθεπγνκέλσλ απσιεηψλ ζα αλήθεη ζην δηάζηεκα [47%, 73%]. Αο ζεκεησζεί φηη 

απηά ηα φξηα πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην επίπεδν 

δηείζδπζεο ηεο κηθξνπαξαγσγήο θαη απφ ην είδνο ηεο θαηαλνκήο θνξηίνπ ζηα δίθηπα 

ρακειήο ηάζεο. Γηα ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, ρσξίο λα ιάβνπκε ππφςε ηελ 

επίδξαζε ησλ κε ζρεηηθψλ κε ην θνξηίν απσιεηψλ, ν ζπληειεζηήο ησλ 

απνθεπγνκέλσλ απσιεηψλ ζα αλήθε ζην δηάζηεκα [ 0.47 ; 0.73 ]h h h

LV LV LV     . 

 Απφ ηε ζηηγκή πνπ πξνζδηνξίδνληαη νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ ησλ 

απνθεπγνκέλσλ απσιεηψλ, ηα ζπλνιηθά εηήζηα νθέιε ζρεηηθά κε ηηο απνθεπγφκελεο 

απψιεηεο, πνπ εθθξάδνληαη ζε (€/kW έηνο), κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηε ζρέζε 
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1 (1 ) 1h h h h

L p p j p

p h j

B N F V
 

   
 

                              (4.11) 

 Έλα άιιν ζεκαληηθφ φθεινο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηηο απνθεπγφκελεο 

απψιεηεο έρεη λα θάλεη κε ην νηθνλνκηθφ θίλεηξν ψζηε λα κεησζνχλ νη απψιεηεο πνπ 

νξίδεηαη ζηνλ θαλνληζκφ κεξηθψλ ζπζηεκάησλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε έλαλ θαλνληζκφ ελδέρεηαη λα ππάξμεη έλα θίλεηξν ην νπνίν 

επηβξαβεχεη ή ηηκσξεί ηνλ δηαρεηξηζηή δηαλνκήο, θαζψο εμαξηάηαη ζηελ πξαγκαηηθή 

ηνπ ηηκή ησλ απσιεηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηηκή αλαθνξάο, φπσο θαίλεηαη ζηε ζρέζε 

2 ( * )LB V L L E                                               (4.12) 

φπνπ V είλαη ε νηθνλνκηθή ηηκή ησλ απσιεηψλ (€/kWh) πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ 

ξπζκηζηή, L* είλαη ε ηηκή αλαθνξάο ησλ απσιεηψλ ζε πνζνζηφ νξηζκέλε απφ ηνλ 

ξπζκηζηή, L είλαη ε πξαγκαηηθή ηηκή ησλ απσιεηψλ θαη Δ είλαη ε ζπλνιηθή 

παξερφκελε ελέξγεηα απφ ην δίθηπν. 

 

 

4.5.1.3  Απνθεπγόκελεο Δθπνκπέο 

 

 Έλα άιιν ζεκαληηθφ φθεινο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ 

κηθξνπαξαγσγή έρεη λα θάλεη κε ηηο απνθεπγφκελεο εθπνκπέο ζηελ αηκφζθαηξα, 

θπξίσο φζνλ αθνξά ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ( 2CO ). Απηά ηα νθέιε πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ άιιε ζέζε θαη απφ ηηο απνθεπγφκελεο 

απψιεηεο. ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νθέινπο εθπνκπψλ, πξέπεη λα γίλεη κία δηάθξηζε 

κεηαμχ ζπλδπαζκέλεο ζεξκφηεηαο θαη ηζρχνο (CHP) θαη ηερλνινγηψλ ρσξίο CHP. Γηα 

έλα ζχζηεκα ρσξίο CHP, ηα νθέιε κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηε ζρέζε (ζε €/kW 

έηνο) 

 1h h h

E p p j E

p h j

B N F RV                                  (4.13) 

φπνπ R είλαη ε ηηκή αλαθνξάο ησλ εθπνκπψλ θαη EV  είλαη ε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή 

ηηκή ησλ απνθεπγνκέλσλ εθπνκπψλ. 

 Αο ζεκεησζεί φηη ε ηηκή αλαθνξάο ησλ εθπνκπψλ κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη 

ζην ρξφλν αληαλαθιψληαο ηελ πνηθηιία ησλ κέζσλ παξαγσγήο ειεθηξηθή ελέξγεηαο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (γηα παξάδεηγκα, ζε νξηζκέλα θξάηε νη εθπνκπέο ηείλνπλ λα 

είλαη ιηγφηεξεο ην ρεηκψλα εμαηηίαο ηεο πην εληαηηθήο ρξήζεο ησλ πδξνειεθηξηθψλ 

ζηαζκψλ). 
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 Γηα έλα ζχζηεκα κηθξνζπκπαξαγσγήο, νη απνθεπγφκελεο απψιεηεο πξέπεη λα 

ππνινγίδνληαη ιακβάλνληαο ππφςε έλα ιέβεηα αλαθνξάο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείην γηα 

λα παξαρζεί ζεξκηθή ελέξγεηα αλ ην ζχζηεκα κηθξνζπκπαξαγσγήο δελ 

ρξεζηκνπνηείην. Έηζη, ζεσξψληαο φηη ηα ζπζηήκαηα κηθξνζπκπαξαγσγήο νδεγνχληαη 

πάληα απφ ηε ζεξκφηεηα, ηα νθέιε είλαη (ζε €/kW έηνο) 

 
1 1

1h h h th
E p p j E

p h j e th b

B N F R e V



  

  
      

  
                 (4.14) 

φπνπ e  θαη th  είλαη αληίζηνηρα ε ειεθηξηθή θαη ε ζεξκηθή απνδνηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο κηθξνζπκπαξαγσγήο, b  είλαη ε ζεξκηθή απνδνηηθφηεηα ηνπ ιέβεηα 

αλαθνξάο θαη e  είλαη νη ζπλνιηθέο εθπνκπέο θαπζίκνπ. 

 

 

4.5.1.4  Αλαβνιή επέλδπζεο δηθηύωλ 

 

 Έλα άιιν ζεκαληηθφ φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κηθξνπαξαγσγή είλαη ε 

ελδερφκελε απνθπγή θνζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο επελδχζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αχμεζε θνξηίνπ, πνπ είλαη έμνδα απφθηεζεο θαη εγθαηάζηαζεο λένπ 

εμνπιηζκνχ ή αλαβάζκηζεο ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ γηα θαιχηεξε ηθαλφηεηα έηζη 

ψζηε λα θαιπθζεί ην πξνβιεπφκελν κέγηζην θνξηίν. Μεξηθέο κεζνδνινγίεο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ απνθεπγφκελσλ θνζηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαβνιή ηεο 

επέλδπζεο δηθηχσλ έρνπλ πξνηαζεί ζε εηδηθή βηβιηνγξαθία ψζηε λα εθαξκνζηνχλ ζε 

πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο δήηεζεο θαη ζηε δηεζπαξκέλε παξαγσγή [26]. Οη 

επηθξαηνχζεο κέζνδνη βαζίδνληαη ζηελ ηηκή ηεο αλαβνιήο επέλδπζεο ήηνη ε κέζνδνο 

παξνχζαο αμίαο (ΠΑ) [26]. ε απηέο ηηο κεζφδνπο, ε ηηκή αλαβνιήο κπνξεί λα βξεζεί 

απφ ηε ζρέζε 

1

1
1

(1 ) (1 )k

N
k

t k
k

I
PV

i i




 
   

  
                                 (4.15) 

φπνπ N  είλαη ε πεξίνδνο κειέηεο ζε έηε, kI  είλαη ε επέλδπζε θεθαιαίσλ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε θνξηίνπ, kt  είλαη ν ρξφλνο αλαβνιήο θαη i  είλαη ην 

επηηφθην. 

 Η απζεληηθή κέζνδνο παξνχζαο αμίαο ππνινγίδεη ην απνθεπγφκελν θφζηνο 

απφ ηελ αλαβνιή ηνπ πιάλνπ επέλδπζεο ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ηνπ θνξηίνπ γηα έλα 

ρξφλν. Πξνθαλψο, απηή ε πεξίνδνο αλαβνιήο κπνξεί λα ππνηεζεί αλ ε κείσζε ζηελ 

αχμεζε ηνπ θνξηίνπ αηρκήο ( kL ) είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηελ αλακελφκελε 

αχμεζε θνξηίνπ ( kL ). Παξ‟ φια απηά, φηαλ kL < kL , ν ρξφλνο αλαβνιήο πνπ 
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ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εμίζσζε (4.15) είλαη έλα θιάζκα ηεο ρξνληάο πνπ αληηζηνηρεί 

ζην ιφγν k kL L   [26]. Αλ είλαη δπλαηφλ, ε ρξήζε ελφο κε αθέξαηνπ ρξφλνπ 

αλαβνιήο δελ είλαη ζπλεπήο κε ην ζχζηεκα κεζφδσλ πξφβιεςεο, φπνπ ε αλαβνιή 

ησλ επελδχζεσλ ζπκβαίλεη ζε έλαλ αθέξαην αξηζκφ εηψλ [26]. Οπφηε, αλ ην επίπεδν 

δηείζδπζεο ηεο κηθξνπαξαγσγήο είλαη ηέηνην ψζηε ε ηηκή 
kL  πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ kL , ε έθθξαζε (4.15) δελ είλαη θαηάιιειε 

ψζηε λα ππνινγηζηνχλ ηα θφζηε ηεο απνθεπγνκέλεο κεηαθνξάο  θαη δηαλνκήο. Έρεη 

παξνπζηαζηεί κία κεζνδνινγία [26] πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

ππνινγηζηνχλ ηα απνθεπγφκελα θφζηε κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

κία θαηάζηαζε φπνπ kL < kL . Απηή ε κεζνδνινγία βαζίδεηαη ζηελ εχξεζε φηη κία 

κείσζε θνξηίνπ 0< kL < kL  ζε έλα έηνο k ζα πξνθαινχζε ηελ αλαβνιή ελφο έηνπο 

ζην k kL L  x100% ησλ θεθαιαηαθψλ επελδχζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αχμεζε 

θνξηίνπ γηα απηφλ ηνλ ρξφλν. Αθνινπζψληαο απηή ηελ πξνζέγγηζε, ε έθθξαζε (4.15) 

κπνξεί λα μαλαγξαθεί σο 

   1

1
1

1 1

N
k k

k
k k

L I
PV

i L i





 
       

                                (4.16) 

 Γηα κηα γεληθή ηερλνινγία κηθξνπαξαγσγήο, ε ηηκή ηνπ kL  είλαη κία 

ζπλάξηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ζηηο ψξεο αηρκήο. Τπνζέηνληαο φηη κία 

γεληθή ηερλνινγία κG έρεη ζπληειεζηή ηθαλφηεηαο F ζηηο ψξεο αηρκήο, ε έθθξαζε 

(4.16) γίλεηαη 
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                            (4.17) 

φπνπ instP  είλαη ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ηεο γεληθήο ηερλνινγίαο κηθξνπαξαγσγήο. 

 Σν ζπλνιηθφ απνθεπγφκελν θφζηνο ( avC ) εθθξαζκέλν σο ζπλάξηεζε ηεο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο (€/ instkW ) δίλεηαη απφ ηε ζρέζε 
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 Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ζην ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο avC  κπνξεί λα είλαη ε 

επίδξαζε ηεο κνξθήο ηεο κείσζεο θνξηίνπ ( kL ) πνπ παξάγεηαη απφ ηα ζπζηήκαηα 

κηθξνπαξαγσγήο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κειέηεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ζπλεηζθνξά 

κίαο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο κηθξνπαξαγσγήο ζηε κείσζε ηεο αηρκήο θνξηίνπ 

αιιάδεη ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ν ζπληειεζηήο ρξήζεο ησλ 

ηερλνινγηψλ κηθξνπαξαγσγήο ππαγνξεχεηαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Απηή ε 

αβεβαηφηεηα κπνξεί λα πεξηιεθζεί ζην κνληέιν ρξεζηκνπνηψληαο κία ζπλάξηεζε 

ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο θαηάιιειε λα αληηπξνζσπεχζεη ηηο πηζαλέο ηηκέο πνπ 

κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ ζε δηάζηεκα F εηψλ. Όζνλ αθνξά ην kL , νη ηηκέο ηνπ 

κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ αλακελφκελνπ πνζνζηηαίνπ ξπζκνχ 

αχμεζεο θνξηίνπ r, ψζηε 

 
1

0 1
k

kL P r r


                                              (4.19) 

φπνπ 0P  είλαη ε ηζρχο αηρκήο ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ κειέηεο. 

 

 

4.5.1.5  Δπάξθεηα παξαγωγήο 

 

 Έλα άιιν ζεκαληηθφ φθεινο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηε κηθξνπαξαγσγή 

ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε λα δηαζθαιίζνπκε φηη κία επαξθήο ηθαλφηεηα παξαγσγήο 

ζα είλαη δηαζέζηκε σο αμηφπηζηε πξνκήζεηα. ε κία αλαδηαξζξσκέλε βηνκεραλία 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ν παξαδνζηαθφο θεληξηθφο ζρεδηαζκφο παξαγσγήο 

ηείλεη λα ππνθαηαζηαζεί απφ ηνπο κεραληζκνχο ηεο αγνξάο. Χζηφζν, ε εκπεηξία ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ δείρλεη φηη θαίλεηαη νη κεραληζκνί απηνί δελ 

είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο 

[27]. Ο δπλεηηθφο ζεηηθφο αληίθηππνο ηεο κηθξνπαξαγσγήο ζρεηηθά κε ηε δηαζθάιηζε 

ηεο επάξθεηαο ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη θαη, θαηά 

πεξίπησζε, λα απνηηκάηαη ζε ρξήκα. Μηα πηζαλή πξνζέγγηζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ απηνχ είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα κεζνδνινγία πνπ βαζίδεηαη ζε 

πξνζνκνίσζε Monte-Carlo (MCS) γηα ηε ζχγθξηζε ησλ δεηθηψλ επάξθεηαο κηαο 

ππφζεζεο βάζεο ρσξίο κηθξνπαξαγσγή κε ηνπο δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε δηάθνξεο 

δηεηζδχζεηο ησλ δηάθνξσλ ηερλνινγηψλ κηθξνπαξαγσγήο (κηθξνζπκπαξαγσγή, 

θσηνβνιηατθά , κηθξναηνιηθά). Η κεζνδνινγία απηή πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο 

επνρηθέο θαη εκεξήζηεο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ θνξηίνπ θαη ηνπ πξνθίι παξαγσγήο 

ζπζηεκάησλ κηθξνπαξαγσγήο (πνπ επεξεάδνληαη απφ θξίζηκα δεηήκαηα). Η 

κεζνδνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αλαιχζεη έλαλ αξηζκφ πηζαλψλ 

ηππηθψλ θαηαζηάζεσλ, δειαδή λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ επαηζζεζία ησλ 

απνηειεζκάησλ ζε παξακέηξνπο φπσο ε αξρηθή αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο, ν 

αξηζκφο θαη ε δηάζηαζε ησλ κνλάδσλ κηθξνπαξαγσγήο, ην είδνο ηεο ηερλνινγίαο, 
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θιπ. Σα αθφινπζα ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ γηα έλα 

δνθηκαζηηθφ ζχζηεκα γηα ηα δεδνκέλα ηνπ θνξηίνπ. Σν ζπκβαηηθφ ζχζηεκα 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κνληεινπνηήζεθε ππνζέηνληαο έλα ζχλνιν 400MW ζεξκηθψλ 

κνλάδσλ, κε αλαγθαζηηθφ πνζνζηφ δηαθνπήο (FOR) ίζν κε ην 5%. Πξνθεηκέλνπ λα 

ιεθζνχλ ππφςε νη επνρηθέο θαη εκεξήζηεο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ θνξηίνπ θαη ην πξνθίι 

παξαγσγήο ζπζηεκάησλ κηθξνπαξαγσγήο 24 πεξίνδνη νξίζηεθαλ γηα λα αληηζηνηρνχλ 

ζε έμη εκέξεο θαη ηέζζεξηο εηήζηεο πεξηφδνπο. Γηα θάζε πεξίνδν, ηα θσηνβνιηατθά 

θαη ε κηθξνειεθηξνπαξαγσγή απφ αηνιηθή ελέξγεηα επηηπγράλνληαη κε ηε ρξήζε ηεο 

αληίζηξνθεο κεζφδνπ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ησλ θαηάιιεισλ ζπλαξηήζεσλ 

αζξνηζηηθήο θαηαλνκήο πηζαλφηεηαο (CDF) πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ παξάγνληα 

ρξεζηκνπνίεζεο (F) θάζε ηερλνινγίαο κηθξνπαξαγσγήο [28]. 

 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 10: ΑΝΣΗΣΡΟΦΖ ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΜΗΚΡΟΑΗΟΛΗΚΑ ΚΑΗ 

ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

 

 Σν δηάγξακκα 10 δείρλεη παξαδείγκαηα αληίζηξνθσλ CDF γηα κηθξναηνιηθά 

θαη θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαζεκεξηλή πεξίνδν 

κεηαμχ 7:30 π.κ. θαη 9:30 π.κ. ηεο θαινθαηξηλήο εηήζηαο πεξηφδνπ. 

 Όζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα κηθξνζπκπαξαγσγήο, ε κεγαιχηεξε 

πξνβιεςηκφηεηα ηνπο επηηξέπεη ηε ρξήζε κίαο ηππηθήο ηηκήο γηα ην F (γηα ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν ήηαλ ίζε κε 20%). Όζνλ αθνξά ην θνξηίν, 24 αζξνηζηηθέο 

θαηαλνκέο πηζαλφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα ραξαθηεξίζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

ζην ρξφλν. Σν δηάγξακκα 11 δείρλεη ην αληίζηξνθν ηεο αζξνηζηηθήο θαηαλνκήο 
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πηζαλφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξναλαθεξζείζα πεξίνδν. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 11: ΑΝΣΗΣΡΟΦΖ ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΦΟΡΣΗΟΤ 

 

  

 

ΥΖΜΑ 9: ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΑΣΟΜΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

 

 Οη πξνζνκνηψζεηο πνπ δείρλνπλ φηη ν ζπληειεζηήο ηθαλφηεηαο (CC) πνπ 

απνδίδεηαη ζηηο κνλάδεο κηθξνπαξαγσγήο ειαθξψο επεξεάδνληαη απφ ηελ αηνκηθή 

ηθαλφηεηα ησλ κηθξνγελλεηξηψλ φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 9. Αο ζεκεησζεί φηη 

ε f είλαη ε πηζαλφηεηα αζηνρίαο ησλ κηθξνγελλεηξηψλ. Ο ζπληειεζηήο ηθαλφηεηαο 

νξίδεηαη σο ν ιφγνο ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ζπκβαηηθνχ ζπζηήκαηνο ηζρχνο πνπ κπνξεί 

λα θαηαζηαιεί παξακέλνληαο ζχζηεκα κε ηελ ίδηα απψιεηα αλακελφκελνπ θνξηίνπ 
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(Lole) θαη ηελ ίδηα ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ηεο κηθξνπαξαγσγήο πνπ 

πξνζηέζεθε ζην ζχζηεκα. Σν ζρήκα 10 δείρλεη ηελ επίδξαζε ηεο πηζαλφηεηαο 

απνηπρίαο ησλ κηθξνγελλεηξηψλ ζηνλ ζπληειεζηή ηθαλφηεηαο, ε νπνία είλαη πην 

ζεκαληηθή απφ εθείλε πνπ νθείιεηαη ζηελ αηνκηθή ηθαλφηεηα ησλ κηθξνγελλεηξηψλ. 

Παξ 'φια απηά, απηή ε επηξξνή ηείλεη λα είλαη πεξηνξηζκέλε. 

 

 

ΥΖΜΑ 10: ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ ΑΠΟΣΤΥΗΑ ΣΟΝ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

 

 Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε επίδξαζε ησλ αξρηθψλ δεηθηψλ αμηνπηζηίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κεξηθέο κειέηεο έρνπλ γίλεη κε δηαθνξεηηθέο 

ηηκέο απφ ην αξρηθή αλακελφκελε απψιεηα θνξηίνπ (27,8, 2,28, θαη 0,54 h). Σν ζρήκα 

11 δείρλεη ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία επηηξέπνπλ λα ζπκπεξάλνπκε φηη απηή 

ε επηξξνή ηείλεη λα είλαη πεξηνξηζκέλε.  

 Η κεζνδνινγία πνπ παξνπζηάδεηαη θαη ηα απνηειέζκαηα  επηηξέπνπλ ηνλ 

πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπληειεζηή ηθαλφηεηαο πνπ απνδίδεηαη ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο κηθξνπαξαγσγήο. Απηφο ν ζπληειεζηήο ηθαλφηεηαο κπνξεί 

ζηε ζπλέρεηα λα κεηαηξαπεί ζε έλα νηθνλνκηθφ φθεινο ( CCB ) πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

κηθξνπαξαγσγή. 
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ΥΖΜΑ 11: ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΣΟΝ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

 

 

4.5.2  Οθέιε ηωλ κηθξνδηθηύωλ 

 

4.5.2.1  Απμεκέλε αμηνπηζηία γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην κηθξνδίθηπν 

 

 Η ηθαλφηεηα ησλ κηθξνδηθηχσλ λα ιεηηνπξγνχλ απνκνλσκέλα απφ ην θχξην 

δίθηπν κεηά απφ έλα ζθάικα ζε απηφ απνθέξεη νθέιε ζηηο εζσηεξηθνχο 

κηθξνπαξαγσγνχο ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηπιένλ πψιεζε ηεο ελέξγεηαο 

[18]. Έλα ζεκαληηθφ ζέκα εδψ είλαη ε ηθαλφηεηα κεξηθψλ ζπζηεκάησλ 

κηθξνπαξαγσγήο λα απμάλνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο, φηαλ ην κηθξνδίθηπν 

απνκνλψλεηαη. Δάλ ππνηεζεί φηη φιε ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε 

κηθξνπαξαγσγή θαηαλαιψλεηαη, ε ηηκή ηεο εηήζηαο παξαγσγήο πνπ δελ ράλεηαη (

NLGV ) ησλ κνλάδσλ κηθξνπαξαγσγήο γίλεηαη [29] 

 
p

p p pG
NLG up up M a G G

p G p

W
V r P T p C

T


 
     

 
                      (4.20) 

φπνπ Gp  είλαη ην φθεινο ηεο γελλήηξηαο G ζε € / kWh (ππνινγίδνληαη παξαθάησ), 

p

GC  είλαη ην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε γελλήηξηα G ζηελ πεξίνδν p πξνθεηκέλνπ 

λα απμήζεη ηελ παξαγσγή ηεο, φηαλ ην κηθξνδίθηπν απνκνλψλεηαη. 
p

up
 θαη 

p

upr  είλαη 
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ν ξπζκφο δηαθνπήο θαη ν κέζνο ρξφλνο απνθαηάζηαζεο ηνπ αλάληε δηθηχνπ, 
p

G pW T  

είλαη ε κέζε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηε κηθξνπαξαγσγή ζε πεξίνδν p, MP  είλαη 

ε πηζαλφηεηα ηνπ κηθξνδηθηχνπ πνπ απνηπγράλεη λα απνκνλσζεί απφ ην δίθηπν κέζεο 

ηάζεο κεηά απφ δηαθνπή, θαη aT  είλαη ν κέζνο ρξφλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

κηθξνδηθηχνπ κεηά απφ κηα πιήξε απελεξγνπνίεζε. 

 Η ηθαλφηεηα ησλ κηθξνδηθηχσλ λα απνκνλψλνληαη απφ ην αλάληε δίθηπν 

πξνζθέξεη επίζεο νθέιε γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ηνπο θαηαλαισηέο (ή ηνπιάρηζηνλ ζε 

έλα κέξνο απηψλ) κε ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο δηάξθεηαο ησλ δηαθνπψλ πνπ 

πθίζηαληαη [18]. Γηα έλα ζπγθεθξηκέλν κηθξνδίθηπν, ην εηήζην νηθνλνκηθφ φθεινο 

ησλ θαηαλαισηψλ (VANDE) κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηε ζρέζε [29] 

 p p p p

ANDE up up M a C C

C p

V r P T V                                (4.21) 
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        αλ      
,

p
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i
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T 

                       (4.22) 

φπνπ ,

p p

G TW T  είλαη ε κέζε ηζρχο πνπ παξάγεηαη απφ κνλάδεο κηθξνπαξαγσγήο ζε 

πεξίνδν p, p

CV  είλαη ε κέζε ηηκή ηεο απνθεπγφκελεο κε δηαλεκφκελεο ελέξγεηαο γηα 

ηνλ C ηχπν θνξηίνπ ζε πεξίνδν p, p

CW  είλαη ε κέζε ηζρχο πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ ην 

θνξηίν C ζε πεξίνδν p, θαη Ω είλαη ην ζχλνιν ησλ θνξηίσλ κε πςειφηεξε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο απφ ην θνξηίν i. 

 

 

4.5.2.2  Γεληθέο βειηηώζεηο αμηνπηζηίαο 

 

 Η ηθαλφηεηα ηνπ κηθξνδηθηχνπ λα ιεηηνπξγεί σο ειεγρφκελν θνξηίν (κε ηνλ 

ρεηξηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θνξηίνπ θαη ηεο παξαγσγήο ηνπ) θαη λα εξγάδεηαη 

απνκνλσκέλα απφ ην θχξην δίθηπν κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο 

ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο, ηελ επίηεπμε αλαδηάξζξσζεο ηνπ δηθηχνπ πνπ, δηαθνξεηηθά, 

ζα ήηαλ αδχλαηε [18]. Χο ζπλέπεηα απηψλ ησλ αλαδηαξζξψζεσλ, νη δείθηεο 

αμηνπηζηίαο νξηζκέλσλ θαηαλαισηψλ νη νπνίνη δελ αλήθνπλ ζε θαλέλα κηθξνδίθηπν 

κπνξεί λα βειηησζεί κε απνηέιεζκα έλα νηθνλνκηθφ φθεινο RCV  [18]. Αο ζεκεησζεί 

φηη απηά ηα νθέιε ηείλνπλ λα εληνπηζηνχλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο ησλ νπνίσλ νη 

δείθηεο αμηνπηζηίαο έρνπλ βειηησζεί. Δπηπιένλ, σο απνηέιεζκα ηεο βειηίσζεο ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ θαηαλαισηψλ, ζα εκθαληζηεί ε κείσζε ζηελ ηηκή ηεο ελέξγεηαο πνπ 
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δελ έρεη δηαλεκεζεί θαη, αλάινγα κε ηνλ θαλνληζκφ πνπ ηζρχεη, ε αχμεζε ησλ εζφδσλ 

ησλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο. Σν φθεινο απηφ κπνξεί λα 

ππνινγίδεηαη κε ηε ζρέζε 

DNO

ANDE DEV NDE V                                              (4.23) 

φπνπ NDE  είλαη ε απνθεπγφκελε κε δηαλεκφκελε ελέξγεηα απφ ην κηθξνδίθηπν 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ κηθξνδηθηχνπ) θαη DEV  ε ηηκή κηαο 

kWh. 

 Δπίζεο, νξηζκέλα νθέιε γηα ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο ηνπ δηθηχνπ 

δηαλνκήο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ θαλνληζκνχ ζε ηζρχ. Αο 

ππνζέζνπκε, γηα παξάδεηγκα, έλα κεραληζκφ θηλήηξσλ, ν νπνίνο επηηξέπεη ζηνλ 

δηαρεηξηζηή δηθηχνπ δηαλνκήο λα αληακεηθζεί ή ππνζηεί θπξψζεηο, ζχκθσλα κε ην 

ζχλνιν ηεο κε παξαδνζείζαο ελέξγεηαο (NDE), φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 12. 

 

 

ΥΖΜΑ 12: ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΚΗΝΖΣΡΩΝ ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ 

 

 Οη ηηκέο ησλ REFNDE , V , MAXRQS , θαη MINRQS  θαζνξίδνληαη απφ ηνλ 

θαλνληζκφ θαη ε ηηκή ηεο κε παξαδνζείζαο ελέξγεηαο ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε 

ED
NDE TIEPI

T
                                             (4.24) 

φπνπ ED είλαη ε εηήζηα ελέξγεηα (kWh) πνπ ιήθζεθε απφ ην δίθηπν δηαλνκήο κέζεο 

ηάζεο θαη TIEPI είλαη ην αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαθνπήο (h/έηνο) ηεο 

εγθαηεζηεκέλεο ηθαλφηεηαο ζην δίθηπν κέζεο ηάζεο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη απφ ηε 

ζρέζε 

1 1

1

n m

ij ji j

m

jj

ID IP
TIEPI

IP

 





 


                                   (4.25) 
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φπνπ 
ijID  είλαη ε δηάξθεηα ηεο δηαθνπήο i  πνπ επεξεάδεη ηνλ θαηαλαισηή  j θαη 

jIP  

είλαη ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ηνπ θαηαλαισηή j. 

 Η χπαξμε ησλ κηθξνδηθηχσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ δηαρεηξηζηή δηθηχνπ 

δηαλνκήο λα απνθχγεη ηηο θπξψζεηο ή λα επηβξαβεπζεί, δεδνκέλνπ φηη, κεηά απφ κηα 

δηαθνπή κέζεο ηάζεο, νξηζκέλνη θαηαλαισηέο δελ δηαθφπηνληαη θαη, θαηά ζπλέπεηα, 

ε ζπλνιηθή αμία ηεο κε δηαλεκνκέλεο ελέξγεηαο κεηψλεηαη. Καηά ζπλέπεηα ππάξρεη 

έλα φθεινο RPV . Βέβαηα, ν δηαρεηξηζηήο δηαλνκήο ζα ελδηαθέξεηαη λα δεη ηελ εμέιημε 

ησλ κηθξνδηθηχσλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαηάζηαζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ γεληθή 

κε δηαλεκφκελε ελέξγεηα, αιιά αο ζεκεησζεί φηη ε θαζηέξσζε πεξηζζφηεξσλ 

κηθξνδηθηχσλ κπνξεί πάληα λα απνηειέζεη αθνξκή γηα λέεο επελδχζεηο ζηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 Έλα άιιν ζέκα πνπ κπνξεί λα νξηζηεί κε ηνλ θαλνληζκφ είλαη νη θπξψζεηο πνπ 

πξέπεη λα θαηαβάιινληαη απεπζείαο ζηνπο θαηαλαισηέο, φηαλ δελ έρνπλ 

νινθιεξσζεί νξηζκέλα πξφηππα αμηνπηζηίαο. Αο ππνζέζνπκε φηη ν κεραληζκφο πνπ 

νξίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε (4.26), ην νπνίν νξίδεη φηη ε πνηλή πξέπεη λα θαηαβιεζεί 

ζηνλ θαηαλαισηή, εάλ είηε ν αξηζκφο ή ε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο ππεξβαίλεη ηηο ηηκέο αλαθνξάο. Όηαλ ζεκεηψλεηαη ππέξβαζε ησλ δχν 

ηηκψλ, ε πνηλή είλαη ε κεγαιχηεξε ηηκή. 

 I I ref CC N N F   

 D I ref C CC D D P K                                          (4.26) 

φπνπ IC  θαη DC  είλαη, αληηζηνίρσο, νη θπξψζεηο πνπ νθείινληαη ζηελ ππέξβαζε ηνπ 

αξηζκνχ θαη ηεο δηάξθεηαο ησλ δηαθνπψλ, IN  θαη ID  νη ηηκέο γηα ηνλ αξηζκφ θαη ηε 

δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, 
refN  θαη 

refD  νη ηηκέο αλαθνξάο 

γηα ηνλ αξηζκφ θαη ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ, CF  θαη CK  είλαη νη ζπληειεζηέο 

πνηλήο, θαη CP  είλαη ε ζπκβαηηθή ηζρχο απφ ηνλ πειάηε. 

 Γεδνκέλνπ φηη έλα κηθξνδίθηπν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνκνλσκέλα, ν 

αξηζκφο ησλ δηαθνπψλ θαη ε δηάξθεηά ηνπο ηνπιάρηζηνλ ζε έλα κέξνο ησλ 

θαηαλαισηψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ κπνξεί λα κεησζεί. Καηά ζπλέπεηα, έλα φθεινο  ( PV

), κπνξεί λα ππάξρεη πνπ απνξξέεη απφ ηελ ελδερφκελε κείσζε ηεο ζπλνιηθψλ 

θπξψζεσλ πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο θαηαλαισηέο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη 

ηα νθέιε απηά πνπ επηηπγράλνληαη απφ ηελ εηαηξεία δηαλνκήο ζπκβαίλνπλ κφλν αλ 

ππάξρεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο κεκνλσκέλσλ παξαβηάζεσλ ησλ πξνηχπσλ. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, ην ελδερφκελν φθεινο απηνχ ηνπ είδνπο ζα αληηζηνηρεί ζηε κείσζε 

ησλ εζφδσλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο πνπ είραλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ ηελ απνδεκίσζε. 

Απηφ δελ πεξηιήθζεθε ζηελ έθθξαζε (4.21), επεηδή ηζρχεη κφλν ζε πειάηεο πνπ ηνπο 

παξέρεηαη ρακειή πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη κηα ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ 

εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ δελ πξέπεη λα αγλνήζεη απηή ηελ πηπρή. 
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 Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο γεληθέο 

βειηηψζεηο αμηνπηζηίαο είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα νθέιε πνπ 

ζρεηίδνληαη κε κεκνλσκέλεο απνδεκηψζεηο εκθαλίδνληαη κφλνλ εάλ ππάξρεη 

ζεκαληηθφο αξηζκφο κεκνλσκέλσλ παξαβηάζεσλ ησλ πξνηχπσλ, έηζη εθηίκεζή ηνπο 

δελ είλαη απιή. 

 

4.5.2.3  Αλαβνιή επελδύζεωλ δηθηύωλ θη επάξθεηα παξαγωγήο 

 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κηθξνδηθηχσλ, δειαδή ε ηθαλφηεηά ηνπο λα ειέγρνπλ 

ηα εζσηεξηθά θνξηία θαη ηηο γελλήηξηεο, θαζηζηά επίζεο δπλαηέο ηηο δνκέο απηέο λα 

ζπλεηζθέξνπλ γηα ηελ επάξθεηα ηεο παξαγσγήο θαη γηα ηελ αλαβνιή ησλ επελδχζεσλ 

κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θνξηίν. Σα νθέιε απηά εμαξηψληαη 

απφ ην κέγεζνο ηνπ θνξηίνπ θαη ησλ κνλάδσλ κηθξνπαξαγσγήο πνπ ν θεληξηθφο 

ειεγθηήο ησλ κηθξνδηθηχσλ κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ελεξγά. 

 Όζνλ αθνξά ηε κηθξνπαξαγσγή, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη κφλν ηα 

ζπζηήκαηα κηθξνζπκπαξαγσγήο κπνξνχλ απνηειεζκαηηθά λα ειεγρζνχλ φηαλ ε 

παξαγσγή ησλ θσηνβνιηατθψλ θαη ησλ κηθξναηνιηθψλ ζπζηεκάησλ επηβάιιεηαη απφ 

ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πξσηνγελψλ πφξσλ. Αθφκε θαη γηα ηα ζπζηήκαηα 

κηθξνζπκπαξαγσγήο, κφλν εθείλα κε ηθαλφηεηα λα απνζεθεχνπλ ζεξκηθή ελέξγεηα ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο αλαβνιήο ησλ επελδχζεσλ 

θαη ησλ νθειψλ ζηελ επάξθεηα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ κηθξνδηθηχσλ. ρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θνξηίνπ, ηα νθέιε πνπ 

εμαξηψληαη απφ ηε δηαλνκή ηνπ εζσηεξηθνχ θνξηίνπ πνπ κπνξεί λα κεηαηνπηζηεί απφ 

ηελ πεξίνδν αηρκήο ζε πεξηφδνπο κεησκέλεο δήηεζεο. Σν δηάγξακκα 12 παξνπζηάδεη 

ηελ επηξξνή ησλ κηθξνδηθηχσλ ζηνλ ζπληειεζηή ηθαλφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ 

κηθξνζπκπαξαγσγήο φηαλ δηαθνξεηηθά πνζνζηά ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ ζεσξνχληαη 

σο ειεγρφκελα (γηα έλα ζχζηεκα κε αξρηθή αλακελφκελε απψιεηα θνξηίνπ 0.54h). 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 12: ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΎΟΤ ΣΟΝ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

ΜΗΚΡΟΤΜΠΑΡΑΓΩΓΖ 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 13: ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΎΟΤ ΣΟΝ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

ΜΗΚΡΟΤΜΠΑΡΑΓΩΓΖ 

 

 Όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηνπ θνξηίνπ, ην δηάγξακκα 13 δείρλεη ηνπο 

ζπληειεζηέο ηθαλφηεηαο πνπ απνδίδνληαη ζηα κηθξνδίθηπα φηαλ ζεσξνχλ φιν θαη 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ηνπ ζπλνιηθνχ θνξηίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, σο ειεγρφκελν 

θνξηίν απφ ηε δξάζε ηνπο. Αο ζεκεησζεί φηη ν ζπληειεζηήο ηθαλφηεηαο αλαθέξεηαη 

ζηε ζπλνιηθή παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζπκβαηηθνχ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (10.800 MW). Λακβάλνληαο ππφςε ην παξάδεηγκα ηνπ 

δηαγξάκκαηνο 13, 216MW ηνπ ζπκβαηηθνχ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κπνξεί λα θαηαζηέιινληαη (δηαηεξψληαο ηελ αξρηθή αλακελφκελε απψιεηα 

θνξηίνπ) εάλ ηα κηθξνδίθηπα θαζηζηνχλ ειέγμηκν ην 2% ηνπ ζπλνιηθνχ θνξηίνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 Όζνλ αθνξά ηελ αλαβνιή ησλ επελδχζεσλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο, κηα 

πξνζέγγηζε παξφκνηα κε εθείλε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζεκείν 4.5.1.4 κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε ζπλάξηεζε ηεο ζπδεπγκέλεο ζπκβνιήο ησλ ειεγρφκελσλ θνξηίσλ 

θαη ηεο κηθξνπαξαγσγήο, κε ηελ ηηκή ηνπ kL . Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ζπλεηζθνξά ησλ κηθξνδηθηχσλ γηα ηελ επάξθεηα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ( CCV ) θαη 

απφ ηελ αλαβνιή ησλ επελδχζεσλ ( IV ) ζα πξέπεη λα απνηηκεζνχλ ζε ρξήκα θαη λα 

δηαηίζεληαη ζηνπο θνξείο ησλ νληνηήησλ απηψλ. 
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4.5.3  Κόζηε ηωλ κηθξνδηθηύωλ 

 

4.5.3.1  Αλάπηπμε ηνπ κηθξνδηθηύνπ 

 

 Η πξψηε δέζκε ησλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ 

κηθξνδηθηχσλ (
nvI ) πξνθχπηεη απφ ηηο εηδηθέο επελδχζεηο ζε ειεγθηέο, ηα ζπζηήκαηα 

πξνζηαζίαο, ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο, εγθαηάζηαζεο, θιπ., θαζψο θαη απφ έμνδα 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο (πξνζσπηθφ, απψιεηεο γηα ηα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο, 

ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, θ.ιπ.). Δπηπιένλ, πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη νη 

δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηε κηθξνπαξαγσγή. Δπηπξνζζέησο, πξέπεη λα γίλεη δηάθξηζε 

κεηαμχ ηερλνινγηψλ ζπκπαξαγσγήο θαη απηψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ 

ζπκπαξαγσγή. Γειαδή, γηα ηηο ηερλνινγίεο κηθξνζπκπαξαγσγήο, ην θφζηνο ζα 

πξέπεη λα εθηηκάηαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα έρνπλ ηελ ηάζε 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ππνθαηάζηαην γηα ζπκβαηηθνχο ιέβεηεο [30]. Χο εθ ηνχηνπ, 

ην θφζηνο ηεο κηθξνπαξαγσγήο, πνπ εθθξάδεηαη ζε (€ / kW έηνο), είλαη 
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          γηα ζχζηεκα κε ζπκπαξαγσγή 

(4.27) 

φπνπ r είλαη ην επηηφθην, Σ είλαη ε πεξίνδνο απφζβεζεο πνπ νξίδεηαη γηα θάζε 

ηερλνινγία κηθξνπαξαγσγήο, ε νπνία ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ιακβάλνληαο ππφςε 

ηελ νηθνλνκηθή ηεο βησζηκφηεηα, capC  είλαη ε ηηκή ηεο επέλδπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

κηθξνπαξαγσγήο (€/ kW), ΟΜ είλαη ην θφζηνο εηήζηαο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

(€/ έηνο), 
cap

bC  είλαη ε αμία ηεο επέλδπζεο ηνπ ελφο ιέβεηα αλαθνξάο, θαη 
fc είλαη ην 

κνλαδηαίν θφζηνο ησλ θαπζίκσλ. 

 Αο ζεκεησζεί φηη, γηα ηελ πξνεγνχκελε έθθξαζε, ε ηηκή ( cap cap

bC C ) αθνξά 

ην πξφζζεην κνλαδηαίν θφζηνο πνπ αληηθαζηζηά ην ζπκβαηηθφ ιέβεηα κε έλα 

ζχζηεκα κηθξνζπκπαξαγσγήο. Δπηπιένλ, ππνηίζεηαη φηη ην θφζηνο ζπληήξεζεο είλαη 

ην ίδην γηα ηηο δχν απηέο ηερλνινγίεο. 
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ΠΗΝΑΚΑ  4: ΑΝΑΓΚΔ ΔΠΔΝΓΤΖ ΓΗΑ ΔΝΑ ΜΗΚΡΟΓΗΚΣΤΟ 

 

4.5.3.2  Κόζηε ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο 

 

 Η ζχλδεζε ησλ κνλάδσλ κηθξνπαξαγσγήο κε ηα δίθηπα ρακειήο ηάζεο 

κπνξεί λα θέξεη θαη θάπνηα πξφζζεηα θεθάιαηα φπσο επίζεο θαη θφζηε ιεηηνπξγίαο 

θαη ζπληήξεζεο ζηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο. Σν θεθαιαηαθά 

θφζηε ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ πηζαλέο επελδπηηθέο αλάγθεο, ψζηε λα 

μεπεξαζηνχλ ηα ηερληθά πξνβιήκαηα φπσο ε ξχζκηζε ππεξηάζεσλ, ηα επίπεδα 

ζθάικαηνο, αζηάζεηα ηάζεο θαη ππεξθφξησζε. Χζηφζν, νξηζκέλεο κειέηεο, κε βάζε 

ηππηθά δίθηπα, δείρλνπλ φηη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο κνλάδσλ κηθξνπαξαγσγήο 

κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζε δίθηπα δηαλνκήο ρσξίο ζεκαληηθέο επελδχζεηο [14].Οη 

κειέηεο πνπ έγηλαλ κε ππθλφηεηα θνξηίνπ ησλ 5, 2 θαη 0.5MW/ 2km  δελ παξνπζίαζαλ 

ηερληθά πξνβιήκαηα κε ηε δηείζδπζε κηθξνπαξαγσγήο ζε πνζνζηφ κέρξη 100% (φπνπ 

ην πνζνζηφ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ αθηλήησλ εγθαζηζηψληαο έλα ζχζηεκα κG 

νπνηνπδήπνηε ηχπνπ νλνκαζηηθήο ηζρχνο απφ 1 ή 1,1 kW) [14]. Αο ζεκεησζεί φηη, ζε 

νξηζκέλεο εηδηθέο ζπλζήθεο, είλαη αλαγθαίν λα ηξνπνπνηεζνχλ νη ιφγνη ησλ 

κεηαζρεκαηηζηψλ ΜΣ / ΥΣ. Η ελέξγεηα απηή ζα απαηηείηαη κφλν φηαλ ε δηείζδπζε 

κηθξνπαξαγσγήο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θηάζεη ζε έλα φξην, ην νπνίν ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 50% ζε έλα αζηηθφ δίθηπν, αιιά ζα κπνξνχζε λα 

είλαη ηφζν ρακειφ φπσο 20% ή κηα ηηκή πνπ πιεζηάδεη ην 100% ζην θέληξν κηαο 

πφιεο αλ ε κηθξνζπκπαξαγσγή είλαη ε επηθξαηνχζα ηερλνινγία. ε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε, ππάξρνπλ νξηζκέλα έμνδα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε. 

 Όζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε, νξηζκέλα έμνδα κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κέηξεζε, ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη ηα 

ζέκαηα ρξέσζεο. Αο ζεκεησζεί φηη ηνπιάρηζηνλ έλα κέξνο ησλ θνζηψλ απηψλ κπνξεί 

λα αληηζηαζκηζηεί απφ κεξηθά νθέιε πνπ νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ηνπ δηθηχνπ 

δηαλνκήο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ, πνπ εθ ησλ πξνηέξσλ δελ ιήθζεθαλ ππφςε 

(ελίζρπζε ηάζεο). 

 ε θάζε πεξίπησζε, παξαηεξνχκε φηη ε επηηπρήο αλάπηπμε ησλ αλαδπφκελσλ 

ελλνηψλ ηεο κηθξνπαξαγσγήο θαη ησλ κηθξνδηθηχσλ εμαξηάηαη απφ ην νηθνλνκηθφ 
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ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ νξίδεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Ο θαλνληζκφο απηφο ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κεραληζκνχο θηλήηξσλ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ νη 

ζπλζήθεο γηα ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ θαζηεξσκέλσλ ηερλνινγηψλ, ηεο 

κηθξνπαξαγσγήο θαη ησλ κηθξνδηθηχσλ. 
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5.  Δθαξκνγή 1: Γίθηπν 17 δπγώλ 

 

5.1  Δηζαγωγή 

 

 ηε ζπλέρεηα γίλεηαη εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

νθέινπο απφ ηελ ηνπνζέηεζε κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ζε ζπγθεθξηκέλν 

δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 17 δπγψλ. 

 Σν δίθηπν, κε βάζε ην νπνίν έγηλαλ νη ππνινγηζκνί θαίλεηαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

ΥΖΜΑ 13: ΓΗΚΣΤΟ 17 ΕΤΓΩΝ ΣΖ ΥΑΜΖΛΖ ΣΑΖ 

 ηνπο πίλαθεο 5 θαη 6 θαίλνληαη νη δπλαηφηεηεο παξαγσγήο θαη ην είδνο ησλ 

δηεζπαξκέλσλ κνλάδσλ θαζψο θαη νη αληηζηάζεηο θαη αληηδξάζεηο ησλ γξακκψλ ηνπ 

δηθηχνπ. 

 

Μνλάδα 

Διάρηζηε 

Παξαγωγή 

(kW) 

Μέγηζηε 

Παξαγωγή 

(kW) 

1 WT 1 0,1 15 

2 PV 1 0,05 3 

3 PV 2 0,05 2,5 

4 PV 3 0,05 2,5 

5 PV 4 0,05 2,5 

6 PV 5 0,05 2,5 

 

ΠΗΝΑΚΑ 5: ΟΗ ΓΗΔΠΑΡΜΔΝΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΜΟΝΑΓΔ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 



Δθαρμογή 1: Γίκησο 17 ζσγών 

~ 110 ~ 
 

 

Από δπγό 

 

 

Πξνο δπγό 

 

R (pu) 

 

X (pu) 

1 2 0,0001 0,0001 

2 3 0,0125 0,00375 

3 4 0,0125 0,00375 

4 5 0,0125 0,01 

5 6 00125 0,00375 

3 7 0,021875 0,004375 

1 8 0,0025 0,00875 

1 9 0,0075 0,005 

9 10 0,015 0,010625 

10 11 0,02125 0,005625 

11 12 0,02125 0,005625 

9 13 0,010625 0,005625 

13 14 0,010625 0,005625 

10 15 0,023125 0,00625 

15 16 0,023125 0,00625 

17 1 0,033125 0,00375 

 

ΠΗΝΑΚΑ 6: ΑΝΣΗΣΑΔΗ ΚΗ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΩΝ ΕΤΓΩΝ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ 

 

5.2  Οηθνλνκηθό όθεινο από ηελ αλαβνιή ηεο επέλδπζεο ζε κεηαζρεκαηηζηέο ηνπ 

δηθηύνπ 

 

 Η αλάιπζε έγηλε σο πξνο ην ξεχκα πνπ δηαξξέεη ην δπγφ 17. Τπνινγίζακε 

δειαδή ην θέξδνο πνπ απνθνκίδνπκε απφ ηελ αλαβνιή ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ 

κεηαζρεκαηηζηή πνπ βξίζθεηαη ζην δπγφ απηφ. Η εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή έγηλε κε βάζε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ 

Shirley et al [15] θαη εκπεηξηθά δεδνκέλα. Έηζη, ην θφζηνο ελφο κεηαζρεκαηηζηή 400 

KVA ππνινγίζηεθε  πσο  ζα είλαη πεξίπνπ 15000 €. 

 Θεσξήζεθε πσο νη κνλάδεο παξαγσγήο ιεηηνπξγνχλ ππφ κνλαδηαίν 

ζπληειεζηή ηζρχνο. 

 Γηα ηελ απινπνίεζε ηεο αλάιπζεο, αγλνήζεθε ε επίδξαζε ησλ ξπζκηζηψλ 

ηάζεο. 

 Γηα ηε κειέηε ηνπ δηθηχνπ, δεκηνπξγήζεθαλ ζελάξηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ σο 

ζπλδπαζκφο δηάθνξσλ ππνζεηηθψλ ηηκψλ γηα ηε κεληαία αχμεζε θνξηίνπ ζ, θαζψο 

θαη γηα ην επηηφθην αλαγσγήο ρ. πγθεθξηκέλα, νη ηηκέο ηεο κεληαίαο αχμεζεο 

θνξηίνπ κε βάζε ηηο νπνίεο έγηλε ε εθαξκνγή είλαη 0,1 kW/κήλα, 0,3 kW/κήλα, 0,5 

kW/κήλα, 0,7 kW/κήλα θαη 1 kW/κήλα, θαη ηνπ επηηνθίνπ αλαγσγήο είλαη 3%/έηνο, 

5%/έηνο θαη 7%/έηνο. Οπφηε έρνπκε ζπλνιηθά 15 ζελάξηα. Δπηπιένλ, έγηλε ε ππφζεζε 
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φηη ην θνξηίν ζε θάζε δπγφ απμάλεη κε ηνλ ίδην ξπζκφ, παξά ην γεγνλφο φηη ζε 

δηαθνξεηηθνχο δπγνχο ζα κπνξνχζε λα απμάλεηαη ην θνξηίν κε δηαθνξεηηθνχο 

ξπζκνχο. Γηα ην δπγφ ηαιάλησζεο ζεσξήζακε πσο δελ έρνπκε αχμεζε θνξηίνπ. 

 Ο ππνινγηζκφο ησλ ζπληειεζηψλ επαηζζεζίαο γηλφηαλ κηα θνξά γηα ηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ έρνπκε δηεζπαξκέλε παξαγσγή. Γηα φια ηα ζελάξηα δηείζδπζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαλ απηνί νη ζπληειεζηέο αθνχ κφλν απφ ηελ ηνπνζέηεζε 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο, νη ζπληειεζηέο επαηζζεζίαο επεξεάδνληαλ ειάρηζηα, φπσο 

ζα θαλεί ζηε ζπλέρεηα.  

 ην επφκελν δηάγξακκα θαίλεηαη πψο κεηαβάιιεηαη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή 

επαηζζεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ ηνπνζέηεζε κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. 

πγθεθξηκέλα θαίλεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ζπληειεζηψλ 

επαηζζεζίαο ηνπ ξεχκαηνο ηεο γξακκήο 17-1 σο πξνο θάζε δπγφ ζε ζρέζε κε ηε 

δηεζπαξκέλε παξαγσγή. Σα δεδνκέλα είλαη γηα ηελ αηρκή ηνπ έηνπο, πνπ είλαη ζηηο 28 

Φεβξνπαξίνπ ζηηο 19:00 θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπκε δηεζπαξκέλε 

παξαγσγή. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ αηρκή έρνπκε κφλν αηνιηθή παξαγσγή ζηνλ 

δπγφ 4 θη φρη παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά ζηνπο δπγνχο 4 θαη 

5. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 14: ΥΔΖ ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΡΔΤΜΑΣΟ- ΗΥΤΟ ΓΗΔΠΑΡΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

 

 Όπσο θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα 14, ην άζξνηζκα ησλ ζπληειεζηψλ 

επαηζζεζίαο έρεη κηα εμάξηεζε απφ ηελ ηζρχ ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο, αιιά ε 

εμάξηεζε απηή είλαη κηθξή. 

 ηνπο επφκελνπο πίλαθεο θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ γηα 

ην ρξφλν αλαβνιήο ηεο επέλδπζεο, ην θέξδνο απφ ηελ αλαβνιή απηή, αιιά θαη ην 

ζπλνιηθφ θέξδνο απφ ηελ αληηθαηάζηαζε 5000 ηέηνησλ κεηαζρεκαηηζηψλ γηα φια ηα 

πηζαλά ζελάξηα δηείζδπζεο. Παξάιιεια παξνπζηάδνληαη ε έγρπζε ξεχκαηνο απφ ην 

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008

Σγ
(p

u
)

Pdg (MW)

Ευαιςθηςία-Pdg
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δίθηπν, φπσο θαη ε κείσζε ζηελ έγρπζε ηνπ ξεχκαηνο απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. 

 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ αλαβνιήο ηεο επέλδπζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ζρέζε: 

 

 Όκσο, αθνχ ζεσξνχκε ηελ ίδηα κεληαία αχμεζε θνξηίνπ ζi  ζε θάζε δπγφ, ηφηε 

καο ελδηαθέξεη ν ππνινγηζκφο ηεο ζπλνιηθήο επαηζζεζίαο ξεχκαηνο απφ ηε κεηαβνιή 

ηνπ θνξηίνπ ζε φινπο ηνπο δπγνχο, γηα ηε γξακκή 17-1. Απηφ θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί. 

Τπνινγηζκόο ηεο επαηζζεζίαο( γi17 ) ηνπ ξεύκαηνο I17 ,ζην δπγό 

17 από κεηαβνιή ηνπ θνξηίνπ ζην δπγό  i (pu) 

Επγόο 

(i) 

γi17 

(pu) 

γi,17 

(pu) 

1 1,002889   

 

 

 

 

 

 

16,15073 

2 1,002935 

3 1,008346 

4 1,010772 

5 1,011878 

6 1,012699 

7 1,013612 

8 1,01158 

9 1,006048 

10 1,008839 

11 1,011389 

12 1,012535 

13 1,007584 

14 1,008413 

15 1,010364 

16 1,010847 

 

ΠΗΝΑΚΑ 7: ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΡΔΤΜΑΣΟ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 17-1 
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Τπνινγηζκόο Υξόλνπ Αλαβνιήο θαη Κέξδνπο από ηελ επέλδπζε 

 

 

 

ελάξηα 

 

 

ζ 

(kW/κήλα) 

 

 

ξ 

 

Έγρπζε από 

ην δίθηπν – 

Ρεύκα (pu) 

 

Γηαθνξά 

Ρεπκάηωλ (pu) 

|Iρωξίο DG – IDG| 

 

Υξόλνο 

αλαβνιήο, η 

(Μήλεο) 

 

Κέξδνο, B 

(€) 

πλνιηθό Κέξδνο 

από 

αληηθαηάζηαζε 

5000 Μ/ 400 

kVA (€) 

Υωξίο DG - - 2,3497 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

Με DG 

0,1 0,03 2,2759 0,0738 4,569453 170,3795 851897,3 

0,3 0,03 2,2759 0,0738 1,523151 57,00955 285047,7 

0,5 0,03 2,2759 0,0738 0,913891 34,23178 171158,9 

0,7 0,03 2,2759 0,0738 0,652779 24,45925 122296,2 

1 0,03 2,2759 0,0738 0,456945 17,12566 85628,32 

0,1 0,05 2,2759 0,0738 4,569453 282,8892 1414446 

0,3 0,05 2,2759 0,0738 1,523151 94,89549 474477,5 

0,5 0,05 2,2759 0,0738 0,913891 57,00955 285047,7 

0,7 0,05 2,2759 0,0738 0,652779 40,74325 203716,3 

1 0,05 2,2759 0,0738 0,456945 28,53191 142659,6 

0,1 0,07 2,2759 0,0738 4,569453 394,5454 1972727 

0,3 0,07 2,2759 0,0738 1,523151 132,6854 663426,9 

0,5 0,07 2,2759 0,0738 0,913891 79,75265 398763,3 

0,7 0,07 2,2759 0,0738 0,652779 57,00955 285047,7 

1 0,07 2,2759 0,0738 0,456945 39,92947 199647,4 
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 ηελ παξαθάησ γξαθηθή παξάζηαζε βιέπνπκε πψο επεξεάδεηαη ην θέξδνο 

απφ ηελ αλαβνιή ηεο επέλδπζεο γηα έλαλ κεηαζρεκαηηζηή, γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο 

επηηνθίνπ αλαγσγήο πνπ έρνπκε ππνζέζεη, θαη γηα ζ = 500 Watt/ κήλα: 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15: ΔΠΗΣΟΚΗΟ ΑΝΑΓΩΓΖ-ΚΔΡΓΟ 

 

 Όπσο είλαη θαλεξφ απφ ηελ παξαπάλσ γξαθηθή παξάζηαζε, ην επηηφθην 

αλαγσγήο επεξεάδεη νπζηαζηηθά αλαινγηθά ην θέξδνο απφ ηε αλαβνιή ηεο 

επέλδπζεο. πγθεθξηκέλα, φζν κεγαιχηεξν είλαη ην επηηφθην αλαγσγήο ηφζν 

κεγαιχηεξν ζα είλαη ην φθεινο, αθνχ ε δηαθνξά ηεο αμίαο ηεο ρξεκαηηθήο κνλάδαο 

ηψξα θαη ζην κέιινλ ζα είλαη κεγαιχηεξε κε απνηέιεζκα λα απμάλεη θαη ην θέξδνο 

απφ ηελ αλαβνιή ηεο επέλδπζεο. 

 Ο ρξφλνο αλαβνιήο ηεο επέλδπζεο θαη ην θέξδνο απφ απηή ηε δηαδηθαζία 

επεξεάδεηαη επίζεο απφ ην ξπζκφ αχμεζεο ηνπ θνξηίνπ. Παίξλνληαο ηα δεδνκέλα απφ 

ηνπο πξνεγνχκελνπο πίλαθεο κπνξνχκε λα δνχκε απηή ηελ επηξξνή γηα έλα 

κεηαζρεκαηηζηή αιιά θαη γηα 5000 ίδηνπο ηέηνηνπο κεηαζρεκαηηζηέο. Σα 

απνηειέζκαηα είλαη γηα ξ= 5 %/ έηνο: 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 16: ΟΦΔΛΟ-ΜΖΝΗΑΗΑ ΑΤΞΖΖ ΦΟΡΣΗΟΤ ΓΗΑ ΔΝΑ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΖ 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 17: ΟΦΔΛΟ-ΜΖΝΗΑΗΑ ΑΤΞΖΖ ΦΟΡΣΗΟΤ ΓΗΑ 5000 ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΔ 

 

 Όπσο είλαη θαλεξφ απφ ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ε αχμεζε ηνπ ξπζκνχ 

αχμεζεο ηνπ θνξηίνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλαβνιήο ηεο 

επέλδπζεο φπσο θαη ηνπ θέξδνπο απφ ηελ αλαβνιή απηή. Μεγάιε ηηκή ηνπ ξπζκνχ 

αχμεζεο ηνπ θνξηίνπ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ γξήγνξε επηζηξνθή ηνπ ξεχκαηνο 

ζηελ ηηκή πνπ είρε πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο θαη 

θαηά ζπλέπεηα κηθξφηεξν ρξφλν αλαβνιήο ηεο επέλδπζεο. πλέπεηα απηνχ ζα είλαη 

ηειηθά θαη ε κείσζε ηνπ θέξδνπο απφ ηελ αλαβνιή ηεο επέλδπζεο. 
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 Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ πσο ην επλντθφηεξν ζελάξην ζα ήηαλ κηθξφο 

ξπζκφο αχμεζεο ηνπ θνξηίνπ θαη κεγάιν επηηφθην αλαγσγήο, ελψ κεγάινο ξπζκφο 

αχμεζεο θνξηίνπ θαη κηθξφ επηηφθην αλαγσγήο ζα έρεη ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα. Η 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν απηψλ αθξαίσλ πεξηπηψζεσλ θαη ε επίδξαζε ηνπο ζην 

ζπλνιηθφ θέδξνο  απφ ηελ αλαβνιή ηεο επέλδπζεο αληηθαηάζηαζεο 5000 

κεηαζρεκαηηζηψλ  400 kVA θαίλεηαη επνπηηθά παξαθάησ (Οη κηθξέο ηηκέο 

αλαθέξνληαη ζε ξ= 3 %/ έηνο θαη ζ= 1000 W/  κήλα θαη νη κεγάιεο ζε ξ= 7 %/ έηνο 

θαη ζ= 100 W/  κήλα): 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 18: ΜΔΓΗΣΟ ΚΑΗ ΔΛΑΥΗΣΟ ΟΦΔΛΟ 

 

 Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη γηα θάζε κήλα θαη ψξα ηεο εκέξαο ην θέξδνο 

ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε επηηφθην αλαγσγήο 7 %/ έηνο θαη ξπζκφ αχμεζεο 

θνξηίνπ 100 W/ κήλα είλαη πάλσ απφ 20 θνξέο κεγαιχηεξν ζε ζρέζε κε ηελ 

πεξίπησζε πνπ έρνπκε επηηφθην αλαγσγήο 3 %/ έηνο θαη ξπζκφ αχμεζεο θνξηίνπ 1 

kW/ κήλα. Έηζη, γίλεηαη θαλεξφ πσο απηνί νη δχν παξάγνληεο παίδνπλ θαηαιπηηθφ 

ξφιν ζηα ηειηθά νθέιε πνπ ζα απνθνκίζνπκε απφ ηελ αλαβνιή ηεο επέλδπζεο.  

 

 

5.3  Οηθνλνκηθό όθεινο από ηελ απνθπγή απόθηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βάζεη 

ηεο νξηαθήο ηηκήο ζπζηήκαηνο ηηο ώξεο αηρκήο 

 

 Υξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ απφ ηνλ ΓΔΜΗΔ, 

φπνπ δίλεηαη ε νξηαθή ηηκή ζπζηήκαηνο γηα θάζε ψξα ηνπ ρξφλνπ θαη γηα δηάθνξεο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο, θαηαζθεπάζακε ηελ θακπχιε δηάξθεηαο ηηκήο γηα ην ειιεληθφ 

ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Απηή είλαη ε αθφινπζε: 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 19: ΚΑΜΠΤΛΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΟΡΗΑΚΖ ΣΗΜΖ ΤΣΖΜΑΣΟ 

 

 ηε ζπλέρεηα πξνζεγγίδνπκε ηελ θακπχιε απφ κηα αλαιπηηθή ζπλάξηεζε, 

φπσο θαίλεηαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 20: ΚΑΜΠΤΛΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΟΡΗΑΚΖ ΣΗΜΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΑΠΟ 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΤΝΑΡΣΖΖ 

 

 Πξνζεγγίδνληαο ηελ θακπχιε κε δηάθνξεο ζπλαξηήζεηο βξέζεθε πσο ε 

θαιχηεξε πξνζέγγηζε γίλεηαη απφ ηελ αθφινπζε πνιπσλπκηθή ζπλάξηεζε: 

20 5 15 4 10 3 6 2( ) 5 10 4 10 10 2 10 0,0147 127,77λ h h h h h h                           (5.1) 
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γηα ηελ νπνία έρνπκε ζπζρέηηζε R
2
=0,9941 κε ηελ πξαγκαηηθή ζπλάξηεζε. 

 χκθσλα κε ηε ζρέζε 3.50, ζα έρνπκε φθεινο: 

 
opth

cAV dhhfP
0

))((   

20 5 15 4 10 3 6 2

0

( 5 10 4 10 10 2 10 0,0147 127,77 )

opth

AV cP h h h h h λ dh                  

 

 20 6 15 5 10 4 6 3 25 4 1 2 0,0147
10 10 10 10 127,77

6 5 4 3 2
AV opt opt opt opt opt c optP h h h h h λ h            €/MW   (5.2) 

Γηαηξψληαο κε hopt κπνξνχκε λα βξνχκε ην απνηέιεζκα ζε €/ MWh: 

20 5 15 4 10 3 6 25 4 1 2 0,0147
10 10 10 10 127,77

6 5 4 3 2
AV opt opt opt opt opt cP h h h h h λ             €/MWh        (5.3) 

 Θα ππνινγίζνπκε ην φθεινο πνπ πξνθχπηεη γηα ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο 

πψιεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζπγθεθξηκέλα γηα ιc= 100 €/MWh, 110 €/MWh, 

120 €/MWh, 130 €/MWh. 

 Αλ ιc= 100 €/MWh 

 

Απφ ηε ζρέζε 5.1 ζα έρνπκε:  hopt=2861h. 

 

Αληηθαζηζηψληαο ην hopt ζηε ζρέζε 5.3 κπνξνχκε λα βξνχκε ην νηθνλνκηθφ 

φθεινο απφ ηελ απνθπγή απφθηεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βάζεη ηεο νξηαθήο 

ηηκήο ζπζηήκαηνο ηηο ψξεο αηρκήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηηκή πψιεζεο. Θα 

έρνπκε επνκέλσο:  

PAV=11,66 €/MWh 

 

 Αλ ιc= 110 €/MWh 

 

Απφ ηε ζρέζε 5.1 ζα έρνπκε:  hopt=1490h. 

 

Αληηθαζηζηψληαο ην hopt ζηε ζρέζε 5.3 κπνξνχκε λα βξνχκε ην νηθνλνκηθφ 

φθεινο απφ ηελ απνθπγή απφθηεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βάζεη ηεο νξηαθήο 

ηηκήο ζπζηήκαηνο ηηο ψξεο αηρκήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηηκή πψιεζεο. Θα 

έρνπκε επνκέλσο:  

PAV=8,22 €/MWh 

 

 Αλ ιc= 120 €/MWh 
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Απφ ηε ζρέζε 5.1 ζα έρνπκε:  hopt=572h. 

 

Αληηθαζηζηψληαο ην hopt ζηε ζρέζε 5.3 κπνξνχκε λα βξνχκε ην νηθνλνκηθφ 

φθεινο απφ ηελ απνθπγή απφθηεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βάζεη ηεο νξηαθήο 

ηηκήο ζπζηήκαηνο ηηο ψξεο αηρκήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηηκή πψιεζεο. Θα 

έρνπκε επνκέλσο:  

PAV=3,78 €/MWh 

 

 Αλ παξαηεξήζνπκε ηελ θακπχιε δηάξθεηαο ηηκήο θαη ηελ πξνζέγγηζή ηεο απφ 

ηελ αλαιπηηθή ζπλάξηεζε ζα δνχκε πσο αλ θαη ε πξνζέγγηζε είλαη πνιχ θαιή, γηα ηηο 

πξψηεο ιίγεο ψξεο έρνπκε κηα κηθξή απφθιηζε. Γηα ηηο ππφινηπεο ηηκέο πψιεζεο ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηηο δηεζπαξκέλεο κνλάδεο ε απφθιηζε απηή δελ επεξεάδεη 

νπζηαζηηθά ηα απνηειέζκαηα. Γηα ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ιc= 120 €/ MWh, φπνπ 

έρνπκε ιεηηνπξγία κφλν γηα απηέο ηηο ψξεο ε απφθιηζε θάλεη δηαθνξά. Γηα ην ιφγν 

απηφ ζα ππνινγίζνπκε μαλά ην φθεινο γηα απηφ ην ζελάξην ιεηηνπξγίαο 

πξνζεγγίδνληαο ηελ θακπχιε κφλν γηα απηέο ηηο ψξεο. Η πξνζέγγηζε θαίλεηαη ζηελ 

επφκελε γξαθηθή παξάζηαζε: 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 21: ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΚΑΜΠΤΛΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΗΜΖ ΑΠΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΤΝΑΡΣΖΖ ΓΗΑ ΣΗ 

ΠΡΩΣΔ ΩΡΔ ΣΖ ΑΗΥΜΖ 

 

 Η ζπλάξηεζε πνπ βξήθακε είλαη ε παξαθάησ 

10 4 7 3 2( ) 2 10 4 10 0,0003 0,1217 144,37λ h h h h h                                     (5.4) 

 Θα έρνπκε επνκέλσο: 
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 10 5 7 4 3 22 0,1217
10 10 0,0001 144,37

5 2
AV opt opt opt opt c optP h h h h λ h         €/MW    (5.5) 

 Γηαηξψληαο κε hopt κπνξνχκε λα βξνχκε ην απνηέιεζκα ζε €/ MWh: 

10 4 7 3 20,4 10 10 0.0001 0,06085 144,37AV opt opt opt opt cP h h h h λ            €/MWh    (5.6) 

 Οπφηε: 

 Αλ ιc= 120 €/MWh 

 

Απφ ηε ζρέζε 5.4 ζα έρνπκε:  hopt=547h. 

 

Αληηθαζηζηψληαο ην hopt ζηε ζρέζε 5.6 κπνξνχκε λα βξνχκε ην νηθνλνκηθφ 

φθεινο απφ ηελ απνθπγή απφθηεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βάζεη ηεο νξηαθήο 

ηηκήο ζπζηήκαηνο ηηο ψξεο αηρκήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηηκή πψιεζεο. Θα 

έρνπκε επνκέλσο:  

PAV=8,22 €/MWh 

 

 Αλ ιc= 130 €/MWh 

 

Απφ ηε ζρέζε 5.4 ζα έρνπκε:  hopt=181h. 

 

Αληηθαζηζηψληαο ην hopt ζηε ζρέζε 5.6 κπνξνχκε λα βξνχκε ην νηθνλνκηθφ 

φθεινο απφ ηελ απνθπγή απφθηεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βάζεη ηεο νξηαθήο 

ηηκήο ζπζηήκαηνο ηηο ψξεο αηρκήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηηκή πψιεζεο. Θα 

έρνπκε επνκέλσο:  

PAV=6,08 €/MWh 

 

 ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ην φθεινο ζπλνιηθά γηα φιν ην 

ρξφλν, θαη γηα απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα βξνχκε ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ ηηο κνλάδεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο, πνπ βξίζθνληαη ζηνπο δπγνχο 4,5 ηνπ 

δηθηχνπ. 

 Απφ ηα δεδνκέλα ηεο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ην ειεθηξηθφ δίθηπν 

ππφ εμέηαζε, κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε πνηεο ψξεο κέζα ζην ρξφλν είλαη απηέο κε ηε 

κέγηζηε δήηεζε. Θεσξψληαο φηη κε ηελ αχμεζε ηνπ θνξηίνπ έρνπκε αχμεζε θαη ηεο 

νξηαθήο ηηκήο ζπζηήκαηνο, κπνξνχκε λα βξνχκε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ηνπ ρξφλνπ 

πνπ ζα έρνπκε νξηαθή ηηκή ζπζηήκαηνο ηέηνηα, ψζηε λα έρνπκε παξαγσγή απφ ηηο  

δηεζπαξκέλεο κνλάδεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Έρνληαο επνκέλσο πνηεο ψξεο κέζα ζην 

ρξφλν είλαη απηέο, κπνξνχκε απφ ηα δεδνκέλα λα βξνχκε ηελ αληίζηνηρε δπλαηφηεηα 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο γηα θάζε πεξίπησζε. 

 Η θακπχιε δηάξθεηαο θνξηίνπ ηνπ δηθηχνπ, κε βάζε ηε ρξνλνζεηξά θνξηίνπ 

είλαη: 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 22: ΚΑΜΠΤΛΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΦΟΡΣΗΟΤ 

 

 Σαμηλνκψληαο ηηο ρξνλνζεηξέο θνξηίνπ θαη παξαγσγήο σο πξνο ηε ρξνλνζεηξά 

θνξηίνπ απφ ην κεγαιχηεξν ζην κηθξφηεξν, αλάινγα ηηο ψξεο πνπ καο ελδηαθέξνπλ, 

κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηε ζπλνιηθή παξαγσγή ησλ κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο. 

 Αζξνίδνληαο ηηο παξαγσγέο φισλ ησλ κνλάδσλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

έρνπκε ιεηηνπξγία κπνξνχκε λα βξνχκε ηε ζπλνιηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

θαη ζηε ζπλέρεηα ην ζπλνιηθφ φθεινο. Απηφ θαίλεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα γηα φια ηα 

ζελάξηα ιεηηνπξγίαο: 

Σηκή ιc  

(€/MWh) 

Παξαγωγή ΑΠΔ 

(MWh) 

Κέξδνο αλά MWh 

(€/MWh) 

πλνιηθό Όθεινο 

(€) 

100 35,16581 11,66 410,0333 

110 17,9785 8,22 147,7833 

120 6,3335308 8,22 52,06162 

130 1,914519 6,08 11,64028 

 

ΠΗΝΑΚΑ 8: ΟΦΔΛΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΠΟΦΤΓΖ ΑΠΟΚΣΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΗ ΩΡΔ ΑΗΥΜΖ ΓΗΑ ΔΝΑ ΓΗΚΣΤΟ  

 

 Μπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε πσο ε ηηκή πψιεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ ηηο κνλάδεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο έρεη εμαηξεηηθά κεγάιε ζεκαζία γηα ην 

νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ ζα απνθνκίζνπκε ζην ηέινο, αθνχ θαζψο απμάλεηαη ε ηηκή ιc 

κεηψλνληαη θαηά πνιχ νη ψξεο πνπ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία νη κνλάδεο. Σν φθεινο 

ζαλ ζπλάξηεζε ηεο ηηκήο πψιεζεο ησλ κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ιc κπνξεί 

λα θαλεί ζηε επφκελε γξαθηθή παξάζηαζε: 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 23: ΟΦΔΛΟ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΣΗΜΖ ΠΩΛΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΜΟΝΑΓΔ ΓΗΔΠΑΡΜΔΝΖ 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

 

 Σα ηέζζεξα ζελάξηα πψιεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηηο κνλάδεο 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο καο έδσζαλ θάπνην φθεινο γηα ην δίθηπν απηφ ησλ 17 

δπγψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε. Αλ, φπσο ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ππνζέζνπκε φηη 

έρνπκε 5000 ηέηνηα δίθηπα κπνξνχκε λα βξνχκε έλα ζπλνιηθφ φθεινο γηα θάζε 

ζελάξην. ηνλ επφκελν πίλαθα θαίλεηαη ην φθεινο απφ ηελ απνθπγή αγνξάο 

ειεθηξηζκνχ βάζεη ηεο νξηαθήο ηηκήο ζπζηήκαηνο ηηο ψξεο αηρκήο γηα 5000 φκνηα 

δίθηπα: 

Σηκή ιc  

(€/MWh) 

Όθεινο  

(€) 

πλνιηθό 

όθεινο γηα 5000 

Γίθηπα (€) 

100 410,0333 2050167 

110 147,7833 738916,4 

120 52,06162 260308,1 

130 11,64028 58201,38 

 

ΠΗΝΑΚΑ 8: ΟΦΔΛΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΠΟΦΤΓΖ ΑΠΟΚΣΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΗ ΩΡΔ ΑΗΥΜΖ ΓΗΑ 5000 ΓΗΚΣΤΑ 

 

 Μπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε πσο εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ ιc= 100 €/ 

MWh, ην φθεινο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. 
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5.4  Οηθνλνκηθό όθεινο από ηελ κείωζε ηωλ απωιεηώλ ηζρύνο  

 

 Έρνληαο ηελ αλαιπηηθή ζπλάξηεζε ηεο θακπχιεο δηάξθεηαο ηηκήο απφ ηε 

ζρέζε 5.1, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ην φθεινο απφ ηε κείσζε ησλ απσιεηψλ 

ηζρχνο εμαηηίαο ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο πνπ ζα είλαη: 




hopt

opt

i

AVLi dhh
h

S
0

)(
1000




         €/KWh                 (5.7) 

 Γηα λα βξνχκε ην hopt, ηηο ψξεο δειαδή κέζα ζην έηνο γηα ηηο νπνίεο ζα είλαη 

ζπκθέξνλ λα πξνκεζεπφκαζηε ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ κνλάδεο δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο ζα πξέπεη λα βξνχκε ηελ ηηκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  ιc ησλ κνλάδσλ 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. Γηα ιφγνπο απιφηεηαο ζα ζεσξήζνπκε πσο φιεο νη 

κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πσινχλ ηελ ελέξγεηα ζηελ ίδηα ηηκή. Θα 

ππνινγίζνπκε ην φθεινο πνπ πξνθχπηεη γηα ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο πψιεζεο ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζπγθεθξηκέλα γηα 100 €/MWh, 110 €/MWh, 120 €/MWh, 130 

€/MWh.  

 Δπνκέλσο, έρνπκε: 

 Αλ ι=100 €/MWh, ηφηε hopt=2861h. 

 Αλ ι=110 €/MWh, ηφηε hopt=1490h. 

 Αλ ι=120 €/MWh, ηφηε hopt=547h. 

 Αλ ι=130 €/MWh, ηφηε hopt=181h. 

 ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηελ επαηζζεζία γ ησλ απσιεηψλ 

ηζρχνο σο πξνο κηα κεηαβνιή ηεο παξαγσγήο ηζρχνο ζε θάζε δπγφ πνπ έρνπκε 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ κνλάδα δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. Σέηνηεο 

κνλάδεο έρνπκε ζηνπο δπγνχο 4, 5. 

 Δίλαη: γ17-1,4=0,0124 θαη : γ17-1,5=0,0124. 

 Έρνληαο ππνινγίζεη ηελ επαηζζεζία κπνξνχκε πιένλ λα ππνινγίζνπκε ην 

φθεινο απφ θάζε κνλάδα δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. Μπνξνχκε επνκέλσο λα 

ππνινγίζνπκε ην φθεινο απφ ηε ζρέζε 
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          €/ΜWh               

(5.8) 

Άξα 

 Αλ ιc=100 €/MWh, ηφηε SALi(2861)=γi(100,004)   €/ΜWh 

 Αλ ιc=110 €/MWh, ηφηε SALi(1490)=γi(110,010)   €/ΜWh 

 Αλ ιc=120 €/MWh, ηφηε SALi(547)=γi(120,052)     €/ΜWh 

 Αλ ιc=130 €/MWh, ηφηε SALi(181)=γi(130,034)     €/ΜWh 

 Δπεηδή ε επαηζζεζία είλαη ε ίδηα σο πξνο ηε κεηαβνιή θαζελφο απφ ηνπο δχν 

δπγνχο φπνπ ππάξρεη ε δηεζπαξκέλε παξαγσγή (γ17-1,4=γ17-1,5=0,0124), καο ελδηαθέξεη 

λα ππνινγίζνπκε πφζε είλαη ε ζπλνιηθή παξαγσγή απφ ηηο κνλάδεο απηέο, ηηο ψξεο 

πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πεξίπησζε πνπ νξίδεη ε ηηκή πψιεζεο ιc. Όκνηα, φπσο ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ θέξδνπο απφ ηελ απνθπγή απφθηεζεο ελέξγεηαο ηηο ψξεο αηρκήο, απφ 

ηηο ηαμηλνκεκέλεο ρξνλνζεηξέο παξαγσγήο, ππνινγίδνπκε ηε ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ 

παξάγεηαη ζε θάζε πεξίπησζε. Σα νθέιε θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Σηκή ιc 

(€/MWh) 

Παξαγωγή ΑΠΔ 

(ΜWh) 

πλνιηθό Όθεινο 

(€) 

Όθεινο αλά MWh 

(€/MWh) 

100 35,16581 43,60735 1,24005 

110 17,9785 24,52491 1,364124 

120 6,335508 9,431321 1,488645 

130 1,914519 3,087012 1,612422 

 

ΠΗΝΑΚΑ 8: ΟΦΔΛΖ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΗΩΖ ΑΠΩΛΔΗΩΝ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 17-1 Δ ΔΝΑ ΓΗΚΣΤΟ 

 

 Μπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε πσο ην φθεινο κεηψλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν 

ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε ιc= 120 €/ MWh, αλ θαη ην φθεινο αλά ΜWh είλαη πην 

πςειφ. 

 ηηο επφκελεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαίλεηαη ην φθεινο αλά ΜWh θαη ην 

ζπλνιηθφ φθεινο ζπλαξηήζεη ηεο ηηκήο πψιεζεο ιc απφ ηηο κνλάδεο δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο: 

 



Δθαρμογή 1: Γίκησο 17 ζσγών 

~ 125 ~ 
 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 24: ΟΦΔΛΟ ΑΝΑ MWh ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΠΩΛΖΖ λc 

 

 Σν φθεινο αλά MWh είλαη κεγαιχηεξν γηα κεγάιεο ηηκέο ηνπ ιc, φκσο γηα 

κεγάιεο ηηκέο ηνπ ιc έρνπκε κηθξή παξαγσγή κέζα ζην ρξφλν, ιηγφηεξεο MWh 

δειαδή, επνκέλσο ζην ζπλνιηθφ φθεινο πνπ έρεη ζεκαζία, επηδηψθνπκε λα έρνπκε 

ρακειή ηηκή ηνπ ιc. 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 25: ΤΝΟΛΗΚΟ ΟΦΔΛΟ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΠΩΛΖΖ λc 

 

 Όπσο κπνξεί λα θαλεί, ην φθεινο κεηψλεηαη πνιχ έληνλα θαζψο απμάλεηαη ε 

ηηκή πψιεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηηο κνλάδεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. 
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Δίλαη επνκέλσο πνιχ ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ απηέο ηηο κνλάδεο ζε ρακειφ θφζηνο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ζεκαληηθφ 

φθεινο απφ ηε κείσζε ησλ απσιεηψλ ηζρχνο. 

 Όπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ην φθεινο 

ζπλνιηθά γηα 5000 φκνηα δίθηπα ζαλ απηφ ησλ 17 δπγψλ. Απηφ κπνξνχκε λα ην δνχκε 

ζηνλ επφκελν πίλαθα γηα φια ηα ζελάξηα: 

 

Σηκή ιc 

(€/MWh) 

πλνιηθό Όθεινο 

(€) 

Όθεινο γηα 5000 δίθηπα 

(€) 

100 43,60735 218036,7 

110 24,52491 122624,5 

120 9,431321 47156,6 

130 3,087012 15435,06 

 

ΠΗΝΑΚΑ 10: ΟΦΔΛΖ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΗΩΖ ΑΠΩΛΔΗΩΝ ΓΗΑ 5000 ΓΗΚΣΤΑ 

 

 

5.5  Βειηίωζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ηάζεο ιόγω δηεζπαξκέλεο παξαγωγήο 

 

 Σν πξψην βήκα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κεηαβνιήο ηεο ηάζεο είλαη ν 

ππνινγηζκφο ησλ ζπληειεζηψλ επαηζζεζίαο. Γηα λα βξνχκε ηε κεηαβνιή ζηελ ηάζε 

ζε φινπο ηνπο δπγνχο ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηελ επαηζζεζία φισλ ησλ δπγψλ 

ηνπ δηθηχνπ σο πξνο θάζε δπγφ πνπ έρνπκε παξαγσγή απφ κνλάδα δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο.  

 Θα ππνινγίζνπκε ηε κεηαβνιή ηεο ηάζεο γηα ζπγθεθξηκέλα ζελάξηα 

ιεηηνπξγίαο. Ο ππνινγηζκφο ηεο επαηζζεζίαο ζα γίλεηαη θάζε θνξά, γηα θάζε επίπεδν 

θφξηηζεο δειαδή, αλ θαη φπσο ζα θαλεί ζηε ζπλέρεηα νη ηηκέο ηεο επαηζζεζίαο δελ 

αιιάδνπλ πνιχ ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ιεηηνπξγίαο. 

 ηε ζπλέρεηα κπνξνχκε λα δνχκε ηελ εμάξηεζε ηνπ ζπληειεζηή επαηζζεζίαο 

απφ ην επίπεδν ιεηηνπξγίαο. πγθεθξηκέλα επηιέγνπκε δχν επίπεδα ιεηηνπξγίαο, ην 

έλα ρσξίο δηεζπαξκέλε παξαγσγή ζηελ αηρκή θαη ην άιιν κε δηεζπαξκέλε παξαγσγή 

ζην δπγφ 4 πάιη ζηελ αηρκή. Παίξλνπκε ηελ επαηζζεζία ηνπ δπγνχ 1 σο πξνο ην δπγφ 

4 θαη ε δηαθνξά ηεο ζηηο δχν θαηαζηάζεηο απεηθνλίδεηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα: 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 26: ΔΞΑΡΣΖΖ ΣΖ ΑΠΟΛΤΣΖ ΣΗΜΖ ΣΖ ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΣΑΖ γ1-4 Ω ΠΡΟ ΣΖΝ ΗΥΤ 

ΣΖ ΓΗΔΠΑΡΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΟ ΕΤΓΟ 4 

 

 Όπσο κπνξνχκε λα δνχκε απφ ην ζρήκα ε επαηζζεζία ηεο ηάζεο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ δπγνχ κεηαβάιιεηαη ζε κηθξφ βαζκφ ζε ζρέζε κε ην επίπεδν 

ιεηηνπξγίαο. 

 ηνλ επφκελν πίλαθα κπνξνχκε λα δνχκε ηνπο ζπληειεζηέο επαηζζεζίαο πνπ 

ππνινγίζακε γηα ηελ ηάζε ηελ ψξα ηεο αηρκήο (28/2, 19:00),  φπνπ έρνπκε δηείζδπζε 

κφλν απφ ηνλ δπγφ 4: 
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Επγόο i Αξρηθή Σάζε 

(V) 

Δπαηζζεζία 

γi-4 (V/MW) 

ΓVi  

(V) 

Σειηθή Σάζε 

(V) 

1 397,4826 -11,9667 0,084126237 397,5667 

2 397,4386 -12,3904 0,087104692 397,5257 

3 392,2792 -64,8785 0,456096162 392,7353 

4 390,2896 -116,743 0,820705404 391,1103 

5 389,4592 -116,994 0,82246559 390,2817 

6 388,734 -117,212 0,824003114 389,558 

7 386,7413 -65,8216 0,462725827 387,204 

8 391,1994 -12,1623 0,085500983 391,2849 

9 395,1244 -12,0401 0,084642218 395,209 

10 392,7569 -12,1144 0,085164437 392,8421 

11 390,4323 -12,1872 0,085676176 390,518 

12 389,3509 -12,2212 0,08591484 389,4368 

13 394,0892 -12,0719 0,08486561 394,1741 

14 393,6241 -12,0862 0,084966043 393,709 

15 391,6455 -12,1489 0,085407009 391,7309 

16 391,3035 -12,1596 0,085481713 391,389 

17 400 0 0 400 

 

ΠΗΝΑΚΑ 11: ΑΡΥΗΚΔ – ΣΔΛΗΚΔ ΣΑΔΗ ΣΩΝ ΕΤΓΩΝ ΠΡΗΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑ ΣΖ ΓΗΔΗΓΤΖ ΣΖ 

ΓΗΔΠΑΡΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

 

 Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε πσο ε αξρηθή ηάζε 

ζε φινπο ηνπο δπγνχο είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ νλνκαζηηθή ηηκή ησλ 400 V θαη ε 

παξνπζία ησλ κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο δξα απμεηηθά σο πξνο ην επίπεδν 

ηεο ηάζεο. 

 Παξαηεξψληαο ηνπο ζπληειεζηέο επαηζζεζίαο βιέπνπκε πσο έρνπλ αξλεηηθέο 

ηηκέο. Απηφ ζεκαίλεη πσο κηα αχμεζε ηνπ θνξηίνπ ζηνλ εθάζηνηε δπγφ ζα 

πξνθαινχζε κείσζε ηεο ηάζεο ζε φινπο ηνπο δπγνχο ηνπ δηθηχνπ, εθηφο βέβαηα απφ 

ην δπγφ 17 πνπ είλαη ν δπγφο ηαιάλησζεο θαη βξίζθεηαη ζηαζεξά ζηα 400 V. Η 

ηνπνζέηεζε επνκέλσο κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ 

νπζία σο κείσζε ηνπ θνξηίνπ ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο ηάζεο ζηνλ θάζε 

δπγφ, κε απνηέιεζκα ζεηηθφ θαζψο ζα πάξεη ε ηάζε κηα ηηκή πην θνληά ζηελ 

νλνκαζηηθή. 

 ηελ επφκελε γξαθηθή παξάζηαζε κπνξνχκε λα δνχκε πψο κεηαβάιιεηαη ε 

ηάζε φηαλ εηζέξρνληαη νη κνλάδεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ζην δίθηπν: 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 27: ΤΚΡΗΖ ΣΑΔΩΝ ΠΡΗΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑ ΣΖ ΓΗΔΗΓΤΖ ΣΖ ΓΗΔΑΠΡΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΖΝ 

ΩΡΑ ΣΖ ΑΗΥΜΖ 

 

 

5.6  Όθεινο από ηε κείωζε ηεο ηηκήο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο εμαηηίαο ηεο 

δηεζπαξκέλεο παξαγωγήο 

 

 Υξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ ην ΓΔΜΗΔ θαηαζθεπάζακε ηελ θακπχιε 

ηεο ηηκήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζαλ ζπλάξηεζε ηεο δήηεζεο ηζρχνο. Η θακπχιε 

πνπ θαηαζθεπάζακε θαίλεηαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 28: ΚΑΜΠΤΛΖ ΣΗΜΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ-ΦΟΡΣΗΟΤ 

380

385

390

395

400

405

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Αρχική Τάση Τελική Τάση



Δθαρμογή 1: Γίκησο 17 ζσγών 

~ 130 ~ 
 

 Η αλαιπηηθή ζπλάξηεζε κε ηελ νπνία πξνζεγγίζηεθε ε θακπχιε είλαη ε εμήο: 

0,0003( ) 10,1 dλ d e          €/MWh                          (5.9) 

 Δμαηηίαο ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο ησλ ηηκψλ ηεο θακπχιεο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο- δήηεζεο, αλαιπηηθή ζπλάξηεζε δελ ήηαλ δπλαηφ λα πξνζεγγίζεη κε 

κεγάιε αθξίβεηα ηα δεδνκέλα, είλαη αξθεηά θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο γηα λα 

δψζεη ξεαιηζηηθά απνηειέζκαηα. 

 Υξεζηκνπνηψληαο ηε ζρέζε 3.84 κπνξνχκε λα βξνχκε ηε κείσζε ηεο ηηκήο 

γηα κηα δεδνκέλε ψξα ηνπ ρξφλνπ j: 

0.0003Γ 0.00303 d

j DGλ e P      €/MWh                      (5.10) 

 Τπνζέηνπκε πσο ην πνζνζηφ ηεο ηζρχνο πνπ πσιείηαη ζηελ σξηαία αγνξά 

αληηζηνηρεί ζην 5% ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο ηζρχνο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ψξα [9]. Σν 

φθεινο επνκέλσο γηα ηελ ψξα εθείλε j ζα είλαη: 

0.0003Γ 0.0001515 d

j DGλ e P d                                     (5.11) 

 Σν ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ φθεινο φινπ ηνπ ρξφλνπ ζα πξνθχςεη απφ ηηο 

ζπλνιηθέο ψξεο κέζα ζην ρξφλν γηα ηηο νπνίεο έρνπκε παξαγσγή απφ κνλάδεο 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο.  

 Αξρηθά ζα ππνζέζνπκε πσο ε ηηκή πψιεζεο ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο 

είλαη ιc= 100 €/ MWh, πνπ είλαη ην πην επλντθφ ζελάξην θαζψο, φπσο ππνινγίζακε 

ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα αληηζηνηρεί ζε 2861 ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. 

 Υξεζηκνπνηψληαο ηηο ηαμηλνκεκέλεο ρξνλνζεηξέο κπνξνχκε λα βξνχκε πνηεο 

ψξεο ηνπ ρξφλνπ έρνπκε δηεζπαξκέλε παξαγσγή, ψζηε λα βξνχκε θαη ηελ αληίζηνηρε 

δήηεζε  θαη παξαγσγή απφ κνλάδεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. 

 Σν φθεινο πνπ ζα έρνπκε ζα είλαη ην ζπλνιηθφ φθεινο γηα ηηο 2861 ψξεο απφ 

ηηο παξαπάλσ πνπ ζα έρνπκε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. Σν 

φθεινο απηφ ζα είλαη: 

SPR=0,00098 € 

 Αλ ππνζέζνπκε πσο έρνπκε 5000 ηέηνηα δίθηπα ζα ππνινγίζνπκε έλα φθεινο 

4,92 €. Παξαηεξνχκε πσο ην φθεινο πνπ ππνινγίζακε είλαη πνιχ κηθξφ. Γηα λα 

είρακε κεγαιχηεξν φθεινο ζα ρξεηαδφκαζηαλ αξθεηά κεγαιχηεξε δηείζδπζε κνλάδσλ 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο, αθνχ κε απηά ηα δεδνκέλα δελ είλαη δπλαηφλ λα 

κεηαβιεζεί αηζζεηά ε ηηκή πψιεζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 
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5.7  πλνιηθό νηθνλνκηθό όθεινο από ην ζπλδπαζκό όιωλ ηωλ παξαγόληωλ 

 

 πλδπάδνληαο φια ηα παξαπάλσ νθέιε πνπ ππνινγίζακε μερσξηζηά, 

κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε έλα ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ φθεινο. ηε ζπλέρεηα  

βιέπνπκε ην φθεινο πνπ πξνθχπηεη γηα ηα ζελάξηα ιεηηνπξγίαο πνπ απνδίδνπλ ην 

ειάρηζην θαη ην κέγηζην φθεινο αληίζηνηρα. Γηα ην κε επλντθφ ζελάξην ιεηηνπξγίαο 

ππνζέηνπκε πσο έρνπκε επηηφθην αλαγσγήο ξ=3 % , ελψ ε ηηκή πψιεζεο ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ κνλάδεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ζα είλαη ιc= 130 €/ 

MWh, ελψ γηα ην επλντθφ ζελάξην ιεηηνπξγίαο ππνζέηνπκε πσο ζα έρνπκε ξ=7% θαη 

ιc= 100 €/ MWh. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ παξνπζηάδνληαη ζηνπο 

επφκελνπο πίλαθεο: 

 

ελάξην ιc=130 €/ MWh, ξ=3% ιc=100 €/ MWh, ξ=7% 

Όθεινο Αλαβνιήο 

Δπέλδπζεο (€) 

17,12566 394,5454 

Όθεινο Απνθπγήο Αγνξάο 

Βάζεη ΟΣ (€) 

11,64028 410,0333 

Όθεινο απφ ηε Μείσζε 

ησλ Απσιεηψλ Ιζρχνο (€) 

3,087012 43,60735 

χλνιν 31,852952 848,18605 

 

ΠΗΝΑΚΑ 12: ΤΝΟΛΗΚΑ ΟΦΔΛΖ ΓΗΔΗΓΤΖ ΓΗΔΠΑΡΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΑ ΔΝΑ ΓΗΚΣΤΟ 

 

 

 Σν φθεινο πνπ ζα πξνθχςεη αλ ζεσξήζνπκε φηη έρνπκε 5000 φκνηα δίθηπα: 

ελάξην ιc=130 €/ MWh, ξ=3% ιc=100 €/ MWh, ξ=7% 

Όθεινο Αλαβνιήο 

Δπέλδπζεο (€) 

85628,32 1972727 

Όθεινο Απνθπγήο Αγνξάο 

Βάζεη ΟΣ (€) 

58201,38 2050167 

Όθεινο απφ ηε Μείσζε 

ησλ Απσιεηψλ Ιζρχνο (€) 

15435,06 218036,7 

χλνιν 159264,76 4240930,7 

 

ΠΗΝΑΚΑ 12: ΤΝΟΛΗΚΑ ΟΦΔΛΖ ΓΗΔΗΓΤΖ ΓΗΔΠΑΡΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΑ 5000 ΓΗΚΣΤΑ 

 

 Μπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε πσο εηδηθά ζηελ επλντθή  πεξίπησζε 

ππνινγίδνπκε έλα πνιχ ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ φθεινο, αιιά θαη ζηελ ιηγφηεξν 

επλντθή πεξίπησζε έρνπκε έλα ζεκαληηθφ πνζφ. Σν φθεινο πνπ ππνινγίζακε είλαη 
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πνιχ ζεκαληηθφ θαζψο καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνινγίζνπκε κε κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα ην πφζν επσθειήο ζα ήηαλ κηα επέλδπζε ζε κνλάδα δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο, αθνχ απφ ηνλ επελδπηή ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη απηή ε επηπιένλ 

αμία πνπ παξάγεη φηαλ επελδχεη ζε κηα ηέηνηα κνλάδα. Αλ επνκέλσο ηνπ απνδνζνχλ 

νθέιε γηα ην φθεινο πνπ παξάγεη απηφο θαη πνπ κέρξη ηψξα ήηαλ αθεξεκέλν θαη 

αζαθέο, κπνξεί λα δνζεί έλα επηπιένλ θίλεηξν γηα επέλδπζε ζην ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα, πξάγκα πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ νηθνλνκία, ηνλ αληαγσληζκφ ζηνλ ηνκέα  ηεο 

ελέξγεηαο, αιιά θαη ηελ απνδνηηθφηεξε θαη πην αμηφπηζηε παξνρή ελέξγεηαο ζηνπο 

θαηαλαισηέο.
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6.  Δθαξκνγή 2: Γίθηπν Κξήηεο 

 

6.1  Δηζαγωγή 

 

 Η δεχηεξε εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ νθέινπο 

απφ ηελ ηνπνζέηεζε κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο έγηλε ζε ηκήκα ηνπ δηθηχνπ 

ηεο Κξήηεο, ζπγθεθξηκέλα ζε δίθηπν 7 δπγψλ πνπ θαιχπηεη ν ππνζηαζκφο ησλ 

Υαλίσλ.  

 Σν δίθηπν, κε βάζε ην νπνίν έγηλαλ νη ππνινγηζκνί, θαίλεηαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

 

ΥΖΜΑ 14: ΓΗΚΣΤΟ ΤΠΟΣΑΘΜΟΤ ΥΑΝΗΩΝ 

 

 ην δίθηπν απηφ, ζεσξνχκε δπγφ ηαιάλησζεο ηνλ 7, φπνπ γίλεηαη θαη ε 

παξαγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ θαίλνληαη νη δπγνί θαη ηα ζηνηρεία ησλ 

γξακκψλ κεηαθνξάο. 

Επγόο (i) Όλνκα  

1 Υαληά_1 

2 Υαληά_2 

3 Ρέζπκλν 

4 Αγηά 

5 Βξχζεο 

6 Υαληά_3 

7 Τπνζηαζκφο Υαλίσλ 150kV/20kV 

 

ΠΗΝΑΚΑ 12: ΕΤΓΟΗ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΣΑΘΜΟΤ ΣΩΝ ΥΑΝΗΩΝ 
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Από δπγό 

 

 

Πξνο δπγό 

 

R (pu) 

 

X (pu) 

 

½ B (pu) 

1 7 0,002 0,0769 0 

1 2 0,00784 0,46013 0 

1 3 0,02277 0,09863 0,016205 

1 4 0,00216 0,00938 0,00154 

1 5 0,00952 0,04125 0,006775 

2 6 0 1,00E-05 0 

1 6 0,00784 0,46013 0 

1 7 0,002 0,0769 0 

 

ΠΗΝΑΚΑ 13: ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ 

 

6.2  Οηθνλνκηθό όθεινο από ηε αλαβνιή ηεο επέλδπζεο ζην κεηαζρεκαηηζηή ηνπ 

ππνζηαζκνύ ζε πεξηπηώζεηο δηαρεηξίζηκνπ θνξηίνπ 

 

 ε απηφ ην ζεκείν επηδηψθνπκε λα ππνινγίζνπκε ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ 

ζε πεξίπησζε πνπ έρνπκε φιν ην έηνο δηαρεηξίζηκν θνξηίν ζε πνζνζηφ 20% θαη 30% 

ηνπ αξρηθνχ. 

 Απφ ηηο εηήζηεο ρξνλνζεηξέο θνξηίνπ γηα θάζε πεξίπησζε, ζρεκαηίδνπκε κία 

εκεξήζηα ρξνλνινγηθή θακπχιε πνπ πξνθχπηεη απφ θάζε ρξνλνζεηξά, έηζη ψζηε λα 

θαλνχλ νη αιιαγέο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ δηαρεηξίζηκνπ θνξηίνπ. Απηέο θαίλνληαη ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 28: ΚΑΜΠΤΛΔ ΦΟΡΣΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ 5/5/2010 
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 Δίλαη εκθαλήο ινηπφλ ε επίδξαζε ζηηο εκεξήζηεο ρξνλνινγηθέο θακπχιεο 

θνξηίνπ. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ θέξδνπο απφ ηελ αλαβνιή 

επέλδπζεο ζηνλ κεηαζρεκαηηζηή ηνπ ππνζηαζκνχ ησλ Υαλίσλ. 

 Η αλάιπζε έγηλε σο πξνο ην ξεχκα πνπ δηαξξέεη ην δπγφ 7, δειαδή ηε γξακκή 

1-7. Τπνινγίζακε δειαδή ην θέξδνο πνπ απνθνκίδνπκε απφ ηελ αλαβνιή ηεο 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή πνπ βξίζθεηαη ζην δπγφ απηφ. Η εθηίκεζε ηνπ 

θφζηνπο αληηθαηάζηαζεο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή έγηλε, φπσο θαη ζηελ πξψηε εθαξκνγή, 

κε βάζε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Shirley et al [15] θαη εκπεηξηθά δεδνκέλα. 

Έηζη, ην θφζηνο ελφο κεηαζρεκαηηζηή 150kV/20kV ππνινγίζηεθε πσο ζα είλαη 

πεξίπνπ 590000 €. 

 Η κειέηε έγηλε ηελ εκέξα 5/5/2010, φπνπ είρακε ην κέγηζην δηαρεηξίζηκν 

θνξηίν (γηα ηηο πεξηπηψζεηο 20% θαη 30% είρακε 9,51% θαη 14,26% αληίζηνηρα). 

 ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεηαη ην ζπλνιηθφ θνξηίν γηα θάζε 

πεξίπησζε. 

 

ελάξην Φνξηίν 

(MW) 

Πνζνζηό % 

δηαρεηξίζηκνπ θνξηίνπ 

Αξρηθή θαηάζηαζε 23,229 0 

20% 21,02006 9,51 

30% 19,91559 14,26 

 

ΠΗΝΑΚΑ 14: ΦΟΡΣΗΟ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΔΝΑΡΗΟ 

 

 Όπσο θαη ζηελ πξψηε εθαξκνγή, ε επαηζζεζία κεηαβάιιεηαη ειάρηζηα ζε 

ζρέζε κε ην επίπεδν ιεηηνπξγίαο θνξηίνπ. ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλεηαη απηφ, 

φπνπ βιέπνπκε ηελ ηηκή ηεο επαηζζεζίαο ηεο γξακκήο 1-7, σο πξνο ηε κεηαβνιή ηνπ 

θνξηίνπ ζην δπγφ 2. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 29: ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΖ ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 1-7 Ω ΠΡΟ ΣΖ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΟΤ ΕΤΓΟΤ 2 

 

 Οπφηε ζα θάλνπκε ρξήζε ησλ ηηκψλ επαηζζεζίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ ζηαζκνχ. 

 χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΓΔΗ, ην θνξηίν ηεο Κξήηεο απμάλεηαη κε ξπζκφ 

5,5%. Οπφηε, αλ, φπσο θαη ζηελ πξψηε εθαξκνγή, ππνζέζνπκε φηη φινη νη δπγνί 

εκθαλίδνπλ ηελ ίδηα κεληαία αχμεζε θνξηίνπ, απηή ε ηηκή ζα είλαη: ζ=0,023 

MW/κήλα. 

 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ αλαβνιήο ηεο επέλδπζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ζρέζε: 

 

 Όκσο, αθνχ ζεσξνχκε ηελ ίδηα κεληαία αχμεζε θνξηίνπ ζi  ζε θάζε δπγφ, ηφηε 

καο ελδηαθέξεη ν ππνινγηζκφο ηεο ζπλνιηθήο επαηζζεζίαο ξεχκαηνο απφ ηε κεηαβνιή 

ηνπ θνξηίνπ ζε φινπο ηνπο δπγνχο, γηα ηε γξακκή 1-7. Απηφ θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί. 
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Τπνινγηζκόο ηεο επαηζζεζίαο( γi7 ) ηνπ ξεύκαηνο I7 ,ζην δπγό 7 από κεηαβνιή 

ηνπ θνξηίνπ ζην δπγό  i (pu) 

Επγόο 

(i) 

γi7 

(pu) 

γi,7 

(pu) 

1 0,94725  

 

5,735936 
2 0,969011 

3 0,954331 

4 0,94756 

5 0,948774 

6 0,969011 

 

ΠΗΗΝΑΚΑ 15: ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΡΔΤΜΑΣΟ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 1-7 

 

 ηνπο επφκελνπο πίλαθεο θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ γηα 

ην ρξφλν αλαβνιήο ηεο επέλδπζεο, ην θέξδνο απφ ηελ αλαβνιή απηή. Παξάιιεια 

παξνπζηάδνληαη ε έγρπζε ξεχκαηνο απφ ην δίθηπν, φπσο θαη ε κείσζε ζηελ έγρπζε 

ηνπ ξεχκαηνο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ δηαρεηξίζηκνπ θνξηίνπ. Έρνπκε ζεσξήζεη 

επηηφθην αλαγσγήο ξ=5%. 
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Τπνινγηζκόο Υξόλνπ Αλαβνιήο θαη Κέξδνπο από ηελ επέλδπζε 

 

 

 

ελάξηα 

 

 

ζ (MW/κήλα) 

 

 

ξ 

 

Έγρπζε από ην 

δίθηπν – Ρεύκα 

(pu) 

 

Γηαθνξά 

Ρεπκάηωλ (pu) 

|Iαξρ– Iηει| 

 

Υξόλνο 

αλαβνιήο, η 

(Μήλεο) 

 

Κέξδνο, B 

(€) 

Αξρηθή 

θαηάζηαζε 

 

0,023 

 

0,05 0,2492 0 0 0 

20% 0,023 0,05 0,2235 0,0257 19,48053996 45997,62 

30% 0,023 0,05 
0,2108 0,0384 29,10711028 67386,12 
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 ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ νθειψλ γηα 

ηα δχν ζελάξηα δηαρεηξίζηκνπ θνξηίνπ. 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 30: ΤΓΚΡΗΖ ΟΦΔΛΩΝ ΜΔΣΑΞΤ ΣΩΝ ΔΝΑΡΗΩΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΗΜΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ 

 

 Δίλαη θαλεξφ φηη κε ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ δηαρεηξίζηκνπ θνξηίνπ, 

απμάλεηαη θαη ην θέξδνο απφ ηελ αλαβνιή ηεο επέλδπζεο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

κεηαζρεκαηηζηή ηνπ ππνζηαζκνχ ησλ Υαλίσλ. 

 

 

6.3  Οηθνλνκηθό όθεινο από ηε αλαβνιή ηεο επέλδπζεο ζην κεηαζρεκαηηζηή ηνπ 

ππνζηαζκνύ ζε πεξηπηώζεηο δηείζδπζεο κνλάδωλ δηεζπαξκέλεο παξαγωγήο 

 

 Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζχγθξηζε πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη 

κεηαμχ ησλ θεξδψλ απφ ηελ αλαβνιή επελδχζεσλ, αλ, αληί λα έρνπκε πεξίπησζε 

δηαρεηξίζηκνπ θνξηίνπ, έρνπκε αληίζηνηρα δηείζδπζε κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο κε παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα ηζρχνο ίζεο κε ηελ κείσζε θνξηίνπ 

πνπ ζα πεηπραίλακε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ δηαρεηξίζηκνπ θνξηίνπ. 

 πγθεθξηκέλα, ζα ηνπνζεηήζνπκε κία κνλάδα δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ζηνλ 

δπγφ 2 (Υαληά_2) θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ε αληηζηνηρία κεηαμχ ηεο 

δηείζδπζεο κνλάδαο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο θαη ηνπ δηαρεηξίζηκνπ θνξηίνπ. 

 Σν δίθηπν παίξλεη ηελ κνξθή πνπ αθνινπζεί: 
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ΥΖΜΑ 15: ΓΗΚΣΤΟ ΣΟΤ ΤΠΟΣΑΘΜΟΤ ΣΩΝ ΥΑΝΗΩΝ ΜΔΣΑ ΣΖ ΓΗΔΗΓΤΖ ΜΟΝΑΓΑ ΓΗΔΠΑΡΜΔΝΖ 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΟ ΕΤΓΟ 2 

 

 

Αληίζηνηρν ζελάξην 

δηαρεηξίζηκνπ Φνξηίνπ 

Γηείζδπζε Γηεζπαξκέλεο 

Παξαγωγήο (ΜW) 

Φνξηίν 

(ΜW) 

Αξρηθή θαηάζηαζε 0 23,229 

20% 2,20894 23,229 

30% 3,31341 23,229 

 

ΠΗΝΑΚΑ 16: ΔΝΑΡΗΑ ΓΗΔΗΓΤΖ Δ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΑ ΜΔ ΣΗ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΗΜΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ 

 

 

 ε απηή ηελ πεξίπησζε, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ίδηα ηηκή επαηζζεζίαο, 

φπσο επίζεο θαη γηα ηηο ηηκέο ηεο κεληαίαο αχμεζεο θνξηίνπ θαη ηνπ επηηνθίνπ 

αλαγσγήο. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο παξνπζηάδνληαη ζηελ 

επφκελε ζειίδα. 
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Τπνινγηζκόο Υξόλνπ Αλαβνιήο θαη Κέξδνπο από ηελ επέλδπζε 

 

Αληίζηνηρα 

ελάξηα 

Γηαρεηξίζηκνπ 

Φνξηίνπ 

 

ζ (MW/κήλα) 

 

ξ 

Έγρπζε από ην 

δίθηπν – Ρεύκα 

(pu) 

Γηαθνξά 

Ρεπκάηωλ (pu) 

|Iαξρ– Iηει| 

Υξόλνο 

αλαβνιήο, η 

(Μήλεο) 

 

Κέξδνο, B 

(€) 

Αξρηθή 

θαηάζηαζε 

0,023 0,05 0,2492 

 

0 

 

0 

 

0 

 

20% 0,023 0,05 0,228 0,0212 16,06955047 38210,81 

30% 0,023 0,05 0,2175 0,0317 24,02852594 56209,37 
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 Σν παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεη ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ νθειψλ απφ 

ηηο δχν κεζφδνπο. 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 31: ΤΓΚΡΗΖ ΟΦΔΛΩΝ ΑΠΟ ΣΗ 2 ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 

  Παξαηεξνχκε ζην παξαπάλσ δηάγξακκα φηη ηα νθέιε ζηελ πξψηε πεξίπησζε 

είλαη πεξηζζφηεξα ζε ζρέζε κε ηε δηείζδπζε κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. 

Απηφ φκσο ίζσο λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε κνλάδα δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο 

ηνπνζεηήζεθε ζε έλαλ δπγφ, ελψ ε δηαρείξηζε ηνπ θνξηίνπ έγηλε αλαινγηθά ζε φινπο 

ηνπο δπγνχο ηνπ δηθηχνπ. 
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7.  Δθαξκνγή 3: Διιεληθό Γηαζπλδεδεκέλν ύζηεκα ηνπ 2020 

 

7.1  Δηζαγωγή 

 

 ηα πιαίζηα ησλ ζηφρσλ ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο γηα ην 2020, έγηλε κία 

πξνζπάζεηα εθηίκεζεο νξηζκέλσλ νθειψλ πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

απμεκέλε δηείζδπζε κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ζην ειιεληθφ 

δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα. 

 χκθσλα κε κειέηεο ηεο ΡΑΔ θαη ηνπ ΓΔΜΗΔ, αλακέλεηαη ε ρσξνηαμηθή 

θαηαλνκή ησλ κνλάδσλ ΑΠΔ ζηελ Διιάδα λα είλαη φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

 

Δγθαηεζηεκέλε Ηζρύο Μνλάδωλ Γηεζπαξκέλεο Παξαγωγήο 

(MW) 

 Βηνκάδα Τδξνειεθηξηθά Φωηνβνιηαϊθά Αηνιηθά 

Αλαηνιηθή 

Μαθεδνλία 

θαη Θξάθε 

 

47,257 

 

11,943 

 

184,566 

 

1045,502 

Αηηηθή 47,257 0,102 88,732 313,233 

Κεληξηθή 

Μαθεδνλία 

38,440 47 308,479 496,981 

Γπηηθή 

Διιάδα 

76,097 41,652 303,164 600,152 

Γπηηθή 

Μαθεδνλία 

5,192 23,796 155,142 493,029 

Ηόλην 2,484 0 6,422 290,918 

Ήπεηξνο 5,771 63,303 77,502 306,988 

Πεινπόλλεζνο 33,386 12,988 555,162 1572,833 

ηεξεά 

Διιάδα 

20,371 44,602 305,995 1808,355 

Θεζζαιία 61,906 33,331 449,183 247,931 

Κπθιάδεο 0 0 0 407,2 

 

ΠΗΝΑΚΑ 17: ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ ΗΥΤ ΜΟΝΑΓΩΝ ΓΗΔΠΑΡΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΝΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

 

 

 Η παξαπάλσ θαηαλνκή αθνξά ην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα ηεο Διιάδαο. 

Όπσο θαίλεηαη, ζηνλ πίλαθα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη Κπθιάδεο, θαζψο 
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αλακέλεηαη λα ζπλδεζνχλ ζην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα ην 2016. ε απηή ηε 

δηπισκαηηθή εξγαζία, έρεη ζεσξεζεί φηη ζχλδεζε ησλ Κπθιάδσλ γίλεηαη ζην δπγφ ηνπ 

Λαπξίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε αληίζηνηρε κειέηε ηνπ ΓΔΜΗΔ [31]. 

 Η κειέηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο αθνινπζεί ην εμήο ζθεπηηθφ: 

Έρνληαο σο βάζε έλα ζηηγκηφηππν ηνπ ειιεληθνχ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο γηα 

κία κέξα ηνπ 2010, κε ζπλνιηθφ θνξηίν 5539,517 MW θαη ζπλνιηθή παξαγσγή απφ 

6236,433 MW, δεκηνπξγνχκε έλα αληίζηνηρν ζηηγκηφηππν γηα κία κέξα ηνπ 2020, 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΓΔΜΗΔ, ην θνξηίν ηνπ 2020 ζα 

είλαη απμεκέλν θαηά 28,27%. Δπηπιένλ, ε παξαγσγή ελέξγεηαο ζην ζηηγκηφηππν ηνπ 

2010 γίλεηαη κφλν ζηνπο δπγνχο παξαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή απφ ηηο 

θεληξηθέο κνλάδεο παξαγσγήο. Σν αξρηθφ ζηηγκηφηππν ηνπ 2020 πνπ δεκηνπξγνχκε, 

αθνινπζεί ην ζθεπηηθφ ηνπ αληίζηνηρνπ ηνπ 2010 σο πξνο ηελ παξαγσγή, δειαδή 

έρνπκε θαη ζε απηφ παξαγσγή κφλν ζηνπο δπγνχο παξαγσγήο. ε απηφ, ην ζπλνιηθφ 

θνξηίν είλαη 7126,009 MW θαη ε ζπλνιηθή παξαγσγή 8000,003 MW.  

 ηε ζπλέρεηα, γηα λα δνχκε ηελ επίδξαζε ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ζην 

δίθηπν, δεκηνπξγνχκε θ έλα δεχηεξν ζηηγκηφηππν γηα ην 2020, δηαηεξψληαο ην 

ζπλνιηθφ θνξηίν θαη ηε ζπλνιηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηαζεξά. Όκσο 

έλα πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ζεσξνχκε φηη πξνέξρεηαη απφ κνλάδεο 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο θη έηζη θαηαλέκεηαη ζηνπο δπγνχο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ζχκθσλα κε ηελ ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ηνπ πίλαθα 16. Αλ ζεσξήζνπκε φηη, θαηά 

κέζν φξν, φιν ην έηνο παξάγεηαη ειεθηξηθή ηζρχο πνπ είλαη ην άζξνηζκα ηνπ 100% 

ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ησλ κνλάδσλ βηνκάδαο, ηνπ 17% ησλ θσηνβνιηατθψλ, 

ηνπ 27% ησλ αηνιηθψλ παξθψλ θαη ηνπ 70% ησλ πδξνειεθηξηθψλ, ην ζχλνιν ηεο 

παξαγσγήο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο κνλάδεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο είλαη 3007,791 

MW.  

 Όπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο, έηζη θαη ζε απηή, ζεσξήζεθε φηη νη 

κνλάδεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ιεηηνπξγνχλ κε κνλαδηαίν ζπληειεζηή ηζρχνο. 

 Γηα ηε κειέηε ηνπ δηθηχνπ, εθφζνλ γλσξίδνπκε φηη ην θνξηίν ην 2020 ζα είλαη 

απμεκέλν θαηά 28,27%, ε κεληαία αχμεζε θνξηίνπ ζε θάζε δπγφ είλαη 0,158 ΜW/ 

κήλα θαη ζεσξνχκε φηη γηα θάζε δπγφ είλαη ε ίδηα, παξά ην γεγνλφο φηη ζε 

δηαθνξεηηθνχο δπγνχο ζα κπνξνχζε λα απμάλεηαη ην θνξηίν κε δηαθνξεηηθνχο 

ξπζκνχο. Γηα ην δπγφ ηαιάλησζεο ζεσξήζακε πσο δελ έρνπκε αχμεζε θνξηίνπ. Έγηλε 

επίζεο ε ππφζεζε φηη ην επηηφθην αλαγσγήο είλαη ξ= 5 %/ ρξφλν. 

 

7.2  Οηθνλνκηθό όθεινο από ηελ αλαβνιή ηεο επέλδπζεο ζε γξακκέο κεηαθνξάο 

ηνπ δηθηύνπ 

 

 Η αλάιπζε έγηλε σο πξνο ηα ξεχκαηα πνπ δηαξξένπλ ηηο γξακκέο 8-9 

(Βάβδνο-Θεζζαινλίθε) θαη 23-30 (Λάξηζα-Σξίθαια). Τπνινγίζακε δειαδή ην 
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θέξδνο πνπ απνθνκίδνπκε απφ ηελ αλαβνιή επέλδπζεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ δχν 

απηψλ γξακκψλ κεηαθνξάο. Η εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο αλαβάζκηζεο ησλ γξακκψλ 

απηψλ έγηλε κε βάζε ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο ΡΑΔ [32] θαη ιακβάλνληαο ππφςε 

ην είδνο θαη ην κήθνο ησλ γξακκψλ [33]. Έηζη, ην θφζηνο αλαβάζκηζεο ηεο γξακκήο 

κεηαθνξάο 8-9 είλαη 3001500 €, ελψ ηεο 23-30 είλαη 3570150 €. 

 Ο ππνινγηζκφο ησλ ζπληειεζηψλ επαηζζεζίαο γηλφηαλ κηα θνξά γηα ηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ έρνπκε δηεζπαξκέλε παξαγσγή. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

ρξεζηκνπνηνχληαλ απηνί νη ζπληειεζηέο αθνχ κφλν ε ηνπνζέηεζε δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο επεξεάδεη ειάρηζηα ηνπο ζπληειεζηέο επαηζζεζίαο, φπσο ζα θαλεί ζηε 

ζπλέρεηα. 

 ην επφκελν δηάγξακκα θαίλεηαη πψο κεηαβάιιεηαη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή 

επαηζζεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ ηνπνζέηεζε δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. πγθεθξηκέλα 

θαίλεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ζπληειεζηψλ επαηζζεζίαο ηνπ 

ξεχκαηνο ηεο γξακκήο 8-9 σο πξνο θάζε δπγφ ζε ζρέζε κε ηελ χπαξμε δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο. 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 31: ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΖ ΔΤΑΘΘΖΗΑ ΡΔΤΜΑΣΟ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 8-9 ΜΔ ΣΖ ΓΗΔΗΓΤΖ 

ΜΟΝΑΓΩΝ ΓΗΔΠΑΡΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

 

 Όπσο θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα 31, ην άζξνηζκα ησλ ζπληειεζηψλ 

επαηζζεζίαο έρεη κηα εμάξηεζε απφ ηε δηείζδπζε ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο, αιιά 

ε εμάξηεζε απηή είλαη κηθξή. 

 ηνλ επφκελν πίλαθα θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ γηα ην 

ρξφλν αλαβνιήο ηεο επέλδπζεο, ην θέξδνο απφ ηελ αλαβνιή απηή, αιιά θαη ην 

ζπλνιηθφ θέξδνο απφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο 8-9 θαη 23-30. 
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Τπνινγηζκόο Υξόλνπ Αλαβνιήο θαη Κέξδνπο από ηελ επέλδπζε 

 

Γξακκή 

Μεηαθνξάο 

ελάξην ζ 

(MW/κήλα) 

ξ Έγρπζε από ην δίθηπν- 

Ρεύκα (pu) 

Γηαθνξά 

Ρεπκάηωλ (pu) 

|Iαξρ– Iηει| 

Υξόλνο 

αλαβνιήο, η 

(Μήλεο) 

Κέξδνο, B 

(€) 

8-9 (Βάβδνο-

Θεζζαινλίθε) 

Υσξίο DG 0,158 0,05 2,8713 0 0 0 

Με DG 0,158 0,05 2,4244 0,4469 106,5576 1076122 

23-30 (Λάξηζα-

Σξίθαια) 

Υσξίο DG 0,158 0,05 0,6082 0 0 0 

Με DG 0,158 0,05 0,6359 0,0277 59,29263 781507,3 
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 Όπσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε, ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ είλαη 

ζεκαληηθά. Δίλαη θαλεξφ ινηπφλ πσο ε δηείζδπζε κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο 

επηθέξεη αμηφινγα θέξδε. 

 

 

7.3  Οηθνλνκηθό όθεινο από ηελ απνθπγή απόθηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βάζεη 

ηεο νξηαθήο ηηκήο ζπζηήκαηνο ηηο ώξεο αηρκήο 

 

 Όπσο θαη ζηελ πξψηε εθαξκνγή, ρξεζηκνπνηήζακε δεδνκέλα ησλ ηξηψλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ απφ ηνλ ΓΔΜΗΔ, φπνπ δίλεηαη ε νξηαθή ηηκή ζπζηήκαηνο γηα θάζε 

ψξα ηνπ ρξφλνπ θαη γηα δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, θαηαζθεπάζακε ηελ θακπχιε 

δηάξθεηαο ηηκήο γηα ην ειιεληθφ ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ε ήδε γλσζηή 

αλαιπηηθή ζπλάξηεζε κε ηελ νπνία πξνζεγγίδνπκε ηελ θακπχιε είλαη ε εμήο: 

20 5 15 4 10 3 6 2( ) 5 10 4 10 10 2 10 0,0147 127,77λ h h h h h h                    €/MWh 

 H ζπλάξηεζε θέξδνπο αλά MWh πνπ πξνθχπηεη είλαη, σο γλσζηφλ: 

20 5 15 4 10 3 6 25 4 1 2 0,0147
10 10 10 10 127,77

6 5 4 3 2
AV opt opt opt opt opt cP h h h h h λ            €/MWh 

 Οπφηε, έρνπκε ηα παξαθάησ νθέιε, αλάινγα κε ηελ ηηκή πψιεζεο ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλά MWh (ιc): 

 Αλ ιc= 100 €/MWh, ηφηε  

 hopt=2861h    θαη  

 PAV=11,66 €/MWh 

 

 Αλ ιc= 110 €/MWh, ηφηε  

 hopt=1490h    θαη  

 PAV=8,22 €/MWh 

 

 Γηα ηηο ηηκέο ιc=120 €/MWh θαη ιc=130 €/MWh, ρξεζηκνπνηήζακε ηελ 

αλαιπηηθή ζπλάξηεζε πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο θακπχιεο δηάξθεηαο 

ηηκήο γηα ηηο 1000 πξψηεο ψξεο. Άξα, φπσο ζηελ πξψηε εθαξκνγή: 

 Αλ ιc= 120 €/MWh, ηφηε  

 hopt=547h    θαη  

 PAV=8,22 €/MWh 

 

 Αλ ιc= 130 €/MWh, ηφηε  

 hopt=181h    θαη  
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 PAV=6,08 €/MWh 

 ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ην φθεινο ζπλνιηθά γηα φιν ην 

ρξφλν, θαη γηα απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα βξνχκε ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ ηηο κνλάδεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ηνπ δηθηχνπ. 

 Απφ ηα δεδνκέλα ηεο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ην ειεθηξηθφ δίθηπν 

ππφ εμέηαζε, κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε πνηεο ψξεο κέζα ζην ρξφλν είλαη απηέο κε ηε 

κέγηζηε δήηεζε. Θεσξψληαο φηη κε ηελ αχμεζε ηνπ θνξηίνπ έρνπκε αχμεζε θαη ηεο 

νξηαθήο ηηκήο ζπζηήκαηνο, κπνξνχκε λα βξνχκε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ηνπ ρξφλνπ 

πνπ ζα έρνπκε νξηαθή ηηκή ζπζηήκαηνο ηέηνηα, ψζηε λα έρνπκε παξαγσγή απφ ηηο  

δηεζπαξκέλεο κνλάδεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Έρνληαο επνκέλσο πνηεο ψξεο κέζα ζην 

ρξφλν είλαη απηέο, κπνξνχκε απφ ηα δεδνκέλα λα βξνχκε ηελ αληίζηνηρε δπλαηφηεηα 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο γηα θάζε πεξίπησζε. 

 Γλσξίδνληαο ηελ ρξνλνζεηξά ηνπ θνξηίνπ ηνπ ειιεληθνχ δηαζπλδεδεκέλνπ 

ζπζηήκαηνο γηα ην 2010, κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε ηε ρξνλνζεηξά θνξηίνπ ηνπ 

2020, ιακβάλνληαο ππφςε φηη αλακέλεηαη ηφηε ην θνξηίν λα είλαη απμεκέλν θαηά 

28,27%. 

 Η θακπχιε δηάξθεηαο θνξηίνπ ηνπ δηθηχνπ, κε βάζε ηε ρξνλνζεηξά θνξηίνπ 

είλαη: 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 31: ΚΑΜΠΤΛΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΦΟΡΣΗΟΤ 2020 

 

 Σαμηλνκψληαο ηηο ρξνλνζεηξέο θνξηίνπ θαη παξαγσγήο σο πξνο ηε ρξνλνζεηξά 

θνξηίνπ απφ ην κεγαιχηεξν ζην κηθξφηεξν, αλάινγα ηηο ψξεο πνπ καο ελδηαθέξνπλ, 

κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηε ζπλνιηθή παξαγσγή ησλ κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο. Όκσο, επεηδή δελ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο ηε ρξνλνζεηξά ηεο 

παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ κνλάδεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο γηα ην 
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2020, ζεσξνχκε φηη θάζε ψξα ηνπ έηνπο νη κνλάδεο παξάγνπλ ζπλνιηθά ειεθηξηθή 

ελέξγεηα ηζρχνο 3007,791 MW.  

 Γηα ιφγνπο απιφηεηαο, ζεσξήζακε φηη φια ηα είδε κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο δηαζέηνπλ ηελ παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηελ ίδηα ηηκή αλά MWh. 

 Αζξνίδνληαο ηηο παξαγσγέο φισλ ησλ κνλάδσλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

έρνπκε ιεηηνπξγία κπνξνχκε λα βξνχκε ηε ζπλνιηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

θαη ζηε ζπλέρεηα ην ζπλνιηθφ φθεινο. Απηφ θαίλεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα γηα φια ηα 

ζελάξηα ιεηηνπξγίαο: 

 

Σηκή ιc  

(€/MWh) 

Παξαγωγή ΑΠΔ 

(MWh) 

Κέξδνο αλά MWh 

(€/MWh) 

πλνιηθό Όθεινο 

(€) 

100 8605290 11,66 100337682 

110 4481609 8,22 36838822,6 

120 1645262 8,22 13524051 

130 544410,2 6,08 3310013,84 

 

ΠΗΝΑΚΑ 18: ΔΣΖΗΑ ΟΦΔΛΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΠΟΦΤΓΖ ΑΠΟΚΣΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΗ ΩΡΔ ΑΗΥΜΖ ΓΗΑ ΣΟ 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΔΝΑΡΗΟ 

 

 Παξαηεξνχκε πσο ε ηηκή πψιεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηηο κνλάδεο 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο έρεη εμαηξεηηθά κεγάιε ζεκαζία γηα ην νηθνλνκηθφ φθεινο 

πνπ ζα απνθνκίζνπκε ζην ηέινο, αθνχ θαζψο απμάλεηαη ε ηηκή ιc κεηψλνληαη θαηά 

πνιχ νη ψξεο πνπ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία νη κνλάδεο. Σν φθεινο ζαλ ζπλάξηεζε 

ηεο ηηκήο πψιεζεο ησλ κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ιc κπνξεί λα θαλεί ζηε 

επφκελε γξαθηθή παξάζηαζε: 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 33: ΤΝΟΛΗΚΑ ΟΦΔΛΖ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΠΩΛΖΖ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΑΠΟ ΜΟΝΑΓΔ ΓΗΔΠΑΡΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΟΤ 2020 

 

 Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν ππνινγηζκφο ησλ σξηαίσλ νθειψλ γηα ην 

ειιεληθφ ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, βάζεη ζελαξίσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ κνλάδεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ηελ ψξα ηεο αηρκήο ηνπ 2020. Οη 

ππνινγηζκνί θαίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
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Όθεινο (€) 

ελάξηα 

Παξαγωγήο 

(% Πνζνζηό 

Δγθαηεζηεκέλεο 

Ηζρύνο) 

 

πλνιηθή 

Παξαγωγή 

(ΜW) 

 

ιc=100 

€/MWh 

 

ιc=110 

€/MWh 

 

ιc=120 

€/MWh 

 

ιc=130 

€/MWh 

100%Βηνκάδα 

100%Φσηνβνιηατθά 

100%Τδξνειεθηξηθά 

90%Αηνιηθά 

 

9832,881 

 

114651,4 

 

80826,28 

 

80826,28 

 

59783,92 

100%Βηνκάδα 

100%Φσηνβνιηατθά 

100%Τδξνειεθηξηθά 

60%Αηνιηθά 

 

7665,17 

 

89375,88 

 

63007,7 

 

63007,7 

 

46604,23 

100%Βηνκάδα 

100%Φσηνβνιηατθά 

100%Τδξνειεθηξηθά 

30%Αηνιηθά 

 

5358,099 

 

62475,43 

 

44043,57 

 

44043,57 

 

32577,24 

100%Βηνκάδα 

100%Φσηνβνιηατθά 

50%Τδξνειεθηξηθά 

90%Αηνιηθά 

 

9693,523 

 

113026,5 

 

79680,76 

 

79680,76 

 

58936,62 

100%Βηνκάδα 

100%Φσηνβνιηατθά 

50%Τδξνειεθηξηθά 

60%Αηνιηθά 

 

7525,811 

 

87750,96 

 

61862,17 

 

61862,17 

 

45756,93 

100%Βηνκάδα 

100%Φσηνβνιηατθά 

50%Τδξνειεθηξηθά 

30%Αηνιηθά 

 

5218,741 

 

60850,52 

 

42898,05 

 

42898,05 

 

31729,95 

 

ΠΗΝΑΚΑ 19: ΩΡΗΑΗΑ ΟΦΔΛΖ ΣΖΝ ΩΡΑ ΑΗΥΜΖ ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΝΑΡΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΠΟΦΤΓΖ ΑΠΟΚΣΖΖ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

 Όπσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ηα σξηαία νθέιε 

ηε ζηηγκή ηεο αηρκήο ηνπ 2020 είλαη ζεκαληηθά. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη 

εκθαλήο ε κείσζε ηνπ νθέινπο κε ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο παξαγφκελεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ κνλάδεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. 
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7.4  Οηθνλνκηθό όθεινο από ηελ κείωζε ηωλ απωιεηώλ ηζρύνο 

 

 ηε ζπλέρεηα, ζα ππνινγηζηεί ην φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κείσζε ησλ 

απσιεηψλ ηζρχνο ζε δχν γξακκέο ηνπ ειιεληθνχ δηθηχνπ, ζπγθεθξηκέλα ζηελ 8-9 

(Βάβδνο-Θεζζαινλίθε) θαη ζηελ 23-30 (Λάξηζα-Σξίθαια).  

 Αθνχ γίλεηαη ρξήζε ηεο ίδηαο θακπχιεο δηάξθεηαο ηηκήο πψιεζεο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο φπσο θαη ζηελ πξψηε εθαξκνγή θαη δεδνκέλνπ φηη ζεσξνχκε πσο νη ηηκέο 

πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηηο κνλάδεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο είλαη νη 

ίδηεο, νη ηηκέο ησλ νθειψλ αλά MWh ζε θάζε πεξίπησζε έρνπλ ππνινγηζηεί θαη 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

ιc (€/MWh) hopt (h) SALi (€/MWh) 

100 2861 γi(100,004) 

110 1490 γi(110,010) 

120 547 γi(120,052) 

130 181 γi(130,034) 

 

ΠΗΝΑΚΑ 20: ΣΗΜΖ ΟΦΔΛΟΤ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΗΩΖ ΑΠΩΛΔΗΩΝ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΣΗΜΖ ΠΩΛΖΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΜΟΝΑΓΔ ΓΗΔΠΑΡΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

 

 Σν επφκελν βήκα είλαη λα ππνινγηζηεί ε επαηζζεζία απσιεηψλ ησλ γξακκψλ 

8-9 θαη 23-30 σο πξνο ηηο κεηαβνιέο παξαγσγήο ηζρχνο φισλ ησλ δπγψλ (εθηφο απφ 

ηνλ δπγφ ηαιάλησζεο). ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο επαηζζεζίαο γηα θάζε γξακκή. 

 

Επγόο 

(i) 

γ8-9,i γ23-30,i PDGi 

(MW) 

γ8-9,i * PDGi γ23-30,i * PDGi 

1 0,025345 1,59E-05 43,206 1,095035 0,000688 

2 0,024056 1,51E-05 43,206 1,039353 0,000653 

3 0,023193 1,46E-05 43,206 1,00208 0,000629 

4 0,023315 1,47E-05 43,206 1,007366 0,000633 

5 0,008137 8,2E-06 43,206 0,351568 0,000354 

6 0,021709 1,37E-05 43,206 0,937973 0,000594 

7 0,015093 1,05E-05 43,206 0,652087 0,000454 

8 0,086708 2,49E-05 42,994 3,727942 0,001069 

9 0,001007 2,78E-05 42,994 0,043315 0,001193 

10 0,001384 1,58E-05 42,994 0,059485 0,000678 

11 0,00104 4,35E-06 42,994 0,044697 0,000187 

12 0,021269 1,31E-05 43,206 0,91893 0,000568 

13 0 0 0 0 0 

14 0,000542 -6E-05 35,044 0,018997 -0,00209 
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15 0,000671 2,81E-06 35,044 0,02352 9,84E-05 

16 0,000534 -0,00013 35,044 0,018702 -0,00441 

17 0,00043 7,06E-05 35,044 0,015076 0,002476 

18 0,000471 -4,5E-07 35,044 0,016509 -1,6E-05 

19 0,000422 8,06E-05 35,044 0,014803 0,002825 

20 0,000429 0,002198 42,994 0,018445 0,094486 

21 0,000315 0,000334 42,994 0,013526 0,014357 

22 0,00053 0,000661 29,568 0,015678 0,019544 

23 0,000616 0,005925 29,568 0,018227 0,175198 

24 0,000617 0,004068 29,568 0,018257 0,120281 

25 0,00053 0,000661 29,568 0,015678 0,019544 

26 0,000568 -0,00093 53,806 0,030576 -0,05025 

27 0,000607 0,001428 29,568 0,017943 0,042211 

28 0,000529 -0,00154 29,568 0,015635 -0,04562 

29 0,000569 -0,00472 29,568 0,016825 -0,13971 

30 0,000568 -0,00733 29,568 0,016785 -0,21676 

31 0,000528 -0,00013 53,806 0,028403 -0,00703 

32 0,000536 -0,00015 53,806 0,028839 -0,00807 

33 0,000528 -0,00013 53,806 0,028403 -0,00704 

34 0,000533 -0,00014 53,806 0,028675 -0,00752 

35 0,000536 -5,7E-05 53,806 0,028859 -0,00306 

36 0,000519 -0,00016 53,806 0,027919 -0,00854 

37 0,000525 -0,00022 5,067 0,002662 -0,00111 

38 0,000541 -0,00026 53,806 0,029112 -0,01395 

39 0,000543 -0,00025 5,067 0,002751 -0,00126 

40 0,000544 -0,00025 5,067 0,002755 -0,00127 

41 0,000544 -0,00025 5,067 0,002755 -0,00127 

42 0,000536 -0,00024 5,067 0,002715 -0,00121 

43 0,000536 -0,00024 5,067 0,002715 -0,00121 

44 0,000526 -0,00025 5,067 0,002665 -0,00126 

45 0,000489 -0,00025 5,067 0,002476 -0,00126 

46 0,000489 -0,00025 5,067 0,002476 -0,00126 

47 0,000489 -0,00025 5,067 0,002476 -0,00126 

48 0,000491 -0,00025 5,067 0,002487 -0,00125 

49 0,000489 -0,00025 5,067 0,002479 -0,00125 

50 0,000525 -0,00021 5,067 0,002659 -0,00107 

51 0,000508 -0,00023 5,067 0,002575 -0,00116 

52 0,000524 -0,00022 5,067 0,002655 -0,00109 

53 0,000491 -0,00025 5,067 0,002487 -0,00125 

54 0,00049 -0,00025 5,067 0,002482 -0,00125 

55 0,000491 -0,00024 5,067 0,002487 -0,00123 

56 0,000491 -0,00024 5,067 0,002487 -0,00123 

57 0,000524 -0,00021 5,067 0,002656 -0,00107 

58 0,00052 -0,00022 5,067 0,002636 -0,00109 

59 0,00052 -0,00022 5,067 0,002636 -0,00109 

60 0,000524 -0,00021 5,067 0,002654 -0,00108 

61 0,000523 -0,00021 5,067 0,002648 -0,00108 

62 0,000522 -0,00021 5,067 0,002645 -0,00109 
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63 0,000486 -0,00025 5,067 0,002464 -0,00126 

64 0,000522 -0,00021 5,067 0,002647 -0,00109 

65 0,000515 -0,00022 5,067 0,002608 -0,0011 

66 0,000515 -0,00021 5,067 0,00261 -0,00109 

67 0,000446 -0,00023 93,586 0,041734 -0,0216 

68 0,000419 -0,00022 93,586 0,039174 -0,02044 

69 0,000432 -0,00022 93,586 0,040433 -0,02101 

70 0,000377 -0,0002 93,586 0,035309 -0,01858 

71 0,000406 -0,00021 93,586 0,038042 -0,01991 

72 0,000378 -0,0002 93,586 0,035407 -0,01863 

73 0,000383 -0,0002 44,987 0,017219 -0,00905 

74 0,000377 -0,0002 44,987 0,016978 -0,00894 

75 0,000527 -0,00047 53,806 0,028354 -0,0251 

76 0,000527 -0,00054 53,806 0,02833 -0,02909 

77 0,000524 -0,00077 44,987 0,02359 -0,03458 

78 0,000512 -0,00075 44,987 0,023047 -0,03384 

79 0,000501 -0,00074 44,987 0,022521 -0,03326 

80 0,0005 -0,00074 44,987 0,022511 -0,03324 

81 0,0005 -0,00074 44,987 0,022512 -0,03325 

82 0,000525 -0,00059 53,806 0,028263 -0,03168 

83 0,000478 -0,00073 31,201 0,014915 -0,02276 

84 0,000355 -0,00019 31,201 0,011084 -0,00584 

85 0,000486 -0,00073 44,987 0,021852 -0,03291 

86 0,000461 -0,0007 31,201 0,014376 -0,02194 

87 0,000473 -0,00072 31,201 0,014759 -0,02252 

88 0,000527 -0,00106 31,201 0,01644 -0,03314 

89 0,000476 -0,00076 31,201 0,014859 -0,02364 

90 0,000492 -0,00025 109,944 0,054142 -0,02764 

 

ΠΗΝΑΚΑ 21: ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΑΠΩΛΔΗΩΝ ΓΗΑ ΣΗ ΓΡΑΜΜΔ 8-9 ΚΑΗ 

23-30 

 

 Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ππνινγίδνπκε ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ 

γηλνκέλσλ επαηζζεζίαο θαη παξαγσγήο ΑΠΔ θαη κέζσ απηψλ ππνινγίδνπκε ηα νθέιε 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κείσζε απσιεηψλ ζηηο γξακκέο 8-9 θαη 23-30. 

 

ιc (€/MWh) hopt (h) (SALiPDGi) Όθεινο 

100 2861 12,08653 3458095 

110 1490 12,08653 1981162 

120 547 12,08653 793703,6 

130 181 12,08653 284470,4 

 

ΠΗΝΑΚΑ 22: ΟΦΔΛΖ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΗΩΖ ΑΠΩΛΔΗΩΝ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΔΝΑΡΗΟ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 8-9 
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ιc (€/MWh) hopt (h) (SALiPDGi) Όθεινο 

100 2861 -0,63209 -180848,2 

110 1490 -0,63209 -103609 

120 547 -0,63209 -41508,37 

130 181 -0,63209 -14876,97 

 

ΠΗΝΑΚΑ 23: ΟΦΔΛΖ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΗΩΖ ΑΠΩΛΔΗΩΝ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΔΝΑΡΗΟ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 23-30 

 

 Παξαηεξνχκε φηη ε ζπλνιηθή επαηζζεζία ζηε γξακκή 23-30 είλαη αξλεηηθή, 

νπφηε θαη ην φθεινο είλαη αξλεηηθφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη έρνπκε αχμεζε απσιεηψλ θη 

φηη έρνπκε θφζηνο. Η δηείζδπζε ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ηζνδπλακεί κε κείσζε 

θνξηίνπ ζην δπγφ, νπφηε θαη ην αξλεηηθφ πξφζεκν ζεκαίλεη αχμεζε ησλ απσιεηψλ. 

Μία εμήγεζε γηα ην ιφγν πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη φηη ε δηεζπαξκέλε παξαγσγή πνπ 

ηνπνζεηήζεθε ζε θάπνηνπο δπγνχο λα ππεξβαίλεη ηελ ηνπηθή δήηεζε κε απνηέιεζκα 

λα ππάξρεη απμεκέλε ξνή ηζρχνο ζε νξηζκέλεο γξακκέο [9], φπσο ζηελ 23-30. Απηφ 

δείρλεη θαη ηε ζεκαζία ηεο πεξηνρήο χπαξμεο ησλ κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. 

 Βέβαηα, αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη ην φθεινο ζηελ πεξίπησζε ηεο γξακκήο 

8-9 είλαη πνιχ κεγαιχηεξν ζε ζρέζε κε ην θφζηνο ζηε γξακκή 23-30. Απηφ 

απεηθνλίδεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 34: ΤΓΚΡΗΖ ΟΦΔΛΩΝ-ΚΟΣΩΝ ΣΗ ΓΡΑΜΜΔ 8-9 ΚΑΗ 23-30 ΓΗΑ ΣΑ 4 ΔΝΑΡΗΑ ΣΗΜΩΝ 

ΠΩΛΖΖ ΡΔΤΜΑΣΟ 
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7.5  Βειηίωζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ηάζεο ιόγω δηεζπαξκέλεο παξαγωγήο 

 

 Γηα ην ειιεληθφ δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα, ππνινγίζηεθαλ νη ηάζεηο κεηά ηελ 

ηνπνζέηεζε κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο κέζσ ησλ ζπληειεζηψλ επαηζζεζίαο 

ζε ηέζζεξηο δπγνχο: 1 (Οξεζηηάδα), 20 (Καηεξίλε), 23 (Λάξηζα), 30 (Σξίθαια). 

 Σν πξψην βήκα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κεηαβνιήο ηεο ηάζεο είλαη ν 

ππνινγηζκφο ησλ ζπληειεζηψλ επαηζζεζίαο. Γηα λα βξνχκε ηε κεηαβνιή ζηελ ηάζε 

ζηνπο αλσηέξσ δπγνχο ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηελ επαηζζεζία φισλ ησλ δπγψλ 

ηνπ δηθηχνπ σο πξνο θάζε δπγφ πνπ έρνπκε παξαγσγή απφ κνλάδα δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο.  

 ηε ζπλέρεηα κπνξνχκε λα δνχκε ηελ εμάξηεζε ηνπ ζπληειεζηή επαηζζεζίαο 

απφ ην επίπεδν ιεηηνπξγίαο. πγθεθξηκέλα επηιέγνπκε δχν επίπεδα ιεηηνπξγίαο, ην 

έλα ρσξίο δηεζπαξκέλε παξαγσγή θαη ην άιιν κε δηείζδπζε δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο ζε φινπο ηνπο δπγνχο, ζπλνιηθά 3007,791 MW. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα, ε κεηαβνιή ησλ ζπληειεζηψλ επαηζζεζίαο δελ είλαη κεγάιε. 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, απεηθνλίδεηαη ε κεηαβνιή ηνπ ζπληειεζηή 

επαηζζεζίαο ηάζεο ηνπ δπγνχ 23 σο πξνο ηε κεηαβνιή ηζρχνο ηνπ δπγνχ 8. 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 35: ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΣΑΖ ΣΟΤ ΕΤΓΟΤ 23 Ω ΠΡΟ ΣΖ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΗΥΤΟ ΣΟΤ 

ΕΤΓΟΤ 8 

 

 Όπσο κπνξνχκε λα δνχκε απφ ην ζρήκα ε επαηζζεζία ηεο ηάζεο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ δπγνχ κεηαβάιιεηαη ζε κηθξφ βαζκφ ζε ζρέζε κε ην επίπεδν 

ιεηηνπξγίαο. 
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 ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, γίλεηαη ν αλαιπηηθφο ππνινγηζκφο ηεο 

επαηζζεζίαο ηάζεο θαζελφο απφ ηνπο δπγνχο 1, 20, 23, 30 σο πξνο ηε κεηαβνιή 

ηζρχνο φισλ ησλ δπγψλ ηνπ δηθηχνπ. 

 

Επγόο (i) γ1,i 

(kV/MW) 

γ20,i 

(kV/MW) 

γ23,i 

(kV/MW) 

γ30,i 

(kV/MW) 

ΓPG 

(MW) 

1 -0,19696 -1,8E-05 -0,000129 -5,1E-05 43,206 

2 -0,0456 -1,7E-05 -0,000122 -4,8E-05 43,206 

3 -0,00364 -1,6E-05 -0,000118 -4,6E-05 -309,847 

4 -0,00839 -1,6E-05 -0,000119 -4,7E-05 43,206 

5 -0,00028 -9,1E-06 -6,64E-05 -2,6E-05 43,206 

6 -0,0016 -1,5E-05 -0,000111 -4,4E-05 43,206 

7 -0,00134 -1,2E-05 -8,51E-05 -3,4E-05 43,206 

8 -0,0009 -2,8E-05 -0,000201 -7,9E-05 42,994 

9 -0,00031 -3,1E-05 -0,000225 -8,9E-05 42,994 

10 -0,00027 -1,7E-05 -0,000128 -5E-05 42,994 

11 -0,00018 -4,8E-06 -3,52E-05 -1,4E-05 42,994 

12 -0,0008 -1,5E-05 -0,000106 -4,2E-05 -251,004 

13 0 0 0 0 0 

14 -0,00012 6,62E-05 0,0004839 0,000191 -721,497 

15 -0,00011 -3,1E-06 -2,27E-05 -9E-06 -1175,42 

16 -0,00012 4,83E-05 0,0004281 0,000229 -956,866 

17 -0,00013 -0,0003 -0,001477 -0,00087 -267,572 

18 -0,00012 -0,00018 -0,000794 -0,00047 35,044 

19 -0,00013 -0,00045 -0,002003 -0,00133 -427,287 

20 -0,00015 -0,08174 -0,017603 -0,00327 42,994 

21 -0,00014 -0,00037 -0,002705 -0,00107 -281,478 

22 -0,00012 -0,00015 0,0001383 -0,00029 29,568 

23 -0,00014 -0,01368 -0,039323 -0,00663 29,568 

24 -0,00014 -0,01159 -0,033478 -0,0052 29,568 

25 -0,00012 -0,00015 0,0001383 -0,00029 29,568 

26 -0,00013 -0,0022 -0,005736 -0,00592 -39,5008 

27 -0,00014 -0,00658 -0,01863 -0,00568 29,568 

28 -0,00012 -0,00027 -0,000355 -9,4E-05 29,568 

29 -0,00013 -0,00159 -0,004221 -0,02925 29,568 

30 -0,00013 -0,00207 -0,005588 -0,03196 29,568 

31 -0,00012 -0,00012 0,0002017 -7,4E-05 53,806 

32 -0,00012 -0,00025 -0,000149 -0,00031 53,806 

33 -0,00012 -0,00013 0,000197 -7,7E-05 53,806 

34 -0,00012 -0,00016 0,0001214 0,000148 53,806 

35 -0,00012 -0,00038 -0,000495 -7,2E-05 53,806 

36 -0,00011 0,000137 0,0009977 0,000526 -198,374 

37 -0,00011 -6E-05 0,0003889 9,02E-05 5,067 

38 -0,00012 0,000489 0,0020443 0,001194 53,806 

39 -0,00012 0,000344 0,0016132 0,000906 5,067 

40 -0,00012 0,000418 0,0018374 0,001059 5,067 
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41 -0,00012 0,000418 0,0018377 0,001059 5,067 

42 -0,00012 0,000366 0,0016749 0,000954 5,067 

43 -0,00012 0,000365 0,0016743 0,000954 5,067 

44 -0,00012 -7,1E-05 0,0003554 9,22E-05 5,067 

45 -0,00011 0,000139 0,0009514 0,000565 5,067 

46 -0,00011 0,000139 0,0009518 0,000566 5,067 

47 -0,00011 0,000139 0,0009518 0,000566 5,067 

48 -0,00011 0,000132 0,0009291 0,000558 5,067 

49 -0,00011 0,000144 0,0009599 0,000588 5,067 

50 -0,00011 -4,5E-05 0,0004323 0,000112 5,067 

51 -0,00011 0,000196 0,0011386 0,000599 5,067 

52 -0,00011 0,000269 0,0013806 0,000765 5,067 

53 -0,00011 0,000133 0,0009304 0,000559 5,067 

54 -0,00011 0,000143 0,0009596 0,000588 5,067 

55 -0,00011 0,000133 0,0009361 0,00056 5,067 

56 -0,00011 0,000133 0,0009364 0,00056 5,067 

57 -0,00011 -2,9E-05 0,0004804 0,000142 5,067 

58 -0,00011 2,54E-05 0,0006373 0,000241 5,067 

59 -0,00011 2,64E-05 0,0006401 0,000242 5,067 

60 -0,00011 -2,1E-05 0,0005033 0,000156 5,067 

61 -0,00011 -2,8E-07 0,0005635 0,000194 5,067 

62 -0,00011 8,47E-06 0,0005887 0,00021 5,067 

63 -0,00011 0,000173 0,0010506 0,000635 -272,331 

64 -0,00011 1,25E-05 0,000601 0,000217 -633,79 

65 -0,00011 7,32E-05 0,0007736 0,000327 -208,446 

66 -0,00011 4,55E-05 0,0006915 0,000276 5,067 

67 -9,8E-05 0,000178 0,0010216 0,000625 93,586 

68 -9,2E-05 0,000194 0,0010381 0,000643 93,586 

69 -9,5E-05 0,000187 0,0010334 0,000637 93,586 

70 -8,3E-05 0,0002 0,0010109 0,000633 -595,707 

71 -8,9E-05 0,000198 0,0010372 0,000645 93,586 

72 -8,3E-05 0,000201 0,0010141 0,000635 93,586 

73 -8,4E-05 0,000198 0,001012 0,000633 44,987 

74 -8,3E-05 0,000201 0,0010139 0,000635 -5,44908 

75 -0,00012 -0,00016 6,431E-05 3,65E-05 53,806 

76 -0,00012 -0,00037 -0,000509 -0,00032 53,806 

77 -0,00011 -0,00021 -8,09E-05 0,000584 -207,193 

78 -0,00011 -0,00029 -0,000329 0,000413 44,987 

79 -0,00011 -0,00058 -0,001177 -0,00013 44,987 

80 -0,00011 -0,00058 -0,001176 -0,00013 -97,9152 

81 -0,00011 -0,00058 -0,001178 -0,00014 -173,569 

82 -0,00012 -0,00065 -0,00131 -0,00118 53,806 

83 -0,0001 -0,00027 -0,000311 0,002249 -158,775 

84 -7,8E-05 0,000192 0,0009635 0,000605 -120,107 

85 -0,00011 -0,00039 -0,000646 0,001321 44,987 

86 -0,0001 -0,00026 -0,0003 0,002167 -103,295 

87 -0,0001 -0,00027 -0,000308 0,002225 31,201 

88 -0,00012 -0,00025 -0,000244 0,000419 31,201 
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89 -0,0001 -0,00016 -8,06E-06 0,002917 31,201 

90 -0,00011 0,000175 0,0010641 0,000643 109,944 

 

ΠΗΝΑΚΑ 24: ΔΤΑΗΘΖΗΔ ΣΑΖ ΓΗΑ ΣΟΤ ΕΤΓΟΤ 1, 20, 23, 30 Ω ΠΡΟ ΣΖ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΗΥΤΟ ΟΛΩΝ 

ΣΩΝ ΕΤΓΩΝ 

 

 ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ησλ ηειηθψλ ηηκψλ ηάζεσλ ησλ δπγψλ: 

 

Επγόο (i) Αξρηθή Σάζε (kV) γi,k(-ΓPGi) Σειηθή Σάζε (kV) 

1 368,2582 9,168082 377,4213 

20 369,2962 4,217425 373,5136 

23 364,2692 2,931036 367,2002 

30 378,6202 2,439435 381,0596 

 

ΠΗΝΑΚΑ 25: ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΔΛΗΚΩΝ ΣΑΔΩΝ ΣΩΝ ΕΤΓΩΝ 1, 20, 23, 30 

 

 Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε πσο ε αξρηθή ηάζε 

ζηνπο δπγνχο είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ νλνκαζηηθή ηηκή ησλ 400 kV θαη ε παξνπζία 

ησλ κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο δξα απμεηηθά σο πξνο ην επίπεδν ηεο ηάζεο. 

Απηφ είλαη έλα ηδηαίηεξα ζεηηθφ γεγνλφο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηηο ψξεο αηρκήο, φπνπ 

εληνπίδνληαη πξνβιήκαηα θαηάξξεπζεο ηάζεο. 

 ηελ επφκελε γξαθηθή παξάζηαζε κπνξνχκε λα δνχκε πψο κεηαβάιιεηαη ε 

ηάζε ζηνπο παξαπάλσ δπγνχο φηαλ εηζέξρνληαη νη κνλάδεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο 

ζην δίθηπν: 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 36: ΑΡΥΗΚΔ ΚΑΗ ΣΔΛΗΚΔ ΣΑΔΗ ΣΩΝ ΕΤΓΩΝ 1, 20, 23, 30 

 

 

 

7.6  Όθεινο από ηε κείωζε ηεο ηηκήο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο εμαηηίαο ηεο 

δηεζπαξκέλεο παξαγωγήο 

 

 Όπσο θαη ζηελ πξψηε εθαξκνγή, παίξλνπκε ηα δεδνκέλα ηνπ ΓΔΜΗΔ φζνλ 

αθνξά ηελ εμάξηεζε ηεο ηηκήο πψιεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηε δήηεζε. 

Όκσο, επεηδή είλαη δχζθνιν λα γλσξίδνπκε απφ ηψξα πψο αθξηβψο ζα θηλεζεί ε ηηκή 

απηή κέζα ζηελ δεθαεηία πνπ δηαλχνπκε, ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε νξηζκέλνπο 

ππνινγηζκνχο γξακκηθνπνηψληαο ηελ θακπχιε απηή ζε δχν ζεκεία, πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηε κέζε ηηκή θνξηίνπ ηνπ 2020 φπσο απηή πξνβιέπεηαη λα είλαη κε βάζε ην 

δηάγξακκα 31 (7665,41 MW) θαη ζηελ ηηκή θνξηίνπ ησλ 10000 MW. ηε ζπλέρεηα, 

κε βάζε ηηο γξακκηθνπνηήζεηο απηέο, ζα ππνινγίζνπκε ην φθεινο πνπ πξνθχπηεη γηα 

100 ψξεο γχξσ απφ ηηο ηηκέο απηέο.  

 Απφ ηελ εμίζσζε (5.9), έρνπκε: 

0,0003( ) 10,1 dλ d e    €/ΜWh 

 Γξακκηθνπνηψληαο ηελ εμίζσζε απηή γχξσ απφ ηελ ηηκή 7665,41 MW, 

έρνπκε: 

0 7665,41

( ) (7665,41) ( 7665,41)
d

λ
λ d λ d

d 


    


 

355

360

365

370

375

380

385

1 20 23 30

Αρχική Τάση

Τελική Τάση
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0,0003 7665,41 0,0003 7665,41( ) 10,1 10,1 0,0003 ( 7665,41)λ d e e d         

( ) 0,03021 130,874λ d d     €/ΜWh 

 Οπφηε, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ην ζπλνιηθφ φθεινο πνπ πξνθχπηεη γηα 

100 ψξεο ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο φηαλ ζην ειιεληθφ 

δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα έρνπκε ζπλνιηθφ κέζν θνξηίν 7665,41 MW. ηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ην φθεινο απηφ, κε βάζε 3 ζελάξηα δηείζδπζεο 

κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο, κε ζπλνιηθή παξαγφκελε ηζρχ πνπ αληηζηνηρεί 

ζην 0,1%, 0,5% θαη 1% ηνπ κέζνπ θνξηίνπ. To φθεινο απηφ παξαηεξνχκε πσο δελ 

δηαθέξεη εάλ ην ζπγθξίλνπκε κε ηηο ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ αλ αληί λα θάλακε 

γξακκηθνπνίεζε, ρξεζηκνπνηνχζακε ηελ ίδηα ηελ ζπλάξηεζε 5.9 θαη ηηο ζρέζεηο 5.10, 

5.11. 

 

Πνζνζηό 

δηείζδπζεο 

Παξαγόκελε 

Ηζρύο (MW) 

Μείωζε 

ηηκήο 

Γι 

(€/MWh) 

(Γξακκηθν- 

πνίεζε) 

πλνιηθό 

Όθεινο 100 

ωξώλ (€) 

(Γξακκηθν- 

πνίεζε) 

Μείωζε ηηκήο 

Γι (€/MWh)- 

Δθζεηηθή 

ζπλάξηεζε 

πλνιηθό 

Όθεινο 100 

ωξώλ (€)- 

Δθζεηηθή 

ζπλάξηεζε 

0,1% 7,66541 0,23 177,5138 0,23 177,5293 

0,5% 38,32705 1,16 4437,836 1,16 4438,231 

1% 76,6541 2,32 17751,38 2,32 17752,93 

 

ΠΗΝΑΚΑ 26: ΟΦΔΛΟ 100 ΩΡΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΔΟ ΦΟΡΣΗΟ ΓΗΑ 3 ΔΝΑΡΗΑ ΓΗΔΗΓΤΖ ΜΟΝΑΓΩΝ 

ΓΗΔΠΑΡΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

 

 Αληίζηνηρα, αλ γξακκηθνπνηήζνπκε ηελ εμίζσζε (5.9) γχξσ απφ ηελ ηηκή 

θνξηίνπ ησλ 10000 MW, ζα έρνπκε: 

0 10000

( ) (10000) ( 10000)
d

λ
λ d λ d

d 


    


 

0,000310000 0,000310000( ) 10,1 10,1 0,0003 ( 10000)λ d e e d         

( ) 0,06086 405,728λ d d     €/ΜWh 

 Οπφηε, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ην ζπλνιηθφ 

φθεινο πνπ πξνθχπηεη γηα 100 ψξεο ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο 

φηαλ ζην ειιεληθφ δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα έρνπκε ζπλνιηθφ κέζν θνξηίν 7665,41 

MW. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ην φθεινο απηφ, κε βάζε 3 ζελάξηα 

δηείζδπζεο κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο, κε ζπλνιηθή παξαγφκελε ηζρχ πνπ 

αληηζηνηρεί ζην 0,1%, 0,5% θαη 1% ηνπ κέζνπ θνξηίνπ.To φθεινο απηφ παξαηεξνχκε 
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πσο δελ δηαθέξεη εάλ ην ζπγθξίλνπκε κε ηηο ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ αλ αληί λα θάλακε 

γξακκηθνπνίεζε, ρξεζηκνπνηνχζακε ηελ ίδηα ηελ ζπλάξηεζε 5.9 θαη ηηο ζρέζεηο 5.10, 

5.11. 

 

 

 

Πνζνζηό 

δηείζδπζεο 

 

 

Παξαγόκελε 

Ηζρύο (MW) 

Μείωζε 

ηηκήο 

Γι 

(€/MWh) 

(Γξακκηθν- 

πνίεζε) 

πλνιηθό 

Όθεινο 100 

ωξώλ (€) 

(Γξακκηθν- 

πνίεζε) 

Μείωζε 

ηηκήο 

Γι (€/MWh)- 

Δθζεηηθή 

ζπλάξηεζε 

πλνιηθό 

Όθεινο 

100 ωξώλ 

(€)- 

Δθζεηηθή 

ζπλάξηεζε 

0,1% 10 0,6086 608,2535 0,6086 607,3088 

0,5% 50 3,043 15206,34 3,043 15182,72 

1% 100 6,086 60825,35 6,086 60730,88 

 

ΠΗΝΑΚΑ 27: ΟΦΔΛΟ 100 ΩΡΩΝ ΓΗΑ ΦΟΡΣΗΟ ΣΩΝ 10000 MW ΓΗΑ 3 ΔΝΑΡΗΑ ΓΗΔΗΓΤΖ ΜΟΝΑΓΩΝ 

ΓΗΔΠΑΡΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

 

 Παξαηεξνχκε φηη ην φθεινο γίλεηαη αξθεηά ζεκαληηθφ θαη ηδηαίηεξα ζηελ 

πεξίπησζε ησλ 10000 MW θαη ε γξακκηθνπνίεζε καο δίλεη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα.  

 Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ πηλάθσλ πνπ πξνεγήζεθαλ, ηα δηαγξάκκαηα 

πνπ αθνινπζνχλ δείρλνπλ πφζν κεηαβάιιεηαη ε κείσζε ηηκήο ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο θαη ην ζπλνιηθφ φθεινο αλάινγα κε ην πνζνζηφ δηείζδπζεο ηεο 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 37: ΜΔΗΩΖ ΣΗΜΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΠΟΟΣΟΤ ΓΗΔΗΓΤΖ 

ΓΗΔΠΑΡΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 38: ΟΦΔΛΟ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΗΩΖ ΣΗΜΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΠΟΟΣΟΤ 

ΓΗΔΗΓΤΖ ΓΗΔΠΑΡΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

 

 ηα δηαγξάκκαηα παξαηεξνχκε φηη ηφζν ε κείσζε ηηκήο ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο φζν θαη ην ζπλνιηθφ φθεινο απμάλνληαη κε κεγαιχηεξν ξπζκφ, φζν 

απμάλεηαη ην θνξηίν ηνπ ειιεληθνχ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο. 
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8.  πκπεξάζκαηα 

 

 ε απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία έγηλε εθηίκεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ νθέινπο 

πνπ κπνξεί λα απνθέξεη ε ρξεζηκνπνίεζε δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ζε δηάθνξα 

ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ κειεηήζεθαλ ήηαλ απηά 

πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ απφ: 

 ηε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη γηα αλαβνιή επέλδπζεο ζε λένπο κεηαζρεκαηηζηέο 

θαη γξακκέο κεηαθνξάο ησλ δηθηχσλ, 

 ηε δπλαηφηεηα γηα αγνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ κνλάδεο 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο θαη φρη απφ ηελ σξηαία αγνξά θαηά ηηο ψξεο αηρκήο, 

 ηε κείσζε ησλ απσιεηψλ ηζρχνο ζην δίθηπν εμαηηίαο ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο 

απφ κνλάδεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο, 

 ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ηάζεο πνπ είλαη θαηά θαλφλα κεησκέλε ζε 

ζρέζε κε ηελ νλνκαζηηθή, 

 ηελ πηζαλή κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο εμαηηίαο ηεο κεγάιεο 

δηείζδπζεο ζηελ παξαγσγή κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. 

 Γηα λα ππνινγηζηνχλ ηα παξαπάλσ νηθνλνκηθά νθέιε αλαπηχρζεθαλ 

αλαιπηηθέο κέζνδνη πνπ ηα ππνινγίδνπλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη πξφζβαζε 

ζηα απαξαίηεηα δεδνκέλα ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Σν νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη γηα αλαβνιή ησλ 

επελδχζεσλ ζε λένπο κεηαζρεκαηηζηέο θαη γξακκέο κεηαθνξάο ηνπ δηθηχνπ είλαη 

αξθεηά ζεκαληηθφ. Αλ έρνπκε δπλαηφηεηα γηα κεγάιε δηείζδπζε κνλάδσλ 

δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο, φπσο είδακε γηα ην ειιεληθφ δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα ηνπ 

2020, ζα έρνπκε θαη ζεκαληηθφηεξν φθεινο. Σν εχξνο ηνπ θέξδνπο πνπ 

απνθνκίδνπκε εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ην ξπζκφ αχμεζεο ηνπ θνξηίνπ. 

Όζν κεγαιψλεη ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ θνξηίνπ κεηψλεηαη ν ρξφλνο αλαβνιήο θαη ην 

θέξδνο. Μεγάιε επηξξνή ζην θέξδνο έρεη θαη ην επηηφθην αλαγσγήο, ην πφζν δειαδή 

κεηαβάιιεηαη ε αμία ηεο ρξεκαηηθήο κνλάδαο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Αλ έρνπκε 

κεγάιν επηηφθην αλαγσγήο ζα έρνπκε θαη κεγαιχηεξν φθεινο. 

 εκαληηθφ φθεινο κπνξνχκε λα απνθνκίζνπκε επίζεο, φπσο είδακε, απφ ηελ 

απνθπγή ηεο αγνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βάζεη ηεο νξηαθήο ηηκήο ζπζηήκαηνο 

ηηο ψξεο αηρκήο. Αλ νη πξνκεζεπηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρνπλ ηελ επηινγή λα 

αγνξάζνπλ ηελ απαηηνχκελε ειεθηξηθή ελέξγεηαο απφ παξαγσγνχο δηεζπαξκέλσλ 

κνλάδσλ, φηαλ ε ηηκή πνπ απαηηνχλ απηνί είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ νξηαθή ηηκή 

ζπζηήκαηνο, κπνξεί λα πξνθχςεη ζνβαξφ φθεινο. Σν φθεινο απηφ εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηηκή πνπ ζα απαηηήζνπλ νη ηδηνθηήηεο ησλ δηεζπαξκέλσλ 

κνλάδσλ γηα λα παξέρνπλ ηελ ελέξγεηά ηνπο ζηνπο πξνκεζεπηέο. Έηζη, φπσο είδακε, 

φζν κηθξφηεξε είλαη ε ηηκή απηή, ηφζν κεγαιχηεξν πεξηζψξην θέξδνπο ζε ζρέζε κε 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζα είραλ απηή ηε δπλαηφηεηα, έρνπλ νη πξνκεζεπηέο 
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ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Αληίζηνηρα, ε νξηαθή ηηκή ζπζηήκαηνο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζην φθεινο, αθνχ αλ απηή είλαη πςειή θαη ν πξνκεζεπηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηελ 

απνθχγεη θαηαθεχγνληαο ζηε ιχζε ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο, κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη κεγαιχηεξν φθεινο. Σν εχξνο ησλ σξψλ αηρκήο, φπσο απηέο ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ θακπχιε δηάξθεηαο ηηκήο επεξεάδνπλ επίζεο ην φθεινο, αθνχ γηα 

φζν κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα έρνπκε πςειή νξηαθή ηηκή ζπζηήκαηνο, γηα ην 

αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα γηα αγνξά ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ηηο δηεζπαξκέλεο κνλάδεο. Σέινο, φπσο είλαη ινγηθφ, κεγαιχηεξε 

δηείζδπζε κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα θάιπςε 

κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ ηεο ηζρχνο απφ απηέο θαηά ην δηάζηεκα πνπ ζα είλαη 

θζελφηεξεο απφ ηελ αγνξά θαη θαηά ζπλέπεηα κεγαιχηεξνπ νθέινπο. 

 Σν νηθνλνκηθφ φθεινο επίζεο πνπ ππνινγίζακε απφ ηε κείσζε ησλ απσιεηψλ 

ηζρχνο είλαη επίζεο ζεκαληηθφ. Με ηε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη γηα παξαγσγή ηεο 

ελέξγεηαο εθεί πνπ θαηαλαιίζθεηαη θηφιαο, κπνξνχκε λα απνθχγνπκε ηηο απψιεηεο 

ηζρχνο πνπ ζα είρακε αλ πξνκεζεπφκαζηαλ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηηο θεληξηθέο 

κνλάδεο παξαγσγήο πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ ηελ θαηαλάισζε κε ζπλέπεηα κέξνο 

απηήο λα ράλεηαη ζε ζεξκφηεηα. Σν νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηε κείσζε ησλ απσιεηψλ 

ηζρχνο, εμαξηάηαη, φπσο θαη ην νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηελ απνθπγή ηεο αγνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βάζεη ηεο νξηαθήο ηηκήο ζπζηήκαηνο, απφ ηελ νξηαθή ηηκή 

ζπζηήκαηνο, ηελ ηηκή πψιεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηηο δηεζπαξκέλεο 

κνλάδεο παξαγσγήο, αιιά θαη απφ ηελ πεξηνρή χπαξμεο ησλ κνλάδσλ  δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο. Όπσο είδακε ζηελ εθαξκνγή γηα ην 2020, είλαη δπλαηφ λα 

δηαπηζηψζνπκε θαη αχμεζε απσιεηψλ πνπ ζεκαίλεη χπαξμε θφζηνπο, ζε πεξίπησζε 

πεξηνρψλ φπνπ κε ηε δηεζπαξκέλε παξαγσγή ππάξρεη πξνζθνξά ηζρχνο κεγαιχηεξε 

ηεο ηνπηθήο δήηεζεο. Η κνξθή ηεο θακπχιεο δηάξθεηαο ηηκήο παίδεη θαη πάιη ξφιν 

ζην φθεινο πνπ ζα απνθνκίζνπκε, αθνχ απφ απηή ζα εμαξηεζεί, ζε ζπλάξηεζε κε 

ηελ ηηκή πνπ έρνπλ νξίζεη νη ηδηνθηήηεο ησλ κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο γηα 

ηελ ελέξγεηά ηνπο, ην πφζεο ψξεο ζην έηνο ζα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα γηα δηεζπαξκέλε 

παξαγσγή. Όπσο είλαη ινγηθφ, ε ζπλνιηθή ηζρχο ησλ δηεζπαξκέλσλ κνλάδσλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ επεξεάδεη ην νηθνλνκηθφ φθεινο, θαζψο αλ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνκεζεπφκαζηε κεγάιε πνζφηεηα ελέξγεηαο απφ απηέο, ηφζν ιηγφηεξε ελέξγεηα ζα 

ρξεηαδφκαζηε απφ ηηο θεληξηθέο κνλάδεο, πνπ αλ ηελ πξνκεζεπφκαζηαλ ζα είρακε 

κεγαιχηεξεο απψιεηεο. 

 Η κεηαβνιή ζηελ ηάζε πνπ ππνινγίζακε δελ κεηαθξάδεηαη ζε νηθνλνκηθφ 

φθεινο αιιά απνηειεί έλα φθεινο ηερληθφ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δήηεζε ηζρχνο 

ήηαλ απμεκέλε είρακε θαη κεγαιχηεξε πηψζε ηάζεο. Η παξνπζία ηεο δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο ηάζεο ησλ δπγψλ ηνπ δηθηχνπ, ε νπνία 

ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πιεζίαζε πεξηζζφηεξν ζηελ νλνκαζηηθή. 

 ρεηηθά κε ην νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο βξήθακε πσο απηφ 

είλαη πνιχ κηθξφ γηα ην δίθηπν 17 δπγψλ. Όζνλ αθνξά ην ειιεληθφ δηαζπλδεδεκέλν 
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ζχζηεκα ηνπ 2020, ζε απηή ηελ πεξίπησζε είδακε φηη ιφγσ ηεο απμεκέλεο 

δηείζδπζεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο, ην φθεινο γίλεηαη αξθεηά ζεκαληηθφ. 

 Λακβάλνληαο, ινηπφλ ππφςε φια ηα παξαπάλσ νηθνλνκηθά νθέιε πνπ 

ππνινγίζακε, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο απφ ηε δηεζπαξκέλε παξαγσγή 

κπνξνχκε λα έρνπκε έλα επηπιένλ νηθνλνκηθφ φθεινο. Η απφδνζε ηνπ νθέινπο 

επνκέλσο ζηνλ παξαγσγφ, ν νπνίνο δεκηνπξγεί έλα επηπιένλ φθεινο ζηνλ 

πξνκεζεπηή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο δεκηνπξγεί έλα 

επηπιένλ θίλεηξν γηα επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο ζηα 

πιαίζηα ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Δίλαη θνκβηθφ επνκέλσο λα απνδίδεηαη ζηνπο 

επελδπηέο απηφ ην επηπιένλ φθεινο, αθνχ απνηειεί επηπιένλ θίλεηξν γηα επέλδπζε. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

 

  Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ππνινγηζκψλ ζηελ πξψηε εθαξκνγή 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ην θνξηίν θαη ηελ παξαγσγή ηνπ δηθηχνπ 

ησλ 17 δπγψλ γηα φιν ην έηνο. Όκσο, ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ δεδνκέλσλ, παξαθάησ 

παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθά ην θνξηίν θαη ε παξαγσγή ησλ αηνιηθψλ θαη ησλ 

θσηνβνιηατθψλ ζηνπο δπγνχο 4 θαη 5 ηελ εκέξα πνπ ζεκεηψζεθε ε αηρκή. 

 

Ώξα Φνξηίν 

(MW) 

Παξαγωγή 

Αηνιηθώλ- 

Επγόο 4 

(MW) 

Παξαγωγή 

Φωηνβνιηαϊθώλ- 

Επγόο 4 

(MW) 

Παξαγωγή 

Φωηνβνιηαϊθώλ- 

Επγόο 5 

(MW) 

1 0,075524 0,003099 0 0 

2 0,06818 0,009207 0 0 

3 0,069823 0,006344 0 0 

4 0,066419 0,010656 0 0 

5 0,059609 0,007071 0 0 

6 0,061597 0,005941 0 0 

7 0,077664 0,007181 7,86E-04 2,23E-04 

8 0,114445 0,004886 0,002656 6,23E-04 

9 0,146563 0,006386 0,004222 0,00151 

10 0,180084 0,009895 0,00525 0,001445 

11 0,179865 0,00622 0,007674 0,002094 

12 0,207627 0,008316 0,006518 0,002237 

13 0,196872 0,006518 0,006258 0,002231 

14 0,205711 0,011068 0,004689 0,001809 

15 0,191226 0,007245 0,003349 0,001434 

16 0,190069 0,008135 0,002163 7,39E-04 

17 0,185853 0,010657 7,90E-04 2,25E-04 

18 0,198184 0,010752 0 0 

19 0,229273 0,007029 0 0 

20 0,212272 0,009062 0 0 

21 0,190261 0,009081 0 0 

22 0,167443 0,007101 0 0 

23 0,141329 0,006053 0 0 

24 0,10386 0,004882 0 0 

 

ΠΗΝΑΚΑ 28: ΦΟΡΣΗΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΝΑ ΕΤΓΟ ΓΗΚΣΤΟΤ 17 ΕΤΓΩΝ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ ΣΖ ΑΗΥΜΖ 

 

 ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην αξρείν ηνπ MATLAB ηελ ψξα ηεο αηρκήο 

ρσξίο ηε ιεηηνπξγία κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο: 
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clear 

basemva = 0.1;  accuracy = 10^(-10);  maxiter = 300; basevolt=400; 

  

%        Bus Bus  Voltage Angle   ----Load-----   -------Generator----- Injected 

%        No  code Mag.    Degree  MW        Mvar  MW  Mva  Qmin Qmax    Mvar 

busdata=[1   0    1.00    0.0     0            0    0       0  0    0      0 

         2   0    1.00    0.0     0.0061616    0    0       0  0    0      0 

         3   0    1.00    0.0     0                   0    0       0  0    0      0 

         4   0    1.00    0.0     0.0226126    0    0       0  0    0      0 

         5   0    1.00    0.0     0.0020450    0    0       0  0    0      0 

         6   0    1.00    0.0     0.0140948    0    0       0  0    0      0 

         7   0    1.00    0.0     0.0611754    0    0       0  0    0      0 

         8   0    1.00    0.0     0.0463513    0    0       0  0    0      0 

         9   0    1.00    0.0     0.0144477    0    0       0  0    0      0 

         10  0    1.00    0.0     0                  0    0       0  0    0      0 

         11  0    1.00    0.0     0.0142699   0    0       0  0    0      0 

         12  0    1.00    0.0     0.0123822   0    0       0  0    0      0 

         13  0    1.00    0.0     0.0132046   0    0       0  0    0      0 

         14  0    1.00    0.0     0.0107679   0    0       0  0    0      0 

         15  0    1.00    0.0     0.0081442   0    0       0  0    0      0 

         16  0    1.00    0.0     0.0036162   0    0       0  0    0      0 

         17  1    1.00    0.0     0                  0    0       0  0    0      0]; 

           

%                                 Line code 

%         Bus bus   R        X       1/2 B    = 1 for lines 

%         nl  nr   p.u.     p.u.      p.u.    > 1 or < 1 tr. tap at bus nl 

linedata=[1   2   0.0001   0.0001    0.000     1 
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          2   3   0.0125   0.00375        0.000     1 

          3   4   0.0125   0.00375        0.000     1 

          4   5   0.0125   0.00375        0.000     1 

          5   6   0.0125   0.00375        0.000     1 

          3   7   0.021875 0.004375    0.000     1 

          1   8   0.033125 0.00875      0.000     1 

          1   9   0.0075   0.005            0.000     1 

          9   10  0.015    0.010625      0.000     1 

          10  11  0.02125  0.005625   0.000     1 

          11  12  0.02125  0.005625   0.000     1 

          9   13  0.010625 0.005625   0.000     1 

          13  14  0.010625 0.005625  0.000     1 

          10  15  0.023125 0.00625    0.000     1 

          15  16  0.023125 0.00625    0.000     1 

          17  1   0.0025   0.01             0.000     1]; 

      

% ? ????? 17 ????? ? slack bus 

       

Lfybust       % form the bus admittance matrix 

Lfnewtont     % Power flow solution by Newton-Raphson method 

Lineflowt 

Busoutt       % Prints the power flow solution on the screen 

 

 Σν αξρείν πνπ αθνινπζεί είλαη ζην ζηηγκηφηππν αηρκήο ηνπ δηθηχνπ 17 δπγψλ 

κε ιεηηνπξγία κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο: 

 

clear 
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basemva = 0.1;  accuracy = 10^(-10);  maxiter = 300; basevolt=400; 

  

%        Bus Bus  Voltage Angle   ----Load-----   -------Generator----- Injected 

%        No  code Mag.    Degree  MW        Mvar  MW  Mva  Qmin Qmax    Mvar 

busdata=[1   0    1.00    0.0     0           0    0       0  0    0      0 

         2   0    1.00    0.0     0.0061616   0    0       0  0    0      0 

         3   0    1.00    0.0     0                  0    0       0  0    0      0 

         4   0    1.00    0.0     0.0226126   0    0.00703 0  0    0      0 

         5   0    1.00    0.0     0.0020450   0    0       0  0    0      0 

         6   0    1.00    0.0     0.0140948   0    0       0  0    0      0 

         7   0    1.00    0.0     0.0611754   0    0       0  0    0      0 

         8   0    1.00    0.0     0.0463513   0    0       0  0    0      0 

         9   0    1.00    0.0     0.0144477   0    0       0  0    0      0 

         10  0    1.00    0.0     0                  0    0       0  0    0      0 

         11  0    1.00    0.0     0.0142699   0    0       0  0    0      0 

         12  0    1.00    0.0     0.0123822   0    0       0  0    0      0 

         13  0    1.00    0.0     0.0132046   0    0       0  0    0      0 

         14  0    1.00    0.0     0.0107679   0    0       0  0    0      0 

         15  0    1.00    0.0     0.0081442   0    0       0  0    0      0 

         16  0    1.00    0.0     0.0036162   0    0       0  0    0      0 

         17  1    1.00    0.0     0                  0    0       0  0    0      0]; 

           

%                                 Line code 

%         Bus bus   R        X       1/2 B    = 1 for lines 

%         nl  nr   p.u.     p.u.      p.u.    > 1 or < 1 tr. tap at bus nl 

linedata=[1   2   0.0001   0.0001    0.000     1 

          2   3   0.0125   0.00375   0.000     1 
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          3   4   0.0125   0.00375        0.000     1 

          4   5   0.0125   0.00375        0.000     1 

          5   6   0.0125   0.00375        0.000     1 

          3   7   0.021875 0.004375    0.000     1 

          1   8   0.033125 0.00875      0.000     1 

          1   9   0.0075   0.005            0.000     1 

          9   10  0.015    0.010625      0.000     1 

          10  11  0.02125  0.005625   0.000     1 

          11  12  0.02125  0.005625   0.000     1 

          9   13  0.010625 0.005625   0.000     1 

          13  14  0.010625 0.005625  0.000     1 

          10  15  0.023125 0.00625    0.000     1 

          15  16  0.023125 0.00625    0.000     1 

          17  1   0.0025   0.01             0.000     1]; 

      

% ? ????? 17 ????? ? slack bus 

       

Lfybust       % form the bus admittance matrix 

Lfnewtont     % Power flow solution by Newton-Raphson method 

Lineflowt 

Busoutt       % Prints the power flow solution on the screen 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

 

 Γηα ην δίθηπν ηεο Κξήηεο, ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ ζηελ επφκελε 

ζειίδα απεηθνλίδνληαη ηα δεδνκέλα ησλ δπγψλ γηα ηα εμήο ζηηγκηφηππα: 

 Λεηηνπξγία αξρηθήο θαηάζηαζεο 

 Λεηηνπξγία δηαρείξηζεο θνξηίνπ 20% 

 Λεηηνπξγία δηαρείξηζεο θνξηίνπ 30% 

 Λεηηνπξγία κνλάδαο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο- αληηζηνηρία κε 20% 

δηαρεηξίζηκν θνξηίν 

 Λεηηνπξγία κνλάδαο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο- αληηζηνηρία κε 30% 

δηαρεηξίζηκν θνξηίν 
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Bus No. 

Bus 

Type 

Bus 

Voltage 

Bus 

Angle 

Load 

Active 

Power 

Load 

Reactive 

Power 

Generator 

Active 

Power 

Generator 

Reactive 

Power Qmin Qmax 

Injected 

Reactive 

Power 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 1 0 5,229 2,887912 0 0 0 0 0 

3 0 1 0 5,75 3,175653 0 0 0 0 0 

4 0 1 0 2,75 1,518791 0 0 0 0 0 

5 0 1 0 3 1,656863 0 0 0 0 0 

6 0 1 0 6,5 3,589869 0 0 0 0 0 

7 1 1 0 0 0 131,02 0 0 0 0 

 

ΠΗΝΑΚΑ 29: ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΕΤΓΩΝ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΡΥΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

 

 

Bus No. Bus Type 

Bus 

Voltage Bus Angle 

Load 

Active 

Power 

Load 

Reactive 

Power 

Generator 

Active 

Power 

Generator 

Reactive 

Power Qmin Qmax 

Injected 

Reactive 

Power 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 1 0 4,731722 2,613271 0 0 0 0 0 

3 0 1 0 5,203175 2,873649 0 0 0 0 0 

4 0 1 0 2,488475 1,374354 0 0 0 0 0 

5 0 1 0 2,7147 1,499295 0 0 0 0 0 

6 0 1 0 5,88185 3,248472 0 0 0 0 0 

7 1 1 0 0 0 131,02 0 0 0 0 

 

ΠΗΝΑΚΑ 30: ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΕΤΓΩΝ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΟΡΣΗΟΤ 20% 
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Bus No. Bus Type 

Bus 

Voltage 

Bus 

Angle 

Load 

Active 

Power 

Load 

Reactive 

Power 

Generator 

Active 

Power 

Generator 

Reactive 

Power Qmin Qmax 

Injected 

Reactive 

Power 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 1 0 4,483345 2,476095 0 0 0 0 0 

3 0 1 0 4,93005 2,722805 0 0 0 0 0 

4 0 1 0 2,35785 1,302211 0 0 0 0 0 

5 0 1 0 2,5722 1,420594 0 0 0 0 0 

6 0 1 0 5,5731 3,077954 0 0 0 0 0 

7 1 1 0 0 0 131,02 0 0 0 0 

 

ΠΗΝΑΚΑ 31: ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΕΤΓΩΝ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΟΡΣΗΟΤ 30% 

 

 

Bus No. Bus Type 

Bus 

Voltage 

Bus 

Angle 

Load 

Active 

Power 

Load 

Reactive 

Power 

Generator 

Active 

Power 

Generator 

Reactive 

Power Qmin Qmax 

Injected 

Reactive 

Power 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 1 0 5,229 2,887912 2,20894 0 0 0 0 

3 0 1 0 5,75 3,175653 0 0 0 0 0 

4 0 1 0 2,75 1,518791 0 0 0 0 0 

5 0 1 0 3 1,656863 0 0 0 0 0 

6 0 1 0 6,5 3,589869 0 0 0 0 0 

7 1 1 0 0 0 131,02 0 0 0 0 

 

ΠΗΝΑΚΑ 32: ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΕΤΓΩΝ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΠΔ- ΑΝΣΗΣΟΗΥΖ ΜΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΟΡΣΗΟΤ 20% 
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Bus No. Bus Type 

Bus 

Voltage 

Bus 

Angle 

Load 

Active 

Power 

Load 

Reactive 

Power 

Generator 

Active 

Power 

Generator 

Reactive 

Power Qmin Qmax 

Injected 

Reactive 

Power 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 1 0 5,229 2,887912 3,31341 0 0 0 0 

3 0 1 0 5,75 3,175653 0 0 0 0 0 

4 0 1 0 2,75 1,518791 0 0 0 0 0 

5 0 1 0 3 1,656863 0 0 0 0 0 

6 0 1 0 6,5 3,589869 0 0 0 0 0 

7 1 1 0 0 0 131,02 0 0 0 0 

 

ΠΗΝΑΚΑ 33: ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΕΤΓΩΝ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΠΔ- ΑΝΣΗΣΟΗΥΖ ΜΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΟΡΣΗΟΤ 30% 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

 

 ε απηφ ην ζεκείν παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα ησλ δπγψλ ηνπ ειιεληθνχ 

δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο γηα ιεηηνπξγία ρσξίο θαη κε δηεζπαξκέλε παξαγσγή ην 

2020. 
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Bus No. Bus Type 

Bus 

Voltage Bus Angle 

Load 

Active 

Power 

Load 

Reactive 

Power 

Generator 

Active 

Power 

Generator 

Reactive 

Power Qmin Qmax 

Injected 

Reactive 

Power 

1 0 1 0 118,6692 73,54335 0 0 0 0 50 

2 0 1 0 78,07158 48,3828 0 0 0 0 50 

3 2 1 0 87,72325 54,36571 353,0526 269,4427 -144 250 0 

4 0 1 0 178,4251 110,5786 0 0 0 0 0 

5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 1 0 476,5367 289,6862 0 0 0 0 100 

7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 200 

8 0 1 0 261,4662 162,0414 0 0 0 0 300 

9 0 1 0 1433,224 866,2185 0 0 0 0 300 

10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100 

11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 2 1 0 0 0 294,2105 116,4884 -147 87 0 

13 1 1 0 0 0 0 3116,251 0 0 0 

14 2 1 0 40,6258 25,17722 756,5412 429,0396 -279 374 0 

15 2 1 0 0 0 1210,466 138,1639 -476 630 0 

16 2 1 0 0 0 991,9096 -264,271 -360 584 0 

17 2 1 0 0 0 302,6165 148,9204 -112 131 0 

18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 2 1 0 733,7787 414,1087 462,3307 296,6343 -199 363 0 

20 0 1 0 141,7708 87,86051 0 0 0 0 100 

21 2 1 0 344,1263 213,2733 324,4721 246,2694 -137 192 0 

22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 0 1 0 781,0929 473,2976 0 0 0 0 300 

24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100 

25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 2 1 0 424,8994 264,2024 93,30675 292,9583 -36 63 0 
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27 0 1 0 203,6421 111,8653 0 0 0 0 150 

28 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 0 1 0 244,3898 151,4597 0 0 0 0 0 

31 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 0 1 0 477,7861 267,1143 0 0 0 0 0 

33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 0 1 0 268,3163 158,0661 0 0 0 0 0 

35 0 1 0 101,5812 62,95139 0 0 0 0 0 

36 2 1 0 102,2906 59,50198 252,1804 56,57633 -90 147 0 

37 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 2 1 0 0 0 0 -370,288 0 0 0 

39 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 2 1 0 130,7825 81,05149 0 1167,104 -6 24 19 

41 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 0 1 0 14,36719 9,620888 0 0 0 0 0 

43 2 1 0 0 0 0 -284,682 -6 24 0 

44 0 1 0 7,953267 2,052456 0 0 0 0 0 

45 0 1 0 10,51884 3,206963 0 0 0 0 0 

46 0 1 0 4,489748 2,309013 0 0 0 0 0 

47 0 1 0 11,54507 7,440153 0 0 0 0 0 

48 0 1 0 4,104912 1,154507 0 0 0 0 0 

49 0 1 0 12,18646 4,361469 0 0 0 0 0 

50 0 1 0 2,822127 0,89795 0 0 0 0 0 

51 0 1 0 22,44874 14,36719 0 0 0 0 0 

52 2 1 0 0 0 0 -42,9953 0 0 0 

53 0 1 0 4,104912 2,052456 0 0 0 0 0 

54 0 1 0 11,16023 8,59466 0 0 0 0 4,3 

55 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

~ 186 ~ 
 

56 0 1 0 4,489748 2,950406 0 0 0 0 0 

57 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

58 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

59 0 1 0 3,078684 1,154507 0 0 0 0 0 

60 0 1 0 13,59752 2,437292 0 0 0 0 0 

61 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

62 0 1 0 27,83643 16,29137 0 0 0 0 0 

63 2 1 0 3,078684 1,539342 277,3984 13,91555 -109 177 0 

64 2 1 0 9,749166 2,052456 638,857 -52,5337 -258 523 0 

65 2 1 0 120,8383 24,37292 213,5127 -41,7883 -98 171 0 

66 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

67 0 1 0 29,2475 13,98236 0 0 0 0 0 

68 0 1 0 38,48355 38,48355 0 0 0 0 0 

69 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

70 2 1 0 7,440153 2,56557 689,2931 -29,354 -255 416 19 

71 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

72 0 1 0 14,36719 9,620888 0 0 0 0 0 

73 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

74 2 1 0 7,953267 2,052456 50,43608 -0,41867 -20 20 0 

75 0 1 0 10,51884 3,206963 0 0 0 0 0 

76 0 1 0 4,489748 2,309013 0 0 0 0 0 

77 2 1 0 11,54507 7,440153 252,1804 -39,186 0 0 0 

78 0 1 0 4,104912 1,154507 0 0 0 0 0 

79 0 1 0 12,18646 4,361469 0 0 0 0 0 

80 2 1 0 2,822127 0,89795 142,9022 -61,5647 -69 82 0 

81 2 1 0 22,44874 14,36719 218,5564 -3,67537 -120 108 0 

82 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

83 2 1 0 4,104912 2,052456 189,9759 -77,3015 -100 127 0 

84 2 1 0 11,16023 8,59466 151,3082 -31,0687 -72 89 4,3 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

~ 187 ~ 
 

85 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

86 0 1 0 4,489748 2,950406 134,4962 28,486 -66 72 0 

87 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

88 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

89 0 1 0 3,078684 1,154507 0 0 0 0 0 

90 0 1 0 20 13,54604 0 0 0 0 0 

 

ΠΗΝΑΚΑ 34: ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΕΤΓΩΝ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟΤ 2020 ΥΩΡΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΟΝΑΓΩΝ ΓΗΔΠΑΡΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

 

Bus No. Bus Type 

Bus 

Voltage Bus Angle 

Load 

Active 

Power 

Load 

Reactive 

Power 

Generator 

Active 

Power 

Generator 

Reactive 

Power Qmin Qmax 

Injected 

Reactive 

Power 

1 0 1 0 118,6692 73,54335 43,206 0 0 0 50 

2 0 1 0 78,07158 48,3828 43,206 0 0 0 50 

3 2 1 0 87,72325 54,36571 263,5201 269,4427 -144 250 0 

4 0 1 0 178,4251 110,5786 43,206 0 0 0 0 

5 0 1 0 0 0 43,206 0 0 0 0 

6 0 1 0 476,5367 289,6862 43,206 0 0 0 100 

7 0 1 0 0 0 43,206 0 0 0 200 

8 0 1 0 261,4662 162,0414 42,994 0 0 0 300 

9 0 1 0 1433,224 866,2185 42,994 0 0 0 300 

10 0 1 0 0 0 42,994 0 0 0 100 

11 0 1 0 0 0 42,994 0 0 0 0 

12 2 1 0 0 0 226,8011 116,4884 -147 87 0 

13 1 1 0 0 0 0 3116,251 0 0 0 

14 2 1 0 40,6258 25,17722 507,1456 429,0396 -279 374 0 

15 2 1 0 0 0 790,4066 138,1639 -476 630 0 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

~ 188 ~ 
 

16 2 1 0 0 0 654,0216 -264,271 -360 584 0 

17 2 1 0 0 0 223,8846 148,9204 -112 131 0 

18 0 1 0 0 0 35,044 0 0 0 0 

19 2 1 0 733,7787 414,1087 323,5505 296,6343 -199 363 0 

20 0 1 0 141,7708 87,86051 42,994 0 0 0 100 

21 2 1 0 344,1263 213,2733 245,4731 246,2694 -137 192 0 

22 0 1 0 0 0 29,568 0 0 0 0 

23 0 1 0 781,0929 473,2976 29,568 0 0 0 300 

24 0 1 0 0 0 29,568 0 0 0 100 

25 0 1 0 0 0 29,568 0 0 0 0 

26 2 1 0 424,8994 264,2024 112,0319 292,9583 -36 63 0 

27 0 1 0 203,6421 111,8653 29,568 0 0 0 150 

28 0 1 0 0 0 29,568 0 0 0 0 

29 0 1 0 0 0 29,568 0 0 0 0 

30 0 1 0 244,3898 151,4597 29,568 0 0 0 0 

31 0 1 0 0 0 53,806 0 0 0 0 

32 0 1 0 477,7861 267,1143 53,806 0 0 0 0 

33 0 1 0 0 0 53,806 0 0 0 0 

34 0 1 0 268,3163 158,0661 53,806 0 0 0 0 

35 0 1 0 101,5812 62,95139 53,806 0 0 0 0 

36 2 1 0 102,2906 59,50198 211,1732 56,57633 -90 147 0 

37 0 1 0 0 0 5,067 0 0 0 0 

38 2 1 0 0 0 53,806 -370,288 0 0 0 

39 0 1 0 0 0 5,067 0 0 0 0 

40 2 1 0 130,7825 81,05149 5,067 1167,104 -6 24 19 

41 0 1 0 0 0 5,067 0 0 0 0 

42 0 1 0 14,36719 9,620888 5,067 0 0 0 0 

43 2 1 0 0 0 5,067 -284,682 -6 24 0 

44 0 1 0 7,953267 2,052456 5,067 0 0 0 0 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

~ 189 ~ 
 

45 0 1 0 10,51884 3,206963 5,067 0 0 0 0 

46 0 1 0 4,489748 2,309013 5,067 0 0 0 0 

47 0 1 0 11,54507 7,440153 5,067 0 0 0 0 

48 0 1 0 4,104912 1,154507 5,067 0 0 0 0 

49 0 1 0 12,18646 4,361469 5,067 0 0 0 0 

50 0 1 0 2,822127 0,89795 5,067 0 0 0 0 

51 0 1 0 22,44874 14,36719 5,067 0 0 0 0 

52 2 1 0 0 0 5,067 -42,9953 0 0 0 

53 0 1 0 4,104912 2,052456 5,067 0 0 0 0 

54 0 1 0 11,16023 8,59466 5,067 0 0 0 4,3 

55 0 1 0 0 0 5,067 0 0 0 0 

56 0 1 0 4,489748 2,950406 5,067 0 0 0 0 

57 0 1 0 0 0 5,067 0 0 0 0 

58 0 1 0 0 0 5,067 0 0 0 0 

59 0 1 0 3,078684 1,154507 5,067 0 0 0 0 

60 0 1 0 13,59752 2,437292 5,067 0 0 0 0 

61 0 1 0 0 0 5,067 0 0 0 0 

62 0 1 0 27,83643 16,29137 5,067 0 0 0 0 

63 2 1 0 3,078684 1,539342 178,1709 13,91555 -109 177 0 

64 2 1 0 9,749166 2,052456 403,7306 -52,5337 -258 523 0 

65 2 1 0 120,8383 24,37292 138,3046 -41,7883 -98 171 0 

66 0 1 0 0 0 5,067 0 0 0 0 

67 0 1 0 29,2475 13,98236 93,586 0 0 0 0 

68 0 1 0 38,48355 38,48355 93,586 0 0 0 0 

69 0 1 0 0 0 93,586 0 0 0 0 

70 2 1 0 7,440153 2,56557 523,723 -29,354 -255 416 19 

71 0 1 0 0 0 93,586 0 0 0 0 

72 0 1 0 14,36719 9,620888 93,586 0 0 0 0 

73 0 1 0 0 0 44,987 0 0 0 0 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

~ 190 ~ 
 

74 2 1 0 7,953267 2,052456 76,46044 -0,41867 -20 20 0 

75 0 1 0 10,51884 3,206963 53,806 0 0 0 0 

76 0 1 0 4,489748 2,309013 53,806 0 0 0 0 

77 2 1 0 11,54507 7,440153 202,3542 -39,186 0 0 0 

78 0 1 0 4,104912 1,154507 44,987 0 0 0 0 

79 0 1 0 12,18646 4,361469 44,987 0 0 0 0 

80 2 1 0 2,822127 0,89795 134,1617 -61,5647 -69 82 0 

81 2 1 0 22,44874 14,36719 181,3719 -3,67537 -120 108 0 

82 0 1 0 0 0 53,806 0 0 0 0 

83 2 1 0 4,104912 2,052456 149,751 -77,3015 -100 127 0 

84 2 1 0 11,16023 8,59466 125,6213 -31,0687 -72 89 4,3 

85 0 1 0 0 0 44,987 0 0 0 0 

86 0 1 0 4,489748 2,950406 115,1302 28,486 -66 72 0 

87 0 1 0 0 0 31,201 0 0 0 0 

88 0 1 0 0 0 31,201 0 0 0 0 

89 0 1 0 3,078684 1,154507 31,201 0 0 0 0 

90 0 1 0 20 13,54604 109,944 0 0 0 0 

 

ΠΗΝΑΚΑ 35: ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΕΤΓΩΝ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟΤ 2020 ΜΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΟΝΑΓΩΝ ΓΗΔΠΑΡΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

 

 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

~ 191 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


