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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) αναδοµούνται και η εγκατάσταση µονάδων παραγωγής
ολοένα και πιο κοντά στους καταναλωτές αυξάνεται συνεχώς. H παρούσα διδακτορική διατριβής
αποτελεί συνεισφορά στον προγραµµατισµό λειτουργίας δικτύων διανοµής µε υψηλή διείσδυση
διεσπαρµένης και κυρίως ανανεώσιµης παραγωγής συµπεριλαµβάνοντας διατάξεις αποθήκευσης για
χρονικό ορίζοντα µερικών ωρών, αναπτύσσοντας κατάλληλα εργαλεία λογισµικού και τεχνικές
ανάλυσης.
Πιο συγκεκριµένα, αναπτύχθηκε µεθοδολογία για την αποτίµηση των αποφευγόµενων ρύπων στο
ανάντη δίκτυο λόγω της εγκατάστασης σε αυτό µονάδων ∆ιεσπαρµένης Παραγωγής (∆Π). Η
συγκεκριµένη µεθοδολογία στηρίζεται στην παρατήρηση ότι η λειτουργία της ∆Π επηρεάζει τη
λειτουργία των τελευταίων εντασσόµενων µονάδων στο ανάντη δίκτυο. Στη συγκεκριµένη µεθοδολογία
βασίζεται το λογισµικό το οποίο αναπτύχθηκε για την αποτίµηση της ποσότητας αποφευγόµενων ρύπων
λόγω εγκατάστασης Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Ενέργειας.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η δοµή του µικροδικτύου, το οποίο ένα δίκτυο διανοµής χαµηλής ή
µέσης τάσης στο οποίο συνδέονται µονάδες ∆Π, ελεγχόµενα φορτία και µονάδες αποθήκευσης ώστε
αυτό να παρουσιάζεται στο ανάντη δίκτυο ως µία οντότητα. Στη συγκεκριµένη διδακτορική διατριβή
παρουσιάζεται η προσέγγιση κεντρικού ελέγχου λειτουργίας και υλοποιήθηκε λογισµικό για την
προσοµοίωση της. Πιο συγκεκριµένα ο κεντρικός ελεγκτής του µικροδικτύου λαµβάνει υπ’ όψιν τις
προσφορές των µονάδων ∆Π, των καταναλωτών και τους περιορισµούς επάρκειας τροφοδοσίας σε
περιπτώσεις σφάλµατος στο ανάντη δίκτυο, προκειµένου να βελτιστοποιήσει τη λειτουργία του
µικροδικτύου σύµφωνα µε τις προτεινόµενες πολιτικές λειτουργίας. Το συγκεκριµένο λογισµικό
εφαρµόζεται για διάφορες τιµές της αγοράς, µε ρεαλιστικές προσφορές παραγωγών και φορτίων
παρέχοντας τη δυνατότητα να συµπεριλαµβάνεται ή όχι ο περιορισµός επάρκειας τροφοδοσίας του
µικροδικτύου είτε µόνο στα κρίσιµα φορτία είτε για το σύνολο της ζήτησης. Επιπλέον εξετάζεται η
δυνατότητα συµµετοχής του Μικροδικτύου στο εµπόριο ρύπων για περαιτέρω αύξηση των εσόδων του.
Η αποτίµηση των αποφευγόµενων ρύπων από αυτήν τη λειτουργία, µε τη µεθοδολογία που
αναπτύχθηκε σε αυτή τη διατριβή, καταδεικνύει τη σηµαντική µείωση των ρύπων που αποφεύγονται
αλλά και την ικανοποιητική αύξηση εισοδήµατος για τους παραγωγούς-καταναλωτές του
µικροδικτύου..
Αναπτύχθηκε επίσης µεθοδολογία για την εκτίµηση της αβεβαιότητας του φορτίου προς κατανοµή
στις θερµικές µονάδες ενός αυτόνοµου ΣΗΕ µε υψηλή διείσδυση αιολικής παραγωγής. Η συγκεκριµένη
µεθοδολογία βασίζεται σε πιθανοτικές τεχνικές προκειµένου να αξιοποιήσει τα διάφορα επίπεδα γνώσης
για την επίδοση των χρησιµοποιούµενων µοντέλων πρόβλεψης φορτίου και ανέµου. Από την εφαρµογή
της µεθοδολογίας προκύπτει σηµαντική απόκλιση τόσο στο κόστος λειτουργίας όσο και στη δυνατότητα
απορρόφησης αιολικής παραγωγής µεταξύ διαφόρων επιπέδων πληροφορίας για το ίδιο µοντέλο
πρόβλεψης αιολικής παραγωγής.
Για την προσοµοίωση κυκλικής λειτουργίας αποθηκευτικής διάταξης, αναπτύχθηκε σχετικό λογισµικό
µε παραµέτρους λειτουργίας καθοριζόµενες από το χρήστη. Η εφαρµογή του λογισµικού αυτού τόσο σε
περιβάλλον αγοράς όσο και για αυτόνοµα συστήµατα δείχνει τις πλέον κατάλληλες συνθήκες για την
εφαρµογή τέτοιου είδους λειτουργίας. Επιπρόσθετα, αποτιµήθηκε η αξία της ενίσχυσης της
στρεφόµενης εφεδρείας σε αυτόνοµα ΣΗΕ µέσω διατάξεων αποθήκευσης. Ειδικά για την Κύθνο
εξετάστηκε η αξιοποίηση του περιεχοµένου µίας µπαταρίας για συνεισφορά στη στρεφόµενη εφεδρεία
και την αξιοποίηση αποκοπτόµενης αιολικής παραγωγής. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το λογισµικό που
αναπτύχθηκε για τον προγραµµατισµό λειτουργίας αποµονωµένων οικισµών µε υψηλή διείσδυση ΑΠΕ,
που επιτρέπει την εξοµάλυνση της λειτουργίας της εφεδρικής µονάδας. Τέλος, εξετάζεται η επίδραση
διαφόρων σχηµάτων διαχείρισης ελεγχόµενων φορτίων στη λειτουργία αυτόνοµων συστηµάτων και
παρουσιάζονται θέµατα για µελλοντική διερεύνηση.
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SUMMARY
The vision of EU for future grids is that they must ensure secure and sustainable electricity supplies,
take advantage of new technologies and comply with new policy imperatives and changing business
frameworks. This thesis deals with scheduling of distribution networks with increased penetration of
distributed, especially Renewable Generation and Storage. This topic constitute an interesting research
area for achieving the goals of the EU vision.
In this thesis, a methodology for assessing the impact of Distributed Generation (DG) in the emissions
avoidance of the upstream network has been developed. Special focus is given on the fact that DG
production displaces the last dispatched units of the upstream network. Based on this methodology, a
software for evaluating Combined Heat and Power plant impact on the emissions avoided has been
developed.
Interconnection of small, modular generation, storage devices and controllable loads to distribution
networks forms a new type of power system, the Microgrid. A Microgrid can operate either
interconnected or isolated from the main distribution grid as a controlled entity. In this thesis, the
operation of the Microgrids Central Controller (MGCC) is presented. The controller aims to optimize
the operation of the Microgrid during interconnected operation, i.e. maximize its value by optimizing
production of the local DGs and power exchanges with the main distribution grid. Two market policies
are assumed including Demand Side Bidding (DSB) options for controllable loads. Moreover,
restrictions such as maintaining adequacy of the Microgrid in case of upstream fault- either taking into
account low priority loads or not- are incorporated in the developed software for the simulation of the
MGGC operation. Results from a typical LV study case network operating under various market
policies, assuming realistic spot market prices and DG bids, accounting also for both DSB and adequacy
constraints, show the potential of the suggested operation. A further step is the participation of a
Microgrid in the emissions market as a means of increasing its income. The emissions assessment with
the above mentioned methodology shows significant CO2 emissions avoidance and increased income for
the Microgrid.
Island power systems, a special operational mode of Microgrids, face increased needs of spinning
reserve especially when operating with high RES penetration. A methodology based on probabilistic
techniques is proposed for evaluating the uncertainty of the load to be distributed to the thermal units of
such a system, according to various levels of information regarding the errors of load and RES
forecasting, as obtained by their evaluation. The proposed formulation is developed for various levels of
detail on the performance of wind power forecasting (wpf). Comparing the various levels of detail of the
same wpf tool has shown significant difference in both operating cost and potential curtailment of wind
power.
Intermittent power generation and high volatility of market prices are some of the many reasons to start
considering connection of energy storage systems in the distribution networks. In order to evaluate the
cycling effect of the storage devices, a software has been developed to simulate the operation of a
storage device with the same initial and final state of charge either in open market environment or in
autonomous power systems for various levels of initial content and various market prices. This software
is based on an heuristic optimization algorithm and models the behaviour of lead acid batteries with
modifications of the Peukert equations. Results from characteristic days of both market environment and
autonomous power systems are presented. Moreover, the assumption that a storage device provides part
of the spinning reserve for autonomous power systems has been assessed. Applied to Kythnos, a storage
device providing partly spinning reserve and partly used for wind power management presents
encouraging results for further investigation. The modeling equations for lead-acid batteries have been
also utilized for the developed operational tool of remote power systems which helps in both avoiding
excessive start-ups of the diesel generator and reducing the magnitude of the current to and from the
storage device. Finally, the impact of various management schemes for controllable loads on the
operation of autonomous power systems is discussed and topics for further research are suggested.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Πρώτη Κυριακή του καλοκαιριού σε ένα στρατόπεδο σε ένα πολύ ωραίο µέρος της Αττικής και έτοιµος
να αναλάβω το τελευταίο νούµερο της πύλης πριν το ξηµέρωµα. Αφού άλλαξα το συνάδελφο που ήταν
πριν από µένα άρχισα να σκέφτοµαι πως θα αντιµετωπίσω την αϋπνία και την κούραση για τις επόµενες
τρεις ώρες. Άλλωστε έπρεπε να ‘µαι σε εγρήγορση µην τυχόν κι έχουµε έφοδο από πουθενά και κυρίως
από ανώτερο εκτός µονάδας. Το παρήγορο ήταν ότι την επόµενη έβγαινα µε έξοδο και θα έπρεπε να
σκεφτώ πως θα αξιοποιήσω καλύτερα το χρόνο µου έξω γι’ αυτό που είχα µπροστά µου, το τέλος της
διατριβής. Ωραία λοιπόν, στην τάδε ενότητα πρέπει να συµπληρωθεί αυτό στην άλλη το άλλο, θα ψάξω
γι’ αυτήν την αναφορά εντάξει το ελέγχουµε, άλλωστε τελειώσαµε πια. Ο πρόλογος, τι να έγραφα στον
πρόλογο; Και µε τι να έµοιαζε όλη αυτή η πορεία µέχρι την ολοκλήρωση αυτής της διατριβής;
Αφού µε βασάνισε κάµποση ώρα και µην καταλαβαίνοντας πότε ήρθε η ώρα για να µε ελέγξει το
περίπολο νοµίζω ότι κατέληξα ότι µοιάζει µε την προίκα που έχει ετοιµάσει µία µάνα για το νυφικό
σπίτι.
Μέχρι να φτάσει η συγκεκριµένη µάνα σε αυτό το σηµείο έχουν περάσει αρκετές δοκιµασίες. Έµαθε να
φτιάχνει πολύ καλά κάποια οµάδα εργόχειρων και αυτό της έδωσε το εισιτήριο για µία σχολή, µακριά
από το σπίτι της για να βελτιώσει τις ικανότητες της. Στην προκειµένη περίπτωση της διατριβής ήταν οι
πανελλαδικές εξετάσεις και η είσοδος στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών. Εκεί εξειδικεύτηκε σε κάποιες τεχνικές παραπάνω και βρήκε κάποιους δασκάλους, δύο
από τους οποίους δυστυχώς δεν είναι πλέον ανάµεσά µας, που της έδωσαν κίνητρα να αναπτύξει νέες
τεχνικές µε βάση αυτά που της έδειξαν. Ένας από τους δασκάλους, πίστεψε περισσότερο σε εκείνη,
ταίριαζε και η τεχνοτροπία του µε την αποκοµισθείσα εµπειρία, και εµπιστεύτηκε το πρώτο λίγο
µεγαλύτερο εργόχειρο που συνδύαζε τις τεχνικές τις οποίες είχε ήδη διδαχθεί και το οποίο έπρεπε να
εκθέσει σε ένα λίγο µεγαλύτερο κοινό που σιγά σιγά, έχοντας δει και παλιότερα δείγµατα, γινόταν και
πιο αυστηρό. Η έκθεση αυτή πήγε καλά, ίσως καλύτερα από όσο θα περίµενε, µε ευµενή σχόλια από
ανεξάρτητους παρατηρητές. Αυτό το µικρότερης εµβέλειας εργόχειρο που έδειξε ήταν κατ’ αντιστοιχία
η διπλωµατική εργασία που συνέβαλε στην ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών µου στο Ε.Μ.Π.
Μετά από αυτή τη δοκιµασία, η µητέρα αυτή απέκτησε ακόµη µεγαλύτερη εµπιστοσύνη από το
συγκεκριµένο δάσκαλο, στην περίπτωση µας, ο επιβλέπων καθηγητής µου κύριος Νίκος
Χατζηαργυρίου, για να δοκιµάσει να φτιάξει αρκετά εργόχειρα, κατ΄ αντιστοιχία αρκετές εργασίες
ακόµη, και να ετοιµάσει την προίκα για την επόµενη γενιά, µια διδακτορική διατριβή. Άλλες φορές µε
απευθείας καθοδήγηση, άλλες φορές µε την ελευθερία για πειραµατισµούς που τόσο πολύ χρειάζεται σε
µία τέτοια διαδικασία και πάντα µε καίριες παρεµβάσεις του σε συγκεκριµένες στιγµές που όλα
φαίνονταν ένα βουνό γύρω, ακόµη κι όταν ο χρόνος του ήταν περιορισµένος. Το πιο σηµαντικό όµως
ήταν η εµπιστοσύνη που έδειξε όλον αυτό τον καιρό σε ικανότητες µου που ούτε εγώ ο ίδιος είχα
καταλάβει ότι είχα.
Αυτή η διαδικασία θα ήταν πολύ πιο απαιτητική από ότι είχε µάθει µέχρι τώρα. Απαιτούσε συνεχείς
προσπάθειες, εκµάθηση νέων τεχνικών και επίδειξη των ικανοτήτων της σε άλλους είτε δασκάλους είτε
µαθητευόµενους για να κερδίσει την αποδοχή τους. Η επίδειξη αυτή κατ’ αντιστοιχία στη διδακτορική
διατριβή είναι τα συνέδρια στα οποία έχω συµµετάσχει από το Μόντρεαλ µέχρι την Αγ.Πετρούπολη και
απ’ τη Στοκχόλµη µέχρι την Κρήτη.
Περνούσε ο καιρός και βελτιωνόταν η τεχνική, κάποιοι αποφάσισαν, όχι άκοπα και αβίαστα, να
εντάξουν αντίγραφα των εργόχειρων στη συλλογή τους ώστε να είναι διαθέσιµα σε όσους επιθυµούν να
µάθουν κάτι παραπάνω χωρίς να ταξιδέψουν. Αυτές οι συλλογές δεν είναι τίποτε άλλο από τα άρθρα σε
περιοδικά εγνωσµένης αξίας που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του τυπικού µέρους µιας διατριβής,
ώστε να µπορεί να κριθεί ο υποψήφιος και από ανεξάρτητους παρατηρητές.
Τα εργόχειρα που έχουν φτιαχτεί έχουν αρχίσει να στολίζουν το σπίτι που περιµένει το νιόπαντρο
ζευγάρι. Όµως κάτι λείπει πριν φωνάξεις τους καλεσµένους, η κουβέρτα που θα στολίζει το νυφικό
κρεβάτι, το στοιχείο που όλοι οι καλεσµένοι στο γάµο θα θέλουν να θαυµάσουν. Αυτή θα πρέπει να έχει
όλο το συνδυασµό της τέχνης την οποία η µάνα έχει αποκοµίσει από τα εργόχειρα και κάτι παραπάνω.
Πρέπει να δηµιουργεί ευχάριστη έκπληξη σε όσους την κοιτούν, πιθανή ζήλια σε όσους την αντιπαθούν,
και προπάντων καµάρι όταν την ολοκληρώσει. Καµάρι ειδικά από άτοµα τα οποία την αγαπούν και
θέλουν εκείνη τη µέρα να λάµπει, αλλά και στην ίδια γιατί ολοκληρώνει τη διακόσµηση για ότι
πολυτιµότερο έχει το παιδί της. Η κουβέρτα στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι το κείµενο της
διδακτορικής διατριβής που κρατάτε στα χέρια σας αυτή τη στιγµή.

Οι καλεσµένοι που θα δουν το κρεβάτι και το σπίτι στολισµένο µπορούν να χωριστούν σε διάφορες
κατηγορίες. Θα υπάρχουν αρκετοί που θα συµµερίζονται τη χαρά εκείνης της ηµέρας, ακόµη και αν δεν
είναι µε τη φυσική τους παρουσία εκεί λόγω απόστασης, γιατί σε όλη αυτήν την µακρά πορεία
συµµερίζονταν την αγωνία της µάνας να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα στολισµένο το σπίτι. Στη
συγκεκριµένη περίπτωση είναι αγαπηµένα πρόσωπα, φίλοι, συγγενείς και προπάντων οι γονείς µου. Ο
δάσκαλος που θα είναι εκεί, θα συµβάλλει στην υπεράσπιση αλλά και στην κρίση της προσπάθειας, ενώ
οι υπόλοιποι δάσκαλοι θα προσπαθήσουν να κρίνουν την προσπάθεια αυτή για να µπορούν να είναι πιο
αντικειµενικοί, άλλοι από πιο κοντά, η συµβουλευτική επιτροπή στη συγκεκριµένη περίπτωση, και οι
υπόλοιποι από λίγο µεγαλύτερη απόσταση. Θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα βρουν κάτι αυστηρό να
πουν, κοιτώντας τη συγκεκριµένη δουλειά. Αυτό η µάνα το περιµένει, αλλά µπροστά στη χαρά στο
σπίτι της απλά θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα.
Σε αυτή την συχνά επίπονη προσπάθεια µέχρι αυτήν την ολοκλήρωση της διατριβής βρέθηκαν αρκετοί
συµπαραστάτες, οι γονείς µε τις θυσίες που κατέβαλαν και καταβάλουν όλα αυτά τα χρόνια, οι φίλοι
που ακόµη και αν η φυσική απόσταση µεταξύ µας ήταν µεγάλη, η πραγµατική απόσταση ήταν
µηδαµινή. Τα ίδια άτοµα από τα οποία είχα εξαφανιστεί κάµποσο καιρό τώρα αλλά πάντα αφήνανε ένα
ρακο-πότηρο να µε περιµένει όταν σµίγανε κι ας µην ήµουν εγώ εκεί. Εκείνα που ήταν πρόθυµα να
ακούσουν το «γκρινιάρη» Αντώνη και να του θυµίζουν ότι υπάρχουν χειρότερα και που τους χρωστάω
µερικούς γύρους κέρασµα όταν θα σµίξοµε µε το καλό. Τα άτοµα τα οποία επιβεβαιώνουν την
µαντινάδα :
«Ο φίλος ο πραγµατικός στη δύσκολη σου ώρα
δε λογαριάζει να γραθεί στση µοίρας σου την µπόρα»
Κάποια άτοµα µου έδειξαν τεχνικές για καλύτερη απόδοση, οι προηγούµενοι και οι επόµενοι υποψήφιοι
διδάκτορες στο Εργαστήριο Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας τους οποίους αν τους κατονοµάσω
ξεχωριστά θα ξεχάσω κάποιον, ενώ κάποια άλλα άτοµα ήταν πρόθυµα να ακούσουν τις ιδέες µου και να
πειραµατιστούν µε αυτές όσο παλαβές καµιά φορά και αν φαίνονταν. Μία τέτοια προσπάθεια χωρίς
διοικητική µέριµνα θα ήταν αδύνατο να ολοκληρωθεί. Έτσι η συνδροµή όλου του προσωπικού
γραµµατειακής και τεχνικής υποστήριξης του εργαστηρίου και ιδίως της κας Αυλωνίτου ήταν συχνά
παραπάνω από πολύτιµη. Ιδιαίτερη µνεία τέλος πρέπει να γίνει και στη χρηµατοδότηση από το
Εργαζάκειο Ίδρύµα και το Ίδρυµα Γκανιώτη-Παπαγεωργή κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών
σπουδών µου.
Η µητέρα θα συνεχίσει να φτιάχνει εργόχειρα, µπορεί και λίγο διαφορετικά από αυτά που έφτιαχνε
µέχρι τώρα, ενδεχοµένως και αντικειµενικά οµορφότερα, αλλά σίγουρα όσα χρόνια και να περάσουν θα
συνεχίσει να αναφέρεται σε αυτό της το έργο, µε αγάπη γιατί είναι σε ένα βαθµό παιδί της. Μπορεί και
να αλλάξει το χώρο στον οποίο έχει το αργαστήρι της και να γυρίσει πάλι πίσω στην ιδιαίτερη της
πατρίδα. Πάντοτε όµως θα αναφέρεται µε συγκίνηση για την προσπάθεια την οποία κατέβαλε και µε
αγάπη για τα αξιόλογα πρόσωπα που γνώρισε σε αυτήν την πορεία και που σίγουρα θα επιδιώξει τη
συνέχιση της συνεργασίας µαζί τους.
Ιούνιος 2008
Αντώνιος Γ. Τσικαλάκης
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1

Κίνητρο για την εκπόνηση της διατριβής

Πριν από περίπου 500 χρόνια ένα από τα κίνητρα για τη συγγραφή ενός µνηµειώδους έργου για τη
Νεοελληνική λογοτεχνία ήταν οι αλλαγές που παρατηρούσε ο ποιητής όπως χαρακτηριστικά
παρουσίαζε µε τους πρώτου στίχους «Του κύκλου τα γυρίσµατα…,εκείνα µε κινήσασι». Το έργο
αυτό δεν ήταν άλλο από τον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου [1]. Τι σχέση µπορεί να έχουν
«του κύκλου τα γυρίσµατα» µε µία διδακτορική διατριβή στο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών όµως;
Ακόµη και στις µέρες µας το κίνητρο για µελέτη δεν µπορεί να είναι άλλο από το θαυµασµό, το
δέος και την ανάγκη να αντιµετωπίσουµε τις αλλαγές που γίνονται γύρω µας ακόµη και σε έναν
φαινοµενικά «παραδοσιακό» και «στάσιµο» τοµέα της επιστήµης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
και Μηχανικού Υπολογιστών, τον τοµέα της µελέτης των Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Όταν ξεκίνησαν να κατασκευάζονται οι πρώτες µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
εξυπηρετούσαν µόνο την τοπική ζήτηση που περιοριζόταν στα στενά όρια ενός µικρού
χωριού,γειτονίας ή µικρού συνόλου κτιρίων. Τα πρώτα στοιχειώδη δίκτυα διανοµής µάλιστα ήταν
Συνεχούς Ρεύµατος (Σ.Ρ) µέχρι να κυριαρχήσουν τα δίκτυα Εναλλασσοµένου Ρεύµατος (Ε.Ρ).
Αφηγήσεις της προηγούµενης γενιάς έκαναν λόγο για το δίπλα χωριό το οποίο είχε ηλεκτρισµό για
ορισµένες ώρες της ηµέρας και που µε συνθηµατικό τρόπο, αναβόσβηµα των φώτων, επεσήµανε
την παύση της λειτουργίας του. Λίγα χιλιόµετρα µακριά, τα σχολιαρόπαιδα µε το φως το λυχναριού
ή της λάµπας πετρελαίου προσπαθούσαν να µάθουν γράµµατα.
Προκειµένου µεγάλο πλήθος ατόµων να έχει πρόσβαση στο αγαθό του ηλεκτρισµού, να
εξαλειφθούν φαινόµενα σαν αυτά που περιγράφηκαν παραπάνω και να αναπτυχθεί η οικονοµία των
χωρών, πλήρως καθετοποιηµένες συνήθως κοινωφελούς και δηµόσιου χαρακτήρα επιχειρήσεις
ανέλαβαν το έργο του εξηλεκτρισµού σε κάθε χώρα. Έτσι αναπτύχθηκαν νέες και περισσότερο
ευέλικτες τεχνικές ανάλυσης ΣΗΕ, κατασκευάστηκαν µονάδες παραγωγής που αξιοποιούσαν
διάφορους ενεργειακούς πόρους και διαφορετικές τεχνικές. Ταυτόχρονα κατασκευάστηκαν δίκτυα
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε µεγάλες αποστάσεις σε Υψηλή ή υπέρ-υψηλή τάση, αλλά και
δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας σε Μέση ή Χαµηλή Τάση µέχρι σχεδόν και τον τελευταίο
κάτοικο των περισσοτέρων ανεπτυγµένων χωρών. Έτσι δηµιουργήθηκε το µοντέλο του
Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως το γνωρίζουµε στις µέρες µας και απεικονίζεται στο Σχ.
1.1.

Σχ. 1.1 Τυπική διάταξη «παραδοσιακού» Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας [2]
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Τα τελευταία χρόνια αυτό το µοντέλο δοµής της ηλεκτρικής ενέργειας έχει αρχίσει να
αµφισβητείται για διάφορους από τους παρακάτω λόγους
1. Οι εταιρίες ηλεκτρισµού στις περισσότερες ανεπτυγµένες χώρες πλέον έχουν µεταβληθεί
από κοινωφελείς και καθετοποιηµένες επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις ανταγωνιστικές µε
διαχωρισµό της παραγωγής, διανοµής και µεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας. Υπό
αυτό το πρίσµα των αντικρουόµενων συµφερόντων µπορεί να αναβάλλονται ακόµη και
απαραίτητες επενδύσεις για την επέκταση των δικτύων που θα συνέβαλαν στην ασφαλή
λειτουργία τους.
2. Η ανάγκη για αξιοποίηση τοπικών πηγών παραγωγής και βελτίωση της αποδοτικότητας
των δικτύων και της παραγωγής µε τη βοήθεια της συµπαραγωγής.
3. Η ανάγκη για προστασία των καταναλωτών από τις έντονες διακυµάνσεις των τιµών της
αγοράς.
4. Οι διαφοροποιηµένες απαιτήσεις αξιοπιστίας παροχής ηλεκτρισµού µεταξύ των
καταναλωτών. Τα συµφέροντα των καταναλωτών µε αυξηµένες ανάγκες αξιοπιστίας
αντικρούονται µε το κόστος για την αύξηση της αξιοπιστίας σε καταναλωτές οι οποίοι
δεν απαιτούν τέτοια επίπεδα αξιοπιστίας αλλά καλούνται να πληρώσουν το κόστος.
Πλέον η ζήτηση δεν αποτελεί απλά το φορτίο του συστήµατος αλλά κάθε ένας
καταναλωτής είναι πελάτης στην απελευθερωµένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας οπότε αν
δεν είναι ικανοποιηµένος αλλάζει πάροχο.
5. Οι ολοένα και αυστηρότερες απαιτήσεις για παροχή ολοένα και βελτιωµένης ποιότητας
παρεχόµενης ισχύος, λόγω του ευαίσθητου εξοπλισµού των πηγών παραγωγής και
κατανάλωσης που εγκαθίστανται στα δίκτυα και των αυξηµένων διαφορετικών πηγών
αρµονικών συνιστωσών τάσης και ρεύµατος.
6. Η ραγδαία ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών εφαρµογών και πληροφοριακών συστηµάτων
που καθιστούν ευκολότερο τον αποκεντρωµένο έλεγχο των συστηµάτων ηλεκτρικής
ενέργειας και χαράσσουν νέους δρόµους για τις τεχνικές λειτουργίας των δικτύων
διανοµής.
Οι παραπάνω λόγοι έχουν συνεισφέρει στην ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής κοντά στα κέντρα
κατανάλωσης παράλληλα µε την αποµακρυσµένη παραγωγή και τη µεταφορά της ηλεκτρικής
ενέργειας. Εποµένως επανερχόµαστε στην περίοδο της τοπικής παραγωγής όπως στην ανάπτυξη
των πρώτων συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Μάλιστα έχουν επανέλθει στο προσκήνιο
ερευνητικές προσπάθειες για την ανάπτυξη συστηµάτων διανοµής και µεταφοράς ηλεκτρικής
Ενέργειας µε Συνεχές Ρεύµα [3,4]! Όλα αυτά µαρτυρούν ότι παρατηρούνται «του κύκλου τα
γυρίσµατα» ακόµα και στον τοµέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Με δεδοµένη την αναδόµηση που παρατηρείται στη δοµή και τη λειτουργία των Συστηµάτων
Ηλεκτρικής Ενέργειας και κυρίως των ∆ικτύων διανοµής, η εκτίµηση της επιστηµονικής
κοινότητας όπως παρουσιάζεται στην πλατφόρµα των «Ευφυών ∆ικτύων», (smart grids) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής [5] είναι ότι

“Current grids have served well but will not be adequate in the
future: grids must ensure secure and sustainable electricity supplies
throughout Europe, take advantage of new technologies and comply
with new policy imperatives and changing business frameworks.”
∆ηλαδή ότι η τρέχουσα δοµή των Συστηµάτων Ηλεκτρικής ενέργειας έχει εξυπηρετήσει τις
ανάγκες για ηλεκτρισµό ικανοποιητικά αλλά θα είναι ανεπαρκής στο µέλλον. Τότε τα δίκτυα θα
πρέπει να µπορούν να διασφαλίζουν την ασφαλή και βιώσιµη παροχή ηλεκτρισµού στην Ευρώπη
αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και µε συµµόρφωση στις επιταγές των νέων πολιτικών και το
ευµετάβλητο επιχειρησιακό περιβάλλον για τη δοµή των νέων δικτύων. Το όραµα αυτό για τη νέα
δοµή των δικτύων παρουσιάζεται στο Σχ. 1.2 και επισηµαίνεται στην ίδια αναφορά ότι απαιτείται
ένταση της ερευνητικής προσπάθειας σε αυτόν τον τοµέα. Σ’ αυτό το σχήµα φαίνεται ότι θα
εξακολουθούν να υπάρχουν µεγάλα συγκροτήµατα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως και
τώρα και µεγάλα αιολικά πάρκα τα οποία θα τροφοδοτούν τους καταναλωτές όπως και στις µέρες
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µας. Η αλλαγή έγκειται στο γεγονός ότι αυτές οι κεντρικές µονάδες παραγωγής θα συνεργάζονται
µε τις τοπικές µονάδες παραγωγής οι οποίες µπορούν να ικανοποιούν τη θερµική και ηλεκτρική
ζήτηση ανταλλάσσοντας, όποτε είναι δυνατόν, ενέργεια µε το ανάντη δίκτυο είτε µεταφέροντας
περίσσεια θερµικής ενέργειας σε όµορους καταναλωτές διαφορετικών τύπων, οικιακών, εµπορικών
και βιοµηχανικών. Συνάµα κάποιες από τις µονάδες τοπικής παραγωγής µπορούν να συνεργάζονται
µεταξύ τους ώστε να αποτελούν ένα «ιδεατό» εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (virtual
power plant), το οποίο αν και θα διαθέτει διαφορετικού τύπου µονάδες παραγωγής θα µπορεί να
συµπεριφέρεται ως µία οντότητα απέναντι στο ανάντη ευρισκόµενο δίκτυο.

Σχ. 1.2 Το όραµα της Ευρωπαϊκής Πλατφόρµας Ευφυών δικτύων για τα δίκτυα του µέλλοντος.

1.2

Αντικείµενο και ∆οµή της παρούσας διδακτορικής διατριβής

Με δεδοµένες τις παραπάνω αλλαγές, ένας από τους τοµείς έρευνας που συµβάλλει για την
επίτευξη αυτού του οράµατος είναι και ο προγραµµατισµός λειτουργίας των ∆ικτύων ∆ιανοµής
Ηλεκτρικής Ενέργειας µε µεγάλη διείσδυση διεσπαρµένης και ανανεώσιµης κυρίως παραγωγής µε
τη συνεισφορά διατάξεων αποθήκευσης. Ο τοµέας αυτό ήδη αποτελεί ερευνητικό αντικείµενο που
του οποίου το ενδιαφέρον αναµένεται να ενταθεί στα επόµενα λίγα χρόνια.
Αντικείµενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η συνεισφορά, µε την ανάπτυξη των
καταλλήλων προγραµµατιστικών εργαλείων και τεχνικών ανάλυσης, στον προγραµµατισµό
λειτουργίας για χρονικό ορίζοντα µερικών ωρών δικτύων διανοµής µε υψηλή διείσδυση
διεσπαρµένης και κυρίως ανανεώσιµης παραγωγής και εγκατάσταση διατάξεων αποθήκευσης.
Αποτέλεσµα αυτής της διαδικασία είναι να καθοριστούν, τα σηµεία λειτουργίας των συµβατικών
µονάδων παραγωγής, των µονάδων ΑΠΕ καθώς και ο τρόπος λειτουργίας των µονάδων
αποθήκευσης ή των διαχειριζόµενων φορτίων σύµφωνα µε τους τεχνικούς περιορισµούς του
συστήµατος αλλά και την πιθανή επιθυµία συµµετοχής των στο εµπόριο ρύπων όχι κάθε µίας
µικρής µονάδας χωριστά αλλά µεγαλύτερων οντοτήτων
Οι άξονες µελέτης της παρούσας διδακτορικής διατριβής, συνοψίζονται αµέσως παρακάτω:

•Μεθοδολογία για την αποτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της
διεσπαρµένης παραγωγής ανάλογα µε το συνδεόµενο ΣΗΕ.
•Ανάπτυξη κανόνων και υλοποίηση προγράµµατος προσοµοίωσης για τον
οικονοµικό προγραµµατισµό Μικροδικτύων λαµβάνοντας υπ’οψιν τις προσφορές
των ιδιοκτητών διεσπαρµένης παραγωγής, των καταναλωτών, περιορισµούς
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στατικής ασφάλειας σε περιπτώσεις σφάλµατος στο ανάντη δίκτυο, καθώς επίσης
και τη δυνατότητα για συµµετοχή στο εµπόριο ρύπων.
•Μεθοδολογία για την εκτίµηση της αβεβαιότητας του φορτίου προς κατανοµή
στις θερµικές µονάδες ενός αυτόνοµου ΣΗΕ µε υψηλή διείσδυση αιολικής
παραγωγής
•∆ιαχείριση των διατάξεων ενεργειακής αποθήκευσης προκειµένου να
¾ συµβάλλουν στην ενίσχυση της στρεφόµενης εφεδρείας ενός αυτόνοµου ΣΗΕ
¾ χρησιµοποιηθούν στην κυκλική αποθήκευση/χρήση για εκµετάλλευση των τιµών της
αγοράς ή των περιόδων χαµηλόυ και υψηλού κόστους παραγωγής σε ένα αυτόνοµο ΣΗΕ

•Ανάπτυξη εργαλείου λογισµικού για την προσοµοίωση και τον έλεγχο
αποµονωµένων οικισµών µε υψηλή διείσδυση ΑΠΕ.
Στην υπό-ενότητα που ακολουθεί, παρουσιάζονται µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια τα θέµατα που θα
αναλυθούν στα επόµενα κεφάλαια της διδακτορικής αυτής διατριβής.

1.2.1

ο

∆οµή της ∆ιατριβής

Στο 2 κεφάλαιο γίνεται επισκόπηση των εννοιών που χρησιµοποιούνται στη διδακτορική
διατριβή. Πιο συγκεκριµένα παρουσιάζονται οι διαφορετικοί ορισµοί για τη διεσπαρµένη
παραγωγή και γίνεται σύντοµη επισκόπηση των µονάδων διεσπαρµένης παραγωγής µε έµφαση στη
µοντελοποίηση λειτουργίας τους σε ορίζοντα από µερικά λεπτά έως µερικές ώρες. Επίσης γίνεται
αναφορά στο νέο τύπο δικτύου, το µικροδίκτυο, και τις δυνατότητες που προσφέρει αυτή η δοµή
οργάνωσης και ελέγχου της διεσπαρµένης παραγωγής στην αύξηση της διείσδυσης της
διεσπαρµένης παραγωγής στα διασυνδεδεµένα δίκτυα. Τέλος, παρουσιάζονται οι δυνατότητες των
διατάξεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικά σε αυτόνοµα συστήµατα ηλεκτρικής
ενέργειας.
Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζεται µεθοδολογία για την αποτίµηση των επιπτώσεων που µπορεί να
έχει η διεσπαρµένη παραγωγή στη µεταβολή των εκπεµπόµενων ρύπων ενός ΣΗΕ. Επισηµαίνεται
το γεγονός ότι η χρήση µέσων τιµών ρύπων του ΣΗΕ µπορεί να οδηγήσει σε µεγάλες αποκλίσεις
στην εκτίµηση των αποφευγόµενων ρύπων, ειδικά σε ΣΗΕ µε µεγάλη ποικιλία συµβατικών πηγών
παραγωγής, όπως το Ελληνικό διασυνδεδεµένο σύστηµα. Αντί της χρήσης µέσων τιµών,
προτείνεται, για σχετικά χαµηλές αναµενόµενες τιµές διείσδυσης διεσπαρµένης παραγωγής, η
χρήση τυπικών 24-ώρων καµπυλών εκπεµπόµενων ρύπων, διαφορετικών για κάθε µήνα. Η
κατασκευή µίας τέτοιας καµπύλης µπορεί να γίνει ακόµη και µε τυπικές µηνιαίες καµπύλες
ζήτησης του υπό µελέτη ΣΗΕ και το πρόγραµµα κατανοµής ανά τύπο µονάδας για αυτή την τυπική
καµπύλη. Στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζεται η µελέτη της επίδρασης συµπαραγωγής στην αποφυγή
των εκπεµπόµενων ρύπων λαµβάνοντας υπ’ όψιν τόσο την κρίσιµη καµπύλη εκποµπών ρύπων για
τον ηλεκτρισµό όσο και την αποφυγή των ρύπων για την παραγόµενη θερµική ενέργεια λόγω της
µεταβολής κατανάλωσης της πρωτογενούς ενέργειας. Επιπλέον, υπολογίζεται η επίδραση της
συµπαραγωγής στο κόστος εξυπηρέτησης ενός καταναλωτή, µε τη βοήθεια λογισµικού
ανεπτυγµένου για αυτό το σκοπό.
Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η συµβολή της διατριβής στον προγραµµατισµό λειτουργίας ενός
µικροδικτύου. Πιο συγκεκριµένα, παρουσιάζεται η µαθηµατική διατύπωση για τη βέλτιστη
λειτουργία ενός µικροδικτύου, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη διάρθρωση της εσωτερικής αγοράς
µικροδικτύου ανάλογα µε την συµµετοχή του στην αγορά του ανάντη δικτύου. Η κεντρική
προσέγγιση ελέγχου επιτρέπει την χρήση ολοκληρωµένων αλγόριθµων για τον έλεγχο των
µικροδικτύων σε σχέση µε τις τεχνικές αποκεντρωµένου ελέγχου που υπάρχουν στη βιβλιογραφία.
Στις παραλλαγές της εσωτερικής αγοράς που παρουσιάζονται, εξετάζονται πολιτικές υποβολής
προσφοράς φορτίων σε συνδυασµό µε τις προσφορές των τοπικών παραγωγών. Ο κεντρικός
ελεγκτής του µικροδικτύου αναλαµβάνει τον προγραµµατισµό λειτουργίας του µικροδικτύου
ανάλογα µε τους στόχους λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Έµφαση δίνεται στη λειτουργία του
µικροδικτύου υπό περιορισµούς αδιάλειπτης τροφοδοσίας των κρίσιµων φορτίων του, ώστε να
γίνουν δεκτές οι οικονοµικότερες προσφορές των µονάδων που θα µπορούσαν να καλύψουν τη
ζήτηση προκαθορισµένου ποσοστού ζήτησης του µικροδικτύου. Με αυτόν τον τρόπο σε περίπτωση
αποσύνδεσης του ανάντη δικτύου, µπορεί να διατηρηθεί ή να ανακτηθεί πολύ σύντοµα η
τροφοδοσία των κρίσιµων φορτίων, βελτιώνοντας τους δείκτες αξιοπιστίας για αυτά τα φορτία.
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Επιπλέον λαµβάνεται υπ’ όψιν η συµµετοχή του µικροδικτύου στην αγορά ρύπων, ως επιπλέον
πηγή εσόδων που σε διαφορετική µη οργανωµένη λειτουργία των µικροπηγών θα ήταν σχεδόν
αδύνατο να επιτευχθεί. Τέτοιου είδους λειτουργία µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό κίνητρο για την
περαιτέρω µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων για την ικανοποίηση της ζήτησης του µικροδικτύου,
καθώς µε την κατάλληλη πληροφόρηση σε συνδυασµό µε τα οικονοµικά κίνητρα του εµπορίας
ρύπων είναι εφικτό να παράγεται περισσότερη ενέργεια σε περιόδους κατά τις οποίες είναι δυνατό
να µειωθούν οι εκπεµπόµενοι ρύποι στο σύστηµα, χωρίς απώλειες εσόδων για το µικροδίκτυο.
Εκτός από το λογισµικό ελέγχου, αναπτύχθηκε εργαλείο για την on-line εκτίµηση των ορίων
παραγωγής των τοπικών µονάδων ώστε να αποφεύγεται τυχόν παραβίαση των επιπέδων τάσης
εντός του µικροδικτύου στηριζόµενο σε πιθανοτική DC ροή φορτίου. Μεθοδολογία µε τη βοήθεια
πιθανοτικών µεθόδων αναπτύχθηκε και για την αποτίµηση της αξίας παραγωγής ΑΠΕ σε ένα
µικροδίκτυο µε τιµές ανοικτής αγοράς. Για ένα τυπικό µικροδίκτυο, χρησιµοποιώντας ρεαλιστικές
χρονοσειρές φορτίου, παραγωγής ΑΠΕ και διάφορα επίπεδα τιµών από το χρηµατιστήριο ενέργειας
του Άµστερνταµ καθώς και το λογισµικό προσοµοίωσης του κεντρικού ελεγκτή που αναπτύχθηκε
για τους σκοπούς της διδακτορικής διατριβής, παρουσιάζονται σχετικά αποτελέσµατα για τις
διάφορες παραλλαγές εσωτερικής αγοράς, τη συµµετοχή ή µη των φορτίων στην τοπική αγορά και
τη συµµετοχή ή όχι του µικροδικτύου στο εµπόριο ρύπων. Από τη σύγκριση των αποτελεσµάτων
γίνεται φανερό ότι υπάρχουν σηµαντικά οφέλη από την λειτουργία µικροδικτύων σε περιόδους
υψηλών τιµών αγοράς, ενώ εκτιµάται το κόστος από την αύξηση της αξιοπιστίας της τροφοδοσίας
των κρίσιµων φορτίων.
H αξιοποίηση των προβλέψεων φορτίου και παραγωγής ΑΠΕ γίνεται ολοένα και πιο κρίσιµη για
την εύρυθµη και οικονοµική λειτουργία ενός συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας µε υψηλή
διείσδυση παραγωγής από ΑΠΕ. ∆εδοµένης της σηµαντικής αύξησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ σε
µικροδίκτυα και αυτόνοµα ΣΗΕ, απαιτείται όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση της πληροφορίας
που µπορούν να προσφέρουν τα σύγχρονα µοντέλα πρόβλεψης. Για το σκοπό αυτό, στο 5ο
κεφάλαιο παρουσιάζεται η αξία της ακρίβειας των προβλέψεων φορτίου και παραγωγής από ΑΠΕ,
χρησιµοποιώντας πραγµατικά δεδοµένα από τυπικά αυτόνοµα ΣΗΕ. Στη συνέχεια παρουσιάζεται
πιθανοτική µεθοδολογία για την αξιοποίηση των διαθέσιµων επιπέδων πληροφοριών για τα
µοντέλα πρόβλεψης φορτίου και αιολικής παραγωγής, µε έµφαση στην αιολική παραγωγή.
Ειδικότερα υποτίθενται 4 επίπεδα πληροφοριών για το σφάλµα της πρόβλεψης αιολικής παραγωγής
από την ελάχιστη δυνατή πληροφορία, την τιµή του Κανονικοποιηµένου Μέσου απολύτου
σφάλµατος, µέχρι τη χρήση της κατανοµής των σφαλµάτων ανάλογα µε το επίπεδο της
προβλεπόµενης τιµής. Με βάση την διαθέσιµη πληροφορία καθορίζονται τα όρια του
αναµενόµενου φορτίου προς κατανοµή στις θερµικές µονάδες του εξεταζόµενου ΣΗΕ. Στο ίδιο
κεφάλαιο προτείνεται µεθοδολογία για τη µείωση του σφάλµατος της πρόβλεψης αιολικής
παραγωγής µε τη βοήθεια ενός κατάλληλα εκπαιδευµένου Τεχνητού Νευρωνικού ∆ικτύου (ΤΝ∆).
Αυτό το ΤΝ∆ χρησιµοποιεί ως εισόδους τα αποτελέσµατα από την αποτίµηση της συµπεριφοράς
του χρησιµοποιούµενου µοντέλου πρόβλεψης ανέµου, τις προβλέψεις του χρησιµοποιούµενου
µοντέλου και εξάγει βελτιωµένες προβλέψεις αιολικής παραγωγής µε σηµαντικά οφέλη κατά τις
περιόδους υψηλής αιολικής παραγωγής. Από την εφαρµογή των µεθοδολογιών στο δίκτυο της
Κρήτης παρατηρήθηκε σηµαντική διαφορά µεταξύ των επιπέδων πληροφοριών για την επίδοση του
ίδιου µοντέλου πρόβλεψης τόσο στο κόστος λειτουργίας, όσο και στη δυνατότητα απορρόφησης
αιολικής ενέργειας από το δίκτυο. Επίσης επισηµάνθηκε το γεγονός ότι η υποεκτίµηση της αιολικής
παραγωγής, αν και περισσότερο επιθυµητή από την υπερεκτίµηση, σε περιόδους χαµηλότερης
ζήτησης ενός αυτόνοµου ΣΗΕ µπορεί να επιφέρει σηµαντική αποκοπή αιολικής ενέργειας,
περιορισµό των κερδών των αιολικών παραγωγών και αύξηση του κόστους λειτουργίας του
συστήµατος.
Στο 6ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η συνεισφορά της διατριβής στην περιοχή του προγραµµατισµού
λειτουργίας δικτύων µε αποθηκευτικές διατάξεις. Με δεδοµένες την αβεβαιότητα της ζήτησης, το
στοχαστικό χαρακτήρα των πηγών ΑΠΕ και την υψηλή διακύµανση των τιµών της αγοράς η χρήση
των αποθηκευτικών διατάξεων στα ΣΗΕ, ειδικά στα αυτόνοµα, µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά
στην ευσταθή και οικονοµική λειτουργία τους. Από τις µεθόδους αποθήκευσης µεγαλύτερη έµφαση
δίνεται στη χρήση των συσσωρευτών, οι οποίοι θεωρούνται πιο κατάλληλοι για µικρότερα
συστήµατα ηλεκτρικής ενέργειας, αφού δεν απαιτούν ικανοποίηση ειδικών γεωγραφικών
περιορισµών, σε αντίθεση µε αποδοτικότερες µορφές αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας όπως η
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αντλησιοταµίευση. Για τις µπαταρίες µολύβδου-οξέος παρουσιάζεται ένα απλοποιηµένο µοντέλο
εκτίµησης χωρητικότητας και περιεχοµένου της αποθηκευτικής διάταξης το οποίο λαµβάνει υπ’
όψιν µεταβλητό ρυθµό ανταλλαγής ισχύος µε το δίκτυο στη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου
προσοµοίωσης. Με βάση αυτό το µοντέλο αναπτύχθηκε λογισµικό για την προσοµοίωση των
επιπτώσεων της λειτουργίας αποθηκευτικής διάταξης σε καθεστώς αγοράς ή σε αυτόνοµα
συστήµατα µε διάφορους ρυθµούς φόρτισης/εκφόρτισης επιλεγόµενους από το χρήστη. Το
λογισµικό αυτό εκµεταλλεύεται µε ευρετικό αλγόριθµο τις πλέον κατάλληλες ώρες της ηµέρας για
αποθήκευση ή χρήση ενέργειας αποφεύγοντας την παραβίαση των λειτουργικών ορίων της
διάταξης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η µεθοδολογία για την αποτίµηση της αξίας των
αποθηκευτικών διατάξεων για την παροχή στρεφόµενης εφεδρείας σε ένα αυτόνοµο δίκτυο και
συγκρίνεται η αξία αυτή µε τη µείωση της αβεβαιότητας των προβλέψεων όπως αυτή προκύπτει
από την ανάλυση του 5ου κεφαλαίου. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε λογισµικό για τον έλεγχο ενός
µικρού και βασιζόµενου σε ΑΠΕ αυτόνοµου ΣΗΕ, το οποίο αξιοποιεί τις εκτιµήσεις παραγωγής
από ΑΠΕ και τα µοντέλα φόρτισης/εκφόρτισης των αποθηκευτικών διατάξεων. Τέλος
παρουσιάζονται παραδείγµατα σύγκρισης της εφαρµογής του λογισµικού αυτού σε σχέση µε
απλούστερες στρατηγικές ελέγχου για τέτοιου είδους συστήµατα, όπως η χρήση ορίων υστέρησης
για τη λειτουργία των εφεδρικών µονάδων diesel.
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2 ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στη διεσπαρµένη παραγωγή που αποτελεί το εξεταζόµενο πλαίσιο
λειτουργίας των δικτύων διανοµής στην Παρούσα ∆ιδακτορική διατριβή. Αποσαφηνίζεται ο όρος
διεσπαρµένη παραγωγή και γίνεται εισαγωγή στην έννοια του µικροδικτύου που αποτελεί
ειδικότερη µορφή δικτύου διανοµής µε διεσπαρµένη παραγωγή. Παρουσιάζονται οι µονάδες που
µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη διεσπαρµένη παραγωγή µε έµφαση στις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας (ΑΠΕ). Για αυτές τις µονάδες επισηµαίνονται τα χαρακτηριστικά τα οποία απαιτούνται
για τη µοντελοποίηση της λειτουργίας τους σε χρονικό διάστηµα από µερικά λεπτά ως λίγες ώρες.
Ζητήµατα όπως η µεταβατική ή δυναµική συµπεριφορά αυτών των µονάδων ξεφεύγουν από τους
σκοπούς της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Επίσης παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των
αποθηκευτικών διατάξεων και πως αυτά µπορούν να αξιοποιηθούν στα ∆ίκτυα διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας.

2.1

∆ίκτυα ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆∆ΗΕ)

Τα δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας είναι εκείνα που αναλαµβάνουν τη διανοµή της
ηλεκτρικής ενέργειας ακόµη και στον τελευταίο καταναλωτή. Ανάλογα µε το επίπεδο τάσης
διακρίνονται σε επίπεδο Μέσης Τάσης (ΜΤ) και Χαµηλής Τάσης (ΧΤ). Κατασκευαστικά τα
∆ίκτυα ∆ιανοµής µπορεί να είναι υπόγεια ή υπέργεια όπως περιγράφεται αναλυτικά στο βιβλίο [6],
λεπτοµέρειες για την κατασκευή, διαστασιολόγηση και επέκταση των δικτύων διανοµής
παρέχονται στη διεθνή βιβλιογραφία µε ενδεικτικές πηγές το [7,8]
Τα εναέρια δίκτυα, αναπτύσσονται κυρίως σε αγροτικές περιοχές (rural areas) συνήθως
κατασκευάζονται σε ακτινική µορφή (radial) δηλαδή οι γραµµές από τις οποίες αποτελείται το
δίκτυο τροφοδοτούνται από το ένα άκρο τους. Ένα τέτοιο δίκτυο φαίνεται στο παρακάτω Σχ. 2.1
150 kV
ΥΤ/Μ Τ
1
20 kV
Αναχώρηση
1

14
2

13

9

8

3

7
Αναχώ ρηση 2

15

16

10
4

5

11
Αναχώ ρηση
3
12

6

ΧΤ

Σχ. 2.1Τυπικό ακτινικό ∆ίκτυο ∆ιανοµής

Τα υπόγεια δίκτυα διανοµής διακρίνονται σε
α) βρογχοειδή όπου οι γραµµές διανοµής ΜΤ ή ΧΤ ξεκινούν και τελειώνουν στον ίδιο Υποσταθµό
ΥΤ/ΜΤ ή ΜΤ/ΧΤ, ;όπως δείχνει το Σχ. 2.2
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β) Ατρακτοειδή, όπου οι γραµµές που ξεκινούν από τον ένα υποσταθµό καταλήγουν σε ένα
άλλο,οπώς δείχνει το Σχ. 2.2.
γ) ∆ιπλής τροφοδότησης, όπου οι καταναλωτές τροφοδοτούνται από δύο διαφορετικές
αναχωρήσεις του ίδιου υποσταθµού
δ) Τα δικτυωτά (meshed) δίκτυα στα οποία τα καλώδια είναι συνδεδεµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε
να αποτελούν ένα πλέγµα τροφοδοσίας.

Σχ. 2.2 Βροχοειδές (αριστερά) και ατρακτοειδές(δεξιά) δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας

Η ολοένα και αυξανόµενη διασύνδεση πηγών πιο κοντά στους καταναλωτές επηρεάζει την
παραδοσιακή λειτουργία των ∆∆ΗΕ και την µονόδροµη ροή ισχύος σε αυτά, όπως θεωρείται ακόµη
και µέχρι τις µέρες µας. Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα επι µέρους πλεονεκτήµατα και
µειονεκτήµατα από την διεθνή εµπειρία σχετικά µε το αντικείµενο αυτό, ενώ κάποια επί µέρους
θέµατα στα οποία η παρούσα διατριβή έχει συνεισφέρει περιγράφονται σε επόµενα κεφάλαια.
Από την πλευρά του καταναλωτή, παραγωγή σε τοπικό επίπεδο µπορεί να σηµαίνει αύξηση της
αξιοπιστίας και ποιότητας ισχύος της παρεχόµενης ενέργειας και σε περιβάλλον πλήρως
απελευθερωµένης αγοράς, την µείωση του κόστους κάλυψης των ενεργειακών του αναγκών µε
ευέλικτους τρόπους διαχείρισης της τοπικής παραγωγής, όταν οι τιµές στην ελεύθερη αγορά
ενέργειας την καθιστούν οικονοµικά συµφέρουσα. Η δυνατότητα οργάνωσης της τοπικής
παραγωγής του καταναλωτή και συµµετοχής της στην ελεύθερη αγορά ενέργειας µέσω κάποιου
παροχέα ενεργειακών υπηρεσιών ανοίγει περαιτέρω δυνατότητες αύξησης του εισοδήµατος του και
συνεισφέρει στο άνοιγµα της αγοράς.
Από την πλευρά του χειριστή του ∆ικτύου ∆ιανοµής Μέσης Τάσης ή της Επιχείρησης ∆ιανοµής
Ηλεκτρικής Ενέργειας, η δυνατότητα τοπικής κάλυψης του φορτίου ή µέρους του προσφέρει
πληθώρα πλεονεκτηµάτων, όπως αναβολή επενδύσεων κεφαλαίου για την κατασκευή ή ενίσχυση
των δικτύων µεταφοράς και διανοµής, αλλά και κεντρικών σταθµών παραγωγής, µείωση των
απωλειών και µεγαλύτερη ευελιξία στον έλεγχο του δικτύου, ιδιαίτερα στον χειρισµό των
συµφορήσεων και στην επαναφορά του συστήµατος µετά από σβέση. Τα πλεονεκτήµατα αυτά
µπορούν να µεγιστοποιηθούν, εάν οι µονάδες αποκεντρωµένης παραγωγής οργανωθούν σε
Μικροδίκτυα.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα πλεονεκτήµατα της διασπαρµένης παραγωγής για την ικανοποίηση
της τοπικής ζήτησης, αλλά και δίνονται οι σχετικοί ορισµοί.

2.1.1

∆ιεσπαρµένη Παραγωγή (Distributed Generation).

Η αναδιάρθρωση των συστηµάτων ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και η ανάπτυξη των τεχνολογιών
των σχετικά µικρών σε ισχύ µονάδων οδήγησε στην ανάπτυξη της διεσπαρµένης παραγωγής, της
παραγωγής η οποία βρίσκεται πλησιέστερα προς τα κέντρα κατανάλωσης. Η δυνατότητα
εγκατάστασης µικρών µονάδων συµπαραγωγής, ακόµα και για οικιακή χρήση, αυξάνει την
αποδοτικότητα της παροχής ηλεκτρισµού και θέρµανσης ταυτόχρονα. Αυτό γίνεται αντιληπτό στα
δύο παρακάτω σχήµατα, Σχ. 2.3 και Σχ. 2.4 όπου φαίνεται ότι στις µέρες µας υπάρχει σηµαντική
απώλεια πρωτογενούς ενέργειας καθώς απορρίπτεται θερµότητα κατά την παραγωγή µεταφορά και
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διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας. Με την εγκατάσταση των τοπικών µονάδων συµπαραγωγής το
καταναλισκόµενο καύσιµο χρησιµοποιείται για την κάλυψη των αναγκών των τοπικών
καταναλωτών οι οποίοι µπορούν και να ανταλλάσσουν ηλεκτρισµό και θερµότητα και οι απώλειες
µετατροπής αλλά και µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µειώνονται αισθητά. Η αύξηση της
αποδοτικότητας (efficiency) της χρήσης της πρωτογενούς ενέργειας και σε συνδυασµό µε την
χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε τοπικό επίπεδο µπορεί να συµβάλλει στην µείωση των
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων ρύπων.
Το επίπεδο τάσης διασύνδεσης των µονάδων διεσπαρµένης παραγωγής αρχίζει να µειώνεται και
ολοένα και περισσότερες µονάδες εγκαθίστανται ακόµη και στο επίπεδο Χ.Τ. Η ανάγκη για
χαµηλότερο επίπεδο τάσης ενισχύεται από την ανάγκη για την αύξηση της αξιοπιστίας, ειδικά σε
καταναλωτές ΧΤ µε ευαίσθητες συσκευές ή διεργασίες. Τα σηµερινά δίκτυα διανοµής σχεδιάζονται
ώστε η απόδοση των δικτύων ΜΤ και ΧΤ να επιδρά σηµαντικά στην ποιότητα παροχής ηλεκτρικής
ισχύος στους καταναλωτές, ενώ σφάλµατα στα δίκτυα ΥΤ να µην επηρεάζουν τους καταναλωτές
που είναι συνδεδεµένοι στη ΜΤ και ΧΤ. Τα δίκτυα ΜΤ είναι σχεδιασµένα σύµφωνα µε το
λεγόµενο κριτήριο ασφάλειας Ν-1, που σηµαίνει ότι διακοπή που προκαλείται από τη βλάβη µιας
συνιστώσας του δικτύου ΜΤ θα πρέπει να αποκατασταθεί ταχύτατα µε την µεταγωγή του φορτίου
που επηρεάζεται (χειροκίνητα ή αυτόµατα) σε υγιές τµήµα του δικτύου. Αυτό απαιτεί προφανώς
κάποια περίσσεια στις δυνατότητες διανοµής των δικτύων ΜΤ. Οµοίως, τα δίκτυα ΥΤ σχεδιάζονται
σύµφωνα µε τα κριτήρια ασφάλειας Ν-2. Στην πλειοψηφία των χωρών της Ε.Ε, περισσότερο από
80% των διακοπών ισχύος και του χρόνου διακοπής έχουν ως αιτία βλάβες σε ένα από αυτά τα
επίπεδα τάσης. Από την άλλη µεριά στα δίκτυα ΧΤ δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα και η διάρκεια
διακοπής εξαρτάται από τον χρόνο επισκευής της βλάβης. Όπως χαρακτηριστικά παρουσιάζει το
παρακάτω Γράφηµα 2.1, ο χρόνος διακοπής τροφοδοσίας των καταναλωτών σε χαµηλότερα
επίπεδα τάσης ανά επίπεδο τάσης στο Ην. Βασίλειο αποτελεί τη συντριπτική πλειονότητα της
κατανοµής των λεπτών µη εξυπηρέτησης των καταναλωτών.

Σχ. 2.3 Αναπαράσταση της αποδοτικότητας της πρωτογενούς ενέργειας στα παραδοσιακά ΣΗΕ
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Ανταλλαγή θερµότητας/Ηλεκτρισµού

100 % Καύσιµο

Σχ. 2.4 Αναπαράσταση της αποδοτικότητας της πρωτογενούς ενέργειας όπως αναµένεται στα
µελλοντικά ηλεκτρικά δίκτυα.

Πριν όµως παρουσιαστούν τα οφέλη από τη διεσπαρµένη παραγωγή καθώς και οι τρόποι
οργάνωσης της, είναι απαραίτητο να παρουσιαστούν οι ορισµοί για τη διεσπαρµένη παραγωγή που
υπάρχουν στη βιβλιογραφία.

Γράφηµα 2.1 Κατανοµή των λεπτών µη εξυπηρέτησης φορτίου ανά επίπεδο τάσης τροφοδοσίας στο
Ην. Βασίλειο.

2.1.1.1 Ορισµοί
Για τη διεσπαρµένη παραγωγή έχουν δοθεί αρκετοί παραπλήσιοι ορισµοί ενώ στη διεθνή
βιβλιογραφία απαντώνται σχεδόν ταυτόσηµοι οι όροι Dispersed Generation, Distributed
Generation, Decentralized Generation και Embedded Generation. Από τους ορισµούς που έχουν
δοθεί άλλοι επικεντρώνονται στο επίπεδο της τάσης διασύνδεσης και άλλοι στο µέγεθος των
µονάδων που συνδέονται.
Κατά τον Willis [9], µονάδες διεσπαρµένης παραγωγής θεωρούνται οι σχετικά µικρές σε ισχύ
µονάδες οι οποίες µπορούν να παρέχουν ισχύ σε ένα σπίτι, µία επιχείρηση ή µία βιοµηχανικήβιοτεχνική εγκατάσταση χρησιµοποιώντας είτε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είτε καύσιµα όπως το
φυσικό αέριο ή το ελαφρύ πετρέλαιο Diesel.
Σύµφωνα µε την ΙΕΕΕ η διεσπαρµένη παραγωγή είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
µονάδες παραγωγής σηµαντικά µικρότερες σε ισχύ από τις µονάδες των εργοστασίων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να είναι εφικτή η σύνδεσή τους σχεδόν σε κάθε σηµείο ενός ΣΗΕ [10].
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Στην εργασία [11] συζητούνται οι διάφοροι ορισµοί για τη διεσπαρµένη παραγωγή αλλά και τα
αναµενόµενα πλεονεκτήµατα και τα θέµατα προς έρευνα που προκύπτουν από την εφαρµογή τους.
Στην εργασία [12]ο ορισµός της διεσπαρµένης παραγωγής προσδιορίζεται περισσότερο σχετικά
µε την σύνδεση και την τοποθεσία της µονάδας παρά σε σχέση µε την ισχύ της µονάδας που
εγκαθίσταται. Έτσι η διεσπαρµένη παραγωγή ορίζεται ως η εγκατάσταση ηλεκτρικής πηγής
απευθείας στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής ή στην περιοχή του µετρητή της κατανάλωσης.
Από τις παραπάνω εργασίες τα χαρακτηριστικά της διεσπαρµένης Παραγωγής µπορούν να
συνοψίζονται στα εξής στοιχεία:
1. Όχι κεντρικά σχεδιαζόµενη και αναπτυσσόµενη (από την εταιρεία ηλεκτρισµού ή
κάποιον διαχειριστή).
2. ∆εν υπάρχει κεντρικός προγραµµατισµός λειτουργίας των µονάδων από το διαχειριστή
του συστήµατος.
3. Η ισχύς των µονάδων που εγκαθίστανται δεν υπερβαίνει τα 50-100 MW αλλά συνήθως
είναι της τάξης λίγων εκατοντάδων kW.
4. Είναι συνδεδεµένη στο δίκτυο ∆ιανοµής ανάλογα µε το πώς ορίζεται για κάθε υπό
µελέτη σύστηµα.
Υπάρχουν 2 πρωταρχικά οφέλη που η τοπική παραγωγή µπορεί να προσφέρει στη µείωση
κόστους της παραδιδόµενης ενέργειας στους καταναλωτές.
1)η παροχή βοηθητικών και άλλων υπηρεσιών
2) µειωµένη ζήτηση αιχµής, που επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση κεφαλαίου και εξοπλισµού και
µείωση της απαίτησης για επέκταση της παραγωγής και των έργων µεταφοράς και διανοµής.
Οι λόγοι που οδηγούν στην εγκατάσταση διεσπαρµένης παραγωγής αντικατοπτρίζοντας και τα
αναµενόµενα πιθανά οφέλη τόσο για τους ιδιοκτήτες τους, όσο και για το συνδεόµενο σύστηµα
έχουν διερευνηθεί αρκετά στην βιβλιογραφία [13, 8-11] και συνοψίζονται στους παρακάτω άξονες:
1. Η ύπαρξη εγκατεστηµένης ισχύος για παροχή εφεδρείας σε περίπτωση διακοπής
τροφοδοσίας ή και για ψαλιδισµό αιχµών του καταναλωτή και τη µείωση της
κατανάλωσης ενέργειας, µε τα αντίστοιχα οικονοµικά οφέλη.
2. Η ανάγκη για αυξηµένη αξιοπιστία και βελτίωση της παρεχόµενης ποιότητας ισχύος σε
τοπικό επίπεδο µπορεί να οδηγήσει στην απόφαση εγκατάστασης µίας τοπικής
µονάδας. ∆εδοµένου ότι τα συστήµατα ελέγχου και αυτοµατισµού για τα δίκτυα
διανοµής βελτιώνονται συνεχώς, οι µονάδες διεσπαρµένης παραγωγής θα µπορούν να
δηµιουργήσουν τοπικές νησίδες προσφέροντας ισχύ στους τοπικούς πελάτες σε
περιόδους σφάλµατος στο ανάντη δίκτυο, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια τροφοδοσίας,
όπως θα δούµε σε παρακάτω υπό-ενότητα.
3. Ως εναλλακτική µέθοδος της επέκτασης του δικτύου και µείωσης των απωλειών του
καθώς το απαιτούµενο φορτίο εξυπηρετείται τοπικά [14]. Μάλιστα είναι ευκολότερο
να αυξηθεί σταδιακά η εγκατεστηµένη ισχύς σύµφωνα µε την πορεία αύξησης της
ζήτησης.
4. Βελτίωση του συντελεστή χρησιµοποίησης των δικτύων δεδοµένου ότι πλέον
περιορίζονται οι απαιτήσεις για την υπέρ-διαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων για
την αντιµετώπιση µικρών σε διάρκεια αιχµών [15]
5. Υποστήριξη δικτύου µε βοηθητικές υπηρεσίες όπως είναι i) η παροχή άεργου ισχύος
και υποστήριξης τάσης ii) η παροχή παραγωγής µε γρήγορη απόκριση για αποφυγή
διακοπής της κατανάλωσης και iii) η δυνατότητα επανεκκίνησης µετά από διακοπή ψ
6[,16-19]. Αυτές οι βοηθητικές υπηρεσίες µπορεί να προσφέρονται κάθε µία χωριστά ή
περισσότερες από µία ταυτόχρονα.
6. Η εκµετάλλευση Συνδυασµένης Παραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού η οποία
γίνεται σε τοπικό επίπεδο π.χ σε βιοµηχανικές διεργασίες κτλ
7. Αποτελεσµατική χρήση των δυνατοτήτων για φτηνά τοπικά παραγόµενα καύσιµα και η
επι τόπου αξιοποίησή τους όπως για παράδειγµα το τοπικά παραγόµενο βιοαέριο στους
βιολογικούς καθαρισµούς [20].
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8. Ο µικρός χρόνος εγκατάστασης των µονάδων και τα χαµηλά αρχικά κόστη κεφαλαίου
που απαιτούνται σε σχέση µε την κατασκευή µεγάλων σταθµών παραγωγής.
9. Ευκολία εύρεσης θέσεων για την εγκατάσταση των µονάδων αυτών, ακόµη και στην
οροφή ενός κτιρίου π.χ. τα φωτοβολταϊκά.
10. Μείωση των εκπεµπόµενων ρύπων ειδικά αν χρησιµοποιηθούν ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας αλλά και επειδή χρησιµοποιούνται περισσότερο εξευγενισµένα καύσιµα π.χ.
φυσικό αέριο. Συνάµα η εκµετάλλευση της συµπαραγωγής που αυξάνει την
αποδοτικότητα της πρωτογενούς ενέργειας µπορεί να συµβάλλει στο σκοπό αυτό.
Μεθοδολογία για την εκτίµηση των αποφευγόµενων ρύπων του δικτύου στο οποίο
συνδέεται η διεσπαρµένη παραγωγή παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 3
11. ∆ηµιουργία ευκαιριών για καινοτόµες εφαρµογές [13]. Πιο συγκεκριµένα επειδή το
µέγεθος των µονάδων είναι µικρό, τα απαιτούµενα κεφάλαια για τη δηµιουργία σειράς
παραγωγής είναι σχετικά µικρά και περισσότεροι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
εισέλθουν. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να διαχέεται η γνώση, να
βελτιώνονται οι καµπύλες µάθησης όσων ασχολούνται µε το αντικείµενο και εν τέλει
να δηµιουργούνται οι συνθήκες για την ανάπτυξη καινοτοµιών. Επιπρόσθετα, η τοπική
εγκατάσταση των µονάδων ∆ιεσπαρµένης Παραγωγής δηµιουργεί προϋποθέσεις
ανταλλαγής ιδεών σε τοπικό επίπεδο και επαφή µε τους πολλούς τελικούς χρήστες της
τεχνολογίας. Αναµένεται λοιπόν καταγραφή των δυσκολιών ακόµη και σε πολύ τοπικό
επίπεδο, η υπέρβαση των οποίων απαιτεί πλέον καινοτόµες παρεµβάσεις που θα
στηρίζονται στις παρατηρήσεις των πελατών.
12. Τέλος το γεγονός των πολλών διακριτών τµηµάτων που αποτελείται µία µονάδα
∆ιεσπαρµένης παραγωγής, των αναγκών για τοπικούς ελεγκτές, ηλεκτρονικά ισχύος
κτλ, θα δηµιουργήσει νέες ανάγκες αναζήτησης λύσεων σε επί µέρους προβλήµατα για
επί µέρους τµήµατα µίας µονάδας διεσπαρµένης παραγωγής, από αρκετές διαφορετικές
εταιρίες που θα δραστηριοποιηθούν στο χώρο. Εποµένως και νέες ευκαιρίες για
καινοτόµες εφαρµογές και αύξηση της απασχόλησης.
Παρά τους παραπάνω λόγους, υπάρχουν διάφορα πιθανά προβλήµατα από την περαιτέρω διάχυση
της εγκατάστασης διεσπαρµένης παραγωγής στα δίκτυα διανοµής τα οποία συνοψίζονται γενικά :
1. Το απαιτούµενο αρχικό κεφάλαιο για την εγκατάσταση της ∆ιεσπαρµένης παραγωγής
είναι σχετικά µικρό, λόγω του µικρού µεγέθους, αλλά είναι σηµαντικό το υψηλό αρχικό
οικονοµικό κόστος ανά µονάδα εγκατεστηµένης ισχύος.
2. Όχι σπάνια, περιορισµός των επιλογών των καυσίµων σε περισσότερο εξευγενισµένα
καύσιµα από το πετρέλαιο, προκειµένου να περιορίζεται η όχληση σε τοπικό επίπεδο.
Τέτοιου είδους καύσιµα ενδέχεται να απαιτούν επέκταση δικτύων µεταφοράς ή απλά να
µην είναι διαθέσιµα στην περιοχή εγκατάστασης.
3. Τεχνικά ζητήµατα και προκλήσεις από τη σύνδεση των πηγών αυτών στο δίκτυο
διανοµής και την αλλαγή της ροής ισχύος σε αυτό, όπως
a. η µεταβολή των µεθόδων προστασίας του δικτύου που στα περισσότερα σηµερινά
∆∆ προβλέπει τη µονόδροµη παροχή ισχύος.
b. αναγκαιότητα για µείωση των εκπεµπόµενων αρµονικών ρεύµατος και τάσης
εξαιτίας του σηµαντικού αριθµού εγκαταστάσεων µετατροπέων ηλεκτρονικών
ισχύος.
c. Η µεταβολή των χαρακτηριστικών των βραχυκυκλωµάτων του δικτύου και η
δηµιουργία υπερτάσεων και υποτάσεων κατά την είσοδο και έξοδο µονάδων.
d. Η επίδραση στην υποδοµή παροχής φυσικού αερίου σε περίπτωση µεγάλης
επέκτασης της ∆ιεσπαρµένης παραγωγής.
4. Θέµατα ρυθµιστικά για την αγορά ενέργειας όταν περιλαµβάνεται διεσπαρµένη
παραγωγή, όπως
a. Η αποζηµίωση όχι µόνο της παρεχόµενης ενέργειας από τις τοπικές µονάδες αλλά και
η αποζηµίωση για τις βοηθητικές υπηρεσίες που οι µονάδες διεσπαρµένης παραγωγής
προσφέρουν.
b. Ο σχεδιασµός, εγκατάσταση και ιδιοκτησία µιας ∆ιεσπαρµένης ενεργειακής πηγής.
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c. Η οργάνωση πολλών πηγών και καταναλώσεων σε δοµή Μικροδικτύου.
d. Το ποσοστό επιδότησής αν χρειάζεται για τη µεγαλύτερη διάχυση τέτοιων πηγών στα
σύγχρονα ΣΗΕ.
Ήδη η εγκατάσταση µονάδων διασπαρµένης παραγωγής στα δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής
ενέργειας µέσης τάσης (ΜΤ) και χαµηλής τάσης (ΧΤ) αυξάνεται µε γρήγορους ρυθµούς σε
διάφορες χώρες της Ευρώπης, στις ΗΠΑ, Ιαπωνία µε κάποιες χώρες όπως η ∆ανία να έχει πολύ
σηµαντικό ποσοστό της εγκατεστηµένης της ισχύος µε τη µορ φή διεσπαρµένων αιολικών πάρκων
και µονάδων ΣΗΘ.
Ενώ λοιπόν αυξάνεται η διείσδυση ∆ιεσπαρµένης παραγωγής στα σύγχρονα δίκτυα διανοµής
συµβάλλοντάς σηµαντικά στην αποφυγή νέων εγκαταστάσεων µεταφοράς και διανοµής, η
αντιµετώπισή του ελέγχου στα παθητικά δίκτυα, που στόχο είχαν τη µεταφορά της ισχύος από την
κεντρική παραγωγή στους καταναλωτές, δεν µπορεί να είναι σύµφωνα µε τη λογική «συνδέοµαι και
το ξεχνάω» (“fit and forget”) [21]. Επιπλέον δεν µπορεί πλέον η διεσπαρµένη παραγωγή να
θεωρηθεί ως «αρνητικό» φορτίο και απλός εξοικονοµητής καυσίµου. Αυτού του είδους η
αντιµετώπιση ήδη έχει επιφέρει σηµαντικό «πονοκέφαλο» στους διαχειριστές των δικτύων
µεταφοράς για παράδειγµα στη ∆ανία, όπου η διείσδυση διεσπαρµένης παραγωγής ΣΗΘ και
αιολικής ενέργειας της τάξης του 40% δηµιουργεί λειτουργικά προβλήµατα, επιβαρύνει τις αγορές
εξισορρόπησης (Balancing markets) και οδηγεί σε ανάσχεση της περαιτέρω εγκατάστασης
µονάδων διεσπαρµένης παραγωγής. Τα προβλήµατα αυτά επιτείνονται και από την ιδιαιτερότητα
του ελέγχου πηγών χωρίς αδράνεια µε τη σύνδεση ηλεκτρονικών ισχύος. Από την άλλη οι
καταναλωτές ζητούν µεγαλύτερη αξιοπιστία και καλύτερη ποιότητα ισχύος η οποία είναι συχνά
δύσκολο να επιτευχθεί µε την παρούσα διάταξη των δικτύων µεταφοράς και διανοµής, αλλά και
την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση µονάδων διεσπαρµένης παραγωγής.
Εποµένως η αυξανόµενη εγκατάσταση διεσπαρµένης παραγωγής στα δίκτυα Μέσης και Χαµηλής
Τάσης αποτελεί ήδη µία ερευνητική πρόκληση ώστε όλο το δίκτυο από τη Χ.Τ µέχρι και την
Υψηλή Τάση (επίπεδο Μεταφοράς) να µπορεί να λειτουργεί αποδοτικά µε ασφάλεια και µε
διαφορετικά επίπεδα αξιοπιστίας. Για να αµβλυνθούν τα προβλήµατα και να επιτευχθούν ολοένα
και περισσότερα οφέλη για τα ΣΗΕ από τη σύνδεση της ∆ιεσπαρµένης παραγωγής απαιτούνται
ευέλικτες δοµές και πρωτότυπες τεχνικές ελέγχου, εκµεταλλευόµενες τις δυνατότητες που
παρέχονται από τις µεθόδους διασύνδεσης των µικροπηγών. Η αρµονική συνεργασία κεντρικής και
διεσπαρµένης παραγωγής σε µορφή ολοκληρωµένης διαχείρ ησης
είναι
αντικείµενο
της
ερευνητικής πλατφόρµας SmartGrids (Ευφυή ∆ίκτυα) της ευρωπαϊκής επιτροπής [5] της οποίας το
όραµα παρουσιάζεται στo Σχ. 2.5.
Barcelona 12-15 May 2003
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Σχ. 2.5 το όραµα της Ε.Ε για την µεταβολή του τοπίου στον τοµέα της ενέργειας.
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Αυτή η πρόκληση µπορεί να αντιµετωπιστεί σε σηµαντικό βαθµό µε την ανάπτυξη µίας νέας
δοµής Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας, του µικροδικτύου, το αντικείµενο της επόµενης υπόενότητας αλλά κυρίως του κεφαλαίου 4.

2.1.2

Μικρό-δίκτυα (Microgrids)

Τα Μικροδίκτυα [22,23,24,25] είναι δίκτυα διανοµής κυρίως ΧΤ και δευτερευόντως, κυρίως στην
Ιαπωνία, ΜΤ [21,26] τα οποία περιλαµβάνουν σηµαντικό αριθµό µικρών µονάδων παραγωγής
(µικρό-τουρµπίνες, φωτοβολταϊκά, µικρές ανεµογεννήτριες, κυψέλες καυσίµου, κλπ) ισχύος από
λίγα kW µέχρι 1-2 MW, συσκευών αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτές, σφόνδυλοι, πυκνωτές
ενέργειας, κλπ) και ελεγχόµενων φορτίων. Το βασικό γνώρισµα αυτών των δικτύων είναι ο
συντονισµένος έλεγχος τους, ώστε τελικά να εµφανίζονται στο ανάντη δίκτυο ως µία ενιαία
οντότητα µε το δικό της αποκεντρωµένο σύστηµα ελέγχου το οποίο δεν επιβαρύνει τα συστήµατα
ελέγχου του ανάντη ευρισκόµενου δικτύου µε τον έλεγχο κάθε µίας µονάδας ξεχωριστά. Ένα άλλο
εξίσου βασικό όσο και πρωτοποριακό γνώρισµά των Μικροδικτύων είναι η δυνατότητα τους να
λειτουργούν όχι µόνο διασυνδεδεµένα µε το ανάντη δίκτυο ΜΤ, συνήθης λειτουργία, αλλά και
αποµονωµένα (νησιδοποιηµένα), όταν διακοπεί η διασύνδεση µε το κύριο δίκτυο µε οργανωµένο
και ελεγχόµενο τρόπο παρέχοντας στους καταναλωτές αυξηµένη αξιοπιστία και βελτιωµένα
επίπεδα ποιότητα ισχύος. Αυτή η δυνατότητα βεβαίως απαιτεί εξελιγµένες υποδοµές προστασίας,
ελέγχου και τηλεπικοινωνιών, προκειµένου να είναι σε θέση να αποµονώσουν το Μικροδίκτυο και
να παράσχουν σταθερή, αυτόνοµη λειτουργία. Η διαρκής όµως πρόοδος στον τοµέα των
τηλεπικοινωνιών και ελεγκτών των πηγών διεσπαρµένης παραγωγής συµβάλλει ώστε τέτοια
λειτουργία να γίνεται ολοένα και περισσότερο ευκολότερη τεχνικά και οικονοµικά να επιτευχθεί.
Έτσι λοιπόν ένα µικροδίκτυο για το ανάντη ευρισκόµενο δίκτυο του αντιµετωπίζεται τόσο από
άποψης αγοράς όσο και από τεχνική άποψη σαν ένα ενιαίο φορτίο ή σαν µία ενιαία παραγωγή η
οποία µε τα κατάλληλα οικονοµικά κίνητρα µπορεί να προσφέρει και κάποιες βοηθητικές
υπηρεσίες στο δίκτυο διανοµής ιδιαίτερα σε περιόδους αιχµής ακόµη και τοπικού επιπέδου. Οι
καταναλωτές που βρίσκονται συνδεδεµένοι στο µικροδίκτυο, όχι µόνο µπορούν όπως και πριν να
ικανοποιήσουν τις ηλεκτρικές και θερµικές τους ανάγκες, αλλά µπορούν να απολαύσουν
υψηλότερα επίπεδα αξιοπιστίας, καλύτερη ποιότητα ισχύος µε εξοµαλυσµένη καµπύλη τάσης και
να επιτύχουν ακόµη και ευνοϊκότερους οικονοµικά όρους για την ικανοποίηση των αναγκών τους.
Η γενική δοµή για ένα µικροδίκτυο και τη θέση του σε σχέση µε το σύστηµα διαχείρισης των
δικτύων διανοµής (Distribution Management System) DMS, παρουσιάζεται στο Σχ. 2.6.
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Σχ. 2.6 Ένα τυπικό µικροδίκτυο και η διασύνδεσή του µε το Σύστηµα Ελέγχου της ∆ιανοµής

Μία τέτοια διάρθρωση συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας όπως το µικροδίκτυο αναµένεται να έχει
µεγάλη διείσδυση σε σχετικά πυκνοκατοικηµένες περιοχές στις οποίες οι όροι όχλησης είναι
αυστηρότεροι σε σύγκριση µε πιο αποµακρυσµένες ή ήδη υπάρχουσες βιοµηχανικές περιοχές.
Εποµένως σε αυτά τα δίκτυα αναµένεται σηµαντική διείσδυση πηγών ενέργειας πιο φιλικών προς
το περιβάλλον συγκρινόµενα µε τις µεγάλες κεντρικές µονάδες ενός συστήµατα, όπως για
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παράδειγµα τα BIPV (Building Integrated PV). Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι στις αγροτικές
περιοχές δεν µπορεί να γίνει διείσδυση τέτοιων δικτύων ώστε να µπορεί να γίνει εκµετάλλευση
τοπικών πηγών ενέργειας, όπως µικρά υδροηλεκτρικά ή βιοµάζα.
Τα δίκτυα αυτά µπορούν να προσφέρουν σηµαντικά οικονοµικά, λειτουργικά και περιβαλλοντικά
πλεονεκτήµατα µεγιστοποιώντας τα αναµενόµενα περιβαλλοντικά και λειτουργικά πλεονεκτήµατα
της διασπαρµένης παραγωγής και αναµένεται να αποτελέσουν βασικές συνιστώσες των
µελλοντικών Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Επιπρόσθετα οφέλη για το σύστηµα λόγω και
του ελέγχου των φορτίων εκτός από τον έλεγχο των µονάδων µπορούν να είναι:
1. Η ενεργός διαχείριση των φορτίων (απόρριψη φορτίων) µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά
την ευστάθεια του δικτύου αλλά και στην οικονοµική λειτουργία του συστήµατος.
2. Η δυνατότητα αποµονωµένης λειτουργίας µπορεί να εξασφαλίσει στον καταναλωτή που
ανήκει στο Microgrid αδιάλειπτη λειτουργία ενώ το ανάντη δίκτυο διανοµής µπορεί να
είναι σε ασταθή κατάσταση ή να έχει διακοπεί προσωρινά (black out)[27].
3. Ταχύτερη αποκατάσταση της παροχής σε περίπτωση σβέσης αφού το σύστηµα µπορεί να
ξεκινήσει απευθείας σε αποµονωµένη λειτουργία.
Με βάση αυτήν την πραγµατικότητα η µελέτη θεµάτων όπως ο έλεγχος και η βελτιστοποίηση της
λειτουργίας τέτοιων δικτύων αποκτά ιδιαίτερη σηµασία. Η δοµή των ελεγκτή µικροδικτύων, οι
αλγόριθµοι οικονοµικού προγραµµατισµού αλλά και οι προτεινόµενες δοµές αγοράς για τέτοιου
είδους συστήµατα είναι µερικά από τα θέµατα που θα µας απασχολήσουν σε αυτήν την
διδακτορική διατριβή και περιγράφονται στο κεφάλαιο 4. Ακολουθεί µία σύνοψη των ερευνητικών
προσπαθειών στον τοµέα αυτό και στη συνέχεια τα πεδία ερευνάς στα οποία έχει συνεισφέρει η
διδακτορική αυτή διατριβή.
Μία ειδική κατηγορία, αν και µεγαλύτερη κάποιες φορές σε ισχύ, µικροδικτύου είναι και τα
αποµονωµένα Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Αυτό είναι και το αντικείµενο της επόµενης
ενότητας.

2.2

Αποµονωµένα Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας

Μία ιδιαίτερη κατηγορία ΣΗΕ είναι τα αποµονωµένα ΣΗΕ. Σε αυτά τα συστήµατα ηλεκτρικής
ενέργειας δεν δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από όµορο σύστηµα
ηλεκτρικής ενέργειας εποµένως σε κάθε στιγµή η παραγωγή θα πρέπει να ικανοποιεί τη ζήτηση και
τις απώλειες του συστήµατος. Αυτού του είδους τα συστήµατα παρουσιάζουν σηµαντικές
ιδιοµορφίες ως προς τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους ειδικά όταν είναι εγκατεστηµένες ή
πρόκειται να εγκατασταθούν Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας
όπως θα δούµε σε επόµενα κεφάλαια. Τέτοια συστήµατα µπορεί να είναι είτε αποµονωµένοι
οικισµοί σε µεγάλη απόσταση από τα υπάρχοντα δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας είτε νησιά
σε µεγάλη απόσταση από περιοχές διασυνδεδεµένου συστήµατος και τα οποία λειτουργούν
αυτόνοµα µε τη βοήθεια τοπικών σταθµών παραγωγής.
Στη χώρα µας υπάρχουν δεκάδες µικρά και µεγάλα νησιά που λειτουργούν αποµονωµένα από
το διασυνδεδεµένο δίκτυο, ιδιαίτερα στο Αιγαίο πέλαγος [28]. Σε αυτά κατοικεί περισσότερο από 1
εκατοµµύριο άνθρωποι χωρίς τους τουρίστες που τα επισκέπτονται το καλοκαίρι. Η συνολική
κατανάλωση ενέργειας το 2006 ήταν 5.5 GWh, παρεχόµενη από µονάδες που καταναλώνουν
πετρέλαιο, ελαφρύ ή βαρυ, µε µεγαλύτερο κόστος παραγωγής από ότι το Ελληνικό ∆ιασυνδεδεµένο
Σύστηµα (Ε∆Σ). Σε µερικά νησιά επικουρούν σηµαντικά και οι εγκατεστηµένες µονάδες ΑΠΕ,
συνολικά 130 MW. Το µέγεθος της ζήτησης ποικίλει ανάλογα µε το νησί και µπορεί να είναι
µεταξύ λίγων kW όπως στα Αντικύθηρα έως 605 MW στην περίπτωση της Κρήτης τον Αύγουστο
του 2006. Επιπλέον, η ετήσια αύξηση ζήτησης φτάνει το 8%, ενώ αντίστοιχη είναι και η αύξηση
της ετήσιας αιχµής όµως ο συντελεστής φορτίου και πολύ περισσότερο ο συντελεστής µέγιστου
προς ελάχιστο είναι σηµαντικά µεγαλύτερος από το διασυνδεδεµένο σύστηµα. Ο συντελεστής
φορτίου στα µικρότερα νησιά µπορεί να είναι µικρότερος και από 30%, π.χ. Αγαθονήσι, Ανάφη
κτλ, ενώ στα µεγαλύτερα και εκείνα τα οποία διαθέτουν κάποια µορφής βιοµηχανία δεν υπερβαίνει
το 60%. Το γεγονός αυτό οδηγεί και σε αυξηµένη εγκατεστηµένη ισχύ σε αυτά τα συστήµατα σε
σχέση µε το µέσο τους φορτίο και αρκετές µονάδες να διατηρούνται σε ψυχρή εφεδρεία κατά τους
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χειµερινούς µήνες ανεβάζοντας το κόστος εκµετάλλευσης του συστήµατος. Σηµαντικό είναι επίσης
και το πρόβληµα της ζήτησης νερού ειδικά στους καλοκαιρινούς µήνες, το οποίο συχνά καλύπτεται
µε µονάδες αφαλάτωσης που εντείνουν το πρόβληµα της αυξηµένης ζήτησης ενέργειας τους
καλοκαιρινούς µήνες.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά δηµιουργούν προβλήµατα στην αυξηµένη διείσδυση ηλεκτρικής
Ενέργειας από ΑΠΕ, ιδιαίτερα από αιολική ενέργεια που είναι περισσότερο διαδεδοµένη, σε
τέτοιου είδους συστήµατα. Τα πρόβληµα ενετείνεται από τα τεχνικά ελάχιστα των εγκατεστηµένων
θερµικών µονάδων.
Τα νησιά του Αιγαίου χαρακτηρίζονται από υψηλό αιολικό δυναµικό, µέσες ταχύτητες ανέµου
7-8 m/s, ευνοϊκό για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων αλλά και από ιδιαίτερα µεγάλο αριθµό
ωρών ηλιοφάνειας ευνοϊκές συνθήκες και για την ανάπτυξη Φ/β διατάξεων. Έτσι η εγκατεστηµένη
ισχύς ΑΠΕ και το ενδιαφέρον επένδυσης σε αυτά είναι σηµαντικό, όπως παρουσιάζει ο Πιν. 2-3.
Τα δε εγκεκριµένα έργα από την Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) [29] για Αιολικά πάρκα σε
νησιά είναι 254 MW, και για φωτοβολταϊκά περίπου 800 kW, µε πρόσφατη την πρόσκληση για
εγκατάσταση αρκετών MW Φ/β στο δίκτυο τους που δυστυχώς έχει προσωρινά ανακληθεί.
Μέσω της διασύνδεσης των νησιών µπορεί να αυξηθεί σηµαντικά η δυνατότητα εγκατάστασης
παραγωγής από ΑΠΕ, όπως επισηµαίνεται στην [28], όπου µε τη βοήθεια συστηµάτων
Γεωγραφικών Πληροφοριών GIS, εντοπίστηκαν οι οικονοµικότερες θέσεις για την εγκατάσταση
έως και 400MW αιολικών πάρκων στα νησιά των Βορείων Κυκλάδων (Σχ. 2.7) για τα οποία
εξετάζεται η διασυνδεσή τους µε το ηπειρωτικό σύστηµα.
Βάσει του νόµου 2773/99 [30], ο διαχειριστής των συστηµάτων αυτών ορίζεται η ∆ΕΗ η οποία
υποχρεώνεται να αγοράζει την παραγόµενη ενέργεια από ΑΠΕ στο 90% της τιµής πώλησης
ηλεκτρικής ενέργειας στη µέση τάση Για το έτος 2003 ήταν 7.79 €ct/kWh ενώ για το 2000 7.09
€ct/kWh. Βάσει του 3468/06 η τιµή της αποζηµίωσης για την παραγόµενη ενέργεια από ΑΠΕ σε
αυτά τα δίκτυα διαµορφώνεται όπως περιγράφει ο παρακάτω Πιν. 2-1
Πιν. 2-1 Τιµολόγηση ΑΠΕ στα ελληνικά νησιά βάσει του ν. 3468/06 [31]

Μέθοδος Παραγωγής
Αιολική ενέργεια
Αιολική ενέργεια από αιολικά πάρκα στη θάλασσα
Υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται µε µικρούς υδροηλεκτρικούς
σταθµούς µε Εγκατεστηµένη Ισχύ έως δεκαπέντε (15) MWe
Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από φωτοβολταϊκές µονάδες, µε
Εγκατεστηµένη Ισχύ µικρότερη ή ίση των εκατό (100) kWp
Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από φωτοβολταϊκές µονάδες, µε
Εγκατεστηµένη Ισχύ µεγαλύτερη των εκατό (100) kWpeak
Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από µονάδες άλλης τεχνολογίας, πλην
αυτής των φωτοβολταϊκών, µε Εγκατεστηµένη Ισχύ έως πέντε (5) MWe
Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από µονάδες άλλης τεχνολογίας, πλην
αυτής των φωτοβολταϊκών, µε Εγκατεστηµένη Ισχύ µεγαλύτερη των πέντε
(5) MWe
Λοιπές Α.Π.Ε.

Τιµή Ενέργειας
(€/MWh)
84,6
90
84,6
500
450
270
250
84,6

Προσπάθειες δηµιουργίας συστηµάτων ελέγχου για αυτόνοµα συστήµατα σχετικά µεσαίου
µεγέθους µε υψηλή διείσδυση ενέργειας παραγόµενης από ΑΠΕ όπως η Κρήτη η Μαδέιρα κτλ
έχουν πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών προγραµµάτων CARE [32] και
MORE CARE [33].
Η περαιτέρω διερεύνηση των τεχνικών για την βελτιστοποίηση της οικονοµικής λειτουργίας
τέτοιων συστηµάτων και η χρήση ή και µικρότερης ισχύος συστηµάτων λαµβάνοντας υπ’ όψιν και
διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας και τους τεχνικούς περιορισµούς των δικτύων αυτών είναι ένα
από τα αντικείµενα που θα εξετασθούν στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής.
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Σχ. 2.7 ∆ιασύνδεση των Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό σύστηµα (ΜΑΣΜ 2006-2010)
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2.3

Τεχνολογίες µονάδων ∆ιεσπαρµένης Παραγωγής

Οι κυριότερες τεχνολογίες των µονάδων διεσπαρµένης παραγωγής δίνονται συνοπτικά στο Σχ. 2.8
Είναι φανερό ότι µπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση σε δύο µεγάλες οµάδες. Στις µονάδες που
χρησιµοποιούν συµβατικά και µη ανανεώσιµα καύσιµα και στις µονάδες οι οποίες χρησιµοποιούν
ανανεώσιµα καύσιµα π.χ βιοµάζα ή απλά µετατρέπουν ανανεώσιµη πηγή ενέργειας σε ηλεκτρική
ενέργεια. Ο Πιν. 2-2 παρουσιάζει µία σύνοψη της προόδου που έχει συντελεστεί στις διαφόρου
τύπου µονάδες παραγωγής που χρησιµοποιούνται ως µονάδες διεσπαρµένης παραγωγής.
Μονάδες
∆ιεσπαρµένης
Παραγωγής

Μονάδες µε
συµβατικά
καύσιµα

Συµβατικής
Τεχνολογίας

Μονάδες µε µη
συµβατικά
Καύσιµα

Νέων
Τεχνολογίων

Ανεµογενν
ήτριες
Φωτοβολταϊκά
Μικρά
Υδροηλεκτρικά

Μονάδες
Εσωτερικής
Καύσης
(diesel)

Λοιπές ΑΠΕ

Αεροστρόβιλοι

Μικροτουρµπίνες *

Κυψέλες
Καυσίµου
(Fuel Cell)*

Σχ. 2.8 Οι τεχνολογίες των µονάδων διανεµηµένης παραγωγής.
Πιν. 2-2 Εξέλιξη και διαθεσιµότητα των µονάδων διεσπαρµένης παραγωγής

Τεχνολογία
Μικροτουρµπίνες
Αεροστρόβιλος
Μονάδες Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ)
Μηχανές Stirling
Κυψέλες Καυσίµου
Φωτοβολταϊκά συστήµατα
Ανεµογεννήτριες
Μικρά υδροηλεκτρικά

Εµπορικά διαθέσιµη
D
D
D
D
D
D
D

Αναδυόµενη τεχνολογία
D

D
D

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται σε παγκόσµιο επίπεδο, µια αυξανόµενη τάση ανάπτυξης των
Α.Π.Ε. Η διείσδυση των Α.Π.Ε, γίνεται µε γοργούς ρυθµούς, καθώς νέου τύπου ανεµογεννήτριες
εγκαθίσταται βελτιώνοντας αισθητά την απόδοση των αιολικών πάρκων και µειώνοντας τα
προβλήµατα διασύνδεσής τους µε το δίκτυο, τα φωτοβολταϊκά συστήµατα γνωρίζουν µία
εντυπωσιακή άνοδο µε αισθητή µείωση του κόστους επένδυσης, τα υδροηλεκτρικά παραµένουν µία
σταθερή αξία στην ανανεώσιµη ηλεκτροπαραγωγή, η βιοενέργεια παρέχει λύσεις για θέρµανση,
ισχύ και καύσιµα µεταφορών, και τέλος η δε γεωθερµία χρησιµοποιείται σε ποικίλες εφαρµογές
θέρµανσης και ηλεκτρισµού. Σύµφωνα µε εκτίµησης της ∆ιεθνούς Επιτροπής Ενέργειας (IEA), η
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη αναµένεται να αυξάνεται κατά µέσο ετήσιο
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επίπεδο κατά 1.4% µέχρι το 2030, άλλα το µερίδιο των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό ισοζύγιο θα
διπλασιαστεί από 13% σε 26% µέχρι το 2030.
Στη χώρα µας, αν και ο στόχος για το 2010 ήταν η παραγωγή από ΑΠΕ να φτάνει το 20.1%, εν
τούτοις υπολειπόµαστε σηµαντικά στο στόχο αυτό. Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την
εγκατεστηµένη ισχύ στη χώρα µας ανά τύπο ΑΠΕ, Πιν. 2-3 καθώς και την ετήσια παραγωγή από
τις µονάδες αυτές στο Ελληνικό ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα [28], Πιν. 2-4.
Πιν. 2-3 Εγκατεστηµένη ισχύς ΑΠΕ στη χώρα µας

Αιολικά (MW)

Μικρά
Υδροηλεκτρι
κά (MW)
141.89
0.6
236

674.76
128.4
882

Ε∆Σ [34]
∆ίκτυα Νησιών
Σύνολο

ΒιοαέριοΒιοµάζα
(MW)
38
0.4
42

Φ/Β (ΜW)
1.294
0.735
2.029

Πιν. 2-4 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µονάδων ΑΠΕ στο Ε∆Σ

Έτος
2007
2006

Αιολικ
ά (GWh)
1.333
1.199

Μικρά
Υδροηλεκτρικά
(GWh)

Βιοαέριο
Βιοµάζα
(GWh)

223
220.4

155.9
92

Φ/Β
(MWh)
146
0

Σύνολο
(GWh)

∆ιείσδυσ
η

1.712
1.512

2.87%
2.79%

Για τις µονάδες διεσπαρµένης παραγωγής µε συµβατικά καύσιµα το καύσιµο που χρησιµοποιείται
είναι το φυσικό αέριο όπου είναι διαθέσιµο ή πετρέλαιο diesel. Για διαφορετικό καύσιµο, άνθρακα,
λιγνίτη ή πυρηνική ενέργεια τα µεγέθη εγκατάστασης είναι πολύ µεγαλύτερα, εποµένως τέτοιου
είδους µονάδες δεν εµπίπτουν στην διεσπαρµένη παραγωγή. Στις µονάδες Νέων τεχνολογιών, που
χαρακτηρίζονται έτσι επειδή χρησιµοποιούνται την τελευταία δεκαετία, το καύσιµο είναι στις
περισσότερες περιπτώσεις το φυσικό αέριο. Για τις κυψέλες καυσίµου το υδρογόνο προέρχεται από
κατάλληλη επεξεργασία του φυσικού αερίου (Reforming) ή από ηλεκτρόλυση του νερού. Αν το
υδρογόνο παράγεται από διαδικασίες παραγωγής µε τη βοήθεια ΑΠΕ τότε µπορούµε αυτές τις
πηγές να τις κατατάξουµε ακόµη και στις ΑΠΕ. Αν στις Μικρο-τουρµπίνες χρησιµοποιείται ως
καύσιµο το βιοαέριο, τότε επίσης µπορούµε να τις κατατάξουµε στις µονάδες ΑΠΕ.
Για τις µελέτες οι οποίες θα µας απασχολήσουν σε αυτή τη διδακτορική διατριβή, τα γενικά
δεδοµένα, ανεξάρτητα τύπου µονάδας παρουσιάζονται στον Πιν. 2-5. Ο λόγος PHR ενδιαφέρει
µόνο για την περίπτωση κατά την οποία η µονάδα πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ως µονάδα
Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού-Θερµότητας (ΣΗΘ). Στην υπό-ενότητα 2.3.1, παρατίθενται τα
δεδοµένα για µονάδες οι οποίες καταναλώνουν κάυσιµο, ενώ επί µέρους δεδοµένα και τυπικές
τιµές δίνονται στα αµέσως επόµενα εδάφια που περιγράφουν συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των
κυριότερων µονάδων παραγωγή.
Πιν. 2-5 Τυπικά δεδοµένα για συµβατικές µονάδες παραγωγής

παράµετρος
Ονοµαστική ικανότητα της µονάδας
Μέγιστη ικανότητα παραγωγής ενεργού ισχύος
Ελάχιστη ικανότητα παραγωγής ενεργού ισχύος
Ονοµαστικός συντελεστής ισχύος
Λόγος παραγωγής ηλεκτρισµού προς θερµότητα (PHR: Power to Heat ratio)

2.3.1

Μονάδες µέτρησης
(kVA)
(kW)
(kW)
cosφ
Αδιάστατο

Μονάδες µε συµβατικά καύσιµα

Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται οι παλινδροµικές µηχανές µε κύριο εκπρόσωπο τις Μηχανές
Εσωτερικής Καύσης (Μ.Ε.Κ. από εδώ και πέρα), οι αεροστροβιλικές µονάδες, οι µικροτουρµπίνες,
οι ατµολέβητες και οι κυψέλες καυσίµου. Μικροί ατµοστρόβιλοι κυρίως από τοπικές µονάδες
συµπαραγωγής και µικροί αεριοστρόβιλοι επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν αλλά η διείσδυσή
τους αναµένεται να είναι σηµαντικά µικρότερη.
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Οι µονάδες που καταναλώνουν συµβατικά καύσιµα µπορούν να διακριθούν σε Συµβατικής
Τεχνολογίας και Νέων τεχνολογιών.
Η επόµενη οµάδα δεδοµένων αφορά την κατανάλωση καυσίµου µε χαρακτηριστικά δεδοµένα :
Τύπος καυσίµου
Κόστος καυσίµου (χρηµατικές µονάδες/kg)
Καµπύλη κατανάλωσης καυσίµου (kg/h), η οποία συνήθως ακολουθεί την παρακάτω τετραγωνική
2
µορφή Fuel _ con = a ⋅ P + bP + c , όπου

a
b
c
P

Τετραγωνική παράµετρος κόστους (kg/kW2h)
Γραµµική παράµετρος κόστους (in kg/kWh)
Σταθερός όρος κόστους kg/h
Παραγόµενη ισχύς από τη µονάδα (kW).

1

Προκειµένου να εξαχθεί η καµπύλη κόστους καυσίµου, αν δεν είναι απευθείας διαθέσιµη,
απαιτούνται τουλάχιστον δεδοµένα από την ειδική κατανάλωση της µονάδας για διαφορετικά
σηµεία λειτουργίας, ώστε µε µαθηµατικές µεθόδους να υπολογιστούν οι σχετικές παράµετροι.
Στη συνέχεια οι παράµετροι εκκίνησης της υπό εξέταση µονάδας περιλαµβάνονται στον Πιν. 2-6
και αντίστοιχα για τη σβέση στον Πιν. 2-7.

2
Πιν. 2-6 Παράµετροι χρόνου και κόστους εκκίνησης µίας µονάδας

Χρονικές παράµετροι(min)
3

5

Χρόνος προθέρµανσης –είναι ο
χρόνος για να ζεσταθεί το καύσιµο
ειδικά για ατµοστροβιλικού τύπου
µονάδες
Χρόνος Συγχρονισµού

6

Χρόνος ανάληψης φορτίου

8

Χρόνος ανάληψης φορτίου µέχρι το
πλήρες φορτίο

Παράµετροι κόστους
4

Τύπος χρησιµοποιούµενου καυσίµου κατά την
εκκίνηση, µπορεί να είναι διαφορετικό από εκείνο
της λειτουργίας

7

Κατανάλωση καυσίµου κατά την εκκίνηση
(ψυχρή/θερµή) (lt)
Κατανάλωση νερού κατά την εκκίνηση (ψυχρή/θερµή)
(m3).

Πιν. 2-7 Παράµετροι χρόνου και κόστους σβέσης µίας µονάδας

Χρονικές παράµετροι(min)

Παράµετροι κόστους

9

Χρόνος µείωσης φορτίου προς το
τοπικό ελάχιστο

10

11

Χρόνος σβέσης της µονάδας

12

13

Τύπος χρησιµοποιούµενου καυσίµου κατά τη σβέση,
(µπορεί να είναι διαφορετικό από εκείνο της
λειτουργίας)
Κατανάλωση καυσίµου κατά τη σβέση (ψυχρή/θερµή)
(lt)

Λοιπές παράµετροι που ενδιαφέρουν είναι:

14
15

Ο ρυθµός αύξησης ή µείωσης της φόρτισης της γεννήτριας όσο είναι σε λειτουργία (kW/min).
Ελάχιστος χρόνος σε λειτουργία και ο ελάχιστος χρόνος πριν την επανεκκίνησης της µονάδας
(ώρες)
16 Μέγιστος χρόνος σε υπερφόρτιση (min).
Για περισσότερο µακροχρόνιες περιόδους µελέτης, π.χ ενός έτους, είναι χρήσιµο να είναι γνωστός
ο τυπικός χρόνος σε ώρες/έτος κατά τις οποίες η εξεταζόµενη µονάδα είναι εκτός λειτουργίας
εξαιτίας συντήρησης ή βλάβης. Πιο εξειδικευµένα χαρακτηριστικά και πληροφορίες για τη
λειτουργία των µονάδων περιγράφονται παρακάτω :
Για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των µονάδων που καταναλώνουν κάποιο
καύσιµο, χρειάζονται δεδοµένα κυρίως για τους παρακάτω ρύπους CO2, SOx, NOx, Σωµατίδια υπό
τη µορφή τουλάχιστον kg/kWh. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι πιθανό να διατίθενται και σε µορφή
kg/kg καυσίµου που καταναλώνεται. Για το CO2 τέτοιου τύπου πληροφορίες είναι αρκετές και
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συνήθως είναι διεθνώς διαθέσιµες από σχετικά sites, εποµένως δεν αντιµετωπίζεται χωριστά για
την εξεταζόµενη µονάδα.
Για το NOx και ειδικά για τις αεριοστροβιλκές µονάδες αναµένεται να υπάρχει διαφοροποίηση
ανάλογα µε το επίπεδο φόρτισης της µονάδας µε το επίπεδο εκποµπών να είναι αναλογικά
µεγαλύτερο στις περιόδους χαµηλού φορτίου [35]. Σε µία τέτοια περίπτωση είναι χρήσιµο να
υπάρχει πληροφορία ανά τύπο µονάδας και αν είναι δυνατόν µία εκτίµηση του πως µεταβάλλονται
οι εκποµπές ανά επίπεδο παραγωγής.
2.3.1.1 Συµβατικής Τεχνολογίας
Σε αυτήν την κατηγορία θα µπορούσαµε να εντάξουµε τις Μ.Ε.Κ και τις αεροστροβιλικές
µονάδες, οι οποίες χρησιµοποιούν ως καύσιµο είτε κάποιο τύπο πετρελαίου ή αν είναι διαθέσιµο,
φυσικό αέριο. Αυτές οι µονάδες µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε κατάλληλες µετατροπές σε
µονάδες Συµπαραγωγής. Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών τους.
2.3.1.1.1 Μηχανές εσωτερικής καύσης
Αυτές οι µηχανές στηρίζουν τη λειτουργία τους στην παραγωγή µηχανικού έργου από την κίνηση
εµβόλων µέσα σε κύλινδρους. ∆ιατίθενται σε πληθώρα µεγεθών από µερικές εκατοντάδες W, έως
µερικές δεκάδες MW, ενώ πάρα πολλοί κατασκευαστές ανά τον κόσµο ασχολούνται µε την
κατασκευή τους, την εξέλιξη των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, αλλά και τη µείωση της όχλησης
που προκαλεί η λειτουργία τους. Συνάµα και ειδικά για τις µικρότερες σε ισχύ µονάδες υπάρχουν
χιλιάδες σηµεία πώλησης ακόµη και σε σχετικά αποµακρυσµένα σηµεία ενώ αρκετοί τεχνικοί
µπορούν να συµβάλλουν στη συντήρησή τους. Οι περισσότερες µηχανές χρησιµοποιούν κλάσµατα
της απόσταξης του πετρελαίου, από βενζίνη για τις µικρότερες, πετρέλαιο diesel για τις λίγο
µεγαλύτερες, έως και µαζούτ για µεγέθη που χρησιµοποιούνται για ηλεκτροπαραγωγή σε αυτόνοµα
νησιά. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες µετατροπής αυτών των µηχανών για να
χρησιµοποιούν φυσικό αέριο ή προπάνιο ως καύσιµο προκειµένου να µειωθούν οι εκπεµπόµενοι
και κυρίως σωµατιδιακού χαρακτήρα ρύποι. Αρνητική επίπτωση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις,
έχει και η ανάγκη λίπανσης του κινητήρα, λόγω της πρόσµιξης της πιθανής ανάµειξης λιπαντικών
µε τοκαύσιµο. Τα δυνατά και αδύνατα σηµεία αυτής της τεχνολογίας περιλαµβάνονται στον Πιν.
2-8.
Πιν. 2-8 ∆υνατά και αδύνατα σηµεία µηχανών εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ)

∆υνατά σηµεία

Αδύνατα σηµεία

Μικρό κόστος επένδυσης
Πολύ καλή ηλεκτρική απόδοση (µέχρι και 45%)
Γρήγορη εκκίνηση

Υψηλές ατµοσφαιρικές εκποµπές
θορυβώδεις
Μεγάλο κόστος συντήρησης
Μεγάλος λόγος PHR που σε χαµηλή τιµολόγηση
ηλεκτρικής
ενέργειας
δηµιουργεί
προβλήµατα
οικονοµικής βιωσιµότητας
Μικρή απόδοση συµπαραγωγής

Ευελιξία καυσίµου
Υψηλή αξιοπιστία

Υπάρχουν τρεις κύριοι τρόποι λειτουργίας µιας µηχανής ΜΕΚ: ως εφεδρική (Stand by, back up
unit), ως κύρια (Prime) και εν δυνάµει κύρια (Continuous). Ως εφεδρική χρησιµοποιείται σε
περιπτώσεις απώλειας δικτύου για την κάλυψη των φορτίων ανάγκης και έχει µονοπωλήσει το
ενδιαφέρον της αγοράς από καταναλωτές που επιθυµούν να βελτιώσουν την αξιοπιστία τους
τοπικά, λόγω της ευκολίας προµήθειας και του χαµηλού αρχικού κόστους. Για την παράλληλη
λειτουργία µε το δίκτυο απαιτείται εξοπλισµός ο οποίος έχει κάποιο κόστος, και σύµφωνα µε τον
Κώδικας ∆ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς στη χώρα µας οι κάτοχοι µονάδων µικρότερων των
2MW, δεν υποχρεούνται στην παροχή επικουρικών υπηρεσιών. Ο τρόπος λειτουργίας τους είναι η
µοναδική επιπλέον πληροφορία για αυτού του είδους τις µονάδες εκτός από τα δεδοµένα που
συλλέγονται από την συµπλήρωση των Πιν. 2-5-Πιν. 2-7.
2.3.1.1.2 Αεροστρόβιλοι
Αυτού του τύπου µονάδες χρησιµοποιούνται από τις εταιρίες παραγωγής ηλεκτρισµού ειδικά για
την παροχή ισχύος αιχµής εξαιτίας της χαµηλής σχετικά ηλεκτρικής απόδοσης και του µικρού
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χρόνου εκκίνησης και µεταβολής του φορτίου. Η τεχνολογία αυτή χρησιµοποιεί µείγµα έντονα
συµπιεσµένου αέρα µε καύσιµο προκειµένου µε την εκτόνωση του σε συγκεκριµένες συνθήκες
πίεσης και θερµοκρασίας να παραχθεί µηχανικό έργο και να κινήσει κάποια γεννήτρια. Λόγω της
βελτιωµένης δυνατότητας συµπαραγωγής µε µειωµένο βαθµό όχλησης σε σχέση µε τις ΜΕΚ,
υπάρχει αι αναµένεται να αυξηθεί η διείσδυση αυτού του τύπου της µονάδας σε βιοτεχνικέςβιοµηχανικές εγκαταστάσεις οι οποίες απαιτούν σηµαντικότερες ποσότητες θερµότητας από ότι ένα
συγκρότηµα κατοικιών. Συνήθως χρησιµοποιείται φυσικό αέριο αν και µπορούν να
χρησιµοποιηθούν ελαφρά κλάσµατα πετρελαίου.
Ο παρακάτω Πιν. 2-9 συνοψίζει τα δυνατά και αδύνατα σηµεία αυτής της τεχνολογίας. Για τη
µοντελοποίηση της λειτουργίας τους στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής, δε
χρειάζονται περισσότερο εξειδικευµένα δεδοµένα από εκείνα που παρουσιάστηκαν στην αρχή της
παρούσας ενότητας.
Πιν. 2-9 ∆υνατά και αδύνατα σηµεία αεροστροβίλων

∆υνατά σηµεία

Αδύνατα σηµεία

Μικρό βάρος και µέγεθος
Πιο περίπλοκες εργασίες συντήρησης από Μ.Ε.Κ
Γρήγορες µεταβολές φορτίου και γρηγορότερη
εκκίνηση από άλλου τύπου µηχανές
Ευαισθησία απόδοσης στις κλιµατολογικές συνθήκες,
σηµαντική
µείωση µε την αύξηση της θερµοκρασίας.
Ευελιξία καυσίµου, συνήθως µπορούν να
χρησιµοποιήσουν διπλό καύσιµο
∆υνατότητα χρήσης σε συµπαραγωγή ή για χρήση
σε συνδυασµένο κύκλο
Χαµηλή απόδοση παραγωγής ηλεκτρισµού (28-33%)
Χαµηλότερα επίπεδα θορύβου

2.3.1.2 Νέων τεχνολογιών
Σε αυτήν την κατηγορία έχουµε δύο τεχνολογίες Α)Μικρο-τουρµπίνες και Β)Κυψέλες Καυσίµου
και αποτελούν εµπορικά ανδυόµενες τεχνολογίες. Σε αυτές τις µονάδες δίνεται επίσης η
δυνατότητα της Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας (ΣΗΘ) µε την µέθοδο της ανάκτησης
θερµότητας.
2.3.1.2.1 Μικρο-τουρµπίνες
Οι µικροτουρµπίνες (ΜΤ) είναι µικροί αεροστρόβιλοι µε ισχύεις από 25 – 300 kW. Συνήθως ο
συµπιεστής τους είναι µονής βαθµίδας µε ταχύτητες περιστροφής πάνω από 90.000 στρ./λεπτό.
Μερικά µοντέλα µε διβάθµιους συµπιεστές έχουν µικρότερο ρυθµό περιστροφής. Οι περισσότερες
µικροτουρµπίνες είναι σήµερα σχεδιασµένες για κύριες µηχανές παραγωγής (prime movers) και
κάνουν χρήση προθερµαντήρα αέρα καύσης για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων. Οι
µικροτουρµπίνες χωρίς χρήση προθέρµανσης του αέρα καύσης αν και παρουσιάζουν µικρότερο
βαθµό ηλεκτρικής απόδοσης παράγουν υψηλότερης θερµοκρασίας καυσαέρια και γίνονται έτσι
κατάλληλες για βιοµηχανικές εφαρµογές.
Οι µικροτουρµπίνες σε σχέση µε τις ΜΕΚ έχουν σχετικά µικρό κόστος αρχικής εγκατάστασης,
χαµηλότερες εκποµπές, υψηλότερη αποκοµιδή θερµότητας, µικρότερη ανάγκη συντηρήσεως αλλά
χαµηλότερο βαθµό ηλεκτρικής απόδοσης, της τάξης 28-30%.
Όταν το καύσιµο που θα χρησιµοποιηθεί είναι αέριο όπως φυσικό αέριο, προπάνιο, αέριο ΧΥΤΑ
και αέριο αναερόβιας εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων πρέπει να συµπιεστεί. Η συνήθης
συµπίεση ανέρχεται στο ύψος των 5 – 6.0 bar. Η ανάγκη συµπίεσης του αέριου καυσίµου αποτελεί
το µεγαλύτερο.παρασιτικό φορτίο αυτής της µονάδας. Μονάδες ΜΤ έχουν εγκατασταθεί σε
εφαρµογές σε βιολογικούς καθαρισµούς [36] και σε µία τέτοια περίπτωση µπορούν να θεωρηθούν
µονάδες ΑΠΕ. Ο παρακάτω Πιν. 2-10 συνοψίζει τα κυριότερα χαρακτηριστικά των µονάδων MT.
Πιν. 2-10 Επισκόπηση χαρακτηριστικών µικροτουρµπινών
Εύρος ισχύος
Καύσιµα
Ηλεκτρική απόδοση
Απόδοση συµπαραγωγής

25 – 250 kW
Φυσικό αέριο, υδρογόνο, LPG, diesel
20 – 30% (µε προθέρµανση)
Μέχρι και 90%

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Περιβαλλοντική επίδοση
Ποιότητα παραγόµενης θερµότητας
Εµπορική διαθεσιµότητα
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Χαµηλές εκποµπές (< 9 – 50 ppm) NOx
Παραγωγή ζεστού νερού χαµηλής προς υψηλής
θερµοκρασίας (50 – 80°C)
∆ιαθέσιµες και σε µικρά µεγέθη συµπαραγωγής, σχετικά
όµως περιορισµένη

Κόστη µικροτουρµπίνας
Κόστος επένδυσης (µόνο µηχανής)
O&M κόστος
Χρόνος µεταξύ συντηρήσεων

700 - 1100 €/kW
0.005 - 0.016 €/kW
5000 - 8000 hrs

Πέραν από τα δεδοµένα που περιλαµβάνονται στους πίνακες,Πιν. 2-5-Πιν. 2-7, δε χρειάζονται για
τον προγραµµατισµό λειτουργίας της µικροτουρµπίνας περισσότερο εξειδικευµένα δεδοµένα.
2.3.1.2.2 Κυψέλες καυσίµου
Οι Κυψέλες καυσίµου χρησιµοποιούν υδρογόνο ως καύσιµο. Η ένωση του Η2 µε το οξυγόνο κατά
την καύση είναι µία έντονα εξώθερµη αντίδραση µε υπόπροϊόν νερό.Αυτή η διαδικασία δεν
παράγει ρύπους και οι ποσότητες των ρύποι εξαρτώνται από τη µέθοδο παραγωγής του Η2. Η πιο
διαδεδοµένη µέθοδος παραγωγής υδρογόνου είναι η κατάλληλη επεξεργασία του φυσικού αερίου
(Reforming). Αν το υδρογόνο παράγεται µε ηλεκτρόλυση νερού µε τη βοήθεια ΑΠΕ τότε η
εγκατάσταση µπορεί να θεωρηθεί ως εγκατάσταση ΑΠΕ. Γενικά παρουσιάζουν υψηλότερο βαθµό
απόδοσης κατά 1/6 έως 1/3 από τις µονάδες ΜΕΚ µε σαφώς µικρότερες εκποµπές ρύπων και
σαφώς πιο αθόρυβη λειτουργία. Όµως η επισκευή τους απαιτεί περισσότερο εξειδικευµένο
προσωπικό από εκείνο των παραδοσιακών τεχνολογιών που περιγράφηκαν παραπάνω και υπάρχει
µεγαλύτερη ευαισθησία στην ποιότητα του καυσίµου.
Οι τεχνολογίες κυψελών κυσίµων χωρίζονται σε :
πολυµερών ηλεκτρολυτών (PEMFC).
φωσφορικού οξέος (PAFC),
τήγµατος ανθρακικών αλάτων (MCFC),
στερεών οξειδίων (SOFC)
Aλκαλικές (ΑFC)
άµεσης µεθανόλης (DMFC)
Οι τεχνολογίες αυτές είναι σε διαρκή εξέλιξη για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών τους, τη
µείωση του κόστους τους, αλλά και την ασφαλή αποθήκευση και µεταφορά του Η2 που
χρησιµοποιούν [37], µε τις 4 πρώτες να έχουν περισσότερες εφαρµογές στον τοµέα της
∆ιεσπαρµένης παραγωγής.
Τα γενικά τυπικά χαρακτηριστικά αυτών των µονάδων συνοψίζονται στον Πιν. 2-11. Πέραν από
τα δεδοµένα που περιλαµβάνονται στους πίνακες,Πιν. 2-5-Πιν. 2-7, δε χρειάζονται για τον
προγραµµατισµό λειτουργίας της κυψέλης καυσίµου περισσότερο εξειδικευµένα δεδοµένα
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Πιν. 2-11 Σύνοψη των κυριότερων χαρακτηριστικών των κυψελών καυσίµου [38,39,40]

AFC
Ηλεκτρολύτης
Θερµοκρασία
Λειτουργίας
(°C)
θερµότητα από
Συµπαραγωγή
Βαθµός
Απόδοσης
Καύσιµο

Ισχύς
Εφαρµογές
Χρόνος
Εκκίνησης (h)

Υδροξείδιο
καλίου

PEMFC
του

DMFC

PAFC

Πολυµερές

Πολυµερές

Φωσφορικό Οξύ

60-90

70-100

90

150-220

Καθόλου

Χαµηλής ποιότητας

Καθόλου

50-70%

40-50%

25-40%

Η 2.
Απαραίτητη
η
αποµάκρυνση
του
CO2, από τα αέρια της
ανόδου
και
της
καθόδου.
Μέχρι 20kW
Μικρές µονάδες.
Χρήση σε διαστηµικές
εφαρµογές.
<0.1 [41]

Η2
Αν αυτό προέρχεται
από αναµόρφωση, η
περιεκτικότητα σε CO
να είναι CO<10ppm
Μέχρι 250kW
Οικιακή και εµπορική
παραγωγή

SOFC

Μίγµα Ανθρακικών
Αλκαλίων

Αποδεκτή
για
πολλές εφαρµογές
40-45%

Σταθεροποιηµένο
ζιρκόνιο

600-700

650-1000

Υψηλή

Υψηλή

50-60%

50-60%

∆ιάλυµα
νερού/µεθανόλης

Η2
Και
αναµόρφωση

<10kW

>50kW

>1MW

>200kW

Εµπορική παραγωγή.
Μεγάλα οχήµατα
(λεωφορεία)

Εµπορική και
βιοµηχανική
παραγωγή. Μονάδες
µεγάλης ισχύος (ΜW)

Οικιακή, εµπορική και
βιοµηχανική
παραγωγή (µεγάλη
ισχύς).

1-4

>10

5-10

Φορητές συσκευές
Συστήµατα κίνησης
οχηµάτων
<0.1

MCFC

<0.2

από

Η2, CO,
αέριο

φυσικό

Η2, CO,
αέριο

φυσικό
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Αιολική Ενέργεια

Η αιολική ενέργεια έχει διαδοθεί σηµαντικά σε παγκόσµιο και πανευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να
κατέχει δεσπόζουσα θέση στην παγκόσµια αγορά ΑΠΕ. Μέχρι το τέλος του 2007, πάνω από
94 GW έχουν εγκατασταθεί παγκοσµίως [42], µε 57 GW από αυτά στην Ευρώπη [43]. Σύµφωνα µε
εκτιµήσεις του GWEC η εγκατεστηµένη ισχύ το 2012 θα φτάνει τα 240 GW παγκοσµίως. Μόνο
µέσα στο 2007 η εγκατεστηµένη ισχύ ανά τον κόσµο αυξήθηκε κατά 27%. Στα 25 χρόνια ύπαρξης
των ανεµογεννητριών στην αγορά το µέγεθος τους εκατονταπλασιάσθηκε όσον αφορά στην
εγκατεστηµένη ισχύ (από 50kW σε 5000 kW) και οχταπλασιάστηκε όσον αφορά στη διάµετρό τους
(από 15 m σε 124 m). Το µέσο µέγεθος ανεµογεννητριών που εγκαθίσταται ετησίως αυξάνεται
συνεχώς: από 240 MW το 1993 σε 890 MW το 2000 και σε 1262 MW το 2004. Μία ενδιαφέρουσα
αναδροµή στην εξέλιξη της αγοράς Α/Γ για τη δεκαετία 1995-2004 παρουσιάζεται στην [44].Η
εγκατεστηµένη ισχύ στη χώρα µας και η συνεισφορά της στο ενεργειακό ισοζύγιο παρουσιάστηκε
στους Πιν. 2-3 και Πιν. 2-4, αντίστοιχα.
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν την ολοένα και µεγαλύτερη διείσδυση αυτού του τύπου µονάδων στα
δίκτυα, έχει πλέον γίνει αναγκαιότητα να πάψουν να αντιµετωπίζονται αυτού του τύπου οι µονάδες
σαν αρνητικό φορτίο. Η αύξηση της διείσδυσης αιολικής παραγωγής στα ΣΗΕ επιβάλλει τη
σταδιακή µετατροπή των Α/Γ από απλές πηγές ενέργειας σε πηγές που θα µπορούν να προσφέρουν
και υπηρεσίες υποστήριξης δικτύου. Αργά ή γρήγορα τα µεγαλύτερα Α/Π θα πρέπει να
συµπεριφέρονται σαν ενεργά στοιχεία ελέγχου ενός ΣΗΕ. Όλα αυτά συντελούν στο να απαιτείται
πιο συστηµατική αντιµετώπιση της µοντελοποίησης λειτουργίας τους στα δίκτυα διανοµής και
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας δεδοµένου και του έντονα στοχαστικού χαρακτήρα της
πρωτογενούς πηγής ενέργειας, του ανέµου προκειµένου να βελτιστοποιηθούν τα οφέλή από τη
διείσδυσή τους και να αντιµετωπιστούν προβλήµατα ένταξης στο δίκτυο.
Τα τυπικά δεδοµένα που χρειάζονται για τις µελέτες που πραγµατοποιούνται στην παρούσα
διδακτορική διατριβή είναι σε συµφωνία µε τα περιεχόµενα του Πιν. 2-5 αλλά επιπλέον
απαιτούνται δεδοµένα όπως:
• Η Εγκατεστηµένη ισχύς των αιολικών πάρκων.
• Η χαρακτηριστική καµπύλη ταχύτητας και παραγωγής της ανεµογεννήτριας η οποία
διαφέρει από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Mια τυπική καµπύλη Ταχύτητας ανέµου –
Ισχύος δίνεται στο Σχ. 2.9.
Στη συνέχεια για την αναµενόµενη παραγωγή από τα Α/Π που έχουν εγκατασταθεί στο υπό
εξέταση σύστηµα, ενδιαφέρει η πρόβλεψη της παραγωγής για τις επόµενες µερικές ώρες, µέχρι 48
ώρες. Μεθοδολογία για την εκτίµηση της αβεβαιότητας της πρόβλεψης αιολικής παραγωγής και
τρόποι διαχείρισης της συγκεκριµένης γνώσης παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 5, ενώ η συνεισφορά
που µπορεί να έχουν οι αποθηκευτικές διατάξεις για τη µείωση της αβεβαιότητας αυτής είναι ένα
από τα αντικείµενα του κεφαλαίου 6.
Αν δεν είναι διαθέσιµη κάποια πρόβλεψη αιολικής παραγωγής, αλλά υπάρχει εκτίµηση της
ταχύτητας ανέµου, τότε απαιτούνται τα παρακάτω επιπρόσθετα δεδοµένα :
• ∆ιάµετρος στάτη Α/Γ.
• Ταχύτητα ανέµου µε γνώση του ύψους µέτρησης H και της απόστασης από το σηµείο
εγκατάστασης του πάρκου
• Ύψος πλήµνης, Z. Αν αυτό είναι διαφορετικό από την τιµή H, η συνάρτηση (2.1)
χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της ταχύτητας στο ύψος αυτό, µε α το συντελεστή
τραχύτητας για το έδαφος εγκατάστασης που για επίπεδες εκτάσεις οι τιµές του είναι 0.10.12.

U (Z ) ⎛ Z ⎞
=⎜ ⎟
U (H ) ⎝ H ⎠

a

(2.1)

Με τον τρόπο αυτό µπορεί να εξαχθεί µε τη βοήθεια της χαρακτηριστικής του Σχ. 2.9, η
αναµενόµενη αιολική παραγωγή για τις επόµενες ώρες. Για περισσότερο µακροχρόνιες µελέτες,
π.χ. εκτίµηση παραγωγής από την Α/Γ, αν δεν υπάρχουν πλήρη ανεµολογικά δεδοµένα, τα οποία
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συχνά δεν είναι διαθέσιµα ή κοστίζει πολύ η απόκτησή τους, χρησιµοποιείται η προσέγγιση της
ταχύτητας ανέµου µε τη βοήθεια της πιθανοτικής κατανοµής Weibull, όπως περιγράφεται στη (2.2).

f ( v) =

k ⎛v⎞
⋅⎜ ⎟
c ⎝c⎠

k −1

⎛ ⎛ v ⎞k ⎞
⋅ exp⎜ − ⎜ ⎟ ⎟
⎜ ⎝c⎠ ⎟
⎠
⎝

(2.2)

600

ισχύς (kW)

500
400
300
200
100
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
ταχύτητα ανέµου (m/s)

Σχ. 2.9 Τυπική καµπύλη µετατροπής ταχύτητας ανέµου σε ισχύ σε µία Α/Γ [45]

Οι µεγαλύτερες Α/Γ, ισχύος άνω των 100 kW, εγκαθίστανται σε ισχυρότερα δίκτυα διανοµής
σχηµατίζοντας συνήθως αιολικά πάρκα στο επίπεδο της µέσης τάσης. Συχνά αυτά τα πάρκα
συνδέονται µε ανεξάρτητες γραµµές µε υποσταθµούς ΥΤ/ΜΤ και σε περιπτώσεις µεγαλύτερης
ισχύος πάρκων συνδέονται µε δικό τους υποσταθµό στην ΥT. Ο διαχωρισµός για τους τρόπους
σύνδεσης και τις απαραίτητες προστασίες γίνεται σύµφωνα µε τους κανονισµούς διαχείρισης
δικτύων διανοµής και µεταφοράς που γίνονται ολοένα και αυστηρότεροι [46,47]. Τέτοιου µεγέθους
Α/Γ ενδιαφέρουν την παρούσα διδακτορική διατριβή σε εφαρµογές που θα µελετηθούν σε
αυτόνοµα ΣΗΕ, όπως παρουσιάζεται στα κεφάλαια 5 και 6.
Οι µεγαλύτερες Α/Γ µπορούν να διαχωριστούν σε σταθερών και µεταβλητών στροφών µε τις Α/Γ
µεταβλητών στροφών να κατέχουν τη συντριπτική πλειονότητα των νέων εγκαταστάσεων στα
δίκτυα. Επόµενος διαχωρισµός µπορεί να είναι ανάλογα µε το βήµα της έλικας, σταθερού ή
µεταβλητού βήµατος (fixed pitch ή variable pitch αντίστοιχα). Οι Α/Γ µπορεί να είναι είτε
απευθείας συνδεδεµένες µε το δίκτυο Ε.Ρ ή µέσω µετατροπέων συχνότητας.
Ανάλογα µε τις διαµορφώσεις του ηλεκτρικού τους µέρους οι Α/Γ µπορούν να χωριστούν στους
εξής 4 τύπους [44]:
Α. Σταθερών στροφών µε ασύγχρονη γεννήτρια.
Β. Εν µέρει µεταβλητών στροφών Α/Γ µε µεταβλητή αντίσταση δροµέα και γεννήτρια επαγωγής.
Γ. Μεταβλητών στροφών Α/Γ µε γεννήτρια επαγωγής διπλής τροφοδότησης που επιτρέπουν
µερικό έλεγχο συχνότητας
∆. Μεταβλητών στροφών Α/Γ µε πλήρη έλεγχο συχνότητας µέσω ηλεκτρονικών ισχύος που
µπορούν να διαθέτουν είτε σύγχρονη γεννήτρια είτε γεννήτρια µόνιµων µαγνητών.
Οι Α/Γ του τύπου Α απαιτούν έγχυση άεργου ισχύος από το δίκτυο και είναι η τεχνολογία που
πρώτα διείσδυσε στην αγορά Α/Γ. Αυτές οι Α/Γ δεν µπορούν να προσφέρουν δυνατότητες ελέγχου
στους διαχειριστές των ΣΗΕ και µπορούν να αποσυνδεθούν ακόµη και µετά από σχετικά ήπιες
διαταραχές.
Οι Α/Γ τύπου Β αναπτύχθηκαν κυρίως από την εταιρεία Vestas, απαιτούν ποσότητες άεργου
ισχύος αλλά µπορούν να εξοµαλύνουν την παραγόµενη ισχύ µε τη βοήθεια µεταβλητής αντίστασης
του ρότορα σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι οι τύπου Α. Είναι ελαφρά ανθεκτικότερες στην
αποσύνδεση µετά από διαταραχή.
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Οι Α/Γ τύπου Γ µπορούν µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών ισχύος να προσφέρουν άεργο ισχύ στο
σύστηµα και να περιορίσουν την ισχύ εξόδου, ελέγχοντας την ταχύτητα της γεννήτριας σε περιοχή
±30 % της σύγχρονης ταχύτητας και να είναι ανθεκτικότερες σε περιπτώσεις βλάβης στο δίκτυο
διανοµής.
Οι Α/Γ τύπου ∆, χρησιµοποιούν ηλεκτρονικά ισχύος για να προσφέρουν άεργο ισχύ και
οµαλότερη λειτουργία µε το δίκτυο. Συνάµα προσφέρουν σηµαντική αντοχή στη διατήρησή τους σε
διασύνδεση σε περίπτωση σφάλµατος στο δίκτυο µε δυνατότητα συµµετοχής στον έλεγχο τάσης
και συχνότητας αποφεύγοντας µεταβατικές ταλαντώσεις ώστε να συµφωνούν µε τους ολοένα και
αυστηρότερους κώδικες δικτύου για τις Α/Γ.
Λόγω της διάδοσης της διεσπαρµένης παραγωγής, αρχίζει να υπάρχει ενδιαφέρον και για Α/Γ
ονοµαστικής ισχύος µικρότερης των 100 kW. Τέτοιου είδους µονάδες αναµένεται να έχουν
διείσδυση σε χαµηλότερα επίπεδα τάσης, ενώ η σηµαντικότερη αγορά για αυτού του είδους
µονάδες αφορά εφαρµογές τροφοδοσίας αποµονωµένων οικισµών για τους οποίους η επέκταση
δικτύου είναι αδύνατη ή πολύ ακριβή. Οι περισσότερες από αυτές τις Α/Γ χρησιµοποιούν πλέον
γεννήτριες µονίµων µαγνητών (permanent magnet generators PMG) που η ισχύς τους και η
ταχύτητα περιστροφής τους είναι ποσά σχεδόν ανάλογα.
Σε Α/Γ µε διάµετρο µικρότερη του 1m, µπορεί ακόµη και να µην εφαρµόζεται κανένα µέτρο
περιορισµού της ισχύος τους και η παραγόµενη ισχύς να αυξάνεται, όσο αυξάνει η ταχύτητα
ανέµου µε την αύξηση να περιορίζεται µε τη µείωση της αεροδυναµικής απόδοσης των πολλαπλών
πτερυγίων που χρησιµοποιούν, µε την αύξηση της ταχύτητας ανέµου. Σε περίπτωση σύνδεσης
τέτοιων Α/Γ συνίσταται να χρησιµοποιείται ένα επαγωγικό φορτίο απόρριψης προκειµένου να
αποφεύγεται η πιθανότητα καταστροφής τους σε υψηλές ταχύτητες.
Για µεγαλύτερης ισχύος Α/Γ χρησιµοποιούνται διάφορες τεχνικές ελέγχου προκειµένου να την
προστατεύσουν από υπερφόρτιση των µηχανικών και ηλεκτρικών της µερών που µπορούν να
οδηγήσουν ακόµη και σε καταστροφή της ιδιαίτερα κατά την περιστροφή τους εν κενώ φορτίο. Μια
αρκετά συνηθισµένη µέθοδος ελέγχου των µικρών Α/Γ στηρίζεται σε πρακτικές των παλαιών
µυλωνάδων αλλά και των ιστιοπλόων σε περιόδους υψηλών ταχυτήτων ανέµου. Να µειώνουν την
επιφάνεια των πανιών τυλίγοντάς τα. Ο στόχος είναι να µειωθεί η περιοχή που σαρώνουν τα
πτερύγια της Α/Γ, είτε µε αλλαγή της ισοδύναµης περιοχής της έλικας (furling) ή να αλλάξει η
κατεύθυνση περιστροφής του ρότορα σε περισσότερο υπήνεµες περιοχές (tilting). Και στις 2
περιπτώσεις το αποτέλεσµα είναι η καµπύλη ταχύτητας-ισχύος της Α/Γ να διαφέρει σηµαντικά από
εκείνη που παρουσιάζεται στο Σχ. 2.9 και να έχει τη µορφή που παρουσιάζεται στο Γράφηµα 2.2. Η
επίπτωση αυτού του τρόπου ελέγχου στην παραγωγή ισχύος είναι φανερή στη µείωση της
παραγωγής ισχύος στην περιοχή ταχυτήτων 14-17m/s µε σταθεροποίηση της παραγόµενης ισχύος
στα 3kW για ταχύτητα µεγαλύτερη από 17 m/s έως 50m/s, την ταχύτητα επιβίωσης (survival speed)
της Α/Γ, τιµή σηµαντικά υψηλότερη από εκείνη που λειτουργούν αρκετές µεγαλύτερες Α/Γ.
Τέτοιες λύσεις είναι λιγότερο πολύπλοκές από τις µεθόδους έλεγχου βήµατος pitch ή λειτουργίας
µε τη βοήθεια αεροδυναµικού ελέγχου (stall) που χρησιµοποιούνται στις αρκετά µεγαλύτερες Α/Γ
αλλά και από κατασκευαστές µικρών Α/Γ µεγαλύτερης ισχύος. Τελευταίες εξελίξεις σε σχετικά
µικρές σε ισχύ Α/Γ περιλαµβάνουν τη χρήση maximum power point tracking (MPPT) που µε τη
βοήθεια ηλεκτρονικών ισχύος και PWM διαµόρφωσης µπορούν να προσαρµόσουν την ταχύτητα
περιστροφής του ρότορα, ώστε να πετύχουν κατά το δυνατόν µεγαλύτερη απόδοση µετατροπής. Το
αποτέλεσµα ελέγχου είναι αντίστοιχο µε εκείνο των µεγαλύτερων Α/Γ µεταβλητών στροφών,
ειδικά σε περιόδους µε χαµηλές ταχύτητες ανέµου, µε τα αντίστοιχα πλεονεκτήµατα από τη
διασύνδεση µε το δίκτυο.
Προσπάθειες για την αναβάθµιση πληροφοριών και την υποστήριξη της αγοράς για µικρές Α/Γ,
ισχύος έως 100kW, στην Ευρώπη, καταβάλλονται από το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα για τη
στρατηγική διείσδυσης της βιοµηχανίας µικρών Α/Γ (SWIIS) [48]. Από τα παραδοτέα του ίδιου
προγράµµατος παρέχονται κατατοπιστικές πληροφορίες για τον τρόπο ελέγχου ανά κατασκευαστή,
δοκιµές των περισσότερο εµπορικών προϊόντων και βάση δεδοµένων των κατασκευαστών µικρών
Α/Γ στην Ευρώπη.
Το κόστος εγκατάστασης Α/Γ κυµαίνεται µεταξύ 900-1300 €/kW αλλά για Α/Γ ισχύος µικρότερης
των 100kW µπορεί να φτάσει τα 2500€/kW. Το λειτουργικό κόστος των Α/Γ ανεξάρτητα από το
µέγεθός τους, είναι ιδιαίτερα χαµηλό και δεν ξεπερνά σε ανηγµένες τιµές τα 0.005 €/kWh κυρίως
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για εργασίες συντήρησης. Συνήθως όµως το ετήσιο κόστος συντήρησης είναι προϊόν συµβολαίου
συντήρησης, το οποία είναι συνήθως ανεξάρτητο από την πραγµατική αιολική παραγωγή [49].
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Γράφηµα 2.2 Καµπύλη ισχύος-ταχύτητας για τυπική µικρή Α/Γ, µε φανερή την επίπτωση της
τεχνικής furling στα 16 m/s [50]

2.3.3

Ηλιακή Ενέργεια

Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας σε θερµικές εφαρµογές είναι γνωστή από την αρχαιότητα,
κυρίως για την ξήρανση καρπών. Στις µέρες µας, εκτός από αυτές τις εφαρµογές που σε αρκετές
αγροτικές περιοχές εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται, υπάρχει ένα σηµαντικό πλήθος
εφαρµογών ηλιακής ενέργειας µε ποιο γνωστή και διαδεδοµένη τη χρήση για παραγωγή ζεστού
νερού σε οικιακό, εµπορικό (ξενοδοχεία) και βιοµηχανικό επίπεδο. Μόνο η εγκατεστηµένη έκταση
ηλιακών θερµοσιφώνων στην Ελλάδα είναι 3,282,200 m2 (2,297.5 MWth).Σχετικά πρόσφατες είναι
και οι εφαρµογές ηλιακής ψύξης, ενώ τα ενεργητικά και παθητικά ηλιακά συστήµατα διαχέονται
ολοένα και περισσότερο µε τη βοήθεια σχετικών επιδοτήσεων [51].
Πέραν όµως από αυτές τις χρήσεις, οι οποίες µπορούν να συνεισφέρουν στην υποκατάσταση και
ηλεκτρικής ενέργειας, η ηλιακή ενέργεια αξιοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε
δύο µεθόδους
Α) Φωτοβολταϊκά και Β) Ηλιο-θερµικά συστήµατα.
Το βασικό κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι η παραγωγή τους περιορίζεται κυρίως στις ώρες
της ηµέρας στις οποίες υπάρχει ηλιοφάνεια. Σε αντίθεση µε τη αιολική ενέργεια υπάρχουν
συγκεκριµένες και εκ των προτέρων γνωστές περίοδοι στη διάρκεια ενός 24 ώρου κατά τις οποίες η
παραγωγή είναι µηδενική. Σηµαντικό πλεονέκτηµα αυτής της πηγής είναι η απουσία κινούµενων
τµηµάτων και η ελάχιστη συντήρηση ώστε να λειτουργεί το σύστηµα. Οι εργασίες βαριάς
συντήρησης σε αντίθεση µε τα αιολικά πάρκα γίνονται στο έδαφος χωρίς πολύπλοκα µηχανήµατα.
2.3.3.1 Φωτοβολταϊκά (Φ/β) Συστήµατα
Η αρχή λειτουργίας τους στηρίζεται στην µετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρισµό µε
τη βοήθεια ηµι-αγωγικών υλικών τα οποία ενεργοποιούνται στο φάσµα του ηλιακού φωτός. Η
διάρκεια ζωής τους µπορεί να φτάσει τα 25 έτη, µε µικρή συντήρηση, κυρίως καθαρισµός από
σκόνη και χαρακτηρίζονται από τα υψηλότερα ποσοστά αξιοπιστίας από τις µονάδες ΑΠΕ. Η
απόδοση ενός φωτοβολταϊκού κυµαίνεται µεταξύ 8 και 12 % ανάλογα µε την τεχνολογία ενώ το
κόστος εγκατάστασης ανέρχεται στα 4200-7000 €/kW. [11]. Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας
γίνεται σε DC και µετατρέπεται σε AC µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών ισχύος και συγκεκριµένα
αντιστροφέων (Inverters).
Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια ανάλογα µε την εγκατάσταση µπορούν να είναι είτε ακίνητα, είτε
κινούµενα ακολουθώντας την πορεία του ήλιου. Στην πρώτη περίπτωση η µέγιστη παραγωγή ανά
κάθε στιγµή σε απουσία νέφωσης θα έχει την ακόλουθη µορφή του Σχ. 2.10. Για τα κινούµενα
συστήµατα η έξοδος θα είναι περισσότερο σταθερή υπό συνθήκες καθαρότητας της ατµόσφαιρας
καθώς η παραγωγή τους δεν εξαρτάται από τη θέση του ήλιου αφού αυτήν προσπαθούν να
ανιχνεύσουν.
Εποµένως η προβλεπόµενη έξοδος µίας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης εξαρτάται από :
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1.
2.
3.
4.

Την θέση του ήλιου ως προς την θέση εγκατάστασης του φ/β πλαισίου.
Τη διαύγεια της ατµόσφαιρας και τη νεφοκάλυψη
Σε παράγοντες όπως η καθαριότητα των φ/β και η θερµοκρασία.
Την απόδοση µετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική εξαιτίας του πάνελ, µε
τυπικές τιµές 8-12%
5. Η κλίση της θέσης εγκατάστασης των φ/β ως προς τον ορίζοντα, νότο. Σε διαφορετική
τιµή από τις 00 το µέγιστο της παραγωγής παρουσιάζεται σε διαφορετική χρονική
στιγµή από εκείνη που παρουσιάζει το Σχ. 2.10.
6. συντελεστής ρύπανσης του Φ/β στοιχείου ανάλογα µε το περιβάλλον λειτουργίας. Η τιµή
του δεν αναµένεται να αλλάζει σηµαντικά από µέρα σε µέρα και αναµένεται να είναι
σταθερή. Τακτική καθαριότητα των πλαισίων εξασφαλίζει µικρή µείωση της απόδοσής
τους.
7. Η παράµετρος θερµοκρασίας την οποία δίνουν οι κατασκευαστές για τη µείωση της
αποδιδόµενης εξόδους για κάθε βαθµό αύξησης της θερµοκρασίας µεγαλύτερο από
τους 25ο C. Αυτή η παράµετρος µπορεί να αλλάζει ανά περιόδους µέσα στην ηµέρα
ανάλογα µε τα αναµενόµενα επίπεδα θερµοκρασίας αν δεν είναι διαθέσιµη χρονοσειρά
θερµοκρασιών.
Οι ακόλουθες εξισώσεις χρησιµoποιούνται προκειµένου να υπολογιστεί η ηλιακή ακτινοβολία για
την υπό µελέτη τοποθεσία αλλά και για κάθε ώρα.
H ( A ) = I0 ⋅ A cos sec h ⋅ cos θ +

I0 ⋅ sinh ⋅ (1 + cos SL ) ⋅ (1 − A

cos sec h

)

4 ⋅ (1 − 1.4 ⋅ ln A )

(2.3)

όπου A είναι ο συντελεστής αιθριότητας, Io η παγκόσµια ηλιακή σταθερά (1353 W/m2), και SL η
κλίση της επιφάνειας του Φ/Β, και

sinh = sin φ ⋅ sin δ + cos φ ⋅ cos δ ⋅ cos ω

(2.4)

όπου
φ το γεωγραφικό πλάτος του τόπου και δ η γωνία κλίσης του ήλιου, όπως δίνεται από την (2.7),
όπου m ο µήνας και d η ηµέρα του µήνα. [52].

cos θ = sinh ⋅ cos SL + cosh ⋅ cos SL ⋅ cos( a − a ' )

(2.5)

a’ είναι η γωνία ως προς τον νότο (για το βόρειο ηµισφαίριο) ή προς το βορρά για το νότιο
ηµισφαίριο.
h είναι η γωνία ύψους του ήλιου ενώ ω είναι η γωνία της ώρας, η οποία δίνεται από την παρακάτω
εξίσωση :

sinh⋅ sin φ − sin δ
cosh⋅ cos φ

(2.6)

δ = sin( 292 − 30 ⋅ m − d)

(2.7)

cos a =

ω=15*(12-hour)
ενώ για τη θερινή ώρα η αντιστοιχία είναι :
ω=15*(13-hour)
Όλες οι γωνίες µετρώνται σε µοίρες.

(2.8)
(2.9)
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Σχ. 2.10 Ιδανική καµπύλη εξόδου Φ/β χωρίς νέφωση.

Οι εφαρµογές των Φ/β είναι ποικίλες ειδικά σε αποµακρυσµένα σηµεία, όπως φάροι, σηµαδούρες,
τηλεπικοινωνιακές εφαρµογές κτλ, αλλά χρησιµοποιούνται και σε µορφή πάρκων ως σταθµοί
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Φ/β. Επίσης εγκαθίστανται σε κτίρια, είτε στην οροφή είτε σε
τοίχους γνωστά ως BIPV (Built Integrated Photovoltaics). Η σηµασία τους µπορεί να είναι
σηµαντική στα δίκτυα διανοµής καθώς προσφέρουν µείωση των απωλειών και δίνουν δυνατότητες
βελτίωσης των προφίλ των τάσεων ειδικά σε ακτινικά δίκτυα όπως παρουσιάζεται στην εργασία
[53].
Στην εργασία [54] περιγράφεται η κατάσταση στην αγορά Φ/β στη χώρα µας µετά από
ερωτηµατολόγιο τα οποία διέθεσε το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στους
ενδιαφερόµενος φορείς. Περισσότερες λεπτοµέρειες για την τεχνολογία των Φ/β µπορεί να
αναζητήσει κανείς στα βιβλία [55,56], ενώ για την πορεία εγκατάστασης Φ/β στην Ευρώπη και τις
τάσεις που παρατηρούνται µπορεί να βρει κανείς στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιοµηχανιών Φωτοβολταϊκών –EPIA [57]. Οι πλέον πρόσφατες ερευνητικές δραστηριότητες όπως
αυτά περιγράφονται σε συναφή επιστηµονικά περιοδικά συγκεντρώνονται κατά περιόδους σε
βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις [58].
2.3.3.2 Ηλιο-θερµικά Συστήµατα.
Αυτά τα συστήµατα αξιοποιούν τη θερµότητα που αναπτύσσεται από τις ηλιακές ακτίνες
προκειµένου να τη χρησιµοποιήσουν για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια.
Οι τρόποι αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας ως θερµικής για την παραγωγή ηλεκτρισµού είναι
1. Παραβολικά κάτοπτρα και συγκέντρωση της θερµικής ενέργειας σε σωλήνα µε θερµοαπορροφητικό υλικό ώστε να παράγεται ατµός για να κινήσει ατµοστρόβιλο.
2. Παρόµοια µε την µέθοδο 1 µε τη βοήθεια ατµο-γεννήτριας µε τη διαφορά ότι όλοι τα
εγκατεστηµένα κάτοπτρα συγκεντρώνουν τις ακτίνες σε έναν κεντρικό δέκτη από τον
οποία παράγεται ο ατµός, παράδειγµα το εργοστάσιο των 45MW στην Αίγυπτο.
3. Η χρήση ηλιακών δίσκων και η παραγωγή ενέργειας µε τη βοήθεια µηχανής τύπου
Stirling. Τέτοιου είδους εφαρµογή έχει γίνει από το εργαστήριο CESI στο Μιλάνο [59]. Οι
µηχανές αυτού του τύπου παρουσιάζουν υψηλότερο βαθµού απόδοσης χωρίς διακοπή της
λειτουργίας ή µετατροπή των ρυθµίσεων του κινητήρα, µεγαλύτερη ευελιξία καυσίµου
καθώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί για λίγες ώρες φυσικό αέριο, καλή συµπεριφορά σε
µερικό φορτίο, χαµηλή στάθµη θορύβου και κραδασµών.
Οι δύο πρώτες εφαρµογές χρησιµοποιούν σύγχρονη γεννήτρια ενώ η τρίτη χρησιµοποιεί
ασύγχρονη γεννήτρια.

2.3.4

Μικρά Υδροηλεκτρικά

Η χρήση της ενέργειας των υδατοπτώσεων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι γνωστή
εδώ και αρκετά χρόνια και σηµαντικός αριθµός υδροηλεκτρικών έργων έχουν κατασκευαστεί τόσο
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στη χώρα µας όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Για να περιοριστούν οι επιδράσεις στο περιβάλλον
από την κατασκευή µεγάλων φραγµάτων τα προγράµµατα επιχορηγήσεων καθώς και οι νόµοι για
τις ΑΠΕ όπως ο νόµος 2773/99 [30] και η αναθεώρησή του, νόµος 3468/06 [31], ορίζουν ένα
µέγιστο µέγεθος για τα όρια της Μικρής Υδροηλεκτρικής παραγωγής. Για τη χώρα µας όπως και
για την Ευρωπαϊκή επιτροπής Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ESHA) [60] το όριο αυτό είναι 1015MW. Ειδικά οι ΥΗΣ µε ονοµαστική ισχύ µικρότερη από 1 MW χαρακτηρίζονται ως mini ΥΗΣ.
Στην Ευρώπη των 25 λειτουργούν περίπου 16,800 µικροί ΥΗΣ µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ 11
GW, µε την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία να αντιπροσωπεύουν το 21%, 17% και 16% της
εγκατεστηµένης αυτής ισχύος αντίστοιχα.
Τα έργα αυτά είτε λειτουργούν µε τη φυσική ροή του ρεύµατος ενός ποταµού είτε απαιτούν
φράγµατα µικρής χωρητικότητας οπότε περιορίζεται η επίδραση στο φυσικό περιβάλλον. Ο ανάντι
ταµιευτήρας περιορίζεται σε µία δεξαµενή που εξυπηρετεί τις ανάγκες υδροληψίας του και µόνο
και διαθέτουν και συνήθως έναν υπερχειλιστή.
Γι αυτό και σε αντίθεση µε µεγάλα Υδροηλεκτρικά µπορούν να κατασκευαστούν σε µικρότερο
χρονικό διάστηµα και µε µικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ένας µεγάλος ΥΗΣ συνήθως
υπερδιαστασιολογείται, µε σκοπό τη µεγαλύτερη δυνατή κάλυψη των αιχµών ζήτησης, γεγονός που
αντιστοιχεί σε µεγαλύτερη εγκατεστηµένη ισχύ και µικρότερες τιµές του συντελεστή φορτίου.
Αποτέλεσµα τούτου είναι η διόγκωση των έργων του πολιτικού µηχανικού και εποµένως
σηµαντική επιβάρυνση του κόστους του έργου. Αντιθέτως, ένα µικρό ΥΗΕ δε δύναται να
ανακουφίζει τις αιχµές ισχύος και για το λόγο αυτό η διαστασιολόγησή του γίνεται µε βάση την
οικονοµική βιωσιµότητά.
Γενικά πλεονεκτήµατα των ΥΗΣ είναι ότι
• Η τεχνολογία τους είναι γνωστή και δοκιµασµένη από την αρχή του προηγούµενου
αιώνα, µε τους συντελεστές απόδοσης των στροβίλων σήµερα να ξεπερνούν το 90%.
• Τα διάφορα έργα υποστήριξης του σταθµού έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής. Τα φράγµατα
δύναται να λειτουργήσουν περισσότερο από 100 χρόνια µε ελάχιστη µόνο συντήρηση.
Και τα µειονεκτήµατά τους είναι:
• Η έλλειψη επαρκών υδρολογικών στοιχείων ή η το υψηλό κόστος απόκτησής τους.
• Οι πολλές αλληλοσυγκρουόµενες χρήσεις του νερού και η εµπλοκή σε νοµικής φύσεως
θέµατα όσον αφορά την κατασκευή και εκµετάλλευση του έργου
Λόγω της έλλειψης µεγάλων φραγµάτων η παροχή νερού αναµένεται να έχει περισσότερες
διακυµάνσεις από ότι τα Μεγαλύτερα Υδροηλεκτρικά έργα στην ηµερήσια παραγωγή τους. Έτσι,
όταν η φυσική εισροή κυµαίνεται µεταξύ της ελάχιστης και της µέγιστης επιτρεπόµενης παροχής
για οµαλή λειτουργία του υδροστροβίλου (αυτή εξαρτάται από τον τύπο και από το µέγεθος του
υδροστροβίλου) τότε η µονάδα λειτουργεί και παράγει ενέργεια. Στην περίπτωση που η παροχή
είναι µεγαλύτερη από τη µέγιστη επιτρεπόµενη, ο υδροστρόβιλος εργάζεται στη µέγιστη παροχή
και η περίσσεια του νερού διαφεύγει αναξιοποίητη. Όταν η παροχή του υδατορεύµατος είναι
µικρότερη από την ελάχιστη επιτρεπόµενη για τη λειτουργία του υδροστροβίλου, η µονάδα
παραµένει κλειστή και η παροχή υπερχειλίζει τον εκχειλιστή και διαφεύγει ανεκµετάλλευτη.
Η χρήση έστω λίγο µεγαλύτερου ταµιευτήρια µπορεί να συµβάλλει στην εξοµάλυνση της
παραγωγής ειδικότερα µέσα στη διάρκεια ενός έτους, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι σε µικρά
ποτάµια στη Νότια Ευρώπη το 80% του όγκου νερού διοχετεύεται κατά την περίοδο ΟκτωβρίουΑπριλίου [61].
Τα τυπικά δεδοµένα, αν δεν υπάρχει πρόβλεψη ή διαθέσιµη κάποια χρονοσειρά παραγωγής για
την ανάλυση λειτουργίας ενός µικρού ΥΗΣ θα είναι
Οι γεννήτριες που χρησιµοποιούνται τις περισσότερες φορές είναι σύγχρονες συνήθως µε
έκτυπους πόλους και χαµηλή ταχύτητα περιστροφής αν και σε εγκαταστάσεις µικρότερης ισχύος
χρησιµοποιούνται και ασύγχρονες. Περισσότερες κατασκευαστικές πληροφορίες για µικρά
υδροηλεκτρικά έργα µπορεί να βρει κανείς στο βιβλίο [62].
Τα δεδοµένα που χρειάζονται για τα υδροηλεκτρικά για τη συµµετοχή τους στον προγραµµατισµό
λειτουργίας δικτύων διανοµής θα είναι εκτός από τα γενικά που παρουσιάστηκαν στον Πιν. 2-5 τα
παρακάτω :
Ρυθµός εισόδου νερού στις µονάδες

m3/s
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Απόδοση υδροστροβίλου
Ύψος φράγµατος
Μέγεθος ταµιευτήρα φράγµατος

2.3.5

%
m
m3

Λοιπές µονάδες ΑΠΕ

2.3.5.1 Μονάδες παραγωγής ενέργειας από Βιοµάζα
Βιοµάζα είναι η µάζα βιολογικών υλικών που προέρχεται από ζωντανούς οργανισµούς και από
βιολογικούς µετασχηµατισµούς της ύλης. Η βιοµάζα είναι ανανεώσιµη µε την έννοια ότι
µετασχηµατίζεται, καταστρέφεται και αναδηµιουργείται.
Η βιοµάζα βρίσκει πολλές εφαρµογές όπως:
α) Χρήση σε υλικά κατασκευών β) Παραγωγή ζωοτροφών
γ) Παραγωγή λιπασµάτων δ) Παραγωγή ενέργειας κ.ά.
Οι αναπτυσσόµενες χώρες παράγουν περίπου το ένα τρίτο της ενέργειάς τους από βιοµάζα.
Περίπου 2,5 δις άνθρωποι ουσιαστικά εξαρτώνται από τη βιοµάζα για την κάλυψη των αναγκών
τους σε θέρµανση, φωτισµό και µαγείρεµα.
Ο συνηθισµένος τρόπος αξιοποίησης βιοµάζας είναι η καύση της είτε σε σόµπες είτε πλέον σε
λέβητες όπως για παράδειγµα η κεντρική θέρµανση κατοικιών ή θερµοκηπίων στην Κρήτη µε
πυρηνόξυλο υπόλειµµα της επεξεργασίας του πυρηνελουργείου.
Επίσης µία µορφή αξιοποίησης της βιοµάζας είναι η παραγωγή βιοαερίου ή biodiesel και στη
συνέχεια η καύση του σε µονάδες εσωτερικής καύσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή
και σε µικρο-τουρµπίνες. Σηµαντικό είναι το ενδιαφέρον για µονάδες βιοαερίου σε εγκαταστάσεις
βιολογικού καθαρισµού.
Τη βιοµάζα για την παραγωγή ενέργειας µπορούµε να τη κατατάξουµε σε διάφορες κατηγορίες
όπως
1. Ξυλώδης βιοµάζα
2. Μη Ξυλώδης Βιοµάζα
3. Απόβλητα ζώων και Ανθρώπων και προϊόντα βιολογικού καθαρισµού.
Για την κατηγορία 1 αντιπροσωπευτικό παράδειγµα είναι η χρήση της ξυλείας των δασών ή τα
καλλιεργούµενα δάση για υλοτόµηση, είτε τα υπολείµµατα από το κλάδεµα των δενδρώδων
καλλιεργειών,(κληµατίδες κτλ), αυτή χρησιµοποιείται κυρίως για θερµική παραγωγή ενέργειας και
σε µεγαλύτερες εγκαταστάσεις για συµπαραγωγή ηλεκτρισµού-θερµότητας.
Στην 2η κατηγορία περιλαµβάνονται οι ενεργειακές φυτείες όπως π.χ το γλυκό σόργο ή
υπολείµµατα µη δενδρώδων αγροτικών φυτειών όπως το άχυρο. Στην ίδια κατηγορία θα
µπορούσαµε να συµπεριλάβουµε τα υπολείµµατα βιοµηχανικής επεξεργασίας αγροτικών
προϊόντων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το πυρηνόξυλο που χρησιµοποιείται στις
ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας ως καύσιµο για τους λέβητες αλλά και τα απόνερα των
ελαιουργείων (κατσίγαροι) τα οποία είναι τοξικά αλλά έχουν προταθεί µέθοδοι για την ενεργειακή
τους αξιοποίηση [63]
Στην κατηγορία 3 ανήκει η βιοµάζα η οποία παράγεται στους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής
Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) και στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) µε τη µορφή
βιοαερίου το οποίο είναι πλούσιο σε µεθάνιο, συνήθως 50% κ.ο., χωρίς όµως να αποκλείονται
διακυµάνσεις από πολύ χαµηλές συγκεντρώσεις, 25% κ.ο µέχρι και εξαιρετικές, 60% κ.ο. Τέτοιες
µονάδες στη χώρα µας έχουν εγκατασταθεί στους Βιολογικούς Καθαρισµούς Χανίων και
Ηρακλείου αλλά και είναι υπό εγκατάσταση στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων της Ψυτάλλειας
από την ΕΥ∆ΑΠ. Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς στη χώρα µας από µονάδες βιοµάζας για την
παραγωγή ηλεκτρισµού είναι 37.8MW. Μεθάνιο εκλύεται επίσης και από εγκαταστάσεις εκτροφής
ζώων, όπως χοίρων, βοοειδών και πουλερικών, στα σηµεία απόθεσης των περιττωµάτων τους. Η
αρχή λειτουργίας για παραγωγή βιοαερίου από ΧΥΤΑ παρουσιάζεται στο Σχ. 2.11, ενώ
φωτογραφίες από τέτοιες τυπικές διατάξεις παρουσιάζονται στην Σχ. 2.12.
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Σχ. 2.11 Υποδοµή συλλογής αερίου ΧΥΤΑ και αντικατάστασης του φλόγιστρου από µονάδα ∆Π

Σχ. 2.12 Φωτογραφίες εγκαταστάσεων DG/DG-Tri σε ΧΥΤΑ

Οι µονάδες που χρησιµοποιούν τη βιοµάζα ως καύσιµο δεν χρειάζεται να έχουν κάποιο
πρόγραµµα πρόβλεψης της εξόδου τους γιατί αυτή µπορεί να ρυθµιστεί. Όπως και οι συµβατικές
µονάδες παραγωγής προβλέπεται να έχουν κάποια µορφή κατανάλωσης καυσίµου και άρα κάποιας
µορφής συνάρτηση κόστους. Καθώς οι µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα
είναι συχνά ατµοστροβιλικές θα χαρακτηρίζονται από υψηλή τιµή τεχνικού ελαχίστου
συγκρινόµενες µε την τιµή του τεχνικού τους µεγίστου αλλά και από σηµαντικό χρόνο εκκίνησης.
Ειδικά η παραγωγή αερίου ΧΥΤΑ παρουσιάζει τριγωνική µορφή κατά την διάρκεια παραγωγικής
ζωής ενός ΧΥΤΑ, Σχ. 2.13. Εδώ έγκειται και η πολύ καλή προοπτική χρήσης των µικροτουρµπινών
σε ΧΥΤΑ στην κάλυψη δηλαδή των κενών στην αξιοποίηση του παραγόµενου αερίου από τις
µηχανές ΜΕΚ όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στο Σχ. 2.13

Σχ. 2.13 Μοντέλο συνδυασµού µικροτουρµπινών µε ΜΕΚ για την όσο το δυνατό µεγαλύτερη
εκµετάλλευση του παραγόµενου από τον ΧΥΤΑ αερίου
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Για τα δίκτυα διανοµής µε διεσπαρµένη παραγωγή σηµαντική διείσδυση σε βιοµηχανικά δίκτυα
αναµένεται να έχουν µονάδες οι οποίες στηρίζουν την παραγωγή τους στην επεξεργασία λυµάτων.
Συνοψίζοντας τα πλεονεκτήµατα της βιοµάζας είναι:
•
•
•

Μπορεί να αποθηκευθεί η πρώτη ύλη και να χρησιµοποιηθεί µε τη ζήτηση
Μπορεί να αυξήσει τις ευκαιρίες απασχόλησης, ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές, καθώς
δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης ακαλλιέργητων εκτάσεων συµβάλλοντας σε µία
ισορροπηµένη ανάπτυξη της γεωργίας
∆υνατότητα αξιοποίησης παραπροϊόντων τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα
απορρίπτονταν ρυπαίνοντας το περιβάλλον, πλέον µπορούν να συµβάλλουν αποφασιστικά
στην παραγωγή ενέργειας, µειώνοντας την εξάρτηση από εισαγόµενους ενεργειακούς
πόρους.

Το τελευταίο όµως χρονικό διάστηµα υπάρχει σκεπτικισµός για την ευρύτερη διάδοση στα
βιοκαύσιµα από το γεγονός ότι σε µερικές χώρες είτε αποψιλώνονται δάση προκειµένου να δώσουν
τη θέση τους σε καλλιέργειες φυτών για την παραγωγή βιοκαυσίµων, είτε αντικαθιστούν
παραδοσιακές καλλιέργειες τροφίµων δηµιουργώντας πληθωριστικές πιέσεις στην αγορά των
τροφίµων.
Περισσότερες πληροφορίες για την Βιοµάζα και τις προσπάθειες αξιοποίησής της µπορεί να βρει
κανείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βιοµάζας (EUBIA)[64].
2.3.5.2

Μονάδες παραγωγής από Γεωθερµία

Σε κάποιες περιοχές του πλανήτη η θερµοκρασιακή κλίση είναι πάρα πολύ µεγαλύτερη από τη
µέση κλίση των 25 οC/km, µε αποτέλεσµα να έχουν πολύ σηµαντικό ενεργειακό περιεχόµενο.
Οι γεωθερµικές πηγές διακρίνονται σε 4 τύπους
α) Υδροθερµικές µε νερό
β) Υδροθερµικές µε ατµό
γ)Πετροθερµικές
δ) Γεωπιεστικές.
Αυτή η ανανεώσιµη Πηγή ενέργειας έχει αξιοποιηθεί στις χώρες όπου είναι διαθέσιµη, κυρίως
στις περιοχές των γεωτεκτονικών πλακών, π.χ Ισλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ν. Ζηλανδία κτλ για τη
θέρµανση χώρων όπως και θερµοκηπίων ή για την αξιοποίηση της θερµότητας σε βιοµηχανικές
διεργασίες.
Σε περιοχές όπου το περιεχόµενο της γεωθερµικής ενέργειας είναι υψηλό µπορεί να αξιοποιηθεί ο
ατµός σε ατµοστροβιλικές µονάδες παραγωγής. Έτσι οι µονάδες παραγωγής από γεωθερµία είναι
ουσιαστικά ατµοστρόβιλοι και λειτουργούν ως µονάδες βάσης. Οι εγκαταστάσεις γεωθερµίας
χαρακτηρίζονται από υψηλό κόστος εγκατάστασης και από πολύ χαµηλό έως µηδενικό κόστος
παραγωγής. Εποµένως µπορούµε να θεωρήσουµε ότι οι µονάδες αυτές λειτουργούν στη µέγιστη
δυνατή ισχύ τους αν αυτό είναι εφικτό αφού το µεταβλητό κόστος τους είναι πάρα πολύ χαµηλό
συγκρινόµενο µε τις νέες τεχνολογίες.
Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής οι οποίες να αξιοποιήσουν την ενέργεια από τη γεωθερµία δεν
αναµένεται να εγκατασταθούν ως µονάδες διεσπαρµένης παραγωγής σε µικροδίκτυα Χαµ. Τάσης.
Παρ’ όλα αυτά σε νησιωτικά δίκτυα έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν τέτοιες µονάδες,
όπως για παράδειγµα στα συστήµατα της Γουαδελούπης, 5MW, και 20 MW στο νησί S.Miguel στις
Αζόρες. Στη χώρα µας είχε εγκατασταθεί ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των
2MW στη Μήλο, αλλά λόγω περιβαλλοντικών προβληµάτων από τις γεωτρήσεις και το υψηλό
θείο, υπολειτουργεί. Στη Λέσβο και το Νοµό Σερρών έχουν γίνει γεωτρήσεις για τη θέρµανση
θερµοκηπίων ενώ στην Κίµωλο λειτουργεί µονάδα αφαλάτωσης µε γεωθερµία. Επίσης έχει δοθεί
άδεια εγκατάστασης 8 MW για την κατασκευή εργοστασίου της ∆ΕΗ στην Λέσβο.
Αν συνέχιζε να λειτουργεί το εργοστάσιο στη Μήλο τότε τα αποτελέσµατα για το πρώτο τρίµηνο
του 2006 συνοψίζονται στον παρακάτω Πιν. 2-12. Εποµένως τέτοιου είδους µονάδες αναµένεται να
έχουν σηµαντική επίπτωση στα συστήµατα που πρόκειται να εγκατασταθούν, οδηγώντας σε
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σηµαντική µείωση του κόστους καυσίµου, αλλά και µείωση της απορρόφησης ενέργειας από τις µη
ελεγχόµενες µονάδες ΑΠΕ.
Πιν. 2-12 Αποτελέσµατα από την ανάλυση στη Μήλο µε και χωρίς Γεωθερµικές µονάδες

Κόστος
Λειτουργίας (€)

Mazout
(kt)

Diesel
(klt)

Αποκοπή
αιολικής
Παραγωγής
(kWh)

∆ιείσδυση
ΑΠΕ (%)

308065.71
1140772
9451
168121.30
55.12
Mε γεωθερµία
605092.17
2006266
146716
126156.41
13.52
Χωρίς
Γεωθερµία
Οι αλγόριθµοι που παρουσιάζονται παρακάτω είναι εφικτό να λάβουν τέτοιου είδους
περιορισµούς αλλά σε γενικές γραµµές η περαιτέρω ανάλυση και µοντελοποίηση τέτοιων πηγών
αναφέρεται περισσότερο σε εξειδικευµένα συστήµατα. Από τώρα κι έπειτα αυτού του είδους οι
µονάδες θα θεωρούνται ως µονάδες µε συγκεκριµένο τεχνικό µέγιστο, ελάχιστο, εντασσόµενες
κατά προτεραιότητα και µε σχεδόν µηδενικό µεταβλητό κόστος.
Χρήσιµες πληροφορίες για την τεχνολογία των µονάδων γεωθερµίας µπορεί να αναζητήσει στο
βιβλίο [65] καθώς και στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής εταιρείας για τη Γεωθερµία [66].
Εφαρµογές της Γεωθερµίας στην περιοχή των Βαλκανίων περιγράφονται σε κάποια από τις
αναφορές του προγράµµατος VBPC-RES [67].

2.3.5.3 Μονάδες παραγωγής εκµεταλλευόµενες παλίρροια και κύµατα.
Αυτού του τύπου οι µονάδες δεν αναµένεται να έχουν διείσδυση σε επίπεδο της τοπικής διανοµής
και απαιτούν συγκεκριµένες τοποθεσίες εγκατάστασης.
Η τεχνολογία που απαιτείται για να µετατραπεί παλιρροιακή ενέργεια σε ηλεκτρισµό µοιάζει πολύ
µε την τεχνολογία που χρησιµοποιείται σε παραδοσιακά υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Η µεν
ενέργεια από την παλίρροια είναι προβλέψιµη στις τοποθεσίες στις οποίες υπάρχει αξιόλογο
δυναµικό. Βασικό µειονέκτηµά της είναι οι πολύ λίγες τέτοιες τοποθεσίες και το γεγονός ότι µέσα
στη διάρκεια της ηµέρας, το χρονικό διάστηµα λειτουργίας δεν υπερβαίνει τις 10 ώρες.
Aντιπροσωπευτικότερo έργα αυτής της κατηγορίας είναι το έργο των 240MW στην Βρετάνη της
Γαλλίας (La Rance Tidal Barrage), ενώ προσπάθειες βέλτιστης κατανοµής ενός τέτοιου τύπου
µονάδας παρατίθενται στην εργασία [68].
Τα συστήµατα ενέργειας παραγωγής ενέργειας από κύµατα µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις
οµάδες:
• Συσκευές στην Ακτή (Shoreline devices), µε παράδειγµα την εγκατάσταση στο νησί
islay στη Σκωτία, µε πειραµατική διάταξη ισχύος 75kW [69,70].
• Συσκευές κοντά στην Ακτή (Near Shore devices) σε µέτρια βάθη νερών (20-25 µέτρα),
σε αποστάσεις µέχρι 500 µέτρα από την ακτή
• Συσκευές σε απόσταση από την Ακτή (Offshore devices), εκµεταλλεύονται το δυναµικό
των κυµάτων σε βαθιά νερά 25 µέτρα.
Για τις 2 τελευταίου τύπου συσκευές σηµαντική πρόοδο αποτελεί το εργοστάσιο τύπου PELAMIS
µε αυξανόµενες εγκαταστάσεις στην Πορτογαλία και τη Σκωτία [71].
Η παραγωγή εξαρτάται από τη δύναµη των κυµάτων µε αποτέλεσµα η παραγωγή ενέργειας να
παρουσιάζει διακυµάνσεις από µέρα σε µέρα και από ώρα σε ώρα. Η επιλογή των τοποθεσιών
απαιτεί περιοχές µε έντονο και επαναλαµβανόµενο κυµατισµό, αρκετές φορές το έτος. Μέριµνα
πρέπει να λαµβάνεται για την αντοχή των κατασκευών στις ακραίες καιρικές συνθήκες.
Η τεχνολογική πρόοδος στον τοµέα των µεθόδων παραγωγής ενέργειας από τα κύµατα
παρουσιάζεται συνοπτικά και στις εργασίες [72,73].
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Αποθήκευση Ενέργειας-∆ιαχείριση ζήτησης

Βασική διαφορά µεταξύ της ενέργειας και ιδιαίτερα της ηλεκτρικής και των υπολοίπων
παραγόµενων αγαθών είναι ότι η µαζική αποθήκευσή της είναι τεχνικά δύσκολο όσο και ακριβό
εγχείρηµα. Λόγω όµως της σηµασίας που η δυνατότητα αποθήκευσης έχει για την µείωση του
κόστους και την ασφαλή και διαρκή τροφοδοσία της αγοράς µε οποιοδήποτε αγαθό, η αποθήκευση
ηλεκτρισµού µπορεί να επιφέρει σηµαντικά οφέλη στην ασφαλή και οικονοµική λειτουργία ενός
∆∆ και κατ’ επέκταση ενός ΣΗΕ.
Αποθήκευση ενέργειας γενικά στην παρούσα διδακτορική διατριβή θεωρείται ότι µπορεί να γίνει
µε έναν από τους παρακάτω τρόπους :
1. Αποθήκευση ηλεκτρισµού σε τέτοια µορφή ώστε να είναι εφικτό να ξαναπάρουµε
ηλεκτρισµό. Τέτοιο παράδειγµα είναι οι αποθηκευτικές διατάξεις όπως οι µπαταρίες, η
αντλησιοταµίευση κτλ
2. Μετατροπή ηλεκτρισµού σε θερµότητα ή της θερµότητας που παράγεται από κάποια
διεργασία παραγωγής ηλεκτρισµού προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως θερµική ενέργεια
σε µεταγενέστερη χρονική στιγµή.
3. Χρήση Ηλεκτρισµού για παραγωγή αποθήκευση κάποιας πηγής ενέργειας, π.χ υδρογόνο
ή κάποιου άλλου αγαθού π.χ συµπιεσµένο CO2, νερό, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί σε
κάποια άλλη χρονική στιγµή,
4. Προγράµµατα ∆ιαχείρισης της ζήτησης µε ενεργό συµµετοχή των φορτίων
Τα 3 πρώτα σηµεία αποτελούν θα µας απασχολήσουν στο κεφάλαιο 6, ενώ το 4ο αποτελεί ένα από
τα αντικείµενα που παρατίθενται στο κεφάλαιο το σχετικό για τα µικροδίκτυα, το κεφάλαιο 4.
Κάποιες γενικές έννοιες παρατίθενται όµως και αµέσως παρακάτω.
Η διακύµανση των τιµών ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια µίας ηµέρας, η αυξανόµενη
παραγωγή από ΑΠΕ σε στιγµές διαφορετικές από την κατανάλωση αλλά και η πρόοδος της έρευνας
στις αποθηκευτικές διατάξεις έχουν αυξήσει το ενδιαφέρον για τις διατάξεις που διευκολύνουν την
επίτευξη των τρόπων αποθήκευσης 1-4. Συνεπώς, οι διατάξεις αποθήκευσης αναµένεται να
διεισδύσουν ολοένα και περισσότερο στα δίκτυα διανοµής καθώς θα µπορέσουν να συµβάλλουν
στην απαραίτητη σύγκλιση παραγωγής και κατανάλωσης που θα επιτρέπει, όποτε είναι αυτό
σκόπιµο, τη νησιδοποίηση αυτών των δικτύων και την αυτόνοµή τους λειτουργία. Επιπρόσθετα, η
προσθήκη παραγωγής από ΑΠΕ συχνά δε συµπίπτει χρονικά µε τη ζήτηση από την πλευρά των
καταναλωτών ή οι διακυµάνσεις της να δηµιουργούν προβλήµατα στη διαχείριση ενέργειας. Η
αποθήκευση της παραγόµενης ενέργειας και η µετέπειτα χρήση της σε διαστήµατα όπου θα υπάρχει
ζήτηση, θα βοηθούσε ώστε να εκµεταλλευτούµε πλήρως τα πλεονεκτήµατα που παρέχουν οι ΑΠΕ.
Επιπλέον σε αυτή την περίπτωση µπορεί να γίνει καλύτερη διαχείριση της παραγόµενης ενέργειας
αφού πλέον περιορίζεται η πιθανότητα µη επαρκούς ενέργειας τη στιγµή που θα ζητηθεί,
επιτρέποντας τη δηµιουργία περισσότερο µακροπρόθεσµων σχεδίων διαχείρισης και αναβάλλοντας
κάποιες επενδύσεις επέκτασης δικτύων. Η µείωση της αβεβαιότητας της παραγωγής από ΑΠΕ δίνει
τη δυνατότητα για την επίτευξη αξιοπιστίας εφάµιλλης ενός συµβατικού συστήµατος παραγωγής
ενέργειας (π.χ. γεννήτριες ντίζελ) και ανοίγει το δρόµο για τη δηµιουργία συστηµάτων παραγωγής
ενέργειας που βασίζονται αποκλειστικά και µόνο σε ανανεώσιµες πηγές. Με τον τρόπο αυτό,
ακόµη και αποµακρυσµένοι οικισµοί, των οποίων η διασύνδεση αναµένεται να είναι ένα ακριβή ή
και απαγορευτική εξαιτίας περιβαλλοντικών περιορισµών, µπορούν να απολαύσουν ικανοποιητικά
επίπεδα αξιοπιστίας σε σχετικά χαµηλότερο κόστος, αν η διαχείριση των αποθηκευτικών διατάξεων
γίνει το κοµβικό σηµείο της ελέγχου λειτουργίας τους, όπως η αντιµετώπιση που προτείνεται στο
κεφάλαιο 6 και ειδικότερα στην ενότητα 6.8.
Στα δίκτυα διανοµής, σύµφωνα µε το όραµα της Ε.Ε, όπως παρουσιάστηκε στην ενότητα 2.1,
αναµένεται σηµαντική διείσδυση µονάδων ΣΗΘ. Συχνά η ζήτηση θερµότητας/ψύξης δε συµβαδίζει
µε την ηλεκτρική ζήτηση αλλά ούτε και µε τις τιµές της αγοράς ηλεκτρισµού. Κατά συνέπεια µία
µονάδα ΣΗΘ ενδέχεται να οδηγηθεί σε αντιοικονοµική λειτουργία και να µην είναι δυνατή η
σύγκλιση παραγωγής των δύο αυτών µορφών ενέργειας. Πέραν από τις αποθηκευτικές διατάξεις
για την ηλεκτρική ενέργεια οι οποίες µπορούν να συνεισφέρουν στην άµβλυνση τέτοιων
ζητηµάτων, η πρόοδος στον τοµέα της εξέλιξης των διατάξεων αποθήκευσης θερµικής ενέργειας

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

49

µπορεί να συµβάλλει µε τη σειρά της στην άµβλυνση τέτοιων φαινοµένων. Πλέον µε τη χρήση
διατάξεων θερµικής αποθήκευσης η παραγωγή αυτών των µονάδων δεν είναι αναγκαίο να
ακολουθεί ακριβώς τις θερµικές ανάγκες του κτιρίου ή της περιοχής στην οποία είναι
εγκατεστηµένη και ο παραγόµενος ηλεκτρισµός να παύσει να θεωρείται υπό –προϊόν από το οποίο
τα πρόσθετα οικονοµικά οφέλη είναι καλοδεχούµενα αλλά όχι αυτοσκοπός λειτουργίας, αλλά
µπορεί να παραχθεί θερµότητα κατά περιόδους στις οποίες η πώληση του παραγόµενου
ηλεκτρισµού µπορεί να προσφέρει σηµαντικά οφέλη για τον κάτοχό της. Ειδικά για δίκτυα στα
οποία αναµένεται να υπάρχει κοινός στόχος για την ταυτόχρονη βελτιστοποίηση της παραγωγής
θερµότητας και ηλεκτρισµού, όπως πχ ένα ενεργειακό πάρκο ή µια βιοµηχανική περιοχή, η χρήση
τέτοιων διατάξεων µπορεί να συµβάλλει αποφασιστικά στη µείωση του κόστος.
Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα της ηλεκτρικής ενέργειας είναι ότι µπορεί αποδοτικά να µετατραπεί
σε κάποιο άλλο αγαθό το οποίο µπορεί µε τη σειρά του πιο εύκολα από ότι µια πηγή ενέργειας να
αποθηκευτεί και να χρησιµοποιηθεί κατάλληλα. Μία τέτοια διαδικασία µπορεί να θεωρηθεί ως
αποθήκευση ενέργειας καθώς η διαχείριση τέτοιου είδους αποθήκευσης µπορεί να µεταβάλλει τη
ζήτηση ηλεκτρισµού σε περιόδους κατά τις οποίες είναι περισσότερο οικονοµικά ή περιβαλλοντικά
ωφέλιµο να αποθηκευτεί.
Για τους παραπάνω λόγους έχουν ενταθεί ερευνητικές προσπάθειες στον τοµέα της ανάπτυξης,
και της διάδοσης της αποθήκευσης ενέργειας και ειδικότερα της ηλεκτρικής. Οι ερευνητικές
προσπάθειες συνοψίζονται στους εξής τοµείς και επιµέρους σηµεία, όπως παρουσιάζουν οι µελέτες
του συνδέσµου για τις αποθηκευτικές διατάξεις [74], αλλά και του συνδέσµου Ευρωπαίων
κατασκευαστών Μπαταριών σε πρόσφατη αναφορά τους [75].
Α) Κατασκευαστικά
1. Χρήση νέων υλικών για την κατασκευή αποθηκευτικών διατάξεων
2. Μείωση του κόστους εγκατάστασης και κατασκευής αυτών των διατάξεων
3. Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την χρήση τέτοιων διατάξεων αναφορικά
µε την ανακύκλωσή τους µετά το πέρας της διάρκειας ζωής τους
4. Μείωση των ενεργειακών απωλειών κατά τη µετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε
κάποια άλλη µορφή και συνεπώς βελτίωση της απόδοσης της διαδικασίας αποθήκευσης
και επανέγχυσης της ενέργειας στο δίκτυο.
5. Μείωση του µεγέθους και του βάρους αυτών των διατάξεων ώστε να µπορούν να
χρησιµοποιούνται σε ολοένα και περισσότερες εφαρµογές.
6. Τη δηµιουργία των µοντέλων πρόβλεψης διάρκειας ζωής και την κατανόηση µηχανισµών
γήρανσης τους [76]
7. Την αύξηση του χρόνου ζωής τους.
Β) Λειτουργία και ένταξη στο δίκτυο:
1. Τη µοντελοποίηση της λειτουργίας αυτών των διατάξεων
2. Τη διαδικασία διαχείρισης αυτών των διατάξεων ώστε να µεγιστοποιηθούν τα οφέλη για
το δίκτυο
3. Τη συνεργασία τέτοιων διατάξεων µε τις µονάδες ΑΠΕ σχηµατίζοντας υβριδικά
συστήµατα ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα σε αποµακρυσµένες περιοχές του δικτύου.
4. Τη διαδικασία ελέγχου για τη χρήση της ενέργειας από ένα αυτόνοµο δίκτυο.
Γ) Ρυθµιστικό και νοµικό πλαίσιο
1. Την αποτίµηση της αξίας που µπορούν να προσφέρουν σε ένα δίκτυο η χρήση και
περαιτέρω διάδοση των αποθηκευτικών διατάξεων
2. Τις αλλαγές στο Ρυθµιστικό –πλαίσιο –regulatory framework που απαιτούνται ώστε να
προσφέρονται ικανοποιητικά έσοδα για την αποπληρωµή των επενδύσεων σε
αποθηκευτικές διατάξεις και να ορίζονται οι όροι λειτουργίας τέτοιων διατάξεων.
Περισσότερες λεπτοµέρειες για τις επι µέρους λεπτοµέρειες και εφαρµογές των αποθηκευτικών
διατάξεων µε σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση και παρουσίαση των µεθόδων αποθήκευσης
ενέργειας παρατίθενται στο κεφάλαιο 6.
Η έµφαση δίνεται στη µελέτη των θεµάτων της Β οµάδας µε έµφαση στη δυνατότητα µείωσης
κόστους λόγω κυκλικής αποθήκευσης, την κατά το δυνατόν αποτελεσµατικότερη χρήση των ΑΠΕ
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µε τη βοήθεια διατάξεων αποθήκευσης οι οποίες είτε θα συνεισφέρουν στην παροχή στρεφόµενης
εφεδρείας, είτε στην αποθήκευση περίσσειας ενέργειας από ΑΠΕ΅. Εξετάζεται επίσης πως η
συνδιασµένη διαχείριση µίας αποθηκευτικής διάταξης για τους 2 παραπάνω στόχους µπορεί να
συµβάλλει αποφασιστικά στην αύξηση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας ενός αυτόνοµου
συστήµατος µε αρκετά οικονοµικό τρόπο, µε το παράδειγµα του αυτόνοµου συστήµατος της
Κύθνου [77].
Τέτοιου είδους αναλύσεις προϋποθέτουν τη µελέτη της ενεργειακής µοντελοποίησης αυτών των
διατάξεων, είτε για παροχή εφεδρείας είτε για την αποθήκευση και χρήση ενέργειας από αυτές. Η
παρουσίαση της µοντελοποίησης που υλοποιήθηκς καθώς και οι σχετικοί αλγόριθµοι που
αναπτύχθηκαν για τη µελέτη των παραπάνω θεµάτων. παρουσιάζονται στο ίδιο κεφάλαιο.

2.4.1

Προγράµµατα ∆ιαχείρισης ζήτησης-Demand Side Management & Demand
Side Bidding

Πέραν όµως από την αποθήκευση ενέργειας, η χρήση τεχνικών ελέγχων του φορτίου µπορεί να
βοηθήσει στην κατά το δυνατόν αποτλεσµατικότερη διαχείριση των ∆∆.
Οι δυνατότητες των φορτίων στον έλεγχο και τον προγραµµατισµό λειτουργίας δικτύων διανοµής
µπορούν να διακριθούν σε 3 κατηγορίες και µία σύντοµη περιγραφή τους δίνεται ανµέσως µετά :
1. Απλή µείωση της ζήτησης µε συγκεκριµένο τρόπο χωρίς καµία άλλη προσφορά στους
διαχειριστές των συστηµάτων ηλεκτρικής ενέργειας σε περιόδους κρίσεων του δικτύου.
2. ∆υνατότητα διακοπής ή αναβολής της τροφοδότησης φορτίων, είτε µε µακροπρόθεσµα
συµβόλαια, είτε µε υποβολή προσφοράς φορτίων σε περιόδους κρίσεων του δικτύου.
3. Έλεγχος φορτίων τα οποία µπορούν να παράγουν κάποιο αγαθό, να το αποθηκευύσουν
και να το χρησιµοποιήσουν στη συνέχεια
2.4.1.1 Προγράµµατα διαχείρισης ζήτησης Demand Side Management (DSM)
Στο παραδοσιακό περιβάλλον της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας οι καθετοποιηµένες επιχειρήσεις
ηλεκτρικής ενέργειας πρότειναν µέτρα διαχείρισης της ζήτησης προκειµένου να επιτύχουν
µεγαλύτερο βαθµό χρησιµοποίησης των εγκαταστάσεων τους και περιορισµό των αιχµών της
ηλεκτρικής ενέργειας. Για την επίτυεξη ενός τέτοιου στόχου είτε χρησιµοποιούνται καµπάνιες
ευαισθητοποίησης των πολιτών συνεπικουρούµενες από οικονοµικά κίνητρα. Με τον τρόπο αυτό
είχαν και δυνατότητα περιορισµού της αύξησης της ζήτησης ειδικά σε περιόδους αιχµής και να
εξοικονοµήσουν πόρους για την κατασκευή έργων ανάπτυξης δικτύου.
Τέτοιου είδους προγράµµατα έχουν υλοποιηθεί κατά καιρούς από τις διάφορες ηλεκτρικές
εταιρίες ή χρηµατοδοτούνται από αρµόδιους ενεργειακούς φορείς, όπως το Υπουργείο
Ανάπτυξης.Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιων µέτρων στη χώρα µας είναι το πρόγραµµα
αντικατάστασης λαµπτήρων πυρακτώσεως από την ∆ΕΗ και το Ενεργειακό Κέντρο της
περιφέρειας Κρήτης [78] µε λαµπτήρες εξοικονόµησης ενέργειας αλλά και η προσφορά νυχτερινού
τιµολογίου.
Μία άλλη µέθοδος που αξιοποιήθηκε από τις διάφορες ηλεκτρικές εταιρίες ήταν και η διαδικασία
άµεσου ελέγχου φορτίου Direct load Control (DLC) µια παραδοσιακή τεχνική για τη διαχείριση της
ζήτησης από τις καθετοποιηµένες εταιρίες ηλεκτρισµού δίνοντας τη δυνατότητα στους
καταναλωτές µειωµένου τιµολογίου σε ορισµένα φορτία όπως κλιµατιστικά, στεγνωτήρια ρούχων
και θερµοσίφωνες να µειώσουν τη ζήτηση τους κατά τη διάρκεια των αιχµών και να την
µεταφέρουν σε ώρες µειωµένου φορτίου.
Τέτοιου είδους προγράµµατα συνήθως µεταβάλλουν κατά σχετικά συγκεκριµένο τρόπο τη ζήτηση
και οι χειριστές δικτύων διανοµής δεν έχουν καµία δυνατότητα ελέγχου αυτών των φορτίων κατά
βούληση ειδικά σε περιόδους επειγουσών –ανασφαλών καταστάσεων του δικτύου. Για τη µελέτη
της επίδρασης τέτοιων µέτρων σηµαντικά µπορεί να συµβάλλει το λογισµικό το οποίο αναπτύχθηκε
για τους σκοπούς της διδακτορικής διατριβής και παρουσιάζεται στην υπό-ενότητα 3.2.6.
2.4.1.2

Προγράµµατα Υποβολής Προσφορών από τους Καταναλωτές –Demand Side
Bidding (DSB)
Στην απελευθερωµένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, είναι εφικτό οι καταναλωτές να συµµετέχουν
στη διαµόρφωση της ζήτησης υποβάλλοντας προσφορές για την ισχύ που θα ήθελαν είτε να
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καταναλώσουν σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή είτε να αποκοπεί σε κάποια άλλη χρονική στιγµή.
Τέτοια προγράµµατα χρησιµοποιούνται από τις εταιρίες ηλεκτρισµού των ΗΠΑ όπως περιγράφεται
στην εργασία [79]. Επίσης προτείνεται η χρήση των φορτίων σε συνδυασµένη χρήση τόσο σε
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όσο και σε αγορά στρεφόµενης εφεδρείας όπως περιγράφεται στην
εργασία [80]. Στη Φινλανδία, οι βιοµηχανίες χαρτιού είναι δυνατόν µε πιο µακροπρόθεσµα
συµβόλαια, να δίνουν τη δυνατότητα διακοπής τροφοδοσίας τους στο διαχειριστή του συστήµατος
µεταφοράς µε τη µορφή συµβολαίου παροχής βοηθητικών υπηρεσιών.
Η προσέγγιση που πραγµατοποιείται στην παρούσα διδακτορική διατριβή θέλει τα φορτία να µη
δεσµεύονται από µακροπρόθεσµα συµβόλαια για να παρέχουν τέτοιου είδους βοηθητικές
υπηρεσίες, αλλά να υποβάλλουν τακτικά τις προσφορές τους σε έναν τοπικό ελεγκτή ανάλογα µε
τις συνθήκες της εξωτερικής αγοράς, δηλώντας την ποσότητα φορτίου προς εξυπηρετήση ή
αποκοπή. Επιπλέον, µπορούν να υποβάλουν προσφορές ώστε ο Κεντρικος ελεγκτής ενός
µικροδικτύου να θεωρήσει κάποια φορτία ως δυνατόν να αποκοπούν σε περίπτωση διακοπής της
τροφοδοσίας από το ανάντη δίκτυο. Όλες αυτές οι εφαρµογές και η υλοποίηση τους σε πρωτότυπο
λογισµικό παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 4.
Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις, αντίθετα µε τα προγράµµατα διαχείρισης ζήτησης, δίνουν
σηµαντικά µεγαλύτερη ευελιξία χειρισµών στους ∆ιαχειριστές ∆∆ αυξάνοντας το βαθµό στατικής
ασφάλειας ακόµη και καταναλωτών που δε συµµετέχουν σε τέτοιου είδους προγράµµατα. Ειδικά
για τα µικροδίκτυα τα οφέλη από την παροχή δυνατότητα αποκοπής χαµηλής προτεραιότητας
φορτίων για τη στατικά ασφαλή λειτουργία του σε περίπτωση σφάλµατος στο ανάντη δίκτυο
περιγράφονται στην ενότητα 4.9.

2.4.2

Ελεγχόµενα φορτία µε ενσωµατωµένη «δυνατότητα» αποθήκευσης

Σηµαντικό ρόλο στις δυνατότητες ελέγχου, επιπλέον από τις αποθηκευτικές διάταξεις, αναµένεται
να διαδραµατίσουν φορτία των οποίων η κατανάλωση µπορεί να είναι ελεγχόµενη χωρίς να
δηµιουργούνται ιδιαίτερα προβλήµατα στους τελικούς χρήστες τους από τη µεταφορά της στιγµής
εξυπηρέτησης τους. Συνήθως τέτοιου είδους φορτία εµπεριέχουν και κάποια µορφής αποθήκευση,
ώστε ο τελικός χρήστης να έχει διαθέσιµο κάποιο αγαθό τη στιγµή που το χρειάζεται. Επίσης
µπορούν χωρίς παρεµπόδιση της ανάγκης που καλύπτουν να ελέγχονται ως προς το χρόνο ένταξήςαποσύνδεσής τους αλλά και ως προς την ισχύ που απορροφούν. Σχετικό τέτοιο παράδειγµα είναι η
παραγωγή θερµότητας µέσω ηλεκτρισµού σε περιόδους ωφέλιµες για το δίκτυο και η αποθήκευση
της σε διάφορες κατάλληλες διατάξεις,υπό-ενότητα 6.2.2, ώστε να µην απαιτηθεί η παραγωγή της
από το δίκτυο σε ώρες κατά τις οποίες το σύστηµα είναι σε υπό πίεση. Στην εργασία [81]
περιγράφεται η διαδικασία αποθήκευσης της παραγόµενης ισχύος από αιολικό πάρκο σε µονάδες
ηλεκτρικής θέρµανσης µε δυνατότητα αποθήκευσης θερµότητας σε κεραµικά πλακίδια στις
κατοικίες στο νησί Cuttyhank. Γενικές πολιτικές για την ενσωµάτωση αιολικής ενέργειας σε
αποµονωµένους οικισµούς και νησιά σε ψυχρά κλίµατα όπως της περιοχής new England,
περιγράφονται στην [82].
Μελέτη για την επίδραση της εγκατάστασης heat boilers σε δίκτυα της ∆ανίας και της Φιλανδίας
παρουσιάζεται στην εργασία [83]. Πιο συγκεκριµένα αναλύονται οι επιπτώσεις από την
εγκατάστασης Αντλιών θερµότητας και Ηλεκτρικών θερµαντικών σωµάτων για την
αποτελεσµατικότερη διείσδυση της αιολικής ενέργειας σε δίκτυα µε υψηλές απαιτήσεις σε
θέρµανση και µεγάλη διείσδυση τόσο ΣΗΘ, όσο και αιολικής παραγωγής. Τα οφέλη από την
προτεινόµενη µέθοδο συνίστανται στη µείωση της έστω και µικρής αποκοπής αιολικής παραγωγής0.1% που όµως για τους ιδιοκτήτες τέτοιων µονάδων παραγωγής η αύξηση των εσόδων τους φτάνει
το 2.6%. Επιπρόσθετα, εξοµαλύνονται οι τιµές στις αγορές εξισορρόπησης ενέργειας και
µειώνονται οι ώρες στις οποίες αυτή η τιµή σε αυτήν την αγορά είναι µηδενικές. Στον αντίποδα για
το σύστηµα µειώνεται η παραγωγή θερµότητας µε συµβατικά καύσιµα και τόσο οι σχετικοί ρύποι,
όσο και το κόστος για την ικανοποίηση της θερµικής ζήτησης. Σε ένα µικρό νησί των Faroe,
προτείνεται η χρήση θερµαντικών και αποθηκευτικών διατάξεων είτε για την παραγωγή ζεστού
νερού χρήσης είτε για τη θέρµανση χώρων για την ενσωµάτωση της αιολικής ενέργειας και τη
µείωση της αποκοπτόµενης ενέργειας [84].

52

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εκτός από την χρήση ελεγχόµενων θερµικών φορτίων, σηµαντική µπορεί να είναι η παραγωγή
υδρογόνου µέσω µονάδων ΑΠΕ. Με τον τρόπο αυτό το παραγόµενο υδρογόνο µπορεί να
χρησιµοποιηθεί είτε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είτε στις µεταφορές µε τη βοήθεια
κάποιας κυψέλης καυσίµου. Οι ερευνητικές προσπάθειες στην Ε.Ε στην περιοχή της αξίποιήσης
του υδρογόνου για αυτό το σκοπό παρουσιάζονται στην εργασία [37].
Η αποθήκευση νερού απαιτεί την κατασκευή κατάλληλης δεξαµενής η οποία είναι σαφώς
λιγότερο περίπλοκη τεχνικά και φυσικά πολύ λιγότερο δαπανηρή από ότι οι µέθοδοι θερµικής
αποθήκευσης ή οι ακριβές και εν εξελίξει µέθοδοι αποθήκευσης του υδρογόνου. Υπάρχουν αρκετές
περιοχές στον πλανήτη και στη χώρα µας, στις οποίες δεν υπάρχει αρκετή ποσότητα νερού και
εκτός από την µεταφορά του µε κατάλληλα πλοία, εφαρµόζεται η µέθοδος της αφαλάτωσης. Η
αφαλάτωση απαιτεί σηµαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας οπότε µπορεί να µεταφερθεί η
παραγωγή νερού σε χρονικές στιγµές που είναι περισσότερο επωφελές για το σύστηµα να παραχθει,
να αποθηκευθεί και να χρησιµοποιηθεί από τους τελικούς χρήστες.
Περισσότερες λεπτοµέριες για αυτού του είδους εφαρµογές,τη µοντελοποίηση που χρειάζεται για
την αντιµετώπιση τέτοιου είδους φορτίων την πρόταση αντιµετώπισή τους από τους χειριστές
τέτοιου είδους συστηµάτων παρατίθενται στο κεφάλαιο 6, µε µεγαλύτερη έµφαση στην τεχνολογία
αφαλλάτωσης αντίστορφής όσµωσης (RΟ).
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3 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ∆ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3.1

Εισαγωγή

Η υπερθέρµανση του πλανήτη εξαιτίας των ατµοσφαιρικών ρύπων και τα υπόλοιπα δυσµενή
αποτελέσµατα για τη υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών εξαιτίας των ατµοσφαιρικών ρύπων
οδήγησαν στην αναζήτηση λύσεων για τη µείωση των εκποµπών των αερίων αυτών. Συντονισµένη
προσπάθεια για το σκοπό αυτό από τις χώρες του ΟΗΕ, ήταν η υιοθέτηση του Πρωτοκόλλου του
Κιότο [85], οι κυβερνήσεις των περισσοτέρων χωρών, δυστυχώς όµως όχι και των πιο ρυπογόνων,
έχουν επικυρώσει. Μία από τις δυνατότητες που προβλέπει το πρωτόκολλο αυτό για την µείωση
των εκποµπών ρύπων διαφόρων εταιριών είναι και η ανάπτυξη του συστήµατος εµπορίας Ρύπων.
Το εµπόριο αυτό µπορεί να προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες σε κάποιες εταιρίες για
την πώληση δικαιωµάτων ρύπων σε άλλες εταιρίες που ρυπαίνουν περισσότερο. Μάλιστα στη
Λειψία, λειτουργεί το Χρηµατιστήριο Εµπορίας Ρύπων CO2 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Χρηµατιστηρίου Ενέργειας (European Energy eXcahnge) [86] κατά τα πρότυπα του οποιοδήποτε
χρηµατιστηρίου.
Παράλληλα, υπάρχει σηµαντικό ενδιαφέρον στη βιβλιογραφία για την ανάπτυξη Μηχανισµού
«Καθαρής» Ανάπτυξης (Clean Development Mechanism (CDM)) είτε για επένδυση σε βιώσιµη
ανάπτυξη σε αναπτυσσόµενες Χώρες [87] ή για µείωση των εκποµπών ρύπων σε βιοµηχανικά
ανεπτυγµένες Χώρες όπως στην Ιαπωνία [88] και τον Καναδά [89]. Με αυτόν τον τρόπο οι εταιρίες
οι οποίες δεν µπορούν να µειώσουν τους ρύπους που παράγουν κατά την παραγωγική διαδικασία
τους, προσπαθούν να εκτελέσουν έργα που θα µειώνουν τους ρύπους σε άλλες χώρες και να
πιστώνονται αυτήν την µείωση. µε τη µορφή της Κοινής Υλοποίησης (Joint Implementation (JI)).
Στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής, υπάρχουν τρεις κύριοι άξονες για τη µείωση των ρύπων :
1. Μείωση εκπεµπόµενων ρύπων στο σηµείο παραγωγής τους
2. ∆έσµευση και Αποθήκευση του CO2 (Carbon dioxide Capture and Storage (CCS)).
3. Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργεια χρησιµοποιώντας τεχνολογίες παραγωγής µε
χαµηλότερα επίπεδα εκποµπής ρύπων π.χ. αλλαγή καυσίµου στο ενεργειακό µείγµα από
άνθρακα και πετρέλαιο σε Φυσικό αέριο, πυρηνική ενέργεια αλλά κυρίως µε τη βοήθεια
τεχνολογιών όπως ΑΠΕ, Συµπαραγωγή και µείωση της κατανάλωσης.
∆εδοµένης και της ανάπτυξης του συστήµατος εµπορίας ρύπων η κατά το δυνατόν ακριβέστερη
εκτίµηση των ρύπων που µπορούν να αποφευχθούν από την εγκατάσταση µονάδων διεσπαρµένης
παραγωγής σε ένα ΣΗΕ έχει πλέον και οικονοµικές επιπτώσεις. Το αντικείµενο του παρόντος
κεφαλαίου είναι η παρουσίαση της µεθοδολογίας που αναπτύχθηκε για την αποτίµηση των
δυνατοτήτων των µονάδων διεσπαρµένης παραγωγής να µεταβάλλουν τους ρύπους του ανάντη
δικτύου στο οποίο συνδέονται. Ακολουθεί µία πολύ σύντοµη περιγραφή των σηµείων 1 και 2, πριν
την παρουσίαση της µεθοδολογίας.

3.1.1

Μείωση εκπεµπόµενων ρύπων στο σηµείο παραγωγής τους

Οι περιβαλλοντικοί κανονισµοί στις διάφορες χώρες επιβάλλουν κανόνες αναφορικά µε τα όρια
των εκπεµπόµενων ρύπων από µία µονάδα ηλεκτροπαραγωγής [90]. Επιβάλλονται τέλη για τους
παραβάτες που σε κάποιες περιπτώσεις είναι αρκετά υψηλά. Έτσι για τη συµµόρφωση µε την
κείµενη περιβαλλοντική νοµοθεσία αλλά και για την αποφυγή τελών, χρησιµοποιούνται
τεχνολογίες αντιρρύπανσης οι οποίες συνεχώς εξελίσσονται. Αυτές οι µέθοδοι περιλαµβάνουν
ηλεκτροστατικά ή υφασµάτινα φίλτρα για τον περιορισµό των σωµατιδίων, διατάξεις αποθείωσης
όπως π.χ. κατακράτηση µε ασβεστόλιθο του SΟ2, µείωση της θερµοκρασίας για τη µείωση των
εκποµπών ΝΟΧ και µέθοδοι δέσµευσης CO2.
Αναφορές στην ελληνική Βιβλιογραφία σχετικά µε τις χρησιµοποιούµενες µεθόδους µείωσης των
εκποµπών ρύπων, υπάρχουν στις εργασίες [91]και [92]. Οι βασικές αρχές αυτών των τεχνολογιών

54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ∆ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

περιγράφονται στο [93] ενώ οι διάφορες πηγές ατµοσφαιρικής ρύπανσης η διασπορά τους και
συσκευές για τη µείωση της ρύπανσης περιγράφονται και στο σύγγραµµα [94]. Επιπρόσθετα,
µέθοδοι για την παρακολούθηση και καταγραφή των ρύπων περιγράφονται στο βιβλίο [95].
Παράλληλα, η έρευνα στον τοµέα της θερµοδυναµικής για την βελτίωση της απόδοσης των
κύκλων καύσης συµβάλλει µε τη σειρά της στη µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων. Σηµαντικά
µπορεί να συνεισφέρει στον τοµέα αυτό, η εξοικονόµηση ενέργειας, σε συµβατικούς σταθµούς
παραγωγής οδηγώντας σε αύξηση της συνολικής απόδοσης του σταθµού. Τέτοια έργα χωρίζονται
στις παρακάτω κατηγορίες:
Α) Βελτίωση της απόδοσης των διαφόρων συνιστωσών ενός συµβατικού σταθµού παραγωγής,
π.χ. µείωση της υγρασίας στο καύσιµο, επεµβάσεις στο λέβητα και τον πύργο ψύξης, µείωση
θερµικών απωλειών κτλ.
Β) Παρακολούθηση της επίδοσης και λειτουργίας του σταθµού παραγωγής
Γ) Αναβάθµιση Πύργων Ψύξης και στροβίλων των ΑΗΣ
∆) ∆έσµευση CO2 κατά την παραγωγή του.
Η εφαρµογή των µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας που υλοποιούνται σε ελληνικούς ΑΗΣ
προσφέρει µείωση των εκποµπών CO2, οι οποίες για την περίπτωση της Μεγαλόπολης ΙΙΙ
ανέρχεται σε 30 kT CO2, της Καρδιάς Ι-ΙΙ σε 41 kT CO2 και του Αγ. ∆ηµητρίου-Αµυνταίου σε 479
kT CO2 ετησίως [96].Οι µειώσεις αυτές αντιστοιχούν σε 0,67%, 0.41% και 2.63% αντίστοιχα σε
σύγκριση µε τις ετήσιες επιτρεπόµενες από το Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής ∆ικαιωµάτων Εκποµπών
(ΕΣΚ∆Ε)[97].

3.1.2

∆έσµευση και Αποθήκευση του CO2 (Carbon dioxide Capture and Storage
(CCS))

Η διαδικασία της δέσµευσης και αποθήκευσης του CO2 περιλαµβάνει τη χρήση τεχνολογιών
πρώτα για να δεσµεύσει και µετά να συγκεντρώσει το παραγόµενο CO2 που παράγεται από
βιοµηχανικές και ενεργειακές πηγές, να το µεταφέρει σε µία κατάλληλη και ασφαλή τοποθεσία,
όπου και να αποθηκευτεί µακριά από την ατµόσφαιρα για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Η επιτροπή του ΟΗΕ για τις κλιµατικές αλλαγές έχει συντάξει µία ειδική αναφορά για την
κατακράτηση και αποθήκευση CO2. Περίληψη αυτής της αναφοράς παρουσιάζεται στην εργασία
[98], ενώ το πλήρες κείµενο µε τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα αυτό είναι διαθέσιµο στον
δικτυακό τόπο της επιτροπής αυτής [99]. Η ∆ιεθνής Επιτροπή Ενέργειας (IEA) σε πρόσφατη
διερεύνηση του θέµατος [100], εκτός από περιγραφή των τεχνολογιών, έχει πραγµατοποιήσει
αναλύσεις ευαισθησίας για το κόστος και για τις αναµενόµενες επιδράσεις στις ενεργειακές αγορές,
π.χ του άνθρακα και του φυσικού αερίου. Στην ίδια µελέτη επισηµαίνεται η υψηλή συσχέτιση που
έχει η κατανάλωση του άνθρακα ως καύσιµου για την παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας µε την
ανάπτυξη και τη µείωση του κόστους των τεχνολογιών CCS.
Συγκεντρωτικά οι µέθοδοι απαγωγής και αποθήκευσης του CO2 παρουσιάζονται γραφικά στο Σχ.
3.1 ενώ στον Πιν. 3-1, παρουσιάζεται η τεχνολογική ωριµότητά τους µε Χ. Σχετική βάση
δεδοµένων [101] περιλαµβάνει περισσότερες λεπτοµέρειες για τα υλοποιούµενα ανά κατηγορία
έργα.
Πιν. 3-1 Ωριµότητα τεχνολογιών δέσµευσης και αποθήκευσης CO2 (Carbon Capture ad Storage
(CCS))

Παράµετρος
CCS

∆έσµευση

Μεταφορά

∆ιαθέσιµη
τεχνολογία
Μετά την καύση
Πριν την καύση
Καύση σε περίσσεια
οξυγόνου
Βιοµηχανικός
∆ιαχωρισµός
(Επεξεργασία Φυσικού
αερίου,
παραγωγή
αµµωνίας)
Αγωγός
Πλοίο

Σε στάδιο
Έρευνας

Σε στάδιο
επίδειξης

Οικονοµικά
εφικτό υπό
συγκεκριµένες
συνθήκες

Ώριµη
Αγορά

X
X
X

X
X
X
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X
X
X

X
X
X
X
X
X

Αναφορικά µε τις βιοµηχανικές χρήσεις CO2 υπάρχουν και εφαρµογές στη γεωργία και τη
λίπανση των θερµοκηπίων µε CO2 το οποίο επιταχύνει την διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Τέτοιο
έργο έχει ήδη πραγµατοποιηθεί στη χώρα µας στα Θερµοκήπια ∆ράµας [102].

Σχ. 3.1 Γραφική αναπαράσταση των δυνατοτήτων δέσµευσης και αποθήκευσης CO2 [99]

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή έχει χρηµατοδοτήσει µε 51 Εκατοµµύρια € συνολικά 14 έργα σχετικά µε
τις τεχνολογίες δέσµευσης, µεταφοράς και αποθήκευσης CO2 [103]. Επιπρόσθετα σηµαντικές είναι
οι ερευνητικές προσπάθειες για την ανάπτυξη σταθµών παραγωγής «Μηδενικών» Ρύπων µε τη
συγχρηµατοδότηση από την Ε.Ε. της σχετικής πλατφόρµας (Technology Platform for Zero
Emission Fossil Fuel Power Plants) [104,105]. Στόχος της Ε.Ε. είναι να είναι εφικτό µέχρι το 2020
οι Συµβατικοί σταθµοί παραγωγής να έχουν µηδενικές εκποµπές ρύπων. Σηµαντική συµµετοχή στις
ερευνητικές προσπάθειες έχει και η εταιρεία ηλεκτρισµού Vattenfall η οποία συµµετέχει σε 7
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σχετικά ερευνητικά έργα [106]. Μάλιστα πρόσφατα ξεκίνησε τις εργασίες για την κατασκευή
πειραµατικού σταθµού παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας µηδενικών ρύπων, ισχύος 30 MW
χρησιµοποιώντας την τεχνολογίας της καύσης σε περίσσεια οξυγόνου (oxyfuel combustion) [107].
Η διάδοση των παραπάνω τεχνολογιών ∆έσµευσης και Αποθήκευσης CO2 θα εξαρτηθεί
σηµαντικά από τα κόστη ποινών για τις αυξηµένες εκποµπές αλλά και την επίλυση των ανοικτών
ζητηµάτων για την ασφάλεια της αποθήκευσης CO2. Η πιο σηµαντική παράµετρος κόστους της
τεχνολογίας είναι η δέσµευση του CO2 Ήδη όµως από το 2001 2Μt CO2 µπορούν να αποθηκευτούν
κάθε χρόνο. Αυτές οι µέθοδοι αναµένεται να εφαρµοσθούν σε σηµεία τα οποία εκπέµπουν πολύ
σηµαντικές ποσότητες ρύπων όπως για παράδειγµα µεγάλοι σταθµοί παραγωγής, σηµεία
επεξεργασίας καυσίµων και οι κατασκευών. Τα συστήµατα CCS, αναµένεται να είναι
ανταγωνιστικά µε άλλες πολιτικές µείωσης ρύπων και για τον επιπρόσθετο λόγο της δεδοµένης
διάδοσης του άνθρακα στο Ενεργειακό µείγµα των διαφόρων χωρών.
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∆ιεσπαρµένη Παραγωγή και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η ευρωπαϊκή ένωση προκειµένου να συµβάλλει στη µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων αλλά και
στην ασφάλεια εφοδιασµού ενέργειας έχει εκδώσει σχετικές οδηγίες κι έχει χρηµατοδοτήσει και
αρκετά ερευνητικά έργα [108]. Σηµαντική ισχύς από ΑΠΕ έχει εγκατασταθεί και συνεχίζει να
εγκαθίσταται στις χώρες της Ευρώπης [109]. Συνάµα αυξάνεται ολοένα και περισσότερο το
ενδιαφέρον για τη Συµπαραγωγή σε πολύ τοπικό επίπεδο ακόµη και σε οικιακό επίπεδο [110].
Η εγκατάσταση ∆ιεσπαρµένης Παραγωγής πολύ κοντά στα φορτία µειώνει τη ροή ισχύος στο
Σύστηµα Μεταφοράς και το ∆ίκτυο ∆ιανοµής και εποµένως τις ηλεκτρικές απώλειες που οδηγούν
στην επιπλέον παραγωγή των κεντρικών µονάδων παραγωγής για να τις ικανοποιήσουν. Υπάρχουν
µελέτες οι οποίες εκτιµούν ότι µείωση των απωλειών στο σύστηµα µεταφοράς στο Ηνωµένο
Βασίλειο (Η.Β) κατά 1%, µειώνει τις εκποµπές CO2 κατά 2 εκατοµµύρια τόνους ετησίως [111].
Στο Η.Β επίσης η µείωση κατά 1 GWh της παραγωγής από µονάδες που χρησιµοποιούν
υδρογονάνθρακες µπορεί να µειώσει τις εκποµπές CO2 έως και 400 χιλιάδες τόνους ετησίως [111].
Στην Πορτογαλία, για διάφορα δίκτυα διανοµής από αγροτικά Χ.Τ. έως δίκτυα ΥΤ, µε διείσδυση
∆ιεσπαρµένης Παραγωγής 20% οι εκποµπές CO2 µειώνονται κατά 2.07% -4.85% [111].
Η αυξηµένη αποδοτικότητα λόγω της οικιακής αξιοποίησης του φυσικού αερίου για
συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στη µείωση εκποµπών
CO2.Η εγκατάσταση 60 εκατοµµυρίων µονάδων οικιακής ΣΗΘ σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο µπορεί
να συµβάλλει ώστε να µειωθούν κατά 65 εκατοµµύρια τόνους ετησίως οι εκποµπές CO2 [112].
Αυτές οι ενδεικτικές µελέτες δείχνουν τη σηµασία που µπορεί να έχει η διεσπαρµένη παραγωγή
στη µείωση των ρύπων του ανάντη συστήµατος. Τι γίνεται όµως µε δίκτυα τα οποία θεωρούνται
αρκετά «καθαρά» όπως π.χ. η Γαλλία [114] πως θα µπορούσαµε να µελετήσουµε τις επιπτώσεις της
διεσπαρµένης παραγωγής στον τοµέα της µεταβολής των εκπεµπόµενων ρύπων;
Το παραπάνω ερώτηµα αλλά και η βαρύνουσα σηµασία του θέµατος των εκποµπών ρύπων αλλά
όχι µόνο περιβαλλοντικά αλλά και ως ευκαιρία επιχειρηµατική οδηγούν στην ανάγκη ανάπτυξης
µεθοδολογιών για την κατά το δυνατόν ακριβέστερη εκτίµηση των ρύπων του ανάντη δικτύου λόγω
της εγκατάστασης της διεσπαρµένης παραγωγής.
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3.2

Μεθοδολογία Υπολογισµού µεταβολής Ρύπων συστήµατος λόγω
∆ιεσπαρµένης Παραγωγής

Ο στόχος της αναπτυσσόµενης µεθοδολογίας είναι να µπορεί να εκτιµηθεί η µεταβολή των ρύπων
του υπό µελέτη ΣΗΕ µε βάση διαφορετικού τύπου δεδοµένα και να αποδειχθεί ότι η χρήση µέσων
τιµών ρύπων, συνήθης πρακτική για τις αναλύσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων των µονάδων
διεσπαρµένης παραγωγής, µπορεί να επιφέρει σηµαντικές αποκλίσεις που είναι δυνατόν να
οδηγήσουν σε στρεβλή εικόνα για την δυνατότητα µείωσης ρύπων του υπό εξέταση συστήµατος.
Η αποφυγή των ρύπων σε ένα ΣΗΕ λόγω της διεσπαρµένης παραγωγής υπολογίζεται µε βάση την
παρακάτω εξίσωση (3.1).
(3.1)
Αποφυγ_Ρύποι=Ρύποι_Ηλεκτρ+Ρύποι_Θέρµανσης-Ρύποι_∆Π
Οι Αποφυγ_Ρύποι είναι οι συνολικοί ρύποι που αποφεύγονται, οι Ρύποι_Ηλεκτρ δίνουν τους
ρύπους που αποφεύγονται στο Ηλεκτρικό δίκτυο από τη µείωση της παραγωγής των µονάδων,
Ρύποι_Θέρµανσης είναι οι ρύποι που αποφεύγονται λόγω του θερµικού σκέλους παραγωγής της
∆ιεσπαρµένης Παραγωγής, αν κάποιες από τις µονάδες ∆Π στο υπό εξέταση σύστηµα είναι
µονάδες ΣΗΘ, ενώ πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και οι ρύποι που εκπέµπονται από τη διεσπαρµένη
παραγωγή και να αφαιρεθούν από αυτό το ισοζύγιο.
Για τις µονάδες διεσπαρµένης παραγωγής πληροφορίες για τους εκπεµπόµενους ρύπους µπορούν
να βρεθούν στην [113]. Παρουσιάζονται δε για πληρότητα στον παρακάτω Πιν. 3-2.
Πιν. 3-2 Τυπικές τιµές εκπεµπόµενων ρύπων από τις τοπικές µονάδες παραγωγής [113]

Μονάδα

Μικροτουρµπίνα

Κυψέλη
Καυσίµου

Αεριοστρόβιλος

Μονάδα
Εσωτερικής
Καύσης

Ρυπαντές
724.6
489.4
678.2
650
CO2 (gr/kWh)
0.2
0.014
0.521
2.13
NOX (gr/kWh)
0.004
0.003
0.004
0.206
SO2 (gr/kWh)
Ιπτάµενα σωµατίδια –
0.041
0.001
0.039
0.354
PM10 (gr/kWh)
Για τον υπολογισµό των ρύπων από το σύστηµα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, κάποιες
εταιρίες ηλεκτρισµού, δίνουν πληροφορίες ακόµη και σε µηναίο επίπεδο για τους εκπεµπόµενους
ρύπους [114] και ειδικά για το CO2. Οι διεθνείς οργανισµοί όπως το IEA [115] παρέχουν
πληροφορίες για την εκποµπή ρύπων για τις διάφορες µονάδες παραγωγής που χρησιµοποιούνται
στην κεντρική παραγωγή. Μάλιστα το Εnvironmental Protection Agency (EPA) στις ΗΠΑ έχει
δηµιουργήσει µία βάση δεδοµένων για τους εκπεµπόµενους ρύπους διαφόρων µονάδων στις ΗΠΑ
η οποία είναι διαθέσιµη στο κοινό [116]. Η µορφή των δεδοµένων στους παραπάνω δικτυακούς
τόπους δίνεται συνήθως µε τη µορφή g/kWh. Σε κάποιους άλλους δικτυακούς τόπους οι εκποµπές
ρύπων σε αυτήν την µορφή µπορούν να υπολογιστούν έµµεσα. Πιο συγκεκριµένα το Ευρωπαϊκό
συµβούλιο για τη γεωθερµία [66] παραθέτει τους ρύπους των κυριοτέρων τύπων µονάδων στη
µορφή kg/GJ εκλυόµενης θερµότητας. Στο δικτυακό τόπο του προγράµµατος
«Ανταγωνιστικότητα» [117] οι ρύποι εκφράζονται στη µορφή kg ρύπων ανά κιλό καυσίµου που
καταναλώνεται.
∆ιαφορετικά δεδοµένα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποτίµηση των ρύπων που
αποφεύγονται ανάλογα µε το επίπεδο λεπτοµέρειας γνώσης για τους ρύπους του εξεταζόµενου
συστήµατος. Τα πιθανά σενάρια διαθέσιµων δεδοµένων, είναι τα ακόλουθα:
1. Μέση ετήσια τιµή των εκπεµπόµενων ρύπων του συστήµατος είτε απευθείας διαθέσιµη
είτε µε τη βοήθεια γνώσης της ετήσιας παραγωγής των µονάδων του συστήµατος.
2. Μέση µηνιαία τιµή των εκπεµπόµενων ρύπων του συστήµατος είτε απευθείας διαθέσιµη
είτε µε τη βοήθεια γνώσης της µηνιαίας παραγωγής των µονάδων του συστήµατος.
3. Τυπική 24 ωρη καµπύλής εκποµπών ρύπων για κάθε µήνα βασιζόµενη στη γνώση για τις
κρίσιµες µονάδες του συστήµατος ανά µήνα και ώρα.
4. Αναλυτική χρόνο-σειρά φόρτισης των µονάδων του υπό εξέταση συστήµατος για την
περίοδο εξέτασης
Καθένα από τα αναφερόµενα σενάρια περιγράφεται στις επόµενες υπό-ενότητες.
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Αναφορικά µε την αποφυγή των ρύπων που οφείλονται στα θερµικά φορτία που εξυπηρετεί κάποια
µονάδα συµπαραγωγής αναφορά γίνεται στην 3.2.5.

3.2.1

Χρήση ετήσιων µέσων τιµών εκποµπής ρύπων συστήµατος-Μέθοδος 1

Υπάρχουν ενεργειακά συστήµατα που παρέχουν ετήσια δεδοµένα για τους εκπεµπόµενους ρύπους
του συστήµατος (όπως η EdF στη Γαλλία [114]) µε τη µορφή ετήσιας µέσης τιµής, τα περισσότερα
όµως διαθέτουν ετήσια δεδοµένα µόνο για την ενεργειακή παραγωγή των µονάδων παραγωγής
[118]. Και στις δύο περιπτώσεις τα ετήσια δεδοµένα µας παρέχονται απευθείας, µέσω δηµόσιας
γνωστοποίησης, από το ∆ιαχειριστή του ΣΗΕ.
Αν τα δεδοµένα είναι διαθέσιµα µε τη µορφή των ετήσιων ρύπων του συστήµατος, τότε αυτή η
πληροφορία χρησιµοποιείται ως έχει.
Σε διαφορετική περίπτωση από τον διαχειριστή του συστήµατος µπορούµε να αντλήσουµε
πληροφορίες σχετικά µε το ποσοστό επί της συνολικής ενέργειας που παράγει κάθε µονάδα
παραγωγής και να υπολογίσουµε τον Ετήσιο Συντελεστή Εκποµπής του εξεταζόµενου ρύπου
(ΕΣΕ(po)) για το υπό εξέταση ΣΗΕ από την (3.2 ).

∑ ( Συντ .Ρύπου( po )i ⋅ Eνέργεια i )
Ν

EΣΕ( po ) =

i =1

N

(3.2 )

∑ Ενέργεια i

i =1

όπου
Συντ.Ρύπου(po)i
Ενέργειαi
Ν

είναι ο συντελεστής εκποµπής του τύπου καυσίµου i για τον ρύπο po.
είναι η ετήσια παραγόµενη ενέργεια των µονάδων παραγωγής τύπου
µονάδας i
οι διαφορετικοί τύποι µονάδων που επηρεάζονται από την ∆Π στο υπό
εξέταση σύστηµα

Στους υπολογισµούς αυτούς, αποκλείονται οι µονάδες των οποίων η έξοδος δε µεταβάλλεται από
την ∆ιεσπαρµένη Παραγωγή. Εάν για παράδειγµα στο υπό εξέταση σύστηµα υπάρχουν ΑΠΕ η
παραγωγή των οποίων απορροφάται από το δίκτυο κατά προτεραιότητα, τότε η παραγωγή των
ΑΠΕ δε µεταβάλλεται και θα αποκλειστεί αυτός ο τύπος µονάδας από τη διαδικασία αποτίµησης.
Η πληροφορία για τον Συντ.Ρύπου(po)i µπορεί να είναι διαθέσιµη απ’ ευθείας από τους ιδιοκτήτες
της µονάδας, αλλά µπορούν να χρησιµοποιηθούν και τυπικά δεδοµένα όπως περιγράφονται στη
διεθνή βιβλιογραφία [113-114].
Τέλος, πολλαπλασιάζοντας τον ΕΣΕ(po) µε την παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια από µονάδες ∆Π,
Ετήσια Ενέργεια_∆_Π, µπορούµε να υπολογίσουµε τους ετήσιους ρύπους, Ετ_Ρύπ(po), που
αποφεύγονται από το ΣΗΕ που εξετάζεται. Στους ρύπους αυτούς πρέπει όµως να συµπεριληφθούν
και οι ρύποι που εκπέµπουν οι µονάδες ∆ιεσπαρµένης Παραγωγής.
Ετ_Ρύπ(po) = Ετήσια Ενέργεια_∆_Π x ΕΣΕ(po)
(3.3)
Επαναλαµβάνοντας την διαδικασία αυτή για όλους τους ρύπους που εξετάζονται προκύπτουν τα
αποτελέσµατα της αποφυγής ρύπων από την κεντρική παραγωγή.
Η παραπάνω µέθοδος είναι µεν απλή στην εφαρµογή της αλλά δε λαµβάνει υπ’ όψη την
εποχικότητα των δεδοµένων. Σε περίπτωση που το εξεταζόµενο σύστηµα αποτελείται από
διαφορετικού τύπου µονάδες παραγωγής, αυτή η εποχικότητα είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς
κάποιοι τύποι συµβατικών µονάδων αιχµής έχουν σηµαντική µείωση της παραγωγής για κάποιους
µήνες του έτους. Από την άλλη, κάποιες µονάδες παραγωγής, όπως π.χ. τα Φ/Β, έχουν πολύ
µεγαλύτερη παραγωγή τους καλοκαιρινούς µήνες σε σχέση µε τους υπόλοιπους γεγονός που
αµελείται αν χρησιµοποιήσουµε ετήσιες µέσες τιµές για τους ρύπους του υπό εξέταση ΣΗΕ. Με τη
χρήση µέσων µηνιαίων τιµών λαµβάνεται υπ’ όψη αυτή η εποχικότητα και έχουµε ακριβέστερα
αποτελέσµατα από ότι µε τη χρήση µέσων ετήσιων τιµών, ειδικά σε ΣΗΕ µε σηµαντικό πλήθος
διαφορετικών τύπων µονάδων, όπως περιγράφεται αµέσως παρακάτω.

3.2.2

Χρήση µηνιαίων µέσων τιµών εκποµπής ρύπων συστήµατος µέθοδος 2
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Υπάρχουν ενεργειακά συστήµατα που παρέχουν µηναία δεδοµένα για τους εκπεµπόµενους ρύπους
του συστήµατος µε τη µορφή πίνακα µηνιαίων µέσων τιµών [114], τα περισσότερα όµως διαθέτουν
ετήσια δεδοµένα µόνο για την ενεργειακή παραγωγή των µονάδων παραγωγής για κάθε µήνα [118].
Και στις δύο περιπτώσεις αυτού του είδους τα δεδοµένα παρέχονται απευθείας, µέσω δηµόσιας
γνωστοποίησης, από το ∆ιαχειριστή του ΣΗΕ. Η διαδικασία είναι όµοια µε την περίπτωση που
µελετήθηκε για τους ετήσιους ρύπους και οι αντίστοιχες εξισώσεις θα έχουν ως εξής.
Για το Μηνιαίο Συντελεστή Ρύπων ΜΣΕ(mo,po) για το µήνα mο για τον ρυπαντή po, αν δεν είναι
απευθείας διαθέσιµος χρησιµοποιούµε την (3.4).

∑ ( Συντ .Ρύπου( po )i ⋅ Μην _ Eνέργεια( mo )i )
Ν

MΣΕ( mo , po ) = i =1

N

∑ Μην _ Ενέργεια( mo )i

(3.4)

i =1

όπου Μην_Ενέργεια(mo)i. είναι η µηνιαία ενέργεια που παράχθηκε από τη µονάδα τύπου i.
Έτσι µπορούµε για κάθε µήνα να υπολογίσουµε τους µηνιαίους ρύπους, Μην_Ρύπος(po,mo), που
αποφεύγονται από τη µηνιαία παραγωγή από ∆Π, Μην Ενέργεια_∆_Π(mo), µε την (3.5), ενώ η
συνολική ετήσια µείωση εκποµπών από την κεντρική παραγωγή θα δίνονται από τη σχέση (3.6) :
(3.5)
Μην_Ρύπος(po,mo)= Μην Ενέργεια_∆_Π(mo) x ΜΣΕ(mo,po)
12

Ετ _ Ρύπ( po ) = ∑ Μην _ Ρύπος( po ,mo )
mo =1

(3.6)

Η µηνιαία ανάλυση περιλαµβάνει σηµαντική πληροφορία για την τάση που παρουσιάζει η
παραγωγή στο υπό εξέταση ΣΗΕ. Παρ’ όλα αυτά θεωρεί ότι και οι µονάδες βάσης µπορούν να
επηρεαστούν από την εισαγωγή της διεσπαρµένης παραγωγής (∆Π). Ειδικά για την περίπτωση της
χαµηλής διείσδυσης παραγωγής από ∆Π, οι µονάδες που συχνότερα επηρεάζονται είναι οι κρίσιµες
µονάδες παραγωγής του ΣΗΕ, δηλαδή οι τελευταίες που εντάσσονται κάθε χρονικό βήµα, και πολύ
πιο σπάνια οι µονάδες βάσης. Αυτός ο διαχωρισµός των µονάδων σε κρίσιµες και µη γίνεται επίσης
για την αποτίµηση των Φ/Β στις ΗΠΑ [119] και για την εκτίµηση των εκποµπών ρύπων στο
ενεργειακών σύστηµα της Καλιφόρνιας [120]. Επιπρόσθετα, µε τη βοήθεια της Καµπύλης
∆ιάρκειας Φορτίου του ανάντη δικτύου εκτιµήθηκαν οι ρύποι που αποφεύγονται εξαιτίας ενός νέου
έργου λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις κρίσιµες µονάδες του υπό µελέτη δικτύου στην εργασία [121].
Επίσης για τη µελέτη των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων µίας ποικιλίας έργων CDM,
χρησιµοποιήθηκαν οι µονάδες οι οποίες κυρίως επηρεάζονται από ένα τέτοιο έργο [122]. Μάλιστα
στο ένα ενεργειακό σύστηµα µελετήθηκαν οι πλέον πρόσφατες προσθήκες και σε ένα άλλο οι
αναµενόµενες στο εγγύς µέλλον.
Αυτές οι εργασίες και το γεγονός ότι η ανάλυση µε µέσες τιµές, έστω και σε επίπεδο µήνα, δε
λαµβάνει υπ’ όψιν την ωριαία διακύµανση ούτε του φορτίου ούτε της πιθανής διακύµανσης της
παραγωγής από τη ∆ιεσπαρµένη Παραγωγή, όπως για παράδειγµα τα Φ/Β, οδηγούν στην
αναζήτηση µεθόδων για την αποτελεσµατική και δυνατόν ορθότερη εκτίµηση των ρύπων του
συστήµατος που αποφεύγονται λόγω της ∆ιεσπαρµένης παραγωγής, όπως περιγράφεται παρακάτω.

3.2.3

Με τυπική 24 ώρη καµπύλη ανά µήνα λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις µονάδες που
υποκαθίστανται-Μέθοδος 3.

Αν η διείσδυση ∆ιεσπαρµένης Παραγωγής είναι σηµαντική ώστε να αλλάζει την ένταξη των
µονάδων τότε η µέθοδος που θα ακολουθηθεί περιγράφεται στην επόµενη ενότητα. Αν όµως η
διείσδυση είναι σχετικά µικρή, τότε η ανάλυση µπορεί να έχει αρκετά ακριβή αποτελέσµατα
χρησιµοποιώντας δεδοµένα για τους ρύπους που αποφεύγονται για κάθε τύπο ώρας κάθε µήνα. Η
προτεινόµενη αυτή ανάλυση βοηθάει στο να αποφύγουµε λεπτοµερή προσοµοίωση του ΣΗΕ µε και
χωρίς τις µονάδες ∆Π η οποία απαιτεί µεγάλο πλήθος δεδοµένων τα οποία ενδέχεται να µην είναι
διαθέσιµα σε όλους τους ερευνητές.
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Εκποµπές CO2 (kg/MWh)

Για αυτό το σκοπό µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την 24-ωρη καµπύλη ρύπων για κάθε µήνα
για το υπό εξέταση σύστηµα. Παραδείγµατα τέτοιων καµπυλών δίνονται παρακάτω για το ΣΗΕ
Κρήτης (Γράφηµα 3.1) για το CO2 και για το SO2 για το Ελληνικό Σύστηµα (Γράφηµα 3.2).

Τυπική 24-ώρη καµπύλη Εκποµπής Ρύπων
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Γράφηµα 3.1 Τυπική 24 ώρη καµπύλη εκποµπής CO2 του ΣΗΕ Κρήτης για χειµώνα και καλοκαίρι
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Γράφηµα 3.2 Παράδειγµα 24-ωρης µηνιαίας καµπύλης συντελεστών SO2 για το Ε∆Σ και για
διάφορους µήνες.

Είναι χαρακτηριστική η µεταβολή του συντελεστή εκποµπής των ρύπων στα δύο παραπάνω
συστήµατα µέσα στην ίδια ηµέρα και όχι µόνο από εποχή σε εποχή, όπως δείχνουν τα παραπάνω
γραφήµατα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ανά ώρα η τελευταία εντασσόµενη µονάδα, για λόγους
ευκολίας, εφ’ εξής ονοµάζεται «κρίσιµη», του συστήµατος µπορεί να αλλάζει και αυτό έχει µεγάλη
διαφορά στην εκποµπή ρύπων (π.χ Στο Ελληνικό Σύστηµα, οι µονάδες παραγωγής ενέργειας µε
βάση το πετρέλαιο εκπέµπουν πολλαπλάσιους ρύπους SO2 σε σχέση µε τις µονάδες παραγωγής που
έχουν ως βασικό καύσιµο το φυσικό αέριο).
Προκειµένου να εξάγουµε την παραπάνω καµπύλη χρειαζόµαστε δεδοµένα για να εκτιµήσουµε
πόσο συχνά κάποια µονάδα ή τουλάχιστον τύπος µονάδας είναι η κρίσιµη µονάδα του συστήµατος
για την ώρα και το µήνα που εξετάζουµε. Η εκτίµηση της συχνότητας της κρίσιµης µονάδας
παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω
Η µαθηµατική διατύπωση των παραπάνω καµπύλων δίνεται από την (3.7) για κάθε ρυπαντή po.

Συχν _ κρ _ Μον( hour ,mo )i ⋅ Συντ .Ρύπου( po )i
i =1
30
N

Ρύποι( hour ,mo , po ) = ∑

(3.7)
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Η Συχν _ κρ _ Μον( hour ,mo ) αναφέρεται στο πόσο συχνά η µονάδα τύπου i είναι κρίσιµη
µονάδα του συστήµατος για την ώρα hour του µήνα mo.
Οι ρύποι που τελικά αποφεύγονται θα υπολογίζονται στη συνέχεια από την εξίσωση (3.8)

12

24

Ετ_Ρύπ(po) = ∑ ∑ Ρύποι( hour ,mo , po ) ⋅ Pr oduct _ DG( hour ,mo )
mo =1 hour =1

(3.8)

Όπου Pr oduct _ DG( hour ,mo ) είναι η παραγωγή των µονάδων διεσπαρµένης Παραγωγής ανά
ώρα και µήνα. Για παράδειγµα, Product_DG(9,7) θα είναι το σύνολο της παραγωγής από τις
µονάδες ∆ιεσπαρµένης παραγωγής για της 9 το πρωί του Ιουλίου. Άρα για κάθε µήνα θα έχουµε 24
τιµές για την παραγόµενη ενέργεια που το άθροισµά τους θα δίνει τη µηναία παραγωγή της
διεσπαρµένης παραγωγής.
3.2.3.1 Εύρεση Συχνότητας Κρίσιµης Μονάδας.
Είδαµε παραπάνω ότι οι διαφορετικές µονάδες και το πόσο συχνά αυτές είναι κρίσιµες, επηρεάζει
σηµαντικά τους εκπεµπόµενους ρύπους. Τα διαθέσιµα δεδοµένα που θα µας βοηθήσουν να
εκτιµήσουµε τη συχνότητα της κρίσιµης µονάδας σε διάρκεια ενός µήνα και για κάποιο τύπο ώρας,
ενδέχεται να είναι τα παρακάτω :
Α)Το µόνο δεδοµένο είναι τα ωριαία φορτία του συστήµατος
Β) Οι ωριαίες φορτίσεις τουλάχιστον ανά τύπο µονάδας ή ακόµη ακριβέστερα ανά µονάδα
παραγωγής.
Η Β) περίπτωση περιέχει ασφαλέστερη πληροφορία για την ανάλυσή από ότι η Α) που χρειάζεται
και µία εκτίµηση για τον τρόπο ένταξης των µονάδων παραγωγής.
Όταν δεν είναι γνωστές οι ωριαίες φορτίσεις των µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
αντλούµε στοιχεία από αρχεία φορτίου του υπό εξέταση συστήµατος σε ωριαία βάση. Αυτά τα
αρχεία συνήθως βρίσκονται στη βάση δεδοµένων του διαχειριστή του ενεργειακού συστήµατος και
είναι γενικά συχνότερα σε δηµόσια πρόσβαση στους τελικούς χρήστες από ότι οι τελικές φορτίσεις
των µονάδων παραγωγής. π.χ. στο ∆ΕΣΜΗΕ.
Για κάθε ώρα του υπό εξέταση µήνα παίρνουµε την τιµή του φορτίου για την συγκεκριµένη ώρα.
Στη συνέχεια, γνωρίζοντας ην σειρά ένταξης των µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο
σύστηµα και ανάλογα µε την τιµή του φορτίου διαπιστώνεται ποια είναι η κρίσιµη µονάδα του
συστήµατος. Συλλέγοντας τα δεδοµένα ανά ώρα και µήνα µπορούµε να υπολογίσουµε το πόσο
συχνά κάθε µονάδα του συστήµατος είναι κρίσιµη για κάθε ώρα και µήνα.
Για παράδειγµα, στην σειρά ένταξης των µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του
ελληνικού συστήµατος προηγούνται οι λιγνιτικοί σταθµοί. Εν συνεχεία οι ατµοηλεκτρικοί σταθµοί
Φυσικού Αερίου Συνδυασµένου Κύκλου, οι πετρελαϊκοί σταθµοί και στο τέλος οι ατµοηλεκτρικοί
σταθµοί Φυσικού Αερίου Ανοικτού Κύκλου (στον Άγιο Γεώργιο). Μία εκτίµηση για το ποιες
αναµένεται να είναι οι κρίσιµες µονάδες στο Ε∆Σ για διάφορα επίπεδα φορτίου παρουσιάζεται στον
Πιν. 3-3.
Πιν. 3-3 Παράδειγµα τιµών ορίου θεώρησης ως κρίσιµης µονάδας παραγωγής (σε MWh) τον µήνα
Φεβρουάριο (χειµερινή περίοδος)

Μονάδα Παραγωγής
Όριο κρίσιµης µονάδας
Λιγνίτης
0 – 4138
ΦΑ Συνδυασµένου Κύκλου
4139 – 5430
Πετρέλαιο
5431 – 6100
ΦΑ Ανοικτού Κύκλου
6101 +
Τα παραπάνω όρια µπορούν να αλλάζουν από περίοδο σε περίοδο ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα
των µονάδων. Σε περιόδους συντήρησης π.χ κάποιων λιγνιτικών µονάδων, οι µονάδες Φυσικού
αερίου αναµένεται να γίνονται κρίσιµες για χαµηλότερα επίπεδα ισχύος συµπαρασύροντας προς τα
κάτω τα αντίστοιχα όρια των υπολοίπων τύπων µονάδων.
Στην περίπτωση όπου δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τα ωριαία φορτία τους συστήµατος η
ελάχιστη απαίτηση για τη χρήση της µεθόδου είναι η χρήση τυπικής 24-ωρης µηνιαίας καµπύλης
του φορτίου του συστήµατος. Σε αυτή την περίπτωση ακολουθούµε τη διαδικασία που περιγράφηκε
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προηγουµένως µόνο για τις 24 ώρες της τυπικής καµπύλης του φορτίου του συστήµατος. Συνεπώς,
για κάθε τυπική ώρα βρίσκουµε, µε βάση τα όρια ένταξης, την κρίσιµη µονάδα και χρησιµοποιούµε
το συντελεστή εκποµπής της µονάδας αυτής για τον υπολογισµό των ρύπων της ώρας αυτής.
Β) Αν είναι γνωστές από τον διαχειριστή του συστήµατος σε ωριαία βάση οι ηµερήσιες φορτίσεις
σ’ επίπεδο είδους ή επιµέρους µονάδας του εξεταζόµενου συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας
Σε αυτή τη περίπτωση είναι σαφώς ευκολότερο να γίνει διάκριση µεταξύ των µονάδων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας για το ποια είναι κάθε ώρα κρίσιµη µονάδα µιας και τα δεδοµένα αρχεία
παρουσιάζουν για κάθε ηµέρα του υπό εξέταση µήνα τις ωριαίες φορτίσεις των µονάδων
παραγωγής. Έτσι δίνεται η δυνατότητα για κάθε ώρα να ξεχωρίζουµε την µονάδα η οποία αυξάνει
την παραγωγή της ή εισέρχεται στο δίκτυο µιας και µπορούµε να συγκρίνουµε τις παραγωγές κάθε
µονάδας µε τις παραγωγές των αµέσως προηγούµενων, από την ζητούµενη, ωρών. Επίσης µπορεί
να γίνει διάκριση ποιες µονάδες δουλεύουν κοντά στο τεχνικό τους ελάχιστο ώστε να µη
θεωρηθούν λανθασµένα ως κρίσιµες, διότι εν τέλει αυτές οι µονάδες δεν θα αλλάξουν την
παραγωγή τους εκτός εάν η ∆ιεσπαρµενη παραγωγή µπορεί να δώσει την ευχέρεια στους χειριστές
του συστήµατος να τις θέσουν εκτός λειτουργίας εάν αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Στο ελληνικό
σύστηµα πλέον (από την αρχή του 2006 και έπειτα), ο ∆ΕΣΜΗΕ παρέχει δεδοµένα για την ωριαία
φόρτιση των µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο παρακάτω σύνδεσµο [123].
Η γνώση αυτής της πληροφορίας, σε αντίθεση µε το ωριαίο φορτίο, µπορεί να συµβάλλει ώστε να
ληφθούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια παράµετροι που έχουν να κάνουν µε κάποιες παραµέτρους όπως
η διαθεσιµότητα των µονάδων, ειδικοί λόγοι για αύξηση παραγωγής κάποια µονάδας για έγχυση
αέργου ισχύος κτλ.

3.2.4

Αναλυτική χρονοσειρά φόρτισης των µονάδων του υπό εξέταση συστήµατοςΜέθοδος 4.

Αυτή η περίπτωση προσοµοίωσης είναι περισσότερο αναγκαίο να εφαρµοστεί σε περιπτώσεις
υψηλής διείσδυσης παραγωγής από ∆ιεσπαρµένη Παραγωγή. Σε µία τέτοια περίπτωση υπάρχει
πολύ σηµαντικό ενδεχόµενο κάποιες µονάδες του υπό εξέταση ΣΗΕ να µη χρειαστεί να εκκινήσουν
καθόλου ή να µετατοπίσουν τη στιγµή της εκκίνησής τους, οπότε να αποφευχθούν οι ρύποι τους.
Επίσης η επίδραση των µονάδων διεσπαρµένης παραγωγής µπορεί να επηρεάσει όχι µόνο τις
κρίσιµες ή τις µονάδες αιχµής αλλά και σε κάποιο βαθµό εκείνες του ενδιαµέσου φορτίου. Η
φιλοσοφία µίας τέτοιας ανάλυσης απαιτεί να υπάρχει ανάλυση του υπό εξέταση συστήµατος µε και
χωρίς τη σύνδεση της ∆ιεσπαρµένης παραγωγής µε αναλυτικά δεδοµένα τόσο για την παραγωγή
των µονάδων ΣΗΕ όσο και την παραγωγή, πραγµατική ή εκτιµώµενη της ∆ιεσπαρµένης
παραγωγής. Αν πρόκειται για την αποτίµηση υπάρχουσας µονάδας ∆Π σε ένα ΣΗΕ τότε θεωρούµε
ότι οι ενταγµένες µονάδες τους συστήµατος αυξάνουν την παραγωγή τους ώστε να ικανοποιήσουν
την επιπλέον ζήτηση αλλά και το επιθυµητό επίπεδο εφεδρείας µε το ελάχιστο δυνατό κόστος. Αν η
ζήτηση υπερέβαινε την ικανότητα των ενταγµένων µονάδων τότε γίνεται ένταξη της
οικονοµικότερης ή των οικονοµικότερων από τις διαθέσιµες µη ενταγµένες µονάδες ώστε να
ικανοποιείται η συνολική ζήτηση και το επιθυµητό επίπεδο εφεδρείας, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την
έναυση και σβέση µονάδων.
Στο Σχ. 3.2 συνοψίζεται η πορεία επίλυσης του παραπάνω προβλήµατος. Ένα λίγο περίπλοκο
ζήτηµα το οποίο δε λαµβάνεται συχνά υπ’ όψιν είναι η αύξηση των εκποµπών του NOX όταν
µειώνεται σηµαντικά η παραγωγή των αεριοστροβίλων, είτε σε λειτουργία ανοικτού κύκλου είτε
συνδυασµένου κύκλου [35]. Η περιγραφόµενη διαδικασία της εκτίµησης των ρύπων µε τη βοήθεια
κατάλληλης µοντελοποίησης µε κάποια εξίσωση µπορεί να λάβει την παραπάνω παράµετρο υπ’
όψιν εάν υπάρχουν σχετικά δεδοµένα για του συγκεκριµένου τύπου µονάδες.
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Σχ. 3.2 Ο εφαρµοζόµενος αλγόριθµος στην περίπτωση αναλυτικής διαθέσιµης χρονοσειράς
παραγωγής µονάδων συστήµατος.

Για τον εφαρµοζόµενο αλγόριθµο, επιλύεται το παρακάτω πρόβληµα ελαχιστοποίησης της F(x,t),
F ( x, t) =

T

max_ gen _ num

t =1

i =1

∑

∑

f

i

( x, t)

(3.9)

Όπου max_gen_num : ο αριθµός των συµβατικών µονάδων παραγωγής και T η χρονική περίοδος
για τη βελτιστοποίηση. Η συνάρτηση κόστους για κάθε µία µονάδα θα δίνεται από την (3.10), η
οποία λαµβάνει την προηγούµενη φόρτιση της µονάδας dpg(i,t), τις παραµέτρους κόστους και το
εάν η µονάδα έχει εκκινήσει ή όχι. Tο πρόβληµα βελτιστοποίησης αναζητά το διάνυσµα x(i,t) που
αντιπροσωπεύει την απαιτούµενη πρόσθετη παραγωγή της κάθε µίας µονάδας για να ικανοποιηθεί
η µεταβολή της φόρτισης λόγω της µείωσης της παραγωγής της εξεταζόµενης µονάδας ∆Π.

f i ( x ,t ) = ( cubcoeff i ⋅ ( dpg( i ,t ) + x( i ,t ))3 + sqcoeff i ⋅ ( dpg( i ,t ) + x( i ,t ))2 +
lincoeff i ⋅ ( dpg( i ,t ) + x( i ,t )) + constcoeff i + start _ up i ) ⋅ fuel _ cos t

(3.10)

Η λύση του προβλήµατος της (3.9) πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους τεχνικούς περιορισµούς των
µονάδων. Πι συγκεκριµένα, η επιπλέον παραγωγή των µονάδων θα πρέπει να οδηγεί τις µονάδες σε
MAX

Pg

min

i
(3.12).
λειτουργία εντός των ορίων τεχνικού µεγίστου Pg i , (3.11) και τεχνικού ελαχίστου
Επιπλέον η µεταβολή της φόρτισης των µονάδων µεταξύ δύο διαδοχικών διαστηµάτων θα πρέπει
να ικανοποιεί τους περιορισµούς µεταβολής-µείωσης,(down_ratei) (3.13), ή αύξησης της φόρτισης,
(up_ratei) σε κάθε µία εξεταζόµενη µονάδα (3.14). Οι µονάδες που λειτουργούν µπορούν µόνο να
αυξήσουν την παραγωγή τους και όχι να την µειώσουν, διότι ειδικές συνθήκες, όπως η ικανοποίηση
κάποιου τοπικού φορτίου ή η παροχή βοηθητικών υπηρεσιών µπορεί να οδήγησε τους χειριστές σε
αυτήν την φόρτιση των µονάδων που λειτουργούν. Συνάµα η επιπρόσθετη παραγωγή θα πρέπει να
είναι σε θέση να µην παραβιάζει τους περιορισµούς στρεφόµενης εφεδρείας, όπως περιγράφεται
στην (3.16) ενώ οι µονάδες θα πρέπει να ικανοποιούν το σύνολο της ζήτησης του συστήµατος
(3.17).
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x(i, t ) + dpg (i, t ) ≤ Pg iMAX

(3.11)

Pg imin ≤

(3.12)

x(i, t ) + dpg (i, t )

dpg (i, t ) + x(i, t ) − dpg (i, t − 1) − x(i, t − 1) ≤ up _ ratei

(3.13)

dpg (i, t − 1) + x(i, t − 1) − dpg (i, t ) − x(i, t ) ≤ down _ ratei

(3.14)

0 ≤ x(i, t )

(3.15)

∑ PiMAX − ∑ (dpg (i, t ) + x(i, t )) ≥ Spin _ reserve(t )

(3.16)

∑ (dpg (i, t ) + x(i, t )) = Demand (t )

(3.17)

i∈IN

i∈IN

i∈IN

Σε περίπτωση κατά την οποία θα θέλαµε να µελετηθεί η επίπτωση ένταξης νέας µονάδας στο
σύστηµα τότε επιλύεται πάλι πρόβληµα ελαχιστοποίησης, αλλά στις εξισώσεις περιορισµών (3.10)(3.14) και (3.16)-(3.17), αντικαθίσταται η µεταβλητή x(i,t) µε την - x(i,t).
Η παραπάνω µέθοδος µπορεί, εκτός από την εκτίµηση των ρύπων που αποφεύγονται είτε µε τη
βοήθεια του υπολογισµού των καυσίµων που αποφεύγονται είτε µε χρήση ειδικής συνάρτηση
ρύπων για κάθε µονάδα [35], να συµβάλλει και στην εκτίµηση της οικονοµικής συµβολής της
υψηλής διείσδυσης της ∆ιεσπαρµένης Παραγωγής στο υπό εξέταση σύστηµα. Η συνάρτηση
κόστους όπως αυτή περιγράφεται στην (3.10), µπορεί να µεταβληθεί ώστε να ζητείται η παραπάνω
παραγωγή σε ένα σύστηµα το οποίο επιθυµούµε να το λειτουργήσουµε ελαχιστοποιώντας τους
ρύπους του συστήµατος. Οι περιορισµοί που έχουν να κάνουν µε την εύρυθµη λειτουργία των
θερµικών µονάδων παραµένουν οι ίδιοι µε εκείνους των εξισώσεων (3.11) έως (3.17).
Η διαδικασία επίλυσης ενός τέτοιου προβλήµατος γίνεται µε τη χρήση ενός κατάλληλου
εργαλείου για την επίλυση του προβλήµατος βελτιστοποίησης. Στα ΣΗΕ στα οποία εφαρµόστηκε η
παραπάνω µεθοδολογία, υπό ενότητα 3.3, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος Σειριακού Τετραγωνικού
Προγραµµατισµού για την επίλυση του προβλήµατος βελτιστοποίησης [124].
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3.2.5

Υπολογισµός αποφυγής ρύπων λόγω υποκατάστασης θερµικού/ψυκτικού
φορτίου από µονάδα ΣΗΘ.

Οι 4 παραπάνω µέθοδοι χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση των ρύπων από το Σύστηµα
ηλεκτροπαραγωγής στο οποίο διασυνδέονται οι µονάδες διεσπαρµένης παραγωγής. Αν υπάρχουν
µονάδες διεσπαρµένης ΣΗΘ, το οποίο αναµένεται να είναι αρκετά διαδεδοµένο, ειδικά σε χώρες
της Βόρειας Ευρώπης, η παραγωγή θερµότητας ή ψύξης, αν πρόκειται για εγκατάσταση τριπαραγωγής, υποκαθιστά πρωτογενή ενέργεια. Για τέτοιου είδους µονάδες γνωρίζοντας την θερµική
παραγωγή τους, ή τουλάχιστον την ηλεκτρική τους παραγωγή, και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα
τεχνικά τους χαρακτηριστικά µπορούµε να εκτιµήσουµε την κατανάλωση καυσίµου για ένα λέβητα
ο οποίος ικανοποιεί τις ίδιες θερµικές ανάγκες χρησιµοποιώντας τυπικά χαρακτηριστικά της
απόδοσης του λέβητα. Υπολογίζοντας το υποκαθιστάµενο καύσιµο για θέρµανση/ ψύξη, µπορούν
να υπολογιστούν οι ρύποι οι οποίοι αποφεύγονται εξαιτίας το θερµικού σκέλους της ΣΗΘ και να
συνυπολογιστούν στην επίδραση της ∆ιεσπαρµένης Παραγωγής. Ανάλογα µε τη γνώση της
παραγωγής της ΣΗΘ, µπορούµε να εξάγουµε ετήσιες ή µηνιαίες µέσες τιµές καθώς και ακόµη
τυπικές 24-ωρες καµπύλες ρύπων για το θερµικό/ψυκτικό φορτίο.
Προκειµένου να µελετηθεί η µεταβολή των εκπεµπόµενων ρύπων εξαιτίας της αντικατάστασης
των θερµικών ή ψυκτικών διεργασιών µε κάποια µονάδα συµπαραγωγής, πρέπει να µελετηθεί η
µεταβολή της πρωτογενούς ενέργειας που καταναλώνεται. Ένα εύχρηστο λογισµικό το οποίο
αναπτύχθηκε για την επίτευξη του στόχου αυτού παρουσιάζεται αµέσως παρακάτω.

3.2.6

Λογισµικό για την µελέτη οικονοµικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων
διεσπαρµένης παραγωγής

Για τη µελέτη της οικονοµικής και περιβαλλοντικής επίπτωσης της διεσπαρµένης παραγωγής σε
ευρείες οµάδες καταναλωτών αναπτύχθηκε σχετικό λογισµικό. Το λογισµικό αυτό έχει ως στόχο
την ανάλυση, µε τη βοήθεια τυπικών καµπυλών για την εξεταζόµενη οµάδα καταναλωτών, της
µεταβολής της κατανάλωσης ενεργειακών πόρων (ηλεκτρισµό, πετρέλαιο ή φυσικό αέριο) εξαιτίας
της εγκατάστασης σε αυτούς µονάδων διεσπαρµένης παραγωγής και κατά συνέπεια τις επιπτώσεις
σε οικονοµικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Έτσι µπορεί να γίνει αρκετά γρήγορα η προ-µελέτη για
το ποιες οµάδες καταναλωτών είναι οι πλέον προσοδοφόρες για την εγκατάσταση διεσπαρµένης
παραγωγής, ώστε να ξεκινήσουν καµπάνιες ενηµέρωσης. Στη συνέχεια µπορεί να πραγµατοποιηθεί,
αν κρίνεται οικονοµικά ωφέλιµο από την προ-µελέτη αυτή, πιο εκτενής µελέτη των εγκαταστάσεων
των ενδιαφεροµένων χρησιµοποιώντας πιο λεπτοµερείς µετρήσεις και αναλύσεις των τελικών
χρήσεων ενέργειας που µπορεί να υποκατασταθούν χρησιµοποιώντας ακόµη και στοιχεία για τη
θερµοδυναµική συµπεριφορά του κελύφους του κτιρίου ή των τοπικών θερµικών διεργασιών, αν
πρόκειται να εγκατασταθεί κάποιος τύπος συµπαραγωγής.
Το συγκεκριµένο λογισµικό για την ανάλυση συγκεκριµένης οµάδας καταναλωτών χρησιµοποιεί
ως εισόδους :
a. 24ώρες χρονοσειρές κατανάλωσης ενεργειακών πόρων σε ανά µονάδα τιµές οι οποίες µπορεί
να είναι προϊόν µετρήσεων ή να είναι έχουν παραχθεί από τυπικές καµπύλες κατανάλωσης
ενέργειας για την υπό µελέτη οµάδα καταναλωτών. Η προκαθορισµένη (default) τιµή βάσης
για τους υπολογισµούς είναι η µονάδα.
b. Το ποσοστό ζήτησης κάθε τελικής χρήσης για το εξεταζόµενο ενεργειακό µέσο.
c. Αν πρόκειται για εκτίµηση επιπτώσεων διεσπαρµένης παραγωγής που χρησιµοποιείται για
συµπαραγωγή ή τρι-παραγωγή, πρέπει να είναι γνωστές οι αποδόσεις µετατροπής της
πρωτογενούς ενέργειας στο λέβητα ή τον ψύκτη. Αν δεν είναι γνωστές αυτές οι τιµές
µπορούν να χρησιµοποιούνται τυπικές τιµές απόδοσης, 0.85 και 3.5 COP (coefficient of
Performance) αντίστοιχα.
d. Το επίπεδο θερµοκρασίας, ζεστό νερό, ατµός, ή πολύ υψηλές θερµοκρασίες στο οποίο η
συγκεκριµένη τελική χρήση δίνει έξοδο.
Η εκτίµηση της ζήτησης για τις επί µέρους διεργασίες ή τύπους κατανάλωσης π.χ. Ψύξη,
θέρµανση κτλ που υπάρχουν στην υπό µελέτη οµάδα καταναλωτών τουλάχιστον µε στοιχεία
ποσοστού κατανάλωσης για το συγκεκριµένο ενεργειακό πόρο. Ιδιαίτερη αξία έχει η κατά το
δυνατόν ακριβέστερη γνώση της κατανάλωσης σε διεργασίες οι οποίες επηρεάζονται από την
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εγκατάσταση της διεσπαρµένης παραγωγής όπως για παράδειγµα οι θερµικές και ψυκτικές
διεργασίες. Τα διαθέσιµα δεδοµένα µπορεί να είναι :
1 Πραγµατική µέτρηση της ζήτησης στην επί µέρους τελική χρήση. Αυτή η µέθοδος στοιχίζει και
συνήθως τέτοιου είδους µετρήσεις δεν είναι πολύ εύκολα διαθέσιµες
2. Τυπική καµπύλη κατανάλωσης για το συγκεκριµένο τύπο διεργασίας βασισµένη σε περιοδικές
µετρήσεις ή βιβλιογραφικά στοιχεία [6,9] για την µορφή της κατανάλωσης για τη συγκεκριµένη
τελική χρήση. Επίσης είναι εφικτό να δοθούν πληροφορίες από υπεύθυνους του χώρου ή γνώστες
των τελικών χρήσεων, π.χ. για βιοµηχανίες πότε εργάζονται περισσότερο τα µηχανήµατά τους, για
την ποσοστιαία κατανάλωση της διεργασίας µέσα στην ηµέρα. Ο παρακάτω µαθηµατικός τύπος
(3.18) περιγράφει την εξίσωση που χρησιµοποιείται για το σκοπό αυτό.
3. Ποσοστά ενεργειακής ζήτησης για την υπό µελέτη τελική χρήση για τον εξεταζόµενο
ενεργειακό πόρο και καµία άλλη πληροφορία.
Το λογισµικό έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει οποιονδήποτε από τους 3 παραπάνω τύπους
δεδοµένων προκειµένου να παράγει την ζήτηση ανά τελική χρήση και ενεργειακό πόρο
χρησιµοποιώντας το λογικό διάγραµµα ροής που παρουσιάζεται στο Σχ. 3.3 ενώ οι µαθηµατικές
σχέσεις που χρησιµοποιούνται είναι οι (3.18) και (3.19).
k −1

T

end _ use( i ,t ) = ∑ ( dem( t ) − ∑ end _ use( j ,t ) ) ⋅
t =1

j =1

energy_ sharei
k −1

⋅

typ _ dem( i ,t )
T

1 − ∑ energy_ sharej ∑ typ _ dem( j ,t )
j =1

(3.18)

t =1

Στην (3.18), dem(t) είναι η συνολική ζήτηση για το συγκεκριµένο ενεργειακό πόρο για τη
συγκεκριµένη ώρα. Αν k–1, είναι το σύνολο των τελικών χρήσεων στις οποίες υπάρχουν
πραγµατικές µετρήσεις, το άθροισµα της ζήτησης για κάθε µία από αυτές πρέπει να αφαιρεθεί από
τη συνολική ζήτηση για τη συγκεκριµένη ώρα. Για τη τελική χρήση i, αν το ποσοστό συµµετοχής
της στην κατανάλωση του ενεργειακού πόρου είναι energy_sharei, υπολογίζεται αρχικά η ενέργεια
που καταναλώνεται από αυτή τη διεργασία στη διάρκεια των T, συνήθως 24, ωρών που
µελετούνται. Αυτή η ποσότητα κατανάλωσης του ενεργειακού πόρου πρέπει να διανεµηθεί σε κάθε
ένα από τα επι µέρους βήµατα t της ανάλυσης που πραγµατοποιείται. Για αυτό το σκοπό
χρησιµοποιείται το πηλίκο της τιµής που είναι καταγεγραµµένη στη βάση δεδοµένων, typ_dem(i,t)
προς το άθροισµα των τυπικών τιµών που έχουν καταγραφεί. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται
ότι η ζήτηση για αυτή την τελική χρήση συνάδει µε το ποσοστό της ζήτησης ενέργειας αυτής της
τελικής χρήσης µέσα στην ίδια ηµέρα.
Είναι πιθανό, για κάποιες από τις τελικές χρήσεις, να υπάρχει µόνο κάποια εκτίµηση των
ενεργειακών ποσοστών των τελικών χρήσεων για τον εξεταζόµενο ενεργειακό πόρο. Επειδή αυτή η
εκτίµηση είναι σαφώς λιγότερο ακριβής από ότι µε τη χρήση µετρήσεων ή έστω τυπικών τιµών, η
ζήτηση ανά τελική χρήση εξετάζεται τελευταία σύµφωνα µε την (3.19) αφού αφαιρεθούν οι τιµές
για τις Μ τελικές χρήσεις που είχαν τυπικές καµπύλες και η αντίστοιχη ενεργειακή συµµετοχή τους
T

k −1+ M

end _ use( i ,t ) = ∑( dem( t ) − ∑ end _ use( j ,t ) ) ⋅
t =1

j =1

energy_ sharei
k −1+ M

1 − ∑ energy_ sharej
j =1

(3.19)

68 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ∆ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Καθορισµός ζήτησης του ενεργειακού
πόρου και των τελικών χρήσεων που το
χρησιµοποιούν
Υπάρχουν πραγµατικά
δεδοµένα για καποιες
τελικές χρήσεις;

ΟΧΙ
Υπάρχουν τυπικές
χρονοσειρές για καποιες
τελικές χρήσεις;

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Να αποθηκευτούν στη βάση
∆εδοµένων τα δεδοµένα αυτά

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Χρήση της εξίσωσης
(3.18) για κάθε τελική
χρήση αυτού του τύπου

Υπάρχουν ακόµη
τελικές χρήσεις
διαθέσιµες?

Υπάρχουν ακόµη
τελικές χρήσεις
διαθέσιµες?

ΟΧΙ

ΝΑΙ
Χρήση της εξίσωσης
(3.19) για τις αποµένουσες
διεργασίες

ΟΧΙ

ΤΕΛΟΣ Για τον ενεργειακό πόρο

Σχ. 3.3 ∆ιάγραµµα ροής της διάσπασης της ζήτησης σε τελικές χρήσεις.

Β) ∆εδοµένα για το δίκτυο διασύνδεσης της εγκατάστασης
1. Χρονοσειρά τιµών αγοράς ηλεκτρισµού και υπολοίπων ενεργειακών πόρων.
2. Χρονοσειρά τυπικής καµπύλης εκποµπών ρύπων υπολογισµένη σύµφωνα µε τη
µεθοδολογία της υπό-ενότητας 3.2.3.
Και στις 2 παραπάνω περιπτώσεις αν οι τιµές είναι σταθερές, π.χ. ενιαία τιµή αγοράς ενεργειακών
πόρων ή γνώση για τους αποφευγόµενους ρύπους ως µέση τιµή, απλά συµπληρώνονται οι πίνακες
µε τις ίδιες τιµές.
Γ) Για την προσοµοίωση της λειτουργίας της εγκατάστασης µε ∆Π απαιτούνται από το λογισµικό
τα παρακάτω δεδοµένα :
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1. Ο ενεργειακός πόρος που χρησιµοποιεί η συγκεκριµένη µονάδα ∆Π για την παραγωγή
ενέργειας
2. Αν η µονάδα χρησιµοποιείται ως Συµπαραγωγή, ηλεκτρισµού ή µόνο ως µονάδα
παραγωγής θερµότητας
3. Τεχνικά χαρακτηριστικά της µονάδας όπως το µέγιστο και ελάχιστο της µονάδας.
4. Τις παραµέτρους κατανάλωσης ενεργειακού πόρου µε τη µορφή f(x)=ax2+bx+c, όπου x
η παραγόµενη ηλεκτρική ή θερµική ισχύς. Για τις µονάδες ΣΗΘ χρησιµοποιείται στους
υπολογισµούς η ηλεκτρική ισχύς του συστήµατος.
5. Τις παραµέτρους εκποµπών ρύπων, αν υπάρχουν τέτοιοι σε µορφή kg/MWh.
6. Για τις µονάδες ΑΠΕ απαιτείται κάποια µορφής εκτίµηση της παραγωγής τους σε
συνάρτηση µε το χρόνο. Σε αυτήν την περίπτωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί µία τυπική
καµπύλη παραγωγής εκφρασµένη σε ποσοστό παραγόµενης ισχύος ανά εγκατεστηµένης
ισχύ.
7. Αν πρόκειται να προσοµοιωθεί η λειτουργία µονάδας ΣΗΘ, απαιτείται η γνώση της
θερµοκρασίας εξόδου σε 3 επίπεδα, ζεστό νερό, ατµό, θερµική διεργασία πολύ υψηλής
θερµοκρασίας.
8. Ο λόγος της θερµικά αποδιδόµενης ισχύος σε σχέση µε την ηλεκτρικά αποδιδόµενη ισχύ
του ΣΗΘ. Θεωρείται το απλό µοντέλο γραµµικής σχέσης ηλεκτρισµού-θερµότητας για
τέτοιου είδους µονάδες.
Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα µπορούν να εξαχθούν συµπεράσµατα µετά από την εισαγωγή
διεσπαρµένης παραγωγής. Η προσοµοίωση στηρίζεται στα εξής βήµατα
Α) Κατανοµή της ζήτησης κάθε ενεργειακού µέσου στις επί µέρους τυπικές χρήσεις
Β) Προσοµοίωση της λειτουργίας µε το επιλεγµένο σενάριο προσοµοίωσης.
Για τη διαδικασία Α) παρουσιάζεται στον τελικό χρήστη η γραφική αναπαράσταση της ζήτησης
ανά τελική χρήση και ενεργειακό πόρο µε την οθόνη στην Σχ. 3.4, ενώ στο φάκελο εκτέλεσης του
προγράµµατος αποθηκεύονται αρχεία *.txt για κάθε επί µέρους χρήση για τυχόν περαιτέρω
επεξεργασία. Οµοιοειδείς τελικές χρήσεις όπως για παράδειγµα η παραγωγή ζεστού νερού και η
παραγωγή ατµού παριστάνονται µε το ίδιο χρώµα. Ο χρήστης του λογισµικού ενηµερώνεται και µε
το µενού του προγράµµατος µε πίνακες για τη ζήτηση ανά τελική χρήση και ανά ενεργειακό πόρο.

Σχ. 3.4 Η κατανοµή σε τελικές χρήσεις της ζήτησης ηλεκτρισµού

Η προσοµοίωση της λειτουργίας των διαφόρων σεναρίων εγκατάστασης ∆Π βασίζεται στις
παρακάτω αρχές.
1. Οι µονάδες ΑΠΕ θεωρούνται κατά προτεραιότητα εντασσόµενες στην ισχύ που
καθορίζεται είτε από τα µετεωρολογικά δεδοµένα ή από την εγκατεστηµένη ισχύ τους,
για την ικανοποίηση θερµικών ή ηλεκτρικών αναγκών
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2. Οι µονάδες που παράγουν µόνο ηλεκτρισµό µε τη χρήση συµβατικού καυσίµου, π.χ οι
µονάδες backup, παράγουν ενέργεια µόνο όταν είναι οικονοµικότερο από τις τιµές της
αγοράς ηλεκτρισµού
3. Για τις µονάδες ΣΗΘ, η χρήση τους περιορίζεται στην ικανοποίηση των θερµικών ή
ψυκτικών αναγκών ανά επίπεδο θερµοκρασίας.
Αν υπάρχουν περισσότερες από µία µονάδα ανά κατηγορία µονάδων τότε επιλέγεται ο
οικονοµικότερος συνδυασµός, µε τη βοήθεια απλής λίστας προτεραιότητας για την ικανοποίηση
της ζήτησης, θερµικής ή ηλεκτρικής.
Η εισαγωγή της ∆ιεσπαρµένης παραγωγής σε µία εγκατάσταση µεταβάλλει τη ζήτηση
ενεργειακών πόρων. Ειδικά για την περίπτωση της ΣΗΘ µπορεί να επηρεάζεται η κατανάλωση
ακόµη και 3 ενεργειακών πόρων, του ηλεκτρισµού γιατί παράγεται ηλεκτρισµός, του φυσικού
αερίου αν η µονάδα καταναλώνει τέτοιο καύσιµο αλλά και του πετρελαίου αν προηγουµένως ο
χώρος χρησιµοποιούσε πετρέλαιο για τη συγκεκριµένη τελική χρήση την οποία υποκαθιστά η
µονάδα ΣΗΘ.
Εποµένως, η τελική ζήτηση για κάθε ενεργειακό πόρο πρέπει να τροποποιηθεί µε βάση τα
αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων, σύµφωνα µε την εξίσωση (3.20).
new_cons(t)=Old_cons(t)-end_use_cons(t)+End_use_Unit_Cons(t)

(3.20)

Η παράµετρος old_cons(t) αναφέρεται στην κατανάλωση του ενεργειακού πόρου πριν από την
εγκατάσταση ∆Π, η µεταβλητή end_use_cons(t) αναφέρεται στην τιµή της κατανάλωσης της
τελικής χρήσης η οποία επηρεάζεται από την εισαγωγή της διεσπαρµένης παραγωγής. Τέλος η
µεταβλητή End_use_Unit_Cons(t) αναφέρεται στην κατανάλωση του συγκεκριµένου ενεργειακού
πόρου, αν υπάρχει από τις µονάδες ∆Π που µε βάση το επιλεγµένο σενάριο εγκαθίστανται στη
συγκεκριµένη τοποθεσία.
Τα αποτελέσµατα που εξάγονται µετά από την προσοµοίωση και αποθηκεύονται στη βάση
δεδοµένων του προγράµµατος είναι :
1. Η παραγωγή των µονάδων διεσπαρµένης παραγωγής
2. Η ανανεωµένη ζήτηση ανά ενεργειακό πόρο µετά από την εγκατάσταση της
διεσπαρµένης παραγωγής
3. Συγκεντρωτική οθόνη της νέας ζήτησης κυρίως για ηλεκτρισµό και φυσικό αέριο που
αναµένεται να παρουσιάζει η εγκατάσταση µετά την προσθήκη της διεσπαρµένης
παραγωγής, όπως αυτή παρουσιάζεται στην Σχ. 3.5.
4. Γραφική αναπαράσταση της ζήτησης ενεργειακού πόρου ανά βήµα προσοµοίωσης
µετά την εγκατάσταση της ∆ιεσπαρµένης παραγωγής, όπως παρουσιάζεται στην Σχ.
3.6.
5. Τη συνολική αποφυγή εκπεµπόµενων ρύπων στηριζόµενη στις παρατηρήσεις της υπό –
ενότητας 3.2.5, η οποία παρουσιάζεται στο χρήστη µε την Σχ. 3.7.
6. Αρχεία τύπου *.txt, µε τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων για την τελική
κατανάλωση ανά ενεργειακό πόρο για να είναι δυνατή η περαιτέρω ανάλυση των
αποτελεσµάτων.
Στο λογισµικό αυτό δίνεται και η δυνατότητα προσοµοίωσης της συµπεριφοράς µίας
αποθηκευτικής διάταξης και το όφελος από την εγκατάσταση της. Ο αλγόριθµος που
χρησιµοποιείται καθώς και ενδεικτικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 6.
Αποτελέσµατα από την προσοµοίωση της επίδρασης εγκατάστασης τρί-παραγωγής στο κτίριο των
γενικών εδρών του ΕΜΠ παρουσιάζονται στην ενότητα 3.3.
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Σχ. 3.5 Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για την κατανάλωση αερίου και ηλεκτρισµού.

Σχ. 3.6 Τα αποτελέσµατα στη µεταβολή ενός ενεργειακού πόρου µετά την εγκατάσταση της ∆Π.

Σχ. 3.7 Η τελική οθόνη των υπολογισµών των ρύπων που αποφεύχθηκαν λόγω της εγκατάστασης ∆Π.
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3.3

Εφαρµογές µεθόδων σε διάφορα δίκτυα

Οι παραπάνω µέθοδοι εκτίµησης της αποφυγής των ρύπων εφαρµόζονται σε χαρακτηριστικά
δίκτυα της χώρας µας για διαφορετικά επίπεδα διείσδυσης παραγωγής από ΑΠΕ. Για το επίπεδο της
χαµηλής διείσδυσης, χρησιµοποιείται ως παράδειγµα το Ελληνικό ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα (Ε∆Σ)
και η υπόθεση ότι εγκαθίστανται 2 MW από Φ/Β σε σχολεία της Αθήνας. Για την περίπτωση της
Μέσης διείσδυσης µελετήθηκε το ΣΗΕ Κύθνου και τα Φ/Β που είναι εγκατεστηµένα σε αυτό.
Τέλος για την περίπτωση της υψηλή διείσδυσης µελετήθηκε η επίδραση των Α/Π στο ΣΗΕ Κρήτης.

3.3.1

Χαµηλή ∆ιείσδυση Φ/Β σε σχολεία της Αθήνας.

Σε αυτή τη µελέτη εφαρµογής υποθέσαµε ότι 1800 Σχολεία της Αττικής, έχουν εγκαταστήσει από
µία Φ/Β συστοιχία 1.1 kWp, µε όµοια χαρακτηριστικά µε εκείνη του εργαστηριακού µικροδικτύου
που βρίσκεται στο Κτίριο Ηλεκτρολόγων [125], αντιπροσωπεύοντας συνολική ισχύ 2 MW. Χωρίς
πολύ µεγάλη απόκλιση, χρησιµοποιώντας την καταγραφή της παραγωγής της συγκεκριµένης
εγκατάστασης για ένα έτος σε βήµα 1 ώρας στο κτίριο των ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο ΕΜΠ,
µπορεί να υπολογιστεί η συνολική παραγωγή αυτών των διατάξεων. Λόγω της πολύ µικρής
συµµετοχής των διατάξεων αυτών στο ισοζύγιο της χώρας, ανάλυση µε λεπτοµερείς χρονοσειρές
φορτίου και παραγωγής από το Ε∆Σ θα ήταν υπερβολική για την εκτίµηση των ρύπων που
αποφεύγονται. Παρουσιάζονται όµως τα αποτελέσµατα από την ανάλυση των τριών πρώτων
µεθόδων που δείχνουν τις αποκλίσεις όταν χρησιµοποιούνται µέσες τιµές εκποµπών ρύπων. Για
τους υπολογισµούς αυτούς απαιτείται πρώτα γνώση των εκποµπών ρύπων για τους διάφορους
τύπους µονάδων του συστήµατος, όπως παρουσιάζονται στον Πιν. 3-4.
Πιν. 3-4 Συντελεστές Εκποµπής Ρύπων ανά τύπο καυσίµου στο Ε∆Σ (g /kWh)

Ρύπος

CO2

Τύπος Μονάδας
Λιγνίτης
Μαζούτ
Φυσικό Αέριο (Φ.Α)
Ανοικτός Κύκλος
Φ.Α Συνδυασµένος Κύκλος

NΟx

SO2

Σωµατίδια

1300
850

1.6
1.2

1.8
15.5

1.4
0.8

484

0.4

0.01

0.01

403

0.7

0.001

0.001

Οι ετήσιοι συντελεστές ρύπων (ΕΣΕ) δίνονται στον Πιν. 3-5, ενώ στον Πιν. 3-6 παρουσιάζονται οι
Μηνιαίοι Συντελεστές ρύπων (ΜΣΕ) καθώς και η παραγωγή του Φ/Β στο κτίριο Ηλεκτρολόγων
του ΕΜΠ. Η συνολική ετήσια παραγωγή από το Φ/Β του ΕΜΠ είναι συνολικά 1245.05 kWh.
Πιν. 3-5 Ετήσιοι Συντελεστές Εκποµπών Ρύπων στο Ε∆Σ

Ρύπος
CO2
NOx
SO2
Σωµατίδια (PM_10)

Τιµή g/kWh
1106.47
1.4
2.54
1.1

Πιν. 3-6 Μηνιαίοι Συντελεστές Ρύπων στο Ε∆Σ και παραγωγή Φ/Β του ΕΜΠ.

Μήνας
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος

CO2
1108.66
1150.68
1128.90
1105.00
1082.90
1070.84
1082.00

NΟx
1.40
1.45
1.43
1.40
1.37
1.35
1.37

SO2
2.44
2.53
2.48
2.28
2.58
2.23
2.71

PM-10
1.11
1.17
1.14
1.10
1.06
1.06
1.06

Ενέργεια
Φ/Β(kWh)
67.25
73.32
77.77
85.81
85.05
150.29
169.25

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

1102.51
1102.08
1100.53
1054.84
1068.28

Αύγουστος
Σεπτέµβριος
Οκτώβριος
Νοέµβριος
∆εκέµβριος

1.39
1.39
1.39
1.35
1.36

2.64
2.41
2.13
2.33
2.50
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1.10
1.09
1.09
1.02
1.04

173.67
126.20
119.48
63.72
53.25

Αναφορικά µε τις τυπικές καµπύλες εκποµπών ρύπων για το Ε∆Σ το Γράφηµα 3.3 παρουσιάζει τη
συχνότητα των κρίσιµων µονάδων για το ελληνικό σύστηµα για το 3ο τρίµηνο του 2006. Η τυπική
24-ωρη καµπύλη ρύπων για το CO2 για το Ε∆Σ για χειµώνα και καλοκαίρι παρουσιάζεται στο
Γράφηµα 3.4, ενώ για διάφορους µήνες η καµπύλη ρύπων για το SO2 παρουσιάζεται στο Γράφηµα
3.2.
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Γράφηµα 3.3 Συχνότητα Κρίσιµων µονάδων του Ε∆Σ για το 3ο Τρίµηνο του 2006
Ρύποι CO2
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Γράφηµα 3.4Τυπική 24 ώρη καµπύλη εκποµπής CO2 για το Ε∆Σ για χειµώνα και καλοκαίρι

Από τα δεδοµένα των τριών αυτών µεθόδων µπορούµε να υπολογίσουµε τόσο την επιτευχθείσα
µείωση των ρύπων για το 2006 για το Φ/Β του ΕΜΠ, Πιν. 3-7 καθώς και τους αντίστοιχους ρύπους
για τα σχολικά συγκροτήµατα της Αττικής, Πιν. 3-8.
Πιν. 3-7 Συνολική ετήσια µείωση εκπεµπόµενων ρύπων από το Φ/Β του ΕΜΠ.

CO2 (kg)
1η Μέθοδος
2η Μέθοδος
3η Μέθοδος

NOX (kg)

SO2 (kg)

Σωµατίδια (kg)

1376.5

1.74

3.15

1.37

1363.8

1.73

3.05

1.35

791.5

1.07

7.11

0.47

Πιν. 3-8 Συνολική ετήσια µείωση εκπεµπόµενων ρύπων από το Φ/Β στα σχολεία της Αττικής.
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CO2 (Tn)
1η Μέθοδος
2η Μέθοδος
3η Μέθοδος

NOX (Tn)

SO2 (Tn)

Σωµατίδια (Tn)

2477.7

3.14

5.67

2.46

2454.9

3.11

5.5

2.43

1424.6

1.93

12.8

0.85

Από τα συγκριτικά αποτελέσµατα µεταξύ των τριών µεθόδων παρατηρούµε πως ενώ τα
αποτελέσµατα των δύο πρώτων µεθόδων είναι παρόµοια και έχουν πολύ µικρές διαφορές µεταξύ
τους, τα αποτελέσµατα της τρίτης µεθόδου διαφέρουν κατά πολύ των άλλων δύο µεθόδων.
Πιο συγκεκριµένα, οι τιµές της τρίτης µεθόδου για το CO2 είναι σχεδόν υπό-διπλάσιες σε σχέση
µε αυτές των άλλων µεθόδων. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι στις δύο πρώτες µεθόδους ο
ρόλος των λιγνιτικών µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι αρκετά σηµαντικός ενώ
στην µέθοδο υποκατάστασης µονάδων δεν τυχαίνει συχνά οι λιγνιτικές µονάδες να είναι εκείνες οι
οποίες ενδέχεται να αλλάξουν την παραγωγή τους από την παραγωγή των Φ/Β, Γράφηµα 3.3. Έτσι
οι πιο ρυπογόνες µονάδες του συστήµατος δεν χρησιµοποιούνται στους υπολογισµούς αφού η
παραγωγή τους πολύ σπάνια θα µπορούσε να υποκατασταθεί. Έτσι οι ρύποι CO2 στην τρίτη µέθοδο
είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς των άλλων δύο µεθόδων. Για τον ίδιο λόγο, και το ΝΟx και τα
αιωρούµενα σωµατίδια των δύο πρώτων µεθόδων έχουν πολύ µεγαλύτερες τιµές σε σχέση µε αυτές
της τρίτης µεθόδου.
Τέλος, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως οι υπολογιζόµενοι ρύποι του SO2 που αποφεύγονται
µε βάση την τρίτη µέθοδο είναι αρκετά υψηλότεροι σε σχέση µε αυτούς των άλλων δύο µεθόδων.
Αυτό οφείλεται στο ότι το πετρέλαιο έχει πολύ υψηλό συντελεστή ρύπου για τo SO2, σε σχέση µε
τις µονάδες των άλλων καυσίµων και στη διαπίστωση πως κυρίως στην µέθοδο υποκατάστασης
χρησιµοποιούνται στους υπολογισµούς κατά κόρον οι πετρελαϊκές µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας. Έτσι λοιπόν, είναι φυσικό µε την τρίτη µέθοδο υπολογισµού των ρύπων να
αποφεύγονται πολύ µεγαλύτερες ποσότητες SO2 σε σχέση µε τις άλλες µεθόδους όπου οι
πετρελαϊκές µονάδες συµµετέχουν σε µικρό ποσοστό στα αποτελέσµατα.

3.3.2

Μέση ∆ιείσδυση- Φ/Β της Κύθνου.

Στο ΣΗΕ της Κύθνου υπάρχει σηµαντική διείσδυση από ΑΠΕ που φτάνει το 11.2%. Το 1%
περίπου προέρχεται από την παραγωγή του Φ/Β ισχύος 100 kW. Συνοπτικά τα χαρακτηριστικά της
ζήτησης του συστήµατος της Κύθνου για το έτος 2002 δίνονται στον Πιν. 3-9. Για το χρόνο αυτό η
εγκατεστηµένη ισχύς ήταν 2 MW από 5 όµοιες µονάδες των 400 kW που καταναλώνουν ελαφρύ
πετρέλαιο diesel.
Πιν. 3-9 Χαρακτηριστικά Κατανάλωσης ΣΗΕ Κύθνου
Ετήσια Ενέργεια
Παραγόµενη ενέργεια από ΑΠΕ
Παραγωγή Φ/Β

5630 ΜWh
638.9 ΜWh
53 MWh

Για το ΣΗΕ Κύθνου µελετήθηκε η Αποφυγή των ρύπων εξαιτίας του υπάρχοντος Φ/Β αλλά και µε
την υπόθεση ότι διπλασιάζεται η ισχύς του, άρα και η αποδιδόµενη ενέργεια σε κάθε µία ώρα.
Για το υπάρχον σύστηµα µελετήθηκαν οι ρύποι του συστήµατος µε βάση της µεθοδολογίας που
αναπτύχθηκε στις παραπάνω ενότητες. Χρησιµοποιώντας την ετήσια µέση ειδική κατανάλωση του
συστήµατος εκτιµήθηκαν οι ρύποι για τη Μέθοδο 1, ενώ για τη µέθοδο 2 χρησιµοποιήθηκε η µέση
ειδική κατανάλωση του συστήµατος ανά µήνα για να εκτιµηθεί η ποσότητα των ρύπων που
αποφεύγεται. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιούµε την εκποµπή ρύπων µε βάση το καταναλισκόµενο
καύσιµο, όπως αυτή παρουσιάζεται στον Πιν. 3-10.
Πιν. 3-10 Χαρακτηριστικά Ρύπων για το Diesel

CO2
Μέση τιµή εκποµπών
(kg/Tn)

2445

NOX

0.8

SO2

4.67

Σωµατίδια

1.19

Οι τιµές για τους ΕΣΕ δίνονται στον Πιν. 3-11 ενώ οι ΜΣΕ και η παραγωγή του Φ/Β ανά µήνα
στον Πιν. 3-12. Κατά το µήνα Ιούλιο, υπήρχε συντήρηση του Φ/Β για κάποιο λόγο και δεν υπήρχε
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καταγραφή της παραγωγής του. Γι’ αυτό και η σηµαντικά µικρότερη τιµή σε σχέση µε τους
υπόλοιπους µήνες.
Πιν. 3-11 Ετήσιος Συντελεστής Εκποµπών Ρύπων στο ΣΗΕ Κύθνου

Ρύπος
CO2
SO2
NOX
Σωµατίδια

Τιµή
762.1
0.25
1.46
0.37

Πιν. 3-12 Μηνιαίοι Συντελεστές Ρύπων στο ΣΗΕ Κύθνου και παραγωγή Φ/Β Κύθνου

CO2
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέµβριος
Οκτώβριος
Νοέµβριος
∆εκέµβριος

814
770.1
768
781.2
767
772.6
739.9
715.1
738.5
790.3
774
747.4

SO2
0.27
0.25
0.25
0.26
0.25
0.25
0.24
0.23
0.24
0.26
0.25
0.24

NOX

Σωµατίδια

1.55
1.47
1.47
1.49
1.46
1.48
1.41
1.37
1.41
1.51
1.48
1.43

0.4
0.37
0.37
0.38
0.37
0.38
0.36
0.35
0.36
0.38
0.38
0.36

Ενέργεια Φ/Β
(kWh)
1459.8
5372.1
4162.8
3358.5
8134
7724.8
1183.9
2127.5
6709.9
5437.7
5817
1480.8

Οι µονάδες που χρησιµοποιούνται είναι όµοιες µε αποτέλεσµα να µην θεωρείται κάποια µονάδα
πιο κρίσιµη. Σε µία τέτοια περίπτωση οι τιµές για την εφαρµογή της 3ης µεθόδου παραµένουν
σταθερές για κάθε µία ώρα και ίσες µε την µέση τιµή του µήνα για τον οποίο γίνεται η ανάλυση.
Η ανάλυση µε τη βοήθεια της µεθόδου 4 µας επιτρέπει να εκτιµήσουµε εκτός από την
περιβαλλοντική και την οικονοµική αξία της ένταξης του Φ/Β στο ΣΗΕ Κύθνου, χρησιµοποιώντας
την τότε τιµή αποζηµίωσης για Φ/Β 77.8 €/MWh. Έτσι η παραγωγή των Συµβατικών γεννητριών
θα έπρεπε να αυξηθεί για να αντιµετωπίσουν το ενδεχόµενο της µείωσης παραγωγής του Φ/Β και
να ικανοποιείται ταυτόχρονα το κριτήριο στρεφόµενης εφεδρείας του 10% του φορτίου και µίας
φθίνουσας γραµµικής συνάρτησης για το ποσοστό εφεδρείας εξαιτίας της αβεβαιότητας της
αιολικής ενέργειας, όµοιο µε εκείνο που παρουσιάζεται στην υπό-ενότητα. Τα αποτελέσµατα
φαίνονται στον παρακάτω Πιν. 3-13.
Πιν. 3-13 Σύνοψη των αποτελεσµάτων για το εγκατεστηµένο Φ/β στο ΣΗΕ Κύθνου

Diesel (klt)
Κόστος (€)

Πραγµατική
λειτουργία
1601.6
528008.4

Λειτουργία
χωρίς Φ/β
1614.7
528228

∆ιαφορά

13.1
219.65

Ποσοστιαία
∆ιαφορά
0.81%
0.04%

Τα αποτελέσµατα συνοψίζονται στον παρακάτω Πιν. 3-14.
Πιν. 3-14 Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσµάτων Φ/Β των 100 kW στο ΣΗΕ Κύθνου

Μέθοδος 1 (kg)
CO2
SO2
NOX
Σωµατίδια

40,369
13.2
77.1
19.6

Μέθοδος 2 (kg)
40,614
13.3
77.6
19.8

Μέθοδος 3 (kg)
40,614
13.3
77.6
19.8

Μέθοδος 4 (kg)
32,030
10.5
61.2
15.6
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Η διαφορά µεταξύ των µεθόδων 1 –3 είναι πολύ µικρή της τάξης του 1%.Η διαφορά στην µείωση
των ρύπων στη µέθοδο 4 της τάξης του 21 % οφείλεται στο γεγονός ότι η βελτιστοποίηση της
αντιµετώπισης τη απαιτούµενης επιπλέον παραγωγής επιφέρει µείωση της ποσότητας καυσίµου
που χρειάζεται διότι ο αλγόριθµος προσπαθεί να εξισορροπήσει την παραγωγή όλων των µονάδων
του συστήµατος. Εποµένως µε την αύξηση της διείσδυσης Φ/Β σε ένα ΣΗΕ υπάρχει σηµαντική
απόκλιση στους εκτιµώµενους ρύπους.
Για το ΣΗΕ Κύθνου µελετήθηκε η επίδραση της βελτιστοποιηµένης λειτουργίας µε και χωρίς φ/β
για εγκατεστηµένη ισχύ 200 kWp.Η ενέργεια που παράγεται είναι διπλάσια και διπλάσιοι είναι οι
ρύποι για τις µεθόδους 1-3. Για τη µέθοδο 4 και τη λειτουργία µε Φ/β, στους υπολογισµούς για τη
στρεφόµενη εφεδρεία του συστήµατος προστέθηκε συντελεστής εφεδρείας 50% για την παραγωγή
του Φ/β. Ως χρονοσειρά παραγωγής από το Φ/β υποθέσαµε ότι ήταν τιµές διπλάσιες από εκείνες
του εγκατεστηµένου Φ/β και τα αποτελέσµατα γι’ αυτήν την περίπτωση συνοψίζονται στον
παρακάτω Πιν. 3-15:
Πιν. 3-15 Σύνοψη των αποτελεσµάτων για εγκατεστηµένο Φ/β των 200 kW στο ΣΗΕ Κύθνου

Diesel (klt)
Κόστος (€)

Βέλτιστη Λειτουργία
χωρίς Φ/β
1,599.9
523,470.56

Βέλτιστη
Λειτουργία µε Φ/β
1,560.4
518,653.48

∆ιαφορά

Ποσοστιαία
∆ιαφορά
2.4%
0.92%

39.5
4817.08

Στο παρακάτω Γράφηµα 3.5 συνοψίζονται τα µηνιαία αποτελέσµατα για τη διαφορά κόστους για
τα δύο επίπεδα ισχύος που εξετάστηκαν. Παρατηρούµε ότι σε κάποιους µήνες η λειτουργία του
εγκατεστηµένου Φ/β δεν είναι επωφελής σε αντίθεση µε την υποθετική λειτουργία Φ/β διπλάσιας
ισχύος. Λόγω της µικρής ισχύος του Φ/β σε σύγκριση µε τις εγκατεστηµένες µονάδες, δεν
αποφεύγεται τόσο συχνά η εκκίνηση και λειτουργία µονάδας η οποία αυξάνει και σηµαντικά το
κόστος λειτουργίας του συστήµατος.
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Γράφηµα 3.5 Η µηνιαία οικονοµική επίπτωση της παραγωγής Φ/Β στο ΣΗΕ Κύθνου

Στον Πιν. 3-16 παρουσιάζεται η αποφυγή των εκποµπών. Αυτή τη φορά η ένταξη των Φ/Β
λαµβάνοντας υπ’ όψιν βελτιστοποιηµένη λειτουργία τους συστήµατος δείχνει ότι µε τον τρόπο
αυτό η µείωση των ρύπων που επιτυγχάνεται είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από ότι αν συνεχίζαµε
τους υπολογισµούς µε βάση τις εκτιµώµενες µέσες τιµές για σχετικά υψηλότερες τιµές διείσδυσης.
Πιν. 3-16 Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσµάτων Φ/Β των 200kW στο ΣΗΕ Κύθνου

Μέθοδος 1 (kg)
CO2
SO2
NOX
Σωµατίδια

80738
26.4
154.2
39.2

Μέθοδος 2 (kg)
81228
26.6
155.2
39.6

Μέθοδος 3 (kg)
81228
26.6
155.2
39.6

Μέθοδος 4 (kg)
96577.5
31.6
184.5
47.0
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Υψηλή ∆ιείσδυση-Αιολικής παραγωγής στο ΣΗΕ Κρήτης

Το σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης είναι το µεγαλύτερο αποµονωµένο σύστηµα της
χώρας µας µε πληθώρα µονάδων διαφόρων τεχνολογιών (Ατµοστρόβιλοι, Μονάδες Diesel,
Αεριοστρόβιλοι και µονάδα Συνδυασµένου Κύκλου) ενώ η αιολική διείσδυση από το έτος 2000
είναι µεγαλύτερη από 10%. Το έτος 2000 µελετήθηκε µε πραγµατικά δεδοµένα. Τότε οι
εγκατεστηµένες µονάδες ήταν 20 µε συνολική ισχύ 490.3 MW ενώ η εγκατεστηµένη αιολική ισχύς
ήταν 67.35 MW µε µέγιστη ωριάια αιολική διείσδυση 39.2 %. Η ετήσια κατανάλωση Ενέργειας
ήταν 2078.6 GWh ενώ η συνολική παραγόµενη ενέργεια από ΑΠΕ ήταν 203.5 GWh [126].
Για τους υπολογισµούς αυτούς απαιτείται πρώτα γνώση των εκποµπών ρύπων για τους διάφορους
τύπους µονάδων του συστήµατος, όπως παρουσιάζονται στον Πιν. 3-17. Οι ετήσιοι συντελεστές
ρύπων (ΕΣΕ) δίνονται στον Πιν. 3-18, ενώ στον Πιν. 3-19 παρουσιάζονται οι Μηνιαίοι Συντελεστές
ρύπων (ΜΣΕ) καθώς και η παραγωγή των Α/Π.
Πιν. 3-17 Συντελεστές Εκποµπής Ρύπων ανά τύπο καυσίµου στο ΣΗΕ Κρήτης (kg/MWh)

Ρύπος

CO2

Τύπος Μονάδας
Ατµοστρόβιλοι
Diesel
Συνδυασµένος Κύκλος
Παλιοί Αεριοστρόβιλοι
Νέοι Αεριοστρόβιλοι

NΟx

964.7
545
632.59
1230
861

1.09
10.5
1.21
2.35
1.65

SO2
17.50
10.2
0.206
0.42
0.28

Σωµατίδια
0.59
0.35
0.309
0.6
0.42

Πιν. 3-18 Ετήσιος Συντελεστής Εκποµπών Ρύπων στο ΣΗΕ Κρήτης

Ρύπος
CO2
SO2
NOX
Σωµατίδια (PM-10)

Τιµή
809.4
7.85
2.25
0.501

Πιν. 3-19 Μηνιαίοι Συντελεστές Ρύπων και παραγωγή Α/Π στο ΣΗΕ Κρήτης

CO2
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέµβριος
Οκτώβριος
Νοέµβριος
∆εκέµβριος

802.1
805.6
824.9
823.9
806.4
791.7
800.8
799.5
787.8
797.09
812.94
861.60

SO2
8.23
7.49
7.87
8.24
8.10
7.98
7.32
7.16
7.51
7.62
8.56
8.66

NOX
1.62
1.61
1.75
1.63
1.56
2.43
3.65
3.47
3.69
2.90
2.60
2.87

PM-10
0.449
0.440
0.445
0.457
0.455
0.443
0.442
0.441
0.439
0.442
0.458
0.486

Ενέργεια Α/Π
(ΜWh)
17321
16385
12573
8751
13554
23334
22552
27022
14480
18403
10436
19417

Αναφορικά µε τις τυπικές καµπύλες εκποµπών ρύπων για το ΣΗΕ Κρήτης το Γράφηµα 3.6
παρουσιάζει τη συχνότητα των κρίσιµων µονάδων για το ΣΗΕ Κρήτης για το 3ο τρίµηνο του 2000.
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3ο Τρίµηνο Κρίσιµες µονάδες
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Γράφηµα 3.6 Συχνότητα Κρίσιµων µονάδων του ΣΗΕ Κρήτης για το 3ο Τρίµηνο του 2000

Η τυπική 24-ωρη καµπύλη ρύπων για το CO2 για το σύστηµα αυτό για χειµώνα και καλοκαίρι
παρουσιάζεται στο Γράφηµα 3.1, ενώ για διάφορους µήνες η καµπύλη ρύπων για το NOx
παρουσιάζεται στο Γράφηµα 3.7. Αθροίζοντας την παραγωγή των αιολικών πάρκων ανά τύπο ώρας
για κάθε µήνα, όπως χαρακτηριστικά δείχνει το Γράφηµα 3.8 µπορούµε να υπολογίσουµε τους
ρύπους που αποφεύγονται από την ένταξη των Α/Π στο ΣΗΕ Κρήτης µε τη µέθοδο 3.
NOx εκποµπές
2.4

Έκποµπές g/kWh

2
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Ιούλιος
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Γράφηµα 3.7 Τυπικές 24ωρες καµπύλες για το NΟx στο σύστηµα της Κρήτης

Eφαρµόζοντας τη µεθοδολογία που περιγράφηκε στην υπό ενότητα 3.2.4 για το 2000 µπορεί να
υπολογίστει τόσο η διαφορά κόστους λειτουργίας για τη ∆ΕΗ µε και χωρίς αιολική παραγωγή, όσο
και οι αποφυγόµενους ρύπους. Επιθυµούµε ελάχιστο ποσοστό εφεδρείας για το φορτίο ίσο µε 10%
και την αποζηµίωση των αιολικών παραγωγών, µε τις τότε τιµές, (70.9 €/MWh). Η µηνιαία
διακύµανση του κόστους παρουσιάζεται στο Γράφηµα 3.9. Κατά τη διάρκεια του Μαΐου και του
Ιουνίου, η χρήση της αιολικής ενέργειας αποδεικνύεται να είναι αντιοικονοµική, γεγονός που
οφείλεται στις σχετικές χαµηλές τιµές καυσίµων, και στη διαθεσιµότητα όλων των
οικονοµικότερων θερµικών µονάδων. Επίσης εκείνη την περίοδο η αιολική παραγωγή ήταν υψηλή
στη χαµηλή ζήτηση και χαµηλή στην υψηλή ζήτηση, υπήρχε δηλαδή αρνητική συσχέτιση.
Λεπτοµερέστερη παρουσίαση των αποτελεσµάτων από αυτήν την ανάλυση παρουσιάζεται στην
[127] ενώ συνοπτικά αναφέρονται τα αποτελέσµατα κι εδώ µε έµφαση στα περιβαλλοντικά οφέλη
των Α/Π.
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Παραγωγή Α/Π ανά ώρα
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Γράφηµα 3.8 Άθροισµα Παραγωγής Α/Π στο ΣΗΕ Κρήτης ανά ώρα για 2 χαρακτηριστικούς Μήνες

Η σύγκριση µεταξύ του πραγµατικού κόστους της λειτουργίας συµπεριλαµβανοµένης της
αποζηµίωσης των παραγωγών από ΑΠΕ και του κόστους της καθαρά θερµικής λειτουργίας για την
ικανοποίηση του ίδιου φορτίου από τις παρουσιάζεται στον Πιν. 3-20. Το κόστος παραγωγής του
συστήµατος της Κρήτης αν δεν υπήρχαν εγκατεστηµένες ΑΠΕ θα ήταν 2.6 εκ. €. υψηλότερο ή
1.45% για το έτος 2000.Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η παραγωγή των ΑΠΕ υποκαθιστά
παραγωγή από τους ενεργειοβόρους Αεριοστροβίλους. Αν θεωρήσουµε ότι τα Α/Π της ∆ΕΗ δεν
χρεώνεται η παραγωγή τους τότε το όφελος ανέρχεται σε 5.46 εκ €. ή 3.06%.
∆ιαφορά κόστους Λειτουργίας ∆ΕΗ µε και χω ρίς αιολικα
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Γράφηµα 3.9 Η µηνιαία οικονοµική επίπτωση της αιολικής παραγωγής στο ΣΗΕ Κρήτης
Πιν. 3-20 Παρουσίαση αποτελεσµάτων ανάλυσης επίδρασης Α/Π στο ΣΗΕ Κρήτης το 2000

Πραγµατική
λειτουργία
Μαζούτ (tn)
Diesel (klt)
Κόστος (χιλ. €)

263,166.5
283,302.8
178,505.6

Χωρίς ΑΠΕ
269,014.3
324,498.8
181,099.3

∆ιαφορά
5,847.76
41,196
2,593.70

Ποσοστιαία
∆ιαφορά (%)
2.22
14.54
1.45

Έχοντας υπολογίσει τη µεταβολή του καυσίµου και χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα του πίνακα
Πιν. 3-21 υπολογίζονται οι συνολικοί ρύποι που αποφεύγονται µε την µέθοδο 4.
Πιν. 3-21 Χαρακτηριστικά Ρύπων ανά καύσιµο

Μαζούτ
Μέση τιµή
εκποµπών
(kg/Tn)
CO2

3200

Diesel
Tn

18,690.6

Μέση τιµή
εκποµπών
(kg/Tn)
2445

Tn
100,724

Συνολική Αποφυγή
Εκποµπών
Tn
%
119,414.6

7.78

80 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ∆ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

SO2
NOX
Σωµατίδια

57.12
11.4
1.86

335.53
68.31
11.05

0.80
4.67
1.19

32.96
192.39
49.02

368.49
260.7
60.1

2.41
6.03
7.27

Συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα από τις διάφορες µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν
παρουσιάζονται στον Πιν. 3-22.
Πιν. 3-22 Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσµάτων Α/Π στο ΣΗΕ Κρήτης

Μέθοδος 1
(Tn)
CO2
SO2
NOX
Σωµατίδια

165,302
1,603.2
459.5
102.3

Μέθοδος 2
(Tn)
165,032
1,597.4
534.3
91.67

Μέθοδος 3
(Tn)

Μέθοδος 4
(Tn)
119,415
368.5
260.7
60.07

179,795
59.1
344.1
87.7

Στο ΣΗΕ αυτό οι διαφορές από µέθοδο σε µέθοδο ακόµη και µεταξύ των µηνιαίων και ετήσιων
µέσων τιµών είναι σηµαντικές ειδικά για τους υπόλοιπους ρύπους πλην του CO2. Η µέθοδος 3
επισηµαίνει ότι ειδικά η µείωση των εκποµπών SO2 είναι σηµαντικά µικρότερη από εκείνη που
εκτιµάται µε τις µεθόδους 1 και 2. Η µείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι κρίσιµες µονάδες
του συστήµατος χρησιµοποιούν diesel το οποίο έχει χαµηλότερο περιεχόµενο σε θείο από ότι το
µαζούτ το οποίο καταναλώνουν οι µονάδες βάσης. Στο γεγονός ότι οι κρίσιµες µονάδες έχουν
χαµηλότερη απόδοση από τις µονάδες βάσης και τους σχετικά αυξηµένους ρύπους που
παρουσιάζουν οφείλεται η µεγάλη διαφορά στην εκτίµηση των ρύπων CO2.
Μία τόσο υψηλή αιολική διείσδυση δεν επηρεάζει µόνο τις κρίσιµες µονάδες ή έστω την πιο
κρίσιµη µονάδα. Σε βελτιστοποιηµένη λειτουργία, σε κάποιες περιόδους και οι µονάδες βάσης
αναγκάζονται να µειώσουν, όχι τόσο συχνά την κατανάλωσή τους εξαιτίας της αιολικής
παραγωγής.
Η ίδια µέθοδος εφαρµόζεται και για την µελέτη της επίδρασης από την εγκατάσταση ενός Α/Π
ισχύος 5.94 MW το 2000 τόσο σε οικονοµικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο µε βάση τις αρχές
που περιγράφηκαν στην 3.2.4. Θεωρήθηκε ότι η παραγωγή του συγκεκριµένου Α/Π είναι πλήρως
συσχετισµένη µε εκείνη των υπολοίπων Α/Π στο νησί και η ετήσια τιµή της είναι 15.2 GWh. Τα
αποτελέσµατα από αυτήν την ανάλυση παρουσιάζονται στον Πιν. 3-23. Τα αποτελέσµατα για την
αποφυγή των εκπεµπόµενων ρύπων δίνονται στον Πιν. 3-24.
Πιν. 3-23 Αποτελέσµατα από την Προσθήκη Α/Π στο ΣΗΕ Κρήτης

∆ιαφορά
Ποσοστιαία ∆ιαφορά

Μαζούτ (tn)
3130,43
1.18%

Diesel (klt)
2273,45
0.8%

Κόστος (χιλ. €)
331.93
0.19%

Πιν. 3-24 Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσµάτων Εκποµπών ρύπων λόγω προσθήκης Α/Π στο ΣΗΕ
Κρήτης

Μέθοδος 1
(Tn)
CO2
SO2
NOX
Σωµατίδια

12302.9
119.3
34.2
7.6

Μέθοδος 2
(Tn)
12282.7
118.9
39.8
6.8

Μέθοδος 3
(Tn)
13381.5
4.4
25.6
6.5

Μέθοδος 4
(Tn)
15576
180.6
46.3
8.5
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Αποτελέσµατα από εκτίµηση επιπτώσεων συµπαραγωγής στο Ε.Μ.Π

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος EU-DEEP [128], προβλέπεται η εγκατάσταση
µονάδας τρι-παραγωγής τεχνολογίας µικρο-τουρµπίνας µε κατανάλωση φυσικού αερίου για την
ικανοποίηση µέρους της ζήτησης θερµικής και ηλεκτρικής στο Κτίριο Ε των γενικών Εδρών. Τα
χαρακτηριστικά της µονάδας αυτής παρουσιάζονται στον Πιν. 3-25, ενώ τα δεδοµένα για τις
εκποµπές της συγκεκριµένης µονάδας στον Πιν. 3-2.
Πιν. 3-25 Χαρακτηριστικά της µονάδας προς εγκατάσταση στο Ε.Μ.Π

Ηλεκτρική Ισχύς
Λόγος Ηλεκτρισµού/θερµότητας
Λόγος Ψύξης/ηλεκτρισµού
Ηλεκτρική Απόδοση µονάδος

80kWe
1.62
2
28%
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240
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160

Αγοραζόµενη Ισχύς (kW)

Ισχύς (kW)

Στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις για τυπικές περιόδους
κατανάλωσης πετρελαίου και φυσικού αερίου καλοκαιριού και χειµώνα και στη συνέχεια
χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό για την προσοµοίωση της επίδρασης λειτουργίας της µονάδας αυτής
όταν υποκαθιστά µέρος της θέρµανσης που τώρα πραγµατοποιείται µε πετρέλαιο και της ψύξης που
πραγµατοποιείται µε ηλεκτροκίνητο ψύκτη. Τα αποτελέσµατα από τη µεταβολή της κατανάλωσης
ηλεκτρισµού παρουσιάζονται στο Γράφηµα 3.10. Από την παρατήρηση του γραφήµατος αυτού
είναι φανερό ότι η διεσπαρµένη παραγωγή µπορεί να µεταβάλλει σηµαντικά την αιχµή της
εγκατάστασης και να µεταφέρει τη χρονική στιγµή της αιχµής. Όταν µάλιστα υποκαθίσταται
κάποια διεργασία µε σηµαντική κατανάλωση ηλεκτρισµού όπως το παράδειγµα της
ηλεκτροκίνητης ψύξης, υπάρχουν περίοδοι µε αρνητικό ισοζύγιο, δηλαδή πώληση ενέργειας, όπως
παρουσιάζεται για την καλοκαιρινή περίοδο.
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Γράφηµα 3.10 Αποτελέσµατα από τη µεταβολή της ζήτησης ηλεκτρισµού σε κτίριο του Ε.Μ.Π

Για την εκτίµηση των ρύπων που αποφεύγονται χρησιµοποιήθηκε η 3η µέθοδος µε δεδοµένα από
το Ε∆Σ όπως παρουσιάζονται στην υπό –ενότητα 3.3.1, ενώ τα δεδοµένα για τη συγκεκριµένη
µονάδα παρατίθεται στον Πιν. 3-2. Τα δεδοµένα για τους ρύπους που εκπέµπονται από τη χρήση
πετρελαίου προέρχονται από τον οδηγό αξιολόγησης επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης
[117].Τα αποτελέσµατα από αυτήν την ανάλυση για µία τυπική ηµέρα καλοκαιριού και χειµώνα
παρουσιάζονται στον Πιν. 3-26.
Πιν. 3-26 Συνοπτικά αποτελέσµατα ηµερήσιας αποφυγής ρύπων από την εγκατάσταση τρι-παραγωγής
στο Ε.Μ.Π

Χειµώνας
CO2
SO2
NOX
Σωµατίδια

435kg
6730g
782g
442g

Καλοκαίρι
246kg
7126g
1539g
448g
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3.4

Σύνοψη κεφαλαίου

Στο παραπάνω κεφάλαιο, παρουσιάστηκε η µεθοδολογία για την αποτίµηση των επιπτώσεων που
µπορεί να έχει η διεσπαρµένη παραγωγή στη µεταβολή των εκπεµπόµενων ρύπων ενός ΣΗΕ. Πιο
συγκεκριµένα, αντί της χρήσης µέσων τιµών, προτείνεται, για σχετικά χαµηλές αναµενόµενες τιµές
διείσδυσης διεσπαρµένης παραγωγής, η χρήση τυπικών 24-ώρων καµπυλών εκπεµπόµενων ρύπων,
διαφορετικών για κάθε µήνα. Η κατασκευή µίας τέτοιας καµπύλης µπορεί να γίνει ακόµη και µε
τυπικές µηνιαίες καµπύλες ζήτησης του υπό µελέτη ΣΗΕ και το πρόγραµµα κατανοµής ανά τύπο
µονάδας για αυτή την τυπική καµπύλη.
Επισηµαίνεται µε τα αποτελέσµατα των σχετικών παραδειγµάτων, το γεγονός ότι η χρήση µέσων
ετήσιων ή µηνιαίων τιµών ρύπων του ΣΗΕ µπορεί να οδηγήσει σε µεγάλες αποκλίσεις στην
εκτίµηση των αποφευγόµενων ρύπων, ειδικά σε ΣΗΕ µε µεγάλη ποικιλία συµβατικών πηγών
παραγωγής, όπως το Ελληνικό διασυνδεδεµένο σύστηµα. Υπάρχουν συστήµατα, όπως αυτό της
Νορβηγίας, όπου οι µονάδες βάσης (οι µονάδες που βρίσκονται συνήθως κάτω από την κρίσιµη
µονάδα παραγωγής) έχουν µικρότερους µέσους συντελεστές εκποµπής ρύπων σε σχέση µε αυτούς
των κρισίµων µονάδων υποτιµώντας την επίδραση που οι µονάδες ∆Π µπορούν να έχουν στο
εξεταζόµενο σύστηµα. Αντίστοιχα, για εξεταζόµενα ΣΗΕ που οι µονάδες βάσης έχουν
υψηλότερους συντελεστές εκποµπής ρύπων (όπως συµβαίνει στο ελληνικό ενεργειακό σύστηµα)
από αυτούς των µονάδων αιχµής, υπερεκτιµάται η επίδραση που οι µονάδες ∆Π µπορούν να έχουν.
Πιο συγκεκριµένα για το Ελληνικό ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα, µε τη χρήση µέσων τιµών, η
ποσότητα CO2 που αποφεύγεται από την εγκατάσταση µικρής διείσδυσης Φ/Β εκτιµάται κατά 42%
υψηλότερη σε σχέση µε τη χρήση της προτεινόµενης µεθοδολογίας. Υποεκτιµάται όµως κατά
125% η επίδραση της εγκατάστασης αυτής στη µείωση του SO2. Για το ΣΗΕ Κρήτης και την
αιολική παραγωγή, παρατηρείται αντίθετη τάση, να υποεκτιµάται η επίπτωση στην ποσότητα CO2
µε µικρότερες όµως τιµές αποκλίσεων. Πιο συγκεκριµένα, για το CO2 η υπό-εκτίµηση είναι 8.8%.
Υπερεκτιµάται όµως η ποσότητα των υπολοίπων ρύπων µε µέγιστη τιµή διαφοράς 96% για το SO2.
Για συστήµατα µε όµοιες µονάδες, η διαφορά εκτιµήσεων είναι πολύ µικρότερη έως οριακή, όπως
παρουσιάστηκε στην περίπτωση της Κύθνου και την εγκατεστηµένη ισχύ Φ/β.
Σε δίκτυα µε υψηλή διείσδυση ∆Π, είναι πιθανό να επηρεάζεται η φόρτιση περισσότερων
µονάδων. Χαρακτηριστικές τέτοιες περιπτώσεις είναι τα ΣΗΕ Κύθνου και Κρήτης, στα οποία η
εκτίµηση αποφυγής ρύπων µέσα από τη διαδικασία βελτιστοποίησης για την ικανοποίηση της
τεχνητά αυξηµένης ζήτησης για τις θερµικές µονάδες από τον µηδενισµό της παραγωγής Φ/Β και
Α/Π αντίστοιχα, είναι σηµαντικά µικρότερη από εκείνη που εκτιµάται από τη χρήση 24 ωρών
καµπυλών. Αν όµως επίκειται εγκατάσταση επιπλέον ισχύος από ΑΠΕ, τότε η µείωση των
εκπεµπόµενων ρύπων είναι µεγαλύτερη από εκείνη µε τη χρήση της «κρίσιµης» καµπύλης τους
συστήµατος καθώς η νέα φόρτιση του συστήµατος δεν είναι πλέον προϊόν τυχαίας µεταβολής
µονάδων αλλά προϊόν επίλυσης προβλήµατος βελτιστοποίησης.
Εποµένως, η χρήση µέσων τιµών ενέχει σηµαντικότατη πιθανότητα να µην εκτιµήσει σωστά την
τάση για µείωση των ρύπων. Για σχετικά χαµηλό ποσοστό διείσδυσης, η εξαγωγή της 24-ωρης
τυπικής καµπύλης ρύπων για το εξεταζόµενο σύστηµα, εκτιµά πολύ ακριβέστερα την
αποφευγόµενη ποσότητα ρύπων, ειδικά για ΣΗΕ µε µεγάλη ποικιλία τύπων µονάδων. Η µέθοδος
αυτή σε περιπτώσεις χαµηλής διείσδυσης, παρουσιάζει το σηµαντικό πλεονέκτηµα της απλότητας
των υπολογισµών σε σχέση µε την λεπτοµερή προσοµοίωση του εξεταζόµενου συστήµατος η οποία
απαιτεί χρόνο και δεδοµένα τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα εύκολα διαθέσιµα.
Τέλος, βασισµένο στη µεθοδολογία αυτής της καµπύλης ρύπων, είναι το λογισµικό που
αναπτύχθηκε για την εκτίµηση της επίδρασης συµπαραγωγής στην αποφυγή των εκπεµπόµενων
ρύπων λαµβάνοντας υπ’ όψιν και την αποφυγή των ρύπων για την παραγόµενη θερµική ενέργεια
εξαιτίας της µεταβολής κατανάλωσης της πρωτογενούς ενέργειας. Με τη χρήση του ίδιου
λογισµικού, µπορεί να υπολογιστεί η επίδραση της συµπαραγωγής στο κόστος εξυπηρέτησης ενός
καταναλωτή.
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4 ΜΙΚΡΟ∆ΙΚΤΥΑ
4.1

Εισαγωγή-Ορισµοί

Στα προηγούµενα κεφάλαια της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής εξετάστηκαν τα πλεονεκτήµατα που
µπορεί να προσφέρει η διεσπαρµένη παραγωγή στα ∆ίκτυα ∆ιανοµής αλλά και κάποια προβλήµατα
που προκύπτουν από τη σύνδεσή της. Μάλιστα, στο αµέσως προηγούµενο κεφάλαιο δόθηκε
ιδιαίτερη έµφαση στις µεθόδους αποτίµησής των επιπτώσεων των µονάδων διεσπαρµένης
παραγωγής στη µεταβολή των εκπεµπόµενων ρύπων του ανάντη συστήµατος.
Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται έµφαση στη λειτουργία µονάδων διεσπαρµένης παραγωγής µε
συντονισµένο έλεγχο ώστε να αποτελούν µία οντότητα που θα συνδιαλέγεται µε το κεντρικό
σύστηµα παραγωγής. Αυτή η οντότητα αποτελεί, όπως ορίστηκε στο κεφάλαιο 2, ένα µικροδίκτυο.
Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξεταστεί η αρχιτεκτονική ελέγχου, η δοµή λειτουργίας αγοράς
ηλεκτρισµού µέσα στο µικροδίκτυο, η υλοποίηση ειδικών συναρτήσεων για τον κεντρικό ελεγκτή
ενός µικροδικτύου και άλλα συναφή θέµατα. Ακολουθεί µία σύνοψη των ερευνητικών
προσπαθειών στον τοµέα των µικροδικτύων πριν την παρουσίαση της δοµής του κεφαλαίου και της
εξέτασης των επιµέρους θεµάτων που πραγµατεύεται.

4.1.1

Ερευνητικές Προσπάθειες στην περιοχή των µικροδικτύων

Σηµαντικές ερευνητικές προσπάθειες για τον τοµέα των µικροδικτύων καταβάλλονται σε
παγκόσµιο επίπεδο όπως συνοπτικά περιγράφεται στις εργασίες [22-26,129]. Τακτικά
διοργανώνονται συναντήσεις εκπροσώπων από την Ευρώπη, τις Η.Π.Α, τον Καναδά και την
Ιαπωνία, ώστε να παρουσιάζεται η πρόοδος στα ερευνητικά ζητήµατα στην περιοχή αυτή των
µικροδικτύων. ∆ιαθέσιµο υλικό από τις προηγούµενες συναντήσεις υπάρχει στο δικτυακό τόπο
[129]. Οι απόψεις των ερευνητών συγκλίνουν στον αυξηµένο και καθοριστικό ρόλο που αναµένεται
να διαδραµατίσει η ανάπτυξη τεχνικών διαχείρισης της πληροφορίας στον έλεγχο του τόσο
µεγάλου αριθµού πηγών που πρόκειται να εγκατασταθούν στα δίκτυα διανοµής.
Έτσι οι ερευνητικές προσπάθειες στην Ιαπωνία επικεντρώνονται στην κατασκευή επιδεικτικών
έργων µικροδικτύων, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τις εγκαταστάσεις της Εxpo 2005 [26].
Σηµαντική ιδιαιτερότητα των δικτύων της Ιαπωνίας είναι οι πολύ µικρού µήκους γραµµές Χ.Τ και
οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην Μέση Τάση. Η έρευνα κυρίως έχει ως στόχο τη σηµαντική
διείσδυση ΑΠΕ µε µεταβλητή έξοδο, που αναµένεται να φτάσει τα 20 GW το 2010, χωρίς να
χειροτερεύσει τους εξαιρετικά υψηλούς δείκτες αξιοπιστίας και ποιότητας ισχύος των Ιαπωνικών
∆ικτύων. Η επιδίωξη είναι ένα µικροδίκτυο µε τη βοήθεια µονάδων διεσπαρµένης παραγωγής αλλά
και αποθήκευσης να συµβάλλει ώστε η µεταβλητή παραγωγή από ΑΠΕ να παρουσιάζεται στο
δίκτυο ως ένα σταθερό φορτίο. Έχει δοθεί έµφαση σε τεχνικές ελέγχου για την επίτευξη αυτού του
σκοπού, τη συµµετοχή µεθόδων αποθήκευσης. Χαρακτηριστικό των πειραµάτων στην Ιαπωνία
είναι η εκτεταµένη χρήση ΑΠΕ, Κυψελών καυσίµου µε καύσιµο βιοµάζα, καθώς και η εκτεταµένη
χρήση αποθηκευτικών διατάξεων.
Στον Καναδά οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην ανάλυση µικροδικτύων στη µέση τάση και
στη µοντελοποίηση των στατικών και δυναµικών χαρακτηριστικών των µονάδων παραγωγής και
ιδίως σε ασύµµετρη λειτουργία, διαδικασίες προστασίας δικτύων, µε έµφαση σε αυτόνοµη
λειτουργία, καθώς και στον έλεγχο δικτύων µε ∆Π εφοδιασµένων µε ηλεκτρονικά ισχύος. Επίσης
διερευνώνται ικανότητες ανίχνευσης νησιδοποίησης και αξιοποίηση της τεχνολογίας των
επικοινωνιών για τον έλεγχο και την προστασία τόσο των µικροπηγών όσο και όλου του
µικροδικτύου.
Στις ΗΠΑ από αρκετά νωρίς άρχισαν οι ερευνητικές προσπάθειες χρηµατοδοτούµενες από το
DOE (Department of Energy) για τις δυνατότητες της διεσπαρµένης παραγωγής να προσφέρει
αξιοπιστία. Αυτές οι προσπάθειες από το CERTS κατέληξαν στην υιοθέτηση της λευκής βίβλου για
τα µικροδίκτυα [23], που περιλαµβάνει την κατά το δυνατόν απρόσκοπτη µετάβαση από την
διασυνδεδεµένη στη νησιδοποιηµένη τροφοδοσία κυρίως των ευαίσθητων και κρίσιµων φορτίων
χωρίς την ανάγκη για ακριβές διατάξεις ελέγχου. Επίσης έχει δηµιουργηθεί ένα εργαστηριακό
µικροδίκτυο για τον έλεγχο τυπικών µονάδων διεσπαρµένης παραγωγής, µε σηµαντικά
αποτελέσµατα αναφορικά µε τη συµπεριφορά της µεταβολής φόρτισης µονάδων όπως οι
µικροτουρµπίνες και οι κυψέλες καυσίµου [130]. Επιπλέον έχουν αναπτυχθεί εργαλεία λογισµικού
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τόσο για την ανάλυση των ηλεκτρικών µικροδικτύων υπό διάφορες συνθήκες ασυµµετρίας και
συµµετοχής µονάδων µε ηλεκτρονικών ισχύος, τόσο για την στατική ανάλυση όσο και για τη
δυναµική ανάλυση. Από την άλλη το µοντέλο DER-CAM [129] συνεισφέρει στη βελτιστοποίηση
της λειτουργίας µικροδικτύων ώστε να ληφθεί ο πλέον αποδοτικότερος εξοπλισµός εγκατάστασης
µικροπηγών µε έµφαση στην συµπαραγωγή ακόµη και την τρι-παραγωγή ενέργειας λαµβάνοντας
υπ’ όψιν και περιβαλλοντικούς περιορισµούς.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σηµαντική έρευνα έχει χρηµατοδοτηθεί από την Ε.Ε [24] και [25]. Το
ερευνητικό πρόγραµµα MICROGRIDS το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί έχει συνεισφέρει:
¾ Στην ανάπτυξη στατικών και δυναµικών µοντέλων µονάδων παραγωγής µε έµφαση στην
ασύµµετρη λειτουργία [131,132]
¾ Στη δηµιουργία φιλοσοφιών διασυνδεδεµένης και αυτόνοµης λειτουργίας
¾ Σε στρατηγικές επανεκκίνησης µετά από σβέση (black start) [16,133]
¾ Στην ανάπτυξη αποκεντρωµένων και κεντρικών αρχιτεκτονικών ελέγχου που αναλυτικά
παρουσιάζονται στην ενότητα 4.2.
¾ Στην ανάπτυξη µεθοδολογίας για την αποτίµηση των πλεονεκτηµάτων που παρέχουν τα
µικροδίκτυα σε οικονοµικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο [134].
¾ Στην ανάπτυξη εργαστηριακών µικροδικτύων [135,136,137]
¾ Στην ανάπτυξη µεθοδολογιών γείωσης και προστασίας [138].
Στο εν εξελίξει πρόγραµµα MORE MICROGRIDS [25] διερευνώνται µε βάση τα παραπάνω
επιτεύγµατα η δυνατότητα ανάπτυξης νέων τεχνολογιών ελέγχου των µονάδων διεσπαρµένης
παραγωγής που θα µπορούν να υποστηρίξουν οι νέες τεχνολογίες αποκεντρωµένου ελέγχου.
Επίσης µελετώνται οι συνθήκες για τη διασύνδεση πολλαπλών µικροδικτύων, την προτυποποίηση
των τηλεπικοινωνιακών πρωτοκόλλων επικοινωνίας µεταξύ των µονάδων ελέγχου και των
µικροπηγών αλλά και εναλλακτικές δοµές δικτύων π.χ. λειτουργία µικροπηγών µε διαφορετική
συχνότητα ή χρήση DC. Επίσης µελετάται η επίδραση της διεσπαρµένης παραγωγής τόσο
περιβαλλοντικά, όσο και στη µείωση των απωλειών και τη δυνατότητα αποφυγής επενδύσεων
επέκτασης δικτύων σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε τη δηµιουργία τυπικών και γενικευµένων δικτύων
µελέτης. Στο ίδιο πρόγραµµα προβλέπονται και πιλοτικές εφαρµογές [139] σε επτά πραγµατικά
µικροδίκτυα προκειµένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες αυτόνοµης ή διασυνδεδεµένης
λειτουργίας, η µετάβαση από την διασυνδεδεµένη στη νησιδοποιηµένη λειτουργία καθώς και τη
λειτουργία πολλαπλών µικροδικτύων. Αυτές οι εφαρµογές αποτελούν συνέχεια των επιτυχηµένων
εφαρµογών µικροδικτύου σε εργαστηριακό επίπεδο που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του
προγράµµατος MICROGRIDS [140].

4.1.2

∆οµή και αντικείµενο Κεφαλαίου

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετασθούν τα ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από την
οργανωµένη λειτουργία της διεσπαρµένης παραγωγής σε δοµή µικροδικτύου µε κεντρικό έλεγχο
χρησιµοποιώντας τις τεχνικές που αναπτύχθηκαν και περιγράφονται παρακάτω. Κατ’ αρχήν
συγκρίνονται δύο τρόποι προσέγγισης του ελέγχου λειτουργίας ενός µικροδικτύου, του
αποκεντρωµένου και του κεντρικού ελέγχου. Ανεξάρτητα από τη δοµή ελέγχου που ακολουθείται
παρουσιάζεται η δοµή επικοινωνίας και οργάνωσης της λειτουργίας του µικροδικτύου, ώστε αυτό
να λειτουργεί ως µία οντότητα στην εξωτερική αγορά ενέργειας αλλά και να ρυθµίζονται τυχόν
θέµατα της υποτυπώδους εσωτερικής αγοράς που πρόκειται να λειτουργήσει µέσα στο µικροδίκτυο.
Για την προσοµοίωση των διαδικασιών ελέγχου εντός του µικροδικτύου, χρησιµοποιείται σχετικό
πρωτότυπο λογισµικό που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής. Σε αυτό το
λογισµικό οι αλγόριθµοι οικονοµικής βελτιστοποίησης της λειτουργίας του µικροδικτύου
περιλαµβάνουν εργαλεία για την συµµετοχή των φορτίων στην εσωτερική αγορά του µικροδικτύου.
Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα για την λειτουργία µε περιορισµούς στατικής ασφάλειας είτε όλων
των καταναλωτών είτε των κρίσιµων φορτίων τους σε περίπτωση µετάβασης σε αποµονωµένη
λειτουργία.
Έµφαση δίνεται στα επιπλέον περιβαλλοντικά και τα αντίστοιχα οικονοµικά οφέλη από το
εµπόριο ρύπων που µπορεί να παρουσιάσει ένα µικροδίκτυο σε σχέση µε την αυτόνοµη λειτουργία
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κάθε µίας µονάδας διεσπαρµένης παραγωγής αλλά και µε τη λειτουργία που δεν επιδιώκει
περαιτέρω οφέλη από την οργανωµένη συµµετοχή στο εµπόριο ρύπων.
Επιπλέον παρουσιάζονται τεχνικές για την επίλυση κάποιων ειδικών θεµάτων που από µόνη της η
διεσπαρµένη παραγωγή, χωρίς κάποιας µορφής ελέγχου αδυνατεί να αντιµετωπίσει, όπως η
συµβολή στη διατήρηση των τάσεων εντός συγκεκριµένων επιπέδων είτε µε ντετερµινιστικό είτε µε
πιθανοτικό τρόπο. Επίσης παρουσιάζονται εργαλεία βασιζόµενα σε πιθανοτικές τεχνικές για την
εκτίµηση της οικονοµικής αξίας λειτουργίας µικροδικτύου µόνο µε ΑΠΕ σε περιβάλλον ελεύθερης
αγοράς.
Οικονοµικά αποτελέσµατα από τη χρήση των παραπάνω εργαλείων σε καθεστώς αγοράς
παρουσιάζονται στη συνέχεια για χαρακτηριστικούς συνδυασµούς παραγωγής από µονάδες ΑΠΕ
και διάφορα επίπεδα τιµών. Έτσι µπορούν να βγουν συµπεράσµατα για την επίπτωση που µπορεί
να έχει η λειτουργία ενός µικροδικτύου στο κόστος λειτουργίας, τα περιβαλλοντικά οφέλη και την
στατική ασφάλεια. Με αυτόν τον τρόπο µπορεί να αποτιµηθεί και η επίπτωση διαφόρων
περιορισµών στη λειτουργία του µικροδικτύου και να βγουν συµπεράσµατα για το κόστος τους.
Συνάµα αξιολογείται η αξία της σύµπλεξης εµπορίου ρύπων και εµπορίου ηλεκτρισµού και
παρουσιάζονται αποτελέσµατα από την εφαρµογή αποτίµησης µονάδων ΑΠΕ σε µικροδίκτυο και
περιβάλλον ελεύθερης αγοράς.
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Αρχιτεκτονική ελέγχου

Για να µεγιστοποιηθούν τα οφέλη, το σύστηµα ελέγχου του µικροδικτύου θα πρέπει να είναι σε
θέση να προσφέρει τα ακόλουθα :
¾ Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα τοπικά φορτία.
¾ Συµµετοχή στις ενεργειακές αγορές µε στόχο τη µείωση του λειτουργικού κόστους και
την αύξηση των κερδών των ιδιοκτητών διεσπαρµένης παραγωγής
¾ Κατά το δυνατόν αδιάλειπτη παροχή ενέργειας σε κρίσιµα φορτία.
¾ Συνεισφορά στη µείωση των ρύπων που οφείλονται στην τοπική ζήτηση
¾ Παροχή βοηθητικών υπηρεσιών στο τοπικό δίκτυο διανοµής όπως έλεγχος τάσης και
αέργου ισχύος,
¾ Νησιδοποίηση και επανεκκίνηση του δικτύου µετά από σφάλµα στο ανάντη δίκτυο
Ένα µικροδίκτυο θεωρείται ότι λειτουργεί ως τµήµα του δικτύου διανοµής και µπορούν να
διακριθούν τρία ιεραρχικά επίπεδα ελέγχου όπως δείχνει το Σχ. 4.1
1. ∆ιαχειριστής δικτύου διανοµής (DNO) και ∆ιαχειριστής Αγοράς (MO).
2. Κεντρικός ελεγκτής Μικροδικτύου (MGCC)
3. Τοπικοί ελεγκτές (LC), οι οποίοι διακρίνονται σε ελεγκτές µικροπηγών (ΕΜ) και
ελεγκτές φορτίου (ΕΦ).

DNO

MO

......
Microgrid X

Microgrid A

Microgrid B

MGC
LC LC

LC

LC

...

Σχ. 4.1 Τα επίπεδα ελέγχου ενός µικροδικτύου

Ο DNO είναι υπεύθυνος για την τεχνική λειτουργία του συστήµατος στην χαµηλή και µέση τάση.
Στο κοµµάτι αυτό του δικτύου µπορεί να υπάρχουν πλέον του ενός µικροδικτύου. Ο διαχειριστής
της αγοράς (Market Operator-ΜΟ) είναι υπεύθυνος για την λειτουργία της αγοράς ενέργειας στην
συγκεκριµένη περιοχή του δικτύου διανοµής. Είναι προφανές ότι, ανάλογα µε το µοντέλο της
αγοράς ενέργειας, µπορεί να υπάρχουν περισσότεροι του ενός ΜΟ. Έτσι λοιπόν εντός ενός
µικοδικτύου µπορεί να λειτουργεί µία αγορά, όπως χαρακτηριστικά παρουσιάζει το Σχ. 4.2 και ένα
σύνολο αρκετών µικρών τέτοιων αγορών θα διαπραγµατεύονται µε τον ∆ιαχειριστή της αγοράς της
περιοχής της, όπως παρουσιάζει το Σχ. 4.3.
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Σχ. 4.2 Εσωτερική αγορά µέσα σε ένα µικροδίκτυο

Σχ. 4.3 ∆ιασύνδεση πολλών µικρών τοπικών αγορών µε τον διαχειριστή αγοράς (Market Operator)
της περιοχής.

Αυτές οι δύο οντότητες (DNO/MO) δεν ανήκουν στο Μικροδίκτυο αλλά αποτελούν τους
εκπροσώπους του δικτύου µε τους οποίους επικοινωνεί το κάθε Μικροδίκτυο Α έως Χ του Σχ 4.1.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι παρά την αυτονοµία του Μικροδικτύου, εφόσον είναι συνδεδεµένο µε το
δίκτυο ΜΤ, θα πρέπει να διατίθεται ένα ελάχιστο επίπεδο συντονισµού µε τους DNO/MO ώστε
αυτοί να το αντιλαµβάνονται ως ένα ενιαίο φορτίο. Με την αύξηση της διείσδυσης αυτής της δοµής
ηλεκτρικού δικτύου στα δίκτυα διανοµής αυτή η απαίτηση θα γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητη.
Οι DNO/MO επικοινωνούν µε το µικροδίκτυο µέσω του Κεντρικού ελεγκτή (Microgrid Central
Controller –MGCC. Οι λειτουργίες του κεντρικού ελεγκτή του Μικροδικτύου (MGCC) µπορούν
να εκτείνονται από την απλή εποπτεία και καταγραφή της ενεργού και αέργου ισχύος που παρέχει
κάθε διασπαρµένη πηγή έως την πλήρη ευθύνη για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του
Μικροδικτύου µε την αποστολή σηµάτων ελέγχου για την παραγωγή των µικροπηγών και των
φορτίων. Λεπτοµέρειες για την λειτουργία του MGCC και τις ακολουθούµενες πολιτικές
διαχείρισης πηγών και φορτίων θα δοθούν στις ενότητες που ακολουθούν.
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Στο χαµηλότερο επίπεδο ελέγχου ανήκουν οι τοπικοί ελεγκτές –Local Controllers (LC). Οι τοπικοί
ελεγκτές µπορούν να ελέγχουν µονάδες παραγωγής, Ελεγκτές Μονάδων (ΕΜ),
συµπεριλαµβανοµένων των µονάδων αποθήκευσης ενέργειας αλλά και κάποιων από τα φορτία
Ελεγκτές Φορτίου (ΕΦ). Ο (ΕΜ) εκµεταλλεύεται τις ολοένα και αυξανόµενες δυνατότητες των
ηλεκτρονικών ισχύος της διασύνδεσης των µικροπηγών και µπορεί να εµπλουτιστεί µε διάφορους
βαθµούς ευφυΐας από την απλή ανταλλαγή πληροφοριών µε τον κεντρικό ελεγκτή µέχρι την
αυτόνοµη λειτουργία κάθε µικροπηγής ειδικά εάν εφαρµόζεται αποκεντρωµένος έλεγχος, όπως
παρουσιάζεται στη συνέχεια.
Είναι σαφές ότι για να λειτουργήσει το µικροδίκτυο, είναι σηµαντικό προκειµένου να
εξισορροπηθούν µε συντονισµένο τρόπο η προσφορά ισχύος από τις τοπικές διασπαρµένες µονάδες
παραγωγής και από τη γραµµή διανοµής ΜΤ µε τη ζήτηση. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις που
µπορούν να εφαρµοστούν, κυµαινόµενες από µια πλήρως αποκεντρωµένη προσέγγιση προς ένα
κεντρικό έλεγχο ανάλογα µε τις λειτουργίες του MGCC και των LCs. Αφού γίνει µία επισκόπηση
των διαδικασιών του πλήρως αποκεντρωµένου ελέγχου θα παρουσιαστεί η περισσότερο «κεντρική»
προσέγγιση ελέγχου, στην οποία ο MGCC διαδραµατίζει τον κύριο ρόλο όπως περιγράφεται στις
ενότητες που ακολουθούν.

4.2.1

Πλήρως Αποκεντρωµένος Έλεγχος

Η ιδέα είναι η απλοποίηση ενός πολύ σύνθετου προβλήµατος µε µεγάλο αριθµό µεταβλητών,
όπως η βελτιστοποίηση της λειτουργίας ενός ΣΗΕ µε πολλές µονάδες διεσπαρµένης παραγωγής, σε
πολλά επί µέρους προβλήµατα τα οποία µπορούν να επιλυθούν το κάθε ένα ξεχωριστά,
αξιοποιώντας την κατανεµηµένη ευφυΐα που υπάρχει στις επί µέρους συνιστώσες ελέγχου.
Σε µία τέτοια µορφή ελέγχου επιδιώκεται η µέγιστη δυνατή αυτονοµία των επί µέρους
συνιστωσών ελέγχου. Έτσι για το παράδειγµά µας, η κύρια ευθύνη για τον έλεγχο του
µικροδικτύου, ανατίθεται στους τοπικούς ελεγκτές των µονάδων (ΕΜ), οι οποίοι συνεργάζονται ή
ακόµη και ανταγωνίζονται για να µεγιστοποιήσουν την παραγωγή τους προκειµένου να
ικανοποιηθεί η ζήτηση και να εξάγουν πιθανώς το µέγιστο ποσό ενέργειας στο δίκτυο ΜΤ
λαµβάνοντας υπ’ όψη τις τρέχουσες τιµές αγοράς. Υπό τέτοιες συνθήκες απαιτείται όχι µόνο
ευφυΐα από τον κάθε ένα ελεγκτή, αλλά και αυξηµένες ικανότητες τοπικά, ώστε όλο το ελεγχόµενο
δίκτυο να αποκτήσει ευφυΐα. Έτσι θα µπορεί να επιτευχθεί όχι µόνο η τοπική βελτιστοποίηση αλλά
και σύγκλιση σε µία πολύ ικανοποιητική λύση δεδοµένων και των αντικρουόµενων συµφερόντων
που µπορούν να υπάρχουν σε ένα µικροδίκτυο.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά που επιζητούµε στον αποκεντρωµένο έλεγχο µπορούν να
επιτευχθούν µε τη χρήση ενός ευφυούς πολυπρακτορικού συστήµατος (Μulti Agent Systems MAS). Η τεχνολογία MAS έχει ήδη χρησιµοποιηθεί σε αρκετές εφαρµογές των Συστηµάτων
Ηλεκτρικής Ενέργειας [141,142,143,144,145] και χρησιµοποιεί υψηλού επιπέδου γλώσσα
επικοινωνίας µε συγκεκριµένη σηµειολογία ώστε να ανταλλάσσονται όχι µόνο πληροφορίες αλλά
και γνώση µεταξύ των πρακτόρων. Η ανταλλαγή των πληροφοριών και οι διαδικασίες µάθησης
συµβάλλουν ώστε να επιτευχθεί ο τελικός στόχος: ο έλεγχος της διαδικασίας για την οποία
χρησιµοποιούνται οι πράκτορες. Η ευφυΐα που αποκτά κάθε πράκτορας, τόσο από την βάση γνώσης
που διαθέτει, τις τεχνικές µάθησης, π.χ ενισχυτική µάθηση (reinforcement learning) [146], και
κυρίως από την επικοινωνία µε τους γειτονικούς του πράκτορες, συµβάλλει στις µετέπειτα
αποφάσεις του, που µπορούν να επηρεάζουν και όλο του το περιβάλλον. Μέσα από αυτή τη
διαδικασία µάθησης και συνεχούς επικοινωνίας µπορεί να επιτευχθεί ένα σχεδόν βέλτιστο
αποτέλεσµα ελέγχου.
Η αντιστοιχία µεταξύ της προσέγγισης των ευφυών πρακτόρων για τον έλεγχο του µικροδικτύου
στα διάφορα επίπεδα ελέγχου και της αρχιτεκτονικής ελέγχου του Σχ. 4.1, παρουσιάζεται στο Σχ.
4.4 µε τα τρία επίπεδα ελέγχου και την αντιστοίχισή τους µε τα επίπεδα λειτουργίας του
µικροδικτύου [144, 147].
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Σχ. 4.4 Αντιστοίχιση επιπέδων ελέγχου για το Μικροδίκτυο και προσέγγισης µε σύστηµα MAS.

Στο ανώτερο επίπεδο ή επίπεδο δικτύου είναι το ∆ίκτυο M.T και ο πράκτορας που
χρησιµοποιείται είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία µεταξύ του µικροδικτύου και των DNO/MO,
ανταλλάσσοντας µηνύµατα για τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας.
Στο ενδιάµεσο επίπεδο, το επίπεδο διαχείρισης, οι πράκτορες που συµµετέχουν είναι υπεύθυνοι
για την οργανωµένη λειτουργία των ελεγκτών µονάδων παραγωγής και φορτίου, την συµµετοχή
του κάθε µικροδικτύου στην αγορά ενέργειας αλλά και την πιθανή συνεργασία του µικροδικτύου
µε άλλα γειτονικά µικροδίκτυα. Σε αυτό το επίπεδο ένας πράκτορας είναι επιφορτισµένος µε το
έργο των διαπραγµατεύσεων µε τον ΜΟ. Οι προσφορές όµως των φορτίων και των µονάδων
παραγωγής είναι έργο των πρακτόρων που βρίσκονται στο αµέσως παρακάτω επίπεδο, το επίπεδο
Εφαρµογής ή Field level, το οποίο είναι και η ψυχή του πολύ-πρακτορικού συστήµατος ελέγχου. Οι
πράκτορες αυτοί είναι οι τοπικοί ελεγκτές LCs. Η λειτουργία ενός τέτοιου ελεγκτή απαιτεί δύο
τµήµατα το εξωτερικό το οποίο παρέχει το περιβάλλον επικοινωνίας µε το Μικροδίκτυο το οποίο
ανταλλάσσει set points, προσφορές και εντολές. Αυτό το τµήµα είναι κοινό ώστε να είναι εφικτή η
προτυποποίηση της λειτουργίας ενός τέτοιου συστήµατος και να υπάρχει κοινός κώδικας
επικοινωνίας. Το εσωτερικό τµήµα είναι επιφορτισµένο µε την µετάδοση των εντολών που
λαµβάνει ο πράκτορας στην φυσική µονάδα που ελέγχεται, µονάδα παραγωγής ή φορτίο. Επίσης
αυτοί οι πράκτορες θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεργάζονται και να λαµβάνουν υπ’ όψιν τους
άλλους τοπικούς ελεγκτές και άλλα ευφυή τµήµατα του µικροδικτύου.
Συνοπτικά χαρακτηριστικές εργασίες που θα πρέπει να µπορούν να επιτελούν οι πράκτορες σε
κάθε επίπεδο είναι :
Επίπεδο Εφαρµογής Έλεγχος ενεργού αέργου ισχύος, ∆ιαχείριση µπαταριών, Έλεγχος
(Field Level)
Τάσης, Έλεγχος Συχνότητας, Λειτουργίες διακοπτών κτλ.
Συµµετοχή στην αγορά, Αποκοπή φορτίου, καταγραφή και
Ενδιάµεσο επίπεδο παρακολούθηση ζητηµάτων ασφαλείας και ποιότητας ισχύος,
(Management Level) Νησιδοποίηση και επανατροφοδότηση από το δίκτυο, Εκκίνηση µετά
από Black out κτλ
Επίπεδο
δικτύου Συµµετοχή στην αγορά, Αποφάσεις ζητηµάτων ασφαλείας και
(Grid level)
ποιότητας ισχύος
Επιπρόσθετες απαιτήσεις για την ανάπτυξη αυτής της αρχιτεκτονικής, είναι να µην απαιτούνται
σηµαντικές αλλαγές στο λογισµικό ελέγχου εξαιτίας της αλλαγής προτεραιοτήτων και λειτουργιών
στο µικροδίκτυο ή από την προσθήκη νέων συµµετεχόντων σε αυτό. Για να επιτευχθεί αυτό θα
πρέπει οι πράκτορες να µπορούν να εκπαιδευτούν στα νέα αυτά µηνύµατα που λαµβάνουν. Το έργο
αυτό διευκολύνεται µε την ανάπτυξη ελεγκτών στις τοπικές µονάδες παραγωγής µε την µορφή plug
n’ play ώστε να επιτελούν πολυσύνθετες λειτουργίες µε µεγαλύτερο βαθµό ευφυΐας από την απλή
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ανταλλαγή σηµείων λειτουργίας. Ήδη η έρευνα κατευθύνεται στον τοµέα της ανάπτυξης τέτοιων
ελεγκτών και την ενσωµάτωση ευφυών ελεγκτών στις µονάδες παραγωγής και φορτίου. Ο τελικός
στόχος είναι ο έλεγχος να είναι ακόµη ευκολότερος ανεξάρτητα από τον προµηθευτή του τοπικού
ελεγκτή της µονάδας παραγωγής και να προσαρµόζεται η συσκευή που προστίθεται άµεσα στο
περιβάλλον λειτουργίας [148].

4.2.2

Κεντρικός Έλεγχος-Αρµοδιότητες του MGCC

Στον κεντρικό έλεγχο, οι (LC) ακολουθούν τις εντολές του MGCC, όταν το Μικροδίκτυο
συνδέεται µε το κυρίως δίκτυο, και έχουν την αυτονοµία να εκτελέσουν τοπική βελτιστοποίηση της
ενεργού και άεργου ισχύος κατά την αποµονωµένη λειτουργία του Μικροδικτύου. Η κύρια ευθύνη
για τη µεγιστοποίηση της αξίας του Μικροδικτύου και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του
ανατίθεται στον MGCC.
Το προτεινόµενο σχήµα ροής πληροφορίας µεταξύ του MGCC και των τοπικών ελεγκτών σε ένα
µικροδίκτυο παρουσιάζεται στο Σχ. 4.5:

Συνάρτηση
Λειτουργικού
κόστους
Τιµές της
αγοράς

MGCC
(ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΜΙΚΡΟ∆ΙΚΤΥΟΥ)

Φορτία προς
αποκοπή ή
εξυπηρέτηση
Σηµεία λειτουργίας για
ενεργό και άεργο ισχύ
Προσφερόµενες τιµές
στον MGCC

LC

Σηµεία Λειτουργίας
για ενεργό και
άεργο ισχύ

Ρυθµίσεις

(Τοπικός ελεγκτής
Φορτίο ή πηγή)
Αποκοπτόµενο ή
παρεχόµενο φορτίο

Προτεινόµενα Σηµεία
Λειτουργίας
Προδφορές φορτίων
(Τιµές και επίπεδο)

Σχ. 4.5 Η ροή πληροφορίας µεταξύ του Κεντρικού ελεγκτή και των τοπικών ελεγκτών σε ένα
µικροδίκτυο.

Πιο συγκεκριµένα η λειτουργία του MGCC είναι η ακόλουθη:
Κάθε m λεπτά, π.χ. 15 λεπτά, αποστέλλονται στον MGCC οι προσφορές κάθε µονάδας και κάθε
φορτίου, αν εφαρµόζεται τέτοια πολιτική, για την επόµενη ώρα σε διαστήµατα m λεπτών Αυτές οι
προσφορές είναι βασισµένες στις τιµές ενέργειας στην ελεύθερη αγορά, την ανάγκη για παραγωγή
θερµότητας παράλληλα µε την παραγωγή ηλεκτρισµού, το κόστος παραγωγής της µονάδας, το
επιδιωκόµενο ποσοστό κέρδους από τον ιδιοκτήτη της µονάδας διεσπαρµένης παραγωγής ή από
την αξία του φορτίου όπως την αντιλαµβάνεται ο καταναλωτής για το χρονικό ορίζοντα
προγραµµατισµού επόµενο διάστηµα. Οι προσφορές των φορτίων ακολουθούν τους ίδιους κανόνες
µε εκείνους των πηγών δηλαδή κάθε m λεπτά υποβάλλουν προσφορές για την επόµενη ώρα σε
βήµατα των m λεπτών.
Ο MGCC προσπαθεί να βελτιστοποιήσει την οικονοµική λειτουργία του µικροδικτύου
βασιζόµενος στα ακόλουθα:
1. Την ακολουθούµενη πολιτική αγοράς.
2. Την ακολουθούµενη πολιτική προσφοράς φορτίων
3. Τις τιµές της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
4. Τα τεχνικά όρια των µονάδων διεσπαρµένης παραγωγής
5. Πρόβλεψη φορτίου, αν αυτό απαιτείται.
6. Εκτίµηση παραγωγής από ΑΠΕ.
7. Πιθανούς περιορισµούς ασφαλείας του δικτύου, π.χ. η ικανότητα της γραµµής
διασύνδεσης.
8. Τις προσφορές των µονάδων του µικροδικτύου.
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Τις προσφορές των καταναλωτών.
Τυχόν περιορισµούς περιβαλλοντικής πολιτικής.
Όρια παραγωγής για ∆ιατήρηση της τάσης
Εµπόριο Ρύπων
Τη λειτουργία σε διασυνδεδεµένη ή νησιδοποιηµένη λειτουργία

Το καθορισµένο ως βέλτιστο σενάριο λειτουργίας επιτυγχάνεται µε τον έλεγχο των µικροπηγών
και των ελέγξιµων φορτίων µέσα στο Μικροδίκτυο µε την αποστολή κατάλληλων σηµάτων
ελέγχου στους LCs τα οποία περιέχουν :
1. Τις τιµές της αγοράς
2. Ποιες µονάδες θα λειτουργήσουν.
3. Τα σηµεία λειτουργίας των µονάδων διεσπαρµένης παραγωγής στις οποίες µπορεί να
ελεγχθεί η έξοδός τους, π.χ. Μικροτουρµπίνες,
4. Τα φορτία που θα εξυπηρετηθούν ή θα αποκοπούν.
Η διαδικασία αυτή λειτουργεί επαναληπτικά κάθε m λεπτά και για την επόµενη ώρα.
Ειδικά για τις τιµές της αγοράς αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους τοπικούς ελεγκτές
προκειµένου να προετοιµαστούν πιο κατάλληλα οι προσφορές τους στον MGCC για τα επόµενα
διαστήµατα.
Για αυτού του είδους την επικοινωνία µεταξύ του MGCC και κάθε ενός από τους τοπικούς
ελεγκτές, χρειάζεται αµφίδροµη επικοινωνία. Οι τοπικοί ελεγκτές στέλνουν την πληροφορία που
απαιτείται από τον MGCC, σε µορφή *.txt και *.xml. Με όµοιο format αποστέλλεται η πληροφορία
για τα σηµεία λειτουργίας και για τις τιµές της αγοράς στους τοπικούς ελεγκτές. Η επικοινωνία
µπορεί να γίνει είτε µε την βοήθεια τηλεφωνικών γραµµών, φερέσυχνων ή και ασύρµατης
επικοινωνίας όπως τεχνολογίες GSM ή GPRS.
Για να µπορεί ο MGCC να επιτυγχάνει κατά το δυνατόν βέλτιστη λειτουργία του µικροδικτύου, οι
συναρτήσεις οι οποίες πρέπει να υλοποιούνται σε ένα τέτοιο σύστηµα ελέγχου είναι σε γενικές
γραµµές οι εξής.
1.Πρόβλεψη φορτίου. Καθώς ο ορίζοντας βελτιστοποίησης είναι µερικές ώρες, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν απλές µέθοδοι όπως η persistent και η µέθοδος χρονοσειρών. Λόγω του µικρού
αριθµών φορτίων το σφάλµα της πρόβλεψης αναµένεται να είναι σηµαντικότερο από ότι στα
µεγαλύτερα δίκτυα. Αν υπάρχουν προσφορές των φορτίων στον MGCC, τότε η ανάγκη για
αλγορίθµους πρόβλεψης µειώνεται.
2.Πρόβλεψη παραγωγής από ΑΠΕ. Λόγω του υψηλού κόστους για την πρόβλεψή τους δεν
αναµένεται να έχουµε αξιόπιστη µετεωρολογική πληροφορία σε τόσο τοπικό επίπεδο. Μπορούν να
χρησιµοποιηθούν παρόµοιες µέθοδοι µε την πρόβλεψη φορτίου λόγω του µικρού διαστήµατος
βελτιστοποίησης και τη διαρκή ανανέωση των µετρήσεων για την τρέχουσα παραγωγή. Μάλιστα
µέθοδοι τύπου persistent, που θεωρούν ότι η παραγωγή στο επόµενο χρονικό διάστηµα αναµένεται
να είναι ίση µε την παραγωγή της προηγούµενης χρονικής περιόδου, έχουν αρκετά ικανοποιητική
επίδοση στις προβλέψεις ειδικά αιολικής παραγωγής για τόσο µικρά διαστήµατα που εξετάζουµε
[149].
3.Πρόβλεψη θερµικών αναγκών. Στη Βόρεια κυρίως Ευρώπη αναµένεται σηµαντικός αριθµός
εγκαταστάσεων ΣΗΘ. Εποµένως, η θερµική ζήτηση αναµένεται να µεταβάλλει τις προσφορές των
παραγωγών αλλά και να επηρεάζει τη λειτουργία των µικροδικτύων. Αν ο τοπικός ελεγκτής
διαχειρίζεται συνολικά τις ενεργειακές ανάγκες του µικροδικτύου, τέτοιου είδους διαδικασίες είναι
απαραίτητες για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του. Η µεθοδολογία πρόβλεψης απαιτεί να
εκτιµηθούν παράγοντες όπως η θερµοκρασία και ειδικά ο βαθµός συσχέτισης θερµικής ζήτησης µε
τη θερµοκρασία, η υγρασία, η ώρα της ηµέρας, και ο τύπος της (καθηµερινή/ σαββατοκύριακο), η
εποχιακές διακυµάνσεις της θερµοκρασίας αλλά και το είδους των θερµικών αναγκών της περιοχής
[150].
4. Οικονοµικής λειτουργίας. Αυτές είναι απαραίτητες προκειµένου να επιλεγούν οι
οικονοµικότερες προσφορές τόσο από τα φορτία όσο κυρίως από τις µονάδες παραγωγής.
Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις ρουτίνες επιλογής ένταξης των µονάδων παραγωγής- φορτίων
(unit Commitment) και Οικονοµικής κατανοµής (Economic Dispatch). Η πρώτη κατηγορία επιλέγει

92

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΙΚΡΟ∆ΙΚΤΥΑ

ποιες µονάδες είναι οικονοµικά συµφέρον να λειτουργήσουν σε σχέση µε την αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας ενώ η οικονοµική κατανοµή αποφασίζει τα σηµεία λειτουργίας αυτών των µονάδων. Αν
οι προσφορές των µονάδων είναι της µορφής ΑΧ, όπου Χ η παραγωγή της κάθε µονάδας, η
απόφαση εκφυλίζεται στην σύγκριση της παραµέτρου Α µε την τιµή της αγοράς και τις υπόλοιπες
προσφορές των µονάδων. Σε διαφορετική περίπτωση χρησιµοποιούνται και οι δύο συναρτήσεις. Η
µαθηµατική διατύπωση για την συνάρτηση κόστους παραγωγής, όπως την αντιλαµβάνεται ο
MGCC περιγράφεται στην ενότητα 4.3 και παραλλαγή η οποία λαµβάνει υπ’ όψιν τις προσφορές
φορτίων περιγράφεται στην ενότητα 4.4. Οι µέθοδοι επίλυσης του προβλήµατος της οικονοµικής
λειτουργίας ενός µικροδικτύου περιγράφονται στην ενότητα 4.7.
5.Εκτίµησης ασφάλειας. Η ειδοποιός διαφορά ενός µικροδικτύου από ένα σύνολο µονάδων
διεσπαρµένης παραγωγής είναι η ικανότητα για την κατά το δυνατόν αδιατάρακτη µετάβαση από
τη διασυνδεδεµένη στη νησιδοποιηµένη λειτουργία σε περίπτωση βλάβης του ανάντη δικτύου. Οι
συναρτήσεις ασφαλείας έχουν ως στόχο να καθορίσουν ποιες µονάδες θα πρέπει να λειτουργούν ή
ποια φορτία πρέπει να αποκοπούν προκειµένου να µπορούν να εξυπηρετηθούν τα κρίσιµα φορτία.
Έτσι µπορούν να διακριθούν σε συναρτήσεις για την εκτίµηση της στατικής ασφάλειας του
µικροδικτύου σε περίπτωση διαταραχής (steady state security) η επίδραση των οποίων
περιγράφεται στην υπό ενότητα 4.5.1 και σε συναρτήσεις on-line εκτίµησης της δυναµικής
ασφάλειας [151]. Οι τελευταίες µε τη βοήθεια µεθόδων τεχνητής νοηµοσύνης, όπως τα Νευρωνικά
∆ίκτυα [152] και τα ∆έντρα απόφασης [153,154] συµβάλλουν στο να έχει δηµιουργηθεί µία βάση
γνώσης στον MGCC, ώστε να γνωρίζει τις ασφαλείς και ανασφαλείς καταστάσεις του
µικροδικτύου στην περίπτωση της διακοπής της διασύνδεσης. Με τη βοήθεια προσοµοιώσεων της
δυναµικής συµπεριφοράς του µικροδικτύου, δηµιουργείται η βάση γνώσης σχετικά µε τη
λειτουργία των τοπικών µονάδων παραγωγής, τη φόρτιση του δικτύου και τα δυναµικά
χαρακτηριστικά των πηγών του δικτύου. Με τον τρόπο αυτό κάποια ξαφνική αλλαγή στη
λειτουργική κατάσταση του µικροδικτύου µπορεί να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά και σύντοµα
ώστε να αποφευχθούν αποκλίσεις από την επιθυµητή συχνότητα και την τάση λειτουργίας.
6.Ειδικές Συναρτήσεις Αυτές οι συναρτήσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε για να
¾ Εκτιµήσουν την πιθανότητα να παραβιάζονται οι τάσεις σε κάποιο κόµβο από τη
λειτουργία του µικροδικτύου ή από την παραγωγή κάποιας τοπικής µονάδας παραγωγής.
Η φιλοσοφία µίας τέτοιας συνάρτησης περιγράφεται στις υπό-ενότητες 4.5.2 και 4.5.3.
¾ Μεταβάλλουν τη λειτουργία του µικροδικτύου ώστε να ελαχιστοποιείται η συνολική
ποσότητα των ρύπων που αποφεύγονται και ακόµη να συµµετέχει το µικροδίκτυο στο
εµπόριο ρύπων. Περιγραφή τέτοιων συναρτήσεων περιλαµβάνεται στην ενότητα 4.6.
¾ Βελτιστοποιήσουν τη λειτουργία σε επείγουσες καταστάσεις. Αυτές οι συναρτήσεις
περιλαµβάνουν µεθόδους για την επίτευξη ελέγχου σε περιόδους όπου το δίκτυο
λειτουργεί αποµονωµένο από το ανάντη ευρισκόµενο δίκτυο ως ένα νησί. Τέτοιες
συναρτήσεις περιγράφονται στην εργασία [155]. Σε αυτήν την οµάδα συναρτήσεων
περιλαµβάνονται και οι συναρτήσεις black start του µικρδικτύου [16, 155].
Ο βαθµός πολυπλοκότητας των επί µέρους συναρτήσεων για τον έλεγχο ενός µικροδικτύου είναι
συνάρτηση του µεγέθους του και των αναµενόµενων κερδών που µπορούν να υπάρχουν από τη
βελτίωση της επίδοσης των επί µέρους αλγορίθµων.

4.2.3

Εφαρµογές από-κεντρωµένου
µικροδικτύου

και

κεντρικού

ελέγχου

λειτουργίας

Και στις δύο προσεγγίσεις ελέγχου λειτουργίας του µικροδικτύου υπάρχει σηµαντική
αποκέντρωση συγκριτικά µε το να δίνονται από κάποιο κεντρικό σηµείο οδηγίες για κάθε µία από
τις µονάδες ∆ιεσπαρµένης παραγωγής του υπό µελέτη ΣΗΕ. Η διαφορά έγκειται στο βαθµό
αποκέντρωσης που υπάρχει αλλά και στις δυνατότητες που επιθυµούµε να παρέχει ο MGCC.
Ο αποκεντρωµένος έλεγχος µπορεί να συµβάλλει ώστε όταν οι χρήστες του µικροδικτύου
επιθυµούν να επιτύχουν τη βελτιστοποίηση των δικών τους πόρων ή πολύ περισσότερο όταν τα
συµφέροντα του χρήστη Α έρχονται σε αντίθεση µε τα συµφέροντα του χρήστη Β, να συγκλίνει ο
έλεγχος σε µία εφικτή λύση που κατά το δυνατόν θα ικανοποιεί και τα συµφέροντα των δύο. Για
παράδειγµα σε ένα δίκτυο µε οικιακούς καταναλωτές ο ένας µπορεί να επιθυµεί να παράγει
θερµότητα και να πουλήσει την περίσσεια ηλεκτρισµού ενώ κάποιος άλλος να έχει αυξηµένες
ανάγκες ηλεκτρισµού. Και οι δύο επιθυµούν να επιτύχουν το σκοπό τους µε τον πλέον οικονοµικό
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τρόπο, οπότε δε θα επιθυµούσαν να αλλάζει η παραγωγή τους από αποµακρυσµένο σηµείο και να
µην µπορούν να πουλήσουν την περίσσεια της παραγωγής τους ή να αγοράσουν φθηνή ενέργεια.
Αυτός ο τρόπος λειτουργίας µπορεί να συµβάλλει, µε την βοήθεια της αποκεντρωµένης ευφυΐας και
την ενσωµάτωση ευφυών πρακτόρων σε µορφή ‘plug and play’ συσκευών ο έλεγχος να έχει
χαµηλότερο κόστος καθώς περισσότερες εταιρίες θα προσπαθούν να αναπτύξουν τέτοιου είδους
προϊόντα.
Από την άλλη όταν ο στόχος των συµµετεχόντων είναι η µεταξύ τους συνεργασία ώστε να µειωθεί
συνολικά το κόστος ικανοποίησης των θερµικών και ηλεκτρικών αναγκών τους, ο κεντρικός
έλεγχος ο οποίος µπορεί να συµπεριλάβει και ειδικές συναρτήσεις, όπως είδαµε στην προηγούµενη
παράγραφο, παρουσιάζει πλεονεκτήµατα. Τέτοιο παράδειγµα είναι ένα βιοµηχανικό µικροδίκτυο.
Επίσης οµάδες θερµοκηπιακών καλλιεργητών θα επιθυµούσαν να συνεργαστούν ώστε να επιτύχουν
µείωση των δαπανών για τη θέρµανση και τον ηλεκτρισµό τους, όπως περιγράφεται
χαρακτηριστικά στην [156]. Σε τέτοιο περιβάλλον λειτουργίας αναµένονται οι τελικοί χρήστες να
επιλέξουν πιο «κεντρική» φιλοσοφία λειτουργίας. Επιπρόσθετα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της
αγοράς είναι µάλλον απίθανο κάθε ένας µικρός καταναλωτής και κάτοχος ∆Π να µπορέσει µε
µικρή ισχύ να επιτύχει σηµαντικά οφέλη σε σχέση µε την οργανωµένη παρουσία πολλών µικρών
παραγωγών από ∆ιεσπαρµένη παραγωγή οι οποίοι θα παρουσιάζονται ως µία οντότητα στην αγορά
και θα µπορούν να διαπραγµατεύονται µε ευνοϊκότερους όρους την ικανοποίηση των ενεργειακών
τους αναγκών. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον αναµένεται να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο εταιρίες
που θα µπορούν να αναλάβουν τη λειτουργία αυτών των παραγωγών και θα έχουν και το
κατάλληλο προσωπικό που θα δικαιολογούσαν «κεντρική» αντιµετώπιση του ελέγχου. Υπό τέτοιες
συνθήκες οι τοπικοί ελεγκτές δε θα ήταν τίποτε άλλο από απλοί µεταβιβαστές εντολών χωρίς να
υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη ευφυΐας όπως στον αποκεντρωµένο έλεγχο του µικροδικτύου.
Επειδή στον κεντρικό έλεγχο είναι εφικτό να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες γνωστές στον
τοπικό ελεγκτή, σε αντίθεση µε το τι γνωρίζει κάθε τοπικός ελεγκτής, και επειδή υπάρχει
µεγαλύτερη υπολογιστική ισχύς, ο κεντρικός ελεγκτής µπορεί να υπολογίσει το βέλτιστο σετ
αποφάσεων για την λειτουργά του µικροδικτύου. Η συνεργασία των τοπικών ελεγκτών µπορεί να
επιτύχει αρκετά ικανοποιητικές λύσεις αλλά η λύση που επιτυγχάνεται είναι υπό βέλτιστη.
Υπάρχουν όµως προϋποθέσεις όπως περιγράφονται στην [157], που η λύση που επιτυγχάνεται να
είναι η βέλτιστη και σε αποκεντρωµένο τρόπο λειτουργίας. Οι παραπάνω παρατηρήσεις
συνοψίζονται στον Πιν. 4-1.
Όλες οι αναλύσεις και οι αλγόριθµο που αναπτύχθηκαν στην παρούσα διδακτορική διατριβή
αναφέρονται στον κεντρικό έλεγχο.
Πιν. 4-1 Σύνοψη ιδιοτήτων Κεντρικού και Αποκεντρωµένου Ελέγχου Μικροδικτύου

Κεντρικός έλεγχος
Ιδιοκτησία διεσπαρµένης
Παραγωγής

Στόχος Ελέγχου
∆ιαθεσιµότητα Προσωπικού για
ειδικές εργασίες π.χ low level
management)
Αλγόριθµοι βελτιστοποίησης

Εγκατάσταση νέας µονάδας ή
οντότητας
Βέλτιστη λύση

Αποκεντρωµένος έλεγχος

Ένας
ιδιοκτήτης
ή
Κατά
κανόνα
πολλοί
συνεταιρισµένοι ιδιοκτήτες που
ιδιοκτήτες
φαίνονται ως οντότητα
Αβεβαιότητα
για
τις
Βελτιστοποίηση λειτουργίας επιδιώξεις του κάθε χρήστη
τη
στιγµή.
ικανοποιώντας
διάφορους εκείνη
περιορισµούς
Βελτιστοποίηση υπό αυτές τις
συνθήκες
Συνηθισµένη

Σπάνια

Χρήση απλών αλγορίθµων
Μπορούν να υλοποιηθούν και
προκειµένου να µειωθεί το
εξεζητηµένοι αλγόριθµοι
κόστος ελέγχου.
Η συσκευή αναµένεται να
Χρήση προσωπικού για την
είναι ‘plug and play’. Οι
εγκατάσταση επικοινωνιακών
χρήστες θα προσαρµοστούν µε
εφαρµογών και προσθήκη στον
διαδικασίες µάθησης στα νέα
Κεντρικό ελεγκτή
δεδοµένα.
Επιτυγχάνεται
Στην
συντριπτική
τους
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Συµµετοχή στην αγορά
Συµµετοχή Μικροδικτύου σε
κρισιµότερες αποφάσεις ως
τµήµα γενικού µοντέλου
ελέγχου

Συνεργασία
µονάδων

Εφικτή

όλων

πλειονότητα υπό- βέλτιστες
λύσεις
Πολύ
συχνά
Υπάρχει
των
ανταγωνισµός µεταξύ των
µονάδων
Μη εφικτή προς το παρόν
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Πολιτικές συµµετοχής του µικροδικτύου σε ιδεατή αγορά
ενέργειας.

Εντός του µικροδικτύου αναµένεται να λειτουργήσει µία µικρή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας,
τουλάχιστον για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι θα καταθέτουν τις προσφορές
τους στον MGCC για την ισχύ που µπορούν να παράγουν και την τιµή της προσφοράς τους. Ο
στόχος του MGCC είναι να βελτιστοποιήσει την οικονοµική λειτουργία λαµβάνοντας υπ’ όψιν
τεχνικούς περιορισµούς. Η βελτιστοποίηση µπορεί να είναι είτε ελαχιστοποίηση του κόστους
παραγωγής χωρίς ανταλλαγή µε το δίκτυο, είτε µεγιστοποίηση των κερδών ενός διαχειριστή.
Και στις δύο περιπτώσεις η κάθε µία από τις Ν µικροπηγές υποβάλλει πρόσφορα για την
παραγωγή και πώληση ενεργού ισχύος, η οποία συµβολίζεται από την µεταβλητή active_bid(xi),
όπου xi η ενεργός παραγωγή κάθε µιας από τις i- µικροπηγές. Η πλήρης µορφή της συνάρτησης
προσφοράς προκειµένου για συνεχή συνάρτηση κόστους δίνεται από την (4.1), µορφή όχι
ασυνήθιστη για µονάδες που καταναλώνουν καύσιµο, όπως εξετάστηκε στην ενότητα 2.3.

active _ bid ( xi ) = ai ⋅ xi 2 + bi ⋅ xi + ci

(4.1)

Για τις µονάδες που καταναλώνουν καύσιµο ο όρος ci αντιπροσωπεύει τον σταθερό όρο για την
κατανάλωση καυσίµου συµπεριλαµβάνοντας και το κόστος εκκίνησης της µονάδας, όταν αυτή δεν
λειτουργεί κατά τη διάρκεια της υποβολής της προσφοράς στον MGCC. Πιθανόν ο κάτοχος της
µονάδας σε αυτήν την τιµή να προσθέτει και τµήµα του κόστους για την επένδυσή του στη
διεσπαρµένη παραγωγή.
Οι παράµετροι ai και bi αντιπροσωπεύουν το µεταβλητό κόστος παραγωγής για αυτές τις µονάδες.
Όλες αυτές οι παράµετροι δίνονται σε µορφή χρηµατικών µονάδων, ώστε να µπορεί µε ευκολία να
γίνει η σύγκριση µε τις τιµές της αγοράς.
Για τις µονάδες ΑΠΕ, όπως οι Α/Γ και τα Φ/B, η παραγωγή τους δεν µπορεί να ρυθµιστεί
εξαρτώµενη µόνο από την διαθεσιµότητα ανέµου και ηλιοφάνειας, ενώ το κόστος λειτουργίας τους
είναι αµελητέο. Πρακτικά µπορούν να λειτουργούν όποτε είναι εφικτό µειώνοντας το κόστος
παραγωγής του συστήµατος. Είναι πιθανό ο κάτοχός τους να υποβάλλει προσφορές της µορφής
(4.1) στον MGCC, όπου ο όρος bi αντιπροσωπεύει την απαραίτητη αποζηµίωση ανά παραγόµενη
kWh ώστε να αποπληρωθεί η εγκατάσταση σε εύλογο χρονικό διάστηµα.
Οι παράµετροι bi και ci µπορούν να συµπεριλαµβάνουν το κόστος για την αγορά της υποδοµής
τηλεπικοινωνιών και ελέγχου για την επίτευξη της οργανωµένης λειτουργίας του µικροδικτύου. Το
κόστος αυτό αναµένεται να είναι σχετικά µικρό σε σχέση µε το κόστος εγκατάστασης και
λειτουργίας των µονάδων παραγωγής.
Φυσικά οι παράµετροι της υποβολής προσφορών µπορούν να µεταβάλλονται από τους τοπικούς
ελεγκτές ανάλογα µε την πληροφορία που λαµβάνουν από τον MGCC και τυχόν τοπικές ανάγκες
όπως η θέρµανση ή ψύξη του χώρου τους.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται δυο πολιτικές που υλοποιήθηκαν για το µικροδίκτυο.

4.3.1

Η πολιτική του «καλού πολίτη»-Πολιτική 1

Σύµφωνα µε αυτήν την πολιτική ο στόχος της λειτουργίας του MGCC είναι η µείωση του
συνολικού κόστους λειτουργίας του µικροδικτύου µε τον περιορισµό ότι δεν θα εξάγει ενέργεια στο
ανάντη δίκτυο. Η πολιτική αυτή αναφέρεται στην βιβλιογραφία ως “Good Citizen Policy” [23]πολιτική του καλού πολίτη και η αιτιολόγηση είναι ότι το µικροδίκτυο σε περιόδους αιχµής για το
δίκτυο, άρα και υψηλών τιµών αφού οι τιµές στο δίκτυο αντανακλούν την κατάσταση του, µειώνει
την επιβάρυνση του δικτύου µειώνοντας τη «φαινόµενη» ζήτησή του.
Η µαθηµατική διατύπωση του προβλήµατος για αυτήν την πολιτική έχει ως εξής :
Κάθε χρονική περίοδο να γίνει ελαχιστοποίηση του κόστους (cost) όπου
N

cos t = ∑ active _ bid(x i) + AX
i =1

X η ενεργός ισχύς που αγοράζεται από το δίκτυο
A είναι οι τιµές αγοράς ενέργειας

(4.2)
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Οι περιορισµοί του προβλήµατος βελτιστοποίησης οµαδοποιούνται ως προς:
1)Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των µικροπηγών όπως π.χ. τα τεχνικά ελάχιστα και µέγιστα των
µονάδων, και οι χρόνοι εκκίνησης-αν και σε αυτήν την περίπτωση είναι σχεδόν αµελητέοι.
2) Ισοζύγιο ισχύος εντός του µικροδικτύου (4.3),όπου P_demand η ζήτηση ενεργού ισχύος
N

X + ∑ x i = P _ demand

(4.3)

i =1

Σε κάθε περίπτωση η τοπική παραγωγή θα πρέπει να είναι επαρκής, όταν η ζήτηση υπερβαίνει τη
συµβολαιοποιηµένη µε το ανάντη δίκτυο ή το τεχνικό όριο ισχύος διασύνδεσης που περιγράφεται
από την µεταβλητή ConnectionLineCapacity. Αυτός ο περιορισµός περιγράφεται από την
ανισότητα (4.4).
N

∑ xi ≥ max{0, Pdemand − ConnectionLineCapacity}

(4.4)

i =1

Η υλοποίηση µίας τέτοιας πολιτικής λειτουργίας αναµένεται να είναι επιλογή ενός συνεταιρισµού
καταναλωτών, αγροτικών, βιοτεχνικών, ή κάποιος δήµος ο οποίος διαχειρίζεται τα κτίριά του ως
µία ενιαία οντότητα [158], ή κάποιο συγκρότηµα κατοικιών, π.χ. εργατικές κατοικίες, οπότε και ο
κοινός στόχος είναι η µείωση του κόστους ενέργειας για τους τελικούς χρήστες και η ευελιξία που
προσφέρει ένας µεγαλύτερος καταναλωτής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

4.3.2

Η πολιτική του «ιδανικού πολίτη»-Πολιτική 2

Σε αυτήν την πολιτική θεωρείται ότι ένας πάροχος ενεργειακών υπηρεσιών (Energy Service
Provider) διαχειρίζεται τον MGCC προσπαθώντας να µεγιστοποιήσει τα κέρδη του
ανταλλάσσοντας ενέργεια µε το δίκτυο και χρεώνοντας τους καταναλωτές µέσα στο Μικρο-δίκτυο
µε τις τιµές της αγοράς. Αναγκαία προϋπόθεση είναι το ανάντη ευρισκόµενο δίκτυο να επιτρέπει
την αµφίδροµη ροή ισχύος. Σε αυτήν την περίπτωση σε περιόδους υψηλών τιµών και αναλόγως των
συνθηκών ενδέχεται να εγχέεται ισχύς στο ανάντη δίκτυο, οπότε το µικροδίκτυο είναι περισσότερο
ενεργό από ότι στην προηγούµενη υπό-ενότητα. Σε µία τέτοια περίπτωση η λειτουργία του
µικροδικτύου προσοµοιάζεται ως η συµπεριφορά του «ιδανικού» πολίτη, ο οποίος όχι µόνο δεν
επιβαρύνει το δίκτυο διανοµής µε την ενεργειακή του συµπεριφορά αλλά επιπλέον το υποβοηθά
στις περιόδους µεγάλης ζήτησης όχι µόνο µειώνοντας την κατανάλωσή του αλλά παρέχοντας και
ισχύ στις γειτονικές γραµµές ακόµη και αν δεν είναι µέλη του µικροδικτύου. Έτσι πρωτίστως
επωφελούνται οι καταναλωτές του µικροδικτύου, αλλά και οι γειτονικές του γραµµές αφού
µειώνεται η συνολική ζήτηση στη συγκεκριµένη περιοχή.
Το πρόβληµα βελτιστοποίησης είναι η µεγιστοποίηση της παρακάτω παράστασης:
Maximize{Income-expenses}= Maximize{Revenues}.
Το έσοδα προέρχονται από την πώληση της ενεργού ισχύος τόσο στο δίκτυο ΜΤ όσο και στους
καταναλωτές του µικροδικτύου. Αν η ζήτηση είναι υψηλότερη από την παραγωγή των µικροπηγών,
τότε εγχέεται ισχύς από το δίκτυο και µεταπωλείται στους καταναλωτές του µικροδικτύου. Αν η
παραγωγή είναι µεγαλύτερη από τη ζήτηση τότε πωλείται ενέργεια στο δίκτυο και ο όρος Χ είναι
ίσος µε µηδέν στις εξισώσεις (4.5) και (4.6).
N

Income = AX + A ⋅ ∑ x i

(4.5)

i =1

Ο όρος “expenses” περιλαµβάνει τα κόστη για την αγορά ενεργού ισχύος από το δίκτυο και την
αποζηµίωση των τοπικών παραγωγών, όπως δίνει η εξίσωση (4.6)
N

exp enses = ∑ active _ bid(x i) + AX

(4.6)

i =1

Ο MGCC πρέπει να µεγιστοποιήσει την (4.7) στην οποία χρησιµοποιούνται τα ίδια σύµβολά µε
την (4.2).
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N

N

i =1

i =1

Re venues = A ⋅ ∑ x i − ∑ active _ bid(xi)
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(4.7)

Υπάρχει αλλαγή στο ισοζύγιο ισχύος σε σχέση µε την αντίστοιχη εξίσωση της υπό-ενότητας 4.3.1
διότι πλέον µπορεί να ανταλλάσσεται ισχύς µε το δίκτυο, αρά µπορεί η παραγωγή των µικροπηγών
να υπερβαίνει τη ζήτηση του Μικροδικτύου. Πιο συγκεκριµένα θα πρέπει να ικανοποιείται ο
περιορισµός που περιγράφεται στην (4.8).
N

X + ∑ x i ≥ P _ demand

(4.8)

i =1

Σε καµία περίπτωση όµως η παραγόµενη ισχύς από το µικροδίκτυο δεν πρέπει να παραβιάζει ούτε
τη συµβολαιοποιηµένη ούτε την τεχνικά εφικτή ισχύ που εγχύεται στο ανάντη δίκτυο, ανισότητα
(4.9). Οι λοιποί περιορισµοί που πρέπει να ικανοποιούνται είναι ίδιοι µε εκείνους της υπό-ενότητας
4.3.1.
N

∑ xi ≤ Pdemand + ConnectionLineCapacity
i =1

(4.9)
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Λειτουργία
αγοράς
µικροδικτύου
συµπεριλαµβάνοντας
Προσφορές καταναλωτών Demand Side Bidding (DSB)

Η διαδικασία της προσφοράς κινήτρων ώστε οι καταναλωτές να αλλάξουν τη µορφή της ζήτησής
τους µε σκοπό τη µείωση της αιχµής ενός συστήµατος, αποτελεί µια συνηθισµένη πρακτική για τη
διαχείριση της ζήτησης. Υπάρχουν µελέτες όπως η [159], η οποία διερευνά τις πιθανές εφαρµογές
διαχείρισης φορτίου σε περιβάλλον αγοράς. Για εφαρµογές διεσπαρµένης παραγωγής ένα σχετικό
πείραµα διαχείρισης της ζήτησης πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του Προγράµµατος DISPOWER
[160] στο οικολογικό συγκρότηµα κατοικιών Stutense στο Mannheim µε τίτλο ‘Washing with the
sun’. Οι κάτοικοι ενηµερώνονταν µε SMS, για πλεόνασµα παραγωγής Φ/Β, ώστε να
προγραµµατίσουν το πλύσιµο και άλλες ενεργοβόρες δραστηριότητες τους, τις ώρες εκείνες. Οι
καταναλωτές που ανταποκρίνονταν λάµβαναν ένα υψηλό bonus της τάξης των 50 €ct/kWh. Με
αυτόν τον τρόπο µειώθηκε σηµαντικά η αιχµή και µετακινήθηκε η τυπική καµπύλη ζήτησης των
κατοικιών από τη νυχτερινή αιχµή προς τις ώρες της ηµέρας που υπήρχε ηλιοφάνεια.
Στο πλαίσιο του ελέγχου ενός µικροδικτύου, εξετάστηκε η περίπτωση εκτός από τους ιδιοκτήτες
των µονάδων και οι καταναλωτές του µικροδικτύου να υποβάλλουν προσφορές στον MGCC για
την ικανοποίηση της ζήτησής τους ή για τη µείωση της κατανάλωσης τους, απολαµβάνοντας
κάποιο όφελος.
Κάθε καταναλωτής µπορεί να έχει «υψηλής» και «χαµηλής» προτεραιότητας φορτία, τα οποία θα
ήθελε να τροφοδοτηθούν. Σε οµαλές συνθήκες ο καταναλωτής επιθυµεί να εξυπηρετήσει το σύνολο
των φορτίων του. Σε περιόδους υψηλών τιµών, για να αποφύγει την υψηλή χρέωση, πιθανόν να
επιθυµούσε κάποια φορτία να µεταθέσουν τη λειτουργία τους σε κάποια άλλη χρονική στιγµή
(shift) ή να µην λειτουργήσουν καθόλου (curtailment). Όµοια σε περιόδους στις οποίες η το ανάντη
δικτύου είναι ιδιαίτερα φορτισµένο ή αν το µικροδίκτυο προσπαθήσει να λειτουργεί αποµονωµένο,
τότε η µη εξυπηρέτηση κάποιων φορτίων µπορεί να συµβάλλει ή ακόµη να είναι και αναγκαία,
ώστε η διαθέσιµη ισχύς από τις τοπικές µονάδες παραγωγής να επαρκεί για την ικανοποίηση των
«υψηλής» προτεραιότητας φορτίων.
Εξετάζονται δύο παραλλαγές για την µορφή προσφορών από φορτία
A.Τα φορτία ενηµερώνουν για την ισχύ που θέλουν να εξυπηρετηθεί και την τιµή πάνω από την
οποία θα ήθελαν να µην εξυπηρετηθεί η ισχύς που δηλώνουν
B.Τα φορτία ενηµερώνουν για την ισχύ την οποία θα ήθελαν να αποκοπεί αν αποζηµιώνονταν σε
συγκεκριµένη τιµή που προτείνουν.
Μία τυπική µορφή προσφοράς καταναλωτή δίνεται στο Σχ. 4.6. Οι τιµές αυτές αντικατοπτρίζουν
το ενδιαφέρον του καταναλωτή να εξυπηρετηθούν τα φορτία αυτά. Όσο πιο υψηλή η τιµή τόσο
µεγαλύτερη είναι η «θυσία» που κάνει.
Μία τυπική µορφή προσφοράς φορτίου
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Σχ. 4.6 Τυπική µορφή προσφοράς καταναλωτή

Ανεξάρτητα από την παραλλαγή για την προσφορά του φορτίου που ακολουθείται ο MGCC:
1. ενηµερώνει τους καταναλωτές για τις τιµές ελεύθερης αγοράς
2. δέχεται τις προσφορές από τους καταναλωτές
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3. στέλνει σήµατα στους (ΕΦ) σύµφωνα µε την έκβαση της ρουτίνας βελτιστοποίησης, για
το ποια φορτία θα συνδεθούν ή ποια φορτία θα αποκοπούν.
Η γνώση των τιµών της αγοράς βοηθάει τους καταναλωτές στην προετοιµασία των προσφορών
τους. Αυτές οι τιµές αν ακολουθείται η πολιτική του «καλού πολίτη» αντιστοιχούν στη µέγιστη
τιµή που οι τελικοί χρήστες αναµένεται να χρεωθούν, αν αγνοήσουµε τυχόν περιορισµούς
ασφαλείας.

4.4.1

Η πολιτική της προσφοράς φορτίων προς σύνδεση-Παραλλαγή Α

Σύµφωνα µε αυτήν την πολιτική οι καταναλωτές κάνουν προσφορές φορτίου µε την µορφή του
Σχ. 4.6. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα ο καταναλωτής δηλώνει ότι η ολική του ζήτηση αναµένεται
για την επόµενη περίοδο ελέγχου να είναι 5.5kW=(2.5+3kW) και προσφέρει µία χαµηλή τιµή για
τα «χαµηλής» προτεραιότητας φορτία και υψηλότερη για τα «υψηλής». Στο συγκεκριµένο
παράδειγµα δηλώνεται ότι ο καταναλωτής επιθυµεί να εξυπηρετηθεί το φορτίο των 2.5 kW, όταν η
τιµή είναι µικρότερη από 5€ct/kWh, ενώ για τα υπόλοιπα φορτία των 3 kW αν η τιµή είναι
µεγαλύτερη από 10.3 €ct/kWh, δεν επιθυµεί την εξυπηρέτηση της ζήτησης αυτής.
Στη συνέχεια ο MGCC συγκεντρώνει τις προσφορές φορτίων και παραγωγών του δικτύου
συµπεριλαµβανοµένου (τιµές αγοράς). Κατατάσσει τις προσφορές των φορτίων σε φθίνουσα σειρά
τιµής σύνδεσης και τις προσφορές των παραγωγών σε αύξουσα σειρά και στη συνέχεια βρίσκει το
σηµείο τοµής της καµπύλης προσφοράς και ζήτησης όπως συµβαίνει γενικά για οποιοδήποτε αγαθό
σύµφωνα µε το Σχ. 4.7. ‘Έτσι υπολογίζεται πόση θα είναι η παραγωγή της κάθε µίας µονάδας και
πόσο το αποκοπτόµενο φορτίο για την επόµενη περίοδο της βελτιστοποίησης.
Με την παραλλαγή αυτή δεν απαιτείται πρόβλεψη φορτίου, αφού οι καταναλωτές δηλώνουν εκ
των προτέρων τη ζήτησή τους. Σε αυτό το παράδειγµα η τελική ζήτηση για όλο το µικροδίκτυο
είναι 106kW.
Καθορισµός ζήτησης από τον MGCC
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Σχ. 4.7 Η µορφή της προσφοράς φορτίων και το φορτίο που πρέπει να ικανοποιήσει ο MGCC

4.4.2

Η πολιτική της προσφοράς φορτίων προς αποκοπή-Παραλλαγή Β

Σε αυτήν την παραλλαγή οι προσφορές δίνονται για φορτία που πρόκειται να αποκοπούν µε την
προϋπόθεση ότι οι καταναλωτές θα αποζηµιωθούν για την απώλεια µε µία συγκεκριµένη τιµή στον
MGCC που να αντιπροσωπεύει την αξία της απώλειάς.
Σε αυτήν την παραλλαγή διαχείρισης φορτίου, δίνεται η δυνατότητα στον MGCC να αποκόψει
φορτία τα οποία είναι συνδεδεµένα, όταν η προσφορά των φορτίων είναι οικονοµικότερη από την
τιµή αγοράς ενέργειας από κάποια τοπική µονάδα παραγωγής ή από το δίκτυο. Το φορτίο σε µία
τέτοια περίπτωση αντιµετωπίζεται ως µία µονάδα «αρνητικής» παραγωγής αφού µειώνει τη
συνολική ζήτηση του µικροδικτύου. Σε αυτήν την περίπτωση ο MGCC γνωρίζει την αναµενόµενη
κατανάλωση από ένα πρόγραµµα πρόβλεψης φορτίου, και ανάλογα µε τις προσφορές φορτίου και
παραγωγών αποφασίζει ποια φορτία θα αποκόψει και ποιες µονάδες παραγωγής θα παράγουν
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ηλεκτρική ενέργεια. Η διαφορά µε την προηγούµενη παραλλαγή έγκειται στο γεγονός ότι ο MGCC
γνωρίζει την τρέχουσα συνολική ζήτηση του µικροδικτύου και αποστέλλει σήµατα διακοπής
ενέργειας στους LCs, όταν αυτό είναι οικονοµικά συµφέρον.
Για το παράδειγµα του Σχ. 4.6 ο καταναλωτής δηλώνει ότι δέχεται να αποκοπούν 2.5 kW αν
αποζηµιωθεί στην τιµή 5 €ct/kWh και 3 kW επιπλέον αν αποζηµιωθεί για αυτά στην τιµή των 10.3
€ct/kWh.
Η αποζηµίωσή του καταναλωτή, load_bid(yj), προστίθεται στο λειτουργικό κόστος για το
πρόβληµα βελτιστοποίησης. Ο όρος yj αναφέρεται στην τιµή της ισχύος της προσφοράς του
φορτίου j από τα L φορτία που υποβάλλουν προσφορές και ο όρος load _ bid y αναπαριστά την

( )
j

αποζηµίωση του καταναλωτή.
Έτσι ο MGCC λαµβάνοντας υπ’ όψιν προσφορές φορτίων και παραγωγών, την συνολική ζήτηση
είτε από τις προσφορές των φορτίων είτε από κάποιο πρόγραµµα πρόβλεψης προσπαθεί να
ικανοποιήσει τη ζήτηση του µικροδικτύου. Για την πολιτική του «καλού» πολίτη, οι εξισώσεις της
ενότητας 4.3 µεταβάλλονται, ως εξής :
N

L

i =1

j=1

cos t = ∑ active _ bid( x i ) + AX + ∑ load _ bid( y j)

N

L

i =1

j=1

X + ∑ x i + ∑ y j = P _ Demand

(4.10)

(4.11)

ενώ για την πολιτική του «ιδανικού» πολίτη, πολιτική 2 αυξάνονται τα έξοδα του διαχειριστή
σύµφωνα µε την (4.12):
N

L

i =1

j=1

exp enses = ∑ active _ bid (x i ) + AX + ∑ load _ bid ( y j)

(4.12)

Αντίστοιχα τα έσοδα –κέρδη του διαχειριστή δίνονται από την (4.13) και το ισοζύγιο ισχύος
µεταβάλλεται σύµφωνα µε την (4.14).
N

N

L

i =1

i =1

j=1

Re venues = A ⋅ ∑ x i − ∑ active _ bid ( x i ) −∑ load _ bid ( y j)
N

L

i =1

j=1

X + ∑ x i + ∑ y j ≥ P _ Demand

(4.13)

(4.14)

Είναι φανερό ότι για την πολιτική 2, αν αποκοπεί φορτίο, τα κέρδη για τον πάροχο µειώνονται,
επειδή όχι µόνο δεν πουλάει ενέργεια στον καταναλωτή στον οποίο αποκόπτεται µέρος του φορτίου
του, αλλά θα πρέπει να «αγοράσει» το δικαίωµα από τον καταναλωτή αυτό προκειµένου να
πουλήσει την ενέργεια στο ανάντη δίκτυο. Έτσι στην πολιτική 2, δεν είναι συµφέρον να αποδεχθεί
προσφορές φορτίων από την Παραλλαγή Β, εκτός αν συντρέχουν λόγοι διασφάλισης της στατικής
ασφάλειας του δικτύου όπως περιγράφεται στη συνέχεια.
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Ειδικές επιπλέον δυνατότητες λόγω της δοµής µικροδικτύου

Η πιο σηµαντική διαταραχή στην οποία θα πρέπει να µπορεί να ανταποκριθεί ένα µικροδίκτυο
είναι η αποφυγή ή έστω ο περιορισµός της διακοπής της τροφοδοσίας των καταναλωτών σε
περίπτωση βλάβης στο ανάντη ευρισκόµενο δίκτυο διανοµής.
Παρόµοια µε µεγαλύτερα ΣΗΕ, τα ζητήµατα ασφάλειας στη µόνιµη κατάσταση αφορούν τη
λειτουργία του Μικροδικτύου ώστε να ικανοποιεί τους περιορισµούς τάσης και τη φόρτιση των
γραµµών εντός των θερµικών τους ορίων.
Μια κρίσιµη εκτίµηση επίσης αφορά την υπερφόρτιση της διασύνδεσης µεταξύ του Μικροδικτύου
και του ανάντη ευρισκόµενου ∆∆ όχι µόνο από τεχνικής άποψης αλλά και από άποψης
συµβολαιοποιηµένης ισχύος η οποία µπορεί είτε να επιβάλλει την εκκίνηση κάποιας τοπικής
µονάδας παραγωγής, είτε τον περιορισµό της παραγωγής των µονάδων.
Τα ζητήµατα σύµπλεξης της εσωτερικής αγοράς των µικροδικτύων µε την αγορά εµπορίας ρύπων,
περιγράφονται στην ενότητα 4.6.

4.5.1

Ζητήµατα Στατικής Ασφάλειας-Steady State Security

Ο αλγόριθµος που περιγράφεται στο Σχ. 4.8 παρουσιάζει την διαδικασία που ακολουθείται για τη
βελτιστοποίηση λειτουργίας µικροδικτύου όταν πρέπει να ικανοποιούνται περιορισµοί στατικής
ασφάλειας και υπάρχει πολιτική προσφοράς φορτίων. Ένα κοµβικό σηµείου του αλγορίθµου είναι η
εξέταση για το εάν είναι εφικτή ή όχι η ικανοποίηση συγκεκριµένου ποσοστού της ζήτησης από τη
διαθέσιµη ικανότητα παραγωγής των τοπικών µονάδων παραγωγής, ώστε όταν διακοπεί η
τροφοδοσία από το δίκτυο της µέσης τάσης αυτό το ποσοστό ζήτησης, το οποίο στη συνέχεια θα
ονοµάζεται κρίσιµο φορτίο να µπορεί να ικανοποιηθεί από τις τοπικές πηγές. Στην διαδικασία
ένταξης µονάδων συµµετέχουν οι τοπικές πηγές, το δίκτυο και οι προσφορές των φορτίων.
Το κρίσιµο φορτίο είναι ίσο µε το άθροισµα των «υψηλής» προτεραιότητας φορτίων. Με αυτόν
τον τρόπο αυτά τα φορτία µπορούν να εξυπηρετηθούν σε περίπτωση απώλειας σύνδεσης µε το
δίκτυο για όσο χρόνο χρειάζεται για την εκκίνηση επιπλέον µονάδας για την εξυπηρέτηση
µεγαλύτερου µέρους του φορτίου. Έτσι οι προσφορές των φορτίων µπορεί να είναι είτε για την
αποκοπή του φορτίου σε κανονική λειτουργία, είτε για την αποκοπή του φορτίου σε περίπτωση
διακοπής της διασύνδεσης.
Η νέα ζήτηση που προκύπτει µετά από τη διακοπή των µη κρίσιµων φορτίων είναι εκείνη που θα
κατανεµηθεί µε αυστηρά οικονοµικά κριτήρια και τον περιορισµό των µεγίστων και ελαχίστων των
µονάδων. Αν υπάρχει περιορισµός στατικής ασφάλειας οι τοπικές µονάδες παραγωγής είναι εκείνες
που θα πρέπει να ενταχθούν ώστε να µπορούν να ικανοποιήσουν τη ζήτηση σε περίπτωση διακοπής
της τροφοδοσίας από το ανάντη δίκτυο. Η λειτουργία τους θα είναι τουλάχιστον στο τεχνικό τους
ελάχιστο ή στο σηµείο λειτουργίας στο οποίο θα µπορέσει δυναµικά το σύστηµα να ανταποκριθεί
στην αλλαγή της κατάστασης από διασυνδεδεµένη σε αποµονωµένη λειτουργία.
Με αυτόν τον περιορισµό στατικής ασφάλειας υπάρχει σοβαρό ενδεχόµενο να λειτουργούν
µικροπηγές κατά περιόδους τις οποίες δεν είναι οικονοµικά συµφέρουσες για το µικροδίκτυο. Το
γεγονός αυτό αυξάνει το συνολικό κόστος ενέργειας για το µικροδίκτυο αλλά αυξάνει την
αξιοπιστία της τροφοδοσίας των «κρίσιµων» φορτίων. Πολύ ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσµατα
όταν υπάρχει συµµετοχή των φορτίων, οπότε και τα φορτία µειώνουν τη συνολική απαίτηση σε
παραγόµενη ισχύ από τις µικροπηγές. Τα αποτελέσµατα από την ανάλυση όταν περιλαµβάνονται
περιορισµοί στατικής ασφάλειας παρουσιάζονται στην ενότητα 4.8.
Οι µονάδες ενηµερώνονται για το επίπεδο παραγωγής τους, καθώς και τα φορτία τα οποία θα
αποκοπούν σύµφωνα µε το διάγραµµα ροής πληροφοριών του
Η συνάρτηση για τη λειτουργία µε περιορισµό στατικής ασφάλειας υλοποιήθηκε µε Visual Basic.
Αν δεν ληφθούν υπ’ όψιν οι προσφορές των φορτίων τότε ο χρήστης ενηµερώνεται για το ποιες
ώρες το µικροδίκτυο έχει επαρκή ισχύ για να ικανοποιήσει τη ζήτηση του και ποιες όχι, όπως
χαρακτηριστικά παρουσιάζει το Γράφηµα 4.1. Σε περίπτωση όπου δεν είναι εφικτό το δίκτυο να
είναι ασφαλές, επιλέγεται ο οικονοµικότερος τρόπος κάλυψης της ζήτησης. Στο συγκεκριµένο
γράφηµα η λειτουργία του µικροδικτύου αναµένεται να είναι ασφαλής αν συµβεί κάποιο σφάλµα
στο ανάντη δίκτυο, καθώς οι µονάδες οι οποίες κατανέµονται µπορούν να ικανοποιήσουν τη
ζήτηση. Λόγω του χαµηλού µεταβλητού κόστους µίας από τις µονάδες που εντάσσονται η
διαδικασία της οικονοµικής κατανοµής την έχει επιλέξει να λειτουργεί σε υψηλότερο σηµείο
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λειτουργίας από το τεχνικό ελάχιστο καθώς η παραγωγή επιπλέον kWh από αυτήν την µονάδα
εφόσον αυτή έχει ενταχθεί είναι οικονοµικά πιο συµφέρουσα από την αγορά ισχύος από το δίκτυο.
Εκκαθάριση µεταβλητών -Αρχικοποίηση

κάθε 1 ώρα

Εισαγωγή Οικονοµικών και τεχνικών
περιορισµών
Εισαγωγήπρόβλεψης φορτίου και
παραγωγής από ΑΠΕ

Εισαγωγή προσφορών φορτίου
(DSBs)

Μπορούν οι πηγές να
ικανοποιήσουν συγκεκριµένοποσοστό
της ζήτησης;
ΟΧΙ

Με οικονοµικά κριτήρια και µόνο να
αποφασιστεί ποιες πηγές θα
εκκινήσουν,την ανταλλαγή ισχύος
µε το δίκτυο και τις αποδεκτές
προσφορές DSB
Ανανέωση της ζήτησης
σύµφωνα µε τις αποδεκτές
προσφορές φορτίων

ΝΑΙ

Να ενταχθούν οι µονάδες
παραγωγής για να
ικανοποίησουν αυτή τη
ζήτησης λαµβάνοντας
υπ όψιν και το δίκτυο και
την πολιτική προσφοράς
φορτίου

κάθε 15
MIN

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Ενηµέρωση των ιδιοκτητών των
Μικροπηγών και των φορτίων
Πλάνο παραγωγής ενέργειας

Σχ. 4.8 ∆ιάγραµµα ροής αλγόριθµου επίλυσης του προβλήµατος βελτιστοποίησης µε περιορισµούς
στατικής ασφάλειας δικτύου και προσφορές φορτίων και πηγών

Αν υπάρχει συµµετοχή των φορτίων, τότε ο MGCC προσπαθεί να διαθέτει ικανοποιητική ισχύ
ώστε να ικανοποιείται η ζήτηση από τα κρίσιµα φορτία. Σε µία τέτοια περίπτωση, υπάρχει
ενηµέρωση για πόση ισχύ συνολικά και πόση από τα κρίσιµα φορτία πρόκειται να αποκοπεί σε
περίπτωση βλάβης του ανάντη δικτύου, όπως χαρακτηριστικά παρουσιάζει το Γράφηµα 4.2. Αν δεν
είναι εφικτό να ικανοποιηθεί η ζήτηση των κρίσιµων φορτίων, τότε η λειτουργία του µικροδικτύου
γίνεται µε αποκλειστικά οικονοµικό τρόπο.
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Γράφηµα 4.1 Η οθόνη του λογισµικού για την ασφαλή ή µη λειτουργία του µικροδικτύου σε
περίπτωση απώλειας του δικτύου.

Γράφηµα 4.2 Η οθόνη του λογισµικού για την ασφαλή ή µη λειτουργία του µικροδικτύου σε
περίπτωση απώλειας του δικτύου και πόσο φορτίο αποκόπτεται αν λαµβάνονται υπ’ όψιν προσφορές
φορτίων.

4.5.2

Ζητήµατα διαχείρισης τάσης

Όταν η τάση σε κάποιον από τους κόµβους του µικροδικτύου είναι χαµηλότερη από τα αποδεκτά
όρια η παραγωγή των τοπικών πηγών πρέπει να αυξηθεί. Η µέγιστη τιµή για αυτήν την αύξηση
βρίσκεται από την ακόλουθη προσεγγιστική εξίσωση της πτώσης τάσης στον κλάδο του
µετασχηµατιστή σε περίπτωση ενός ακτινικού ∆∆, διότι αρχικά θεωρείται άγνωστο σε ποια θέση
του δικτύου πρόκειται να λειτουργήσει η τοπική µονάδα παραγωγής.

RP + XQ = (lowVoltageLimit − min Voltage) ⋅ min Voltage 2

(4.15)

όπου P, Q είναι αντίστοιχα το απαιτούµενο πλεόνασµα ενεργού και άεργου ισχύος που απαιτείται
να δώσουν οι µικροπηγές ώστε η τάση να επανέλθει στα αποδεκτά επίπεδα και lowVoltagelimit, το
κατώτερο αποδεκτό επίπεδο τάσης Η ελάχιστη από τις µη αποδεκτές τάσεις στο µικροδίκτυο
ορίζεται minVoltage ενώ R και X είναι οι τιµές των αντιστάσεων του µετασχηµατιστή
διασύνδεσης. Όλες οι τιµές είναι σε α.µ. στη βάση ισχύος του µετασχηµατιστή. Η τιµή της
minVoltage προκύπτει από πρόγραµµα ροής φορτίου ή υπολογισµούς πτώσης τάσης στο ακτινικό
δίκτυο. Σε περίπτωση που η τάση είναι χαµηλότερη από τα αποδεκτά επίπεδα, το µεγαλύτερο όριο
για έγχυση ισχύος σε ένα µικροδίκτυο, είτε από διεσπαρµένη παραγωγή, είτε από διάταξη
αποθήκευσης είναι εκείνο που επαναφέρει βάσει της (4.15) τις τάσεις στα επιθυµητά επίπεδα.
Αντίστοιχη αντιµετώπιση µπορεί να γίνει και για την περίπτωση στην οποία οι τάσεις
υπερβαίνουν τα αποδεκτά επίπεδα, οπότε η εξίσωση (4.16) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
εκτίµηση της µέγιστης έγχυσης ισχύος από µικροπηγές ή διατάξεις αποθήκευσης ώστε να
διατηρείται η τάση σε αποδεκτά επίπεδα.
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RP + XQ = (max Voltage − HighVoltage) ⋅ max Voltage2

(4.16)

Στην εργασία [161] προτείνεται η DC ανάλυση ενός µικροδικτύου λόγω των µεγάλων τιµών της R
στα δίκτυα διανοµής ΧΤ. Σε αυτήν θα στηριχθεί και η πιθανοτική προσέγγιση που θα ακολουθεί.

4.5.3

Πιθανοτικό µοντέλο για τον καθορισµό ορίων έγχυσης ισχύος από και προς
το µικροδίκτυο

Οι εξισώσεις της υπό-ενότητας 4.5.2 µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να δώσουν µία γενική ιδέα
για τον έλεγχο της τάσης µέσα στα επιθυµητά επίπεδα. Παρ’ όλα αυτά χρειάζονται µετρήσεις και
εκτιµήσεις της παραγόµενης ισχύος και φορτίου ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν. ∆υστυχώς
για ένα τόσο µικρό ΣΗΕ, όπως είναι το µικροδίκτυο, είναι µάλλον απίθανο να διατίθενται
εξελιγµένα µοντέλα πρόβλεψης και πολλά σηµεία µετρήσεων πραγµατικού χρόνου. Υπό τέτοιες
συνθήκες η εκτίµηση της πιθανότητας να παραβιάζεται η τάση σε κάποιο κόµβο είναι δύσκολη.
Συνεπώς δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί αν είναι αναγκαία η παραγωγή ισχύος µέσα στο
µικροδίκτυο για να ανυψωθούν οι τάσεις ή αν θα πρέπει να περιοριστεί η παραγόµενη ενεργός
ισχύς σε αυτό για την αποφυγή ανύψωσης τάσης.
Η πιθανοτική ροή φορτίου συνίσταται στον υπολογισµό της µέσης τιµής, της τυπικής απόκλισης
καθώς και της πυκνότητας κατανοµής πιθανότητας της ροής ισχύος των κλάδων και των τάσεων
των κόµβων, από την γνώση της στατιστικής διακύµανσης των φορτίων και των παραγωγών των
κόµβων του συστήµατος. Οι εγχύσεις των κόµβων θεωρούνται ως τυχαίες µεταβλητές που
ακολουθούν τυποποιηµένες πιθανοτικές κατανοµές, όπως η διωνυµική κατανοµή για όµοιες
ανεξάρτητες µονάδες παραγωγής, η κανονική κατανοµή για παραγωγούς και φορτία ή µία σειρά
διακριτών τιµών µε τις αντίστοιχες πιθανότητες τους όταν καµία από τις προηγούµενες κατανοµές
δεν κρίνεται ικανοποιητική. Η µέθοδος αυτή εκτίµησης της ροής ισχύος και τάσεων κόµβων ή
ζυγών έχει χρησιµοποιηθεί αρκετά στη βιβλιογραφία, ειδικά για ανάλυση ΣΗΕ µε υψηλή διείσδυση
από ΑΠΕ [162-164]. Λόγω της αβεβαιότητας για την παραγωγή των ΑΠΕ αλλά και του φορτίου
ανά κόµβο, η Πιθανοτική Ροή Φορτίου (ΠΡΦ) αποτελεί ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο για την
εκτίµηση των τάσεων στο δίκτυο και κυρίως του κινδύνου για παραβίαση των ορίων τους.
Με τη µεθοδολογία που παρουσιάζεται παρακάτω, εκτιµάται η συνάρτηση πυκνότητας
πιθανότητας της τάσης σε κάθε κόµβο µε τη βοήθεια της οποίας ελέγχεται η καθοριζόµενη από το
χρήστη πιθανότητα να έχουµε παραβίαση των ορίων της τάσης. Με τον τρόπο αυτό είναι εφικτό να
υπολογιστούν τα όρια έγχυσης ισχύος είτε από µία αποθηκευτική διάταξη, ή από µονάδα ∆Π ώστε
οι τάσεις στο µικροδίκτυο να είναι εντός των προκαθορισµένων ορίων µε συγκεκριµένη
πιθανότητα. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η χρήση πιθανοτικών µοντέλων για τη ζήτηση ανά
κόµβο και η µοντελοποίηση του αναµενόµενου εύρους παραγωγής από ΑΠΕ που θα
χρησιµοποιηθούν από την πιθανοτική ροής φορτίου σε δίκτυα µε υψηλή τιµή του λόγου R/X, όπως
είναι τα δίκτυα Χ.Τ.
4.5.3.1 Μοντελοποίηση ζήτησης
H ζήτηση του µικροδικτύου, demand(t), θεωρείται γνωστή για την επόµενη ώρα. Επίσης είναι
γνωστή η τυπική καµπύλη ζήτησης σε ωριαία βήµατα για κάθε ένα από τους F τύπους φορτίου που
είναι διαθέσιµοι στο µικροδίκτυο µε τη µορφή που παρουσιάζει το Γράφηµα 4.3. Η ζήτηση σε κάθε
κόµβο του δικτύου σε µία τέτοια περίπτωση θα δίνεται από την (4.17), όπου demand(f,t) είναι η
ζήτηση για τον f τύπο φορτίου για το χρονικό διάστηµα t, ενώ perc(f,t) είναι το ποσοστό της
ζήτησης για το χρονικό διάστηµα t σε σχέση µε τη µέγιστη ταυτοχρονισµένη ζήτηση maxf, για το
συγκεκριµένο τύπου φορτίου όπως καθορίζεται από την τυπική καµπύλη ζήτησης.
perc( f ,t ) ⋅ max f
demand ( f , t ) = demand ( t ) ⋅ F
(4.17)
∑ perc( f ,t ) ⋅ max f
f =1
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Γράφηµα 4.3 Τυπικές καµπύλες διάφορων τύπων καταναλωτών ενός µικροδικτύου

Για κάθε φορτίο l που ανήκει στον τύπο φορτίου f που εξετάζεται µπορεί να θεωρηθεί, βάσει
βιβλιογραφίας [162], πως η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (σ.π.π) της ζήτησης του ακολουθεί
µία κανονική κατανοµή. Η µέση τιµή της κατανοµής, dem(l,t), προκύπτει από την διανοµή της
ζήτησης για τον τύπο αυτό του φορτίου demand(f,t) στα επιµέρους φορτία βάσει του ποσοστού
ζήτησης ενέργειας en_share(l,t) σε σχέση µε τα οµοειδή φορτία, όπως περιγράφεται από την
εξίσωση (4.18). Το ποσοστό αυτό ζήτησης µπορεί να εκτιµηθεί από τις καταγραφές ενέργειας ίδιου
τύπου καταναλωτών και µπορεί να µεταβάλλεται ανάλογα µε τη περιοδικότητα των ενεργειακών
καταγραφών π.χ µήνας ή τετράµηνο. Η τυπική απόκλιση της σ.π.π της εξεταζόµενης κατανοµής για
διάφορους τύπους καταναλωτών µπορεί να βρεθεί στη βιβλιογραφία, π.χ. [165].
dem( l , t ) = en _ share( l ,t ) ⋅ demand ( f ,t )

(4.18)

4.5.3.2 Μοντελοποίηση πηγών ΑΠΕ.
Η επόµενη παράµετρος που πρέπει να µοντελοποιηθεί είναι η αβεβαιότητα παραγωγής των ΑΠΕ
που έχουν εγκατασταθεί στο µικροδίκτυο και πιο συγκεκριµένα της Α/Γ και των Φ/Β. Παρόµοια
φιλοσοφία, αν και η διακύµανση της παραγωγής από ώρα σε ώρα αναµένεται πολύ πιο οµαλή,
µπορεί να ακολουθηθεί και για µικρές υδροηλεκτρικές µονάδες.

4.5.3.2.1 Μοντελοποίηση Αιολικής Παραγωγής
Σε λειτουργία σε πραγµατικό χρόνο η αιολική παραγωγή µπορεί να προβλεφθεί µε ικανοποιητική
ακρίβεια µε απλά µοντέλα, όπως το persistence. Επίσης ενδέχεται να υπάρχουν µετρήσεις από
κάποιο κοντινό µετεωρολογικό σταθµό ή προβλέψεις για αυτόν για το επόµενο χρονικό διάστηµα.
Σε µία τέτοια περίπτωση θεωρείται ότι η ταχύτητα ανέµου για τις επόµενες λίγες ώρες είναι
γνωστή και ίση µε την τρέχουσα. Η µεταβλητή αυτή θεωρείται ως τυχαία µεταβλητή µε µέση τιµή
την τιµή που είναι γνωστή και τυπική απόκλιση ίση µε 11.03% της µέσης τιµής, ίση µε την RMSE
ενός µοντέλου persistence [166]. Η εφαρµογή ακριβέστερων µεθόδων εκτίµησης αβεβαιότητας για
την πρόβλεψη αιολικής παραγωγής από πιο εξελιγµένα µοντέλα πρόβλεψης είναι το αντικείµενο
του κεφαλαίου 5.
Με γνωστή την κατανοµή της ταχύτητας ανέµου και την χαρακτηριστική καµπύλη µετατροπής
της ταχύτητας του ανέµου σε ισχύ, προκύπτει η διακριτή κατανοµή της αιολικής παραγωγής
σύµφωνα µε τις σχέσεις (4.19) και (4.20).
Πιο συγκεκριµένα τα σηµεία του υπολογισµού της σ.π.π για την αιολική παραγωγή δίνονται από
την (4.19), υπολογιζόµενα σε n βήµατα, µε απόσταση ∆P µεταξύ τους ίση µε 100/n% της
ονοµαστικής ισχύος της Α/Γ, π.χ. για 20 βήµατα του 5% η καµπύλη θα έχει 20 παλµούς.
C0 = 0
(4.19)
C k = k ⋅ ∆P , k = 1..n
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Το ύψος του κάθε παλµού σε κάθε σηµείο υπολογισµού θα δίνεται από τις ακόλουθες εξισώσεις
(4.20).
p 0 = 1 + Φ( Vcut _ in ) − Φ( Vcut _ off )

pk = Φ −1 (( 2k + 1 ) ⋅

∆P
∆P
),k = 1..n − 1
) − Φ −1 (( 2k − 1 ) ⋅
2
2

p n = Φ( Vno min al ) − Φ − 1 (( 2n − 1 ) ⋅

(4.20)

∆P
)
2

Όπου Φ(x) είναι η συνάρτηση αθροιστικής πυκνότητας πιθανότητας της ταχύτητας ανέµου στο
ύψος της πλήµνης, κανονική κατανοµή στην δική µας περίπτωση, Vcut_in και Vcut_off οι
ταχύτητες εκκίνησης της παραγωγής από την Α/Γ και αποκοπής αντίστοιχα, ενώ η Φ-1(x) είναι η
αντίστροφη συνάρτηση αθροιστικής πυκνότητας πιθανότητας της αιολικής παραγωγής x.

4.5.3.2.2 Μοντελοποίηση Φ/Β
Σχετικά µε τα Φ/Β, είναι εφικτό να καθοριστεί η µέγιστη δυνατή παραγωγή σε συγκεκριµένη ώρα
και τόπο εγκατάστασης. Η πραγµατική παραγωγή του όµως σε συγκεκριµένη θερµοκρασία
εξαρτάται από τον συντελεστή αιθριότητας (Clearness Index) και για την ανάλυση µας θεωρείται
εξαρτηµένη µε γραµµικό τρόπο. Σε µία τέτοια περίπτωση η θεωρούµενη τυχαία µεταβλητή είναι ο
συντελεστής αιθριότητας CI ο οποίος ακολουθεί κανονική κατανοµή γύρω από µία µέση τιµή ίση
µε τον συντελεστή αιθριότητας για την εξεταζόµενη ώρα ο οποίος δίνεται από την (4.21).
CI ( t ) = CI ( t − 1 ) =

Measured _ PV ( t − 1 )
Max _ exp ect _ PV ( t − 1 )

(4.21)

Όπου Measured_PV(t-1) είναι η µετρούµενη παραγωγή κατά την προηγούµενη ώρα και
Max_expect_PV(t-1) η µέγιστη εκτιµούµενη παραγωγή του Φ/Β για την συγκεκριµένη ώρα βάσει
των σχετικών εξισώσεων του κεφαλαίου 2. Η τυπική απόκλιση για την κατανοµή θα δίνεται
λαµβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι ο CI(t) θα πρέπει να βρίσκεται µεταξύ 0 και 1, κι έτσι η
τυπική απόκλιση θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε την (4.22), ώστε ο CI(t) να βρίσκεται εντός αυτών
των ορίων µε πιθανότητα 99.95%.
σ = Min{CI ( t ) / 3.27 ,( 1 − CI ( t )) / 3.27}

(4.22)

∆εδοµένου ότι η παραγωγή του Φ/β, PV_Prod(t), δίνεται από το γινόµενο (4.23), είναι µία τυχαία
µεταβλητή που επίσης ακολουθεί την κανονική κατανοµή µε µέση τιµή την (4.24) και τυπική
απόκλιση κατά την (4.25).
PV _ prod ( t ) = Max _ exp ect _ PV ( t ) ⋅ CI ( t )
(4.23)
Max _ exp ect _ PV ( t ) ⋅ CI ( t )
(4.24)
σ ⋅ Max _ exp ect _ PV ( t )
(4.25)
4.5.3.3 Πιθανοτική Ροή Φορτίου για Ασθενή ∆ίκτυα µε υψηλή ωµική αντίσταση
Σε ∆∆ΗΕ χαµηλής τάσης υπάρχει η ιδιαιτερότητα, σε αντίθεση µε τα συστήµατα µεταφοράς, ότι η
ωµική τους αντίσταση είναι συγκρίσιµη µε ή µεγαλύτερη από την επαγωγική τους αντίδραση Χ. Σε
µία τέτοια περίπτωση η απλοποίηση της ροής φορτίου σε µορφή DC ροής φορτίου, όπως γίνεται
για λόγους ευκολίας σε µεγαλύτερα ΣΗΕ δεν ισχύει. Αν υποτεθεί ότι ένα δίκτυο αναλύεται µόνο µε
τη βοήθεια των ωµικών αντιστάσεων και αγνοηθεί η αντίδραση του δικτύου Χ, το σφάλµα θα είναι
συνάρτηση του λόγου R/X και πιο συγκεκριµένα θα δίνεται από µία εξίσωση της µορφής (4.26),
όπου r η ωµική αντίσταση και x η αντίδραση σε Ω/m. Όσο πιο υψηλός είναι ο λόγος X/R τόσο πιο
υψηλό αναµένεται το σφάλµα από µία τέτοια παραδοχή.
err% =

1

( x)

1+ r

2

⋅ 100

(4.26)

Αν λοιπόν το σφάλµα είναι µικρό, όπως σε δίκτυα Χ.Τ τότε η ροή ισχύος σε ένα τέτοιο δίκτυο
µπορεί να εκφυλιστεί σε µία ροή φορτίου για DC σύστηµα. Με βάση τη λογική αυτή, η ΠΡΦ για
ένσ µικροδίκτυο απλοποιείται ώστε να λάβει υπ’ όψιν µόνο τις ροές ενεργού ισχύος στο δίκτυο.
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Από τις εξισώσεις ροής φορτίου για ένα AC σύστηµα (4.27)-(4.29), κάνοντας την παραδοχή ότι
Βik=0 και ότι θik=0, καταλήγουµε ότι η σχέση της έγχυσης ενεργού ισχύος στον κόµβο i δίνεται από
την (4.30).
n

*

*

S i = Vi ⋅ I i = Vi ⋅ ( y ik ( Vi − Vk ))* = Vi ⋅ ( ∑ Y ik ⋅ Vk )

(4.27)

k =1

n

Pi = Vi ⋅ ( ∑ G ik ⋅ cos θ ik + B ik sin θ ik ) ⋅ Vk

(4.28)

k =1
n

Qi = Vi ⋅ ( ∑ G ik ⋅ sin θ ik − B ik cos θ ik ) ⋅ Vk

(4.29)

k =1

n

Pi = Vi ⋅ ∑ G ik ⋅Vk

(4.30)

k =1

ενώ Qi=0.
Υπενθυµίζεται ότι στη λεγόµενη “DC ροή φορτίου” που χρησιµοποιείται κυρίως στο AC δίκτυο
µεταφοράς θεωρείται κατ’ αντιστοιχία ότι Gik = 0 ∆Vik = 0 και καταλήγοµε σε ένα γραµµικό
σύστηµα εξισώσεων.
Έστω P, V, και P 0 , V 0 τα διανύσµατα εγχύσεων ισχύος και ζητούµενων τάσεων του
προβλήµατος καθώς και τα διανύσµατα των αναµενόµενων µέσων τιµών ισχύος και των
αναµενόµενων µέσων τιµών τάσεων που προκύπτουν από την συµβατική επίλυση της ροής φορτίου
αντίστοιχα, δηλαδή:

P = g (V )

P 0 = g (V 0 )

και γραµµικοποιώντας το σηµείο λειτουργίας V0 το οποίο

προκύπτει αρχικά από την επίλυση τους θεωρώντας τις αναµενόµενες µέσες τιµές των εκχύσεων
ισχύος ως συνθήκες λειτουργίας, προκύπτει τελικά το διάνυσµα των ζητουµένων τάσεων σύµφωνα
µε την (4.31).

P − g (V 0 ) = P − P 0 = J (V − V 0 )
∂g
όπου J =
|V 0
∂V
V = J −1 (P − P 0 ) + V 0 = (V 0 − J −1P 0 ) + J −1P

(4.31)

Στην (4.31) ο όρος εντός της παρένθεσης εξαρτάται από τις αναµενόµενες µέσες τιµές που
προκύπτουν από την αιτιοκρατική επίλυση, ενώ ο δεύτερος όρος είναι το γινόµενο του Ιακωβιανού
πίνακα, τα στοιχεία του οποίου αποτελούν τους συντελεστές ευαισθησίας για κάθε γραµµή και
όλους τους κόµβους, επί τις εγχύσεις ισχύος των κόµβων οι οποίες ακολουθούν τις θεωρούµενες
κατά περίπτωση κατανοµές πιθανότητας. Με βάση την κατανοµή της τάσης V όπως προκύπτει από
την (4.31), µπορούν να εκτιµηθούν τα όρια ροών ισχύος από και προς το µικροδίκτυο.
4.5.3.4 Μεθοδολογία εκτίµησης ορίων ισχύος από και προς το µικροδίκτυο
Έχοντας χρησιµοποιήσει την ΠΡΦ µπορούν να εκτιµηθούν τα κρίσιµα εκατοστηµόρια
(percentiles) για το οποία ενδιαφερόµαστε η τάση να είναι µεταξύ αυτών των ορίων. Η εκτίµηση
αυτών των εκατοστηµορίων διευκολύνεται πολύ αν θεωρηθεί ότι οι υποτιθέµενες κατανοµές είναι
σύµφωνες µε την κανονική κατανοµή. Σε µία τέτοια περίπτωση αν k_q και k_p είναι τα εκατοστιαία
σηµεία που ανταποκρίνονται στην κανονική κατανοµή σε σχέση µε τους σχετικούς πίνακες, ενώ
µ(t) είναι η αναµενόµενη µέση τιµή της κανονικής κατανοµής της τάσης στον εξεταζόµενο κόµβο,
ο υπολογισµός των εκατοστηµορίων γίνεται µε τη βοήθεια των σχέσεων (4.32) και (4.33).
perct( q ,Vnode( t )) = µ( t ) + k _ q ⋅ σ ( t )

(4.32)

perct( p ,Vnode( t )) = µ( t ) − k _ p ⋅ σ ( t )

(4.33)

Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται προσέγγιση της κατανοµής της τάσης στους ζυγούς µε µία
διακριτή κατανοµή.
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Για ένα ακτινικό δίκτυο, όπως εκείνο στο Σχ. 2.1, τα όρια για την έγχυση ισχύος ∆PI από το
µικροδίκτυο και την απορρόφηση ισχύος από το δίκτυο ∆PS, θα δίνονται από τις σχέσεις (4.34) και
(4.35) αντίστοιχα, ανεξάρτητα από την εξεταζόµενη κατανοµή.
∆PI = V

lim it

(4.34)

− V MAX
(4.35)
⋅V 1
R
Vlimit είναι το επιθυµητό όριο τάσης, Vmin η ελάχιστη τάση του δικτύου, όπως προκύπτει µε τη
βοήθεια της (4.33) και V1 η τάση του κόµβου ταλάντωσης, κόµβος Μ.Τ στην συγκεκριµένη
περίπτωση. R είναι η αντίσταση του δικτύου µεταξύ του κόµβου ταλάντωσης και του «τελευταίου»
κόµβου, ενώ VMAX είναι η µέγιστη τάση του δικτύου, όπως προκύπτει από την (4.32).
Ο όρος «τελευταίος κόµβος» αναφέρεται στον τελευταίο κοινό κόµβο των τελευταίων δύο
«µονοπατιών»
1. Της γραµµής που συνδέει τον ζυγό ταλάντωσης και το σηµείο σύνδεσης της
θεωρούµενης διάταξης (αποθηκευτικής ή παραγωγής) και
2. Της γραµµής που συνδέει τον ζυγό ταλάντωσης και τον υπό εξέταση κόµβο.
Για την εύρεση της αναγκαίας ποσότητας έγχυσης ή απορρόφησης ισχύος από το µικροδίκτυο
χρησιµοποιούνται τα διαγράµµατα ροής, όπως αυτά απεικονίζονται στο Σχ. 4.9 και το Σχ. 4.10 για
προσθήκη της διάταξης στο τύλιγµα Χ.Τ και σε εσωτερικό κόµβο αντίστοιχα.
Πιο συγκεκριµένα όταν παραβιάζεται σε κάποιον κόµβο του µικροδικτύου ένα από τα όρια τάσης,
τότε εφαρµόζεται ο αλγόριθµος του Σχ. 4.9 και στον οποίο παρουσιάζεται η µέγιστη παραβίαση της
τάσης, υπολογίζεται η αναγκαία ανταλλαγή ισχύος µε το δίκτυο. Στη συνέχεια αν η θεωρούµενη
διάταξη βρίσκεται στο σηµείο εκκίνησης όλων των γραµµών, τότε η υπολογισµένη µεταβολή της
τάσης από την µεταβολή της ισχύος είναι εκείνη που θα ανυψώσει τις τάσεις όσο χρειάζεται. Αν
όµως η θεωρούµενη διάταξη είναι τοποθετηµένη στη γραµµή στην οποία παρουσιάζεται η µέγιστη
παραβίαση, η µεταβολή της τάσης που προκαλείται είναι πιθανό να µην βελτιώσει τις τάσεις
αρκετά σε κάποια άλλη γραµµή του δικτύου µε µικρότερη παραβίαση τάσης. Συνεπώς, είναι
απαραίτητο να υπολογιστεί η αναγκαία ισχύς που πρέπει να ανταλλαγεί µε το δίκτυο ώστε να
µειωθεί η τυχόν παραβίαση της τάσης σε διαφορετικές γραµµές από εκείνη στην οποία ανήκει η
αποθηκευτική διάταξη.
Για τους κόµβους που ανήκουν στην ίδια γραµµή µε εκείνη της θεωρούµενης διάταξης, ελέγχεται
αν µε την µεταβολή της τάσης υπάρχει ακόµη παραβίαση τάσεων σε αυτούς. Αν αυτοί έχουν
«τελευταίο κόµβο» τον κόµβο της αποθηκευτικής διάταξης, τότε το προφίλ της τάσης έχει ήδη
βελτιωθεί µε τον υπολογισµό της ∆P1. Σε διαφορετική περίπτωση, αν σε κάποιο άλλο κόµβο
υπάρχει έστω και µικρότερη παραβίαση τάσης από τη µέγιστη του δικτύου, θα πρέπει να ελεγχθεί
αν η θεωρούµενη µεταβολή της ενεργού ισχύος στο δίκτυο εκµηδενίζει την παραβίαση αυτή. Αυτός
είναι ο λόγος για τη σύγκριση των επί µέρους απαιτούµενων τιµών της ανταλασσόµενης ισχύος µε
τη βοήθεια του ζεύγους εξισώσεων (4.34) και (4.35).
Πέραν όµως από τα µέτρα για την αντιµετώπιση της παραβίασης των τάσεων, υπάρχει η ανάγκη
να υπολογιστούν :
α) οι µέγιστες τιµές ενεργού ισχύος που µπορούν να προσφερθούν από διατάξεις παραγωγήςαποθήκευσης στο µικροδίκτυο, χωρίς να διαταραχθεί το προφίλ των τάσεων,
β) η µέγιστη απορρόφηση ισχύος από τυχόν υπάρχουσα αποθηκευτική διάταξη ώστε να µη
µειωθούν οι τάσεις του δικτύου σε τιµές µικρότερες από τα αποδεκτά όρια.
Το διάγραµµα ροής για τον αλγόριθµο που κατασκευάστηκε για το σκοπό αυτό παρουσιάζεται στο
Σχ. 4.10. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπολογιστεί η ελάχιστη µεταβολή στην τάση και κατά
συνέπεια της ισχύος, ώστε να µην παρατηρηθούν περιπτώσεις παραβίασης της τάσης. Αν µεν η
ισχύς εγχύεται ή αποθηκεύεται σε κόµβο ο οποίος είναι ο «τελευταίος» όλων των αναχωρήσεων, δε
χρειάζονται περαιτέρω υπολογισµοί Αν όχι, τότε υπολογίζεται η ισχύς που µπορεί να προκαλέσει
παραβίαση σε διαφορετικές αναχωρήσεις από εκείνη στην οποία ανήκει η θεωρούµενη διάταξη
αλλά και σε κόµβο ο οποίος ανήκει στην ίδια αναχώρηση, αλλά ο «τελευταίος κόµβος» δεν είναι
εκείνος της θεωρούµενης διάταξης. Έτσι υπολογίζονται τα όρια της έγχυσης ή αποθήκευσης ισχύος
∆PS = V

lim it

− V min
⋅V 1
R
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τα οποία είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι αισθητά µεγαλύτερα από την εγκατεστηµένη ισχύ στο
συγκεκριµένο κόµβο.
Από τους αλγορίθµους που περιγράφηκαν παραπάνω είναι δυνατόν να εκτιµηθούν off-line
κάποιες λειτουργικές καταστάσεις για το µικροδίκτυο οι οποίες ενδέχεται να είναι προβληµατικές
σχετικά µε το προφίλ της τάσης, όπως ο συνδυασµός υψηλής ζήτησης µε χαµηλή παραγωγή από
µονάδες ΑΠΕ. Επίσης είναι δυνατόν να συγκριθούν διαφορετικές τοπολογίες τοποθέτησης των
αποθηκευτικών διατάξεων ή και µονάδων παραγωγής για την υποστήριξη της τάσης. Είναι εφικτό
από την προσοµοίωση διαφόρων χαρακτηριστικών σεναρίων για το µικροδίκτυο να δηµιουργηθεί
µία «βάση» γνώσης η οποία θα συµβάλλει ώστε να επιλέγεται αν είναι απαραίτητο να εκτελεστεί η
ΠΡΦ για να εντοπιστούν τα λειτουργικά όρια των µονάδων παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας.
Αποτελέσµατα από την εφαρµογή των αλγορίθµων αυτών στο µικροδίκτυο για διάφορους
συνδυασµούς φόρτισης και τοπικής παραγωγής παρουσιάζονται στην υπό-ενότητα 4.9.5.
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Υπολόγισε την απαραίτητη ανταλλαγή
ισχύος για τη µέγιστη παραβίαση του
δικτύου ∆P1

Ο “τελευταίος κόµβος” είναι ο
τελευταίος κόµβος όλων;
ΟΧΙ

Υπολόγισε την απαραίτητη (αν
υπάρχει) ισχύ ανταλλαγής για τη
µέγιστη παραβίαση για κόµβους σε
άλλες αναχωρήσεις ∆P2
Υπάρχει παραβίαση σε άλλους
κόµβους της ίδιας γραµµής µε τη
θεωρούµενη διάταξη ;
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Για τους κόµβους που έχουν “τελευταίο
κόµβο” τον κόµβο της διάταξης οι
υπολογισµένες τιµές είναι ικανοποιητικές.
Υπάρχει παραβίαση τάσης σε άλλους
κόµβους της ίδιας γραµµής?
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Υπολόγισε την απαραίτητη ανταλλαγή
ισχύος για τους υπόλοιπους κόµβους
k=1..n

ΟΧΙ

∆P=max(|∆P1|,|∆P2|,...|∆P2+k|,...|∆P2+n|)
ΤΕΛΟΣ
Σχ. 4.9 ∆ιάγραµµα Ροής αλγορίθµου ελέγχου υπολογισµού υποχρεωτικής αποθήκευσης ή έγχυσης
ισχύος όταν παραβιάζονται τα όρια λειτουργίας των τάσεων.
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Να υπολογιστεί για κάθε κόµβο η
ελάχιστη αλλαγή στην τάση
Να υπολογιστεί η ελάχιστη αποδεκτή
αλλαγή τάσης για όλο το δίκτυο ∆Vmin
Να υπολογιστεί η µέγιστη αποδεκτή
ανταλλαγή ισχύος για τη διάταξη ∆PS1
για ∆Vmin
Ο “τελευταίος κόµβος” είναι
ο κόµβος της θεωρούµενης
διάταξης ?

ΟΧΙ

Να υπολογιστεί η µέγιστη
αποδεκτή ανταλλαγή γιά
κόµβους που ανήκουν σε
διαφορετικές γραµµές από
εκείνη της θεωρούµενης
διάταξης ∆PS2

Να υπολογιστεί η µέγιστη
αποδεκτή ανταλλαγή για
κόµβους µε κοινό “τελευταίο
κόµβο” µε τη θεωρούµενη
διάταξη ∆PS3
Συµπίπτει η ανταλλαγή µε
τη µέγιστη αποδεκτή ανταλλαγή για
όλο το δίκτυο?

ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΝΑΙ

Να υπολογιστεί η µέγιστη ανταλλαγή
της διάταξης µε τους υπόλοιπους
κόµβους k=1..n, ∆PS3+k

∆PS=min(cap,|∆PS1|,|∆PS2|,|∆PS3|,...|∆PS3+k|,...|∆PS3+n|)

ΤΕΛΟΣ
Σχ. 4.10 Έλεγχος Παραβίασης τάσης και µέτρα αν η µονάδα αποθήκευσης είναι εντός του
µικροδικτύου.
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Λειτουργία µε στόχο την περιβαλλοντική βελτιστοποίηση και
συµµετοχή στο εµπόριο ρύπων

Η δυνατότητα της λειτουργίας του µικροδικτύου µε οργανωµένο τρόπο δίνει τη δυνατότητα στους
τελικούς του χρήστες να επιδιώκουν την ελαχιστοποίηση των συνολικών ρύπων που εκπέµπονται
από το σύστηµα και το µικροδίκτυο. Σε αυτήν την περίπτωση η αντικειµενική συνάρτηση είναι η
συνάρτηση ελαχιστοποίησης του θεωρούµενου ρύπου, συνήθως το CO2, και ανάλογα µε το αν
επιτρέπεται ή όχι πώληση ενέργειας προς το δίκτυο πρέπει να ικανοποιούνται οι αντίστοιχοι
περιορισµοί όπως εξετάστηκαν στην ενότητα 4.3.
Μία σηµαντική επιχειρηµατική ευκαιρία για τις µονάδες ∆ιεσπαρµένης παραγωγής για να
αυξήσουν τόσο τις ώρες λειτουργίας, όσο και να βελτιώσουν την αποπληρωµή της επένδυσής τους
είναι να συµµετάσχουν στην αγορά ρύπων. Έτσι οι µονάδες διεσπαρµένης παραγωγής, εφ’ όσον
λάβουν την κατάλληλη αποζηµίωση, µπορούν να προσφέρουν µείωση των ρύπων, κυρίως του CO2,
για τον οποίο υπάρχει οργανωµένο εµπόριο στο ανάντη δίκτυο και να λειτουργούν ακόµη και ώρες
οι οποίες δεν είναι οικονοµικά ωφέλιµες απλά για να µειώσουν τις εκποµπές ρύπων. Τέτοιου είδους
λειτουργία είναι σηµαντικά ευκολότερο να επιτευχθεί αν η λειτουργία των µικροδικτύων είναι
συντονισµένη µε την βοήθεια του MGCC.

4.6.1

Συµµετοχή στο εµπόριο ρύπων

Το σύστηµα εµπορίας των αερίων ρύπων έχει στόχο να ενθαρρύνει της επιχειρήσεις να µειώσουν
την ποσότητα των αερίων του θερµοκηπίου τα οποία εκλύονται στην ατµόσφαιρα. Αυτή η
ανταλλαγή ονοµάζεται «µηχανισµός καθαρής ανάπτυξης» και έχει περιληφθεί στο Πρωτόκολλο
του Κιότο.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει από το 2002 το δικό της σύστηµα εµπορίας εκποµπών
άνθρακα για τα κράτη-µέλη της. Ένα από τα σχετικά χρηµατιστήρια είναι το Ευρωπαϊκό
Ενεργειακό Χρηµατιστήριο (EEX) που ιδρύθηκε το 2002 ως αποτέλεσµα της συγχώνευσης του
χρηµατιστηρίου ενέργειας της Λειψίας (LPX) και του Ευρωπαϊκού Χρηµατιστηρίου Ενέργειας
[86]. Τα µέλη του περιλαµβάνουν από τις κορυφαίες τράπεζες επενδύσεων µέχρι τους µικρούς,
περιφερειακούς παραγωγούς, από όλη την Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια, µέσα στο ΕΕΧ λειτουργεί
και µία επιπλέον αγορά παραγώγων για τα επιδόµατα εκποµπής ηλεκτρικής ενέργειας. Η αγορά
αυτή, που έχει χαρακτήρα δηµοπρασίας, επιτρέπει στους συµµετέχοντες να γνωστοποιούν τις
προσφορές αγοράς και πώλησης. Η προκύπτουσα τιµή ισορροπίας είναι µια τιµή αγοράς, η οποία
καθορίζεται µέσω της διµερούς δηµοπρασίας από τους προµηθευτές καθώς επίσης και τους
καταναλωτές. Από τη διαδικασία αυτή προκύπτουν και οι τιµές των δικαιωµάτων εκποµπής ρύπων
που χρησιµοποιούνται στην εφαρµογή που παρουσιάζεται στην υπό-ενότητα 4.9.6. Οι πληροφορίες
για τις ηµερήσιες µεταβολές των τιµών αυτών βρίσκονται δηµοσιευµένες ανά πάσα στιγµή στο
διαδίκτυο. Η τιµή των δικαιωµάτων εκποµπής έχει µονάδα το € ανά τόνο ρύπου που αποφεύγεται
και η µεταβολή των τιµών των δικαιωµάτων εκποµπής CO2 για το χρονικό διάστηµα ενός έτους
παρουσιάζεται στο Γράφηµα 4.4.
Για τη συγκεκριµένη προσέγγιση που παρουσιάζεται εδώ, εξετάστηκε και η δυνατότητα ο MGCC
να λαµβάνει υπ’ οψιν πέραν από τα οικονοµικά δεδοµένα των τοπικών µονάδων και τις τιµές της
αγοράς, Σχ. 4.5, τις τιµές εµπορίας ρύπων και να αποζηµιώνονται οι τελικοί χρήστες για την
µείωση των ρύπων που µπορεί το µικροδίκτυο να προσφέρει στο παραπάνω δίκτυο. Έτσι είναι
εφικτό, ακόµη και όταν το κόστος παραγωγής των µονάδων διεσπαρµένης παραγωγής είναι
µεγαλύτερο από την τιµή αγοράς, η αποζηµίωση από την αγορά ρύπων να είναι ικανοποιητική ώστε
να συµφέρει η λειτουργία κάποιων τοπικών µονάδων παραγωγής.
Αν υπάρχει συµφωνία συµµετοχής του µικροδικτύου στις αγορές ρύπων, η προσφορά της κάθε
µονάδας ∆ιεσπαρµένης παραγωγής όπως την αντιλαµβάνεται ο MGCC θα δίνεται από την (4.36)
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Γράφηµα 4.4 ∆ιακύµανση Τιµών ∆ικαιωµάτων Εκποµπής CO2 (€/tn) για το διάστηµα Ιούνιος 2005Ιούνιος 2006

m arg inal _ cost = operational _ cost − Emissions_ avoided _ param⋅ Emission_ cos t

(4.3
6)

Η µεταβλητή operational_cost αναπαριστά το κόστος κάθε µονάδας, όπως αυτό υποδηλώνεται
από την προσφορά που υποβάλλει στον MGCC. Η µεταβλητή Emissions_avoided_param δίνει τη
διαφορά µεταξύ των εκποµπών της µονάδας διεσπαρµένης παραγωγής και τις εκποµπές ρύπων του
δικτύου όπως αυτές είναι γνωστές στον MGCC σε kg/MWh για τον εµπορευόµενο ρύπο. Η
µεταβλητή emission_cost είναι η τιµή εµπορίας ρύπων για τον ρύπο ως προς τον οποίο επιδιώκεται
η συµµετοχή στο εµπόριο του. Προς το παρόν αφορά µόνο το CO2.
Εξετάστηκαν 3 σενάρια (ΣΕΝ 1-3) σχετικά µε την τιµή την οποία λαµβάνει η µεταβλητή
Emissions_avoided_param, αναφορικά µε τα δεδοµένα που στέλνονται στον MGCC για τις
εκποµπές CO2 του ανάντη δικτύου. Πιο συγκεκριµένα τα σενάρια συνδέονται µε τη µεθοδολογία
εκτίµησης ρύπων που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 3 και είναι :
Αποζηµίωση θεωρώντας γνωστή µόνο τη µέση ετήσια τιµή για τις
Σενάριο1 (ΣΕΝ 1):
εκποµπές CO2
Η αποζηµίωση στηρίζεται στη µέση ετήσια τιµή για τις εκποµπές CO2
Σενάριο 2 (ΣΕΝ 2):
η οποία αποστέλλεται κάθε µήνα στον MGCC.
Σε αυτήν την περίπτωση στον MGCC αποστέλλεται η 24-ωρη καµπύλη
εκποµπών ρύπων διαφορετική για κάθε µήνα, όπως υπολογίζεται από
την εξίσωση (3.7). Η αποζηµίωση από το εµπόριο ρύπων στηρίζεται
Σενάριο 3 (ΣΕΝ 3): στον υπολογισµό των ρύπων που αποφεύγονται µε τον τρόπο αυτό. Έτσι
δίνεται ένα κίνητρο στις µονάδες διεσπαρµένης παραγωγής να παράγουν
στις ώρες όπου µπορεί να επιτευχθεί µεγαλύτερη αποφυγή εκποµπών
ρύπων.
Για παράδειγµα στην περίπτωση µίας κυψέλης καυσίµου µε προσφορά παραγωγής 28.4 €/MWh,
το οριακό κόστος για τα τρία σενάρια όπως το αντιλαµβάνεται ο MGCC για δεδοµένα εκποµπών
από το ΣΗΕ Κρήτης θα είναι:
28.4 €/MWh-(809.4-489.4)kg/MWh*x €/kg
ΣΕΝ1
28.4 €/MWh-(802.1-489.4)kg/MWh*x €/kg
ΣΕΝ2
ΣΕΝ3
28.4 €/MWh-(Emissions(hour,month)-489.4)kg/MWh*x €/kg
Όπου x είναι η τιµή αγοραπωλησίας δικαιωµάτων ρύπων CO2.
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Χρήση συναρτήσεων
µικροδίκτυο.

οικονοµικής

λειτουργίας

για

το

Ανεξάρτητα από τις παραλλαγές που µελετήθηκαν για τις προσφορές των µονάδων, των φορτίων
και τους περιορισµούς για την στατική ασφάλεια του δικτύου, πάντα επιλύεται το πρόβληµα
οικονοµικού προγραµµατισµού. Οι συναρτήσεις οικονοµικής λειτουργίας καθορίζουν τις
προσφορές των µονάδων που θα γίνουν αποδεκτές. Επίσης καθορίζουν την παραγωγή των
µικροπηγών των οποίων η έξοδος µπορεί να ρυθµιστεί ή αποφασίζουν αν οι µονάδες µε διακριτές
καταστάσεις λειτουργίας ON/OFF θα λειτουργήσουν ή όχι, καθώς και το αν θα αποκοπούν κάποια
από τα φορτία που υποβάλλουν προσφορές. Όλα αυτά πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις
πολιτικές που περιγράφηκαν στις ενότητες 4.3 και 4.4. Για τον υπολογισµό αυτών των εξόδων θα
πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν και οποιαδήποτε από τις παροχές που οι χρήστες του µικροδικτύου
θα ήθελαν να τους παρέχονται, όπως η εξασφάλιση στατικής ασφάλειας, 4.5,διατήρησης τάσεων σε
συγκεκριµένα επίπεδα αλλά και οι πολιτικές για την περιβαλλοντικά φιλική λειτουργία του
µικροδίκτύου,4.6.

4.7.1

Ένταξη µονάδων

Η διαδικασία της ένταξης µονάδων απαρτίζεται από τα παρακάτω βήµατα.
1. Υπολογίζεται η µέγιστη και ελάχιστη ικανότητα των µονάδων παραγωγής είτε όπως
δηλώνεται από τις προσφορές τους είτε από το µοντέλο πρόβλεψης παραγωγής αν
πρόκειται για µονάδες ΑΠΕ, είτε ως στατικά χαρακτηριστικά γνωστά στον MGCC.
2. Λαµβάνονται ως είσοδοι οι τιµές της αγοράς. Το ανάντη δίκτυο-εξωτερική αγορά
θεωρείται µία «ιδεατή» µεγάλη γεννήτρια µε µέγιστη ικανότητα παραγωγής που
καθορίζεται από το όριο µεταφερόµενης ισχύος της διασύνδεσης. Εποµένως ο αριθµός
των µονάδων ο οποίος λαµβάνεται υπ’ όψιν στην διαδικασία επιλογής των µονάδων
είναι όσες οι µικροπηγές που υποβάλλουν προσφορές +1.
3. Λαµβάνονται υπ’ όψιν οι προσφορές των φορτίων. Αν αυτά πρόκειται να
αποζηµιωθούν, θεωρούνται ως µονάδες παραγωγής µε ισχύ την ισχύ της αποκοπής και
τιµή φορτίου την τιµή που προσφέρονται για αποκοπή.
4. Λαµβάνονται υπ’ όψιν περιορισµοί όπως η ικανοποίηση των περιορισµών στατικής
ασφάλειας (steady state security), περιορισµούς τάσης για την υποχρεωτική ένταξη
τοπικών µονάδων ή τον περιορισµό της ισχύος τους, και τυχόν µεταβολές στο κόστος
που επέρχονται από τη συµµετοχή του µικροδικτύου στο εµπόριο ρύπων, όπως
περιγράφηκαν στις ενότητες 4.5 και 4.6.
Κατόπιν επιλύεται το µαθηµατικό πρόβληµα όπως περιγράφεται στην ενότητα 4.3, ενώ αν
λαµβάνονται υπ’ όψιν οι προσφορές των φορτίων η µαθηµατική θεµελίωση περιγράφεται στην
ενότητα 4.4. Για την επίλυση του προβλήµατος αυτού µπορεί να χρησιµοποιηθεί µία από τις
µεθόδους που περιγράφονται στην βιβλιογραφική ανασκόπηση [167,168].
Συνήθως όµως οι προσφορές φορτίων και παραγωγών αναµένονται να είναι απλές γραµµικές
συναρτήσεις χωρίς καν σταθερό όρο, οπότε µπορούν και να χρησιµοποιηθούν λιγότερο απαιτητικές
υπολογιστικά µέθοδοι. Τότε η επιλογή των µονάδων δεν είναι τίποτα άλλο από µία απλή
ταξινόµηση της λίστας προτεραιότητας που περιλαµβάνει τόσο τις προσφορές των φορτίων όσο και
των παραγωγών.
Για την πολιτική 1 η ένταξη των µονάδων ολοκληρώνεται µόλις η ζήτηση του µικροδικτύου
µπορεί να ικανοποιηθεί, ώστε να µην πωλείται ενέργεια πλέον στο δίκτυο και να ικανοποιηθεί ο
περιορισµός (4.11). Για την πολιτική 2 η διαδικασία επιλογής των µονάδων ολοκληρώνεται όταν η
µονάδα που πρόκειται να ενταχθεί είναι το δίκτυο. Αν οι προσφορές των τοπικών µονάδων µε
κόστος µικρότερο του δικτύου υπερκαλύπτουν τη ζήτηση, τότε µόλις το δίκτυο γίνει η
οικονοµικότερη µονάδα, η διαδικασία επιλογής µονάδων σταµατά αφού δεν µπορεί να αγοραστεί
ενέργεια από το δίκτυο και ταυτόχρονα να πωληθεί ενέργεια σε αυτό. Σε µία τέτοια περίπτωση το
µικροδίκτυο δρα ως παραγωγός ενέργειας. Σε αντίθετη περίπτωση το δίκτυο συµβάλλει ώστε να
ικανοποιηθεί η ζήτηση, η (4.14) ικανοποιείται ως ισότητα και το µικροδίκτυο είναι ένας
καταναλωτής.
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Για την επίλυση του προβλήµατος της ένταξης µονάδων µε συναρτήσεις υποβολής κόστους από
τις µονάδες στη µορφή της εξίσωσης (4.1) χρησιµοποιήθηκε για τις µελέτες του µικροδικτύου και
το πρότυπο λογισµικό που δηµιουργήθηκε, η µέθοδος της λίστας προτεραιότητας που περιλαµβάνει
τις µονάδες παραγωγής και τα φορτία κατά αύξουσα σειρά, ώστε να επιλεχθούν οι µονάδες που θα
λειτουργήσουν και τα φορτία που τελικά θα αποκοπούν. Μας ενδιαφέρει λοιπόν η συµπεριφορά
συνάρτησης της µορφής (4.37).
av _ cos t ( xi ) =

active _ bid ( xi )
xi

(4.37)

Όταν στην (4.1) ο όρος a είναι µηδενικός τότε το σηµείο υπολογισµού είναι το τεχνικό µέγιστο
της εξεταζόµενης µονάδας, ή η µέγιστη ισχύς που αποµένει να εξυπηρετηθεί από την εξεταζόµενη
µονάδα, αν αφαιρεθούν τα τεχνικά ελάχιστα των ήδη ενταγµένων µονάδων. Αν όµως ο όρος a δεν
είναι µηδενικός, υπάρχουν τιµές αγοράς για τις οποίες αν και οι µονάδες δεν είναι οι πιο
οικονοµικές σε σχέση µε το δίκτυο αν φορτιστούν στη µέγιστη τιµή τους, εν τούτοις υπάρχουν
σηµεία λειτουργίας για τα οποία το κόστος παραγωγής τους είναι µικρότερο. Με την ίδια λογική
ενδέχεται το µέσο κόστος στο µέγιστο φορτίο να είναι µικρότερο, από την αντίστοιχη τιµή αγοράς
ενέργειας από το δίκτυο, αλλά το κόστος µεταβολής κατά 1kWh για τη µονάδα αυτή να είναι
µεγαλύτερο από ότι η τιµή του δικτύου. Αν λοιπόν, όπως αναµένεται χωρίς τις τοπικές µονάδες
παραγωγής, το δίκτυο µπορεί να ικανοποιήσει τη ζήτηση του µικροδικτύου, υπάρχουν τιµές αγοράς
για τις οποίες δεν είναι συµφέρον να παρέχεται όλη η ισχύς από τις τοπικές µονάδες παραγωγής αν
και έχουν µικρότερο µέσο κόστος παραγωγής στην πλήρη ισχύ τους. Αντίθετα µπορούν να
υπάρξουν τιµές αγοράς για τις οποίες αν και οι τοπικές µονάδες παραγωγής έχουν υψηλότερο µέσο
κόστος παραγωγής, εν τούτοις κάποια έγχυση ισχύος από τις τοπικές µονάδες να µπορεί να µειώσει
περαιτέρω το κόστος.
Έτσι για κάθε µονάδα µε πλήρη µορφή συνάρτησης προσφοράς κατά την (4.1), το βέλτιστο
σηµείο λειτουργίας σε σχέση µε το δίκτυο θα δίνεται από την ελαχιστοποίηση της συνάρτησης
A − bi
xopt ,i =
2 ai , µε Α την τιµή αγοράς του
active _ bid ( xi ) − A xi η οποία προκύπτει να είναι

δικτύου.
Αν αυτή η τιµή είναι µεγαλύτερη από το τεχνικό µέγιστο, τότε το βέλτιστο σηµείο λειτουργίας της
µονάδας ως προς το δίκτυο είναι το τεχνικό της µέγιστο και ως προς αυτό να γίνονται οι
υπολογισµοί στην (4.37).Αν η τιµή αυτή είναι µικρότερη από το τεχνικό ελάχιστο της µονάδας,
τότε η τιµή στην οποία γίνονται οι υπολογισµοί στην (4.37) είναι το τεχνικό ελάχιστο της µονάδας.
Αυτή η φιλοσοφία µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον τοπικό ελεγκτή της µονάδας παραγωγής
ώστε να µπορεί να υπολογιστεί η τιµή στην οποία υποβάλλονται προσφορές, την τιµή της
παραγωγής που προτίθεται να προσφέρει καθώς και τα όρια παραγωγής ώστε να µην
αποζηµιώνεται λιγότερο από το κόστος παραγωγής τους.
Αφού έχουν υπολογιστεί για όλες τις µονάδες οι τιµές της συνάρτησης (4.37) οι τιµές αυτές
µπαίνουν στη λίστα προτεραιότητας και ταξινοµούνται κατά αύξουσα σειρά.
Στη συνέχεια αφαιρούνται από τη συνολική ζήτηση οι ποσότητες xopt,i όταν κάθε µία µονάδα
ορίζεται ως ενταγµένη. Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν είτε για την πολιτική 1 έχει
εξυπηρετηθεί όλη η ζήτηση, είτε όταν η µονάδα που πρόκειται να ενταχθεί είναι το δίκτυο για την
πολιτική 2.
Αν πρόκειται να συµµετάσχει το µικροδίκτυο στο εµπόριο ρύπων, τότε λαµβάνεται υπ’ όψιν η
εξίσωση (4.36).

4.7.2

Οικονοµική κατανοµή

Μετά από την επιλογή του προγράµµατος ένταξης µονάδων, η συνάρτηση οικονοµικής κατανοµής
έχει ως στόχο τον καθορισµό των σηµείων λειτουργίας των µονάδων που αποφασίστηκε να
ενταχθούν. Τα βήµατα για την επίλυση αυτού του προβλήµατος συνοψίζονται παρακάτω:
1. Λαµβάνονται οι τεχνικοί περιορισµοί των µονάδων των οποίων οι προσφορές έχουν γίνει
αποδεκτές από τη διαδικασία ένταξης µονάδων. Οι ενταγµένες µονάδες λειτουργούν
τουλάχιστον στο τεχνικό τους ελάχιστο. Αν έχει αποφασιστεί να αγοραστεί ενέργεια από το
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δίκτυο τότε το δίκτυο θεωρείται ως µία «φανταστική» µονάδα µε τεχνικό µέγιστο την ισχύ
της διασύνδεσης.
2. Αφαιρούνται από το σύνολο της ζήτησης οι αναµενόµενες παραγωγές των µονάδων των
οποίων η έξοδος δεν µπορεί να ρυθµιστεί. π.χ µονάδες ΑΠΕ, καθώς και οι προσφορές των
φορτίων που έχουν γίνει αποδεκτές.
3. Λαµβάνονται υπ’ όψιν οι περιορισµοί για την αναγκαστική παραγωγή των τοπικών
µονάδων παραγωγής για περιορισµούς τάσης αν προβλέπεται τέτοια πολιτική µέσα στο
µικροδίκτυο. Οι περιορισµοί ασφαλείας έχουν ήδη ληφθεί υπ’ όψιν κατά την επιλογή των
µονάδων και πλέον αναµένεται η οικονοµικότερη λειτουργία, όπως προβλέπει ο αλγόριθµος
του Σχ. 4.8.
Στη συνέχεια επιλέγονται τα σηµεία λειτουργίας των ενταγµένων µονάδων παραγωγής των
οποίων η έξοδος µπορεί να ρυθµιστεί και η υπολειπόµενη ισχύς αγοράζεται από το δίκτυο αν έχει
αποφασιστεί κάτι τέτοιο. Για τον καθορισµό αυτών των σηµείων λειτουργίας µπορούν να
χρησιµοποιηθούν διάφορες µέθοδοι επίλυσης του προβλήµατος της οικονοµικής κατανοµής. Για
παράδειγµα αν χρησιµοποιούνται συνεχείς συναρτήσεις για τις προσφορές των µονάδων, εξίσωση
(4.1), τότε για την επίλυση του προβλήµατος της οικονοµικής κατανοµής µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µέθοδοι όπως ο Σειριακός Τετραγωνικός Προγραµµατισµός - Sequential
Quadratic Programming (SQP) που είναι γενίκευση της µεθόδου Newton ή άλλες µαθηµατικές
µέθοδοι [124]. Αν οι συναρτήσεις των προσφορών είναι κυρτές, όπως αποδεικνύεται ότι είναι οι
συναρτήσεις δευτέρου βαθµού µε α>0, τότε τέτοιου είδους µέθοδοι εγγυώνται την ύπαρξη ολικού
βέλτιστου. Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιήθηκε για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων στην πολιτική
2.
Μέθοδοι που στηρίζονται στην τεχνητή νοηµοσύνη [169,170] µπορούν κάλλιστα να
χρησιµοποιηθούν αν και σε συνεχείς συναρτήσεις δεν εγγυώνται τη βέλτιστη λύση. Η χρήση τους
όµως είναι σχεδόν µονόδροµος στην περίπτωση που οι προσφορές των φορτίων είναι ασυνεχείς
συναρτήσεις.
Επειδή αναµένονται στις περισσότερες περιπτώσεις οι προσφορές να είναι απλά γραµµικές
συναρτήσεις της µορφής bi xi+ ci, η κατάταξη των µονάδων µε βάσει αυτές τις προσφορές σε µία
λίστα προτεραιότητας είναι αρκετή, συγκρίνοντας απλά τις παραµέτρους bi των µονάδων των
οποίων οι προσφορές έχουν γίνει αποδεκτές, αφού η παράµετρος ci θα πληρωθεί ούτως ή άλλως
ανεξάρτητα από το ύψος της παραγωγής της µονάδας. Έτσι αναµένεται τέτοιου είδους µονάδων να
λειτουργούν στο τεχνικό τους µέγιστο εφ’ όσον αυτό είναι εφικτό. Αν η συνάρτηση είναι
τετραγωνική, τότε το σηµείο βέλτιστης λειτουργίας σε σχέση µε το δίκτυο υπολογίζονται µε βάση
τις παρατηρήσεις στην 4.7.1.
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Εφαρµογή πιθανοτικών µεθόδων για την εκτίµηση οικονοµικής
επίδρασης ΑΠΕ σε µικροδίκτυα

Οι µέχρι τώρα αναλύσεις της αξίας της παραγωγής ΑΠΕ µε πιθανοτικές µεθόδους, είχαν ως στόχο
την ανάλυση του οικονοµικού οφέλους είτε σε περιβάλλον σταθερών και καθορισµένων από την
πολιτεία τιµών (feed-in tariff) ή σε περιβάλλον αυτόνοµων συστηµάτων για τη µελέτη της
αποφυγής των καυσίµων [171,172]. Για την περίπτωση κατά την οποία έχουν συνδεθεί σε ένα
µικροδίκτυο µόνο στοχαστικές πηγές ΑΠΕ, όπως η αιολική και η ηλιακή, η µεθοδολογία που
παρατίθεται παρακάτω συµβάλλει στην εκτίµηση των εσόδων από την εγκατάσταση τέτοιου είδους
πηγών.
Για αυτό το σκοπό για την αγορά και το έτος στο οποίο θέλουµε να µελετήσουµε την οικονοµική
αξία των ΑΠΕ παράγουµε την διακριτή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας των τιµών για την
εξεταζόµενη περίοδο. Χαρακτηριστικά για την περίπτωση του 2003 και την αγορά του Amsterdam
Power eXchange (ApX), η κατανοµή των ωριαίων τιµών παρουσιάζεται στο Γράφηµα 4.5.
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Γράφηµα 4.5 Η κατανοµή των τιµών στο ApX για το 2003 [173]

Στη συνέχεια υπολογίζεται η κατανοµή της αναµενόµενης παραγωγής για την υπό εξέταση πηγή
ΑΠΕ και καθώς αυτές οι ποσότητες είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους, µπορούν να συνελιχθούν
µεταξύ τους.
Για την εξαγωγή της σ.π.π της αιολικής ενέργειας χρησιµοποιείται η κατανοµή Weibull για την
στοχαστική µεταβλητή της ταχύτητας ανέµου, όπως περιγράφει η (2.2), µε τις κατάλληλες
προσαρµογές για το ύψος της πλήµνης της Α/Γ σύµφωνα µε την (2.1). Στη συνέχεια µε τη βοήθεια
της χαρακτηριστικής ισχύος-ταχύτητας ανέµου, Σχ. 2.9, µετατρέπεται η ταχύτητα ανέµου σε
αιολική παραγωγή και προκύπτει µία διακριτή κατανοµή µε τη βοήθεια της οµάδας εξισώσεων
(4.19) και (4.20). Η Φ(x) σε µία τέτοια περίπτωση είναι κατανοµή Weibull.
Με τη συνέλιξη της κατανοµής που περιγράφεται από το ζεύγος (4.19) και (4.20) µε την κατανοµή
των τιµών της αγοράς προκύπτει το αναµενόµενο ετήσιο εισόδηµα από την εγκατάσταση Α/Γ.
Αν οι τιµές της αγοράς ταξινοµηθούν σε φθίνουσα ή αύξουσα σειρά µπορεί να εκτιµηθούν τα
αναµενόµενα οφέλη τόσο από την πλήρως θετική συσχέτιση όσο και από την πλήρως αρνητική
συσχέτιση των τιµών αγοράς και αιολικής παραγωγής.
4.8.1.1 Μελέτη Φ/β
Η µέγιστη διαθέσιµη ισχύς για Φ/Β σε µία συγκεκριµένη τοποθεσία είναι συνάρτηση του χρόνου,
της ηλιακής γωνίας και των συντεταγµένων της τοποθεσίας [174,175] και υπολογίζεται σύµφωνα
µε τις εξισώσεις που παρουσιάστηκαν στην υπό-ενότητα 2.3.3. Η παραγωγή του Φ/Β εξαρτάται
επίσης από το δείκτη διαύγειας, το λόγο της ηλιακής ακτινοβολίας σε µια οριζόντια επιφάνεια προς
την ίδια επιφάνεια εκτός της ατµόσφαιρας. Οι µετρήσεις του δείκτη διαύγειας γίνονται σε διάφορες
τοποθεσίες του κόσµου και ένα παράδειγµα χαρακτηριστικής κατανοµής τέτοιων µετρήσεων
παρουσιάζεται στην [175]. Ο δείκτης διαύγειας συνδέεται επίσης µε τις µετρήσεις διάχυτης
ακτινοβολίας, όπως περιγράφεται στην εργασία [176].
Εποµένως εάν υπάρχουν διαθέσιµες µετρήσεις για τη διάχυτη ακτινοβολία όπως στην [177],
µπορεί να παραχθεί εύκολα η σ.π.π του δείκτη διαύγειας. Κατά συνέπεια η σ.π.π της παραγωγής
Φ/Β µπορεί να παραχθεί γνωρίζοντας τη σ.π.π του δείκτη διαύγειας, τη µέγιστη διαθέσιµη
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ακτινοβολία από τις σχετικές εξισώσεις, καθώς και δεδοµένα για την απόδοση και την επιφάνεια
των Φ/Β.
Η ακολουθούµενη µεθοδολογία για την αποτίµηση της αξίας παραγωγής Φ/Β σε περιβάλλον
αγοράς ακολουθείται από τα παρακάτω βήµατα :
1. Καθορισµός των γεωγραφικών συντεταγµένων και κυρίως του γεωγραφικού πλάτους
και της γωνίας εγκατάστασης του Φ/Β.
2. Εύρεση χαρακτηριστικών ηµερών για κάθε µήνα και τις ώρες ανατολής και δύσης ηλίου
για την επιλεγείσα περιοχή, λαµβάνοντας θερινή και χειµερινή ώρα για την Αθήνα
παρουσιάζονται στον Πιν. 4-2.
3. Αµελώντας την συννεφιά και χρησιµοποιώντας τις εξισώσεις (2.3)-(2.9) υπολογίζεται η
µέγιστη ηλιακή ακτινοβολία για της συγκεκριµένη γεωµετρία του Φ/Β.
4. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν την διακριτή σ.π.π του συντελεστή αιθριότητας για τη
συγκεκριµένη τοποθεσία υπολογίζεται η σ.π.π της ηλιακής ακτινοβολίας για κάθε ώρα
από τις χαρακτηριστικές ηµέρες που θεωρούνται στη µελέτη µας.
5. Η ηλιακή ακτινοβολία κανονικοποιείται µε τη βοήθεια της µέγιστη ηλιακής
ακτινοβολίας προκείµενου να είναι εφικτό ανεξάρτητα από το µέγεθος του Φ/Β να
εκτιµηθεί η ποσοστιαία παραγωγή του.
6. Τέλος πραγµατοποιείται συνέλιξη της σ.π.π των τιµών της αγοράς για συγκεκριµένο
τύπο ώρας και µήνα και για τις ώρες που αναµένεται να υπάρξει ηλιακή ακτινοβολία
ώστε να προκύψει το αναµενόµενο όφελος.
Πιν. 4-2 Χαρακτηριστικές µέρες ανά µήνα για την Αθήνα

Ηµέρα
17/1
16/2
16/3
15/4
15/5
11/6

Ανατολή
7.39
7.14
6.35
6.50
6.15
6.02

∆ύση
17.32
18.05
18.33
20.01
20.28
20.47

Ηµέρα
17/7
16/8
15/9
15/10
14/11
11/12

Ανατολή
6.16
6.41
7.07
7.34
7.01
7.32

∆ύση
20.46
20.17
19.33
18.48
17.17
17.06

Σχετικά αποτελέσµατα από την εφαρµογή των παραπάνω µεθοδολογιών παρουσιάζονται στην
υπό-ενότητα 4.9.7. Αν επιπλέον των ΑΠΕ έχουν εγκατασταθεί και άλλου είδους πηγές, τότε η αξία
της διεσπαρµένης παραγωγής εκτιµάται ανάλογα µε την εφαρµοζόµενη πολιτική αγοράς και
σχετικά αποτελέσµατα παρατίθενται στην ενότητα 4.9.
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∆ίκτυο Εφαρµογής-Αποτελέσµατα

Οι αλγόριθµοι οι οποίοι αναπτύχθηκαν για τη µελέτη των Μικροδικτύων εφαρµόστηκαν στο τυπικό
δίκτυο του Σχ. 4.11 [178]. H ανά µήνα ζήτηση βασιζόµενη στο IEEE-Reliability Test System
(IEEE-RTS) [179] για το συγκεκριµένο µικροδίκτυο παρουσιάζεται στον παρακάτω Πιν. 4-3, ενώ η
επί µέρους ζήτηση ενέργειας για κάθε τύπο καταναλωτή παρουσιάζεται στο Γράφηµα 4.6.
20 kV

∆ίκτυο
ΜΤ
1
400 V

Οικιακό
φορτίο
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2
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Βιοτεχνία

WT 1
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Εµπορικό
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PV 2 .. 5

12

6
PV 1
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Σχ. 4.11 Το τυπικό µικροδίκτυο που χρησιµοποιήθηκε.
Πιν. 4-3 Κατανάλωση φορτίου του υπό µελέτη δικτύου.

Mήνας
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος

Ζήτηση MWh
104.33
100.92
87.88
89.54
100.38
104.33

Mήνας
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέµβριος
Οκτώβριος
Νοέµβριος
∆εκέµβριος

Ζήτηση MWh
104.62
97.75
91.08
87.49
88.35
104.36

Θεωρείται επίσης ότι εγκαθίστανται διάφορες µονάδες διεσπαρµένης παραγωγής που αναµένονται
να εγκατασταθούν σε τέτοιου είδους δίκτυα όπως µικροτουρµπίνες, Α/Γ, Φ/Β(PV) και κυψέλη
καυσίµου (FC). Τα χαρακτηριστικά των επιµέρους µονάδων παραγωγής δίνονται από τον Πιν. 4-4.
Τα δεδοµένα για το χρόνο ζωής, απόσβεσης και το κόστος εγκατάστασης των µονάδων
διεσπαρµένης παραγωγής για τις αναλύσεις προέρχονται από τις εργασίες [11,180,181] και
συνοψίζονται στον Πιν. 4-5. Επίσης περιλαµβάνεται το κόστος για τις συσκευές επικοινωνίας των
µονάδων µε τον κεντρικό ελεγκτή. Σε όλες τις περιπτώσεις το επιτόκιο αναγωγής υποτέθηκε 8%. Η
διαθεσιµότητα των ΜΤ και του FC είναι 95 και 90% αντίστοιχα. Ο συντελεστής φόρτισης της Α/Γ
θεωρήθηκε ίσος µε 40%, (3504kWh/kW) και για τα PVs η ετήσια παραγωγή είναι 1300 kWh/kW
σύµφωνα µε την [181].
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Γράφηµα 4.6 24 ώρη καµπύλη ζήτησης για το τυπικό µικροδίκτυο για κάθε είδος καταναλωτή
Πιν. 4-4 Χαρακτηριστικά µονάδων µικροδικτύου υπό εξέταση
Mονάδα

Τύπος Μονάδας

Τεχνικό Ελάχιστο (kW)

Τεχνικό Μέγιστο (kW)

1
2
3
4
5
6
7
8

MT
FC
WT
PV1
PV2
PV3
PV4
PV5

6
3
0
0
0
0
0
0

30
30
15
3
2.5
2.5
2.5
2.5

Πιν. 4-5 Στοιχεία χρόνου ζωής µονάδων διεσπαρµένης παραγωγής

Χρόνος ζωής (έτη)
Κόστος βιβλιογραφίας (€/kW)
Κόστος εγκατάστασης (€/ kW)
Χρόνος για απόσβεση (έτη)
Κόστος απόσβεσης (€/kW-έτος)

MT

FC

WT

PV

12.5
800-2000
1500
10
223.54

12.5
3000-20000
4500
10
670.62

12.5
800-5000
2500
10
372.57

20
4200-9900
7000
20
712.92

Το κόστος λειτουργίας των µονάδων διεσπαρµένης παραγωγής είναι συνάρτηση του κόστους
καυσίµου και της συνάρτηση ειδικής κατανάλωσης. Η ΜΤ και η Κυψέλη Καυσίµου χρησιµοποιούν
φυσικό αέριο µε απόδοση 8.8 kWh/m3 και τιµή 10 €ct/m3 [182]. Η απόδοση της MT είναι 26%, ενώ
για την κυψέλη καυσίµου χρησιµοποιήθηκε η συνάρτηση απόδοσης της µονάδας, όπως αυτή
προέκυψε για κυψέλες τύπου Proton Exchange Membrane (PEM)[183].
Για το κόστος εκκίνησης της ΜΤ, υποτέθηκε ότι το κόστος καυσίµου µέχρι να φτάσει η µονάδα
στην πλήρη της ισχύ και µε το µισή της απόδοση. Για την κυψέλη καυσίµου, χρησιµοποιήθηκε η
παρακάτω εξίσωση, σύµφωνα µε τα δεδοµένα που παρουσιάστηκαν στην εργασία [183].
toff ⎞
⎛
−
⎜
stp cos t = a + b⎜1 − e τ ⎟⎟
(4.38)
⎜
⎟
⎝
⎠
όπου a είναι το κόστος για θερµή εκκίνηση, b αντίστοιχο κόστος για ψυχρή εκκίνηση, toff ο χρόνος
για τον οποίο είναι σβηστή η κυψέλη και is τ η σταθερά χρόνου ψύξης του FC cooling σε h. Οι
τιµές που θεωρήθηκαν είναι a=0.05$, b=0.15$ and τ= 0.75h. Για την απλοποίηση των υπολογισµών
και λόγω της µαθηµατικής συµπεριφοράς της (4.38), το κόστος εκκίνησης θεωρήθηκε ίσο µε
a+b=0.2$ ή 14 €ct.
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Mονάδα
1
2
3
4
5
6
7
8

Πιν. 4-6 Στοιχεία κόστους παραγωγής µικροδικτύου.
Fuel_Coeff_A
Fuel_Coeff_B
Τύπος Μονάδας
[€ct/kWh2]
[€ct/kWh]
MT
0.01
4.37
FC
0.033
2.41
WT
0
0
PV1
0
0
PV2
0
0
PV3
0
0
PV4
0
0
PV5
0
0

121

Fuel_Coeff_C
[€ct/h]
0.01
0.8415
0
0
0
0
0
0

Για την επίλυση των περιπτώσεων παραπάνω ζητηµάτων και την υλοποίηση του αλγορίθµου του
Σχ. 4.8 δηµιουργήθηκε ένα λογισµικό για την διαχείριση αυτών των περιπτώσεων του οποίου η
οθόνη αποτελεσµάτων φαίνεται στο Σχ. 4.12. Από αυτήν την οθόνη ο τελικός χρήστης µπορεί να
ενηµερωθεί για την παραγωγή των τοπικών µονάδων, µε το ίδιο χρώµα ανάλογα µε τον τύπο
καυσίµου που χρησιµοποιείται αλλά και την εισαγόµενη ισχύ από το δίκτυο.

Σχ. 4.12 Η οθόνη του πρωτότυπου λογισµικού για την υλοποίηση του MGCC

Για την εξαγωγή συµπερασµάτων από την εφαρµογή των διαφόρων πολιτικών και περιορισµών
λειτουργίας του µικροδικτύου που περιγράφηκαν στις παραπάνω ενότητες χρησιµοποιήθηκαν
δεδοµένα αγοράς από την αγορά του ApX (Amsterdam Power Exchange) για το έτος 2003 και πιο
συγκεκριµένα θεωρήθηκαν 24 ώρες χρονοσειρές τιµών αποτελούµενες από
α) τη µέγιστη ανά ώρα και εποχή τιµή,
β) τη µέση ανά ώρα και εποχή τιµή και
γ) την ελάχιστη ανά ώρα και εποχή τιµή.
Για τη ζήτηση χρησιµοποιήθηκαν χρονοσειρές ζήτησης χαρακτηριστικές για κάθε µία από τις 4
εποχές του χρόνου και αντίστοιχες χρονοσειρές παραγωγής από ΑΠΕ σε δύο επίπεδα, υψηλό και
χαµηλό, για κάθε µία εποχή στηριζόµενες σε πραγµατικές χρονοσειρές ταχύτητας ανέµου από την
Κρήτη και εκτιµήσεις ηλιοφάνειας από το Φ/Β στο κτίριο Ηλ/γων του ΕΜΠ. Για την περίπτωση
των χαµηλών τιµών παραγωγής ΑΠΕ χρησιµοποιήθηκε η µέση τιµή των χαµηλών τιµών ανά ώρα
για τον εξεταζόµενο µήνα κάθε εποχής.
Έτσι υπολογίστηκαν κατά περίπτωση τα µέγιστα οικονοµικά οφέλη που µπορούν να υπάρχουν
στο µικροδίκτυο του Σχ. 4.11 για κάθε ένα συνδυασµό καταστάσεων τιµών και παραγωγής από
ΑΠΕ, υποθέτοντας ότι κάθε µονάδα παραγωγής υποβάλει προσφορές ανάλογα µε το λειτουργικό
της κόστος, τόσο για την περίπτωση του πλήρους µικροδικτύου, όσο και θεωρώντας ως
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µικροδίκτυο µόνο την αναχώρηση που περιλαµβάνει τις µικροπηγές και τους οικιακούς
καταναλωτές (ελαττωµένο).
Αρχικά εφαρµόστηκαν οι προτεινόµενες πολιτικές της 4.3, χωρίς κανένα άλλο περιορισµό παρά
µόνο την οικονοµικότητα λειτουργίας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από την
εφαρµογή των παραλλαγών προσφοράς φορτίου, της ενότητας 4.4 καθώς και από την εφαρµογή
των περιορισµών για τη στατική ασφάλεια σε περίπτωση διακοπής της διασύνδεσης µε το δίκτυο
και της διατήρησης των τάσεων εντός συγκεκριµένων επιπέδων µε βάση τις προτάσεις που
περιγράφηκαν στην ενότητα 4.5. Επιπλέον παρουσιάζονται αποτελέσµατα από την εφαρµογή της
προτεινόµενης σύµπλεξης του εµπορίου ρύπων µε την αγορά ηλεκτρισµού, όπως αυτή περιγράφηκε
στην ενότητα 4.6. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκαν οι αλγόριθµοι
οικονοµικού προγραµµατισµού, όπως περιγράφηκαν στην ενότητα 4.7. Στην τελευταία υπόενότητα εφαρµόζεται η µεθοδολογία της ενότητας 4.8 στο µικροδίκτυο µονάχα µε µονάδες ΑΠΕ.

4.9.1

Επίδραση των διαφόρων πολιτικών αγοράς ενέργειας στο µικροδίκτυο χωρίς
περιορισµούς

Αρχικά παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή στο πλήρες µικροδίκτυο στον Πιν.
4-7 των πολιτικών εσωτερικής αγοράς του µικροδικτύου, όπως αυτές περιγράφηκαν στην 3.3.
Όπως αναµενόταν µεγαλύτερη διείσδυση ∆Π παρουσιάζεται στις περιόδους υψηλών τιµών αγοράς
µε µέγιστο οικονοµικό όφελος που φτάνει το 40%.
Πιν. 4-7 Ανάλυση αποτελεσµάτων για το πλήρες µικροδίκτυο και µε εφαρµογή της Πολιτικής 1.

Επίπεδο
Τιµών

Επίπεδο
παραγωγής
ΑΠΕ
Υψηλή

Υψηλό
Χαµηλή

Υψηλή

Μέσο
Χαµηλή

Υψηλή

Χαµηλό
Χαµηλή

Εποχή
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο

∆ιείσδυση
∆Π (%)

Κόστος
Χωρίς
∆Π

Κόστος
µε ∆Π

34.6
39.52
38.94
41.73
29.11
31.26
31.7
33.76
15.49
13.5
20.01
25.72
10
5.23
13.04
17.25
5.41
6.55
7.87
7.26
0.22
0.25
0.98
0.63

1217.24
274.235
3318.72
1063.21
1217.24
274.235
3318.72
1063.21
130.74
94.01
127.96
117.75
130.74
94.01
127.96
117.75
33.44
25.99
33.79
25.26
33.44
25.99
33.79
25.26

819.26
195.46
2025.43
635.04
883.98
217.4
2244.2
709.92
119.82
84.92
111.44
102.85
126.73
92.51
120.06
113.32
31.76
24.07
31.62
23.55
33.36
25.91
33.46
25.07

Μεταβολή
Κόστους
€
%
397.98
78.78
1293.3
428.17
333.26
56.84
1074.5
353.29
10.92
9.09
16.52
14.9
4.01
1.5
7.9
4.43
1.68
1.92
2.17
1.71
0.08
0.08
0.33
0.19

32.7
28.73
38.97
40.27
27.38
20.72
32.38
33.23
8.36
9.67
12.91
12.66
3.07
1.6
6.18
3.77
5.28
7.99
6.86
7.26
0.23
0.32
0.97
0.75

Στο πλήρες µικροδίκτυο, λόγω της µικρής εγκατεστηµένης ισχύος µονάδων ∆Π σε σχέση µε τη
ζήτηση δεν αναµένεται να υπάρχουν διαφορές ως προς τη διείσδυση τους στο µικροδίκτυο για τις 2
προτεινόµενες πολιτικές. Τα αριθµητικά αποτελέσµατα για την ανάλυση από το πλήρες
µικροδίκτυο είναι κοινά ανεξάρτητα πολιτικής διότι η εγκατεστηµένη ισχύς δεν είναι ικανή να
οδηγήσει σε πώληση ενέργειας στο παραπάνω δίκτυο.
∆ιαφορές στα ποσοστά διείσδυσης ∆Π παρουσιάζονται αν εξεταστεί η περίπτωση του ελατωµένου
µικροδικτύου, σύµφωνα µε τα σχετικά αποτελέσµατα στον Πιν. 4-8 και Πιν. 4-9 για την πολιτική 1
και 2 αντίστοιχα. Η διείσδυση ∆Π στο ελατωµένο µικροδίκτυο είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από ότι
στο πλήρες. Για την περίπτωση συνδυασµού υψηλών τιµών και υψηλής παραγωγής ΑΠΕ, η
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διείσδυση στην Πολιτική 1 περιορίζεται από την απαίτηση για τη µη πώληση ενέργειας στο ανάντη
δίκτυο. Αντίθετα στην Πολιτική 2 η διείσδυση υπερβαίνει το 100%, όπως παρουσιάζει το Γράφηµα
4.7 για αυτές τις τιµές και η διαφορά διείσδυσης αγγίζει το 25%. Γενικά, για τις περιπτώσεις στις
οποίες το επίπεδο τιµών είναι τουλάχιστον µέσο, η διείσδυση ∆Π στην Πολιτική 2 είναι
µεγαλύτερη από ότι η πολιτική 1. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την αύξηση του ποσοστού κερδών
για τον διαχειριστή µέχρι και 35%, για τις υψηλές τιµές αγοράς, σε σχέση µε το όφελος από την
εφαρµογή της πολιτικής 1. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις του Πιν. 4-9 και για το
συνδυασµό υψηλών τιµών µε υψηλή παραγωγή από ΑΠΕ κατά τις οποίες υπάρχουν µόνο έσοδα για
το µικροδίκτυο και το διαχειριστή του εξαιτίας της πώλησης ενέργειας προς το δίκτυο. Η διαφορά
κερδών µεταξύ της περίπτωσης εφαρµογής της πολιτικής 1 και της πολιτικής 2 για τις περιόδους
υψηλών τιµών παρουσιάζεται στο Γράφηµα 4.8.
Πιν. 4-8 Ανάλυση αποτελεσµάτων για το ελατωµένο µικροδίκτυο και µε εφαρµογή της Πολιτικής 1.

Επίπεδο
Τιµών

Επίπεδο

Εποχή

παραγωγής

ΑΠΕ
Υψηλό

Υψηλό
Χαµηλό

Υψηλό

Μέσο
Χαµηλό

Υψηλό

Χαµηλό
Χαµηλό

Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο

∆ιείσδυση
∆Π (%)
81.37
83.58
83.89
86.3
73.93
73.05
76.88
76.78
42.21
36.8
43.57
61.17
27.26
14.27
31.81
43.4
14.8
17.94
20.42
18.83
0.61
0.68
2.68
1.75

Κόστος
Χωρίς ∆Π
395.53
92.41
985.93
351.8
395.53
92.41
985.93
351.8
47.14
33.23
43.46
42.47
47.14
33.23
43.46
42.47
13.33
10.16
13.11
14.38
13.33
10.16
13.11
14.38

Κόστος
µε ∆Π
58.72
33.03
44.5
38.3
83.11
44.21
65.67
58.2
36.22
24.12
28.39
27.98
43.11
31.73
35.9
36.62
11.67
8.26
10.84
11.6
13.24
10.07
12.77
14.11

Μεταβολή
Κόστους
€
%
336.81
59.38
941.43
313.5
312.51
48.2
920.26
293.6
10.92
9.11
15.07
14.49
4.03
1.5
7.56
5.85
1.66
1.9
2.27
2.78
0.09
0.09
0.34
0.25

85.15
64.26
95.49
89.11
78.99
52.16
93.34
83.46
23.17
27.4
34.68
34.12
8.55
4.51
17.4
13.77
12.48
18.71
17.34
19.35
0.7
0.9
2.63
1.88

Για περιόδους χαµηλότερων τιµών η διαφορά οφέλους από την εφαρµογή της πολιτικής 1 σε
σχέση µε την πολιτική 2 είναι µικρότερη από 5% και για την περίοδο των χαµηλών τιµών αυτές οι
τιµές είναι πρακτικά ίσες.
Πιν. 4-9 Ανάλυση αποτελεσµάτων για το ελατωµένο µικροδίκτυο και µε εφαρµογή της Πολιτικής 2.

Επίπεδο
Τιµών

Επίπεδο
παραγωγής
ΑΠΕ
Υψηλό

Υψηλό
Χαµηλό

Εποχή

∆ιείσδυση
∆Π (%)

Κόστος
Χωρίς ∆Π

Κόστος
µε ∆Π

Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο

99.25
109.02
106.84
113.65
81.64
85.5
86.42
92.03

395.53
92.41
985.93
351.8
395.53
92.41
985.93
351.8

-3.84
12.37
-309.7
-76.24
60.9
34.35
-89.95
-2.67

Μεταβολή
Κόστους
€
%
399.37
80.03
1295.6
428.04
334.63
58.06
1075.9
354.47

100.97
86.61
131.41
121.67
84.6
62.83
109.12
100.76
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Υψηλό

Μέσο
Χαµηλό

Υψηλό

Χαµηλό
Χαµηλό

Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο

47.51
43.59
59.19
75.25
32.55
21.05
39.47
55.15
14.8
17.94
20.42
18.83
0.61
0.68
2.68
1.75

47.09
33.22
43.46
42.47
47.09
33.22
43.46
42.47
13.33
10.16
13.11
14.38
13.33
10.16
13.11
14.38

35.84
23.95
26.22
27.44
43.03
31.95
35.37
36.26
11.67
8.26
10.84
11.68
13.24
10.07
12.77
14.11

11.24
9.28
17.24
15.04
4.05
1.27
8.09
6.22
1.66
1.9
2.27
2.7
0.09
0.09
0.34
0.27

23.87
27.92
39.68
35.4
8.61
3.83
18.6
14.64
12.48
18.71
17.34
18.79
0.7
0.9
2.63
1.88

∆ιείσδυση ∆Π Οικιακοί

120
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%
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Γράφηµα 4.7 Σύγκριση ποσοστού διείσδυσης ∆Π στο ελατωµένο µικροδίκτυο για τις 2 προτεινόµενες
πολιτικές λειτουργίας.

135
Ποσοστό Κέρδους %
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Γράφηµα 4.8 Σύγκριση ποσοστιαίου οφέλους από την εφαρµογή των Πολιτικών 1 και 2 στο
ελατωµένο µικροδίκτυο για υψηλές τιµές της αγοράς.

4.9.2

Επίδραση της προσφοράς φορτίων

Μελετήθηκε στη συνέχεια η επίδραση της προσφοράς των φορτίων στο κόστος εξυπηρέτησης
ενός µικροδίκτυου για τις παραλλαγές για την προσφορά φορτίων που περιγράφηκαν στην ενότητα
4.4. Θεωρήθηκε ότι κάθε καταναλωτής έχει το πολύ 2 kW ισχύ για «χαµηλής» προτεραιότητας
φορτία µε προσφορά τιµής 6.9 €ct/kWh, την χαµηλότερη τιµή για οικιακούς καταναλωτές το 2006
στη χώρα µας [184] και η υπόλοιπη ζήτησή του προκύπτει από φορτία «υψηλής» προτεραιότητας
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στην οποία η τιµή της προσφοράς είναι θεωρητικά άπειρη. Στις περιόδους χαµηλών τιµών αγοράς
δεν αποκόπτεται φορτίο, ενώ για τις υψηλότερες τιµές αγοράς, το αποκοπτόµενο φορτίο ως
ποσοστό της ηµερήσιας κατανάλωσης παρουσιάζεται στον Πιν. 4-10, τόσο για το πλήρες
µικροδίκτυο όσο και για τους οικιακούς καταναλωτές. Είναι φανερό ότι οι προσφορές φορτίων
µεταβάλλουν το ενεργειακό ισοζύγιο µόνο κατά τη διάρκεια υψηλότερων τιµών και ελάχιστα στις
περιόδους µέσων τιµών, γι’ αυτό το λόγο η παρουσίαση των αποτελεσµάτων περιορίζεται σε αυτές
τις περιπτώσεις. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα για το πλήρες µικροδίκτυο παρουσιάζονται στον
Πιν. 4-11.
Πιν. 4-10 Αποδεκτές προσφορές αποκοπτόµενων φορτίων

Επίπεδο
Τιµών

Επίπεδο
παραγωγής
ΑΠΕ
Υψηλό

Υψηλό
Χαµηλό

Υψηλό

Μέσο
Χαµηλό

Εποχή

Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο

Ελατωµένο
Μικροδίκτυο

Πλήρες Μικροδίκτυο
kWh

%

kWh

%

362
296
320
398
362
296
320
398
0
0
28
0
0
0
28
0

10.14
9.56
9.36
13.23
10.14
9.56
9.36
13.23
0
0
0.82
0
0
0
0.82
0

30
28
10
36
46
28
18
40
0
0
0
0
0
0
2
0

2.29
2.47
0.8
3.26
3.51
2.47
1.43
3.62
0
0
0
0
0
0
0.16
0

Πιν. 4-11 Ανάλυση αποτελεσµάτων για το πλήρες µικροδίκτυο και µε εφαρµογή της Πολιτικής 1 και
παραλλαγή φορτίων Α.

Επίπεδο
Τιµών

Επίπεδο
παραγωγής
ΑΠΕ
Υψηλό

Υψηλό
Χαµηλό

Υψηλό

Μέσο
Χαµηλό

Εποχή
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο

∆ιείσδυση
∆Π (%)

Κόστος
Χωρίς
∆Π

Κόστος
µε ∆Π

38.5
43.7
42.96
46.89
32.39
34.56
34.98
38.91
15.49
13.5
20.45
24.17
10
5.23
13.15
17.25

1217.24
274.24
3318.72
1063.21
1217.24
274.24
3318.72
1063.21
130.74
94.01
127.96
117.75
130.74
94.01
127.96
117.75

652.03
160.45
1559.38
466.17
716.76
182.39
1777.64
540.66
119.82
84.92
109.41
102.9
126.74
92.51
117.76
113.33

Μεταβολή
Κόστους
€
%
565.21
113.79
1759.3
597.04
500.48
91.845
1541.1
522.55
10.92
9.09
18.55
14.85
4
1.5
10.2
4.42

46.43
41.49
53.01
56.15
41.12
33.49
46.44
49.15
8.36
9.67
14.5
12.66
3.07
1.6
7.97
3.77

Μεταβολή της διείσδυσης της ∆Π, που δεν υπερβαίνει το 10%, σε σύγκριση µε την περίπτωση
χωρίς προσφορές φορτίων, παρουσιάζεται µόνο στις περιπτώσεις υψηλών τιµών, όπως
παρουσιάζεται στο Γράφηµα 4.9. Η αύξηση της διείσδυσης µε την προσφορά φορτίων είναι κοινή
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∆ιείσδυση ∆Π (%)

και για τις δύο παραλλαγές και οφείλεται στη µείωση της αγοράς ενεργού ισχύος από το ανάντη
ευρισκόµενο δίκτυο.
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Γράφηµα 4.9 Ποσοστό διείσδυσης στο πλήρες µικροδίκτυο µε την προσφορά φορτίων

Η διαφορά είναι σηµαντικά µεγαλύτερη στο λειτουργικό κόστος, όπως χαρακτηριστικά
παρουσιάζει το Γράφηµα 4.10, φτάνοντας το 15% για τις περιόδους υψηλών τιµών. Το γεγονός ότι
αποφεύγεται να αγοραστεί ενεργός ισχύς από το ανάντη δίκτυο σε πολύ υψηλές τιµές µπορεί να
επιφέρει σηµαντικά οφέλη για όλους τους χρήστες του Μικροδικτύου εξαιτίας αυτής της
χαρακτηριστικής µείωσης του κόστους ακόµη και όταν αποζηµιώνονται οι καταναλωτές, όπως
προτείνει η παραλλαγή προσφοράς Β. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στις περιόδους µέσου επιπέδου
τιµών η διαφορά οφέλους παρατηρείται µόνο την καλοκαιρινή περίοδο κατά την οποία οι
προσφορές είναι αποδεκτές, και είναι ελαφρά µικρότερη του 2% γι’ αυτό και δεν απεικονίζεται στο
αντίστοιχο γράφηµα.
Στη συνέχεια στον Πιν. 4-12 συγκρίνεται το µέσο κόστος παραγωγής €ct/kWh χωρίς ∆Π, µε ∆Π
και επιπλέον µε τις παραλλαγές προσφοράς φορτίων που µελετήθηκαν, για την Πολιτική 1 και το
πλήρες µικροδίκτυο. Αδιαµφισβήτητα η παροχή τοπικής παραγωγής µειώνει το µέσο κόστος
τροφοδοσίας των καταναλωτών κατά αντίστοιχα ποσοστά µε εκείνα της µείωσης του συνολικού
κόστους των καταναλωτών. Μάλιστα αν αναχθεί το κόστος παραγωγής στην ωριαία κατανάλωση,
η µέγιστη τιµή της µείωσης του κόστους φτάνει τα 87.14 €ct/kWh, όταν η τιµή της εξωτερικής
αγοράς είναι 2000€/MWh.
Όφελος λειτουργίας ∆Π (%)
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Γράφηµα 4.10 Συγκριτικό διάγραµµα οφέλους για το πλήρες µικροδίκτυο µε τις 2 παραλλαγές
προσφοράς φορτίων για τις υψηλές τιµές

Στην περίπτωση της προσφοράς φορτίων µε την παραλλαγή Α το κόστος µειώνεται περαιτέρω
µόνο στις περιόδους κατά τις οποίες αποκόπτονται φορτία. Το όφελος σε µία τέτοια περίπτωση
είναι διπλό καθώς οι καταναλωτές δεν πληρώνουν σηµαντικά ποσά για «χαµηλής» προτεραιότητας
φορτία, µειώνοντας συνάµα το κόστος εξυπηρέτησης των φορτίων που τους είναι περισσότερο
αναγκαία. Για την περίπτωση της εφαρµογής της Πολιτικής 2, δεν εφαρµόζεται η υποβολή
προσφοράς φορτίων µε αποζηµίωση (Παραλλαγή Β). Μπορεί να είναι δεκτή η Παραλλαγή Α κατά
την οποία η τυχόν περίσσια ενέργειας µπορεί να προωθηθεί στο δίκτυο. Αν η τιµή πώλησης
ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές είναι η ίδια µε εκείνη στο ανάντη δίκτυο, δε µεταβάλλονται
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τα έσοδα για το διαχειριστή του µικροδικτύου αλλά µειώνεται η εισαγόµενη ενέργεια στο
µικροδίκτυο κατά την ποσότητα που αποκόπτεται.
Πιν. 4-12 Μέσο 24 ώρο κόστος εξυπηρέτησης καταναλωτών για την Πολιτική 1 και το πλήρες
µικροδίκτυο

Επίπεδο
Τιµών

Επίπεδο
παραγωγής
ΑΠΕ
Υψηλό

Υψηλό
Χαµηλό

Υψηλό

Μέσο
Χαµηλό

Εποχή

Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο

Χωρίς ∆Π

34.08
8.86
97.55
35.33
34.08
8.86
97.55
35.33
3.66
3.04
3.76
3.91
3.66
3.04
3.76
3.91

Με ∆Π

22.94
6.31
59.54
21.1
24.75
7.02
65.97
23.59
3.36
2.74
3.28
3.42
3.55
2.99
3.53
3.77

Με ∆Π και
Παραλλαγή
Α
20.32
5.73
50.6
17.85
22.33
6.51
57.68
20.71
3.36
2.74
3.24
3.42
3.55
2.99
3.49
3.77

Με ∆Π και
Παραλλαγή
Β
21.08
6.29
51.3
18.89
23.1
7.01
58.38
21.74
3.36
2.74
3.28
3.42
3.55
2.99
3.53
3.77

Στη συνέχεια εξετάστηκε η περίπτωση του ελατωµένου µικροδικτύου. Η µεταβολή της διείσδυσης
παρατηρείται σε αντίστοιχες περιόδους µε το πλήρες µικροδίκτυο, καθώς οι τιµές αγοράς είναι οι
ίδιες και στις δύο περιπτώσεις. Τα αποτελέσµατα από αυτήν την ανάλυση για την Πολιτική 1,
αναφορικά µε τη διείσδυση και το ποσοστό κέρδους από την εφαρµογή της παραλλαγής Α για τα
φορτία παρουσιάζονται στον Πιν. 4-13.
Καθώς µε την πολιτική 1 δεν είναι εφικτό να πωληθεί ενέργεια στο ανάντη δίκτυο, ενώ
ταυτόχρονα στο ελατωµένο µικροδίκτυο η παραγωγή των µικροπηγών είναι συγκρίσιµη µε την
κατανάλωση ενέργειας, το ποσοστό της αποκοπτόµενης ενέργειας σε σχέση µε το πλήρες
µικροδίκτυο περιορίζεται, µε συνέπεια τον περιορισµό της επίδρασης της προσφοράς φορτίων. Τα
ποσοστά διείσδυσης δεν αυξάνονται περισσότερο από 3%, ενώ η µεταβολή του οφέλους δεν
υπερβαίνει το 5%.
Πιν. 4-13 Ανάλυση αποτελεσµάτων για το ελατωµένο µικροδίκτυο και µε εφαρµογή της Πολιτικής 1
και προσφορές φορτίων µε παραλλαγή Α.

Επίπεδο
Τιµών

Επίπεδο

Εποχή

παραγωγής

ΑΠΕ
Υψηλό

Υψηλό
Χαµηλό

Μέσο
Υψηλό
Χαµηλό

Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι

∆ιείσδυση
∆Π (%)
82.64
85.67
85.59
87.42
75.47
74.9
77.5
79.29
42.21
36.8
43.57
61.17
27.26
14.26
31.9

Κόστος
Χωρίς ∆Π
395.53
92.41
985.93
351.8
395.53
92.41
985.93
351.8
47.09
33.22
43.46
42.47
47.09
33.22
43.46

Κόστος
µε ∆Π
49.49
30.75
40.41
30.11
62.8
41.92
53.73
46.92
36.22
24.12
28.39
27.98
43.11
31.73
35.8

Μεταβολή
Κόστους
€
%
346.04
61.66
945.52
321.69
332.73
50.49
932.2
304.88
10.92
9.11
15.07
14.49
4.03
1.5
7.66

87.51
66.72
95.9
91.44
84.12
54.63
94.55
86.66
23.17
27.41
34.68
34.12
8.55
4.51
17.63
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Φθινόπωρο

43.4

42.47

36.62

5.85

13.77

Η µεταβολή του µέσου 24 ώρου κόστους εξυπηρέτησης για την πολιτική 1 παρουσιάζεται στον
Πιν. 4-14. Είναι φανερή η µείωση του µέσου κόστους ειδικά για την περίπτωση των υψηλών τιµών.
Το κόστος εξυπηρέτησης χωρίς ∆Π είναι µικρότερο από εκείνο στον Πιν. 4-12 εξαιτίας της
µικρότερης συσχέτισης των τιµών µε την καµπύλη κατανάλωσης των οικιακών καταναλωτών που
αποτελούν το ελατωµένο µικροδίκτυο.
Πιν. 4-14 Μέσο 24 ώρο κόστος εξυπηρέτησης οικιακών καταναλωτών για την Πολιτική 1

Επίπεδο
Τιµών

Επίπεδο
παραγωγής
ΑΠΕ
Υψηλό

Υψηλό
Χαµηλό

Υψηλό

Μέσο
Χαµηλό

Εποχή

Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο

Χωρίς ∆Π

30.19
8.14
78.58
31.87
30.19
8.14
78.58
31.87
3.6
2.93
3.46
3.85
3.6
2.93
3.46
3.85

Με ∆Π

4.48
2.91
3.55
3.47
6.34
3.89
5.23
5.27
2.76
2.12
2.26
2.53
3.29
2.79
2.86
3.32

Με ∆Π και
Παραλλαγή
Α
3.87
2.78
3.25
2.82
4.97
3.78
4.34
4.41
2.76
2.12
2.26
2.53
3.29
2.79
2.86
3.32

Με ∆Π και
Παραλλαγή
Β
4.03
2.91
3.3
3.05
5.22
3.88
4.45
4.67
2.76
2.12
2.26
2.53
3.29
2.79
2.86
3.32

Στο ελατωµένο µικροδίκτυο η διείσδυση µε την πολιτική 2 στην υπό-ενότητα 4.9.1 ήταν
διαφορετική εξαιτίας της δυνατότητας για πώληση ενέργειας. Με την αποκοπή κατανάλωσης,
µεταβάλλεται µόνο η διείσδυση της διεσπαρµένης παραγωγής καθώς µειώνεται η κατανάλωση
εντός του µικροδικτύου και δίνεται η δυνατότητα πώλησης µεγαλυτέρων ποσοτήτων περίσσειας
ενέργειας προς το ανάντη δίκτυο. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα παραµένουν τα ίδια µε εκείνα της
υπό-ενότητας 4.9.1, χωρίς προσφορά φορτίων στην περίπτωση των κοινών τιµών αγοράς/πώλησης
από/προς το ανάντη δίκτυο και πώλησης ενέργειας εντός του µικροδικτύου που έχει υποτεθεί στην
παρουσιαζόµενη ανάλυση. Αν δεν πωληθεί παραγόµενη ενέργεια στους τοπικούς καταναλωτές θα
πωληθεί στο ανάντη δίκτυο ή θα µειωθεί η αγοραζόµενη ποσότητα ενέργειας, η οποία θα είχε και
µηδενικό όφελος για τον aggregator. Για αυτό το λόγο η παρουσίαση των αποτελεσµάτων για την
πολιτική 2 περιορίζεται µόνο στην περίπτωση της µεταβολής της διείσδυσης ∆Π, όπως
χαρακτηριστικά παρουσιάζει ο Πιν. 4-15.
Πιν. 4-15 ∆ιείσδυση ∆Π για το ελατωµένο µικροδίκτυο µε εφαρµογή της Πολιτικής 2 και προσφορές
φορτίων µε παραλλαγή Α.

Επίπεδο
Τιµών

Επίπεδο παραγωγής
ΑΠΕ
Υψηλό

Υψηλό
Χαµηλό

Μέσο

Υψηλό

Εποχή
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι

∆ιείσδυση ∆Π
(%)
110.19
119.31
116.69
129.08
93.59
94.66
95.15
106.25
47.51
43.58
59.66
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Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο

Χαµηλό

4.9.3
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75.25
32.55
21.05
39.79
55.15

Επίδραση της απαίτησης στατικής ασφάλειας (steady state security)

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από την ικανοποίηση του περιορισµού για
στατική ασφάλεια του µικροδικτύου σε περίπτωση αποσύνδεσης του ανάντη δικτύου λόγω
σφάλµατος, µε και χωρίς τη δυνατότητα αποκοπής µη «κρίσιµων» φορτίων. Στην πρώτη περίπτωση
το ποσοστό του κρίσιµου φορτίου στον αλγόριθµο που περιγράφεται στο Σχ. 4.8 γίνεται 100%, ενώ
στην δεύτερη περίπτωση το ποσοστό αυτό περιλαµβάνει µόνο τα «υψηλής» προτεραιότητας
φορτία, µε βάση τα περιγραφόµενα στην 4.9.2. Οι πρώτοι πίνακες αποτελεσµάτων αναφέρονται
στην περίπτωση κατά την οποία απαιτείται να είναι εφικτό να εξυπηρετείται το σύνολο των
φορτίων.
Στα παρακάτω γραφήµατα συγκρίνονται τα αποτελέσµατα από την ανάλυση συµπεριλαµβάνοντας
περιορισµούς στατικής ασφάλειας και χωρίς αυτούς. Για την περίπτωση του πλήρους µικροδικτύου,
το πόσο συχνά µπορεί να είναι επαρκής η δυνατότητα παραγωγής του εξαρτάται από τη χρονοσειρά
της ζήτησης αλλά και το επίπεδο διείσδυσης των ΑΠΕ. Όταν η παραγωγή των µονάδων ΑΠΕ είναι
χαµηλή κρίνεται συχνότερα ως µη επαρκές το δίκτυο µε αποτέλεσµα να µη διαφοροποιείται η
µεταβολή της διείσδυσης ∆Π µεταξύ των διαφόρων επιπέδων τιµών. Για την περίπτωση όµως της
υψηλότερης παραγωγής από ΑΠΕ, τότε µπορεί να υπάρχει διαφορετική µεταβολή της διείσδυσης
ανάλογα µε το επίπεδο τιµών όπως χαρακτηριστικά παρουσιάζει το Γράφηµα 4.11.
Πιν. 4-16 Ανάλυση αποτελεσµάτων για το πλήρες µικροδίκτυο και µε εφαρµογή της Πολιτικής 1
λαµβάνοντας περιορισµούς στατικής ασφάλειας.

Επίπεδο
Τιµών

Επίπεδο
παραγωγή
ς ΑΠΕ
Υψηλό

Υψηλό
Χαµηλό

Υψηλό

Μέσο
Χαµηλό

Υψηλό

Χαµηλό
Χαµηλό

Εποχή
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο

∆ιείσδυση
∆Π (%)
35.91
41.99
40.27
42.82
29.92
33.44
31.98
36.14
24.4
22.42
26.67
33.36
12.28
8.24
14.43
21.18
5.31
8.83
9.27
8.39
0.48
1.43
1.25
2.14

Κόστος
Χωρίς ∆Π
1217.24
274.24
3318.72
1063.21
1217.24
274.24
3318.72
1063.21
130.74
94.01
127.96
117.75
130.74
94.01
127.96
117.75
33.44
25.99
33.79
37.77
33.44
25.99
33.79
37.77

Κόστος
µε ∆Π
819.62
196.41
2025.5
643.42
884.05
217.52
2244.2
709.99
122.22
87.82
113.8
107.39
126.99
92.72
120.17
113.51
32.82
25.78
33.15
36.9
33.71
27.3
33.81
39.19

Μεταβολή
Κόστους
€
%
397.62
77.83
1293.2
419.79
333.09
56.07
1074.3
352.65
8.52
6.19
14.16
10.36
3.54
0.39
7.56
3.27
0.62
0.21
0.64
0.87
-0.27
-1.31
-0.02
-1.42

32.67
28.38
38.97
39.48
27.36
20.44
32.37
33.17
6.52
6.58
11.07
8.8
2.71
0.42
5.91
2.78
1.84
0.82
1.89
2.3
-0.82
-5.03
-0.06
-3.76

Όπως ήταν αναµενόµενο το κόστος αυξήθηκε αφού κάποιες µικροπηγές λειτουργούν ακόµη και
αν οι προσφορές τους δεν είναι τόσο συµφέρουσες όσο οι τιµές της αγοράς αλλά µπορούν να
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Αύξηση διείσδυσης ∆Π (%)

εξασφαλίσουν την αυτονοµία του δικτύου σε περίπτωση διακοπής της διασύνδεσης µε το ανάντη
δίκτυο. Για το υψηλό επίπεδο τιµών η αύξηση της διείσδυσης είναι µικρή και η διαφοροποίηση του
οφέλους µε τους περιορισµούς στατικής ασφάλειας είναι αρκετά µικρή. Με τη µείωση του επιπέδου
τιµών, όπως χαρακτηριστικά παρουσιάζει το Γράφηµα 4.12 µειώνεται σηµαντικά το όφελος από τη
λειτουργία του µικροδικτύου και η µείωση αυτή αυξάνεται όσο µειώνονται οι τιµές της αγοράς και
όσο µειώνεται η παραγωγή των ΑΠΕ. Μάλιστα για το συνδυασµό χαµηλών τιµών αγοράς και
χαµηλής παραγωγής από ΑΠΕ υπάρχει αύξηση του κόστους λειτουργίας σε σχέση µε τη λειτουργία
χωρίς µικροπηγές που φτάνει µέχρι και 5%.
8
7
6
5
4
3
2
1
0
ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ΑΝΟΙΞΗ

Υψηλο επίπεδο

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Μέσο Επίπεδο

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Χαµηλό επίπεδο

Γράφηµα 4.11 Σύγκριση µέσης αύξησης διείσδυσης ∆Π σε µικροδίκτυο εξαιτίας περιορισµών
ασφάλειας για διάφορες τιµές ηλεκτρισµού εφαρµόζωνας την πολιτική 1 στο πλήρες µικροδίκτυο.
14
12

Όφελος (%)

10
8
6
4
2
0
-2
-4
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Α
Κ
Φ
Χ
Α
Κ
Φ
Χ
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Κ
Φ
Χ
Α
Κ
Φ

-6
Συνδυασµός Τιµών
Χωρίς Επάρκεια

Με Επάρκεια

Γράφηµα 4.12 Σύγκριση οικονοµικού όφελους από τη λειτουργία του πλήρους µικροδικτύου µε και
χωρίς περιορισµούς στατικής ασφάλειας για χαµηλότερα επίπεδα τιµών

Το πόσο συχνά αναµένεται να υπάρχει αποκοπή έστω και µικρής ποσότητας φορτίου σε
περίπτωση διακοπής της σύνδεσης µε το ανάντη δίκτυο περιγράφεται στον Πιν. 4-17 ως ποσοστό
των ωρών ανά εποχή που αναµένεται να συµβεί κάτι τέτοιο. Για τις περιόδους κατά τις οποίες η
εγκατεστηµένη ισχύς των µικροπηγών επαρκεί για να ικανοποιήσει τη ζήτηση, εξετάζεται αν η
ισχύς των µονάδων που αποφασίστηκε να ενταχθούν µπορεί να ικανοποιήσει το φορτίο. Αν δεν
µπορεί να το ικανοποιήσει, τότε αυτή η περίπτωση σηµειώνεται στον Πιν. 4-17, καθώς έστω και για
το µικρό χρονικό διάστηµα της εκκίνησης µονάδων το µικροδίκτυο δεν µπορεί να χαρακτηριστεί
ως στατικά ασφαλές. Για την περίπτωση της λειτουργίας χωρίς µικροπηγές το ποσοστό των ωρών
είναι 100% για τις υπόλοιπες περιπτώσεις τα αποτελέσµατα παρατίθενται στον Πιν. 4-17. Είναι
φανερό ότι µε τη βοήθεια του περιορισµού, περιορίζεται µέχρι και 20% η συχνότητα αποκοπής
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φορτίων. Η µέγιστη οικονοµική επιβάρυνση εξαιτίας µίας τέτοιας λειτουργίας σε σχέση µε εκείνη
χωρίς τον περιορισµό θα είναι 39.9 €ct/kWh, αν η χρέωση των καταναλωτών είναι ανά ώρα, και η
µέγιστη µέση 24 ωρη χρέωση αγγίζει τα 13.7 €ct/kWh.
Πιν. 4-17 Συχνότητα αποκοπής καταναλωτών στο πλήρες µικροδίκτυο για τις περιπτώσεις που
µελετήθηκαν

Επίπεδο
Τιµών

Επίπεδο
παραγωγής
ΑΠΕ
Υψηλό

Υψηλό
Χαµηλό

Υψηλό

Μέσο
Χαµηλό

Υψηλό

Χαµηλό
Χαµηλό

Εποχή

Με ∆Π χωρίς
περιορισµό στατικής
ασφάλειας

Με ∆Π και
περιορισµό
στατικής ασφάλειας

Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

87.5
79.2
79.2
79.2
95.8
83.3
95.8
79.2
87.5
79.2
79.2
79.2
95.8
83.3
95.8
79.2
87.5
79.2
79.2
79.2
95.8
83.3
95.8
79.2

Επειδή στο ελατωµένο µικροδίκτυο η κατανάλωση είναι µικρότερη από το πλήρες και συγκρίσιµη
µε την εγκατεστηµένη ισχύ των µικροπηγών, αναµένεται το δίκτυο να µπορεί να είναι πιο συχνά
στατικά ασφαλές από ότι το πλήρες µικροδίκτυο. Για αυτό το λόγο αποφασίζεται να ενταχθούν
µονάδες ∆Π πιο συχνά για να ικανοποιήσουν τον περιορισµό στατικής ασφάλειας. Το γεγονός αυτό
αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσµατα για τη συχνότητα αποκοπής καταναλωτών, Πιν. 4-18, αλλά
και στο κόστος λειτουργίας του µικροδικτύου, Πιν. 4-19 και Πιν. 4-20 για την πολιτική 1 και 2
αντίστοιχα. Με τον προτεινόµενο αλγόριθµο το ελατωµένο µικροδίκτυο αναµένεται να είναι
ανασφαλές σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης µε το ανάντη δίκτυο µε συχνότητα µικρότερη από
30%. Η σύγκριση του ποσοστού διείσδυσης παρουσιάζεται στο Γράφηµα 4.13, ενώ η διαφορά
οφέλους παρουσιάζεται στο Γράφηµα 4.14. Και τα δύο γραφήµατα αναφέρονται στην πολιτική 2,
µιας και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της σύγκρισης για την Πολιτική 1 είναι όµοια και δεν
απεικονίζονται. Για τις χαµηλές τιµές αγοράς η διείσδυση αυξάνεται τουλάχιστον κατά 10%. Αυτή
η σηµαντική αύξηση της διείσδυσης είναι και η αιτία που για όλες τις περιπτώσεις χαµηλών τιµών
αγοράς, το κόστος λειτουργίας του µικροδικτύου είναι µεγαλύτερο από εκείνο χωρίς µικροπηγές µε
την αύξηση του κόστους να αγγίζει το 40%. Η µέγιστη οικονοµική επίπτωση σε ωριαία λειτουργία
φτάνει στην τιµή 24.6 €ct/kWh, για την περίοδο χαµηλής παραγωγής από ΑΠΕ και υψηλών τιµών,
ενώ η µέγιστη 24ώρη επιβάρυνση είναι 0.365€ct/kWh για την περίοδοι χαµηλών τιµών και
χαµηλής παραγωγής από ΑΠΕ.
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Πιν. 4-18 Συχνότητα αποκοπής καταναλωτών στο ελατωµένο µικροδίκτυο για τις περιπτώσεις που
µελετήθηκαν

Επίπεδο
Τιµών

Επίπεδο
παραγωγής ΑΠΕ
Υψηλό

Υψηλό
Χαµηλό

Υψηλό

Μέσο
Χαµηλό

Υψηλό

Χαµηλό
Χαµηλό

Εποχή

Με ∆Π χωρίς
περιορισµό στατικής
ασφάλειας

Με ∆Π και
περιορισµό στατικής
ασφάλειας

Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο

45.8
50
50
41.7
62.5
58.3
54.2
50
95.8
100
75
75
100
100
75
83.3
100
100
100
100
100
100
100
100

25
16.7
20.8
16.7
29.2
20.8
25
20.8
25
16.7
20.8
16.7
29.2
20.8
25
20.8
25
20.8
25
16.7
29.2
20.8
25
20.8

Πιν. 4-19 Ανάλυση αποτελεσµάτων για το ελατωµένο µιικροδίκτυο µε εφαρµογή της Πολιτικής 1
λαµβάνοντας περιορισµούς στατικής ασφάλειας

Επίπεδο
Τιµών

Επίπεδο
ΑΠΕ
Υψηλό

Υψηλό
Χαµηλό

Υψηλό

Μέσο
Χαµηλό

Χαµηλό

Εποχή

παραγωγής

Υψηλό

Χαµηλό

Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας

∆ιείσδυση
∆Π (%)
84.88
89.28
86.5
88.85
79.42
80.69
79.41
81.07
51.75
49.37
54.04
67.85
32.78
19.3
34.17
48.24
25.3
34.43
32.29
32.31
10.57

Κόστος
Χωρίς ∆Π
395.53
92.41
985.93
351.8
395.53
92.41
985.93
351.8
47.14
33.23
43.46
42.47
47.14
33.23
43.46
42.47
13.33
10.16
13.11
14.38
13.33

Κόστος
µε ∆Π
58.72
33.15
44.57
38.39
83.29
44.6
65.97
58.32
36.98
25.23
28.57
29.02
43.35
31.94
35.98
36.77
15.8
11.93
14.25
15.12
17.61

Μεταβολή
Κόστους
€
%
336.81
59.26
941.36
313.41
312.33
47.81
919.96
293.48
10.16
8
14.89
13.45
3.79
1.29
7.48
5.7
-2.47
-1.77
-1.14
-0.74
-4.28

85.14
64.13
95.48
89.09
78.95
51.74
93.31
83.42
21.55
24.06
34.27
31.67
8.04
3.88
17.21
13.42
-18.5
-17.41
-8.66
-5.12
-32.11
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Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο

12.69
13.76
14.26

10.16
13.11
14.38

14.21
17.02
17.93
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-4.05
-3.91
-3.55

-39.86
-29.82
-24.69

Πιν. 4-20 Ανάλυση αποτελεσµάτων για το ελατωµένο µικροδίκτυο µε εφαρµογή της Πολιτικής 2 και
περιορισµούς στατικής ασφάλειας.

Επίπεδο
Τιµών

Επίπεδο
παραγωγής
ΑΠΕ
Υψηλό

Υψηλό
Χαµηλό

Υψηλό

Μέσο
Χαµηλό

Υψηλό

Χαµηλό
Χαµηλό

Εποχή

∆ιείσδυση
∆Π (%)

Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο

99.71
111.4
108.5
115.55
85.67
90.45
90.22
95.99
54.38
51.77
64.45
82.04
39.88
30.83
45.69
62.49
25.3
34.43
32.29
32.31
10.57
12.69
13.76
14.26

Κόστος
Χωρίς ∆Π
395.53
92.41
985.93
351.8
395.53
92.41
985.93
351.8
47.09
33.22
43.46
42.47
47.09
33.22
43.46
42.47
13.33
10.16
13.11
14.38
13.33
10.16
13.11
14.38

Κόστος
µε ∆Π
-3.81
12.54
-309.5
-76.15
61.01
34.73
-89.52
-2.58
36.62
24.94
26.96
27.92
43.81
33.01
36.17
36.62
15.8
11.93
14.25
15.12
17.61
14.21
17.02
17.93

Μεταβολή
Κόστους
€
%
399.35
79.87
1295.4
427.95
334.52
57.67
1075.4
354.38
10.47
8.28
16.5
14.56
3.28
0.22
7.29
5.85
-2.47
-1.77
-1.14
-0.74
-4.28
-4.05
-3.91
-3.55

100.96
86.43
131.39
121.64
84.58
62.41
109.08
100.73
22.23
24.93
37.96
34.27
6.97
0.65
16.78
13.78
-18.5
-17.41
-8.66
-5.12
-32.11
-39.86
-29.82
-24.69

∆ιείσδυση (%)
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Γράφηµα 4.13 Μεταβολή της διείσδυσης ∆Π στο ελατωµένο µικροδίκτυο λόγω της εφαρµογής του
περιορισµού στατικής ασφάλειας στο µικροδίκτυο (Πολιτική 2)

134

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΙΚΡΟ∆ΙΚΤΥΑ
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Γράφηµα 4.14 Οικονοµικό όφελους µε και χωρίς περιορισµό στατικής ασφάλειας σε σχέση µε τη
λειτουργία χωρίς µικροπηγές για την περίπτωση τoυ ελατωµένου µικροδικτύου

4.9.3.1 Επίδραση συνδυασµού προσφοράς Φορτίων και περιορισµών στατικής ασφάλειας
Στην περίπτωση όπου τα φορτία υποβάλουν προσφορές και ο MGCC προσπαθεί να έχει ικανή
ισχύ ώστε να ικανοποιήσει τα «Υψηλής» προτεραιότητας φορτία, µεταβάλλεται η ισχύς η οποία θα
πρέπει να είναι ενταγµένη ώστε να ικανοποιήσει τον περιορισµό αυτό σε σχέση µε την περίπτωση
που θεωρείται το συνολικό φορτίο του µικροδικτύου. Το γεγονός αυτό αναµένεται να έχει
επίπτωση τόσο στην οικονοµική λειτουργία όσο και στη συχνότητα τροφοδότησης των κρίσιµων
φορτίων σε περίπτωσεις σφάλµατος, όπως παρουσιάζεται στα παρακάτω γραφήµατα και τους
σχετικούς πίνακες.
Πιν. 4-21 Ανάλυση αποτελεσµάτων για το πλήρες µικροδίκτυο και µε εφαρµογή της Πολιτικής 1&2 µε
περιορισµούς στατικής ασφάλειας και προσφορές φορτίων µε παραλλαγή Α.

Επίπεδο
Τιµών

Επίπεδο
παραγωγή
ς ΑΠΕ
Υψηλό

Υψηλό
Χαµηλό

Υψηλό

Μέσο
Χαµηλό

Υψηλό

Χαµηλό
Χαµηλό

Εποχή
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο

∆ιείσδυση
∆Π (%)
40.89
46.14
44.28
50.83
34.6
37
37.1
41.51
17.25
15.53
22.3
26.32
11.79
7.25
15.05
19.55
34.19
26.37
33.85
37.26
1.75
2.3
2.85
2.8

Κόστος
Χωρίς ∆Π
1217.24
274.235
3318.72
1063.21
1217.24
274.235
3318.72
1063.21
130.74
94.01
127.96
117.75
130.74
94.01
127.96
117.75
33.44
25.99
33.79
37.77
33.44
25.99
33.79
37.77

Κόστος
µε ∆Π
652.53
161.37
1560.2
466.79
717.24
183.28
1778.5
541.27
121.08
86.35
110.86
105.53
127.88
93.95
119.2
114.54
34.19
26.37
33.85
37.26
35.45
28.2
35.83
39.8

Μεταβολή
Κόστους
€
%
564.71
112.87
1758.5
596.42
500
90.955
1540.2
521.94
9.66
7.66
17.1
12.22
2.86
0.06
8.76
3.21
-0.75
-0.38
-0.06
0.51
-2.01
-2.21
-2.04
-2.03

46.39
41.16
52.99
56.1
41.08
33.17
46.41
49.09
7.39
8.15
13.36
10.38
2.19
0.06
6.85
2.73
-2.24
-1.46
-0.18
1.35
-6.01
-8.5
-6.04
-5.37
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Στο Γράφηµα 4.15 συγκρίνεται η διείσδυση ∆Π για τους περιορισµούς στατικής ασφάλειας που
εξετάστηκαν. Η διείσδυση ∆Π παρουσιάζεται αυξηµένη για την περίπτωση των υψηλών τιµών,
εξαιτίας κυρίως της αποκοπής τροφοδοσίας των µη «κρίσιµων» φορτίων σύµφωνα µε τον Πιν.
4-10. Σηµαντική αύξηση της διείσδυσης ∆Π παρουσιάζεται και για την περίπτωση των χαµηλών
τιµών αγοράς, κυρίως εξαιτίας της δυνατότητας εξυπηρέτησης µεγάλου ποσοστού φορτίου. Η
µεταβολή της διείσδυσης έχει ως συνέπεια τη µεταβολή οφέλους, όπως παρουσιάζεται στο
Γράφηµα 4.16. Υπάρχει σηµαντική διαφορά κόστους στις περιόδους χαµηλών τιµών της αγοράς,
κατά τις οποίες το κόστος είναι πάντα µεγαλύτερο από το κόστος χωρίς µικροπηγές. Για τις υψηλές
τιµές η ωφέλεια για το µικροδίκτυο µπορεί να φτάσει την τιµή 39.9 €ct/kWh, ενώ σε 24 ώρη βάση
η ανηγµένη τιµή του οφέλους από τη λειτουργία µε τα κρίσιµα φορτία σε σχέση µε τη λειτουργία
µε τη θεώρηση του συνολικού φορτίου του µικροδικτύου είναι 13.67 €ct/kWh. Για την περίπτωση
της Πολιτικής 2, προκειµένου να µην υπάρχει απώλεια εισοδήµατος για το διαχειριστή θα πρέπει το
επιπλέον κόστος που θα µετακυλληθεί στους καταναλωτές να είναι το µέγιστο 0.69 €ct/kWh, ενώ
αν ανοιχθεί αυτή η τιµή σε 24ώρη λειτουργία, η αντίστοιχη τιµή θα είναι 0.087 €ct/kWh,
προκειµένου το όφελος να παραµένει σταθερό. Για τις χαµηλότερες τιµές το επιπλέον κόστος από
την προτεινόµενη λειτουργία στατικής ασφάλειας σε σχέση µε την λειτουργία µόνο µε µονάδες ∆Π
φτάνει το µέγιστο στην τιµή 0.562€ct/kWh, µε διαφορά κόστους σε 24 ώρη λειτουργία ίση µε
0.059€ct/kWh.
56
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Γράφηµα 4.15 Σύγκριση ποσοστών διείσδυσης µεταξύ των δύο πολιτικών περιορισµού στατικής
ασφάλειας τροφοδοσίας για το πλήρες µικροδίκτυο
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Γράφηµα 4.16 Σύγκριση όφελους λειτουργίας µεταξύ των δύο πολιτικών περιορισµού στατικής
ασφάλειας για το πλήρες µικροδίκτυο

Χωρίζοντας τα φορτία των καταναλωτών σε κρίσιµα και µη µπορεί να εξεταστεί πόσο συχνά
υπάρχει το ενδεχόµενο διακοπής τους σε περίπτωση αποφυγής διασύνδεσης µε το δίκτυο
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εφαρµόζοντας δυνατότητες αποκοπής φορτίων ή όχι. Η συχνότητα αποκοπής των κρίσιµων
φορτίων για τις 3 πιθανές λειτουργίες, µόνο µε ∆Π, µε ∆Π και περιορισµό στατικής ασφάλειας
συνολικού και µόνο κρισίµων φορτίων παρουσιάζεται στον Πιν. 4-22. Με τον περιορισµό στατικής
ασφάλειας για το συνολικό φορτίο επιτυγχάνεται βελτίωση της συχνότητας εξυπηρέτησης αυτών,
αλλά σε ποσοστά όχι µεγαλύτερα από 21%. Τα ίδια ποσοστά εξυπηρέτησης των κρίσιµων φορτίων
σε σχέση µε το πλήρες φορτίο επιτυγχάνονται αν στον περιορισµό στατικής ασφάλειας λαµβάνεται
το 100% των φορτίων. ∆ιαφοροποίηση ως προς την εξυπηρέτηση των κρίσιµων φορτίων
λαµβάνεται µόνο όταν ο περιορισµός στατικής ασφάλειας αναφέρεται σε αυτά τα φορτία. Τότε η
συχνότητα ανεπάρκειας τροφοδοσίας αυτών των φορτίων δεν υπερβαίνει το 75%, ποσοστό
µικρότερο από την καλύτερη επίδοση του περιορισµού του πλήρους φορτίου. Εποµένως από
πλευράς στατικής ασφάλειας για τα κρίσιµα φορτία είναι προτιµότερη η λειτουργία µε βάση των
διαχωρισµό των φορτία σε κρίσιµα και µη. Επιπλέον η συχνότητα µη τροφοδοσίας των µη
κρίσιµων φορτίων αυξάνεται ελάχιστα λόγω του περιορισµού τροφοδοσίας των κρίσιµων φορτίων
και όχι του πλήρους µικροδικτύου. Η εξυπηρέτηση όµως αυτή για τα κρίσιµα φορτία στις υψηλές
τιµές γίνεται µε σηµαντικά µικρότερο κόστος όπως παρουσιάστηκε στα προηγούµενα γραφήµατα.
Πιν. 4-22 Ανάλυση συχνότητας µη εξυπηρέρτησης κρίσιµων φορτίων των καταναλωτών του πλήρους
µικροδικτύου σε σφάλµα στο ανάντη δίκτυο

Επίπεδο
Τιµών

Επίπεδο
παραγωγής
ΑΠΕ

Υψηλό

Υψηλό
Χαµηλό

Υψηλό

Μέσο
Χαµηλό

Υψηλό

Χαµηλό
Χαµηλό

Εποχή

Με ∆Π χωρίς
περιορισµό
στατικής
ασφάλειας

Με ∆Π και
περιορισµό
στατικής
ασφάλειας
συνολικού
φορτίου

Με ∆Π και
περιορισµό
στατικής
ασφάλειας
κρίσιµων
φορτίων

Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

87.5
79.2
79.2
79.2
95.8
83.3
95.8
79.2
87.5
79.2
79.2
79.2
95.8
83.3
95.8
79.2
87.5
79.2
79.2
79.2
95.8
83.3
95.8
79.2

70.8
70.8
70.8
70.8
70.8
70.8
70.8
75
70.8
70.8
70.8
70.8
70.8
70.8
70.8
75
70.8
70.8
70.8
70.8
70.8
70.8
70.8
70.8

Τα αποτελέσµατα για τη συχνότητα τροφοδοσίας των κρίσιµων φορτίων του ελατωµένου
µικροδικτύου συνοψίζονται στον παρακάτω Πιν. 4-23. Για τις υψηλές τιµές αγοράς η συχνή ένταξη
µονάδων περιορίζει την αποκοπή κρίσιµων φορτίων, ακόµη και χωρίς την εφαρµογή περιορισµών
στατικής ασφάλειας, σε ποσοστό µικρότερο από το 50% του χρόνου. Η εφαρµογή περιορισµών
στατικής ασφάλειας µειώνει σηµαντικά τη συχνότητα τέτοιας αποκοπής, αλλά χωρίς να υπάρχει
διαφοροποίηση στα αποτελέσµατα µεταξύ περιορισµού κρίσιµων ή όλων των φορτίων. Το γεγονός
ότι η διείσδυση ∆Π µειώνεται µε τη µείωση των τιµών της αγοράς αυξάνει τη συχνότητα µη
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τροφοδοσίας των κρίσιµων φορτίων και ειδικά στην περίοδο χαµηλών τιµών. Η ικανοποίηση του
περιορισµού στατικής ασφάλειας µειώνει σηµαντικά αυτά τα ποσοστά. Ο διαχωρισµός κρίσιµων
και µη φορτίων κατά την επιλογή των µονάδων που θα λειτουργήσουν αυξάνει σηµαντικά την
ασφάλεια τροφοδοσίας των κρίσιµων φορτίων που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη από αυξηµένη
αξιοπιστία. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα από την εφαρµογή του περιορισµού µόνο για τα κρίσιµα
φορτία παρουσιάζονται στους Πιν. 4-24 και Πιν. 4-25 για τις πολιτικές 1 και 2 αντίστοιχα, ενώ
γραφική αναπαράσταση του κόστους παρουσιάζεται στο Γράφηµα 4.17.
Πιν. 4-23 Ανάλυση συχνότητας µη τροφοδοσίας κρίσιµων φορτίων του ελατωµένου µικροδικτύου

Επίπεδο
Τιµών

Επίπεδο
παραγωγής
ΑΠΕ

Υψηλό

Υψηλό
Χαµηλό

Υψηλό

Μέσο
Χαµηλό

Υψηλό

Χαµηλό
Χαµηλό

Εποχή

Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο

Με ∆Π χωρίς
περιορισµό
στατική
ασφάλεια
41.67
41.67
45.83
29.17
54.17
50
45.83
45.83
91.67
70.83
66.67
58.33
100
100
75
79.17
100
100
100
100
100
100
100
100

Με ∆Π και
περιορισµό
στατικής
ασφάλειας
συνολικού φορτίου
20.83
8.33
16.67
4.17
25
16.67
20.83
20.83
20.83
16.67
20.83
16.67
29.17
20.83
25
20.83
20.83
16.67
20.83
16.67
29.17
20.83
25
20.83

Με ∆Π και
περιορισµό
στατικής
ασφάλειας
κρίσιµων
φορτίων
20.83
8.33
16.67
4.17
25
16.67
20.83
16.67
20.83
8.33
16.67
4.17
25
16.67
20.83
16.67
20.83
8.33
16.67
4.17
25
16.67
20.83
16.67

Πιν. 4-24 Ανάλυση αποτελεσµάτων για το ελατωµένο µικροδίκτυο και µε εφαρµογή της Πολιτικής 1
µε περιορισµούς στατικής ασφάλειας και προσφορές φορτίων µε παραλλαγή Α.

Επίπεδο
Τιµών

Επίπεδο
παραγωγή
ς ΑΠΕ
Υψηλό

Υψηλό
Χαµηλό

Μέσο

Υψηλό

Εποχή
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι

∆ιείσδυση
∆Π (%)
86.76
89.12
87.49
90.95
80.59
78.89
80.53
83.34
51.75
49.57
50.85

Κόστος
Χωρίς ∆Π
395.53
92.41
985.93
351.8
395.53
92.41
985.93
351.8
47.14
33.23
43.46

Κόστος
µε ∆Π
49.5
30.87
40.48
30.2
62.9
42.11
54.03
47.01
36.93
25.16
29.06

Μεταβολή
Κόστους
€
%
346.03
61.54
945.45
321.6
332.63
50.3
931.9
304.79
10.21
8.07
14.4

87.49
66.59
95.89
91.42
84.1
54.43
94.52
86.64
21.66
24.29
33.13
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Χαµηλό

Υψηλό

Χαµηλό
Χαµηλό

Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο

68.73
37.71
27.53
39.86
52.37
25.98
36.02
31.5
36.85
11.26
13.49
14.48
15.07

42.47
47.14
33.23
43.46
42.47
13.29
10.16
13.11
14.38
13.29
10.16
13.11
14.38

28.44
44.13
32.92
36.78
37.22
15.96
12.34
14.76
14.91
17.87
14.42
17.27
18.08

14.03
3.01
0.31
6.68
5.25
-2.67
-2.18
-1.65
-0.53
-4.58
-4.26
-4.16
-3.7

33.04
6.39
0.93
15.37
12.36
-20.09
-21.44
-12.55
-3.66
-34.46
-41.91
-31.69
-25.7

Όφελος Λειτουργίας (%)

Για τις περιόδους υψηλών τιµών το γεγονός ότι ούτως ή άλλως αποκόπτονται φορτία, Πιν. 4-10,
άλλα και το γεγονός ότι απαιτείται να εξυπηρετηθεί µέρος κι όχι το σύνολο του φορτίου από τις
τοπικές µονάδες, µειώνει τις εκκινήσεις µονάδων και κατ’ επέκταση το λειτουργικό κόστος για το
µικροδίκτυο για τα ίδια επίπεδα συχνότητας τροφοδοσίας των κρίσιµων φορτίων. Η µείωση του
κόστους για την περίοδο υψηλών τιµών σε σχέση µε τον περιορισµό στατικής ασφάλειας όλων των
εξυπηρετούµενων φορτίων είναι το µέγιστο για 24 ωρη επιβάρυνση 1.56€ct/kWh µε µέγιστη ωριαία
τιµή την τιµή 24.6€ct/kWh.
Με τη µείωση των τιµών αγοράς, δεν αποκόπτονται χαµηλής προτεραιότητας φορτία και καθώς
είναι συχνότερα εφικτό να ικανοποιηθεί ο περιορισµός µικρότερης ζήτησης από εκείνης του
πλήρους µικροδικτύου εκκινούν συχνότερα µονάδες, Γράφηµα 4.18, οδηγώντας σε αύξηση του
λειτουργικού κόστους ειδικά για τις περιόδους χαµηλής παραγωγής από ΑΠΕ. Ειδικά για τις
χαµηλές τιµές αγοράς το κόστος για το µικροδίκτυο είναι σηµαντικά αυξηµένο, φτάνοντας ακόµη
και το 40%, σε σχέση µε τη λειτουργία χωρίς µικροπηγές. Σε αυτές τις τιµές, η µέση 24 ωρη
επιβάρυνση λόγω του διαχωρισµού των φορτίων θα είναι 0.365€ct/kWh, ενώ η µέγιστη ωριαία τιµή
φτάνει τα 1.14€ct/kWh.
Αν αναχθεί το επιπλέον κόστος της επίτευξης της µέγιστης δυνατής εξυπηρέτησης στα κρίσιµα
φορτία ανά εξυπηρετούµενη kWh, η προκύπτουσα τιµή για τη διάρκεια ενός 24 ώρου θα είναι
0.383 €ct/kWh ενώ η µέγιστη ανά ώρα διαφορά είναι 1.49€ct/kWh σε σύγκριση µε την
οικονοµικότερη λειτουργία του µικροδικτύου.
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Γράφηµα 4.17 Σύγκριση όφελους λειτουργίας µε περιορισµό στατικής ασφάλειας για πλήρες ή
ποσοστό του φορτίου για το ελατωµένο µικροδίκτυο.
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Γράφηµα 4.18 Σύγκριση διείσδυσης ∆Π συγκρίνοντας περιορισµούς στατικής ασφάλειας για το
ελατωµένο µικροδίκτυο

Τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή της πολιτικής 2 παρουσιάζουν µεγαλύτερα ποσοστά οφέλους
από εκείνα της πολιτικής 1, λόγω της πώλησης ενέργειας στο ανάντη δίκτυο. Οι ποιοτικές
παρατηρήσεις για την επίδραση της ακολουθούµενης πολιτικής είναι όµοιες µε την περίπτωση της
Πολιτικής 1. Για το διαχειριστή του δικτύου ο οποίος έχει ως στόχο τη µεγιστοποίηση του όφελους
του, ο περιορισµός της στατικής ασφάλειας κρίσιµων φορτίων επιφέρει απώλεια εσόδων. Για να
αντισταθµιστεί αυτή η απώλεια εσόδων το µέσο και µέγιστο µετακυλλυόµενο κόστος στα κρίσιµα
φορτία ανάλογα µε τα επίπεδα τιµών θα δίνεται από τον Πιν. 4-26.
Πιν. 4-25 Ανάλυση αποτελεσµάτων για το ελατωµένο µικροδίκτυο και µε εφαρµογή της Πολιτικής 2
µε περιορισµούς στατικής ασφάλειας και προσφορές φορτίων µε παραλλαγή Α.

Επίπεδο
Τιµών

Επίπεδο

Εποχή

παραγωγής

ΑΠΕ
Υψηλό

Υψηλό
Χαµηλό

Υψηλό

Μέσο
Χαµηλό

Υψηλό

Χαµηλό
Χαµηλό

Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειµώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο

∆ιείσδυση
∆Π (%)
110.69
121.92
118.52
131.24
95.11
99
98.55
109.65
54.38
49.57
65.45
83.67
40.34
31.35
46.54
63.03
25.98
36.02
31.5
36.85
11.26
13.49
14.48
15.07

Κόστος
Χωρίς ∆Π
395.53
92.41
985.93
351.8
395.53
92.41
985.93
351.8
47.15
33.22
43.46
42.47
47.14
33.22
43.46
42.47
13.29
10.16
13.11
14.38
13.29
10.16
13.11
14.38

Κόστος
µε ∆Π
-3.55
12.59
-309.5
-76.1
61.27
34.78
-89.47
-2.51
36.93
25.16
27.32
28.05
44.13
32.92
36.5
36.85
15.96
12.34
14.76
14.91
17.87
14.42
17.27
18.08

Μεταβολή
Κόστους
€
%
399.09
79.82
1295.4
427.9
334.26
57.62
1075.4
354.32
10.21
8.07
16.14
14.43
3.01
0.31
6.96
5.62
-2.67
-2.18
-1.65
-0.53
-4.58
-4.26
-4.16
-3.7

100.9
86.38
131.39
121.63
84.51
62.36
109.07
100.71
21.66
24.29
37.14
33.97
6.39
0.93
16.02
13.24
-20.09
-21.44
-12.55
-3.66
-34.46
-41.91
-31.69
-25.7

Πιν. 4-26 Μετακυλλυόµενο κόστος στα κρίσιµα φορτία του ελατωµένου µµικροδικτύου για 24 ωρη
λειτουργία λόγω βελτίωσης συχνότητας τροφοδοσίας
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Επίπεδο Τιµών

Μέση Τιµή
€ct/kWh

Μέγιστη Τιµή
€ct/kWh

0.05
0.03
Υψηλό
0.13
0.096
Μέσο
0.469
0.417
Χαµηλό
Οι τιµές που περιγράφονται στον Πιν. 4-26 είναι οι ανηγµένες τιµές στο 24ώρο. Παρατηρείται ότι
στις χαµηλότερες τιµές η επιβάρυνση είναι σηµαντικά µεγαλύτερη και µε δεδοµένες τις
χαµηλότερες τιµές χρέωσης, η ποσοστιαία επιβάρυνση είναι σηµαντικά µεγαλύτερη. Με δεδοµένο
ότι σε συγκεκριµένες ώρες απαιτείται η εκκίνηση µονάδων για την ικανοποίηση του περιορισµού
στατικής ασφάλειας, υπολογίστηκε η µέγιστη ανηγµένη και ανά ώρα επιβάρυνση εξαιτίας της
ικανοποίησης αυτού του περιορισµού και η οποία για την περίπτωση του συνδυασµού χαµηλής
παραγωγής ΑΠΕ-χαµηλών τιµών φτάνει την τιµή 1.5 €ct/kWh.
4.9.3.2 Συνοπτικά συµπεράσµατα από την εφαρµογή περιορισµών στατικής ασφάλειας
Από την παραπάνω συγκριτική ανάλυση της λειτουργίας µε περιορισµούς στατικής ασφάλειας σε
σχέση µε τις υπόλοιπες µορφές προτεινόµενης λειτουργίας, γίνεται φανερό ότι σε δίκτυα µε
υψηλότερη διείσδυση µονάδων ΑΠΕ το κόστος εξυπηρέτησης αυτού του περιορισµού παρουσιάζει
σηµαντικά µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση από εκείνο σε δίκτυα µε χαµηλότερη διείσδυση.
Μάλιστα στις χαµηλές τιµές το κόστος εξυπηρέτησης γίνεται µεγαλύτερο από εκείνο χωρίς
µικροπηγές, κόστος το οποίο πρέπει να µετακυλληθεί στους καταναλωτές. Σε αυτήν την περίπτωση
η ποσοστιαία αύξηση του κόστους είναι σηµαντική αλλά όχι και οι απόλυτες τιµές. Τα οικονοµικά
αποτελέσµατα καθώς και η επάρκεια τροφοδοσίας επιδεινώνονται µε τη µείωση παραγωγής από
ΑΠΕ.
Ο διαχωρισµός των φορτίων, σε κρίσιµα και µη, συµβάλλει στην βελτίωση της επάρκειας
τροφοδοσίας των φορτίων που πραγµατικά έχουν µεγαλύτερη αξία για τους χρήστες. Για την
περίπτωση των υψηλών τιµών, η διακοπή τροφοδοσίας κάποιων καταναλωτών οδηγεί στην
διατήρηση του κόστους σε παρόµοια επίπεδα σε σχέση µε τη λειτουργία χωρίς περιορισµούς
στατικής ασφάλειας. Μάλιστα το ίδιο επίπεδο ασφάλειας τροφοδοσίας των κρίσιµων φορτίων
επιτυγχάνεται µε σηµαντικά µικρότερο κόστος σε σύγκριση µε την περίπτωση όπου το κριτήριο
επιλογής των µονάδων είναι το συνολικό φορτίο του µικροδικτύου. Χαρακτηριστικά το µέγιστο
επιπλέον ανηγµένο κόστος για τον περιορισµό στατικής ασφάλειας συνολικού φορτίου σε σύγκριση
µε τον περιορισµό στατικής ασφάλειας των κρίσιµων φορτίων, όπως δίνεται από τον Πιν. 4-27, θα
είναι πολύ µεγαλύτερο τόσο για το ωριαίο, όσο και για το µέσο 24 ώρο κόστος. Παρατηρείται
λοιπόν ότι µε σχετικά χαµηλή επιβάρυνση ένας καταναλωτής µπορεί να απολαµβάνει σηµαντικά
µεγαλύτερο επίπεδο επάρκειας τροφοδοσίας των κρίσιµων φορτίων του. Χωρίς αυτόν τον
διαχωρισµό των φορτίων, για ίδια επίπεδα επάρκειας τροφοδοσίας το κόστος θα είναι σηµαντικά
µεγαλύτερο. Για την περίπτωση των χαµηλών τιµών η επιβάρυνση των καταναλωτών από την
λειτουργία επάρκειας για τα κρίσιµα φορτία σε σχέση µε την επάρκεια για το πλήρες µικροδικτύου
θα δίνεται από τον Πιν. 4-28. Η διαφορά επιβάρυνσης δεν είναι σηµαντική σε σχέση µε την
αυξηµένη ωφέλεια της προτεινόµενης λειτουργίας
Πιν. 4-27 Μέγιστο επιπρόσθετο ανηγµένο κόστος λόγω των περιορισµών στατικής ασφάλειας
(€ct/kWh)

Πλήρες Μικροδίκτυο
Στατική ασφάλεια

Μέγιστο Ωριαίο
Κόστος
Μέγιστο
24
ώρο κόστος

Στατική
ασφάλεια+DSB

Ελατώµενο Μικροδίκτυο
Στατική ασφάλεια

Στατική
ασφάλεια +DSB

39.9

0.69

24.6

1.5

13.7

0.087

0.365

0.383

Πιν. 4-28 Μέγιστη επιβάρυνση σε €ct/kWh της συµµετοχής των φορτίων σε σχέση µε τον περιορισµό
στατικής ασφάλειας για το συνολικό φορτίο του µικροδικτύου
Πλήρες
Μειωµένο
Μικροδίκτυο
Μικροδίκτυο
0.562
1.14
Μέγιστο Ωριαίο Κόστος
0.059
0.365
Μέγιστο 24 ώρο κόστος
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Επίδραση των περιορισµών τάσης

Στην υπό-ενότητα 4.5.2 εξετάστηκε το ζήτηµα της απαραίτητης έγχυσης ισχύος σε περίπτωση
παραβίασης των ορίων της τάσης, όταν δεν είναι γνωστό σε ποιο σηµείο πρέπει να εγχυθεί η τάση.
Για τον υπολογισµό της µέγιστης παραγωγής που πρέπει να εγχυθεί από τις τοπικές µονάδες ώστε
να ανυψωθεί η τάση στα επιθυµητά επίπεδα και πάντα σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα
χρησιµοποιείται η (4.15). Για το τυπικό πλήρες µικροδίκτυο του Σχ 4.12 θεωρείται ότι ο
συντελεστής φορτίου για τους οικιακούς και εµπορικούς καταναλωτές είναι 0.85 επαγωγικός, ενώ
για τον βιοτεχνικό είναι 0.9 επαγωγικός. Τα στοιχεία των γραµµών περιλαµβάνονται στο [185] και
τα αποτελέσµατα από τα επίπεδα τάσης στους κόµβους του δικτύου χωρίς την προσθήκη τοπικών
πηγών σε ανά µονάδα τιµές (Vbase=400V και Sbase=100kVA) παρουσιάζονται στα παρακάτω
γραφήµατα. Για καλύτερη ανάγνωση των γραφηµάτων απεικονίζονται οι χρονοσειρές της τάσης για
τη µέγιστη και την ελάχιστη τάση ανά αναχώρηση για τους κόµβους, όπως προέρχεται από
εκτέλεση προγράµµατος ροής φορτίου µε τη βοήθεια της µεθόδου Newton Raphson.
Τάσεις στην αναχώρηση 1-Οικιακοί καταναλωτές
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Γράφηµα 4.19 Οι χρονοσειρές της τάσης ανά Κόµβο στην αναχώρηση των οικιακών καταναλωτών
Τάσεις στην αναχώρηση 3

Αναχώρηση 2- Βιοτεχνικοί καταναλωτές
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Γράφηµα 4.20 Οι χρονοσειρές τις τάσης στο βιοτεχνικό καταναλωτή (αριστερά) και στους εµπορικούς
καταναλωτές (δεξιά)

Η µέγιστη πτώση τάσης χωρίς τις µικροπηγές φτάνει το 4.1% ενώ σε καµία περίπτωση και σε
κανένα κόµβο δεν παρατηρείται παραβίαση του ορίου της πτώσης τάσης του 5%.
Για µια ηµέρα µε σχετικά υψηλές τιµές του ApX, για την οποία το πρόγραµµα κατανοµής
παρουσιάζεται στο παρακάτω Γράφηµα 4.21,υπολογίζονται εκ νέου οι ροές στις γραµµές και τις
τάσεις στους κόµβους. Σε αυτήν την περίπτωση οι τοπικές µονάδες παραγωγής θεωρείται ότι µε τη
βοήθεια καταλλήλων διατάξεων ηλεκτρονικών ισχύος παράγουν ισχύ µε µηδενικό συντελεστή
ισχύος, εποµένως επηρεάζουν µόνο την έγχυση ενεργού ισχύος στο δίκτυο.
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Γράφηµα 4.21 Η κατανοµή των µικροπηγών για την εξεταζόµενη ηµέρα

Με την προσθήκη των µικροπηγών οι αναµενόµενες τιµές της τάσης αναµένεται να αυξηθούν,
καθώς µειώνονται οι απώλειες στις γραµµές διανοµής λόγω της µείωσης της µεταφερόµενης
ισχύος. Η µεγαλύτερη µεταβολή τάσης παρουσιάζεται στους κόµβους που ανήκουν στην
αναχώρηση µε τις µικροπηγές και η οποία φτάνει έως και 2.5%, όταν οι µικροπηγές λειτουργούν
στη µέγιστη ισχύ τους, όπως χαρακτηριστικά παριστάνει το παρακάτω Γράφηµα 4.22. Η τάση στις
υπόλοιπες αναχωρήσεις αναµένεται να επηρεασθεί ελαφρά το πολύ µέχρι 0.2%, λόγω της µείωσης
της πτώσης τάσης στα τυλίγµατα του Μ/Σ Μ.Τ/Χ.Τ. Με τον τρόπο αυτό η πτώση τάσης στην
αναχώρηση 2 µειώνεται σε επίπεδα µικρότερα του 4%, σε αντίθεση µε την περίπτωση χωρίς την
∆Π που παραµένει µεγαλύτερη του 4%. Η µέγιστη πτώση τάσης σε όλο το δίκτυο παρατηρείται
στον κόµβο 7 κατά τη διάρκεια της 20ης ώρας της ηµέρας φτάνοντας το 4.13%.
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Γράφηµα 4.22 ∆ιάγραµµα της τάσης στην περίπτωση της προτεινόµενης λειτουργίας για την
αναχώρηση 1

4.9.4.1 Αντιµετώπιση Παραβίασης Επιπέδων Τάσης
Αν υποθέσουµε για το παραπάνω στιγµιότυπο 24 ωρης λειτουργίας του µικροδικτύου ότι κανένας
καταναλωτής δεν επιθυµεί να έχει επίπεδα τάσης µικρότερα του 0.96 α.µ, στις ώρες 20 και 21 κατά
τις οποίες η πτώση τάσης υπερβαίνει το 4% στον κόµβο 7, θα πρέπει να προσφερθεί ενεργός ισχύς
σε κάποιο σηµείο του δικτύου. Χρησιµοποιώντας την (4.15) υπολογίζεται η ελάχιστη ενεργός
ισχύς, ανεξάρτητα τοπολογίας η οποία πρέπει να προσφερθεί για να ανυψώσει τις τάσεις. Στη
συγκεκριµένη περίπτωση απαιτείται έγχυση το πολύ 26.67kW για την 20η ώρα και 2.53kW για την
21η ώρα. Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών δεν ήταν συµφέρουσα η λειτουργία των µικροπηγών,
ώστε να αυξηθεί η παραγωγή λειτουργούσας µικροπηγής. Για αυτές τις 2 ώρες λοιπόν επιλέγεται
από τους αλγορίθµους οικονοµικού προγραµµατισµού να λειτουργήσει η µονάδα µε το µικρότερο
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κόστος λειτουργίας που στην προκειµένη περίπτωση είναι η ΜΤ. Αυτή η µονάδα τυγχάνει να είναι
στον κόµβο 7 και δίνει την καλύτερη προσφορά τιµής. Το σηµείο λειτουργίας είναι εκείνο το οποίο
απαιτείται για να διατηρήσει την τάση στα επιθυµητά επίπεδα. Τα παρακάτω γραφήµατα
παρουσιάζουν τη µεταβολή της τάσης στην αναχώρηση των οικιακών καταναλωτών για τις
επίµαχες ώρες πριν και µετά τη λειτουργία των µικροπηγών. Όπως αναµενόταν η διόρθωση της
τάσης ήταν σηµαντική για την περίπτωση του επίµαχου κόµβου φτάνοντας το 1.05%. Για τις άλλες
αναχωρήσεις η αύξηση της τάσης ήταν σχεδόν αµελητέα 0.08% και 0.01 % για την 20η και την 21 η
ώρα αντίστοιχα.

Γράφηµα 4.23 Μεταβολή στις τάσεις της αναχώρησης 1 εξαιτίας τη λειτουργίας των µικροπηγών.

Η επιλογή της εκκίνησης µονάδας ενώ δεν ήταν σε λειτουργία για την εξυπηρέτηση του
περιορισµού τάσης επέφερε επιπλέον κόστος λειτουργίας για την πολιτική 1 ή απώλεια εσόδων για
το διαχειριστή για την πολιτική 2 ίσο µε 1.29 €. Αυτό το ποσό αν µετακυλληθεί ισόποσα στους
καταναλωτές για τη συγκεκριµένη περίοδο, ισοδυναµεί µε 0.347€ct/kWh.
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4.9.5

Προσδιορισµός ορίων ανταλλαγής ισχύος µε χρήση ΠΡΦ

Για τον προσδιορισµό της απαιτούµενης εγχυόµενης ισχύος σε περίπτωση παραβίασης της τάσης
όταν αυτή καθορίζεται µε ντετερµινιστικό τρόπο µπορεί να χρησιµοποιηθεί η απλούστερη
προσέγγιση της υπό-ενότητας 4.5.2, µε τα σχετικά αποτελέσµατα της υπό-ενότητας 4.9.4. Για την
περίπτωση πιθανοτικής θεώρησης του µικροδικτύου και εκµετάλλευσης της τοπολογίας του
δικτύου µπορεί να εφαρµοστεί η µεθοδολογία που παρουσιάστηκε στην υπό –ενότητα 4.5.3.
Σχετικά αποτελέσµατα από την εφαρµογή της µεθοδολογίας αυτής σε ελαφρά τροποποιηµένο το
τυπικό µικροδίκτυο του Σχ. 4.11 µόνο µε µονάδες ΑΠΕ, εξετάστηκαν 3 χαρακτηριστικές
περιπτώσεις µε βάση ισχύος τα 100 kVA και βασική τάση τα 400 V :
a) Υψηλή ζήτηση (2.7αµ) χωρίς µικροπηγές
b) Ίση ζήτηση µε το α) αλλά και υψηλή παραγωγή από τις µικροπηγές, ώστε να βρεθεί η επίδραση
που η διεσπαρµένη παραγωγή έχει σε τέτοια ζήτηση.
c) Χαµηλή ζήτηση (0.7αµ) αλλά και υψηλή παραγωγή από τις µικροπηγές, ώστε να βρεθεί η
επίδραση της υψηλής διείσδυσης.
Τα χαρακτηριστικά για τον υπολογισµό της µοντελοποίησης της ζήτησης των καταναλωτών
παρουσιάζονται στον Πιν. 4-29, όπου υποτέθηκε κανονική κατανοµή της ζήτησης
Πιν. 4-29 ∆ιάφοροι τύποι καταναλωτών και τα χαρακτηριστικά τους για την ΠΡΦ.
Τύπος Καταναλωτή

Οικιακός
Βιοτεχνικός
Εµπορικός

Ποσοστό ζήτησης

37.62%
30.16%
32.22%

Τυπική απόκλιση

10%
8%
10%

Μέγιστη Ισχύς (α.µ.)

1.18
0.7
0.84

Αναφορικά µε τις µονάδες ΑΠΕ για την αιολική παραγωγή θεωρήθηκε ότι είναι ίση 0.1 αµ µε
χαρακτηριστική καµπύλη [186] και για την ηλιακή ενέργεια η εγκατεστηµένη ισχύς ήταν 0.13 α.µ.
Το επιθυµητό όριο για την τάση στους κόµβους του µικροδικτύου είναι η τάση να παρουσιάζει µε
πιθανότητα µικρότερη από 5%. τιµή είναι µικρότερη από 95%. Αντίστοιχη πιθανότητα θεωρείται
για την παραβίαση της τάσης άνω του 1.05 α.µ.
Γι’ αυτά τα σενάρια λειτουργίας υπολογίστηκε η κατανοµή της τάσης σε κάθε κόµβο και
εκτιµήθηκε η απαιτούµενη έγχυση ή απορρόφηση ισχύος, ώστε η πιθανότητα παραβίασης των
ορίων τάσης του συστήµατος να µην είναι µεγαλύτερη από κάποιο καθορισµένο ποσοστό.
Για τον κόµβο 7 του µικροδικτύου, εντοπίστηκε να παρουσιάζεται η µεγαλύτερη πτώση τάσης
κατά το σενάριο λειτουργίας χωρίς το µικροδίκτυο µε τη χρήση µέσων τιµών. Η αναµενόµενη µέση
τιµή της τάσης στο ζυγό αυτό είναι 0.956αµ, τιµή για την οποία δεν θεωρείται ότι υπάρχει
παραβίαση της τάσης στο δίκτυο. Όµως η πιθανοτική προσέγγιση για τον υπολογισµό της τάσης
έχει σαν αποτέλεσµα την παραγωγή της κατανοµής που παρουσιάζεται στο Γράφηµα 4.24. Από
αυτό το γράφηµα φαίνεται ότι υπάρχει σηµαντική πιθανότητα να παραβιάζεται το όριο τάσης του
0.95 αµ. Πράγµατι το 5% εκατοστιαίο σηµείο της σ.π.π της τάσης του κόµβου 7 που απεικονίζεται
στο Γράφηµα 4.24 είναι ίσο µε 0.945αµ. Αυτή η τιµή είναι η τιµή που θεωρείται για την µεταβλητή
min
V . Παραβίαση του επιπέδου τάσης παρουσιάζεται επίσης και στον κόµβο 6. Ακόµη και µε
υψηλή παραγωγή των ΑΠΕ στον κόµβο 7 το 5% εκατοστιαίο σηµείο είναι 0.949αµ.
Γι’ αυτές τις περιπτώσεις εξετάστηκε η δυνατότητα τοποθέτησης συσκευής αποθήκευσης
ενέργειας, αµέσως µετά το µετασχηµατιστή ΜΤ/ΧΤ κόµβος 1, όσο και σε έναν ενδιάµεσο κόµβο,
τον κόµβο 4. Τα αποτελέσµατα από τις 2 αυτές αναλύσεις συνοψίζονται στον Πιν. 4-30 και στον
Πιν. 4-31, αντίστοιχα.
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Γράφηµα 4.24 Κατανοµή της τάσης στον κόµβο 7
Πιν. 4-30 Αποτελέσµατα για τις περιπτώσεις που µελετήθηκαν-∆ιάταξη αποθήκευσης στη Χ.Τ του
µετασχηµατιστή

Σενάριο

Αναγκαστική αποθήκευση
ενέργειας ή έγχυση

Ανώτερο Όριο
Αποθήκευσης
(∆PS)

Ανώτερο όριο
έγχυσης (∆PI)

5.28
0
52.28
A
0.92
0
52.07
B
0
45.48
45.82
C
Από τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι φανερό ότι χρειάζεται σηµαντική έγχυση ισχύος
προκειµένου να βελτιωθεί το προφίλ των τάσεων αν η αποθηκευτική διάταξη είναι αµέσως µετά το
τύλιγµα του µετασχηµατιστή για την περίπτωση χωρίς µικροπηγές. Τούτο οφείλεται στο γεγονός
ότι η τιµή της ωµικής αντίστασης για τις σχέσεις (4.33) και (4.34) είναι η τιµή του τυλίγµατος του
µετασχηµατιστή, η οποία είναι σηµαντικά µικρότερη σε σχέση µε τις ωµικές αντιστάσεις των
καλωδίων που χρησιµοποιούνται. Η προσθήκη έστω και της µικρής ισχύος διεσπαρµένης
παραγωγής, µε διείσδυση µικρότερη του 10%, αφ’ ενός µειώνει την παραβίαση της τάσης και
αφετέρου µειώνει σηµαντικά την ανάγκη για έγχυση ενεργού ισχύος για να βελτιωθεί το προφίλ
των τάσεων. Στα σενάρια A και B, δεν υπάρχει λόγος για να αποθηκευτεί ενέργεια αφού υπάρχει
ανάγκη για έγχυση ισχύος για να βελτιωθεί το προφίλ των τάσεων. Στο σενάριο C η ισχύς που
µπορεί να εγχυθεί στο δίκτυο είναι πολύ µεγαλύτερη από την ικανότητα µεταφοράς των
διασυνδετικών γραµµών.
Η σηµαντικά µικρότερη ισχύς της αποθηκευτικής διάταξης όταν υπάρχει τοπική παραγωγή, µας
οδηγεί στην διερεύνηση των αποτελεσµάτων αν εγκατασταθεί διάταξη αποθήκευσης εντός του
µικροδικτύου, και στον ίδιο κόµβο µε τη µέγιστη παραβίαση της τάσης. Τα σχετικά αποτελέσµατα
από την προσθήκη αποθηκευτικής διάταξης στον κόµβο 4 παρουσιάζονται στον Πιν. 4-31. Πάλι η
εγκατεστηµένη διεσπαρµένη παραγωγή µειώνει σηµαντικά την ανάγκη για έγχυση ενεργού ισχύος.
Πιν. 4-31 Αποτελέσµατα για τις περιπτώσεις που µελετήθηκαν-∆ιάταξη αποθήκευσης σε ενδιάµεσο
κόµβο.

Σενάριο
A
B
C

Αναγκαστική αποθήκευση
ενέργειας ή έγχυση
0.262
0.046
0

Ανώτερο Όριο
Αποθήκευσης
(∆PS)

Ανώτερο όριο
έγχυσης (∆PI)

0
0
1.54

2.53
2.08
1.43

146

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΙΚΡΟ∆ΙΚΤΥΑ

Σε αυτήν την περίπτωση η ισχύς που µπορεί να δοθεί στο δίκτυο χωρίς να δηµιουργήσει
προβλήµατα υπερτάσεων είναι αισθητά µικρότερη από ότι αν η αποθηκευτική διάταξη τοποθετηθεί
στο τύλιγµα Χ.Τ του µετασχηµατιστή. Έτσι στο σενάριο C, δεν µπορεί να αποθηκευτεί µεγαλύτερη
ισχύς από 1.54 αµ ή να εγχυθεί ισχύς µεγαλύτερη από 1.43 αµ χωρίς να δηµιουργηθεί κάποιο
πρόβληµα σε κάποια από τις τάσεις.
Με αυτή τη µεθοδολογία µπορεί να εκτιµηθεί και το όριο παραγωγής για το οποίο δεν πρόκειται να
υπάρξει πρόβληµα αν παραχθεί από τις µονάδες του µικροδικτύου καθώς και την τυχόν ανάγκη για
αύξηση της παραγωγής.

4.9.6

Αποτελέσµατα από την ανάλυση για περιβαλλοντικές
µικροδικτύων και τη συµµετοχή στο εµπόριο ρύπων

επιπτώσεις

Χρησιµοποιώντας δεδοµένα από το ΣΗΕ Κρήτης και λαµβάνοντας υπ’ όψιν µικρή διείσδυση
µικροδικτύων, αποτιµήθηκαν οι εκπεµπόµενοι ρύποι που αποφεύχθηκαν κατά τη διάρκεια ενός
έτους από την οικονοµική λειτουργία του Μικροδικτύου για τις τρεις πρώτες µεθόδους
περιβαλλοντικής αποτίµησης που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 3, υπό-ενότητα 3.2, Μεθοδολογία
Ρύπων (ΜΡ) 1-3 αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα αυτά συνοψίζονται στον Πιν. 4-32. Στη συνέχεια
θεωρήθηκε ότι ο MGCC αδιαφορεί για την οικονοµικότητα της λειτουργίας του µικροδικτύου και
ενδιαφέρεται να µειώσει τους συνολικούς ρύπους που οφείλονται στη ζήτηση ενέργειας, ανάλογα
µε την πληροφορία την οποία διαθέτει για τους ρύπους του ανάντη δικτύου. Τα αποτελέσµατα από
την ανάλυση αυτή µε στόχο την ελαχιστοποίηση του CO2 παρουσιάζονται στον Πιν. 4-33. Για τους
υπολογισµούς της βέλτιστης περιβαλλοντικά λειτουργίας, η διαθεσιµότητα των µονάδων που
καταναλώνουν καύσιµο θεωρήθηκε ίση µε 90% και 95 % για το FC και την MT, αντίστοιχα,
σύµφωνα µε την [187]. Η διανοµή των ωρών µη διαθεσιµότητας στη διάρκεια του έτους έγινε όταν
συµπληρώνονται 2000-3000 ώρες λειτουργίας των µονάδων, τυπική πρακτική για τη συντήρηση
των διαφόρων µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Από την ανάλυση παρατηρήθηκε ότι µε τη γνώση της 24-ωρης τυπικής καµπύλης εκποµπών CO2
η Μικροτουρµπίνα θα λειτουργούσε για περίπου 70% του έτους γιατί θα ήταν πιο ρυπογόνος από
την κρίσιµη µονάδα του συστήµατος που σε αρκετές περιπτώσεις ήταν η µονάδα diesel. Το γεγονός
αυτό δεν είναι αντιληπτό µε τη χρήση µέσων µηνιαίων ή ετήσιων τιµών εκποµπών του ΣΗΕ
Κρήτης οι οποίες είναι σαφώς υψηλότερες από εκείνες της Μικροτουρµπίνας (σύγκριση δεδοµένων
πινάκων Πιν. 3-2 και Πιν. 3-18 ή Πιν. 3-19), οπότε και εκείνη λειτουργεί όποτε είναι διαθέσιµη.
Επιπλέον µε την αποτίµηση των ρύπων µε τη µέθοδο 3 είναι φανερό ότι η διεσπαρµένη παραγωγή
µπορεί να έχει σηµαντικά µεγαλύτερη επίπτωση στη µείωση των εκποµπών ρύπων του
συγκεκριµένου ΣΗΕ από ότι εκτιµάται µε τη χρήση µέσων τιµών εκποµπών ρύπων κατά 40%.
Πιν. 4-32 Αποτίµηση των ρύπων (kg) που αποφεύγονται από την οικονοµική λειτουργία του
µικροδικτύου

Ρύπος

ΜΡ1

ΜΡ2

ΜΡ3

CO2
SO2
NOX
PM-10

81757.74
1816.49
497.67
109.2

81416.77
1814.95
568.64
100.92

114328.1
71.75
419
116.79

Πιν. 4-33 Ποσότητα που αποφεύγεται (kg) κατά την ελαχιστοποίηση εκποµπών CO2

Ρύπος

CO2
SO2
NOX
PM-10

ΜΡ1
132466
4159.1
1129.72
253.65

ΜΡ2
133208.3
4288.426
1291.229
233.2492

ΜΡ3
169586
136.5
762.4
209.12

Αν γινόταν η βελτιστοποίηση µε βάση οποιονδήποτε άλλο ρύπο, η µικροτουρµπίνα θα ήταν
λιγότερο ρυπογόνος από τις µονάδες του ΣΗΕ Κρήτης, ανεξάρτητα από τη µέθοδο αποτίµησης µε
αποτέλεσµα να συµφέρει από περιβαλλοντική πλευρά να δούλευε οποτεδήποτε ήταν διαθέσιµη. Το
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γεγονός αυτό αν αποτιµήσουµε τους ρύπους µε την µέθοδο 3 φανερώνει ότι θα υπήρχε αύξηση των
εκποµπών CO2,κατά 3 tn σε σχέση µε την βελτιστοποιηµένη λειτουργία βασιζόµενη στη µέθοδο 3
όπως χαρακτηριστικά παρουσιάζεται στον Πιν. 4-34. Εποµένως αν ο MGCC χρησιµοποιούσε µέσες
τιµές για να βελτιστοποιήσει τους συνολικά εκπεµπόµενους ρύπους CO2 δε θα επιτύγχανε την
πραγµατικά βέλτιστη λύση όπως µπορεί να γίνει αν υπήρχαν στη διάθεση του δεδοµένα
αποτίµησης σύµφωνα µε τη µέθοδο 3.
Πιν. 4-34 Μεταβολή των ρύπων που αποφεύγονται µε την περιβαλλοντική λειτουργία σε σχέση µε την
οικονοµική λειτουργία- Μέθοδος 3 και ελαχιστοποίηση λοιπών ρύπων.

Μεταβολή αποφυγής Ρύπων
(kg)-ΜΡ3

Ρύπος

CO2
-3055.65
SO2
13.61
NOX
69.19
PM-10
18.22
Η σύγκριση των επιπλέον ρύπων που αποφεύγονται λόγω της περιβαλλοντικά ωφέλιµης
λειτουργίας του Μικροδικτύου, παρουσιάζεται στον Πιν. 4-35. Αξιοσηµείωτη είναι η ποσοστιαία
αύξηση των υπολοίπων ρύπων εκτός CO2, η οποία υπερβαίνει το 79%, λόγω των µειωµένων
εκποµπών τους όταν χρησιµοποιείται καύσιµο το φυσικό αέριο από τις τοπικές µονάδες
Πιν. 4-35 Αύξηση των ρύπων που αποφεύγονται µε την περιβαλλοντική λειτουργία σε σχέση µε την
οικονοµική λειτουργία- Ελαχιστοποίηση εκποµπών CO2

Ρύπος

ΜΡ1

Αύξηση (%)
ΜΡ2

ΜΡ3
CO2
62.02
63.61
48.33
SO2
128.96
136.28
90.24
NOX
127
127.07
81.96
PM-10
132.28
131.12
79.06
Η περιβαλλοντικά βελτιστοποιηµένη λειτουργία έχει κάποιο κόστος για το µικροδίκτυο. Τελικά
δεν υπάρχει συνολικά οικονοµική ζηµία αλλά µειώνονται τα ετήσια οικονοµικά οφέλη από την
λειτουργία του µικροδικτύου, όπως παρουσιάζει ο Πιν. 4-36. Το ετήσιο όφελος είναι µεγαλύτερο
και περιβαλλοντικά και οικονοµικά αν χρησιµοποιηθεί ως είσοδος για την περιβαλλοντική
βελτιστοποίηση η 24-ωρη τυπική καµπύλη εκποµπών ρύπων για το CO2. Τα αυξηµένα οφέλη
δικαιολογούνται από το γεγονός ότι η ΜΤ δεν εκκινεί για σηµαντικό αριθµό ωρών κατά τις οποίες
το κόστος παραγωγής είναι µεγαλύτερο από τις τιµές της αγοράς.
Πιν. 4-36 Οικονοµικό όφελος για διάφορα µοντέλα λειτουργίας.

Βελτιστοποιηµένη λειτουργία

Ετήσια Οφέλη (€)

13549.13
Οικονοµική
7706.51
Περιβαλλοντική-ΜΡ1 και 2
9135.21
Περιβαλλοντική ΜΡ3
Από τα αποτελέσµατα που περιγράφονται στους Πιν. 4-33 και Πιν. 4-34 µπορεί να εκτιµηθεί πιο
είναι το οικονοµικό κίνητρο το οποίο µπορεί να δοθεί στο µικροδίκτυο ώστε να λειτουργεί µε
περιβαλλοντικά ωφέλιµο τρόπο. Ο Πιν. 4-37 περιγράφει τα οικονοµικά κίνητρα ώστε αν ένα από
αυτά δοθεί στο Μικροδίκτυο, αυτό θα µπορεί να λειτουργεί βέλτιστα περιβαλλοντικά χωρίς να
περιορίσει τα οικονοµικά του οφέλη.
Πιν. 4-37 Αξία ρύπων ώστε η περιβαλλοντική λειτουργία να είναι οικονοµικά ωφέλιµη για το
µικροδίκτυο

Ρύπος

CO2
SO2
NOX
PM-10

ΜΡ1
115.22
2494.06
9243.92
40447.35

Αξία ρύπου (€/tn)
ΜΡ2
112.81
2362.11
8085.68
44152.1

ΜΡ3
79.88
68168
12853
47805.9
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Η παρατήρηση αυτή σε σχέση µε την αξία των αποφευγόµενων ρύπων έδωσε το κίνητρο για τη
µελέτη της επίδρασης της συµµετοχής ενός µικροδικτύου στο εµπόριο ρύπων που ακολουθεί.
4.9.6.1 Επίδραση του εµπορίου ρύπων στην οικονοµική και περιβαλλοντική λειτουργία
των µικροδικτύων
Χρησιµοποιώντας την µεθοδολογία της ενότητας 4.6 και πιο συγκεκριµένα την σχέση (4.36) για
τα σενάρια που µελετήθηκαν (ΣΕΝ1-3), και για τιµές εµπορίας ρύπων CO2 µεταξύ 5 έως 60 €/Tn,
σταθερές για όλο το έτος, υπολογίστηκε πόσες ώρες θα λειτουργούσαν οι µονάδες που εκπέµπουν
κάποιους ρύπους, η αντίστοιχη παραγωγή τους καθώς και η συνολική παραγωγή του µικροδικτύου.
Τα αποτελέσµατα αυτά συνοψίζονται στους παρακάτω πίνακες.
Αν η λειτουργία του MGCC, στηρίζεται στη συµµετοχή στο εµπόριο ρύπων χρησιµοποιώντας για
τον υπολογισµό των ρύπων που αποφεύγονται ετήσιες µέσες τιµές για το CO2 (ΣΕΝ 1) από το
ανάντη δίκτυο, τότε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα συνοψίζονται στους Πιν. 4-38 και Πιν. 4-39.
Πιν. 4-38 Ετήσιες Ώρες Λειτουργίας και Αντίστοιχη παραγωγή FC και MT – ΣΕΝ.1

CO2
Τιµή
(€/tn)
0
5
10
15
20
30
50
60

FC

Ώρες
Λειτουργίας

MT

Παραγωγή
(MWh)

4299
4611
4947
5353
5776
6643
7526
7799

128.97
138.33
148.41
160.59
173.28
199.29
225.78
233.97

Ώρες
Λειτουργίας
1955
1957
2008
2045
2076
2163
2399
2497

Παραγωγή
(MWh)
58.65
58.71
60.24
61.35
62.28
64.89
71.97
74.91

Συνολική
Παραγωγή
Μικροδικτύου
(MWh)
231.49
240.91
252.52
265.81
279.43
308.05
341.62
352.75

Πιν. 4-39 Αποφυγή ρύπων όπως αποτιµώνται µε τη µέθοδο 1 (ΜΡ1) και µε βάση το ΣΕΝ 1

CO2 price
(€/tn)
0
5
10
15
20
30
50
60

CO2 (kg)
81757.74
84758.03
88113.37
92105.1
96244.76
104789.3
113956.8
116830.2

NOx (kg)
497.67
518.72
544.4
573.91
604.19
667.7
741.44
765.78

SO2 (kg)
1816.49
1890.41
1981.51
2085.8
2192.67
2417.25
2680.67
2768

PM-10 (kg)
109.2
113.54
118.94
125.1
131.4
144.67
166.55
171.99

Πιν. 4-40 Αποφυγή ρύπων όπως αποτιµώνται µε τη µέθοδο 3 (ΜΡ3) και µε βάση το ΣΕΝ 1

CO2 price
(€/tn)
0
5
10
15
20
30
50
60

CO2 (kg)
114328.06
118707.43
123159.25
128247.34
133184.91
142237.14
147482.1
150362

NOx (kg)
419
437.73
458.01
480.62
503.19
548.36
576.15
592.64

SO2 (kg)
71.75
74.94
78.38
82.22
86.05
93.7
101.17
104.07

PM-10 (kg)
116.79
121.54
126.63
132.35
138.06
149.45
162.67
167.02

Αν η λειτουργία του MGCC, στηρίζεται στη συµµετοχή στο εµπόριο ρύπων χρησιµοποιώντας για
τον υπολογισµό των ρύπων που αποφεύγονται µηνιαίες µέσες τιµές για το CO2 (ΣΕΝ 2) από το
ανάντη δίκτυο, τότε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα συνοψίζονται στους Πιν. 4-41 και Πιν. 4-42. Η
οικονοµική αποτίµηση γίνεται µε βάση τα αποτελέσµατα του Πιν. 4-42 για το ΣΕΝ 1.
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Πιν. 4-41 Ετήσιες Ώρες Λειτουργίας και Αντίστοιχη παραγωγή FC και MT – ΣΕΝ.2

CO2
Τιµή
(€/tn)
0
5
10
15
20
30
50
60

FC

Ώρες
Λειτουργίας

MT

Παραγωγή
(MWh)

4299
4611
4955
5366
5740
6622
7491
7796

128.97
138.33
148.65
160.98
172.2
198.66
224.73
233.88

Ώρες
Λειτουργίας

Παραγωγή
(MWh)

1955
1960
2000
2044
2093
2188
2406
2512

58.65
58.8
60
61.32
62.79
65.64
72.18
75.36

Συνολική
Παραγωγή
Μικροδικτύου
(MWh)
231.49
241
252.52
265.81
279.43
308.05
340.78
353.11

Οι ρύποι όµως που αποφεύγονται τελικά αν αποτιµηθούν µε ακριβέστερη µέθοδο, τη µέθοδο 3,
παρουσιάζονται στον Πιν. 4-43.
Πιν. 4-42 Αποφυγή ρύπων όπως αποτιµώνται µε τη µέθοδο ΜΡ2 και µε βάση το ΣΕΝ2

CO2 price
(€/tn)
0
5
10
15
20
30
50
60

CO2 (kg)
81416.77
84776.86
88243.85
92343.7
96097.47
104813
113797.5
116855.6

NOx (kg)

SO2 (kg)

568.64
596.19
624.68
658.89
691.11
762.84
834.99
864.05

1814.95
1901.25
1994.47
2102.56
2203.09
2434.21
2691.39
2791.7

PM-10 (kg)
100.92
105.81
111.03
117.14
122.8
135.84
150.2
155.59

Πιν. 4-43 Αποφυγή ρύπων όπως αποτιµώνται µε τη ΜΡ 3 και µε βάση το ΣΕΝ 2

CO2 price
(€/tn)
0
5
10
15
20
30
50
60

CO2 (kg)
114328.06
118678.25
123100.05
128230.45
132754.36
142097.68
147109.5
150366

NOx (kg)

SO2 (kg)

419
437.82
457.79
480.91
502.08
548.59
574.73
593.11

71.75
74.95
78.35
82.27
85.86
93.74
100.94
104.17

PM-10 (kg)
116.79
121.56
126.59
132.42
137.75
149.48
160.1
164.84

Αν η λειτουργία του MGCC, στηρίζεται στη συµµετοχή στο εµπόριο ρύπων χρησιµοποιώντας για
τον υπολογισµό των ρύπων την 24 ωρη τυπική καµπύλη ανά µήνα για το CO2 από το ανάντη
δίκτυο, τότε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα συνοψίζονται στους Πιν. 4-44 και Πιν. 4-45
Πιν. 4-44 Ετήσιες Ώρες Λειτουργίας και Αντίστοιχη παραγωγή FC και MT – ΣΕΝ.3

CO2
Τιµή
(€/tn)
0
5
10
15
20
30
50

FC

Ώρες
Λειτουργίας
4299
4679
5148
5537
5843
6317
6655

MT

Παραγωγή
(MWh)
128.97
140.37
154.44
166.11
175.29
189.51
199.65

Ώρες
Λειτουργίας
1955
2029
2170
2289
2416
2709
3363

Παραγωγή
(MWh)
58.65
60.87
65.1
68.67
72.48
81.27
100.89

Συνολική
Παραγωγή
Μικροδικτύου
(MWh)
231.49
245.11
263.41
278.65
291.64
314.65
344.44
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60

6917

207.51

3665

109.95

361.36

Πιν. 4-45 Αποφυγή ρύπων όπως αποτιµώνται µε τη ΜΡ3 και µε βάση το ΣΕΝ 3

CO2 price
(€/tn)
0
5
10
15
20
30
50
60

CO2 (kg)
114328.1
121305.7
129090.4
135414.1
140147.1
147587.7
153866.5
158425.3

NOx (kg)
419
434.33
467.21
494.3
516.32
554.12
598.62
625.3

SO2 (kg)

PM-10 (kg)

71.75
76.68
82.47
87.23
91.12
97.87
106.06
110.94

116.79
124.01
132.47
139.45
145.12
154.88
166.43
173.34

Το Γράφηµα 4.25 παρουσιάζει την ποσοστιαία µείωση του κόστους ενέργειας για το µικροδίκτυο
µε βάση τα τρία σενάρια συµµετοχής των µικροδικτύων στην αγορά ρύπων σε σχέση µε την
λειτουργία µε οικονοµικό τρόπο χωρίς αποζηµίωση για την ποσότητα των ρύπων που
αποφεύγονται. Η µέγιστη µείωση επιτυγχάνεται κατά τη λειτουργία µε βάση το ΣΕΝ3 για όλες τις
τιµές CO2 και για την τιµή των 60 €/tn φτάνει το 42 % ή 5694.7 € το έτος.

Ποσοστίαια µείωση κόστους
45
40
Μείωση (%)

35
30
25
20
15
10
5
0
5

10

15

20
Τιµή CO2 (€/tn)

ΣΕΝ 1

ΣΕΝ 2

30

50

60

ΣΕΝ 3

Γράφηµα 4.25 Μείωση του κόστους λειτουργίας ενός µικροδικτύου λόγω της συµµετοχής του στο
εµπόριο ρύπων για διάφορες τιµές εµπορίας ρύπων σε σχέση µε την οικονοµικά βέλτιστη λειτουργία
χωρίς εµπόριο ρύπων.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η σύγκριση των επιπλέον ρύπων που αποφεύγονται εξαιτίας της
συµµετοχής στο εµπόριο ρύπων σε σχέση µε την αποκλειστικά οικονοµική λειτουργία στο
Γράφηµα 4.26. Σε όλες τις περιπτώσεις η λειτουργία µε βάση το ΣΕΝ 3 έχει µειωµένες εκποµπές
ρύπων που µπορούν να φτάσουν για την τιµή των 60€/tn το 38.5 %.
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Ποσοστιαία Μείωση εκποµπών CO 2

Μείωση (%)
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Γράφηµα 4.26 Περαιτέρω µείωση εκποµπών CO2 για διάφορα σενάρια συµµετοχής στο εµπόριο
ρύπων σε σχέση µε την αποκλειστικά οικονοµική λειτουργία

Μείωση εκποµπών σε σύγκριση µε
λειτουργία χωρίς DG (%)

Συνοπτικά για όλα τα σενάρια λειτουργίας του µικροδικτύου µε και χωρίς εµπόριο ρύπων και για
την τυπική τιµή των 20 €/tn συγκρίνονται οι ρύποι που τελικά αποφεύγονται σε σχέση µε την
λειτουργία χωρίς διεσπαρµένη παραγωγή στο Γράφηµα 4.27, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο
αποτίµησης 3. Η µείωση του CO2 κυµαίνεται µεταξύ 11-16%, ενώ για τους υπόλοιπους ρύπους η
µείωση αυτή κυµαίνεται µεταξύ 20-40%.
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
CO2

NOX
Οικονοµική

ΣΕΝ 1

SO2
ΣΕΝ 2

ΣΕΝ 3

PM-10
Περιβαλλοντική

Γράφηµα 4.27 Σύνοψη των ρύπων που αποφεύγονται για όλα τα σενάρια λειτουργίας του
µικροδικτύου σε σχέση µε λειτουργία χωρίς ∆Π (Τιµή εµπορίας ρύπων CO2=20 €/tn)

Συγκρίνοντας το συνολικό όφελος από τη λειτουργία µικροδικτύου προσθέτοντας την αξία των
εµπορευόµενων ρύπων από το εµπόριο ρύπων, βλέπουµε ότι η προτεινόµενη µέθοδος λειτουργίας
µε ένα από τα εξεταζόµενα σενάρια (ΣΕΝ1-3), έχει µεγαλύτερο οικονοµικό όφελος από τις άλλες
όπως παρουσιάζει το Γράφηµα 4.28 και αυξηµένη αποφυγή ρύπων από την οικονοµική λειτουργία.
Είναι φανερό ότι τα οφέλη από τη συµµετοχή στο εµπόριο ρύπων µπορεί να είναι σηµαντικά για τη
διάρκεια ενός έτους ειδικά σε σύγκριση µε την περίπτωση χωρίς αγοραπωλησία ρύπων. Ακόµη και
µεταξύ των σεναρίων προς υιοθέτηση για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης των ρύπων που
αποφεύγονται παρατηρείται κάποια διαφορά η οποία φτάνει τα 700 € ετησίως, (σύγκριση ΣΕΝ1,2
µε ΣΕΝ 3) αντιστοίχως.
Η λειτουργία που κατά τη διάρκεια βελτιστοποίησης λαµβάνει υπ’ όψιν και το εµπόριο ρύπων
µπορεί να επιφέρει έως και 1% υψηλότερα οφέλη για το µικροδίκτυο σε σχέση µε την οικονοµική
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λειτουργία του µικροδικτύου η οποία θεωρεί τα έσοδα από το εµπόριο ρύπων ένα παράπλευρο
έσοδο. Οι απόλυτες τιµές της διαφοράς µεταξύ οικονοµικής λειτουργίας και των ΣΕΝ 1-3
συνοψίζεται στο Γράφηµα 4.29 για την τυπική τιµή των 20 €/tn.

Σύγκριση όφελους για διάφορα σενάρια λειτουργίας
17000
16000
15000
14000
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ΣΕΝ 1

ΣΕΝ 2
Οικονοµικό

Προτεινόµενο

ΣΕΝ 3
Περιβαλλοντικό

Γράφηµα 4.28 Σύγκριση οφέλους για τους τρεις τύπους λειτουργίας σε σχέση µε τη λειτουργία χωρίς
Μικροδίκτυο (Τιµή εµπορίας ρύπων CO2=20 €/tn)

Μείωση κόστους από την προτεινόµενη λειτουργία
σε σχέση µε την αυστηρά οικονοµική λειτουργία
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Γράφηµα 4.29 Όφελος από την επιδίωξη συµµετοχής στο εµπόριο ρύπων (Τιµή εµπορίας ρύπων
CO2=20 €/tn)
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Ανάλυση αποτελεσµάτων από την πιθανοτική ανάλυση της λειτουργίας των
ΑΠΕ.

Η µεθοδολογία για την πιθανοτική ανάλυση µικροδικτύων µε ΑΠΕ εφαρµόστηκε για τυπικές
εγκαταστάσεις Α/Γ και Φ/β. Πιο συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα ταχύτητας ανέµου από
περιοχή της Ολλανδίας στη βόρεια θάλασσας µε παραµέτρους κατανοµής Weibull k=2.1 και
c=8.1m/s για ύψος 18.5 m [188]. Αυτές οι µετρήσεις µετατράπηκαν στο ύψος πλήµνης 24m. Ο
συντελεστής τραχύτητας εδάφους θεωρείται ίσος µε 0.11 λόγω της οµαλότητας του εδάφους. Για
τις ανάγκες της ανάλυσης υποτέθηκε ότι χρησιµοποιήθηκε µία Α/Γ των 10 kW [50], της οποίας η
χαρακτηριστική καµπύλη προσεγγίστηκε µε τη βοήθεια του πολυωνύµου 3ης τάξης της (4.39).
⎧0, if 0 ≤ v < 4 or v > 54
⎪
3
2
⎪0.0136⋅ v + 0.3776⋅ v − 2.176⋅ v + 3.732, if 4 ≤ v ≤ 14.07
power(v) = ⎨
⎪− 2.39⋅ v + 43.63, if 14.07≤ v ≤ 17
⎪3, if 17 ≤ v ≤ 54
⎩

(4.39)

Για την ανάλυση της αξίας των Φ/β χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα ηλιακής ακτινοβολίας και
καθαρότητας ατµόσφαιρας (Γράφηµα 4.30) από το ηλιακό χωριό στην Αθήνα [16, 189], µε
γεωγραφικό πλάτος και γωνία εγκατάστασης 38°Β και µηδενική αζιµούθια γωνία.
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Συντελεστής αιθριότητας
Γράφηµα 4.30 Κατανοµή του Συντελεστή καθαρότητας στο Ηλιακό χωριό.

4.9.7.1

Αιολική Ενέργεια

Η ετήσια παραγωγή της Α/Γ για την τοποθεσία εγκατάστασης αναµένεται να είναι 28672 kWh.Τα
αναµενόµενα έσοδα για τον κάτοχο της Α/Γ θεωρώντας ανεξάρτητα στατιστικά µεγέθη την αιολική
παραγωγή και τις τιµές 1469.3 € ή 5.1 €ct/kWh.
Εάν η αιολική παραγωγή θεωρηθεί θετικά συσχετισµένη µε τις τιµές της αγοράς, δηλαδή ότι η
παραγωγή είναι υψηλή όταν οι τιµές είναι υψηλές, το αναµενόµενο εισόδηµα φθάνει σε 5248.43 €
ή 18 €ct/kWh. Αντίθετα, όταν οι τιµές της αγοράς και της αιολικής παραγωγής συσχετίζονται
αρνητικά, το οποίο σηµαίνει ότι έχουµε τις υψηλές τιµές στις περιόδους χαµηλής παραγωγής, το
εισόδηµα είναι 527.85 € ή µόνο 1.8 €ct/kWh.
Ενδεικτικά για τις τιµές του ελληνικού συστήµατος το αναµενόµενο εισόδηµα είναι 2233.55 €
ανεξάρτητα από τη στατιστική σχέση της παραγωγής µε τις τιµές.
4.9.7.2 Ηλιακή Ενέργεια
Χρησιµοποιώντας τη µεθοδολογία της ενότητας 4.8 για τα Φ/β για κάθε µήνα παράγονται τα
παρακάτω αποτελέσµατα για την µέση µηνιαία αξία της παραγωγής τους σε καθεστώς αγοράς. Η
αναµενόµενη ετήσια παραγωγή για ένα Φ/β είναι 1170 kWh µε το αναµενόµενο εισόδηµα 97.49 € ή
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µέση ετήσια τιµή 8.34 €ct/kWh. Είναι χαρακτηριστική η µεταβλητότητα της αξίας της µηνιαίας
παραγωγής.
21
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Γράφηµα 4.31 Η µηνιαία ανηγµένη αξία της παραγωγής Φ/β για την αγορά του ApX.

4.9.7.3 Προσδιορισµός ελάχιστης επιδότησης
Έχοντας εκτιµήσει το αναµενόµενο εισόδηµα, Ann_Income από τη λειτουργία µίας µονάδας ΑΠΕ
µπορεί να προσδιοριστεί, επιλύνοντας την (4.40) ως προς την παράµετρο του κόστους
εγκατάστασης Ιns Cost για συγκεκριµένο επιτόκιο αναγωγής και συγκεκριµένο χρόνο
αποπληρωµής, n.
i ⋅ (1 + i) n
Ann _ Income =
⋅ InsCost
(4.40)
(1 + i) n − 1
Το µέγιστο επιτόκιο αναγωγής, για τις τιµές µεγαλύτερες του οποίου η επένδυση δεν πρόκειται να
αποπληρωθεί, δίνεται από το όριο του n στο άπειρο, επιλύοντας ως προς i, όπως παρουσιάζει η
(4.41).
Ann _ Income
i MAX =
(4.41)
InsCost

Με τη βοήθεια της παραπάνω µεθοδολογίας για την εκτίµηση του αναµενόµενου ετήσιου οφέλους
και τη βοήθεια των εξισώσεων (4.40) και (4.41), µπορεί να υπολογιστεί η αναγκαία επιδότηση για
έναν τέτοιο παραγωγό είτε µε τη µορφή ενίσχυσης της kWh, είτε µε τη µορφή ενίσχυσης του
κόστους εγκατάστασης. Ενδεικτικά για τις περιπτώσεις που µελετήθηκαν και χωρίς επιδότηση το
µέγιστο επιτόκιο αναγωγής θα δίνεται στον Πιν. 4-46 µε θεωρούµενα κόστη εγκατάστασης
2500€/kW για τη µικρή Α/Γ και 7000€/kW για τα Φ/Β [11]. Περισσότερα αποτελέσµατα από
τέτοιου είδους ανάλυση παρουσιάζονται στο άρθρο [190].
Πιν. 4-46 Αποτελέσµατα από την εκτίµηση µέγιστου επιτοκίου για αποπληρωµή επένδυσης ΑΠΕ.

Αιολική Ενέργεια
Φ/Β

Ανεξάρτητα
ενδεχόµενα
παραγωγή-τιµές
5.87%
1.39%

Θετική συσχέτιση
παραγωγής και τιµών

21%
Μη εφαρµόσιµο

Αρνητική συσχέτιση
παραγωγής και τιµών

2.11%

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

155

4.10 Σύνοψη κεφαλαίου
Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων από την εφαρµογή των αλγορίθµων ελέγχου του
µικροδικτύου προκύπτει ότι η αυξηµένη διείσδυση διεσπαρµένης παραγωγής στα ∆∆ µέσω των
µικροδικτύων µπορεί να ενισχύσει τα σηµαντικά οικονοµικά, λειτουργικά και περιβαλλοντικά
πλεονεκτήµατα της διεσπαρµένης παραγωγής αµβλύνοντας ζητήµατα συντονισµού και ελέγχου που
η ανεξέλεγκτη εγκατάσταση διεσπαρµένης παραγωγής µπορεί να επιφέρει στα ∆∆.
Από την παραπάνω ανάλυση είναι φανερό ότι ο συντονισµένος έλεγχος των µικροδικτύων µπορεί
να µειώσει το κόστος ενέργειας για τους τελικούς χρήστες ειδικά για την πολιτική του «καλού
πολίτη». Η µείωση είναι τόσο µεγαλύτερη όσο υψηλότερες είναι οι τιµές της εξωτερικής αγοράς.
Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες που είναι µέλή του µικροδικτύου µπορούν να προστατευθούν από
υψηλότερες τιµές αγοράς ακόµη κι αν οι ίδιοι δεν είναι κάτοχοι µονάδας διεσπαρµένης παραγωγής.
Η µέγιστη ωριαία εξοικονόµηση κόστους µπορεί να φτάσει την τιµή 87€ct/kWh, στην ακραία
περίπτωση τιµών αγοράς των 2000€/MWh που εµφανίστηκε στην αγορά του ΑpX έστω και για
λίγες ώρες. Η πρόταση για συµµετοχή των φορτίων στη λειτουργία του µικροδικτύου µπορεί να
συµβάλλει ώστε ακόµη και αν κάποιος καταναλωτής δεν επιθυµεί να εγκαταστήσει µονάδα
διεσπαρµένης παραγωγής, να µπορεί να συνεισφέρει, µέσω της διάθεσης για αποκοπή µη κρίσιµων
φορτίων του, στην διαµόρφωση ακόµη χαµηλότερων τιµών για τους καταναλωτές. Συνάµα
αποφεύγει να πληρώνει πολύ ακριβά την τροφοδοσία των µη κρίσιµων φορτίων του.
Σε δίκτυα µε υψηλή διείσδυση διεσπαρµένης παραγωγής, ο περιορισµός της µη πώλησης
ενέργειας στο ανάντη δίκτυο στην πολιτική 1 δηµιουργεί απώλεια εισοδήµατος στους παραγωγούς
καθώς δεν µπορούν πάντοτε να πουλήσουν την ενέργεια που παράγουν µολονότι οι προσφορές
τους είναι ελκυστικές. Με την πολιτική 2, στην οποία επιτρέπεται η πώληση ενέργειας προς το
ανάντη δίκτυο, οι παραγωγοί µπορούν να αυξήσουν σηµαντικά τα έσοδά τους, υποβάλλοντας
προσφορές µε κατάλληλη τιµή.
Αναφορικά µε τα ζητήµατα επάρκειας του µικροδικτύου, το κόστος για την υλοποίηση
λειτουργίας που θα επιτρέπει την αποφυγή διακοπής τροφοδοσίας καταναλωτών σε περίπτωση
σφάλµατος στο ανάντη δίκτυο, είναι τόσο µεγαλύτερο όσο χαµηλότερες είναι οι τιµές της αγοράς.
Σε περιόδους χαµηλών τιµών, η αύξηση του κόστους οδηγεί σε ακριβότερο κόστος ενέργειας σε
σχέση µε τη λειτουργία χωρίς µονάδες διεσπαρµένης παραγωγής. Επειδή ο υλοποιούµενος
αλγόριθµος εξετάζει εάν είναι εφικτό να ικανοποιήσουν οι διαθέσιµες µικροπηγές τη ζήτηση του
µικροδικτύου, όσο µεγαλύτερη είναι η διείσδυση των µονάδων αυτών, τόσο συχνότερα το δίκτυο
µπορεί να είναι στατικά ασφαλές, και τόσο µεγαλύτερη είναι η ποσοστιαία οικονοµική επίπτωση
από την υιοθέτηση τέτοιου περιορισµού. Το γεγονός αυτό γίνεται φανερό µε τη σύγκριση της
ποσοστιαίας µεταβολής του κόστους του πλήρους µικροδικτύου σε σχέση µε την ελαττωµένη
έκδοσή του µόνο µε τους οικιακούς καταναλωτές. Η διαφοροποίηση των φορτίων των
καταναλωτών σε κρίσιµα και µη µπορεί να συµβάλλει αποφασιστικά ώστε να αυξηθεί η συχνότητα
επαρκούς λειτουργίας για αυτά τα συγκεκριµένα φορτία ενώ επιτυγχάνεται η ίδια συχνότητας
τροφοδοσίας µε σαφώς µικρότερο κόστος. Μάλιστα µε τον τρόπο αυτό, για τις υψηλές τιµές
αγοράς οι καταναλωτές µπορούν να προστατευθούν από σηµαντικές χρεώσεις για τα µη κρίσιµα
φορτία. Το κόστος εξυπηρέτησης µπορεί να είναι αυξηµένο για τις χαµηλές τιµές αγοράς αλλά η
διαφορά αυτή είναι σηµαντικά µικρότερη από ότι η διαφορά κόστους για τις υψηλότερες τιµές.
Πολύ σηµαντική µπορεί να είναι η επίπτωση της συντονισµένης λειτουργίας του µικροδικτύου
στη µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων. Ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των καταναλωτών και
παραγωγών οι οποίοι απαρτίζουν το µικροδίκτυο µπορεί να επιτευχθεί κατά το δυνατόν βέλτιστη
περιβαλλοντική λειτουργία του µικροδικτύου σε σχέση µε τους εκπεµπόµενους ρύπους σε
ευρύτερη περιοχή από τα στενά όρια του µικροδικτύου. Είναι λοιπόν τεχνικά εφικτό να
συντονιστούν οι παραγωγοί υπό τις εντολές του MGCC και αντί να αναζητείται η οικονοµικά
βέλτιστη λειτουργία, να επιδιώκεται η περιβαλλοντικά βέλτιστη λειτουργία ως προς κάποιον
επιλεγµένο ρύπο. Έτσι περιβαλλοντικά ευαισθητηποιηµένοι πολίτες µπορούν ευκολότερα να
συµβάλλουν στη µείωση των γενικών ρύπων στη ατµόσφαιρα που οφείλεται στην κατανάλωση
ενέργειάς τους.
Για την εξισορρόπηση των δύο αυτών στόχων, προτάθηκε η λειτουργία ενός µικροδικτύου µέσω
σύµπλεξης αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και ρύπων, ειδικά CO2. Η προτεινόµενη σύµπλεξη των
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αγορών µεταβάλλει την αντικειµενική συνάρτηση προς βελτιστοποίηση και συνεισφέρει ώστε να
µπορεί να παραχθεί ενέργεια στις περιόδους που ενώ οι τιµές της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας δεν
είναι ελκυστικές να µειώνονται οι ρύποι του συστήµατος αν οι αντίστοιχες τιµές του εµπορίου
ρύπων και η µείωσή τους µπορεί να επιφέρει όφελος για το µικροδίκτυο. Μία τέτοια λειτουργία δεν
µπορεί πρακτικά να επιτευχθεί, αν οι µονάδες διεσπαρµένης παραγωγής δεν είναι συντονισµένες
ώστε να εµφανίζονται ως µία ολοκληρωµένη οντότητα, όπως το µικροδίκτυο. Επίσης
διευκολύνεται η µεταφορά της διαθέσιµης πληροφορίας στο σύστηµα ελέγχου για την εκποµπή
ρύπων στο ανάντη δίκτυο σε σχέση µε τη µεταφορά τέτοιας φύσης πληροφορίας σε δεκάδες φορές
παραπάνω χρήστες και να αυξηθεί η λεπτοµέρεια που είναι διαθέσιµη για τη βελτιστοποίηση
λειτουργίας υπό αυτές τις συνθήκες. Παρατηρήθηκε, από τις αναλύσεις στο τυπικό µικροδίκτυο, ότι
µε την αύξηση της διαθέσιµης πληροφορίας µπορούν να αυξηθούν κυρίως τα περιβαλλοντικά
οφέλη, αλλά και τα οικονοµικά οφέλη τέτοιας λειτουργίας. Είναι σαφές ότι τα οικονοµικά οφέλη
για ένα µικροδίκτυο µπορούν να αυξηθούν αν αντί της οικονοµικής λειτουργίας και του επιπλέον
εισοδήµατος από την αποφυγή ρύπων, επιζητηθεί κοινή τους βελτιστοποίηση µέσω µεταβολής της
αντικειµενικής συνάρτησης που καλείται να βελτιστοποιήσει ο προσοµοιωτής λειτουργίας του
MGCC.
Εκτός από τα παραπάνω οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη που παρουσιάζονται από την
υλοποίηση των αλγορίθµων ελέγχου, αναπτύχθηκαν κάποια απλά εργαλεία για την αντιµετώπιση
ζητηµάτων που έχουν να κάνουν µε περιορισµούς τάσης µέσα στο µικροδίκτυο. Είναι γενικά
αποδεκτό ότι η εγκατάσταση διεσπαρµένης παραγωγής µπορεί να βελτιώσει το προφίλ των τάσεων
στους κόµβους ενός δικτύου διανοµής και ειδικά στους γειτονικούς κόµβους της εγκατάστασης.
Για τη συστηµατικότερη αποφυγή διατήρησης της τάσης εκτός των επιτρεπτών ορίων, ειδικά σε
περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας πρόβλεψης φορτίου και παραγωγής από ΑΠΕ, η µέθοδος που
προτείνεται και χρησιµοποιεί πιθανοτικές τεχνικές παρέχει µε γρήγορο και απλό τρόπο την
εκτίµηση για την απαίτηση έγχυσης ισχύος ή τα όρια για την παραγωγή από τους τοπικούς
καταναλωτές. Επιπλέον η µέθοδος αυτή µπορεί, ανάλογα µε την ευαισθησία που επιθυµεί ο
χρήστης να εντοπίσει σηµεία λειτουργίας που παραβιάζουν τα επιθυµητά όρια των τάσεων που µε
ντετερµινιστικό τρόπο θα ήταν αδύνατον να εντοπιστούν. Επιπλέον είναι εφικτό, αν οι
καταναλωτές δεχτούν τη σχετική οικονοµική επιβάρυνση να διατηρείται η τάση σε στενότερα
επίπεδα από τα επιτρεπτά, αν υπάρχουν τέτοιου είδους φορτία. Το ζήτηµα της αβεβαιότητας των
προβλέψεων και της διαχείρισης τους αποτελεί το αντικείµενο του επόµενου κεφαλαίου.
Τέλος, επειδή αναµένεται σηµαντική διείσδυση µονάδων ΑΠΕ σε µικροδίκτυα, λόγω της φιλικής
ως προς το περιβάλλον λειτουργίας και ιδίως µε την ένταξη των Building Integrated PV (BIPV)
στον αστικό ιστό, η οικονοµική αποτίµηση της επίπτωσής λειτουργίας σε περιβάλλον αγοράς και
όχι feed-in tariff επιβάλλει χρήση πιθανοτικών µεθόδων. Ειδικά για τα σταθερού πλαισίου (fixed)
Φ/Β που λειτουργούν σε περιβάλλον αγοράς ενδέχεται να είναι περισσότερο προσοδοφόρο να
παραχθεί συνολικά µικρότερη ποσότητα ενέργειας µέσα στο έτος αρκεί να είναι κατανεµηµένη στις
ώρες υψηλών τιµών. Για το σκοπό αυτό το σχετικό εργαλείο που αναπτύχθηκε µπορεί να
συµβάλλει σε τέτοιου είδους αποτιµήσεις που µε τη σειρά τους µπορούν να συµβάλλουν στον
προσδιορισµό των οικονοµικών παροχών, αν είναι αναγκαίο, υπό τη µορφή επιδοτήσεων.
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5 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΠΕ
5.1

Εισαγωγή

Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η διαδικασία επιλογής και ένταξης των θερµικών µονάδων, του
υπό µελέτη συστήµατος, ένα σηµαντικό ζήτηµα είναι η εκτίµηση της αβεβαιότητας για το φορτίο
που πρέπει να µπορούν να εξυπηρετούν οι µονάδες αυτές.
Η αβεβαιότητα αυτή έχει σηµαντικά µεγαλύτερη επίδραση σε αυτόνοµα συστήµατα όπου δεν
υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας µε όµορο σύστηµα η οποία αµβλύνει
τέτοιου είδους προβλήµατα. Οι σηµαντικότεροι παράγοντες που επιδρούν είτε θετικά είτε αρνητικά
στην αβεβαιότητα σε ένα τέτοιο σύστηµα είναι :
1. Η αρχική εκτίµηση του φορτίου και το σφάλµα της.
2. Η πρόβλεψη της παραγωγής από ΑΠΕ και το σφάλµα της.
3. Σφάλµα κάποιας µονάδας από εκείνες που πρόκειται να ενταχθούν ή κάποιας
διασυνδετικής γραµµής, είτε µε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ, είτε µε κάποιο άλλο
εργοστάσιο παραγωγής.
4. Την ύπαρξη ή µη αποθηκευτικής διάταξης.
5. Την πολιτική για τα κρίσιµα ή µη φορτία, εάν υπάρχει, ή αν υπάρχουν διαθέσιµα
ελεγχόµενα φορτία για διακοπή ή για αύξηση κατανάλωσης.
Για να αντιµετωπιστεί η αβεβαιότητα αυτή σε ένα ΣΗΕ οι χειριστές του φροντίζουν να υπάρχει
επαρκής στρεφόµενη εφεδρεία στο σύστηµα ώστε να περιορισθεί το ενδεχόµενο διακοπής
καταναλωτών αν υπάρχει σφάλµα στην πρόβλεψη ή αν παρουσιαστεί κάποια βλάβη στον
εξοπλισµό. Οι συνήθεις πρακτικές για τον καθορισµό της απαιτούµενης στρεφόµενης εφεδρείας
περιλαµβάνουν είτε ντετερµινιστικές είτε πιθανοτικές µεθόδους. Ο ντετερµινιστικός καθορισµός
περιλαµβάνει µορφές στρεφόµενης εφεδρείας όπως διατήρηση ποσοστού του φορτίου ή διατήρηση
εφεδρείας ίση µε τη µεγαλύτερη µονάδα παραγωγής που λειτουργεί στο ΣΗΕ εκείνη τη στιγµή.
Στην περίπτωση του πιθανοτικού καθορισµού της στρεφόµενης εφεδρείας, χρησιµοποιούνται
πιθανοτικές µέθοδοι για να εκτιµηθεί ο κίνδυνος να µην υπάρχει επαρκής στρεφόµενη εφεδρεία στο
ΣΗΕ για να ικανοποιηθεί η ζήτηση. Για το σκοπό αυτό µία τέτοια είδους µέθοδος περιγράφεται στο
βιβλίο [191], γνωστή και ως µέθοδος PJM. Επίσης µία πιθανοτική µέθοδος προτείνεται στο άρθρο
[192], ενώ στο άρθρο [193] γίνεται σύγκριση των πιθανοτικών και των ντετερµινιστικών µοντέλων
στρεφόµενης εφεδρείας και προτείνεται η λύση της πιθανοτικής εφεδρείας. Επίσης στην εργασία
[194] γίνεται προσπάθεια προσδιορισµού ενός ποσοστού εφεδρείας κατά το δυνατόν βέλτιστου µε
την ένταξη και το σβήσιµο µονάδων. Χρήση πιθανοτικών µοντέλων εφεδρείας η οποία λαµβάνει
υπ’ όψιν και την αιολική παραγωγή παρουσιάζεται στην εργασία [195]. Στην εργασία [196]
παρουσιάζεται η δυνατότητα πιθανοτικής αξιολόγησης για τη στρεφόµενη εφεδρεία του
συστήµατος βασιζόµενη στο ρυθµό βλαβών αλλά και παραδοχές για το σφάλµα πρόβλεψης
φορτίου.
Σε περίπτωση υποεκτίµησης του φορτίου ή υπερεκτίµησης της παραγωγής από ΑΠΕ και ακόµη
χειρότερα συνδυασµού τους, υπάρχει το ενδεχόµενο οι ενταγµένες µονάδες να µην είναι σε θέση αν
ικανοποιήσουν τη ζήτηση. Σε µία τέτοια περίπτωση πρέπει, αν αυτό είναι τεχνικά εφικτό, να
εκκινήσει όσο το δυνατόν συντοµότερα επιπλέον µονάδα µε αρκετή ισχύ για να ικανοποιήσει την
επιπλέον ζήτηση. Η µονάδα αυτή ενδέχεται να µην είναι τόσο οικονοµική σε σχέση µε το εάν η
απόφαση εκκίνησης µονάδας είχε ληφθεί νωρίτερα, οπότε θα υπήρχε αρκετός χρόνος ώστε να
εκκινήσει κάποια άλλη οικονοµικότερη µονάδα. Αν δεν είναι τεχνικά εφικτό να εκκινήσει κάποια
επιπλέον µονάδα, και αν η ισχύς των ενταγµένων µονάδων δεν είναι αρκετή, τότε πρέπει να
εφαρµοστεί το έσχατο µέτρο της διακοπής τροφοδοσίας ορισµένων καταναλωτών.
Σε αντίθετη περίπτωση, υπερεκτίµηση του φορτίου από την πρόβλεψη και υπερεκτίµηση της
παραγωγής από ΑΠΕ δεν δηµιουργεί σηµαντικό πρόβληµα ειδικά σε ισχυρά διασυνδεδεµένα
συστήµατα σε περιόδους υψηλής φόρτισης. Αντίθετα, σε αυτόνοµα ΣΗΕ µε µεγάλη διείσδυση
παραγωγής από ΑΠΕ, υπάρχει το ζήτηµα της αποφυγής παραβίασης των τεχνικών ελαχίστων των
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µονάδων που πρέπει να ενταχθούν ιδιαίτερα όταν αυξηθεί ξαφνικά η παραγωγή των ΑΠΕ για
κάποια χρονική περίοδο, σε περιόδους χαµηλής φόρτισης του δικτύου. Το πρόβληµα αυτό γίνεται
περισσότερο οξύ στην περίπτωση που όχι µόνο οι εγκατεστηµένες µονάδες έχουν µεγάλους
χρόνους εκκίνησης και σβέσης, οπότε πρακτικά οι µονάδες αυτές συνήθως λειτουργούν καθ’ όλη
την εξεταζόµενη περίοδο, αλλά και όταν οι µονάδες έχουν σχετικά µεγάλους χρόνους απόκρισης
και µεταβολής της παραγόµενης ισχύος τους. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων περιπτώσεων
είναι οι ατµοστρόβιλοι και οι µονάδες Συνδυασµένου κύκλου.
Προκειµένου να αντιµετωπιστούν τέτοιας φύσης προβλήµατα, αν δεν είναι εφικτή η
διαφοροποίηση των µονάδων παραγωγής που χρησιµοποιούνται ή η σύνδεση επιπλέον
ελεγχόµενων φορτίων, η ακολουθούµενη από τους χειριστές πρακτική είναι η αποστολή σηµείων
λειτουργίας (set-points) στις µονάδες ΑΠΕ ώστε να περιοριστεί η έξοδός τους. Η πρακτική αυτή
οδηγεί σε περιορισµό των πωλήσεων των παραγωγών από ΑΠΕ µε τις αντίστοιχες οικονοµικές
απώλειες [197]. Οι οικονοµικές αυτές απώλειες είναι σηµαντικότερες για τους ιδιοκτήτες
Ανεµογεννητριών Σταθερών στροφών οι οποίες, λόγω των περιορισµένων δυνατοτήτων ελέγχου
τους, δεν µπορούν να µειώσουν την παραγωγή τους χωρίς να σταµατήσουν τη λειτουργία τους
πλήρως κάποιες Ανεµογεννήτριες, µε αποτέλεσµα την αύξηση του ρυθµού συντήρησης των
µηχανών [198].
Αυτό το ζήτηµα πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν κατά τον προγραµµατισµό παραγωγής ώστε να
επιλέγονται τόσο οι θερµικές µονάδες που µπορούν να περιορίζουν το πρόβληµα αυτό, όσο και τα
κατάλληλα αποστελλόµενα σηµεία λειτουργίας των µονάδων ΑΠΕ ώστε να περιορίζεται η
αποκοπή της παραγωγής τους.
Εποµένως ο χειριστής θα πρέπει µε τις µονάδες που διαθέτει να είναι σε θέση µε τη βοήθεια των
κατάλληλων τεχνικών και εργαλείων να εκτιµήσει την πιθανή µειωµένη ζήτηση για τις συµβατικές
µονάδες κατά αντίστοιχο τρόπο µε την περίπτωση της αυξηµένης ζήτησης. Αυτή η εκτίµηση µπορεί
να γίνει είτε µε ντετερµινιστικό είτε µε πιθανοτικό καθορισµό, σύµφωνα µε την πρακτική που
ακολουθείται στον καθορισµό της στρεφόµενης εφεδρείας, λαµβάνοντας υπ’ όψη παραµέτρους
αβεβαιότητας πρόβλεψης, αγνοώντας όµως παραµέτρους αξιοπιστίας αφού αυτές δεν µπορούν να
µειώσουν την τελική ζήτηση.
Από τους υπόλοιπους παράγοντες αβεβαιότητας, ο παράγοντας 3 αναφέρεται στην απαίτηση
διατήρησης της εφεδρείας για την περίπτωση βλάβης εξοπλισµού του δικτύου, όπως για
παράδειγµα η απώλεια γραµµής προς την περιοχή του αιολικού δυναµικού του συστήµατος, π.χ. για
το ΣΗΕ της Κρήτης η απώλεια της γραµµής ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΣΗΤΕΙΑ στην οποία είναι συνδεδεµένα
60 MW αιολικών πάρκων ή η απώλεια µίας από τις µονάδες που είναι σε λειτουργία λόγω βλάβης,
συνήθως της µεγαλύτερης µονάδας (Κριτήριο N-1).
Η σύνδεση αποθηκευτικής διάταξης, παράγοντας 4, µπορεί να αµβλύνει την ανάγκη για
στρεφόµενη εφεδρεία καθώς έχει ταχύτερο ρυθµό απόκρισης από µία συµβατική µονάδα
παραγωγής και να απορροφήσει περίσσεια ενέργειας ή να αποθηκεύσει τυχόν έλλειµµα. Η
επίπτωση αυτή περιγράφεται στην εργασία [77] για το σύστηµα της Κύθνου και συνοπτικά στο
κεφάλαιο 6. Σε µία τέτοια περίπτωση πρέπει να είναι γνωστές οι δυνατότητες παροχής ισχύος από
την αποθηκευτική διάταξη για µικρό χρονικό διάστηµα, π.χ το απαιτούµενο διάστηµα για την
εκκίνηση κάποιας µονάδας. Για τις µπαταρίες, για παράδειγµα, όσο αυξάνεται ο χρόνος αυτός τόσο
ελαττώνεται η ισχύς που µπορούν να αποδώσουν όπως εξετάζεται στην ενότητα 6.3.
Ο παράγοντας 5 αναφέρεται στη δυνατότητα α) διαχωρισµού ή µη των φορτίων σε κρίσιµα και µη
και την εξυπηρέτηση τους από τοπικές µονάδες σε περίπτωση σφάλµατος στο ανάντη δίκτυο, όπως
εξετάστηκε διεξοδικά στο κεφάλαιο 4 και β) ελέγχου κάποιων φορτίων τα οποία θα µπορούν να
προσφέρουν αύξηση ή µείωση κατανάλωσης τους ή έστω την αποκοπή τους σε περίπτωση
σφάλµατος. Η εξέταση της δυνατότητας β) µε χαρακτηριστικα παραδείγµατα εφαρµογής
παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 6.
Σε αυτό το κεφάλαιο θα δοθεί έµφαση στους παράγοντες αβεβαιότητας που εξαρτώνται από
εργαλεία πρόβλεψης φορτίου και ΑΠΕ. Ο στόχος είναι η εξαγωγή ενός σχήµατος στρεφόµενης
εφεδρείας για να ικανοποιηθεί ένα προκαθορισµένο και δεδοµένο από τον χρήστη ποσοστό
αβεβαιότητας για την εκτίµηση του φορτίου που θα πρέπει να κατανεµηθεί στις θερµικές µονάδες.
Συνάµα προτείνεται µεθοδολογία για την εκτίµηση της πιθανότητας το υπό εξέταση ΣΗΕ να
οδηγηθεί σε σηµεία λειτουργίας που θα επιβάλλουν την αποκοπή παραγωγής από ΑΠΕ, ώστε να
µην παραβιαστούν τα τεχνικά ελάχιστα των θερµικών µονάδων. Έτσι τα απαραίτητα βήµατα πριν
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από την επίλυση του προβλήµατος της ένταξης µονάδων και της οικονοµικής κατανοµής όταν οι
προβλέψεις φορτίου και παραγωγής από ΑΠΕ είναι διαθέσιµες είναι τα εξής δύο :
1. Καθορισµός και συνέλιξη των σφαλµάτων πρόβλεψης φορτίου και ΑΠΕ
2. Η εξαγωγή διαστηµάτων εµπιστοσύνης υπό τη µορφή q και p εκατοστηµορίων για να
καθοριστούν τα όρια διακύµανσης του φορτίου προς κατανοµή στις θερµικές µονάδες
τους συστήµατος.
Πριν από την περιγραφή και τη µαθηµατική θεµελίωση του προβλήµατος, παρατίθεται αναφορά
στην αξία της βελτιωµένης επίδοσης µοντέλων πρόβλεψης τόσο βιβλιογραφικά όσο και από
µελέτες µε πραγµατικά στοιχεία για τα ΣΗΕ Κρήτης και Κύθνου. Αυτές οι εφαρµογές προϊδεάζουν
για το γεγονός που επιβεβαιώνεται από την εφαρµογή της µοντελοποίησης αβεβαιότητας στο ΣΗΕ
Κρήτης. η επιπόλαιη εκτίµηση της αβεβαιότητας του τελικού φορτίου προς κατανοµή στις θερµικές
µονάδες, είναι δυνατόν να οδηγήσει, λόγω της ανάγκης για άµεση λήψη µέτρων για τον περιορισµό
του προβλήµατος, σε αντιοικονοµική λειτουργία του συστήµατος.

5.2

Αποτίµηση αξίας πρόβλεψης φορτίου και παραγωγής από ΑΠΕ

5.2.1

Βιβλιογραφική Επισκόπηση

Σηµαντική πρόοδο έχει αρχίσει να σηµειώνει ο τοµέας της ανάπτυξης µοντέλων πρόβλεψης
φορτίου από τα τέλη της δεκαετίας του ’70, αφού η κατά το δυνατόν ακριβέστερη πρόβλεψη
φορτίου αποτελεί σηµαντική παράµετρο για την οικονοµική λειτουργία ενός ΣΗΕ. Η πρόοδος αυτή
αφορά τόσο τη µέσο- µακροπρόθεσµη πρόβλεψη της εξέλιξης του φορτίου σε ένα σύστηµα ή µία
περιοχή, αλλά και την βραχυπρόθεσµη η οποία µας απασχολεί περισσότερο στα πλαίσια του
προγραµµατισµού λειτουργίας των δικτύων που εξετάζονται στην παρούσα διατριβή και στην
πρόοδο της οποίας γίνεται σύνοψη παρακάτω.
Από τη δεκαετία του ’70 διάφορες µέθοδοι έχουν χρησιµοποιηθεί για την βραχυπρόθεσµη
πρόβλεψη φορτίου, λαµβάνοντας υπ’ όψιν παραµέτρους όπως το φορτίο προηγούµενων ηµερών και
ωρών, µετεωρολογικές πληροφορίες, όπως σχεδόν πάντα τη θερµοκρασία και σε µερικές
περιπτώσεις και την επίδραση της υγρασίας [199]. Συχνά χρησιµοποιούνται µέθοδοι µε βάση την
εκτίµηση χρονοσειρών ή άλλες στατιστικές µέθοδοι π.χ. µε αυτοπαλινδροµικά µοντέλα αλλά
ολοένα και περισσότερο χρησιµοποιούνται µέθοδοι τεχνητής νοηµοσύνης, τις περισσότερες φορές
χρησιµοποιώντας παραλλαγές διαφόρων νευρωνικών δικτύων είτε αυτόνοµα είτε ως υβριδικές
µέθοδοι όπως ενδεικτικά παρουσιάζουν οι εργασίες [149,200-203] για ένα σύστηµα, είτε για
επιµέρους κόµβους του [204] που χρησιµοποιούν συνδυασµό των παραπάνω πληροφοριών.
Σύνοψη των µεθόδων πρόβλεψης φορτίου στις αρχές της δεκαετίας του 1980 παρουσιάζεται στις
εργασίες [205,206], ενώ στην εργασία [207] γίνεται σύνοψη των δυνατοτήτων βραχυπρόθεσµης
πρόβλεψης φορτίου µε µεθόδους τεχνητής νοηµοσύνης. Στην εργασία [208] γίνεται συγκριτική
παρουσίαση µεθόδων πρόβλεψης φορτίου που χρησιµοποιούν Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα (ΤΝ∆)
από εργασίες δηµοσιευµένες σε επιστηµονικά περιοδικά της περιόδου 1991-1999. Τα διάφορα
µοντέλα που µελετώνται κατηγοριοποιούνται µε βάση τον αριθµό των εισόδων τους, την
αρχιτεκτονική και τη συνάρτηση ενεργοποίησης που χρησιµοποιούν καθώς και τον αριθµό των
παραµέτρων τους. Παρουσιάζονται επίσης οι διάφορες τεχνικές που έχουν χρησιµοποιηθεί για την
δηµιουργία ΤΝ∆ για το σκοπό αυτό και επισηµαίνεται η ανάγκη για επαρκή αποτίµηση της
επίδοσης των µοντέλων αυτών µε συστηµατικό τρόπο και όχι απλά η παρουσίαση µέσων
τετραγωνικών µέσων σφαλµάτων. Αναφορά στις προσπάθειες για την πρόβλεψη φορτίου γίνεται
και στο γενικό βιβλιογραφικό άρθρο [209]το οποίο παρουσιάζει γενικά τις προσπάθειες πρόβλεψης
µε τη βοήθεια ΤΝ∆ και συνοψίζει τις ιδιότητες τους και τις συγκριτικές προσπάθειες που έχουν
γίνει σε σχέση µε άλλες µεθόδους.
Μία σηµαντική εργασία για την αποτίµηση της αξίας της πρόβλεψης φορτίου είναι η [210], όπου
αποτιµάται η αξία των βελτιωµένων προβλέψεων φορτίου για την διαδικασία ένταξης των µονάδων
ενός συστήµατος µε τη βοήθεια προσοµοιώσεων και όχι απλών εκτιµήσεων µε µέσες τιµές κόστους
παραγωγής κατά τη διάρκεια της αιχµής. Από τις 19 εταιρίες ηλεκτρισµού των ΗΠΑ που
µελετήθηκαν, µείωση κατά 1% του Μέσου Απολύτου ποσοστιαίου σφάλµατος, όταν αυτό
κυµαίνεται µεταξύ 3-5%, επιφέρει 0.1-0.3% µείωση του κόστους παραγωγής. Για µία εταιρεία
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ηλεκτρισµού µε αιχµή 10 GW, µείωση κατά 1% του Μέσου Απολύτου Ποσοστιαίου Σφάλµατος
µπορεί να µειώσει το ετήσιο µεταβλητό κόστος παραγωγής έως 1.6 εκ.$ από την αποφυγή αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας από όµορη εταιρεία ηλεκτρισµού. Τα οφέλη από τη βελτιωµένη πρόβλεψη
φορτίου εκτιµώνται σε κάθε µια από τις εταιρίες ηλεκτρισµού που εξετάστηκαν κατά µέσο όρο
800,000$ κατ’ έτος. Από την ίδια ερευνητική οµάδα επισηµαίνεται το γεγονός ότι οι εταιρίες
ηλεκτρισµού µπορούσαν µε µεγάλη ευκολία όχι µόνο να αναφερθούν στα οφέλη που αποκόµισαν
από τη βελτιωµένη πρόβλεψη φορτίου αλλά και να τα ιεραρχήσουν, µε τις περισσότερες να
θεωρούν ως βασικό πλεονέκτηµα την δυνατότητα βελτιωµένης επιλογής των µονάδων (Unit
Commitment). Οι περισσότερες όµως εταιρίες αδυνατούν να ποσοτικοποιήσουν τα οφέλη από τη
βελτιωµένη πρόβλεψη φορτίου [211], επιβεβαιώνοντας τη δυσκολία του εγχειρήµατος για την
οικονοµική αποτίµηση της βραχυπρόθεσµης πρόβλεψης φορτίου. Από µελέτη στην Εταιρεία
Ηλεκτρισµού της Αριζόνα [212] µε τη χρήση µεθόδου προσοµοίωσης Monte-Carlo υπολογίστηκε
ότι µεγαλύτερη επίπτωση στο κόστος λειτουργίας του συστήµατος υπάρχει κατά τις περιόδους
υψηλής φόρτισης του συστήµατος που όµως είναι το 0.3% του συνολικού κόστους λειτουργίας για
βελτίωση του σφάλµατος πρόβλεψης από 5% σε 1%. Στην ίδια εργασία παρουσιάζεται η επίπτωση
διάφορων συντελεστών φόρτισης και επισηµαίνεται η αξία που έχει κυρίως η βελτίωση της
πρόβλεψης αιχµών του συστήµατος.
Στον τοµέα αυτό της οικονοµικής αποτίµησης, το EPRI έχει εκδώσει οδηγό σε σχέση µε την αξία
της πρόβλεψης, τα µοντέλα πρόβλεψης φορτίου καθώς και µία συνοπτική περιγραφή λογισµικού
πρόβλεψης φορτίου στην τεχνική αναφορά [213].
Στην εργασία [214] παρουσιάζεται η επίπτωση της αβεβαιότητας των προβλέψεων για την
επιτυχηµένη διαδικασία οικονοµικής κατανοµής και εκτίµηση της αναγκαίας στρεφόµενης
εφεδρείας. Η σηµασία της αβεβαιότητας της πρόβλεψης φορτίου είναι σηµαντική για την
αβεβαιότητα εκτίµησης του κόστους παραγωγής, όπως επισηµαίνεται στην [215] και υπέρ της
µείωσης της αβεβαιότητας αυτής συνεισφέρει η δυνατότητα κατά το δυνατόν καλύτερης γνώσης
της θερµοκρασίας περιβάλλοντος (ambient temperature).
Επειδή η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας περιορίζεται κυρίως στα τελευταία 20 έτη, οι
προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ακριβέστερη πρόβλεψη της αιολικής παραγωγής άρχισαν
µερικά χρόνια αργότερα από εκείνες για την πρόβλεψη φορτίου. Παρ’ όλα αυτά η πρόοδος που
παρατηρείται στον τοµέα αυτό είναι πολύ σηµαντική καθώς στη διεθνή βιβλιογραφία, τα τελευταία
έτη έχουν καταγραφεί σηµαντικές προσπάθειες πρόβλεψης της αιολικής παραγωγής στα συστήµατα
ηλεκτρικής ενέργειας [149,201,216-218], µε µερικές εφαρµογές και σε αυτόνοµα ΣΗΕ [201,219].
Πρόσφατες µελέτες [220-224] έχουν αποδείξει ότι η βελτίωση της επίδοσης της πρόβλεψης
αιολικής παραγωγής επιφέρει σηµαντικά οφέλη τόσο για τις εταιρίες ηλεκτρισµού όσο και για τους
ιδιοκτήτες Α/Π όταν αυτοί συµµετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ανάλυση για την αξία
της αιολικής πρόβλεψης για τα αυτόνοµα ΣΗΕ της Κύθνου και της Κρήτης µε πραγµατικά
δεδοµένα παρουσιάζεται παρακάτω.
Πιο συγκεκριµένα στην αναφορά [221] µελετάται η επίπτωση διαφορετικών σφαλµάτων
πρόβλεψης αιολικής παραγωγής για διάφορες εταιρίες ηλεκτρισµού και για διαφορετικά επίπεδα
αιολικής παραγωγής στις ΗΠΑ. Τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης καταδεικνύουν σηµαντικά
οφέλη για τις εταιρίες ηλεκτρισµού τα οποία αυξάνονται όσο βελτιώνεται η ακρίβεια της
πρόβλεψης ακόµη και χαµηλά επίπεδα αιολικής διείσδυσης. Στην ίδια χώρα µελέτες ενσωµάτωσης
Α/Π σε διάφορες εταιρείες ηλεκτρισµού επισηµαίνει την αξία των αξιόπιστων προβλέψεων στην
µείωση του κόστους αποκλίσεων και στις απαιτήσεις στρεφόµενης εφεδρείας [222] Για το
∆εκέµβριο του 2000, η Southern California Edison εξοικονόµησε 2 εκ. $ σε κόστος αποκλίσεων
(imbalance) από την εφαρµογή ενός µοντέλου πρόβλεψης αιολικής παραγωγής σε σχέση µε τις
κλιµατολογικές προβλέψεις [223]. Παρόµοια µελέτη για την αξία της βραχυπρόθεσµης πρόβλεψης
αιολικής παραγωγής για τη συµµετοχή Α/Π στις αγορές ηλεκτρισµού παρουσιάζεται στην εργασία
[224].
Παράλληλα σηµαντική πρόοδος έχει συντελεστεί στην εκτίµηση αβεβαιότητας των προβλέψεων
αιολικής παραγωγής και την εφαρµογή της στην ενσωµάτωση της αιολικής ενέργειας στις αγορές
ηλεκτρικής ενέργειας [225]. Για το σκοπό αυτό έχουν χρησιµοποιηθεί µέθοδοι βασισµένες στην
µετεωρολογία [226,227] καθώς και µεθοδολογίες που αξιοποιούν αποτελέσµατα των στατιστικών
µεθόδων πρόβλεψης όπως για παράδειγµα η παραγωγή προβλέψεων quantile. Πιο συγκεκριµένα η
µέθοδος local quantile regression έχει εφαρµοστεί για να βελτιστοποιήσει τα έσοδα ενός
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παραγωγού αιολικής ενέργειας, προσδιορίζοντας ποιο είναι το κατάλληλο ποσοστό για την σ.π.π
της αιολικής ενέργειας ώστε να υποβληθεί η κατάλληλη προσφορά στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας. Η εκτίµηση της αβεβαιότητας της πρόβλεψης µπορεί να συµβάλλει στην µείωση του
κόστους στις αγορές αποκλίσεων.
Στην εργασία [228] προτείνεται να γίνει κάτι τέτοιο για την πρόβλεψη της αιολικής παραγωγής µε
τη µέθοδο του Resampling η οποία από ένα µεγάλο δείγµα επιλέγει τυχαία τιµές και από αυτές
καθορίζονται οι τιµές για το ζητούµενο διάστηµα εµπιστοσύνης.
Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής µελετήθηκε µε πραγµατικά
δεδοµένα η επίδραση που µπορεί να έχει η ακριβέστερη πρόβλεψη αιολικής παραγωγής στo ΣΗΕ
Κρήτης. Η ίδια µελέτη έγινε και σε ένα µικρότερο σύστηµα εκείνο της Κύθνου, όπου µελετήθηκε
ταυτόχρονα και η επίδραση της ακριβέστερης πρόβλεψης φορτίου και παραγωγής από Φ/Β. Και
στις δύο περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκαν πραγµατικές τιµές καυσίµου για κάθε µήνα από τα έτη που
µελετήθηκαν καθώς και πραγµατικά στοιχεία κατανάλωσης, παραγωγής αιολικών πάρκων αλλά και
Φ/Β. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν οι αλγόριθµοι οικονοµικού προγραµµατισµού του
MORE CARE [219] µε off-line δεδοµένα και παρουσιάζονται παρακάτω τα αποτελέσµατα.

5.2.2

Αξία βελτιωµένης πρόβλεψης αιολικής παραγωγής στο ΣΗΕ Κρήτης

Για το σύστηµα της Κρήτης µελετήθηκαν τα παρακάτω τρία σενάρια :
Α) Ο χειριστής τους συστήµατος δεν έχει καµία εµπιστοσύνη στην πρόβλεψη του ανέµου και
διατηρεί στρεφόµενη εφεδρεία για την αιολική παραγωγή ίση µε το σύνολο της αιολικής
παραγωγής. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτή είναι και η επικρατούσα πρακτική σε αρκετά
αυτόνοµα ΣΗΕ. Η πρακτική αυτή αναγνωρίζει την ικανότητα της αιολικής παραγωγής ως
εξοικονοµητή καυσίµου (fuel saver) χωρίς να αναγνωρίζει καµία ικανότητα παροχής ισχύος
(capacity credit).
Β) Ο χειριστής του συστήµατος έχει στη διάθεση του ένα ικανοποιητικό µοντέλο πρόβλεψης
ανέµου το οποίο δεν παρουσίαζει σφάλµα υπερεκτίµησης της αιολικής παραγωγής µεγαλύτερο από
50%. Σε αυτήν την περίπτωση διατηρεί στρεφόµενη εφεδρεία για την αιολική παραγωγή ίση µε το
µισό της αιολικής παραγωγής.
Γ) Ο χειριστής του συστήµατος έχει στη διάθεση του ένα πολύ εξελιγµένο µοντέλο πρόβλεψης
ανέµου, αλλά επιθυµεί να διατηρεί για το σκέλος της αιολικής παραγωγής στρεφόµενη εφεδρεία
20% της αιολικής παραγωγής για να αντιµετωπίσει στιγµιαίες διακυµάνσεις του ανέµου.
Και στις 3 παραπάνω περιπτώσεις η εφεδρεία για το φορτίο θεωρείται ίση µε το 10% του
προβλεπόµενου φορτίου.
Η σύγκριση του κόστους λειτουργίας για τα σενάρια Α-Γ παρουσιάζεται στον για 2 περιόδους
λειτουργίας, το 2001 και το 2003 στον Πιν. 5-1.
Πιν. 5-1 Σύνοψη των οικονοµικών αποτελεσµάτων της αξίας της πρόβλεψης αιολικής παραγωγής για
2 έτη.

Σενάριο
Έτος
2001
2003

Γ-Β
€
544,530
775,480

%
1.14
1.09

Β-Α
€
%
1,362,340
3
3,260,000
4.33

Γ-Α
€
%
1,906,000
4
4,033,000
5.37

Παρατηρείται ότι η µείωση στο κόστος λειτουργίας του συστήµατος είναι σηµαντική και όπως
αναµένεται γίνεται τόσο µεγαλύτερη, όσο ακριβέστερη είναι η πρόβλεψη του ανέµου. Σηµαντικά
περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν εάν από 100% εφεδρεία για το σκέλος της αιολικής παραγωγής
είναι δυνατόν να µειώσουµε το ποσοστό αυτό σε 50% φτάνοντας τα 3.2 Εκ € για το 2003 και το
4.33% του συνολικού κόστους. Περαιτέρω βελτίωση του σφάλµατος πρόβλεψης επιφέρει επιπλέον
οικονοµική βελτίωση της τάξης του 1.1% αλλά εµφανώς µικρότερη από ότι η διαφορά σεναρίων Α
και Β. Η οικονοµική βελτίωση που παρουσιάζεται σε αυτόν τον πίνακα είναι η µέγιστη που µπορεί
να επιφέρει ένα µοντέλο πρόβλεψης φορτίου σε ένα έτος, λόγω του ότι οι χειριστές κατά την
επιλογή των µονάδων συνήθως λαµβάνουν επιπλέον παραµέτρους αβεβαιότητας, όπως για
παράδειγµα η τυχόν απώλεια µονάδας ή γραµµής. Εποµένως εάν το κόστος µοντελοποίησης για το
µοντέλο πρόβλεψης της αιολικής παραγωγής είναι ακριβότερο από την µείωση του κόστους που
επιφέρει τότε είναι ασύµφορο για τους διαχειριστές του ΣΗΕ να εγκατασταθεί.
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Η µεταβολή του κόστους παραγωγής οφείλεται στη µεταβολή της κατανάλωσης καυσίµου άρα και
οι εκποµπές ρύπων του ΣΗΕ Κρήτης θα µεταβάλλονται. Ο Πιν. 5-2 συνοψίζει τα αποτελέσµατα
από την περιβαλλοντική αυτή ανάλυση για το ΣΗΕ Κρήτης για το έτος 2003, βασιζόµενος στα
στοιχεία του Πιν. 3-17.
Πιν. 5-2 Μεταβολή των ρύπων του ΣΗΕ Κρήτης λόγω της βελτιωµένης πρόβλεψης αιολικής
παραγωγής

Σενάριο
Ρυπαντές
CO2
NOX
SO2
Ιπτάµενα σωµατίδια –
PM10

5.2.3

Γ-Β
(Tn)

Γ-Α
(%)

(Tn)

(%)

9065
22.61
59.12

1.31
1.16
0.86

72243
181.36
483.62

9.53
8.59
6.63

4.72

1.26

37.64

9.23

Μελέτη της οικονοµικής επίπτωσης των σφαλµάτων πρόβλεψης στο ΣΗΕ
Κύθνου

Για τη µελέτη αυτή χρησιµοποιήθηκαν τα σενάρια που παρουσιάζονται στον Πιν. 5-3, όπου και
συγκρίνονται τα λειτουργικά κόστη για κάθε σενάριο που µελετάται. Πιο συγκεκριµένα
Τα Σενάρια I και V αποτιµούν την επίδραση της βελτιωµένης πρόβλεψης φορτίου θεωρώντας τις
προβλέψεις αιολικής παραγωγής και Φ/Β αρκετά αξιόπιστες.
Τα Σενάρια I, II και III αποτιµούν την επίδραση της ακρίβειας της πρόβλεψης αιολικής
παραγωγής όταν οι προβλέψεις φορτίου και παραγωγής Φ/Β θεωρηθούν αρκετά αξιόπιστες.
Τα Σενάρια I and IV αποτιµούν την επίδραση της ακρίβειας της πρόβλεψης παραγωγής Φ/Β
θεωρώντας τις προβλέψεις αιολικής παραγωγής και φορτίου αρκετά αξιόπιστες.
Ο Πιν. 5-4 συγκεντρώνει τα αποτελέσµατα για την επίδραση της βελτιωµένης πρόβλεψης φορτίου
και παραγωγής από Φ/Β θεωρώντας την πρόβλεψη της αιολικής παραγωγής αξιόπιστη.
Για την Κύθνο χρησιµοποιήθηκαν αντίστοιχες χρονοσειρές για το 2002.
Πιν. 5-3 Επίπτωση των σφαλµάτων πρόβλεψης στο λειτουργικό κόστος του ΣΗΕ Κύθνου

Σενάριο
I
II
III
IV
V

Σφάλµα πρόβλεψης
φορτίου
6%
6%
6%
6%
15%

Σφάλµα πρόβλεψης
αιολικής παραγωγής
20%
50%
100%
20%
20%

Σφάλµα
πρόβλεψης Φ/Β
50%
50%
50%
100%
50%

Λειτουργικό
κόστος (€)
506602.02
517774.54
519778
507391.12
520318.1

Πιν. 5-4 Αξία βελτιωµένης Πρόβλεψης Φορτίου και παραγωγής από Φ/Β για την Κύθνο το έτος 2002

Πρόβλεψη
Φορτίου
Παραγωγής από Φ/Β

Σενάρια
I και V
I και IV

Euro
13716.08
789.1

Ποσοστό
2.63%
0.16%

Στη συνέχεια, το Γράφηµα 5.1 παρουσιάζει τη µηνιαία σύγκριση κόστους για το σύστηµα της
Κύθνου για τα εξεταζόµενα σενάρια για το σφάλµα πρόβλεψης της αιολικής παραγωγής. Η
υψηλότερη τιµή παρουσιάζεται τον Ιούνιο, όταν και η διείσδυση ΑΠΕ είναι µεγαλύτερη στο
σύστηµα αυτό. Ο Πιν. 5-5 παρουσιάζει µία σύνοψη των ετήσιων οικονοµικών αποτελεσµάτων για
την αξία της βελτιωµένης πρόβλεψης της αιολικής παραγωγής για το ΣΗΕ Κύθνου. Λόγω του
µικρού µεγέθους του συστήµατος οι απόλυτες τιµές της µείωσης του κόστους είναι αρκετά µικρές.
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Μείωση κόστους (%)

8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Μήνας

Σενάρια Ι και ΙΙ

Σενάρια Ι και ΙΙΙ

Σενάριο ΙΙ και ΙΙΙ

Γράφηµα 5.1 Σύγκριση της µεταβολής του µηνιαίου κόστους παραγωγής για διάφορα επίπεδα
σφαλµάτων πρόβλεψης της αιολικής παραγωγής για το ΣΗΕ Κύθνου.
Πιν. 5-5 Σύνοψη των οικονοµικών αποτελεσµάτων της αξίας της πρόβλεψης αιολικής παραγωγής για
το ΣΗΕ Κύθνου

Ι-ΙΙ
Σενάρια

€
5172.52€

Ι-ΙΙΙ
€
%
13176.01€ 2.6%

%
1.01%

ΙΙ-ΙΙΙ
€
%
8003.49€
1.54%

Ο Πιν. 5-6 συνοψίζει τα αποτελέσµατα από την περιβαλλοντική αυτή ανάλυση για το ΣΗΕ Κύθνου
για το έτος 2002. Η ποσοστιαία µείωση των ρύπων είναι αντίστοιχη µε εκείνη του κόστους λόγω
των όµοιων µονάδων που χρησιµοποιούνται στο ΣΗΕ Κύθνου.
Πιν. 5-6 Μεταβολή των ρύπων του ΣΗΕ Κύθνου λόγω της βελτιωµένης πρόβλεψης αιολικής
παραγωγής.

Σενάριο
Ρυπαντές
CO2
NOX
SO2
Ιπτάµενα σωµατίδια –
PM10

Ι-ΙΙ

Ι-ΙΙΙ

ΙΙ-ΙΙΙ

kg
38181
72.9
12.5

kg
98030
187.2
32.08

kg
59851
114.3
19.6

18.6

47.71

29.1
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∆ιαχείριση αβεβαιότητας προβλέψεων φορτίου και παραγωγής
από ΑΠΕ

Πρώτα παρουσιάζεται ένα ντετερµινιστικό σχήµα της εφεδρείας στο οποίο η εφεδρεία για την
αιολική παραγωγή µεταβάλλεται µε το επίπεδο της αιολικής παραγωγής. Στη συνέχεια δίνεται
έµφαση στη χρήση πιθανοτικών µοντέλων για τον καθορισµό της αβεβαιότητας για τον καθορισµό
του φορτίου προς κατανοµή στις θερµικές µονάδες, όταν είναι γνωστή η επίδοση των µοντέλων
πρόβλεψης.

5.3.1

Ντετερµινιστικά καθοριζόµενη στρεφόµενη εφεδρεία

Μία αρκετά απλή και συνηθισµένη στρατηγική καθορισµού της αναγκαίας στρεφόµενης
εφεδρείας είναι η διατήρηση τουλάχιστον ενός συγκεκριµένου ποσοστού στρεφόµενης εφεδρείας
συναρτήσει του προβλεπόµενου φορτίου. Οι µονάδες που θα ενταχθούν θα πρέπει να µπορούν να
ικανοποιήσουν όχι µόνο το καθορισµένο φορτίο του συστήµατος αλλά και το επιπλέον αυτό
ποσοστό. Συχνά οι χειριστές σε ορισµένα αυτόνοµα ΣΗΕ εφαρµόζουν την πολιτική της διατήρησης
στρεφόµενης εφεδρείας τουλάχιστον ίσης µε την ισχύ της µεγαλύτερης µονάδας παραγωγής που
είναι ενταγµένη, ώστε σε περίπτωση βλάβης ακόµη και αυτής της µονάδας το σύστηµα να µπορεί
να ικανοποιήσει τη ζήτηση. Σε διασυνδεδεµένα η ποσότητα της στρεφόµενης εφεδρείας µπορεί να
είναι ίση µε την απώλεια ισχύος σε περίπτωση απώλειας διασυνδετικής γραµµής.
Για την περίπτωση συστήµατος µε ΑΠΕ προτείνεται στην εργασία [229] να διατηρείται εφεδρεία
για ποσοστό της παραγόµενης ενέργειας από ΑΠΕ και όχι να θεωρείται 100% αβέβαια αυτή η
παραγωγή σαν απλή µείωση του φορτίου. Το προτεινόµενο σχήµα για την στρεφόµενη εφεδρεία
δίνεται από µία σχέση της µορφής (5.1) :
(5.1)
Spin_res(t)=Load_reserves(t)+RES_reserves(t)
Όπου Load_reserves(t), η στρεφόµενη εφεδρεία λόγω αβεβαιότητας πρόβλεψης φορτίου η οποία
θα δίνεται από τη σχέση :
Load_reserves(t) = k Pd(t) (5.2)
Ως παράµετρος k µπορεί να χρησιµοποιηθεί το ποσοστό σφάλµατος της πρόβλεψης φορτίου ή
κάποιας παραµέτρου που να σχετίζεται µε τις ακραίες τιµές σφάλµατος του φορτίου ή µε την
πιθανοτική κατανοµή του φορτίου. Οι τιµές µπορεί να είναι k=0 έως 1. Για την επιλογή των τιµών
του k µπορούµε να λάβουµε υπ’ όψιν δεδοµένα από την επίδοση των συστηµάτων πρόβλεψης
φορτίου, όπως για παράδειγµα το µέγιστο σφάλµα που µπορεί να παρουσιάζει η πρόβλεψη.
RES_reserves(t) είναι η εφεδρεία για την παραγωγή από τις ΑΠΕ υπολογιζόµενη σύµφωνα µε την
(5.3).
RES_reserves(t)=Wind_Reserves(t)+PV_reserve(t)+Hydro_Reserve(t)+OtherRES_reserve(t)

(5.3)

Όπου Wind_Reserves(t) η εφεδρεία για την αιολική παραγωγή,
PV_reserves(t), η εφεδρεία για την παραγωγή από το Φωτοβολταϊκά
Hydro_Reserve(t) η εφεδρεία για την αβεβαιότητα παραγωγής από τις µικρές Υδροηλεκτρικές
µονάδες και
OtherRES_reserve(t) η εφεδρεία η οποία διατηρείται για να αντισταθµίσει την αβεβαιότητα
παραγωγής των υπολοίπων µονάδων ΑΠΕ, η οποία αναµένεται να είναι σχετικά µικρή λόγω της
συµπεριφορά της παραγωγής τους.
Ειδικά για την αιολική παραγωγή η εφεδρεία µπορεί να υπολογιστεί από µία σχέση της µορφής
(5.4)
Wind_reserves(t)=λ(t)*WP(t)
Όπου WP(t) : Η αιολική παραγωγή και
λ(t): ο συντελεστής αιολικής εφεδρείας εξαρτώµενος από το ύψος της αιολικής παραγωγής µε λ ∈
(0.2,1). Ο συντελεστής αυτός αντικατοπτρίζει τη µεταβολή της παραγωγής ενός Α/Π όταν
µεταβάλλεται η ταχύτητα του ανέµου.
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. Εάν η αιολική παραγωγή είναι µικρή οπότε και η ταχύτητα άνεµου είναι µικρή, διακύµανση της
ταχύτητας έχει σηµαντική επίπτωση στη διακύµανση της παραγωγής. Αντίθετα όσο η ταχύτητα
ανέµου αυξάνει για να φτάσει σε τιµές για τις οποίες αιολική παραγωγή πλησιάζει την µέγιστη ισχύ
της, τόσο η εξάρτηση της από τη µεταβολή του ανέµου µειώνεται. Εποµένως, το ποσοστό της
εφεδρείας για την παραγωγή των Α/Π που πρέπει να διατηρηθεί είναι φθίνουσα συνάρτηση της
εκτιµούµενης αιολικής παραγωγής. Για παράδειγµα στο γραµµικό τµήµα της συνάρτησης του Σχ.
2.9 είναι φανερό ότι π.χ πτώση του ανέµου από τα 10m/s στα 8.5 m/s έχει ως συνέπεια τη µείωση
της παραγωγής από τα 400 στα 250 kW. Aντίθετα στο τµήµα της καµπύλης κατά το οποίο η
παραγωγή είναι σταθερή σε σχέση µε την ταχύτητα ανέµου, πτώση της ταχύτητας του ανέµου έχει
πολύ µικρή επίδραση στην αιολική παραγωγή. Στη ∆ανία απόκλιση στην ταχύτητα ανέµου ± 1 m/s
µπορεί να έχει επίδραση ± 320 MW (όταν η εγκατεστηµένη ισχύς είναι 2,374 MW) [230].
Η αύξηση της αιολικής παραγωγής µε την ταχύτητα του ανέµου µπορεί να προσεγγισθεί από µία
γραµµική συνάρτηση µέχρι την ταχύτητα ονοµαστικής λειτουργίας των πάρκων. Αντίστοιχα ο
συντελεστής εφεδρείας ο οποίος µειώνεται µε την αύξηση της αιολικής παραγωγής θα πρέπει να
µειώνεται γραµµικά. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι µε την αύξηση της εγκατεστηµένης ισχύος
γίνεται µικρότερη η µείωση του συντελεστή λ όταν αυξάνεται το φορτίο διότι η ίδια αιολική
παραγωγή επιτυγχάνεται σε µικρότερες ταχύτητες ανέµου εποµένως είναι πιο ευαίσθητη σε µείωση
του ανέµου από ότι όταν η εγκατεστηµένη ισχύς είναι µικρή.
Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις ο συντελεστής αιολικής εφεδρείας θα δίνεται από την (5.5)

⎛ ( 1 − 0.2 )
⎞
λ( t ) = ⎜⎜ 1 −
⋅WP( t )⎟⎟
InsCap
⎝
⎠

(5.5)

όπου
InsCap: Η µέγιστη ικανότητα παραγωγής των Α/Π του υπό εξέταση δικτύου
Ο συντελεστής λ γίνεται ίσος µε 1 όταν η αιολική παραγωγή είναι πάρα πολύ µικρή, που σηµαίνει
ότι η ταχύτητα ανέµου είναι πολύ χαµηλή, και µία µικρή µείωσή της ταχύτητας ανέµου επιφέρει
σηµαντική µείωση της παραγόµενης ισχύος, εποµένως για αυτήν την αβεβαιότητα οι χειριστές του
συστήµατος πρέπει να διατηρούν µεγαλύτερο ποσοστό εφεδρείας επί της παραγωγής του Α/Π.
∆ηλαδή θεωρείται ότι ακόµη και στη µέγιστη ικανότητα παραγωγής των αιολικών πάρκων
λαµβάνουµε ως εφεδρεία το 20 % της αιολικής παραγωγής, διότι δεν µπορούµε να γνωρίζουµε
ακριβώς την ταχύτητα ανέµου, ενδεχοµένως να είµαστε και πολύ κοντά στο όριο αποκοπής του
πάρκου (cut-off speed) λόγω µεγάλης ταχύτητας του ανέµου. Συνήθως γνωστή είναι η αιολική
παραγωγή και όχι η ταχύτητα. Αν όµως η ταχύτητα είναι γνωστή τότε ο συντελεστής λ µπορεί να
λάβει τιµή ίση ακόµη και µε 1 αν υπάρχει ο κίνδυνος µείωσης της αιολικής παραγωγής µε µικρή
αύξηση της ταχύτητας. Σηµαντική µείωση της αιολικής παραγωγής λόγω υψηλής ταχύτητας
συνέβη στην ∆ανία στις 8 Ιανουαρίου 2005 όπου σε περίοδο τυφώνα σηµειώθηκε σηµαντική
µείωση της υψηλής αιολικής παραγωγής από 2000MW σε 500MW σε λιγότερο από µία ώρα
[230].Το παραπάνω σχήµα εφεδρείας, όπως περιγράφηκε από τις εξισώσεις (5.1)-(5.4)
χρησιµοποιήθηκε για τη µελέτη του δικτύου της Κρήτης [127] µε παράµετρο για το σφάλµα του
φορτίου, k=0.1 και το παραπάνω σχήµα εφεδρείας για την αιολική παραγωγή. Παρόµοιο σχήµα
χρησιµοποιήθηκε για το σύστηµα της Κύθνου όπως περιγράφεται στην εργασία [77] µε την
µεταβλητή PV_reserves(t) να είναι ίση µε το 50% της τρέχουσας παραγωγής από την µονάδα PV,
το ίδιο σχήµα αιολικής εφεδρείας µε το σύστηµα της Κρήτης και 6% ποσοστό εφεδρείας για το
φορτίο. Ακολουθεί παράδειγµα υπολογισµού του συντελεστή λ από το δίκτυο της Κρήτης.
5.3.1.1 Παράδειγµα υπολογισµού του συντελεστή λ
Στο ΣΗΕ Κρήτης µέχρι και το Μάιο 2000 η µέγιστη ικανότητα παραγωγής των Α/Π ήταν
56.4 MW, ενώ από τον Ιούνιο αυξήθηκε στα 66.6 ΜW λόγω της ένταξης του Α/Π της ∆ΕΗ στην
Ξηρολίµνη Σητείας, µε χαρακτηριστική καµπύλη παραγωγής ταχύτητας ανέµου σύµφωνα µε το
Γράφηµα 5.2. Στο Γράφηµα 5.3 παρουσιάζεται µία απλοποιηµένη καµπύλη παραγωγής των Α/Π
στην Κρήτη σε συνάρτηση µε την ταχύτητα ανέµου πριν και µετά την προσθήκη του
συγκεκριµένου Α/Π.
Εύκολα λοιπόν διαπιστώνει κανείς ότι η παραγωγή της ίδιας ισχύος απαιτεί µικρότερη ταχύτητα
ανέµου µετά την ένταξη του Α/Π Ξηρολίµνης, άρα για την ίδια αιολική ισχύ θα πρέπει να
διατηρείται µεγαλύτερο ποσοστό εφεδρείας γιατί υπάρχει µεγαλύτερη ευαισθησία στη διακύµανση
του ανέµου.
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Γράφηµα 5.2 Παραγωγή του Α/Π Ξηρολίµνης συναρτήσει της ταχύτητας ανέµου.

Ο συντελεστής λ για δύο περιόδους, µέχρι το Μάιο (1-5) και από τον Ιούνιο και εξής (6-12) θα
δίνεται από την (5.6) για τις διάφορες τιµές της εγκατεστηµένης ισχύος InsCap για τους µήνες
αυτούς.

λ1−5 = 1 −

0.8

InsCap1−5

λ 6−12 = 1 −

⋅ WP(t ) = 1 − 0.0142 ⋅ WP(t )

0.8

InsCap6−12

⋅ WP(t ) = 1 − 0.012 ⋅ WP(t )

(5.6)
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Γράφηµα 5.3Παραγωγή των Α/Π Κρήτης σε σχέση µε την ταχύτητα του ανέµου µε και χωρίς το Α/Π
Ξηρολίµνης.
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Αξιοποίηση της πληροφορίας για τα σφάλµατα πρόβλεψης

Όπως παρουσιάστηκε στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, έχει επιτευχθεί. σηµαντική πρόοδος στο
πεδίο των προβλέψεων τόσο φορτίου όσο και ΑΠΕ. Έχει παρατηρηθεί ότι η επίδοση των µοντέλων
πρόβλεψης µεταβάλλεται ανάλογα µε την προβλεπόµενη τιµή, το χρονικό ορίζοντα της πρόβλεψης,
το χρόνο που µεσολαβεί µεταξύ της στιγµής που είναι διαθέσιµη η πρόβλεψη και της στιγµής για
την οποία ισχύει η πρόβλεψη καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής και της
προβλεπόµενης τιµής. Ταυτόχρονα αρκετά από τα σύγχρονα µοντέλα πρόβλεψης προσφέρουν
διαστήµατα εµπιστοσύνης της προβλεπόµενης τιµής στους τελικούς χρήστες [201,216,225,226]
Η γνώση της επίδοσης των µοντέλων πρόβλεψης φορτίου και ΑΠΕ µπορεί να συµβάλλει
σηµαντικά στην εκτίµηση τόσο της απαραίτητης στρεφόµενης εφεδρείας όσο και της πιθανότητας
παραβίασης των τεχνικών ελαχίστων των µονάδων, είτε µε ντετερµινιστικό τρόπο, είτε µε
πιθανοτικό τρόπο ανάλογα µε τη γνώση για τις επιδόσεις του µοντέλου.
Σε αυτήν την ενότητα εξετάζεται πως από διαφορετικά επίπεδα γνώσης για την επίδοση των
µοντέλων πρόβλεψης φορτίου και ΑΠΕ µπορεί να εξαχθεί η εκτίµηση του εύρους διακύµανσης του
τελικού φορτίου προς κατανοµή στις τοπικές µονάδες. ∆ύο ενδεχόµενα µπορούν να υπάρχουν
σχετικά µε τον τρόπο εξαγωγής της πρόβλεψης και του σφάλµατός της για τα οποία γίνεται
πιθανοτική εκτίµηση της στρεφόµενης εφεδρείας µε τη χρήση τεχνικών συνέλιξης.
Α) Να θεωρηθεί ότι τόσο η πρόβλεψη της ζήτησης όσο και η πρόβλεψη της παραγωγής από ΑΠΕ
δίνονται µε την µορφή µίας πιθανοτικής κατανοµής κατά τα πρότυπα του Σχ. 5.1 γύρω από µία
επικρατούσα τιµή L και W , αντίστοιχα.
Το φορτίο προς κατανοµή του συστήµατος θα είναι σε µία τέτοια περίπτωση µία τυχαία
µεταβλητή (τ.µ.) η οποία θα δίνεται από την (5.7).

Pl( t ) = L − W

(5.7)

Σε µία τέτοια περίπτωση η συνέλιξη των δύο κατανοµών L και (-W), υπό την προϋπόθεση ότι οι
κατανοµές αυτές είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους, θα δίνει την κατανοµή της τ.µ. Pl(t), όπως
ενδεικτικά παρουσιάζεται στο Σχ. 5.2, Η τιµή µε την υψηλότερη πιθανότητα είναι εκείνη που
καθορίζει το φορτίο προς εξυπηρέτηση από τις θερµικές µονάδες. Αν ορίσουµε ως a το διάστηµα
εµπιστοσύνης που επιθυµούν οι χειριστές του συστήµατος. Τότε είναι δυνατόν να καθοριστεί από
τα άκρα του διαστήµατος εµπιστοσύνης τόσο η ανάγκη για στρεφόµενη εφεδρεία όσο και η
µικρότερη δυνατή τιµή του φορτίου προς κατανοµή ώστε να ληφθεί υπ’ όψιν για την εκτίµηση
κινδύνου αποκοπής παραγωγής από ΑΠΕ. Το διάστηµα εµπιστοσύνης δεν είναι απαραίτητο να
είναι συµµετρικό γύρω από την αναµενόµενη τιµή, όπως στο Σχ. 5.2, αλλά µπορεί να λαµβάνει τις
κατάλληλες τιµές άκρων, ανάλογα µε το ενδεχόµενο στο οποίο οι χειριστές θεωρούν ότι το
σύστηµά τους είναι περισσότερο ευάλωτο. Αν η παραγόµενη κατανοµή δίνεται από κάποια
συνάρτηση γνωστής µορφής, π.χ και οι δύο κατανοµές είναι κανονικές µε µέση τιµή την
προβλεπόµενη τιµή L και W , αντίστοιχα, τότε η διαδικασία της συνέλιξης απλοποιείται
σηµαντικά ενώ και τα διαστήµατα εµπιστοσύνης προκύπτουν αρκετά εύκολα από δεδοµένους
πίνακες. [231]
Πρόβλεψηαιολικήςπαραγωγής
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Σχ. 5.1 Αποτέλεσµα µοντέλου πρόβλεψης φορτίου και αιολικής παραγωγής.
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Σχ. 5.2 Κατανοµή της διαφοράς ζήτησης-αιολικής παραγωγής µετά από συνέλιξή τους.

Β) Να χρησιµοποιείται η πληροφορία για τις κατανοµές του σφάλµατος πρόβλεψης φορτίου και
ΑΠΕ, συνήθως αιολικής.
Σε αυτήν την περίπτωση σε κάθε χρονική περίοδο t το φορτίο το οποίο κατανέµεται στις θερµικές
µονάδες θα δίνεται από την διαφορά load(t)-WP(t), όπου load(t) είναι η έξοδος του µοντέλου
πρόβλεψης φορτίου και WP(t) η έξοδος του µοντέλου πρόβλεψης αιολικής παραγωγής αντίστοιχα.
Το σφάλµα για το εκτιµούµενο φορτίο προς κατανοµή στις θερµικές µονάδες για τη χρονική
περίοδο t, θεωρείται µία τυχαία µεταβλητή (τ.µ.), η οποία παριστάνεται µε lwe(t). Το σφάλµα αυτό
προέρχεται από τα σφάλµατα προβλέψεων φορτίου και αιολικής παραγωγής που παρίστανται µε
le(t) και we(t), αντίστοιχα, όπως παρουσιάζεται στην (5.8). Αυτά τα σφάλµατα θεωρούνται τυχαίες
µεταβλητές οι οποίες είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους [223]. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να είναι
δυνατή η απλοποίηση της συνέλιξης των τυχαίων αυτών µεταβλητών.

lwe (t ) = le (t ) − we (t ).

(5.8)

Εποµένως απαιτείται η γνώση των συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας (σ.π.π) των τ.µ. le(t) και
we(t) ώστε να εξαχθεί η αντίστοιχη σ.π.π, flwe(t)(lwe(t)), που ακολουθεί η τ.µ. lwe(t). Στη συνέχεια οι
χειριστές µπορούν να λάβουν εκατοστηµόρια (percentiles) του σφάλµατος για να καθορίσουν τα
όρια στα οποία αναµένεται να βρίσκεται το φορτίο προς κατανοµή στις θερµικές µονάδες του υπό
εξέταση ΣΗΕ. Ένα εκατοστηµόριο q, perc(q,lwe(t)), της αθροιστικής συνάρτησης πιθανότητας
Flwe(t)(lwe(t)), της σ.π.π lwe(t)είναι η λύση της εξίσωσης (5.9).
Flwe (t ) (lwe (t )) = q.

(5.9)

Στη συνέχεια θα εξαχθούν οι τρόποι προσδιορισµού της σ.π.π της τ.µ. lwe(t) και ο τρόπος
εξαγωγής των κατάλληλων εκατοστηµορίων για διάφορα επίπεδα πληροφορίας για το σφάλµα των
µοντέλων πρόβλεψης φορτίου και παραγωγής από ΑΠΕ, κυρίως αιολικής. ∆ύο εκατοστηµόρια τα
οποία θα καθορίζονται από τους χρήστες θα είναι τα p και τα q, όπου το q αναφέρεται στο
εκατοστηµόριο που θα χρησιµοποιηθεί στην εκτίµηση των αναγκών για στρεφόµενη εφεδρεία, ενώ
το p θα χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση των αναγκών σε αποκοπή αιολικής παραγωγής.

5.3.3

Περιγραφή στατιστικών µέτρων επίδοσης ενός µοντέλου πρόβλεψης.

Για την προτυποποίηση της µελέτης επίδοσης των σφαλµάτων έχουν προταθεί κάποια µεγέθη για
να µπορούν να συγκριθούν τα διάφορα µοντέλα πρόβλεψης [232]. Η αναφορά σε αυτά τα µεγέθη
κρίνεται απαραίτητη πριν περιγράψουµε την περαιτέρω ανάλυση και τη µεθοδολογία για την
εξαγωγή των µεγεθών για τον υπολογισµό των εκατοστηµορίων. Τα πλέον συνήθη µέτρα για την
συστηµατική αποτίµηση της αιολικής πρόβλεψης είναι το µέσο απόλυτο σφάλµα (Mean Absolute
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Error MAE) και η τετραγωνική ρίζα του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος (Root Mean Squared
Error RMSE)
Tο σφάλµα πρόβλεψης ορίζεται ως η διαφορά µεταξύ της προβλεπόµενης και της µετρούµενης
τιµής. Η τιµή του σφάλµατος εξαρτάται από τις ικανότητες του µοντέλου πρόβλεψης αλλά και του
χρονικού ορίζοντα που µεσολαβεί από την στιγµή που η πρόβλεψη είναι διαθέσιµη έως την χρονική
στιγµή για την οποία δίνεται η πρόβλεψη. Έτσι για χρονικό ορίζοντα k, το σφάλµα που αντιστοιχεί
στον χρόνο t+k για πρόβλεψη που έγινε την χρονική στιγµή t θα δίνεται από την (5.10).

e(t + k | t ) = P(t + k ) − Pˆ (t + k | t )

(5.10)

όπου

P (t + k )
Pˆ (t + k | t )

Μετρούµενη ισχύς τον χρόνο t+k

k = 1, 2.., kmax
kmax

Ορίζοντας πρόβλεψης (αριθµός βηµάτων χρόνου)

Πρόβλεψη για την ισχύ τον χρόνο t+k που έγινε την χρονική στιγµή t
Μέγιστος ορίζοντας πρόβλεψης συνήθως 24ή 48 ώρες

Προκειµένου η τιµή του σφάλµατος πρόβλεψης να είναι ανεξάρτητη από την τιµή της
προβλεπόµένης ισχύος για το δεδοµένο χρονικό ορίζοντα, ορίζεται και συχνά αυτό δίνεται στους
τελικούς χρήστες, το κανονικοποιηµένο σφάλµα πρόβλεψης, σύµφωνα µε την (5.11), όπου η
είναι η εγκατεστηµένη ισχύς των αιολικών πάρκων για το υπό εξέταση ΣΗΕ.

ε (t + k | t ) =

1
( P(t + k ) − Pˆ (t + k | t ))
Pinst

(5.11)

Κάθε σφάλµα πρόβλεψης µπορεί να αναλυθεί στο συστηµατικό σφάλµα, µία σταθερά
τυχαίο, µια τυχαία µεταβλητή µε µηδενική µέση τιµή

Pinst

µe , και στο

ξ e ,όπως παρουσιάζεται στην (5.12).

e = µe + ξ e

(5.12)

Για την εκτίµηση του συστηµατικού σφάλµατος, υπολογίζεται ο µέσος όρος των σφαλµάτων κατά
τη διάρκεια των χρονικών βηµάτων που αποτιµώνται, Ν, και υπολογίζεται από την (5.13) :

BIAS (k ) = µˆ e (k ) = e (k ) =

1
N

N

∑ e(t + k | t )

(5.13)

t =1

Οι παραδοχές για την συµπεριφορά του τυχαίου σφάλµατος παρουσιάζονται παρακάτω ανάλογα
µε την πληροφορία που προσφέρουν οι κατασκευαστές στους τελικούς χρήστες των µοντέλων
πρόβλεψης.
Το MAE βοηθάει στην εκτίµηση του συστηµατικού σφάλµατος της προβλεπόµενης τιµής ανέµου
και ορίζεται στην (5.14). Η πιο συνηθισµένη πληροφορία που προσφέρεται από τους δηµιουργούς
εργαλείων πρόβλεψης είναι το κανονικοποιηµένο µέσο απόλυτο σφάλµα, το NMAE (Normalized
MAE) ή όπως αλλιώς αναφέρεται στην βιβλιογραφία Mean Absolute Percentage Error (MAPE) που
περιγράφεται στην (5.15). Τόσο το ΜΑΕ όσο και το ΝΜΑΕ εµπεριέχουν τόσο τη συστηµατική όσο
και την τυχαία συνιστώσα του σφάλµατος, εξίσωση (5.12), γεγονός που θα αξιοποιηθεί σε αµέσως
επόµενη ενότητα για την εξαγωγή παραµέτρων για την εκτίµηση της κατανοµής του σφάλµατος.

MAE (k ) =

1
N

NMAE( k ) =

N

∑ e(t + k | t )

(5.14)

t =1

1 N
⋅ ∑ ε( t + k | t )
N t =1

(5.15)

Το µέσο τετραγωνικό σφάλµα (MSE) του σφάλµατος δίνεται από την (5.16), ενώ η τετραγωνική
ρίζα του MSE, σύµφωνα µε την (5.17), αποτελεί την τιµή του RMSE. Το µέσο τετραγωνικό
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σφάλµα ερµηνεύει τη δυνατότητα στατιστικής διακύµανσης του σφάλµατος της πρόβλεψης. Τόσο
το συστηµατικό όσο και το τυχαίο σφάλµα συνεισφέρουν στην τιµή του RMSE, ενώ για την
ανεξαρτητοποίηση των αποτελεσµάτων από την εγκατεστηµένη ισχύ, µπορεί πάλι να θεωρηθεί το
NRMSE. Η εκτίµηση αυτής της τιµής φανερώνει το µέτρο της αβεβαιότητας και το πόσο συχνά τα
σφάλµατα έχουν σηµαντικές τιµές.
N

MSE (k ) =

∑ (e(t + k | t ))

2

(5.16)

t =1

N
N

RMSE (k ) = MSE =

∑ (e(t + k | t ))

2

t =1

(5.17)

N

Επιπλέον στατιστικά µεγέθη που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποτίµηση της επίδοσης
ενός εργαλείου πρόβλεψης είναι οι παράµετροι Ασυµµετρία (Skewness) και Κύρτωση (Kurtosis)
που γραφικά παρουσιάζονται στο Γράφηµα 5.4

Γράφηµα 5.4 επεξήγηση παράγοντα ασυµµετρίας και κύρτωσης

Συχνά µία κατανοµή σφάλµατος δεν είναι συµµετρική, δηλαδή δεν υπάρχει τιµή της τυχαίας
µεταβλητής ως προς την όποία ή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας να είναι συµµετρική. Σε
τέτοιες περιπτώσεις η κατανοµή παρουσιάζει συχνά µια «ούρά» προς τα δεξιά η προς τα αριστερά
όπως χαρακτηριστικά παρουσιάζεται στο Γράφηµα 5.4. Ο παράγοντας της ασυµµετρίας ν ke ο οποίος
δίνεται από την παρακάτω εξίσωση του Fisher,(5.18), παρουσιάζει την πιο πιθανή κατεύθυνση των
εκτιµώµενων σφαλµάτων, όπου σ ke η τυπική απόκλιση της κατανοµής. Η τιµή της παραµέτρου
αυτής συνδέεται µε τον υπολογισµό της ροπής 3ης τάξης για την εξεταζόµενη κατανοµή.

νke

−
⎛
⎞
N e( t + k | t ) − e( k )
N
⎜
⎟
=
∑
⎟
( N − 1 )( N − 2 ) t =1 ⎜
σ ke
⎝
⎠

3

(5.18)

Επίσης µία κατανοµή σφάλµατος µπορεί να είναι «συγκεντρωµένη» κοντά στη µέση τιµή, οπότε
ή καµπύλη πού την παριστάνει παρουσιάζει µια έντονη κύρτωση (καµπούριασµα), όπως ή συνεχής
καµπύλη στο δεξιό τµήµα στο Γράφηµα 5.4. Μπορεί όπως µια κατανοµή να µην είναι
«συγκεντρωµένη µε αυτό τον τρόπο, οπότε η καµπύλη πού την παριστάνει δεν παρουσιάζει σαφή
κύρτωση, όπως ή διακεκοµµένη γραµµή στο Γράφηµα 5.4. Την πληροφορία αυτή σχετικά µε το
σχήµα µίας δεδοµένης κατανοµής σε σχέση µε το σχήµα της κανονικής κατανοµής την δίνει η
κύρτωση κ ke . Σε µια κανονική κατανοµή η τιµή της κύρτωσης είναι ίση µε το µηδέν και θετική
κύρτωση φανερώνει πιο οξεία καµπάνα της κατανοµής. Η τιµή της παραµέτρου αυτής συνδέεται µε
τον υπολογισµό της ροπής 4ης τάξης για την εξεταζόµενη κατανοµή.
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∆ιαφορετικά Σενάρια πληροφορίας για την επίδοση του Εργαλείου
πρόβλεψης αιολικής παραγωγής

Οι δηµιουργοί των µοντέλων πρόβλεψης αιολικής παραγωγής και φορτίου γνωστοποιούν στους
χρήστες των µοντέλων τους τουλάχιστον την τιµή του NMAE για συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα
για το υπό µελέτη ΣΗΕ. Ολοένα και περισσότερα εργαλεία πρόβλεψης πλέον µπορούν να δίνουν
πληροφορία για τους τελικούς χρήστες για την εκτίµηση της αβεβαιότητας των προβλέψεων µε τη
µορφή διαστηµάτων εµπιστοσύνης [201,,216,223,225,226]. Έµφαση στην ανάλυση µας δόθηκε
στην αξιολόγηση του τρόπου εξαγωγής των διαστηµάτων εµπιστοσύνης για την πρόβλεψη της
αιολικής παραγωγής.
Τα Επίπεδα πληροφορίας που µελετήθηκαν για το σφάλµα αιολικής παραγωγής για την εξαγωγή
της αβεβαιότητας για το τελικό φορτίο που πρέπει να κατανεµηθεί στις θερµικές µονάδες του
συστήµατος παρουσιάζονται στον παρακάτω Πιν. 5-7.
Πιν. 5-7 Επίπεδα πληροφορίας για το σφάλµα αιολικής παραγωγής

Επίπεδο
Πληροφορίας
1
2
3
4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γνώση µόνο του ΝΜΑΕ και τα σφάλµατα υποτίθεται ότι ακολουθούν
κανονική κατανοµή µε µέση τιµή 0.
Γνώση του ΝΜΑΕ και της συχνότητας σφαλµάτων υπερεκτίµησης και
υποεκτίµησης να θεωρούνται γνωστά. Τα σφάλµατα υποτίθεται ότι
ακολουθούν κανονική κατανοµή γύρω από µία µέση τιµή NBIAS που µπορεί
να υπολογιστεί.
Θεωρείται γνωστή η κατανοµή του σφάλµατος πρόβλεψης ανέµου.
Θεωρείται γνωστή η κατανοµή του σφάλµατος πρόβλεψης ανέµου
οµαδοποιηµένη κατά επίπεδο πρόγνωσης.

Για τη µελέτη των επιπέδων πληροφορίας 1 και 2, η µεθοδολογία για την εξαγωγή παραµέτρων
κανονικής κατανοµής παρουσιάζεται στη συνέχεια.
5.3.4.1 Υπολογισµός BIAS και τυπικής απόκλισης σφάλµατος γνωρίζοντας µόνο ποσοστά
υποεκτίµησης πρόβλεψης και µέσο απόλυτο σφάλµα πρόβλεψης (ΝΜΑΕ).
Προκειµένου να εξάγουµε την πληροφορία πού χρειαζόµαστε για τα επίπεδα πληροφορίας 1 και 2
από το ΝΜΑΕ και τα ποσοστά υποεκτίµησης και υπερεκτίµησης του σφάλµατος, χρησιµοποιούµε
µία αλληλουχία µαθηµατικών εξισώσεων, όπως περιγράφεται παρακάτω. Η γνώση του NMAE ενός
σφάλµατος είναι µαθηµατικά ισοδύναµη µε την γνώση της µέσης τιµής της συνάρτησης |er |. Το
τυχαίο σφάλµα ξe στη σχέση (5.12) µπορούµε να υποθέσουµε ότι ακολουθεί κανονική κατανοµή µε
µέση τιµή 0 και τυπική απόκλιση σ, N (0,σ). Εποµένως το σφάλµα er, που είναι γραµµική
συνάρτηση της τ.µ. ξe ακολουθεί κανονική κατανοµή, N (µe, σ) [231] όπου η µέση τιµή της δεν
είναι τίποτε άλλο από το συστηµατικό σφάλµα του µοντέλου πρόβλεψης και η τυπική απόκλιση
είναι η τυπική απόκλιση της µέσης τιµής.
Οι παράµετροι της κατανοµής, αν γνωρίζουµε τα ποσοστά υπερεκτίµησης και υποεκτίµησης του
σφάλµατος προκύπτουν από την επίλυση του συστήµατος των παρακάτω εξισώσεων (5.19) και
(5.20). Η (5.19) δηλώνει την µέση τιµή της συνάρτησης του απολύτου σφάλµατος, ενώ η (5.20) δεν
είναι τίποτε άλλο από τον ορισµό για τον υπολογισµό της συχνότητας του σφάλµατος
υπερεκτίµησης που στην περίπτωσή µας ισούται µε α :
∞
∫−∞ er ⋅ N (er , µ e ,σ )d er = NMAE
0

∫−∞ N (er , µ e ,σ )d er = a

(5.19)
(5.20)

Η (5.19) µπορεί να µεταβληθεί σύµφωνα µε τους παρακάτω υπολογισµούς ολοκληρωµάτων στην
(5.22), λαµβάνοντας υπ’ όψιν την εξίσωση που περιγράφει την κανονική κατανοµή.
⎛ 1 ⎛ e − µ ⎞2 ⎞
∞
1
e⎟ ⎟
⋅ exp⎜ − ⋅ ⎜⎜ r
∫ er ⋅
⎟ ⎟d er = NMAE ⇒
⎜
2
σ
⋅
σ
2
π
−∞
⎝
⎠ ⎠
⎝

172

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ

0

− ∫ er ⋅
−∞

⎛ 1 ⎛ e − µ ⎞2 ⎞
⎛ 1 ⎛ e − µ ⎞2 ⎞
∞
1
r
⎜− ⋅⎜ r
e⎟ ⎟
e⎟ ⎟
⋅ exp⎜ − ⋅ ⎜⎜
+
⋅
⋅
d
exp
er ∫ er
⎟
⎜
⎟ ⎟d er = NMAE ⇒
⎜
⎟
⎜
σ
2
σ
2
σ ⋅ 2π
σ ⋅ 2π
0
⎝
⎠
⎝
⎠ ⎠
⎝
⎠
⎝
1

⎛ 1 ⎛e −µ ⎞
σ 0 (er − µ e)
⎜− ⋅⎜ r
e⎟
exp
⋅ ∫ −
⋅
⎜ 2 ⎜ σ ⎟
2π −∞
σ2
⎝
⎠
⎝

2⎞

⎛ 1 ⎛ e − µ ⎞2 ⎞
0
1
⎟d − µ ⋅
⎟
⎜− ⋅⎜ r
e
exp
⋅
e ∫
⎜ σ ⎟⎟ ⎟d er +
⎟ er
⎜
2
σ
2
π
⋅
−∞
⎝
⎠ ⎠
⎠
⎝

⎛ 1 ⎛ e − µ ⎞2 ⎞
⎛ 1 ⎛ e − µ ⎞2 ⎞
σ ∞ (er − µ e)
r
⎜− ⋅⎜ r
⎜
e⎟ ⎟
e⎟ ⎟
⎜
d
exp
exp
−
⋅
−
⋅
⋅
⋅
−
⋅
µe ∫
er
∫
⎜
⎟ ⎟d er = NMAE ⇒
⎜
⎟
2
⎜
⎟
⎜
2
σ
2
σ
2π 0
σ
0 σ ⋅ 2π
⎝
⎠ ⎠
⎝
⎠
⎝
⎠
⎝
∞

(5.21)

1

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τους ορισµούς της αθροιστικής πυκνότητας πιθανότητας δηλαδή :
⎛ 1 ⎛ e − µ ⎞2 ⎞
⎛ 1 ⎛ e − µ ⎞2 ⎞
0
∞
1
1
r
⎜
⎟
e
e⎟ ⎟
⎟⎟ d er = a ∫
⋅ exp − ⋅ ⎜⎜
⋅ exp⎜ − ⋅ ⎜⎜ r
∫
⎟ ⎟d er = b
⎜
⎟
⎜ 2
2 ⎝ σ ⎠
σ
− ∞ σ ⋅ 2π
0 σ ⋅ 2π
⎝
⎠ ⎠
⎝
⎠
⎝
,
0

(e r − µ e )

−∞

σ2

∫ −

και ότι
τελικά στην (5.22)

⎛ 1 ⎛ e − µ ⎞2 ⎞
⎛ 1 ⎛ − µ ⎞2 ⎞
⎜− ⎜
e⎟ ⎟
e⎟ ⎟
⋅ exp ⎜ − ⋅ ⎜⎜ r
=
exp
d
⎟ ⎟ er
⎜ 2
⎜ 2⎜ σ ⎟ ⎟
σ
⎝
⎠ ⎠
⎝
⎠ ⎠
⎝
⎝

µ e ⋅ (b − a ) + 2 ⋅

⎛ 1 ⎛ µ ⎞2 ⎞
σ
⋅ exp⎜ − ⋅ ⎜⎜ − e ⎟⎟ ⎟ = NMAE
⎜ 2
⎟
2π
⎝ σ ⎠

η (5.21) µετατρέπεται

(5.22)

⎠

⎝

όπου µε b παριστάνεται η συχνότητα σφάλµατος υπο-εκτίµησης της προβλεπόµενης ποσότητας.
Με τη βοήθεια των πινάκων της κανονικής Κατανοµής, διαθέσιµοι σε κάθε βιβλίο πιθανοτήτων και
στατιστικής, µπορεί να υπολογιστεί ο λόγος µe /σ. Ο συνδυασµός αυτός του λόγου και της (5.22)
καθορίζουν τις τιµές µe και σ. Εάν η τιµή του NBIAS είναι γνωστή, τότε αρκεί η επίλυση της (5.20)
για να υπολογιστεί η τυπική απόκλιση.
5.3.4.2 Τα σφάλµατα πρόβλεψης ακολουθούν Κανονική κατανοµή, επίπεδα πληροφορίας
1,2
Η παραπάνω µαθηµατική περιγραφή είναι απαραίτητη για τους υπολογισµούς που απαιτούνται
στα επίπεδα πληροφορίας 1 και 2 που παρουσιάζονται παρακάτω.
Είναι αρκετά λογικό, αν δεν υπάρχει καµία άλλη πληροφορία για την επίδοση ενός εργαλείου
πρόβλεψης, ο χειριστής του υπό εξέταση ΣΗΕ να θεωρήσει ότι το χρησιµοποιούµενο εργαλείο
πρόβλεψης παρουσιάζει 50% πιθανότητα να υπερεκτιµήσει την πραγµατική τιµή και 50% να την
υπό-εκτιµήσει. Σε µία τέτοια περίπτωση, γεγονός που στην περίπτωση της πρόβλεψης φορτίου
επισηµαίνεται και στην εργασία [233], ευσταθεί ο ισχυρισµός ότι η συµπεριφορά του σφάλµατος
ακολουθεί την κανονική κατανοµή, µε µέση τιµή σφάλµατος 0 και τυπική απόκλιση σ
υπολογιζόµενη από την εξίσωση (5.23) η οποία αποτελεί και τη λύση του συστήµατος εξισώσεων
(5.19) και (5.20). Σε αυτήν την περίπτωση µe=0.

σ=

NMAE
2

⋅ (2π )

(5.23)

Όµως τα σφάλµατα προβλέψεων, ειδικά αιολικής παραγωγής, όπως επισηµαίνεται στις εργασίες
[234-235] δεν είναι συµµετρικά µε αποτέλεσµα κάποια εργαλεία πρόβλεψης πιο συχνά να
υπερεκτιµούν την προβλεπόµενη ποσότητα και άλλα να την υποεκτιµούν. Η γνώση µόνο του
NMAE δεν προσφέρει καµία πληροφορία για το πόσο συχνά το χρησιµοποιούµενο µοντέλο
πρόβλεψης υποεκτιµά ή υπερεκτιµά το σφάλµα πρόβλεψης. Αυτή η πληροφορία µπορεί να
οδηγήσει σε σηµαντικά διαφορετικές εκτιµήσεις για τις ανάγκες στρεφόµενης εφεδρείας σε σχέση
µε την υπόθεση ότι τα σφάλµατα πρόβλεψης είναι συµµετρικά. Σε αυτήν την περίπτωση η
µαθηµατική αλληλουχία που παρουσιάστηκε παραπάνω χρησιµοποιείται για τον καθορισµό των
παραµέτρων µe και σ.
Στην περίπτωση που η σ.π.π. των σφαλµάτων πρόβλεψης φορτίου και ανέµου δίνεται από
συνεχείς συναρτήσεις τότε η σ.π.π του σφάλµατος του φορτίου που πρέπει να κατανεµηθεί στις
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µονάδες του υπό εξέταση συστήµατος lwe(t) θα δίνεται µε τη βοήθεια του συνελικτικού
ολοκληρώµατος της σχέσης (5.24).
+∞
flwe( t ) (lwe (t )) = ∫ fle(t ) (lwe (t )−x)⋅ f we(t ) (lwe (t ))dx.
−∞

(5.24)

Στην ειδική περίπτωση όπου και οι δύο σ.π.π των σφαλµάτων ακολουθούν την κανονική
κατανοµή, η συνέλιξή τους ακολουθεί επίσης την κανονική κατανοµή, µε τις παρακάτω
παραµέτρους [231].
Μέση τιµή, το άθροισµα των µέσων τιµών των τ.µ µ = µ 1+ µ 2 , και
2) Τυπική Απόκλιση ίση µε

σ 2 = σ 12 + σ 22

Πιο συγκεκριµένα η µέση τιµή και η τυπική απόκλιση της σ.π.π της τυχαίας µεταβλητής lwe(t) θα
δίνονται αντίστοιχα από τις παρακάτω σχέσεις.

µ (t ) = µle (t ) (t ) ⋅ load (t ) + µ we (t ) (t ) ⋅ InsCap

(5.25)

σ 2 (t ) = (σ le (t ) (t ) ⋅ load (t )) 2 + (σ we (t ) (t ) ⋅ InsCap) 2

(5.26)

Με InsCap αναπαριστάται η εγκατεστηµένη αιολική ισχύς και load(t) είναι το προβλεπόµενο
φορτίο. Οι µέσες τιµές των σφαλµάτων πρόβλεψης φορτίου και αιολικής παραγωγής δίνονται από
µ (t )
µ
(t )
σ (t )
σ (t )
τις le (t )
και we (t ) , ενώ le (t )
και le (t ) , παριστάνουν τις τιµές της τυπικής απόκλισης
κάθε ενός από τα σφάλµατα πρόβλεψης. Τόσο οι µέσες τιµές όσο και οι τιµές της τυπικής
απόκλισης αναφέρονται σε κανονικοποιηµένες τιµές των σφαλµάτων πρόβλεψης για αυτό και
απαιτείται ο πολλαπλασιασµός µε το προβλεπόµενο φορτίο αλλά και την εγκατεστηµένη ισχύ
αντίστοιχα. Η εξάρτηση µε το χρόνο οφείλεται στις διαφορετικές τιµές ΝΜΑΕ για διαφορετική
χρονική στιγµή, γεγονός που είναι συνήθως ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. ∆ιαφορετικές τιµές για
το ΝΜΑΕ για διάφορα επίπεδα χρονικής πρόβλεψης αλλά και προβλεπόµενης αιολικής παραγωγής
παρουσιάζονται στην εργασία [236] για το εργαλείο πρόβλεψης [201], και µετά από εφαρµογή του
σε πραγµατικά δεδοµένα από το ΣΗΕ Κρήτης.
Γνωρίζοντας την σ.π.π που ακολουθεί η τυχαία µεταβλητή lwe(t), µε την βοήθεια των πινάκων της
αντίστοιχης κατανοµής, κανονική στην περίπτωσή µας, να προσδιοριστούν τα εκατοστηµόρια που
ενδιαφέρουν το χειριστή ενός συστήµατος για το σφάλµα του φορτίου προς κατανοµή στις θερµικές
µονάδες, µε τη βοήθεια των (5.27) και (5.28). Οι παράµετροι kq και kp σε αυτές τις εξισώσεις είναι
τα σηµεία που προκύπτουν από τους πίνακες των κατανοµών.

perc( q ,lwe ( t )) = µ( t ) + kq ⋅ σ ( t )

(5.27)

perc( p ,lwe ( t )) = µ( t ) − k p ⋅ σ ( t )

(5.28)

Ένα σηµείο προβληµατισµού για την αιολική ενέργεια και το σφάλµα της, είναι το γεγονός ότι το
άθροισµα της προβλεπόµενης τιµής και το άθροισµα του σφάλµατος δεν µπορεί να είναι εκτός των
ορίων [0, InsCap]. Υπάρχει πιθανότητα, µε τη χρήση της κανονικής κατανοµής για το σφάλµα
πρόβλεψης αιολικής παραγωγής, να παραβιάζονται τα όρια λειτουργίας της αιολικής παραγωγής
στο υπό εξέταση ΣΗΕ. Σε µία τέτοια περίπτωση η ανάλυση µε τη βοήθεια των εξισώσεων (5.27)
και (5.28) δε θα µας οδηγήσει σε σωστά αποτελέσµατα γιατί υπάρχει σοβαρό ενδεχόµενο να
θεωρηθούν κάποιες τιµές σφαλµάτων για την αιολική παραγωγή που είναι απίθανο να συµβούν,
καθώς θα είναι εκτός των ορίων [0, InsCap].
Για την αντιµετώπιση ενός τέτοιου ενδεχοµένου, ελέγχεται εάν η πιθανότητα παραβίασης των
παραπάνω ορίων [0, InsCap], µετά από την πρόσθεση της αιολικής παραγωγής στο εκτιµούµενο
σφάλµα υπερβαίνει τις τιµές p % και (1-q) % αντίστοιχα. Μαθηµατικά η συνθήκη αυτή
διατυπώνεται µε τη βοήθεια των ανισοτήτων (5.29) και (5.30) όπου περιγράφεται η πιθανότητα να
παραβιαστεί το όριο της εγκατεστηµένης ισχύος και της θετικής παραγωγής αντίστοιχα.
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WP (t ) + perc(1 − p, we(t )) ≤ InsCap ⇔ perc(1 − p, we(t )) ≤ InsCap − WP (t )

(5.29)

WP( t ) + perc( 1 − q , we ( t )) ≥ 0 ⇔ perc( 1 − q , we ( t )) ≥ −WP( t )

(5.30)

Η επιλογή αυτών των ποσοστιαίων σηµείων γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει συµφωνία
µε τα εκατοστηµόρια που λαµβάνονται για το από κοινού σφάλµα πρόβλεψης, lwe(t) από τις (5.27)
και (5.28). Για µικρότερες τιµές πιθανοτήτων από τα παραπάνω p % και (1-q) % η επίδραση µίας
τέτοιας παραβίασης είναι αµελητέα στην εκτίµηση του σφάλµατος του φορτίου που πρέπει να
ικανοποιήσουν οι θερµικές µονάδες.
Εάν υπάρχει παραβίαση µίας από τις (5.29) ή (5.30), η σ.π.π του σφάλµατος της αιολικής
παραγωγής πρέπει να αναπαρασταθεί µε µία µικτή, «κανονική» και έναν παλµό διακριτής
κατανοµής στο σηµείο που αναµένεται η παραβίαση, µε πιθανότητα ίση µε την πιθανότητα
παραβίασης των ορίων όπως περιγράφεται στο Γράφηµα 5.5.

1-FN(InsCap-WP(t), µwe(t)(t)*InsCap ,(σwe(t)(t) *InsCap)2)

InsCap-WP(t)

we(t)
Γράφηµα 5.5 Το σφάλµα πρόβλεψης για την αιολική παραγωγή φραγµένο λόγω περιορισµού
εγκατεστηµένης ισχύος.

Η µαθηµατική περιγραφή µίας τέτοιας σ.π.π δίνεται από µία συνάρτηση της µορφής (5.31) για την
περίπτωση παραβίασης του ορίου εγκατεστηµένης ισχύος, ανισότητα (5.29), ενώ παρόµοια είναι
και η διατύπωση της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας για την αποφυγή της παραβίασης της
µηδενικής παραγωγής, ανισότητα (5.30). Σε µία τέτοια περίπτωση η κρίσιµη τιµή για την οποία
λαµβάνεται ο παλµός είναι η –WP(t). Επιπρόσθετα η πιθανότητα να υπάρχει τιµή της σ.π.π της
we(t) που να παραβιάζει κάποιο από τα όρια 0 ή InsCap θα πρέπει να είναι µηδενική. Αυτό έχει σαν
συνέπεια ο διακριτός παλµός στο σηµείο ενδιαφέροντος να συγκεντρώνει τα σηµεία της κανονικής
κατανοµής τα οποία πρέπει να αποκοπούν ώστε το ολοκλήρωµα της νέας σ.π.π, f we( t ) ( we( t ) ) να
είναι ίσο µε 1.
⎧ N ( we ( t ), µ w ( t ) ( t ) ⋅ InsCap ,( σ we( t ) ( t ) ⋅ InsCap )2 ), if we ( t ) < InsCap − WP( t )
e
⎪⎪
f w ( t ) ( we ( t )) = ⎨1 − F ( InsCap − WP( t ), µ w ( t ) ( t ) ⋅ InsCap ,( σ we( t ) ( t ) ⋅ InsCap )2 ),if we ( t ) = InsCap − WP( t )
e
e
⎪
⎪⎩0 , if we ( t ) > InsCap − WP( t )

(5.31)

Προκειµένου να ληφθούν τα κατάλληλα εκατοστηµόρια για την τυχαία µεταβλητή lwe(t), πρέπει
να διακριτοποιηθούν τόσο η σ.π.π που περιγράφεται στην (5.31), όσο και η σ.π.π του σφάλµατος
πρόβλεψης φορτίου. Στη συνέχεια αυτές οι τυχαίες µεταβλητές συνελίσονται, ώστε να παράγουν
µία διακριτή σ.π.π για την lwe(t). Για όποια από τις (5.29) ή (5.30) παρατηρείται παραβίαση, η λήψη
των απαιτούµενων εκατοστηµορίων για την τ.µ. γίνεται µετά από την ταξινόµηση των σηµείων της
διακριτής κατανοµής της lwe(t). Αν για παράδειγµα παραβιάζεται η (5.29), το p εκατοστηµόριο,
υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη διακριτή κατανοµή. Για την εξοικονόµηση χρόνου κατά την
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εκτέλεση του προγράµµατος και την αποφυγή ανακριβειών εξαιτίας της διακριτοποίησης το άλλο
εκατοστηµόριο, q, υπολογίζεται χρησιµοποιώντας την (5.27).
5.3.4.3 Υπολογισµός Εφεδρείας εάν η κατανοµή του σφάλµατος είναι γνωστή (επίπεδα
πληροφορίας 3 και 4).
Οι αναφορές [234] και [235] δείχνουν, εκτός από την ασυµµετρία των σφαλµάτων, ότι είναι
µάλλον δύσκολο να εκτιµηθεί κάποια συγκεκριµένη κατανοµή την οποία να ακολουθεί η
µεταβλητή er. Επίσης η πιο σηµαντική πληροφορία, που πρέπει µε σηµαντική βεβαιότητα να
µπορούν να εξάγουν οι χειριστές, είναι η συµπεριφορά των µοντέλων πρόβλεψης αναφορικά µε
ακραίες τιµές σφαλµάτων και πιο συγκεκριµένα πόσο συχνή είναι η εµφάνισή τους και πόσο
µεγάλες είναι οι τιµές που παρουσιάζονται.
Έτσι ειδικά για το σφάλµα της πρόβλεψης της αιολικής παραγωγής, το οποίο είναι περιορισµένο
και στις ανώτερες τιµές του, είναι ασφαλέστερο να χρησιµοποιηθεί διακριτή κατανοµή για το
σφάλµα er. Μία τέτοια κατανοµή µπορεί να εξαχθεί είτε από διαδικασία αποτίµησης του µοντέλου
πρόβλεψης µε πραγµατικά δεδοµένα από το υπό εξέταση σύστηµα [220],είτε από πληροφορία που
το ίδιο το µοντέλο πρόβλεψης µπορεί να παρέχει στους χρήστες του [228].
Η µαθηµατική περιγραφή αυτής της διακριτής κατανοµής δίνεται µε την βοήθεια της κρουστικής
(Dirac) συνάρτησης δ, από την (5.32) και η γραφική της αναπαράσταση ενός τέτοιου
παραδείγµατος παρουσιάζεται στο Γράφηµα 5.6.
m

f we(t ) ( we (t )) =

∑

(5.32)

Gk ⋅ δ (we (t ) − H k )

k =1

Με m παριστάνεται ο αριθµός των διακριτών παλµών που χρησιµοποιούνται στην αναπαράσταση,
Gk η πιθανότητα εµφάνισης του παλµού και Hk η τιµή του θεωρούµενου σφάλµατος.

Συχνότητα Εµφάνισης
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Γράφηµα 5.6 Τυπική καµπύλη κατανοµής σφάλµατος πρόβλεψης αιολικής παραγωγής.

Αν για το σφάλµα πρόβλεψης φορτίου, le(t), υποθέσουµε κανονική κατανοµή, τότε το αποτέλεσµα
της συνέλιξης των σ.π.π των σφαλµάτων δεν είναι τίποτε άλλο από τη συνέλιξη κανονικής µε
διακριτή κατανοµή, όπως δίνεται από την (5.33) και αποδεικνύεται στην [231].
⎛ (w − µ )2 ⎞
m
G
k
wk ⎟
⋅ exp⎜ −
f w ( w) = f N ( xN ) ⋅ f D ( xD ) = ∑
(5.33)
2 ⎟
⎜
⋅
2
k =1σ N 2π
σ
N
⎝
⎠
Όπου σΝ είναι η τυπική απόκλιση της κανονικής κατανοµής, ενώ µwk= µN +Hk, µε µN τη µέση τιµή
της κανονικής κατανοµής.
Σε µία τέτοια περίπτωση η εξαγωγή των καταλλήλων εκατοστηµορίων είναι αρκετά επίπονη
διαδικασία εάν χρησιµοποιήσουµε τους πίνακες της κανονικής κατανοµής. Ένα παράδειγµα
διακριτής κατανοµής µε δύο παλµούς δείχνει ότι για τον προσδιορισµό του εκατοστηµορίου p της
κατανοµής που περιγράφεται στην (5.33) απαιτείται η επίλυση ως προς x της εξίσωσης (5.34) :
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G1 ⋅ Fx ( x) + G 2 ⋅ Fx ( x + k1 ⋅ σ ) = p%

(5.34)

Θεωρώντας ότι Η1=0 και Η2=κ1σ, ενώ G1 + G2 = 1
Η λύση ενός τέτοιου προβλήµατος ακόµη και µε δύο παλµούς απαιτεί τη χρήση αριθµητικών
µεθόδων ή τη προσέγγιση πολυωνύµου για τη συνάρτηση της αθροιστικής πυκνότητας
πιθανότητας. Όσο αυξάνεται ο αριθµός των παλµών τόσο µεγαλώνει η πολυπλοκότητα του
προβλήµατος αυτού. Προκειµένου να προσεγγιστούν τα επιθυµητά εκατοστηµόρια λαµβάνεται
διακριτοποιηµένη η συνάρτηση αθροιστικής πιθανότητας και εκεί λαµβάνονται τα επιθυµητά
σηµεία.
Η απλούστερη περίπτωση διακριτής κατανοµής είναι να έχουµε µία διακριτή κατανοµή
σφάλµατος ανεξάρτητα από την προβλεπόµενη τιµή, όπως παρουσιάζεται στο επίπεδο
πληροφοριών 3 και αναπαρίσταται γραφικά στο Γράφηµα 5.6. Αυτή όµως η ανάλυση που θεωρεί
όλες τις τιµές σφάλµατος πιθανές να συµβούν ανεξάρτητα από την προβλεπόµενη τιµή αιολικής
παραγωγής, δε λαµβάνει υπ’ όψιν ότι για διάφορες τιµές της αιολικής παραγωγής είναι αρκετά
απίθανο να παρουσιαστούν κάποιες τιµές σφάλµατος λόγω του περιορισµού της τελικής εξόδου της
αιολικής παραγωγής να είναι στα όρια [0, InsCap]. Πιο συγκεκριµένα υψηλά σφάλµατα
υπερεκτίµησης της αιολικής παραγωγής ανέµου είναι πολύ πιο απίθανο να συµβούν σε περιόδους
χαµηλής ταχύτητας αντίθετα µε περιόδους υψηλότερων ταχυτήτων ανέµου. Οι χειριστές ενός ΣΗΕ
ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για την απόδοση του µοντέλου πρόβλεψης αιολικής παραγωγής
σε περιόδους υψηλής ταχύτητας ανέµου ώστε να γνωρίζουν τα περιθώρια στρεφόµενης εφεδρείας
που πρέπει να διατηρηθούν καθώς η αβεβαιότητα είναι µεγαλύτερη συγκρινόµενη µε την
ανυπαρξία αιολικής παραγωγής.
Εποµένως η κατηγοριοποίηση των σφαλµάτων σε διάφορα επίπεδα προβλεπόµενης εξόδου και
παραγωγή διαφορετικής κατανοµής σφάλµατος για κάθε τέτοιο επίπεδο µπορεί να βοηθήσει τους
χειριστές σε καλύτερες εκτιµήσεις για την αβεβαιότητας της αιολικής παραγωγής ανάλογα µε την
προβλεπόµενη έξοδο. Επίσης µία τέτοια κατηγοριοποίηση µπορεί να βοηθήσει στην αντιµετώπιση
προβληµάτων από τους αναγκαίους περιορισµούς σε υψηλότερες ταχύτητες ανέµου, όπως
περιγράφηκαν στην υπό-ενότητα 5.3.1. Η µαθηµατική διατύπωση για την παραγωγή της σ.π.π. της
lwe(t) είναι η ίδια των σχέσεων (5.32) και (5.33) µε τη διαφορά ότι η κατανοµή της we(t) εξαρτάται
από το προβλεπόµενο εύρος τιµών αιολικής παραγωγής.

5.4

Αξιοποίηση της γνώσης για το σφάλµα πρόβλεψης µε τη βοήθεια
Τεχνητού Νευρωνικού ∆ικτύου για τη βελτίωση της πρόβλεψης
αιολικής παραγωγής.

Από την αποτίµηση των σφαλµάτων πρόβλεψης ενός µοντέλου πρόβλεψης µπορεί να εκπαιδευθεί
κατάλληλα ένα Τεχνητό Νευρωνικό ∆ίκτυο (ΤΝ∆) ώστε να βελτιωθεί η επίδοση της πρόβλεψης
αιολικής παραγωγής ενός υπάρχοντος µοντέλου πρόβλεψης παρέχοντας ανανεωµένη πρόβλεψη της
αιολικής παραγωγής, µε τη δυνατότητα παροχής διαστήµατος εµπιστοσύνης για την προβλεπόµενη
τιµή. Η σχετική αρχιτεκτονική του ΤΝ∆ παρουσιάζεται στο παρακάτω Σχ. 5.1. Το πρωτογενές
εργαλείο πρόβλεψης του οποίου την αρχιτεκτονική επιδιώκουµε να βελτιώσουµε θεωρείται ως ένα
µαύρο κουτί (Black Box).

24

1

Inputs:
1-24 hour-ahead predictions
of total wind power
provided by the
neuro-fuzzy model
Indicator of current hour

ANN

Output:
Wind Power
of the
following
i-th hour
(i=1,…,24)

1

Σχ. 5.1 Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική του ΤΝ∆ σε συνδυασµό µε το υπάρχον µοντέλο πρόβλεψης
αιολικής παραγωγής.

Η προτεινόµενη µεθοδολογία ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα :
1. ∆ηµιουργία ανεξάρτητων Συνόλων δεδοµένων Data Sets (DS), από την off-line αποτίµηση
του µοντέλου πρόβλεψης.
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2. Χωρισµός του DS σε σύνολο µάθησης Learning Set (LS) και σύνολο ελέγχου Test Set
(TS)
3. Υλοποίηση και εκπαίδευση του ΤΝ∆.
4. Αποτίµηση των εξόδων του ΤΝ∆ και εξαγωγή διαστηµάτων εµπιστοσύνης.

5.5

∆ίκτυο Εφαρµογής

Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόστηκε µε πραγµατικά δεδοµένα φορτίου, αιολικής παραγωγής
και προβλέψεων από το εργαλείο πρόβλεψης του MORE CARE [219] σε τυπικές ηµέρες του 2000,
όπως παρουσιάζονται στον Πιν. 5-8 για συνδυασµό των παρακάτω ηµερών :
1) Υψηλό φορτίο (ΥΦ): Ηµερήσιο φορτίο Μεγαλύτερο από 6100 MWh,
2) Μέσο Φορτίο (ΜΦ): Ηµερήσιο Φορτίο της τάξης 5250-6100 MWh.
3) Χαµηλό Φορτίο (ΧΦ): Μικρότερο από 5250 MWh,
Οι χρονοσειρές αιολικής παραγωγής κατατάσσονται σε
1) Υψηλή αιολική παραγωγή (ΥΑ): άνω των 40 MW για 75-80% της ηµέρας.
2) Μέση αιολική παραγωγή (MΑ): παραγωγή 17-40 MW για 75-80% της ηµέρας.
3) Χαµηλή αιολική παραγωγή (ΧΑ): όλες οι υπόλοιπες διαθέσιµες χρονοσειρές.
Πιν. 5-8 Οι χρησιµοποιούµενες µέρες για την ανάλυση

Ηµέρα

Ηµερήσια Ζήτηση
(MWh)

Μέση Αιολική
Παραγωγή (MW)

Χαρακτηρισµός

7269.8
7396.5
8006.1
5589.1
5421.1
5847.4
5242.7
4997.3
5197.4

55.2
26.6
7.5
37.3
24.1
5.0
40.7
23.7
1.3

ΥΦ-ΥA
ΥΦ-MA
ΥΦ-XA
MΦ-ΥA
MΦ-MA
MΦ-XA
XΦ-ΥA
XΦ-MA
XΦ-XA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ποσοστό
εµφάνισης
στο έτος (%)
11.75
8.47
9.56
9.02
11.75
12.02
4.64
11.48
21.31

Οι τιµές του NMAE του εργαλείου πρόβλεψης φορτίου (NMAEl) και του εργαλείου πρόβλεψης
της αιολικής παραγωγής (NMAPEw) είναι 7.07% και 14.06% αντίστοιχα [237] όπως προέκυψαν
από την αποτίµηση των εργαλείων αυτών µε πραγµατικά δεδοµένα από το ΣΗΕ Κρήτης.
Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται παρακάτω επικεντρώνονται στην επίδραση του BIAS και
στην επίδραση του διαθέσιµου επιπέδου πληροφοριών στο κόστος και την ποσότητα της
αποκοπτόµενης αιολικής ενέργειας, όπως παρουσιάζονται στις υπό-ενότητες 5.5.1 και 5.5.2, µε τις
παραµέτρους όπως αυτές υπολογίζονται µε τη µεθοδολογία της 5.3.4. Σε όλες τις περιπτώσεις η
τυπική απόκλιση για το σφάλµα πρόβλεψης φορτίου υπολογίζεται ίση µε 0.089. Αποτελέσµατα από
την εφαρµογή ΤΝ∆ για τη βελτίωση της επίδοσης πρόβλεψης του συγκεκριµένου µοντέλου
παρουσιάζονται στην υπό-ενότητα 5.5.3.

5.5.1

Επίπτωση της παραµέτρου BIAS του σφάλµατος πρόβλεψης

Με βάση αυτά τα στοιχεία οι παράµετροι για την κανονική κατανοµή που χρησιµοποιήθηκαν
δίνονται από τον Πιν. 5-9 για διάφορα ποσοστά υπό-εκτίµησης της αιολικής παραγωγής στο εύρος
30-70%.
Πιν. 5-9 Οι τιµές των παραµέτρων που χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση για διάφορα ποσοστά υποεκτίµησης αιολικής παραγωγής.

c

D

BIAS

σ

kq

50%
30%
35%

50%
70%
65%

0
-0.082
-0.063

0.177
0.156
0.165

2.17
2.17
2.17

kp
2.17
2.17
2.17
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40%
45%
55%
60%
65%
70%

60%
55%
45%
40%
35%
30%

-0.043
-0.022
0.022
0.0433
0.063
0.082

0.171
0.175
0.175
0.171
0.165
0.156

2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17

2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17

5.5.1.1 Επίδραση στην αποκοπή της αιολικής παραγωγής.
Η πρώτη επίδραση της µεταβολής του ΝBIAS αφορά την αποκοπή της αιολικής παραγωγής, όπως
χαρακτηριστικά παρουσιάζει το Γράφηµα 5.7.

Ηµερήσια αποκοπτόµενη Ενέργεια (MWh)

135
120
105
90
75
60
45
30
15
0

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

Συχνότητα υποκετίµησης αιολικής Παραγωγής
ΜΦ-ΥΑ

ΧΦ-ΥΑ

ΧΦ-ΜΑ

ΜΦ-ΜΑ

Γράφηµα 5.7 Σύγκριση ηµερήσιας αποκοπτόµενης αιολικής ενέργειας για διαφορετικού τύπου ηµέρες
και για διαφορετικές τιµές του NBIAS.

Όπως ήταν αναµενόµενο, η αποκοπή αιολικής παραγωγής περιορίζεται όσο αυξάνεται το φορτίο
από χαµηλό σε µέσο επίπεδο ειδικά όταν συγκρίνονται περιπτώσεις µε αυξηµένο ποσοστό
υπερεκτίµησης αιολικής παραγωγής. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο αυξηµένο φορτίο που πρέπει
να ικανοποιήσουν οι θερµικές µονάδες που κατανέµονται κι έτσι µπορεί να µειωθεί η παραγωγή
τους χωρίς να παραβιάζονται τα τεχνικά ελάχιστά τους και περιορίζοντας την αποκοπτόµενη
ενέργεια. Για µια ηµέρα YA, η ηµερήσια αποκοπή αιολικής ενέργειας για µια ηµέρα ΧΦ είναι 4264 MWh υψηλότερη έναντι µιας ηµέρας ΜΦ. Η ηµερήσια αποκοπή αιολικής ενέργειας για µια
ηµέρα ΧΦ είναι 58-105 MWh υψηλότερη έναντι µιας ηµέρας ΜΦ. Για παρόµοια φόρτιση, καθώς
αυξάνεται η αιολική παραγωγή, η αποκοπή της αυξάνεται κατά 4-13 MWh για τις ηµέρες ΧΦ και
20-54 MWh για τις ηµέρες ΜΦ, αυξανόµενο µε την συχνότητας υποτίµησης της αιολικής
παραγωγής.
Όσο η συχνότητα υποεκτίµησης WP αιολικής παραγωγής αυξάνει µέχρι 70% η ηµερήσια
αποκοπή αιολικής ενέργειας αυξάνεται δεδοµένου ότι είναι όλο και περισσότερο πιθανό να έχει
υπερεκτιµηθεί το φορτίο που πρόκειται να κατανεµηθεί στις τοπικές µονάδες. Οι πιο
χαρακτηριστικές «ακραίες» περιπτώσεις εκτός από το γράφηµα παρουσιάζονται και στον Πιν. 5-10.
Πιν. 5-10 Αποκοπτόµενη αιολική παραγωγή (MWh) για χαρακτηριστικές περιπτώσεις του NBIAS.
Ποσοστό Υπό(MΦ-ΥΑ)
(ΧΦ-ΥΑ)
(MΦ-MΑ)
(ΧΦ-MΑ)
εκτίµησης
30%
20.13
63.00
0
58.18
55.78
108.62
4.95
96.03
50%
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70%

65.26

128.97

11.66
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Συγκρίνοντας συχνότητες υποεκτίµησης αιολικής παραγωγής που διαφέρουν 5% στο Γράφηµα
5.7, παρατηρείται µείωση της κλίσης των γραµµών µε την αύξηση της συχνότητας υποεκτίµησης
αιολικής παραγωγής ειδικότερα για τις υψηλότερες τιµές συχνοτήτων. Στις υψηλότερες τιµές
συχνότητας υποεκτίµησης αιολικής παραγωγής, η επίδραση των περιορισµών (5.29) και (5.30)
είναι περισσότερο εµφανής. Για τιµές 65-70%, είναι πιθανότερο ότι τέτοιοι περιορισµοί θα
ενεργοποιηθούν έτσι ώστε ο περιορισµός InsCap να µην παραβιάζεται σε σχέση µε µικρότερη
συχνότητα υποεκτίµησης και ειδικά για τις χαµηλότερες τιµές 30-35%
Πιο συγκεκριµένα, για τις ηµέρες ΧΦ, η διαφορά στην αποκοπή αιολικής ενέργειας είναι 12 MWh
για 30-35%, µειούµενη σε 2 MWh όταν συγκρίνονται τα ποσοστά 65-70%. Για ΜΦ-ΧΑ, η διαφορά
στην αποκοπή αιολικής ενέργειας είναι 9 MWh µεταξύ 30% 35% και µειώνεται σε 2 MWh όταν
συγκρίνονται τα ποσοστά 65-70%. Για το συνδυασµό ΜΦ-MΑ, δεν απαιτείται αποκοπή αιολικής
ενέργειας όταν η συχνότητα υποεκτίµησης είναι µικρότερη από 45%. Πάνω από αυτήν την τιµή, η
αλλαγή στην αποκοπή εξαιτίας της υποεκτίµησης αιολικής παραγωγής κατά 5% είναι 0.7-3 MWh.
5.5.1.2 Επίδραση στο κόστος λειτουργίας του συστήµατος.
Η οικονοµική επίδραση της διαφορετικής τιµής ΝBIAS στα σφάλµα αιολικής παραγωγής
µελετάται στη συνέχεια στα γραφήµατα που ακολουθούν. Οι θετικές τιµές παριστάνουν την αύξηση
του κόστους και οι αρνητικές τιµές δείχνουν τη µείωση στo λειτουργικό κόστος έναντι του βασικού
επιπέδου πληροφοριών, επίπεδο 1. Τα αποτελέσµατα οµαδοποιούνται στις υψηλές, µέσες και
χαµηλές περιόδους αιολικής παραγωγής, που συγκρίνονται για κάθε περίπτωση χωριστά µε τις
διαφορετικές τιµές φορτίου και µε τις διαφορετικές συχνότητες της υποεκτίµησης αιολικής
ενέργειας. Για τις ηµέρες µε ΥΑ (Γράφηµα 5.8) και ΥΦ το κόστος µειώνεται καθώς αυξάνεται η
συχνότητα των υποεκτίµησης αιολικής παραγωγής λόγω των µειωµένων απαιτήσεων στρεφόµενης
εφεδρείας. Σε αυτή την περίπτωση, ένας ή περισσότεροι από τους δαπανηρούς αεριοστροβίλους
µπορούν να σβηστούν για κάποιο διάστηµα. Η µείωση κόστους µπορεί να φθάσει σε 1.13%, εάν η
συχνότητα της υποεκτίµησης αιολικής παραγωγής αυξάνεται επάνω από 65%. Η µείωση κόστους
είναι ίση για µερικές γειτονικές τιµές της συχνότητας της υποεκτίµησης WP (δηλ. 30%- 40%) που
οφείλεται στην κατανοµή των ίδιων µονάδων χωρίς αποκοπή αιολικής ενέργειας.
Στις περιόδους µε χαµηλότερη ζήτηση, παρατηρείται αναστροφή της τάσης αύξησης του κόστους
για τιµές συχνότητας της υποεκτίµησης αιολικής παραγωγής µικρότερης του 50% αντίθετα µε την
περίπτωση της υψηλότερης ζήτησης. Έτσι αιτιολογείται το µικρότερο κόστος για την περίπτωση
του 40% έναντι 45% στο Χαµηλό και µέσο φορτίο και την αύξηση του κόστους στο µέσο φορτίο
για τιµές συχνότητας της υποεκτίµησης αιολικής παραγωγής 55% και 60%. Σε καµία από τις
περιπτώσεις που αναφέρθηκαν, δεν υπάρχει διαφορά στις ενταγµένες µονάδες αλλά η αποκοπή
αιολικής ενέργειας αυξάνει τη θερµική παραγωγή συµπαρασύροντας το κόστος. Για τιµές
υποεκτίµησης 65 ή 70%, όπως αρχικά αναµένεται, παρουσιάζεται µείωση κόστους, που φθάνει σε
µέχρι 0.6% λόγω της µείωσης των ενταγµένων µονάδων. Η ποσοστιαία µείωση κόστους έναντι της
υψηλής ζήτησης οφείλεται στην αποκοπή αιολικής ενέργειας και τις λιγότερο ακριβές µονάδες που
εντάσσονται σε χαµηλότερες τιµές ζήτησης. Η επίδραση της αποκοπής αιολικής ενέργειας είναι
περισσότερο εµφανής για µια ηµέρα ΧΦ, όπου υπάρχει µείωση κόστους όσο µειώνεται η
συχνότητα υποεκτίµησης αιολικής παραγωγής κάτω από 55%. Η µέγιστη µείωση παρατηρείται για
την τιµή υποεκτίµησης 30% και φτάνει το 0.51%.
Παρόµοια συµπεράσµατα εξάγονται για µέσα επίπεδα αιολικής παραγωγής (Γράφηµα 5.9) µε τη
µείωση κόστους να είναι µικρότερη για τιµές υποεκτίµησης µεγαλύτερες από 50% σε σχέση µε
υψηλότερες τιµές αιολικής παραγωγής. Για παρόµοια φόρτιση του συστήµατος σε αυτά τα επίπεδα
απαιτούνται πιο δαπανηρές µονάδες λειτουργίας. Χαρακτηριστικά σε µία ηµέρα ΥΦ-ΜΑ το κόστος
είναι 80,000€ υψηλότερο από ότι σε µία ηµέρα ΥΦ-ΥΑ. Έτσι αιτιολογείται η µειωµένη ποσοστιαία
διαφορά σε αυτό το γράφηµα. Η αύξηση κόστους για τιµές υποεκτίµησης µικρότερες του 50%
φτάνει το 0.55%,για την τιµή υποεκτίµησης 30%. Οι πρόσθετες µονάδες που απαιτούνται να
λειτουργήσουν είναι σηµαντικά ακριβότερες από τις πρόσθετες µονάδες που απαιτούνται για την
ίδια συχνότητα της υποεκτίµησης αιολικής παραγωγής σε περιόδους υψηλού ανέµου,
αιτιολογώντας την υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση για αυτές τις τιµές.
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Γράφηµα 5.8 Οικονοµικά αποτελέσµατα για περιόδους υψηλής αιολικής παραγωγής
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Γράφηµα 5.9 Οικονοµικά αποτελέσµατα για περιόδους µέσης αιολικής παραγωγής

Στις περιπτώσεις µε µέσο επίπεδο αιολικής παραγωγής, η σηµαντικά χαµηλότερη αποκοπή
αιολικής ενέργειας σε σχέση µε περιόδους Yψηλού ανέµου µειώνει την επίδρασή της στο κόστος.
Παρ’ όλα αυτά η αποκοπή αιολικής ενέργειας επηρεάζει το κόστος λειτουργίας, ειδικά για τη
χαµηλή ζήτηση. Τούτο γίνεται φανερό από τη µείωση του κόστους αν συγκριθούν τιµές
υποεκτίµησης 45% και 35%. Επίσης η αποκοπή αιολικής παραγωγής ευθύνεται για την οριακή
αύξηση δαπανών που παρατηρείται σε ποσοστά υποεκτίµησης 55% και 60%, αλλά και για τη
µικρότερη ποσοστιαία µείωση του κόστους σε σχέση µε υψηλότερες τιµές ζήτησης. Στο µέσο
επίπεδο φόρτισης το κόστος παραµένει σταθερό για τιµές υποεκτίµησης 35-50% και η αποκοπή
αιολικής παραγωγής συντελεί στην οριακή αύξηση του κόστους στην τιµή 55%.
Στις ηµέρες ΧΑ (Γράφηµα 5.10), η αιολική παραγωγή δεν αποκόπτεται οπότε η µεταβολή του
κόστους οφείλεται αποκλειστικά στη µεταβολή της κατανοµής των µονάδων που εντάσσονται.
Λόγω της µειωµένης διείσδυσης αιολικής παραγωγής σε περίοδο ΥΦ, περισσότερες και πιο
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δαπανηρές θερµικές µονάδες πρέπει να ενταχθούν. Για αυτό και η αύξηση του κόστους για τιµή της
υποεκτίµησης 30%, είναι η µεγαλύτερη σε σχέση µε τις περιπτώσεις που µελετήθηκαν, φτάνοντας
το 0.67%. Μικρή αύξηση της συχνότητας υποεκτίµησης της αιολικής παραγωγής στις χαµηλές
τιµές διείσδυσης έχει ως αποτέλεσµα σηµαντική µείωση του κόστους λειτουργίας λόγω της
µείωσης των ωρών λειτουργίας των ακριβότερων µονάδων. ¨Έτσι για τιµές 35% η αύξηση του
κόστους είναι 0.56% ενώ για 40% το κόστος παραµένει το ίδιο έναντι της περίπτωσης βάσης.
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Γράφηµα 5.10 Οικονοµικά αποτελέσµατα για περιόδους χαµηλής αιολικής παραγωγής

Καθώς ότι οι τιµές της υποεκτίµησης υπερβαίνουν το 50%, παρατηρείται, όπως αναµένεται,
µείωση κόστους που φθάνει σε 0.26%. Το σηµαντικά υψηλότερο κόστος για µια τέτοια ηµέρα,
σχεδόν 20€ /MWh κατά µέσον όρο έναντι της περίπτωσης ΥΦ-YA, δικαιολογεί τη χαµηλότερη
µείωση ποσοστού για παρόµοια µείωση κόστους. Για µέσο φορτίο, µεταβολή κόστους
παρατηρείται για υποεκτίµηση µεγαλύτερη από 50%, µέσα στο εύρος 0.42 % -1.27 %. Καµία
αλλαγή κόστους δεν παρατηρείται για την περίπτωση χαµηλού φορτίου δεδοµένου ότι η χαµηλή
παραγωγή αιολική παραγωγή δεν µπορεί ούτε να µεταβάλλει τη λειτουργία των µονάδων βάσης ή
ενδιάµεσου φορτίου, ούτε να συµβάλλει σε αποκοπή αιολικής παραγωγής.

5.5.2

Επίδραση αυξηµένης πληροφορίας για το µοντέλο πρόβλεψης αιολικής
παραγωγής.

5.5.2.1 Επίδραση διαφόρων επίπέδων πληροφορίας στην αποκοπτόµενη αιολική ενέργεια
Στη συνέχεια µελετάται η επίδραση γνώσης διαφορετικού επιπέδου πληροφοριών για το ίδιο
εργαλείο πρόβλεψης ανέµου για τα 4 επίπεδα πληροφοριών που παρουσιάζονται στον Πιν. 5-7. Το
Γράφηµα 5.11 παρουσιάζει την αποκοπή αιολικής ενέργειας κατά τύπο ηµέρας και επίπεδο
πληροφοριών χωρίς να απεικονίζονται οι περιπτώσεις µε µηδενική αποκοπή. Το Γράφηµα 5.11
δείχνει ότι σε όλες τις περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια υψηλής αιολικής παραγωγής και µέσου ή
χαµηλού φορτίου, υπάρχει σηµαντική αποκοπή αιολικής παραγωγής. Για την παρόµοια ηµερήσια
παραγωγή αιολικής παραγωγής, η αποκοπή αιολικής παραγωγής αυξάνεται καθώς το φορτίο
µειώνεται, όπως παρουσιάζεται από τη σύγκριση του ΧΦ -MΑ µε το ΜΦ-MΑ ή ΧΦ-ΥΑ σε ΜΦΥΑ.
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Γράφηµα 5.11 Σύγκριση της αποκοπτόµενης ενέργειας για διάφορα επίπεδα και για τις διαφορετικού
τύπου ηµέρες που εξετάστηκαν.

Για την περίπτωση που εξετάσαµε για το Επίπεδο πληροφοριών 2, η αποκοπτόµενη αιολική
ενέργεια είναι πάντα υψηλότερη από ότι στη βασική περίπτωση, όπως χαρακτηριστικά
παρουσιάζεται στο Γράφηµα 5.7, συγκρίνοντας ποσοστά υποεκτίµησης αιολικής παραγωγής 50%
και 70%.Το επίπεδο πληροφοριών 3 παρουσιάζει την υψηλότερη αποκοπή αιολικής ενέργειας για
όλες τις ηµέρες που µελετώνται εκτός από την ηµέρα ΧΦ-ΧΑ για την οποία το επίπεδο
πληροφοριών 4 παρουσιάζει την υψηλότερη τιµή. Πιο συγκεκριµένα, η διαφορά αποκοπής αιολικής
ενέργειας µεταξύ του επιπέδου 1 και 3 είναι περίπου 45 MWh για µια ηµέρα ΧΦ-ΥΑ. Για τις µέρες
ΜΦ-ΥΑ και ΜΦ-MΑ, αυτή η διαφορά είναι 31 MWh και 24 MWh, αντίστοιχα. Συγκρίνοντας τα
επίπεδα πληροφοριών 3 και 2, παρατηρείται αύξηση της αποκοπής αιολικής παραγωγής 26 MWh
για τις ηµέρες ΧΦ µε υψηλή αιολική παραγωγή, 18 MWh για το συνδυασµό ΜΦ-MΑ και 22 MWh
για την ηµέρα ΜΦ-ΥΑ, αντίστοιχα. Η αυξηµένη αποκοπή για το επίπεδο πληροφοριών 3
δικαιολογείται από την κατανοµή των σφαλµάτων υποεκτίµησης αιολικής παραγωγής (Γράφηµα
5.6), που δεν είναι πραγµατικά µια κανονική διανοµή γύρω από NBIAS, αλλά παρουσιάζει,
συχνότερα από την αντίστοιχη κανονική σ.π.π που υποτίθεται για την περίπτωση 2, αρκετά
συχνότερα και σηµαντικά µεγαλύτερες τιµές του σφάλµατος υποεκτίµησης αιολικής παραγωγής.
Έτσι αιτιολογείται η έστω και σχετικά χαµηλή αποκοπή αιολικής παραγωγής,6.5 MWh, για το
συνδυασµό ΧΦ-ΧΑ.
Η περίπτωση 4, για τις περιόδους υψηλής αιολικής παραγωγής, παρουσιάζει τη χαµηλότερη
αποκοπή αιολικής παραγωγής έναντι όλων των εξεταζόµενων περιπτώσεων (Γράφηµα 5.11). Σε
περιόδους υψηλής αιολικής παραγωγής, η πιθανότητα υποεκτίµησης της προβλεπόµενης αιολικής
παραγωγής είναι σηµαντικά µικρότερη. Το γεγονός αυτό δεν λαµβάνεται υπ’ όψη αν θεωρηθεί ότι η
σ.π.π του σφάλµατος είναι κοινή ανεξάρτητα από την προβλεπόµενη τιµή όπως παρουσιάζει η
περίπτωση 3 ή ακόµη χειρότερα να θεωρηθεί ότι η κατανοµή τους σφάλµατος είναι κανονική όπως
παρουσιάζουν τα επίπεδα πληροφορίας 1 και 2, ακόµη και µετά τη διόρθωση.
Αντιθέτως, για τις περιόδους χαµηλής αιολικής παραγωγής, είναι πιθανότερο ότι η αιολική
παραγωγή θα υποτιµάται από το εργαλείο πρόβλεψης µε αποτέλεσµα την αυξανόµενη αβεβαιότητα
για το χαµηλό όριο του αναµενόµενου φορτίου για να εξυπηρετηθεί από τις εντασσόµενες θερµικές
µονάδες. Έτσι αιτιολογείται η αποκοπτόµενη αιολική παραγωγή για το συνδυασµό ΧΦ-ΧΑ, που
είναι η υψηλότερη σε σχέση µε τα υπόλοιπα επίπεδα πληροφοριών.
Για περιόδους µέσου ανέµου, η αποκοπή αιολικής παραγωγής για το επίπεδο 4 είναι υψηλότερη
από εκείνη του επίπεδου πληροφοριών 1 και 2. Τούτο ερµηνεύεται από την σχετικά αυξηµένη
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πιθανότητα υποεκτίµησης της αιολικής παραγωγής για αυτό το επίπεδο πληροφοριών σε σχέση µε
την περίπτωση της κανονικού κατανοµής. Επειδή όµως µια τέτοια πιθανότητα είναι αρκετά
µικρότερη από αυτή του επιπέδου 3, η αποκοπτόµενη αιολική ενέργεια µειώνεται. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι για τις περιπτώσεις (ΜΦ-MΑ και ΜΦ-ΥΑ) η αποκοπή αιολικής ενέργειας είναι
σχεδόν ίση για τις δύο ηµέρες, παρουσιάζοντας την επίδραση της λεπτοµερούς ανάλυσης του
σφάλµατος πρόβλεψης ανέµου σύµφωνα µε τα ταξινοµηµένα αποτελέσµατα πρόβλεψης.
5.5.2.2 Επίδραση διαφορετικού επιπέδου πληροφορίας στο κόστος παραγωγής
Στο Γράφηµα 5.12 συγκρίνονται το κόστος για το επίπεδο πληροφοριών 3 σε σχέση µε τα επίπεδα
1 και 2. Μικρή αύξηση κόστους, 0.17%, για το επίπεδο πληροφορίας 3, σηµειώνεται µόνο για την
ηµέρα ΧΦ-ΧΑ. ∆εδοµένου ότι οι λειτουργούσες µονάδες και στις τρεις περιπτώσεις είναι οι ίδιες, η
αύξηση αυτή οφείλεται στην αποκοπή αιολικής παραγωγής. Για τους υπόλοιπους συνδυασµούς
ηµερών, υπάρχει σηµαντική µείωση κόστους, η οποία, αν δεν ήταν αυξηµένη η αποκοπή αιολικής
παραγωγής στο επίπεδο 3 θα ήταν ακόµη µεγαλύτερη. Η µείωση του κόστους οφείλεται στο ότι όχι
µόνο η υπερεκτίµηση αιολικής πρόβλεψης είναι πιο σπάνια από το επίπεδο πληροφορίας 1, αλλά η
σηµαντική υποεκτίµηση αιολικής παραγωγής είναι πολύ συχνότερη από εκείνη της κανονικής
κατανοµής, µειώνοντας τις απαιτήσεις στρεφόµενης εφεδρείας.
Η ποσοστιαία διαφορά λειτουργικού κόστους των ηµερών µε ΜΦ, είναι υψηλότερη έναντι των
περιόδων ΥΦ, και υπερβαίνει το 1.6% φθάνοντας το 2.33% για µία ηµέρα ΜΦ-ΥΑ. Η υψηλότερη
διαφορά σε απόλυτες τιµές µεταξύ των περιπτώσεων 1 και 3, 9400 €, σηµειώνεται για µια ηµέρα
ΥΦ-ΜΑ. Για τις ηµέρες υψηλού φορτίου, η µείωση δαπανών κυµαίνεται από 0.31% για µία ηµέρα
ΥΦ-ΧΑ µέχρι 1.65% για µια ηµέρα ΥΦ-MΑ. Για την ηµέρα ΥΦ-ΥΑ, και το ποσοστό και η µείωση
κόστους κατ’ απόλυτες τιµές µεταξύ της περίπτωσης 3 και της περίπτωσης 1 είναι χαµηλότερα σε
σχέση µε µια ηµέρα ΥΦ-MΑ. Αυτό δικαιολογείται επειδή οι πρόσθετες µονάδες που απαιτούνται
σε σχέση µε την περίπτωση 1 είναι λιγότερο ακριβές στην ηµέρα ΥΦ-ΥΑ σε σχέση µε µια ηµέρα
ΥΦ-MΑ. Για τις υπόλοιπες µέρες η µείωση του κόστους περιορίζεται στο 0.6%, εξαιτίας της
αποκοπής αιολικής παραγωγής και του χαµηλότερου κόστους λειτουργίας των πρόσθετων µονάδων
που απαιτούνται σε σχέση µε υψηλότερα επίπεδα ζήτησης.
Λόγω του σηµαντικά µικρότερου κόστους του επιπέδου πληροφορίας 2 σε σχέση µε το επίπεδο
πληροφορίας 1, η διαφορά κόστους µεταξύ του επιπέδου 2 και 3 είναι αισθητά µικρότερη από
εκείνη του επιπέδου 1 και 3. Το πρόσηµο της διαφοράς όµως παραµένει το ίδιο και στις 2
περιπτώσεις που µελετήθηκαν. Η µικρότερη διαφορά στην αποκοπτόµενη ενέργεια µεταξύ των
επιπέδων 2 και 3, όπως παρουσιάζεται στο Γράφηµα 5.11 καθώς και η µικρότερη διαφορά στις
απαιτήσεις για στρεφόµενη εφεδρεία, µειώνει ακόµη περισσότερο τη διαφορά κόστους που
παρατηρείται. Η µεγαλύτερη µείωση κόστους στο επίπεδο πληροφορίας 3 σε σχέση µε το Επίπεδο
πληροφορίας 1 φθάνει σε 6500 € ή 1.74% του καθηµερινού κόστους για ΜΦ-ΥΑ. Οι υπόλοιπες
µεταβολές κόστους αιτιολογούνται από τη διαφορά στην αποκοπή αιολικής ενέργειας αλλά και στο
αυξηµένο κόστος λειτουργίας σε κάποιες περιόδους το οποίο για την ίδια απόλυτη τιµή µείωσης
επιφέρει διαφορετικές ποσοστιαίες διαφορές.
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Γράφηµα 5.12 Σύγκριση κόστους για πληροφορία επιπέδου 3 σε σχέση µε τα επίπεδα πληροφοριών 1
και 2.

Στο Γράφηµα 5.13 συγκρίνεται η πραγµατική επίδοση του εργαλείου πρόβλεψης µε τη βοήθεια
των οµαδοποιηµένων προβλέψεων, επίπεδο πληροφορίας 4, σε σχέση µε τα υπόλοιπα και λιγότερο
λεπτοµερή επίπεδα πληροφορίας 1 και 2. Η οµαδοποίηση των σφαλµάτων πρόβλεψης αιολικής
παραγωγής ανάλογα µε το επίπεδο της προβλεπόµενης τιµής, κατέδειξε ότι η πιθανότητα
υπερεκτίµησης της αιολικής παραγωγής είναι σαφώς µικρότερη από εκείνη που εκτιµούνται µε τα
λιγότερο λεπτοµερή επίπεδα πληροφορίας. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται και τη µείωση των
απαιτήσεων σε στρεφόµενη εφεδρεία δίνοντας την ευχέρεια λειτουργίας στο σύστηµα µε λιγότερες
µονάδες µειώνοντας αισθητά το κόστος παραγωγής, όπως παρατηρείται στις αντίστοιχες αυτές
µέρες.
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Γράφηµα 5.13 Σύγκριση κόστους για πληροφορία επιπέδου 4 σε σχέση µε τα επίπεδα πληροφοριών 1
και 2.

H υψηλότερη µείωση κόστους που επιτυγχάνεται από το επίπεδο πληροφοριών 4 έναντι του
επιπέδου πληροφοριών 1, είναι περίπου 10000 € ή 2.21% της λειτουργικής δαπάνης για την ηµέρα
ΜΦ-ΧΑ. Σηµαντική είναι και η µείωση κόστους, 9000 € και 9400 € για τις ηµέρες ΜΦ-MΑ και
ΥΦ-MΑ αντίστοιχα. Η µέγιστη ποσοστιαία µείωση ποσοστού, 2.28%, σηµειώνεται για µια ηµέρα
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ΜΦ-MΑ, λόγω της χαµηλότερου κόστους λειτουργίας αυτής της ηµέρας. Για τις ηµέρες ΧΦ-ΧΑ
και ΧΦ-MΑ, η αποκοπή αιολικής παραγωγής περιορίζει τη µείωση κόστους σε 0.58% και 0.75%,
αντίστοιχα. Τέλος, το υψηλό λειτουργικό κόστος για µία ηµέρα ΥΦ-ΧΑ δικαιολογεί τη µικρή
ποσοστιαία µείωση, 0.53%.
Η διαφορά κόστους µεταξύ επιπέδου πληροφοριών 2 και 4 είναι µειωµένη για µέσο ή χαµηλό
επίπεδο αιολικής παραγωγής. Επειδή οι απαιτήσεις στρεφόµενης εφεδρείας για το αυτό το επίπεδο
πληροφοριών είναι µικρότερες από ότι το επίπεδο πληροφοριών 1, η διαφορά κόστους των
περιπτώσεων 2 και 4 είναι µικρότερη. Οι ηµέρες µε την υψηλότερη µείωση κόστους είναι οι ίδιες
όπως στη σύγκριση της περίπτωσης 1 µε την περίπτωση 4, µε µέγιστη µείωση δαπανών 6000 € και
1%.
Στις περιόδους υψηλής παραγωγής, υπάρχει σηµαντικά υψηλότερο σφάλµα υπερεκτίµησης για
την περίπτωση 4 σε σχέση µόνο µε τη γνώση της κατανοµής ανεξάρτητα από την προβλεπόµενη
τιµή αλλά και µε την θεώρηση κανονικής κατανοµής γύρω από κάποια τιµή. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσµα την αύξηση των απαιτήσεων στρεφόµενης εφεδρείας και κατ’ επέκταση του
λειτουργικού κόστους εξαιτίας των αυξηµένων απαιτούµενων µονάδων. Η µέγιστη αύξηση
κόστους παρουσιάζεται για µία ηµέρα ΥΦ-ΥΑ φτάνοντας το 0.21% και 1.36% για το επίπεδο
πληροφοριών 1 και 2 αντίστοιχα. Η µέγιστη διαφορά κόστους για αυτήν την ηµέρα είναι 6500 €.
Στην περίπτωση της ηµέρας ΜΦ-ΥΑ, η µειωµένη αποκοπή αιολικής παραγωγής για την περίπτωση
4 οδηγεί σε όµοιο κόστος µε το επίπεδο πληροφοριών 1 αλλά και σε µικρότερη αύξηση κόστους
0.6% για την περίπτωση 2. Στη µειωµένη διαφορά κόστους συντελεί το γεγονός ότι οι επιπλέον
µονάδες που απαιτούνται για την Υψηλή φόρτιση είναι σηµαντικά ακριβότερες από εκείνης στη
µέση και χαµηλότερη φόρτιση. Στην περίοδο ΧΦ-ΥΑ, όπως είδαµε στο Γράφηµα 5.11,
παρουσιάζεται η µικρότερη αποκοπή αιολικής παραγωγής αιτιολογώντας τη µείωση κόστους για το
συγκεκριµένο τύπο ηµέρας έναντι των περιπτώσεων κανονικής κατανοµής, περίπτωση 1 και 2.
Μέσα από τη σύγκριση των αποτελεσµάτων στο Γράφηµα 5.12 και το Γράφηµα 5.13 προκύπτει
ότι στις περιόδους χαµηλής ή µέσης αιολικής παραγωγής, το κόστος για το επίπεδο πληροφοριών 4
είναι χαµηλότερο απ’ ότι για την περίπτωση 3. Για τις περιόδους υψηλού αιολικής παραγωγής,
εντούτοις, η περίπτωση 3 παρουσιάζει το χαµηλότερο λειτουργικό κόστος µεταξύ όλων των
περιπτώσεων που µελετήθηκαν.

5.5.3

Αποτελέσµατα από τη χρήση ΤΝ∆ για τη βελτίωση επίδοσης υπάρχοντος
µοντέλου πρόβλεψης.

Η βελτίωση της επίδοσης του µοντέλου πρόβλεψης αν χρησιµοποιηθεί ένα ΤΝ∆ αφορά το µέσο
τετραγωνικό σφάλµα, όπως παρουσιάζεται στο Γράφηµα 5.14. Επίσης σηµασία έχει και η µείωση
του εύρους των προβλεπόµενων τιµών που επιτυγχάνεται.
30%
Ποσοστό NMAE

25%
20%
15%
10%
5%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ορίζοντας πρόβλεψης

0-10 MW αρχικό
10-67.35 MW αρχικό

0-10 MW µε ΤΝ∆
10-67.35 MW µε ΤΝ∆

Γράφηµα 5.14 Σύγκριση NMAE πριν και µετά τη χρήση του ΤΝ∆
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Τα οικονοµικά αποτελέσµατα από τη βελτίωση της πρόβλεψης µέσω του ΤΝ∆ δείχνουν οριακά
οφέλη για µία ηµέρα ΧΦ-ΧΑ, 0.05% και σαφώς υψηλότερα για το συνδυασµό ΥΦ-ΜΑ που
φτάνουν το 1%.

5.6

Σύνοψη κεφαλαίου

Στο παραπάνω κεφάλαιο πραγµατεύτηκε το ζήτηµα της διαχείρισης αβεβαιότητας προβλέψεων
στον προγραµµατισµό λειτουργίας ενός αυτόνοµου νησιωτικού συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας.
Κατ’ αρχήν αποτιµήθηκε η αξία των βελτιωµένων προβλέψεων φορτίου και παραγωγής ΑΠΕ σε
νησιωτικά δίκτυα λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες των συστηµάτων. Το ποσοστιαίο
οικονοµικό όφελος είναι σηµαντικό στις περιπτώσεις που µελετήθηκαν. Το απόλυτο οικονοµικό
όφελος είναι σηµαντικά µεγαλύτερο όσο µεγαλώνει το µέγεθος του συστήµατος και όσο
διαφορετικού τύπου είναι οι µονάδες του συστήµατος, όπως παρουσιάζεται χαρακτηριστικά αν
συγκριθεί η περίπτωση της Κρήτης και της Κύθνου που παρουσιάστηκαν.
Στη συνέχεια έγινε επισκόπηση των διαφόρων εκτιµήσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί για την
εκτίµηση της αβεβαιότητας της αιολικής παραγωγής και την αξιοποίηση αυτής της αβεβαιότητας
στην εκτίµηση της στρεφόµενης εφεδρείας του συστήµατος. Τα µοντέλα αυτά είναι ντετερµινιστικά
και αγνοούν τη χρήση µοντέλου πρόβλεψης αιολικής παραγωγής, τις ολοένα και βελτιωµένες
επιδόσεις που παρουσιάζουν αυτά τα µοντέλα αλλά και τη δυνατότητα που τα µοντέλα αυτά
παρέχουν στους τελικούς τους χρήστες να εκτιµούν το εύρος των τιµών που µπορεί να λάβει η
προβλεπόµενη αιολική παραγωγή.
Η συνεισφορά του κεφαλαίου αυτού είναι στην εξαγωγή µε πιθανοτικό τρόπο της αβεβαιότητας
του φορτίου που πρέπει να κατανεµηθεί στις θερµικές µονάδες παραγωγής. Η µεθοδολογία
συνελλίσει την εκτιµώµενη κατανοµή του σφάλµατος πρόβλεψης φορτίου και ανέµου προκειµένου
να εξάγει την κατανοµή της αβεβαιότητας του φορτίου που οι θερµικές µονάδες πρέπει να
ικανοποιούν. Έµφαση δίνεται στην αξιοποίηση οποιουδήποτε επιπέδου πληροφορίας για την
επίδοση του µοντέλου πρόβλεψης αιολικής παραγωγής από τη γνώση µόνο του Μέσου
Τετραγωνικού σφάλµατος µέχρι την οµαδοποιηµένη κατανοµή των σφαλµάτων ανάλογα µε την
προβλεπόµενη τιµή για την εκτίµηση της ποσότητας στρεφόµενης εφεδρείας που πρέπει να
διατηρείται για να ικανοποιήσει την αβεβαιότητα που προκαλείται από τα σφάλµατα προβλέψεων.
Αν και το θέµα της εκτίµησης της απαιτούµενης στρεφόµενης εφεδρείας λόγω των σφαλµάτων
πρόβλεψης έχει απασχολήσει τους ερευνητές, ο κίνδυνος για την αποκοπή αιολικής παραγωγής
εξαιτίας έχει παραγνωριστεί σε αυτόνοµα συστήµατα µε υψηλή αιολική διείσδυση και σηµαντικό
άθροισµα τεχνικών ελαχίστων των µονάδων παραγωγής. Το ζήτηµα αυτό πραγµατεύεται σε αυτό
το κεφάλαιο και αποδεικνύεται µε παραδείγµατα από το ΣΗΕ της Κρήτης ότι η υποεκτίµηση της
αιολικής παραγωγής, παράγοντας που συνήθως µειώνει τις ανησυχίες των χειριστών για τη
διατήρηση της στρεφόµενης εφεδρείας, µπορεί να επιφέρει αύξηση κόστους παραγωγής και αύξηση
της αποκοπτόµενης αιολικής παραγωγής κατά τις περιόδους χαµηλού φορτίου.
Με παραδείγµατα διάφορων συνδυασµών επιπέδων αιολικής παραγωγής και φορτίου για το ΣΗΕ
Κρήτης επισηµαίνονται τα προβλήµατα που προκύπτουν για την εκτίµηση της αβεβαιότητας του
φορτίου προς κατανοµή στις µονάδες όποτε δεν υπάρχει επαρκής πληροφορία για την επίδοση των
µοντέλων πρόβλεψης. Έτσι για το ίδιο µοντέλο πρόβλεψης και µε σταδιακά αυξανόµενη
πληροφορία για την επίδοσή του παρατηρούνται σηµαντικές αποκλίσεις τόσο στο κόστος
λειτουργίας του συστήµατος, όσο και για την αποκοπτόµενη αιολική παραγωγή. Πιο συγκεκριµένα,
η κατανοµή των σφαλµάτων πρόβλεψης χωρίς εκ των προτέρων οµαδοποίησή τους, δεν µπορεί
ούτε να εντοπίσει την υψηλή πιθανότητα αποκοπής αιολικής παραγωγής κατά τη διάρκεια των
περιόδων χαµηλής αιολικής παραγωγής, ούτε τη χαµηλότερη πιθανότητα αποκοπής αιολικής
παραγωγής κατά τη διάρκεια µέσου ή ακόµα και υψηλότερης αιολικής παραγωγής. Η χρήση
προσεγγίσεων κανονικής κατανοµής αποτυγχάνει να υπολογίσει την αυξηµένη απαιτούµενη
αποκοπή αιολικής παραγωγής αφού δεν µπορούν να περιγράψουν τέτοιου είδους µοντέλα ούτε τη
µη γραµµικότητα που εισάγει η χαρακτηριστική ταχύτητας ανέµου-αιολικής παραγωγής αλλά ούτε
και την συµπεριφορά των µοντέλων αναφορικά µε τη συχνότητα και το µέγεθος ακραίων
σφαλµάτων πρόβλεψης, πληροφορία ολοένα και πιο απαραίτητη στους χειριστές, όσο αυξάνει η
διείσδυση των µονάδων ΑΠΕ.
Για τη µείωση της αβεβαιότητας των φορτίων προς κατανοµή στις µονάδες έχει προταθεί και
γίνεται σηµαντική έρευνα για την βελτίωση της επίδοσης των µοντέλων πρόβλεψης
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χρησιµοποιώντας και τεχνικές µείωσης της εντροπίας της πληροφορίας. Αυτό το πεδίο έρευνας
όµως κυρίως αφορά όσους αναπτύσσουν µοντέλων πρόβλεψης.
Για τους διαχειριστές συστηµάτων ηλεκτρικής ενέργειας προτείνεται σε αυτό το κεφάλαιο
µεθοδολογία που αναπτύχθηκε σε συνεργασία µε το Πολυτεχνείο Κρήτης, η οποία χρησιµοποιεί
ΤΝ∆ εκπαιδευόµενο από τα σφάλµατα πρόβλεψης αιολικής παραγωγής και παράγει ανανεωµένες
και µε µικρότερο εύρος σφάλµατος εκτιµήσεις για την αιολική παραγωγή βασιζόµενες στις αρχικές
εκτιµήσεις του χρησιµοποιούµενου µοντέλου πρόβλεψης. Μία εναλλακτική πρόταση για τη µείωση
των επιπτώσεων σε ένα ΣΗΕ που προκαλείται από την αβεβαιότητα πρόβλεψης αιολικής
παραγωγής είναι η χρήση αποθηκευτικών διατάξεων. Το αντικείµενο αυτό πραγµατεύεται στο
αµέσως επόµενο κεφαλαίου της διδακτορικής διατριβής.
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6 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ
ΦΟΡΤΙΩΝ
6.1

Εισαγωγή

6.1.1

Επισκόπηση βιβλιογραφίας για την αξία της Αποθήκευσης ενέργειας

Γενική πεποίθηση των µελετητών για την αξία των αποθηκευτικών διατάξεων είναι ότι επειδή οι
διατάξεις αυτές µπορούν να διαδραµατίσουν ταυτόχρονα περισσότερους από ένα ρόλους, η
αποτίµηση τους συχνά δεν αποτυπώνει επαρκώς τον πολλαπλό ρόλο που µπορούν να
διαδραµατίσουν. Για παράδειγµα µία αποθηκευτική διάταξη µπορεί να συνεισφέρει στη
στρεφόµενη εφεδρεία του συστήµατος αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει υπηρεσίες βελτίωσης του
επιπέδου της τάσης. Έτσι συχνά οι µελέτες και οι κώδικες που προτείνουν οι ρυθµιστικές αρχές
ενέργειας δεν αναγνωρίζουν τον πολλαπλό ρόλο που µπορεί µία αποθηκευτική διάταξη να
διαδραµατίσει [238]. Ήδη από το 1981 έχει παρουσιαστεί µελέτη για την επίδραση που µπορεί να
έχει µία αποθηκευτική διάταξη σε θέµατα κατανοµής ισχύος όπως παρουσιάζεται στην [239], ενώ
µία πιο πρόσθετη µελέτη [240] προσπαθεί να παρουσιάσει ένα µοντέλο για την επίδραση της
αποθηκευτικής διάταξης στις απαιτήσεις στρεφόµενης εφεδρείας ενός συστήµατος. Σηµαντική
έµφασή σε ζητήµατα εφαρµογών σε δίκτυα µεταφοράς και διανοµής παρουσιάζεται στο [241].
Στην εργασία [242, 243] εξετάζονται διάφοροι συνδυασµοί σεναρίων για χρήση αποθηκευτικής
διάταξης στα ηλεκτρικά δίκτυα και πιο συγκεκριµένα :
Α) συνδυασµός αποφυγής ενίσχυσης δικτύου διανοµής και χρήση για παροχή βελτιωµένης
ποιότητας ισχύος
Β) συνδυασµός αποφυγής ενίσχυσης δικτύων διανοµής/µεταφοράς για µικρό χρονικό διάστηµα,
π.χ. 1 έτος και χρήση της αποθηκευτικής διάταξης για εξοµάλυνση τιµών
Γ) Χρήση της αποθηκευτικής διάταξης για να ικανοποιεί τις ενεργειακές ανάγκες των
καταναλωτών σε περιόδους υψηλών τιµών και να παρέχει βελτίωση της αξιοπιστίας και ποιότητας
ισχύος.
Από τους 3 παραπάνω συνδυασµούς και µε εφαρµογή στην αγορά ενέργειας της Καλιφόρνια ο πιο
επικερδής συνδυασµός είναι ο Α χωρίς όµως να επιτυγχάνει πολύ σηµαντικά οφέλη.
Πρόσφατες αναφορές του DTI [244,245] προσεγγίζουν την αξία της αποθήκευσης ενέργειας για
τη διαχείριση της αβεβαιότητας λόγω της συµµετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστηµα του Ην.
Βασιλείου αλλά και στις προοπτικές που µπορούν να έχουν οι αποθηκευτικές διατάξεις στην
ενίσχυση της ασφάλειας τροφοδοσίας του δικτύου. Η µελέτη εστιάζει, στην αξία της αποθήκεύσης
για την αύξηση της διείσδυσης της παραγωγής από ΑΠΕ για διάφορα επίπεδα διείσδυσης και ειδικά
έναντι της τεχνολογίας OCGT (Open Cycle Gas Turbines),αεριοστρόβιλων Ανοικτού Κύκλου.
Τα αποτελέσµατα εστιάζουν στους παρακάτω 3 τοµείς
1. Μείωση Κόστους Καυσίµου
2. Μείωση Εκπεµπόµενων Ρύπων
3. Αύξηση δυνατότητας απορρόφησης αιολικής ισχύος.
Επίσης µελετάται η αξία της αποθήκευσης ενέργειας ως µία πηγή στατής εφεδρείας η οποία, για
το ∆ίκτυο του Η.Β, εξαρτάται από:
• Το πόσο ευέλικτες µονάδες διαθέτει το υπό εξέταση σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας. Ο
παραπάνω παράγοντας είναι και ο πλέον χαρακτηριστικός για την αξία της αποθήκευσης
• Την ποσότητα που αποθηκεύεται
• Το κόστος καυσίµου του Ανοικτού Κύκλου
• Την επίδοση της αποθήκευσης. Αύξηση της αποδοτικότητας εξοπλισµού λόγω της
αποφυγής φαινοµένων χαµηλών φορτίσεων
Επιπρόσθετα µε τις παραπάνω αυτές µελέτες για συνδυασµό αποθήκευσης και ΑΠΕ, ο
συνδυασµός των διεσπαρµένων εφαρµογών αποθήκευσης ενέργειας σε ένα δίκτυο µε την αγορά
φωτοβολταϊκών συστηµάτων περιγράφεται στην αναφορά [246].
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Για το πρόβληµα της διαχείρισης των αποθηκευτικών διατάξεων για αυτόνοµα συστήµατα έχει
προταθεί να αποπλεχθεί το προβλήµα της διαχείρισης των αποθηκευτικών διατάξεων από το
πρόβληµα της επιλογής των µονάδων και η επίλυση του µε τη βοήθεια του δυναµικού
προγραµµατισµού [247]. Στην εργασία [248] µελετάται η προσθήκη συσσωρευτών σε ένα
αυτόνοµο σύστηµα µε υψηλή διείσδυση ΑΠΕ, ενώ για το όριο αποθήκευσης υπολογίζεται η
ωφέλεια συγκρινόµενη µε το µέσο κόστος του συστήµατος. Σε µία τέτοια περίπτωση δεν
υπολογίζεται η αξία της αποθήκευσης τις περιόδους που µπορεί να οδηγήσει σε αποφυγή ένταξης
µονάδων και συνεπώς σε υψηλότερα οφέλη.
Συνοψίζοντας πιθανές εφαρµογές που µπορούν να έχουν οι αποθηκευτικές διατάξεις σε ένα ΣΗΕ
κάποιες από τι οποίες µπορούν να εξυπηρετούνται από την ίδια αποθηκευτική διάταξη είτε
ταυτόχρονα είτε σε διαφορετικές περιόδους [249].
1. Χρήση αποθηκευµένης ενέργειας λόγω έλλειψης ικανότητας παραγωγής των διαθέσιµων
µονάδων.
2. Αποθήκευση ενέργειας για αποφυγή παραβίασης τεχνικών ελαχίστων θερµικών µονάδων.
3. Χρήση αποθηκευτικής διάταξης για εξοµάλυνση της παραγόµενης ενέργειας από ΑΠΕ
και αποδοτικότερης συµµετοχής τους στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας [250,251],
αποθηκεύοντας στις ώρες χαµηλού κόστους και χρησιµοποιώντας την στις ώρες υψηλού
κόστους εκµεταλλευόµενοι τη διαφορά τιµών
4. Περιορισµός αποκοπτόµενης ενέργειας από ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας για χρήση σε
επόµενο χρονικό διάστηµα οπότε και δεν θα υπάρχει διαθέσιµη παραγωγή. Είναι η
συνηθισµένη πρακτική σε µικρά αυτόνοµα και αποµονωµένα συστήµατα ηλεκτρικής
ενέργειας
5. Για εκµετάλλευση της διαφοράς κόστους παραγωγής από τις συµβατικές µονάδες είτε
χωρίς αλλαγή του προγράµµατος ένταξης µονάδων (µόνο οικονοµική κατανοµή [252]),
είτε µεταβάλλοντας κάπως το πρόγραµµα ένταξης µονάδων.
6. Παροχή στρεφόµενης εφεδρείας, παροχή ισχύος σε έκτακτη χρονική στιγµή
7. Περιορισµός απωλειών δικτύου λόγω της παροχής ισχύος σε πολύ τοπικό επίπεδο
8. Αποφυγή ή µετάθεση επενδύσεων ενίσχυσης δικτύου, διανοµής ειδικά αν υπάρχει
συνδυασµός της διάταξης αποθήκευσης µε κάποιας µορφής παραγωγής από ΑΠΕ [253],
αν έχουν επιλεγεί οι κατάλληλες θέσεις για την εγκατάστασή της.
9. ∆ιαχείριση ζητηµάτων ποιότητας ισχύος λόγω της γρήγορης απόκρισης των µονάδων
αυτών [254,255]
10. Αδιάλειπτη παροχή ισχύος
11. Εκκίνηση µετά από σφάλµα Black start
12. Υποστήριξη τάσης και συχνότητας
13. Παραγωγή άλλου αγαθού και αποθήκευσής του π.χ θερµότητας, σε ώρες στις οποίες το
κόστος είναι χαµηλό για την αποφυγή κατανάλωσης ενέργειας σε ώρες υψηλού φορτίου
[81].
Οι χρονικοί ορίζοντες για τη χρήση των αποθηκευτικών διατάξεων για µία από τις παραπάνω
δυνατές εφαρµογές τους χωρίζουν τις διατάξεις αποθήκευσης σε διατάξεις:
Βραχυπρόθεσµης αποθήκευσης. Πρόκειται για τις διατάξεις αποθήκευσης που µπορούν να
προσφέρουν ή να απορροφήσουν ενέργεια για πολύ µικρό χρονικό διάστηµα (λίγα δευτερόλεπτα
έως µερικά λεπτά). Τυπικές εφαρµογές αυτού του είδους είναι η παροχή αδιάλειπτης παροχής
ισχύος και ευστάθειας λειτουργίας ΣΗΕ.
Μεσοπρόθεσµης αποθήκευσης. Αφορά διατάξεις που χρησιµοποιούνται για χρονικούς ορίζοντες
από µερικά λεπτά ως µερικές ώρες. Αυτού του είδους οι εφαρµογές απασχολούν κυρίως την
παρούσα διδακτορική διατριβή. Τέτοιου είδους εφαρµογές είναι η διαχείριση ΑΠΕ, η ενίσχυση της
παροχής στρεφόµενης εφεδρείας και η διαχείριση παρεχόµενης ισχύος στους καταναλωτές.
Μακροπρόθεσµης αποθήκευσης. Αφορά διατάξεις αποθήκευσης από αρκετές ώρες µέχρι
βδοµάδα και µήνες. Κυρίως χρησιµοποιείται για την εξοµάλυνση της ζήτησης µεταξύ ωρών αιχµής
και µη αιχµής ή την ικανοποίηση ζήτησης αιχµής έχοντας αποθηκεύσει ενέργεια σε περιόδους
χαµηλής ζήτησης
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Χαρακτηριστικές εφαρµογές αποθήκευσης στα ΣΗΕ ανάλογα µε την απαιτούµενη χρονική
διάρκεια παρουσιάζονται στον Πιν. 6-1.
Πιν. 6-1 Τυπικές εφαρµογές µονάδων αποθήκευσης ανάλογα µε τον κύκλο λειτουργίας τους

Οµάδα
εφαρµογών
∆ιαχείριση
µονάδων ΑΠΕ

Εφαρµογές
Εξασφάλιση ισχύος από τις µονάδες ΑΠΕ
Συµβόλαια ανάλογα µε την ώρα παράδοσης της
παραγωγής από ΑΠΕ.
Υποστήριξη συστηµάτων µεταφοράς
Μείωση των απαιτήσεων για εγκατεστηµένη ισχύ
συστήµατος µεταφοράς

Χειρισµοί
συστήµατος
µεταφοράς ή
διανοµής

Σχέσεις
εταιριών
ηλεκτρισµού και
πελατών

∆ιάρκεια κύκλου
φόρτισης/εκφόρτισης
4 –10 ώρες
2-5 sec

4-6 ώρες

Υποκατάσταση κεντρικών µονάδων παραγωγής
Μείωση της συµφόρησης δικτύων
Αναβολή επενδύσεων σε συστήµατα µεταφοράς και
διανοµής

2-6 ώρες

Παροχή βοηθητικών υπηρεσιών

1-5 ώρες

Χρήση για εξοµάλυνση των τιµών αγοράς

1-10 ώρες

Παροχή υπηρεσιών ποιότητας ισχύος (PQ)

10 sec-1 min

Παροχή υπηρεσιών για εφαρµογές αξιοπιστίας (PR)

15 min-5 ώρες

∆ιαχείριση µεταβολής ζήτησης

4-12 ώρες

∆ιαχείριση για τη χρήση τιµολογίων χρέωση ανάλογα
µε την ώρα κατανάλωσης (time of use rates)

2-(εξαρτώµενο από το
σύστηµα τιµολογίων)

Εναλλακτικές λύσεις για τα παραπάνω ζητήµατα σε σχέση µε τη λειτουργία των µονάδων
αποθήκευσης δίνονται στον παρακάτω Πιν. 6-2.
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Πιν. 6-2 Εναλλακτικές µέθοδοι της αποθήκευσης ενέργειας για διάφορες εφαρµογές στα ΣΗΕ.

Οµάδα
εφαρµογών
∆ιαχείριση
µονάδων
ΑΠΕ

Χειρισµοί
συστήµατος
µεταφοράς ή
διανοµής

Εφαρµογές

Εναλλακτικές µέθοδοι

Εξασφάλιση ισχύος από τις µονάδες
ΑΠΕ

Μερική φόρτιση της κεντρικής παραγωγής,
έλεγχος φορτίων µε µεθόδους DLC,
αφοσιωµένη παραγωγή κοντά στα φορτία.

Συµβόλαια ανάλογα µε την ώρα
παράδοση για την παραγωγή από ΑΠΕ

Χρήση υβριδικών συστηµάτων ΑΠΕ και
κατανεµούµενων
πηγών
µε
χρήση
ανανεώσιµων
καυσίµων
(γεωθερµία,
βιοαέριο)
Ενίσχυση του δικτύου µεταφοράς ή
εγκατάσταση διεσπαρµένης παραγωγής

Υποστήριξη συστηµάτων µεταφοράς

Μείωση
των
απαιτήσεων
για
εγκατεστηµένη
ισχύ
συστήµατος
µεταφοράς
Μείωση της συµφόρησης δικτύων

Αναβολή επενδύσεων σε συστήµατα
µεταφοράς και διανοµής
Παροχή βοηθητικών υπηρεσιών
Υποκατάσταση κεντρικών µονάδων
παραγωγής
Χρήση για εξοµάλυνση των τιµών
αγοράς

Σχέσεις
εταιριών
ηλεκτρισµού
και πελατών

Παροχή υπηρεσιών ποιότητας ισχύος
(PQ)
Παροχή υπηρεσιών για εφαρµογές
αξιοπιστίας (PR)
∆ιαχείριση µεταβολής ζήτησης

Ευφυή συστήµατα χρέωσης,
αναβάθµιση συστηµάτων µεταφοράς,
έλεγχος φορτίου,
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και
διεσπαρµένη παραγωγή

∆ιατήρηση στρεφόµενης εφεδρείας και
φόρτιση κεντρικής παραγωγής στο µερικό
φορτίο και διεσπαρµένη παραγωγή
φόρτιση κεντρικής παραγωγής στο µερικό
φορτίο, απευθείας έλεγχος φορτίου, εµπορία
µε γειτονικές αγορές
∆ιαχείριση για τη χρήση τιµολογίων χρέωση
ανάλογα µε την ώρα κατανάλωσης (time of
use rates)
Φίλτρα και διατάξεις βελτίωσης ποιότητας
ισχύος και παροχή άεργου ισχύος
∆ιεσπαρµένη παραγωγή, ενίσχυση δικτύου
διανοµής
Μείωση κατανάλωσης και αύξηση απόδοσης

Το Σχ. 6.1 παρουσιάζει το χρονικό ορίζοντα και την ισχύ που απαιτείται για τις διάφορες οµάδες
εφαρµογών αποθήκευσης ενέργειας συνοψίζοντας τα περιεχόµενα των παραπάνω πινάκων.

192

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ

Σχ. 6.1 Απαιτήσεις ισχύος και χρονικής διάρκειας αποθήκευσης για διάφορες εφαρµογές των ΣΗΕ.

6.1.2

∆οµή και περιεχόµενα κεφαλαίου.

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο στόχος είναι να παρουσιαστούν τα εργαλεία λογισµικού τα οποία
αναπτύχθηκαν για τον προγραµµατισµό λειτουργίας δικτύων διανοµής µε διατάξεις αποθήκευσης
αναφορικά µε τις δυνατότητες µείωσης κόστους λειτουργίας τους.
Πιο συγκεκριµένα πρώτα παρουσιάζεται µία επισκόπηση των µεθόδων αποθήκευσης ηλεκτρικής
ενέργειας και άλλων µορφών ενέργειας και των διαφόρων εφαρµογών τους. Στη συνέχεια
παρουσιάζεται η προσέγγιση που ακολουθείται για τη µοντελοποίηση της συµπεριφοράς των
αποθηκευτικών διατάξεων αναφορικά µε το επίπεδο φόρτισης για διαφορετικούς ρυθµούς
φόρτισης, αλλά και τις δυνατότητες που παρέχονται για µικρής χρονικής διάρκειας παροχή
αποθηκευµένης ενέργειας. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις διατάξεις µπαταριών µολύβδου-οξέος για
τις οποίες χρησιµοποιούνται µοντελοποιήσεις της συµπεριφοράς τους στηριζόµενες στις εξισώσεις
του Peukert.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται το λογισµικό το οποίο αναπτύχθηκε για τη χρήση συστήµατος
αποθήκευσης ενέργειας για την κυκλική αποθήκευση/χρήση της τόσο σε περιβάλλον αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας όσο και για αυτόνοµα συστήµατα ηλεκτρικής ενέργειας. Παρουσιάζονται
χαρακτηριστικά αποτελέσµατα από εφαρµογή στην αγορά του ApX, για τις τιµές αγοράς του
∆ΕΣΜΗΕ, αλλά και για το ΣΗΕ Κρήτης.
Μία επιπλέον εφαρµογή των αποθηκευτικών διατάξεων είναι η χρήση τους για συνεισφορά στην
ενίσχυση της στρεφόµενης εφεδρείας τόσο για την αποφυγή διακοπής καταναλωτών λόγω βλάβης
γεννήτριας, όσο και για τη µείωση της αβεβαιότητας των προβλέψεων φορτίου και ανέµου, όπως
αυτή εκτιµάται µε τις µεθόδους που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 5. Παρουσιάζονται σχετικές
εφαρµογές από τα ΣΗΕ της Κρήτης και της Κύθνου. Ειδικά για την Κύθνο γίνεται ένα επιπλέον
βήµα και δεσµεύεται µέρος της αποθηκευµένης διάταξης για την παροχή στρεφόµενης εφεδρείας
και µέρος της για την ενίσχυση της ικανότητας αποθήκευσης της περίσσειας παραγόµενης
ενέργειας από ΑΠΕ µε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα για την οικονοµικότητα λειτουργίας και την
αύξηση αξιοπιστίας της τροφοδοσίας των καταναλωτών.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται το λογισµικό για την προσοµοίωση βραχυπρόθεσµου ελέγχου
αποµακρυσµένου οικισµού τροφοδοτούµενου από υβριδικό σύστηµα ΑΠΕ. Ο αλγόριθµος τον
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οποίο υλοποιεί το συγκεκριµένο λογισµικό, βελτιστοποιεί τη λειτουργία του δικτύου, προβλέποντας
συνάµα την αναµενόµενη ανταλλαγή ενέργειας µε την αποθηκευτική διάταξη. Με τον τρόπο αυτό
µπορεί να εκτιµηθεί έγκαιρα πότε αναµένεται παραβίαση του περιεχοµένου της αποθηκευτικής
διάταξης και να έχουν προγραµµατιστεί οι ελεγχόµενες µονάδες ώστε να λειτουργούν γειτονικά µε
περιόδους που ήταν ήδη απαραίτητο, αλλά και να µειώνουν την ισχύ που απορροφάται από τις
αποθηκευτικές διατάξεις. Σχετικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται από εφαρµογή σε έναν τυπικό
τουριστικό αυτόνοµο οικισµό και συγκρίνονται µε άλλες τεχνικές λειτουργίας του συστήµατος.
Τέλος παρουσιάζεται η προσέγγιση για τον έλεγχο και την ενεργό συµµετοχή των διεσπαρµένων
και ελεγχόµενων φορτίων στη λειτουργία αυτόνοµων συστηµάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Με
δεδοµένη την έλλειψη νερού στις νησιωτικές περιοχές, δόθηκε περισσότερο έµφαση στις
εφαρµογές αφαλάτωσης µε εφαρµογές σε 2 κυκλαδονήσια, τη Μήλο και την Κύθνο.
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Μέθοδοι αποθήκευσης ενέργειας

Η ηλεκτρική ενέργεια στις περισσότερες περιπτώσεις δεν µπορεί να αποθηκευθεί ως έχει µε
συνέπεια να µετατρέπεται σε κάποια άλλη µορφής ενέργεια η οποία είναι ευκολότερο να
αποθηκευτεί και να µετατραπεί πάλι πίσω σε ηλεκτρική ενέργεια µε τις αντίστοιχες απώλειες
µετατροπής. Η κυκλική απόδοση αυτής της διαδικασίας, συµβολίζεται µε ξ. Η αναγκαία συνθήκη
για να είναι οικονοµικά βιώσιµη η αποθήκευση ενέργειας για κάποιες από τις παραπάνω
εφαρµογές, αγνοώντας το κόστος εγκατάστασής της, είναι η ικανοποίηση της (6.1)[249] :

ξ>

Cost _ low
Cost _ high

(6.1)

όπου Cost_low το κόστος για την αποθήκευση ενέργειας και Cost_high το όφελος από την χρήση
της αποθηκευµένης ενέργειας.
Για να είναι πλήρως οικονοµικά βιώσιµη η εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας θα πρέπει η
ωφέλεια από την αποθήκευση να είναι τέτοια ώστε να αποπληρώνεται σε λογικό χρονικό διάστηµα
η επένδυση για την προµήθεια και συντήρηση της αποθηκευτικής διάταξης.
Αρχικά παρουσιάζεται σύνοψη των µεθόδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για
επαναδιάθεση της στο δίκτυο διανοµής και στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην έµµεση
αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία περιλαµβάνει τη µετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας
σε κάποιο αγαθό µορφή που εύκολα µπορεί να αποθηκευτεί και να χρησιµοποιηθεί ως έχει,
µεταβάλλοντας τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο συνδεόµενο σύστηµα, ανάλογα µε τις
συνθήκες που επιθυµεί ο διαχειριστής του συστήµατος.

6.2.1

Η Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τα διάφορα µέσα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στηρίζουν τη λειτουργία τους σε µετατροπή
της ηλεκτρικής ενέργειας σε χηµική, µαγνητική ή δυναµική ενέργεια και στη συνέχεια την εκ νέου
µετατροπή της ενέργειας αυτής σε ηλεκτρική. Ο Πιν. 6-3 παρουσιάζει τις διάφορες µορφές
ενέργειας στις οποίες µπορεί να µετατραπεί η ηλεκτρική ενέργεια προκειµένου να αποθηκευτεί
καθώς και χαρακτηριστικά παραδείγµατα διάταξης για κάθε µορφή µετατροπής.
Πιν. 6-3 Μορφή µετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας για τις διάφορες οµάδες αποθηκευτικών
διατάξεων

Μορφή µετατροπής
Ηλεκτρική
Υπεραγώγιµα Υλικά

Χρήση µηχανικής ενέργειας
(δυναµική ή περιστροφή)
Χηµικές µέθοδοι

Αντιπροσωπευτική διάταξη
Πυκνωτές και υπέρ-πυκνωτές
Magnetic Energy Storage (SMES)
Αντλησιοταµίευση
Συµπιεσµένος Αέρας (CAES)
Στρεφόµενοι σφόνδυλοι
Μπαταρίες, µπαταρίες ροής, προχωρηµένου τύπου
µπαταρίες.

Ανάλογα µε την εκάστοτε εφαρµογή χρειάζεται και µία αποθηκευτική διάταξη µε κατάλληλες
ιδιότητες. Προκειµένου να αποφασιστεί ποιο αποθηκευτικό µέσο είναι κατάλληλο για κάθε
περίπτωση εφαρµογής χρειάζεται να εξεταστεί µια ευρεία γκάµα αποθηκευτικών διατάξεων. Στην
αναφορά [256] περιγράφεται µία σύνοψη για τις µονάδες αποθήκευσης µε έµφαση στις
δυνατότητες εφαρµογής του στη Μ. Βρετανία. Ένα σχετικό διάγραµµα για τα τυπικά µεγέθη των
αποθηκευτικών διατάξεων, τις τυπικές εφαρµογές τους και την ωριµότητα τους παρουσιάζεται στο
Σχ. 6.2, ενώ το Σχ. 6.3 παρουσιάζει το χρονικό ορίζοντα χρήσης των διαφόρων αποθηκευτικών
διατάξεων. Ο Πιν. 6-4 παρουσιάζει συνοπτικά την καταλληλότητα των διαφόρων αποθηκευτικών
µέσων, όσο αφορά εφαρµογές ισχύος και ενέργειας αλλά και τις συνηθισµένες τους εφαρµογές.
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Σχ. 6.2 Μέγεθος, εφαρµογές και τεχνολογική ωριµότητα των διαφόρων πηγών αποθήκευσης

Σχ. 6.3 Καταλληλότητα διαφόρων διατάξεων αποθήκευσης ανάλογα µε το χρονικό ορίζοντα και την
ισχύ τους

196

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ

Πιν. 6-4 Σύνοψη εφαρµογών και πλεονεκτηµάτων-µειονεκτηµάτων αποθηκευτικών διατάξεων ηλεκτρικής ενέργειας [74]

Αποθηκευτική ∆ιάταξη
Μπαταρίες ροής (flow):
PSB, VRBr, ZnBr
Μολύβδου – οξέος
Ni – Cd
Li – ion
NaS

Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

Υψηλή χωρητικότητα,
ανεξάρτητη εκτίµηση ισχύος - Χαµηλή πυκνότητα ενέργειας
ενέργειας
Περιορισµένος κύκλος ζωής
Χαµηλό αρχικό κόστος
σε βαθιά εκφόρτιση
Υψηλή πυκνότητα ενέργειας
και ισχύος, απόδοση
Υψηλό κόστος παραγωγής,
Υψηλή πυκνότητα ισχύος και
απαιτεί ειδικό κύκλωµα
ενέργειας, υψηλή απόδοση
φόρτισης
Κόστος παραγωγής, µέτρα
Υψηλή πυκνότητα ισχύος και
ασφαλείας (λόγω
ενέργειας, υψηλή απόδοση
σχεδιασµού)

Σφόνδυλοι (flywheels)

Υψηλή ισχύς

Χαµηλή πυκνότητα ενέργειας

SMES (Υπεραγώγιµη
Μαγνητική Αποθήκευση),

Υψηλή ισχύς

Χαµηλή πυκνότητα
ενέργειας, υψηλό κόστος
παραγωγής

E.C Capacitors[257]
Αντλησιοταµίευση
(pumped storage)
Ενεργειακή Αποθήκευση
Συµπιεσµένου αέρα CAES

Μεγάλος κύκλος ζωής, υψηλή
Χαµηλή πυκνότητα ενέργειας
απόδοση
Υψηλή χωρητικότητα,
χαµηλό κόστος

Απαιτεί ειδική τοποθεσία

Υψηλή χωρητικότητα,
χαµηλό κόστος

Απαιτεί ειδική τοποθεσία για
τις χρησιµοποιούµενες
κοιλότητες

| : πλήρως κατάλληλο και λογικό
/ : λογικό για αυτή την εφαρµογή
_: εφικτό αλλά όχι αρκετά πρακτικό ή οικονοµικό
κανένα
σύµβολο:

µη

εφικτό

Εφαρµoγές
Ισχύος
/

Εφαρµoγες
Ενέργειας
|

|

_

|

/

|

_

|

|

Εξοµάλυνση
ζήτησης
λίγων ωρών-λεπτών

|

_

Εξοµάλυνση ισχύος για
λίγα λεπτά
Εφαρµογές
ποιότητας
ισχύος, διανοµή

/

Εφαρµογές
ποιότητας
ισχύος, διανοµή

|

Εξοµάλυνση ζήτησης σε
µεγάλο χρονικό διάστηµα
Εξοµάλυνση ζήτησης σε
µεγάλο χρονικό διάστηµα

ζήτησης

Εξοµάλυνση
ζήτησης
λίγων ωρών-λεπτών
Κινητή
τηλεφωνία,
υποσταθµοί ενέργειας

|

ή

Εξοµάλυνση
λίγων ωρών

Εξοµάλυνση αιχµών

|
|

Συνήθης εφαρµογή

µη

οικονοµικό
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Λίγο πιο εκτενείς πληροφορίες για τις διατάξεις αποθήκευσης παρατίθενται στα παρακάτω εδάφια
µε παραποµπές σε διάφορες βιβλιογραφικές πηγές για την περαιτέρω αναζήτηση πιο τεχνικών
πληροφοριών.
6.2.1.1 Mπαταρίες µολύβδου – οξέος
Οι µπαταρίες αυτές είναι οι πιο διαδεδοµένες παγκοσµίως. Για το ένα τρίτο του πληθυσµού της
γης που ακόµη δεν είναι συνδεδεµένο µε ένα δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, η µπαταρία
παραµένει ο βασικός φορέας ενεργειακής αποθήκευσης. Ο περιορισµένος κύκλος ζωής των
µπαταριών αυτών (ειδικά σε συνθήκες βαθιάς εκφόρτισης), εξισορροπείται από το χαµηλό κόστους
τους, αν και καταβάλλονται σηµαντικές ερευνητικές προσπάθειες για την κατανόηση των
µηχανισµών γήρανσης τους και την πρόταση τεχνικών αντιµετώπισής της. Τα συστήµατα
µολύβδου – οξέος βελτιώνονται σταδιακά και µε διάφορους τρόπους. Μια από τις βελτιώσεις είναι
η χρήση ηλεκτρολυτών σε µορφή gel, αντί για υγρό, είχε ως αποτέλεσµα να µπορούν οι µπαταρίες
να χρησιµοποιηθούν σε οποιαδήποτε θέση χωρίς να χρειαστεί να ανεφοδιαστούν, και να είναι
ανθεκτικές σε κραδασµούς. Στις ρυθµιζόµενες από βαλβίδα, µπαταρίες µολύβδου – οξέος (VRLA)
η διαφυγή αερίου ρυθµίζεται από ευαίσθητες βαλβίδες πίεσης. Η απόδοση και ο χρόνος ζωής
βελτιώνονται από τις καινοτόµες τεχνικές φόρτισης, όπως οι παλµικές µέθοδοι φόρτισης.
Σε επίπεδο ηλεκτρικών εταιρειών υπάρχουν διάφορες σηµαντικές σε µέγεθος εγκαταστάσεις οι
οποίες παρουσιάζονται στον Πιν. 6-5
Πιν. 6-5 Χαρακτηριστικές εγκαταστάσεις µπαταριών µολύβδου-οξέος για την παροχή βοηθητικών
υπηρεσιών σε διάφορα δίκτυα

Εφαρµογή /τύπος
κατασκευής
Επιπεδοποίηση
φορτίου/
Southern
California
Edison
10 MW/40 MWh
Chino, CA ΗΠΑ
(Open/vented)
Ρύθµιση συχνότητας/ (Open
Puerto Rico El. Power Authority
20 MW/ MWh
San Juan, Πουέρτο Ρίκο
stirred electrolyte)
Παροχή
φορτίο/ (Sealed,
GNB Industrial Power Metlakatla,
1 MW / 1.4 MWh
Αλάσκα, ΗΠΑ
Valve Regulated)
Ειδικά για την εγκατάσταση στο Πουέρτο Ρίκο εκτενείς παρατηρήσεις από τη αποκοµισθείσα
εµπειρία λειτουργίας της παρουσιάζονται στην αναφορά [258].
Σύνοψη των κυριότερων εργασιών για τη µοντελοποίηση της συµπεριφοράς των µπαταριών
µολύβδου-οξέος και η προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην παρούσα διατριβή παρουσιάζονται
στην υπό-ενότητα 6.3.1.
6.2.1.2 Mπαταρίες νικελίου – καδµίου
Οι µπαταρίες νικελίου – καδµίου παρόλο που είναι ακριβότερες από τις µολύβδου – οξέος, έχουν
διπλάσιο χρόνο ζωής και επειδή δεν απαιτείται παρακολούθηση κατά τη λειτουργία τους µπορούν
να τοποθετηθούν σε αποµακρυσµένες περιοχές µε δυσµενείς κλιµατολογικές συνθήκες και στην
κυριολεξία να ξεχαστούν. Στα µειονεκτήµατά τους εκτός από το κόστος ανήκουν και η µεγάλη
διάρκεια ζωής των τοξικών αποβλήτων (ύστερα από τη χρήση της µπαταρίας) καθώς και η
πεπερασµένη ποσότητα καδµίου στον πλανήτη. Η πιο χαρακτηριστική εγκατάσταση αυτού του
είδους µπαταριών είναι στην Αλάσκα για µια τοπική εταιρία και η οποία περιλαµβάνει 13760
µπαταρίες νικελίου – καδµίου (Ni-Cd) και µπορεί να παρέχει 27 MW για 15 λεπτά και 46MW για 4
µόλις λεπτά, και η οποία κατασκευάστηκε από τη σύµπραξη ABB και SAFT Batteries [259]. Μόνο
για το 2006 η συνεισφορά της συγκεκριµένης εγκατάστασης ήταν η αποφυγή συνολικά 82
περιπτώσεων διακοπών ηλεκτρισµού που αν πραγµατοποιούταν θα επηρέαζαν έως και 310000
καταναλωτές µε συνολική διάρκεια διακοπών 725 λεπτά.
Ως εναλλακτική πρόταση για αυτές τις µπαταρίες είναι οι µπαταρίες Ni-MH (nickel-metal
Hybride) οι οποίες έχουν λιγότερο τοξική συµπεριφορά, µεγάλη πυκνότητα ενέργειας και µεγάλο
χρόνο ζωής [260]
Τοποθεσία Χαρακτηριστικά

Μέγεθος
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6.2.1.3 Mπαταρίες λιθίου – ιόντος
Οι µπαταρίες αυτές έχουν µεγάλη πυκνότητα ενέργειας (300-400 kWh/m3 λιθίου),υψηλότατη
απόδοση µετατροπής και µεγάλο κύκλο ζωής (περίπου 3000 κύκλοι για βάθος εκφόρτισης 80%).
Επειδή το λίθιο είναι το ελαφρύτερο στερεό στοιχείο, οι µπαταρίες που βασίζονται σε αυτό
µπορούν να είναι κατά πολύ ελαφρύτερες από τις συνηθισµένες. Γι’ αυτό το λόγο και λόγω της
µεγάλης απόδοσής τους, βρίσκουν πολλές εφαρµογές στα κινητά τηλέφωνα και στους φορητούς
υπολογιστές. Πρόσφατα έχει αρχίσει και η δυνατότητα επέκτασης χρήσης µπαταριών Li-Ion και σε
εφαρµογές συστηµάτων ηλεκτρικής ενέργειας µε µία πρώτη εγκατάσταση στη χώρα µας στην
πειραµατική εγκατάσταση συµπαραγωγής του Ε.Μ.Π και της Ε.Π.Α Αττικής [128].
6.2.1.4 Λοιπές µπαταρίες
Οι µπαταρίες NaS έχουν πολύ µεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα, 4.2 φορές κατ' όγκο και 5.8
φορές κατά βάρος, από τις µπαταρίες µολύβδου-οξέος µε µικρότερες ανάγκες συντήρησης. Η πιο
σηµαντική εγκατάσταση τέτοιων µπαταριών αφορά εγκαταστάσεις ενίσχυσης αέργου ισχύος σε
υποσταθµούς παρέχοντας όµως και τη δυνατότητα κυκλικής λειτουργίας [261]. Οι µπαταρίες
Metal-air, αν και συµπαγείς και οικονοµικές δεν µπορούν να φορτιστούν και να εκφορτιστούν µε
σηµαντική απόδοση [74]. Λοιπές µπαταρίες περισσότερο ή λιγότερο έτοιµες για εµπορική
αξιοποίηση είναι οι ZnBr, ZnCl2 οι νικελίου-ψευδαργύρου, οι ψευδαργύρου-άνθρακα κτλ
Λεπτοµέρειες για αυτές τις διατάξεις υπάρχουν γενικά στη βιβλιογραφία στα συγγράµµατα
[262,263]
6.2.1.5 Στρεφόµενες µάζες-Σφόνδυλοι
Οι στρεφόµενες µάζες ή σφόνδυλοι flywheels, αναµένεται να έχουν εφαρµογές παροχής ισχύος
και ενέργειας για µικρά χρονικά διαστήµατα και κυρίως για την παροχή εφεδρείας και όχι τόσο για
την παροχή ενέργειας. Η ενέργεια που αποθηκεύεται µε την περιστροφή µίας στρεφόµενης µάζας
σε υψηλή ταχύτητα µπορεί να µετατραπεί ξανά ηλεκτρική ισχύ µε τη σύνδεση της µάζας σε µια
γεννήτρια. Το ποσό ενέργειας που µπορεί να αποθηκευτεί στη στρεφόµενη µάζα είναι ανάλογο της
µάζας του στροφέα και ανάλογο του τετραγώνου της ταχύτητας του στροφέα (σύµφωνα µε την
εξίσωση k=(mv²)/2 όπου k= κινητική ενέργεια, m= µάζα και v= ταχύτητα). Τα τελευταία χρόνια
στο σχεδιασµό των στρεφόµενων µαζών η έµφαση έχει µετατοπιστεί από το σχεδιασµό της
γεωµετρίας της µάζας στην προσπάθεια να επιτευχθούν υψηλές περιστροφικές ταχύτητες.
Ταχύτητες µέχρι 40000rpm έχουν ήδη επιτευχθεί, ενώ µέχρι 60000rpm προβλέπονται για τις
µελλοντικές γενεές. Σχηµατικά µία τέτοια µονάδα παριστάνεται στην Σχ. 6.4.
Ο χρόνος εκφόρτισης αυτών των διατάξεων κυµαίνεται µεταξύ λίγων sec και µέχρι 15-30 min,
βοηθώντας περισσότερο από τις µπαταρίες σε εφαρµογές ισχύος παρά ενέργειας. Αντίθετα από τις
µπαταρίες, τα συστήµατα στρεφόµενων µαζών δεν είναι ευαίσθητα στη θερµοκρασία και η
απόδοσή τους µπορεί να φτάσει ως και 80-90% χωρίς ιδιαίτερη πτώση της απόδοσής τους µε το
χρόνο ζωής τους ο οποίος φτάνει τα 15 – 20 χρόνια (για χρήση σε υψηλές συχνότητες) µε µικρή
συντήρηση και εγκατάσταση.

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

199

Σχ. 6.4 Τυπική διάταξη µίας µονάδας flywheel.

Οι στρεφόµενες µάζες µπορούν να συµπληρώσουν τις µπαταρίες στα ΣΗΕ µε υψηλή διείσδυση
µονάδων ΑΠΕ εξισορροπώντας τις απότοµες και γρήγορες µεταβολές στο φορτίο. Οι µεταβολές
αυτού του είδους θα έφθειραν γρήγορα τις µπαταρίες λόγω των περιορισµένων κύκλων ζωής που
έχουν. Για την αξία της λειτουργίας µίας τέτοιας διάταξης στο σύστηµα της Καλιφόρνια, σχετική
µελέτη παρουσιάζεται στην [264].
6.2.1.6 Υπέρ - πυκνωτής (supercapacitor) και Υπεραγώγιµα πηνία (SMES)
Οι µονάδες υπέρ- πυκνωτών έχουν χωρητικότητα ισχύος και ενέργειας χιλιάδες φορές µεγαλύτερη
από αυτή των συµβατικών πυκνωτών και είναι ικανοί να παρέχουν ισχύ της τάξης των 100kW, ενώ
η ενέργειά τους είναι δυνατό να διοχετευτεί µέσα σε κλάσµατα του δευτερολέπτου ως και µέσα σε
ένα λεπτό. Οι κυριότερες εφαρµογές τους αφορούν υποστήριξη τάσης,βελτίωση του συντελεστή
ισχύος και υποστήριξη ενεργού και αέργου ισχύος [257]
Οι διατάξεις SMES στηρίζουν τη λειτουργία τους στη χρήση της τεχνολογίας των υπεραγώγιµων
υλικών γι’ αυτό και απαιτούν σηµαντικές ποσότητες ψύξης. Αυτές οι διατάξεις, µπορούν να
διαθέσουν έως και 2MW µέσα σε λίγους κύκλους του εναλλασσόµενου ρεύµατος,
Και οι δύο τύπου διατάξεις και ειδικά οι συσκευές SMES αποτελούν µια αποτελεσµατική λύση σε
παροχή ποιότητας ισχύος στα δίκτυα διανοµής. Μάλιστα υπάρχουν εταιρίες στις ΗΠΑ οι οποίες
διαθέτουν τέτοιου είδους µεταφερόµενες µονάδες σε containers για την εφαρµογή τους σε διάφορες
περιοχές του δικτύου διανοµής [74, 249,255].
6.2.1.7 Αντλησιοταµίευση (Pump – hydro storage)
Η πιο διαδεδοµένη ιδέα για τη µαζική αποθήκευση ενέργειας είναι η χρήση µονάδων
αντλησιοταµίευσης. Η γενική ιδέα της αντλησιοταµίευσης είναι η εξής: σε µία δεξαµενή βρίσκεται
αποθηκευµένη µία ποσότητα νερού. Όταν ζητηθεί ισχύς το νερό µπορεί να πέσει σε µία
χαµηλότερα τοποθετηµένη (δεύτερη) δεξαµενή µε τη βοήθεια υδροστρόβιλου, ενώ όταν δεν
υπάρχει πια ζήτηση ισχύος µπορεί µε αντλίες να οδηγηθεί ξανά πίσω στην πρώτη (ψηλότερη)
δεξαµενή.
Ένα σύστηµα αντλησιοταµίευσης αποτελείται από τα εξής µέρη: µία ανώτερη δεξαµενή (First
Reservoir), αγωγοί νερού (Penstock), αντλία, υδροστρόβιλος, ή σε συνδυασµό µε τον στρόβιλοι
αντιστρέψιµης φοράς Reversible Turbines και µία κατώτερη, δεύτερη δεξαµενή (Second Reservoir)
η οποία µπορεί να είναι ακόµη και η θάλασσα. Σχηµατική αναπαράσταση παρουσιάζεται στο Σχ.
6.5
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Σχ. 6.5 Σύστηµα αντλησιοταµίευσης (Pumped Storage Unit)

Παρόλο όµως που η αντλησιοταµίευση µπορεί να δώσει υψηλή χωρητικότητα ενέργειας σε
χαµηλό κόστος δεν χρησιµοποιείται όσο θα ήταν αναµενόµενο. Ο λόγος είναι αφενός η
εξειδικευµένη περιοχή που χρειάζεται για να κατασκευαστεί η εγκατάσταση και αφετέρου ο χρόνος
που χρειάζεται για να πραγµατοποιηθεί η διαδικασία και να απελευθερωθεί η αποθηκευµένη
ενέργεια, αφού αν η αντλία δεν λειτουργεί ήδη χρειάζεται χρόνος ένταξης. Για αυτό ως επί το
πλείστον χρησιµοποιείται σε εγκαταστάσεις ενέργειας µεγάλης κλίµακας. Παγκοσµίως είναι
διαθέσιµα πάνω από 90GW ισχύος από αντλησιοταµίευση και σε µερικές περιπτώσεις σε
συνδυασµό µε φράγµατα [74]. Στη χώρα µας 2 τέτοιους είδους σταθµοί υπάρχουν στη Σφηκιά και
στον ΥΗΣ Θησαυρού.
Τα τυπικά δεδοµένα που χρειάζονται για τον προγραµµατισµό λειτουργίας µίας τέτοιας διάταξης
είναι εκτός από τα χαρακτηριστικά που παρουσιάστηκαν για τους µικρούς ΥΗΣ στην υπό-ενότητα
2.3.4 είναι και εκείνα των αντλιών και των ταµιευτήρων, όπως παρουσιάζονται στον Πιν. 6-6.
Πιν. 6-6 Χαρακτηριστικά αντλιών και ταµιευτήρων
Αριθµός Αντλιών
Ενεργός Ισχύς ανά αντλία
kW
Συντελεστής Ισχύος
cosφ
Χωρητικότητα άνω δεξαµενής
m3
Χωρητικότητα κάτω δεξαµενής
m3
Ικανότητα άντλησης
m3/s
Μήκος αγωγού (ων)
m

6.2.1.8 Σύστηµα συµπίεσης αέρα (CAES)
Η βασική ιδέα της µεθόδου είναι ότι αέρας µπορεί να συµπιεστεί στα 800 ως 1600psi σε ειδικές
γεωλογικές δοµές και να αποσυµπιεστεί ώστε, κινώντας αεριοστρόβιλο, να παράγει ηλεκτρισµό.
Συµπίεση του αέρα µπορεί να γίνει π.χ κατά τη διάρκεια κοιλάδων φορτίου και αποσυµπίεση κατά
τη διάρκεια των αιχµών του φορτίου. Λόγω της ειδικής γεωλογικής δοµής που απαιτείται
υπόστρωµα ορυκτού άλατος, µόνο δύο τέτοιες εγκαταστάσεις υπάρχουν παγκοσµίως, η µία στις
ΗΠΑ και η άλλη στη Γερµανία στο Huntorf. Η αρχή λειτουργίας του συστήµατος παρουσιάζεται σε
γενικές γραµµές στην παρακάτω Σχ. 6.6. Πρόσφατη είναι και η προσπάθεια µείωσης της
απαιτούµενης ισχύος και της πιο ευέλικτης εφαρµογής τέτοιων διατάξεων µε τη µορφή
Tranpsortable-CAES ή micro-CAES [265] για την εκµετάλλευση αιολικής παραγωγής, ενώ νέες
εγκαταστάσεις αυτής της µορφής εγακθίστανται στις Η.Π.Α[266].
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Σχ. 6.6 ∆ιάγραµµα λειτουργίας µονάδας CAES

6.2.2

Έµµεση Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η ηλεκτρική ενέργεια µπορεί να µετατραπεί σε κάποιο άλλο αγαθό το οποίο να είναι ευκολότερο
και αποδοτικότερο να αποθηκευτεί από ότι η χρήση των παραπάνω µεθόδων αποθήκευσης
ηλεκτρικής ενέργειας. Σε µία τέτοια περίπτωση είναι δυνατό να µεταβληθεί η καµπύλη ζήτησης του
συστήµατος αν αφαιρεθεί η αρχική πρόβλεψη κατανάλωσης ηλεκτρισµού για αυτά τα αγαθά από
την αρχική πρόβλεψη του συνολικού φορτίου του συστήµατος και στη συνέχεια µία νέα πρόβλεψη
της ηλεκτρικής ζήτησης για το συγκεκριµένο αγαθό σύµφωνα µε τις αποφάσεις που λαµβάνονται
για την αποθήκευσή του προστεθεί στη συνολική ζήτηση του συστήµατος.
Εποµένως, ο στόχος της αποθήκευσης του αγαθού µε τη βοήθεια ηλεκτρικής ενέργειας είναι η
µετατόπιση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή του αγαθού αυτού προκειµένου
να επιτυγχάνεται τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω στόχους :
α) Βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής,
β) Περιορισµός της τυχόν αποκοπτόµενης ενέργεια από ΑΠΕ
γ) Μείωση απαιτήσεων σε στρεφόµενη εφεδρεία
δ) Περιορισµός της αιχµής του δικτύου διανοµής ή του υπό εξέταση συστήµατος.
Οι δυνατότητες αξιοποίησης έµµεσης αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας µπορούν να
περιλαµβάνουν
1. Τεχνολογίες υδρογόνου µέσω κυψελών καυσίµου, είτε για την παραγωγή ενέργειας ή για
τη χρήση του στις µεταφορές από ειδικά τροποποιηµένα οχήµατα και σκάφη [37].
2. Τεχνολογίες αποθήκευσης θερµικής ενέργειας (θέρµανση/ψύξη) χώρων ή νερού [267,268]
3. Αποθήκευση νερού που προέρχεται από άντληση ή αφαλάτωση.
4. Χρήση για συµπίεση αερίων, όπως CO2.
Οι γενικές αρχές µοντελοποίησης της ηλεκτρικής συµπεριφοράς των διατάξεων αυτών
παρουσιάζονται στην υπό-ενότητα 6.3.3.
Η επιλογή του φορτίου το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για το σκοπό αυτό εξαρτάται σε πολύ µεγάλο
βαθµό πέραν από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τεχνολογιών και από το αγαθό που ο πληθυσµός
σε εκείνη την περιοχή έχει περισσότερο ανάγκη. Για παράδειγµα [84, 268] σε ψυχρά κλίµατα η
έµφαση δίνεται σε εφαρµογές θέρµανσης. Σε περισσότερο θερµές περιοχές του πλανήτη,
µεγαλύτερη αξία ενδεχοµένως να έχει η διερεύνηση µεθόδων ψύξης. Σε άνυδρες περιοχές, όπως τα
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ελληνικά νησιά, η παραγωγή νερού µέσω αφαλάτωσης µπορεί να έχει µεγαλύτερη αξία για τον
τοπικό πληθυσµό για την αντιµετώπισή της ως τέτοιου είδους φορτίο. Αυτός είναι και ο λόγος για
την παρουσίαση παραδειγµάτων αφαλάτωσης στην ενότητα 6.7.
6.2.2.1 Τεχνολογίες Υδρογόνου
Μία αναπτυσσόµενη τεχνολογία στον τοµέα της ενέργειας είναι η χρήση του υδρογόνου σε
κυψέλες καυσίµου (fuel cell) είτε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είτε για µεταφορές. Το
υδρογόνο έχει πάρα πολύ µεγάλη θερµογόνο δύναµη ενώ σηµαντική έρευνα έχει πραγµατοποιηθεί
για την ασφαλή αποθήκευσή του σε µεταλλικά δοχεία ή ράβδους διαφόρων σχηµάτων µε χρήση
νερού ή αέρα για την ψύξη του και υπάρχουν ήδη διαθέσιµα σχετικά εµπορικά προϊόντα [269].
Η παραγωγή του υδρογόνου γίνεται µε διάφορες φυσικοχηµικές µεθόδους από τους
υδρογονάνθρακες, αλλά µπορεί να παραχθεί και µε την βοήθεια ηλεκτρικής ενέργειας µε τη µέθοδο
της ηλεκτρόλυσης νερού. Αν υπάρχει περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας π.χ αυξηµένη παραγωγή από
ΑΠΕ τότε µπορεί να αξιοποιηθεί στην παραγωγή του υδρογόνου µέσω ηλεκτρόλυσης και η
παραγόµενη ποσότητα να χρησιµοποιηθεί στη συνέχεια και ως καύσιµο στον τοµέα των
µεταφορών.
Στην εργασία [270] παρουσιάζεται µεθοδολογία για την βέλτιστη λειτουργία ενός συστήµατος
αιολικού πάρκου και ηλεκτρόλυσης είτε για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, είτε για παραγωγή
υδρογόνου καυσίµου ή και για τις δύο εφαρµογές, είτε σε αυτόνοµη είτε σε διασυνδεδεµένη µε το
δίκτυο λειτουργία. Επίσης, υπάρχουν ήδη εργασίες για τον προγραµµατισµό λειτουργίας µίας
µονάδας παραγωγής υδρογόνου µέσω ηλεκτρόλυσης συνεργαζόµενης µε αιολική παραγωγή και
δυνατότητα συµµετοχής στην αγορά ηλεκτρισµού [271].
6.2.2.2 Αποθήκευση Θερµικής ενέργειας
Αυτή η µορφή αποθήκευσης αφορά είτε εφαρµογές ψύξης είτε θέρµανσης και αναµένεται να έχει
µεγαλύτερη διείσδυση σε δίκτυα µε :
α) σηµαντικό αριθµό εγκατεστηµένων µονάδων ΣΗΘ,
β) ταυτόχρονη βελτιστοποίηση θερµότητας και ηλεκτρισµού ακόµη και µε χωριστές µονάδες
παραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού, π.χ µία βιοτεχνική περιοχή και
γ) ιδιαίτερα αυξηµένες θερµικές ανάγκες (ψύξη ή θέρµανση)
δ) δυνατότητες µαζικής αξιοποίησης ηλιακής ενέργειας
Για την περίπτωση της θέρµανσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν διάφορα µέσα όπως βραχισµός,
άργιλος, µέταλλα, πυρότουβλα, άµµµος και το νερό το οποίο παρουσιάζει και τη µεγαλύτερη κατ’
όγκο θερµοχωρητικότητα. Οι περιέκτες του µέσου αποθήκευσης µπορεί να είναι κατασκευασµένες
από τσιµέντο ή βραχισµό και για περισσότερο µακροπρόθεσµη αποθήκευση να χρησιµοποιούνται
κατάλληλες υπόγειες κοιλότητες. Ανάλογα µε το επίπεδο µόνωσης που χρησιµοποείται βελτιώνεται
η απόδοση της αποθήκευσης αλλά και κατ’ αντιστοιχία το κόστος κατασκευής.
Για την περίπτωση της ψύξης µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέσο αποθήκευσης, είτε ψυχρό νερό
σε θερµοκρασία 3-6οC, για τη συνεργασία µε διατάξεις ψυκτών απορρόφησης, είτε διατάξεις που
χρησιµοποιούν πάγο και απαιτούν µικρότερο όγκο αλλά µεγαλύτερη πολυπλοκότητα είτε διατάξεις
µε εύτηκτα άλατα που χρησιµοποιούν διαλύµατα ανοργάνων αλάτων σε νερό. Το µέσο αυτό
περιέχεται σε ανοξείδωτους, τσιµεντένιους ή πλαστικούς περιέκτες µε διάφορα επίπεδα µόνωνσης
ανάλογα µε την τοποθεσία εγκατάστασης.
Κατασκευαστικές λεπτοµέριες ως προς το σχήµα και τη δοµή των διατάξεων θερµικής
αποθήκευσης, ζητήµατα προς διερεύνηση και χαρακτηριστικές εφαρµογές αποθήκευσης θερµικές
ενέργειας περιέχονται σε σηµαντική λεπτοµέρια στο σύγγραµµα [267].
Για εφαρµογές συστηµάτων ΣΗΘ σε συνδυασµό µε διατάξεις αποθήκευσης επιτυγχάνεται να
παράγεται επιπρόσθετη από την αναγκαία ποσότητα θερµότητας/ψύξης για κάποια σχετική
εφαρµογή προκειµένου να παραχθεί επιπλέον ηλεκτρισµός σε περιόδους υψηλών τιµών αγοράς
ηλεκτρισµού και αντίστοιχα σε περιόδους χαµηλών τιµών ηλεκτρισµού να µειώνεται η παραγωγή
θερµότητας και ηλεκτρισµού αντίστοιχα.
Σε περίπτωση κατά την οποία η θερµική ανάγκη ικανοποείται µε τη βοήθεια ηλεκτρισµού η
αποθήκευση θερµικής ενέργειας µπορεί να συµβάλλει στη µετατόπιση της ζήτησης ηλεκτρικής
ενέργειας σε στιγµές που είανι οικονοµικότερο ή περιβαλλοντικά πιο ωφέλιµο να παραχθεί. Ένα
σχετικό παράδειγµα αποτελεί η διαδικασία αποθήκευσης της παραγόµενης ισχύος από αιολικό
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πάρκο σε µονάδες ηλεκτρικής θέρµανσης µε δυνατότητα αποθήκευσης θερµότητας σε κεραµικά
πλακίδια στις κατοικίες στο νησί Cuttyhank [82]. Στην εργασία [272] προτείνεται µαθηµατική
µοντελοποιήση της συµπεριφοράς των διατάξεων πλακιδίων και αποθήκευσης πάγου ως µέθοδος
διαχείρισης της ζήτησης σε οικιακούς καταναλωτές στην απελευθερωµένη αγορά.
6.2.2.3 Αποθήκευση νερού χρήσης-Αφαλάτωση
Η κατασκευή µίας δεξαµενής νερού είναι απλoύστερη και λιγότερο δαπανηρή από την κατασκευή
διάταξης αποθήκευσης θερµότητας ή υδρογόνου. Επειδή ολοένα και περισσότερο χρησιµοποιείται
ηλεκτρική ενέργεια είτε για την άντληση είτε για την αφαλάτωση νερού, η µετατόπιση της ζήτησής
ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση αυτών των αναγκών µπορεί να συµβάλλει στην
καλύτερη διαχείριση µέρους της καταναλισκόµενης ενέργειας στο δίκτυο.
Ειδικά για την αφαλάτωση υφάλµυρου ή θαλασσινού νερού οι κυριότερες µέθοδοι που
χρησιµοποιούνται είναι :
1. Η εξάτµιση ή απόσταξη
2. Η ηλεκτροδιάλυση
3. Η ψύξη
4. Θερµικές µέθοδοι
5. Η αντίστροφη όσµωση (RO)
Η εξάτµιση λειτουργεί µε ενέργεια που προσφέρεται από κυρίως ως θερµότητα από ατµό
θέρµανσης, από ηλεκτρικό ρεύµα ή από εναλλακτικές πηγές θερµότητας. Η θερµότητα διαχωρίζει
το νερό από τα άλατα κάνοντας το νερό ατµό και έπειτα ακολουθεί συµπύκνωση των ατµών πάλι
σε υγρό. Η διεργασία αυτή γίνεται µέσα σε συσκευές που ονοµάζονται εξατµηστήρια.
Η ηλεκτροδιάλυση ενώ στην αρχή είχε χρήση µόνο σε υφάλµυρα ύδατα, πλέον έχει εφαρµογή και
σε θαλάσσιο νερό. Η βασική αρχή της ηλεκτροδιάλυσης είναι ο αποχωρισµός των αλάτων από το
νερό µε εφαρµογή ηλεκτρικού ρεύµατος σε ιοντικές µεµβράνες.
Η µέθοδος της ψύξης βασίζεται στην ιδιότητα του νερού που όταν παγώνει, το γλυκό νερό
σχηµατίζει τον πάγο ενώ τα άλατα συγκεντρώνονται στην επιφάνεια του πάγου. Η µέθοδος αυτή
δεν έχει βρει εφαρµογή λόγω της δυσκολίας σχηµατισµού µεγάλων κρυστάλλων πάγου. Ακόµα, για
να γίνει ο καθαρισµός του πάγου από τα άλατα, πρέπει να χρησιµοποιηθεί ποσότητα νερού ίση
περίπου µε το µισό του παραγόµενου. Αυτός είναι ο λόγος που η µέθοδος αυτή έχει κριθεί
αντιοικονοµική.
Μία προτεινόµενη µεθοδολογία για την αξιοποίηση των τοπικών σταθµών παραγωγής σε νησιά
και παράκτιες περιοχές της µεσογείου είναι η αφαλάτωση µε τη χρήση θερµικών µεθόδων που θα
αξιοποιούν την απορριπτόµενη θερµότητα από τις θερµικές µονάδες παραγωγής αντί για τη
θέρµανση ή την ψύξη χώρων που αναµένεται να απαιτεί σηµαντικό κόστος σωληνώσεων για ένα
αγαθό πιο πολύτιµο γι’ αυτά τα µέρη το πόσιµο νερό. Αυτή η φιλοσοφία χρησιµοποιείται ήδη στη
Σ. Αραβία καθώς και σε κάποια πλοία και προτείνεται στην τεχνική έκδοση του προγράµµατος
OPET [273]. Σε αυτήν την έκδοση αναφέρεται για µία από τις πρώτες φορές στη βιβλιογραφία ο
όρος Water and Power co-generation –Συµπαραγωγή νερού και ενέργειας. Αυτή η προσέγγιση αν
και αναµφισβήτητα ενδιαφέρουσα και η οποία χρήζει περαιτέρω διερεύνησης εν τούτοις δεν µπορεί
να χρησιµοποιηθεί για την ικανοποίηση της επιθυµητής φιλοσοφίας η οποία είναι να µειωθεί η
αποκοπτόµενη αιολική παραγωγή και να παραχθεί πόσιµο νερό µε τη βοήθεια ηλεκτρισµού σε
περιόδους τις οποίες είναι οικονοµικά πιο ωφέλιµο για το δίκτυο.
Η µέθοδος αντίστροφης όσµωσης χρησιµοποιεί µηχανική ενέργεια για την λειτουργία της, υπό
µορφή πίεσης σε ηµι-περατές µεµβράνες και διαχωρίζει το νερό από τα περιεχόµενα άλατα σε ένα
διάλυµα µε µικρή γενικά κατανάλωση ενέργειας. Η αντίστροφη όσµωση βρίσκει εφαρµογές τα
τελευταία 30 χρόνια σε βιοµηχανική κλίµακα για αφαλάτωση θαλάσσιου νερού και ήδη υπάρχει
σηµαντικός αριθµός εγκαταστάσεων σε νησιά του Αιγαίου, όπως παρουσιάζει ο Πιν. 6-7, ενώ
αναµένεται και εγκατάσταση και άλλων τέτοιων µονάδων εξαιτίας της σηµαντικής ποσότητας
µεταφεροµένου νερού στα νησιά του Αιγαίου.
Πιν. 6-7 Εγκατεστηµένη ικανότητα αφαλάτωσης σε νησιά της Ελλάδος

Νησί

Εγκατεστηµένη
ικανότητα (m3/d)

Κυκλάδες
Σύρος

4270
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Ίος
Μύκονος
Πάρος
Σίφνος
Τήνος
Σαντορίνη

1000
3450
1200
500
500
380

∆ωδεκάνησα
Μεγίστη
Νίσυρος

50
650

Ένας σταθµός αφαλάτωσης αντίστροφης ώσµωσης θα αποτελείται από ξεχωριστές νησίδες
(modules) αφαλάτωσης που η κάθε µία µπορεί να προγραµµατιστεί ξεχωριστά σα να αποτελούσε
µόνη της ένα τέτοιο εργοστάσιο. Εκτός από τη µονάδα µε τις µεµβράνες, υπάρχουν σε κάθε νησίδα
αντλία άντλησης του αλµυρού ή υφάλµυρου νερού, µονάδες προ-επεξεργασίας του νερού
τροφοδότησης, αντλίες της αντίστροφης ώσµωσης και τέλος µονάδες τελικής κατεργασίας του
αφαλατωµένου ύδατος. Συχνά, υπάρχουν δεξαµενές σε µεγαλύτερο υψόµετρο για να επιτυγχάνεται
φυσική ροή του νερού στους καταναλωτές. Για τις ανάλυσεις που πραγµατοποιούνται στη
συγκεκριµένη διδακτορική διατριβή απαιτείται η γνώση των παρακάτω χαρακτηριστικών του Πιν.
6-8, για κάθε εργοστάσιο αφαλάτωσης.
Πιν. 6-8 Χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τις µελέτες

Χαρακτηριστικά νησίδων αφαλάτωσης
Αριθµός νησίδων αφαλάτωσης
Παραγωγή νερού ανά χρονικό βήµα προσοµοίωσης
Απαιτούµενη ισχύς αφαλάτωσης ανά νησίδα και
συνολικά
Απαιτούµενος χρόνος σβέσης νησίδας
Απαιτούµενος χρόνος λειτουργίας νησίδας
Ενεργειακή κατανάλωση (kWh/m3 παραγόµενου
νερού)

Χαρακτηριστικά δεξαµενής
Συνολική χωρητικότητα δεξαµενής
Άνω όριο δεξαµενής
Κάτω όριο δεξαµενής
Ελάχιστος χρόνος για αυτονοµία του αγαθού

Τυπικό µέγεθος ενεργειακής κατανάλωσης είναι της τάξης των 4-6 kWh/m3 όταν χρησιµοποιείται
διάταξη ανάκτηση ενέργειας και 7-13 kWh/m3, όταν δεν χρησιµοποιείται τέτοια διάταξη. Μάλιστα
ακόµη πιο σύγχρονες µονάδες µικρού µεγέθους µπορούν να επιτύχουν επίπεδα ενεργειακής
κατανάλωσης 3-4 kWh/m3 [274].
Περισσότερες κατασκευαστικές λεπτοµέρειες για τις µεθόδους αφαλάτωσης µπορεί κανείς να
αναζητήσει στην ελληνική βιβλιογραφία στο βιβλίο [275].
Μετά από αυτήν τη σύντοµη παράθεση χαρακτηριστικών των τεχνολογιών αφαλάτωσης, η
επιλογή λοιπόν της τεχνολογίας Αντίστροφής Ώσµωσης για τις προσοµοιώσεις που θα
πραγµατοποιηθούν κρίνεται η πλέον κατάλληλη δεδοµένου ότι
1. Οι µέθοδοι που απαιτούν θέρµανση, απαιτούν σηµαντικά ποσά ισχύος που µπορεί να
µεταβάλλουν το αρχικό πρόγραµµα παραγωγής των µονάδων, χωρίς την ευελιξία που
παρέχουν µικρότερης ηλεκτρικής ισχύος µονάδες, όπως εκείνες της αφαλάτωσης.
2. Ο χρόνος έναρξης, σβέσης και απαίτησης διατήρησης λειτουργίας είναι αισθητά
µικρότερος από τις υπόλοιπες µεθόδους που εξετάστηκαν.
3. Είναι ευκολότερα επεκτάσιµη µε µικρότερους χρόνους κατασκευής και απαίτηση
µικρότερης έκτασης εγκατάστασης ειδικά για συστήµατα που απαιτούν σχετικά µικρές
ποσότητες νερού.
Η προτεινόµενη αντιµετώπιση για αυτού του είδους τα φορτία στην παρούσα διδακτορική
διατριβή παρατίθεται στην ενότητα 6.7.
6.2.2.4 Αποθήκευση συµπιεστού αερίου
Η συµπίεση αερίων µέσω ηλεκτρικών συµπιεστών είναι µία βιοµηχανική διεργασία η οποία
απαιτεί, σε ορισµένους τύπους βιοµηχανιών, σηµαντικές ποσότητες ενέργειας. Για παράδειγµα µία
βιοµηχανία αυτοκινήτων που χρησιµοποιεί το 5% της ετήσιας ηλεκτρικής κατανάλωσής της σε
συµπίεση αέρα [128]. Αέριο το οποίο µπορεί να συµπιεστεί είναι και το CO2, είτε για την
αποθήκευσή του σε γεωλογικές δοµές, όπως περιγράφηκε στην υπό-ενότητα 3.1.2, είτε για τη
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χρήση του στη συνέχεια σε βιοµηχανίες αναψυκτικών ή σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες. Στις
τελευταίες η παροχή CO2 σε φυτά σε συνδυασµό µε τον τεχνητό φωτισµό συµβάλλει στην ταχύτερη
ανάπτυξη των φυτών και την αύξηση της παραγωγικότητάς τους [276,277]. Η κατά το δυνατόν
αποτελεσµατικότερη διαχείριση της συσκευής συµπίεσης αερίου, ώστε να ικανοποιούνται οι
ανάγκες σε συµπιεσµένο αέριο µε το µικρότερο δυνατό ενεργειακό κόστος ή την καλύτερη
διαχείριση παραγωγής µονάδων ΑΠΕ, εµπίπτει σε αλγορίθµους για την αποθήκευση ενέργειας.
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6.3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ∆ιαχειριση αποθηκευτικών διατάξεων

Μοντελοποίηση αποθηκευτικών διατάξεων

Για να µελετηθούν οι δυνατότητες των αποθηκευτικών διατάξεων για την παροχή στρεφόµενης
εφεδρείας αλλά και για την εξοµάλυνση της ζήτησης και την εξοικονόµηση καυσίµου θα πρέπει να
γίνει κατάλληλη µοντελοποίηση τους σχετικά µε διάφορους ρυθµούς ανταλλαγής ενέργειας. Η
µοντελοποίηση τους θα πρέπει να δίνει απάντηση στα παρακάτω ερωτήµατα :
1. Ποια είναι η µέγιστη ποσότητα ενέργειας που η υπό µελέτη αποθηκευτική διάταξη
µπορεί να ανταλλάξει µε το δίκτυο σε συγκεκριµένο χρόνο εκφόρτισης/φόρτισης και
ποιο χρονικό διάστηµα απαιτείται για την εκφόρτιση/φόρτιση συγκεκριµένης ποσότητας
ενέργειας. Στις περισσότερες αποθηκευτικές διατάξεις τα παραπάνω περιγραφόµενα
µεγέθη δεν είναι ανάλογα.
2. Το περιεχόµενο της αποθηκευτικής διάταξης στο επόµενο χρονικό διάστηµα ανάλογα µε
το εάν χρησιµοποιήθηκε ή αποθηκεύτηκε ενέργεια στις προηγούµενες χρονικές
περιόδους
3. Η µέγιστη ισχύς που µπορεί να αποθηκευτεί ή να χρησιµοποιηθεί για ένα συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα µικρής διάρκειας ∆t.
4. Πως µεταβάλλεται η ποσότητα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ή να αποθηκευτεί αν
µεταβληθεί το αρχικό πρόγραµµα λειτουργίας της αποθηκευτικής διάταξης.
Ειδικότερα για τις µπαταρίες, ο ρυθµός φόρτισης και εκφόρτισης όχι µόνο καθορίζει τον χρονικό
ορίζοντα στον οποίο επιτυγχάνεται η πλήρης φόρτιση αλλά και την τελική ενέργεια που
αποθηκεύεται ή αποδίδεται από την διάταξη αυτή. Ακόµη και στους σφονδύλους το γινόµενο
ισχύος επί χρόνο φόρτισης ή εκφόρτισης δεν παρέχει την ενέργεια που µπορεί να αποδοθεί από
αυτούς.
Οι παρακάτω εξισώσεις είναι και οι γενικές εξισώσεις για κάθε µορφή αποθήκευσης αν δεν
υπάρχει καµία άλλη πληροφορία για την αποθηκευτική διάταξη και είναι οι γενικές εξισώσεις που
αρκετοί ερευνητές για απλότητα έχουν χρησιµοποιήσει στις µελέτες τους.
Φόρτιση :

E (t + ∆t ) = E (t ) + nch ⋅ Pch (t ) ⋅ ∆t

(6.2)

0 ≤ Pch ( t ) ≤ Store MAX ( t )

(6.3)

⎧ AV
C MAX (t ) − E (t ) ⎫
Store MAX (t ) = min ⎨ Pch
(t ),
⎬
nch ⋅ ∆t
⎩
⎭

(6.4)

όπου
nch, η απόδοση της διάταξης µετατροπής ενέργειας από το δίκτυο
CMAX(t) η ενεργειακή χωρητικότητα της αποθηκευτικής διάταξης για την εξεταζόµενη χρονική
στιγµή
∆t η διάρκεια του διαστήµατος για την προσοµοίωση λειτουργίας
Pch(t) η ισχύς που απορροφάται από το δίκτυο κατά το χρονικό διάστηµα ∆t η οποία περιορίζεται
MAX
(t ) . Αυτή η
σύµφωνα µε την παράσταση της (6.3) από την τιµή της µεταβλητής Store
µεταβλητή συµβολίζει το όριο για την ενέργεια που µπορεί να απορροφηθεί από το δίκτυο. Το όριο
AV

αυτό προκύπτει από την ελάχιστη τιµή µεταξύ της µεταβλητής Pch (t ) , η οποία αποτελεί την
ελάχιστη ισχύ µεταξύ α) της ισχύος του µετατροπέα και της µέγιστης ισχύος που µπορεί να
αποδεχθεί η αποθηκευτική διάταξη λόγω της κατασκευής της και β) της διαθέσιµης χωρητικότητας
της αποθηκευτικής διάταξης.
B) Στην περίπτωση της εκφόρτισης οι αντίστοιχες µαθηµατικές σχέσεις θα δίνονται από τις (6.5)(6.7), µε αντίστοιχη σηµειολογία µε τις (6.2)-(6.4) :
E (t + ∆t ) = E (t ) − ndch ⋅ Pdch (t ) ⋅ ∆t
(6.5)
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6.3.1

0 ≤ P dch ( t ) ≤ Disc MAX ( t )

(6.6)

⎧ AV
E (t ) ⎫
(t ),
Disc MAX (t ) = min ⎨ P dch
⎬
ndch ⋅ ∆t ⎭
⎩

(6.7)
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Η προσπάθεια µοντελοποίησης µπαταριών, αφορά τον πιο διαδεδοµένο τύπο µπαταριών, τις
µπαταρίες µολύβδου-οξέος. Πρώτα γίνεται µία επισκόπηση των κυριότερων µοντέλων που έχουν
χρησιµοποιηθεί στη βιβλιογραφία και µετά παρουσιάζεται η προσέγγιση που ακολουθείται σε
αυτήν την εργασία.
6.3.1.1 Επισκόπηση µοντέλων
Tα µοντέλα που έχουν αναπτυχθεί στη βιβλιογραφία έχουν ως κοινό στόχο να προσοµοιώσουν τη
λειτουργία µίας τέτοιας διάταξης µε ρυθµό φόρτισης/εκφόρτισης διαφορετικό του ονοµαστικού.
Μεγαλύτερη πολυπλοκότητα παρουσιάζεται όταν ο ρυθµός αυτός δεν παραµένει σταθερός κατά τη
διάρκεια του κύκλου φόρτισης ή εκφόρτισης. ∆ιάφορα µοντέλα έχουν αναπτυχθεί προκειµένου να
προσεγγίσουν τη συµπεριφορά της µπαταρίας αναφορικά µε την εκτιµώµενη τάση ανάλογα µε το
χρόνο φόρτισης/εκφόρτισης, το χρησιµοποιούµενο ρεύµα και την τελική τάση
φόρτισης/εκφόρτισης. Σε κάποιες περιπτώσεις λαµβάνεται υπ’ όψιν και η θερµοκρασία, η
αυτοεκφόρτιση αλλά και παράµετροι για τη µοντελοποίηση της γήρανσης.
Το βασικό συµπέρασµα από τα µοντέλα αυτά είναι ότι η ποσότητα της αποθηκευόµενης ή
χρησιµοποιούµενης ενέργειας σε µία µπαταρία κατά τη διάρκεια ενός χρονικού διαστήµατος t, δεν
είναι µονοσήµαντα καθοριζόµενη ως το γινόµενο της ισχύος επί τη διάρκεια του χρονικού
διαστήµατος ∆t.
Το πλέον αναφερόµενο και λιγότερο απαιτητικό µοντέλο για την εκτίµηση της χωρητικότητας
µίας µπαταρίας µολύβδου-οξέος είναι εκείνο του Peukert [278] το οποίο καθορίζει πως
µεταβάλλεται η χωρητικότητα µπαταρίας µολύβδου-οξέος για διαφορετικούς ρυθµούς ρεύµατος
φόρτισης/εκφόρτισης, I, και περιγράφεται από µία συνάρτηση της µορφής (6.8),

I

n

⋅ Ti = cons tan t

(6.8)

όπου ο συντελεστής n ονοµάζεται συντελεστής Peukert και συνήθως για τέτοιου είδους µπαταρίες
λαµβάνει τιµές n=1-1.5 µε πιο συνηθισµένο εύρος τιµών 1.2-1.3. Σε αυτήν την περίπτωση το ρεύµα
θεωρείται σταθερό κατά τη διάρκεια της φόρτισης και εκφόρτισης η οποία διαρκεί χρονική περίοδο
Τi
Ένα επίσης αρκετά χρησιµοποιούµενο µοντέλο είναι εκείνο του Shepherd [279] το οποίο
µοντελοποιεί την πολική τάση της µπαταρίας σαν συνάρτηση του χρόνου (και κατά συνέπεια του
ήδη χρησιµοποιηµένου φορτίου) και του ρεύµατος εκφόρτισης προκειµένου να προσοµοιώσει την
ηλεκτροχηµική συµπεριφορά της διάταξης. Το καθολικό µοντέλο των Unnewehr και Nasar [280]
είναι παρόµοιο µε το µοντέλο του Shepherd µε απλοποίηση των σχετικών εξισώσεων µε
γραµµικοποίηση, προτείνοντας όµως µία γραµµική εξάρτηση για τη θεωρούµενη εσωτερική
αντίσταση της µπαταρίας µε το επίπεδο φόρτισης.
Ο Ross [281], παρουσιάζει ένα µοντέλο το οποίο λαµβάνει ένα πολύ µεγάλο πλήθος παραµέτρων
προκειµένου να συµπεριλάβει πέραν από τις διαδικασίες φόρτισης και εκφόρτισης, τους
µηχανισµούς αεριοποίησης αλλά και τους µηχανισµούς γήρανσης στην µακροπρόθεσµη
προσοµοίωση ενός υβριδικού συστήµατος. Με δεδοµένο το µεγάλο πλήθος παραµέτρων και τα
µεγάλου βαθµού πολυώνυµα που χρησιµοποιεί στις σχετικές εξισώσεις µοντελοποίησης, η χρήση
ενός τέτοιου µοντέλου είναι απαγορευτική για το είδος προσοµοιώσεων που θα πραγµατοποιηθούν
στη συνέχεια της εργασίας.
Το ενδιαφέρον για τη δηµιουργία πιο λεπτοµερών µοντέλων προσοµοίωσης για συστήµατα µε
υψηλή διείσδυση από ΑΠΕ και ειδικά για αποµακρυσµένα αυτόνοµα συστήµατα µε χρήση Φ/Β και
µπαταρίας ενέτεινε τις ερευνητικές προσπάθειες για την ολοένα και πιο λεπτοµερή µοντελοποίηση
της συµπεριφοράς των µπαταριών για διάφορες συνθήκες λειτουργίας και ειδικά εκείνων της
τεχνολογία µολύβδου-οξέος.
Η πιο γνωστή προσέγγιση είναι εκείνη του Kinetic Battery Model (KiBaM) [282] το οποίο
αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήµιο της Μασαχουσέτης και χρησιµοποιείται από το πρόγραµµα
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προσοµοίωσης Υβριδικών Συστηµάτων, Hybrid2 [283] για τη µοντελοποίηση των µπαταριών.
Αυτό το µοντέλο παρουσιάζει ένα υδροδυναµικό ανάλογο µιας µπαταρίας σύµφωνο και µε την
αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων. Oι διαφορικές εξισώσεις του µοντέλου προβλέπουν τόσο την
ωφέλιµη χωρητικότητα της µπαταρίας όσο και το προφίλ της τάσης κατά τη διαδικασία
φόρτισης/εκφόρτισης. Mε δεδοµένα από τη χωρητικότητα της αποθηκευτικής για διαφορετικούς
ρυθµούς φόρτισης/εκφόρτισης και τη µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων προσδιορίζονται οι 3
παραµέτρων που χρησιµοποιούνται.
Το µοντέλο BEST (Battery Energy Storage Test facility model) [284] θεωρεί ότι η µπαταρία
προσεγγίζεται από µία πηγή τάσης σε σειρά µε µία αντίσταση. Η τάση της πηγής µειώνεται µε το
βάθος εκφόρτισης το οποίο εξαρτάται από το ρεύµα εκφόρτισης αλλά και την µέχρι στιγµής
ιστορία της αποθηκευτικής διάταξης. Οι 4 παράµετροι που χρησιµοποιεί αυτό το µοντέλο
προσδιορίζονται µε τη βοήθεια συνδυασµού στοιχείων κατασκευαστή αλλά και πειραµατικές
µετρήσεις. Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα αυτού του µοντέλου είναι ο πολύ ικανοποιητικός
προσδιορισµός της µορφής της τάσης που στρέφει τα κοίλα προς τα άνω µετά από το «γόνατό» της
χαρακτηριστικής της τάσης σε περιπτώσεις εκφόρτισης.
Το προτεινόµενο µοντέλο στην [285] δεν απαιτεί ιδιαίτερο πλήθος παραµέτρων προτείνει όµως τη
χρήστη ενός δείκτη που φανερώνει πόση είναι η διαθέσιµη χωρητικότητα της αποθηκευτικής
διάταξης για φόρτιση ή εκφόρτιση. Επιπλέον επισηµαίνει το γεγονός της µείωσης της απόδοσης της
µετατροπής της αποθηκευόµενης ή χρησιµοποιούµενης ποσότητας όσο η µπαταρία είναι
περισσότερο γεµάτη ή άδεια αντίστοιχα και όσο µεγαλύτερος είναι ο ρυθµός αποθήκευσης ή
χρήσης αποθηκευµένου φορτίου, γεγονός το οποίο επισηµαίνεται αλλά δεν ποσοτικοποιείται στην
εργασία [286]. Το συγκεκριµένο µοντέλο στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στο µοντέλο που
αναπτύχθηκε από την CIEMAT [287] στο οποίο επιχειρήθηκε η απεξάρτηση των εκτιµούµενων
τάσεων φόρτισης/εκφόρτισης από το µέγεθος και τον κατασκευαστή της διάταξης.
Κάποια µοντέλα λαµβάνουν παραµέτρους θερµοκρασίας για τη χωρητικότητα της µπαταρίας. Οι
µορφή των εξισώσεων οι οποίες περιγράφουν την επίδραση της θερµοκρασίας έχουν τη γενική
µορφή της (6.9), όπου θ η θερµοκρασία για την οποία επιθυµούµε τον υπολογισµό της
χωρητικότητας, θref η θερµοκρασία για την οποία έχουν γίνει οι δοκιµές από τον κατασκευαστή κι
έχει προσδιοριστεί η χωρητικότητα αναφοράς, Cref, ενώ η παράµετρος th_par είναι της τάξης του
10-3 ή 10-4.

Cθ = Cref ⋅ (1 + th _ par ⋅ (θ − θref ))

(6.9)

Γενικά επειδή οι χηµικές αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα σε µία µπαταρία επιταχύνονται µε την
αύξηση της θερµοκρασίας, αυξάνεται και η χωρητικότητα της διάταξης. Λόγω της σχετικά µικρής
επίπτωσης αυτού του παράγοντα και της τοποθέτησης των µπαταριών σε εσωτερικό χώρο µία
τέτοια παράµετρος µπορεί να παραλειφθεί κατά τα προτεινόµενα στην [282], ή να θεωρηθεί ενιαία
για όλη την ηµέρα ανάλογα µε τη µέση θερµοκρασία της εξεταζόµενης περιοχής. Αντίστοιχα, λόγω
της συνεχούς ανταλλαγής ισχύος της µπαταρίας µε το συνδεόµενο δίκτυο η επίδραση της αυτόεκφόρτισης είναι πολύ µικρή [287] και η µοντελοποίηση της ξεφεύγει από τις ανάγκες της
εργασίας.
Για τη µοντελοποίηση των µηχανισµών γήρανσης αυτών των αποθηκευτικών διατάξεων η πιο
ολοκληρωµένη προσπάθεια παρουσιάστηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος της Ε.Ε
Benchmarking [76] µε έµφαση σε εφαρµογές αυτών των διατάξεων σε αυτόνοµα συστήµατα
τροφοδοτούµενα από ΑΠΕ.
Ένα βασικό πρόβληµα των παραπάνω µοντέλων είναι το πλήθος των παραµέτρων τα οποία πρέπει
να προσδιοριστούν συχνά πειραµατικά και δεν είναι εύκολα διαθέσιµα στους τελικούς χρήστες ή
είναι διαθέσιµα από πολύ συγκεκριµένους κατασκευαστές. Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε
βασιζόµενη σε απλοποιήσεις των παραπάνω µοντέλων παρουσιάζεται στη συνέχεια.
6.3.1.2 Παρουσίαση προσέγγισης
Οι κατασκευαστές µπαταριών µολύβδου –οξέος δηµοσιεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
µπαταριών τους πίνακες µε τους ρυθµούς φόρτισης/εκφόρτισης για συγκεκριµένο αριθµό ωρών και
συγκεκριµένη τελική τάση φόρτισης ή εκφόρτισης. Κάθε µπαταρία χαρακτηρίζεται από ένα ρυθµό

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

209

Cnom

ο οποίος αντιστοιχεί στη χωρητικότητα της µπαταρίας σε Ah όταν εκείνη εκφορτίζεται σε
nom ώρες µε σταθερό ρεύµα Inom= Cnom/nom. Η συνήθης τιµή των ωρών είναι nom=10.
Για τιµές ρεύµατος µικρότερες από το ρυθµό Cnom/nom είναι ασφαλέστερο να θεωρηθεί ότι η
µπαταρία δεν µεταβάλλει την ενέργεια που µπορεί να αποδώσει πέραν της ονοµαστικής της τιµής,
προσέγγιση που προτείνεται και στην [282], οπότε οι ακόλουθες εξισώσεις µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για τη φόρτιση (6.2)-(6.4) ενώ για την εκφόρτιση οι αντίστοιχες εξισώσεις είναι
(6.5)-(6.7). Στην πραγµατικότητα υπάρχει αύξηση της χωρητικότητας της αποθηκευτικής διάταξης
αλλά γενικά παρατηρείται ασυνέχεια των µοντελοποιήσεων ειδικά για πολύ µεγάλους χρόνους
φόρτισης µε µικρές τιµές ρευµάτων.
6.3.1.3

Μοντελοποιήσεις αν ο ρυθµός φόρτισης/εκφόρτισης είναι διαφορετικός του
ονοµαστικού.
Αν όµως ο ρυθµός φόρτισης/εκφόρτισης είναι µεταβλητός και ειδικά εάν είναι µεγαλύτερος από
τον ονοµαστικό ρυθµό, τότε η χρήση των εξισώσεων (6.2)-(6.7) δηµιουργεί σηµαντικές αποκλίσεις
αν θέλουµε να εκτιµήσουµε το περιεχόµενο της υπό εξέτασης αποθηκευτικής διάταξης.
Σε µία τέτοια περίπτωση η αποθηκευτική διάταξη δεν πρόκειται να χωρέσει το ονοµαστικό της
περιεχόµενο, ούτε να αποδώσει το πλήρες περιεχόµενό της.
Γνωρίζοντας τους ρυθµούς φόρτισης/εκφόρτισης µπαταριών για συγκεκριµένο αριθµό ωρών και
συγκεκριµένη τελική τάση φόρτισης ή εκφόρτισης, είναι δυνατόν να κατασκευαστούν διαγράµµατα
χωρητικότητας- ρεύµατος και χωρητικότητας-χρόνου για διάφορες τελικές τιµές της τάσης, όπως
παρουσιάζει για µία τυπική µπαταρία το Γράφηµα 6.1, για τιµές ρεύµατος µεγαλύτερες του Inom ή
για χρόνους εκφόρτισης µικρότερους από tnom.
Σε µία τέτοια περίπτωση, η µοντελοποίηση των µεγεθών της αποθηκευτικής διάταξης για κάθε
ένα από τα ερωτήµατα που τέθηκαν στην αρχή της υπό-ενότητας, παρουσιάζεται παρακάτω.
Χωρητικότητα ως προς χρόνο εκφόρτισης
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Γράφηµα 6.1 Χαρακτηριστική ρεύµατος –χωρητικότητας (αριστερά) και χρόνου-χωρητικότητας
(δεξιά) µίας µπαταρίας 105 Ah[288]

1. Χωρητικότητα συναρτήσει χρόνου και ρεύµατος φόρτισης/ εκφόρτισης.
Ως άµεση συνέπεια του νόµου του Peukert, για δεδοµένη τελική τάση κελιού V, και γνωστό το
συντελεστή Peukert, n, η µέγιστη χωρητικότητα για γνωστό και σταθερό ρεύµα εκφόρτισης Ι, θα
δίνεται από την (6.10). Αντίστοιχα αν είναι γνωστός ο χρόνος εκφόρτισης, t, υπό σταθερό
ρεύµα, η χωρητικότητα της αποθηκευτικής διάταξης θα δίνεται από την (6.11).
⎛
⎞
MaxCapacity ( I ) = C nom ⋅ ⎜ I nom ⎟
⎝ I ⎠
⎛ t ⎞
⎟⎟
MaxCapacity (t ) = C nom ⋅ ⎜⎜
⎝ t nom ⎠

n −1

n −1
n

(6.10)

(6.11)

Στην περίπτωση που δεν είναι γνωστός αυτός ο συντελεστής, αλλά είναι διαθέσιµη η καµπύλη
χωρητικότητας, όπως αυτή παρουσιάστηκε στο Γράφηµα 6.1, τότε µε τη βοήθεια προσέγγισης
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καµπύλης (curve fitting), αν περισσότερα από 2 ζεύγη τιµών είναι διαθέσιµα, µπορεί να
προσδιοριστεί η εξίσωση που περιγράφει τη συµπεριφορά της µπαταρίας υπό σταθερό ρεύµα ή
γνωρίζοντας τον επιθυµητό χρόνο φόρτισης/εκφόρτισης. Λόγω της εκθετικής µορφής του νόµου
Peukert, το µοντέλο προσέγγισης αναµένεται να είναι λογαριθµικό, υπό τη µορφή των εξισώσεων
(6.12) και (6.13) µε τους συντελεστές να προσδιορίζονται µε τη µέθοδο curve fitting. Πράγµατι στο
Γράφηµα 6.1, η προσέγγιση µε λογαριθµική εξίσωση παρουσιάζει πάρα πολύ υψηλό R2
δικαιολογώντας την αρχική υπόθεση.

MaxCapacity (t ) = a ⋅ ln(t ) + b

(6.12)

MaxCapacity ( I ) = k ⋅ ln( I ) + m

(6.13)

Εποµένως ο χρόνος εκφόρτισης µε συγκεκριµένο ρεύµα δεν είναι ποσότητα αντιστρόφως ανάλογη
του ρεύµατος εκφόρτισης όπως θα περίµενε γενικά κανείς και υπέρ-απλουστευµένα παρουσιάζουν
−h

οι (6.2)-(6.7) αλλά ακολουθεί µία συνάρτηση της µορφής : CycleTime( I ) = g ⋅ I
µε το
αποτέλεσµα σε ώρες. Το ρεύµα σε Α που απαιτείται για την εκφόρτιση σε ένα δεδοµένης διάρκειας
−d
χρονικό διάστηµα δίνεται από µία σχέση της µορφής Current (t ) = c ⋅ t

2.Προσδιορισµός Επιπέδων φόρτισης/εκφόρτισης και περιθώριο φόρτισης
Για τη διευκόλυνση των εξισώσεων που ακολουθούν, ορίζεται από την παρακάτω σχέση (6.14), η
ονοµαστική κατάσταση φόρτισης Νominal State Of Charge (NSOC) για τη χρονική περίοδο t.
E (t )
NSOC (t ) = nom
(6.14)
E (t )
όπου Ε(t) το ενεργειακό περιεχόµενο της διάταξης σε Wh και Εnom(t) η ενέργεια η οποία
αντιστοιχεί στην ονοµαστική χωρητικότητα της µπαταρίας Cnom.
Αν καθ’ όλη τη διάρκεια της φόρτισης το ρεύµα παραµένει σταθερό, τότε το τελικό περιεχόµενο,
MaxCapacity(I), που µπορεί να αποθηκευτεί θα δίνεται από µία εκ των (6.10) και (6.12). Όµως το
ρεύµα φόρτισης µπορεί να µεταβάλλεται κατά τη διαδικασία της φόρτισης µε αποτέλεσµα το
περιθώριο για αποθήκευση ενέργειας να µην µπορεί να καθοριστεί άµεσα από τις (6.10) ή (6.12).
Έτσι το περιεχόµενο το οποίο µπορεί περαιτέρω να αποθηκεύσει η µπαταρία µεταβάλλεται στις
διάφορες χρονικές στιγµές ανάλογα µε την προηγούµενη διαδικασία φόρτισής της αλλά και τον
τρέχοντα ρυθµό φόρτισής της. Για την καλύτερη λοιπόν µοντελοποίηση επιλέγεται να δίνεται
κάποιου είδους «ποινή» στο περιθώριο φόρτισης για κάθε χρονική περίοδο t κατά την οποία ο
ρυθµός φόρτισης είναι διαφορετικός του ονοµαστικού και για το διάστηµα ∆t που αυτός
εφαρµόζεται.
Ο αριθµός των ωρών, στον οποίο φορτίζεται µία πλήρης µπαταρία µε σταθερό ρεύµα Ι, θα δίνεται

h rythm =

MaxCapacity(I)
I
. Με αυτό ως δεδοµένο, η «ποινή» για την χωρητικότητα της

από τη σχέση
αποθηκευτικής διάταξης για το χρονικό διάστηµα 1 ώρας, θα είναι το ποσοστό 1/hrythm της µείωσης
της χωρητικότητας. Αν το χρονικό διάστηµα ∆t είναι διαφορετικό από 1 ώρα, θα πρέπει να ληφθεί
ως ποινή το ποσοστό της ώρας που αντιστοιχεί στο ∆t.
Ορίζεται λοιπόν η µεταβλητή AvailCapacity(I,t) για να περιγράψει τη µέγιστη χωρητικότητα της
αποθηκευτικής διάταξης σε Wh για το ρεύµα φόρτισης I και το χρονικό διάστηµα t, όπως
υπολογίζεται κατά τη φόρτιση µε τη βοήθεια της σχέσης (6.15).
AvailCapacity ( I , t + ∆t ) = AvailCapacity ( I , t ) − C

nom

− MaxCapacity ( I )

hrythm

⋅ V (t ) ⋅ ∆t

(6.15)

V(t) είναι η µέση τιµή της τάσης για εκείνο το χρονικό διάστηµα στους ακροδέκτες της µπαταρίας.
Με τη βοήθεια της (6.15) και µε αναδροµική διαδικασία έχει υπολογιστεί η τιµή AvailCapacity(I,t)
για να είµαστε έτοιµοι στην αρχή του επόµενου διαστήµατος. Η προκαθορισµένη τιµή εκκίνησης
για τη µεταβλητή AvailCapacity(I,t) είναι η τιµή Enom.

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

211

Το περιεχόµενο της αποθηκευτικής διάταξης κατά τη φόρτιση θα δίνεται σε µία τέτοια περίπτωση
από τη συνάρτηση (6.2), µε τη βοήθεια των περιορισµών (6.3) και (6.4). Το τέλος της φόρτισης
επέρχεται όταν η ποσότητα E(t) συµπίπτει µε την ποσότητα AvailCapacity(I,t+∆t). Για µία
αποθηκευτική διάταξη η οποία είναι κατά 50% φορτισµένη, η χρήση της (6.15) επαληθεύει την
υπόθεση ότι αν εφαρµόσουµε ρεύµα που τη φορτίζει µέσα σε 2 ώρες, η µπαταρία θα είναι πλήρως
φορτισµένη µέσα σε 1 ώρα µε µικρότερο όµως περιεχόµενο από ότι αν την φορτίζαµε µε ρεύµα ίσο
µε Ιnom και σε χρόνο tnom/2.
Στην περίπτωση της εκφόρτισης, θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη «ποινή» στο περιεχόµενο της
αποθηκευτικής διάταξης καθώς µειώνεται το περιεχόµενό της αν ο ρυθµός εκφόρτισης είναι
µεγαλύτερος του ονοµαστικού, ώστε να εκφορτιστεί η διάταξη πιο γρήγορα. Επιπρόσθετα, θα
πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν ότι αν σε µία µπαταρία που εκφορτίζεται αρχικά µε υψηλό ρεύµα
εφαρµοστεί στη συνέχεια χαµηλότερο ρεύµα, αυξάνεται ο χρόνος εκφόρτισης και το περιεχόµενο
που τελικά αποδίδεται στον τελικό χρήστη για την ίδια τερµατική τάση, όπως χαρακτηριστικά
παρουσιάζει το Σχ. 6.7. Το φαινόµενο αυτό είναι ακόµη περισσότερο εµφανές αν αφεθεί η
µπαταρία να «ηρεµήσει» µετά από διαδικασία απότοµης εκφόρτισης [262] και επαληθεύεται και µε
πειραµατικά δεδοµένα από µετρήσεις σε µπαταρίες ηλεκτρικών οχηµάτων [289]
Με βάση τα παραπάνω το περιεχόµενο της µπαταρίας τη στιγµή t+∆t θα περιλαµβάνει αυτόν τον
συντελεστή ποινής και θα δίνεται από τη συνάρτηση (6.16), η οποία δεν είναι τίποτε άλλο από την
(6.5), αφαιρώντας την ποσότητα «ποινής» σύµφωνα πάντα µε τους περιορισµούς (6.6) και (6.7):
E (t + ∆t ) = E (t ) − ndsch ⋅ P dsch ⋅ ∆t − C

nom

− MaxCapacity ( I )

hrythm

⋅ V (t ) ⋅ ∆t

(6.16)

Σχ. 6.7 ∆υνατότητα απόδοσης επιπλέον περιεχοµένου στην περίπτωση µείωση ρυθµού εκφόρτισης.

Όταν η µπαταρία εκφορτιστεί πλήρως, E(t+∆t)=0, θεωρείται ότι ανεξάρτητα από το προηγούµενο
επίπεδο φόρτισης, η διαθέσιµη χωρητικότητα για φόρτιση, AvailCapacity(I,t+∆t) είναι η
ονοµαστική Enom. Εποµένως, κατά τη διάρκεια της εκφόρτισης, θα πρέπει η ποσότητα
AvailCapacity(I,t+∆t) να συγκλίνει σταδιακά, ώστε όταν η εκφόρτιση ολοκληρωθεί, η διαθέσιµη
χωρητικότητα να γίνει ίση µε Enom. Για να επιτευχθεί αυτός ο περιορισµός, θα πρέπει όποτε
εκφορτίζεται η µπαταρία να µειώνεται η «ποινή» χωρητικότητας που έχει επιβληθεί µε την (6.15).
Εποµένως, η µείωση της ποινής και το νέα χωρητικότητα της αποθηκευτικής διάταξης θα δίνεται
στην εκφόρτιση από την (6.17). Επειδή η αποθηκευτική διάταξη δε θα είναι γεµάτη, ο χρόνος
αποκατάστασης της χωρητικότητας σε Enom, αν έχουµε µόνο εκφόρτιση για τις επόµενες ώρες θα
δίνεται από τη µεταβλητή havail, όπως µαθηµατικά περιγράφεται από την (6.18). Η µεταβλητή αυτή
θα αντιπροσωπεύει το χρόνο εκφόρτισης της αποθηκευτικής διάταξης η οποία βρίσκεται σε
ονοµαστικό περιεχόµενο NSOC(t) και εκφορτίζεται µε σταθερό ρυθµό, ο οποίος θα εκφόρτιζε την
πλήρη αποθηκευτική διάταξη σε χρόνο hrythm. Έτσι π.χ αν µία µπαταρία έχει περιεχόµενο 75 Ah µε
ονοµαστική χωρητικότητα 100 Ah, αυτό σηµαίνει ότι θα εκφορτιστεί στο 75%. Πρέπει να
σηµειωθεί, ότι η επίδραση µείωσης της «ποινής» χωρητικότητας µειώνεται όσο περισσότερο
φορτισµένη είναι η µπαταρία καθώς αυξάνει ο χρόνος havail. Το γεγονός αυτό αιτιολογείται από την
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προηγούµενη ιστορία της µπαταρίας, η οποία µείωσε σταδιακά τη διαθέσιµη χωρητικότητα και
είναι δυσκολότερο να ξεχαστεί µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα.
nom
− AvailCapacity ( I , t )
(6.17)
AvailCapaciy ( I , t + ∆t ) = AvailCapaciy ( I , t ) + C
⋅ V (t ) ⋅ ∆t

havail

havail = NSOC(t ) ⋅ h rythm

(6.18)

Αν δεν είναι διαθέσιµες οι παραπάνω πληροφορίες και είναι γνωστός ο συντελεστής Peukert, τότε
υπολογίζεται ο λόγος του ρεύµατος που ζητείται από την αποθηκευτική διάταξη σύµφωνα µε την
(6.19). Μόνο αν αυτός ο λόγος είναι µεγαλύτερος από το 1, όπερ το ρεύµα είναι µεγαλύτερο του
ονοµαστικού, θα πρέπει να υπάρχει η σχετική «ποινή». Η «ποινή» που επιβάλλεται στο φορτίο που
περιέχει ή µπορεί να αποθηκεύσει η µπαταρία σε περίπτωση κατά την οποία ο ρυθµός είναι
µεγαλύτερος από τη µονάδα, θα προκύπτει από την (6.10), και θα δίνεται από την (6.20).

λ (t ) =

I (t )
I nom

(6.19)

Pen(t ) = λ (t ) n − λ (t )

(6.20)

Με βάσει τις παραπάνω εξισώσεις, ο συντελεστής φόρτισης σε κάθε χρονική στιγµή, SOC(t), θα
δίνεται από την (6.21), τόσο για τη φόρτιση όσο και για την εκφόρτιση.

SOC( t ) =

E( t )
AvailCapacity(I, t )

(6.21)

4.Μέγιστο ρεύµα εκφόρτισης και φόρτισης σε ένα χρονικό διάστηµα ∆t ανάλογα µε το επίπεδο
φόρτισης
Η γνώση αυτής της παραµέτρου είναι σηµαντική ώστε για δεδοµένη κατάσταση της φόρτισης της
µπαταρίας να είναι γνωστό το µέγιστο ρεύµα το οποίο η µπαταρία µπορεί να προσφέρει. Μία τέτοια
περίπτωση είναι η απαίτηση της παροχής στρεφόµενης εφεδρείας από την αποθηκευτική διάταξη.
Από την άλλη είναι επίσης απαραίτητο, ανάλογα µε την κατάσταση φόρτισης της µπαταρίας, να
προσδιοριστεί το µέγιστο ρεύµα µε το οποίο µπορούµε να φορτίσουµε την αποθηκευτική διάταξη.
Η γνώση αυτή είναι απαραίτητη ειδικά σε περίπτωση συνεργασίας της αποθηκευτικής διάταξης µε
µονάδες ΑΠΕ για την αποθήκευση της απορριπτόµενης ενέργειας.
Το µέγιστο ρεύµα εξαρτάται από τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των ηλεκτροδίων των
µπαταριών, την κατάσταση φόρτισης τους και τη χρονική περίοδο για την οποία επιθυµούµε να
προσδιορίσουµε την τιµή του. Αν τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και το ρεύµα το οποίο
µπορούν να αντέξουν τα ηλεκτρόδια είναι εκ των προτέρων γνωστά, πρέπει να προσδιοριστεί το
µέγιστο ρεύµα εξαρτώµενο από τη χρονική διάρκεια εκφόρτισης για δεδοµένη τερµατική τάση
φόρτισης/εκφόρτισης.
Αν η αποθηκευτική διάταξη είναι πλήρως φορτισµένη τότε η χρήση της εξίσωσης (6.22) καθορίζει
το µέγιστο σταθερό ρεύµα για αυτήν την περίοδο στηριζόµενη στις παρατηρήσεις της (6.12), καθώς
το γινόµενο ρεύµατος και χρόνου δίνει το φορτίο που µπορεί να αποδοθεί από την αποθηκευτική
διάταξη.
MAX
I dch ( I , ∆t ) ⋅ ∆t = α ⋅ ln(∆t ) + b

(6.22)

Όµως τις περισσότερες φορές κατά τις οποίες θα απαιτηθεί υψηλή τιµή ρεύµατος, η αποθηκευτική
διάταξη δεν θα είναι πλήρως φορτισµένη. Αν π.χ περιέχει το 50% της χωρητικότητάς της, τότε αν
την εκφορτίσουµε µε ρεύµα το οποίο σε 2 ώρες θα εξαντλούσε τη χωρητικότητα της πλήρους
φορτισµένης µπαταρίας, σε µία ώρα αυτή θα έχει εκφορτιστεί, όπως παρατηρήθηκε στην
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περιγραφή της (6.15). Εποµένως το ρεύµα Ι το οποίο µπορεί να εξαντλήσει τη χωρητικότητα της
∆t
µπαταρίας σε χρόνο NSOC (t ) είναι το µέγιστο το οποίο µπορούµε να ζητήσουµε από µία
µπαταρία. Ο υπολογισµός του γίνεται µε τη βοήθεια της (6.12) όπως παρουσιάζει η (6.23).
Εύκολα µετά από τον υπολογισµό αυτό του ρεύµατος µπορούµε να υπολογίσουµε µετά την
µέγιστη ισχύ που η µπαταρία µπορεί να µας προσφέρει για το χρονικό αυτό διάστηµα.
∆t
)+b
NSOC (t )
∆t
NSOC (t )

α ⋅ ln(
MAX
I dch ( I , ∆t ) =

(6.23)

Με την ίδια φιλοσοφία για την φόρτιση µας ενδιαφέρει το διαθέσιµο περιθώριο για τη φόρτιση,
όπως αυτό εκφράζεται µε τη βοήθεια της (6.21) και το αντίστοιχο µέγιστο ρεύµα φόρτισης θα
δίνεται από την (6.24), σύµφωνα µε την (6.12). Σε αυτήν την περίπτωση ο χρόνος θα είναι για τη
φόρτιση του ποσοστού 1-SOC(t), γι’ αυτό χρησιµοποιείται αυτή η ποσότητα ως παρονοµαστής.
∆t
)+b
1 − SOC (t )
∆t
1 − SOC (t )

α ⋅ ln(
MAX
I ch ( SOC (t ), ∆t ) =

(6.24)

Για το χρονικό διάστηµα ∆t για το οποίο ενδιαφερόµαστε υπάρχουν δύο ενδεχόµενα. Το πρώτο
είναι να είναι µικρότερο από εκείνο για το οποίο έχουµε δεδοµένα για το ρεύµα που µπορεί να
παρέχει η αποθηκευτική διάταξη. Σε µία τέτοια περίπτωση το µέγιστο ρεύµα της πλήρως
φορτισµένης µπαταρίας, θα θεωρείται εκείνο που θα αντιστοιχεί στο µικρότερο χρονικό διάστηµα
για το οποίο έχουµε κάποια πληροφορία. Για παράδειγµα αν γνωρίζουµε το ρεύµα για διάστηµα 10
λεπτών και το ζητούµενο διάστηµα είναι 5 λεπτά θα χρησιµοποιούµε το ρεύµα που αντιστοιχεί στα
10 λεπτά ώστε να είµαστε στην ασφαλή πλευρά των υποθέσεων µας. Αν το απαιτούµενο χρονικό
διάστηµα είναι µεγαλύτερο από εκείνο στο οποίο έχουµε κάποια πληροφορία για τη µέγιστη ισχύ
της µπαταρίας, τότε θα χρησιµοποιηθούν οι παραπάνω εξισώσεις (6.22) ως (6.24).
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6.3.1.4

Μεταβολή της δυνατότητας αποθήκευσης ή του παρεχόµενου εξαιτίας αλλαγής
στον προγραµµατισµό λειτουργίας αποθηκευτικής διάταξης.
Σε κάποιες περιόδους, λόγω έλλειψης περιεχοµένου ή υπέρβασης της χωρητικότητας της
αποθηκευτικής διάταξης, είναι αναγκαίο να µεταβληθεί το αρχικό πρόγραµµα λειτουργίας της
αποθηκευτικής διάταξης. Η αλλαγή όµως αυτή δεν είναι πάντοτε απλά λογιστική, αλλάξαµε απλά
πότε µεταφέρεται η χρονική στιγµή ή αυξήθηκε λίγο η ποσότητα ενέργειας που αποθηκεύεται ή
χρησιµοποιείται, διότι ενδέχεται να µεταβάλλονται οι «ποινές» χωρητικότητας και περιεχοµένου.
Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα για συστηµατική αντιµετώπιση της
Μεταβολής των «ποινών»
Κατά το δυνατόν καλύτερης αξιοποίησης τυχόν περίσσειας ενέργειας λόγω εξισορρόπησης των
ρυθµών αποθήκευσης µέσα στην ηµέρα.
της οποίας η µαθηµατική διατύπωση παρουσιάζεται αµέσως παρακάτω.
Πρώτα αναλύεται η περίπτωση της µεταβολής «Ποινών» σε περίοδο αποθήκευσης ενέργειας.
Θεωρούνται ότι οι παρακάτω εξισώσεις αναφέρονται στην ποσότητα φορτίου σε Ah και ότι
παραλείπεται για λόγους απλότητας η παράµετρος t.
Αν λοιπόν σε κάποια χρονική στιγµή, φορτίζεται µία αποθηκευτική διάταξη µε ρυθµό λΙnom και
αποφασίζεται να αυξηθεί η ποσότητα αποθηκευµένου φορτίου κατά xΙnom, τότε αναµένεται να
αυξηθεί η «ποινή» που έχει επιβληθεί στη χωρητικότητα.
Αν λ+x<1, δεν υπάρχει καµία ποινή ούτε µεταβολή της ούτως ή άλλως µηδενικής τιµής.
Αν λ+x>1, ενώ λ<1, η «ποινή» χωρητικότητας που επιβάλλεται δίνεται από την (6.25). Επειδή δεν
υπήρχε «Ποινή» χωρητικότητας, η µεταβολή-αύξηση της «ποινής» θα δίνεται από την (6.26).

Pen _ cap( x, λ ) = ( x + λ ) n − ( x + λ )

(6.25)

Pen _ cap _ inc( x, λ ) = ( x + λ ) n − ( x + λ )

(6.26)

Αν ο ρυθµός φόρτισης είναι ήδη λ>1, η νέα «ποινή» θα δίνεται από την (6.25), ενώ η µεταβολή
της ποινής σε µια τέτοια περίπτωση θα δίνεται από την (6.27).

Pen _ cap _ inc( x, λ ) = ( x + λ ) n − x − λn

(6.27)

Αν σε κάποια στιγµή φορτίζεται µία αποθηκευτική διάταξη µε ρυθµό λΙnom και αποφασίζεται να
µειωθεί η ποσότητα αποθηκευµένου φορτίου κατά xΙnom, τότε αναµένεται να µειώνεται η «ποινή»
που είχε επεβληθεί στη χωρητικότητα.
Αν λ<1, τότε δεν υπήρχε ποινή και εποµένως καµία µεταβολή δεν επέρχεται.
Αν λ>1 και λ-x<1, αυτό σηµαίνει ότι πλέον η αποθήκευση γίνεται µε ρυθµό µικρότερο του
ονοµαστικού, µε αποτέλεσµα, η «Ποινή» χωρητικότητας γίνεται Pen_Cap=0. Η µείωση της ποινής
σε µία τέτοια περίπτωση θα δίνεται από την (6.28).

Pen _ cap _ dec( x, λ ) = (λ ) n − (λ )

(6.28)

Αν λ>1 και λ-x>1, αυτό σηµαίνει ότι η αποθήκευση εξακολουθεί να ακολουθεί ρυθµό µεγαλύτερο
του ονοµαστικού, µε αποτέλεσµα, η «ποινή» χωρητικότητας να µειώνεται κατά την ποσότητα που
περιγράφεται από την (6.29), και η «ποινή» χωρητικότητας να λαµβάνει εν τέλει την τιµή που
περιγράφει η (6.30).

Pen _ cap _ dec( x, λ ) = λn − (λ − x) n − x

(6.29)

Pen _ cap( x, λ ) = (λ − x) n − (λ − x)

(6.30)

Το επόµενο ερώτηµα είναι αν υπάρχει η δυνατότητα να αποθηκευτεί σε διάρκεια 1 ώρας επιπλέον
φορτίο της τάξης κΙnom πόσο επιπλέον φορτίο είναι πραγµατικά εφικτό να αποθηκευτεί, δεδοµένης
και της αύξησης της «ποινής» χωρητικότητας της αποθηκευτικής διάταξης. Προκειµένου λοιπόν να
µη διαταραχθεί η ισορροπία περιεχοµένου και χωρητικότητας της αποθηκευτικής διάταξης από την
αύξηση της επιπλέον αποθήκευσης φορτίου, θα πρέπει να επαληθεύεται η παρακάτω εξίσωση,
(6.31) για το ρεύµα που ρέει προς την αποθηκευτική διάταξη.
(6.31)
Extra_store(κ,λ)+pen_cap_inc(extra_store(κ,λ),λ)=κ
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Αν λ+κ<1, τότε δεν υπάρχει καµία περίπτωση ποινών, οπότε η λύση της (6.31), δε θα είναι τίποτε
άλλο από την Εxtra_store(κ)=κ.
Στην περίπτωση κατά την οποία λ<1, αλλά λ+κ>1, περιερχόµαστε σε περιοχή «ποινών»
χωρητικότητας. Εποµένως, για να διατηρηθεί η χωρητικότητα στα ίδια επίπεδα, µετά την
αποθήκευση της περίσσειας, προκύπτει µε τη βοήθεια της (6.31) και (6.26) η (6.32).

extra _ store( κ, λ ) = ( κ + λ )1 / n − λ

(6.32)

Για την περίπτωση κατά την οποία ήδη λ>1, ο συνδυασµός της (6.31) και (6.27) θα δίνει το
περιθώριο επιπλέον αποθήκευσης µε τη βοήθεια της (6.33).

extra _ store( κ, λ ) = ( κ + λn )1 / n − λ

(6.33)

Σε κάθε περίπτωση η επιπλέον ποσότητα που αποθηκεύεται δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την
ποσότητα που αντιστοιχεί στο µέγιστο επιτρεπτό ρεύµα της εξεταζόµενης περιόδου, έστω mΙnom.
Εποµένως θα πρέπει να επαληθεύεται η σχέση κ<mn -λn.
Οι υπολογισµοί της µεταβολής της ποινής και της νέας ποσότητας ποινής γίνονται µε την
αντικατάσταση της ποσότητας extra_store, ανάλογα µε την περίπτωση στην αντίστοιχη οµάδα
εξισώσεων (6.25)-(6.27).
Το επόµενο ερώτηµα είναι η ανάγκη για µείωση της αποθηκευόµενης ποσότητας κατά k,
προκειµένου να αποφευχθεί παραβίαση χωρητικότητας σε κάποια επόµενη ώρα. Σε µία τέτοια
περίπτωση είναι δυνατόν να υπάρξει ωφέλεια από την συνεπακόλουθη µείωση της «ποινής»
χωρητικότητας, η οποία πρέπει να εκτιµηθεί. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι µε λιγότερη µείωση
µπορώ να επιτευχθεί η µείωση της αποθηκευµένης ποσότητας, µε µικρότερη θυσία περιεχοµένου.
Σε µία τέτοια περίπτωση, η αντίστοιχη µε την (6.31) έκφραση θα είναι η (6.34).
(6.34)
Less_store(k,λ)+pen_cap_dec(Less_store(k,λ),λ)=k
Αν λ<1, τότε δεν υπάρχει καµία περίπτωση ποινών, οπότε η λύση της (6.34), δε θα είναι τίποτε
άλλο από την less_store(k)=k.
Αν λ>1, αλλά λ-k<1, αυτό σηµαίνει ότι µπορούµε να εκµεταλλευτούµε τον µηδενισµό των ποινών
και να µειώσουµε την αποθήκευση ενέργειας σύµφωνα µε την (6.35). Αν όµως λ-k>1, οπότε και
παραµένουµε στην περιοχή ποινών, η αναγκαία ποσότητα µείωσης του περιεχοµένου θα δίνεται
από την (6.36).

less _ store(k , λ ) = λ − (λn − k )

(6.35)

less _ store(k , λ ) = λ − (λn − k )1 / n

(6.36)

Η µέγιστη µείωση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την ποσότητα που αποθηκεύεται από την
αποθηκευτική διάταξη, ενώ τόσο η «Ποινή», όσο και η µείωσή της θα δίνονται από την
αντικατάσταση της ποσότητας x, µε την ποσότητα Less_store(k,λ) στην αντίστοιχη οµάδα
εξισώσεων, (6.28)-(6.30).
Στην περίπτωση κατά την οποία χρησιµοποιείται ενέργεια από την αποθηκευτική διάταξη και
είναι επιθυµητό να χρησιµοποιηθεί επιπλέον ποσότητα xInom, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν η
επίδραση στη µεταβολή στην «ποινή» περιεχοµένου.
Το τελικό περιεχόµενο της αποθηκευτικής διάταξης, Final_cont(x,λ) θα δίνεται σε µία περίπτωση
από την (6.37), όπου Pen_cοnt_inc(x,λ) η αύξηση της ποινής περιεχοµένου.
(6.37)
Final_cont(x,λ)=Prev_cont(λ)-x-pen_cont_inc(x,λ)
Αν λ<1 και λ+x<1, δεν υπάρχει καµία µεταβολή στην «ποινή» και τόσο η ποινή περιεχοµένου
Pen_Cοnt, και η αύξησή της, Pen_cοnt_inc, θα παραµένουν µηδενικές.
Αν όµως λ+x>1, τότε θα πρέπει να υπάρχει κάποια ποινή µε τη µορφή απώλειας περιεχοµένου. Η
ποινή καθώς και η αύξηση της ποινής θα είναι ίσες και θα δίνονται από την ποσότητα που
περιγράφεται από την (6.38).
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Pen _ cont ( x, λ ) = ( x + λ ) n − ( x + λ )

(6.38)

Αν λ>1 η αύξηση της ποινής θα δίνεται από την (6.39), ενώ η τελική ποινή περιεχοµένου θα
δίνεται από την (6.38). Σε όλες τις περιπτώσεις, µε απλή αντικατάσταση στην (6.37), προκύπτει το
τελικό περιεχόµενο της αποθηκευτικής διάταξης για τη συγκεκριµένη ώρα.

Pen _ cont _ inc( x, λ ) = ( x + λ ) − x − λ n
n

(6.39)

Στην περίπτωση κατά την οποία αποφασίζεται να ελαττωθεί η αποθηκευόµενη ποσότητα κατά
xInom, υπάρχει όφελος και από τη µείωση της ποινής του περιεχοµένου, το οποίο πρέπει να ληφθεί
υπ’ όψιν στους σχετικούς υπολογισµούς. Το τελικό περιεχόµενο της αποθηκευτικής διάταξης, θα
δίνεται σε µία τέτοια περίπτωση από την (6.40), όπου pen_cοnt_dec(x,λ) η µείωση της “ποινής”
περιεχοµένου.
(6.40)
Final_cont(x,λ)=Prev_cont(λ)+x+pen_cont_dec(x,λ)
Αν λ<1, δεν υπάρχει καµία µεταβολή στην «ποινή» και τόσο η ποινή περιεχοµένου Pen_Cοnt, και
η αύξησή της, pen_cοnt_dec, θα παραµένουν µηδενικές.
Αν λ>1 και λ-x<1, αυτό σηµαίνει ότι παύει να υπάρχει πλέον ποινή περιεχοµένου, και η µείωση
της ποινής θα δίνεται από την (6.41).

Pen _ cont _ dec( x, λ ) = λn − λ

(6.41)

Αν όµως λ-x>1, θα εξακολουθεί να υπάρχει ποινή περιεχοµένου που θα δίνεται από την (6.42) και
αντίστοιχα η µείωση της «ποινής» θα δίνεται από την (6.43). Σε κάθε περίπτωση το τελικό
περιεχόµενο της αποθηκευτικής διάταξης θα δίνεται µε απλή αντικατάσταση στην (6.40).

Pen _ cap( x, λ ) = (λ − x) n − (λ − x)
Pen _ cont _ dec( x, λ ) = λn − (λ − x) n − x

(6.42)

(6.43)

Αν έχει εξοικονοµηθεί µία ποσότητα που παρέχει τη δυνατότητα αύξησης χρήσης κατά κInom, σε
περίοδο υψηλού ρυθµού εκφόρτισης δεν είναι δυνατόν να γίνει πλήρης εκµετάλλευση της, λόγω
της ταυτόχρονης αύξησης της «ποινής» περιεχοµένου. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να εκτιµηθεί η
επιπλέον ποσότητα Extra_use που µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς να παραβιαστεί το ισοζύγιο
περιεχοµένου σε κάποια επόµενη ώρα, σύµφωνα µε την (6.44).
extra_use(κ,λ)+pen_cont_inc(extra_use(κ,λ),λ)=κ
(6.44)
Αν λ+κ<1, τότε δεν υπάρχει καµία περίπτωση ποινών, οπότε η λύση της (6.44), δε θα είναι τίποτε
άλλο από την Εxtra_use(κ)=κ.
Στην περίπτωση κατά την οποία λ<1, αλλά λ+κ>1, περιερχόµαστε σε περιοχή «ποινών»
περιεχοµένου. Για να διατηρηθεί το περιεχόµενο στα ίδια επίπεδα, µετά την χρήση της περίσσειας,
η επιπλέον ποσότητα θα δίνεται από την (6.45).

extra _ use( κ, λ ) = (λ + κ )1 / n − λ

(6.45)

Για την περίπτωση κατά την οποία ήδη λ>1, ο συνδυασµός της (6.44) και (6.39) θα δίνει το
περιθώριο επιπλέον αποθήκευσης µε τη βοήθεια της (6.46).

extra _ use( κ, λ ) = (λn + κ )1 / n − λ

(6.46)

Σε κάθε περίπτωση η επιπλέον ποσότητα που χρησιµοποιείται δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την
ποσότητα που αντιστοιχεί στο µέγιστο επιτρεπτό ρεύµα της εξεταζόµενης περιόδου, έστω mΙnom.
Εποµένως θα πρέπει να επαληθεύεται η σχέση κ<mn -λn.
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Στη συνέχεια, µε αντικατάσταση της ποσότητας Εxtra_use στις (6.38) και (6.39), προκύπτει η
µεταβολή της ποινής περιεχοµένου και η νέα τιµή της. Τελικά το περιεχόµενο της αποθηκευτικής
διάταξης θα δίνεται από την (6.40).
Αν είναι επιθυµητό να µειωθεί η χρήση αποθηκευµένης ενέργειας κατά kΙnom, τότε υπάρχει και
ωφέλεια από τη µείωση της «ποινής» περιεχοµένου. Εποµένως η ποσότητα µείωσης χρήσης,
Less_use, θα πρέπει να ικανοποιεί την παρακάτω σχέση (6.47) :
Less_use(k,λ)+pen_cοnt_dec(Less_use(k,λ),λ)=k
(6.47)
Αν λ<1, τότε δεν υπάρχει καµία περίπτωση ποινών, οπότε η λύση της (6.47) δε θα είναι τίποτε
άλλο από την less_use(k)=k.
Αν λ>1, αλλά λ-k<1, αυτό σηµαίνει ότι µπορούµε να εκµεταλλευτούµε τον µηδενισµό των ποινών
και να µειωθεί η χρήση ενέργειας σύµφωνα µε την (6.48). Αν όµως λ-k>1, οπότε και παραµένουµε
στην περιοχή ποινών, η ποσότητα µείωσης του περιεχοµένου θα δίνεται από την (6.49).

less _ use(k , λ ) = λ − (λn − k )

(6.48)

less _ use(k , λ ) = λ − (λn − k )1 / n

(6.49)

Η µέγιστη µείωση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την ποσότητα που χρησιµοποιείται από
την αποθηκευτική διάταξη, ενώ τόσο η «Ποινή», όσο και η µείωσή της θα δίνονται από την
αντικατάσταση της ποσότητας x, µε την ποσότητα Less_use(k,λ) στην αντίστοιχη οµάδα
εξισώσεων, (6.41)-(6.43).
Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις για τη µεταβολή περιεχοµένου και χωρητικότητας και των
αντίστοιχων «ποινών» µπορούν να εξαχθούν συµπεράσµατα για τη συνολική µεταβολή «ποινής»
αν µεταφερθεί περιεχόµενο µεταξύ δύο διαφορετικών χρονικών στιγµών. Η συνολική µεταβολή της
«ποινής» περιεχοµένου θα δίνεται από τη διαφορά της µείωσης της «ποινής» από την αύξηση της
«ποινής» και θα δίνεται από την (6.50).

ch _ poini( x, λ 1 , λ 2 ) = pen _ cont _ inc(λ 1 , x) − pen _ cont _ dec(λ 2 , x)

(6.50)

Με αντικατάσταση των (6.26)ή (6.27) και (6.41)ή (6.43) ανάλογα µε την εξεταζόµενη περίπτωση
στην (6.50), προκύπτει η συνάρτηση αλλαγή ποινής
Έτσι η συνολική µεταβολή της ποινής θα είναι διαφορετική ανάλογα µε την εξεταζόµενη
περίπτωση.
Αν λοιπόν και στις 2 περιπτώσεις ο ρυθµός αποθήκευσης είναι µικρότερος του ονοµαστικού,
εποµένως µπορεί να πραγµατοποιηθεί απλή προσθαφαίρεση περιεχοµένου και δεν υπάρχει καµία
µεταβολή περιεχοµένου.
Αν στη µία ώρα ο ρυθµός αποθήκευσης είναι λ1 και στην άλλη ο ρυθµός είναι λ2 και οι δύο
µεγαλύτεροι του ονοµαστικού η συνάρτηση της µεταβολής της ποινής σύµφωνη µε την (6.50) θα
δίνεται από την (6.51) :
n

n

ch _ poini ( x, λ ) = (λ2 − x) n + (λ1 + x) n − λ1 − λ2 .

(6.51)

Αυτή η συνάρτηση παρουσιάζει σηµείο µηδενισµού παραγώγου στο σηµείο x=(λ1+λ2 )/2. Αν λ2>λ1
τότε σε εκείνο το σηµείο επιτυγχάνουµε την ελάχιστη ποινή του συνδυασµού των ωρών η οποία θα
δίνεται από την (6.52).
λ + λ2 n
n
n
Max _ ch _ poini (λ1 , λ2 ) = λ1 + λ2 − 2( 1
)
(6.52)
2
Με παρόµοιο τρόπο µπορούν να εξαχθούν οι εξισώσεις για τους υπόλοιπους συνδυασµούς που
µπορούν να υπάρξουν για τη µεταβολή των εξισώσεων ποινών.

6.3.2

Λοιπές διατάξεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τις υπόλοιπες αποθηκευτικές διατάξεις η αποθηκευµένη ενέργεια στο τέλος του χρονικού
διαστήµατος t-αρχή του διαστήµατος t+1, Ε(t+1), µε δεδοµένη την αποθηκευµένη ενέργεια Ε(t) θα
δίνεται από τις σχέσεις (6.2)-(6.4) κατά την φόρτιση /άντληση και από τις σχέσεις (6.5)-(6.7) κατά
την εκφόρτιση/λειτουργία ΥΗΣ σε περίπτωση αντλησιοταµίευσης.
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Επίσης παρόµοια διατύπωση παρουσιάζεται στην εργασία [270] για την περίπτωση της
αποθήκευσης ενέργειας µε τη βοήθεια διάταξης αποθήκευσης ενέργειας για ηλεκτρόλυση και
παραγωγή υδρογόνου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αργότερα µε Fuel Cell.

6.3.3

Μοντελοποίηση διατάξεων έµµεσης αποθήκευσης µε τη βοήθεια ηλεκτρικής
ενέργειας.

Στην 6.2.2 παρουσιάστηκαν χαρακτηριστικές περιπτώσεις τεχνολογιών για την παραγωγή αγαθών
ή ενεργειακών πηγών οι οποίες µπορούν να αποθηκευτούν συµβάλλοντας στη χρονική µετακίνηση
της παραγωγής του και συνεπώς στη µεταβολή της καµπύλης ζήτησης ηλεκτρισµού. Η
µοντελοποίηση τέτοιου είδους διατάξεων θα πρέπει να απαντά στα παρακάτω ερωτήµατα :
1. Πως µεταβάλλεται η ποσότητα αποθηκευµένου αγαθού ή µορφής ενέργειας για διάφορες
τιµές ισχύος;
2. Ποια είναι η µέγιστη και η ελάχιστη ηλεκτρική ισχύς που µπορεί ένα τέτοιο φορτίο να
απορροφήσει;
3. Πόση ηλεκτρική ισχύς απαιτείται για την παραγωγή µίας µονάδας αγαθού;
4. Ποια είναι τα όρια ασφαλούς τροφοδοσίας του αγαθού ώστε να υπάρχει ελάχιστο και
µέγιστο περιεχόµενο στην διάταξη αποθήκευσης του αγαθού;
5. Ποιες οι δυνατότητες ελέγχου του φορτίου, συνεχές, διακριτό ή απλά on/off;
Για το πρώτο ερώτηµα, η ποσότητα του αποθηκευµένου αγαθού Cont(t+1), τη χρονική στιγµή t+1
θα δίνεται από την (6.53).

Cont (t + 1) = Cont (t ) + pow2cont (t ) + Losses (t ) − cons(t )

(6.53)

Στη συγκεκριµένη εξίσωση η µεταβλητή Losses(t) αναφέρεται στη µείωση της ποσότητας
αποθηκευόµενου αγαθού µε το χρόνο λόγω απωλειών π.χ λόγω εξάτµισης για την περίπτωση νερού
ή ανταλλαγής θερµότητας µε το περιβάλλον για την περίπτωση της θερµικής αποθήκευσης.
Cons(t) είναι η κατανάλωση του αγαθού στη µονάδα του χρόνου εξαιτίας της ζήτησης του, ενώ
pow2cont(t) είναι η συνάρτηση που περιγράφει την µετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτό το
αποθηκευόµενο αγαθό, όπως µαθηµατικά περιγράφεται από την (6.54). Συνήθως τέτοιου είδους
συναρτήσεις είναι γραµµικές, αναλογία µετατροπής ισχύος σε ποσότητα αγαθού.

pow 2cont ( t ) = f (Pch ( t ), t )

(6.54)

Η ποσότητα ισχύος που χρησιµοποιείται από το δίκτυο για τη µετατροπή του αγαθού, πρέπει να
ικανοποιεί τον παρακάτω περιορισµό (6.55).
CAP

0 ≤ Pch ( t ) ≤ Pch ( t )

(6.55)

Η µέγιστη ισχύς που µπορεί να απορροφηθεί θα είναι είτε η εγκατεστηµένη ισχύς της διάταξης
AV

Pch

( t ) µετατροπής, είτε η µέγιστη ισχύς που µπορεί να χρησιµοποιηθεί λόγω περιορισµών

χωρητικότητας όπως παρουσιάζεται στην (6.56):
CAP

Pch

{

AV

}

−1

( t ) = min Pch ( t ), f (pow 2cont( t ), t )

(6.56)

όπου

f −1 (pow 2cont ( t ), t )

(6.57)

µία συνάρτηση η οποία υπολογίζει από την ικανότητα αποθήκευσης της διάταξης π.χ. σε λίτρα
ζεστού νερού, την απαιτούµενη ηλεκτρική ισχύ για το διάστηµα t. Αν η αποθηκευτική διάταξη είναι
στα όριά της τότε δεν θα µπορεί να αποθηκεύσει περαιτέρω ποσότητες. Η (6.57) αντιπροσωπεύει
και την ποσότητα που απαντάει στο ερώτηµα 3, ενώ η αποθηκευόµενη ποσότητα θα πρέπει να
µπορεί να ικανοποιεί την (6.58) όπου Contmin και ContΜΑΧ η ελάχιστη και η µέγιστη ποσότητα του
αποθηκευµένου αγαθού για την ασφαλή του τροφοδοσία, όπως ορίζεται από το χρήστη. Η
ποσότητα αυτή σχετίζεται µε το είδος του παραγόµενου αγαθού. Για παράδειγµα αν το αγαθό είναι
πόσιµο νερό τότε θα πρέπει να υπάρχει µέριµνα να µην υπερχειλίζει η δεξαµενή αλλά και να
υπάρχει ικανή αποθηκευµένη ποσότητα ώστε να υπάρχει επάρκεια σε περίπτωση βλάβης του
εξοπλισµού παραγωγής του νερού.
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min

≤ cont (t + 1) ≤ Cont MAX
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(6.58)

Η νέα ζήτηση ηλεκτρικής ισχύος για το συνδεόµενο σύστηµα, θα προκύπτει µε τη βοήθεια των
συναρτήσεων pow2cont(t) και την καµπύλη ζήτησης του αγαθού. Αν λοιπόν πρόκειται να γίνει
µελέτη για την µεταβολή της ζήτησης εξαιτίας της µεταβολής της στρατηγικής του παραγόµενου
αγαθού θα πρέπει κατ’ αρχήν να µειωθεί η χρονοσειρά της ηλεκτρικής ζήτησης για αυτό το αγαθό
−1

και κατόπιν µε τη βοήθεια της συνάρτησης f (pow 2cont ( t ), t ) να υπολογιστεί εκ νέου η ζήτηση.
Σηµαντική είναι η πληροφορία για τις δυνατότητες ελέγχου του φορτίου. Για παράδειγµα οι
µονάδες αφαλάτωσης δεν έχουν την ίδια ευελιξία ελέγχου µε τα θερµαντικά σώµατα καθώς
λειτουργούν κατά βηµατικό ή διακοπτικό τρόπο και υπάρχουν περιορισµοί χρόνου λειτουργίας ή
επανεκκίνηση. Τούτο πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν για την ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που
πρέπει να επιλεγεί για την εξυπηρέτηση τέτοιου είδους φορτίων,αλλά και τους χρονικούς
περιορισµούς.
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Αλγόριθµος και ανάπτυξη λογισµικού για τη διαχείριση
αποθήκευσης ενέργειας χωρίς αλλαγή του προγράµµατος ένταξης
µονάδων.

Μία από τις βασικές εφαρµογές που µπορεί να έχει µία αποθηκευτική διάταξη είναι η
εκµετάλλευση της για τη µείωση του ηµερήσιου κόστους λειτουργίας ενός δικτύου διανοµής ή ενός
αυτόνοµου συστήµατος, ιδιαίτερα όταν η τιµή της αγοράς ή το κόστος παραγωγής παρουσιάζει
σηµαντικές διακυµάνσεις από ώρα σε ώρα µέσα στην ίδια ηµέρα. Στα πλαίσια της διδακτορικής
διατριβής κατασκευάστηκε το µοντέλο λογισµικού που περιγράφεται παρακάτω, το οποίο
προσοµοιώνει τη βέλτιστη κυκλική λειτουργία, ίδια αρχική και τελική κατάσταση φόρτισης, µίας
αποθηκευτικής διάταξης µε διαφορετικούς σταθερούς ρυθµούς φόρτισης/ εκφόρτισης και
διαφορετικές συνθήκες επιθυµητής αρχικής και τελικής χωρητικότητας της αποθηκευτικής
διάταξης σε προκαθορισµένες τιµές επιλεγόµενες από το χρήστη. Η εικόνα του σχετικού µενού για
τον τελικό χρήστη δίνεται στο παρακάτω Σχ. 6.8. Το τελικό αποτέλεσµα από µία προσοµοίωση του
προγράµµατος είναι το οικονοµικό όφελος σε ανηγµένη µορφή χωρητικότητας της διάταξης κατά
τα πρότυπα του Σχ. 6.9. Αυτό το αποτέλεσµα µπορεί στη συνέχεια να χρησιµοποιηθεί ως είσοδος
για την εκτίµηση της ωφέλειας από την εγκατάσταση της αποθηκευτικής διάταξης, τη διερεύνηση
των ευνοϊκότερων συνθηκών για την χρήση αποθηκευτικών διατάξεων σε ένα περιβάλλον αγοράς ή
σε ένα αυτόνοµο σύστηµα καθώς και για τον υπολογισµό των συνθηκών αποπληρωµής µιας τέτοιας
διάταξης, π.χ αναγκαίες επιδοτήσεις. Επίσης ο χρήστης, µέσω αρχείων τύπου *.txt µπορεί να
ενηµερωθεί για το αναµενόµενο περιεχόµενο της αποθηκευτικής διάταξης για κάθε χρονικό βήµα
της προσοµοίωσης καθώς και για την ποσότητα της ανταλλασόµενης ποσότητας ενέργειας.

Σχ. 6.8 Το διαδραστικό παράθυρο για την επιλογή ρυθµού φόρτισης/εκφόρτισης και του αρχικού
περιεχοµένου της µπαταρίας.

Σχ. 6.9 Το αποτέλεσµα από την προσοµοίωση αποθηκευτικής διάταξης µε το λογισµικό που
αναπτύχθηκε

Σε αυτό το λογισµικό ως είσοδοι χρησιµοποιoύνται οι τιµές της αγοράς, τα χαρακτηριστικά της
αποθηκευτικής διάταξης καθώς και οι επιλογές του χρήστη για τη συµπεριφορά της αποθηκευτικής
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διάταξης σύµφωνα µε το µενού του Σχ. 6.8. Οι προεπιλεγµένες τιµές που µπορούν να συνδυαστούν
από το χρήστη του λογισµικού παρατίθενται στον Πιν. 6-9.
Πιν. 6-9 Οι συνδυασµοί φόρτισης και εκφόρτισης που έχουν προεπιλεγεί

Αρχικό περιεχόµενο (%)
Ρυθµός Φόρτισης/Εκφόρτισης
(ώρες)
20
10
5
2

90

Χ
Χ
Χ
Χ

70

Χ
Χ
Χ
Χ

50

Χ
Χ
Χ
Χ

30

Χ
Χ
Χ
Χ

Προκειµένου να είναι οικονοµικά ωφέλιµη η διαδικασία της αποθήκευσης ενέργειας θα πρέπει το
κόστος για την αποθήκευσή της, να είναι όσο το δυνατόν µικρότερο από το όφελος από τη χρήση
της αποθηκευτικής διάταξης λαµβάνοντας υπ’ όψιν και την απόδοση της συσκευής αποθήκευσης η
οποία συντελεί στη συνολική αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστηµα στο
οποίο συνδέεται. Για να επιτευχθεί ο συνδυασµός αυτός το λογισµικό επιλέγει τις οικονοµικά
κατάλληλες ώρες για αποθήκευση και χρήση ενέργειας. Η επιλογή αυτή πραγµατοποιείται
λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη φθηνότερη και την ακριβότερη από τις τιµές που υπάρχουν στη σχετική
βάση δεδοµένων για το κόστος παραγωγής ή τις τιµές αγοράς. Αν ο λόγος των τιµών αυτών
ικανοποιεί τη σχέση (6.1) τότε η χαµηλότερη τιµή χαρακτηρίζεται ως η στιγµή αποθήκευσης
ενέργειας και η ακριβότερη ως στιγµή χρήσης αποθηκευµένης ενέργειας. Σε διαφορετική
περίπτωση δεν είναι οικονοµικά ωφέλιµη η λειτουργία της αποθήκευσης και το πρόγραµµα
τερµατίζεται. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται για την αµέσως ακριβότερη από τις φθηνές
τιµές και την αµέσως φθηνότερη από τις ακριβές τιµές µέχρι να πάψει να ισχύει η ανισότητα (6.1) ή
να έχουν εξεταστεί όλες οι ώρες της περιόδου. Αν ο τερµατισµός των ελέγχων οφείλεται στην
παραβίαση της (6.1), για τη φθηνότερη ώρα που επισηµάνθηκε ως ώρα χρήσης ενέργειας, µε
κόστος ενέργειας valcheap, υπολογίζεται η τιµή ξ*valcheap. Για τις ώρες µε τιµές αγοράς
µικρότερες από αυτήν είναι συµφέρουσα η αποθήκευση ενέργειας αν και όχι όσο στις αρχικά
προεπιλεγµένες ώρες. Ο λόγος επιλογής των ωρών αυτών είναι να έχουν προεπιλεγεί κάποιες
επιπλέον ώρες κατάλληλες για την αποθήκευση ενέργειας, αν υπάρχουν, ώστε να χρησιµοποιηθούν
σε περίπτωση παραβίασης του περιεχοµένου της αποθηκευτικής διάταξης.
Μία διαφορετική προσέγγιση της επιλογής των καταλλήλων χρονικών διαστηµάτων για τη χρήση
ή την αποθήκευση ενέργειας προτείνεται στην εργασία [251] µε βάση την οποία υπολογίζεται η
µέση τιµή των τιµών της αγοράς, average_market_price, και αποφασίζεται πότε θα αποθηκευτεί
και πότε θα χρησιµοποιηθεί ενέργεια µε βάση τις παρακάτω συνθήκες
Αν market_price<average_market_price*efficiency_charge Τότε αποθήκευσε ενέργεια
Αν market_price> average_market_price/ efficiency_discharge Τότε χρησιµοποίησε ενέργεια
Το πρόβληµα σε µία τέτοια περίπτωση παρουσιάζεται σε χρονοσειρές τιµών αγοράς οι οποίες
παρουσιάζουν για µικρή χρονική διάρκεια, σηµαντικά µεγαλύτερη ή σηµαντικά µικρότερη τιµή από
τη µέση τιµή που όµως δεν είναι αρκετή να µεταβάλλει σηµαντικά τη µέση τιµή για την
εξεταζόµενη περίοδο. Ένα τέτοιο παράδειγµα παρουσιάζεται στο παρακάτω Γράφηµα 6.2 στο
οποίο φαίνεται ότι σύµφωνα µε το κριτήριο της µέσης τιµής αγοράς δεν υπάρχει χρονικό διάστηµα
κατά το οποίο να είναι ωφέλιµη η αποθήκευση ενέργειας αφού όλες οι τιµές της συγκεκριµένης
ηµέρας είναι µεγαλύτερες από την τιµή average_market_price*0.9 (αν 0.9 η απόδοση της
φόρτισης) κι έτσι να κρίνεται ως ανώφελη η αποθήκευση ενέργειας. Μολαταύτα, ο λόγος µέγιστης
και ελάχιστης τιµής στο παρακάτω γράφηµα είναι µικρότερος από 0.9*0.9=0.81, οπότε υπάρχει
τουλάχιστον µία ώρα κατάλληλη για αποθήκευση και χρήση ενέργειας, επιφέροντας οικονοµικά
οφέλη, γεγονός που δεν γίνεται αντιληπτό από τη χρήση των µέσων τιµών.
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90
84

Τιµή Αγοράς €/MWh

78
72
66
60
54
48
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36
30

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ώρα

Τιµές Αγοράς

average*0.9

average/0.9

Γράφηµα 6.2 Σύγκριση χρονοσειράς τιµών αγοράς µε συναρτήσεις της µέσης τιµής των τιµών αγοράς.

Οποιαδήποτε στιγµή και να αποθηκευτεί ενέργεια και µετά να χρησιµοποιηθεί εφ’ όσον
χρησιµοποιείται ως κριτήριο επιλογής η ανισότητα (6.1) θα υπάρχει όφελος από την αποθήκευση
ενέργειας παρά την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας που προκαλείται από τις απώλειες
µετατροπής ενέργειας. Πέραν όµως από την απόφαση για τις κατάλληλες ώρες για χρήση ή για
αποθήκευση ενέργειας θα πρέπει η αρχική και τελική ποσότητα που περιέχεται στην αποθηκευτική
διάταξη να είναι ίσες. Αυτός ο περιορισµός θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν κατά τη διάρκεια του
ελέγχου παραβίασης περιεχοµένου από τον αλγόριθµο.
Στη συνέχεια ενηµερώνεται, µε βάση την ανταλλαγή ισχύος, το περιεχόµενο της αποθηκευτικής
διάταξης σύµφωνα µε τις εξισώσεις που περιγράφονται στην ενότητα 6.3 χωρίς να λαµβάνονται
περιορισµοί χωρητικότητας διάταξης. Αν παρουσιαστεί παραβίαση της χωρητικότητας της
διάταξης σε κάποια χρονική περίοδο τότε καλείται ο αλγόριθµος να επιλύσει τέτοιας φύσης
προβλήµατα µε βάση τα βήµατα που παρουσιάζονται στις παρακάτω υπό-ενότητες. Όταν
επιλυθούν τα ζητήµατα αυτά, τότε για τις ώρες οι οποίες έχουν αποµείνει από το 24ώρο και δεν
έχουν αξιοποιηθεί εξετάζεται αν µπορούν να αξιοποιηθούν ελέγχοντας το λόγο των τιµών της
αγοράς, όπως περιγράφεται σε παρακάτω υπό –ενότητα. Όταν ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία,
και έχει πλήρως ανανεωθεί το πρόγραµµα ανταλλαγής ισχύος της αποθηκευτικής διάταξης µπορούν
να υπολογιστούν τα οφέλη από τη χρήση της αποθηκευτικής διάταξης, να εξαχθεί η εικόνα του Σχ.
6.9 και να προστεθούν τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης σε ξεχωριστό αρχείο *.txt για
διευκόλυνση της επεξεργασίας των αποτελεσµάτων.

6.4.1

Αντιµετώπιση υπέρβασης του ορίου αποθήκευσης

Έχοντας υπολογίσει την ανταλλαγή ενέργειας της αποθηκευτικής διάταξης µε το δίκτυο και το
περιεχόµενό της µε βάση τις σχετικές εξισώσεις που παρουσιάστηκαν στην ενότητα 6.3
προσδιορίζεται η πρώτη χρονική στιγµή tMAX στην οποία παρουσιάζεται η µέγιστη υπέρβαση του
περιεχοµένου της αποθηκευτικής διάταξης. Οποιαδήποτε µέτρα για τη µείωση του περιεχοµένου
της διάταξης πρέπει να ληφθούν πριν από τη χρονική στιγµή tMAX ενώ απαιτείται και η λήψη των
κατάλληλων ενεργειών στην πλέον κατάλληλη οικονοµικά χρονική στιγµή µε t> tMAX ώστε να
διατηρηθεί το περιεχόµενο στο τέλος της εξεταζόµενης περιόδου το ίδιο µε το αρχικό.
Οι πιθανές λύσεις ενός τέτοιου προβλήµατος είναι οι παρακάτω 3.
1.Μείωση της αποθήκευσης ενέργειας πριν από τη χρονική στιγµή tMAX στη στιγµή µε την
ακριβότερη τιµή αγοράς κατά την οποία αποθηκεύεται ενέργεια, χρονική στιγµή t1. Για τη
διατήρηση του τελικού περιεχοµένου στον κύκλο της αποθηκευτικής διάταξης απαιτείται
αποθήκευση ενέργειας στη φθηνότερη επισηµασµένη και διαθέσιµη χρονική στιγµή αποθήκευσης,
t2, µε t2> tMAX.
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2. Αύξηση της χρήσης ενέργειας πριν από τη χρονική στιγµή tMAX, στη χρονική στιγµή t3 στην
οποία παρουσιάζεται η ακριβότερη τιµή αγοράς και συνάµα έχει επισηµανθεί ως κατάλληλη για
χρήση ενέργειας χωρίς να αξιοποιείται πλήρως. Για τη διατήρηση του τελικού περιεχοµένου
στον κύκλο της αποθηκευτικής διάταξης απαιτείται µείωση της χρήσης ενέργειας στη χρονική
στιγµή t4, µε t4> tMAX που παρουσιάζει τη φθηνότερη τιµή αγοράς και έχει επισηµανθεί και είναι
διαθέσιµη για χρήση ενέργειας.
Στη συνέχεια αυτές οι δύο λύσεις, αν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν και οι δύο, συγκρίνονται ως
προς την οικονοµικότητα τους και επιλέγεται η πιο ωφέλιµη. Επειδή όµως είναι πιθανό να µην
υπάρχουν ώρες διαθέσιµες για την επίλυση µε καµία από τις µεθόδους 1 ή 2, σε µία τέτοια
περίπτωση χρησιµοποιείται η παρακάτω δράση,3.
3.Ταυτόχρονη µείωση της αποθηκευόµενης ενέργειας πριν τη χρονική στιγµή tMAX µε ταυτόχρονη
µείωση της χρησιµοποιούµενης ενέργειας µετά τη χρονική στιγµή tMAX. Με τον τρόπο αυτό
µειώνεται το περιεχόµενο πριν από τη χρονική αυτή στιγµή διατηρώντας συνάµα και σταθερό το
τελικό περιεχόµενο της αποθηκευτικής διάταξης. Η µείωση της αποθηκευόµενης ενέργειας
πραγµατοποιείται στην ώρα µε την ακριβότερη τιµή αγοράς που έχει σηµανθεί για αποθήκευση
ενέργειας ενώ η µείωση της χρησιµοποιούµενης ενέργειας πραγµατοποιείται στην ώρα µε τη
φθηνότερη τιµή αγοράς και σήµανση για χρήση ενέργειας.
Αυτή η λύση ακολουθείται µόνο αν καµία από τις λύσεις 1 και 2 δεν είναι εφικτή καθώς µηδενίζει
τα έσοδα για το εξεταζόµενο ζεύγος ωρών σε αντίθεση µε τις λύσεις 1 και 2 οι οποίες µειώνουν
αλλά δε µηδενίζουν τα έσοδα από την κυκλική λειτουργία της αποθηκευτικής διάταξης.
Αφού ληφθεί η πλέον συµφέρουσα λύση από τις παραπάνω 3 για την αντιµετώπιση αυτού της
υπέρβασης περιεχοµένου, επανυπολογίζεται η ανταλλαγή περιεχοµένου της αποθηκευτικής
διάταξης και το περιεχόµενό της. Αν δεν υπάρχει νέα υπέρβαση περιεχοµένου τότε η διαδικασία
λήγει, αλλιώς επαναλαµβάνεται µέχρι να παύσει να υπάρχει παραβίαση περιεχοµένου. Αν υπάρχει
παραβίαση του κάτω ορίου της αποθηκευτικής διάταξης τότε ακολουθούνται τα βήµατα της
παρακάτω υπό-ενότητας.

6.4.2

Αντιµετώπιση του ελάχιστου αποδεκτού περιεχοµένου της αποθηκευτικής
διάταξης

Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάζεται το ελάχιστο αποδεκτό περιεχόµενο της
αποθηκευτικής διάταξης, όπως και στην παραπάνω περίπτωση εντοπίζεται το πρώτο χρονικό
σηµείο στο οποίο παρατηρείται η µέγιστη παραβίαση του ορίου αυτού, έστω χρονική στιγµή tmin.
Ταυτόχρονα απαιτείται και η λήψη των κατάλληλων ενεργειών στην πλέον κατάλληλη οικονοµικά
χρονική στιγµή µε t> tmin ώστε να διατηρηθεί το περιεχόµενο στο τέλος της εξεταζόµενης περιόδου
το ίδιο µε το αρχικό. Οι 3 δράσεις οι οποίες µπορούν να πραγµατοποιηθούν για την αντιµετώπιση
ενός τέτοιου ζητήµατος είναι :
Μείωση της χρήσης ενέργειας πριν από τη χρονική στιγµή tmin στη χρονική στιγµή t1 που είναι η
ώρα µε τη φθηνότερη τιµή αγοράς κατά την οποία χρησιµοποιείται ενέργεια. Για τη διατήρηση του
τελικού περιεχοµένου στον κύκλο της αποθηκευτικής διάταξης απαιτείται αύξηση της χρήσης
ενέργειας στη χρονική στιγµή t2, µε t2> tmin που είναι διαθέσιµη και παρουσιάζει την ακριβότερη
τιµή αγοράς.
Αύξηση της αποθήκευσης ενέργειας πριν από τη χρονική στιγµή tmin, στη χρονική στιγµή t3, κατά
την οποία παρουσιάζεται η φθηνότερη τιµή αγοράς και συνάµα έχει επισηµανθεί ως κατάλληλη για
αποθήκευση ενέργειας χωρίς να αξιοποιείται πλήρως. Για τη διατήρηση του τελικού περιεχοµένου
στον κύκλο της αποθηκευτικής διάταξης απαιτείται µείωση της αποθήκευσης ενέργειας στη
χρονική στιγµή t4, µε t4> tmin που παρουσίαζει την ακριβότερη τιµή αγοράς και είναι επισηµασµένη
ως στιγµή αποθήκευσης.
Στη συνέχεια αυτές οι δύο λύσεις, αν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν και οι δύο, συγκρίνονται ως
προς την οικονοµικότητα τους και επιλέγεται η πιο ωφέλιµη. Επειδή όµως είναι πιθανό να µην
υπάρχουν ώρες διαθέσιµες για την επίλυση µε καµία από τις δράσεις 1 και 2, χρησιµοποιείται η
παρακάτω δράση 3
3.Ταυτόχρονη µείωση της χρησιµοποιούµενης ενέργειας πριν τη χρονική στιγµή tmin µε ταυτόχρονη
µείωση της αποθηκευόµενης ενέργειας µετά τη χρονική στιγµή tmin. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται
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το περιεχόµενο πριν από τη χρονική αυτή στιγµή διατηρώντας συνάµα και σταθερό το περιεχόµενο
της αποθηκευτικής διάταξης. Η µείωση της χρησιµοποιούµενης ενέργειας πραγµατοποιείται στην
ώρα µε την φθηνότερη τιµή αγοράς και σήµανση για χρήση ενέργειας και η µείωση της
αποθηκευόµενης ενέργειας πραγµατοποιείται στην ώρα µε την ακριβότερη τιµή αγοράς από εκείνες
µε σήµανση για αποθήκευση ενέργειας.
Αυτή η λύση ακολουθείται αν καµία από τις λύσεις 1 και 2 δεν είναι εφικτή καθώς είναι η πλέον
αντιοικονοµική λύση στο ζήτηµα αυτό, αφού µηδενίζει τα έσοδα για το εξεταζόµενο ζεύγος ωρών
σε αντίθεση µε τις λύσεις 1 και 2 οι οποίες µειώνουν αλλά δε µηδενίζουν τα έσοδα από την κυκλική
λειτουργία της αποθηκευτικής διάταξης.
Αφού ληφθεί η πλέον συµφέρουσα λύση από τις παραπάνω 3 για την αντιµετώπιση αυτού του
ζητήµατος, επανυπολογίζεται η ανταλλαγή περιεχοµένου της αποθηκευτικής διάταξης και το
περιεχόµενό της. Αν δεν υπάρχει νέα παραβίαση περιεχοµένου τότε η διαδικασία λήγει. Αν υπάρχει
παραβίαση του άνω ορίου της αποθηκευτικής διάταξης τότε ακολουθούνται τα βήµατα της
προηγούµενης υπό-ενότητας.

6.4.3

Εναλλαγή αποθήκευσης ενέργειας µεταξύ µη αξιοποιηµένων χρονικών
στιγµών

Αν λοιπόν έχει απαιτηθεί να αλλάξει το αρχικό πρόγραµµα χρήσης ή αποθήκευσης ενέργειας
λόγω παραβίασης του περιεχοµένου της αποθηκευτικής διάταξης, τότε ενδεχοµένως κάποιες ώρες
που αρχικά είχαν σηµανθεί ως κατάλληλες για χρήση ή αποθήκευση ενέργειας να µην
αξιοποιήθηκαν. Έχει όµως παρατηρηθεί, ειδικά σε περιόδους µε έντονες διακυµάνσεις τιµών, ότι
δύο χρονικές στιγµές οι οποίες είχαν σηµανθεί ως κατάλληλες για αποθήκευση ή χρήση ενέργειας
αλλά δεν αξιοποιήθηκαν λόγω των περιορισµών χωρητικότητας, ενδέχεται να έχουν τόσο
σηµαντική διαφορά τιµών αγοράς ώστε στη µία χρονική στιγµή να είναι ωφέλιµο να αποθηκευτεί
ενέργεια και στην άλλη να χρησιµοποιηθεί, χωρίς να παραβιάζεται το επίπεδο χωρητικότητας.
Η ανάλυση στην παρούσα υπό-ενότητα στοχεύει στην αξιοποίηση και των ωρών αυτών για την
αύξηση του οφέλους του διαχειριστή της αποθηκευτικής διάταξης, όσο επιτρέπουν, αφ’ ενός µεν οι
τιµές της αγοράς και η αλληλουχία τους, αφ’ ετέρου δε η απόδοση και το περιεχόµενο της
αποθηκευτικής διάταξης. Για αυτό το σκοπό αναπτύχθηκαν τεχνικές για να αξιοποιηθεί η
αποθηκευτική διάταξη, αν αυτό είναι οικονοµικά ωφέλιµο, τις ανενεργές ώρες ανταλλάσσοντας
ενέργεια χωρίς να παραβιαστεί το περιεχόµενο της. Με τη µεθοδολογία που αναπτύσσεται
παρακάτω, είναι δυνατή η εκµετάλλευση της αποθηκευτικής διάταξης σε µικρότερης διάρκειας από
το 24 ώρο κυκλικές φορτίσεις και εκφορτίσεις σε χαµηλότερο επίπεδο φόρτισης από το αρχικό,
χωρίς όµως να παραβιάζονται οι περιορισµοί χωρητικότητας.
Κατ’ αρχήν εξετάζονται οι ώρες κατά τις οποίες ανταλλάσσεται ενέργεια µε ρυθµό µικρότερο από
τον καθοριζόµενο από το χρήστη. Σε αυτές τις ώρες, ελέγχεται αν υπάρχει έστω και ένα ζεύγος για
το οποίο να επαληθεύεται η ανισότητα (6.1). Αν δεν υπάρχει, τότε δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω
αναζήτησης και ο µέχρι στιγµής προγραµµατισµός της αποθηκευτικής διάταξης είναι ο καλύτερος
δυνατός, οπότε εξάγονται τα σχετικά οικονοµικά αποτελέσµατα.
Αν υπάρχει έστω και ένα ζεύγος τιµών που να ικανοποιεί την (6.1) τότε η περίοδος
βελτιστοποίησης χωρίζεται σε υπό-περιόδους ανάλογα µε το πότε µηδενίζεται για πρώτη φορά το
περιεχόµενο της αποθηκευτικής διάταξης, έστω χρονική στιγµή tend. Αυτή η στιγµή είναι αρκετά
κρίσιµη διότι η επιλογή των κατάλληλων ωρών για χρήση και αποθήκευση ενέργειας πρέπει να
γίνει εντός του διαστήµατος αυτού για να µην παραβιαστεί το ελάχιστό περιεχόµενο της
αποθηκευτικής διάταξης. Μία επίσης κρίσιµη στιγµή είναι η πρώτη χρονική στιγµή µέχρι την
στιγµή tend κατά την οποία παρουσιάζεται πλήρωση της αποθηκευτικής διάταξης, έστω χρονική
στιγµή tupp,για να αποφευχθεί υπέρβαση αυτής της τιµής.
Για t< tend επιλέγεται η µη αξιοποιηµένη χρονική στιγµή µε τη φθηνότερη τιµή αγοράς και
επισηµαίνεται ως tm1. Αν υπάρχουν δύο χρονικές στιγµές µε την ίδια τιµή αγοράς, γεγονός όχι
σπάνιο για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, Γράφηµα 6.3,επιλέγεται η πλησιέστερη στην αρχή της
εξεταζόµενης περιόδου. Επειδή σε αυτήν την ώρα, αν είναι οι συνθήκες κατάλληλες, πρόκειται να
αποθηκευτεί ενέργεια δεν θα πρέπει να παραβιαστεί ο περιορισµός του µέγιστου περιεχοµένου της
αποθηκευτικής διάταξης. Αυτό σηµαίνει ότι χρήση ενέργειας θα πρέπει να γίνει είτε µέχρι τη
χρονική στιγµή tup, αν tm1< tupp, είτε µέχρι τη χρονική στιγµή tm1, αν tm1> tupp. Για τις χρονικές
περιόδους που µπορούν να ικανοποιήσουν αυτούς τους περιορισµούς και συνάµα δεν είναι
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κατάλληλα αξιοποιηµένες αναζητείται η ακριβότερη τιµή αγοράς. Αν για τις ώρες που επιλέγησαν,
ισχύει η ανισότητα (6.1), σε αυτές τις ώρες ανταλλάσσεται ενέργεια µε ρυθµό που δίνεται από την
παρακάτω εξίσωση.

rate = min{ n ch ⋅ ( Store MAX ( t ) − P ch ( t )),

( Disc MAX ( t ) − P dch ( t ))

n dch

}

(6.59)

Ο συµβολισµός των µεταβλητών στην (6.59) είναι ίδιος µε τις εξισώσεις (6.2)-(6.7). Εποµένως
λαµβάνεται υπ’ όψιν αν υπάρχει ήδη ανταλλαγή ενέργειας στο συγκεκριµένο διάστηµα αλλά και το
περιθώριο φόρτισης/εκφόρτισης της αποθηκευτικής διάταξης.
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Γράφηµα 6.3 Τιµές αγοράς της 224ης ηµέρας του 2003 στο ApX.

Αφού ενηµερώνεται το περιεχόµενο της αποθηκευτικής διάταξης επαναλαµβάνεται η διαδικασία
ελέγχου νέων τιµών µέχρι να εξεταστούν όλα τα ζεύγη ωρών µέχρι τη χρονική στιγµή tend ή να µην
ικανοποιείται πλέον η (6.1).
Μετά τη χρονική στιγµή tend και µέχρι το τέλος της εξεταζόµενης περιόδου, Τ, εξετάζεται αν
µπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα οι επόµενες ώρες για κυκλική αποθήκευση και χρήση
ενέργειας. Εντοπίζεται η χρονική στιγµή κατά την οποία παρατηρείται αύξηση του περιεχοµένου
της αποθηκευτικής διάταξης tinc. Μετά από αυτήν την χρονική στιγµή είναι εφικτό να
χρησιµοποιηθεί ήδη αποθηκευµένη ενέργεια. Εποµένως αναζητείται η χρονική στιγµή µε t> tinc µε
την ακριβότερη τιµή αγοράς και µε την προϋπόθεση ότι σε αυτήν την χρονική στιγµή υπάρχει
περιθώριο να αποθηκεύσουµε ενέργεια. Η αποθήκευση ενέργειας είναι εφικτό να πραγµατοποιηθεί
σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή στο διάστηµα [tend,T]. Ο ρυθµός αποθήκευσης ή χρήσης ενέργειας
προκύπτει από τη σχέση (6.59).
Για την προσοµοίωση της 317ης ηµέρας του 2003, µία µέρα µε σηµαντικές διακυµάνσεις όπως
παρουσιάζει το Γράφηµα 6.4, έστω ότι ο χρήστης έχει επιλέξει ρυθµό ανταλλαγής ενέργειας ίσο µε
το 1/5 της χωρητικότητας και αρχική και τελική κατάσταση της αποθηκευτικής διάταξης ίση µε
50%. Η αξία της αποθηκευτικής διάταξης για τη συγκεκριµένη ηµέρα είναι 0.4608€/kWh χωρίς τη
χρήση της διόρθωσης ενώ µετά τη διόρθωση ανέρχεται στα 0.4886 €/kWh, αύξηση της τάξης του
6 %. Το επίπεδο πλήρωσης της αποθηκευτικής διάταξης συγκρίνεται για τις 2 προτεινόµενες
µεθόδους στο Γράφηµα 6.5 φανερώνοντας τις ώρες κατά τις οποίες παρατηρήθηκε αποθήκευση ή
χρήση ενέργειας σε κάθε περίπτωση. Είναι φανερό ότι η προτεινόµενη διόρθωση προτείνει αύξηση
της χρήσης ενέργειας την 1η ώρα και αύξηση της αποθήκευσης κατά την 5η ώρα. Και στις δύο
περιπτώσεις, όπως δείχνει το Γράφηµα 6.4 οι τιµές είναι ιδιαίτερα χαµηλές και είχαν επισηµανθεί
ως ώρες κατάλληλες για αποθήκευση ενέργειας. Όµως η ανάγκη για διατήρηση της χωρητικότητας
στα επιτρεπτά επίπεδα και η ύπαρξη ωρών µε ακόµη χαµηλότερες τιµές επέβαλλαν την µη
αξιοποίηση αυτών των ωρών. Ο λόγος των τιµών αγοράς της 5ης και της 1ης ώρας αντίστοιχα, είναι
µικρότερος από το γινόµενο 0.9*0.9 = 0.81 που δικαιολογεί την κυκλική αποθήκευση µεταξύ
αυτών των ωρών.
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Οι ώρες 13 και 17, µε τιµές 200€/MWh και 400€/MWh αντίστοιχα, είχαν επησηµανθέι ως
κατάλληλες για χρήση αποθηκευµένης ενέργειας. Καθώς υπήρχαν ακόµη δελεαστικότερες τιµές
κατά τη διάρκεια τις µέρας, όπως δείχνει το Γράφηµα 6.4, αυτές οι ώρες έµειναν ανενεργές για να
µην παραβιάστει το περιεχόµενο της αποθηκευτικής διάταξης. Αφού οι συγκεκριµένες ώρες
έµειναν ανεκµετάλλευτες, η αποθήκευση στη φθηνότερη και η χρήση στην ακριβότερη θα είναι
οικονοµικά ωφέλιµη, επιφέροντας όφελος 400*0.81-200=124€/MWh.
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Γράφηµα 6.4 Τιµές αγοράς του ApΧ για την 317η µέρα του 2003.
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Γράφηµα 6.5 Το περιεχόµενο της αποθηκευτικής διάταξης µε και χωρίς διόρθωση για την 317η µέρα
του 2003.

Αναλυτικότερα αποτελέσµατα από διάφορες µέρες του ApX, ενδεικτικές µέρες από τις οριακές
τιµές του Ε∆Σ για το 2006 παρατίθενται στην υπό –ενότητα 6.4.5.1.
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Εφαρµογή του αλγορίθµου σε αυτόνοµα συστήµατα.

Στην περίπτωση της εφαρµογής του αλγορίθµου σε περιβάλλον αγοράς το κόστος αγοράς και
πώλησης ενέργειας ήταν προκαθορισµένο ανεξάρτητα από το µέγεθος της αποθηκευτικής διάταξης.
Για ένα αποµονωµένο ΣΗΕ το επιπλέον κόστος για την αποθήκευση µίας επιπλέον “µονάδας”
ενέργειας (π.χ kWh ή MWh) καθώς και το όφελος από την µη παραγωγή µίας τέτοιας ποσότητας
εξαρτάται από τις µονάδες που είναι σε λειτουργία και τη φόρτισή τους. Αν η ισχύς της
αποθηκευτικής διάταξης είναι σχετικά σηµαντική, αναµένεται να αλλάξει σηµαντικά η φόρτιση των
µονάδων του συστήµατος από την εισαγωγή της και να επηρεαστεί η έξοδος σε περισσότερες από
µία µονάδες. Εποµένως αυτό το γεγονός πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν στα δεδοµένα που εισάγονται
στο λογισµικό που αναπτύχθηκε. Η χρήση του µέσου ωριαίου κόστους παραγωγής για κάθε µία
ώρα αποκαλύπτει µεν σε µεγάλο βαθµό τις προσφορότερες ώρες για χρήση και αποθήκευση, όµως
συµπεριλαµβάνει και το κόστος λειτουργίας εν κενό των µονάδων παραγωγής, δηλαδή το σταθερό
και µη µεταβαλλόµενο όρο της ωριαίας κατανάλωσης καυσίµου c. Στην περίπτωση όµως κατά την
οποία η αποθήκευση ενέργειας δεν είναι ικανή να µεταβάλλει ή δεν της επιτρέπεται να µεταβάλλει
το πρόγραµµα ένταξης µονάδων, αυτή η παράµετρος κόστους πρέπει να αγνοηθεί στην µελέτη για
το ποιες ώρες είναι οι πλέον συµφέρουσες για την αποθήκευση ή τη χρήση ενέργειας.
Προκειµένου λοιπόν να χρησιµοποιηθεί το λογισµικό θα πρέπει πρώτα να έχουν υπολογιστεί οι
τιµές για τη µεταβολή κατά συγκεκριµένη ποσότητα της παραγόµενης ισχύος στο υπό µελέτη
σύστηµα χρησιµοποιώντας τη µαθηµατική διατύπωση και το διάγραµµα ροής που περιγράφηκαν
στην υπό-ενότητα 3.2.4. Έτσι, επιτυγχάνεται η εύρεση 24-ωρης καµπύλης για την αξία της
µεταβολής της παραγωγής του συστήµατος και χρησιµοποιείται στη συνέχεια ο αλγόριθµος της
υπό-ενότητας 6.4 για την προσοµοίωση αυτού του συστήµατος για διάφορους ρυθµούς φόρτισης
και εκφόρτισης.
Για την αποτίµηση της αξίας της αποθήκευσης ενέργειας σε αυτόνοµο σύστηµα µόνο για την
αλλαγή της οικονοµικής κατανοµής χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα της Κρήτης το οποίο έχει
σηµαντική διαφορά κόστους µεταξύ των µονάδων βάσης και των µονάδων αιχµής και τα σχετικά
αποτελέσµατα παρουσιάζονται στην υπό-ενότητα 6.4.5. Στην ίδια υπό ενότητα παρουσιάζονται και
τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του λογισµικού στις υπόλοιπες αγορές ενέργειας.
6.4.4.1 Ειδική περίπτωση µε όµοιες µονάδες.
Μία ειδική, αν και όχι ασυνήθιστη, κατηγορία αυτόνοµων συστηµάτων είναι εκείνη που
χρησιµοποιεί όµοιες σε χαρακτηριστικά µονάδες παραγωγής µε την ίδια ονοµαστική ισχύ. Ακόµη
πιο συχνό είναι αρκετές από τις χρησιµοποιούµενες µονάδες να είναι πανοµοιότυπες ειδικά όταν
πρόκειται για µονάδες βάσης. Σε µία τέτοια περίπτωση συµβαίνει το παράδοξο ότι αν
χρησιµοποιηθεί κάποια αποθηκευτική διάταξη η οποία αποθηκεύει ενέργεια στις ώρες χαµηλού
φορτίου και χρησιµοποιεί ενέργεια στις ώρες υψηλού φορτίου το όφελος να είναι µικρότερο από
την αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αποθήκευση όσο είναι εφικτό σε υψηλό φορτίο και χρήση σε
χαµηλότερο φορτίο, εφ’ όσον δεν αλλάζει ο αριθµός των µονάδων παραγωγής. Για το παράδοξο
όµως αυτό υπάρχει µαθηµατική εξήγηση και η οποία ακολουθεί παρακάτω. Ένα σχετικό
παράδειγµα ακολουθεί στο τέλος αυτής της µαθηµατικής επεξήγησης για το αυτόνοµο ΣΗΕ της
Κύθνου.
Όταν µειώνεται η παραγωγή του τοπικού σταθµού παραγωγής κατά x ≥0, το επιπλέον όφελος,
add_ben, θα δίνεται από τη συνάρτηση (6.60), όπου P’ είναι η συνολική ζήτηση που πρέπει να
ικανοποιήσει ο σταθµός παραγωγής, m’ ο αριθµός των όµοιων µονάδων που χρησιµοποιούνται και
ξ η κυκλική απόδοση της αποθηκευτικής διάταξης, γινόµενο nchndch. Η (6.60) µετά από την
εκτέλεση των πράξεων καταλήγει στην (6.61).

⎛ ⎛ P' − x ⎞ 2 ⎛ P' − x ⎞ ⎞
⎛ ⎛ P'
'
⎜
⎟
⎜
⎜
⎟
⎜
⎟
+ b⎜
add _ ben( x ,ξ , m P' ) = − a ⋅ ⎜
'
⎟ ⎟ ⋅ m + ⎜ a ⋅ ⎜⎜ m'
⎜ ⎝ m' ⎟⎠
m
⎝
⎠⎠
⎝
⎝ ⎝
'

⎞
⎛ P' ⎞ ⎞
⎟⎟ + b⎜⎜ ' ⎟⎟ ⎟ ⋅ m'
⎠
⎝ m ⎠ ⎟⎠
2

(6.60)
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add _ ben( x , ξ , m' , P' ) =

a
2
⋅ ( P' − ( P' − x )2 ) + bx
m'

(6.61)

Προκειµένου µία αποθηκευτική διάταξη να µπορεί να ικανοποιήσει την απαίτηση ισχύος για
αυτήν την ποσότητα x, θα πρέπει να αυξηθεί η συνολική παραγωγή του σταθµού παραγωγής σε
κάποια διαφορετική στιγµή κατά x/ξ. Αυτό θα επιφέρει αύξηση του κόστους παραγωγής που θα
δίνεται από την (6.62),στην οποία P είναι η συνολική ζήτηση που πρέπει να ικανοποιήσει ο
σταθµός παραγωγής και m ο αριθµός των όµοιων µονάδων που χρησιµοποιούνται εκείνη τη στιγµή.
2
⎛ ⎛
x ⎞⎞
⎛
⎜ ⎜ P + x ⎞⎟
⎜ P + ⎟⎟
⎛ ⎛ P ⎞2 ⎛ P ⎞ ⎞
⎜
ξ⎟
ξ ⎟⎟
⎜ a ⋅ ⎜ ⎟ + b⎜ ⎟ ⎟ ⋅ m
m
⋅
−
add _ cos t( x ,ξ , m ) = ⎜ a ⋅ ⎜
+ b⎜
⎜ ⎝m⎠
⎜ m ⎟
⎜ m ⎟⎟
⎝ m ⎠ ⎟⎠
⎝
⎜⎜ ⎜
⎟
⎜
⎟ ⎟⎟
⎝
⎠
⎠⎠
⎝ ⎝

(6.62)

Η παράσταση αυτή απλοποιείται στην (6.63)
2
⎞
a ⎛⎜ ⎛
x⎞
x
add _ cos t( x ,ξ , m , P' ) = ⋅ ⎜ P + ⎟ − P 2 ⎟ + b
⎟
m ⎜⎝ ⎝
ξ⎠
ξ
⎠

(6.63)

Έχοντας υπολογίσει τις συναρτήσεις κόστους και οφέλους, η συνάρτηση εισοδήµατος από αυτήν
την διαδικασία θα είναι προφανώς Incme=add_ben-add_cost και η οποία µετά την εκτέλεση των
πράξεων καταλήγει στην (6.64). Προφανώς για να αξίζει διερεύνηση της λειτουργίας
αποθηκευτικής διάταξης θα πρέπει το πρόσηµο αυτής της συνάρτησης να είναι θετικό και ο στόχος
είναι η µεγιστοποίηση της συνάρτησης (6.64).

⎡
x2 ⎤
2
Px
+
⎢ 2 P' x − x 2
1⎞
⎛
ξ ⎥⎥
Incme(x,ξ,α,b, P' , P, m' , m) = bx⎜ 1 − ⎟ + α ⎢
−
'
m⋅ξ ⎥
m
⎢
⎝ ξ⎠
⎢⎣
⎥⎦

(6.64)

Είναι προφανές εξετάζοντας τις συναρτήσεις (6.63) και (6.64) και τη µονοτονία τους ότι το
όφελος από τη διαδικασία αποθήκευσης µεγαλώνει όσο µεγαλώνει η κυκλική απόδοση της
διάταξης ξ. Η συνάρτηση του συνολικού οφέλους είναι γνησίως φθίνουσα ως προς την περιοχή
µονάδων στην οποία µειώνεται η παραγωγή και γνησίως αύξουσα ως προς τον αριθµό των
µονάδων στην ώρα αύξησης παραγωγής των µονάδων.
Η συνάρτηση (6.64) στρέφει τα κοίλα άνω (δεύτερη παράγωγος αρνητική) µε αποτέλεσµα το
ακρότατο σηµείο της να είναι σηµείο µεγίστου. Η τιµή στην οποία παρουσιάζεται το ακρότατο, xopt
δίνεται από την (6.65). Η συνθήκη για να είναι αυτή η ποσότητα θετική είναι η (6.66). Εποµένως η
επιλεγόµενη τιµή της ισχύος της αποθηκευτικής διάταξης, x για αυτό το σκοπό θα είναι στο
διάστηµα [0, xopt]. Αν η εγκατεστηµένη ισχύς είναι µικρότερη από την τιµή xopt, τότε
χρησιµοποιείται στις προσοµοιώσεις η εγκατεστηµένη ισχύς.

⎛ 1⎞
b⎜⎜ 1 − ⎟⎟
'
⎝ ξ⎠ + P − P
2α
m' mξ
xopt =
1
1
+
2
'
m mξ
⎛ 1⎞
b ⎜⎜ 1− ⎟⎟
⎝ ξ⎠
2a

+

P'
P
−
>0
'
m mξ

(6.65)

(6.66)
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Ο λόγος ολικής ισχύος προς τον αριθµό των µονάδων µας δίνει τη φόρτιση των µονάδων κι έτσι οι
P'
P
=
k1
k2 =
'
m και
m.
φορτίσεις των γεννητριών για τις στιγµές που ενδιαφέρουν, ορίζονται σαν
Προκειµένου να επαληθεύεται η (6.66), θα πρέπει η τιµή της απόδοσης της κυκλικής αποθήκευσης
της χρησιµοποιούµενης διάταξης, ξ, να επαληθεύει τη συνθήκη (6.67). Επειδή η µεταβλητή ξ
λαµβάνει τιµές στο διάστηµα [0,1], αυτό σηµαίνει ότι για την µεγιστοποίηση του οφέλους
αναζητούνται περίοδοι κατά τις οποίες ισχύει k1> k2. Αντίστοιχα εύκολα προκύπτει ότι η διαφορά
φόρτισης των γεννητριών, µε δεδοµένη την απόδοση της κυκλικής αποθήκευσης είναι συνάρτηση
του λόγου b/a της συνάρτησης κατανάλωσης καυσίµου και πρέπει να ικανοποιείται η (6.68).
Μάλιστα από αυτήν την σχέση είναι φανερό ότι πρέπει να ισχύει k1>ξ k2 προκειµένου να αξίζει η
διαδικασία διερεύνησης της αναγκαιότητας αποθήκευσης για το υπό εξέταση δίκτυο. Όσο πιο
«απότοµος» ο τετραγωνικός όρος τόσο πιο αποδοτική είναι η διαδικασία της αποθήκευσης. Άρα αν
έχουµε να συγκρίνουµε διαφορετικά συστήµατα ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ τους που το κάθε ένα
να έχει όµοιες µονάδες είναι προφανές ότι ευκολότερη είναι η εύρεση ωρών για το σύστηµα που
παρουσιάζει το µικρότερο λόγο b/a.

ξ>

b + 2a k 2
b + 2a k 1

b k1 ⋅ ξ − k 2
<
⋅2
(1 − ξ )
a

(6.67)

(6.68)

Επειδή οι τιµές k1 και k2 αντιπροσωπεύουν σηµεία λειτουργίας των θερµικών µονάδων του
συστήµατος, οι µέγιστες τιµές που µπορούν να λάβουν είναι PΜΑΧ και Pmin αντίστοιχα. Εποµένως
όσο πιο µεγάλη είναι η διαφορά του µεγίστου σε σχέση µε το ελάχιστο των µονάδων του υπό
εξέταση συστήµατος τόσο πιο πιθανό είναι να επαληθεύεται η (6.68), αφού µειώνεται σηµαντικά η
τιµή k2 και αυξάνει η τιµή k1. Είναι φανερό ότι αν για τη µέγιστη διαφορά φόρτισης των γεννητριών
δεν είναι συµφέρουσα η κυκλική αποθήκευση χωρίς αλλαγή του προγράµµατος ένταξης, δε θα
είναι για κανένα άλλο ζεύγος τιµών για το υπό εξέταση σύστηµα.
Μία ακόµη ειδικότερη περίπτωση είναι η εξέταση κυκλικής φόρτισης-εκφόρτισης όταν ο αριθµός
των µονάδων στις εξεταζόµενες περιόδους είναι κοινός, έστω m. Οι παραπάνω σχέσεις τότε
απλοποιούνται σηµαντικά ώστε η αντίστοιχη περίπτωση συνθήκης επιλογής αποθήκευσης µονάδων
µε την (6.68) να περιγράφεται από την (6.69).
⎛ 1⎞
m ⋅ b ⋅ ⎜⎜1 − ⎟⎟
⎝ ξ ⎠ < P 'ξ − P
2α

(6.69)

Αν για τις τιµές Pmin και PMAX των όµοιων γεννητριών στο σύστηµα µπορεί να επαληθεύεται η
οµάδα σχέσεων (6.66)-(6.68), τότε ο αλγόριθµος για την κυκλική αποθήκευση ενέργειας χωρίς
αλλαγή της κατανοµής τροποποιείται στα επόµενα βήµατα.
1. Υπολογίζεται το ελάχιστο και το µέγιστο φορτίο που αναλαµβάνει µία από τις όµοιες
γεννήτριες, k2 και k1 αντίστοιχα για τη θεωρούµενη περίοδο. Για αυτήν την ποσότητα
υπολογίζεται η τιµή xopt η οποία θα είναι η µέγιστη θεωρούµενη για την εξεταζόµενη
περίοδο. Αν η τιµή xopt είναι µεγαλύτερη από την εγκατεστηµένη ισχύ της
αποθηκευτικής διάταξης, τότε είναι η θεωρούµενη µέγιστη ισχύς είναι η εγκατεστηµένη
ισχύς. Στη συνέχεια µεταβάλλεται η φόρτιση των µονάδων σύµφωνα µε τις παραδοχές
και τους συµβολισµούς που έχουν γίνει στις εξισώσεις (6.60) και (6.62).
2. Συνεχίζει η αναζήτηση των επόµενων στιγµών που είναι συµφέρον να πραγµατοποιηθεί
κυκλική αποθήκευση. Έτσι αναζητείται η αµέσως επόµενη µικρότερη φόρτιση για τη
χρήση ενέργειας και η αµέσως µεγαλύτερη φόρτιση για την αποθήκευση ενέργειας.
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3. Επανεξετάζεται η αλήθεια της (6.68) και αν επαληθεύεται υπολογίζεται η τιµή xopt για το
συγκεκριµένο ζεύγος τιµών και µεταβάλλεται η φόρτιση των µονάδων σύµφωνα µε τις
παραδοχές που έχουν γίνει στις εξισώσεις (6.60) και (6.62).
4. Τα βήµατα 2 και 3 επαναλαµβάνονται ως ότου παύσει να επαληθεύεται η (6.68). Στην
περίπτωση που δεν επαληθεύεται η συγκεκριµένη ανίσωση, ελέγχεται αν υπάρχει
φόρτιση k3<k1 και k4>k2 µε περισσότερες θερµικές µονάδες από την τελευταία
εξεταζόµενη περίοδο για την οποία να ισχύει µία από τις παρακάτω σχέσεις,(6.70) και
(6.71) για την τελευταία τιµή xopt που χρησιµοποιήθηκε. Η (6.70) προκύπτει από την
απαίτηση για αύξηση του οφέλους, όπως αυτό προκύπτει από την (6.61), από την χρήση
της αποθηκευτικής διάταξη. Η (6.71) προκύπτει από την απαίτηση για µείωση του
κόστους, όπως αυτό περιγράφεται στην (6.63), εξαιτίας της επιλογής της νέας φόρτισης

x ⎛1
1 ⎞
⎜ −
⎟ > k1 − k3
2 ⋅ξ ⎝ m m + 1⎠

(6.70)

x ⎛1
1 ⎞
⎜ −
⎟ > k4 − k 2
2 ⋅ξ ⎝ m m + 1⎠

(6.71)

5. Στη συνέχεια ενηµερώνεται το περιεχόµενο της αποθηκευτικής διάταξης ανάλογα µε την
επιλεγόµενη µε βάση τους περιορισµούς βέλτιστη τιµή αποθήκευσης ενέργειας σύµφωνα
µε τις εξισώσεις που περιγράφονται στην υπό-ενότητα 6.3.
6. Αν υπάρχει οποιαδήποτε παραβίαση του περιεχοµένου της αποθηκευτικής διάταξης, τότε
κατά τα πρότυπα της 6.4.1 και 6.4.2 αντιµετωπίζεται πριν από την στιγµή που
ανιχνεύεται τέτοιου είδους πρόβληµα. Η επίλυση είναι η µείωση της ποσότητας που
αποθηκεύεται ή χρησιµοποιείται ή η αποκοπή του ζεύγους ωρών που χρησιµοποιείται
και η αντικατάσταση του από ένα άλλο ζεύγος ωρών. π.χ. αν στη 3η ώρα έχει γεµίσει η
αποθηκευτική διάταξη ενώ αποθηκεύει, µπορεί να µην αποθηκευτεί σε κάποια ώρα
ενέργεια, να αποθηκευτεί σε κάποια µεταγενέστερη ώρα, µικρότερη ποσότητα και στη
αντίστοιχη ώρα που είχε αποφασιστεί να χρησιµοποιηθεί να µειωθεί η αντίστοιχη
χρησιµοποιούµενη ενέργεια. Η νέα ποσότητα που είναι βέλτιστο να αποθηκευτεί
εξαιτίας αυτής της αλλαγής της ώρας αποθήκευσης θα παρέχεται και πάλι την (6.65).
Στην επόµενη ενότητα,6.5 θα εξεταστούν οι συνθήκες για να είναι ωφέλιµη η αποθήκευση-χρήση
ενέργειας µε στόχο την αποφυγή εκκίνησης µονάδας, η οποία αναµένεται να είναι και πιο
προσοδοφόρα όπως δείχνει και η σχετική εφαρµογή της βιβλιογραφίας.
6.4.4.1.1 Παράδειγµα
Ένα χαρακτηριστικό ΣΗΕ µε όµοιες µονάδες ήταν το 2002 το ΣΗΕ Κύθνου. Για αυτό το σύστηµα
αποδεικνύεται ότι η µεταβολή της παραγωγής θερµικών µονάδων χωρίς να µειωθεί ο αριθµός των
µονάδων κατά την περίοδο χρήσης ενέργειας δεν αναµένεται να έχει όφελος για το σύστηµα, για
συνηθισµένες τιµές του ξ=0.9*0.9 για τις αναµενόµενες φορτίσεις των γεννητριών. Για τιµή του ξ
ίση µε 0.96, nch=ndch=0.98, υπάρχει ένα τουλάχιστον ζεύγος φορτίσεων για το οποίο παρουσιάζεται
συµφέρουσα η κυκλική αποθήκευση. Έτσι στην οριακή περίπτωση στην οποία το φορτίο σε µία
µονάδα είναι 360kW και χρησιµοποιείται ενέργεια, ενώ αποθηκεύεται ενέργεια όταν 2 µονάδες
έχουν φορτίο ίσο µε 210kW υπάρχει όφελος αφού ικανοποιείται η ανισότητα (6.68). Για αυτήν την
περίπτωση η βέλτιστη ισχύς της αποθηκευτικής διάταξης, xopt, όπως υπολογίζεται από την (6.65),
θα είναι 12.5kW η οποία όµως θα επιφέρει οριακή βελτίωση της κατανάλωσης καυσίµου και κατά
συνέπεια του κόστους παραγωγής.
Είναι φανερό λοιπόν ότι δε συµφέρει να γίνει η αποθήκευση ενέργεια στο χαµηλότερο φορτίο των
360 kW σε σχέση µε το φορτίο των 420 kW, λόγω της χαµηλότερης φόρτισης των µονάδων.
Εποµένως κριτήριο πρέπει να είναι σε τέτοιες περιπτώσεις η αναµενόµενη φόρτιση των γεννητριών
κι όχι το αναµενόµενο φορτίο του θερµικού σταθµού.
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Αποτελέσµατα από εφαρµογή των παραπάνω µεθοδολογιών

Στη συνέχεια υπολογίστηκαν αποτελέσµατα από εφαρµογή των παραπάνω µεθοδολογιών σε
χαρακτηριστικές ηµέρες από αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και από το µεταβλητό κόστος
παραγωγής του ΣΗΕ Κρήτης. Ο ρυθµός φόρτισης –εκφόρτισης καθώς και οι αρχικές συνθήκες
περιεχοµένου βρίσκονται σε συµφωνία µε τον Πιν. 6-9 µε τις προεπιλεγµένες τιµές αποθήκευσης
ενέργειας του λογισµικού. Από τα παρουσιαζόµενα αποτελέσµατα για όλες τις αγορές ενέργειας
αποδεικνύεται ότι δεν είναι ασφαλής κανόνας η χρήση υψηλών τιµών για την εξέταση αν συµφέρει
η κυκλική αποθήκευση ενέργειας, αλλά περισσότερο ενδιαφέρει η ύπαρξη πολύ χαµηλού κόστους
αποθήκευσης και υψηλού οφέλους χρήσης µέσα στην ίδια ηµέρα παρά η ύπαρξη γενικά υψηλού
µέσου όρου τιµών στην ηµέρα αυτή.
6.4.5.1 Συµµετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Για το έτος 2003 και το χρηµατιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας του Άµστερνταµ, Amsterdam Power
Exchange (ApX), µελετήθηκαν κάποιες χαρακτηριστικές ηµέρες ως προς την οικονοµική επίδραση
που θα µπορούσε να έχει µία αποθηκευτική διάταξη σε τέτοιες συνθήκες αγοράς. Η 24-ωρη
χρονοσειρά τιµών για τις ηµέρες που εξετάστηκαν παρουσιάζεται στο Γράφηµα 6.6. Από αυτό το
γράφηµα είναι φανερό ότι η συγκεκριµένη αγορά για το έτος 2003 παρουσίαζε πολύ έντονες
διακυµάνσεις οι οποίες θα µπορούσαν να επιφέρουν σηµαντικά οφέλη αν τις αξιοποιούσε κάποιος
κάτοχος αποθηκευτικής διάταξης όπως παρουσιάζεται στα παρακάτω γραφήµατα.
Χρονοσειρά τιµών ApX.
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Γράφηµα 6.6 Παράσταση των χαρακτηριστικών ηµερών του ApX που εξετάστηκαν για το έτος 2003
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Γράφηµα 6.7 Αποτελέσµατα από την ηµέρα µε τη µικρότερη τυπική απόκλιση τιµών στο ApX
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Γράφηµα 6.8 Αποτελέσµατα από την ηµέρα µε το µικρότερο λόγο ελάχιστης/µέγιστης τιµής αγοράς.
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Γράφηµα 6.9 Αποτελέσµατα από την ηµέρα µε τη µεγαλύτερη διάµεση τιµή αγοράς.
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Γράφηµα 6.10 Αποτελέσµατα από την ηµέρα µε τη δεύτερη µεγαλύτερη τυπική απόκλιση της τιµής
αγοράς.
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Γράφηµα 6.11 Αποτελέσµατα από την ηµέρα µε τη µεγαλύτερη τυπική απόκλιση τιµών αγοράς.

Για το ίδιο αρχικό ποσοστό φόρτισης, όσο αυξάνεται ο ρυθµός φόρτισης/εκφόρτισης (µείωση των
ωρών) αυξάνεται η ωφέλεια από τη χρήση της αποθηκευτικής διάταξης ειδικά όταν το ποσοστό
αρχικού περιεχοµένου είναι χαµηλό. Για 30% αρχικό περιεχόµενο παρατηρείται το µέγιστο όφελος
από τη λειτουργία της αποθηκευτικής διάταξης. Οι διαφορές µεταξύ των περιπτώσεων είναι πιο
εµφανείς όσο αυξάνεται η διακύµανση και των τιµών και ιδιαίτερα όσο αυξάνεται ο λόγος µέγιστης
προς ελάχιστη τιµή της εξεταζόµενης περιόδου. Πιο συγκεκριµένα η σύγκριση των αποτελέσµατων
για τις ηµέρες που εξετάστηκαν, για τους διάφορους ρυθµούς φόρτισης/εκφόρτισης σε σύγκριση µε
τον µικρότερο, εκφόρτιση µέσα σε 20 ώρες, και µε ελάχιστο αρχικό ποσοστό φόρτισης της
αποθηκευτικής διάταξης ίσο µε 30% παρουσιάζονται στον Πιν. 6-10.
Πιν. 6-10 Πολλαπλάσιο όφελος από την αύξηση του ρυθµού εκφόρτισης σε σχέση µε το ρυθµό 1/20 της
χωρητικότητας

Ρυθµός Φόρτισης/Εκφόρτισης
(ώρες)

10

5

2

Ηµέρα προσοµοίωσης
1
2
3
4
5

2
1.98
1.93
1.94
1.97

3.69
3.16
2.73
2.1
3.06

7.31
3.72
4.05
2.12
4.14

Παρατηρείται λοιπόν ότι στις ηµέρες κατά τις οποίες η διακύµανση των τιµών µεταξύ γειτονικών
ωρών είναι σηµαντική τότε παρουσιάζονται αισθητά βελτιωµένα οικονοµικά αποτελέσµατα, έως
και 7 φορές, ακόµη και για περιόδους µε χαµηλές τιµές, όπως η πρώτη ηµέρα, αν αυξήσουµε το
ρυθµό εκφόρτισης της αποθηκευτικής διάταξης. Αν και στην 4η µέρα που προσοµοιώθηκε, της
οποίας τα αποτελέσµατα φαίνονται στο Γράφηµα 6.10, υπάρχει υψηλή τυπική απόκλιση από την
µέση τιµή της ηµέρας, το γεγονός ότι για αρκετές ώρες οι τιµές είναι σταθερές δεν ευνοούν τη
σηµαντική αύξηση των κερδών σε σχέση µε ηµέρες µε υψηλές τιµές όσο αυξάνεται ο ρυθµός
φόρτισης/εκφόρτισης, καθώς δεν είναι εύκολη η φόρτιση/εκφόρτιση µέρους του περιεχοµένου της
αποθηκευτικής διάταξης σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Επιπρόσθετα για τις περιπτώσεις µε
χαµηλό ρυθµό φόρτισης εκφόρτισης γίνεται καλύτερη αξιοποίηση του αρχικού πλάνου
αποθήκευσης ενέργειας χωρίς το διορθωτικό αλγόριθµο, εποµένως τα κέρδη από την εκµετάλλευση
της αποθηκευτικής διάταξης είναι ήδη σηµαντικά σε ηµέρες υψηλού κόστους ώστε ο
πολλαπλασιασµός των κερδών µε την αύξηση του ρυθµού φόρτισης/εκφόρτισης να µην είναι τόσο
µεγάλος.
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Τα αυξηµένα κέρδη από την αύξηση του ρυθµού φόρτισης δικαιολογούνται καθώς στις ώρες µε τη
µεγαλύτερη διαφορά κόστους µεταξύ φόρτισης και εκφόρτισης η ισχύς που ανταλλάσσεται είναι
σηµαντικά µεγαλύτερη.
Έτσι αν και δεν είναι εφικτό να εκµεταλλευτεί κανείς το πλήρες 24ώρο όταν ο ρυθµός αυτός είναι
υψηλός, η µεγαλύτερη ισχύς που ανταλλάσσεται αυξάνει σηµαντικά τα κέρδη, ειδικά όσο αυξάνει
το αρχικό ποσοστό φόρτισης και χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος διόρθωσης της υπό-ενότητας 6.4.3.
Χαρακτηριστικά η αύξηση του οφέλους εξαιτίας της χρήσης του προτεινόµενου αλγόριθµου
διόρθωσης και για αρχικό περιεχόµενο 90% δίνει τα αποτελέσµατα του Πιν. 6-11. Τα ποσοστά
αυτά σε κάθε περίπτωση είναι τα µέγιστα ποσοστά αύξησης των κερδών.
Πιν. 6-11 Ποσοστιαία Αύξηση όφελους λόγω αξιοποίησης του αλγορίθµου διόρθωσης σε σχέση µε τη
λειτουργία χωρίς αυτόν.

Ρυθµός Φόρτισης/Εκφόρτισης
(ώρες)

20

10

9.1%
1%
7.3%
26.8%
3.1%

69.2%
3%
21.3%
32.3%
11.6%

5

2

Ηµέρα προσοµοίωσης
1
2
3
4
5

6.4.5.1.1

192.3%
1.7%
29.3%
11.1%
17.8%

561.5%
2.5%
38.4%
0.5%
52.8%

Οριακές Τιµές Ελληνικού ∆ισυνδεδεµένου Συστήµατος(Ε∆Σ)

Για την πληρότητα των µελετών µελετήθηκαν 3 χαρακτηριστικές ηµέρες από το ελληνικό
σύστηµα για το έτος 2006 οι οποίες παρατίθενται στα παρακάτω γραφήµατα. Για το ίδιο αρχικό
ποσοστό φόρτισης, όσο αυξάνεται ο ρυθµός φόρτισης/εκφόρτισης (µείωση των ωρών) αυξάνεται η
ωφέλεια από τη χρήση της αποθηκευτικής διάταξης ειδικά όταν το ποσοστό αρχικού περιεχοµένου
είναι χαµηλό. Για 30% αρχικό περιεχόµενο παρατηρείται το µέγιστο όφελος από τη λειτουργία της
αποθηκευτικής διάταξης. Οι διαφορές µεταξύ των περιπτώσεων είναι πιο εµφανείς όσο αυξάνεται η
διακύµανση των τιµών καθώς και ο λόγος µέγιστη/ελάχιστη τιµή. Η µεγαλύτερη αξία για την
αποθηκευτική διάταξη, σηµαντικά µεγαλύτερη από τις άλλες δύο περιπτώσεις, παρατηρείται στην
ηµέρα µε τη µεγαλύτερη τυπική απόκλιση από την ηµερήσια µέση τιµή.
Από τα παρακάτω γραφήµατα είναι φανερό ότι σε τέτοιες συνθήκες η αποθήκευση ενέργειας
µπορεί να έχει οφέλη τα οποία όµως είναι πολύ µικρότερα από ότι σε µία αγορά µε έντονες
διακυµάνσεις. Τα αποτελέσµατα που παρατίθενται είναι συγκρίσιµα µόνο µε το Γράφηµα 6.7, µιας
µέρας µε µικρή τυπική απόκλιση στην αγορά του ApX. Σηµαντική αιτία για το χαµηλό όφελος
αποτελεί και η µικρή µέγιστη τιµή του έτους που είναι µικρότερη από 90 €/MWh.
Τα αποτελέσµατα από τις τιµές του Ε∆Σ σε κάποιες ηµέρες είναι συγκρίσιµα µε εκείνα από
κάποιον οικιακό καταναλωτή ο οποίος εφαρµόζει κυκλική αποθήκευση, µε αποθήκευση κατά τις
βραδινές ώρες και χρήση κατά τις ηµέρες του κανονικού τιµολογίου. Το αναµενόµενο όφελος θα
δίνεται από την (6.72). Για τα ισχύοντα τιµολόγια της ∆ΕΗ του Πιν. 6-12 το αναµενόµενο ανά kWh
οικονοµικό όφελος από την κυκλική αποθήκευση θα είναι 1.17€ct/kWh.
Όφελος= Ηµερήσια Χρέωση- Νυχτερινή Χρέωση/ξ
Πιν. 6-12 Εφαρµοζόµενο τιµολόγιο για τον οικιακό καταναλωτή [290]

Ηµερήσια Χρέωση τιµολόγιο Γ1
Νυχτερινή Χρέωση τιµολόγιο

6.987 €ct/kWh
4.655 €ct/kWh ώρες 23.00-07.00

(6.72)
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Γράφηµα 6.12 Ηµερήσια αξία αποθηκευτικής διάταξης για την µέση ωριαία τιµή του Ε∆Σ το έτος
2006.
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Γράφηµα 6.13 Ηµερήσια αξία αποθηκευτικής διάταξης για την ηµέρα µε την µεγαλύτερη τιµή
τυπικής απόκλισης οριακών τιµών του Ε∆Σ το έτος 2006.
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Γράφηµα 6.14 Αποτελέσµατα από την ηµέρα που παρουσίασε τη µέγιστη τιµή από τις οριακές τιµές
του Ε∆Σ για το 2006
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6.4.5.2

Συµµετοχή της αποθηκευτικής διάταξης για αυτόνοµο σύστηµα περίπτωση
Κρήτης.
Σε αυτή την περίπτωση η διαφορά της ισχύος που απαιτείται από την αποθηκευτική διάταξη θα
επιφέρει διαφορά στη φόρτιση των µονάδων η οποία για µεγάλες τιµές ισχύος µπορεί να επηρεάσει
περισσότερες από µία µονάδες. Για να υπάρχουν ακριβέστερα αποτελέσµατα, αντίθετα µε τις
προηγούµενες περιπτώσεις θεωρήθηκε ότι η χωρητικότητα της αποθηκευτικής διάταξης είναι
20MWh και ότι η ισχύς για τους ρυθµούς εκφόρτισης που χρησιµοποιήθηκαν δίνεται από τον Πιν.
6-13. Λόγω της σηµαντικής διαφοράς ισχύος κρίθηκε σκόπιµο να υπολογιστεί η αξία της αλλαγής
της φόρτισης του συστήµατος και χρησιµοποιήθηκε ο αλγόριθµος του Σχ. 3.2 κατά την ποσότητα
που αντιστοιχεί στο κάθε σενάριο.
Πιν. 6-13 Σενάρια Ισχύος της αποθηκευτικής διάταξης που χρησιµοποιήθηκαν

Ρυθµός φόρτισης /εκφόρτισης

2
5
10
20

Ισχύς (MW)

10
4
2
1

Χρησιµοποιήθηκαν 4 χαρακτηριστικές ηµέρες:
Μία χειµωνιάτικη ηµέρα µε αποκοπή αιολικής παραγωγής αλλά και υψηλή µέγιστη τιµή κόστους
παραγωγής. Τα σχετικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Γράφηµα 6.15.
Μια ανοιξιάτικη ηµέρα µε χαµηλό φορτίο. Αυτή η ηµέρα παρουσιάζει χαµηλότερη µέγιστη τιµή
από το χειµώνα και περιόδους αποκοπής αιολικής παραγωγής. Τα σχετικά αποτελέσµατα
παρουσιάζονται στο Γράφηµα 6.16.
Μία καλοκαιρινή ηµέρα µε µικρό εύρος τιµών και χαµηλή µέγιστη τιµή, της οποίας τα
αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Γράφηµα 6.17.
Μία καλοκαιρινή ηµέρα µε υψηλή µέγιστη τιµή και υψηλή διακύµανση, της οποίας τα
αποτελέσµατα από την εφαρµογή του αλγορίθµου παρουσιάζονται στο Γράφηµα 6.18.
Για το εξεταζόµενο σύστηµα τα αποτελέσµατα είναι βελτιωµένα για µικρότερο αρχικό ποσοστό
πλήρωσης της αποθηκευτικής διάταξης, αλλά για το ίδιο επίπεδο ισχύος, η διαφορά ανάµεσα στα
θεωρούµενα ποσοστά πλήρωσης δεν είναι τόσο εντυπωσιακή όσο στις περιπτώσεις των αγορών
ενέργειας. Περισσότερο εντυπωσιακή είναι η µείωση της αξίας της αποθήκευσης όσο µειώνεται η
ισχύς της αποθηκευτικής διάταξης καθώς µειώνεται και η επίπτωση στη µεταβολή της παραγωγής
µεγάλου αριθµού µονάδων. Σε σύγκριση µε την περίπτωση του ∆ΕΣΜΗΕ, το όφελος για ηµέρες µε
αντίστοιχη συµπεριφορά είναι υψηλότερο, αλλά σε καµία περίπτωση τόσο υψηλό όσο στην
περίπτωση των υψηλών τιµών της αγοράς του ApX.
Επιβεβαιώνεται και σε αυτό το σύστηµα, για την ίδια ισχύ ανταλλαγής ενέργειας, ότι η αξία της
κυκλικής αποθήκευσης εξαρτάται σηµαντικά από τη διαφορά µέγιστης και ελάχιστης τιµής µέσα
στην ηµέρα. Σε περιόδους κατά τις οποίες η αποθήκευση ενέργειας συνεισφέρει στην αποφυγή
αποκοπής αιολικής παραγωγής και συνάµα η µέγιστη τιµή οφέλους από τη χρήση αγγίζει τα 85
€/MWh, υπάρχει σηµαντικό όφελος από την υιοθέτηση της κυκλικής αποθήκευσης. Όταν µειώνεται
η µέγιστη τιµή της ηµέρας µε κάποιες ώρες αποκοπής αιολικής παραγωγής, το παράδειγµα της
ανοιξιάτικης ηµέρας, µειώνεται και το µέγεθος του σχετικού οφέλους ειδικά όσο µειώνεται και η
ισχύς. Πολύ µικρότερα είναι τα οφέλη σε µία ηµέρα µε µικρή διακύµανση τιµών και µικρό µέγιστο
όφελος. Αυτό είναι το παράδειγµα της καλοκαιρινής Κυριακής που εξετάζεται στο Γράφηµα 6.17.
Το όφελος είναι µέχρι και 10 φορές µικρότερο από ότι στη χειµερινή ηµέρα. Ακόµη και σε ηµέρα
µε µεγαλύτερη διακύµανση όπως η 4η και τον υψηλότερο µέσο όρο για το µήνα Ιούλιο, το γεγονός
ότι οι τιµές είναι γενικά υψηλές και για την αποθήκευση ενέργειας, αφού χρησιµοποιούνται
θερµικές µονάδες µειώνει σηµαντικά το όφελος από την κυκλική αποθήκευση σε σχέση µε ηµέρες
µε χαµηλότερες τιµές αλλά τη δυνατότητα εκµετάλλευσης αποκοπτόµενης ενέργειας
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Γράφηµα 6.15 Αποτελέσµατα επίπτωσης αποθηκευτικής διάταξης στην 1η ηµέρα που εξετάστηκε.
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Γράφηµα 6.16 Αποτελέσµατα επίπτωσης αποθηκευτικής διάταξης στη 2η ηµέρα που εξετάστηκε.
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Γράφηµα 6.17 Αποτελέσµατα επίπτωσης αποθηκευτικής διάταξης στην 3η ηµέρα που εξετάστηκε.
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Γράφηµα 6.18 Αποτελέσµατα επίπτωσης αποθηκευτικής διάταξης στην 4η ηµέρα που εξετάστηκε
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Αποθηκευτική ∆ιάταξη για παροχή στρεφόµενης εφεδρείας.

Από τις βιβλιογραφικές πηγές για την αποθήκευση ενέργειας µία πολύ σηµαντική οµάδα
εφαρµογών είναι η ενίσχυση της στρεφόµενης εφεδρείας του συστήµατος, στο οποίο συνδέονται.
Ειδικότερα σε αυτόνοµα ΣΗΕ µε υψηλή διείσδυση ΑΠΕ µία τέτοια λειτουργία είναι πάρα πολύ
σηµαντική καθώς είναι εφικτό η αποθηκευτική διάταξη να συµβάλλει στην αποφυγή εκκίνησης
µονάδων αλλά και στην αποθήκευση τυχόν περίσσειας ηλεκτρισµού παραγόµενου από ΑΠΕ.
Άλλωστε η αποφυγή λειτουργίας µονάδας αντί της επιπεδοποίησης της αιχµής είναι πιο
προσοδοφόρα όπως αποδεικνύεται και µε εφαρµογή που περιγράφεται στην εργασία [291].
Όταν µία αποθηκευτική διάταξη αποθηκεύει ενέργεια τότε σε περίπτωση βλάβης κάποιου
στοιχείου του εξοπλισµού π.χ βλάβη γεννήτριας, η διάταξη µπορεί να παύσει να αποθηκεύει
ενέργεια µέχρι να µπορέσει το σύστηµα παραγωγής να αντιµετωπίσει αυτήν την βλάβη µε εκκίνηση
άλλης µονάδας ή άλλους κατάλληλους χειρισµούς του διαχειριστή. Αν η αποθήκευση είναι σε
µορφή ηλεκτρικής ενέργειας τότε σε κάποια περίπτωση έκτακτης ανάγκης η αποθηκευτική διάταξη
µπορεί να αποδώσει σύντοµα ενεργό και άεργο ισχύ στο δίκτυο, εκτός από το να σταµατήσει να
αποθηκεύει. Έτσι επιταχύνεται η αντίδραση του συστήµατος σε ένα τέτοιο συµβάν περιορίζοντας
τις διακοπές τροφοδοσίας των υπολοίπων καταναλωτών και αποφεύγοντας γενικευµένες διακοπές
Οµοίως ελεγχόµενα φορτία και οι διατάξεις µετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας σε άλλο αγαθό και
αποθήκευσή του µπορούν να µειώσουν την κατανάλωση τους µε κατάλληλη αποζηµίωση σε
περίπτωση σφάλµατος, όπως εξετάστηκε στην περίπτωση των µικροδικτύων στο κεφάλαιο 4, µε
θετικές επιπτώσεις στην ασφάλεια του συστήµατος.
Για την ικανότητα παροχής εφεδρείας από µία αποθηκευτική διάταξη έχει σηµασία η ισχύς που
µπορεί να αποδώσει η αποθηκευτική διάταξη σε συγκεκριµένο µικρό χρονικό διάστηµα το οποίο
εξαρτάται από :
Α) Το χρόνο αντίδρασης στο πρόβληµα το οποίο παρουσιάζεται και καλείται να λυθεί από την
αποθηκευτική διάταξη
Β) Το χρόνο για την εναλλακτική λύση στο πρόβληµα το οποίο προκύπτει, π.χ την εκκίνηση µίας
νέας µονάδας, και στον οποίο θα πρέπει να είναι ικανή η αποθηκευτική διάταξη να προσφέρει το
έλλειµµα ισχύος,
Εποµένως για τις αποθηκευτικές διατάξεις στο Α) ερώτηµα είναι σε πόσο χρόνο µπορούν να
ενταχθούν στο δίκτυο µε δεδοµένη την κατάσταση λειτουργίας τους στην εξεταζόµενη στιγµή.
Η απάντηση στο Β) ερώτηµα είναι πόσα kW µπορεί να δώσει ή να µειώσει την απορρόφηση από
το δίκτυο µία αποθηκευτική διάταξη σε χρόνο dt. Ο χρόνος αυτός είναι ο απαιτούµενος χρόνος για
την αντιµετώπιση του προβλήµατος π.χ για την εκκίνηση µίας από τις µη ενταγµένες µονάδες και
µπορεί να είναι ίσος π.χ. µε 5 λεπτά.
Ειδικά ο χρόνος για την περίπτωση Β) είναι εκείνος που καθορίζει την απαιτούµενη µέγιστη
παρεχόµενη ισχύ από τις διατάξεις. Η ικανότητα παρεχόµενης ισχύος για στρεφόµενη εφεδρεία που
µπορεί να διατεθεί από τις αποθηκευτικές διατάξεις και τα ελεγχόµενα φορτία ορίζεται ως
MAX

Pst

( t ) , είτε ως παραγωγή είτε ως µείωση της κατανάλωσης.

Από τις διατάξεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας του πίνακα Πιν. 6-4 τρεις είναι οι
κυριότερες που µπορούν να αξιοποιηθούν γι’ αυτό το σκοπό ανάλογα µε το µικρότερο χρόνο
αντίδρασης τους όταν είναι σε κατάσταση ηρεµίας, δεν αποθηκεύουν ή χρησιµοποιούν δηλαδή
ενέργεια.
Α) Flywheels-Στρεφόµενες µάζες
B) Μπαταρίες
Γ) Αντλησιοταµίευση.
Οι στρεφόµενες µάζες, flywheels, µπορούν να αποδώσουν σηµαντική ποσότητα ισχύος για µικρό
χρονικό διάστηµα, µε σχετικά µικρό χρόνο εκκίνησης. Ένα επίσης σηµαντικό πλεονέκτηµά τους
είναι ότι εύκολα µπορούν να δηµιουργηθούν συστοιχίες στρεφόµενων µαζών ώστε να αυξηθεί η
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δυνατότητα παροχής ισχύος. Ο χρόνος παροχής ισχύος και το µέγεθος της παρεχόµενης ισχύος
είναι µεγέθη σχεδόν αντιστρόφως ανάλογα, όπως χαρακτηριστικά παρουσιάζει το παρακάτω Σχ.
MAX

Pst

(t )

που µπορεί να αποδοθεί από
6.1 [292] για συστοιχία 10 flywheels των 250kW. Η ισχύς
την στρεφόµενη µάζα είναι σχεδόν αντιστρόφως ανάλογη του χρόνου εκφόρτισης. ∆εδοµένου το
ενεργειακό περιεχόµενο της διάταξης παραµένει σταθερό ανεξάρτητα από το χρόνο εκφόρτισης της
MAX

Pst

(t )

διάταξης, η ισχύς
εξαρτάται από το ποσοστό φόρτισης του Flywheel, τον απαιτούµενο
χρόνο και περιορίζεται από την ισχύ των µετατροπέων διασύνδεσης του flywheel µε το δίκτυο.

Σχ. 6.1 Η ισχύς ενός Flywheel ως συνάρτηση του χρόνου.
MAX

που µπορεί να αποδοθεί από µία διάταξη µπαταριών σε ένα µικρό
Β) Η µέγιστη ισχύς Pst
χρονικό διάστηµα είναι η µικρότερη από τις παρακάτω τιµές:
Ισχύς του αντιστροφέα διασύνδεσης της µπαταρίας στο δίκτυο
Ισχύς που αντιστοιχεί στο µέγιστο ρεύµα που µπορεί να δώσει ή να πάρει η µπαταρία χωρίς να
υπερθερµανθεί ή χωρίς να καταστραφούν οι οπλισµοί της. Αυτή εξαρτάται από τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της µπαταρίας, όπως αυτά δίνονται από τον κατασκευαστή της. Αν το χρονικό
διάστηµα για την παροχή της στρεφόµενης εφεδρείας είναι µικρότερο από εκείνο για το οποίο
έχουµε δεδοµένα για την ισχύ που µπορεί να παρέχει η αποθηκευτική διάταξη, ως µέγιστη ισχύς θα
θεωρείται εκείνη που θα αντιστοιχεί στο µικρότερο χρονικό διάστηµα για το οποίο έχουµε κάποια
πληροφορία. Για παράδειγµα αν γνωρίζουµε την ισχύ για διάστηµα 10 λεπτών και το ζητούµενο
διάστηµα είναι 5 λεπτά θα χρησιµοποιούµε την ισχύ που αντιστοιχεί στα 10 λεπτά ώστε να είµαστε
στην ασφαλή πλευρά των υποθέσεων µας. Αν το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα είναι µεγαλύτερο
από εκείνο στο οποίο έχουµε κάποια πληροφορία για τη µέγιστη ισχύ της µπαταρίας, τότε θα
χρησιµοποιηθούν οι εξισώσεις της 6.3.1 για τον προσδιορισµό της µέγιστη ισχύος, η οποία θα είναι
προφανώς µικρότερη.
Ισχύς η οποία µπορεί να δοθεί από την µπαταρία όταν αυτή βρίσκεται σε συγκεκριµένη
κατάσταση φόρτισης στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήµατος dt µε βάση τις εξισώσεις της
υπό- ενότητας 6.3.1.

(t )

Όσο µεγαλύτερο το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την παροχή στρεφόµενης εφεδρείας,
τόσο µικρότερη είναι η ισχύς που µπορεί να αποδοθεί λόγω του ενεργειακού περιεχοµένου της
µπαταρίας. Η χωρητικότητα όµως σε ενέργεια αυξάνεται όσο µειώνεται ο ρυθµός εκφόρτισης της
µπαταρίας και σε χρόνο 2dt η ισχύς που µπορεί να ανταλλάξει η µπαταρία µε το δίκτυο είναι
µεγαλύτερη από το 50% της ισχύος που µπορεί να ανταλλάξει η µπαταρία σε χρόνο dt όπως
παρουσιάζεται και από τις εξισώσεις στην υπό-ενότητα 6.3.1.
Γ) Αντλησιοταµίευση
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Αν ο Υδροηλεκτρικός Σταθµός (ΥΗΣ) δε λειτουργεί τότε ο χρόνος εκκίνησης είναι σηµαντικά
µεγαλύτερος από εκείνο των µπαταριών και των Flywheels, αλλά συνήθως είναι σηµαντικά
µικρότερος από εκείνον µιας θερµικής µονάδας. Τυπικοί χρόνοι είναι της τάξης 1-5 min.
Αν όµως ο ΥΗΣ λειτουργεί σε µικρότερη από την ονοµαστική ισχύ µπορεί να παράγει µεγαλύτερη
ισχύ ίση µε την διαθέσιµη µέγιστη, συµβάλλοντας στην παροχή στρεφόµενης εφεδρείας. Ο χρόνος
µετάβασης από το ελάχιστο στο µέγιστο είναι της τάξης του 1 min. Σε µία τέτοια περίπτωση το
πρόβληµα είναι η µείωση της απόδοσης µετατροπής του υδροστροβίλου.
Αν η διάταξη λειτουργεί ως άντληση, τη στιγµή που απαιτείται στρεφόµενη εφεδρεία, τότε µπορεί
να µειωθεί η ποσότητα νερού που αντλείται και µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα η µονάδα να
λειτουργεί ως ΥΗΣ. Αυτό ο χρόνος στην περίπτωση του αντιστρέψιµου ΥΗΣ (Reversible Hydro
Turbine) είναι ο χρόνος µετάβασης από την παραγωγή στην άντληση και είναι διπλάσιος από το
χρόνο εκκίνησης από ηρεµία. Η τεχνική χρήσης διπλής σωλήνωσης µπορεί να µειώσει σηµαντικά
το χρόνο αντίδρασης µε αισθητά καλύτερα αποτελέσµατα.
Η µέγιστη παρεχόµενη ισχύς από την αντλησιοταµίευση είναι σχεδόν σταθερή µε το χρόνο εκτός
εάν η ποσότητα του νερού που έχει αποθηκευτεί είναι σηµαντικά µικρότερη από εκείνη που
απαιτείται για την παραγωγή της ονοµαστικής ισχύος στο συγκεκριµένο διάστηµα. Έτσι
ανεξάρτητα αν το χρονικό διάστηµα είναι 5 ή 6 λεπτά η ισχύς που µπορεί να αποδοθεί είναι η ίδια
στο δίκτυο και µεταβάλλεται µόνο η ποσότητα του νερού που αποθηκεύεται ή χρησιµοποιείται και
η παρεχόµενη ποσότητα ενέργειας.

6.5.1

Μεταβολή του προβλήµατος ένταξης µονάδων λόγω της συνεισφοράς των
αποθηκευτικών διατάξεων στη στρεφόµενη εφεδρεία

Ανεξάρτητα από τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο αποθήκευσης για τη συνεισφορά στην παροχή της
στρεφόµενης εφεδρείας, οι διατάξεις αποθήκευσης καλούνται να προσφέρουν για τη χρονική
περίοδο t, την ποσότητα st_sr(t) προκειµένου να συνεισφέρουν στις απαιτήσεις εφεδρείας για
εκείνη τη χρονική στιγµή, spin_res(t). Η ποσότητα που οι αποθηκευτικές διατάξεις θα πρέπει να
µπορούν να συνεισφέρουν θα πρέπει να ικανοποιεί την (6.73). Η ικανοποίηση αυτής της ανίσωσης
εξασφαλίζει ότι οι µονάδες αποθήκευσης θα δρουν µόνο ως µονάδες εφεδρείας κι εφ’ όσον
χρειαστεί θα ανταλλάξουν ενέργεια µε το δίκτυο, ενώ οι θερµικές µονάδες που καλούνται να
ενταχθούν θα πρέπει να ικανοποιούν τουλάχιστον το φορτίο. Η µέγιστη ποσότητα συνεισφοράς της
MAX

αποθηκευτικής διάταξης περιορίζεται επίσης από την ποσότητα Pst
st _ sr (t ) ≤ spin _ res (t )

(6.73)

st _ sr (t ) ≤ P MAX
st

(6.74)

(t )

, σύµφωνα µε την (6.74).

Έτσι λοιπόν από τις Ν θερµικές µονάδες ενός συστήµατος παραγωγής, οι εντασσόµενες µονάδες
από ένα πρόγραµµα ένταξης µονάδων θα πρέπει να µπορούν να ικανοποιούν την παρακάτω σχέση
(6.75), όπου η ποσότητα Pl(t) δηλώνει το φορτίο που προκύπτει ως διαφορά της προβλεπόµενης
ζήτησης και της προβλεπόµενης παραγωγής από ΑΠΕ σύµφωνα µε την (6.76).
N

∑ ui ,t ⋅ PiMAX ≥ Pl (t ) + spin _ res(t ) − st _ sr (t )

i =1

Pl(t)=Load(t)RES_prod(t)

(6.75)

(6.76)

Το ποσοστό της στρεφόµενης εφεδρείας το οποίο καλούνται να ικανοποιούν οι αποθηκευτικές
διατάξεις εξαρτάται από την πολιτική που αποφασίζεται να ακολουθηθεί στο σύστηµα, δηλαδή εάν
είναι επιθυµητό οι θερµικές µονάδες να ικανοποιούν το µεγαλύτερο µέρος της ζήτησης για
στρεφόµενη εφεδρεία ή όχι και από τη µέγιστη ικανότητα παροχής ισχύος σε µικρό χρονικό
διάστηµα από τις µονάδες παραγωγής.
Εξετάστηκαν οι παρακάτω 2 περιπτώσεις.
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Ι) το ΣΗΕ της Κύθνου και διαφορετικές παραδοχές για τη στρεφόµενη εφεδρεία και τη
συνεισφορά της αποθηκευτικής διάταξης σε αυτήν.
ΙΙ) το ΣΗΕ της Κρήτης για το οποίο εξετάζεται η δυνατότητα µείωσης της αβεβαιότητας
εκτίµησης του φορτίου προς τις θερµικές µονάδες µε τη χρήση κατάλληλα επιλεγµένων
αποθηκευτικών διατάξεων.

6.5.2

Αποτελέσµατα από εφαρµογή στο ∆ίκτυο της Κύθνου

Ένα χαρακτηριστικό αυτόνοµα σύστηµα στη χώρα µας το οποίο διαθέτει αποθηκευτική διάταξη
είναι το ΣΗΕ Κύθνου, µε ισχύ 400kW/500kWh. Σε αυτό το σύστηµα µελετήθηκαν τα παρακάτω 3
σενάρια για τη συµβολή της αποθηκευτικής διάταξης στην παροχή στρεφόµενης εφεδρείας και
πραγµατοποιήθηκε η σύγκρισή τους µε την Πραγµατική Λειτουργία [77].
1. Ένταξη µονάδων χωρίς εφεδρεία λόγω βλάβης µονάδας παρά µόνο λόγω αβεβαιότητας
φορτίου και παραγωγής από ΑΠΕ.
2. Ένταξη µονάδων λαµβάνοντας υπ’ όψιν όχι µόνο την αβεβαιότητα από τις προβλέψεις,
αλλά και εφεδρεία για την αντιµετώπιση βλάβης µονάδας αποφεύγοντας φόρτιση
µονάδων µικρότερη από το 30%. Το σενάριο αυτό ισοδυναµεί µε το κριτήριο Ν-1 για τις
θερµικές µονάδες του νησιού.
3. Ένταξη µονάδων λαµβάνοντας υπ’ όψιν όχι µόνο την αβεβαιότητα από τις προβλέψεις,
αλλά και την απαιτούµενη ποσότητα εφεδρείας για την αντιµετώπιση βλάβης µονάδας
(σενάριο 2) θεωρώντας ισχύ αποθηκευτικής διάταξης ίση µε 300 kW.
Τα παραπάνω σενάρια λειτουργίας αποτιµήθηκαν τόσο οικονοµικά, όσο και από άποψης στατικής
ασφάλειας χρησιµοποιώντας πραγµατικά δεδοµένα από το συγκεκριµένο ΣΗΕ και το έτος 2002 για
την αιολική παραγωγή, την παραγωγή Φ/Β και των συµβατικών µονάδων και το φορτίο του νησιού.
Για κάθε ένα από τα σενάρια 1-3 η ποσότητα φορτίου την οποία θα πρέπει να µπορούν να
ικανοποιούν οι θερµικές µονάδες που πρέπει να ενταχθούν, ucload(t), θα δίνεται αντίστοιχα από τις
σχέσεις (6.77)-(6.79). Η τιµή spin_res(t) θα περιγράφεται από την οµάδα εξισώσεων (5.1)- (5.3).
ucload (t ) = pl (t ) + spin _ res (t )

(6.77)

Ο περιορισµός για ικανοποίηση της ζήτησης ακόµη και µετά από απώλεια γεννήτριας για τα
σενάρια 2 και 3 αναµένεται να οδηγήσει σε χαµηλότερα σηµεία φόρτισης των γεννητριών που
εντάσσονται. Για την ειδική περίπτωση κατά την οποία το φορτίο είναι πολύ χαµηλό για να
διανεµηθεί σε 2 µονάδες, ενώ µε 1 µονάδα µπορεί να ικανοποιηθεί ο βασικός περιορισµός της
αβεβαιότητας των προβλέψεων, εφαρµόζεται ένας επιπλέον περιορισµός, όπως περιγράφουν οι
δεύτεροι κλάδοι των (6.78) και (6.79). Πιο συγκεκριµένα, επιλέγεται να λειτουργούν 2 µονάδες για
τον κίνδυνο της απώλειας της 1 από αυτές, αν το φορτίο είναι µεγαλύτερο από τη διπλάσια τιµή του
τεχνικού ελαχίστου των µονάδων. Αν το τεχνικό ελάχιστο είναι µεγαλύτερο από το 50% του
MAX

τεχνικού µεγίστου της µονάδας, τότε το αντίστοιχο όριο είναι η τιµή Pi

{
{

}
}}

{
{

.

}
}

⎧⎪max pl (t ) + spin _ res(t ), pl (t ) + max(PiMAX ) , αν pl (t ) > min 2 ⋅ Pimin , PiMAX
ucload (t ) = ⎨
⎪⎩max pl (t ) + spin _ res(t ), min 2 ⋅ Pimin , PiMAX , αν pl (t ) ≤ min 2 ⋅ Pimin , PiMAX

{
{

{

}

{

}

(6.7
8)

⎧⎪max pl(t) + spin_ res(t), pl(t) + max(PiMAX) − st _ sr(t ) , αν pl(t) > min max(2 ⋅ Pimin, st _ sr(t)), PiMAX
ucload(t) = ⎨
⎪⎩max pl(t) + spin_ res(t), min max(2 ⋅ Pimin, st _ sr(t)), PiMAX , αν pl(t) ≤ min max(2 ⋅ Pimin, st _ sr(t)), PiMAX

{

}}

{

}

(6.79)

Η (6.79), αντικατοπτρίζει την επίδραση της αποθηκευτικής διάταξης στο υπάρχον σύστηµα σε
περιπτώσεις υψηλότερης φόρτισης, και τη µείωση της απαίτησης της ισχύος που πρέπει να ενταχθεί
κατά την ποσότητα st_sr(t). Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της χαµηλής φόρτισης των µονάδων
πέραν του περιορισµού που λήφθηκε στην (6.78), συγκρίνεται το µέγεθος της αποθηκευτικής
διάταξης µε τα τεχνικά ελάχιστα και µέγιστα των µονάδων του συστήµατος. Αν αυτό είναι
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µεγαλύτερο από την τιµή 2Pmin, τότε το ΣΗΕ µπορεί να δουλέψει µε 1 µονάδα χωρίς φόβο για την
βλάβη της αφού η αποθηκευτική διάταξη θα αναλάβει µέχρι την εκκίνηση άλλης γεννήτριας.
MAX

Ακόµη και αν η αποθηκευτική διάταξη έχει µεγαλύτερη ισχύ από την τιµή Pi

γεννήτριας, το

MAX
i

γιατί σε διαφορετική
όριο για την ισχύ του πρώτου ή του δεύτερου κλάδου αποτελεί η τιµή P
περίπτωση η αποθηκευτική διάταξη προσφέρει ισχύ µόνιµα ισχύ στο δίκτυο και όχι σε έκτακτες
περιπτώσεις που είναι το ζητούµενο στο εξεταζόµενο πρόβληµα.
Για την περίπτωση της Κύθνου, µε βάση τα στοιχεία για το περιεχόµενο της αποθηκευτικής
διάταξης στη διάρκεια ενός έτους, η ελάχιστη ισχύς που θα µπορούσε αυτή να αποδώσει σε πολύ
µικρό χρόνο, 5 λεπτών, είναι st_sr(t)=300kW.
Επειδή η Κύθνος έχει όµοιες θερµικές µονάδες, το πρόβληµα της ένταξης των µονάδων
περιορίζεται σε ένα πρόβληµα επιλογής του αριθµού των µονάδων που θα λειτουργήσουν. Αυτός ο
αριθµός δίνεται από την (6.80), ενώ η τιµή spin_perc χρησιµοποιείται για να αφεθεί ένα µικρό
περιθώριο πριν από τη µέγιστη ισχύ της µονάδος. Στη συγκεκριµένη εφαρµογή αυτό το νούµερο
θεωρείται ίσο µε 0.98 ενώ η τιµή PMAX=400kW. Το τεχνικό ελάχιστο είναι Pmin=40kW, αλλά εδώ
θα θεωρηθεί ότι µας ενδιαφέρει να µην φορτίζονται οι µονάδες σε ποσοστό µικρότερο του 30%
µόνο και µόνο από το φόβο απώλειας γεννήτριας.

⎡
⎤
ucload (t )
UC _ No = ⎢ MAX
⋅ spin _ perc ⎥⎥
⎢P

(6.80)

Για να γίνει περαιτέρω κατανοητή η χρήση των (6.78) και (6.79), παρουσιάζεται ο αριθµός των
µονάδων που απαιτούνται για την περίπτωση µονό και µόνο της εφεδρείας για την αντιµετώπιση
απώλειας γεννήτριας για τα σενάρια 2 και 3 στον Πιν. 6-14. Είναι φανερό ότι ο αριθµός των
µονάδων για τα σενάρια 2 και 3 είναι τουλάχιστον ίσος µε εκείνον για το σενάριο 1. Μάλιστα είναι
σηµαντικά µεγαλύτερη η ισχύς για την οποία απαιτούνται περισσότερες από 3 µονάδες στο σενάριο
3 σε σχέση µε το σενάριο 2, γεγονός που αντικατροπτίζεται στο κόστος λειτουργίας, όπως θα δούµε
παρακάτω.
Πιν. 6-14 Όρια αλλαγής αριθµού µονάδων εξαιτίας περιορισµού βλάβης γεννήτριας

Αριθµός Μονάδων
1
2
3
4
5

Όρια Σεναρίου 2 (kW)
40
240
400
800
1200

Όρια Σεναρίου 3 (kW)
40
300
700
1100
1500

Λόγω των όµοιων χαρακτηριστικών των µονάδων το σηµείο λειτουργίας θα προκύπτει από
ισοκατανοµή του φορτίου στις µονάδες που τελικώς εντάσσονται.
6.5.2.1 Αποτελέσµατα
Το πραγµατικό κόστος λειτουργίας του συστήµατος της Κύθνου, σύµφωνα µε τα στοιχεία
παραγωγής των θερµικών µονάδων παραγωγής για το έτος 2002 ήταν 522,856 €.
Ο Πιν. 6-15 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα όσον αφορά τη στατική ασφάλεια του συστήµατος σε
περίπτωση βλάβης µονάδας, πραγµατοποιώντας δύο παραδοχές, µία µε την αποθηκευτική διάταξη
να επιδρά όταν παρουσιαστεί πρόβληµα παρέχοντας ενεργό ισχύ στο δίκτυο και µία χωρίς την
παρουσία της. Είναι φανερό ότι η αποθηκευτική διάταξη συµβάλλει ώστε να βελτιωθούν
σηµαντικότατα οι δείκτες στατικής ασφάλειας του δικτύου κατά τουλάχιστον 90% σε σχέση µε τη
λειτουργία χωρίς αυτήν. Μολαταύτα, υπάρχουν ακόµη περίοδοι κατά τις οποίες ενδέχεται ακόµη
και µε την παρουσία της αποθηκευτικής διάταξης να είναι ανεπαρκές το δίκτυο. Ακόµη και µε τη
λειτουργία µε την απαίτηση εκκίνησης µονάδας για την αντιµετώπιση της βλάβης µονάδας
εντοπίζονται περίοδοι ανασφαλούς λειτουργίας, αν δεν υπάρχει η αποθηκευτική διάταξη εξαιτίας
του περιορισµού χαµηλής φόρτισης. Η ενεργός διαχείριση της λειτουργίας της αποθηκευτικής
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διάταξης όπως προτείνεται στο Σενάριο 3 εκµηδενίζει τον κίνδυνο διακοπής τροφοδοσίας σε
περίπτωση βλάβης γεννήτριας µε σαφώς µικρότερο κόστος από το σενάριο 2, όπως χαρακτηριστικά
παρουσιάζει ο Πιν. 6-16. Η µείωση αυτή των ανεπαρκών σηµείων λειτουργίας οφείλεται στο
γεγονός ότι η αποθηκευτική διάταξη ανεβάζει το όριο ισχύος πάνω από το οποίο οι µονάδες
παραγωγής δεν µπορούν να ικανοποιήσουν τη ζήτηση σε περίπτωση βλάβης 1 από αυτές στα
1900 kW, έναντι 1600kW για το σενάριο 2 χωρίς αποθηκευτική διάταξη. Επιπλέον, για χαµηλές
φόρτισης του σταθµού παραγωγής, στην περιοχή 40-240kW, το σύστηµα στο σενάριο 3µπορεί να
λειτουργεί µε µία µονάδα χωρίς κίνδυνο διακοπής τροφοδοσίας, αφού η αποθηκευτική διάταξη
µπορεί να συνεισφέρει µέχρι την εκκίνηση µίας άλλης µονάδας.
Ο εκµηδενισµός αυτός επιτυγχάνεται µε ελαφρά αυξηµένο κόστος από το σενάριο 1, το
οικονοµικότερο σενάριο λειτουργίας, το οποίο ακόµη και µε την παρουσία της αποθηκευτικής
διάταξης θα βρίσκονταν περίοδοι κατά τις οποίες δεν θα ήταν εφικτό να προσφέρει στατικά
ασφάλεια. Αιτία για αυτήν τη µικρή αύξηση κόστους στο σενάριο 3 είναι ο αυξηµένος αριθµός των
µονάδων που απαιτούνται και το χαµηλότερο σηµείο λειτουργίας τους, το οποίο έχει σαν
αποτέλεσµα την λειτουργία τους µε µικρότερο βαθµό απόδοσης. Σε κάθε περίπτωση το κόστος
λειτουργίας για τα σενάρια 1 και 3 θα ήταν µικρότερο από εκείνο της πραγµατικής λειτουργίας του
συστήµατος.
Πιν. 6-15 Αποτελέσµατα από την ανάλυση στατικής ασφάλειας στο σύστηµα της Κύθνου για τα
εξεταζόµενα σενάρια

Λειτουργία

∆ιαστήµατα –20 λεπτών

Πραγµατική λειτουργία χωρίς
αποθήκευση ενέργειας
Πραγµατική λειτουργία
Σενάριο 1
Σενάριο 1+αποθήκευση
Σενάριο 2
Σενάριο 2+αποθήκευση
Σενάριο 3

∆ιαφορά µε το ∆υσµενές
σενάριο

21910

0

2149
20283
1345
1672
0
0

-90.2%
-7.43%
-93.86%
-92.37%
-100%
-100%

Πιν. 6-16 Οικονοµικά αποτελέσµατα για το σύστηµα της Κύθνου για τα εξεταζόµενα σενάρια

Σενάριο 1
Κόστος Λειτουργίας
∆ιαφορά µε την
πραγµατική λειτουργία
∆ιαφορά µε το
οικονοµικότερο σενάριο

Σενάριο 2

Σενάριο 3

507571.5 €

572305.7€

511585.1€

-2.93%

+9.46%

-2.16%

0

+11.87%

+0.79%

Στην περίπτωση που η χωρητικότητα της αποθηκευτικής διάταξης είναι ίση µε τη µέγιστη
ικανότητα παραγωγής, 400kW, τότε ο αριθµός των µονάδων που απαιτούνται για τη λειτουργία µε
το σενάριο 1 είναι ίσος µε εκείνον του σεναρίου 3. Το κόστος λειτουργίας για αυτά τα δύο σενάριο
είναι ίσο, αλλά το σενάριο 3 παρουσιάζει τα οφέλη στη στατική ασφάλεια του συστήµατος που
παρουσιάστηκαν στον Πιν. 6-15. Η διαφορά κόστους, 4013.6 € το έτος αντιπροσωπεύει την τιµή µε
την οποία πρέπει να συγκριθεί το κόστος επέκτασης της αποθηκευτικής διάταξης κατά 100kW.
Γενικά λοιπόν η αποθηκευτική διάταξη συµβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση της στατικής
ασφάλειας ενός αυτόνοµου δικτύου. Η κατάλληλη διαχείριση της αποθηκευτικής διάταξης για
στρεφόµενη εφεδρεία µπορεί να συµβάλλει τόσο στη µείωση του κόστους παραγωγής αλλά πολύ
πιο σηµαντικά στην αύξηση της στατικής ασφάλειας του συστήµατος αυτού. Η ενεργός διαχείριση
της αποθηκευτικής διάταξης, όπως παρουσιάζεται στο σενάριο 3 συµβάλλει στην αύξηση του
βαθµού στατικής ασφάλειας του δικτύου σε σχέση µε τον παθητικό της ρόλο που έχει στις µέρες
µας, µε µικρή επίδραση στο κόστος λειτουργίας του συστήµατος σε σχέση µε την πλέον οικονοµική
λειτουργία του δικτύου.
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Συµβολή της αποθηκευτικής διάταξης για την διατήρηση ίδιου ποσοστού
στρεφόµενης εφεδρείας λόγω αβεβαιότητας προβλέψεων φορτίου και
αιολικής παραγωγής

Στο κεφάλαιο 5, παρουσιάστηκε η µεθοδολογία για την εκτίµηση της αβεβαιότητας για το φορτίο
προς κατανοµή στις θερµικές µονάδες παραγωγής. Σε αυτήν την υπό-ενότητα διερευνάται η
δυνατότητα που µπορεί να παρέχει µια αποθηκευτική διάταξη για µείωση του εύρους της
αβεβαιότητας του φορτίου προς τις θερµικές µονάδες από διάστηµα εµπιστοσύνης a% σε διάστηµα
εµπιστοσύνης b%. Η αποθηκευτική διάταξη θα παρέχει τη διαφορά της απαιτούµενης στρεφόµενης
εφεδρείας µεταξύ αυτών των δύο περιπτώσεων, χωρίς να συµµετέχει σε οποιαδήποτε άλλη
διαδικασία και χωρίς να αποτιµώνται άλλες πιθανές χρήσεις που αυτή θα µπορούσε να διαθέτει.
Πιο συγκεκριµένα εξετάστηκε αν οι µονάδες που εντάσσονται µε το κριτήριο του a% διαστήµατος
εµπιστοσύνης µπορούν να ικανοποιήσουν τη στρεφόµενη εφεδρεία µε βάση το κριτήριο του
διαστήµατος εµπιστοσύνης του b %, όπως παρουσιάζεται και στην παρακάτω εξίσωση (6.81), όπου
Ucload_a(t), είναι το φορτίο που θα πρέπει να ικανοποιούν οι µονάδες παραγωγής µε βάση το
κριτήριο του διαστήµατος εµπιστοσύνης a%, ενώ Max_act_cap_b(t) είναι η ικανότητα παραγωγής
των µονάδων που ικανοποιούν το διάστηµα εµπιστοσύνης b%. Αν αυτή η διαφορά είναι θετική,
τότε αυτή αντιπροσωπεύει την απαιτούµενη ισχύ από την αποθηκευτική διάταξη ώστε να
αποφευχθεί η εκκίνησης µονάδας µε ισχύ τουλάχιστον ίσης µε bat_store_cap(t).
(6.81)
Bat _ store _ cap(t ) = Ucload _ a(t ) − Max _ act _ cap _ b(t )
Με πραγµατικά δεδοµένα του 2000 για το ΣΗΕ Κρήτης και θεωρώντας a=97% και b=90%
υπολογίστηκαν και παρουσιάζονται :
1. Η µέγιστη ανά µήνα απαιτούµενη ισχύς της αποθηκευτικής διάταξης βάσει της
συνάρτησης (6.81), η οποία παρουσιάζεται στον Πιν. 6-17.
2. Ιστόγραµµα για την συχνότητα που απαιτείται συγκεκριµένη ισχύς αποθηκευτικής
διάταξης για όλο το έτος στο Γράφηµα 6.19. Το ιστόγραµµα παρουσιάζει τη συχνότητα
εµφάνισης για διάφορες τιµές ισχύος της αποθηκευτικής διάταξης για όλη τη διάρκεια
του έτους µε βήµα 0.5MW. Από αυτό το ιστόγραµµα µπορεί να προσδιοριστεί η ισχύς
της αποθηκευτικής διάταξης η οποία µπορεί να ικανοποιήσει συγκεκριµένο ποσοστό των
περιπτώσεων για το οποίο απαιτείται αποθήκευση ενέργειας, π.χ. η ισχύς η οποία για το
90% του έτους µπορεί να ικανοποιηθεί η (6.81), είναι 9.5MW. Για τιµές µεγαλύτερες
από 11.5MW είναι φανερό ότι µειώνεται εµφανώς η συχνότητα της αναγκαιότητας
τέτοιας ισχύος της αποθηκευτικής διάταξης. Σηµαντικές διαφορές υπάρχουν από εποχή
σε εποχή µε θεαµατικότερη εκείνη του φθινοπώρου και χειµώνα, που απεικονίζεται στο
Γράφηµα 6.20, µε το φθινόπωρο να παρουσιάζει σαφώς µικρότερες απαιτήσεις ισχύος
από το χειµώνα. Μάλιστα το πόσο συχνά δεν απαιτείται αποθηκευτική διάταξη για κάθε
µήνα ξεχωριστά παρουσιάζεται στον Πιν. 6-18. Λόγω της σηµαντικά µεγάλης, άνω του
65%, συχνότητας εµφάνισης της τιµής 0 MW, η απεικόνιση της τιµής αυτής δεν θα
καθιστούσε αποτελεσµατική την παρουσίαση των συχνοτήτων των υπολοίπων τιµών στο
σχετικό γράφηµα.
3. Η διαφορά κόστους συγκρίνοντας διάστηµα εµπιστοσύνης για τις προβλέψεις ίσο µε
90% και 97%. Αυτό θα είναι και το όφελος από την εγκατάσταση αποθηκευτικής
διάταξης µε την ισχύ που περιγράφεται στον Πιν. 6-17. Το όφελος ανά µήνα και
συνολικά παρουσιάζεται στον Πιν. 6-19.
Πιν. 6-17 Μέγιστη απαιτούµενη ισχύς αποθηκευτικής διάταξης

Mήνας
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος

Ισχύς (MW)
15.6
15.6
15.3
13.1
15.3

Mήνας
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέµβριος
Οκτώβριος
Νοέµβριος

Ισχύς (MW)
19.3
20
17.4
16.8
13.5
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15.6

Ιούνιος

15.7

∆εκέµβριος

1.8
1.6
Ποσσοτό εµφάνισης (%)

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2

20

19
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11

9
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8

7

6

5

4

3

2

1

0.
01

0

Ισχύς (MW)

Γράφηµα 6.19 Συχνότητα εµφάνισης µη µηδενικής ισχύος αποθηκευτικής διάταξης για το 2000
Φθινόπωρο
Π ο σ ο σ τό Ε µ φ ά νισ η ς (% )

2.4

1.5
1.2
0.9
0.6
0.3

Καλοκαίρι

2
1.6
1.2
0.8
0.4

0.01 1

2

3

4
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8

9

10 11 12 13 14 15 16 17

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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14
15
16
17
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0

0

0 .0

Π ο σ ο σ τό Ε µ φ ά νισ η ς (% )

1.8

Ισχύς (MW)

Ισχύς (MW)

Γράφηµα 6.20 Συχνότητα εµφάνισης µη µηδενικής ισχύος αποθηκευτικής διάταξης για το 2000 για
φθινόπωρο και καλοκαίρι αντίστοιχα
Πιν. 6-18 Συχνότητα απαίτησης µηδενικής χωρητικότητας αποθήκευσης ανά µήνα

Mήνας
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος

Ποσοστό (%)
70.03
61.93
65.05
65.14
66.13
69.58

Mήνας
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέµβριος
Οκτώβριος
Νοέµβριος
∆εκέµβριος

Ποσοστό (%)
50.81
56.05
86.94
66.94
65.28
66.40

Εύκολα παρατηρεί κανείς ότι η ισχύς της αποθηκευτικής διάταξης η οποία µπορεί να ικανοποιήσει
την απαίτηση να γίνεται η επιλογή των µονάδων µε το κριτήριο του διαστήµατος εµπιστοσύνης του
90% δεν υπερβαίνει τα 20 MW για αυτήν την εφαρµογή. Ο συνδυασµός υψηλού φορτίου µε υψηλή
διείσδυση αιολικής ενέργειας όπως παρατηρήθηκε για το µήνα Αύγουστο είναι εκείνος ο οποίος
οδήγησε σε υψηλές τιµές την απαίτηση για την ισχύ της αποθηκευτικής διάταξης. Για την τιµή
αυτή τα οικονοµικά οφέλη παρουσιάζονται στον Πιν. 6-19. Αυτός ο πίνακας αντιπροσωπεύει και το
όφελος από την βελτίωση των µοντέλων πρόβλεψης φορτίου και ανέµου ώστε η στρεφόµενη
εφεδρεία για να ικανοποιεί διάστηµα εµπιστοσύνης 97% να συµπίπτει µε εκείνη που ικανοποιεί το
90% του παλαιότερου µοντέλου πρόβλεψης. Η συνολική ωφέλεια είναι 2,26εκ € κατ’ έτος ή 1.5%
του ετήσιου κόστους λειτουργίας. Η µεγαλύτερη συνεισφορά, αναµενόµενη, λόγω της υψηλότερης
φόρτισης, κατά τους θερινούς µήνες φτάνει έως το 2%.
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Πιν. 6-19 Μηνιαίες διαφορές κόστους λόγω παροχής στρεφόµενης εφεδρείας ίσης µε τη µέγιστη
θεωρούµενη ισχύ της αποθηκευτικής διάταξης.

Mήνας
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέµβριος
Οκτώβριος
Νοέµβριος
∆εκέµβριος
ΣΥΝΟΛΟ

Κόστος (k€) για 90%
12283.9
10612.6
10883.7
10391.1
12039.8
12962.9
16222.8
16052
14775.2
12499.9
10906.8
11255

150,885.8

Κόστος (k€) για 97%

Ποσοστιαία ∆ιαφορά
(%)

12472.7
10788.2
10989.3
10496.8
12204.2
13160.3
16534.2
16368.4
15044.1
12693.4
11022.2
11370.5

1.54
1.65
0.97
1.02
1.37
1.52
1.92
1.97
1.82
1.55
1.06
1.03

153,144.1

1.5

Στη συνέχεια θεωρήθηκαν 3 σενάρια για την αποδιδόµενη ισχύ από την αποθηκευτική διάταξη
ανάλογα µε τη συχνότητα ικανοποίησης της διαφοράς της στρεφόµενης εφεδρείας από την
αποθηκευτική διάταξη.
Α. Αποθηκευτική διάταξη ισχύος 11MW που µπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για τη
διαφορά της στρεφόµενης εφεδρείας για το 95% του έτους και τα σχετικά αποτελέσµατα
παρουσιάζονται στον Πιν. 6-20.
B Αποθηκευτική διάταξη ισχύος 9.5 MW που µπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για τη
διαφορά της στρεφόµενης εφεδρείας για το 90% του έτους και τα σχετικά αποτελέσµατα
παρουσιάζονται στον Πιν. 6-21.
Γ. Αποθηκευτική διάταξη ισχύος 5MW που µπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για τη διαφορά
της στρεφόµενης εφεδρείας για το 80% του έτους µε τα αποτελέσµατα να παρουσιάζονται στον
Πιν. 6-22.
Σε όλες τις περιπτώσεις τα υψηλότερα κέρδη παρουσιάζονται κατά την περίοδο ΙουνίουΣεπτεµβρίου καθότι η φόρτιση του συστήµατος είναι υψηλή και η µείωση της αβεβαιότητας του
φορτίου προς τις θερµικές µονάδες έχει ως αποτέλεσµα να µειώνεται η ανάγκη χρήσης των
ακριβότερων µονάδων του συστήµατος που είναι οι αεριοστρόβιλοι. Το απόλυτο οικονοµικό
όφελος αυξάνει όσο αυξάνει η εγκατεστηµένη ισχύς του συστήµατος, όµως το ανηγµένο όφελος
ανά εγκατεστηµένη ισχύ δεν είναι το ίδιο για τις περιπτώσεις που µελετήθηκαν και παρέχεται από
τον Πιν. 6-23. Παρατηρείται το γεγονός ότι µικρότερη εγκατεστηµένη ισχύ µπορεί να έχει
σηµαντικά οικονοµικά πλεονεκτήµατα σχεδόν διπλάσια από τη µέγιστη ισχύ της αποθηκευτικής
διάταξης. Εποµένως σχετικά ήπιες παρεµβάσεις, µικρή δηλαδή εγκατεστηµένη ισχύς
αποθηκευτικής διάταξης, µπορεί να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµικότητα του
συστήµατος έχοντας αγνοήσει τις πρόσθετες υπηρεσίες που µία αποθηκευτική διάταξη µπορεί να
προσφέρει στο σύστηµα.
Πιν. 6-20 Μηνιαίες διαφορές κόστους λόγω παροχής στρεφόµενης εφεδρείας από αποθηκευτική
διάταξη ισχύος 11 MW.

Mήνας

Κόστος (k€)
για 97%

Κόστος µε αποθηκευτική
διάταξη (k€)

Ποσοστιαία ∆ιαφορά (%)

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος

12472.7
10788.2
10989.3

12295.77
10650.76
10914.1

1.42
1.27
0.68
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Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέµβριος
Οκτώβριος
Νοέµβριος
∆εκέµβριος
ΣΥΝΟΛΟ

10496.8
12204.2
13160.3
16534.2
16368.4
15044.1
12693.4
11022.2
11370.5

10415.54
12049.19
12953.67
16236.01
16156.90
14873.33
12515.08
10923.07
11277.92

0.77
1.27
1.57
1.8
1.29
1.14
1.4
0.9
0.81

153,144.1

151261.3

1.23

Πιν. 6-21 Μηνιαίες διαφορές κόστους λόγω παροχής στρεφόµενης εφεδρείας από αποθηκευτική
διάταξη ισχύος 9.5 MW.

Mήνας
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέµβριος
Οκτώβριος
Νοέµβριος
∆εκέµβριος
ΣΥΝΟΛΟ

Κόστος (k€) για
97%

Κόστος µε
αποθηκευτική διάταξη
(k€)

Ποσοστιαία
∆ιαφορά (%)

12472.7
10788.2
10989.3
10496.8
12204.2
13160.3
16534.2
16368.4
15044.1
12693.4
11022.2
11370.5

12318.02
10668.57
10917.39
10416.51
12063.47
12975.21
16265.91
16191.29
14885.21
12529.57
10926.68
11293.15

1.24
1.11
0.65
0.76
1.15
1.41
1.62
1.08
1.06
1.29
0.87
0.68

153144.3

151451

1.11

Πιν. 6-22 Μηνιαίες διαφορές κόστους λόγω παροχής στρεφόµενης εφεδρείας από αποθηκευτική
διάταξη ισχύος 5 MW.

Mήνας
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέµβριος
Οκτώβριος
Νοέµβριος
∆εκέµβριος
ΣΥΝΟΛΟ

Κόστος (k€) για
97%

Κόστος µε
αποθηκευτική
διάταξη (k€)

Ποσοστιαία
∆ιαφορά (%)

12472.7
10788.2
10989.3
10496.8
12204.2
13160.3
16534.2
16368.4
15044.1
12693.4
11022.2
11370.5

12354.551
10700.184
10931.388
10442.936
12099.393
13021.742
16344.121
16164.336
14949.097
12568.433
10951.932
11300.654

0.95
0.82
0.53
0.51
0.86
1.05
1.15
1.25
0.63
0.98
0.64
0.61

153144.3

151828.767

0.86

Πιν. 6-23 Ανηγµένο όφελος από την εγκατάσταση αποθηκευτικής διάταξης λόγω της µείωσης της
απαιτούµενης στρεφόµενης εφεδρείας.
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Εγκατεστηµένη Ισχύς
(MW)
Ετήσιο όφελος (k€)
Ανηγµένο Ετήσιο
όφελος (€/kW)
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20

11

9.5

5

2258

1882.98

1693.33

1315.533

112.92

171.16

177.22

263.07

Σηµαντική είναι και η επίδραση της αποθηκευτικής διάταξης στη µείωση της αποκοπτόµενης
αιολικής παραγωγής, καθώς απαιτούνται λιγότερες µονάδες για την ικανοποίηση της ζήτησης
µειώνοντας και το άθροισµα των τεχνικών ελαχίστων, άρα και την πιθανότητα για αποκοπή
αιολικής παραγωγής. Τα σχετικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πιν. 6-24. Όσο µεγαλύτερη
είναι η ισχύς της αποθηκευτικής διάταξης, τόσο πιο σηµαντικά είναι τα σχετικά οφέλη
επηρεάζοντας εν µέρει και τα οικονοµικά αποτελέσµατα για τους φθινοπωρινούς και ανοιξιάτικους
µήνες που παρατηρείται µεγαλύτερη ποσότητα αποκοπής αιολικής παραγωγής.
Πιν. 6-24 Αποκοπτόµενη αιολική παραγωγή ανά µήνα (MWh) για τα σενάρια εγκατεστηµένης ισχύος
αποθηκευτικής διάταξης που εξετάστηκαν.

Mήνας
Ιαν
Φεβ
Μάρ
Απρ
Μάιος
Ιούν
Ιούλ
Αύγ
Σεπτ
Οκτ
Νοέµβ
∆εκ
ΣΥΝΟΛΟ

Θεωρούµενη ισχύς αποθηκευτικής διάταξης (MW)
0
20
11
9.5

5

998.3
2268.3
1834.6
1903.9
1078.9
266.7
0
0
42.9
926
1468.6
1831.7

291.8
1257.6
1134.9
1263.1
449.3
44.3
0
0
1.6
395.1
897.3
1030.8

901
2121.6
1750.6
1848.4
982.6
211.1
0
0
42.9
801.9
1399.9
1688.7

901
2121.6
1750.6
1848.4
982.6
211.1
0
0
42.9
801.9
1399.9
1688.7

901
2121.6
1750.6
1903.9
982.6
211.1
0
0
42.9
801.9
1401.6
1688.7

12619.9

6765.8

11748.8

11748.8

11812.9
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Χρήση αποθηκευτικής διάταξης για την παροχή στρεφόµενης
εφεδρείας και µείωση του αποκοπτόµενου ανέµου από
αποθηκευτική διάταξη

Στις προηγούµενες ενότητες εξετάστηκε η λειτουργία της αποθηκευτικής διάταξης για ένα σκοπό
και µόνο, είτε την παροχή στρεφόµενης εφεδρείας, είτε για την κυκλική αποθήκευση της
αποθηκευτικής διάταξης. Παρ’ όλα αυτά µία αποθηκευτική διάταξη µπορεί να υπηρετήσει
περισσότερους από έναν σκοπό σε ένα ΣΗΕ, όπως συζητήθηκε στην ενότητα 6.1. Για αυτό το λόγο,
για το σύστηµα της Κύθνου µελετήθηκε η χρήση τµήµατος της χωρητικότητας της µπαταρίας που
διαθέτει για ενίσχυση της στρεφόµενης εφεδρείας έναντι του ενδεχοµένου βλάβης γεννήτριας και
του υπολοίπου για αποθήκευση αιολικής ενέργειας για αποφυγή αποκοπής ανέµου και χρήσης της
για αποφυγή εκκίνησης µονάδων µε τη βοήθεια ενός συστήµατος κανόνων. ∆ηλαδή η διαχείριση
της αποθηκευτικής διάταξης για εξοµάλυνση ισχύος από µονάδες ΑΠΕ και φορτίου δεν επιτρέπει
την εκφόρτιση της αποθηκευτικής διάταξης περαιτέρω από ένα σηµείο π.χ 50%.
Σε µία τέτοια περίπτωση το πρόβληµα που περιγράφεται στην ενότητα 6.5.2, µεταβάλλεται ως
προς την ποσότητα st_sr(t) και χρησιµοποιείται η (6.79) σε συνδυασµό µε τη σχέση (6.80) για την
εκτίµηση των απαιτούµενων µονάδων για λειτουργία.
Για το υπόλοιπο περιεχόµενο της αποθηκευτικής διάταξης, γίνεται διαχείριση του αποθηκεύοντας
και χρησιµοποιώντας ενέργεια σύµφωνα µε τους παρακάτω κανόνες :
Σε γενικές γραµµές χρήση αποθηκευµένης ενέργειας γίνεται στις εξής περιπτώσεις:
1. Όλες οι µονάδες µαζί δεν αρκούν να εξυπηρετήσουν το φορτίο. Το γεγονός αυτό
αναµένεται να είναι αρκετά σπάνιο και δεν παρατηρήθηκε ποτέ για το έτος 2002 για την
Κύθνο που χρησιµοποιήθηκε στο παράδειγµά µας. Σε µία τέτοια περίπτωση το όφελος
από τη χρήση της αποθηκευτικής διάταξης θα πρέπει να συγκριθεί µε το κόστος
ελεγχόµενων διακοπών των καταναλωτών, ή το κόστος για την ενοικίαση επιπλέον
µονάδας ηλεκτροπαραγωγής.
2. Αποφυγή ένταξης νέας µονάδας, πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι αν για οριακές καταστάσεις
απαιτείται να εντάσσονται επιπλέον µονάδες, αυξάνεται είτε η ποσότητα st_sr(t) για την
πολύ συγκεκριµένη στιγµή ώστε να αποφευχθεί η εκκίνηση της µονάδας.
3. Η µπαταρία έχει γεµίσει και σύµφωνα µε την πρόβλεψη τις επόµενες ώρες θα υπάρχει
περίσσευµα ανέµου, µέρος του οποίου πρέπει να αποθηκευτεί, αλλά η µπαταρία είναι
πλήρης. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν 2 επωφελούµενοι φορείς. Ο
εκµεταλλευόµενος την παραγόµενη ενέργεια από ΑΠΕ, καθώς αποφεύγει την απώλεια
πωλήσεων προς το δίκτυο και ο διαχειριστής του συστήµατος καθώς µπορεί να µειώσει
την παραγωγή από το συµβατικό σταθµό. Σε µία τέτοια περίπτωση, για να
µεγιστοποιηθούν τα οφέλη, επιλύεται πρόβληµα µεγιστοποίησης του οφέλους από τη
χρήση της αποθηκευµένης ενέργειας, βασιζόµενο στη µεγιστοποίηση της (6.61). Πιο
συγκεκριµένα για το έλλειµµα χωρητικότητας τη χρονική στιγµή t1, cap_lack(t1) θα πρέπει
να επιλυθεί το παρακάτω πρόβληµα βελτιστοποίησης-µεγιστοποίησης του οφέλους από τη
χρήση αποθηκευµένης ενέργειας, όπως αυτό περιγράφεται στην (6.82) όπου fuelcost η
συνάρτηση κόστους καυσίµου, όλου του θερµικού σταθµού παραγωγής για ζήτηση P’ και
αριθµό ενταγµένων µονάδων m’. Οι περιορισµοί του προβλήµατος περιγράφονται από τις
(6.83) και (6.84).

{

}

⎧t =t1
⎫
max ⎨ ∑ fuel cos t ( P ' (t ), m ' (t )) − fuel cos t (( P ' (t ) − x(t )), m ' (t )) ⎬
⎩ t =1
⎭
t =t1

∑ x(t ) = cap _ lack (t1 )

(6.83)

0 ≤ x(t ) ≤ P MAX
(t )
st

(6.84)

t =1

(6.82)
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4. Εξετάζεται αν συµφέρει η κυκλική αποθήκευση ενέργειας σύµφωνα µε ότι περιγράφηκε
στην υπό-ενότητα 6.4.4.1.
Αποθήκευση ενέργειας γίνεται στις εξής περιπτώσεις:
1. Όλο το φορτίο µπορεί να ικανοποιηθεί από τις ΑΠΕ, χωρίς τη συµβολή των συµβατικών
γεννητριών. Σε αυτή την περίπτωση η παραγωγή των ανανεώσιµων επαρκεί πλήρως να
καλύψει το φορτίο και την εφεδρεία και πιθανώς υπάρχει και περίσσεια ανέµου. Σε µία τέτοια
περίπτωση, το περίσσευµα της ενέργειας των ΑΠΕ αποθηκεύεται, όσο το επιτρέπει η
αποθηκευτική διάταξη, ενώ τυχόν περίσσεια ανέµου αποκόπτεται. Αυτό σηµαίνει ότι το
σύστηµα δουλεύει 100% µε ΑΠΕ γεγονός το οποίο παρατηρείται γενικά στην Κύθνο
[293].Υπάρχουν δύο ενδεχόµενα :
Α)Όχι µόνο το αναµενόµενο φορτίο προς τις θερµικές µονάδες edload(t) είναι αρνητικό,
αλλά ακόµη και αν ληφθεί υπ’ όψιν η αβεβαιότητα της πρόβλεψης παραγωγής από ΑΠΕ
και του φορτίου, το τελικό φορτίο που θα πρέπει να ικανοποιούν οι τοπικές µονάδες,
ucload(t) είναι επίσης αρνητικό. Σε µία τέτοια περίπτωση δεν είναι αναγκαίο να
λειτουργήσει κάποια γεννήτρια, ενώ η αποθηκευόµενη ενέργεια επιλέγεται να δίνεται

storage (t ) = ucload (t )

από την
.
Β) Αν και το αναµενόµενο φορτίο είναι αρνητικό, η τιµή ucload(t) είναι ελαφρώς θετική,
αλλά µικρότερη από το τεχνικό ελάχιστο της µικρότερης µονάδας, minofmin. Σε µία
τέτοια περίπτωση επιλέγεται να µην εκκινήσει κάποια µονάδα και η ποσότητα η
οποία πρόκειται να αποθηκευτεί θα δίνεται από τη σχέση (6.85). Επιλέγεται λοιπόν
τµήµα της στρεφόµενης εφεδρείας, το µισό ή το τµήµα της ζήτησης που µπορεί να
µας οδηγήσει σε µηδενική τιµή να είναι η τιµή που αποθηκεύεται στην αποθηκευτική
διάταξη. Η υπόλοιπη µικρή ποσότητα µπορεί να ικανοποιηθεί από την αποθηκευτική
διάταξη αν χρειαστεί και το τµήµα το οποίο έχει κατακρατηθεί για την περίπτωση
βλάβης µονάδας.
storage(t ) = min{edload (t ) , spin _ res(t ) / 2}

(6.85)

2. Χαµηλό φορτίο, µικρότερο από το µικρότερο τεχνικό ελάχιστο των µονάδων το οποίο δεν
καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από τις ΑΠΕ, οπότε εντάσσεται η µονάδα µε το µικρότερο τεχνικό
ελάχιστο minofmin και αποθηκεύεται η περίσσεια παραγωγής των ΑΠΕ. Η υπόλοιπη
ποσότητα πρέπει να αποθηκευτεί είναι storage(t) = minofmin – edload(t)
3. Σύµφωνα µε την πρόβλεψη τις επόµενες ώρες θα υπάρχει ανάγκη χρήσης ενέργειας από τη
µπαταρία σε κάποια στιγµή t2 οπότε αν δεν αποθηκευτεί ενέργεια η µπαταρία δεν θα µπορεί
να ανταποκριθεί.
4. Το επίπεδο της µπαταρίας έχει πέσει κάτω από ένα όρο το οποίο θεωρείται κατώτατο για να
µπορεί να αντιµετωπίσει τη ζήτηση του αµέσως επόµενου διαστήµατος της επόµενης
περιόδου βελτιστοποίησης. Η µπαταρία στο τέλος της περιόδου βελτιστοποίησης T, πρέπει να
έχει αποθηκευµένη ενέργεια ώστε να µπορεί να αντιµετωπιστεί το ενδεχόµενο απαίτησης
ισχύος στο αµέσως επόµενo βήµα της περιόδου µελέτης.
Για τις 2 πρώτες περιπτώσεις, η αποκοπτόµενη ποσότητα παραγωγής από ΑΠΕ θα δίνεται από την
(6.86).

shed (t ) = edload (t ) − storage(t )

(6.86)

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, το έλλειµµα περιεχοµένου θα περιγράφεται από τη µεταβλητή
cont_lack(t2). Προκειµένου να επιτευχθούν τα οφέλη τα οποία περιγράφηκαν στην υπό-ενότητα
6.4.4, ο στόχος πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση του επιπλέον κόστους για την αποθήκευση
ενέργειας µέσω του θερµικού σταθµού. Ένα τέτοιο πρόβληµα περιγράφεται από την (6.87) υπό
τους περιορισµούς (6.88) και (6.84).
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⎧t =t2 ⎧
⎫⎫
x(t )
min ⎨ ∑ ⎨ fuel cos t (( P(t ) +
, m(t )) − fuel cos t (( P(t ), m(t ))⎬⎬
ξ
⎭⎭
⎩ t =1 ⎩
t =t 2

∑ x(t ) = cont _ lack (t 2 )

(6.87)

(6.88)

t =1

Για τον περιορισµό του ελάχιστου τελικού περιεχοµένου στο τέλος της εξεταζόµενης περιόδου θα
ισχύει t2 = Τ.
Και στις δύο περιπτώσεις χρήσης και αποθήκευσης ενέργειας λόγω αδυναµίας της αποθηκευτικής
διάταξης ελέγχεται να µη χρησιµοποιούνται χρονικές στιγµές που είτε αποθηκεύεται ή
χρησιµοποιείται αντίστοιχα ενέργεια. Επίσης αν έχουν γίνει διορθωτικές κινήσεις π.χ για έλλειµµα
χωρητικότητας, οι όποιες κινήσεις για έλλειµµα περιεχοµένου θα πρέπει να γίνονται µετά τη
χρονική στιγµή που παρουσιάστηκε το έλλειµµα χωρητικότητας.
Η ενηµέρωση του περιεχοµένου της αποθηκευτικής διάταξης θα γίνεται σύµφωνα µε τις εξισώσεις
της ενότητας 6.3. Το διαθέσιµο περιεχόµενο στο επόµενο χρονικό διάστηµα θα είναι ποσοστό του
πλήρους περιεχοµένου, αλλά ο ρυθµός φόρτισης/εκφόρτισης θα αναφέρεται στο πλήρες
περιεχόµενο της αποθηκευτικής διάταξης.
Αν δεν υπάρχει διαθέσιµη χωρητικότητα στην αποθηκευτική διάταξη, έχει εξαντληθεί το
επιλεγµένο ποσοστό για την αποθήκευση περίσσειας ενέργειας από ΑΠΕ, η επιπλέον παραγωγή
από ΑΠΕ αποκόπτεται και µεταβάλλεται η τιµή της µεταβλητής shed(t).
Ανεξάρτητα από το λόγο της αποθήκευσης ή χρήσης ενέργειας από την αποθηκευτική διάταξη,
απαιτείται µεταβολή του φορτίου το οποίο εν τέλει οι θερµικές µονάδες εξυπηρετούν σύµφωνα µε
την (6.89), λαµβάνοντας υπ’ όψιν την αποκοπή παραγωγής από ΑΠΕ.
Edload(t)=edload(t)-usage(t)+store(t)+shed(t)

6.6.1

(6.89)

Αποτελέσµατα από εφαρµογή της προτεινόµενης λειτουργίας

Ο παραπάνω αλγόριθµος εφαρµόστηκε για την αποθηκευτική διάταξη που ήδη υπάρχει στο νησί,
µε χαρακτηριστικά 400kWh/500kW. Το περιεχόµενο που επιθυµούµε για την παροχή της
στρεφόµενης εφεδρείας αποτελεί το 50% του περιεχοµένου και η τιµή της µεταβλητής st_sr(t) είναι
ίση µε 220kW. Το υπόλοιπο 50% αξιοποιείται σε χρήσεις που περιγράφηκαν παραπάνω. Ανάλογα
µε τη σπουδαιότητα της χρήσης µπορεί να αυξηθεί λίγο ο ρυθµός φόρτισης/εκφόρτισης πάνω από
τον ονοµαστικό ρυθµό των 40kW.
Για την περίπτωση αποθήκευσης ενέργειας προκειµένου να αποφευχθεί αποκοπή παραγωγής από
ΑΠΕ και να αυξηθεί κατά το δυνατόν η λειτουργία 100% από ΑΠΕ επιλέγεται το όριο της ισχύος
αποθήκευσης ενέργειας να είναι ίσο µε 50kW. Το ίδιο συµβαίνει και για την περίπτωση της χρήσης
ενέργειας για την αποφυγή εκκίνησης µονάδας.
Για την επιλογή της φόρτισης µπαταρίας ή της εκφόρτισής της προκείµενου να υπάρχει διαθέσιµη
χωρητικότητα ή περιεχόµενο, ο µέγιστος ρυθµός αποθήκευσης/ χρήσης που λήφθηκε υπ’ όψιν ήταν
στην τιµή των 40kW.
Λόγω των όµοιων µονάδων οι οποίες υπάρχουν στο συγκεκριµένο σύστηµα γίνεται εκµετάλλευση
των εξισώσεων που παρουσιάστηκαν στην υπό –ενότητα 6.4.4.1 και η (6.82) µετατρέπεται στην
(6.90) και οµοίως η (6.87) µετατρέπεται στην (6.91).

⎧t =t1 ⎧ a
⎫⎫
2
max ⎨ ∑ ⎨
⋅ ( 2 ⋅ P ' (t ) ⋅ x(t ) − (x(t ) ) ) + bx(t )⎬⎬
⎭⎭
⎩ t =1 ⎩ m' (t )

(6.90)

⎧⎪t =t2 ⎧ a 1
⎫⎫⎪
⎞
1 ⎛ a
min ⎨ ∑ ⎨
⋅ 2 ⋅ ( x(t )) 2 + ⋅ ⎜⎜
⋅ 2 ⋅ P(t ) + b ⎟⎟ ⋅ ( x(t ))⎬⎬
ξ ⎝ m(t )
⎪⎩ t =1 ⎩ m(t ) ξ
⎠
⎭⎪⎭

(6.91)
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Ο Πιν. 6-25 συγκρίνει τα οικονοµικά αποτελέσµατα του αλγορίθµου και παρατίθενται επίσης για
σύγκριση και τα αποτελέσµατα από την ανάλυση για τη χρήση της αποθηκευτικής διάταξης µόνο
για την παροχή στρεφόµενης εφεδρείας, όπως αυτή εξετάστηκε στην 6.5.2. Στον ίδιο πίνακα
περιλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα από την µεταβολή της κατανάλωσης καυσίµου στο υπό
µελέτη σύστηµα. Πιο συγκεκριµένα καταναλώθηκαν µε την προτεινόµενη λειτουργία 72 τόνοι
ελαφρού πετρελαίου λιγότεροι στη διάρκεια ενός έτους. Κατά συνέπεια, το εκπεµπόµενο CO2 που
αποφεύγεται είναι 2445*72 = 176040kg.
Πιν. 6-25 Σύγκριση οικονοµικών αποτελεσµάτων προτεινόµενης λειτουργίας µε τα εξεταζόµενα
σενάρια συµβολής στρεφόµενης εφεδρείας

Σενάριο 1

Σενάριο 2

Σενάριο 3

Προτεινόµενη
λειτουργία

507571.5 €
572305.7€
511585.1€
498292.3 €
Κόστος Λειτουργίας
Κατανάλωση
1575.806
1763.076
1563.539
1526.46
Καυσίµου (Tn)
∆ιαφορά µε την
24563.52 €
-2.93%
+9.46%
-2.16%
πραγµατική
ή-4.7%
λειτουργία
Ο Πιν. 6-26 παρουσιάζει τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά λειτουργίας µε την ακολουθούµενη
πρακτική σε σύγκριση µε την πραγµατική λειτουργία. Επειδή υπήρχε η δυνατότητα αποθήκευσης
ενέργειας στη µπαταρία η προτεινόµενη αποκοπή ανέµου ήταν διαφορετική από την πραγµατική.
Επειδή ένα µέρος της αιολικής ενέργειας που κανονικά θα αποκόπτονταν αποθηκεύεται στη
µπαταρία είναι αναµενόµενο η αποκοπή ανέµου όπως υπολογίστηκε στο δεύτερο αλγόριθµο να
είναι µικρότερη από αυτή που αποκόπηκε στην πραγµατικότητα. Ο ετήσιος µέσος όρος της
προτεινόµενης προς την πραγµατική αποκοπή είναι 0.03. Η µέγιστη όµως τιµή της αποκοπής για
κάποιες λίγες ώρες εξακολουθεί να είναι 500kW κατά την περίοδο Νοέµβριου κατά την οποία
παρατηρήθηκε και η µικρότερη µείωση της αποκοπτόµενης ενέργειας. Κατά την περίοδο ΜαΐουΣεπτεµβρίου δεν χρειάστηκε καθόλου αποκοπή αιολικής παραγωγής
Πιν. 6-26 Σύγκριση αποτελεσµάτων αλγορίθµου µε την πραγµατική λειτουργία

πραγµατική λειτουργία
Αποκοπή Αιολικής παραγωγής (MWh)
∆ιείσδυση ΑΠΕ
Ώρες λειτουργίας χωρίς Diesel

930.1
11%
8 ώρες και 40 λεπτά

Αποτέλεσµα
Αλγορίθµου
58.4
26.83%
57 ώρες και 40 λεπτά

Η ύπαρξη αποθηκευτικού µέσου λοιπόν σε συστήµατα µε ΑΠΕ συµβάλλει όχι µόνο στην αύξηση
της αξιοπιστίας των συστηµάτων µπορεί µε κατάλληλη διαχείριση του, σηµαντική µείωση του
κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η συνδυασµένη διαχείριση είναι εκείνη η οποία µπορεί
να φέρει αυξηµένα οφέλη αφού χωριστεί µέρος της χωρητικότητας για στρεφόµενη εφεδρεία και
µέρος για παροχή δυνατότητας για µείωση αποκοπής αιολικής παραγωγής. Με τον τρόπο αυτό
γίνεται αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των µονάδων ανανεώσιµων πηγών µε
σηµαντικά αποτελέσµατα στη µείωση των ρύπων αλλά και στην ανεξαρτησία από τον Τοπικό
Σταθµό Παραγωγής για µεγαλύτερη περίοδο.

256

6.7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ∆ιαχειριση αποθηκευτικών διατάξεων

Έλεγχος διεσπαρµένων φορτίων µε εφαρµογή στην παραγωγή
πόσιµου νερού µέσω αφαλάτωσης

Ο διαχειριστής ενός αυτόνοµου ΣΗΕ, εκτός από τη χρήση των αποθηκευτικών διατάξεων µε τα
θετικά αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν στις προηγούµενες ενότητες, ενδέχεται να εξυπηρετεί
κάποια φορτία τα οποία ικανοποιούν ανάγκες του τοπικού πληθυσµού σε άλλα αγαθά ή πηγές
ενέργειας (θερµική/υδρογόνο) τα οποία µπορούν να αποθηκευτούν και να εξυπηρετηθεί η ζήτηση
τους σε διαφορετική χρονική στιγµή, όπως εξετάστηκε στην 6.2.2. Το αποτέλεσµα αυτής της
αποθήκευσης είναι να µετατοπιστεί η ζήτησή ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή των
συγκεκριµένων αγαθών. Με κατάλληλους χειρισµούς, η µετατόπιση αυτή µπορεί να
πραγµατοποιηθεί σε περιόδους κατά τις οποίες είναι οικονοµικότερο ή ασφαλέστερο να
ικανοποιηθεί η ζήτηση για αυτά τα φορτία.
Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιαστεί η γενική µεθοδολογία για το πώς µεταβάλλεται το
πρόβληµα προγραµµατισµού παραγωγής των θερµικών µονάδων ενός αυτόνοµου ΣΗΕ αν ο
διαχειριστής µπορεί να έχει κάποιο επίπεδο και δικαίωµα ελέγχου αυτών των φορτίων, από την
απλή γνώση της καµπύλης ζήτησής τους και της δυνατότητας βραχυπρόθεσµης διακοπής τους έως
τον πλήρη προγραµµατισµό της λειτουργίας τους. Για τέτοιου είδους φορτία µπορούν να
εξεταστούν τα παρακάτω σενάρια ελέγχου από το διαχειριστή:
Ο διαχειριστής να έχει µόνο τη δυνατότητα διακοπής αυτών των φορτίων σε περιόδους
επισφαλούς λειτουργίας του δικτύου προκειµένου τα λιγότερο ευέλικτα φορτία να µπορούν να
εξυπηρετηθούν σε περιπτώσεις προβληµάτων του δικτύου. Αυτή η συνεισφορά µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µε τη βοήθεια µέσο-µακροπρόθεσµων συµβολαίων, όπως αναφέρθηκε στην υπόενότητα 2.4.1.
Ο διαχειριστής ενέργειας να γνωρίζει το πρόγραµµα για την κατανάλωση των ελεγχόµενων
φορτίων που ανήκουν σε κάποιο δηµοτικό ή ιδιωτικό φορέα, ώστε να τροποποιεί ανάλογα την
παραγωγή των θερµικών µονάδων.
Ο διαχειριστής ενέργειας να είναι και διαχειριστής των ελεγχόµενων φορτίων, οπότε να υπάρχει
ολοκληρωµένη διαχείριση του παραγόµενου αγαθού και της ενέργειας.
Σε όλες τις περιπτώσεις υποτίθεται ότι ο διαχειριστής µπορεί να αποκόψει την κατανάλωση των
φορτίων και ότι σε µεγάλες συγκεντρώσεις σε συγκεκριµένες τοποθεσίες, π.χ. εργοστάσια
αφαλάτωσης, τα φορτία αυτά διαθέτουν διακόπτη προστασίας υπό συχνότητας. Η ενηµέρωση του
περιεχοµένου της αποθηκευτικής διάταξης του αγαθού θα γίνεται σύµφωνα µε τις εξισώσεις της
υπό-ενότητας 6.3.3 και θα πρέπει να ικανοποιείται το όριο για επαρκή τροφοδοσία του πληθυσµού
µε το αγαθό αυτό σύµφωνα µε τον περιορισµό που περιγράφεται στην (6.58). Επειδή αυτά τα
φορτία έχουν διακριτό χαρακτήρα, σηµασία έχει η ισχύς της κάθε µίας διακριτής µονάδας που
υπάρχει στο σύστηµα, un_load(t).
Για την πρώτη περίπτωση το φορτίο το οποίο πρέπει να µπορούν να ικανοποιούν οι θερµικές
µονάδες, πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν την εκτίµηση για την κατανάλωση αυτού του τύπου φορτίου,
est_dis_load(t). Η συνολική αβεβαιότητα για το φορτίο προς τις θερµικές µονάδες θα δίνεται από
τη συνέλιξη της αβεβαιότητας, όπως εκτιµάται µε τη µεθοδολογία του κεφαλαίου 5, µε την
εκτίµηση της αβεβαιότητας της κατανάλωσης αυτού του είδους φορτίου, dis_load_rsv(t). Τελικά οι
θερµικές µονάδες που θα ενταχθούν θα πρέπει να ικανοποιούν την ανισότικη σχέση (6.92):
N

∑ u i ,t ⋅ PiMAX ≥ Pl (t ) + spin _ res (t ) ⊗ dis _ load _ rsv (t ) + est _ dis _ load (t )

i =1

(6.92)

Το τελικό φορτίο προς κατανοµή στις θερµικές µονάδες θα δίνεται από την (6.93),
συµπεριλαµβάνοντας και ανταλλαγή ισχύος του δικτύου µε τυχόν υπάρχουσες µονάδες
αποθήκευσης.
(6.93)
Edload(t)=pl(t)-usage(t)+store(t)+est_dis_load(t)
Αν είναι γνωστό το πρόγραµµα λειτουργίας των διεσπαρµένων φορτίων, η συνολική τους
κατανάλωση, fin_dis_load(t), προστίθεται στη ζήτηση του συστήµατος. Σε αυτή την περίπτωση,
δεν απαιτείται επιπλέον ποσότητα για την αβεβαιότητα του φορτίου προς κατανοµή από τις
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θερµικές µονάδες, εκτός από την αρχική εκτίµηση αβεβαιότητας spin_res(t) και η ανισοτική σχέση
για την ισχύ που πρέπει να ικανοποιούν οι θερµικές µονάδες θα δίνεται από την (6.94).
N

∑ u i ,t ⋅ PiMAX ≥ Pl (t ) + spin _ res(t ) + fin _ dis _ load (t )

i =1

(6.94)

Αν η πρόβλεψη φορτίου έχει απεµπλέξει την ποσότητα του διεσπαρµένου φορτίου, τότε µπορεί να
µειωθεί η ποσότητα στρεφόµενης εφεδρείας για το συνολικό φορτίο, που αναµένεται να
εξυπηρετηθεί. Τα ποσοστά όµως αβεβαιότητας για το υπόλοιπο φορτίο, πλην του ελεγχόµενου,
αναµένεται να είναι µεγαλύτερα από εκείνα για το συνολικό φορτίο καθώς αυτό έχει περισσότερο
στοχαστικό χαρακτήρα. Η τελική ποσότητα του φορτίου προς κατανοµή στις θερµικές µονάδες θα
δίνεται από την (6.95).
(6.95)
Edload(t)=pl(t)-usage(t)+store(t)+fin_dis_load(t)
Στην 3η περίπτωση, ο διαχειριστής προσπαθεί να ικανοποιήσει τη ζήτηση του αγαθού µε τη
µικρότερη δυνατή οικονοµική επιβάρυνση και κατά τις χρονικές στιγµές κατά τις οποίες δεν
επιβαρύνεται η ασφάλεια του συστήµατος που διαχειρίζεται. Ο πιο σηµαντικός λόγος για την
αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης επιπλέον φορτίου είναι η ανάγκη για την εκκίνηση µονάδας.
Εποµένως, αν ο διαχειριστής προσπαθεί να εξυπηρετήσει το αυξηµένο φορτίο χωρίς να µεταβάλει
το ήδη αποφασισµένο πρόγραµµα ένταξης µονάδων, µπορεί να περιορίσει τη σχετική οικονοµική
επίπτωση. Το όφελος γίνεται τόσο µεγαλύτερο, όσο αυξάνεται η παράµετρος σταθερού όρου c της
συνάρτησης κόστους λειτουργίας. Για να επιτευχθεί µία τέτοιου είδους λειτουργία, το όριο
κατανάλωσης των διεσπαρµένων φορτίων στη χρονική στιγµή t, dis_load(t), θα δίνεται από την
(6.96). Καθώς η κατανάλωση ορίζεται από το διαχειριστή, η αβεβαιότητα για το σύνολο των
φορτίων, δε µεταβάλλεται από τον αρχικό προσδιορισµό σύµφωνα µε το κεφάλαιο 5 και η
ποσότητα ucload(t) θα δίνεται σύµφωνα µε τις παραδοχές της ενότητας 6.5. Με τον τρόπο αυτό η
αρχική προγραµµατισµένη ποσότητα εφεδρείας µένει ανέπαφη και η «πλεονάζουσα» στρεφόµενη
εφεδρεία αποδίδεται στα ελεγχόµενα φορτία.
N

dis _ load (t ) ≤ ∑ u i ,t ⋅ PiMAX − ucload (t )
i =1

(6.96)

Η αύξηση της κατανάλωσης σε όλες τις περιπτώσεις µπορεί να συνεισφέρει στη µείωση της
αποκοπτόµενης παραγωγής από ΑΠΕ, καθώς το όριο για τη διείσδυσή τους µπορεί να αυξηθεί αλλά
και οι χρονικές στιγµές της αποκοπής µπορεί να συµπίπτουν µε την κατανάλωση ισχύος από το
ελεγχόµενο φορτίο. Αν ο διαχειριστής του συστήµατος επιδιώκει µάλιστα να αξιοποιείται ποσότητα
αποκοπτόµενη παραγωγή από ΑΠΕ, shed(t), η οικονοµική ωφέλεια για το διαχειριζόµενο σύστηµα
µπορεί να είναι πολύ σηµαντική. Σε µία τέτοια περίπτωση το όριο κατανάλωσης θα µεταβαλλόταν
σύµφωνα µε την (6.97).
⎫
⎧⎛ N
⎞
dis _ load (t ) ≤ min ⎨⎜ ∑ u i ,t ⋅ PiMAX − ucload (t ) ⎟, shed (t )⎬
⎠
⎭
⎩⎝ i =1

(6.97)

Ο αριθµός των φορτίων, no_dis_load(t) που τελικά µπορούν να συνδεθούν στο σύστηµα χωρίς να
παραβιάζεται η (6.96) ή η (6.97), θα δίνεται από την (6.98), ενώ η ισχύς που τελικά απορροφούν
αυτά τα φορτία δίνεται από την (6.99). Το φορτίο προς κατανοµής στις θερµικές µονάδες θα δίνεται
και πάλι από την (6.95).
⎢ dis _ load (t ) ⎥
no _ dis _ load (t ) = ⎢
⎥
⎣ un _ load (t ) ⎦

(6.98)

fin _ dis _ load (t ) = no _ dis _ load (t ) ⋅ un _ load (t )

(6.99)

Στην περίπτωση κατά την οποία η ισχύς fin_dis_load(t) δεν επαρκεί για την επαρκή τροφοδοσία
του αγαθού σύµφωνα µε τον περιορισµό (6.58), τότε η αύξηση της κατανάλωσης απαιτεί εκκίνηση
µονάδας. Η εκκίνηση αυτή γίνεται κατά περιόδους που είναι πριν από εκκίνηση ή µετά από σβέση
µονάδας για να αποφευχθεί επιπλέον κόστος εκκίνησης, σε συµφωνία και µε τα περιγραφόµενα
στην υπό-ενότητα 6.8.1.
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Οι παραπάνω εξισώσεις αναφέρονται στην αβεβαιότητα που προκαλείται από την απόκλιση από
τις προβλέψεις των µη ελεγχόµενων φορτίων και της παραγωγής από ΑΠΕ και της τυχόν
αβεβαιότητας για την ισχύ που απορροφά το ελεγχόµενο φορτίο. Αν ο διαχειριστής επιθυµεί να
διατηρήσει ποσότητα στρεφόµενης εφεδρείας για τυχόν βλάβη µονάδας εν λειτουργία, σύµφωνα µε
την 6.5.1, τότε επειδή αυτά τα φορτία µπορούν µαζικά και εύκολα να αποσυνδεθούν για µικρό
χρονικό διάστηµα, χωρίς ιδιαίτερο πρόβληµα για την τροφοδοσία του αγαθού που εξυπηρετούν, η
διατύπωση των εξισώσεων (6.78) και (6.79) που αναφέρονται σε αυτό το ενδεχόµενο δε
µεταβάλλεται.

6.7.1

Εφαρµογή αφαλάτωσης

Οι 2 τελευταίες περιπτώσεις για τη δυνατότητα ελέγχου φορτίων εξετάστηκαν µε µεγαλύτερη
λεπτοµέρεια για την περίπτωση της προσθήκης ελεγχόµενου φορτίου αφαλάτωσης µε τη µέθοδο
της αντίστροφης ώσµωσης σε 2 νησιά των Κυκλάδων, Μήλο για την περίπτωση 2 και Κύθνο για
την περίπτωση 3.
6.7.1.1 Εφαρµογή στο αυτόνοµο ΣΗΕ Μήλου
Για το ΣΗΕ Μήλου θεωρήθηκε ότι κάποιος ιδιώτης επιθυµεί να εγκαταστήσει ένα εργοστάσιο
αφαλάτωσης, τα χαρακτηριστικά του οποίου παρουσιάζονται στον Πιν. 6-27, και µέρος της
ηλεκτρικής του κατανάλωσης θα προέρχεται από κάποια µονάδα ΑΠΕ, στη συγκεκριµένη
περίπτωση µία Α/Γ των 850kW, που βρίσκεται στην ίδια τοποθεσία µε το υπάρχον αιολικό πάρκο
του νησιού των 2.05 MW. Τόσο το εργοστάσιο αφαλάτωσης, όσο και η Α/Γ θεωρούνται
συνδεδεµένα στο ηλεκτρικό δίκτυο του νησιού.
Πιν. 6-27 Χαρακτηριστικά µονάδων αφαλάτωσης Μήλου

Αριθµός νησίδων αφαλάτωσης
Παραγωγή νερού ανά ώρα
Απαιτούµενη ισχύς νησίδας αφαλάτωσης
Συνολική χωρητικότητα δεξαµενής
Άνω όριο δεξαµενής
Κάτω όριο δεξαµενής
Απαιτούµενος χρόνος σβέσης νησίδας

4
21 m3
150kW
3000 m3
2800 m3
500 m3
60 λεπτά

Το πρόγραµµα παραγωγής του εργοστασίου αποστέλλεται, υπό τη µορφή ηλεκτρικής ζήτησης,
στο διαχειριστή του νησιωτικού συστήµατος. Το πρόγραµµα αυτό δίνεται µε ορίζοντα µερικών
ωρών, µέχρι 24 ώρες µπροστά και ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα π.χ 4 ώρες. Ο
προγραµµατισµός λειτουργίας θα γίνεται µε βάση την εκτίµηση για την παραγόµενη ισχύ από την
εγκατεστηµένη µονάδα ΑΠΕ, RES_add(t), και το πρόγραµµα µεταβάλλεται κατάλληλα ανάλογα µε
τις αλλαγές των εκτιµήσεων, ενηµερώνοντας κατάλληλα τον διαχειριστή του ΣΗΕ. Η πρόβλεψη
µπορεί να προέρχεται από ένα απλούστερο µοντέλο, π.χ persistence, σε σχέση µε εκείνο που
διαθέτει ένας διαχειριστής καθώς αναµένεται να ανανεώνεται για τις επόµενες λίγες ώρες και διότι
οι τυχόν αποκλίσεις εξισορροπούνται µε την ανταλλαγή ισχύος µε το δίκτυο. Από την πρόβλεψη
αυτή καθορίζεται ο αρχικός αριθµός των συνδεόµενων διεσπαρµένων φορτίων σύµφωνα µε την
(6.100). Η περίσσεια ισχύος από ΑΠΕ λόγω της σύνδεσης των µονάδων αφαλάτωσης, RES_sold(t),
θα δίνεται από την (6.101).

⎢ RES _ add (t ) ⎥
no _ dis _ load (t ) = ⎢
⎥
⎣ un _ load (t ) ⎦
RES _ sold (t ) = RES _ add (t ) − no _ dis _ load (t ) ⋅ un _ load (t )

(6.100)

(6.101)

Αν δεν υπάρχει παραβίαση της (6.58) σε καµία από τις χρονικές στιγµές του ορίζοντα
προγραµµατισµού ο αριθµός των συνδεόµενων µονάδων θα δίνεται από την (6.100). Αν υπάρχει
έλλειψη του αγαθού, αγοράζεται ισχύς από το δίκτυο και αυξάνεται ο αριθµός των συνδεόµενων
µονάδων και της καταναλισκόµενης ενέργειας από το εργοστάσιο αφαλάτωσης. ∆εδοµένου και του
διακριτού χαρακτήρα του φορτίου αλλά και τον περιορισµό του χρόνου λειτουργίας, επιλέγεται
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βηµατική αύξηση της κατανάλωσης, αύξηση κατά µία της µονάδας αφαλάτωσης που λειτουργεί σε
προηγούµενες χρονικές στιγµές, ώστε να αποφεύγονται επιβαρυντικές εκκινήσεις σβέσεις νησίδων
αφαλάτωσης. Ταυτόχρονα επιχειρείται αναλογικός επιµερισµός µε την ποσότητα RES_sold(t) στις
χρονικές στιγµές πριν από την εµφάνιση του ελλείµµατος του αγαθού, ώστε να περιορίζεται τόσο η
αγοραζόµενη ποσότητα ενέργειας από το δίκτυο, όσο και η αντίστοιχη επιβάρυνση του δικτύου.
Στην περίπτωση πλεονάσµατος του νερού, µειώνονται σταδιακά οι µονάδες που λειτουργούν µε
γνώµονα την εύρυθµη λειτουργία του φορτίου και αντιστρόφως ανάλογα µε την ποσότητα
RES_sold(t), ώστε να περιορίζεται η ανταλλαγή µεγάλης ποσότητας ισχύος µε το δίκτυο. Αφού
έχουν γίνει οι κατάλληλες τροποποιήσεις στον αριθµό των νησίδων που συνδέονται,
no_disp_load(t), σύµφωνα µε τα παραπάνω, η τελική ζήτηση για αυτού του είδους τα φορτία θα
δίνεται από την (6.99).
Η επιπλέον αβεβαιότητα για το φορτίο που καλείται να εξυπηρετήσει ο διαχειριστής του ΣΗΕ σε
σχέση µε την αρχική του εκτίµηση, προέρχεται από την αβεβαιότητα επιπλέον παραγωγής από
ΑΠΕ και θα δίνεται από µαθηµατική σχέση της µορφής (6.94). Στην εκτίµηση spin_res(t), πρέπει
να ληφθεί υπ’ όψιν η επιπλέον εγκατεστηµένη ισχύς της Α/Γ. Η εκτίµηση αυτή απλοποιείται,
καθώς η Α/Γ θα εγκατασταθεί σε υπάρχον πάρκο, για το οποίο ο διαχειριστής του συστήµατος
µπορεί να έχει ακριβέστερη εκτίµηση για την παραγωγή της επιπλέον Α/Γ από το διαχειριστή της
µονάδας αφαλάτωσης. Έτσι µπορεί να χρησιµοποιήσει το ίδιο µοντέλο αβεβαιότητας όπως και για
το υπόλοιπο αιολικό πάρκο. Το τελικό φορτίο προς κατανοµή για τις θερµικές µονάδες του
συστήµατος θα δίνεται από την (6.102).
(6.102)
Edload(t)=Pl(t)-usage(t)+store(t)+fin_dis_load(t)-RES_add(t)
Για τη συγκεκριµένη εφαρµογή θεωρήθηκε ότι η µονάδα αφαλάτωσης αντικαθιστά τις ποσότητες
µεταφερόµενου νερού στο νησί σύµφωνα µε την τριµηνιαία µεταφορά από την ηπειρωτική χώρα
3
στο νησί που κοστίζει 8 €/m . Η συνολική ετήσια παραγωγή του εργοστασίου θα είναι 406000m3.
Ο ιδιοκτήτης χρησιµοποιεί µοντέλο 4 ώρoυ persistence και τα συνολικά αποτελέσµατα για την
παραγωγή νερού και το ισοζύγιο ενέργειας παρουσιάζονται στον Πιν. 6-28.
Πιν. 6-28 Συγκεντρωτικά ετήσια αποτελέσµατα από τη διαχείριση µονάδας αφαλάτωσης
406581
Παραγόµενο νερό (m3)
Ετήσια ζήτηση µονάδας Αφαλάτωσης (MWh)
2900
Παραγωγή Α/Γ (MWh)
2270
Αγοραζόµενη ενέργεια (MWh)
1246,4
Πωλούµενη ενέργεια (MWh)
600,4
Ιδιοπαραγόµενη ενέργεια (MWh)
1662,7
Αγοραζόµενη ενέργεια (%)
42,84
Ιδιοπαραγόµενη ενέργεια (%)
57,16

Για το συγκεκριµένο καταναλωτή θεωρείται ότι η χρέωση της κατανάλωσής του γίνεται σύµφωνα
µε το τιµολόγιο Β1Β[184], ενώ η περίσσεια παραγωγής από την Α/Γ τιµολογείται σύµφωνα µε τον
Πιν. 2-1 µε 84.6 €/MWh. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα για τον κάτοχο της µονάδας για την ετήσια
λειτουργία σε ανηγµένες τιµές για το παραγόµενο νερό συνοψίζονται στον Πιν. 6-29.
Πιν. 6-29 Οικονοµικά αποτελέσµατα για τον ιδιοκτήτη αφαλάτωσης
Προτεινόµενο σύστηµα
0.34€/m3
Χωρίς Α/Γ
0.446€/m3
Παραγωγή Α/Γ
2270 MWh

Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται φανερό ότι η παραγόµενη ενέργεια από την Α/Γ δεν επαρκεί
για να ικανοποιήσει τη ζήτηση νερού. Για αυτό το σκοπό εξετάστηκαν 2 λύσεις είτε να παράγεται
τόσο νερό όσο η µηνιαία παραγωγή από ΑΠΕ µπορεί να ικανοποιήσει (Wind driven), είτε να
µειωθεί η κατανάλωση µε τη χρήση αποδοτικότερων νησίδων οι οποίες θα παράγουν την ίδια
ποσότητα νερού µε κατανάλωση ισχύος 100kW. Για την πρώτη περίπτωση εξακολουθεί να
απαιτείται η µεταφορά σηµαντικών ποσοτήτων νερού 104000 m3, µε 22000 m3 από αυτά να
µεταφέρονται τον Αύγουστο. Τα σχετικά αποτελέσµατα για αυτές τις 2 περιπτώσεις για τον
ιδιοκτήτη του εργοστασίου για το µήνα Αύγουστο, παρατίθενται στον Πιν. 6-30.
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Πιν. 6-30 Ανάλυση οικονοµικών αποτελεσµάτων ευαισθησίας για το µήνα Αύγουστο

Προτεινόµενο
πρόγραµµα
παραγωγής

Wind driven

Αποδοτικότερες
Νησίδες

48545
26460
48559
Παραγόµενο νερό (m3)
200940
76706
113600
Αγορά (kWh)
21193
54712
49368
Πώληση στο δίκτυο (kWh)
-13567
-2658
-5416
Οικονοµικό ισοζύγιο (€)
Ενεργειακό κόστος νερού
0,423
0,364
0,255
(€/m3)
Χαρακτηριστικά αποτελέσµατα για την επίπτωση της αφαλάτωσης στο ΣΗΕ Μήλου
παρουσιάζονται στον Πιν. 6-31. Λόγω της σηµαντικής κατανάλωσης νερού τους καλοκαιρινούς
µήνες η παραγωγή της Α/Γ δεν επαρκεί για την παραγωγή του απαιτούµενου νερού γι’ αυτό και
αυξάνεται σηµαντικά η παραγωγή από τις θερµικές µονάδες και ειδικά τα ενοικιαζόµενα Η/Ζ κατά
την περίοδο του καλοκαιριού. Κατά τη λειτουργία χωρίς αφαλάτωση, οι µονάδες βάσης είναι
περισσότερο φορτισµένες µε αποτέλεσµα η αύξηση του φορτίου να γίνεται κυρίως από τις µονάδες
οι οποίες καταναλώνουν diesel µε αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους. Παρ’ όλα αυτά η αιολική
διείσδυση αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες.
Πιν. 6-31 Επιπτώσεις από τη σύνδεση της αφαλάτωσης στο ΣΗΕ Μήλου.

Ενεργειακό Ισοζύγιο
Χωρίς αφαλάτωση
Με αφαλάτωση
(MWh)
(MWh)
Μαζούτ
Diesel
Ενοικιαζόµενα Η/Ζ
Σύνολο θερµ.σταθµού
Παραγωγή ΑΠΕ
∆ιείσδυση ΑΠΕ (%)

28462.2
1913.6
4639.4
35015.2
4980
12.45

28529.1
2071.2
5290.3
35890.6
6563
15.46

Οικονοµικά αποτελέσµατα
Χωρίς αφαλάτωση
Με αφαλάτωση
Μαζούτ (tn)
Diesel (tn)
Κόστος (€)

7385.67
1444.01
2,746,475

7428.30
1597.19
2,844,064

Μεταβολή (%)
0.24
8.24
14.30
2.50
31.7
24.15

Μεταβολή (%)
0.57
9.59
3.55

Περισσότερες λεπτοµέρειες για αυτήν την εφαρµογή καθώς και δεδοµένα για το ΣΗΕ της Μήλου
το 2006 δίνονται στην [294].
6.7.1.2 Εφαρµογή στο αυτόνοµο ΣΗΕ Κύθνου
Η επόµενη εφαρµογή περιγράφει την περίπτωση κατά την οποία ο διαχειριστής ενέργειας
διαχειρίζεται και το πρόγραµµα παραγωγής διεσπαρµένων µονάδα αφαλάτωσης. Κάθε µία µονάδα
έχει ισχύ 42 kW και ικανότητα παραγωγής 10.5m3/h µε ενεργειακή κατανάλωση ίση µε 4 kWh/m3.
Ο στόχος του διαχειριστή είναι η ικανοποίηση των (6.96)-(6.99) διατηρώντας επίσης και τον
περιορισµό ελάχιστου χρόνου λειτουργίας των 60 λεπτών. Στη συγκεκριµένη εφαρµογή θεωρήθηκε
ως ελεύθερη µεταβλητή του προβλήµατος η ηµερήσια παραγόµενη ποσότητα νερού και ο αριθµός
των µονάδων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν, ώστε να προσδιοριστούν οι δυνατότητες
αξιοποίησης των µονάδων παραγωγής σύµφωνα µε τις (6.96)-(6.99) για την παραγωγή πόσιµου
νερού.
Έτσι µελετήθηκαν οι 3 παρακάτω περιπτώσεις για τη λειτουργία των φορτίων αφαλάτωσης:
1. Ο διαχειριστής να προσπαθεί να εκµεταλλεύεται το πλεόνασµα στρεφόµενης εφεδρείας
που διατηρεί λόγω της µεγαλύτερης ισχύος των µονάδων που εντάσσονται σύµφωνα µε
την (6.96) για την παραγωγή πόσιµου νερού.
2. Ο διαχειριστής να προσπαθεί να αξιοποιήσει την αποκοπτόµενη αιολική παραγωγή
σύµφωνα µε την (6.97).
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3. Η µονάδα αφαλάτωσης να παράγει τόση µηναία ποσότητα νερού όση και στην
περίπτωση 1, αλλά η διαχείριση της να γίνεται από ανεξάρτητο διαχειριστή. Το
πρόγραµµα λειτουργίας των µονάδων αναµένεται να είναι σταθερό κατά τη διάρκεια των
24 ώρων και γνωστό στο διαχειριστή ενέργειας.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αναλύσεις υποτέθηκε τιµή καυσίµου 0.5€/kg και τα σχετικά
αποτελέσµατα συγκρίθηκαν µε το βέλτιστο πρόγραµµα παραγωγής χωρίς µονάδες αφαλάτωσης µε
στοιχεία φορτίου και ανέµου έτους 2002 µε βήµα 10 λεπτών. H πολιτική στρεφόµενης εφεδρείας
για το σύστηµα περιλαµβάνει την αβεβαιότητα φορτίου και αιολικής παραγωγής σύµφωνα µε τα
πρότυπα του κεφαλαίου 5.
Τα αποτελέσµατα από τη σύγκριση της αξιοποίησης αποκοπτόµενης αιολικής παραγωγής και
περίσσειας στρεφόµενης εφεδρείας παρατίθενται στον Πιν. 6-32.
Πιν. 6-32 Σύγκριση αποτελεσµάτων κοινής διαχείρισης νερού και ενέργειας για τις περιπτώσεις 1 και
2.

Λειτουργία
χωρίς
αφαλάτωση

Περίπτωση 1

Περίπτωση 2

12.7
3.1
7.1
Αιολική αποκοπή(%)
15.8
14.1
16.6
Αιολική διείσδυση(%)
Μέσο κόστος Συστήµατος
13.62
12.76
13.48
(€ct/kWh)
3
343000
17922
Παραγόµενο νερό (m )
24.3
1.27
Αύξηση φορτίου(%)
26.5
0.33
Αύξηση παραγωγής Diesel(%)
2
0.2
Επιπλέον µονάδα Diesel (%)
16.46
0.24
Αύξηση κόστους (%)
0.368
0.103
Ενεργειακό κόστος νερού (€/m3)
Ελάχιστη χρέωση φορτίου αφαλάτωσης
9.22
2.59
(€ct/kWh)
Λόγω του περιορισµού διατήρησης λειτουργίας των νησίδων αφαλάτωσης, δεν µπορεί να
επιτευχθεί πλήρης αξιοποίηση της αποκοπτόµενης παραγωγής από ΑΠΕ. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα
µικρότερη αλλά σηµαντική αποκοπή αιολικής παραγωγής στην περίπτωση 2, αλλά πολύ λίγες
µεταβολές στο πρόγραµµα των µονάδων diesel δικαιολογώντας έτσι το ιδιαίτερα χαµηλό κόστος
νερού σε αυτήν την περίπτωση, αισθητά µικρότερο από οποιοδήποτε ισχύον τιµολόγιο της ∆ΕΗ
[290]. Η µικρή αύξηση του φορτίου στη 2η περίπτωση αιτιολογεί το αυξηµένο µέσο κόστος
συστήµατος σε σχέση µε την περίπτωση 1.
Η (6.98) φανερώνει ότι η εκµετάλλευση ποσότητας ισχύος είναι αρκετά συνδεδεµένη µε την ισχύ
των µονάδων αφαλάτωσης. Όσο µικρότερη είναι η νησίδα αφαλάτωσης, τόσο καλύτερη είναι η
κβάντιση που µπορεί να επιτευχθεί και τόσο πιο ψηλά θα λειτουργούν οι µονάδες παραγωγής. Το
ζήτηµα το οποίο αντιµετωπίζεται και στην εργασία [295],όπου µε σχεδόν διπλάσια ισχύ της
µονάδας αφαλάτωσης µειώνεται η ποσότητα του παραγόµενου νερού κατά 15%.
Ο Πιν. 6-33 συνοψίζει τη σύγκριση των οικονοµικών αποτελεσµάτων µε τη βέλτιστη λειτουργία
χωρίς αφαλάτωση τη λειτουργία κοινού διαχειριστή και τη λειτουργία µε ανεξάρτητο διαχειριστή
συστήµατος αφαλάτωσης για την ίδια µηνιαία ποσότητα νερού που είναι µεταξύ 25000 m3 το
Φεβρουάριο-33000 m3 το Νοέµβριο. Η ετήσια αύξηση της ζήτησης είναι κοινή 24.3%, όπώς και το
παραγόµενο νερό, 343,000 m3.
Πιν. 6-33 Σύγκριση Ανεξάρτητης και κοινής διαχείρισης νερού-ενέργειας.

Πραγµατική
λειτουργία
12.7
Αιολική αποκοπή(%)
15.8
Αιολική διείσδυση(%)
Μέσο κόστος Συστήµατος
13.62
(€ct/kWh)
Αύξηση παραγωγής Diesel(%)

Κοινή ∆ιαχείριση

Ανεξάρτητοι
διαχειριστές

3.1
14.1

2.73
14.15

12.76

13.4

26.5

27.07
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Αύξηση κόστους (%)
Ενεργειακό κόστος νερού (€/m3)
Ελάχιστη χρέωση φορτίου αφαλάτωσης
(€ct/kWh)
Επιπλέον µονάδα Diesel (%)

16.5
0.37

22.3
0.50

9.22

12.51

2

33.4

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι φανερό ότι η λειτουργία της αφαλάτωσης από ανεξάρτητο
διαχειριστή επιφέρει σηµαντική αύξηση του ενεργειακού σκέλους του κόστους νερού κατά 33%. Η
µηναία διαφορά κόστους καυσίµων του συστήµατος κυµαίνεται µεταξύ 3400-4300 € και σε
ποσοστό 3-6%. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να πρέπει να τιµολογηθεί ο παραγωγός µε
12.51 €ct/kWh, προκειµένου να εξισορροπηθεί το κόστος συστήµατος, τιµή πολύ υψηλότερη από
εκείνη που εισπράττει η ∆ΕΗ από βιοτεχνικούς καταναλωτές [290]. Η πιο σηµαντική όµως
διαφορά στις 2 αντιµετωπίσεις έγκειται στη µεταβολή των παραπάνω περιόδων λειτουργίας
κάποιας µονάδας diesel. Επιτυγχάνεται το ίδιο αποτέλεσµα στην ποσότητα παραγοµένου νερού µε
µόνο 2% αύξηση στις περιόδους λειτουργίας επιπλέον µονάδας diesel σε σχέση µε το 33% που
απαιτεί το σχήµα του ανεξάρτητου διαχειριστή. Μάλιστα το 80% από αυτές τις περιπτώσεις
οφείλεται σε πολύ µικρό έλλειµµα ισχύος το οποίο θα µπορούσε να ικανοποιηθεί και από τη χρήση
των αποθηκευτικών διατάξεων του νησιού. Το σηµαντικό πλεονέκτηµα της διαχείρισης µε σταθερό
πρόγραµµα είναι ο µειωµένος αριθµός των µονάδων που εγκαθίστανται 4, σε σχέση µε τη
λειτουργία κοινής διαχείρισης που απαιτεί µέχρι 7 µονάδες.
6.7.1.3 Συµπεράσµατα
Από τις παραπάνω εφαρµογές γίνεται φανερό ότι το κόστος παραγωγής πόσιµου νερού, σε νησιά
µε µέση-υψηλή διείσδυση ΑΠΕ είναι σηµαντικά µικρότερο από εκείνο της µεταφοράς πόσιµου
νερού. Η γνώση του προγράµµατος παραγωγής των µονάδων αφαλάτωσης στο διαχειριστή,
συµβάλλει ώστε το σύστηµα να µην επιβαρύνεται περισσότερο από ότι το µέγεθος της αυξηµένης
ζήτησης. Με την κοινή διαχείριση νερού-ενέργειας µπορούν να παραχθούν σηµαντικές ποσότητες
νερού µε πολύ µικρή µεταβολή του προγράµµατος ένταξης µονάδων που αν παράγονταν από
ανεξάρτητο διαχειριστή θα προκαλούσαν σηµαντική αύξηση στον αριθµό ωρών λειτουργίας του
συστήµατος.
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Λειτουργία και έλεγχος αποµακρυσµένου υβριδικού συστήµατος.

∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου κάποιοι αρκετά αποµακρυσµένοι οικισµοί πρέπει να
τροφοδοτηθούν, µε µικρά συνήθως ποσά ενέργειας στη διάρκεια ενός έτους. Η διασύνδεση αυτών
των οικισµών µε το κυρίως δίκτυο διανοµής της ευρύτερης περιοχής ενδεχοµένως να είναι
σηµαντικά υψηλό σχεδόν απαγορευτικό για τους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών συσκευών σε αυτόν τον
οικισµό. Το κόστος δηµιουργίας µίας γραµµής µεταφοράς προκείµενου να µεταφερθεί ηλεκτρική
ενέργεια από τον πλησιέστερο υποσταθµό και το κόστος παραγωγής αυτής της ενέργειας µε
συµβατικούς τρόπους (π.χ. το κόστος του καυσίµου της συµβατικής γεννήτριας) µπορεί να είναι
ασύγκριτα µεγαλύτερο, από ότι η τροφοδοσία ενέργειας από ΑΠΕ µε τη συνεισφορά κατάλληλης
αποθηκευτικής διάταξης σε υβριδικά συστήµατα. Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να
παρουσιάσει το λογισµικό που αναπτύχθηκε για τον αποµακρυσµένο έλεγχο τέτοιων συστηµάτων,
στηριζόµενο και στις παρατηρήσεις για την ενηµέρωση του περιεχοµένου των συσσωρευτών
µολύβδου-οξέος, όπως αυτή παρουσιάστηκε στην ενότητα 6.3.1
Σε αντίθεση µε τα µεγάλα ΣΗΕ, στα οποία η πολυπλοκότητα προκύπτει κυρίως από τον αριθµό
των µονάδων και το σηµαντικό αριθµό αντικρουόµενων περιορισµών, σε αποµακρυσµένα
αυτόνοµα συστήµατα µε υψηλή διείσδυση ΑΠΕ η αβεβαιότητα για την εκτίµηση του φορτίου και
οι γρήγορες µεταβολές της ευµετάβλητης παραγωγής από ΑΠΕ είναι η κυριότερη αιτία της
πολυπλοκότητας. Σε τέτοια συστήµατα οι αποθηκευτικές διατάξεις αναµένεται να είναι η ψυχή της
λειτουργίας τους, εποµένως η αποτελεσµατική διαχείρισή τους αναµένεται να διαδραµατίσει
καθοριστικό ρόλο στην οµαλή λειτουργία τους. Η κατά το δυνατόν καλύτερη a priori εκτίµηση του
περιεχοµένου τους συµβάλλει ώστε να µειώνεται το κόστος λειτουργίας τους από ξαφνικές
εκκινήσεις ή σβέσεις τοπικών µονάδων diesel ή να αντιµετωπιστούν ξαφνικές ελλείψεις επαρκούς
ισχύος. Η εκ των προτέρων εκτίµηση του πότε αναµένεται να υπάρχει πρόβληµα µε τη
χωρητικότητα της αποθηκευτικής διάταξης συµβάλλει ώστε να αµβλυνθούν τέτοιου είδους
ζητήµατα ενώ η ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ενηµέρωση ως ανάδραση για την εκτίµηση του
περιεχοµένου των αποθηκευτικών διατάξεων µπορεί να ενηµερώσει για πιθανές κρίσιµες
αποκλίσεις που θα προκύψουν. Ένα τέτοιο υβριδικό αυτόνοµο σύστηµα µπορεί να περιλαµβάνει
όλα ή µερικά από τα παρακάτω στοιχεία:
1. Αποθηκευτικές διατάξεις, π.χ. µπαταρίες
2. Μη ελεγχόµενες διατάξεις ΑΠΕ, όπως Α/Γ και Φ/Β.
3. Ελεγχόµενες σε κάποιο βαθµό µονάδες ΑΠΕ που συνήθως έχουν µηδενικό κόστος,
τέτοιο παράδειγµα είναι τα πολύ µικρά υδροηλεκτρικά ή µονάδες που καταναλώνουν
βιοαέριο.
4. Τυπικές συµβατικές µονάδες παραγωγής, όπως οι µονάδες diesel.
5. Μερικά ελεγχόµενα φορτία χωριζόµενα σε φορτία «χαµηλής» και «υψηλής»
προτεραιότητας,
6. Φορτία απόρριψης
Για τη µελέτη και την προσοµοίωση λειτουργίας τέτοιων συστηµάτων, αναπτύχθηκε αλγόριθµος
για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας ενός αποµακρυσµένου ΣΗΕ µε πολύ υψηλή διείσδυση από
ΑΠΕ ο οποίος ενσωµατώθηκε σε φιλικό διαδραστικό περιβάλλον ανθρώπου-µηχανής, όπως
απεικονίζεται στην Σχ. 6.10, ενώ χαρακτηριστικές φόρµες αποτελεσµάτων µετά την εκτέλεση του
προγράµµατος παρουσιάζονται στην Σχ. 6.11.
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Έξοδοι
Είσοδοι

Αρχική οθόνη

Σχ. 6.10 Η αρχική εικόνα του λογισµικού ελέγχου

Ο στόχος του σχετικού αυτού λογισµικού, δεν είναι να προσφέρει ένα εργαλείο για τη
διαστασιολόγηση συστηµάτων αλλά µε τις δεδοµένες επιλογές των συνιστωσών ενός τέτοιου
συστήµατος µε κάποιο από τα συναφή και διαδεδοµένα εργαλεία λογισµικού [283, 296], το
σύστηµα να λειτουργεί κατά το δυνατόν βέλτιστα και :
1. Να ικανοποιείται η ζήτηση
2.Να µεγιστοποιείται η χρήση των εγκατεστηµένων µονάδων ΑΠΕ
3. Να ελαχιστοποιείται το λειτουργικό κόστος.
4. Να χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικότερα οι αποθηκευτικές διατάξεις µε προσπάθεια
επιµήκυνσης του χρόνου ζωής τους
5. Να µειώνονται οι εκπεµπόµενοι ρύποι και αν κρίνεται απαραίτητο να περιορίζεται η θορυβώδης
λειτουργίας από µονάδες diesel σε κάποιες ώρες.

Σχ. 6.11 Τυπικές εικόνες του λογισµικού, ισοζύγιο ισχύος (αριστερά), χρονοσειρά συµπεριφοράς
αποθηκευτικής διάταξης (δεξιά)

Η ροή πληροφοριών µεταξύ των διαφόρων σηµείων ελέγχου παρουσιάζεται στο Σχ. 6.12, ενώ οι
είσοδοι και οι έξοδοι του προγράµµατος, Πιν. 6-34, αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων, την ψυχή
του λογισµικού ελέγχου. Στη βάση δεδοµένων αποθηκεύονται και κάποια στατικά χαρακτηριστικά
των συνιστωσών του υβριδικού συστήµατος. Τυπικοί πίνακες της βάσης δεδοµένων για αυτό το
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σκοπό ελέγχου δίνονται στον παρακάτω Πιν. 6-35. Οι αλγόριθµοι πρόβλεψης φορτίου και
εκτίµησης της παραγωγής από ΑΠΕ, έστω και σε απλοϊκή µορφή εκτίµησης της ταχύτητας ανέµου
ή της ηλιοφάνειας στην αποµακρυσµένη περιοχή, χρησιµοποιούν δεδοµένα από τη βάση δεδοµένων
και αποθηκεύουν τις εξόδους τους πάλι στη βάση δεδοµένων. Ο αλγόριθµος οικονοµικού
προγραµµατισµού, του οποίου το διάγραµµα ροής παρουσιάζεται στο Σχ. 6.13, χρησιµοποιεί αυτά
τα αποτελέσµατα, τα οποία τα συνδυάζει µε τη γνώση για τα στατικά χαρακτηριστικά των
συνιστωσών του συστήµατος στην αποµακρυσµένη περιοχή. Τα αποτελέσµατα από τον οικονοµικό
προγραµµατισµό αποτελούν τις εξόδους του προγράµµατος.
Πιν. 6-34 Είσοδοι –έξοδοι του λογισµικού ελέγχου

Είσοδοι
Έξοδοι
Τεχνικά
χαρακτηριστικά
των Τα σηµεία λειτουργίας των ελεγχόµενων µονάδων
Αν πρόκειται να αποκοπεί παραγωγή από ΑΠΕ για
συνιστωσών του συστήµατος.
Λίστα των χαµηλής προτεραιότητας ή κάποιο διάστηµα.
Οι τιµές του αποκοπτόµενου φορτίου ή της
ελεγχόµενων φορτίων.
Εκτίµηση-πρόβλεψη φορτίου και ΑΠΕ µε απορριπτόµενης ενέργειας προς δευτερεύοντα
εκτίµηση του εύρους διακύµανσης
φορτία.
Η ροή ενέργειας από και προς την αποθηκευτική
διάταξη.
Πληροφορίες από την αποµακρυσµένη περιοχή, αλλά και αποστολή εντολών από το σηµείο
κεντρικού ελέγχου ανταλλάσσονται µε τη βοήθεια τηλεπικοινωνιακών µεθόδων, όπως GSM ανά
τακτά χρονικά διαστήµατα τα οποία δεν υπερβαίνουν τη 1 ώρα. Το πλήθος των πληροφοριών που
ανταλλάσσονται αλλά και η συχνότητά ανταλλαγής τους εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του
ελεγχόµενου υβριδικού συστήµατος αλλά και το κόστος µετάδοσης της πληροφορίας.

Αλγόριθµοι πρόβλεψης φορτίου και
παραγωγής ΑΠΕ

Ανταλλαγή
∆εδοµένων

Β ά σ η ∆ εδοµ ένω ν
Αποµακρυσµένος
οικισµός

Συναρτήσεις Οικονοµικού
Προγραµµατισµού
Σχ. 6.12 Τυπικό διάγραµµα ροής πληροφοριών για τον έλεγχο µιας αποµακρυσµένης οµάδας
καταναλωτών.
Πιν. 6-35 Οι απαραίτητοι πίνακες δεδοµένων για τη βάση δεδοµένων του συστήµατος ελέγχου

Όνοµα Πίνακα
CarrierConfig
Demand_Shedding
Demand_Timeseries
DG_Sources
DumpLoad

Περιγραφεί
Περιέχει τις τιµές των καυσίµων που χρησιµοποιούνται
Περιέχει τα φορτία που δεν µπορούν να εξυπηρετηθούν λόγω της
µη ικανότητας των πηγών ενέργειας στο δίκτυο
Περιέχει την ζήτηση ισχύος και ενέργειας για τις επόµενες 48
ώρες όπως προκύπτει από το µοντέλο πρόβλεψης.
Περιέχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των µονάδων που
περιλαµβάνονται στο υπό εξέταση δίκτυο.
Περιέχει τη χρονοσειρά απόρριψης ενέργειας σε βοηθητικά
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Forecast_Timeseries
Meteo_timeseries
Output_balance
OutputUnits
StorageData
StorageTimeseries
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φορτία.
Περιέχει την παραγωγή των µονάδων των οποίων η έξοδος
εξαρτάται από τις µετεωρολογικές συνθήκες.
Περιέχει τα πρωτογενή µετεωρολογικά δεδοµένα για τις
επόµενες 48 ώρες απαραίτητα για τη χρήση των µοντέλων
πρόβλεψης.
Περιέχει το αναµενόµενο ενεργειακό ισοζύγιο για τις επόµενες
ώρες.
Περιέχει την παραγωγή της κάθε µίας µονάδας για τις ώρες του
προγραµµατισµού
Περιέχει τα δεδοµένα µοντελοποίησης της αποθηκευτικής
διάταξης
Περιέχει τη χρονοσειρά ανταλλαγής ισχύος και περιεχοµένου για
την αποθηκευτική διάταξη.

Ο οικονοµικός προγραµµατισµός επιλέγει τις µονάδες που προτείνεται να λειτουργήσουν
σύµφωνα µε την παρακάτω σειρά προτεραιότητας.
Μη ελεγχόµενες µονάδες ΑΠΕ, π.χ. Α/Γ και Φ/Β
Σχετικά ελεγχόµενες µονάδες παραγωγής από ΑΠΕ, όπως τα πολύ µικρά υδροηλεκτρικά ή µονάδες
που καταναλώνουν βιοαέριο
Συµβατικές µονάδες παραγωγής, µικρές µονάδες diesel
Ελεγχόµενα φορτία χαµηλής προτεραιότητας ή φορτία απόρριψης.
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Πρόβλεψη ζήτησης και µη ελεγχόµενων
µονάδων ΑΠΕ
Υπολογισµός των κατάλληλων εισόδων για
τη στιγµή t
Μπορούν οι µη ελεγχόµενες ΑΠΕ
και ο αντιστροφέας να ικανοποίησουν
Demand_max(t)?

Να κατανεµηθούν οι
ΟΧΙ ελεγχόµενες «µηδενικού»
κόστους

Μπορούν οι ενταγµένες µονάδες
κι ο αντιστροφέας να ικανοποίησουν
Demand_max(t);
Να ενταχθούν οι µονάδες µε κόστος
καυσίµου σύµφωνα µε αυτό
Μέχρι να ικανοποιείται η
Demand_max(t).

Κάθε χρονικό
βήµα t

ΝΑΙ
Μπορούν οι ενταγµένες µονάδες κι ο
αντιστροφέας να ικανοποίησουν
Demand_max(t)?

ΝΑΙ

Κάθε 24 ώρες ή
και συχνότερα

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΝΑΙ

Αποκοπή φορτίου µέχρι να
ικανοποιηθεί η Demand_max(t)

∆εν εντάσσεται άλλη µονάδα
Οικονοµική Κατανοµή για τις ελεγχόµενες και µε κόστος
µονάδες

Ανανέωση Περιεχοµένου Αποθηκευτικής ∆ιάταξης
Αντιµετώπιση Προβληµάτων χωρητικότητας

Σχ. 6.13 ∆ιάγραµµα ροής του προτεινόµενου αλγορίθµου λειτουργίας αποµονωµένου συστήµατος.

Η µαθηµατική περιγραφή του προβλήµατος βελτιστοποίησης είναι η ελαχιστοποίηση της
µεταβλητής cost, σε χρονικό ορίζοντα T. Ο ορίζοντας βελτιστοποίησης επιλέγεται να είναι
διπλάσιος από το χρόνο ανανέωσης των προβλέψεων. Έτσι αν ανανεώνονται οι προβλέψεις ανά 24
ώρες, ο χρονικός ορίζοντας θα είναι 48 ώρες. Για την περίπτωση της λήψης πληροφορίας από τον
αποµακρυσµένο οικισµό της στιγµή trcv, ο ορίζοντας βελτιστοποίησης θα είναι T- trcv
Η αντικειµενική συνάρτηση του προβλήµατος εκφράζεται από την (6.103) και η επίλυση του
καθορίζει και τα σηµεία λειτουργίας των τοπικών µονάδων παραγωγής.
T ⎛ Diesel _ cos t( t ) + Disp _ RES _ cos t( t ) + RES _ non _ cos t( t ) + ⎞
⎟⎟
cos t = ∑ ⎜⎜
t =1 Storage _ cos t( t ) + load _ shed _ cos t ( t )
⎝
⎠

(6.103)

Πιο συγκεκριµένα οι συνιστώσες της (6.103) θα είναι το κόστος για τις µονάδες Diesel,
Diesel_cost(t) και για τις ελεγχόµενες µονάδες ΑΠΕ, Disp_RES_cost(t), όπως περιγράφουν οι
(6.104) και (6.105) αντίστοιχα.
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Diesel _ cos t( t ) = a ⋅ PD( t )2 + b ⋅ PD( t ) + c
Disp _ RES _ cos t( t ) = ab ⋅ PB( t )2 + bb ⋅ PB( t ) + cb

(6.104)
(6.105)

Με a, b και c συµβολίζονται οι συνιστώσες του πολυωνύµου κατανάλωσης καυσίµου της µονάδας
diesel ανάλογα µε το επίπεδο παραγωγής PD(t). Αντίστοιχα ισχύουν για τις συνιστώσες κόστους
της ελεγχόµενης µονάδας ΑΠΕ, ab, bb and cb. Σε περίπτωση µηδενικού κόστους καυσίµου, τότε
χρησιµοποιείται µία πολύ µικρή παράµετρος για τη µεταβλητή cb της τάξης του 10-4.
Επίσης RES_non_Cost(t): Το κόστος λειτουργίας των µη ρυθµιζόµενων µονάδων ΑΠΕ. Στην
περίπτωσή µας θεωρείται ίσο µε (0).
Storage_cost(t): Το άµεσο κόστος για την αποθήκευση ή τη χρήση µίας µονάδας ενέργειας. Στην
περίπτωσή µας θεωρείται ίσο µε (0).
Load_shed_cost(t): είναι το κόστος αποκοπής φορτίου. Για λόγους απλότητας θεωρείται γραµµική
συνάρτηση
της
ποσότητας
του
φορτίου
που
αποκόπτεται
ld(t),
δηλαδή
Load_shed_cost(t)= d ⋅ ld ( t ) .∆εδοµένου ότι η αποκοπή φορτίου αναµένεται να είναι το έσχατο
µέτρο για την ικανοποίηση τουλάχιστον του φορτίου υψηλής προτεραιότητας, η τιµή της
παραµέτρου κόστους, d να είναι υψηλή, πολύ υψηλότερη από τη µεγαλύτερη µοναδιαία αλλαγή
κόστους της πιο ακριβής µονάδας.
Οι περιορισµοί του προβλήµατος βελτιστοποίησης (6.103) χωρίζονται σε 2 οµάδες. Η οµάδα Α
αφορά τις απαιτήσεις διατήρησης του ισοζυγίου ενέργειας και ισχύος, ενώ η οµάδα Β αναφέρεται
στους τεχνικούς περιορισµούς των συνιστωσών του δικτύου.
Απαιτήσεις ισοζυγίου
-store(t)+RES_non (t)+ld(t)+

(6.106)

Unit _ type

∑ u i ( t ) ⋅ Pi ( t ) =Demand(t)
i

RES _ non( t ) − Demand _ min( t ) ≤ StoreMAX ( t )
RES _ non( t ) + Disc MAX ( t ) + ld MAX ( t ) +

Unit _ type

∑
i

(6.107)

u i ( t ) ⋅ PiMAX ( t ) ≥ Demand _ MAX ( t )

(6.108)

Η (6.106) εκφράζει το ενεργειακό ισοζύγιο, η (6.107) αναφέρεται στην απαίτηση να µην
παραβιάζεται η µέγιστη ισχύς του συστήµατος αποθηκευτικής διάταξης-µετατροπέα ενώ η (6.108)
αναφέρεται στο ισοζύγιο ενεργού ισχύος. Η συνολική ικανότητα των µονάδων παραγωγής θα
πρέπει να µπορεί να ικανοποιεί τη µέγιστη αναµενόµενη ισχύ για την εξεταζόµενη περίοδο, t. Οι
συµβολισµοί σε αυτό το σετ περιορισµών είναι:
Η µεταβλητή Store(t) εκφράζει την ενέργεια που αποθηκεύεται ή που χρησιµοποιείται από την
αποθηκευτική διάταξη λαµβάνοντας θετικές και αρνητικές τιµές αντίστοιχα.
RES_non(t) είναι η παραγωγή των µη ρυθµιζόµενων µονάδων ΑΠΕ
ld(t) είναι το αποκοπτόµενο φορτίο
Unit_type αναφέρεται στις λοιπές µονάδες παραγωγής εκτός από τις µη ρυθµιζόµενες µονάδες
ΑΠΕ.
ui(t) είναι η λειτουργική κατάσταση (ON=1, off=0)της µονάδας τύπου i
Pi(t) είναι η παραγωγή της µονάδας τύπου i
Τεχνικά χαρακτηριστικά συνιστωσών δικτύου
PD min ≤ PD( t ) ≤ PD MAX

(6.109)

PB min ≤ PB( t ) ≤ PB MAX

(6.110)

0 ≤ RES _ non( t ) ≤ RES MAX ( t )

(6.111)

− Disc MAX ( t ) ≤ Store( t ) ≤ Store MAX ( t )

(6.112)

C
C

( t ) ≤ E( t − 1 ) + Store( t ) ≤ C MAX ( t )

(6.113)

( T ) ≤ E( T − 1 ) + Store( T ) ≤ C MAX ( T )

(6.114)

min

min
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(6.115)

Οι εξισώσεις (6.109) ως (6.111) αναφέρονται στους περιορισµούς των µονάδων παραγωγής,
µονάδες diesel, ρυθµιζόµενες µονάδες ΑΠΕ και µη ελεγχόµενες µονάδες ΑΠΕ αντίστοιχα, ενώ οι
ανισώσεις (6.112) ως (6.114) αναφέρονται στους περιορισµούς των αποθηκευτικών διατάξεων. Η
(6.112) αναφέρεται στα όρια αποθήκευσης ή χρήσης της αποθηκευτικής διάταξης και οι
συµβολισµοί των ορίων αυτών είναι σε αντιστοιχία µε τις εξισώσεις της ενότητας 6.3. Η (6.113)
εκφράζει τα όρια αποθήκευσης και χρήσης ενέργειας σε µία οποιαδήποτε χρονική στιγµή της
εξεταζόµενης περιόδου βελτιστοποίησης ενώ η (6.114) εκφράζει τον περιορισµό ειδικά για το
ελάχιστο περιεχόµενο της αποθηκευτικής διάταξης πριν την εξέταση της επόµενης περιόδου
βελτιστοποίησης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η αποθηκευτική διάταξη θα πρέπει να διαθέτει
περιεχόµενο ικανό να αντιµετωπίσει διακυµάνσεις της ζήτησης και της παραγωγής από ΑΠΕ είτε
µέσα στην ηµέρα ακόµη και στις επόµενες περιόδους. Η (6.115) αναφέρεται στην αποκοπή φορτίου
µε ldMAX(t) το µέγιστο φορτίου που µπορεί να αποκοπεί για την εξεταζόµενη περίοδο.
Αφού επιλεγούν ποιες από τις µονάδες θα λειτουργήσουν, επιλέγεται και το σηµείο λειτουργίας
τους. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να εκτιµηθεί και η ποσότητα ενέργειας που ανταλλάσσεται µεταξύ
της αποθηκευτικής διάταξης και του υπολοίπου δικτύου σύµφωνα µε την (6.116). Με βάση αυτήν
την ποσότητα και τις συναρτήσεις που περιγράφονται στην ενότητα 6.3 ενηµερώνεται το
περιεχόµενο της αποθηκευτικής διάταξης. Σε τέτοιου είδους συστήµατα η πλέον διαδεδοµένη
διάταξη είναι οι µπαταρίες µολύβδου –οξέος.
store(t)= RES_non (t)+ld(t)+

Unit _ type

∑ u i ( t ) ⋅ Pi ( t ) -Demand(t)
i

(6.116)

Αν από την ενηµέρωση περιεχοµένου της αποθηκευτικής διάταξης προκύπτει ότι σε µία
τουλάχιστον χρονική στιγµή αναµένεται παραβίαση ορίων του περιεχοµένου της διάταξης, τότε το
περιεχόµενο θα πρέπει να ανανεωθεί εγκαίρως προκειµένου να αποφευχθούν ακραία σηµεία
λειτουργίας αυτής της διάταξης. Στο συγκεκριµένο αλγόριθµο επιλέγεται από το χρήστη το
ελάχιστο περιεχόµενο για το τέλος της περιόδου βελτιστοποίησης, το ελάχιστο περιεχόµενο για
κάποια ενδιάµεση στιγµή το οποίο µπορεί να είναι ελαφρώς χαµηλότερο αλλά και το µέγιστο
περιεχόµενο της αποθηκευτικής διάταξης. Για οποιαδήποτε παραβίαση περιεχοµένου εφαρµόζονται
τα περιγραφόµενα στις παρακάτω υπό-ενότητες.
Στο Σχ. 6.14 περιγράφεται η διαδικασία της ανάδρασης από τον αποµακρυσµένο οικισµό.
Ανάλογα µε τις εκτιµήσεις για το περιεχόµενο της αποθηκευτικής διάταξης, εκτιµάται το
περιεχόµενο της αποθηκευτικής διάταξης για τις επόµενες χρονικές περιόδους µε βάση το αρχικό
πρόγραµµα λειτουργίας. Αν σε κάποια από τις επόµενες περιόδους αναµένεται να υπάρχει
παραβίαση των ορίων χωρητικότητας της αποθηκευτικής διάταξης τότε επαναλαµβάνεται η
διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω, ώστε να τροποποιηθεί εγκαίρως το πρόγραµµα
λειτουργίας των τοπικών µονάδων και να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα της παραβίασης των ορίων
χωρητικότητας.

Λήψη εκτίµησης για τo SOC της
αποθηκευτικής διάταξης
Κάθε 1
ώρα
ή και
Ανανέωση Εκτίµησης Περιεχοµένου
συχνότερα
Αποθηκευτικής ∆ιάταξης

Αντιµετώπιση Προβληµάτων
χωρητικότητας
Σχ. 6.14 ∆ιάγραµµα ροής για την επικοινωνία µε τον αποµακρυσµένο οικισµό και την ενηµέρωση
περιεχοµένου
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Αντιµετωπίζοντας την παραβίαση του κάτω ορίου της αποθηκευτικής
διάταξης.

Αν παραβιάζεται κάποιο από τα ελάχιστα όρια λειτουργίας της αποθηκευτικής διάταξης, τότε
µπορούν να υπάρξουν τα εξής προβλήµατα. Αν πρόκειται για µονάδα άντλησης-ταµίευσης η
στάθµη του νερού να είναι χαµηλότερα από το σηµείο από το οποίο η αντλία λαµβάνει το νερό ή να
µην υπάρχει αρκετή ισχύς για να δουλέψει το τµήµα υδροστροβίλων της εγκατάστασης. Αναφορικά
µε τις διατάξεις µπαταριών παρατεταµένη παραµονή τους σε χαµηλά επίπεδα φόρτισης συντοµεύει
δραστικά το χρόνο ζωής τους.
Για την περίπτωση του τελικού ορίου της αποθηκευτικής διάταξης στο τέλος της εξεταζόµενης
περιόδου, ενυπάρχει ο κίνδυνος να µην αυξηθεί η παραγωγή κάποιας λειτουργούσας µονάδας diesel
κατά την διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου και στην επόµενη περίοδο να απαιτηθεί εκκίνηση
µονάδας, που θα είχε αποφευχθεί αν είχε διατηρηθεί το περιεχόµενο της αποθηκευτικής διάταξης
σε υψηλότερα επίπεδα. Το όριο για την τελική περίοδο συνίσταται να είναι µεγαλύτερο από το
ελάχιστο αποδεκτό περιεχόµενο της αποθηκευτικής διάταξης κατά την εξεταζόµενη περίοδο καθώς
υπάρχει σηµαντικά µεγαλύτερη αβεβαιότητα για το περιεχόµενο της διάταξης για τις επόµενες ώρες
για τις οποίες δεν υπάρχει κάποια διαθέσιµη πληροφορία.
Η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω χρησιµοποιείται ανεξάρτητα από την θεωρούµενη
αποθηκευτική διάταξη και επαναλαµβάνεται οποιαδήποτε χρονική στιγµή t1 που εντοπίζεται
παραβίαση του κάτω ορίου της χωρητικότητας. Η ποσότητα του ελλείµµατος που προβλέπεται για
εκείνη τη στιγµή θα δίνεται από την (6.117).
(6.117)
enl( t 1 ) = C min ( t 1 ) − E( t 1 )
Πιθανές τέτοιες ενέργειες κατά σειρά εξέτασης και κόστους για την αντιµετώπιση της έλλειψης
ενέργειας είναι :
1. Αύξηση της παραγωγής των µονάδων οι οποίες έχουν µηδενικό κόστος καυσίµου και
ελεγχόµενη έξοδο (π.χ. υδροηλεκτρικά).
2. Αύξηση της παραγωγής των µονάδων οι οποίες έχουν κόστος καυσίµου (π.χ. µονάδες
Diesel).
3. Αύξηση µη εξυπηρέτησης των φορτίων
Κάθε µία από αυτές τις ενέργειες υιοθετείται όταν η αµέσως προηγούµενή της δεν έχει εξαλείψει
το πρόβληµα σύµφωνα µε διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. Αφού ληφθούν ένα ή
περισσότερα από τα µέτρα που προτάθηκαν, µεταβάλλεται το περιεχόµενο των αποθηκευτικών
διατάξεων και κατά συνέπεια το πρόγραµµα των µονάδων και η προτεινόµενη παραγωγή τους.
Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται οποτεδήποτε παρατηρείται παραβίαση του κάτω ορίου
χωρητικότητας της αποθηκευτικής διάταξης C min .
6.8.1.1 Ελεγχόµενες µονάδες ΑΠΕ µε µηδενικό κόστος λειτουργίας
Η οικονοµικότερη λύση για τη µείωση της έλλειψης ενέργειας είναι η αύξηση της παραγωγής των
µονάδων που έχουν µηδενικό κόστος κατά τη διάρκεια των διαστηµάτων που προηγούνται της
στιγµής που εντοπίζεται η παραβίαση στη χωρητικότητα, t1. Στις περιόδους κατά τις οποίες ήδη
έχει αποφασιστεί να λειτουργούν µονάδες µε φόρτιση PB(t), η φόρτιση µπορεί να φτάσει µέχρι τη
µέγιστη ικανότητα της µονάδας.
Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να χρειαστεί η εκκίνηση κάποιας µονάδας για κάποιες
περιόδους. Ο αριθµός των περιόδων στις οποίες υπάρχει ανάγκη να εκκινήσει κάποια µονάδα
stpno, µπορεί να είναι 0 αν υπάρχει επαρκές περιθώριο αύξησης της ισχύος ή να εξαρτάται από τη
χωρητικότητα τόσο του inverter της µπαταρίας όσο και της ικανότητας παραγωγής της µονάδας,
όπως παρουσιάζει η (6.118):
t1
t1
⎧
⎧⎡
⎫⎫
u( t ) ⋅ ( PB MAX − PB( t )) ⎤ ⎡ enl( t 1 ) − ∑ u( t ) ⋅ ( PB MAX − PB( t )) ⎤ ⎪⎪
t1
⎪
⎪⎢ enl( t 1 ) − t∑
⎥
⎢
⎥
t =1
=1
stpno = min ⎨t 1 − ∑ u( t ), max ⎨⎢
⎥ ,⎢
⎥ ,0 ⎬
t =1
Store MAX ( t )
PB MAX
⎪⎢
⎪
⎥⎢
⎥ ⎪⎪
⎥⎢
⎥ ⎭⎭
⎩⎢
⎩

(6.118)

Η µεταβολή στην παραγωγή της κάθε µίας µονάδας τέτοιου τύπου,xz(t), θα πρέπει να ικανοποιεί
τις ανισοτικές σχέσεις (6.119) και (6.120).
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'
⎧
⎫
∑ u ( t ) ⋅ xz( t ) ≥ min⎨enl( t 1 ),t 1 ⋅ PB MAX − ∑ u( t ) ⋅ PB( t )⎬

(6.119)

PB min ≤ PB( t ) + xz( t ) ≤ PB MAX

(6.120)

t1

t =1

t1

⎩

t =1

⎭

'

Όπου u ( t ) είναι η ανανεωµένη κατάσταση λειτουργίας αυτών των µονάδων σύµφωνα µε την
αρχική κατάσταση λειτουργίας u(t)-και τα αποτελέσµατα από την (6.118).
Η ποσότητα µεταβολής της παραγωγής αυτών των µονάδων γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε κατά το
δυνατόν να εξοµαλυνθεί η παραγωγή τέτοιων µονάδων για το χρονικό διάστηµα που λειτουργούν.
Εποµένως η επιλογή των προτεινόµενων διαστηµάτων εκκίνησης θα γίνεται σύµφωνα µε τα
παρακάτω κριτήρια
a. Ελαχιστοποίηση των κύκλων εκκίνησης και σβέσης
b. Ελαχιστοποίηση της ανταλλαγής ισχύος µε την αποθηκευτική διάταξη ώστε να αποφευχθούν
υψηλές τιµές ρευµάτων φόρτισης/ εκφόρτισης ειδικά αν αυτή η διάταξη είναι κάποιου τύπου
µπαταρία.
Προκειµένου να επιτευχθεί το a), τα επιπλέον διαστήµατα λειτουργίας επιλέγονται να είναι γύρω
από χρονικές στιγµές στις οποίες η εξεταζόµενη µονάδα ήδη λειτουργεί. Αν λοιπόν η µονάδα
πρόκειται να λειτουργήσει ούτως ή άλλως κάποια χρονική στιγµή t3< t1, τότε οι πλέον επιθυµητές
χρονικές στιγµές για να εκκινήσει η µονάδα είναι είτε t3-1 ή t3+1. Έτσι ο αριθµός
εκκινήσεων/σβέσεων διατηρείται σταθερός µε βάση το αρχικό πρόγραµµα λειτουργίας και η
συνεπακόλουθη καταπόνηση της µονάδας περιορίζεται. Μία δεύτερη επιλογή είναι η ίδια η στιγµή
για την οποία αναµένεται να υπάρχει πρόβληµα, t1, αν την επόµενη χρονική στιγµή t1+1 αυτή η
µονάδα θα εκκινήσει.
Για να ικανοποιηθεί το κριτήριο β), από τις στιγµές που αναφέρθηκαν παραπάνω επιλέγεται
εκείνη µε τη µεγαλύτερη εκροή ενέργειας από την αποθηκευτική διάταξη. Έτσι µειώνονται οι
θερµικές απώλειες κατά την αποθήκευση αλλά ειδικά για την περίπτωση της µπαταρίας
επιµηκύνεται ο χρόνος ζωής της. Αν δεν υπάρχει κάποια χρονική στιγµή από τις παραπάνω
διαθέσιµη, τότε η εκκίνηση γίνεται µε βάση τη µέγιστη ανταλλαγή ενέργειας µε την αποθηκευτική
διάταξη.
6.8.1.1.1 Αύξηση παραγωγής µονάδων µε λειτουργικό κόστος (π.χ. Diesel)
Αν το παραπάνω µέτρο δε σταθεί αρκετό, τότε θα πρέπει οι µονάδες οι οποίες έχουν κάποιο
κόστος να αυξήσουν την παραγωγή τους κατά xd(t) από Pd(t) και αν ακόµη είναι απαραίτητο να
εκκινήσουν σε κάποιες στιγµές που αρχικά δεν προβλεπόταν. Οι µονάδες λοιπόν αυτού του είδους
θα πρέπει να ικανοποιούν την έλλειψη ενέργειας, όπως αυτή προσδιορίζεται από την (6.121), ενώ
µε παρόµοιο τρόπο µε την (6.118), ο αριθµός των απαιτούµενων διαστηµάτων για εκκίνηση της
µονάδας θα δίνεται από την (6.122). Ενδιαφέρει η κατάσταση λειτουργίας αυτού του τύπου
µονάδων που περιγράφεται από τη µεταβλητή u2(t).
t1

def ( t 1 ) = enl( t 1 ) − ∑ u'1 ( t ) ⋅ ( PB( t ) + xz( t ))
t =1

(6.121)

t1
t1
⎧
⎧⎡
⎤⎡
⎤ ⎫
def ( t1 ) − ∑ u2 ( t ) ⋅ ( PDMAX − Pd( t ))⎥ ⎢ def ( t1 ) − ∑ u2 ( t ) ⋅ ( PDMAX − Pd( t ))⎥ ⎪
⎪⎪ t1
⎪ (6.1
⎪⎪⎢
t =1
t =1
stpno = min⎨t1 − ∑ u1' ( t ),max⎨⎢
⎥ ,⎢
⎥ ,0⎬
MAX
MAX
t =1
Store ( t )
PD
⎪
⎪⎢
⎥⎢
⎥ ⎪ 22)
⎪⎩⎢
⎪⎩
⎥⎢
⎥ ⎪⎭

Η µεταβολή της παραγωγής τέτοιου είδους µονάδων θα πρέπει να αποσκοπεί στην µείωση του
κόστους στην οποία συµβάλλει συνήθως θετικά η οµαλοποίηση της παραγωγής της µονάδας diesel.
Η βέλτιστη λύση επιτυγχάνεται µε την επίλυση του παρακάτω προβλήµατος ελαχιστοποίησης στην
'

(6.123), σύµφωνα µε τους περιορισµούς που περιγράφονται στην (6.124) και (6.125), µε u 2 ( t )
την ανανεωµένη κατάσταση των µονάδων diesel.
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{

t1

}

'

min ∑ u 2 ( t ) ⋅ ( a( Pd ( t ) + xd ( t ))2 + b( Pd ( t ) + xd ( t )))
t =1

t1

'

{

∑ u 2 ( t ) ⋅ xd ( t ) ≥ min def ( t 1 ),t 1 ⋅ PD

t =1

MAX

t1

}

− ∑ u 2 ( t ) ⋅ Pd ( t )
t =1

(6.123)

(6.124)

(6.125)
PD MAX ≥ PD(t ) + xd (t ) ≥ PD min
Από την εµπειρία µε κυρτές συναρτήσεις γίνεται φανερό ότι πρέπει να γίνεται προσπάθεια για την
εξοµάλυνση της παραγωγής στις ώρες λειτουργίας και η µονάδα να λειτουργεί όλες τις ώρες σε
σταθερό σηµείο λειτουργίας.

6.8.1.1.2 Αποκοπή φορτίου
Αυτό το µέτρο είναι το τελευταίο µέτρο προς εφαρµογή όταν ακόµη και µε πλήρη παραγωγή
υπάρχει ακόµη ανάγκη για προσφορά ενέργειας. Στόχος είναι να προκληθεί η µικρότερη δυνατή
όχληση για τις συσκευές που πρόκειται να λειτουργήσουν και επιλέγονται κατά το δυνατόν
χαµηλής προτεραιότητας φορτία. ∆ύο ενδεχόµενα υπάρχουν είτε να αποκοπεί σηµαντικό τµήµα του
φορτίου για µικρό χρονικό διάστηµα ή µικρότερο τµήµα φορτίου για µεγαλύτερο διάστηµα, ώστε η
τελική ενέργεια να είναι ίση µε το έλλειµµα ενέργειας. Έτσι για κάθε χρονική περίοδο µέχρι τη
χρονική στιγµή t1 υπολογίζεται το σύνολο των φορτίων που πρόκειται να αποκοπούν ld MAX ( t ) .
Επιλέγονται για αποκοπή οι περίοδοι όπου υπάρχει υψηλή ανταλλαγή ενέργειας µε την
αποθηκευτική διάταξη και υψηλό ποσοστό χαµηλής προτεραιότητας φορτίων.

6.8.2

Αντιµετωπίζοντας την υπέρβαση του άνω ορίου της αποθηκευτικής
διάταξης.

Οποτεδήποτε παρατηρείται παραβίαση του άνω ορίου της αποθηκευτικής διάταξης, CMAX(t)
πρέπει να αντιµετωπίζεται. Η αντιµετώπιση πρέπει να διαφέρει ανάλογα µε την αποθηκευτική
διάταξη που χρησιµοποιείται. Αν για παράδειγµα χρησιµοποιείται διάταξη που στηρίζεται στην
αντλησιοταµίευση, το όριο θα πρέπει να είναι µικρότερο από τη χωρητικότητα της δεξαµενής διότι
υπερχείλισή της θα έχει καταστροφικές συνέπειες. Αντίθετα για την περίπτωση των µπαταριών που
αναµένονται να είναι και οι επικρατέστερες µέθοδοι αποθήκευσης σε τέτοιου είδους συστήµατα,
είναι αρκετά ωφέλιµο για τη διάρκεια ζωής τους να δέχονται ρεύµα ακόµη και όταν είναι
φορτισµένες [297].
Η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω χρησιµοποιείται ανεξάρτητα από την αποθηκευτική
διάταξη που χρησιµοποιείται και επαναλαµβάνεται οποιαδήποτε χρονική στιγµή t2 που εντοπίζεται
παραβίαση του άνω ορίου της χωρητικότητας. Αντίστοιχα ενηµερώνεται το περιεχόµενο της
αποθηκευτικής διάταξης για όλες τις επόµενες χρονικές στιγµές. Η ποσότητα της υπέρβασης που
προβλέπεται θα δίνεται από την (6.126).
(6.126)
energy _ plus( t 2 ) = E( t 2 ) − C MAX ( t 2 )
Για να µειωθεί αυτή η υπέρβαση θα πρέπει είτε νωρίτερα να µειωθεί η ενέργεια η οποία
αποθηκεύεται ή να αυξηθεί η ενέργεια την οποία προσφέρει η αποθηκευτική διάταξη κατά την
ποσότητα που προβλέπει (6.126) Πιθανές τέτοιες ενέργειες κατά σειρά εξέτασης και κόστους είναι
1. Μείωση της αποκοπής φορτίου
2. Μείωση της παραγωγής των µονάδων οι οποίες έχουν κόστος καυσίµου (π.χ. µονάδες
Diesel).
3. Μείωση της παραγωγής των µονάδων οι οποίες έχουν µηδενικό κόστος καυσίµου και
ελεγχόµενη έξοδο (π.χ. υδροηλεκτρικά).
4. Χρήση φορτίων απόρριψης.
Η ενέργεια που χρησιµοποιείται από τη διάταξη αποθήκευσης θα πρέπει να αυξηθεί πριν από τη
χρονική στιγµή t2 προκειµένου να ικανοποιούνται οι περιορισµοί χωρητικότητας. Υπάρχει αντίθετη
φορά των ενεργειών από την περίπτωση της παραβίασης του κάτω ορίου χωρητικότητας.
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Οι δράσεις αυτές λαµβάνουν χώρα πριν τη χρονική στιγµή t2 και αν υπήρξε σε προηγούµενη
χρονική στιγµή t1 κάποια παραβίαση του ελάχιστου ορίου για τη λειτουργία της αποθήκευσης
ενέργειας, µετά από αυτή τη στιγµή, ώστε να µην κάνει περιττές ανακυκλώσεις ο αλγόριθµος.
Πιο συγκεκριµένα για τον περιορισµό της αποκοπής φορτίου, δίνεται προτεραιότητα στα πιο
σηµαντικά φορτία. Η διαδικασία µείωσης της αποκοπής φορτίου συνεχίζεται µέχρι είτε να
µηδενιστεί το φορτίο για την εξεταζόµενη περίοδο είτε όταν επαληθεύεται ο περιορισµός (6.126).
t2

Η ποσότητα µείωσης που επιτυγχάνεται είναι: ∑ load _ shed ( t ) .
t =t 1

Αν δεν ικανοποιείται η (6.126) τότε το περίσσευµα που πρέπει να µειωθεί να δίνεται από την
(6.127).
t2

Surplus( t 2 ) = energy _ plus( t 2 ) − ∑ load _ shed ( t )

(6.127)

t = t1

Το επόµενο βήµα είναι να µειωθεί η παραγωγή των µονάδων που καταναλώνουν καύσιµο κατά
την ποσότητα αυτή. Η κατά βήµα αλλαγή στην παραγωγή των τοπικών µονάδων πρέπει να γίνει µε
τον κατά το δυνατόν βέλτιστο τρόπο, λύνοντας το παρακάτω πρόβληµα βελτιστοποίησης (6.128)
σύµφωνα µε τους περιορισµούς (6.129) και (6.130).

{

}

t2

max ∑ u( t ) ⋅ ( a( Pd ( t ) − xd ( t ))2 + b( Pd ( t ) − xd ( t )))
t =t 1

PD min ≤ PD( t ) − xd ( t ) ≤ PD MAX
t2

∑ u( t ) ⋅ xd ( t ) = Surplus( t 2 )

t =1

(6.128)

(6.129)

(6.130)

Σε καµία περίπτωση όµως δεν αποφασίζεται η σβέση µονάδων µεταξύ των εξεταζόµενων
χρονικών στιγµών t1 και t2 διότι η επιλογή αυτών των µονάδων είχε ως στόχο την ικανοποίηση της
ποσότητας demand_max(t) και οποιαδήποτε σβέση µονάδων θα δηµιουργούσε προβλήµατα σε
ενδεχόµενη αύξηση της ζήτησης ή µείωσης της παραγωγής από ΑΠΕ.
Εάν ακόµη και µετά από αυτή τη διαδικασία υπάρχει περίσσεια ενέργειας, θα πρέπει οι µονάδες
µε µηδενικό κόστος των οποίων οι έξοδοι µπορούν να ελεγχθούν να µειώσουν την παραγωγή τους.
Η µείωση της παραγωγής µεταξύ των στιγµών t1 and t2 αποσκοπεί στο να εξισορροπηθεί κατά το
δυνατόν η παραγωγή των εξεταζόµενων µονάδων σε αυτό το διάστηµα.
6.8.2.1 Φορτίο Απόρριψης
Αν τα παραπάνω µέτρα αποτύχουν η επόµενη λύση είναι να απορριφθεί περίσσεια ενέργειας.
Είναι πολύ συνηθισµένο, σε τέτοιου είδους συστήµατα να υπάρχουν διαθέσιµα κάποια φορτία
απόρριψης [81,82,84,283,296] για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η πιο εύκολη λύση είναι η
χρήση κάποιου ωµικού φορτίου, π.χ. µίας αντίστασης. Αν αυτή αξιοποιηθεί κατάλληλα µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για τη θέρµανση νερού ή χώρου. Λίγο πιο πολύπλοκη είναι η χρήση φορτίου, όπως
κάποια αντλία µε τη δυνατότητα αποθήκευσης νερού ή κάποια συσκευή αφαλάτωσης. Αν η
λειτουργία ενός τέτοιου φορτίου µπορεί να προγραµµατιστεί και η ενέργεια πρέπει να
καταναλωθεί, η σύνδεση ενός τέτοιου φορτίου είναι ασφαλώς πιο επιθυµητή από την µείωση της
παραγωγής µίας µονάδας µε µηδενικό κόστος καθώς καλύπτεται επιπρόσθετη ανάγκη της
εγκατάστασης σε ενέργεια. Επιπρόσθετα τέτοιου είδους φορτία είναι απαραίτητα όταν η
κατανάλωση στο σύστηµα είναι µηδενική και υπάρχει κάποιου είδους παραγωγή, όπως για
παράδειγµα σε εξοχικές κατοικίες που δεν κατοικούνται το χειµώνα και υπάρχει κάποια παραγωγή
από την ανανεώσιµη πηγή ενέργειας.
Αν τα παραπάνω µέτρα δεν επιτύχουν ή αν δεν υπάρχει τέτοιου είδους φορτίων, τότε η λύση που
προτείνεται είναι να µειώσουν την παραγωγή ή να σβήσουν οι µονάδες ΑΠΕ που εύκολα µπορούν
να εκκινήσουν ξανά χωρίς ιδιαίτερο κόστος. Εντολές τέτοιου είδους µπορούν να δίνονται στον
τοπικό ελεγκτή ώστε να ρυθµίζεται π.χ. ο MPPT ενός Φ/β.
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6.8.3

Σύγκριση αποτελεσµάτων µε άλλες πολιτικές διαχείρισης αυτόνοµων
συστηµάτων

Για να παρουσιαστούν τα πλεονεκτήµατα από τη χρήση του προτεινόµενου αλγορίθµου
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της σύγκρισης µε δύο τυπικές πολιτικές διαχείρισης µονάδων
Α) Την εκκίνηση µονάδας ελεγχόµενης εξόδου οποτεδήποτε η αποθηκευµένη ποσότητα είναι
µικρότερη από κάποιο προκαθορισµένο από τον χρήστη όριο και σβέση της όποτε αυτό
επιτυγχάνεται και
Β) Την εκκίνηση µονάδας ελεγχόµενης εξόδου οποτεδήποτε το περιεχόµενο της αποθηκευτικής
διάταξης είναι µικρότερη από ένα προκαθορισµένο από τον χρήστη όριο και τη διατήρηση της
έναυσής της µέχρι να επιτευχθεί ένα συγκεκριµένο ποσό αποθηκευµένης ενέργειας στη διάταξη
αυτή. Με αυτή τη φιλοσοφία αποφεύγεται η επανεκκίνηση µονάδων όταν το ποσοστό πλήρωσης
της αποθηκευτικής διάταξης κυµαίνεται σε µέσα ή χαµηλά επίπεδα.
Για να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µε τον προτεινόµενο αλγόριθµο, θεωρήθηκε ότι το
ελάχιστο περιεχόµενο στις περιπτώσεις Α και Β είναι το ίδιο µε το επιλεγόµενο σαν ελάχιστο
περιεχόµενο για τον προτεινόµενο αλγόριθµο.
Για την αποτίµηση του λογισµικού αυτού χρησιµοποιήθηκε ως παράδειγµα ένας πολύ µικρός
αποµονωµένος οικισµός σε ένα νησί της Κροατίας [298] µε εγκαταστάσεις εστιατορίου και λίγα
ενοικιαζόµενα δωµάτια που λειτουργούν την περίοδο Απριλίου-Οκτωβρίου. Για µία ηµέρα
λειτουργίας της εγκατάστασης, η µέγιστη ζητούµενη ισχύς αλλά και η αναµενόµενη κατανάλωση
ενέργειας ανά ώρα παρουσιάζονται στο Γράφηµα 6.21, η µέση ηµερήσια κατανάλωση είναι της
τάξης των 5.8kWh.
Με τη βοήθεια του λογισµικού HOMER [296], επιλέχθηκε η εγκατάσταση των παρακάτω
δοµικών χαρακτηριστικών για την τροφοδοσία της εγκατάστασης.
• Φ/Β 2000 Wp
• Μονάδα Diesel 400 W
• Aντιστροφέας 3 kVA
Στις µελέτες θεωρήθηκαν δύο τιµές χωρητικότητας αποθηκευτικής διάταξης, µπαταρίες
Μολύβδου-οξέος χωρητικότητας 10 και 20 kWh, αντίστοιχα.
Για τη σύγκριση της προτεινόµενης πολιτικής ελέγχου και των κλασικών πολιτικών
χρησιµοποιήθηκαν 2 διαδοχικά 24 ώρα µε την τυπική ζήτηση που απεικονίζεται στο Γράφηµα 6.21.
Χρησιµοποιήθηκαν δύο διαδοχικές ηµέρες για την παραγωγή από Φ/Β, στηριζόµενοι σε κατάλληλα
τροποποιηµένες καµπύλες της παραγωγής φ/β του κτιρίου Ηλεκτρολόγων ΕΜΠ για την Κροατία,
όπως απεικονίζονται στο Γράφηµα 6.22. Στο πρώτο 24 ώρο η παραγόµενη ενέργεια είναι 2774Wh,
ενώ στην επόµενη µέρα η παραγόµενη ενέργεια είναι 11097Wh.
Αναµενόµενη ωριαία ζήτηση (Wh)
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Γράφηµα 6.21 Η αναµενόµενη ανά ώρα αιχµή (αριστερά) και η αναµενόµενη ανά ώρα κατανάλωση
(δεξιά)
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Γράφηµα 6.22 Η 48 ωρη χρονοσειρά παραγωγής του φ/β.

Για το ελάχιστο επιθυµητό περιεχόµενο της αποθηκευτικής διάταξης κατά τη διάρκεια της
εξεταζόµενης περιόδου θεωρήθηκαν 2 τιµές 40% και 65% της χωρητικότητας της αποθηκευτικής
διάταξης ενώ και στις 2 περιπτώσεις, η αρχική κατάσταση περιεχοµένου θεωρήθηκε ίση µε 80%.
Για την περίπτωση της λειτουργίας χωρίς υστέρηση, τα σχετικά αποτελέσµατα για χωρητικότητα
10kWh, παρουσιάζονται στον Πιν. 6-36 και συγκρίνονται όσον αφορά την παραγόµενη ισχύ από τις
συµβατικές µονάδες και την αποκοπή του φορτίου µε τον προτεινόµενο αλγόριθµο. Η χρονοσειρά
του περιεχοµένου της αποθηκευτικής διάταξης για τον προτεινόµενο αλγόριθµο σε σχέση µε
εκείνον χωρίς υστέρηση παρουσιάζεται στο Γράφηµα 6.23. Αντίστοιχα τα συγκριτικά
αποτελέσµατα για ίδια τιµή χωρητικότητας µε την πολιτική υστέρησης παρουσιάζονται στον Πιν.
6-37 για µικρότερο εύρος υστέρησης σβέσης της µονάδας και στον Πιν. 6-38 για µεγαλύτερο εύρος
υστέρησης.
Πιν. 6-36 Χαρακτηριστικά µεγέθη σύγκρισης προτεινόµενου αλγόριθµου µε την πολιτική λειτουργίας
χωρίς υστέρηση και χωρητικότητα 10 kWh
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Σύγκριση πολιτικής χωρίς υστέρηση και Προτεινόµενου αλγορίθµου
(10kWh-40% SOC)

Σύγκριση πολιτικής χωρίς υστέρηση και Προτεινόµενου αλγορίθµου
(10kWh-65% SOC)
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Γράφηµα 6.23 Σύγκριση επιδόσεων για αποθηκευτική διάταξη χωρητικότητας 10 kWh –65% όριο
(αριστερά) και 40% όριο (δεξιά).
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Πιν. 6-37 Χαρακτηριστικά µεγέθη σύγκρισης προτεινόµενου αλγόριθµου µε την πολιτική λειτουργίας
µε µικρή υστέρηση και χωρητικότητα 10 kWh

Σενάριο

Με Υστέρηση
40-55

Μεταβλητή
Εκκινήσεις Μονάδων
Ώρες λειτουργίας
µονάδων
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Μέγιστη απόλυτη τιµή
ανταλλαγής ισχύος µε
αποθηκευτική διάταξη
(W)
Αποκοπτόµενη ενέργεια
από ΑΠΕ (Wh)
Μέγιστη αποκοπτόµενη
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∆ιείσδυση ΑΠΕ (%)
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Πιν. 6-38 Χαρακτηριστικά µεγέθη σύγκρισης προτεινόµενου αλγόριθµου µε την πολιτική λειτουργίας
µε µεγάλο εύρος υστέρησης και χωρητικότητα αποθηκευτικής διάταξης 10 kWh

Σενάριο

Με Υστέρηση
40-70

Μεταβλητή
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Παραγόµενη ενέργεια
από άλλες µονάδες (Wh)
Μέγιστη απόλυτη τιµή
ανταλλαγής ισχύος µε
αποθηκευτική διάταξη
(W)
Αποκοπτόµενη ενέργεια
από ΑΠΕ (Wh)
Μέγιστη αποκοπτόµενη
ισχύς (W)
∆ιείσδυση ΑΠΕ (%)

Προτεινόµενος αλγόριθµος

65-80

40

65

1

1

1

1

5

9

1

7

2000

3600

84.96

2488

1158

1037.2

1109

584.1

2703.6

4253.8

298

3068

918

1105

48.9

584.79

86.78

77.91

99.39

83.96

Σε όλες τις περιπτώσεις το αυξηµένο κάτω όριο για τη χωρητικότητα της αποθηκευτικής διάταξης
αυξάνει την παραγόµενη ενέργεια από τη µονάδα diesel για να ικανοποιηθεί ο σχετικός
περιορισµός. Τούτο έχει ως συνέπεια η αποθηκευτική διάταξη να βρίσκεται σε υψηλότερο
περιεχόµενο σε στιγµές που προσφέρεται ενέργεια από ΑΠΕ που δυστυχώς αποκόπτεται.
Η χρήση της πολιτικής υστέρησης µειώνει τον αριθµό των εκκινήσεων περίπου στα επίπεδα του
προτεινόµενου αλγορίθµου ειδικά σε µικρό χρονικό διάστηµα αντίθετα µε το αλγόριθµο χωρίς
υστέρηση. Όσο µεγαλύτερη είναι η διαφορά του ελάχιστου και µέγιστου ορίου για τη λειτουργία
της βοηθητικής µονάδας, τόσο µεγαλύτερη είναι η παραγωγή της µονάδας αυτής και της
αποκοπτόµενης ενέργειας από ΑΠΕ.
Από τα παραπάνω αποτελέσµατα γίνεται φανερό ότι ο προτεινόµενος αλγόριθµος µειώνει
δραστικά τον αριθµό εκκινήσεων των µονάδων, αλλά και την παραγόµενη ενέργεια από την τοπική
µονάδα παραγωγής και περιορισµός του δυσάρεστου αυτού φαινοµένου. Ο προτεινόµενος
αλγόριθµος επειδή διανέµει την αποκοπτόµενη ενέργεια από ΑΠΕ σε µεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα
επιτυγχάνει δύο βασικά πλεονεκτήµατα. Το πρώτο είναι ότι µειώνει σηµαντικά το µέγεθος του
απαιτούµενου φορτίου απόρριψης και το δεύτερο είναι ότι αν δεν είναι ικανοποιητικό το µέγεθος
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του φορτίου απόρριψης µπορεί να περιορίζεται σηµαντικά το µέγεθος της µείωσης της παραγωγής
από ΑΠΕ ανά χρονικό διάστηµα βελτιώνοντας την απόκριση του συστήµατος παραγωγής σε
συνδυασµένη µείωση παραγωγής και αύξησης του φορτίου. Το γεγονός ότι ο προτεινόµενος
αλγόριθµος χρησιµοποιεί το φορτίο απόρριψης στις περιόδους µεγαλύτερης ροής ισχύος προς την
αποθηκευτική διάταξη µειώνει και το εύρος της ροής προς την µπαταρία ειδικά στην περίπτωση
του ορίου του 65%, µε θετικές συνέπειες τόσο στις θερµικές απώλειες, όσο και στη δυνατότητα
πλήρους εκµετάλλευσης του αποθηκευµένου φορτίου.
Η συχνότητα εµφάνισης διάφορων επιπέδων φόρτισης για τα διάφορα σενάρια λειτουργίας και για
χωρητικότητα 10 kWh παρουσιάζεται για την περίπτωση του κάτω ορίου 40% στο Γράφηµα 6.24
και για την περίπτωση του 65% στο Γράφηµα 6.25. Με τον προτεινόµενο αλγόριθµο παρουσιάζεται
λιγότερο συχνά πλήρης φόρτιση της αποθηκευτικής διάταξης χωρίς να υπάρχει σηµαντική µείωση
του µέσου περιεχοµένου της αποθηκευτικής διάταξης, όχι µεγαλύτερη από 4%. Επίσης η µέση και
η διάµεση τιµή περιεχοµένου της αποθηκευτικής διάταξης για όλα τα σενάρια τα ποία µελετήθηκαν
παρουσιάζεται στον Πιν. 6-39.
10kWh-SOC>40%
Συχνότητα εµφάνισης (%)

24
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6
3
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SOC (% )
Προτεινόµενος

Χωρίς υστέρηση

Μικρή υστέρηση

Μεγάλη υστέρηση

Γράφηµα 6.24 Συχνότητα επιπέδου εµφάνισης επιπέδων φόρτισης για τελικό όριο 40% και
χωρητικότητα 10kWh

10kWh-SOC>65%
Συχνότητα εµφάνισης (%)
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Γράφηµα 6.25 Συχνότητα επιπέδου εµφάνισης επιπέδων φόρτισης για τελικό όριο 65% και
χωρητικότητα 10kWh
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Πιν. 6-39 Συγκεντρωτικά µεγέθη σύγκρισης περιεχοµένου (%) της αποθηκευτικής διάταξης για τις
πολιτικές λειτουργίας που µελετήθηκαν για χωρητικότητα 10kWh.

Με Υστέρηση
Ελάχιστο
περιεχόµενο
40
65

Τιµή

Μέση
∆ιάµεση
Μέση
∆ιάµεση

Μικρή
71.12
73.37
79.4
74.03

Χωρίς
Υστέρηση

Μεγάλη
71.57
73.58
81.59
77.54

69.16
73.05
78.07
73.75

Προτεινόµενος
αλγόριθµος
68.6
73.05
77.49
74.03

Στην περίπτωση του ελάχιστου ορίου του 40%, η διαφορά µέσης φόρτισης δεν υπερβαίνει το 10%
σε σχέση µε το όριο του 65%, ενώ η παραγωγή της µονάδας diesel, είναι σαφώς µικρότερη.
Εποµένως ένα υψηλό όριο λειτουργίας µπορεί να αυξήσει σηµαντικά το κόστος λειτουργίας χωρίς
ανάλογη διαφορά στο µέσο περιεχόµενο της αποθηκευτικής διάταξης. Το γεγονός αυτό γίνεται
περισσότερο εµφανές στην περίπτωση κατά την οποία η χωρητικότητα της αποθηκευτικής διάταξης
διπλασιάζεται και φτάνει τα 20 kWh. Αν το ελάχιστο επιτρεπτό όριο είναι το 40%, δεν υπάρχει
καµία διαφοροποίηση στα αποτελέσµατα µεταξύ των πρακτικών που εξετάστηκαν και η διείσδυση
ΑΠΕ είναι 100% µε πλήρη αξιοποίηση της πηγής χωρίς αναγκαιότητα αποκοπής παραγόµενης
ενέργειας. ∆ιαφοροποίηση στα αποτελέσµατα υπάρχει µόνο στην περίπτωση που το ελάχιστο
επιτρεπτό όριο της αποθηκευτικής διάταξης είναι 65 % µε τα χαρακτηριστικά σηµεία σύγκρισης να
παρουσιάζονται στον Πιν. 6-40. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η εκκίνηση της βοηθητικής
µονάδας για µερικές ώρες, λιγότερες από ότι στην περίπτωση µικρότερης χωρητικότητας. Η
µέγιστη ανταλλαγή ισχύος από και προς την αποθηκευτική διάταξη εξαρτάται πλέον κυρίως από
την πραγµατική παραγωγή από ΑΠΕ. Λόγω της µεγάλης χωρητικότητας η εκκίνηση της
βοηθητικής γεννήτριας οδηγεί σε µικρότερες ή µηδενικές τιµές της αποκοπής παραγόµενης
ενέργειας από ΑΠΕ καθώς δεν προλαβαίνει να γεµίσει η αποθηκευτική διάταξη τόσο γρήγορα όσο
στην περίπτωση της µικρότερης χωρητικότητας.
Πιν. 6-40 Χαρακτηριστικά µεγέθη σύγκρισης προτεινόµενου αλγόριθµου µε τις διάφορες πολιτικές
λειτουργίας και χωρητικότητα αποθηκευτικής διάταξης 20 kWh και ελάχιστο όριο 65%.

Σενάριο

Με Υστέρηση
65-72

Μεταβλητή
Εκκινήσεις Μονάδων
Ώρες λειτουργίας
µονάδων
Παραγόµενη ενέργεια
από άλλες µονάδες (Wh)
Μέγιστη απόλυτη τιµή
ανταλλαγής ισχύος µε
αποθηκευτική διάταξη
(W)
Αποκοπτόµενη ενέργεια
από ΑΠΕ (Wh)
Μέγιστη αποκοπτόµενη
ισχύς (W)
∆ιείσδυση ΑΠΕ (%)

Χωρίς
Υστέρηση

65-80

Προτεινόµενος
αλγόριθµος

1

1

3

1

7

10

3

3

2800

4000

1200

1033.54

1158

1158

1158

1158

989.68

2341.68

0

0

593.68

918

0

0

81.85

76.16

91.3

92.45

Ο Πιν. 6-41 παρουσιάζει τα αντίστοιχα συγκριτικά µεγέθη για το περιεχόµενο της αποθηκευτικής
διάταξης µε τον Πιν. 6-39. Ο προτεινόµενος αλγόριθµος παρουσιάζει σε κάθε περίπτωση καλύτερες
επιδόσεις από την πολιτική λειτουργίας χωρίς υστέρηση, ενώ η διαφορά µέσης και διάµεσης τιµής
περιεχοµένου µεταξύ των δύο ορίων είναι το πολύ 7%.
Η κατανοµή του περιεχοµένου της αποθηκευτικής διάταξης, παρουσιάζεται στο Γράφηµα 6.26 για
όλες τις πολιτικές για ελάχιστο όριο 65% και συγκριτικά για την περίπτωση του 40%. Το
περιεχόµενο της αποθηκευτικής διάταξης είναι περισσότερο συγκεντρωµένο στην περιοχή 70-80%
διότι οι µεταβολές στην ανταλλαγή ισχύος έχουν µικρότερη επίδραση σε µεγαλύτερη διάταξη.
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Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι για την περίπτωση του ορίου του 40% το περιεχόµενο της
αποθηκευτικής διάταξης δεν είναι µικρότερο του 60%, ενώ γενικά υπάρχει µία ελαφρά µετατόπιση
του περιεχοµένου προς µικρότερες τιµές όχι όµως µε διαφορά µεγαλύτερη από 5%.
Πιν. 6-41 Συγκεντρωτικά µεγέθη σύγκρισης περιεχοµένου (%) της αποθηκευτικής διάταξης για τις
πολιτικές λειτουργίας που µελετήθηκαν για χωρητικότητα 20kWh.

Με Υστέρηση
Ελάχιστο
περιεχόµενο

Τιµή

Μικρή
74.32
76.53
80.24
76.79

Μέση
∆ιάµεση
Μέση
∆ιάµεση

40
65

Χωρίς
Υστέρηση

Μεγάλη

81.21
77.02

Προτεινόµενος
αλγόριθµος

77.34
76.69

77.96
76.69

20kWh

Συχνότητα εµφάνισης (%)
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SOC (% )
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Μεγάλη υστέρηση

Όριο 40%

Γράφηµα 6.26 Συχνότητα επιπέδου εµφάνισης επιπέδων φόρτισης για τελικό όριο 65% και
χωρητικότητα 20kWh
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Σύνοψη κεφαλαίου

Στο παραπάνω κεφάλαιο παρουσιάστηκε µία απλή µεθοδολογία για την εκτίµηση του
περιεχοµένου µίας αποθηκευτικής διάταξης ανάλογα µε την ισχύ που ανταλλάσσεται µε το ανάντι
δίκτυο. Αυτή η µεθοδολογία αξιοποιήθηκε στη συνέχεια για την ανάπτυξη λογισµικού το οποίο
µπορεί να προσοµοιώσει κατάλληλα την κυκλική λειτουργία αποθηκευτικής διάταξης είτε σε
περιβάλλον αγοράς είτε σε ένα αυτόνοµο σύστηµα. Από την εφαρµογή του λογισµικού αυτού σε
χαρακτηριστικές αγορές και νησιωτικά συστήµατα, προέκυψε ότι η χρήση µέσης τιµής των τιµών
αγοράς ως κριτήριο επιλογής των διαστηµάτων λειτουργίας, ενέχει κίνδυνο ανεπαρκούς
εκµετάλλευσης της αποθηκευτικής διάταξης και µειωµένων εσόδων για τον κάτοχό της.
Στη συνέχεια µελετήθηκε η επίδραση αποθηκευτικής διάταξης στην ενίσχυση της στρεφόµενης
εφεδρείας ενός αυτόνοµου συστήµατος µε µονάδες ΑΠΕ. Από τα σχετικά αποτελέσµατα από
εφαρµογή τόσο σε µικρό αυτόνοµο σύστηµα, της Κύθνου, όσο και της Κρήτης, γίνεται φανερό ότι
η ύπαρξη αποθηκευτικού µέσου σε αυτόνοµα συστήµατα µε µέση ως υψηλή διείσδυση από ΑΠΕ
µπορεί να συµβάλλει όχι µόνο στην αύξηση της επάρκειας των συστηµάτων αυτών, αλλά
συνεπάγεται και σηµαντική µείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας της
αναβολής εκκίνησης επιπλέον µονάδων και της καλύτερης διαχείρισης της παραγόµενης ενέργειας
από ΑΠΕ. Ειδικά για το ΣΗΕ Κρήτης, µια σχετικά µικρή ισχύς αποθηκευτικής διάταξης µπορεί να
συνεισφέρει σηµαντικά στη µείωση του κόστους λειτουργίας.
Η συνδυασµένη αξιοποίηση των αποθηκευτικών διατάξεων τόσο για την ενίσχυση της
στρεφόµενης εφεδρείας, όσο και για την παροχή δυνατότητας αποθήκευσης ενέργειας
προερχόµενης από περίσσεια µονάδων ΑΠΕ ενισχύει ακόµη περισσότερο την αξία της
αποθηκευτικής διάταξης όπως περιγράφηκε παραπάνω.
Οι νέες ενισχυµένες δυνατότητες των συστηµάτων τηλεπικοινωνιών, όπως συστήµατα GPRS,
επιτρέπουν την ταυτόχρονη επικοινωνία µε περισσότερα του ενός αποµακρυσµένα µικρά υβριδικά
συστήµατα. Τη δυνατότητα αυτή εκµεταλλεύεται το πρωτότυπο λογισµικό που αναπτύχθηκε στα
πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Τα µοντέλα ενηµέρωσης περιεχοµένου των
αποθηκευτικών διατάξεων που παρουσιάστηκαν σε αυτό το κεφάλαιο σε συνδυασµό µε τις
δυνατότητες αυτές και απλά µοντέλα εκτίµησης της ζήτησης ενοποιήθηκαν σε αυτό το λογισµικό
ελέγχου τέτοιων συστηµάτων. Ο αλγόριθµος ο οποίος υλοποιήθηκε επιτρέπει :
1. Την αποφυγή περιττών εκκινήσεων µονάδων και τη λειτουργία τους σε συνεχόµενα χρονικά
διαστήµατα µε µικρές ως µηδαµινές διακυµάνσεις παραγωγής.
2. Τη λειτουργία των µονάδων κατά το δυνατόν σε χρονικά διαστήµατα τα οποία
συνεισφέρουν στη µείωση της ισχύος που εξάγεται από την αποθηκευτική διάταξη άρα και
την παράταση του χρόνου ζωής της
3. Αν απαιτείται η χρήση δευτερεύοντος φορτίου λόγω περίσσειας παραγωγής ΑΠΕ αυτή
πραγµατοποιείται όταν υπάρχει µεγαλύτερη ροή προς την αποθηκευτική διάταξη, ώστε
αυτή να µειώνεται και να παρατείνεται οι χρόνος ζωής της
4. Με την ενηµέρωση από τον αποµακρυσµένο οικισµό για τις συνθήκες φόρτισης της
αποθηκευτικής διάταξης είναι δυνατόν να αποφεύγονται ξαφνικές εκκινήσεις των µονάδων
παραγωγής οι οποίες αυξάνουν το κόστος. Έχοντας a priori εκτιµήσει την πιθανότητα, το
σύστηµα να µην µπορεί να ικανοποιήσει τη ζήτηση διατηρώντας το περιεχόµενο της
αποθηκευτικής διάταξης σε προκαθορισµένα όρια, µπορεί να αυξηθεί η παραγωγή κάποιας
λειτουργούσας µονάδας µερικές χρονικές στιγµές νωρίτερα και να αποφευχθεί ένα τέτοιο
ζήτηµα.
Τέλος, εξετάστηκε η δυνατότητα αξιοποίησης ελεγχόµενων φορτίων, µε έµφαση στην
αφαλάτωση, για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση παραγωγής ενέργειας, ειδικά από ΑΠΕ, και
επιπλέον της παραγωγής ενός αγαθού χρήσιµου για τον πληθυσµό που εξυπηρετούν. Το κόστος
παραγωγής του νερού, αν το πρόγραµµα λειτουργίας των µονάδων αφαλάτωσης είναι γνωστό
µπορεί να είναι πολύ µικρότερο από εκείνο της µεταφοράς νερού µε υδροφόρα πλοία, ειδικά σε
συστήµατα µε υψηλή διείσδυση ΑΠΕ.
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7 ΣΥΝΟΨΗ-ΣΥΜΒΟΛΗ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ
7.1

Περίληψη διδακτορικής διατριβής

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η παραδοσιακή δοµή των ΣΗΕ και πως αυτή ήδη
µεταβάλλεται ώστε να συµπεριλάβει τη διεσπαρµένη παραγωγή. Παρουσιάζεται η βασική
επισήµανση ότι τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας όπως είχαν δοµηθεί έχουν προσφέρει
αρκετά αλλά η αναθεώρηση των δοµών τους είναι απαραίτητη για τις ενεργειακές ανάγκες
του µέλλοντος. Ταυτόχρονα παρουσιάζεται η δοµή της εργασίας και οι άξονες
ενδιαφέροντος της.
Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται επισκόπηση των εννοιών που χρησιµοποιούνται στη διδακτορική
διατριβή. Πιο συγκεκριµένα παρουσιάστηκαν οι διαφορετικοί ορισµοί για τη διεσπαρµένη
παραγωγή και παρατέθηκε σύντοµη επισκόπηση των µονάδων διεσπαρµένης παραγωγής
µε έµφαση στη µοντελοποίηση λειτουργίας τους σε ορίζοντα από µερικά λεπτά έως µερικές
ώρες. Επίσης παρουσιάστηκε ο ορισµός µίας νέας δοµής δικτύου µε διεσπαρµένη
παραγωγή, το µικροδίκτυο, µε συνοπτική περιγραφή των αυξηµένων δυνατοτήτων που
αυτή η δοµή οργάνωσης και ελέγχου της διεσπαρµένης παραγωγής µπορεί να προσφέρει.
Λόγω της νησιωτικής φύσης της χώρας µας, έγινε ιδιαίτερη µνεία σε χαρακτηριστικά των
αυτόνοµων συστηµάτων ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία µπορούν να ειδωθούν ως
µικροδίκτυα. Τέλος, παρουσιάστηκαν συνοπτικά οι δυνατότητες των διατάξεων
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στον προγραµµατισµό λειτουργίας ενός δικτύου
διανοµής.
Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάστηκε η µεθοδολογία για την αποτίµηση των επιπτώσεων που
µπορεί να έχει η διεσπαρµένη παραγωγή στη µεταβολή των εκπεµπόµενων ρύπων ενός
ΣΗΕ. Επισηµάνθηκε µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα και για διάφορα επίπεδα διείσδυσης
µονάδων διεσπαρµένης παραγωγής, το γεγονός ότι η χρήση µέσων τιµών ρύπων του ΣΗΕ
µπορεί να οδηγήσει σε µεγάλες αποκλίσεις, έως και 40% για το CO2, στην εκτίµηση των
αποφευγόµενων ρύπων, ειδικά σε ΣΗΕ µε µεγάλη ποικιλία συµβατικών πηγών παραγωγής,
όπως το Ελληνικό διασυνδεδεµένο σύστηµα. Αντί της χρήσης µέσων τιµών, προτείνεται,
για σχετικά χαµηλές αναµενόµενες τιµές διείσδυσης διεσπαρµένης παραγωγής, η χρήση
τυπικών 24-ώρων καµπυλών εκπεµπόµενων ρύπων, διαφορετικών για κάθε µήνα. Η
κατασκευή τέτοιων καµπυλών µπορεί να γίνει ακόµη και µε τυπικές µηνιαίες καµπύλες
ζήτησης του υπό µελέτη ΣΗΕ και το πρόγραµµα κατανοµής ανά τύπο µονάδας για αυτή
την τυπική καµπύλη. Στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάστηκε το λογισµικό που αναπτύχθηκε για
τη µελέτη της επίδρασης µονάδων Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας (ΣΗΘ) στην
αποφυγή των εκπεµπόµενων ρύπων λαµβάνοντας υπ’ όψιν τόσο την προτεινόµενη
µεθοδολογία για τον υπολογισµό των ρύπων που αποφεύγονται εξαιτίας του παραγόµενου
ηλεκτρισµού, όσο και την αποφυγή των ρύπων για την παραγόµενη θερµική ενέργεια λόγω
της µεταβολής κατανάλωσης της πρωτογενούς ενέργειας. Με τη βοήθεια του
συγκεκριµένου λογισµικού µπορεί να υπολογιστεί και η επίδραση της συµπαραγωγής στο
ενεργειακό ισοζύγιο και την αιχµή ζήτησης ενός καταναλωτή και κατά συνέπεια στο
κόστος εξυπηρέτησης του.
Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η συµβολή της διατριβής στον προγραµµατισµό
λειτουργίας ενός µικροδικτύου µε κεντρικό έλεγχο της λειτουργίας του. Η κεντρική
προσέγγιση ελέγχου επιτρέπει την χρήση ολοκληρωµένων αλγόριθµων για τον έλεγχο των
µικροδικτύων σε σχέση µε τις τεχνικές αποκεντρωµένου ελέγχου που υπάρχουν στη
βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριµένα, για διάφορες πολιτικές συµµετοχής ενός µικροδικτύου
στην αγορά του ανάντη δικτύου παρουσιάζεται η µαθηµατική διατύπωση για τη βέλτιστη
λειτουργία του. Στις προτεινόµενες µορφές συµµετοχής του µικροδικτύου στην αγορά
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ηλεκτρισµού, εξετάζονται πολιτικές υποβολής προσφοράς φορτίων σε συνδυασµό µε τις
προσφορές των τοπικών παραγωγών στον κεντρικό ελεγκτή του µικροδικτύου. Ο κεντρικός
ελεγκτής του µικροδικτύου αναλαµβάνει τον προγραµµατισµό λειτουργίας τόσο των
τοπικών µονάδων όσο και των φορτίων ανάλογα µε τους στόχους και περιορισµούς
λειτουργίας που θέτει η ακολουθούµενη πολιτική λειτουργίας. Έµφαση δίνεται στη
λειτουργία του µικροδικτύου υπό περιορισµούς αδιάλειπτης τροφοδοσίας των κρίσιµων
φορτίων του, ώστε να γίνουν δεκτές οι οικονοµικότερες προσφορές των µονάδων που θα
µπορούσαν να καλύψουν τη ζήτηση προκαθορισµένου ποσοστού ζήτησης του
µικροδικτύου σε περίπτωση αποσύνδεσής του λόγω σφάλµατος στο ανάντη δίκτυο. Με
αυτόν τον τρόπο σε περίπτωση αποσύνδεσης του ανάντη δικτύου, µπορεί να διατηρηθεί ή
να ανακτηθεί πολύ σύντοµα η τροφοδοσία των κρίσιµων φορτίων, βελτιώνοντας τους
δείκτες αξιοπιστίας τους. Η προσοµοίωση της λειτουργίας του παραπάνω ελεγκτή
σύµφωνα µε τις ακολουθούµενες πολιτικές και τους περιορισµούς στατικής ασφάλειας
πραγµατοποιήθηκε µε σχετικό λογισµικό το οποίο αναπτύχθηκε για αυτό το σκοπό. Εκτός
από το παραπάνω λογισµικό, αναπτύχθηκε εργαλείο στηριζόµενο σε πιθανοτική ροή
φορτίου για DC σύστηµα, για την εκτίµηση των ορίων παραγωγής των τοπικών µονάδων
ώστε να αποφεύγεται τυχόν παραβίαση των επιπέδων τάσης εντός του µικροδικτύου.
Πιθανοτικές τεχνικές αξιοποιήθηκαν και για την αποτίµηση της αξίας παραγωγής ΑΠΕ σε
ένα µικροδίκτυο µε τιµές ανοικτής αγοράς ηλεκτρισµού.
Για ένα τυπικό µικροδίκτυο και µε τη βοήθεια του λογισµικού προσοµοίωσης του
κεντρικού ελεγκτή, χρησιµοποιώντας ρεαλιστικές χρονοσειρές φορτίου, παραγωγής ΑΠΕ
και πραγµατικές χρονοσειρές τιµών για διαφορετικά επίπεδα και εποχές από το
χρηµατιστήριο ενέργειας του Άµστερνταµ, παρουσιάστηκαν σχετικά αποτελέσµατα για τις
διάφορες παραλλαγές εσωτερικής αγοράς, τη συµµετοχή ή µη των φορτίων στην τοπική
αγορά. Από τη σύγκριση των αποτελεσµάτων γίνεται φανερό ότι υπάρχουν σηµαντικά
οφέλη από την λειτουργία µικροδικτύων σε περιόδους υψηλών τιµών αγοράς, τα οποία
µπορούν να αυξηθούν σε περίπτωση συµµετοχής και των φορτίων στη διαδικασία
προγραµµατισµού λειτουργίας προστατεύοντας τους καταναλωτές από υψηλές χρεώσεις,
ειδικά για «χαµηλής» προτεραιότητας φορτία. Μελετώντας τη λειτουργία του
µικροδικτύου µε περιορισµούς στατικής ασφάλειας, εκτιµάται το κόστος από την αύξηση
της αξιοπιστίας της τροφοδοσίας των κρίσιµων φορτίων για δύο επίπεδα διείσδυσης
µονάδων ∆Π, χαµηλό και υψηλό. Η ποσοστιαία µείωση του οφέλους από τη λειτουργία του
µικροδικτύου είναι σηµαντικά µεγαλύτερη όσο αυξάνει η διείσδυση των ∆Π και
µειώνονται οι τιµές, αλλά αντίστοιχα µεγαλύτερη είναι και η αύξηση της συχνότητας
επάρκειας του µικροδικτύου που µπορεί να διπλασιαστεί σε σχέση µε την έλλειψη τέτοιων
µέτρων. Το βασικό συµπέρασµα από αυτή τη µελέτη είναι ότι ο διαχωρισµός των φορτίων,
σε κρίσιµα και µη, συµβάλλει στην βελτίωση της επάρκειας τροφοδοσίας των φορτίων που
πραγµατικά έχουν µεγαλύτερη αξία για τους χρήστες.
Επιπλέον µελετήθηκε η δυνατότητα συµµετοχής του µικροδικτύου στην αγορά ρύπων για
διάφορα επίπεδα πληροφόρησης για τους ρύπους του ανάντη δικτύου, ως επιπλέον πηγή
εσόδων που σε διαφορετική µη οργανωµένη λειτουργία των µονάδων διεσπαρµένης
παραγωγής θα ήταν σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί. Τέτοιου είδους λειτουργία µπορεί να
αποτελέσει σηµαντικό κίνητρο για την περαιτέρω µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων για
την ικανοποίηση της ζήτησης του µικροδικτύου, καθώς µε την κατάλληλη πληροφόρηση
σε συνδυασµό µε τα οικονοµικά κίνητρα του εµπορίας ρύπων είναι εφικτό να παράγεται
περισσότερη ενέργεια σε περιόδους κατά τις οποίες είναι δυνατό να µειωθούν οι
εκπεµπόµενοι ρύποι στο σύστηµα, χωρίς απώλειες εσόδων για το µικροδίκτυο.
Παρουσιάστηκαν αποτελέσµατα ανάλογα µε το επίπεδο πληροφόρησης για το επίπεδο
ρύπων του ανάντη δικτύου και για διάφορα επίπεδα τιµών για την εµπορία του CO2. Για
µία τυπική τιµή των 20€/tn, το επιπλέον οικονοµικό όφελος που επιτυγχάνεται από την
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προτεινόµενη λειτουργία είναι κατά 1% σε σχέση µε την οικονοµική λειτουργία µε
αποζηµίωση για τους αποφευγόµενους ρύπους, αλλά η µείωση του CO2 αυξάνεται κατά
25%.
Η αξιοποίηση των προβλέψεων φορτίου και παραγωγής ΑΠΕ γίνεται ολοένα και πιο
κρίσιµη για την εύρυθµη και οικονοµική λειτουργία ενός συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας
µε υψηλή διείσδυση παραγωγής από ΑΠΕ. ∆εδοµένης της σηµαντικής αύξησης
εγκαταστάσεων ΑΠΕ σε µικροδίκτυα και αυτόνοµα ΣΗΕ, απαιτείται όσο το δυνατόν
καλύτερη αξιοποίηση της πληροφορίας που µπορούν να προσφέρουν τα σύγχρονα µοντέλα
πρόβλεψης. Για το σκοπό αυτό, στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάστηκε η αξία της ακρίβειας των
προβλέψεων φορτίου και παραγωγής από ΑΠΕ, χρησιµοποιώντας πραγµατικά δεδοµένα
από τυπικά αυτόνοµα ΣΗΕ. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε µεθοδολογία στηριζόµενη σε
πιθανοτικές τεχνικές για την αξιοποίηση των διαθέσιµων επιπέδων πληροφοριών για τα
µοντέλα πρόβλεψης φορτίου και αιολικής παραγωγής, µε έµφαση στην αιολική παραγωγή.
Ειδικότερα υποτίθενται 4 επίπεδα πληροφοριών για το σφάλµα της πρόβλεψης αιολικής
παραγωγής από την ελάχιστη δυνατή πληροφορία, την τιµή του Κανονικοποιηµένου
Μέσου απολύτου σφάλµατος, µέχρι τη χρήση της κατανοµής των σφαλµάτων ανάλογα µε
το επίπεδο της προβλεπόµενης τιµής. Με βάση την διαθέσιµη πληροφορία καθορίζονται τα
όρια του αναµενόµενου φορτίου προς κατανοµή στις θερµικές µονάδες του εξεταζόµενου
ΣΗΕ. Από την εφαρµογή των µεθοδολογιών στο δίκτυο της Κρήτης παρατηρήθηκε
σηµαντική διαφορά µεταξύ των επιπέδων πληροφοριών για την επίδοση του ίδιου
µοντέλου πρόβλεψης τόσο στο κόστος λειτουργίας, εύρος διακύµανσης έως και 3%, όσο
και στη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας από το δίκτυο. Επίσης επισηµάνθηκε
το γεγονός ότι η υποεκτίµηση της αιολικής παραγωγής, αν και περισσότερο επιθυµητή από
την υπερεκτίµηση, µπορεί να επιφέρει σηµαντική αποκοπή αιολικής ενέργειας, περιορισµό
των κερδών των αιολικών παραγωγών και αύξηση του κόστους λειτουργίας του αυτόνοµου
ΣΗΕ σε περιόδους χαµηλότερης ζήτησης. Για τη µείωση της αβεβαιότητας για τη φόρτιση
που θα πρέπει οι θερµικές µονάδες να µπορούν να ικανοποιήσουν, πέραν από τη βελτίωση
της επίδοσης των µοντέλων πρόβλεψης που ξεφεύγει από τους σκοπούς της συγκεκριµένης
διατριβής, προτείνεται η χρήση ενός κατάλληλα εκπαιδευµένο Τεχνητού Νευρωνικού
∆ικτύου (ΤΝ∆). Αυτό το ΤΝ∆ χρησιµοποιεί ως εισόδους τα αποτελέσµατα από την
αποτίµηση της συµπεριφοράς του χρησιµοποιούµενου µοντέλου πρόβλεψης ανέµου, τις
προβλέψεις του χρησιµοποιούµενου µοντέλου και εξάγει βελτιωµένες προβλέψεις αιολικής
παραγωγής µε οικονοµικό όφελος της τάξης του 1% κατά τις περιόδους υψηλής αιολικής
παραγωγής.
Στο 6ο κεφάλαιο παρουσιάστηκε η συνεισφορά της διατριβής στην περιοχή του
προγραµµατισµού λειτουργίας δικτύων διανοµής µε αποθηκευτικές διατάξεις. Με
δεδοµένα την αβεβαιότητα της ζήτησης, το στοχαστικό χαρακτήρα των πηγών ΑΠΕ και
την υψηλή διακύµανση των τιµών της αγοράς ηλεκτρισµού, η χρήση των αποθηκευτικών
διατάξεων στα ΣΗΕ, ειδικά στα αυτόνοµα, µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στην ευσταθή
και οικονοµική λειτουργία τους. Από τις µεθόδους αποθήκευσης µεγαλύτερη έµφαση
δίνεται στη χρήση των συσσωρευτών, οι οποίοι θεωρούνται πιο κατάλληλοι για µικρότερα
συστήµατα ηλεκτρικής ενέργειας, αφού δεν απαιτούν ικανοποίηση ειδικών γεωγραφικών
περιορισµών, όπως µορφές αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας µε χαµηλότερο ανηγµένο
κόστος, π.χ. αντλησιοταµίευση. Για τις µπαταρίες µολύβδου-οξέος παρουσιάζεται ένα
απλοποιηµένο µοντέλο εκτίµησης χωρητικότητας και περιεχοµένου της αποθηκευτικής
διάταξης το οποίο λαµβάνει υπ’ όψιν µεταβλητό ρυθµό ανταλλαγής ισχύος µε το δίκτυο
στη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου προσοµοίωσης. Με βάση αυτό το µοντέλο
αναπτύχθηκε λογισµικό για την προσοµοίωση των επιπτώσεων της λειτουργίας
αποθηκευτικής διάταξης σε καθεστώς αγοράς ή σε αυτόνοµα συστήµατα µε διάφορους
ρυθµούς φόρτισης/εκφόρτισης και διάφορα επίπεδα αρχικού περιεχοµένου επιλεγόµενα
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από το χρήστη. Το λογισµικό αυτό εκµεταλλεύεται µε ευρετικό αλγόριθµο τις πλέον
κατάλληλες ώρες της ηµέρας για αποθήκευση ή χρήση ενέργειας αποφεύγοντας την
παραβίαση των λειτουργικών ορίων της διάταξης, επιτρέποντας αποδοτικότερη
εκµετάλλευση της διάταξης σε σύγκριση µε τη χρήση µόνο του κριτηρίου µέσων τιµών
αγοράς για την επιλογή των διαστηµάτων αποθήκευσης/χρήσης. Στη συνέχεια
παρουσιάζεται η µεθοδολογία για την αποτίµηση της αξίας των αποθηκευτικών διατάξεων
για τη συνεισφορά στη στρεφόµενη εφεδρεία ενός αυτόνοµου ΣΗΕ. Παρατηρήθηκε από
την εφαρµογή της µεθοδολογίας ότι µικρή ισχύς αποθηκευτικής διάταξης, σε σχέση µε το
µέγεθος του συστήµατος, µπορεί να επιφέρει σηµαντικά οικονοµικά οφέλη για το
διαχειριστή του. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε λογισµικό για τον έλεγχο ενός µικρού και
βασιζόµενου σε ΑΠΕ αυτόνοµου ΣΗΕ, το οποίο αξιοποιεί τις εκτιµήσεις παραγωγής από
ΑΠΕ και τα µοντέλα φόρτισης/εκφόρτισης των αποθηκευτικών διατάξεων. Παρατέθηκαν
παραδείγµατα σύγκρισης της εφαρµογής του λογισµικού αυτού σε σχέση µε απλούστερες
στρατηγικές ελέγχου για τέτοιου είδους συστήµατα, όπως η χρήση ορίων υστέρησης για τη
λειτουργία των εφεδρικών µονάδων diesel που δείχνουν τη βελτιωµένη επίδοση της
συγκεκριµένης προσέγγισης. Κλείνοντας παρουσιάζεται η προσέγγιση που προτείνεται για
τον έλεγχο φορτίων τα οποία µπορούν να παράγουν και να αποθηκεύσουν κάποιο αγαθό ή
να προσφέρουν κάποια άλλη µορφής ενέργεια µεταβάλλοντας τη ζήτηση ηλεκτρισµού στο
υπό εξέταση δίκτυο, µε έµφαση στα φορτία αφαλάτωσης.

7.2

Συµβολή

Η συµβολή της διδακτορικής διατριβής είναι στην ανάπτυξη των κατάλληλων τεχνικών
για τον προγραµµατισµό λειτουργίας δικτύου διανοµής µε αυξηµένη διείσδυση
διεσπαρµένης παραγωγής και διατάξεις αποθήκευσης, χρησιµοποιώντας εργαλεία
λογισµικού ανεπτυγµένα για αυτό το σκοπό. Πιο συγκεκριµένα τα σηµεία συµβολής είναι :
1. Μοντελοποίηση αποτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της διεσπαρµένης
παραγωγής στα ΣΗΕ στα οποία διασυνδέονται. Έµφαση δίνεται στις
επιπτώσεις µονάδων συµπαραγωγής µε τη βοήθεια σχετικού διαδραστικού
λογισµικού που αναπτύχθηκε.
2. Ανάπτυξη µεθόδου και λογισµικού για τον κεντρικό έλεγχο µικροδικτύου το
οποίο µπορεί να λαµβάνει υπ’ όψιν όλες ή επιλεγµένες µερικές από τις
παρακάτω παραµέτρους :
•
•
•
•
•

Προσφορές µονάδων παραγωγής
Πώληση ή µη ενέργειας προς το ανάντη δίκτυο
Προσφορές εξυπηρέτησης ή µη φορτίων
Την απαίτηση αδιάλειπτης τροφοδοσίας των κρίσιµων φορτίων του µικροδικτύου
∆ιατήρηση τάσεων και ορίων παραγωγής µονάδων εντός αποδεκτών ορίων.

3. Ανάπτυξη µεθοδολογίας σύµπλεξης εσωτερικής αγοράς µικροδικτύων µε το
εµπόριο ρύπων. Με τον τρόπο αυτό, σε περιόδους που οι τιµές της αγοράς
ενέργειας δεν είναι ικανοποιητικά ελκυστικές από µόνες τους να οδηγήσουν σε
λειτουργία των τοπικών µονάδων, είναι δυνατόν να παράγεται ενέργεια µε
χαµηλότερους ρύπους. Έτσι όχι µόνο αποφεύγεται απώλεια εισοδήµατος για
τους παραγωγούς του µικροδικτύου, αλλά προσφέρονται ευκαιρίες για επιπλέον
οφέλη.
4. Ανάπτυξη µεθοδολογίας εκτίµησης αβεβαιότητας για το συνολικό φορτίο που
πρόκειται να κατανεµηθεί στις θερµικές µονάδες ενός αυτόνοµου ΣΗΕ µε
υψηλή διείσδυση ΑΠΕ για διάφορα επίπεδα πληροφορίας για τη συµπεριφορά
των µοντέλων πρόβλεψης. Με τη βοήθεια αυτής της µεθοδολογίας µπορεί να
εκτιµηθεί η ανάγκη διατήρησης στρεφόµενης εφεδρείας για να ικανοποιηθεί
αυτή η αβεβαιότητα αλλά και η ποσότητα αποκοπής αιολικής παραγωγής που
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ενδέχεται να αποκοπεί λόγω των αβεβαιοτήτων στις προβλέψεις φορτίου και
ανέµου.
5. Λογιστικό µοντέλο για την εκτίµηση του επιπέδου φόρτισης µπαταριών και
ανάπτυξη διαδραστικού λογισµικού για την προσοµοίωση λειτουργίας κυκλικής
λειτουργίας αποθήκευσης/χρήσης ενέργειας µε διαφορετικούς ρυθµούς
φόρτισης/εκφόρτισης και αρχικής και τελικής κατάστασης.
6. Μελέτη επίδρασης της αποθηκευτικής διάταξης για την προσφορά στρεφόµενης
εφεδρείας σε αυτόνοµα συστήµατα και στη διαχείριση της αβεβαιότητας της
πρόβλεψης αιολικής παραγωγής και φορτίου.
7. Ανάπτυξη µεθοδολογίας και σχετικού λογισµικού για τον έλεγχο µικρού
αυτόνοµου ΣΗΕ µε πολύ υψηλή διείσδυση µονάδων ΑΠΕ προκειµένου να
µειωθεί η κατανάλωση καυσίµου και να προβλέπεται πιο έγκαιρα η κατάσταση
φόρτισης του αποθηκευτικού συστήµατος σε σύγκριση µε τεχνικές ελέγχου
όπως η χρήση ορίων λειτουργίας των εφεδρικών µονάδων diesel ανάλογα µε το
επίπεδο φόρτισης της αποθηκευτικής διάταξης.

7.3

Μελλοντικές επεκτάσεις –Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα

Με βάση την παραπάνω ανάλυση και την παρουσίαση της συνεισφοράς της διδακτορικής
διατριβής µελλοντικές επεκτάσεις των µεθοδολογιών και των σχετικών εργαλείων
λογισµικού που αναπτύχθηκαν όπως και πιθανές προτάσεις για µελλοντική έρευνα είναι :
1. Συνδυασµός της προτεινόµενης µεθοδολογίας αποτίµησης της επίδρασης
∆ιεσπαρµένης Παραγωγής στην ποσότητα των εκπεµπόµενων ρύπων του ανάντη
συστήµατος µε µεθοδολογία εκτίµησης της µεταβολής των ηλεκτρικών απωλειών
εξαιτίας της προσθήκης διεσπαρµένης παραγωγής στο εξεταζόµενο σύστηµα.
2. Το λογισµικό που αναπτύχθηκε για την εκτίµηση της επίπτωσης της
συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην αποφυγή ρύπων αποδίδει
ικανοποιητικά σε απλές εγκαταστάσεις χωρίς πολύπλοκες διεργασίες θερµικής
ζήτησης. Απαιτείται όµως η ανάπτυξη των µοντέλων που θα µπορούν ακριβέστερα
να εκτιµούν τη µεταβολή της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας όταν µία µονάδα
ΣΗΘ εξυπηρετεί περισσότερα από ένα επίπεδα θερµοκρασιών ή περισσότερες από
µία διεργασίες.
3. Προσοµοίωση της λειτουργίας µικροδικτύων µε συµµετοχή µονάδων ΣΗΘ και
υποβολή προσφορών συνεκτιµώντας τις θερµικές ανάγκες των καταναλωτών.
4. Η διεσπαρµένη παραγωγή, κατά τις εκτιµήσεις των περισσοτέρων ερευνητών του
αντικειµένου, µπορεί να συµβάλλει στην αναβολή επενδύσεων επέκτασης δικτύου
διανοµής κυρίως και ενδεχοµένως και έργων µεταφοράς. Εποµένως, θα ήταν
χρήσιµο να ποσοτικοποιηθούν τα επιπλέον οφέλη που η δοµή του µικροδικτύου µε
τις προτεινόµενες πολιτικές λειτουργίας θα µπορούσε να προσφέρει.
5. Χρήση γενικευµένων δικτύων για ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές, π.χ ευρωπαϊκό
επίπεδο, για την επίδραση των µικροδικτύων στον τοµέα της µείωσης των
απωλειών και τη µεταβολή των εκπεµπόµενων ρύπων µε στόχο την υιοθέτηση
ρυθµιστικών πολιτικών για τα µικροδίκτυα από τις αντίστοιχες αρχές των χωρών
που εξετάζονται.
6. Μελέτη της οργανωτικής διαχείρισης της αγοράς πολλαπλών µικροδικτύων καθώς
και θέµατα ελέγχου µίας τέτοιας δοµής, σε επίπεδο µόνιµης και µεταβατικής
κατάστασης λειτουργίας. Πρέπει λοιπόν να καθοριστούν οι αρχιτεκτονικές
λειτουργίας των πολλαπλών µικροδικτύων σε σχέση µε το επίπεδο της Μέσης
Τάσης. Επίσης θα πρέπει να καθοριστούν οι νέες δυνατότητες που o κεντρικός
ελεγκτής του µικροδικτύου (MGCC) θα πρέπει να είναι σε θέση να ικανοποιεί
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ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη συνεργασία µε τα γειτονικά µικροδίκτυα αλλά
και τις υπάρχουσες ή αναπτυσσόµενες δοµές ελέγχου του δικτύου µέσης τάσης.
7. Περαιτέρω έρευνα σε δυνατότητες off-line βελτίωσης των αποτελεσµάτων
πρόβλεψης φορτίου και µονάδων ΑΠΕ ώστε να µειωθεί η αβεβαιότητα για το
φορτίο προς κατανοµή σε θερµικές µονάδες. Μοντελοποίηση σφαλµάτων
προβλέψεων και για άλλες µονάδες ΑΠΕ εκτός από τις Α/Γ, όπως οι µικροί ΥΗΣ
και τα Φ/Β.
8. Έρευνα και αξιολόγηση της αξίας των αποθηκευτικών διατάξεων για βοηθητικές
υπηρεσίες και προτάσεις για την ενσωµάτωση τους στους κώδικες λειτουργίας
δικτύων.
9. Χρήση πιο λεπτοµερών µοντέλων αποθήκευσης ενέργειας που θα περιλαµβάνουν
και µοντέλα επίδρασης στη διάρκεια ζωής των αποθηκευτικών διατάξεων και
ενσωµάτωση στο σχετικό λογισµικό για την επίδραση της κυκλικής λειτουργίας
της αποθηκευτικής διάταξης. Επίσης σταδιακή ενσωµάτωση µοντέλων λειτουργίας
άλλων τύπων αποθηκευτικών διατάξεων, µπαταριών κυρίως, ώστε να ελεγχθούν
τυχόν επιπρόσθετα οικονοµικά τους οφέλη έναντι των µπαταριών µολύβδουοξέος.
10. Μελέτη και βελτιστοποίηση σε χρονικό επίπεδο ίσο µε εκείνο του
προγραµµατισµού λειτουργίας ενός αυτόνοµου συστήµατος, της ποσότητας
αποθηκευµένου φορτίου που θα διατίθεται για κυκλική αποθήκευση και για
συµβολή στην παροχή στρεφόµενης εφεδρείας.
11. Περαιτέρω διερεύνηση της αξίας του συνδυασµού ελεγχόµενων φορτίων και
µονάδων ΑΠΕ σε νησιωτικά και όχι µόνο συστήµατα για διάφορα σενάρια
ιδιοκτησίας και διαχείρισης. Με τον τρόπο αυτό θα µπορούν να δοθούν οι
κατευθυντήριες γραµµές για την ένταξη στο ρυθµιστικό πλαίσιο των αγορών
τέτοιου είδους εγκαταστάσεων.
12. Μία νέα αντίληψη για τις ενεργειακές ανάγκες ενός µεγάλου καταναλωτή, ή µίας
ευρείας περιοχής είναι η αντιµετώπιση του συνόλου των αναγκών τους ως µία
οντότητα και όχι κάθε µίας ξεχωριστά. Έτσι εισάγεται ο όρος energy hubs
(ενεργειακά κέντρα) [299-301] µε τη βασική φιλοσοφία λειτουργίας να
περιγράφεται από το παρακάτω Σχ. 7.1. Μία τέτοια διάταξη λαµβάνει ως εισόδους
τα ενεργειακά µέσα τα οποία εξυπηρετούν τη συγκεκριµένη περιοχή, π.χ
ηλεκτρισµό, δίκτυο τηλε-θέρµανσης, φυσικό αέριο ή άλλο καύσιµο προκειµένου
να ικανοποιήσει τις ανάγκες ηλεκτρισµού, θέρµανσης/ψύξης της συγκεκριµένης
οµάδας των καταναλωτών.

Σχ. 7.1 Η αρχή για το Energy Hub
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Η τάση στο µέλλον θα είναι πολλά τέτοια hubs να είναι διασυνδεδεµένα µεταξύ
τους ώστε να χρησιµοποιούν κοινούς πόρους και να ανταλλάσσουν µεταξύ τους
είτε ηλεκτρισµό είτε θερµική ενέργεια. Προκειµένου να αντιµετωπιστεί η
πρόκληση από µία τέτοια θεώρηση απαιτείται, πέραν από τα επιµέρους εργαλεία
µοντελοποίησης για κάθε µία από τις συνιστώσες του energy hub που έχουν
αναπτυχθεί και βελτιώνονται συνεχώς, η σύµπλεξη αυτών των εργαλείων µε στόχο
την ανάλυση ζητηµάτων αξιοπιστίας, βελτιστοποίησης λειτουργίας και επιλογής
των συνιστωσών µίας τέτοιας δοµής.
13. Με δεδοµένη την ολοένα και αυξανόµενη αξία που το πόσιµο νερό έχει ως αγαθό
στον κόσµο και την ολοένα και αυξανόµενη σύµπλεξη της κατανάλωσης µορφών
ενέργειας για την άντληση, αφαλάτωση και την επεξεργασία του, η τελευταία
πρόταση της συγκεκριµένης διδακτορικής διατριβής είναι να αναπτυχθούν τα
κατάλληλα εργαλεία ώστε να συµπεριληφθεί η ανάγκη για πόσιµο νερό στη δοµή
του energy hub.
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