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Πεξίιεςε 

Σν ελεξγεηαθό κέιινλ ραξαθηεξίδεηαη από πςειή αβεβαηόηεηα γηα ηε πξόβιεςε ησλ ηάζεσλ θαη 

ηεο εμέιημήο ηνπ, θαζώο πνιιέο παξάκεηξνη κπνξνύλ λα ην επεξεάζνπλ. Σέηνηεο παξάκεηξνη 

πεξηιακβάλνπλ ηε δπλακηθή ηεο αγνξάο, ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο ηερλνινγηώλ, ηηο πνιηηηθέο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απνθάζεηο ή αθόκε θαη γεσπνιηηηθέο εληάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο ησλ 

θαπζίκσλ. πλεπώο, ππάξρεη αλάγθε λα εθαξκνζηεί έλαο νινθιεξσκέλνο θαη αλαιπηηθόο 

ελεξγεηαθόο πξνγξακκαηηζκόο πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί έλαο ράξηεο πξνο έλα νηθνλνκηθό, 

βηώζηκν θαη αζθαιέο ελεξγεηαθό κέιινλ.  

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο απνηειεί ε αλάπηπμε ελόο κνληέινπ capacity expansion 

planning πνπ εμεηάδεη ρξνληθή πεξίνδν 35 εηώλ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο βέιηηζηεο ζύλζεζεο 

ηνπ παξαγσγηθνύ δπλακηθνύ (ζπκβαηηθνύ, ΑΠΔ θαη απνζήθεπζεο) βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ 

ελεξγεηαθώλ ζηόρσλ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ κνληέινπ επέθηαζεο ειεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο 

(CEPM), δεκηνπξγήζεθε έλαο αιγόξηζκνο επίιπζεο πξνβιήκαηνο γξακκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ 

(LP) πνπ ελζσκαηώλεη ηερλνινγίεο παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ελώ 

παξάιιεια βειηηζηνπνηεί ηηο επελδπηηθέο απνθάζεηο ζε πεληαεηή βήκαηα από ην 2025 έσο ην 

2060 γηα ην ζύζηεκα παξαγσγήο ηεο Διιάδαο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ αμηνινγνύληαη 

κέζσ κηαο αλάιπζεο επαηζζεζίαο σο πξνο ηηο παξακέηξνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από 

αβεβαηόηεηα. 

Δπηπιένλ, εθαξκόδνληαη ηερληθέο ζπζηαδνπνίεζεο (clustering) ζηα δεδνκέλα εηζόδνπ ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ώζηε λα κεησζεί ε πνιππινθόηεηα θαη ν ρξόλνο επίιπζήο ηνπ. Οη αιγόξηζκνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζπζηαδνπνίεζε ησλ ρξνλνζεηξώλ είλαη ν K-means θαη ν K-medoids, 

ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα βνεζνύλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ κνληέισλ κε κεησκέλε ρξνληθή 

αλάιπζε. Σα απνηειέζκαηα ησλ λέσλ «κεησκέλσλ» κνληέισλ ζπγθξίλνληαη κε ην πιήξεο 

κνληέιν ηνπ βαζηθνύ ζελαξίνπ, αλαιύνληαο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο 

κεζνδνινγίαο κε ηερληθέο clustering. 

Σέινο, ζρνιηάδνληαη ζπλνιηθά ηα απνηειέζκαηα όισλ ησλ ζελαξίσλ, εμάγνληαο ζπκπεξάζκαηα 

σο πξνο ηελ πνξεία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε Διιάδα γηα λα επηηύρεη ηνπο ελεξγεηαθνύο 

ζηόρνπο πνπ ηίζεληαη ζην κνληέιν επέθηαζεο. 
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Abstract 

The energy future is characterized by high uncertainty in predicting trends and evolution, as many 

parameters can affect it. Such parameters include market dynamics, the reduction of technology 

costs, political and financial decisions or even geopolitical tensions that affect fuel prices. 

Therefore, there is a need to implement a comprehensive and detailed energy planning in order to 

provide a roadmap to an economical, sustainable and secure energy future. 

The objective of the present diploma thesis is the development of a capacity expansion planning 

model (CEPM) that examines a period of 35 years and determines the optimal capacity mix 

(conventional, RES and storage) based on specific energy goals. To implement the CEPM, a 

linear programming (LP) problem-solving algorithm has been developed integrating electricity 

generation and storage technologies, while optimizing investment decisions with five-year time 

steps, beginning from 2025 and reaching up to 2060, focusing to the power system of Greece. The 

results of the model are evaluated through a sensitivity analysis of the parameters which are 

characterized by uncertainty. 

Additionally, clustering techniques are applied to the input data of the problem, to reduce 

complexity. K-means and K-medoids algorithms are utilized to cluster original time series, with 

the obtained clustered results helping to create new models with reduced time resolution. The 

results of the new reduced models are compared with the full year model of the base scenario, 

analyzing the effectiveness and reliability of the clustering methodology. 

Finally, the results of all scenarios are discussed, drawing conclusions regarding the path that 

Greece must follow to achieve the energy goals set in the expansion model. 

Key words: Optimization Problem, Linear Programming, Clustering, Renewable Energy Sources, 

Energy Storage, Li-Ion Batteries, Pumped Hydroelectric Storage (PHS), Power-to-Gas (P2G), 

RES Penetration, Power System Planning, Power System Operation, Reserves 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

1. Δηζαγσγή 

1.1 Αλάπηπμε ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 

Από ηελ επνρή ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο, ηα νξπθηά θαύζηκα θπξηάξρεζαλ ζην ελεξγεηαθό 

κείγκα ησλ πεξηζζόηεξσλ ρσξώλ ζε όιν ηνλ θόζκν, πξνθαιώληαο ζνβαξέο επηπηώζεηο ζην θιίκα 

θαη ζηελ αλζξώπηλε πγεία. ηελ αξρή ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο ζηα κέζα ηνπ 18νπ αηώλα, 

ν παγθόζκηνο πιεζπζκόο ήηαλ 700 εθαηνκκύξηα. ήκεξα, ν πιεζπζκόο αλέξρεηαη ζηα 7.8 

δηζεθαηνκκύξηα θαη πξνβιέπεηαη λα θηάζεη ηα 9.7 δηζεθαηνκκύξηα κέρξη ην 2050 ζύκθσλα κε 

έξεπλα από ηα Ζλσκέλα Έζλε ([1]). Απηή ε αλάπηπμε ζα πξνθαιέζεη επηπξόζζεηεο απαηηήζεηο 

ζηελ παξνρή ελέξγεηαο. πλεπώο, ν ζεκειηώδεο ζηόρνο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο είλαη ε 

βηώζηκε θαη αεηθόξνο αλάπηπμε ηνπ ελεξγεηαθνύ ηνκέα, πξνζηαηεύνληαο παξάιιεια ην 

πεξηβάιινλ θαη ζπκβάιινληαο ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε. 

Ζ ζηξνθή πξνο αλεμάληιεηεο πεγέο ελέξγεηαο κε ρακειέο εθπνκπέο ξύπσλ είλαη ην κέζν γηα ηελ 

επίηεπμε απηνύ ηνπ ζηόρνπ ([2]). Οη αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ) είλαη θαζαξέο κνξθέο 

ελέξγεηαο πνπ δελ απνδεζκεύνπλ ξύπνπο θαη ππάξρνπλ ελ αθζνλία ζην θπζηθό πεξηβάιινλ. Οη 

κνξθέο ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο είλαη: 

 ν ήιηνο, κε ηε θσηνβνιηατθή κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο 

 ν άλεκνο, κε ηε αμηνπνίεζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο 

 νη πδαηνπηώζεηο, κέζσ ησλ πδξνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ 

 ε γεσζεξκία, πνπ απνηειεί ηε θπζηθή ζεξκηθή ελέξγεηα ηεο Γεο 

 νη ζάιαζζεο, κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο ησλ θπκάησλ, ησλ παιηξξνηώλ ή ηνπ 

σθεαλνύ 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία (2011-2020) νη Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο παξνπζίαζαλ ηεξάζηηα 

αύμεζε κε ηελ παγθόζκηα εγθαηεζηεκέλε ηζρύ λα δηπιαζηάδεηαη από 1.330 GW ζηα 2.799 GW 

([3]). 
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Σρήκα 1.1: Δηήζηα εγθαζηζηάκελε ηζρύο ΑΠΔ παγθνζκίσο 2011-2020 [3] 

Οη ΑΠΔ ραξαθηεξίδνληαη από ηε δηαθνπηόκελε θαη απξόβιεπηε θύζε ηνπο. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί 

ε πξσηνγελήο πεγή εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

από ζηνραζηηθόηεηα. Γηα παξάδεηγκα, κεηαβιεηόηεηα ζηελ παξαγσγή ΑΠΔ κπνξεί λα πξνθιεζεί 

από άπλνηα, ζύλλεθα ή θαηαηγίδεο. Σν πξόβιεκα επηιύεηαη κε ηελ απνζήθεπζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ώζηε λα θαιύπηεηαη αλά πάζα ζηηγκή ε δήηεζε ελέξγεηαο. Ζ ελέξγεηα απνζεθεύεηαη 

ηηο ώξεο πςειήο δηαζεζηκόηεηαο ΑΠΔ θαη απνδίδεηαη ζε ώξεο αηρκήο δήηεζεο ή ζε ώξεο ρακειήο 

δηαζεζηκόηεηαο ΑΠΔ. 

1.2 Δλεξγεηαθνί ηόρνη ζε Δπξώπε θαη Διιάδα 

Από ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη 1970 νη επηζηήκνλεο ήηαλ νη πξώηνη πνπ πξνεηδνπνίεζαλ ην θνηλό 

γηα ηηο απμεκέλεο ζπγθεληξώζεηο CO2 ζηελ αηκόζθαηξα θαη ηελ πηζαλή θιηκαηηθή αιιαγή πνπ 

κπνξνύλ λα επηθέξνπλ. Ζ πξώηε ζπλάληεζε θνξπθήο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Γεο είλαη ε 

Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, ε νπνία νδεγεί ζηελ έγθξηζε ζύκβαζεο-πιαηζίνπ γηα ηηο 

θιηκαηηθέο κεηαβνιέο ζηε Νέα Τόξθε ην 1992 θαη ηίζεηαη ζε ηζρύ ην 1994. Ζ ζύκβαζε 

θαζηεξώλεη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο θαη 

επαηζζεηνπνηεί ηνπο αλζξώπνπο παγθνζκίσο, ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινύλ νη 

εθπνκπέο ξύπσλ. Χζηόζν, ε ζύκβαζε δελ είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή θαζώο δελ 

πνζνηηθνπνηεί ζηόρνπο πνπ νθείιεη θάζε ρώξα λα πεηύρεη. 

Γηα απηό ην ιόγν ην 1997 ζεζπίδεηαη ην Πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην, ην 1998 ππνγξάθεηαη από ηελ 

Δπξσπατθή Κνηλόηεηα θαη ην 2001 ηίζεηαη ζε ηζρύ. Ζ ζεκαζία είλαη κεγάιε αθνύ νη 
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εθβηνκεραληζκέλεο ρώξεο δεζκεύνληαη γηα κείσζε ησλ εθπνκπώλ θαηά 5% ηνπιάρηζηνλ, ζε 

ζύγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990, ηελ πεξίνδν 2008-2012. Αθόκε, νη ρώξεο πνπ είραλ εληαρζεί 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξηλ ην 2004 δεζκεύνληαη ζπιινγηθά γηα κείσζε ησλ εθπνκπώλ θαηά 

8% ([4]). 

Μεηά ην Πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην, ζην πιαίζην ηεο ύκβαζεο Πιαηζίνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα 

ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (UNFCCC) ην 2016, 195 ρώξεο ππνγξάθνπλ ηε πκθσλία ηνπ Παξηζηνύ. 

Ζ ζπκθσλία είλαη έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηε ζπγθξάηεζε ηεο αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

πιαλήηε θάησ από ηνπο 2°C, ζε ζρέζε κε ηα πξνβηνκεραληθά επίπεδα. Γηα λα επηηεπρζεί απηό ην 

ζρέδην, ε Δπξσπατθή Έλσζε ζέηεη ηνπο εμήο ελεξγεηαθνύο ζηόρνπο πνπ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ 

([5]) : 

ηόρνη γηα ην 2020: 

 20% κείσζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε ζρέζε κε ην έηνο 1990. 

 20% κεξίδην ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

 20% βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο. 

ηόρνη γηα ην 2030: 

 Σνπιάρηζηνλ 40% κείσζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε ζρέζε κε ην έηνο 

1990. 

 Σνπιάρηζηνλ 32% κεξίδην ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

 Σνπιάρηζηνλ 32.5% βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο. 

ηόρνη γηα ην 2050: 

 80-95% κείσζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε ζρέζε κε ην έηνο 1990. 

Οη ζηόρνη ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο Διιάδαο ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ γηα ηελ 

Δλέξγεηα θαη ην Κιίκα (ΔΔΚ) γηα ην 2030 ([6]) ζπκβαδίδνπλ κε απηνύο ηεο Δ.Δ. θαη είλαη: 

 Σνπιάρηζηνλ 56% κείσζε ησλ εθπνκπώλ ζε ζρέζε κε ην 2005. 

 Σνπιάρηζηνλ 35% κεξίδην ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη 

61-64% ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Μεδεληθό κεξίδην ιηγλίηε ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή. 
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 Ζ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο λα κελ μεπεξάζεη ηνπο 16.1-16.5 κεγαηόλνπο 

ηζνδύλακνπ πεηξειαίνπ. 

Από ηα παξαπάλσ θαίλεηαη όηη ε Διιάδα ζέηεη ζηαδηαθά ην ηέινο ησλ ζεξκνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνύλ σο θαύζηκν ιηγλίηε θαη πεηξέιαην, θαζώο είλαη νη θύξηεο πεγέο εθπνκπώλ 

CO2 ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο. 

1.3 Διιεληθό Δλεξγεηαθό Μείγκα 

Σα νξπθηά θαύζηκα, ηζηνξηθά, είραλ θπξίαξρν ξόιν ζην Διιεληθό ζύζηεκα ειεθηξνπαξαγσγήο 

θαη απνηεινύζε πεξηζζόηεξν από ην 70% ηεο παξαγόκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηηο 

πξνεγνύκελεο δεθαεηίεο. Όκσο, κε ηε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ θαη ηελ επηζπκεηή απαλζξαθνπνίεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο, θζίλεη ε θπξηαξρία ηνπο. Έσο ην 2023 αλακέλεηαη λα θιείζνπλ όιεο νη ελ 

ιεηηνπξγία ιηγληηηθέο κνλάδεο. Ζ Διιάδα έρεη ζεκεηώζεη ζεκαληηθή πξόνδν ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ΑΠΔ απμάλνληαο ηε ζπλνιηθή παξαγσγή ζε 38.14% ην 2020. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ελεξγεηαθό 

κείγκα παξαγσγήο ηεο Διιάδαο γηα ην έηνο 2020 θαίλεηαη ζην ρήκα 1.2. 

 

Σρήκα 1.2: Δλεξγεηαθό κείγκα παξαγσγήο ηεο Διιάδαο γηα ην έηνο 2020 [7] 

Ζ εγθαηεζηεκέλε ηζρύο αλα ηερλνινγία ζην Διιεληθό ζύζηεκα ειεθηξνπαξαγσγήο θαίλεηαη ζην 

ρήκα 1.3:  
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Σρήκα 1.3 : Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο (ζε MW) αλά ηερλνινγία ζην Διιεληθό ζύζηεκα ειεθηξνπαξαγσγήο [8] [9] 

1.4 Αληηθείκελν Δξγαζίαο 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο είλαη ν βέιηηζηνο νηθνλνκηθά ελεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο 

ηεο Διιάδαο κε ηειηθό ζηόρν ηελ πιήξε απαλζξαθνπνίεζε ηνπ ειεθηξνπαξαγσγηθνύ 

ζπζηήκαηνο. Ο ρξνληθόο νξίδνληαο είλαη 35 έηε (2025-2060) θαη βειηηζηνπνηεί ηηο επελδπηηθέο 

απνθάζεηο αλά πεληαεηίεο. Παξά ηε καθξνρξόληα εζηίαζε ηνπ, ην κνληέιν ρεηξίδεηαη απνδνηηθά 

θαη ηα βξαρππξόζεζκα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ. 

Ζ εύξεζε ηνπ βέιηηζηνπ ελεξγεηαθνύ κείγκαηνο γίλεηαη κέζσ έλνο κνληέινπ επέθηαζεο 

ειεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο (Capacity Expansion Planning Model) πνπ βειηηζηνπνηεί ηόζν ηηο 

επελδύζεηο ζε λέεο ηερλνινγίεο παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο, όζν θαη ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Πξόθεηαη γηα έλα πξόβιεκα γξακκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ (Linear 

Programming) κε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ην ζπλνιηθό θόζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη πεξηνξηζκνί 

θαιύπηνπλ θπξίσο ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηθηύνπ, ηνπο ζηόρνπο 

δηείζδπζεο ΑΠΔ, ηηο επελδύζεηο θαη ηηο απνζύξζεηο ησλ ηερλνινγηώλ. 

Πέξα από ην βαζηθό κνληέιν πνπ επηιύεηαη, εμεηάδνληαη ηερληθέο ζπζηαδνπνίεζεο δεδνκέλσλ 

(clustering) γηα ηε κείσζε ηεο ππνινγηζηηθήο πνιππινθόηεηαο. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηνλ 

πεξηνξηζκό ησλ εηήζησλ δεδνκέλσλ εηζόδνπ ζε έλαλ νξηζκέλν αξηζκό αληηπξνζσπεπηηθώλ 

εκεξώλ. Κάζε αληηπξνζσπεπηηθή εκέξα ραξαθηεξίδεηαη από έλα βάξνο πνπ εθθξάδεη ηε 

ζπρλόηεηα ηνπ πξνθίι θάζε εκέξαο. Οη αιγόξηζκνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εμαγσγή ησλ 
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ηππηθώλ εκεξώλ είλαη ν K-means θαη ν K-medoids. Έηζη, κειεηάηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ 

ηερληθώλ clustering ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ βαζηθνύ κνληέινπ κε ηα «κεησκέλα» 

κνληέια. 

1.4.1 Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε 

Οη πξώηεο έξεπλεο γηα ην καθξνρξόλην ζρεδηαζκό επέθηαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο 

γίλνληαη ζηηο αξρέο ηνπ 1970 κε ηνλ Bessiere ([10]) λα θαζνξίδεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ 

αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ πξνβιήκαηνο βειηηζηνπνίεζεο. ηε 

ζπλέρεηα, πξνηείλεηαη έλα ληεηεξκηληζηηθό κνληέιν γξακκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ ην 1972 από ηνλ 

Anderson ([11]) θαη έλα κνληέιν δπλακηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ ην 1972 από ηνλ Peterson ([12]). 

Όκσο, δέρνληαη θξηηηθή αθνύ εζηηάδνπλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο, αγλνώληαο ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ απνηειέη αλαπόζπαζην ζηνηρείν ηνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ. Χο 

απάληεζε ζε απηή ηελ θξηηηθή, ζηα ηέιε ηνπ 1980 ε βηβιηνγξαθία επεθηείλεηαη κε λέα κνληέια 

κεηθηνύ αθέξαηνπ γξακκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ (MILP – Mixed Integer Linear Programming) 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο, εηζάγνληαο ηελ αβεβαηόηεηα ηνπ θνξηίνπ 

δήηεζεο θαη ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ κνλάδσλ.  

Σα ηειεπηαία 30 ρξόληα, ηα κνληέια αλαπηύζζνληαη θπξίσο γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο, 

ηνλ απμεκέλν αληαγσληζκό θαη ηελ αλαπηπζζόκελε αβεβαηόηεηα κε ηε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ 

([13]). Σν πξόβιεκα γίλεηαη πην πνιύπινθν κε ηελ αβεβαηόηεηα ησλ κειινληηθώλ ηηκώλ 

εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ, θαζώο ε παξαγσγή ηνπο εηζάγεη 

κεγάιε ζηνραζηηθόηεηα θαη κεηαβιεηόηεηα. πλεπώο, αλαπηύζζνληαη κνληέια καθξνπξόζεζκεο 

αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ κειεηνύλ πνιιαπιά ζελάξηα θόξσλ εθπνκπώλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ([14]), πεξηνξηζκώλ πνπ αθνξνύλ ηνπο ξύπνπο θαη ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ([15], [16]) θαη δηεηζδύζεσλ ΑΠΔ ([17]). 

Αθόκε, γηα λα είλαη ππνινγηζηηθά εθηθηόο ν καθξνρξόληνο ζρεδηαζκόο, πξνηείλνληαη κνληέια 

πνπ κεηώλνπλ ηελ επθξίλεηα ηνπ ρξνληθνύ νξίδνληα, ζπλήζσο κε ηερληθέο clustering, θαη 

δεκηνπξγνύλ ηππηθέο εκέξεο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ όζν ην δπλαηόλ απνδνηηθόηεξα όιν ην έηνο. 

Σν πξόβιεκα εύξεζεο αληηπξνζσπεπηηθώλ εκεξώλ είλαη έλα δύζθνιν εγρείξεκα πνπ έρεη 

κειεηεζεί επξέσο από ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα. Αξρηθά, δεκνθηιείο γίλνληαη κέζνδνη όπνπ 

επηιέγνληαη σο αληηπξνζσπεπηηθέο εκέξεο νη κέζεο ηηκέο ησλ ρξνλνζεηξώλ γηα θάζε επνρή ([18]) 

ή πεξίνδνη κε αθξαίεο ηηκέο, δειαδή πεξίνδνη όπνπ εκθαλίδνληαη κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηηκέο 
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δήηεζεο ή παξαγσγήο ([19]). Αξγόηεξα όκσο, εκθαλίδεηαη ε πξόθιεζε ηεο κνληεινπνηήζεο ηεο 

απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηδηαίηεξα ησλ απνζεθώλ καθξάο δηάξθεηαο πνπ ελδέρεηαη 

λα έρνπλ θύθιν ιεηηνπξγίαο κεγαιύηεξν από ηε δηάξθεηα ησλ αληηπξνζσπεπηηθώλ εκεξώλ. Χο εθ 

ηνύηνπ, ε κέζνδνο clustering πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξέπεη λα δηαηεξεί ηε δηαρξνληθόηεηα ησλ 

ρξνλνζεηξώλ εηζόδνπ ζε όιν ηνλ νξίδνληα πνπ κειεηάηαη ([20]). Οη γλσζηόηεξνη αιγόξηζκνη πνπ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηέηνηα πξνβιήκαηα είλαη ν K-means ([21]) θαη ην ηεξαξρηθό clustering. 

Χζηόζν, ζπλερώο δεκηνπξγνύληαη επξεηηθνί αιγόξηζκνη γηα ηε βειηίσζε ηεο 

αληηπξνζσπεπηηθόηεηαο θαζώο θαη ηελ νξζόηεξε ιεηηνπξγία ησλ απνζεθώλ κεγάιεο δηάξθεηαο 

πνπ έρνπλ ηεξάζηηα αμία γηα ζπζηήκαηα κε πςειή (>80%) δηείζδπζε ΑΠΔ ([22], [23]). 

Οη Gabrielli P. et al. ([24]) ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ αιγόξηζκν K-means γηα ηελ εύξεζε ησλ 

αληηπξνζσπεπηηθώλ εκεξώλ θαη κε ηε βνήζεηα ελόο MILP κνληέινπ βειηηζηνπνηείηαη ν 

ελεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο. Πξνηείλεηαη κηα κέζνδνο αλαθαηαζθεπήο ηνπ πιήξνπο έηνπο από ηηο 

αληηπξνζσπεπηηθέο εκέξεο δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα επνρηαθήο απνζήθεπζεο. Σν LIMES-EU 

([25]) είλαη έλα γξακκηθό κνληέιν πνπ βειηηζηνπνηεί ηηο επελδύζεηο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ηερλνινγηώλ παξαγσγήο, απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο γηα ηηο ρώξεο ηεο Δπξώπεο. Δμεηάδεη αλά 

πεληαεηίεο ηελ πεξίνδν 2010-2070 θαη ρξεζηκνπνηεί 8 αληηπξνζσπεπηηθέο εκέξεο κέζσ 

ηεξαξρηθνύ clustering. Όζνλ αθνξά ηελ επνρηαθή απνζήθεπζε, εμεηάδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ 

απνζεθώλ Power-to-gas θαη νξίδεηαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκόο θύθισλ πνπ εθηεινύλ κέζα 

ζηηο 8 αληηπξνζσπεπηηθέο εκέξεο. Οη Pineda S. θαη Morales J. M. ([20]) πξνηείλνπλ κηα 

ηξνπνπνηεκέλε κέζνδν ηεξαξρηθήο ζπζηαδνπνίεζεο, όπνπ ζπγρσλεύνληαη clusters κόλν 

γεηηνληθώλ ζεκείσλ, δηαηεξώληαο απνηειεζκαηηθόηεξα ηε δηαρξνληθόηεηα ησλ δεδνκέλσλ 

εηζόδνπ. Σν κνληέιν επέθηαζεο ειεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη έλα πξόβιεκα γξακκηθνύ 

πξνγξακκαηηζκνύ (LP) πνπ θαζνξίδεη ην βέιηηζην κέγεζνο, ηύπν θαη ηνπνζεζία ησλ ηερλνινγηώλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ησλ απνζεθώλ, θαζώο θαη ηελ ρσξεηηθόηεηα ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο. 

Οη Bram van der Heijde et al. ([26]) επηιέγνπλ ηππηθέο εκέξεο κέζσ ελόο MILP πνπ 

ειαρηζηνπνηεί ην ζθάικα θακπύισλ δηάξθεηαο αλάκεζα ζηε ρξνλνζεηξά πιήξνπο έηνπο θαη ηεο 

ρξνλνζεηξάο πνπ απνηειείηαη από ηηο ηππηθέο εκέξεο. Γηα ηελ νξζόηεξε ιεηηνπξγία ησλ απνζεθώλ 

κεγάιεο δηάξθεηαο, αλαθαηαζθεπάδεηαη ην πιήξεο έηνο κέζσ ηεο αληηθαηάζηαζεο ηεο θάζε «κε 

αληηπξνζσπεπηηθήο» εκέξαο κε ηελ αληηπξνζσπεπηηθή εκέξα ζηελ νπνία αλήθεη. Έηζη, ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα απεηθόληζεο ηεο θόξηηζεο θαη εθθόξηηζεο ησλ απνζεθώλ ζε ρξνληθό νξίδνληα ελόο 

έηνπο. Με απηό ηνλ ηξόπν, νη απνζήθεο κπνξνύλ λα εθηεινύλ θύθινπο κεγαιύηεξνπο από ηε 

δηάξθεηα ησλ αληηπξνζσπεπηηθώλ εκεξώλ, πξάγκα ην νπνίν δελ ήηαλ εθηθηό. Οη Gonzato S. et al. 
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([23]) εμεηάδνπλ ηα δηάθνξα κνληέια επέθηαζεο πνπ ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία θαη θαηαιήγνπλ 

όηη θπξίσο δύν κνληέια ([20], [26]) κπνξνύλ λα ζπιιήςνπλ απνδνηηθά ηελ αμία ηεο απνζήθεπζεο 

κεγάιεο δηάξθεηαο. Οη δύν απηέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύλ αληηπξνζσπεπηηθέο πεξηόδνπο 

έρνπλ ην κηθξόηεξν ζθάικα ζε ζύγθξηζε κε ην πιήξεο κνληέιν. 

Σα ηειεπηαία ρξόληα αλαπηύζζνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν ζηνραζηηθά κνληέια επέθηαζεο 

ειεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο κε ζθνπό ηελ νξζόηεξε εμέηαζε ηεο αβεβαηόηεηαο ηεο παξαγσγήο ΑΠΔ. 

Οη Min D. et al. ([13]) θαη νη Park H. et al. ([27]) αλαπηύζζνπλ ζηνραζηηθά κνληέια πνπ 

εθαξκόδνπλ ηελ αβεβαηόηεηα ζηηο ηηκέο θαπζίκσλ, ζηε δήηεζε ελέξγεηαο θαη ζην θόζηνο ησλ 

ηερλνινγηώλ ΑΠΔ. Όπσο θαίλεηαη από ηα παξαπάλσ, ηα ηειεπηαία κνληέια ζηνρεύνπλ ζηελ 

θαιύηεξε ζύιιεςε ηεο αβεβαηόηεηαο θαη ηεο κεηαβιεηόηεηαο ησλ ΑΠΔ αιιά θαη ζηελ 

πξνζπάζεηα λα ζπκπεξηιάβνπλ ζσζηά ηηο επνρηαθέο απνζήθεο πνπ ζα ζπληειέζνπλ ζεκαληηθά 

ζηελ πνξεία γηα ηελ απαλζξαθνπνίεζε ηνπ ειεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο.  

1.5 Γνκή Δξγαζίαο 

Ζ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία δνκείηαη από ηα παξαθάησ θεθάιαηα: 

Κεθάιαην 1: ην παξόλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο, μεθηλώληαο από 

βαζηθέο έλλνηεο ησλ ΑΠΔ θαη ηελ πνξεία πνπ αθνινπζνύλ. Αθόκε, πεξηγξάθνληαη νη ελεξγεηαθνί 

ζηόρνη ησλ επόκελσλ εηώλ ζε Δπξώπε θαη Διιάδα θαη αλαιύεηαη ην ειιεληθό ελεξγεηαθό κείγκα 

παξαγσγήο. Σέινο, αλαθέξνληαη ην αληηθείκελν θαη ε δνκή ηεο εξγαζίαο θαη ε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθόπεζε. 

Κεθάιαην 2: ην δεύηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη βαζηθέο έλλνηεο θαη δνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

ειεθηξηθνύ δηθηύνπ θαη αλαιύεηαη ε επηξξνή πνπ έρεη ε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ ζην ζύζηεκα. 

Κεθάιαην 3: ην ηξίην θεθάιαην θαηαγξάθνληαη νη ηερλνινγίεο απνζεθώλ ελέξγεηαο πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί ζε παγθόζκην επίπεδν, αλαθέξνληαο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο. 

Κεθάιαην 4: ην ηέηαξην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζεσξεηηθή αλαζθόπεζε ηεο 

ζπζηαδνπνίεζεο δεδνκέλσλ (clustering). Παξνπζηάδνληαη ηα κέηξα απόζηαζεο θαη νκνηόηεηαο, 

νη θαηεγνξίεο ζπζηαδνπνίεζεο θαη αλαιύνληαη νη πην δηαδεδνκέλνη αιγόξηζκνη. 
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Κεθάιαην 5: ην πέκπην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε δνκή ηνπ κνληέινπ επέθηαζεο ειεθηξηθνύ 

ζπζηήκαηνο. Οξίδεηαη ε νλνκαηνινγία ησλ ζπκβόισλ θαη θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ε 

αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε θαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ πξνβιήκαηνο γξακκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ. 

Κεθάιαην 6: ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα εηζόδνπ ηνπ πξνβήκαηνο. 

Κεθάιαην 7: ην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ βαζηθνύ ζελαξίνπ θαη 

γίλεηαη κηα αλάιπζε επαηζζεζίαο, κειεηώληαο ηηο αιιαγέο ζηηο παξακέηξνπο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Κεθάιαην 8: ην όγδνν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηερληθώλ clustering θαη 

ε αμηνιόγεζή ηνπο. 

Κεθάιαην 9: ην έλαην θεθάιαην ζπγθξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ πιήξνπο έηνπο κε 

ηα απνηειέζκαηα ησλ κνληέισλ πνπ έρεη γίλεη ζπζηαδνπνίεζε δεδνκέλσλ (clustering). 

Δμεηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα έλα κεγάιν εύξνο αληηπξνζσπεπηηθώλ εκεξώλ (10-150). 

Κεθάιαην 10: ην δέθαην θεθάιαην ζπλνςίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θαη 

αλαθέξνληαη κειινληθέο επεθηάζεηο πξνο ηηο νπνίεο κπνξεί λα θαηεπζπλζεί ν ελδηαθεξόκελνο 

κειεηεηήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

2. Βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο 

2.1 Δηζαγσγή 

Σν ζύζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απνηειείηαη από ηηο κνλάδεο παξαγσγήο, νη νπνίεο 

θαιύπηνπλ ηε δήηεζε ησλ θαηαλαισηώλ αλά πάζα ζηηγκή, κεηαθέξνληαο ηελ ελέξγεηα κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο. Απνηειεί έλα ζύζηεκα παξνρήο ελέξγεηαο ζε πξαγκαηηθό 

ρξόλν, πνπ ζεκαίλεη όηη ε ελέξγεηα παξάγεηαη, κεηαθέξεηαη θαη παξέρεηαη ηε ζηηγκή πνπ 

απαηηείηαη.  

Ζ Eηθόλα 1 αλαπαξηζηά ηηο ηξεηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο: 

παξαγσγή, κεηαθνξά θαη δηαλνκή. Βέβαηα, ην ζύζηεκα είλαη αξθεηά πην πνιύπινθν από ηε 

γεληθή αλαπαξάζηαζε ηεο εηθόλαο, αθνύ ππάξρνπλ πνηθίια ζέκαηα πνπ ρξεηάδνληαη κειέηε όπσο 

είλαη ε αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ, ν έιεγρνο, ε 

πξνζηαζία θαη ηα ζθάικαηα ζην δίθηπν ([28]). 

 

Δηθόλα 1: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο [28] 

2.2 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ 

Γηα λα είλαη δπλαηή ε παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, έρεη δεκηνπξγεζεί έλα δηαζπλδεδεκέλν 

ζύζηεκα, ην νπνίν είλαη ηθαλό λα δηαλέκεη ελέξγεηα πξνο όινπο ηνπο θαλαηαισηέο. Σν ζύζηεκα 

μεθηλά κε ηελ παξαγσγή, θαηά ηελ νπνία ειεθηξηθή ελέξγεηα παξάγεηαη ζηνπο ζηαζκνύο θαη 
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κεηαζρεκαηίδεηαη ζε πςειή ηάζε, θαηάιιειε γηα λα κεηαθεξζεί ζε καθξηλέο απνζηάζεηο. Οη 

γξακκέο κεηαθνξάο νδεγνύλ απνδνηηθά ηελ ελέξγεηα πξνο ηηο ηνπνζεζίεο ησλ θαηαλαισηώλ. 

Σέινο, ε πςειήο ηάζεο ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε ρακειήο ηάζεο θαη θαηαιήγεη ζηνπο 

θαηαλαισηέο κέζσ ησλ γξακκώλ δηαλνκήο. 

Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο είλαη όηη ε 

πξνζθνξά θαη ε δήηεζε ελέξγεηαο πξέπεη λα ηζνξξνπνύλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, ελώ ε ηάζε θαη ε 

ζπρλόηεηα παξακέλνπλ ζε ζηαζεξό επίπεδν. Σν δίθηπν ελδέρεηαη λα θαηαξξεύζεη αλ ππνζηεί κηα 

ζνβαξή αληζνξξνπία, επηθέξνληαο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηώζεηο. Γηα απηό ην ιόγν, ην 

ζύζηεκα ειεθηξνπαξαγσγήο απαηηεί ελεξγή δηαρείξηζε, ηεξώληαο παξάιιεια θξηηήξηα 

αμηνπηζηίαο, γηα ηελ αδηάιεηπηε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ δηαρείξηζε πεξηιακβάλεη 

θπξίσο ηηο εμή ππεξεζίεο: 

 Ρύζκηζε ζπρλόηεηαο θαη ηάζεο 

 Γηαρείξηζε ζθαικάησλ 

 πληήξεζε θαη ελίζρπζε ηνπ δηθηύνπ 

2.3 Δπίδξαζε ησλ ΑΠΔ ζην ζύζηεκα 

Μία από ηηο κεγαιύηεξεο αλεζπρίεο ησλ δηαρεηξηζηώλ ζρεηηθά κε ηελ απμεκέλε δηείζδπζε ΑΠΔ 

ζην ζύζηεκα είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηεο ηζρύνο θαη ε δηαηήξεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ειεθηξηθνύ 

ζπζηήκαηνο. Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία, ην δίθηπν πξέπεη ζπλερώο λα εμηζνξξνπεί ηελ παξνρή 

ελέξγεηαο κε ηε δήηεζε, κηα δηαδηθαζία κε πςειή πνιππινθόηεηα ιόγσ ηεο κεηαβιεηόηεηαο ησλ 

ΑΠΔ. Γελ είλαη δπλαηόο ν πξνγξακκαηηζκόο ηεο παξαγσγήο ηνπο, παξά κόλν ε πξόβιεςή ηνπο, 

αθνύ εμαξηώληαη από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ. 

Ζ κεηαβιεηή παξαγσγή ησλ ΑΠΔ θαη ε πςειή δηείζδπζή ηνπο νδεγνύλ ζε κία ηξνπνπνηεκέλε 

θακπύιε ηεο ππνιεηπόκελεο δήηεζεο. Δηδηθά, ε κεγάιε αλάπηπμε ησλ θσηνβνιηατθώλ έρεη 

νδεγήζεη ζηε ιεγόκελε «θακπύιε πάπηαο» (duck curve) πνπ πξνθύπηεη από ην εκεξήζην πξνθίι 

ιεηηνπξγίαο ιόγσ ηεο ειηνθάλεηαο ([29]). Πιένλ ην κεζεκέξη δελ ππάξρεη ε ηππηθή αηρκή ησλ 

πξνεγνύκελσλ εηώλ θαη ε θαζαξή δήηεζε θπκαίλεηαη ζηα ρακειόηεξα επίπεδα.  
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Σρήκα 2.1: Ζ θακπύιε πάπηαο από ηνλ αλεμάξηεην ρεηξηζηή ζπζηήκαηνο ηεο Καιηθόξληα [29] 

Ζ λέα θακπύιε ηεο ππνιεηπόκελεο δήηεζεο απμάλεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζηζηόληαο 

ηνλ έιεγρό ηνπ δπζθνιόηεξν. Απαηηείηαη, αθελόο, ε θαηάιιειε θαη έγθαηξε απμνκείσζε θνξηίνπ 

θαηά ηηο ώξεο εθθίλεζεο θαη δηαθνπήο ηεο παξαγσγεο ησλ θσηνβνιηατθώλ θαη, αθεηέξνπ, ε 

απνθπγή ηνπ θηλδύλνπ πεξίζζεηαο παξαγσγήο θαηά ηηο κεζεκεξηαλέο ώξεο. Σν πιεόλαζκα 

ελέξγεηαο έρεη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο θαη κεηώλεη ηε ζπλνιηθή επίδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Αληίζεηα, ε αηνιηθή παξαγσγή ραξαθηεξίδεηαη από έληνλε ζηνραζηηθόηεηα, θαζώο δελ αθνινπζεί 

έλα εκεξήζην ή κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο πξνθίι. Γελ είλαη θαζόινπ ζπάλην 2-3 εκέξεο κε πςειό 

άλεκν λα δηαδερζνύλ 2-3 εκέξεο άπλνηαο. Δπίζεο, ε παξαγσγή από ηηο αλεκνγελλήηξηεο, πέξα 

από ηελ ρξνληθή κεηαβιεηόηεηα πνπ πεξηγξάθεθε, παξνπζηάδνπλ θαη δηαθπκάλζεηο αλάινγα κε 

ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία αλήθνπλ ([20]). 

Από ηα παξαπάλσ, γίλεηαη αληηιεπηό όηη ιόγσ ηεο αβεβαηόηεηαο ηεο δηαζεζηκόηεηαο ησλ ΑΠΔ, 

είλαη δύζθνιν λα πξνγξακκαηηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ ε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ πνπ απαηηνύληαη 

γηα λα θαιπθζεί ε δήηεζε ηεο επόκελεο εκέξαο ([30]). Ζ δηαζεζηκόηεηα ησλ ζπκβαηηθώλ 

κνλάδσλ είλαη γλσζηή ζε κεγάιν πνζνζηό, όκσο ε δηαζεζηκόηεηα ησλ ΑΠΔ νξίδεηαη κέζσ 

πξνβιέςεσλ γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Πξνθαλώο, νη πξνβιέςεηο απηέο ραξαθηεξίδνληαη από 

ζθάικαηα, πνπ νη δηαρεηξηζηέο πξνζπαζνύλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ γηα ην βέιηηζην 

πξνγξακκαηηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο. 
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2.4 Δπάξθεηα πζηήκαηνο 

Ζ επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο αθνξά ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο λα αληαπνθξίλεηαη επαξθώο ζηελ πξνβιεπόκελε εμέιημε ηεο δήηεζεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Μειεηάηαη κέζσ πηζαλνηηθήο αλάιπζεο θαη απνηειεί έλα δείθηε αμηνπηζηίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Έηζη, πξέπεη πάληα λα ππάξρεη πιεόλαζκα δηαζέζηκνπ παξαγσγηθνύ δπλακηθνύ από 

ηηο πξνβιεπόκελεο απαηηήζεηο, ώζηε ην ζύζηεκα λα αληαπνθξηζεί επηηπρώο ζε έλα επείγνλ 

πεξηζηαηηθό. Οη απαηηήζεηο επάξθεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο αθνξνύλ θπξίσο ηελ πεξίνδν πνπ 

παξαηεξείηαη ε αηρκή ηεο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Οη θπξηόηεξεο παξάκεηξνη γηα ηε κειέηε επάξθεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ 

αμηόπηζηε θάιπςε ηεο δήηεζεο είλαη: 

 Ζ εμέιημε ηεο δήηεζεο 

 Ζ δηαζεζηκόηεηα ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο 

 Οη ζπλζήθεο πδξαπιηθόηεηαο 

 Οη εηζαγσγέο ηζρύνο από ην δηαζπλνξηαθό εκπόξην 

 Ο βαζκόο δηείζδπζεο ΑΠΔ 

Ζ πην θξίζηκε παξάκεηξνο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ζρεηηθά κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ 

επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε δηαζεζηκόηεηά ηνπο, ε νπνία κπνξεί λα εθθξαζηεί κέζσ 

ζπληειεζηώλ δηαζεζηκόηεηαο (derating factors) πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ εθάζηνηε ηερλνινγία. Οη 

ζπληειεζηέο δηαζεζηκόηεηαο εθθξάδνπλ ηελ πηζαλόηεηα κηα κνλάδα λα είλαη εθηόο ιεηηνπξγίαο, 

είηε ιόγσ πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο, είηε ιόγσ ηπραίαο βιάβεο. Οη αλαλεώζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο έρνπλ δηαθνπηόκελε ιεηηνπξγία θαη ζπλεπώο, δε ζπκβάιινπλ ζηελ αμηνπηζηία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. ([31]). 

2.5 Δθεδξείεο Ηζρύνο 

Γηα ηελ αζθαιή θαη αμηόπηζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο είλαη απαξαίηεηε 

ε δηαξθήο εμαζθάιηζε ηνπ ηζνδπγίνπ παξαγσγήο-δήηεζεο θαη ε δηαηήξεζε ηεο ζπρλόηεηαο ζηα 

επηζπκεηά επίπεδα. Ζ κεηαβιεηόηεηα θαη ε αβεβαηόηεηα ηνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ θαζηζηνύλ 

αλαγθαία ηε δηαηήξεζε επαξθώλ εθεδξεηώλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπρλόηεηαο (frequency reserves) 

από ηνπο δηαρεηξηζηέο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί επηηπρώο θάζε είδνπο μαθληθή κεηαβνιή 

ζηελ παξαγσγή ή ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ κεηάβαζε ζε ζπζηήκαηα κε 
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πςειόηεξεο δηεηζδύζεηο επεξεάδεη ηνλ έιεγρν ηεο ζπρλόηεηαο ηνπ δηθηύνπ. Ο ζπκβαηηθόο έιεγρνο 

ζπρλόηεηαο βαζίδεηαη ζηε κεραληθή αδξάλεηα ησλ γελλεηξηώλ, πνπ ρεηξίδεηαη ηηο δηαθπκάλζεηο. 

Όκσο, ηα αηνιηθά θαη θσηνβνιηατθά πάξθαδελ παξέρνπλ αδξάλεηα. πλεπώο, ηα ζπζηήκαηα κε 

πςειή δηείζδπζε ΑΠΔ έρνπλ πςειόηεξα επίπεδα εθεδξεηώλ, θαζώο γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζε 

ζπλζήθεο κεγαιύηεξεο αβεβαηόηεηαο ρξεηάδεηαη λα παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε επειημία ([32]). 

Οη δύν θύξηεο θαηεγνξίεο εθεδξεηώλ είλαη α) νη εθεδξείεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο θαη β) νη εθεδξείεο 

δηαηαξαρώλ. Οη εθεδξείεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο θαιύπηνπλ ηηο κηθξέο απνθιίζεηο αλάκεζα ζηηο 

πξαγκαηηθέο θαη ηηο πξνβιεπόκελεο ηηκέο ηνπ θνξηίνπ θαη ηεο παξαγσγήο ησλ ΑΠΔ. Οη εθεδξείεο 

δηαηαξαρώλ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε κηαο μαθληθήο θαη έληνλεο αιιαγήο ηνπ 

ηζνδπγίνπ ελεξγνύ ηζρύνο, πνπ ελδέρεηαη λα ζπκβεί όηαλ ηεζεί εθηόο ιεηηνπξγίαο κηα γελλήηξηα, 

κηα γξακκή κεηαθνξάο ή έλαο κεηαζρεκαηηζηήο. Οη εθεδξείεο δηαηαξαρώλ δηαρσξίδνληαη ζε ηξεηο 

δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο: α) πξσηεύνπζα (FCR – Frequency Containment Reserve), β) 

δεπηεξεύνπζα (aFRR – automatic Frequenct Restoration Reserve) θαη γ) ηξηηεύνπζα (mFRR – 

manual Frequenct Restoration Reserve). Οη ειάρηζηνη ρξόλνη δηαηήξεζεο ησλ εθεδξεηώλ απηώλ 

είλαη 15 ιεπηά, 30 ιεπηά θαη 2 ώξεο, αληίζηνηρα. Ζ πξσηεύνπζα έρεη σο ζθνπό λα εκπνδίζεη ηε 

ζπρλόηεηα λα απνθιίλεη από ηελ νλνκαζηηθή ηηκή ηεο θαη λα ηελ ζηαζεξνπνηήζεη ζε κηα ηηκή, 

όζν ην δπλαηό πιεζηέζηεξα ζηελ νλνκαζηηθή. Καιύπηεηαη από ηερλνινγίεο πνπ είλαη ηθαλέο λα 

κεηαβάιινπλ ηελ παξαγσγή ηνπο κε πνιύ γξήγνξν ξπζκό. Ζ δεπηεξεύνπζα εθεδξεία έρεη ζηόρν 

ηελ επαλαθνξά ηεο ζπρλόηεηαο ζηελ νλνκαζηηθή ηηκή ηεο θαη ησλ ξνώλ ηζρύνο ζηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο ηηκέο ηνπο. Ζ ηξηηεύνπζα εθεδξεία ζηνρεύεη ζηελ απνδέζκεπζε ηεο 

δεπηεξεύνπζαο θαη πηζαλόλ ηεο πξσηεύνπζαο, πξνθεηκέλνπ ην ζύζηεκα λα είλαη έηνηκν γηα κηα 

λέα δηαηαξαρή ([33]). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

3. Απνζήθεπζε Δλέξγεηαο 

Ζ απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ, αθνύ 

εμνκαιύλνπλ ηε δηαθνπηόκελε παξαγσγή από ΑΠΔ θαη βειηηώλνπλ ηελ επζηάζεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Οη απνζήθεο κπνξνύλ λα απνξξνθήζνπλ ελέξγεηα ηηο ώξεο ρακειήο δήηεζεο θαη λα 

ηελ εγρύζνπλ ζε πεξηόδνπο πςειήο δήηεζεο, ην νπνίν είλαη σθέιηκν γηα ηελ θνηλή ρξήζε ηεο 

αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο κε ην δίθηπν ([34]). Οη απνζήθεο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην 

δίθηπν ειέγρνληαη ζπλήζσο αλεμάξηεηα θαη ραξαθηεξίδνληαη από ηξεηο θαηαζηάζεηο: θόξηηζε, 

απνζήθε, εθθόξηηζε. Οη απνζήθεο, αλάινγα κε ηνλ ηξόπν κεηαηξνπήο ηεο ελέξγεηαο, κπνξνύλ λα 

ρσξηζηνύλ ζε πέληε θαηεγνξίεο: 

 Μεραληθέο 

 Θεξκηθέο 

 Ζιεθηξνρεκηθέο 

 Ζιεθηξηθέο 

 Υεκηθέο 

3.1 Μεραληθή απνζήθεπζε ελέξγεηαο 

Χο σξηκόηεξε ηερλνινγία, ε κεραληθή απνζήθεπζε, θαηά ηελ νπνία ειεθηξηθή ελέξγεηα 

κεηαηξέπεηαη ζε κεραληθή γηα λα απνζεθεπηεί, έρεη ηε κεγαιύηεξε εγθαηεζηεκέλε ηζρύ ζηνλ 

θόζκν. ε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη θπξίσο νη εμήο ηερλνινγίεο: 

 Αληιεζηνηακίεπζε (Pumped Hydroelectric Storage - PHS)  

 ύζηεκα απνζήθεπζεο κε ζηξεθόκελν ζθόλδπιν (Flywheel Energy System - FES)  

 ύζηεκα απνζήθεπζεο κε ζπκπηεζκέλν αέξα (Compressed Air Energy System - CAES) 

3.1.1 Αληιεζηνηακίεπζε 

Ζ αληιεζηνηακίεπζε είλαη κε δηαθνξά ν πην δηαδεδνκέλνο ηξόπνο απνζήθεπζεο ζην δίθηπν. 

ύκθσλα κε ηελ CNESA ([35]), ην ηέινο ηνπ 2020, ε παγθόζκηα εγθαηεζηεκέλε ηζρύο 

αληιεζηνηακίεπζεο έθηαζε ηα 171 GW, πνπ απνηειεί ην 91,9% ηεο ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο 

ηζρύνο απνζεθώλ ζηνλ θόζκν. 
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Ζ αληιεζηνηακίεπζε ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεγάιεο θιίκαθαο έξγα. ήκεξα, ν 

κεγαιύηεξνο ζηαζκόο βξίζθεηαη ζηελ Κίλα (State Grid Corporation of China), κε ηζρύ 3.6 GW 

θαη ρσξεηηθόηεηα 6.6 TWh. Αθνινπζεί ν ζηαζκόο ζηε Βηξηδίληα, Ζ.Π.Α. κε ηζρύ 3 GW θαη 

δπλαηόηεηα ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο 10 σξώλ ([36]). 

ηελ Δηθόλα 2 θαίλεηαη ε δνκή ελόο ηππηθνύ ζηαζκνύ αληιεζηνηακίεπζεο, ν νπνίνο απνηειείηαη 

από δύν ηακηεπηήξεο ηνπνζεηεκέλνπο ζε δηαθνξεηηθά πςόκεηξα. Ζ παξαγσγή ελέξγεηαο γίλεηαη 

κε ηε βνήζεηα ηεο ηνπξκπίλαο σζώληαο λεξό από ηνλ άλσ πξνο ηνλ θάησ ηακηεπηήξα. Ζ 

απνζήθεπζε ηεο ελέξγεηαο γίλεηαη κέζσ ηεο άληιεζεο λεξνύ από ηνλ θάησ πξνο ηνλ άλσ 

ηακηεπηήξα, παίξλνληαο ηε κνξθή δπλακηθήο ελέξγεηαο ιόγσ βαξύηεηαο. 

 

Δηθόλα 2: Σρέδην ελόο ηππηθνύ αληιεζηνηακηεπηηθνύ ζηαζκνύ [37] 

Τπάξρνπλ δύν θύξηνη ηύπνη ζηαζκώλ: νη αλνηρηνύ θύθινπ ζηαζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θπζηθέο 

ιίκλεο ή πνηάκηα σο ηακηεπηήξεο, θαη νη θιεηζηνύ θύθινπ ζηαζκνί πνπ είλαη εμνπιηζκέλνη κε 

ηερλεηνύο ηακηεπηήξεο. Ζ απόδνζή ηεο αληιεζηνηακίεπζεο θπκαίλεηαη ζην 70-85% θαη ην κέζν 

κέγεζνο ηεο ζπλήζσο είλαη 1-1.5 GW. Έρεη ηε δπλαηόηεηα γξήγνξεο απμνκείσζεο θνξηίνπ, 

κεγάιε δηάξθεηα δσήο θαη ρακειό θόζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ([37]). 

3.1.2 ύζηεκα απνζήθεπζεο κε ζηξεθόκελν ζθόλδπιν 

Σν ζύζηεκα απνζήθεπζεο κε ζηξεθόκελν ζθόλδπιν απνηειείηαη θπξίσο από κηα ζηξεθόκελε 

θπιηλδξηθή κάδα θαη έλα καγλεηηθό ξνπιεκάλ αλάξηεζεο γηα ππνζηήξημε. πκπιεξσκαηηθά 
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ζηνηρεία είλαη ειεθηξνληθά ηζρύνο, ν ζάιακνο θελνύ αέξνο, ε γελλήηξηα θαη πεξίβιεκα ρακειήο 

ηάζεο γηα κείσζε απηνεθθόξηηζεο. Ζ δηάηαμε θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 3: 

 

Δηθόλα 3: Γηάηαμε ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο κε ζηξεθόκελν ζθόλδπιν [38] 

Καηά ηηο ώξεο ρακειήο δήηεζεο, ε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ ζθνλδύινπ απμάλεηαη, ώζηε λα 

κεηαηξαπεί ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε απνζεθεπκέλε θηλεηηθή ελέξγεηα. Καηά ηελ εθθόξηηζε, ε 

γελλήηξηα κέζσ ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο παξάγεη ειεθηξηθό ξεύκα. Ζ ππθλόηεηα ελέξγεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζρεηίδεηαη κε ηε γσληαθή ηαρύηεηα ηνπ ζθνλδύινπ θαη ηηο απώιεηεο. Ο ζάιακνο 

θελνύ αέξνο θαη ηα θαηάιιεια πιηθά κεηώλνπλ ηηο απώιεηεο. 

Σα θύξηα πιενλεθηήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ κε ζηξεθόκελν ζθόλδπιν είλαη ε απόδνζε ηνπο πνπ 

μεπεξλάεη ην 90%, ε πςειή ππθλόηεηα ηζρύνο θαη ελέξγεηαο, ε κεγάιε δηάξθεηα δσήο θαη ηα 

ρακειά θόζηε ζπληήξεζεο. Σα κεηνλεθηήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηε κε απνδνηηθή ζπκπεξηθνξά ζε 

αδξαλή θαηάζηαζε θαη ηελ αδπλαηόηεηα απνζήθεπζεο κεγάιεο δηάξθεηαο ιόγσ ηεο ηξηβήο ([38]). 

3.1.3 ύζηεκα απνζήθεπζεο κε ζπκπηεζκέλν αέξα 

Σν ζύζηεκα απνζήθεπζεο κε ζπκπηεζκέλν αέξα απνηειείηαη από ειεθηξηθνύο θηλεηήξεο, 

ζπκπηεζηέο, ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο θαη πςειήο πίεζεο ηνπξκπίλεο, όπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ 

Δηθόλα 4. Ζ ελέξγεηα απνζεθεύεηαη κεραληθά ζπκπηέδνληαο αέξα ζε θπζηθά ή ηερλεηά ππόγεηα 

ζπήιαηα. ε πεξηόδνπο πςειήο δήηεζεο ή πςειήο ηηκήο ξεύκαηνο, ν ζπκπηεζκέλνο αέξαο 

κεηαθέξεηαη ζηηο ηνπξκπίλεο, όπνπ παξάγεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα. ηηο πεξηζζόηεξεο 

πεξηπηώζεηο ρξεζηκνπνηείηαη ν αέξαο από ηελ αηκόζθαηξα.  Υαξαθηεξίδεηαη σο απνζήθε 

κεγάιεο δηάξθεηαο, αθνύ κπνξεί λα απνζεθεύζεη ή λα παξέρεη ελέξγεηα γηα εκέξεο.  
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Δηθόλα 4: Γηάηαμε ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο κε ζπκπηεζκέλν αέξα [37] 

Πξνθείηαη γηα κηα ηερλνινγία κε πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε. Πξσηνπόξνο ζηα ζπζηήκαηα 

απνζήθεπζεο κε ζπκπηεζκέλν αέξα είλαη νη Ζ.Π.Α. κε δύν κεγάινπο ζηαζκνύο ζε ιεηηνπξγία, 

ζην Σέμαο κε ηζρύ 317 MW θαη ζηελ Καιηθόξληα κε ηζρύ 300 MW ([39]). Σα πιενλεθηήκαηα 

ηέηνησλ ζπζηεκάησλ είλαη ε δπλαηόηεηα καθξνρξόληαο απνζήθεπζεο (πεξηζζόηεξν από έλα 

ρξόλν), ε ηαρεία απόθξηζε (ιηγόηεξν από 10 ιεπηά), ε πςειή απόδνζε (70-80%), ε κεγάιε 

δηάξθεηα δσήο (40 έηε) θαη ε θηιηθόηεηα πξνο ην πεξηβάιινλ. Ο θύξηνο πεξηνξηζκόο πνπ 

εκπνδόδεη ηελ πην δηαδεδνκέλε ρξήζε είλαη ε εύξεζε θαηάιιειεο γεσγξαθηθήο ηνπνζεζίαο 

([37]). 

3.2 Θεξκηθή απνζήθεπζε ελέξγεηαο 

Ζ ζεξκηθή απνζήθεπζε ελέξγεηαο γίλεηαη κέζσ ζέξκαλζεο ή ηήμεο πιηθώλ. Θεσξείηαη όηη είλαη 

έλα από ηα πην θαηάιιεια κέζα γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζην 

δίθηπν, κε πηζαλέο εθαξκνγέο ζηελ αλάθηεζε ζεξκόηεηαο απνβιήησλ, ηελ αμηνπνίεζε ειηαθήο 

ελέξγεηαο θαη ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θηηξίσλ. 

3.2.1 Αηζζεηή απνζήθεπζε ζεξκόηεηαο 

Ζ αηζζεηή απνζήθεπζε ζεξκόηεηαο (sensible heat storage - SHS) απνηειείηαη από δεμακελέο 

απνζήθεπζεο πγξώλ, ζσιήλεο, ζπζηήκαηα ςήμεο θαη ειέγρνπ, όπσο απεηθνλίδεηαη ζηε δηάηαμε 
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ηεο Δηθόλαο 5. Δίλαη ε απινύζηεξε κέζνδνο απνζήθεπζεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο θαη γίλεηαη κε 

απεπζείαο ζέξκαλζε ελόο ζηεξενύ ή πγξνύ κέζνπ ρσξίο αιιαγή θάζεο. Έλα θνηλό κέζν είλαη ην 

λεξό, ην νπνίν έρεη ην πιενλέθηεκα ηνπ ρακεινύ θόζηνπο θαη ηεο πςειήο εηδηθήο 

ζεξκνρσξεηηθόηεηαο. Όζνλ αθνξά ζηα ζηεξεά κέζα, γεληθά ρξεζηκνπνηνύληαη πέηξεο ή κέηαιια 

σο απνζήθεο ελέξγεηαο. 

Ζ αηζζεηή απνζήθεπζε ζεσξείηαη κηα απνδνηηθή νηθνλνκηθά θαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ ιύζε 

γηα ηελ απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε έπθνιν ζρεδηαζκό αθνύ ηα πιηθά ηνπνζεηνύληαη 

ζε θνληέηλεξο. Σα κεηνλεθηήκαηα είλαη ε ρακειή ππθλόηεηα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο, ην πςειό 

επελδπηηθό θόζηνο θαη νξηζκέλα ςεγάδηα ησλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ([37]). 

 

Δηθόλα 5: Γηάηαμε ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο ζεξκόηεηαο ρσξίο αιιαγή θάζεο [37] 

3.2.2 Λαλζάλνπζα απνζήθεπζε ζεξκόηεηαο 

Ζ ιαλζάλνπζα απνζήθεπζε ζεξκόηεηαο (latent heat storage - LHS) βαζίδεηαη ζε πιηθά αιιαγήο 

θάζεο (Phase Changing Materials - PCM) ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ελέξγεηα πνπ απειεπζεξώλεηαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιαγήο ηεο θαηάζηαζεο ηνπο. Ζ δηάηαμε απνηειείηαη από ελαιιάθηεο 

ζεξκόηεηαο, κνλάδεο ειέγρνπ ζπζηήκαηνο ηζρύνο θαη θαηάιιεια δνρεία όπσο θαίλεηαη ζηελ 

Δηθόλα 6. ε ζύγθξηζε κε ηελ αηζζεηή απνζήθεπζεο ζεξκόηεηαο, ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ LHS 

πεξηιακβάλνπλ πςειή ππθλόηεηα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο θαη κηθξά εύξε ζεξκνθξαζηαθήο 

αιιαγήο ([37]). 
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Δηθόλα 6: Γηάηαμε ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο ζεξκόηεηαο ρσξίο αιιαγή θάζεο [37] 

3.2.3 Θεξκνρεκηθή απνζήθεπζε ζεξκόηεηαο 

Ζ ζεξκνρεκηθή απνζήθεπζε ζεξκόηεηαο (thermal-chemical heat storage - TCES) βαζίδεηαη ζε 

κηα αλαζηξέςηκε ρεκηθή αληίδξαζε γηα απνζήθεπζε ή απειεπζέξσζε ζεξκόηεηαο, όπσο θαίλεηαη 

ζηελ Δηθόλα 7. Ζ ζέξκαλζε ηνπ πιηθνύ ζε πεξηόδνπο ρακειήο δήηεζεο ρσξίδεη ην πιηθό A ζε 

πιηθά B θαη C, ηα νπνία απνζεθεύνληαη μερσξηζηά. Καηά ηηο πεξηόδνπο αηρκήο, ηα πιηθά B θαη C 

αλακεηγλύνληαη ππό θαηάιιειε πίεζε θαη ζεξκνθξαζία γηα λα απειεπζεξώζνπλ ελέξγεηα. 

Ζ αλσηεξόηεηα ηεο ζεξκνρεκηθήο απνζήθεπζεο ζε ζύγθξηζε κε ηελ αηζζεηή θαη ιαλζάλνπζα 

απνζήθεπζε ζεξκόηεηαο είλαη όηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα απνζήθεπζε κεγάιεο δηάξθεηαο. 

Δπίζεο, ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηιακβάλνπλ πςειή ππθλόηεηα ελέξγεηαο, ρακειέο απώιεηεο 

θαη ε ύπαξμε θαηάιιεισλ θαηαιπηώλ γηα ηηο ρεκηθέο αληηδξάζεηο. Σα κεηνλεθηήκαηα είλαη ε 

θαθή απόδνζε κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο, ε αλάπηπμε ησλ πιηθώλ θαη ε πνιύπινθε δηακόξθσζε 

ηνπ αληηδξαζηήξα ([37]).  
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Δηθόλα 7: Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ζεξκνρεκηθήο αληίδξαζεο [37] 

3.3 Ζιεθηξνρεκηθή απνζήθεπζε ελέξγεηαο 

3.3.1 Δπαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο 

ηηο επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο, ε άλνδνο παξέρεη ειεθηξόληα θαη ε θάζνδνο απνξξνθά 

ειεθηξόληα. Σν δηαρσξηζηηθό εγγπάηαη ηε κόλσζε κεηαμύ ησλ δύν ειεθηξνδίσλ θαη ν 

ειεθηξνιύηεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε κεηαθνξά ησλ ειεθηξνλίσλ κεηαμύ θαζόδνπ θαη αλόδνπ. Οη 

θύξηνη ηύπνη επαλαθνξηηδόκελσλ κπαηαξηώλ είλαη νη κπαηαξίεο ηόλησλ ιηζίνπ (Li-ion batteries), 

κνιύβδνπ-νμέσο (Lead-acid batteries), λαηξίνπ-ζείνπ (Sodium-sulfur batteries) θαη κπαηαξίεο 

ληθειίνπ (Nickel-based batteries). 

3.3.1.1 Μπαηαξίεο Ηόλησλ Ληζίνπ 

Ζ πην δηαδεδνκέλε ηερλνινγία επαλαθνξηηδόκελσλ κπαηαξηώλ είλαη νη κπαηαξίεο ηόλησλ ιηζίνπ 

(lithium-ion batteries – Li-ion). Γηα ηηο κπαηαξίεο ηόλησλ ιηζίνπ, ην πιηθό ηεο θαζόδνπ έρεη δνκή 

κεηαιιηθνύ νμεηδίνπ ιηζίνπ (LiCoO2, LiMnO2, LiFePO4, Li4Ti5O12, LiNiCoAlO2) θαη ηα πιηθά 

ηεο αλόδνπ πεξηιακβάλνπλ πξόζζεηα πιηθά (άλζξαθαο, Li4Ti5O12, TiO2), πιηθά κεηαηξνπήο 

(νμείδην ζηδήξνπ, νμείδην ληθειίνπ, νμείδην θνβαιηίνπ) θαη θξάκαηα (ππξίηην, θαζζίηεξνο). Ο 

ειεθηξνιύηεο είλαη έλαο πδξόθνβνο νξγαληθόο δηαιύηεο πνπ πεξηέρεη ηόληα ιηζίνπ (LiClO4). Σν 

δηάγξακκα ησλ κπαηαξηώλ ηόλησλ ιηζίνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 8. 

Ζ απόθξηζε ησλ κπαηαξηώλ ηόλησλ ιηζίνπ αλακέλεηαη λα γίλεη γξήγνξε θαη ν θύθινο απόδνζεο 

λα θηάζεη έσο θαη 97%. Σν πςειό επελδπηηθό θόζηνο θαη νη απαξαίηεηεο ζπζθεπέο πξνζηαζίαο 
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πεξηνξίδνπλ ηε ρξήζε ηνπο ζε εθαξκνγέο πςειήο ηζρύνο. Σα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο 

ηερλνινγίαο είλαη ε πςειή ηάζε (πεξίπνπ 3.7 V), ππθλόηεηα ελέξγεηαο (80-200 Wh/kg) θαη 

ππθλόηεηα ηζρύνο (500-2000 W/kg), νη θύθινη δσήο (103-104), νη κηθξέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο, 

ην κηθξό κέγεζνο θαη βάξνο ηνπο θαη ε θαιή ζπκβαηόηεηα κε ην πεξηβάιινλ. 

Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη πξνβιήκαηα όπσο ε επηξξνή ηνπ βάζνπο εθθόξηηζεο θαη ηεο δηάξθεηαο 

δσήο από ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Αθόκε, νη κπαηαξίεο ηόλησλ ιηζίνπ δελ είλαη θαηάιιειεο 

γηα εθαξκνγέο πνπ απαηηνύλ πιήξε εθθόξηηζε, θαζώο ηέηνηα δηαρείξηζε κεηώλεη δξακαηηθά ηνπο 

θύθινπο ηεο. Γηα απηό ην ιόγν εμνπιίδνληαη κε έλα θύθισκα δηαρείξηζεο κπαηαξίαο (BMS), ην 

νπνίν απνηξέπεη ηελ εθθόξηηζε ηεο κπαηαξίαο ζε ρακειά επίπεδα. Έλα ηειεπηαίν δήηεκα είλαη ν 

θίλδπλνο απειεπζέξσζεο νμπγόλνπ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο κέζσ αλεπηζύκεησλ αληηδξάζεσλ 

από ηα ειεθηξόδηα κεηαιιηθνύ νμεηδίνπ. Μέζσ κηαο κνλάδαο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο πεξηνξίδεηαη 

ε ιεηηνπξγία ηεο κπαηαξίαο ζε θαλνληθέο ζεξκνθξαζίεο ([40]). 

 

Δηθόλα 8: Γηάγξακκα κπαηαξηώλ ηόλησλ ιηζίνπ [40] 

3.3.1.2 Μπαηαξίεο Μνιύβδνπ-Ομέσο 

Οη κπαηαξίεο κνιύβδνπ-νμέσο (Lead-acid) είλαη ε πην νηθνλνκηθή επηινγή από ηηο ηερλνινγίεο 

επαλαθνξηηδόκελσλ κπαηαξηώλ. Ζ θάζνδόο ηνπο είλαη PbO2 θαη ε άλνδνο είλαη πνξώδεο Pb. Ο 
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ειεθηξνιύηεο είλαη δηάιπκα ζεηηθνύ νμένο. Ζ ηππηθή δνκή ησλ κπαηαξηώλ κνιύβδνπ-νμένο 

απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθόλα 9. 

Λόγσ ηνπ ρακεινύ ξπζκνύ απηνεθθόξηηζεο, νη κπαηαξίεο κνιύβδνπ-νμένο ρξεζηκνπνηνύληαη 

επξέσο ζε πξαθηηθά πεδία όπσο εθαξκνγέο κεγάιεο ηζρύνο, απνζήθεπζε αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο, 

ειεθηξηθά ή πβξηδηθά νρήκαηα, ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνύ θαη αδηάιεηπηε παξνρή ηζρύνο γηα 

επηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα. Ζ ηάζε ησλ κπαηαξηώλ θπκαίλεηαη ζηα 2 V θαη ε δηάξθεηα δσήο ζηα 

3-12 ρξόληα ([41]). 

Σα πξνηεξήκαηα ησλ κπαηαξηώλ κνιύβδνπ-νμένο πεξηιακβάλνπλ γξήγνξε απόθξηζε (<5 ms), 

ρακειό εκεξήζην ξπζκό απηνεθθόξηηζεο (<0.3 %/εκέξα), πςειή θπθιηθή απόδνζε (80%), 

πςειή αμηνπηζηία θαη ρακειό επελδπηηθό θόζηνο ($50–500/ kWh). Ο κηθξόο ρξόλνο θύθινπ, νη 

επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ε πεξηνξηζκέλε ελεξγεηαθή ππθλόηεηα ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 

είλαη ηα θύξηα κεηνλεθηήκαηα απηήο ηεο ηερλνινγίαο. 

 

Δηθόλα 9: Τππηθή δνκή ησλ κπαηαξηώλ κνιύβδνπ-νμένο [37] 

3.3.1.3 Μπαηαξίεο Ναηξίνπ-Θείνπ 

Δμαηηίαο ηνπ ρακεινύ θόζηνπο ηνπ λαηξίνπ θαη ηεο δηαζεζηκόηεηαο ησλ πιηθώλ, νη κπαηαξίεο 

λαηξίνπ-ζείνπ (NaS) αλαδύνληαη σο ελαιιαθηηθή ζηηο κπαηαξίεο ηόλησλ ιηζίνπ. Ζ Δηθόλα 10 

(αξηζηεξά) δείρλεη ηε ιεηηνπξγία ησλ κπαηαξηώλ NaS. Ζ άλνδνο ησλ κπαηαξηώλ είλαη ιησκέλν 

λάηξην, ε θάζνδνο είλαη ιησκέλν ζείν θαη ν ειεθηξνιύηεο είλαη έλα ζηεξεό πνπ νλνκάδεηαη β-
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αινπκίλα (Al2O3). Δίλαη ε κόλε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηεξεό ειεθηξνιύηε. Οη κπαηαξίεο 

ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο γηα ελζσκάησζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο θαη εθαξκνγέο 

απνζήθεπζεο κεγάιεο θιίκαθαο. 

Έρνπλ πςειή ππθλόηεηα ελέξγεηαο (150-240 Wh/kg) θαη ηζρύνο (150-230 W/kg), γξήγνξε 

απόθξηζε (<5ms), ρακειό ξπζκν απηνεθθόξηηζεο (0.1 %/εκέξα), πςειή ρσξεηηθόηεηα (244.8 

MWh), απόδνζε (80-90%) θαη κεγάιε δηάξθεηα δσήο (πεξίπνπ 15 ρξόληα). Σα θύξηα 

κεηνλεθηήκαηα απηήο ηεο ηερλνινγίαο είλαη ε δηάβξσζε, ε κεγάιε εζσηεξηθή αληίζηαζε θαη ην 

πςειό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ($80 kW/έηνο). Γηα απηό ην ιόγν, ρξεηάδεηαη κηα ζπζθεπή ειέγρνπ 

ζεξκνθξαζίαο θαη πξνζηαζίεο γηα ηελ πεξίπησζε επαθήο αλάκεζα ζε ιησκέλα ειεθηξόδηα ([37]). 

3.3.1.4 Μπαηαξίεο Νηθειίνπ 

Ζ θάζνδνο ησλ κπαηαξηώλ κε βάζε ην ληθέιην (Nickel-based) είλαη πδξνμείδην ηνπ ληθειίνπ θαη ν 

ειεθηξνιύηεο είλαη έλα αιθαιηθό πδαηηθό δηάιπκα. ε ό,ηη αθνξά ηα πιηθά αλόδνπ, ππάξρνπλ 

δηάθνξνη ηύπνη: ληθειίνπ-θαδκίνπ (Ni-Cd), ληθειίνπ-ζηδήξνπ (Ni-Fe), ληθειίνπ-ςεπδαξγύξνπ (Ni-

Zn), ληθειίνπ πδξηδίνπ ηνπ κεηάιινπ (Ni-MH) θαη Ni-H2. Ζ δηάηαμε παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθόλα 

10 (δεμηά). 

Ζ κπαηαξία ληθειίνπ-θαδκίνπ είλαη ε κόλε πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε ζεξκνθξαζίεο 

πεξηβάιινληνο (20-40°C) θαη ε ηάζε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη 1-1.3V. Έρνπλ πςειή ελεξγεηαθή 

ππθλόηεηα (50-75 Wh/kg), πνιινύο θύθινπο δσήο (> 2000), πςειή αμηνπηζηία θαη κηθξέο 

απαηηήζεηο ζπληήξεζεο. Όκσο, ην θόζηνο ηνπο είλαη πςειό ($800–1500/kWh), ην ληθέιην θαη ην 

θάδκην είλαη ηνμηθά κέηαιια θαη ε ρσξεηηθόηεηά ηνπο κπνξεί λα κεησζεί ζεκαληηθά ιόγσ 

αθαηάιιεισλ δηαδηθαζηώλ θόξηηζεο-εθθόξηηζεο. Οη κπαηαξίεο Ni-MH αλαπηύρζεθαλ γηα λα 

ληθήζνπλ ηα δηάθνξα ειαηηώκαηα ησλ κπαηαξηώλ ληθειίνπ-θαδκίνπ. Γηα ίδηα κεγέζε, νη 

κπαηαξίεο Ni-MH έρνπλ 30-40% κεγαιύηεξε νλνκαζηηθή ρσξεηηθόηεηα θαη ηζρύ. 

ρεηηθά κε ηελ απόδνζε, νη κπαηαξίεο ληθειίνπ-ζηδήξνπ θαη ληθειίνπ-ςεπδαξγύξνπ έρνπλ ηελ 

πςειόηεξε θαη θπκαίλεηαη ζην 75-80%. Χζηόζν, έρνπλ ρακειή ηζρύ, πςειό θόζηνο, κηθξή 

δηάξθεηα δσήο θαη ζεκαληηθέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο. Οη κπαηαξίεο Ni-H2 πξνζθέξνπλ 

κεγαιύηεξε ηζρύ θαη δηάξθεηα δσήο κε ιηγόηεξεο ππεξθνξηίζεηο. Ζ ρξήζε ηνπο, όκσο, είλαη 

πεξηνξηζκέλα εμαηηίαο ηεο πςειήο ηηκήο, ηεο ζεκαληηθήο απηνεθθόξηηζεο θαη ηεο ρακειήο 

ελεξγεηαθήο ππθλόηεηάο ηνπο ([37]). 
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Δηθόλα 10: Τππηθή δνκή ησλ κπαηαξηώλ λαηξίνπ-ζείνπ (αξηζηεξά) θαη ληθειίνπ (δεμηά) [37] 

3.3.2 Τπεξππθλσηέο 

Οη ππθλσηέο κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε ηξεηο θύξηεο θαηεγνξίεο: ειεθηξνζηαηηθνί, 

ειεθηξνιπηηθνί θαη ειεθηξνρεκηθνί. Οη ειεθηξνρεκηθνί ππθλσηέο είλαη γλσζηνί θαη σο 

ππεξππθλσηέο (supercapacitors - SC), βαζηθή αξρή ησλ νπνίσλ είλαη ε ρξήζε δηπινύ ειεθηξηθνύ 

ζηξώκαηνο. Σν δηπιό ζηξώκα απμάλεη ηελ ελεξγεηαθή ππθλόηεηα θαη ηε ρσξεηηθόηεηα ζε 

ζύγθξηζε κε ηνπο παξαδνζηαθνύο ππθλσηέο. Οη ππεξππθλσηέο απνηεινύληαη από έλαλ 

ειεθηξνιύηε (νξγαληθό ή πδαηηθό δηάιπκα), δύν κεηαιιηθνύο ειεθηξηθνύο αγσγνύο θαη κηα 

πνξώδε δηαρσξηζηηθή κεκβξάλε από θεξακηθό, γπαιί ή πιαζηηθό. 

Οη ππεξππθλσηέο έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειεθηξνρεκηθώλ κπαηαξηώλ θαη ησλ 

παξαδνζηαθώλ ππθλσηώλ. Σα πξνηεξήκαηα ηνπο είλαη ε πςειή ππθλόηεηα ηζρύνο (500-5000 

W/kg), νη θύθινη δσήο (>105), ε πςειή απόδνζε (85-97%), ε γξήγνξε απόθξηζε (<5ms), ε 

κεγάιε δηάξθεηα (40 έηε) θαη ν κηθξόο ρξόλνο θόξηηζεο. Όκσο, ν κεγάινο ξπζκόο 

απηνεθθόξηηζεο (5-40 %/εκέξα), ην πςειό θόζηνο επέλδπζεο ($6000/kWh) θαη ε δπλαηόηεηα 

παξνρήο απνζεθεπκέλεο ελέξγεηαο κόλν γηα ιίγα ιεπηά εκπνδίδνπλ ηελ επξεία ρξήζε ησλ 

ππεξππθλσηώλ. Έξεπλεο γίλνληαη γηα ηε κείσζε ηνπ επελδπηηθνύ θόζηνπο θαη γηα ηε εύξεζε λέσλ 

πιηθώλ ([37]). 
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Δηθόλα 11: Σρεκαηηθό δηάγξακκα ηνπ ππεξππθλσηή [37] 

3.4 Ζιεθηξηθή απνζήθεπζε ελέξγεηαο 

Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηελ ειεθηξηθή απνζήθεπζε θαη ηηο πξνεγνύκελεο θαηεγνξίεο είλαη όηη ε 

ελέξγεηα απνζεθεύεηαη ζε κνξθή ειεθηξηθήο ή ειεθηξνκαγλεηηθήο ελέξγεηαο ρσξίο λα 

κεηαηξαπεί ζε άιιεο κνξθέο. 

3.4.1 Τπεξαγώγηκε καγλεηηθή απνζήθεπζε ελέξγεηαο 

Ζ ππεξαγώγηκε καγλεηηθή απνζήθεπζε ελέξγεηαο (superconducting magnetic energy storage - 

SMES) απνηειείηαη γεληθά από έλα ππεξαγώγηκν πελίν, ζύζηεκα ξύζκηζεο ηζρύνο, κεηαηξνπέα 

ηζρύνο, ζύζηεκα θελνύ αέξνο θαη ζύζηεκα ςύμεο πγξνύ αδώηνπ. Ζ αθξηβήο δνκή θαίλεηαη ζηελ 

Δηθόλα 12. Σα ππεξαγώγηκα πελία έρνπλ δύν κνξθέο: ζσιελνεηδέο θαη ηνξνεηδέο. Σν 

ζσιελνεηδέο έρεη απιή δνκή θαη είλαη εύθνια ειέγμηκν. Σν ππεξαγώγηκν πελίν θξαηείηαη ζε 

ρακειή ζεξκνθξαζία κέζα ζε δνρείν πγξνύ αδώηνπ ή ειίνπ. Ζ ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα 

απνζεθεπηεί θαζνξίδεηαη από ηελ απηεπαγσγή ηνπ πελίνπ θαη ην ξεύκα πνπ ην δηαπεξλά. Σν 

πελίν έρεη πςειέο απαηηήζεηο γηα ην καγλεηηθό πιηθό, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πςειήο 

ππθλόηεηαο ξεύκαηνο, ηεο θαιήο απόδνζεο ζε παξακόξθσζε θαη ηεο ρακειήο ηηκήο. 
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Σα πιενλεθηήκαηα ησλ SMES πεξηιακβάλνπλ γξήγνξε ηαρύηεηα απόθξηζεο, πςειή ππθλόηεηα 

ηζρύνο (4000 W/L, όπνπ L ε απηεπαγσγή), πςειή απόδνζε (95-98%), πνιύ ρακειέο απώιεηεο 

ηζρύνο, κηθξό ρξόλν γηα πιήξε εθθόξηηζε (<1 ιεπηό), απεξηόξηζηεο θνξηίζεηο θαη εθθνξηίζεηο θαη 

καθξνδσία (30 έηε). Σα κεηνλεθηήκαηα είλαη ην πςειό θόζηνο ($104/kWh), πςειό ξπζκό 

απηνεθθόξηηζεο (10-15 %/εκέξα), ε επαηζζεζία ησλ πελίσλ ζε κεηαβνιέο ζεξκνθξαζίαο θαη ε 

επηξξνή ησλ ηζρπξώλ καγλεηηθώλ πεδίσλ ζην πεξηβάιινλ. Οη έξεπλεο εζηηάδνπλ θπξίσο ζηε 

κείσζε ηνπ θόζηνπο ησλ ππεξαγώγηκσλ πελίσλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ςύμεο πγξνύ πδξνγόλνπ 

θαζώο θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ πιηθώλ γηα ηνπο ππεξαγσγνύο ([37]). 

 

Δηθόλα 12: Σρεκαηηθό δηάγξακκα ηεο ππεξαγώγηκεο καγλεηηθήο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο [37] 

3.4.2 Ζιεθηξηθά Ορήκαηα 

Ζ αλάπηπμε ησλ ειεθηξηθώλ νρεκάησλ (electric vehicles - EV) ζα γίλεη ζηαδηαθά, 

αληηθαζηζηώληαο ηα μεπεξαζκέλα νρήκαηα θαπζίκσλ κε ζθνπό ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ. Πξόθεηηαη γηα κηα πνιιά ππνζρόκελε ηερλνινγία πνπ δηαδίδεηαη έληνλα ζε όιν ηνλ 

θόζκν. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα ηνπ ειεθηξηθνύ νρήκαηνο γεληθά απνζεθεύεηαη ζε κπαηαξίεο, 

ππεξππθλσηέο, θπςέιεο θαπζίκνπ ή πβξηδηθό ζύζηεκα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο. Οη δηάθνξεο 

ηερλνινγίεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηα ειεθηξηθά νρήκαηα θαίλνληαη ζηελ Δηθόλα 

13. 
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Δηθόλα 13: Καηάιιειεο ηερλνινγίεο γηα ειεθηξηθά νρήκαηα [37] 

Σν ειεθηξηθό όρεκα κπνξεί λα απνθηήζεη ειεθηξηθή ελέξγεηα από ην δίθηπν κέζσ θόξηηζεο. 

Καηά ηηο ώξεο αηρκήο, είλαη δπλαηή ε κεηαθνξά ηεο απνζεθεπκέλεο ελέξγεηαο ηνπ ειεθηξηθνύ 

νρήκαηνο πξνο ην δίθηπν. Απηή ε ηερλνινγία νλνκάδεηαη V2G ( vehicle-to-grid). Σα ειεθηξηθά 

νρήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά είλαη ηα πβξηδηθά EVs (Hybrid Electric Vehicle - HEV), ηα 

EVs κε κπαηαξία (Battery-powered Electric Vehicle - BEV), ηα επαλαθνξηηδόκελα πβξηδηθά EVs 

(Plug in Hybrid Electric Vehicle - HBEV) θαη ηα εθηεηακέλνπ έπξνπο EVs (Extended Range 

Electric Vehicle - EREV) ([42]). Σν θύξην εκπόδην είλαη όηη αθόκα ε θόξηηζε δελ είλαη αξθεηά 

γξήγνξε θαη νη εγθαηαζηάζεηο θόξηηζεο είλαη πεξηνξηζκέλεο ζηηο πεξηζζόηεξεο πόιεηο. Δπίζεο, ν 

ζρεδηαζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ ηζρύνο δελ είλαη αξθεηά ώξηκνο θαη ην θόζηνο είλαη 

πνιύ πςειό ([37]). 

3.5 Υεκηθή απνζήθεπζε ελέξγεηαο 

3.5.1 Κπςέιεο Καπζίκνπ 

Οη θπςέιεο θαπζίκνπ (fuel cells - FC) κεηαηξέπνπλ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ηε ρεκηθή ελέξγεηα 

ηνπ θαπζίκνπ πινύζηνπ ζε πδξνγόλν. Οη θπςέιεο θαπζίκνπ έρνπλ αξθεηέο νκνηόηεηεο κε ηηο 

ειεθηξνρεκηθέο κπαηαξίεο. Ζ δηαθνξά είλαη όηη ην θαύζηκν παξέρεηαη εμσηεξηθά, ελώ ζηηο 
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κπαηαξίεο είλαη όια ελζπιαθσκέλα ζην εζσηεξηθό. Μία θπςέιε θαπζίκνπ πεξηιακβάλεη 

ειεθηξόδηα, ειεθηξνιπηηθέο θπςέιεο θαη κεηαηξνπείο ελέξγεηαο. Ζ ηνπνινγία θαίλεηαη ζηελ 

Δηθόλα 14. Ζ άλνδνο είλαη πγξό ή αέξην θαύζηκν θαη ε θάζνδνο είλαη έλα νμεηδσηηθό όπσο 

νμπγόλν θαη αέξαο ([37]). 

Σα ηειεπηαία ρξόληα νη έξεπλεο γηα ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο ηνπο γίλνληαη έρνπλ γίλεη πην 

εληαηηθέο, ιόγσ ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπο όπσο πςειή ππθλόηεηα ελέξγεηαο θαη ηζρύνο, θπθιηθή 

ζηαζεξόηεηα, ζεξκηθή θαη κεραληθή ζηαζεξόηεηα ([43]). Ζ πην δηαδεδνκέλε ηερλνινγία είλαη νη 

θπςέιεο θαπζίκνπ κε βάζε ην πδξνγόλν. Πξόθεηαη γηα κία ηαρέσο αλαπηπζζόκελε θαη πνιύ 

ώξηκε ηερλνινγία, πνπ αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο ζην ζύζηεκα ειεθηξνπαξαγσγήο. 

 

Δηθόλα 14: Τνπνινγία θπςέιεο θαπζίκνπ [37] 

3.5.2 Απνζήθεπζε Βηνκάδαο 

Ζ ελέξγεηα ηεο βηνκάδαο είλαη κηα ππνζρόκελε ηερλνινγία θαη κία από ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο πνπ κπνξνύλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα νξπθηά θαύζηκα. Ζ βηνκάδα αλαθέξεηαη ζε 

θπηηθά πιηθά πνπ πξνέξρνληαη από ηε θύζε θαη δεκηνπξγνύληαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

θσηνζύλζεζεο. Οη πξώηεο ύιεο βηνκάδαο πεξηιακβάλνπλ μπιώδε θαη πδξόβηα θπηά ή βόηαλα, θαη 

κεηαηξέπνληαη ζε λέεο κνξθέο ελέξγεηαο βηνκάδαο κέζσ ζεξκνρεκηθώλ δηαδηθαζηώλ. Ζ 

ζεξκνρεκηθή κεηαηξνπή πεξηιακβάλεη θαύζε, αεξηνπνίεζε, πδξνπνίεζε θαη ππξόιπζε. Σα 

μπιώδε θπηά θαη ηα βόηαλα έρνπλ ρακειή πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό θαη είλαη θαηάιιεια γηα 
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ζεξκηθή επεμεξγαζία (ππξόιπζε, αεξηνπνίεζε, θαύζε). Αληίζεηα, ηα πδξόβηα θπηά είλαη πην 

θαηάιιεια γηα πγξή επεμεξγαζία (πγξνπνίεζε). 

Σα κεηνλεθηήκαηα απηήο ηεο κεζόδνπ είλαη ε ρακειή ζεξκηδηθή αμία, ε ρακειή απνδνηηθόηεηα 

κεηαηξνπήο (<50%), ε δπζθνιία ζηε κεηαθνξά γηα κεγάιεο απνζηάζεηο θαη ε δπζθνιία ζηνλ 

έιεγρν ησλ παξάπιεπξσλ αληηδξάζεσλ. Οη κειινληηθέο έξεπλεο θαηεπζύλνληαη πξνο ηελ 

αλάπηπμε λέσλ θαηάιιεισλ θαηαιπηώλ θαζώο θαη ηελ εμαγσγή άλζξαθα από ηε βηνκάδα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε κπαηαξίεο ή ππεξππθλσηέο ([37]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

4. πζηαδνπνίεζε Γεδνκέλσλ 

4.1 Δηζαγσγή 

Ζ ζπζηαδνπνίεζε δεδνκέλσλ (data clustering) είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηα αληηθείκελα 

ελόο ζπλόινπ δηαρσξίδνληαη ζε ινγηθέο νκάδεο (clusters), κε ηέηνην ηξόπν πνπ ηα αληηθείκελα 

κηαο νκάδαο παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε νκνηόηεηα ζε ζρέζε κε ηα αληηθείκελα ησλ άιισλ 

νκάδσλ. Οη αιγόξηζκνη clustering αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηεο κε-επηβιεπόκελεο κάζεζεο, 

δειαδή ηα δεδνκέλα δε ζπλνδεύνληαη από εηηθέηεο (unlabeled data). Ζ ζπζηαδνπνίεζε απνηειεί 

δνκηθό ζηνηρείν ζε εθαξκνγέο αλάιπζεο δεδνκέλσλ (data analysis) θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιά 

πεδία όπσο κεραληθή κάζεζε, αλαγλώξηζε κνλνπαηηνύ, επεμεξγαζία εηθόλαο, αλάθηεζε 

πιεξνθνξίαο, βηνπιεξνθνξηθή, ζπκπίεζε δεδνκέλσλ θαη γξαθηθά ππνινγηζηή ([44]). 

 

Σρήκα 4.1: Αλαπαξάζηαζε ζπζηαδνπνίεζεο δεδνκέλσλ [45] 

4.2 Μέηξα Απόζηαζεο θαη Οκνηόηεηαο 

Ζ απόδνζε ησλ αιγνξίζκσλ clustering εμαξηάηαη άκεζα από ην κέηξν απόζηαζεο ή νκνηόηεηαο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Γηα απηό ην ιόγν, απαηηείηαη πξώηα ε κειέηε ησλ δεδνκέλσλ, ώζηε λα γίλεη 

ε νξζή επηινγή κεηξηθήο. Παξνπζηάδνληαη παξαθάησ ηα βαζηθά κέηξα απόζηαζεο θαη 

νκνηόηεηαο κεηαμύ κεηαβιεηώλ. 
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4.2.1 Δπθιείδηα Απόζηαζε 

Ζ πην γλσζηή κεηξηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα είλαη ε Δπθιείδηα 

απόζηαζε. Γηα δύν δηαλύζκαηα x,y ηνπ n-δηάζηαηνπ δηαλπζκαηηθνύ ρώξνπ   , x={x1, x2, … , xn}, 

y={y1, y2, … , yn}, ε Δπθιείδηα απόζηαζε είλαη: 

          = √∑         
 
    

Παξόιν πνπ ε Δπθιείδηα απόζηαζε ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζε αιγνξίζκνπο clustering, έρεη έλα 

κεηνλέθηεκα: δελ είλαη δπλαηή ε αλαγλώξηζε κνλνπαηηνύ κεηαμύ ησλ αληηθεηκέλσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ηα ηξία αληηθείκελα ζην ρήκα 4.2 δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιε νκνηόηεηα αλ κεηξεζεί 

ε Δπθιείδηα απόζηαζε.  

 

Σρήκα 4.2: Παξάδεηγκα παξόκνησλ κνλνπαηηώλ [46] 

Έλα αθόκε πξόβιεκα είλαη ε ηάζε ηνπ κεγαιύηεξνπ ζε πιάηνο ραξαθηεξηζηηθνύ λα ππεξηζρύεη 

ησλ άιισλ θαη ζπλεπώο, ν αιγόξηζκνο γίλεηαη κεξνιεπηηθόο. Μία ιύζε γηα απηό ην πξόβιεκα 

είλαη ε θαλνληθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ. Ζ Δπθιείδηα απόζηαζε είλαη πην θαηάιιειε όηαλ ηα 

δεδνκέλα απνηεινύλ απνκνλσκέλεο νκάδεο ([47], [48]). 

4.2.2 Απόζηαζε Manhattan 

Ζ απόζηαζε Manhattan νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ απνζηάζεσλ ησλ δηαλπζκάησλ. Γηα δύν 

δηαλύζκαηα x, y, ε απόζηαζε Manhattan είλαη: 

         = ∑        
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Όπσο θαη κε ηελ Δπθιείδηα απόζηαζε, ε απόζηαζε Manhattan είλαη επαίζζεηε ζε αθξαίεο ηηκέο 

[29]. Μία έξεπλα έρεη δείμεη όηη κηα ηξνπνπνηεκέλε εθδνρή απηήο ηεο απόζηαζεο είλαη αλάκεζα 

ζηηο θαιύηεξεο κεηξηθέο γηα ηελ PCA αλαγλώξηζε πξνζώπνπ ([49]).  

 

Σρήκα 4.3: Αλαπαξάζηαζε ηεο απόζηαζεο Manhattan ζε ζρέζε κε ηελ Δπθιείδηα [50] 

4.2.3 Μέζε Απόζηαζε 

Ζ κέζε απόζηαζε είλαη κηα ηξνπνπνηεκέλε εθδνρή ηεο Δπθιείδηαο απόζηαζεο πνπ βειηηώλεη ηα 

απνηειέζκαηα. Γηα δύν δηαλύζκαηα x, y, ε κέζε απόζηαζε είλαη: 

          = √
 

 
∑         

 
    

4.2.4 Απόζηαζε Mahalanobis 

Ζ απόζηαζε Mahalanobis κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ παξακόξθσζε πνπ πξνθαιείηαη από ηε 

γξακκηθή ζπζρέηηζε ησλ δηαλπζκάησλ. Γηα δύν δηαλύζκαηα x, y, ε απόζηαζε Mahalanobis είλαη: 

          = √                     

, όπνπ S ν πίλαθαο ζπλδηαζπνξάο. 

Σα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο κεηξηθήο είλαη όηη ιακβάλεη ππόςε ηε ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ 

δεδνκέλσλ θαη δελ επεξεάδεηαη από ην πιάηνο ησλ δεδνκέλσλ. Σν κεηνλέθηεκα είλαη ε πςειή 

πνιππινθόηεηα, θαζώο ν πίλαθαο ζπλδηαζπνξάο ππνινγίδεηαη γηα όια ηα ζεκεία ησλ δεδνκέλσλ 

([47], [48]). 
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4.2.5 πζρέηηζε Pearson  

Ζ ζπζρέηηζε Pearson είλαη έλα κέηξν νκνηόηεηαο κεηαμύ δύν κεηαβιεηώλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο ζε ηερληθέο clustering. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνινγίδεη ηελ αιιαγή πνπ δέρεηαη κηα 

κεηαβιεηή όηαλ ε άιιε κεηαβιεηή αιιάδεη. Ζ ζπζρέηηζε Pearson νξίδεηαη σο: 

Pearson(x,y) = 
∑               
 
   

√∑        
  

   √∑        
  

   

 

, όπνπ κx θαη κy νη κέζεο ηηκέο ησλ x θαη y, αληίζηνηρα. 

Ζ ζπζρέηηζε Pearson έρεη ην ίδην πξόβιεκα κε ηελ Δπθιείδηα απόζηαζε, αθνύ είλαη επαίζζεηε 

ζε ραξαθηεξηζηηθά κεγάινπ πιάηνπο ([44], [48]). 

4.2.6 Μέηξα γηα Υξνλνζεηξέο 

Μηα ρξνλνζεηξά είλαη έλα ζύλνιν πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ πνπ αληηπξνζσπεύνπλ κεηξήζεηο  κηαο 

πξαγκαηηθήο κεηαβιεηήο ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ θιαζηθή αλάιπζε ρξνλνζεηξώλ 

πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλώξηζε κνλνπαηηώλ (ηάζε, επνρηαθόηεηα, θπθιηθόηεηα, αζπλέρεηεο, 

απηνζπζρέηηζε) θαη πξόβιεςε. 

Έλα από ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηηο ρξνλνζεηξέο είλαη ην clustering. Λόγσ ηεο 

κνλαδηθήο δνκήο ησλ ρξνλνζεηξώλ, νη πεξηζζόηεξνη θιαζηθνί αιγόξηζκνη δελ παξάγνπλ 

αμηόπηζηα απνηειέζκαηα. 

4.2.6.1 Dynamic Time Warping 

Σν Dynamic Time Warping (DTW) είλαη έλαο ηξόπνο ζύγθξηζεο δύν ρξνλνζεηξώλ πνπ ζπλήζσο 

δελ είλαη ζπγρξνληζκέλεο. Διαρηζηνπνηεί ηε κεηαηόπηζε θαη ηελ παξακόξθσζε ζην πεδίν ηνπ 

ρξόλνπ, αλαγλσξίδνληαο όκνηα ζρήκαηα κε δηαθνξεηηθέο θάζεηο. ηόρνο ηνπ DTW είλαη ε 

ζύγθξηζε δύν ρξνληθά αλεμάξηεησλ ρξνλνζεηξώλ X:= (x1, x2, …, xN) κήθνπο N∈N θαη Y:= (y1, 

y2, …, yM) κήθνπο M∈N. Αλ νη ρξνλνζεηξέο παίξλνπλ ηηκέο από έλα ρώξν F, ηόηε γηα λα 

ζπγθξηζνύλ νη X, Y ∈ F ρξεηάδεηαη έλα ηνπηθό κέηξν θόζηνπο (ή ηνπηθό κέηξν απόζηαζεο), ην 

νπνίν νξίδεηαη σο ζπλάξηεζε: 

c : F×F → R ≥ 0 
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Ζ ζπλάξηεζε θόζηνπο c έρεη κηθξή ηηκή όηαλ νη ρξνλνζεηξέο είλαη όκνηεο θαη κεγάιε ηηκή αλ 

είλαη δηαθνξεηηθέο. Ζ δηαδηθαζία ηεο βέιηηζηεο ζηνίρηζεο (alignment) ησλ ρξνλνζεηξώλ είλαη 

νπζηαζηηθά ε δηάηαμε όισλ ησλ ζεκείσλ, ειαρηζηνπνηώληαο ηε ζπλάξηεζε θόζηνπο ([51]). 

 

Σρήκα 4.4: Δπηζπκεηή επζπγξάκκηζε δύν ρξνλνζεηξώλ [51] 

Ο αιγόξηζκνο μεθηλάεη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ πίλαθα απνζηάζεσλ C∈     πνπ αλαπαξηζηά όια 

ηα δεπγάξηα απνζηάζεσλ αλάκεζα ζηηο ρξνλνζεηξέο X θαη Y. Έπεηηα, ν αιγόξηζκνο βξίζθεη ην 

κνλνπάηη ζηνίρηζεο (warping path) W=(w1, w2, … ,wk) κε wl = (wi,wj) ∈ [1:N] × [1:M] πνπ 

δηαηξέρεη ηηο πεξηνρέο ρακεινύ θόζηνπο. Σν κνλνπάηη νξίδεη ηελ αληηζηνηρία ελόο ζηνηρείνπ xi ∈ 

X ζην yi ∈ Y όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4.5. 

 

Σρήκα 4.5: Βέιηηζην κνλνπάηη ζηνίρηζεο (warping path) αλάκεζα ζε δύν ρξνλνζεηξέο [51] 
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Σν κνλνπάηη πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

1. πλνξηαθή ζπλζήθε: w1 = (1,1) θαη wk=(N,M). Σν αξρηθό θαη ηειηθό ζεκείν ηνπ 

κνλνπαηηνύ πξέπεη λα είλαη ην πξώην θαη ην ηειεπηαίν ζεκείν ησλ ρξνλνζεηξώλ πξνο 

ζηνίρηζε. 

2. Μνλνηνλία: n1≤ n2≤ …≤ nk θαη m1≤ m2≤ …≤ mk. Απηόο ν πεξηνξηζκόο δηαηεξεί ηε 

ρξνληθή ζεηξά ησλ ζεκείσλ. 

3. Μέγεζνο βήκαηνο: Θεσξνύκε όηη wk = (i, j) θαη wk-1 = (i‟, j‟), ηόηε i≤ i+1 θαη j≤ j+1. 

Απηόο επηηξέπεη ζην κνλνπάηη λα αθνινπζεί κόλν γεηηνληθά θειηά (adjacent cells) θαη 

εμαζθαιίδεη όηη δελ παξαιείπνληαη ζηνηρεία. 

ην ρήκα 4.6 θαίλεηαη ε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ηξηώλ θξηηεξίσλ θαη παξαδείγκαηα 

παξαβίαζήο ηνπο: 

 

Σρήκα 4.6: Αλαπαξάζηαζε κνλνπαηηώλ. (α) Απνδεθηό κνλνπάηη πνπ ηθαλνπνηεί όια ηα θξηηήξηα. (β) Ζ ζπλνξηαθή 

ζπλζήθε παξαβηάδεηαη. (γ) Ζ ζπλζήθε κνλνηνλίαο παξαβηάδεηαη. (δ) Ζ ζπλζήθε ηνπ κεγέζνπο βήκαηνο 

παξαβηάδεηαη [52] 

Τπάξρνπλ πνιιά κνλνπάηηα πνπ πηζαλώο ηθαλνπνηνύλ ηα θξηηήξηα, όκσο ν αιγόξηζκνο 

ππνινγίδεη ην ζπληνκόηεξν κνλνπάηη. Υξεζηκνπνηείηαη δπλακηθόο πξνγξακκαηηζκόο, 

ππνινγίδνληαο ηελ αθόινπζε επαλαιεπηηθή ζρέζε: 

γ(i, j) = d(xi, yj) + min{ γ(i-1, j-1), γ(i-1, j), γ(i, j-1) } 
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, όπνπ γ(i, j) : ζπζζσξεπηηθή απόζηαζε 

d(xi, yj) : απόζηαζε πνπ πξνθύπηεη από ηα ηξέρνληα θειηά 

Σειηθά, ε DTW απόζηαζε αλάκεζα ζηηο ρξνλνζεηξέο X θαη Y ηζνύηαη κε : 

DTW(X, Y  = γ N, M) 

4.3 Καηεγνξίεο Σερληθώλ Clustering 

Γηα ηε ζπζηαδνπνίεζε δεδνκέλσλ έρνπλ κειεηεζεί πνηθίιεο πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο, θαζεκία 

από ηηο νπνίεο βαζίδεηαη ζε δηαθνξεηηθή αξρή. Ο ιόγνο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί πνιινί θαη 

δηαθνξεηηθνί αιγόξηζκνη νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη δελ ππάξρεη αθξηβήο νξηζκόο ηεο έλλνηαο 

cluster. Γεληθά, νη ηερληθέο clustering ηαμηλνκνύληαη ζε δπν θύξηεο θαηεγνξίεο: επηκεξηζηηθέο 

(partitional) θαη ηεξαξρηθέο (hierarchical) ([53]). 

4.3.1 Δπηκεξηζηηθέο Σερληθέο 

ηηο επηκεξηζηηθέο ηερληθέο δίλνληαη ε βάζε δεδνκέλσλ κε ηα αληηθείκελα θαη ν αξηζκόο ησλ 

clusters k, πνπ νξίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ. Αξρηθά, γίλεηαη ηπραία νκαδνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε 

k clusters ηθαλνπνηώληαο ηηο εμήο ζπλζήθεο: 

 Κάζε cluster λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ έλα αληηθείκελν 

 Κάζε αληηθείκελν λα κελ αλήθεη ζε πεξηζζόηεξνπο από έλαλ cluster 

ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνύληαη επαλαιεπηηθέο ηερληθέο πνπ επαλαηαμηλνκνύλ ηα αληηθείκελα 

ζηνπο clusters βειηηζηνπνηώληαο θάπνην θξηηήξην. Σν πην θνηλό θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

είλαη ε Δπθιείδηα απόζηαζε, κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε εύξεζε ηεο ειάρηζηεο απόζηαζεο 

αλάκεζα ζε ζεκεία θαη clusters θαη έπεηηα, ε αλάζεζε ηνπ ζεκείνπ ζην αληίζηνηρν cluster. 

4.3.1.1 Κ-means Clustering 

Ο αιγόξηζκνο K-means πεξηγξάθεθε αξρηθά από ηνλ Macqueen (1967) θαη είλαη έλαο από ηνπο 

πην γλσζηνύο θαη ρξεζηκνπνηεκέλνπο αιγνξίζκνπο clustering. Ο K-means αλαδεηά κηα βέιηηζηε 

δηαίξεζε ησλ δεδνκέλσλ ειαρηζηνπνηώληαο ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγσληθώλ ζθαικάησλ, κέζσ 

κηαο επαλαιεπηηθήο δηαδηθαζίαο βειηηζηνπνίεζεο. Ζ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε J είλαη: 
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Minimize J = ∑ ∑ ‖  
   

   ‖
 
   

 
    

, όπνπ ‖  
   

   ‖ ην επηιεγκέλν κέηξν απόζηαζεο αλάκεζα ζε έλα ζεκείν   
   

 θαη ελόο θέληξνπ 

cluster    

Ζ δηαδηθαζία ηνπ αιγνξίζκνπ K-means απνηειείηαη από ηα παξαθάησ βήκαηα: 

1. Δπηινγή k ηπραίσλ αληηθεηκέλσλ πνπ απνηεινύλ θαη ηνπο αξρηθνύο k clusters. Σα 

αληηθείκελα είλαη ηα θέληξα (centroids) ησλ clusters. 

2. Τπνινγηζκόο ησλ απνζηάζεσλ θάζε ζεκείνπ από ηα δεδνκέλα κε ην θάζε θέληξν 

(centroid) θαη αλάζεζή (assignment) ηνπο ζηνλ cluster κε ηνλ νπνίν έρεη ηε κηθξόηεξε 

απόζηαζε. 

3. Τπνινγηζκόο εθ λένπ ησλ θέληξσλ ησλ cluster θαη επαλαθαηαλνκή ησλ αληηθεηκέλσλ 

ζηνπο clusters βάζεη ησλ λέσλ απνζηάζεσλ. 

4. Δπαλάιεςε ησλ βεκάησλ 2 θαη 3 έσο όηνπ έξζεη ζε ζύγθιηζε ν αιγόξηζκνο, δειαδή 

θαλέλαο cluster λα κε κεηαβιεζεί. 

Παξόιν πνπ ν K-means είλαη έλαο από ηνπο πην δεκνθηιείο αιγνξίζκνπο, έλαο πεξηνξηζκόο είλαη 

όηη δελ ππάξρεη απνδνηηθή κέζνδνο γηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο αξρηθήο δηαίξεζεο θαη γηα ηελ 

επηινγή ηνπ αξηζκνύ ησλ clusters k. Έλα αθόκε πξόβιεκα ηνπ K-means είλαη όηη επεξεάδεηαη 

αξλεηηθά από αθξαίεο ηηκέο (outliers) ή ζόξπβν (noisy data) γηαηί κεηαβάιεη ζεκαληηθά ηε κέζε 

ηηκή. Λύζε γηα απηό ην ζέκα ζπλήζσο είλαη ε θαλνληθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ([44], [48]). 

4.3.1.2 K-medoids ή Partitioning Around Medoid (PAM)  

Ο K-medoids αιγόξηζκνο απνηειεί κηα παξαιιαγή ηνπ K-means πνπ ιεηηνπξγεί πην απνδνηηθά ζε 

δεδνκέλα κε ζόξπβν θαη αθξαίεο ηηκέο. Αληί λα ρξεζηκνπνηεί ηε κέζε ηηκή σο θέληξν ηνπ cluster, 

ρξεζηκνπνηεί έλα πξαγκαηηθό ζεκείν από ηα δεδνκέλα κε ην ειάρηζην άζξνηζκα απνζηάζεσλ από 

ηα άιια ζεκεία. Απηό ην ζεκείν νλνκάδεηαη medoid θαη είλαη ην πην θεληξηθά ηνπνζεηεκέλν 

αληηθείκελν ηνπ cluster. ην ρήκα 4.8 θαίλεηαη ε δηαθνξά ηεο κέζεο ηηκήο θαη ηνπ medoid ζε 

έλα δηζδηάζηαην παξάδεηγκα. Αξηζηεξά θαίλεηαη πόζν επεξεάδεηαη ε κέζε ηηκή ηνπ θέληξνπ από 

ην ζεκείν κε ηελ αθξαία ηηκή (outlier). πλεπώο, δελ είλαη ζσζηή ε αλαπαξάζηαζε ηνπ θέληξνπ 

ηνπ cluster κε ηε ρξήζε ηνπ αιγνξίζκνπ K-means. Αληίζεηα, δεμηά είλαη θαλεξή ε βειηίσζε ηεο 

αλαπαξάζηαζεο κε ηε ρξήζε ηνπ K-medoids ([56], [57]). 
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Σρήκα 4.7: Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζηηο κεζόδνπο K-means θαη K-medoids [56] 

4.3.2 Ηεξαξρηθέο Σερληθέο 

Οη ηεξαξρηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνύλ κηα ηεξαξρηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ κε πξνζεγγίζεηο 

bottom-up ή top-down. Γεκηνπξγώληαο κηα νιόθιεξε ηεξαξρία από clusters, θάζε αληηθείκελν 

κπνξεί λα αλήθεη ζε πνιιά clusters δηαθνξεηηθώλ ηεξαξρηώλ. Αλάινγα κε ηελ πξνζέγγηζε νη 

ηεξαξρηθέο ηερληθέο ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο: πζζσξεπηηθνί (Agglomerative) θαη 

Γηαηξεηηθνί (Divisive). Οη αιγόξηζκνη κπνξνύλ λα αλαπαξαζηαζνύλ κε δελδξνγξάκκαηα, ηα 

νπνία παξνπζηάδνπλ ηελ ηεξαξρία ησλ clusters όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4.9 ([53]). 

 

Σρήκα 4.8: Αλαπαξάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπζζσξεπηηθήο θαη δηαηξεηηθήο ηεξαξρηθήο ζπζηαδνπνίεζεο [58] 
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4.3.2.1 πζζσξεπηηθή Ηεξαξρηθή πζηαδνπνίεζε 

Ζ ζπζζσξεπηηθή ζπζηαδνπνίεζε (Agglomerative Hierarchical Clustering) μεθηλά κε k clusters, 

ηνπνζεηώληαο θάζε αληηθείκελν ζε έλαλ cluster. ε θάζε βήκα, ζπγρσλεύνληαη νη δύν πην 

θνληηλνί clusters. Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κέρξη ν αιγόξηζκνο λα θαηαιήμεη ζε έλα 

κνλαδηθό cluster ([59]). 

 

Σρήκα 4.9: Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ζπζζσξεπηηθήο ηεξαξρηθήο ζπζηαδνπνίεζεο [60] 

4.3.2.2 Γηαηξεηηθή Ηεξαξρηθή πζηαδνπνίεζε 

Ζ δηαηξεηηθή ζπζηαδνπνίεζε (Divisive Hierarchical Clustering) μεθηλά κε όια ηα αληηθείκελα λα 

αλήθνπλ ζε έλαλ cluster. ε θάζε βήκα, έλαο cluster ρσξίδεηαη ζε δύν clusters. Ζ δηαδηθαζία 

επαλαιακβάλεηαη κέρξη ν αιγόξηζκνο λα θαηαιήμεη ζε k clusters ([59]). 

 

Σρήκα 4.10: Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο δηαηξεηηθήο ηεξαξρηθήο ζπζηαδνπνίεζεο [60] 

4.3.2.3 Οξηζκόο Απόζηαζεο πζηάδσλ 

Οη ηεξαξρηθέο κέζνδνη ζπζηνδνπνίεζεο ρξεζηκνπνηνύλ δηάθνξα κέηξα νκνηόηεηαο ή ζύλδεζεο. 

Σα θπξηόηεξα είλαη ηα εμήο: 

 Απινύ ζπλδέζκνπ (Single-linkage) 
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 Πιήξνπο ζπλδέζκνπ (Complete-linkage) 

 Μέζνπ ζπλδέζκνπ (Average-linkage) 

 Μέζνδνο Ward 

Γηα ηε κέζνδν απινύ ζπλδέζκνπ (Single-linkage), ε απόζηαζε κεηαμύ δύν clusters θαζνξίδεηαη 

από ηε κηθξόηεξε απόζηαζε αλάκεζα ζε νπνηνδήπνηε αληηθείκελν ηνπ ελόο cluster κε 

νπνηνδήπνηε αληηθείκελν ηνπ άιινπ cluster. Γηα δύν cluster A θαη B ην θξηηήξην είλαη: 

min { d(a, b) : a ∈ A, b ∈ B } 

Σα πιενλεθηήκαηα απηνύ ηνπ κέηξνπ είλαη ε δεκηνπξγία ζπλερόκελσλ clusters θαη ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζε κε ειιεηπηηθά ζρήκαηα. Χζηόζν, ν ζόξπβνο θαη νη αθξαίεο ηηκέο 

(outliers) επεξεάδνπλ αξλεηηθά απηή ηε κέζνδν ([53], [59]). 

 

Σρήκα 4.11: Μέζνδνο απινύ ζπλδέζκνπ (Single-linkage) [59] 

Γηα ηε κέζνδν πιήξνπο ζπλδέζκνπ (Complete-linkage), ε απόζηαζε κεηαμύ δύν clusters 

θαζνξίδεηαη από ηε κεγαιύηεξε απόζηαζε αλάκεζα ζε νπνηνδήπνηε αληηθείκελν ηνπ ελόο cluster 

κε νπνηνδήπνηε αληηθείκελν ηνπ άιινπ cluster. Γηα δύν cluster A θαη B ην θξηηήξην είλαη: 

min {d(a, b) : a ∈ A, b ∈ B} 

Ζ κέζνδνο πιήξνπο ζπλδέζκνπ έρεη κηθξή επαηζζεζία ζην ζόξπβν θαη ζηηο αθξαίεο ηηκέο 

(outliers), όκσο έρεη ηελ ηάζε λα δηαρσξίδεη κεγάινπο clusters νδεγώληαο ζπρλά ζε θπθιηθά 

ζρήκαηα ([53], [59]). 
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Σρήκα 4.12: Μέζνδνο πιήξνπο ζπλδέζκνπ (Complete-linkage) [59] 

Γηα ηε κέζνδν κέζνπ ζπλδέζκνπ (Average-linkage), ε απόζηαζε κεηαμύ δύν clusters θαζνξίδεηαη 

από ηε κέζε ηηκή ησλ απνζηάζεσλ θάζε πηζαλνύ δεύγνπο κεηαμύ ησλ ζεκείσλ ησλ δύν clusters. 

Έρεη παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηε κέζνδν πιήξνπο ζπλδέζκνπ θαζώο δελ επεξεάδεηαη 

ζεκαληηθά από ην ζόξπβν θαη ηηο αθξαίεο ηηκέο θαη δεκηνπξγεί ζπλήζσο θπθιηθνύο clusters ([50, 

[59]). 

 

Σρήκα 4.13: Μέζνδνο κέζνπ ζπλδέζκνπ (Average-linkage) [59] 

Σέινο, ε βαζηθή αξρή ηεο κεζόδνπ Ward είλαη όηη ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν clusters Ci θαη Cj 

ηζνύηαη κε ηελ αύμεζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ηεηξαγώληθώλ απνζηάζεσλ ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ 

θάζε cluster από ηνλ αληίζηνηρν centroid κεηά ηε ζπγρώλεπζή ηνπο Cij. Απηό πεξηγξάθεηαη από 

ηελ καζεκαηηθή ζρέζε: 

DW (Ci, Cj) = ∑       
̅̅ ̅̅    ∈  

 +  ∑       
̅̅ ̅̅    ∈  

 - ∑        
̅̅ ̅̅̅   ∈   
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, όπνπ    
̅̅ ̅̅  ,    

̅̅ ̅̅  θαη     
̅̅ ̅̅̅ είλαη νη centroids ησλ clusters Ci, Cj θαη Cij αληίζηνηρα ([59]). 

4.4 Αμηνιόγεζε ηερληθώλ clustering 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ αιγνξίζκνπ, έλα κέηξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά είλαη ε 

δηαζπνξά ησλ ζεκείσλ ζε έλα cluster. Γηα ην cluster C ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

IC = ∑       ̅ 
 

 ∈  

, όπνπ xi έλα ζεκείν πνπ αλήθεη ζην cluster C κε θέληξν   ̅. 

Όζν πην κηθξό είλαη ην κέηξν απηό, ηόζν κηθξόηεξε δηαζπνξά έρεη ην αληίζηνηρν cluster, πξάγκα 

επηζπκεηό. Μεηξηθέο ζαλ απηή νλνκάδνληαη αδξάλεηα (inertia) ή αζξνηζκα ηεηξαγσληθνύ 

ζθάικαηνο (Sum of Squared Error – SSE). Γηα ην ζπλνιηθό inertia, γίλεηαη πξόζζεζε ησλ 

δηαζπνξώλ γηα όια ηα clusters: 

I=∑   
 
    

Από ηε κεηξηθή inertia ππνινγίδεηαη ε ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνύ ζθάικαηνο. Σν 

ζθάικα RMSE δείρλεη ηελ ηππηθή απόθιηζε ησλ ζθαικάησλ, δειαδή ηε δηαζπνξά ησλ 

ζθαικάησλ σο πξνο ην κέζν ζθάικα.Τπνινγίδεηαη κέζσ ηνπ ηύπνπ: 

     = √
 

 
 

Δπίζεο, επηπιένλ πιεξνθνξία παξέρεη ην κέζν απόιπην ζθάικα (Mean Absolute Error) πνπ δίλεη 

εηθόλα γηα ηελ απόζηαζε ησλ ζεκείσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ cluster σο πξνο ην θέληξν (centroid) 

ηνπο. Σν κέζν απόιπην ζθάικα ππνινγίδεηαη κέζσ ηνπ ηύπνπ: 

    = 
∑       ̅̅ ̅  
 

 
 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ βέιηηζηνπ k ππάξρεη έλα εκπεηξηθό θξηηήξην πνπ απνθαιείηαη αγθώλαο 

(elbow). Πξόθεηαη γηα ην ζεκείν πνπ ζρεκαηίδεηαη έλαο αγθώλαο ζηε γξαθηθή ηνπ ηεο δηαζπνξάο 

σο πξνο ηνλ αξηζκό clusters k. 
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Σρήκα 4.14: Κξηηήξην αγθώλα γηα επηινγή βέιηηζηνπ αξηζκνύ clusters [54] 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

5. Μνληέιν Δπέθηαζεο Ζιεθηξηθνύ πζηήκαηνο 

5.1 Μαζεκαηηθή πεξηγξαθή ηνπ κνληέινπ 

Σν κνληέιν επέθηαζεο ειεθηξηθνύ δηθηύνπ είλαη έλαο αιγόξηζκνο επίιπζεο πξνβιήκαηνο 

γξακκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ (LP). Ο θώδηθαο ηνπ κνληέινπ είλαη γξακκέλνο ζε ινγηζκηθό 

GAMS (General Algebraic Modeling System) ([55]), ην νπνίν απνηειεί έλα πςεινύ επηπέδνπ 

πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε πξνβιεκάησλ καζεκαηηθήο βειηηζηνπνίεζεο. Σν ινγηζκηθό GAMS 

επηηξέπεη ηε ρξήζε ελόο κεγάινπ αξηζκνύ επηιπηώλ. Σν πξόβιεκα ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο 

επηιύεηαη κε ηνλ CPLEX.  

ην κνληέιν ζεσξείηαη έλα απινπνηεκέλν ειεθηξηθό ζύζηεκα πνπ απαξηίδεηαη από έλα θόκβν 

θαη έλα θεληξηθό ζύζηεκα ζρεδηαζκνύ. Ο ζθνπόο ηνπ κνληέινπ επέθηαζεο είλαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο θάιπςεο ηεο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε νιόθιεξε ηε ρώξα 

θαη ε εύξεζε ησλ βέιηηζησλ επελδπηηθώλ απνθάζεσλ ζε έλα ρξνληθό νξίδνληα 35 εηώλ, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηερληθνύο, ξπζκηζηηθνύο θαη πεξηβαιινληηθνύο πεξηνξηζκνύο. Ο ρξνληθόο 

νξίδνληαο ρσξίδεηαη ζε πεληαεηίεο θαη νη κεηαβιεηέο απόθαζεο ππνινγίδνληαη γηα ην πξώην έηνο 

ηεο θάζε πεληαεηίαο (2025, 2030, θ.ν.θ). Κάζε ρξόλνο απνηειείηαη από 8760 σξηαία δηαζηήκαηα. 

5.2 Ολνκαηνινγία πκβόισλ 

Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηελ νλνκαηνινγία θαη εμήγεζε ησλ ζπκβόισλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζην κνληέιν επέθηαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο. 

Πίλαθαο 1: Ολνκαηνινγία ζπκβόισλ ηεο καζεκαηηθήο πεξηγξαθήο ηνπ κνληέινπ 

Γείθηεο θαη ύλνια 

h ώξεο 

y έηε 

day εκέξεο 

te ηερλνινγίεο παξαγσγήο/απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
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        ζεξκηθέο κνλάδεο 

          κνλάδεο ΑΠΔ 

        κνλάδεο απνζήθεπζεο 

        κεηαβιεηέο κνλάδεο ΑΠΔ 

         πθηζηάκελε αληιεζηνηακίεπζε 

        intraday κνλάδεο απνζήθεπζεο 

        interday κνλάδεο απνζήθεπζεο 

r ηύπνο εθεδξείαο 

Παξάκεηξνη 

          δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

    δηαζέζηκε ηζρύο ΦΒ ζε αλά κνλάδα ηηκέο 

         δηαζέζηκε ηζρύο onshore αηνιηθώλ ζε αλά κνλάδα ηηκέο 

          δηαζέζηκε ηζρύο offshore αηνιηθώλ ζε αλά κνλάδα ηηκέο 

          
         

 εκεξήζηα ππoρξεσηηθά λεξά 

       
         

 εηζξνέο ηακηεπηήξσλ 

   βάξνο αληηπξνζσπεπηηθήο ώξαο 

             ζηόρνο δηείζδπζεο ΑΠΔ 

       κέγηζηεο πεξηθνπέο ΑΠΔ 

                   δηάξθεηα δσήο ηερλνινγίαο 
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   πθηζηάκελε εγθαηεζηεκέλε ηζρύο 

         
    πξνβιεπόκελε απόζπξζε 

      
          πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί πνπ ηεξνύλ εθεδξείεο 

          
   

 ζηαζεξό θόζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

          
    κεηαβιεηό θόζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

         
    επελδπηηθό θόζηνο ηζρύνο γηα ζεξκηθέο κνλάδεο θαη ΑΠΔ 

     
       

 επελδπηηθό θόζηνο ηζρύνο / ελέξγεηαο γηα ηερλνινγίεο απνζήθεπζεο 

     
    

 θόζηνο θαπζίκνπ 

  
    ηηκή δηθαησκάησλ εθπνκπήο CO2 

   
    έληαζε εθπνκπώλ CO2 

          βαζκόο απόδνζεο 

                ηδηνθαηαλάισζε 

     ζπληειεζηήο επάξθεηαο ζπζηήκαηνο 

      derating factor 

     απαηηνύκελνο ρξόλνο δηαηήξεζεο εθεδξείαο r 

           
         κέγηζηε απόδνζε εθεδξείαο r 

   θόζηνο δηαηήξεζεο εθεδξείαο r 

   
  

 αξρηθή απαίηεζε άλσ εθεδξείαο r 

   
     αξρηθή απαίηεζε θάησ εθεδξείαο r 
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          πίλαθαο αληηζηνίρηζεο σξώλ – εκεξώλ 

             
        

 ξπζκόο θαηαζθεπήο λέσλ έξγσλ 

dr επηηόθην αλαγσγήο 

dy δηάζηεκα εηώλ αλάκεζα ζε δύν έηε ηνπ κνληέινπ 

      αξρηθό επίπεδν ελέξγεηαο απνζεθώλ (%) 

       κέγηζην επίπεδν ελέξγεηαο απνζεθώλ (%) 

       ειάρηζην επίπεδν ελέξγεηαο απνζεθώλ (%) 

             αξρηθό επίπεδν ελέξγεηαο πθηζηάκελσλ πδξνειεθηξηθώλ θαη 

αληιεζηνηακηεπηηθώλ ζηαζκώλ 

              κέγηζηε ρσξεηηθόηεηα πθηζηάκελσλ πδξνειεθηξηθώλ θαη 

αληιεζηνηακηεπηηθώλ ζηαζκώλ 

              ζπληειεζηήο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο (%) 

Διεύζεξεο κεηαβιεηέο 

     ζπλνιηθό θόζηνο ζπζηήκαηνο 

Θεηηθά νξηζκέλεο κεηαβιεηέο 

  
    ζπλνιηθό επελδπηηθό θόζηνο 

  
    ζπλνιηθό κεηαβιεηό θόζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

  
    ζπλνιηθό ζηαζεξό θόζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

  
    

 ζπλνιηθό θόζηνο θαπζίκσλ 
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    ζπλνιηθό θόζηνο εθπνκπώλ CO2 

  
    ζπλνιηθό θόζηνο εθεδξεηώλ 

  ζπλνιηθή ππνιεηκκαηηθή αμία 

          ππνιεηκκαηηθή αμία ηερλνινγηώλ th, res πνπ εληάρζεθαλ 

     
   

 ππνιεηκκαηηθή αμία ηερλνινγηώλ st πνπ εληάρζεθαλ 

           παξαγσγή κνλάδσλ ΑΠΔ  

          παξαγσγή ζεξκηθώλ κνλάδσλ 

       ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρύο κνλάδσλ ΑΠΔ  

        επέλδπζε ζε κνλάδεο ΑΠΔ 

        απόζπξζε ηζρύνο ΑΠΔ 

      ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρύο ζεξκηθώλ κνλάδσλ 

       επέλδπζε ζε ζεξκηθέο κνλάδεο 

       απόζπξζε ζεξκηθήο ηζρύνο 

      ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρύο απνζεθεπηηθώλ κνλάδσλ  

       επέλδπζε ζε ηζρύ απνζεθεπηηθώλ κνλάδσλ 

       απόζπξζε ηζρύνο απνζεθεπηηθώλ κνλάδσλ 

      ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ελέξγεηα απνζεθεπηηθώλ κνλάδσλ  

       επέλδπζε ζε ελέξγεηα απνζεθεπηηθώλ κνλάδσλ 

       απόζπξζε ελέξγεηαο απνζεθεπηηθώλ κνλάδσλ 
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             θόξηηζε / άληιεζε ελέξγεηαο απνζεθεπηηθώλ κνλάδσλ 

                εθθόξηηζε / παξαγσγή ελέξγεηαο απνζεθεπηηθώλ κνλάδσλ 

    
         

 ζπλνιηθό επίπεδν ηακηεπηήξα πδξνειεθηξηθώλ / αληιεζηνηακηεπηηθώλ 

ζηαζκώλ 

        θαηάζηαζε θόξηηζεο απνζεθεπηηθώλ κνλάδσλ 

       
         

 ππνρξεσηηθά λεξά 

        πξσηνγελήο θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

   
    εθπνκπέο CO2 

                  
       

 άλσ / θάησ εθεδξείεο ηύπνπ r αλά ηερλνινγία 

        
    κέγηζηε δπλαηή παξαγσγή ΑΠΔ 

     δηείζδπζε ΑΠΔ 

       slack κεηαβιεηή 

5.3 Δμηζώζεηο Πξνβιήκαηνο 

5.3.1 Αληηθεηκεληθή πλάξηεζε 

Ζ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ειαρηζηνπνηεί ην ζπλνιηθό θόζηνο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο αλεγκέλν ζην παξόλ. Σν ζπλνιηθό θόζηνο      είλαη ην δηαρξνληθό άζξνηζκα ηνπ 

επελδπηηθνύ θόζηνπο   
   , ηνπ κεηαβιεηνύ θαη ζηαζεξνύ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

  
    ,   

    , ηνπ θόζηνπο θαπζίκσλ   
     , ηνπ θόζηνπο εθπνκπώλ ξύπσλ   

    θαη ηνπ 

θόζηνπο εθεδξεηώλ   
   . Σν ζπλνιηθό θόζηνο γίλεηαη αλαγσγή ζην παξόλ κέζσ ηνπ επηηνθίνπ 

αλαγσγήο dr πνπ ηζνύηαη κε 5%. Ζ παξάκεηξνο dy ηζνύηαη κε ην βήκα εμέηαζεο ησλ επελδπηηθώλ 

απνθάζεσλ. Ζ κεηαβιεηή V νξίδεη ηελ ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ηελ παξνύζα 

εξγαζία εμεηάδνληαη πεληαεηίεο θαη ζπλεπώο, είλαη dy=5. 
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    = ∑
 

              {  
        (  

      
       

       
      

   )}  
 

                     V      (5.1) 

5.3.2 Δπηκέξνπο Κόζηε πζηήκαηνο 

5.3.2.1 Δπελδπηηθό θόζηνο 

  
    = ∑ (     

          )   + ∑ (      
           )    +∑ (     

            )   +∑ (     
            )                 (5.2) 

Σν επελδπηηθό θόζηνο ηνπ έηνπο y ηζνύηαη κε ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ηνπ επελδπηηθνύ 

θόζηνπο θάζε ηερλνινγίαο κε ηελ αληίζηνηρε λέα επέλδπζε ηζρύνο ή ελέξγεηαο πνπ γίλεηαη. 

5.3.2.2 Μεηαβιεηό θόζηνο παξαγσγήο 

  
   =∑ [∑ (   

             )   ∑ (    
              )     ∑ (   

                   )  ]                               (5.3) 

Σν κεηαβιεηό θόζηνο παξαγσγήο ηνπ έηνπο y πξνθύπηεη από ην κεηαβιεηό θόζηνο παξαγσγήο 

ηεο θάζε ηερλνινγίαο           
    επί ηελ αληίζηνηρε παξαγσγή               ή εθθόξηηζε 

                γηα ηηο απνζήθεο. 

5.3.2.3 ηαζεξό θόζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

  
    =∑ (   

         
         )   + ∑ (    

          
          )    +∑ (   

          
               

           )                  (5.4) 

Σν ζηαζεξό θόζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έηνπο y πξνθύπηεη από ην πνζνζηό           
    

ηνπ επελδπηηθνύ θόζηνπο           
    επί ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο              θαη ελέξγεηαο       

θάζε ηερλνινγίαο. 

5.3.2.4 Κόζηνο θαπζίκσλ 

  
     = ∑ ∑ (     

            )                                                                (5.5) 

Σν θόζηνο θαπζίκσλ ηνπ έηνπο y πξνθύπηεη από ην θόζηνο θαπζίκνπ θάζε ηερλνινγίαο      
     θαη 

ηελ πξσηνγελή θαηαλάισζε ελέξγεηαο        . 

5.3.2.5 Κόζηνο εθπνκπώλ CO2 

  
    =   

        
                             (5.6) 

Σν θόζηνο εθπνκπώλ CO2 ηνπ έηνπο y ηζνύηαη κε ην θόζηνο δηθαησκάησλ εθπνκπήο δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα,   
     επί ην ζύλνιν ησλ εθπνκπώλ,    

   . 
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5.3.2.6 Κόζηνο εθεδξεηώλ 

  
    = ∑ {∑    ∑                    

  
                            

        }                                       (5.7) 

Σν θόζηνο εθεδξεηώλ ηνπ έηνπο y ηζνύηαη κε ηηο πνζόηεηεο ελέξγεηαο γηα δηαηήξεζε εθεδξείαο r 

επί ην αληίζηνηρν θόζηνο δηαηήξεζεο ηεο εθεδξείαο ηύπνπ r. 

5.3.3 Εήηεζε θαη Κάιπςε Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

          = ∑ (             )      +∑ (                            )                                                               (5.8) 

Ζ σξηαία δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαιύπηεηαη από ηελ παξαγσγή ησλ ζεξκηθώλ κνλάδσλ 

θαη ησλ ΑΠΔ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ ζηαζκώλ απνζήθεπζεο. 

5.3.4 Δπάξθεηα πζηήκαηνο 

(1+rrm)   (          -  ∑ (          )    ) ≤ ∑ (              )                      (5.9) 

Ζ απαίηεζε επάξθεηαο ηζνύηαη κε +10% ηνπ ππνινηπόκελνπ θνξηίνπ θαη θαιύπηεηαη από ην 

δηαζέζηκν δπλακηθό παξαγσγήο πνπ πξνθύπηεη από ηηο κεησκέλεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρείο (derated 

capacities), ζύκθσλα κε ηνπο ζπληειεζηέο δηαζεζηκόηεηαο (derating factors). 

5.3.5 Παξαγσγή ΑΠΔ 

         ≤                                            (5.10) 

              ≤                                     (5.11) 

               ≤                                       (5.12) 

Οη εμηζώζεηο (5.10)-(5.12) εμαζθαιίδνπλ όηη ε παξαγσγή ησλ ΑΠΔ δελ ππεξβαίλεη ην δηαζέζηκν 

δπλακηθό πνπ εθθξάδεηαη από ηηο ρξνλνζεηξέο     ,          ,           πνιιαπιαζηαζκέλεο κε 

ηελ αληίζηνηρε εγθαηεζηεκέλε ηζρύ        . 

5.3.6 πκβαηηθή Παξαγσγή θαη Δθπνκπέο CO2 

        =           /                                      (5.13) 

   
    = ∑ ∑        

                                                (5.14) 

         +∑            
  

 ≤ (1-          )                                      (5.15) 
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          ∑            
    

   0                              (5.16) 

Ζ εμίζσζε (5.13) ππνινγίδεη ηελ πξσηνγελή θαηαλάισζε ελέξγεηαο         κέζσ ηεο ζπκβαηηθήο 

παξαγσγήο           θαη ηεο απόδνζεο ησλ ζεξκηθώλ κνλάδσλ      . Ζ εμίζσζε (5.14) ππνινγίδεη 

ηηο εθπνκπέο CO2 κέζσ ηεο πξσηνγελνύο θαηαλάισζεο         θαη ηεο έληαζεο εθπνκπώλ CO2 ηεο 

θάζε ηερλνινγίαο,    
   .  

Ζ εμίζσζε (5.15) πεξηνξίδεη ηελ ζπκβαηηθή παξαγσγή           αζξνηζηηθά κε ηηο παξνρέο άλσ 

εθεδξεηώλ ∑            
  

  από ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρύ       ηεο θάζε ηερλνινγίαο ιακβάλνληαο 

ππόςε ηηο ηδηνθαηαλαιώζεηο           . Ζ δηαηήξεζε θάησ εθεδξεηώλ πεξηνξίδεηαη από ηελ 

ζηηγκηαία παξαγσγή ηεο θάζε ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο (5.24). 

5.3.7 Σερλνινγίεο Απνζήθεπζεο 

        =              +                      -                 /                       =   (5.17) 

        =            +                      -                 /                             (5.18) 

        ≤               -         ∑                  
    )                             (5.19) 

                        + ∑                  
  

) /                                   (5.20) 

Ζ εμίζσζε (5.17) αξρηθνπνηεί ην επίπεδν θόξηηζεο ησλ ηερλνινγηώλ απνζήθεπζεο. Σν       

ηζνύηαη κε 0% γηα ηελ αληιεζηνηακίεπζε θαη ηηο απνζήθεο πδξνγόλνπ θαη 5% γηα ηηο κπαηαξίεο, 

θαζώο απνθεύγεηαη ε νξηαθή εθθόξηηζε ησλ κπαηαξηώλ (<5%). ηελ εμίζσζε (5.18) 

πεξηγξάθεηαη ην ηζνδύγην απνζεθεπκέλεο ελέξγεηαο γηα θάζε ηερλνινγία απνζήθεπζεο. 

Οη εμηζώζεηο (5.19), (5.20) εμαζθαιίδνπλ όηη ην επίπεδν θόξηηζεο είλαη εληόο νξίσλ κέγηζηεο θαη 

ειάρηζηεο θόξηηζεο, ελώ ηαπηόρξνλα θαιύπηνπλ ηηο απαηηνύκελεο εθεδξείεο. Σα όξηα θόξηηζεο 

γηα ηελ αληιεζηνηακίεπζε θαη ηηο απνζήθεο πδξνγόλνπ είλαη 0-100% θαη γηα ηηο κπαηαξίεο Li-Ion 

5-95%. Με            
       

 ζπκβνιίδνληαη νη εθεδξείεο ησλ ηερλνινγηώλ απνζήθεπζεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ θαη κε     ζπκβνιίδεηαη ν απαηηνύκελνο ρξόλνο δηαηήξεζεο 

εθεδξεηώλ. 

                   + ∑               
  

  ≤         +                             (5.21) 

                + ∑               
    

  ≤         +                                (5.22) 
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                 + ∑             
  

  ≤                       (5.23) 

                 + ∑             
    

    0                (5.24) 

                    +           
      + ∑               

  
  ≤                      (5.25) 

                   +           
      + ∑               

    
    0               (5.26) 

                 + ∑             
  

  ≤                       (5.27) 

              + ∑             
    

  ≤                       (5.28) 

Ζ παξνρή εθεδξεηώλ αθνινπζεί δηαθνξεηηθή ινγηθή αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία απνζήθεπζεο. 

Δηδηθόηεξα, νη κπαηαξίεο ηόλησλ-ιηζίνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηηγκηαίαο αιιαγήο από θαηάζηαζε 

πιήξνπο εθθόξηηζεο ζε θαηάζηαζε πιήξνπο θόξηηζεο. πλεπώο, ε κέγηζηε παξνρή εθεδξεηώλ 

πνπ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ηζνύηαη κε ην δηπιάζην ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο ηνπο (5.21), 

(5.22). Οη εθεδξείεο ηεο αληιεζηνηακίεπζεο κνληεινπνηνύληαη κε ηξόπν παξόκνην ησλ 

ζπκβαηηθώλ ηερλνινγηώλ, θαζώο απνδίδεη εθεδξείεο κόλν κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο εθθόξηηζεο / 

παξαγσγήο. Ζ παξαγσγή αζξνηζηηθά κε ην ζύλνιν ησλ άλσ εθεδξεηώλ πεξηνξίδεηαη από ηελ 

εγθαηεζηεκέλε ηζρύ (5.23) θαη νη θάησ εθεδξείεο πεξηνξίδνληαη από ηε ζηηγκηαία παξαγσγή 

(5.24). Γηα ηνπο πθηζηάκελενπο αληιεζηνηακηεπηηθνύο ζηαζκνύο ιακβάλνληαη ππόςε θαη ηα 

ππνρξεσηηθά λεξά (5.25), (5.26). Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία P2G, νη άλσ εθεδξείεο 

απνδίδνληαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο εθθόξηηζεο (θπςέιε θαπζίκνπ) θαη νη θάησ εθεδξείεο κέζσ 

ηεο θόξηηζεο (ειεθηξνιύηεο) (5.27), (5.28). 

 5.3.8 Τδξνειεθηξηθνί ηαζκνί θαη Τθηζηάκελε Αληιεζηνηακίεπζε 

∑              
           

  ∈    = ∑       
           

  ∈                                      (5.29) 

    
           

 ≤                                 (5.30) 

    
           

 =                              y, h=      (5.31) 

    
     

 =          +        
     

 –              -        
     

                                       y=      ,h=1 (5.32) 

    
     

 =       
     

 +        
     

 –              -        
     

                                                y, h > 1 (5.33) 

    
     =        +       

     +                        –                  -       
        y=      ,h=1(5.34) 

    
     =       

     +       
     +                         -                    -       

                   y,h>1 (5.35) 
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Οη παξαπάλσ εμηζώζεηο αθνξνύλ ηνπο πθηζηάκελνπο πδξνειεθηξηθνύο θαη αληιεζηνηακηεπηηθνύο 

ζηαζκνύο. Ζ εμίζσζε (5.29) δηαρεηξίδεηαη ηελ εκεξήζηα απόδνζε ησλ ππνρξεσηηθώλ λεξώλ πνπ 

εηζάγνληαη ζην πξόβιεκα κε εκεξήζην βήκα. Ζ εμίζσζε (5.30) θξνληίδεη ην επίπεδν ησλ 

ηακηεπηήξσλ λα κελ ππεξβαίλεη ηε κέγηζηε ρσξεηηθόηεηα. Ζ εμίζσζε (5.31) νξίδεη ην επίπεδν 

ηακηεπηήξα ζην ηέινο ηνπ έηνπο λα ηζνύηαη κε ην αξρηθό. Οη εμηζώζεηο (5.32), (5.33) πεξηγξάθνπλ 

ην ηζνδύγην ελέξγεηαο ησλ πδξνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ κέζσ ηνπ επηπέδνπ ησλ ηακηεπηήξσλ     
     

, 

ησλ εηζξνώλ        
     

, ηεο παξαγσγήο              θαη ησλ ππνρξεσηηθώλ λεξώλ        
     

. 

Οη εμηζώζεηο (5.34), (5.35) είλαη νη ηζνδύλακεο ησλ (5.32), (5.33) γηα ηo ηζνδύγην ελέξγεηαο ηεο 

πθηζηάκελεο αληιεζηνηακίεπζεο. 

5.3.9 Κάιπςε Δθεδξεηώλ 

                
     ≤                                                    (5.36)  

              
       

 ≤           
                                                    (5.37) 

              
       

 ≤           
               

                                      (5.38) 

∑                 
  

             
  

             y, h (5.39) 

∑                 
    

             
                 y, h (5.40) 

∑                        
  

                    
  

+0.025  ∑                                   y, h (5.41) 

∑                        
    

                    
    +0.0125  ∑                    y, h (5.42) 

∑                        
  

                    
  

+0.04  ∑                    y, h (5.43) 

∑                      
    

                  
    +0.04  ∑                       y, h (5.44) 

Ζ FCR θαιύπηεηαη από ηερλνινγίεο πνπ είλαη ηθαλέο λα κεηαβάιινπλ ηελ παξαγσγή ηνπο κε πνιύ 

γξήγνξν ξπζκό. Σέηνηεο ηερλνινγίεο είλαη νη ζεξκηθέο πνπ κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ κε πνζνζηό 

έσο 7% ηεο κέγηζηεο δπλαηήο παξαγσγήο, νη κπαηαξίεο ηόλησλ-ιηζίνπ κε πνζηνζηό έσο 200% θαη 

ε ηερλνινγία Power-to-gas κε πνζνζηό έσο 100%. 

Ζ aFRR θαιύπηεηαη από ηηο ζεξκηθέο κνλάδεο, ηνπο πδξνειεθηξηθνύο θαη αληιεζηνηακηεπηηθνύο 

ζηαζκνύο, ηηο κπαηαξίεο ηόλησλ-ιηζίνπ θαη ηηο απνζήθεο πδξνγόλνπ κε κέγηζηεο ζπλεηζθνξέο 

45%, 75%, 200% θαη 100% ηεο κέγηζηεο δπλαηήο παξαγσγήο, αληίζηνηρα. Από ηα 2500.7 MW 
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εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο πδξνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ, ηα 1945 MW έρνπλ ηε δπλαηόηεηα 

δηαηήξεζεο εθεδξεηώλ. πλεπώο, νη ΤΖ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ έσο θαη ην 75% ησλ 1945 

MW γηα δεπηεξεύνπζα εθεδξεία. 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο mFRR, νη ζεξκηθέο κνλάδεο, νη πδξνειεθηξηθνί θαη αληιεζηνηακηεπηηθνί 

ζηαζκνί θαη ε ηερλνινγία P2G κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ κε όιν ην εύξνο ηζρύνο ηνπο. Οη 

κπαηαξίεο ηόλησλ-ιηζίνπ, όπσο πξνεγνπκέλσο ζπλεηζθέξνπλ κε έσο θαη 200% ηεο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο ηνπο. Σέινο, νη αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ηξηηεύνπζαο θάησ εθεδξείαο κε κέγηζην όξην ην 20% ηεο 

ζηηγκηαίαο παξαγσγήο ηνπο. Οη εμηζώζεηο (5.36)-(5.38) πεξηγξάθνπλ ηα όξηα ηήξεζεο εθεδξεηώλ 

γηα θάζε ηερλνινγία πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

Οη απαηηήζεηο ηήξεζεο άλσ θαη θάησ πξσηεύνπζαο εθεδξείαο είλαη ζηαζεξέο      
  

 θαη      
     

θαη θαιύπηνληαη ζύκθσλα κε ηηο εμηζώζεηο (5.39), (5.40). ρεηηθά κε ηε δεπηεξεύνπζα, νη 

απαηηήζεηο απμάλνληαη θαηά 25 MW αλά 1 GW λέαο επέλδπζεο ζε ΑΠΔ γηα ηελ άλσ εθεδξεία 

θαη θαηά 12.5 MW αλά 1 GW γηα ηελ θάησ εθεδξεία (5.41), (5.42). Σέινο, νη απαηηήζεηο γηα ηελ 

άλσ θαη θάησ ηξηηεύνπζα εθεδξεία απμάλνληαη θαηά 40 MW αλά 1 GW λέαο επέλδπζεο ζε ΑΠΔ 

(5.43), (5.44). 

5.3.10 ηόρνη Γηείζδπζεο θαη Πεξηθνπώλ 

∑ ∑              = (1 -     ) ∑                                           y (5.45) 

                                     y (5.46) 

     ≤              + 0.01                 y (5.47) 

        
   =∑ (                                                   )                     y (5.48) 

        
   -∑ (                                        ) ≤                 

                              y (5.49) 

Ζ εμίζσζε (5.45) πεξηγξάθεη ην ζηόρν δηείζδπζεο ΑΠΔ αλά έηνο y. Τπνινγίδεηαη από ην 

αληίζηξνθν πνζνζηό (1-    ) ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο παξαγσγήο πξνο ηε ζπλνιηθή δήηεζε 

αλά έηνο.  Οη εμηζώζεηο (5.46), (5.47) πεξηνξίδνπλ ηνλ εηήζην ζηόρν δηείζδπζεο εληόο νξίσλ, 

νξηζκέλσλ από ηελ παξάκεηξν             . Ζ εμίζσζε (5.48) ππνινγίδεη ηε κέγηζηε δπλαηή 

παξαγσγή από ΑΠΔ κέζσ ησλ ρξνλνζεηξώλ δηαζέζηκεο ηζρύνο    ,         ,           θαη ηεο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο        ηεο θάζε ηερλνινγίαο. Οη εηήζηεο πεξηθνπέο πεξηνξίδνληαη από κηα 
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κέγηζηε ηηκή       (%) θαη ππνινγίδνληαη σο πνζνζηό από ηε δηαθνξά ηεο κέγηζηεο δπλαηήο 

παξαγσγήο κε ηελ πξαγκαηηθή παξαγσγή (5.49). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

6. Γεδνκέλα Δηζόδνπ ηνπ Πξνβιήκαηνο 

6.1 Υξνλνζεηξέο Δηζόδνπ 

Οη ρξνλνζεηξέο εηζόδνπ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε δπλαηόηεηα 

παξαγσγήο ησλ Φ/Β, ησλ ρεξζαίσλ θαη ππεξάθηησλ αηνιηθώλ, νη εηζξνέο θαη ηα ππνρξεσηηθά 

λεξά ησλ πδξνειεθηξηθώλ θαη ησλ αληιεζηνηακηεπηηθώλ ζηαζκώλ. Οη ρξνλνζεηξέο είλαη εηήζηεο 

κε σξηαίν βήκα θαη πξνέξρνληαη από ηνλ επξσπατθό ζύλδεζκν European Network of 

Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) ([61]). 

 

Σρήκα 6.1: Δηήζην θαη εκεξήζην πξνθίι δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ακ) 

Ζ δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αθνινπζεί έλα ζηαζεξό εκεξήζην πξνθίι ([20]). Ζ ειάρηζηε 

θαηαλάισζε παξαηήξείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο. Έπεηηα, ε δήηεζε αθνινπζεί κηα αλνδηθή 

πνξεία θηάλνληαο κηα πξώηε αηρκή ην κεζεκέξη. Μεηά από κηα κείσζε θάπνησλ σξώλ, 

παξαηεξείηαη μαλά αύμεζε κέρξη ηε δεύηεξε αηρκή, όπνπ εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ε κέγηζηε δήηεζε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην απόγεπκα πξνο βξάδπ ([62]). Σν εκεξήζην πξνθίι θαίλεηαη ζην ρήκα 

6.1 (δεμηά) γηα κηα ηπραία εκέξα ηεο άλνημεο. 

Βεβαίσο, ην εκεξήζην πξνθίι πνπ πεξηγξάθεθε επεξεάδεηαη ζεκαληηθά από ηηο επνρέο. Σν 

θαινθαίξη ε εθηεηακέλε ρξήζε θιηκαηηζηηθώλ γηα ςύμε νδεγεί ζε απμεκέλε δήηεζε ηηο 

κεζεκεξηαλέο ώξεο πνπ θηάλεη ή ππεξβαίλεη ηε βξαδπλή αηρκή. Γεληθά, θαηαλαιώλεηαη 

πεξηζζόηεξε ελέξγεηα θαηά ηνπο κήλεο κε αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο (ρεηκώλα, θαινθαίξη) θαη 

ιηγόηεξε θαηά ηνπο κεηαβαηηθνύο κήλεο (άλνημε, θζηλόπσξν). Απηό παξαηεξείηαη ζην ρήκα 6.1 

(αξηζηεξά), όπνπ θαίλεηαη ε εηήζηα δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζην 

κνληέιν. 
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Όπσο ε δήηεζε, έηζη θαη ε παξαγσγή ΦΒ παξνπζηάδνπλ ηόζν εκεξήζην όζν θαη επνρηαθό 

πξνθίι. Αλαιπηηθόηεξα, ε κέγηζηε παξαγσγή εκθαλίδεηαη ην κεζεκέξη ιόγσ ηεο εληνλόηεξεο 

ειηνθάλεηαο, ελώ ε παξαγσγή είλαη κεδεληθή θαηά ηελ απνπζία ηνπ ήιηνπ. Έλα πιενλέθηεκα ησλ 

ΦΒ ζπζηεκάησλ είλαη όηη παξάγνπλ θαηά κέγηζην ηηο ώξεο ηεο κεζεκεξηαλήο αηρκήο δήηεζεο ηνπ 

δηθηύνπ. 

ρεηηθά κε ηελ επνρηαθόηεηα ησλ ΦΒ, ε παξαγόκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα απμάλεηαη θαηά ηνπο 

ζεξηλνύο κήλεο ιόγσ ηεο πςειόηεξεο δηαζέζηκεο έληαζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. ην ρήκα 6.2 

(αξηζηεξά) πνπ απεηθνλίδεηαη ε εηήζηα παξαγσγή ΦΒ, γίλεηαη θαλεξή ε πςειόηεξε ππθλόηεηα 

θαηά ηνπο κήλεο κεηαμύ Απξηιίνπ θαη επηέκβξε. Σν θύξην κεηνλέθηεκα ησλ ΦΒ είλαη ν ρακειόο 

ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνηήζεο ηνπο πνπ ππνινγίδεηαη ζην 15.2% γηα ηα δεδνκέλα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν. 

 

Σρήκα 6.2: Δηήζηα δπλαηόηεηα παξαγσγήο θαη εκεξήζην πξνθίι ησλ ΦΒ (ακ) 

Όζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή ησλ ρεξζαίσλ θαη ππεξάθηησλ αηνιηθώλ, παξνπζηάδεη έληνλε 

ζηνραζηηθόηεηα ρσξίο λα αθνινπζεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν εκεξήζην ή επνρηαθό πξνθίι. Γελ 

είλαη ζπάλην λα παξαηεξεζνύλ 2-3 εκέξεο κε πςειό αέξα πνπ δηαδέρνληαη 2-3 εκέξεο κε ρακειό 

αέξα ([20]). Σα ππεξάθηηα αηνιηθά απνηεινύλ κηα πην αμηόπηζηε θαη απνδνηηθή πεγή, θαζώο ν 

άλεκνο ζηε ζάιαζζα είλαη ζηαζεξά ηζρπξόηεξνο. Χζηόζν, ην θόζηνο επέλδπζεο, δηαζύλδεζεο θαη 

ζπληήξεζεο είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξν ζε ζρέζε κε ηα ρεξζαία αηνιηθά.  

Ζ παξαγσγή εμαξηάηαη ζεκαληηθά από ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη από ηελ επνρή ηνπ ρξόλνπ. ε 

θάπνηεο ρώξεο παξαηεξείηαη απμεκέλε αηνιηθή παξαγσγή ηε κέξα, ελώ ζε άιιεο ηε λύρηα ([63]). 

Γηα ηα δεδνκέλα εηζόδνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο, ππνινγίδεηαη ε κέζε εκεξήζηα 

παξαγσγή ησλ αηνιηθώλ. Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 6.3 (δεμηά), δελ ππάξρεη έληνλε δηαθνξά 
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αλάκεζα ζηε κέζε παξαγσγή ηε κέξα θαη ηε λύρηα γηα ηα ππεξάθηηα αηνιηθά, ελώ γηα ηα ρεξζαία 

αηνιηθά ππάξρεη κηα αύμεζε ηνπ δπλακηθνύ θαηά ηηο κεζεκεξηαλέο ώξεο. 

 

Σρήκα 6.3: Δηήζηα δπλαηόηεηα παξαγσγήο θαη κέζε εκεξήζηα παξαγσγή ρεξζαίσλ θαη ππεξάθηησλ αηνιηθώλ (ακ) 

Οη επόκελεο ρξνλνζεηξέο πνπ  ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη νη εηζξνέο θαη ηα ππνρξεσηηθά λεξά πνπ 

αθνξνύλ ηνπο πδξνειεθηξηθνύο θαη αληιεζηνηακηεπηηθνύο ζηαζκνύο. Οη εηζξνέο πξνέξρνλαη από 

ηηο βξνρνπηώζεηο θαη ηα πνηάκηα θαη απνζεθεύνληαη ζηνπο ηακηεπηήξεο ησλ ζηαζκώλ. ην ρήκα 

6.4 (αξηζηεξά) θαίλνληαη νη εηήζηεο εηζξνέο ησλ πδξνειεθηξηθώλ θαη αληιεζηνηακηεπηηθώλ 

ζηαζκώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην κνληέιν.  

 

Σρήκα 6.4: Δηήζηεο εηζξνέο πδξνειεθηξηθώλ θαη αληιεζηνηακηεπηηθώλ ζηαζκώλ θαη παξαγσγή RoR 

πδξνειεθηξηθώλ (MWh) 

Σα ππνρξεσηηθά λεξά απνηεινύλ κηα πνζόηεηα λεξώλ πνπ απνδίδνληαη θαζεκεξηλά γηα ηελ 

θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πδξνειεθηξηθνί θαη αληιεζηνηακηεπηηθνί 

ζηαζκνί ζπλεηζθέξνπλ ζηελ άξδεπζε ησλ εθηάζεσλ γεο πνπ βξίζθνληαη θνληά ηνπο. Οη 

πνζόηεηεο απηέο απμάλνληαη θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο, όπνπ ππάξρεη έιιεηςε βξνρνπηώζεσλ. 

Αθόκε, νη ζηαζκνί κέζσ ησλ ππνρξεσηηθώλ λεξώλ ζπκβάιινπλ ζηελ ύδξεπζε, παξέρνληαο 

πόζηκν λεξό ζηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο. Σέινο, πνζόηεηεο λεξνύ πξνζθέξνληαη θαζεκεξηλά ζε 
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πνηάκηα ζηα νπνία παξεκβάιινληαη πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί, ώζηε λα δηαηεξείηαη ε αδηάιεηπηε 

θαη νκαιή ξνή ηνπο. 

Σέινο, ζην ρήκα 6.4 (δεμηά) απεηθνλίδεηαη ε εηήζηα παξαγσγή ησλ Run-of-river (RoR) 

πδξνειεθηξηθώλ πνπ πξνέξρεηαη από ηε ξνή ησλ πνηακώλ. Χο επί ην πιείζηνλ, νη κνλάδεο RoR 

έλα κηθξό ηακηεπηήξα θαη γηα απηό ην ιόγν ιεηηνπξγνύλ αδηάθνπα θαζόιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

6.2 Σερλννηθνλνκηθά Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιέςεηο Παξακέηξσλ  

ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο παξάκεηξνη ησλ ηερλνινγηώλ παξαγσγήο θαη 

απνζήθεπζεο όπσο ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, ην κεηαβιεηό θόζηνο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε δηάξθεηα δσήο, ε απόδνζε, ε ηδηνθαηαλάισζε θαη ε έληαζε εθπνκπώλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ([17], [25], [64]). Γηα ηηο απνζήθεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο σο απόδνζε 

νξίδεηαη ε απόδνζε πιήξνπο θύθινπ (round-trip efficiency)  πνπ απνηειεί ην πνζνζηό ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ αλαθηάηαη από απηή πνπ απνζεθεύηεθε. 

Πίλαθαο 2: Βαζηθέο παξάκεηξνη ηερλνινγηώλ παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο 

 

ηνλ Πίλαθα 3 θαίλνληαη νη αξρηθέο απαηηήζεηο εθεδξεηώλ πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ ππνελόηεηα 

5.3.9. ηελ πεξίπησζε ηεο πξσηεύνπζαο εθεδξείαο νη απαηηήζεηο παξακέλνπλ ζηαζεξέο, ελώ γηα 

ηε δεπηεξεύνπζα θαη ηξηηεύνπζα εθεδξεία νη απαηηήζεηο απμάλνληαη αλάινγα κε ηε δηείζδπζε 

ΑΠΔ. 

Πίλαθαο 3: Αξρηθέο απαηηήζεηο εθεδξεηώλ 

 

Technology
OPEX 

(%/year)

Variable 

(€/MWh)

Lifetime 

(years)

Efficiency 

(%)

Derating 

Factor (%)

Autocons 

(%)

CO2 Intensity 

(tCO2/MWh)

CCGT 2.5 5 30 60.5 94 3 0.202

CC-CCS 2.5 18 30 55 94 3 0.02828

Hydro 2 2 80 - - - -

PV 1.5 0.5 20 - - - -

Onshore 2.5 0.5 20 - - - -

Offshore 3 0.5 20 - - - -

BESS 2.5 6 15 87 30 - -

PHS 2 6 50 75 80 - -

P2G 2 6 20 47 80 - -

FCR-up FCR-down aFRR-up aFRR-down mFRR-up mFRR-down

50 50 400 200 600 600

Initial Reserve Requirements (MW)
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ηα επόκελα ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη νη νηθνλνκηθέο παξάκεηξνη πνπ αιιάδνπλ ηηκέο αλα 

πεληαεηία. ε νξηζκέλεο παξακέηξνπο εμεηάδνληαη ρακειόηεξεο θαη πςειόηεξεο πξνβιέςεηο, 

πέξα από ηε βαζηθή (Base) γηα ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ κεηεηάηαη ζην 7ν 

Κεθάιαην. Οη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην κνληέιν πξνέξρνληαη από ην 

ζπλδπαζκό ελόο πιήζνπο κειεηώλ θαη παξαδνρώλ ([25], [65], [66]). 

Σν επελδπηηθό θόζηνο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

κεηώλεηαη κε ηελ πάξνδν ησλ εηώλ ιόγσ ηεο σξίκαλζεο ηεο αγνξάο, ηεο καδηθόηεξεο παξαγσγήο 

θαη ησλ θαηλνηόκσλ κεζόδσλ θαηαζθεπήο, όπσο θαίλεηαη ζηα ρήκαηα 6.5-6.7. Δμαίξεζε 

απνηεινύλ νη κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ πνπ ζεσξείηαη όηη απνηεινύλ κηα ηερλνινγία πνπ 

έρεη σξηκάζεη θαη ην επελδπηηθό ηνπο θόζηνο παξακέλεη ζηαζεξό. 

 

Σρήκα 6.5: Πξόβιεςε επελδπηηθνύ θόζηνπο ησλ ηερλνινγηώλ ΑΠΔ 

 

Σρήκα 6.6: Πξόβιεςε επελδπηηθνύ θόζηνπο ζπκβαηηθώλ ηερλνινγηώλ 

 



 

 

63 

 

 

Σρήκα 6.7: Πξόβιεςε επελδπηηθνύ θόζηνπο ηερλνινγηώλ απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Ζ πξόβιεςε ηεο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 6.8. Απνηειεί κηα 

παξάκεηξν πνπ εμαξηάηαη από ην βαζκό εμειεθηξηζκνύ ησλ ηνκέσλ ηειηθήο ρξήζεο, ηελ έληαζε 

εθαξκνγήο ηερλνινγηώλ πδξνγόλνπ, ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε ηειηθνύ ρξήζηε θαη ηηο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο ηεο ρώξαο. Ζ βαζηθή πξόβιεςε πνπ πηνζεηείηαη αληηζηνηρεί ζε αύμεζε ηεο δήηεζεο 

θαηά 5% αλά πεληαεηία, ελώ ε πνιύ πςειή (Very High) αύμεζε αληηζηνηρεί ζηελ πεξίπησζε 

έληνλνπ εμειεθηξηζκνύ ([62], [67]-[69]). 
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Σρήκα 6.8: Πξόβιεςε ηεο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ην ρήκα 6.9 θαίλεηαη ε πνξεία ηεο ηηκήο ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπήο ξύπσλ θαη ηνπ θπζηθνύ 

αεξίνπ. 

 

Σρήκα 6.9: Πξόβιεςε ηηκώλ δηθαησκάησλ εθπνκπήο ξύπσλ (αξηζηεξά) θαη θπζηθνύ αεξίνπ (δεμηά) 

Σέινο, ζηνλ Πίλαθα 4 αλαγξάθνληαη νη ζηόρνη δηείζδπζεο ΑΠΔ πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνύλ αλά 

πεληαεηία. 
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Πίλαθαο 4: Σηόρνη δηείζδπζεο ΑΠΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Year RES Penetration (%)

2025 58-59

2030 65-66

2035 72-73

2040 80-81

2045 85-86

2050 90-91

2055 95-96

2060 ≥ 99
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

7. Απνηειέζκαηα Μνληέινπ 

7.1 Απνηειέζκαηα Βαζηθνύ ελαξίνπ 

7.1.1 Δλεξγεηαθό Μείγκα 

Ζ ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο γξακκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ απνηειείηαη από δύν βαζηθέο 

ζπληζηώζεο: ην ζρεδηαζκό θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο ζρεδηαζκόο θαζνξίδεη 

νπζηαζηηθά ην βέιηηζην ελεξγεηαθό κείγκα ηνπ ζπζηήκαηνο, ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη κε επηηπρία 

ζηηο απαηηήζεηο. ην κνληέιν πνπ αλαπηύζζεηαη ζηελ παξνύζα εξγαζία ην ελεξγεηαθό κείγκα 

απνηειείηαη από κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ (CCGT), ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ κε δέζκεπζε 

θαη απνζήθεπζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CC-CCS), πδξνειεθηξηθνύο ζηαζκνύο (Hydro), ΦΒ 

πάξθα (PV), ρεξζαία θαη ππεξάθηηα αηνιηθά πάξθα (Wind Onshore/Offshore), ζπζηήκαηα 

απνζήθεπζεο κε κπαηαξίεο (BESS), αληιεζηνηακηεπηηθνύο ζηαζκνύο (PHS) θαη ζπζηήκαηα 

πδξνγόλνπ Power-to-gas (P2G). 

Σν ζύζηεκα πνπ κειεηάηαη ζεσξείηαη Greenfield, δειαδή δελ ππάξρνπλ πθηζηάκελεο κνλάδεο κε 

εμαίξεζε ηνπο πθηζηάκελνπο πδξνειεθηξηθνύο θαη αληιεζηνηακηεπηηθνύο ζηαζκνύο πνπ 

ππάξρνπλ ζηε ρώξα ηεο Διιάδαο. Οη ζηαζκνί απηνί εμεηάδνληαη μερσξηζηά κέζσ ησλ εηζξνώλ 

θαη ησλ ππνρξεσηηθώλ λεξώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ιεηηνπξγνύλ 2500.7 MW - 3.6 TWh 

πδξνειεθηξηθά, 699 MW- 4.5 GWh αληιεζηνηακίεπζε θαη 363 MW Run-of-river ζηαζκνύο. 

Ζ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ απνηειεί ην ζπλνιηθό θόζηνο επέθηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο γηα 35 έηε, αλεγκέλν ζε παξνύζα αμία, 

αλέξρεηαη ζηα 79.87 δηζεθαηνκκύξηα €. ην ρήκα 7.1 θαίλνληαη ζπλνιηθά νη εγθαηεζηεκέλεο 

ηζρείο αλά ηερλνινγία από ην 2025 κέρξη ην 2060 κε βήκα ηα 5 έηε. Παξαηεξείηαη ε ζηαδηαθή 

απόζπξζε ησλ ζπκβαηηθώλ κνλάδσλ θαη ε ξαγδαία άλνδνο ησλ κνλάδσλ ΑΠΔ, πνπ νθείινληαη 

ζηελ αύμεζε ηνπ ζηόρνπ δηείζδπζεο θαη ηεο ηηκήο δηθαησκάησλ εθπνκπώλ CO2. Παξάιιεια κε 

ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ, γίλνληαη θαη νη αλαγθαίεο επελδύζεηο ζε απνζήθεπζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ απαλζξαθνπνίεζεο ηνπ ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο, αθνύ νη 

πςειέο δηεηζδύζεηο ΑΠΔ θαζηζηνύλ απαξαίηεηε ηελ απνζήθεπζε σο πεγή επειημίαο. 
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Σρήκα 7.1:Δλεξγεηαθό κείγκα αλά πεληαεηία 

ην ρήκα 7.2 απεηθνλίδνληαη νη κνλάδεο παξαγσγήο ρσξηζκέλεο ζε ζπκβαηηθέο θαη ΑΠΔ. ην 

ζύζηεκα παξακέλεη έλα κεξόο ζπκβαηηθώλ κεηά ην 2055 γηα ιόγνπο επάξθεηαο, θαζώο ε 

παξαγσγή πνπ πξνζθέξνπλ είλαη ειάρηζηε. Όζνλ αθνξά ηηο ΑΠΔ, ε εγθαηεζηεκέλε ηζρύο ηνπο 

θηάλεη ηα 44 GW ην 2060 κε θπξίαξρε ηερλνινγία ηα ΦΒ πάξθα θαη ηα ρεξζαία αηνιηθά λα 

αθνινπζνύλ. 

 

Σρήκα 7.2: Δγθαηεζηεκέλεο ηζρείο γηα ζπκβαηηθέο κνλάδεο θαη ΑΠΔ 
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ην ρήκα 7.3 παξνπζηάδνληαη ηα κεγέζε πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο απνζήθεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

πνπ είλαη είλαη ε ηζρύο, ε ελέξγεηα θαη ε δηάξθεηα ηνπο. Ζ αληιεζηνηακίεπζε θαίλεηαη λα είλαη ε 

πξσηεύνπζα ηερλνινγία απνζήθεπζεο πνπ επηιέγεη ν αιγόξηζκνο, ελώ απαξαίηεηα είλαη θαη ηα 

ζπζηήκαηα κε κπαηαξίεο, θαζόιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνύ νξίδνληα. Μεηά ην 2050, γίλεηαη 

αληηιεπηή ε αλάγθε γηα απνζήθεο κεγάιύηεξεο δηάξθεηαο παξαηεξώληαο ηε ξαγδαία αύμεζε ηεο 

ρσξεηηθόηεηάο ηνπο. Σα ζπζηήκαηα πδξνγόλνπ Power-to-gas είλαη ππεύζπλα γηα ην άικα ηνπ 

ιόγνπ E/P πνπ ζπκβαίλεη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. 

 

Σρήκα 7.3: Φαξαθηεξηζηηθά απνζεθώλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

7.1.2 Δπελδύζεηο θαη Απνζύξζεηο 

Οη επελδύζεηο θαη απνζύξζεηο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο απεηθνλίδνληαη ζην ρήκα 7.4 κε 

δηαθαλή ρξώκαηα, ελώ ε πνζόηεηα εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο πνπ πξνζηίζεηαη ή αθαηξείηαη 

ζπλνιηθά απεηθνλίδεηαη κε έληνλα ρξώκαηα. Οη επελδύζεηο ζε λέεο κνλάδεο παξαγσγήο 

εθηπιίζζνληαη θαζόιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνύ νξίδνληα πνπ κνληεινπνηείηαη θαη νη απνζύξζεηο 

ζπκβαίλνπλ ζύκθσλα κε ηε δηάξθεηα δσήο ηεο εθάζηνηε ηερλνινγίαο. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

επελδύζεσλ ιακβάλνπλ ρώξα ην έηνο 2025, δηόηη ην ζύζηεκα πνπ εμεηάδεηαη ζεσξείηαη 

Greenfield κε κόλεο πθηζηάκελεο κνλάδεο παξαγσγήο ηνπο πδξνειεθηξηθνύο θαη 

αληιεζηνηακηεπηηθνύο ζηαζκνύο. Δπηπξνζζέησο, ην έηνο 2045, παξαηεξείηαη έλαο κεγάινο όγθνο 

επελδύζεσλ ιόγσ ηεο κεγάιεο απόζπξζεο ΑΠΔ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ην 2025. Από ηα έξγα απηά 

ην κεγαιύηεξν πνζνζηό αθνξά θσηνβνιηατθά θαη ρεξζαία αηνιηθά πάξθα. 
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Σρήκα 7.4: Δπελδύζεηο θαη απνζύξζεηο κνλάδσλ παξαγσγήο αλά πεληαεηία 

Χο πξνο ηηο επελδύζεηο ζε απνζήθεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη επελδύζεηο ζε ζπζηήκαηα κε 

κπαηαξίεο (BESS) θαη ζε αληιεζηνηακηεπηηθνύο ζηαζκνύο γίλνληαη δηαρξνληθά. Σν 2025 γίλεηαη 

κηα κεγάιε επέλδπζε ηζρύνο ζε κνλάδεο αληιεζηνηακίεπζεο θαη κπαηαξηώλ πνπ απνζθνπεί 

θπξίσο ζε θάιπςε ηεο βξαδηλήο δήηεζεο θαη ζηελ ηήξεζε εθεδξεηώλ. Δπίζεο, εμεηάδνληαο ην 

ρήκα 7.5, παξαηεξνύληαη επέλδπζεηο ηζρύνο κεγάιεο θιίκαθαο ην 2055, πνπ ζπκπίπηνπλ κε ηελ 

απόζπξζε ησλ κνλάδσλ ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ (CCGT) ην ίδην έηνο. Οη απνζήθεο πδξνγόλνπ 

Power-to-gas εκθαλίδνληαη ην 2050, θαζώο ην πςειό επελδπηηθό θόζηνο ηζρύνο δελ επηηξέπεη 

επελδύζεηο λσξίηεξα. 

 

Σρήκα 7.5: Δπελδύζεηο θαη απνζύξζεηο κνλάδσλ απνζήθεπζεο (ζθέινο ηζρύνο) 

ην ρήκα 7.6, αμηνζεκείσηεο είλαη νη πςειέο επελδύζεηο ζην ζθέινο ελέξγεηαο ησλ απνζεθώλ 

θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ δηείζδπζεο 
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ΑΠΔ. Ο πνιύ πςειόο ζηόρνο δηείζδπζεο (≥ 95%), πνπ απαηηείηαη από ην 2055 θαη έπεηηα, 

θαζηζηά αλαγθαίεο ηηο επελδύζεηο ζε απνζήθεο κεγάιεο δηάξθεηαο, νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ ζηα 

ζπζηήκαηα πδξνγόλνπ Power-to-gas ιόγσ ηνπ ρακεινύ θόζηνπο ελέξγεηαο. 

 

Σρήκα 7.6: Δπελδύζεηο θαη απνζύξζεηο κνλάδσλ απνζήθεπζεο (ζθέινο ελέξγεηαο) 

7.1.3 ηαζκηζκέλν Κόζηνο Δλέξγεηαο (LCOE) θαη Απνζήθεπζεο (LCOS) 

ην ρήκα 7.7 παξνπζηάδεηαη ην ζηαζκηζκέλν θόζηνο ελέξγεηαο (Levelized Cost of Energy) θαη 

απνζήθεπζεο (Levelized Cost of Storage) θάζε επέλδπζεο πνπ ππνινγίδεηαη σο ην πειίθν ηνπ 

ζπλνιηθνύ θόζηνπο θαζ‟όιε ηελ νηθνλνκηθή δηάξθεηα δσήο ηεο επέλδπζεο πξνο ηε ζπλνιηθή 

παξαγσγή ηνπ ζηαζκνύ, εθθξαζκέλα ζε όξνπο παξνύζαο αμίαο ([70]): 

     =  
   ∑
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 =             γ γ   
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Απνηειεί ζεκαληηθό δείθηε γηα ηνλ επελδπηή δηόηη εθθξάδεη ηε κέζε ηηκή κε ηελ νπνία πξέπεη λα 

απνδεκηώλεηαη ε παξαγσγή ηνπ ζηαζκνύ ώζηε λα απνζβέλπηαη ην αξρηθό θόζηνο επέλδπζεο θαη 
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ην ζύλνιν ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ. Ζ ηηκή απηή αληηζηνηρεί ζηελ ειάρηζηε απνδεθηή ηηκή 

πώιεζεο ηεο παξαγόκελεο ελέξγεηαο, πξνθεηκέλνπ ε επέλδπζε λα είλαη βηώζηκε ([71]).  

Γηα ηηο ηερλνινγίεο πνπ ζπλερίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο κεηά ην 2060, γίλεηαη ε ππόζεζε όηη ε 

παξαγσγή γηα ηα έηε πνπ ππεξβαίλνπλ ην ρξνληθό νξίδνληα εμέηαζεο ηζνδπλακνύλ κε ηελ 

παξαγσγή ηνπ έηνπο 2060. Σν ζηαζκηζκέλν θόζηνο ελέξγεηαο ησλ κνλάδσλ ζπλδπαζκέλνπ 

θύθινπ είλαη 100 €/MWh θαη ησλ κνλάδσλ ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ κε δέζκεπζε θαη απνζήθεπζε 

CO2 θπκαίλεηαη ζηα 114-123 €/MWh. Γηα ηελ επέλδπζε ησλ 2 GW ζε κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ 

θύθινπ ην 2055 πνπ απνζθνπεί θπξίσο ζηελ επάξθεηα ηζρύνο θαη όρη ζε θάιπςε ηεο δήηεζεο, 

παξαηεξείηαη ε εθηόμεπζε ηνπ LCOE ζηα 914.4 €/MWh. 

πγθξηηηθά κε ηηο ηερλνινγίεο ΑΠΔ πνπ θπκαίλνληαη ζε θνληηλά επίπεδα, ην LCOE ησλ 

ζπκβαηηθώλ κνλάδσλ είλαη πνιιαπιάζην, ιόγσ ηεο ηηκήο δηθαησκάησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα πνπ απμάλεηαη ξαγδαία. Σα ΦΒ πάξθα έρνπλ ην κηθξόηεξν δείθηε εμαηηίαο ηνπ ρακεινύ 

επελδπηηθνύ θόζηνπο ηνπ. Σν πςειό επελδπηηθό θόζηνο θαη ε κεησκέλε παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαζηζηνύλ ηα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο κε κπαηαξίεο σο ηελ ηερλνινγία κε ην 

κεγαιύηεξν ζηαζκηζκέλν θόζηνο απνζήθεπζεο. Σέινο, απμεκέλνο είλαη θαη ν δείθηεο ησλ 

απνζεθώλ πδξνγόλνπ πνπ πεγάδεη από ην ρακειό βαζκό απόδνζεο θαη ην πςειό θόζηνο 

επέλδπζεο. 

 

Σρήκα 7.7: Σηαζκηζκέλν θόζηνο ελέξγεηαο / απνζήθεπζεο 
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7.1.4 Ηζνδύλακν Δηήζην Κόζηνο Δλέξγεηαο 

Σν εηήζην ηζνδύλακν θόζηνο (Equivalent Annual Cost) είλαη ην εηήζην θόζηνο θαηνρήο, 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο κίαο επέλδπζεο θαζόιε ηε δηάξθεηα δσήο ηεο θαη ππνινγίδεηαη κέζσ 

ηνπ παξάγνληα αλάθηεζεο θεθαιαίνπ (Capital Recovery Factor – CRF) από ηνλ ηύπν ([72], [73]): 

       =                  

    = 
 

         
 

     =                    

    =              γ                   

 =             γ γ   

 =               

Σν εηήζην ηζνδύλακν θόζηνο ρσξίδεηαη ζε ζηαζεξό πνπ αληηπξνζσπεύεη ηελ επελδύζε θαη ηε 

ζπληήξεζε θαη ζε κεηαβιεηό πνπ αληηπξνζσπεύεη ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν 

ζπλνιηθό εηήζην θόζηνο ππνινγίδεηαη από ην εηήζην ηζνδύλακν θόζηνο όισλ ησλ επελδύζεσλ 

αλεγκέλν ζην ρξνληθό νξίδνληα εμέηαζεο βάζεη ηεο δηάξθεηαο δσήο ηεο εθάζηνηε επέλδπζεο. Σν 

ζπλνιηθό εηήζην ηζνδύλακν θόζηνο δηαηξείηαη κε ηε ζπλνιηθή δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ 

έηνπο γηα λα ππνινγηζηεί ην θόζηνο ελέξγεηαο. 

               =  
∑                        

               
                      y-   ≤   

ην ρήκα 7.8 παξαηεξείηαη όηη ην εηήζην θόζηνο ελέξγεηαο θπκαίλεηαη ζηα 60-66 €/MWh κε 

κηθξέο απνθιίζεηο. Σν ηζνδύλακν θόζηνο επέλδπζεο θαη ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

αθνινπζνύλ αλνδηθή πνξεία γηα ηηο ΑΠΔ θαη ηηο απνζήθεο, αθνύ θάζε λέα πεληαεηία 

επηβαξύλεηαη από ηηο λέεο επελδύζεηο, αιιά θαη από ηηο επελδύζεηο ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ πνπ 

επηβαξύλνπλ κέρξη ην ηέινο ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπο. Σν κεηαβιεηό θόζηνο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ ζπκβαηηθώλ μεθηλά από πςειά επίπεδα θαη ειαηηώλεηαη ζηαδηαθά κε 

ηελ απόζπξζε ησλ αθξηβώλ ζπκβαηηθώλ κνλάδσλ θαη ηελ έληαμε πεξηζζόηεξσλ ΑΠΔ. 
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Σρήκα 7.8: Ηζνδύλακν εηήζην θόζηνο ελέξγεηαο 

7.1.5 Δπάξθεηα πζηήκαηνο 

 

Σρήκα 7.9: Σπλεηζθνξά ηερλνινγηώλ ζηηο απαηηήζεηο επάξθεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Δίλαη εκθαλέο από ην ρήκα 7.9 όηη νη ζπκβαηηθέο κνλάδεο απνηεινύλ ην βαζηθό ππιώλα ζηελ 

αμηνπηζηία ηνπ δηθηύνπ, εθόζνλ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα άκεζεο δηαζεζηκόηεηαο ελέξγεηαο θαη 

ραξαθηεξίδνληαη από ηνλ πςειόηεξν derating factor ίζν κε 94%. Δπίζεο, νη αληιεζηνηακηεπηηθνί 

ζηαζκνί θαιύπηνπλ ζηαζεξά έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ απαηηήζεσλ επάξθεηαο θαζόιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνύ νξίδνληα, ελώ ηα ζπζηήκαηα κε κπαηαξίεο ζπλεηζθέξνπλ κε έλα 

κηθξόηεξν κεξίδην. Σέινο, ηα ζπζηήκαηα πδξνγόλνπ Power-to-gas ζπκβάιινπλ αηζζεηά ηα 



 

 

74 

 

ηειεπηαία 10 έηε, ηνλίδνληαο ηνλ θαζνξηζηηθό ξόιν πνπ ζα παίμνπλ νη απνζήθεο ζηελ αμηνπηζηία 

ησλ πιήξσο απαλζξαθνπνηεκέλσλ ελεξγεηαθώλ ζπζηεκάησλ.  

7.1.6 Παξαγσγή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

Ζ ζπκβνιή ησλ ΑΠΔ ζην ζύζηεκα γίλεηαη θαηαλνεηή από ην ρήκα 7.10 παξαηεξώληαο ην 

πνζνζηό ηεο δήηεζεο πνπ θαιύπηνπλ ζην ρξνληθό νξίδνληα πνπ εμεηάδεηαη. Σα ρεξζαία αηνιηθά 

πάξθα θπξηαξρνύλ ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ράξε ζηνλ εληζρπκέλν ζπληειεζηή 

ρξεζηκνπνίεζεο ζε αληίζεζε κε ηα ΦΒ πάξθα πνπ θαιύπηνπλ κηθξόηεξν πνζνζηό ηεο δήηεζεο 

παξά ηε κεγαιύηεξε εγθαηεζηεκέλε ηζρύ ηνπο. 

 

Σρήκα 7.10: Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Σν ρήκα 7.11 απεηθνλίδεη ην ελεξγεηαθό ηζνδύγην κηαο ηύραίαο εβδνκάδαο γηα θάζε πεληαεηία 

πνπ κνληεινπνηείηαη. Ζ ζπκβαηηθή παξαγσγή κεηώλεηαη κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ θαη θηάλεη 

ζρεδόλ κεδεληθά επίπεδα ην 2060. Ζ ζπζηεκαηηθή κεζεκβξηλή ππεξπαξαγσγή ΑΠΔ δηαρεηξίδεηαη 

απνηειεζκαηηθά από ηηο απνζήθεο κέζσ ηεο θόξηηζεο. Ζ επηζηξνθή ηεο απνζεθεπκέλεο 

ελέξγεηαο γίλεηαη ηηο βξαδηλέο ώξεο όπνπ παξαηεξείηαη θαη ε βξαδπλή αηρκή κέζσ ηεο 

εθθόξηηζεο ησλ απνζεθώλ. 
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Σρήκα 7.11: Δλεξγεηαθό ηζνδύγην γηα 7 ελδεηθηηθέο εκέξεο 

7.1.7 Πεξηθνπέο Αλαλεώζηκεο Δλέξγεηαο 

Οη πεξηθνπέο ελέξγεηαο απμάλνληαη κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ ζύκθσλα κε ην ρήκα 7.12, αθνύ 

πεξηζζόηεξεο ΑΠΔ εγθαζίζηαληαη ζην ζύζηεκα θαη ν ζηόρνο δηείζδπζεο κεγαιώλεη. Σν 2025 νη 

πεξηθνπέο ελέξγεηαο θπκαίλνληαη ζε κεδεληθά επίπεδα γηαηί ν ζηόρνο δηείζδπζεο ΑΠΔ είλαη 

αθόκε ρακειόο (58-59%) θαη νη πεξηθνπέο ρεηξίδνληαη θαηάιιεια κέζσ ηεο ζπκβαηηθηθώλ θαη 

απνζεθεπηηθώλ κνλάδσλ. Χζηόζν, κε ηε ζηαδηαθή αύμεζε ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο θαη ηελ 

παξάιιειε άλνδν ηνπ ζηόρνπ δηείζδπζεο ΑΠΔ, ε κεζεκβξηλή ππεξπαξαγσγή ησλ ΑΠΔ δελ 

κπνξεί λα απνξξνθεζεί εμ νινθιήξνπ από ηηο απνζήθεο. Ζ δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δελ 

είλαη αξθεηή γηα όιε ηελ αλαλεώζηκε ελέξγεηα πνπ είλαη δηαζέζηκε θαη ζπλεπώο, νη πεξηθνπέο 

απμάλνληαη θηάλνληαο ην 8.6% ην 2060. 
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Σν 2055 παξαηεξείηαη κηα έληνλε κείσζε ησλ πεξηθνπώλ ελέξγεηαο κε ηε ζπλνιηθή ηηκή ηνπο λα 

ππνδηπιαζηάδεηαη (4.6%). Πξόθεηηαη γηα ην έηνο πνπ απνζύξεηαη ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ 

ζπκβαηηθώλ κνλάδσλ θαη εληάζζνληαη απνζήθεο καθξάο δηάξθεηαο ζην ζύζηεκα. 

Αλαιπηηθόηεξα, από ην ζηόιν ησλ ζεξκηθώλ κνλάδσλ απνζύξνληαη 3.1 GW, ελώ παξαηεξείηαη 

ξαγδαία αύμεζε ζηε ζπλνιηθή ηζρύ ησλ απνζεθώλ θαηά 3.8 GW θαη ζηελ ελέξγεηα θαηά 235 

GWh. Σν 2060 νη πεξηθνπέο αθνινπζνύλ μαλά αλνδηθή πνξεία, αθνύ νη απνζήθεο ιεηηνπξγνύλ 

ηζνδύλακα κε ην 2055 απμάλνληαο ηε ζπλνιηθή απνξξόθεζε ελέξγεηαο κόλν θαηά 1.68 TWh, ελώ 

ε παξαγσγή από κνλάδεο ΑΠΔ απμάλεηαη θαηά 7.8 TWh. πλεπώο, ζπκπεξαίλεηαη όηη είλαη 

νηθνλνκηθά θαιύηεξε επηινγή ε πξόζζεηε εγθαηεζηεκέλε ηζρύο ΑΠΔ κε απμεκέλεο πεξηθνπέο 

έλαληη ηεο απνξξόθεζεο ηεξάζηησλ πνζνηήησλ ελέξγεηαο από ηηο απνζήθεο πδξνγόλνπ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη από ρακειή απόδνζε 47%. 

 

Σρήκα 7.12: Πεξηθνπέο ελέξγεηαο αλά πεληαεηία 

Αλαιύνληαο ηηο επηκέξνπο ζπληζηώζεο ησλ ζπλνιηθώλ πεξηθνπώλ, ε παξαγσγή ησλ ΦΒ πάξθσλ 

δέρεηαη ηηο πςειόηεξεο πεξηθνπέο, εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ηνπ ζπζηήκαηνο λα απνξξνθήζεη ηελ 

έληνλε κεζεκβξηλή παξαγσγή. Δπίζεο, ηα ππεξάθηηα αηνιηθά πάξθα ραξαθηεξίδνληαη από 

κηθξόηεξεο πεξηθνπέο ζε ζρέζε κε ηα ρεξζαία, ιόγσ ηνπ πςειόηεξνπ ζπληειεζηή 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πξώησλ. 

7.1.8 Απνζήθεο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη Τδξνειεθηξηθνί ηαζκνί 

Σα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο κέζσ κπαηαξηώλ ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο γηα ηελ 

εμνκάιπλζε ησλ αηρκώλ ηεο δήηεζεο θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζπρλόηεηαο. Υαξαθηεξίδνληαη από 

κηθξή ρσξεηηθόηεηα γηαηί είλαη απαξαίηεηεο γηα ιεηηνπξγίεο κε γξήγνξν ξπζκό απόθξηζεο θαη 
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πςειή ηζρύ. Έρνπλ δηάξθεηα κέγηζηεο απόδνζεο ηζρύνο 2 σξώλ θαη εθηεινύλ εκεξήζηνπο 

θύθινπο όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 7.13. 

 

Σρήκα 7.13: State of charge ησλ απνζεθώλ γηα έλα ελδεηθηηθό κήλα ησλ έηώλ 2035 θαη 2060 

Οη αληιεζηνηακηεπηηθνί ζηαζκνί εθηεινύλ ηόζν εκεξήζηνπο όζν θαη ππεξεκεξήζηνπο θύθινπο, 

ιόγσ ηεο κεγαιύηεξεο ρσξεηηθόηεηάο ηνπο. Έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα κεηαηνπίδνπλ πνζόηεηεο 

ελέξγεηαο κεηαμύ πεξηόδσλ ηεο ίδηαο εκέξαο (intraday storage), αιιά θαη κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ 

εκεξώλ (interday storage). 

 

Σρήκα 7.14: State of charge ησλ απνζεθώλ πδξνγόλνπ 

Αλαθνξηθά κε ηα ζπζηήκαηα πδξνγόλνπ Power-to-Gas, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα καθξνπξόζεζκεο 

δηαρείξηζεο απνζεθεπκέλεο ελέξγεηαο ιόγσ ηεο πςειήο ρσξεηηθόηεηάο ηνπο θαη ραξαθηεξίδνληαη 

σο απνζήθεο κεγάιεο δηάξθεηαο (long-term storage). Μέζα ζην έηνο εθηεινύλ θύθινπο 
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κεηαβιεηήο δηάξθεηαο από κεξηθέο εκέξεο έσο θαη κήλεο, όπσο ζπκπεξαίλεηαη από ην ρήκα 

7.14. 

Μέζσ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ Fourier, είλαη δπλαηή ε αλάιπζε ησλ θαηαζηάζεσλ θόξηηζεο ησλ 

απνζεθώλ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο γηα όια ηα έηε ιηεηνπξγίαο ηνπο, όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 

7.15. Σα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο κε κπαηαξίεο θαη ε αληιεζηνηακίεπζε έρνπλ σο βαζηθή 

ζπρλόηεηα ηα 41.6 mHz πνπ αληηζηνηρνύλ ζε πεξίνδν κίαο εκέξαο. Δπίζεο, γηα ηνπο λένπο 

αληιεζηνηακηεπηηθνύο ζηαζκνύο παξαηεξείηαη κηα κεγάιε ζπληζηώζα ζηελ πεξίνδν ησλ 7 

εκεξώλ. Σέινο, γηα ηα ζπζηήκαηα πδξνγόλνπ Power-to-gas δελ ππάξρεη εκθαλώο κηα βαζηθή 

ζπρλόηεηα ηνπ ζήκαηνο. Χζηόζν, ζην θάζκα ζπρλνηήησλ παξαηεξνύληαη δύν θνξπθέο πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζηηο 60 θαη 90 εκέξεο.  

 

Σρήκα 7.15: Φάζκα ζπρλνηήησλ θαηαζηάζεσλ θόξηηζεο ησλ απνζεθώλ 

ην ρήκα 7.16 παξνπζηάδεηαη ε εηήζηα ιεηηνπξγία ησλ πδξνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ κέζσ ελόο 

εληαίνπ ηακηεπηήξα πνπ πξνζνκνηώλεη όινπο ηνπο επηκέξνπο ζηαζκνύο. Ζ παξαγσγή ησλ 

πδξνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ πξνέξρεηαη εμ νινθιήξνπ από ηηο εηζξνέο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηώλ, 

ε απνζεθεπκέλε ελέξγεηα ζηνλ ηακηεπηήξα θαίλεηαη λα αθνινπζεί παξόκνηα πνξεία, 

δηαρεηξίδνληαο επνρηαθά ηελ παξαγσγή ηνπο. Ζ παξαγσγή ησλ πδξνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ γίλεηαη 

εληνλόηεξε θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο δύν κήλεο ρξεζηκνπνηώληαο ηα απνζεθεπκέλα λεξά, εμαηηίαο 

ηεο αύμεζεο ηεο δήηεζεο θαη ηνπ κεησκέλνπ δηαζέζηκνπ δπλακηθνύ από ΑΠΔ. Ζ επνρηαθή 

δηαρείξηζε γίλεηαη ηδηαίηεξα αηζζεηή ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ ρξνληθνύ νξίδνληα αθνύ ην 
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ζύζηεκα έρεη αλάγθε όιν θαη πεξηζζόηεξε απνζεθεπκέλε ελέξγεηα κε ηελ αύμεζε ηεο δηείζδπζεο 

ΑΠΔ. 

 

Σρήκα 7.16: Δπίπεδν ηακηεπηήξσλ ΥΖΣ (2025-2060) 

7.1.9 Δθεδξείεο Ηζρύνο 

ην ρήκα 7.17, ζπγθεληξώλνληαη νη ζπλεηζθνξέο ησλ ηερλνινγηώλ ζηε δηαηήξεζε εθεδξεηώλ 

ηζρύνο. Σα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο κε κπαηαξίεο, κε ηελ ηαρεία ιεηηνπξγία ηνπο, παίδνπλ 

θπξίαξρν ξόιν ζηε δηαηήξεζε πξσηεύνπζαο εθεδξείαο (FCR). Παξάιιεια, ζεκαληηθή είλαη ε 

πξνζθνξά ησλ κνλάδσλ ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ κέρξη ην 2050, θαη ησλ απνζεθώλ πδξνγόλνπ 

Power-to-gas πνπ αλαιακβάλνπλ σο επί ην πιείζηνλ ηε δηαηήξεζε ηεο πξσηεύνπζαο εθεδξείαο 

ηηο ηειεπηαίεο 2 πεληαεηίεο (2055-2060). ηε δηαηήξεζε δεπηεξεύνπζαο εθεδξείαο (aFRR), νη 

ηερλνινγίεο πνπ έρνπλ έληνλε ζπλεηζθνξά είλαη νη κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ, νη 

αληιεζηνηακηεπηηθνί ζηαζκνί θαη ηα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο κε κπαηαξίεο. Ζ δηαηήξεζε 

ηξηηεύνπζαο εθεδξείαο (mFRR) αθνινπζεί ίδηα ινγηθή κε ηελ δεπηεξεύνπζα σο πξνο ηηο 

ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη νη ΑΠΔ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα 

ηήξεζεο θάησ εθεδξεηώλ, κέζσ πεξηθνπήο ηεο παξαγσγήο ηνπο. Από ηα παξαπάλσ, όπσο θαη 

ζηελ αλάιπζε ηεο επάξθεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, γίλεηαη αληηιεπηή ε ζπνπδαηόηεηα ησλ απνζεθώλ 

ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, εηδηθά ζε ζπζηήκαηα κε πςειή δηείζδπζε ΑΠΔ. 
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Σρήκα 7.17: Σπλεηζθνξά ηερλνινγηώλ ζηε δηαηήξεζε εθεδξεηώλ 

 

Σρήκα 7.18: Κάιπςε εθεδξεηώλ γηα κηα ελδεηθηηθή εβδνκάδα ησλ εηώλ 2025 θαη 2060 
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7.1.10 πζρέηηζε Μεηαβιεηώλ Απόθαζεο 

Έλαο δείθηεο εμάξηεζεο αλάκεζα ζε δύν κεηαβιεηέο είλαη ε γξακκηθή ζπζρέηηζε. Τπνινγίδεηαη 

από ηνλ ηύπν: 

    =          =
        

    
=

 [            ]

    
 

Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο παίξλεη ηηκέο ζην θιεηζηό δηάζηεκα [-1,1] θαη ε εξκελεία ηνπο 

πεξηγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα 5. Ο βαζκόο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο θαζνξίδεηαη από ηελ απόιπηε ηηκή 

ηνπ ξ θαη όρη από ην πξόζεκό ηνπ. Σν πξόζεκν θαζνξίδεη ην είδνο ηεο ζπζρέηηζεο (ζεηηθή ή 

αξλεηηθή). Γηα ζεηηθή ζπζρέηηζε, νη δύν κεηαβιεηέο ηείλνπλ λα κεηαβάιινληαη πξνο ηελ ίδηα 

θαηεύζπλζε, δειαδή ηείλνπλ λα απμάλνληαη ή λα κεηώλνληαη. Γηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε, νη δύν 

κεηαβιεηέο ηείλνπλ λα κεηαβάιινληαη πξνο αληίζεηε θαηεύζπλζε. Όηαλ νη ηηκέο ηεο κίαο 

κεηαβιεηήο απμάλνληαη, νη ηηκέο ηεο άιιεο κεηώλνληαη θαη αληίζηξνθα. 

Πίλαθαο 5: Δξκελεία ηηκήο ζπζρέηηζεο [74] 

 

ηνλ Πίλαθα 6 παξνπζηάδεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ βαζηθώλ κεηαβιεηώλ απόθαζεο πνπ αθνξνύλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ πην ηζρπξή ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηελ παξαγσγή ησλ 

ΦΒ πάξθσλ θαη ηελ άληιεζε ελέξγεηαο ησλ αληιεζηνηακηεπηηθώλ ζηαζκώλ, ηόζν ησλ λέσλ (0.69) 

όζν θαη ησλ πθηζηάκελσλ (0.70). Δπηπιένλ, κέηξηα ζπζρέηηζε ππάξρεη θαη αλάκεζα ζηελ 

παξαγσγή ησλ ΦΒ θαη ηε θόξηηζε ησλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο κε κπαηαξίεο (0.50). Ζ πςειή 

παξαγσγή ησλ ΦΒ πνπ παξαηεξείηαη ηηο κεζεκβξηλέο ώξεο αληηζηνηρεί ζε πςειή απνξξόθεζε 

ελέξγεηαο από ηνπο αληιεζηνηακηεπηηθνύο ζηαζκνύο θαη ηηο κπαηαξίεο. Αληίζεηα, ε παξαγσγή 

ησλ ΦΒ κεδελίδεηαη ηηο βξαδηλέο ώξεο, όηαλ νη αληιεζηνηακηεπηηθνί ζηαζκνί θαη νη κπαηαξίεο 

παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ζπλεπώο, ε θόξηηζε είλαη είλαη ζε ρακειά επίπεδα. 

Αθόκε, παξαηεξείηαη έληνλε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ άληιεζε ελέξγεηαο θαη ηηο θαηαζηάζεηο 

θόξηηζεο ησλ πθηζηάκελσλ αληιεζηνηακηεπηηθώλ ζηαζκώλ κε ηα λέα θαη ηα ζπζηήκαηα 

Correlations between Are said to be

0.8 and 1 Very strong

0.6 and 0.8 Strong

0.4 and 0.6 Moderate

0.2 and 0.4 Weak

0 and 0.2 Very weak
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κπαηαξηώλ. Αηηία απηήο ηεο ζπζρέηηζεο είλαη ν θνηλόο εκεξήζηνο θύθινο πνπ εθηεινύλ θπξίσο 

θαη ε κεζεκβξηλή απνξξόθεζε ελέξγεηαο θαηά ηελ ππεξπαξαγσγή ησλ ΦΒ πάξθσλ. Σαπηόρξνλα, 

ε αηνιηθή παξαγσγή ησλ ρεξζαίσλ θαη ππεξάθηησλ πάξθσλ παξνπζηάδεη αξλεηηθή κέηξηα 

ζπζρέηηζε κε ηελ παξαγσγή ησλ κνλάδσλ ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ. Ζ κεηαβιεηόηεηα ηνπ 

αηνιηθνύ δπλακηθνύ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ παξαγσγή ησλ ζπκβαηηθώλ κνλάδσλ. Έηζη, 

όηαλ ππάξρεη δηαζέζηκν δπλακηθό αηνιηθήο ελέξγεηαο, νη κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ 

κεηώλνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο. Αληίζεηα, ζε πεξηόδνπο έιιεηςεο δπλακηθνύ πνπ ε παξαγσγή ησλ 

αηνιηθώλ είλαη ζε ρακειά επίπεδα, νη ζπκβαηηθέο κνλάδεο απμάλνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο. Σέινο, 

πςειή ηηκή ζπζρέηηζεο παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηελ παξαγσγή ησλ ρεξζαίσλ αηνιηθώλ πάξθσλ 

θαη ηεο θόξηηζεο ησλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο πδξνγόλνπ. 

Πίλαθαο 6: Σπζρέηηζε βαζηθώλ κεηαβιεηώλ απόθαζεο 

 

7.2 Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο 

Ζ αλάιπζε επαηζζεζίαο είλαη ε κειέηε ησλ εληόο νξηζκέλσλ νξίσλ αιιαγώλ ζηηο παξακέηξνπο 

πξνβιεκάησλ γξακκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη θαηά πόζν απηέο νη αιιαγέο επεξεάδνπλ ηε 

βέιηηζηε ιύζε. Ζ αλάιπζε επαηζζεζίαο παξέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, αθνύ νη παξάκεηξνη 

πνπ κειεηώληαη, αλαθέξνληαη ζε νηθνλνκηθά θαη ηερληθά κεγέζε πνπ ελδέρεηαη λα 

ραξαθηεξίδνληαη από αβεβαηόηεηα. 

7.2.1 Αλάιπζε Δπελδπηηθνύ Κόζηνπο Απνζεθώλ 

ε απηή ηελ ππνελόηεηα κειεηώληαη έμη ζελάξηα, όπνπ θάζε θνξά αιιάδεη ην επελδπηηθό θόζηνο 

κίαο εθ ησλ ηερλνινγηώλ απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σα ζελάξηα Low αληηζηνηρνύλ ζε 

PV 1

Onshore 0.01 1

Offshore 0.03 0.25 1

CCGT -0.34 -0.40 -0.48 1

CCS -0.18 -0.24 -0.01 -0.11 1

BESS 0.50 0.10 0.02 -0.22 -0.10 1

PHS 0.69 0.22 0.24 -0.27 -0.15 0.31 1

ex-PHS 0.70 0.11 0.09 -0.29 -0.12 0.50 0.61 1

P2G 0.32 0.54 0.23 -0.11 -0.34 0.10 0.29 0.19 1

BESS 0.20 0.10 -0.11 0.05 -0.16 - - - - 1

PHS 0.14 0.20 0.37 -0.27 0.02 - - - - 0.31 1

ex-PHS 0.13 0.06 -0.02 0.08 -0.06 - - - - 0.64 0.52 1

P2G -0.05 0.13 -0.11 -0.01 -0.05 - - - - 0.09 0.29 0.12 1

PV Onshore Offshore CCGT CCS BESS PHS ex-PHS P2G BESS PHS ex-PHS P2G

Electricity Generation Charge SoC

Electricity 

Generation

Charge

SoC
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θζελόηεξν επελδπηηθό θόζηνο ηζρύνο θαη ελέξγεηαο θαηά 10%, ελώ ηα ζελάξηα High αληηζηνηρνύλ 

ζε αθξηβόηεξν θαηά 10%. Οη αθξηβείο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ππάξρνπλ ζην ρήκα 6.7. 

 

Σρήκα 7.19: Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο ζπκβαηηθώλ κνλάδσλ γηα δηαθνξεηηθά θόζηε απνζεθώλ 

Οη επελδύζεηο ησλ κνλάδσλ ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ επεξεάδνληαη θπξίσο από ην επελδπηηθό 

θόζηνο ησλ αληιεζηνηακηεπηηθώλ ζηαζκώλ, όπσο γίλεηαη αληηιεπηό από ην ρήκα 7.19. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην πςειό θόζηνο αληιεζηνηακίεπζεο νδεγεί ζηε ινγηθή κείσζε ησλ επελδύζεσλ 

ηνπο θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο από πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ. Γηα θζελή 

αληιεζηνηακίεπζε νη δύν ηερλνινγίεο αθνινπζνύλ αληίζεηε ζπκπεξηθνξά. Ζ ζπκπιήξσζε ηεο 

κηαο ηερλνινγίαο από ηελ άιιε νθείιεηαη ζηηο απαηηήζεηο επάξθεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, αθνύ 

πξόθεηηαη γηα ηερλνινγίεο κε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο (dfCCGT: 

94%,  dfPHS: 80%). 

 

Σρήκα 7.20: Σπλεηζθνξά ηερλνινγηώλ ζηηο απαηηήζεηο επάξθεηαο γηα δηαθνξεηηθά θόζηε αληιεζηνηακίεπζεο 

Οη κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ ζπλεηζθέξνπλ εκθαλώο κε κεγαιύηεξν πνζνζηό ζηελ 

επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο όζν απμάλεηαη ην επελδπηηθό θόζηνο ησλ αληιεζηνηακηεπηηθώλ 
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ζηαζκώλ, όπσο παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 7.20. Παξάιιεια, εληζρύεηαη θαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

απνζεθώλ πδξνγόλνπ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. 

Σν ρήκα 7.21 απεηθνλίδεη ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρύ ησλ ΑΠΔ αλά ηερλνινγία θαη αζξνηζηηθά. 

Παξαηεξείηαη κηα αληηθαηάζηαζε ησλ αηνιηθώλ πάξθσλ θαη κνλάδσλ ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ από 

ΦΒ πάξθα, γηα ρακειό θόζηνο αληιεζηνηακίεπζεο θαη αληίζηξνθα, γηα πςειό θόζηνο. Ζ 

απόθαζε ηνπ αιγνξίζκνπ νθείιεηαη ζηνλ πςειόηεξν ζπληειεζηή ρξεζηκνπνίεζεο ησλ αηνιηθώλ 

πάξθσλ, ζε αληίζεζε κε ηα ΦΒ πάξθα πνπ ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξεο απνζήθεο γηα ηελ απνδνηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπο. πλεπώο, πεξηζζόηεξνη ζηαζκνί αληιεζηνηακίεπζεο αληηζηνηρνύλ ζε 

κεγαιύηεξε δπλαηόηεηα έληαμεο ΦΒ πάξθσλ. Δπηπξνζζέησο, ην θόζηνο ησλ απνζεθώλ 

πδξνγόλνπ επεξεάδεη ηηο επελδύζεηο ηνπ 2055 θαη 2060. Δηδηθόηεξα, ην ρακειό θόζηνο ηεο 

ηερλνινγίαο P2G επλνεί ηα ππεξάθηηα αηνιηθά θαη ην πςειό θόζηνο επλνεί ηα ΦΒ πάξθα, ιόγσ 

ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνπο αληιεζηνηακηεπηηθνύο ζηαζκνύο. Σν επελδπηηθό θόζηνο ησλ 

απνζεθώλ θαίλεηαη λα κελ επηδξά ζηε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρύ ΑΠΔ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Σρήκα 7.21: Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο ΑΠΔ γηα δηαθνξεηηθά θόζηε απνζεθώλ 

Σα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο κε κπαηαξίεο έρνπλ ηελ αλακελόκελε ζπκπεξηθνξά ζύκθσλα κε ην 

επελδπηηθό θόζηνο ηνπο. Χζηόζν, είλαη δηαθξηηή ε δπζαλάινγε δηαθνξά γηα ρακειό (Low BESS) 

θαη πςειό θόζηνο (High BESS) θπξίσο ηηο ηξεηο πξώηεο πεληαεηίεο (2025-2035). Παξά ηε κείσζε 

ηνπ θόζηνπο ηνπο, ην ζύζηεκα δε ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξεο απνζήθεο βξαρππξόζεζκεο 

ιεηηνπξγίαο, ελώ νη θζελόηεξνη αληιεζηνηακηεπηηθνί ζηαζκνί έρνπλ ηε δπλαηόηεηα 

αληηθαηάζηαζεο ελόο κέξνπο ησλ κπαηαξηώλ. Ζ δηάξθεηα ησλ κπαηαξηώλ παξακέλεη ακεηάβιεηε 

ζην θάησηαην όξην ησλ 2 σξώλ, αθνύ ε θύξηα ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ε ηήξεζε εθεδξεηώλ θαη ην 

ζθέινο ελέξγεηάο ηνπο είλαη αθξηβόηεξν ζε ζύγθξηζε κε ηηο ππόινηπεο ηερλνινγίεο ζηαζκώλ 

απνζήθεπζεο. 
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Σρήκα 7.22: Φαξαθηεξηζηηθά ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο κε κπαηαξίεο γηα δηαθνξεηηθά θόζηε απνζεθώλ 

Γηα ηνπο αληιεζηνηακηεπηηθνύο ζηαζκνύο, πέξα από ηε θαλεξή θαη έληνλε επηξξνή ηνπ 

επελδπηηθνύ θόζηνπο ησλ ηδίσλ, παξαηεξείηαη κία άλνδνο ηηο πξώηεο πεληαεηίεο ζηελ πεξίπησζε 

ησλ αθξηβώλ κπαηαξηώλ (High BESS) ίδηνπ κεγέζνπο κε ηε κείσζε ησλ ζπζηεκάησλ κε 

κπαηαξίεο ζην ρήκα 7.22. Ζ δηάξθεηα ησλ αληιεηηθώλ ζηαζκώλ απμάλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πςεινύ επελδπηηθνύ θόζηνπο. Απηό ζπκβαίλεη ιόγσ ηεο δπζαλάινγεο αύμεζεο ηνπ θόζηνπο 

ηζρύνο θαηά 85 €/kW έλαληη ησλ 2 €/kWh γηα ην θόζηνο ελέξγεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζε αύμεζε 

θαηά 10%.  

 

Σρήκα 7.23: Φαξαθηεξηζηηθά αληιεζηνηακίεπζεο γηα δηαθνξεηηθά θόζηε απνζεθώλ 

Σηο ηειεπηαίεο δύν πεληαεηίεο ην ζύζηεκα ρξεηάδεηαη κεγάιεο απνζήθεο γηα λα αληαπεμέιζεη ζην 

ζηόρν δηείζδπζεο ΑΠΔ. Οη απνζήθεο πδξνγόλνπ αληαγσλίδνληαη ηνπο αληιεζηνηακηεπηηθνύο 

ζηαζκνύο θαη ην επελδπηηθό ηνπο θόζηνο επεξεάδεη αλάινγα ηηο επελδύζεηο πνπ γίλνληαη ζηηο δύν 

ηερλνινγίεο. Γηα απηό ην ιόγν, θαίλεηαη όηη ην θόζηνο ησλ κπαηαξηώλ δελ επεξεάδεη ηηο 

επελδύζεηο ησλ δύν ηειεπηαίσλ εηώλ. 
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Σρήκα 7.24: Φαξαθηεξηζηηθά απνζεθώλ πδξνγόλνπ γηα δηαθνξεηηθά θόζηε απνζεθώλ 

Παξαηεξώληαο ην ρήκα 7.25 είλαη θαλεξή ε επηξξνή ηνπ θόζηνπο ηεο αληιεζηνηακίεπζεο ζηε 

ζπλνιηθή ηζρύ ησλ απνζεθώλ. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ απνζεθώλ επεξεάδεηαη από ηηο 

επελδύζεηο ησλ απνζεθώλ πδξνγόλνπ ιόγσ ηεο κεγάιεο ρσξεηηθόηεηάο ηνπο.  

 

Σρήκα 7.25: Φαξαθηεξηζηηθά απνζεθώλ γηα δηαθνξεηηθά θόζηε απνζεθώλ 

ρεηηθά κε ηηο πεξηθνπέο ελέξγεηαο, από ην ρήκα 7.26 είλαη δηαθξηηόο ν δηαρσξηζκόο ηνπο ζε δύν 

πεξηόδνπο. Καηά ηελ πεξίνδν 2025-2045, νη πεξηθνπέο απμνκεηώλνληαη ζύκθσλα κε ην θόζηνο 

ηεο αληιεζηνηακίεπζεο πνπ απνηειέη ηελ θύξηα ηερλνινγία απνζήθεπζεο, ελώ ηελ πεξίνδν 2050-

2060 εληάζζνληαη ζην ζύζηεκα νη απνζήθεο πδξνγόλνπ κεγάιεο δηάξθεηαο, νη νπνίεο 

αλαιακβάλνπλ θπξίσο ηε δηαρείξηζε ηεο πεξίζζεηαο ελέξγεηαο. 

Σέινο, ε θζελή αληιεζηνηακίεπζε κεηώλεη ην θόζηνο ελέξγεηαο εμαηηίαο ησλ νηθνλνκηθά 

θαιύηεξσλ επηινγώλ ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ είλαη ηα ΦΒ πάξθα αληί γηα ηα αηνιηθά ζε ζπλδπαζκό 

κε ην ρακειόηεξν επελδπηηθό θόζηνο ησλ αληιεζηνηακηεπηηθώλ ζηαζκώλ.  
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Σρήκα 7.26: Πεξηθνπέο ελέξγεηαο θαη θόζηνο ελέξγεηαο γηα δηαθνξεηηθά θόζηε απνζεθώλ 

7.2.2 Αλάιπζε Δπελδπηηθνύ Κόζηνπο ΑΠΔ 

ε απηή ηελ ππνελόηεηα κειεηώληαη έμη ζελάξηα, όπνπ αιιάδεη θάζε θνξά ην επελδπηηθό θόζηνο 

κίαο ηερλνινγίαο ΑΠΔ. Σα ζελάξηα Low αληηζηνηρνύλ ζε θζελόηεξν επελδπηηθό θόζηνο θαηά 

10%, ελώ ηα ζελάξηα High αληηζηνηρνύλ ζε αθξηβόηεξν θαηά 10%. Οη αθξηβείο ηηκέο ησλ 

παξακέηξσλ ππάξρνπλ ζην ρήκα 6.6. 

Οη κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ επλννύληαη από θζελά αηνιηθά πάξθα θαη αθξηβά ΦΒ πάξθα, 

όπσο πξνθύπηεη θαη από ηελ αλάιπζε ηνπ επελδπηηθνύ θόζηνπο απνζεθώλ. Έηζη, γίλεηαη 

αληηιεπηή ε πξνηίκεζε ζπλεξγαζίαο ησλ κνλάδσλ ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ κε ηα αηνιηθά πάξθα 

θαη ηεο αληιεζηνηακίεπζεο κε ηα ΦΒ πάξθα. Απηό ην ζπκπέξαζκα επηβεβαηώλεηαη από ηηο ηηκέο 

ηνπ δείθηε ζπζρέηηζεο ζηελ ππνελόηεηα 7.1.10. 

 

Σρήκα 7.27: Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο ζπκβαηηθώλ κνλάδσλ γηα δηαθνξεηηθά θόζηε ΑΠΔ 
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Ζ αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηώλ ΑΠΔ ζε ζρέζε κε ηα επελδπηηθά θόζηε απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 

7.28. Σα αθξηβά αηνιηθά πάξθα θαίλεηαη λα επλννύλ ηηο επελδύζεηο ζε ΦΒ, ελώ ηα θζελά ηηο 

πεξηνξίδνπλ. Ηζνδύλακε ζπκπεξηθνξά παξαηεξείηαη κε ηε κεηαβνιή ηνπ θόζηνπο ησλ ΦΒ 

πάξθσλ. Αθόκε, ηα ρεξζαία θαη ππεξάθηηα αηνιηθά πάξθα θαίλεηαη λα αιιεινζπκπιεξώλνληαη, 

βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ απμνκεηώζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο αιιαγέο ησλ ηηκώλ ηνπο. 

Παξαηεξώληαο ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ, πξνθύπηεη ην ζπκπέξαζκα όηη ην ζύζηεκα 

ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε εγθαηεζηεκέλε ηζρύ ΑΠΔ όηαλ θπξηαξρνύλ ηα ΦΒ πάξθα κε ηελ ρακειή 

απόδνζε θαη ιηγόηεξε ηζρύ όηαλ ζην ζύζηεκα ππάξρεη κεγαιύηεξε έληαμε αηνιηθώλ. 

 

Σρήκα 7.28: Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο ΑΠΔ γηα δηαθνξεηηθά θόζηε ΑΠΔ 

Οη αληιεζηνηακηεπηηθνί ζηαζκνί έρνπλ αληίζεηε ζπκπεξηθνξά κε ηηο κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ 

θύθινπ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, αλαπηύζζνληαη εληνλόηεξα όηαλ ππάξρεη κεγαιύηεξν πιήζνο ΦΒ 

πάξθσλ ζην ζύζηεκα, ώζηε λα γίλεηαη απνδνηηθόηεξα ε δηαρείξηζε ηεο κεζεκβξηλήο 

ππεξπαξαγσγήο. Σα αηνιηθά πάξθα κε ηνλ εληζρπκέλν ζπληειεζηή ρξεζηκνπνίεζεο έρνπλ αλάγθε 

ιηγόηεξεο απνζήθεο ζπγθξηηηθά κε ηα ΦΒ.  

 

Σρήκα 7.29: Φαξαθηεξηζηηθά αληιεζηνηακίεπζεο γηα δηαθνξεηηθά θόζηε ΑΠΔ 
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Από ην ρήκα 7.30 ζπκπεξαίλεηαη όηη όηαλ ζην ζύζηεκα θπξηαξρνύλ ηα αηνιηθά πάξθα 

παξαηεξείηαη κηα πηώζε ζηελ ζπλνιηθή ηζρύ θαη ελέξγεηα ησλ απνζεθώλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

Σρήκα 7.30: Φαξαθηεξηζηηθά απνζεθώλ γηα δηαθνξεηηθά θόζηε ΑΠΔ 

Γηα θζελά ρεξζαία αηνιηθά, ε ξαγδαία αύμεζε ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο ηνπο νδεγεί ζε 

κηθξόηεξεο επελδύζεηο ζε απνζήθεο ελέξγεηαο, πξάγκα ην νπνίν νδεγεί ζε κηα αύμεζε ηεο ηάμεσο 

ηνπ 1% ζηηο πεξηθνπέο ελέξγεηαο. Σν θόζηνο ελέξγεηαο απμνκεηώλεηαη αλάινγα κε ην θόζηνο ησλ 

ηερλνινγηώλ ΑΠΔ. 

 

Σρήκα 7.31: Πεξηθνπέο ελέξγεηαο θαη θόζηνο ελέξγεηαο γηα δηαθνξεηηθά θόζηε ΑΠΔ 

7.2.3 Αλάιπζε Δπάξθεηαο πζηήκαηνο 

ε απηή ηελ ππνελόηεηα κειεηώληαη 4 ζελάξηα, όπνπ κεηαβάιιεηαη ην πεξηζώξην εθεδξείαο 

ηζρύνο (Required Reserve Margin) θαη εμεηάδνληαη νη ηηκέο +10% πνπ απνηειεί ην βαζηθό 

ζελάξην, +15%, +20% θαη έλα ζελάξην όπνπ αγλννύληαη νη απαηηήζεηο επάξθεηαο. 
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Οη ηερλνινγίεο πνπ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά από ηηο απαηηήζεηο επάξθεηαο είλαη νη ζπκβαηηθέο 

κνλάδεο, ηα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο κε κπαηαξίεο θαη νη αληιεζηνηακηεπηηθνί ζηαζκνί. 

Αλαιπηηθόηεξα, νη ζπκβαηηθέο κνλάδεο ραξαθηεξίδνληαη από ηνλ πςειόηεξν derating factor 

(94%) θαη ζπλεπώο, ε εγθαηεζηεκέλε ηζρύο ηνπο απμάλεηαη όζν ην πεξηζώξην εθεδξείαο ηζρύνο 

γίλεηαη πην απαηηεηηθό.  

 

Σρήκα 7.32: Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο ζπκβαηηθώλ κνλάδσλ γηα δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο επάξθεηαο 

Δπηπξνζζέησο, ζηελ πεξίπησζε πνπ αγλνείηαη ε απαίηεζε επάξθεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαίλεηαη ε 

εθηόμεπζε ησλ επελδύζεσλ ζε απνζήθεο κε κπαηαξίεο. Ο ιόγνο πνπ πεξηνξίδνληαη νη κπαηαξίεο 

όηαλ ιακβάλεηαη ππόςε ε επάξθεηα είλαη ν ρακειόο derating factor πνπ ηζνύηαη κε 30%.  

 

Σρήκα 7.33: Φαξαθηεξηζηηθά ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο κε κπαηαξίεο γηα δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο επάξθεηαο 

Σέινο, νη αληιεζηνηακηεπηηθνί ζηαζκνί πεξηνξίδνληαη ζην ζελάξην ρσξίο επάξθεηα αθνύ 

αληηθαζηζηώληαη από ηα ζπζηήκαηα κε κπαηαξίεο. Γηα ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο, όπσο θαη κε ηηο 

ζπκβαηηθέο κνλάδεο, ε εγθαηεζηεκέλε ηζρύο ησλ αληιεζηνηακηεπηηθώλ ζηαζκώλ απμνκεηώλεηαη 

ζύκθσλα κε ην πεξηζώξην επάξθεηαο ηζρύνο. 
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Σρήκα 7.34: Φαξαθηεξηζηηθά αληιεζηνηακίεπζεο γηα δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο επάξθεηαο 

 

Σρήκα 7.35: Πνζνζηηαία κεηαβνιή ελεξγεηαθνύ κείγκαηνο γηα δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο επάξθεηαο 

7.2.4 Αλάιπζε Εήηεζεο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

ηελ παξνύζα ππνελόηεηα κειεηώληαη 3 ζελάξηα αύμεζεο ηεο δήηεζεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην 

ρήκα 6.9. ηα ρήκαηα 7.36-7.37 παξαηεξείηαη ε  κεηαβνιή ηνπ ελεξγεηαθνύ κείγκαηνο γηα ηα 

ζελάξηα ηεο πςειήο θαη πνιύ πςειήο αύμεζεο ηεο δήηεζεο. Σν 2025 παξαηεξείηαη κηα αύμεζε 

ζηηο ζπκβαηηθέο κνλάδεο θαη αληίζηνηρε κείσζε ησλ απνζεθώλ, ιόγσ ησλ πςειόηεξσλ 

απαηηήζεσλ επάξθεηαο ηζρύνο, ελώ αξγόηεξα νη απνζήθεο γλσξίδνπλ ηεξάζηηα αλάπηπμε καδί κε 

ηηο ΑΠΔ. Σν έηνο 2060, νη εγθαηεζηεκέλεο ΑΠΔ θηάλνπλ ηα 55 GW γηα ηελ πςειή αύμεζε ηεο 

δήηεζεο θαη 62 GW γηα ηελ πνιύ πςειή. 



 

 

92 

 

 

Σρήκα 7.36: Πνζνζηηαία κεηαβνιή ελεξγεηαθνύ κείγκαηνο γηα δηαθνξεηηθέο απμήζεηο ηεο δήηεζεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο 

 

Σρήκα 7.37: Δλεξγεηαθό κείγκα γηα δηαθνξεηηθέο απμήζεηο ηεο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Ο ζρεδηαζκόο είλαη ην ζθέινο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αιιάδεη θπξίσο κε ηελ αύμεζε ηεο δήηεζεο, 

ελώ ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δε κεηαβάιεηαη νπζηαζηηθά. πλεπώο, νη πεξηθνπέο 

αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο παξνπζηάδνπλ κηθξέο απνθιίζεηο ζηα ζπγθεθξηκέλα ζελάξηα. Σν θόζηνο 

ελέξγεηαο απμάλεηαη αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο δήηεζεο, πξάγκα ην νπνίν νθείιεηαη ζηνλ 

επηπιένλ όγθν ησλ επελδύζεσλ. 
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Σρήκα 7.38: Πεξηθνπέο ελέξγεηαο θαη θόζηνο ελέξγεηαο γηα δηαθνξεηηθέο απμήζεηο ηεο δήηεζεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο 

7.2.5 Αλάιπζε κε Πεξηνξηζκό Δπελδύζεσλ ζε ΑΠΔ 

ηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε πεξηνξίδνληαη ηα ΦΒ πάξθα ζηα 20GW, ηα ρεξζαία αηνιηθά ζηα 

11GW θαη νη αληιεζηνηακηεπηηθνί ζηαζκνί ζηα 5GW ησλ 12-h. Σα όξηα πνπ ζέηνληαη 

αληηζηνηρνύλ ζε γεσγξαθηθνύο πεξηνξηζκνύο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο. 

 

Σρήκα 7.39: Δλεξγεηαθό κείγκα γηα πεξηνξηζκέλεο επελδύζεηο ζε ΑΠΔ 

Ζ βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο ειεύζεξεο θαη ηηο πεξηνξηζκέλεο επελδύζεηο εκθαλίδεηαη ζηελ 

εγθαηεζηεκέλε ηζρύ ησλ ρεξζαίσλ θαη ππεξάθηησλ αηνιηθώλ πάξθσλ ζύκθσλα κε ην ρήκα 7.39. 

Δηδηθόηεξα, ζην ζελάξην ησλ πεξηνξηζκέλσλ ΑΠΔ ν αιγόξηζκνο θηάλεη ην άλσ όξην ησλ 11 GW 

γηα ηα ρεξζαία αηνιηθά ην 2050 θαη ζπλεπώο, επελδύεη πεξηζζόηεξν ζε ππεξάθηηα αηνιηθά πνπ 

θηάλνπλ ηα 9.6 GW ην 2060. Από ηελ άιιε κεξηά, ζην ειεύζεξν ζελάξην ην 2060 είλαη 

εγθαηεζηεκέλα 17.8 GW ρεξζαίσλ θαη 5.3 GW ππεξάθηησλ αηνιηθώλ. Δπίζεο, από ην  ρήκα 
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7.40 είλαη αμηνζεκείσηε ε εθηόμεπζε ηνπ κεξηδίνπ παξαγσγήο ησλ ππεξάθηησλ αηνιηθώλ ζε 46% 

από 26% ηνπ βαζηθνύ ζελαξίνπ θαη ε ειάηησζε κεξηδίνπ ησλ ρεξζαίσλ αηνιηθώλ από ην 47% ηνπ 

βαζηθνύ ζελαξίνπ ζην 28% γηα ηηο πεξηνξηζκέλεο επελδύζεηο. 

 

Σρήκα 7.40: Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα πεξηνξηζκέλεο επελδύζεηο ζε ΑΠΔ 

7.2.6 Αλάιπζε ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ θαη δηθαησκάησλ εθπνκπώλ CO2 

ε απηή ηελ ππνελόηεηα κειεηώληαη 5 λέα ζελάξηα, γηα ρακειή (Low), πςειή (High) θαη πνιύ 

πςειή (Very High) ηηκή θπζηθνύ αεξίνπ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε -20%, +10%, +20%, θαζώο θαη 

ρακειή θαη πςειή ηηκή δηθαησκάησλ εθπνκπώλ CO2 πνπ αληηζηνηρνύλ ζε -20% θαη +20% από ηηο 

βαζηθέο ηηκέο, όπσο απεηθνλίδνληαη ζην ρήκα 6.10. 

Παξαηεξώληαο ην ρήκα 7.41, είλαη ελδηαθέξνπζα ε ζπκπεξηθνξά ησλ κνλάδσλ ζπλδπαζκέλνπ 

θύθινπ κε δέζκεπζε θαη απνζήθεπζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Γηα αθξηβόηεξεο ηηκέο εθπνκπώλ 

CO2, ν αιγόξηζκνο επλνεί ηηο κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ κε ηερλνινγία CCS θαζώο 

εθπέκπνπλ θαηά 86% ιηγόηεξνπο ξύπνπο ζπγθξηηηθά κε ηηο κνλάδεο CCGT. Σαπηόρξνλα, ε 

αύμεζε ησλ κνλάδσλ κε δέζκεπζε ξύπσλ νδεγεί ζε ιηγόηεξεο απνζήθεο κε κπαηαξίεο, αθνύ 

αληηθαζηζηνύλ έλα κεγάιν πνζνζηό ηήξεζεο δεπηεξεύνπζαο θαη ηξηηεύνπζαο εθεδξείαο πνπ 

θαιύπηνπλ νη κπαηαξίεο ζην βαζηθό ζελάξην. Από ηελ άιιε κεξηά, νη αθξηβόηεξεο ηηκέο θπζηθνύ 

αεξίνπ επλννύλ ηηο κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ πνπ ραξαθηεξίδνληαη από κεγαιύηεξν βαζκό 

απόδνζεο ίζν κε 60.5% έλαληη 55% ησλ κνλάδσλ κε δέζκεπζε θαη απνζήθεπζε δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα. 
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Σρήκα 7.41: Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο ζπκβαηηθώλ κνλάδσλ γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο θπζηθνύ αεξίνπ θαη δηθαησκάησλ 

εθπνκπώλ CO2 

 

Σρήκα 7.42: Φαξαθηεξηζηηθά ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο κε κπαηαξίεο γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο θπζηθνύ αεξίνπ θαη 

δηθαησκάησλ εθπνκπώλ CO2 

Μειεηώληαο ην ρήκα 7.43, νη πεξηθνπέο αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο δελ επεξεάδνληαη από ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο, ελώ ην θόζηνο ελέξγεηαο θηλείηαη ζύκθσλα κε ηηο απμνκεηώζεηο ησλ 

ηηκώλ. Σέινο, εμεηάδνληαο ηηο εθπνκπέο ξύπσλ, επηβεβαηώλεηαη όηη ε ρακειή ηηκή εθπνκπώλ 

CO2, πνπ επλνεί ηελ εγθαηάζηαζε πεξηζζόηεξσλ κνλάδσλ ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ ρσξίο 

δέζκεπζε ξύπσλ, νδεγεί ζε έλα ζύζηεκα κε απμεκέλνπο ξύπνπο. 

 

Σρήκα 7.43: Πεξηθνπέο ελέξγεηαο, θόζηνο ελέξγεηαο θαη εθπνκπέο CO2 γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο θπζηθνύ αεξίνπ θαη 

δηθαησκάησλ εθπνκπώλ CO2 
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7.2.7 Αλάιπζε κε Απνπζία Τδξνειεθηξηθώλ ηαζκώλ 

Χο ηειεπηαία αλάιπζε, εμεηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ ακειώληαο ηνπο 

πθηζηάκελνπο πδξνειεθηξηθνύο θαη αληιεζηνηακηεπηηθνύο ζηαζκνύο. Παξακέλεη κόλν ε 

παξαγσγή ησλ Run-of-river πδξνειεθηξηθώλ, ησλ νπνίσλ ε παξαγσγή είλαη ζπλερήο θαη δελ 

απνζεθεύνληαη λεξά, όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 6.4. 

Ζ εγθαηεζηεκέλε ηζρύο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο απμάλεηαη γηα λα εμηζνξξνπήζεη ηηο 3.8 TWh 

πνπ πιένλ δελ είλαη δηαζέζηκεο από ηνπο πθηζηάκελνπο πδξνειεθηξηθνύο θαη 

αληιεζηνηακηεπηηθνύο ζηαζκνύο. Δπηπξνζζέησο, ην ππνινηπόκελν θνξηίν, πνπ νξίδεη ηηο 

απαηηήζεηο επάξθεηαο ηζρύνο, είλαη απμεκέλν ιόγσ ηεο απνπζίαο πδξνειεθηξηθήο παξαγσγήο θαη 

γηα απηό ην ιόγν είλαη εληνλόηεξε ε έληαμε κνλάδσλ ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ. 

 

Σρήκα 7.44: Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο ζπκβαηηθώλ θαη ΑΠΔ κνλάδσλ γηα απνπζία πδξνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ 

 

Σρήκα 7.45: Φαξαθηεξηζηηθά αληιεζηνηακίεπζεο θαη απνζεθώλ πδξνγόλνπ γηα απνπζία πδξνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ 
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Σα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο κε κπαηαξίεο παξακέλνπλ ακεηάβιεηα, ελώ νη λένη 

αληιεζηνηακηεπηηθνί ζηαζκνί θαη νη απνζήθεο πδξνγόλνπ αλαπηύζζνληαη εληνλόηεξα, θαζώο νη 

πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί πνπ αγλννύληαη ιεηηνπξγνύζαλ σο κηα κεγάιε απνζήθε. 

 

Σρήκα 7.46: Φαξαθηεξηζηηθά απνζεθώλ γηα απνπζία πδξνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ 

Παξαηεξώληαο ην ρήκα 7.47, θαίλεηαη όηη ε πδξνειεθηξηθή παξαγσγή πνπ ράλεηαη 

αληηθαζηζηάηαη θπξίσο από ηα ρεξζαία αηνιηθά πάξθα, ηα νπνία παξάγνπλ θαηά 19.4% παξαπάλσ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε ζρέζε κε ην βαζηθό ζελάξην. 

 

Σρήκα 7.47: Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα απνπζία πδξνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ 

Αλαθνξηθά κε ηηο πεξηθνπέο ελέξγεηαο, παξαηεξείηαη έλα ηεξάζηην άικα ην έηνο 2060 κε ην έλα 

ηέηαξην ηεο αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο λα ράλεηαη. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ην ζπγθεθξηκέλν έηνο ε 

δηείζδπζε ΑΠΔ θηάλεη ην 99%, δίρσο ηελ επειημία πνπ εμαζθάιηδε ε πδξνειεθηξηθή παξαγσγή. 

Ζ επειημία ηνπ ζπζηήκαηνο ζηεξίδεηαη ζηηο απνζήθεο πδξνγόλνπ κε ην κεηνλέθηεκα ηεο ρακειήο 

απόδνζεο πιήξνπο θύθινπ (47%). πλεπώο, ν αιγόξηζκνο επηιέγεη λα επελδύζεη ζε πεξηζζόηεξε 
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αηνιηθή ελέξγεηα θαη λα απμήζεη ηηο πεξηθνπέο θαη όρη ζε απνζήθεο πδξνγόλνπ. Σέινο, ην θόζηνο 

ελέξγεηαο απμάλεηαη κε ηελ έιιεηςε ηεο θζελήο πδξνειεθηξηθήο παξαγσγήο θαη ηηο επηπιένλ 

επελδύζεηο πνπ απαηηνύληαη αθνύ δελ ππάξρνπλ νη πθηζηάκελνη ζηαζκνί. 

 

Σρήκα 7.48: Πεξηθνπέο ελέξγεηαο, θόζηνο ελέξγεηαο θαη εθπνκπέο CO2 γηα απνπζία πδξνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ 

ην ρήκα 7.49 παξνπζηάδεηαη κηα πιήξεο εηθόλα γηα ην ζπλνιηθό θόζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο όισλ 

ησλ ζελαξίσλ πνπ κειεηώληαη ζηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο. Γεληθά, ην επελδπηηθό θόζηνο ησλ 

ΑΠΔ θαη νη παξάκεηξνη ζρεηηθέο κε ηηο ζπκβαηηθέο κνλάδεο (ηηκή θπζηθνύ αεξίνπ θαη 

δηθαησκάησλ εθπνκπώλ) θάηλεηαη λα απμνκεηώλνπλ αληίζηνηρα ην ζπλνιηθό θόζηνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο αθνύ απνηεινύλ ηηο ζεκειηώδεηο ηερλνινγίεο ηνπ δηθηύνπ. Αληηζέησο, ην επελδπηηθό 

θόζηνο  ησλ απνζεθώλ θαη νη απαηηήζεηο επάξθεηαο κεηαβάινπλ ζε ειάρηζην βαζκό ην ζπλνιηθό 

θόζηνο πνπ δείρλεη όηη ν αιγόξηζκνο βξίζθεη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο γηα λα κελ ππάξρνπλ κεγάιεο 

απνθιίζεηο ζηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε. Σέινο, ν ζρεδηαζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 

αθξηβόηεξνο ζηηο πεξηπηώζεηο πςειόηεξεο δήηεζεο θαη απνπζίαο πδξνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ δηόηη 

είλαη αλαγθαίνο έλαο κεγαιύηεξνο αξηζκόο επελδύζεσλ.  

 

Σρήκα 7.49: Σπλνιηθό θόζηνο ζπζηήκαηνο γηα όια ηα ζελάξηα πνπ κειεηήζεθαλ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 

8. Δθαξκνγή Mεζόδσλ πζηαδνπνίεζεο Γεδνκέλσλ 

8.1 Γηαδηθαζία πζηαδνπνίεζεο Γεδνκέλσλ 

Ζ ζπζηαδνπνίεζε δεδνκέλσλ πινπνηήζεθε ζε γιώζζα Python ([75]) κε ηε βνήζεηα ηνπ παθέηνπ 

tslearn ([76]) πνπ παξέρεη εξγαιεία κεραληθήο κάζεζεο γηα ηελ αλάιπζε ρξνλνζεηξώλ. Δίλαη 

βαζηζκέλν ζηηο βηβιηνζήθεο scikit-learn, numpy θαη scipy. Πξόθεηηαη γηα έλα παθέην πνπ πεξηέρεη 

κηα ζεηξά αιγνξίζκσλ, ζεκαληηθόηεξνη εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε ηαμηλόκεζε (classification), ε 

παξεκβνιή (regression) θαη ε ζπζηαδνπνίεζε (clustering) δεδνκέλσλ. 

Οη αιγόξηζκνη clustering πνπ εθαξκόδνληαη ζε ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα πξέπεη λα πξνζεγγίδνπλ 

όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ([25]): 

 Δηήζηα δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζπληειεζηέο ρξεζηκνπνηήζεο ησλ ΑΠΔ 

 Κακπύιεο δηάξθεηαο 

 πζρέηηζε δήηεζεο θαη δπλακηθνύ ΑΠΔ 

8.2 Κ-means 

Ο αιγόξηζκνο K-means ππνινγίδεη έλα πιήζνο αληηπξνζσπεπηηθώλ εκεξώλ από ηα δεδνκέλα 

εηζόδνπ, ήηνη ηηο ελληά ρξνλνζεηξέο εηζόδνπ. Δμεηάδεηαη έλα κεγάιν εύξνο ηππηθώλ εκεξώλ (10-

150), σζηέ λα αλαιπζεί ηόζν ε πνηόηεηα ηνπ clustering, όζν θαη ε επηξξνή ηνπ ζην κνληέιν CEP.  

Ζ θάζε αληηπξνζσπεπηηθή εκέξα (cluster) απνηειείηαη από ην κέζν όξν ησλ εκεξώλ πνπ αλήθνπλ 

ζηελ εθάζηνηε αληηπξνζσπεπηηθή εκέξα θαη ζπλδέεηαη κε ην αληίζηνηρν βάξνο. Όπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηελ ππνελόηεηα 4.3.1.1, ε δηαδηθαζία ειαρηζηνπνηεί ην ζθάικα αλάκεζα ζηελ 

αληηπξνζσπεπηηθή εκέξα κε ηηο αληίζηνηρεο «κε αληηπξνζσπεπηηθέο» εκέξεο. 

ην ρήκα 8.1 θαίλνληαη ελδεηθηηθά νη αληηπξνζσπεπηηθέο εκέξεο πνπ πξνθύπηνπλ γηα 

επηιεγκέλν πιήζνο clusters ίζν κε 20. Παξαηεξείηαη όηη ηα εκεξεζία πξνθίι πνπ πεξηγξάθεθαλ 

ζηελ ελόηεηα 6.1 παξακέλνπλ αλαιινίσηα. Ζ δηαηήξεζε ησλ βξαρππξόζεζκσλ (short-term) 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ρξνλνζεηξώλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ κνληέινπ 

CEP. 
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Σρήκα 8.1: Εήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη δπλαηόηεηα παξαγσγήο ΦΒ γηα 20 αληηπξνζσπεπηηθέο εκέξεο 

ηα ρήκαηα 8.2-8.3 παξνπζηάδνληαη νη θακπύιεο δηάξθεηαο ησλ ελληά ρξνλνζεηξώλ κεηά ηελ 

εθαξκνγή clustering ζε ζύγθξηζε κε ηα αξρηθά δεδνκέλα εηζόδνπ. Δίλαη πξνθαλέο όηη ε αύμεζε 

ηνπ αξηζκνύ ησλ αληηπξνζσπεπηηθώλ εκεξώλ ηζνδπλακεί κε ηελ θαιύηεξε πξνζέγγηζε ησλ 

θακπύισλ δηάξθεηαο. Παξαηεξείηαη όηη είλαη δύζθνιν λα ζπιιεθζεί αθξηβώο ην δπλακηθό ησλ 

ρεξζαίσλ θαη ππεξάθηησλ αηνιηθώλ κέζσ ελόο κηθξνύ αξηζκνύ αληηπξνζσπεπηηθώλ εκεξώλ ιόγσ 

ηεο έληνλεο κεηαβιεηόηεηαο θαη ηπραηόηεηαο πνπ ηηο ραξαθηεξίδνπλ. Ζ  αύμεζε ησλ εκεξώλ ζε 

150 νδεγεί ζε ηζνδύλακεο θακπύιεο δηάξθεηαο ζε ζύγθξηζε κε ηα δεδνκέλα πιήξνπο έηνπο. 

 

Σρήκα 8.2: Σύγθξηζε θακππιώλ δηάξθεηαο κεηαμύ ησλ δεδνκέλσλ πιήξνπο έηνπο θαη ησλ clustered δεδνκέλσλ γηα 

20 αληηπξνζσπεπηηθέο εκέξεο ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ αιγόξηζκν K-means 
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Σρήκα 8.3: Σύγθξηζε θακππιώλ δηάξθεηαο κεηαμύ ησλ δεδνκέλσλ πιήξνπο έηνπο θαη ησλ clustered δεδνκέλσλ γηα 

150 αληηπξνζσπεπηηθέο εκέξεο ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ αιγόξηζκν K-means 

8.3 K-medoids 

ηνλ αιγόξηζκν K-medoids πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ππνελόηεηα 4.3.1.2, νη αληηπξνζσπεπηηθέο 

εκέξεο (clusters) απνηεινύληαη από πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ δεδνκέλσλ εηζόδνπ, ζε αληίζεζε κε ηε 

κέζε ηηκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ K-means. Χο αληηπξνζσπεπηηθή, επηιέγεηαη ε εκέξα κε ην 

ειάρηζην άζξνηζκα απνζηάζεσλ από ηηο άιιεο εκέξεο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζπζηάδα, 

ζπλνδεπόκελε κε ην αληίζηνηρν βάξνο. 

Γηα απηό ην ιόγν όπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 8.4 ν αιγόξηζκνο K-medoids πξνζεγγίδεη 

θαιύηεξα ηε δπλαηόηεηα αηνιηθήο παξαγσγήο ζηελ πεξίπησζε ησλ 20 εκεξώλ ζε ζρέζε κε ηνλ 

K-means. Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ 150 αληηπξνζσπεπηηθώλ εκεξώλ, νη θακπύιεο δηάξθεηαο 

ηαπηίδνληαη κε απηέο ησλ αξρηθώλ δεδνκέλσλ (βι. ρήκα 8.5). 
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Σρήκα 8.4: Σύγθξηζε θακππιώλ δηάξθεηαο κεηαμύ ησλ δεδνκέλσλ πιήξνπο έηνπο θαη ησλ clustered δεδνκέλσλ γηα 

20 αληηπξνζσπεπηηθέο εκέξεο ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ αιγόξηζκν K-medoids 

 

Σρήκα 8.5: Σύγθξηζε θακππιώλ δηάξθεηαο κεηαμύ ησλ δεδνκέλσλ πιήξνπο έηνπο θαη ησλ clustered δεδνκέλσλ γηα 

150 αληηπξνζσπεπηηθέο εκέξεο ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ αιγόξηζκν K-medoids 
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8.4 Αμηνιόγεζε θαη ύγθξηζε ησλ Σερληθώλ πζηαδνπνίεζεο Γεδνκέλσλ 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ηερληθώλ clustering ππνινγίδνληαη ε ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ κέζνπ 

ηεηξαγσληθνύ ζθάικαηνο (Root-mean-square Error) θαη ην κέζν απόιπην ζθάικα (Mean 

Absolute Error), όπσο απεηθνλίδνληαη ζην ρήκα 8.6. Ο αιγόξηζκνο K-medoids έρεη πςειόηεξν 

ζθάικα RMSE ζπγθξηηηθά κε ηνλ K-means, πνπ κεηαθξάδεηαη ζε κεγαιύηεξε δηαζπνξά ησλ 

ζθαικάησλ. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ζηνλ K-medoids ην θέληξν θάζε cluster πξνέξρεηαη από ηα 

αξρηθά δεδνκέλα εηζόδνπ θαη  όρη από ηηο κέζεο ηηκέο ησλ δεδνκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζην εθάζηνηε 

cluster. Όζνλ αθνξά ην κέζν απόιπην ζθάικα νη δύν αιγόξηζκνη ζπκπεξηθέξνληαη ηζνδύλακα, 

παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηε αλακελόκελε απόζηαζε ηεο θάζε ηηκήο από ηα αξρηθά δεδνκέλα 

κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ cluster ζηνλ νπνίν αλήθεη. Όπσο αλακελόηαλ, ηα ζθάικαηα θαη γηα ηηο 

δύν πεξηπηώζεηο κεηώλνληαη ζηαδηαθά κε ηελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ αληηπξνζσπεπηηθώλ εκεξώλ. 

 

Σρήκα 8.6: Σθάικαηα RMSE θαη MAE ζπλαξηήζεη ηνπ αξηζκνύ clusters 

8.5 Αιιαγέο ζην Μνληέιν Δπέθηαζεο Ζιεθηξηθνύ πζηήκαηνο 

Κάζε αληηπξνζσπεπηηθή εκέξα ζπλδέεηαη κε έλα βάξνο πνπ δείρλεη πόζν θνηλό ή ζπάλην είλαη 

έλα εκεξήζην πξνθίι. Γηα λα γίλεη εθηθηή ε αλαγσγή ηνπ κεηαβιεηνύ θόζηνπο από k 

αληηπξνζσπεπηηθέο εκέξεο ζε 365 εκέξεο είλαη απαξαίηεηε ε εηζαγσγή ηνπ βάξνπο θάζε εκέξαο 

ζε νξηζκέλεο εμηζώζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

  
   =∑   [∑ (   

             )   ∑ (    
              )     ∑ (   

                   )  ]               (8.1) 

  
     = ∑ ∑ (        

            )                                              (8.2) 

  
    = ∑   {∑    ∑                    

  
                            

        }                       (8.3) 
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    = ∑ ∑           

                                  (8.4) 

∑ ∑                 = (1 -     ) ∑                                                y (8.5)  

Έλα αθόκε πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεηαη κε ηα «κεησκέλα» κνληέια είλαη όηη κηα απνζήθε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δελ κπνξεί λα εθηειέζεη έλα θύθιν θόξηηζεο-εθθόξηηζεο κεγαιύηεξν από 

ηε δηάξθεηα ησλ αληηπξνζσπεπηηθώλ εκεξώλ. Απηή ε αδπλακία επηιύεηαη κέζσ κηαο κεζόδνπ πνπ 

πξνηάζεθε αξρηθά από ηνπο Gabrielli et al. ([24]) θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηξνπνπνηεζεί ζε 

πνιιέο κειέηεο ([23], [26], [77], [78]). 

Αξρηθά, από ηνλ αιγόξηζκν ζπζηαδνπνίεζεο δεδνκέλσλ ππνινγίδεηαη ν πίλαθαο map πνπ δείρλεη 

ζε πνηα αληηπξνζσπεπηηθή εκέξα (cluster) αλήθεη ε θάζε εκέξα ηνπ έηνπο από ηα αξρηθά 

δεδνκέλα. Έηζη, όηαλ ην ζηνηρείν map(i, j) έρεη ηηκή ίζε κε 1 ζεκαίλεη όηη ε εκέξα i  (Days of the 

year) αλήθεη ζηελ αληηπξνζσπεπηηθή εκέξα j (Representative Days). 

Πίλαθαο 7: Αληηζηνίρηζε εκεξώλ από ηα αξρηθά δεδνκέλα κε ηηο αληηπξνζσπεπηηθέο εκέξεο 

 

Μέζσ ηνπ πίλαθα map είλαη δπλαηή ε αλαγσγή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ απνζεθώλ κεγάιεο δηάξθεηαο 

από ηo ρξνληθό νξίδνληα ησλ k εκεξώλ ζε όιν ην έηνο. Ζ δηαδηθαζία πινπνηείηαη γηα ηνπο 

αληιεζηνηακηεπηηθνύο θαη πδξνειεθηξηθνύο ζηαζκνύο θαη ηηο απνζήθεο πδξνγόλνπ. Οη απνθάζεηο 

θόξηηζεο θαη εθθόξηηζεο ησλ κε-αληηπξνζσπεπηηθώλ εκεξώλ εμηζώλνληαη κε απηέο ησλ 

αληηπξνζσπεπηηθώλ εκεξώλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ. Απηό επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ παξαθάησ 

εμηζώζεσλ: 

             
   =                                             (8.6) 

                
   =                                                               (8.7) 

        
   =          

    +                      
   -                 

   /                                      (8.8) 

        
   ≤                                                                (8.9) 

1 2 3 … k

1 1 0 0 … 0

2 1 0 0 … 0

3 0 0 1 … 0

··· ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙

365 0 0 0 … 1

Representative Days

Days of 

the year
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Αληίζηνηρα, γίλεηαη ε αλαγσγή ησλ εηζξνώλ αληί γηα θόξηηζε θαη ηεο παξαγσγήο αληί γηα 

εθθόξηηζε γηα ηνπο πδξνειεθηξηθνύο ζηαζκνύο. 

 

Σρήκα 8.7: Αλαπαξάζηαζε κεζόδνπ αλαγσγήο θαηαζηάζεσλ θόξηηζεο ζην πιήξεο έηνο [26] 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 

9. Απνηειέζκαηα Μνληέινπ κε Σερληθέο Clustering 

9.1 ύγθξηζε Αληηθεηκεληθήο πλάξηεζεο θαη Υξόλνπ Δπίιπζεο 

ηα ρήκαηα 9.1-9.2 θαίλεηαη ε απόδνζε ησλ ηερληθώλ clustering ζηελ πξνζέγγηζε ηεο ηηκήο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. Γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ην ζθάικα παξακέλεη θάησ από ην 8%, ελώ 

θαίλεηαη ν αιγόξηζκνο K-medoids λα απνδίδεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζπγθξηηηθά κε ηνλ K-

means, κε εμαίξεζε ηηο 150 αληηπξνζσπεπηηθέο εκέξεο. Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζε όια ηα 

ζελάξηα ε ηηκή ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο είλαη κηθξόηεξε από ην κνληέιν πιήξνπο έηνπο, 

εμαηηίαο ηεο ππνηίκεζεο ησλ ζπκβαηηθώλ θαη απνζεθεπηηθώλ ζηαζκώλ πνπ αλαιύεηαη παξαθάησ. 

 

Σρήκα 9.1: Σπλνιηθό θόζηνο ζπζηήκαηνο ζπλαξηήζεη ηνπ αξηζκνύ αληηπξνζσπεπηηθώλ εκεξώλ θαη ηεο κεζόδνπ 

clustering 

 

Σρήκα 9.2: Σθάικα ζπλνιηθνύ θόζηνπο ζπζηήκαηνο ζπλαξηήζεη ηνπ αξηζκνύ αληηπξνζσπεπηηθώλ εκεξώλ θαη ηεο 

κεζόδνπ clustering 
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Ο ρξόλνο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο κεηώλεηαη δξακαηηθά ζηα κνληέια πνπ εθαξκόδνληαη 

ηερληθέο clustering, αθνύ ν αξηζκόο ησλ κεηαβιεηώλ πξνο βειηηζηνπνίεζε είλαη ζαθώο 

κηθξόηεξνο. 

Πίλαθαο 8: Φξόλνο επίιπζεο πξνβιήκαηνο γηα όια ηα ζελάξηα 

 

9.2 ύγθξηζε Δλεξγεηαθνύ Μείγκαηνο 

9.2.1 ηαζκνί Παξαγσγήο 

 

Σρήκα 9.3: Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο ζπκβαηηθώλ θαη ΑΠΔ κνλάδσλ κε ηερληθέο clustering 

Οη εγθαηεζηεκέλεο ηζρείο ησλ ζηαζκώλ παξαγσγήο πξνζεγγίδνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό από 

ηηο κεζόδνπο clustering, αθνινπζώληαο παξόκνηεο εμειίμεηο κε ην πιήξεο κνληέιν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, γηα ηηο ζπκβαηηθέο κνλάδεο ε κέγηζηε απόθιηζε πνπ παξαηεξείηαη είλαη 1.6 GW 
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ζηελ πεξίπησζε ησλ 10 αληηπξνζσπεπηηθώλ εκεξώλ, ελώ όηαλ ν αξηζκόο ησλ 

αληηπξνζσπεπηηθώλ εκεξώλ είλαη κεγαιύηεξνο από 50, ην ζθάικα παξακέλεη θάησ από 700 MW.  

Οη ΑΠΔ ζπιιακβάλνληαη αθόκε πην απνδνηηθά, αθνύ ην κέζν ζθάικα δελ ππεξβαίλεη ην 10%. Ζ 

αύμεζε ησλ εκεξώλ ειαηηώλεη ην ζθάικα ην νπνίν θηάλεη ην 1% ζην ζελάξην ησλ 150 

αληηπξνζσπεπηηθώλ εκεξώλ. Χο επη ην πιείζηνλ, ν αιγόξηζκνο K-medoids παξάγεη κηθξόηεξα 

ζθάικαηα σο πξνο ην κνληέιν πιήξνπο έηνπο ζπγθξηηηθά κε ηνλ K-means. 

Χο πξνο ηηο ηερλνινγίεο ΑΠΔ, νη αιγόξηζκνη κε clustering επλννύλ ζηαζεξά ηα ρεξζαία αηνιηθά 

πάξθα εηο βάξνο ησλ ΦΒ θαη ππεξάθηησλ αηνιηθώλ. Σα ρεξζαία αηνιηθά, πνπ ιεηηνπξγνύλ 

απνδνηηθά κε ιηγόηεξεο απνζήθεο ελέξγεηαο, επηιέγνληαη γηα ηνλ εληζρπκέλν ζπληειεζηή 

ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο. Οη 10 αληηπξνζσπεπηηθέο εκέξεο εηζάγνπλ ζεκαληηθό ζθάικα, όκσο γηα 

κεγαιύηεξν αξηζκό νη ηηκέο ζπγθιίλνπλ πξνο ην κνληέιν ηνπ πιήξνπο έηνπο. 

 

Σρήκα 9.4: Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο ηερλνινγηώλ ΑΠΔ κε ηερληθέο clustering 

9.2.2 ηαζκνί Απνζήθεπζεο 

Χο πξνο ηηο ηερλνινγίεο απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη κέζνδνη clustering επλννύλ ηηο 

βξαρππξόζεζκεο απνζήθεο πνπ είλαη ηα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο κε κπαηαξίεο θαη ππνηηκνύλ ηηο 

κεγαιύηεξεο απνζήθεο ηεο αληιεζηνηακίεπζεο θαη πδξνγόλνπ. εκαληηθό είλαη όηη ε πνξεία 

αλάπηπμεο ησλ ηερλνινγηώλ απνζήθεπζεο κε ηερληθέο clustering είλαη ηζνδύλακε κε ην πιήξεο 

κνληέιν ζην ρξνληθό νξίδνληα πνπ εμεηάδεηαη. Δηδηθόηεξα, ζε όια ηα ζελάξηα ππάξρεη ε πηώζε 

ησλ ζπζηεκάησλ κε κπαηαξίεο ην 2040 θαη ε κεγάιε αλάπηπμε ην 2055 θαη αληίζηνηρα ε ξαγδαία 

αύμεζε ηεο αληιεζηνηακίεπζεο ην 2040. 
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Σρήκα 9.5: Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο ηερλνινγηώλ απνζήθεπζεο κε ηερληθέο clustering 

 

Σρήκα 9.6: Δγθαηεζηεκέλε ελέξγεηα ηερλνινγηώλ απνζήθεπζεο κε ηερληθέο clustering 

 

Σρήκα 9.7: E/P Ratio ηερλνινγηώλ απνζήθεπζεο κε ηερληθέο clustering 
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Ζ ππεξηίκεζε ησλ κπαηαξηώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ππνηίκεζε ηεο αληιεζηνηακίεπζεο 

εμηζνξξνπνύλ ην ζθάικα ζηηο ζπλνιηθέο εγθαηεζηεκέλεο απνζήθεο. 

 

Σρήκα 9.8: Φαξαθηεξηζηηθά απνζεθώλ κε ηερληθέο clustering 

9.3 ύγθξηζε Λεηηνπξγίαο πζηήκαηνο 

9.3.1 Παξαγσγή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο από ΑΠΔ 

 

Σρήκα 9.9: Κακπύιε δηάξθεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ΦΒ πάξθα κε ηερληθέο clustering 

Σα ρήκαηα 9.9-9.11 απεηθνλίδνπλ ηηο θακπύιεο δηάξθεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα 

θάζε ηερλνινγία ΑΠΔ, νη νπνίεο ζπκβαδίδνπλ κε ηηο θακπύιεο δηάξθεηαο δηαζέζηκνπ δπλακηθνύ 

πνπ εηζάγνληαη ζην πξόβιεκα σο παξάκεηξνη. Δπνκέλσο, θαζνξηζηηθό ξόιν παίδεη ην ζθάικα 
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ησλ θακπύισλ δηάξθεηαο αλάκεζα ζηα αξρηθά δεδνκέλα θαη ηα δεδνκέλα κεηά ηελ εθαξκνγή 

clustering. Ζ παξαγσγή ησλ ΦΒ πάξθσλ θαίλεηαη λα πξνζεγγίδεηαη νξζόηεξα από ηηο ππόινηπεο 

ηερλνινγίεο εμαηηίαο ηνπ επαλαιακβαλόκελνπ εκεξήζηνπ πξνθίι, ζε αληίζεζε κε ην αηνιηθό 

δπλακηθό πνπ παξνπζηάδεη εληνλόηεξε κεηαβιεηόηεηα. 

 

Σρήκα 9.10: Κακπύιε δηάξθεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ρεξζαία αηνιηθά πάξθα κε ηερληθέο 

clustering 

 

Σρήκα 9.11: Κακπύιε δηάξθεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ππεξάθηησλ αηνιηθά πάξθα κε ηερληθέο 

clustering 

Οη πεξηθνπέο ελέξγεηαο πξνζεγγίδνληαη κε επηηπρία κέζσ ησλ ηερληθώλ clustering, θαηά ηελ 

πεξίνδν 2025-2045, πνπ δελ ππάξρνπλ αθόκα απνζήθεο κεγάιεο δηάξθεηαο ζην ζύζηεκα. 
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Χζηόζν, ηηο ηειεπηαίεο δύν πεληαεηίεο (2050-2060), θπξίσο γηα ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ εμεηάδεηαη 

κηθξόο αξηζκόο ηππηθώλ εκεξώλ (≤ 50) παξαηεξείηαη κηα ππεξηίκεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ ράλεηαη 

ιόγσ ηεο έιιεηςεο απνζεθώλ. 

 

Σρήκα 9.12: Πεξηθνπέο ελέξγεηαο κε ηερληθέο clustering 

9.3.2 Παξαγσγή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο από πκβαηηθέο Μνλάδεο 

ρεηηθά κε ηε ζπκβαηηθή παξαγσγή, νη θακπύιεο δηάξθεηαο κε ηερληθέο clustering βξίζθνληαη 

πάλσ από ηηο θακπύιεο ηνπ πιήξνπο κνληέινπ, ιόγσ ηεο ππνηίκεζεο ζηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρύ 

ησλ ζπκβαηηθώλ κνλάδσλ πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ ππνελόηεηα 9.2.1. Έηζη, γηα λα επηηεπρζνύλ νη 

θαζνξηζκέλνη ζηόρνη δηείζδπζεο, νη κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ παξάγνπλ πεξηζζόηεξεο ώξεο 

κε κεησκέλε ηζρύ. 

 

Σρήκα 9.13: Κακπύιε δηάξθεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από κνλάδεο CCGT κε ηερληθέο clustering 
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Σρήκα 9.14: Κακπύιε δηάξθεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ κε δέζκεπζε 

θαη απνζήθεπζε CO2 κε ηερληθέο clustering 

9.3.3 Λεηηνπξγία Απνζεθώλ θαη Τδξνειεθηξηθώλ ηαζκώλ 

Γηα λα εθηηκεζεί ε ιεηηνπξγία ησλ απνζεθώλ θαη ησλ πδξνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ ππνινγίδεηαη ην 

σξηαίν ζθάικα θαηαζηάζεσλ θόξηηζεο ΓSoC(t) = SoCCLUST(t) – SoCFY(t) θαη ην ζθάικα 

επηπέδνπ ηακηεπηήξα ΓLevel(t) = LevelCLUST (t) – LevelFY(t), αληίζηνηρα. Σν ζθάικα 

ππνινγίδεηαη γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθάζηνηε ηερλνινγίαο. Δπηπιένλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ απνζεθώλ θαη ησλ πδξνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ παξέρνπλ ηα 

ηζηνγξάκκαηα, πνπ απνηεινύλ κηα πξνζεγγηζηηθή απεηθόληζε ηεο θαηαλνκήο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

εμεηάδνληαη. 

9.3.3.1 Απνζήθεο Τδξνγόλνπ Power-to-gas 

Παξαηεξώληαο ην ρήκα 9.15, ζπκπεξαίλεηαη όηη ην σξηαίν ζθάικα ζπγθεληξώλεηαη όιν θαη πην 

έληνλα γύξσ από ην κεδέλ, όζν ν αξηζκόο ησλ clusters απμάλεηαη. πλεπώο, πέξα από ηηο 

νξζόηεξεο επελδύζεηο ζε απνζήθεο βειηηώλεηαη θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπγθξηηηθά κε 

ην κνληέιν πιήξνπο έηνπο.  
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Σρήκα 9.15: Σθάικα θαηαζηάζεσλ θόξηηζεο γηα απνζήθεο πδξνγόλνπ κε ηερληθέο clustering 

 

Σρήκα 9.16: Ηζηόγξακκα θαηαζηάζεσλ θόξηηζεο γηα απνζήθεο πδξνγόλνπ κε ηερληθέο clustering 

ηα ρήκαηα 9.17-9.18 απεηθνλίδνληαη νη θαηαζηάζεηο θόξηηζεο ησλ απνζεθώλ πδξνγόλνπ 

γηα ην έηνο 2060. Μέζσ ηεο αλαγσγήο ησλ θαηαζηάζεσλ θόξηηζεο ζην πιήξεο έηνο γίλεηαη 

εθηθηή ε εμέηαζε ηεο εηήζηαο ιεηηνπξγίαο ησλ απνζεθώλ. Ζ αύμεζε ησλ αληηπξνζσπεπηηθώλ 

εκεξώλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νξζόηεξε εθηίκεζε ησλ απνθάζεσλ θόξηηζεο-εθθόξηηζεο 

θαη ησλ ρξνληθώλ ζηηγκώλ πνπ απηέο ιακβάλνληαη. πλεπή απνηειέζκαηα γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ απνζεθώλ πδξνγόλνπ πξνθύπηνπλ θπξίσο γηα ηηο 100 θαη 150 αληηπξνζσπεπηηθέο 

εκέξεο. 
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Σρήκα 9.17: Καηαζηάζεηο θόξηηζεο ησλ απνζεθώλ πδξνγόλνπ κε ηερληθέο clustering γηα ην 1
ν
 εμάκελν ηνπ 2060 

 

Σρήκα 9.18: Καηαζηάζεηο θόξηηζεο ησλ απνζεθώλ πδξνγόλνπ κε ηερληθέο clustering γηα ην 2
ν
 εμάκελν ηνπ 2060 

 

Σρήκα 9.19: Κακπύιεο δηάξθεηαο θαηαζηάζεσλ θόξηηζεο ησλ απνζεθώλ πδξνγόλνπ κε ηερληθέο clustering 
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9.3.3.2 Αληιεζηνηακηεπηηθνί ηαζκνί 

Από ηα ρήκαηα 9.20-9.21, πξνθύπηεη ην ζπκπέξαζκα όηη, όπσο θαη κε ηηο απνζήθεο πδξνγόλνπ, 

ε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ αληιεζηνηακηεπηηθώλ ζηαζκώλ βειηηώλεηαη κε ηελ αύμεζε ησλ ηππηθώλ 

εκεξώλ. Ζ βειηίσζε ηνπ σξηαίνπ ζθάικαηνο είλαη αζζελέζηεξε ζπγθξηηηθά κε ηα ζπζηήκαηα 

πδξνγόλνπ Power-to-gas, εμαηηίαο ηνπ εκεξήζηνπ θύθινπ πνπ εθηειεί ζπλήζσο ε 

αληιεζηνηακίεπζε. Χο εθ ηνύηνπ, είλαη δύζθνιν λα αλαγλσξηζηνύλ νη ζπάληνη ππεξεκεξήζηνη 

θύθινη ηεο αληιεζηνηακίεπζεο, κέζσ ηεο αλαγσγήο ησλ θαηαζηάζεσλ θόξηηζεο ζην πιήξεο έηνο. 

 

Σρήκα 9.20: Σθάικα θαηαζηάζεσλ θόξηηζεο γηα αληιεζηνηακίεπζε κε ηερληθέο clustering 

 

Σρήκα 9.21: Ηζηόγξακκα θαηαζηάζεσλ θόξηηζεο γηα αληιεζηνηακίεπζε κε ηερληθέο clustering 

Από ην ρήκα 9.22 θαίλεηαη γξαθηθά ην πξνεγνύκελν ζπκπέξαζκα γηα ηνπο ππεξεκεξήζηνπο 

θύθινπο. Οη κέζνδνη clustering πξνζεγγίδνπλ ηνπο εκεξήζηνπο θύθινπο, αιιά ην ζθάικα 

απμάλεηαη ζε πεξηπηώζεηο κέζεο εθθόξηηζεο ή ππεξεκεξήζησλ θύθισλ.  
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Σρήκα 9.22: Καηαζηάζεηο θόξηηζεο αληιεζηνηακίεπζεο κε ηερληθέο clustering γηα 2 ελδεηθηηθέο εβδνκάδεο 

 

Σρήκα 9.23: Κακπύιεο δηάξθεηαο θαηαζηάζεσλ θόξηηζεο ησλ αληιεζηνηακηεπηηθώλ ζηαζκώλ κε ηερληθέο 

clustering 

Ηζνδύλακε ζπκπεξηθνξά πξνθύπηεη γηα ηελ πθηζηάκελε αληιεζηνηακίεπζε ζηα ρήκαηα 9.22-

9.23. Ζ ιεηηνπξγία ηεο πθηζηάκελεο αληιεζηνηακίεπζεο είλαη πην πεξηνξηζκέλε, αθνύ εμαξηάηαη 

ζε κεγάιν βαζκό από ηηο εηζξνέο θαη ηα ππνρξεσηηθά λεξά. 
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Σρήκα 9.24: Σθάικα θαηαζηάζεσλ θόξηηζεο γηα πθηζηάκελε αληιεζηνηακίεπζε κε ηερληθέο clustering 

 

Σρήκα 9.25: Ηζηόγξακκα θαηαζηάζεσλ θόξηηζεο γηα πθηζηάκελε αληιεζηνηακίεπζε κε ηερληθέο clustering 

9.3.3.3 Τδξνειεθηξηθνί ηαζκνί 

Όπσο κε ηελ πθηζηάκελε αληιεζηνηακίεπζε, ην ζθάικα γηα ηνπο πδξνειεθηξηθνύο ζηαζκνύο 

θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα ιόγσ ηεο θαζνξηζκέλεο ιεηηνπξγίαο ηνπο από ηηο εηζξόεο θαη ηα 

ππνρξεσηηθά λεξά. Δπηπιένλ, ν πεξηνξηζκόο ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ εμηζώλεη ην επίπεδν ηνπ 

ηακηεπηήξα ζηελ αξρή ηνπ έηνπο κε απηό ζην ηέινο ηνπ έηνπο, πεξηνξίδεη αηζζεηά ηα ζθάικαηα. 
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Σρήκα 9.26: Σθάικα επηπέδσλ ηακηεπηήξα κε ηερληθέο clustering 

 

Σρήκα 9.27: Ηζηόγξακκα επηπέδσλ ηακηεπηήξα κε ηερληθέο clustering 

ην ρήκα 9.28 ζπγθεληξώλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ πδξνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ γηα όια ηα ζελάξηα 

κε ηερληθέο clustering γηα έλα ελδεηθηηθό έηνο. Δίλαη εκθαλήο ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κεζόδνπ 

αλαγσγήο ηεο ιεηηνπξγίαο ζην πιήξεο έηνο θαη ε βειηίσζε ηεο επνρηαθήο δηαρείξηζεο κε ηελ 

αύμεζε ησλ αληηπξνζσπεπηηθώλ εκεξώλ.  
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Σρήκα 9.28: Γηαρείξηζε πδξνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ κε ηερληθέο clustering (ελδεηθηηθά γηα ην έηνο 2050) 

9.3.3.4 πζηήκαηα Απνζήθεπζεο κε Μπαηαξίεο 

Σα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο κε κπαηαξίεο απνηεινύλ ηε κόλε απνζήθε πνπ δελ εθαξκόδεηαη ε 

κέζνδνο αλαγσγήο ησλ θαηαζηάζεσλ θόξηηζεο ζην πιήξεο έηνο. Απηό γίλεηαη δηόηη πξόθεηηαη γηα 

κηα ηερλνινγία πνπ πξνβιέπεηαη γηα βξαρππξόζεζκε απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζην 

πιήξεο κνληέιν εθηειεί κνλάρα εκεξήζηνπο θύθινπο.  

 

Σρήκα 9.29: Κακπύιεο δηάξθεηαο θαηαζηάζεσλ θόξηηζεο ησλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο κε κπαηαξίεο κε ηερληθέο 

clustering 
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9.4 Καλνληθνπνηεκέλν θάικα 

Έλα ελαιιαθηηθό κέηξν πνπ παξέρεη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο από ην ζθάικα ηνπ ζπλνιηθνύ 

θόζηνπο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ην θαλνληθνπνηεκέλν ζθάικα (Normalized Distance Error). 

Γηαρσξίδεη ηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ζηηο ζπληζηώζεο ηεο θαη αζξνίδεη ηα επηκέξνπο 

ζθάικαηα. Δίλαη έλα ζεκαληηθό κέηξν γηα πεξηπηώζεηο πνπ ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε 

παξακέλεη ίδηα, ελώ νη ζπληζηώζεο ηεο αιιάδνπλ. Δπίζεο, παξέρεη πιεξνθνξίεο θαη γηα ηε 

ρξνληθή ζηηγκή πνπ επηιέγεη ν αιγόξηζκνο λα θάλεη ηηο επελδύζεηο θαη αλ απηέο ζπκθσλνύλ κε ηηο 

απνθάζεηο ηνπ πιήξνπο κνληέινπ. Τπνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηνλ ηύπν ([79]): 

     = 
∑ {        |      

         
     |         |∑        

  
  ∑             

     
  | |        

           
     |}  

     
   

, όπνπ ν δείθηεο    αλαθέξεηαη ζην κνληέιν πιήξνπο έηνπο θαη ν CLUST ζην κνληέιν κε ηερληθέο 

clustering. Σν ζύλνιν    αλαθέξεηαη ζηελ ηερλνινγία παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ην 

ζύλνιν   ζηα έηε. Σν θαλνληθνπνηεκέλν ζθάικα απνηειείηαη από ηξεηο ζπληζηώζεο. Ζ 

ζπληζηώζα ησλ επελδύζεσλ ππνινγίδεηαη κέζσ ηνπ επελδπηηθνύ θόζηνπο      πνιιαπιαζηαζκέλν 

κε ην απόιπην ζθάικα ησλ λέσλ επελδύζεσλ   , ελώ ε ζπληζηώζα ησλ εμόδσλ ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο ππνινγίδεηαη από ην απόιπην ζθάικα ησλ      αλάκεζα ζην πιήξεο θαη ην 

«κεησκέλν» κνληέιν. Σέινο, ε ζπληζηώζα ηνπ κεηαβιεηνύ θόζηνπο παξαγσγήο ππνινγίδεηαη από 

ην γηλόκελν ηνπ κεηαβιεηνύ θόζηνπο      κε ην απόιπην ζθάικα ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο        
   ζην πιήξεο έηνο   θαη ηεο παξαγσγήο         

      ζην κεησκέλν ρξνληθό νξίδνληα    

πνπ αλάγεηαη ζην πιήξεο έηνο κε ηε βνήζεηα ησλ βαξώλ θάζε αληηπξνζσπεπηηθήο εκέξαο. 

ην ρήκα 9.30 απεηθνλίδεηαη ην εηήζην θαλνληθνπνηεκέλν ζθάικα γηα θάζε κέζνδν clustering 

πνπ εμεηάδεηαη. Γηα ηα ζελάξηα ησλ 10 αληηπξνζσπεπηηθώλ εκεξώλ, ην θαλνληθνπνηεκέλν 

ζθάικα βξίζθεηαη ζε πνιύ πςειά επίπεδα ιόγσ ηεο έληνλεο ππεξηίκεζεο ησλ ρεξζαίσλ 

αηνιηθώλ πάξθσλ θαη ηελ ππνηίκεζε ησλ ΦΒ, ππεξάθηησλ αηνιηθώλ θαη απνζεθεπηηθώλ 

ζηαζκώλ. Σν ζθάικα αξρίδεη λα ζπγθιίλεη θαη λα πεξηνξίδεηαη θάησ από ην 30% γηα 

πεξηζζόηεξεο από 50 ηππηθέο εκέξεο. πλνιηθά, παξαηεξείηαη θαιύηεξε απόδνζε ηνπ αιγνξίζκνπ 

K-medoids ζπγθξηηηθά κε ηνλ K-means γηα ίδην αξηζκό εκεξώλ, κε εμαίξεζε ηηο 150 εκέξεο πνπ 

ππεξηεξεί ν K-means. 
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Σρήκα 9.30: Καλνληθνπνηεκέλν ζθάικα ησλ κνληέισλ κε ηερληθέο clustering 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 

10. Δπίινγνο 

10.1 πκπεξάζκαηα 

πλνςίδνληαο, ζηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία αλαπηύζζεηαη έλα κνληέιν καθξνρξόληαο 

επέθηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Διιάδαο πνπ θαζνξίδεη ην βέιηηζην 

ελεξγεηαθό κείγκα θαη ιεηηνπξγία πνπ απαηηνύληαη γηα λα επηηεπρζνύλ ζπγθεθξηκέλνη ζηόρνη 

δηείζδπζεο ΑΠΔ. Παξάιιεια κε ηε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ αηνιηθώλ θαη ΦΒ πάξθσλ θαη ηελ 

απόζπξζε ησλ ζπκβαηηθώλ κνλάδσλ, είλαη απαξαίηεηε ε έληαμε απνζεθεπηηθώλ ζηαζκώλ, νη 

νπνίνη απνηεινύλ πεγέο επειημίαο πνπ δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηελ ππεξπαξαγσγή από 

ΑΠΔ θαη ηνλ εηεξνρξνληζκό ηεο σο πξνο ηε δήηεζε. Δπίζεο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ αλάιπζε 

επάξθεηαο ηζρύνο, θαίλεηαη όηη νη απνζήθεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά 

ζηελ αμηνπηζηία ηνπ κειινληηθνύ απαλζξαθνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο.  

Παξά ηνλ ηεξάζηην όγθν επελδύζεσλ ζε ΑΠΔ θαη απνζήθεο, πξνθύπηεη όηη ην θόζηνο ελέξγεηαο 

παξακέλεη ζε ζηαζεξά επίπεδα κε κηθξέο απνθιίζεηο, ιόγσ ηεο ηαπηόρξνλεο απόζπξζεο ησλ 

ζπκβαηηθώλ κνλάδσλ πνπ επηβαξύλνληαη από ην θόζηνο εθπνκπώλ CO2. Έλα αθόκε ζεκαληηθό 

ζπκπέξαζκα είλαη ε αλάγθε ελζσκάησζεο απνζεθώλ κε κπαηαξίεο ζην δίθηπν. Πξόθεηαη γηα κηα 

ηερλνινγία πνπ βνεζά ζηελ ηήξεζε εθεδξεηώλ θαη ζηελ θάιπςε αηρκώλ δήηεζε θαη ιεηηνπξγεί 

απνδνηηθά κε ηα ΦΒ πάξθα, όπσο πξνθύπηεη από ηνπο δείθηεο ζπζρέηηζεο. Οη 

αληιεζηνηακηεπηηθνί ζηαζκνί, επίζεο, ζπλεξγάδνληαη ζε κεγάιν βαζκό κε ηα ΦΒ πάξθα, 

απνξξνθώληαο ηελ πεξίζζεηα ελέξγεηαο θαηά ηηο κεζεκβξηλέο ώξεο. Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 

(2050-2060) ηνπ ρξνληθνύ νξίδνληα πνπ εμεηάδεηαη, αλαδεηθλύεηαη ν θαζνξηζηηθόο ξόινο πνπ ζα 

παίμνπλ ηα ζπζηήκαηα πδξνγόλνπ Power-to-gas σο απνζήθεο κεγάιεο δηάξθεηαο ζε έλα 

ελεξγεηαθό ζύζηεκα πιήξσο απαλζξαθνπνηεκέλν. Πέξα από ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηηο ΑΠΔ, 

κεηώλνληαο ηηο πεξηθνπέο ελέξγεηαο, ζεκαληηθή ζα είλαη θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ αμηνπηζηία 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Δθηόο από ην βαζηθό κνληέιν, εθαξκόζηεθαλ ηερληθέο clustering ζηα δεδνκέλα εηζόδνπ ώζηε λα 

κεησζεί ε πνιππινθόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο. Σα «κεησκέλα» κνληέια πξνζεγγίδνπλ κε επηηπρία 

ηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε κεηώλνληαο ην ρξόλν επίιπζεο έσο θαη 176 θνξέο, πνπ αληηζηνηρεί 

ζηελ πεξίπησζε ησλ 10 αληηπξνζσπεπηηθώλ εκεξώλ. Όκσο, ζπλεπή απνηειεζκάηα σο πξνο ην 

ελεξγεηαθό κείγκα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εμάγνληαη γηα ηα ζελάξηα κε 50 ή 
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πεξηζζόηεξεο αληηπξνζσπεπηηθέο εκέξεο. Μηα γεληθή παξαηήξεζε γηα ηα κνληέια κε clustering 

είλαη ε ππνηίκεζε ησλ απνζεθώλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηδηαηηέξσο, ησλ απνζεθώλ κεγάιεο 

δηάξθεηαο εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο ρξνληθήο αλάιπζεο. Πξόθεηαη γηα έλα πξόβιεκα ησλ 

ηειεπηαίσλ εηώλ πνπ απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο ζηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα. Σέινο, αμίδεη 

λα ζεκεησζεί όηη ε απινπνίεζε ελόο πξνβιήκαηνο κε ηερληθέο clustering απνηειεί πηζαλώο 

κνλόδξνκν γηα πνιύπινθα πξνβιήκαηα πνπ δελ είλαη επηιύζηκα ζηελ πιήξε κνξθή ηνπο. 

10.2 Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο 

Πέξα από ηελ εγρώξηα παξαγσγή, ε Διιάδα ζπλδέεηαη ελεξγεηαθά κε ηε Βνπιγαξία, ηε Βόξεηα 

Μαθεδνλία, ηελ Ηηαιία, ηελ Αιβαλία θαη ηελ Σνπξθία θαη ζπκκεηέρεη ζην δηαζπλνξηαθό εκπόξην 

εηζάγνληαο θαη εμάγνληαο ειεθηξηθή ελέξγεηα. Σν έηνο 2021 νη εηζαγσγέο ήηαλ 8.4 TWh θαη νη 

εμαγσγέο 4.75 TWh ([8]). Χο εθ ηνύηνπ, πηζαλή πξνέθηαζε ηεο εξγαζίαο ζα κπνξνύζε λα 

πεξηιακβάλεη ηηο δηαζπλδέζεηο κε ηηο γεηηνληθέο ρώξεο. 

Δπηπιένλ, ην πδξνγόλν πνπ παξάγεηαη από ηνπο ειεθηξνιύηεο έρεη πεξηζζόηεξεο ρξήζεηο εθηόο 

από ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ ησλ θπςειώλ θαπζίκνπ. Αλαιπηηθόηεξα, ην 

πδξνγόλν, είηε άκεζα, είηε κεηά από ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζε ζπλζεηηθό αέξην, κεζάλην ή LPG 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο ηνκείο ηεο ζέξκαζεο, ησλ κεηαθνξώλ θαη ηεο βηνκεραλίαο. 

πλεπώο, ε εηζαγσγή απηώλ ησλ ρξήζεσλ ζηνλ αιγόξηζκν πνπ αλαπηύρζεθε ζα ήηαλ κηα 

ελδηαθέξνπζα πξνζζήθε. 

Δπίζεο, ην κνληέιν επέθηαζεο ειεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο (Capacity Expansion Planning) πνπ 

αλαπηύρζεθε ζηελ παξνύζα εξγαζία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ελόο 

κνληέινπ επέθηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο (Transmission Expansion Planning). Πξόθεηηαη 

γηα έλα πξόβιεκα βειηηζηνπνίεζεο πνπ θαζνξίδεη ηηο απαηηνύκελεο επεθηάζεηο θαη επελδύζεηο ζε 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο, πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ εύξπζκε κεηαθνξά ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Σέινο, κηα κειινληηθή πξνέθηαζε ζα ήηαλ ε εμέηαζε δηαθνξεηηθώλ κεζόδσλ clustering θαη ε 

ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο κε ην κνληέιν πιήξνπο έηνπο. εκαληηθή ζα ήηαλ ε κειέηε 

ηεξαξρηθώλ ηερληθώλ clustering, θαζώο θαη ε ρξήζε θαηλνηόκσλ κεζόδσλ ζην πξόβιεκα 

βειηηζηνπνίεζεο γηα ηελ νξζόηεξε κνληεινπνίεζε ησλ απνζεθώλ κεγάιεο δηάξθεηαο. 
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