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ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1/3)

Μη διασυνδεδεμένα νησιωτικά (ΜΔΝ) 
ηλεκτρικά συστήματα

Διείσδυση ΑΠΕ ~15-20% ετησίως

Υψηλή διείσδυση ΑΠΕ υποδηλώνει 
εμφάνιση απορρίψεων ενέργειας

Δυναμικός περιορισμός, τεχνικά ελάχιστα 
θερμικών μονάδων, εποχικότητα φορτίου

Αναξιοποίητο δυναμικό απορρίψεων 
ενέργειας

Yuan et al. 2017, Renewable 
Energy, 105, 167-74



ΕΙΣΑΓΩΓΗ (2/3)

Αξιοποίηση πλεονάσματος ενέργειας

Εισαγωγή συστημάτων αποθήκευσης 
ενέργειας

Ηλεκτρικές διασυνδέσεις –
ολοκλήρωση ηλεκτρικών δικτύων

Διαχείριση ζήτησης – δεξαμενές 
ελαστικών φορτίων

Σύζευξη χρήσεων / δικτύων 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ (3/3)

Πλέγμα ενέργειας - νερού

Σύζευξη δικτύων ενέργειας και νερού

Στόλος αντλητικών μονάδων / 
συγκροτημάτων  πρόσδοση αυξημένης 
διαχειριστικής ευελιξίας

Αξιοποίηση δυναμικού απορρίψεων 
ενέργειας & μεγιστοποίηση χρήσης ΑΠΕ

Σχήματα αποζημίωσης παρόμοιων 
υπηρεσιών  οικονομικότερη λειτουργία



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1/3)

Ηλεκτρικό σύστημα Κω-Καλύμνου

Ικανό δυναμικό απορρίψεων αιολικής 
ενέργειας σε ετήσια βάση (~16ΜW 
αιολικής ισχύος vs ~40ΜW μέσο φορτίο 
- ~9MW Φ/Β ισχύος)

Τεχνικά ελάχιστα θερμικών μονάδων, 
δυναμικός περιορισμός, προτεραιότητα 
στη Φ/Β παραγωγή

Απόρριψη αιολικής ενέργειας >30% της 
θεωρητικής παραγωγής



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (2/3)

Αντλητικές μονάδες Δήμου 
Τήλου

Πλατφόρμα απομακρυσμένης 
παρακολούθησης και ελέγχου

Ανάλυση προγραμμάτων ένταξης 
και κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας

Διερεύνηση στρατηγικών 
απόκρισης ζήτησης  load 
shifting σε ημερήσια βάση 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (3/3)

Αντλητικές μονάδες Δήμου 
Τήλου

Πλατφόρμα απομακρυσμένης 
παρακολούθησης και ελέγχου

Ανάλυση προγραμμάτων ένταξης 
και κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας

Διερεύνηση στρατηγικών 
απόκρισης ζήτησης  load 
shifting σε ημερήσια βάση



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (1/1)

Προσομοίωση ηλεκτρικού συστήματος Κω-
Καλύμνου (αντιπροσωπευτικό έτος)

Εκτίμηση ωριαίου προφίλ απορρίψεων 
αιολικής ενέργειας & ωριαίας διείσδυσης ΑΠΕ 
σε ετήσια βάση

Ανάλυση μετρήσεων ηλεκτρικής κατανάλωσης 
των δημοτικών αντλιοστασίων Τήλου

Αναπροσαρμογή προφίλ λειτουργίας σε 
επίπεδο εικονικού αντλιοστασίου και σε 
ημερήσια βάση (ντετερμινιστική προσέγγιση)

Ανάκτηση απορρίψεων

Απορρόφηση ΑΠΕ

ΜΑΧ

Curtailment Following

RES Share Following
+



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1/6)

Επεξεργασία αναλυτικών μετρήσεων 
απορροφούμενης ηλεκτρικής ενέργειας

Εισαγωγή εικονικού αντλιοστασίου 
ολοκλήρωση σε ωριαία βάση

Μέγιστη απορροφούμενη ηλεκτρική 
ισχύς 45kW και ετήσια κατανάλωση 
~50MWh

Λειτουργία κατά τη διάρκεια της 
ημέρας  αιχμές κατά τις πρώτες 
μεσημεριανές και βραδινές ώρες 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (2/6)

Προσομοίωση ενεργειακού ισοζυγίου για 
το ηλεκτρικό σύστημα Κω-Καλύμνου

Εκτίμηση ωριαίου προφίλ απορρίψεων 
αιολικής ενέργειας ~14.5GWh σε σύνολο 
~46.1GWh θεωρητικής παραγωγής 

Ικανό δυναμικό απορρίψεων καθόλη τη 
διάρκεια του έτους

Υπολογισμός ωριαίας διείσδυσης ΑΠΕ 
Μέση ωριαία διείσδυση ~14.3% και 
12.7% σε ετήσια βάση



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (3/6)

Ανάπτυξη διεπίπεδης στρατηγικής σωρευτικής 
απόκρισης για το εικονικό αντλιοστάσιο 
διακριτή / ιεραρχική προσέγγιση

Μεγιστοποίησης ανάκτησης απορρίψεων (α) 
και απορρόφησης παραγωγής ΑΠΕ (β)

Λειτουργία σε περιοχή μέγιστης 
απορροφούμενης ισχύος εικονικού 
αντλιοστασίου  μέγιστη διακινούμενη παροχή 
 μείωση χρόνου λειτουργίας ημερησίως

Υπολογισμός ισοδύναμων ωρών λειτουργίας



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (4/6)

Εφαρμογή στρατηγικής για μέγιστη 
απορρόφηση ΑΠΕ (μη λαμβάνοντας υπόψη 
την ανάκτηση απορρίψεων)

Προτεραιοποίηση ωρών της ημέρας για την 
ένταξη του εικονικού αντλιοστασίου

Αναπροσαρμογή του προγράμματος ένταξης 
με στόχο τη μεγιστοποίηση της απορρόφησης 
ΑΠΕ σε ημερήσια βάση

Αύξηση απορροφούμενης παραγωγής από 
ΑΠΕ (20.9% vs 12.8%)



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (5/6)

Εφαρμογή στρατηγικής μέγιστης ανάκτησης 
απορρίψεων (μη λαμβάνοντας υπόψη την 
μεγιστοποίηση ήδη απορροφούμενης ΑΠΕ)

Προτεραιοποίηση ωρών της ημέρας για την 
ένταξη του εικονικού αντλιοστασίου

Αναπροσαρμογή του προγράμματος ένταξης 
με στόχο τη μέγιστη ανάκτηση  εμφάνιση 
παραμένοντος φορτίου άντλησης

Ανάκτηση απορρίψεων  58.6% αντλητικού 
φορτίου εικονικού αντλιοστασίου



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (6/6)

Ικανοποίηση παραμένοντος φορτίου στη βάση 
μέγιστης απορρόφησης ΑΠΕ (ώρες υψηλής 
διείσδυσης)

Συγκέντρωση παραμένοντος φορτίου την 
καλοκαιρινή περίοδο

Συνδυαστική κατανομή αντλητικού φορτίου σε 
ανάκτηση απορρίψεων και απορρόφηση 
μέγιστης παραγωγής ΑΠΕ

Επίτευξη κάλυψης του 65% του αντλητικού 
φορτίου με ΑΠΕ



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ανάκτηση απορρίψεων αιολικής ενέργειας και 
μέγιστη απορρόφηση ΑΠΕ μέσω ευέλικτων 
αντλητικών φορτίων

Πιλοτική εφαρμογή  αποζημίωση σχημάτων 
σωρευτικής εκπροσώπησης διαχείρισης φορτίων

Περαιτέρω ανάπτυξη  βέλτιστη ένταξη 
αντλιοστασίου λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβολή 
υδατικών παραμέτρων (ζήτηση, ποιότητα, κλπ)

Συνδιαχείριση πλέγματος ενέργειας και νερού και 
Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας & Νερού
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