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Πεξίιεςε: 
 
     Ζ δηπισκαηηθή απηή εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα δψζεη ζηνλ αλαγλψζηε ηεο 
κηα ζαθή εηθφλα ησλ κεζφδσλ απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 
ππάξρνπλ ζήκεξα, αλαθέξνληαο εθαξκνγέο απηψλ ζε δηάθνξα πζηήκαηα 
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο αλά ηνλ θφζκν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξώην θεθάιαην 
γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ επηβάινπλ ηελ απνζήθεπζε 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, παξνπζηάδνληαο ελ ζπληνκία φιεο ηηο κεζφδνπο 
απνζήθεπζεο πνπ ζα αλαιπζνχλ ζηα επφκελα θεθάιαηα. ην δεύηεξν 
θεθάιαην παξνπζηάδεηαη αξρηθά ε κέζνδνο απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο κε ππεξαγψγεκα πελία θαη ζηε ζπλέρεηα βιέπνπκε ηα 
απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ ηφζν ζε επίπεδν 
εμνκνίσζεο φζν θαη ζε πξαγκαηηθέο πεξηπηψζεηο. ην ηξίην θεθάιαην 
πεξηγξάθεηαη ε απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε κπαηαξίεο. Αθνχ 
αλαθεξζνχλ νη θαηεγνξίεο ηνπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε ηνπο, γίλεηαη 
κνληεινπνίεζε ησλ κπαηαξηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη δπν 
πξαγκαηηθέο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ απνζήθεπζεο 
ζην δίθηπν ηεο Ακεξηθήο. ην ηέηαξην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ηα ζπζηήκαηα 
απνζήθεπζεο κε ζηξεθφκελεο κάδεο. Αλαθέξνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη 
κεηνλεθηήκαηά ηνπο, θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ.  
     Σέινο πεξηγξάθεηαη ε εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ ζηελ ξχζκηζε ηεο 
ζπρλφηεηαο ηνπ δηθηχνπ. Σν πέκπην θεθάιαην κειεηάεη ηα ζπζηήκαηα 
αληιεζηνηακίεπζεο ζηελ απνζήθεπζεο ελέξγεηαο. Αθνχ γίλεη κηα αλαθνξά 
ζηελ πδξνδπλακηθή ελέξγεηα, ηα θξάγκαηα θαη ηνπο πδξνζηξφβηινπο, 
εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ζην απηφλνκν 
ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Κξήηεο. ην έθην θεθάιαην κειεηάηαη ε 
ρξήζε ησλ ππέξ-ππθλσηψλ ζηελ απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
Τπνινγίδεηαη ε ηζνδχλακε ρσξεηηθφηεηα ζπζηήκαηνο ππέξ-ππθλσηψλ θαζψο 
θαη ε απφδνζε θφξηηζεο θαη εθθφξηηζήο ηνπ. ην έβδνκν θεθάιαην γίλεηαη 
πεξηγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο κε ζπκπηεζκέλν αέξα θαη 
αλαθέξνληαη δπν πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο ησλ κνλάδσλ απηψλ θαζψο θαη 
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εθηηκψκελα κειινληηθά ζρέδηα αλάπηπμεο λέσλ ηέηνησλ κνλάδσλ. ην όγδνν 
θεθάιαην γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ πηζαλή κειινληηθή ρξήζε ησλ 
θπςέισλ πδξνγφλνπ γηα απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ελψ ζην έλαην 
θεθαιαίν γίλεηαη κηα ζχληνκε ζχγθξηζε φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ 
δηαηάμεσλ απνζήθεπζεο βάζε ηελ ηαρχηεηα εθθφξηηζήο ηνπο θαη βάζε ηνπ 
θφζηνπο εγθαηάζηαζεο αλά κνλάδα παξαγφκελεο ελέξγεηαο. Ζ δηπισκαηηθή 
εξγαζία θιείλεη κε έλα θεθάιαην ζην νπνίν κειεηάηαη ε ελζσκάησζε ησλ 
ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ζηνπο ειεγθηέο FACTS ζην επίπεδν 
κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζηηο ζπζθεπέο CUSTOM POWER ζην 
επίπεδν ηεο δηαλνκήο. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 
     Ζ δηπισκαηηθή απηή εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα δψζεη ζηνλ αλαγλψζηε ηεο 
κηα ζαθή εηθφλα ησλ κεζφδσλ απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 
ππάξρνπλ ζήκεξα, αλαθέξνληαο εθαξκνγέο απηψλ ζε δηάθνξα πζηήκαηα 
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο αλά ηνλ θφζκν. Δπεηδή είλαη αδχλαην ζε κηα 
δηπισκαηηθή εξγαζία λα γίλνπλ γηα φιεο ηηο κεζφδνπο απνζήθεπζεο 
ιεπηνκεξείο αλαιχζεηο ηνπ πσο πξνθχπηνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 
εθαξκνγήο ηνπο ζηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο, πξνηηκήζεθε λα 
δνζνχλ απεπζείαο ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπο, πξάγκα πνπ  ηειηθά 
ελδηαθέξεη ηνλ αλαγλψζηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξώην θεθάιαην γίλεηαη κηα 
αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ επηβάινπλ ηελ απνζήθεπζε ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο, παξνπζηάδνληαο ελ ζπληνκία φιεο ηηο κεζφδνπο απνζήθεπζεο πνπ 
ζα αλαιπζνχλ ζηα επφκελα θεθάιαηα. ην δεύηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε 
κέζνδνο απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ππεξαγψγεκα πελία. Αθνχ 
γίλεηαη ζηελ αξρή κηα πεξηγξαθή ησλ ηκεκάησλ πνπ απαξηίδνπλ κηα κνλάδα 
απνζήθεπζεο κε ππεξαγψγηκα πελία, ζηε ζπλέρεηα βιέπνπκε ηα 
απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ ηφζν ζε επίπεδν 
εμνκνίσζεο φζν θαη ζε πξαγκαηηθέο πεξηπηψζεηο. ην ηξίην θεθάιαην 
πεξηγξάθεηαη ε απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε κπαηαξίεο. Αθνχ 
αλαθεξζνχλ νη θαηεγνξίεο ηνπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε ηνπο, γίλεηαη 
κνληεινπνίεζε ησλ κπαηαξηψλ. ηε ζπλέρεηα, πξψηα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά 
ε εθαξκνγή ηεο πξψηεο θαηαλεκεκέλεο κνλάδαο απνζήθεπζεο κε κπαηαξίεο 
NaS θαη ηα νθέιε ηεο ζην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ North Charleston 
ηεο δπηηθήο Virginia θαη κεηά πεξηγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο κηαο 
κνλάδαο 5MVA-2,5MWh ζην πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηδε ην εξγνζηάζην 
αλαθχθισζεο κπαηαξηψλ ζην Vernom ηεο Καιηθφξληαο. ην ηέηαξην θεθάιαην 
πεξηγξάθνληαη ηα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο κε ζηξεθφκελεο κάδεο. 
Αλαθέξνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηά ηνπο, θαζψο θαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Σέινο πεξηγξάθεηαη ε εθαξκνγή ησλ 
ζπζηεκάησλ απηψλ ζηελ ξχζκηζε ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ δηθηχνπ. Σν πέκπην 
θεθάιαην κειεηάεη ηα ζπζηήκαηα αληιεζηνηακίεπζεο ζηελ απνζήθεπζεο 
ελέξγεηαο. Αθνχ γίλεη κηα αλαθνξά ζηελ πδξνδπλακηθή ελέξγεηα, ηα θξάγκαηα 
θαη ηνπο πδξνζηξφβηινπο, εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ελφο ηέηνηνπ 
ζπζηήκαηνο ζην απηφλνκν ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Κξήηεο. ην 
έθην θεθάιαην κειεηάηαη ε ρξήζε ησλ ππέξ-ππθλσηψλ ζηελ απνζήθεπζε 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Τπνινγίδεηαη ε ηζνδχλακε ρσξεηηθφηεηα ζπζηήκαηνο 
ππέξ-ππθλσηψλ θαζψο θαη ε απφδνζε θφξηηζεο θαη εθθφξηηζήο ηνπ. ην 
έβδνκν θεθάιαην γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο κε 
ζπκπηεζκέλν αέξα θαη αλαθέξνληαη δπν πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο ησλ 
κνλάδσλ απηψλ θαζψο θαη εθηηκψκελα κειινληηθά ζρέδηα αλάπηπμεο λέσλ 
ηέηνησλ κνλάδσλ. ην όγδνν θεθάιαην γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ 
πηζαλή κειινληηθή ρξήζε ησλ θπςέισλ πδξνγφλνπ γηα απνζήθεπζε 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ελψ ζην έλαην θεθαιαίν γίλεηαη κηα ζχληνκε ζχγθξηζε 
φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ δηαηάμεσλ απνζήθεπζεο βάζε ηελ ηαρχηεηα 
εθθφξηηζήο ηνπο θαη βάζε ηνπ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο αλά κνλάδα 
παξαγφκελεο ελέξγεηαο. Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία θιείλεη κε έλα θεθάιαην ζην 
νπνίν κειεηάηαη ε ελζσκάησζε ησλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο ελέξγεηαο 
ζηνπο ειεγθηέο FACTS θαη ζηηο ζπζθεπέο CUSTOM POWER. 
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     ην ζεκείν απηφ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο γνλείο κνπ θαη ηα 
αγαπεκέλα κνπ πξφζσπα γηα ηελ ζπκπαξάζηαζή ηνπο φρη κφλν θαηά ηε 
δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, αιιά θαη ζε 
φιε ηελ πνξεία ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην ηκήκα ησλ Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ 
θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πάηξαο. Δπίζεο, ζα 
απνηεινχζε παξάιεςε αλ δελ αλάθεξα θαη ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ 
Καζεγεηή κνπ θ. Γαβξηήι Γηαλλαθφπνπινπ ζηε παξνρή βηβιηνγξαθίαο, κηαο 
θαη γηα ην δήηεκα ηεο απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δελ ππάξρεη 
μεθάζαξα ηφζν ειιεληθή φζν θαη μέλε βηβιηνγξαθία. Σέινο, ζα ήζεια επίζεο 
λα ηνλ επραξηζηήζσ ζεξκά γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ έθαλε έηζη ψζηε λα 
ππάξρεη βέιηηζηε ζπλεξγαζία θαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζπγγξαθήο ηεο 
δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, κηαο θαη απηφ κε βξήθε λα ππεξεηψ ζηνλ 
Διιεληθφ ηξαηφ, πξάγκα πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηε ζπλεχξεζε γηα επίιπζε 
ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο κνπ. 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 
 

 
     Σα πζηήκαηα Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΖΔ) βηψλνπλ ζήκεξα δξακαηηθέο 
αιιαγέο ζηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο, ζαλ ζπλέπεηα ηεο απειεπζέξσζεο ηεο 
αγνξάο. Ζ ζπλερήο αχμεζε ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ θαη νη πςειέο ηνπηθέο 
κεηαθνξέο ελέξγεηαο ζε έλα κεγάιν δηαζπλδεδεκέλν δίθηπν νδεγνχλ ζε πην 
ζχλζεηε θαη ιηγφηεξν αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 
κνλάδεο παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δελ 
κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο λέεο απηέο απαηηήζεηο είηε γηα νηθνλνκηθνχο, 
είηε γηα ηερληθνχο είηε γηα πεξηβαιινληνινγηθνχο είηε αθφκα θαη γηα πνιηηηθνχο 
ιφγνπο. Δπηπιένλ, ε απφηνκε αχμεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ νη νπνίεο 
απαηηνχλ ζηαζεξή ηάζε ζε εχξνο θαη ζπρλφηεηα, έθαλαλ ηελ πνηφηεηα ηεο 
παξερφκελεο ηζρχνο έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα. 
     Όηαλ ζπκβνχλ δηαηαξαρέο ζε έλα ΖΔ, νη ζχγρξνλεο γελλήηξηεο ησλ 
ζηαζκψλ παξαγσγήο δελ είλαη πάληα ηθαλέο λα αληηδξάζνπλ αξθεηά γξήγνξα 
πξνθεηκέλνπ λα θξαηήζνπλ ην ζχζηεκα ζε επζηάζεηα. Δάλ είλαη δηαζέζηκνο 
έλαο πςειήο ηαρχηεηαο ειεγθηήο ελεξγνχ ή άεξγνπ ηζρχνο, ηφηε ε απφξξηςε 
θνξηίνπ ή ν απνζπγρξνληζκφο ησλ γελλεηξηψλ κπνξεί λα απνθεπρζεί θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηεο δηαηαξαρήο απηήο. Έλαο ηέηνηνο ειεγθηήο κπνξεί λα 
επηηεπρζεί κε ηελ ρξήζε ησλ FACTS (Flexible AC Transmission Systems). Σα 
FACTS, είλαη ζηαηηθέο ζπζθεπέο πνπ απνηεινχληαη θπξίσο απφ ειεθηξνληθά 
ηζρχνο, κε ζθνπφ λα παξέρνπλ έιεγρν κεηαμχ ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ 
ζπζηεκάησλ θαη αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο κεηαθνξάο ηζρχνο, ειέγρνληαο ηελ 
ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ ηνπο. Ζ ηδαληθή ιχζε βέβαηα είλαη λα έρνπκε ζπζηήκαηα 
πνπ εθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ζα παξέρνπλ ηαπηφρξνλα γξήγνξε απφζβεζε 
ησλ ηαιαληψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο δηαηαξαρέο θαη ηηο 
απφηνκεο αιιαγέο ηνπ θνξηίνπ, ζα ζπλερίδνπλ πξνζσξηλά ηελ παξνρή 
ηζρχνο θαηά ηελ δηάξθεηα δηαθνπψλ ζηελ κεηαθνξά ή δηαλνκή, ζα δηνξζψλνπλ 
ην επίπεδν ηεο ηάζεο θαη γεληθά ζα ζπκβάιινπλ ζηελ δηαηήξεζε ηεο 
ηζνξξνπίαο ηνπ ΖΔ. Δδψ είλαη πνπ ηα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο παίδνπλ 
έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηαηήξεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ΖΔ θαη ζηε 
πνηφηεηα ηζρχνο. 
     Ζ πξφζθαηε πξφνδνο ηεο έξεπλαο ζηελ ηερλνινγία απνζήθεπζεο θαη ε 
εμέιημε ησλ ειεθηξνληθψλ ηζρχνο, θάλνπλ ην θεθάιαην ηεο απνζήθεπζεο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κηα εθαξκφζηκε ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νινέλα 
θαη απμαλφκελεο αλάγθεο γηα αμηνπηζηία, θαζψο κε ηα ζπζηήκαηα απηά 
πξνσζείηαη ε επζηάζεηα ηνπ ΖΔ θαη βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ηζρχνο ηνπο.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν 

 
 
Ζ ΠΟΤΓΑΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ – 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΚΑΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΤ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 
 
 
 
 
1.1. Λόγνη πνπ επηβάινπλ ηελ απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  
 
     Έλα κεγάιεο ζεκαζίαο πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα, 
είλαη φηη ε απνζήθεπζε κεγάισλ πνζνηήησλ ηεο θαζίζηαηαη δχζθνιε θαη 
αληηνηθνλνκηθή. Ζ ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη θάζε ζηηγκή ζηνπο ειεθηξηθνχο 
ζηαζκνχο είλαη φζε θαη ε εθάζηνηε δήηεζε θνξηίνπ, ελψ ε επηπιένλ 
παξαγσγή ηεο είλαη αλψθειε εθφζνλ δελ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα 
απνζεθεπηεί. Καη επεηδή ε ειεθηξηθή ελέξγεηα γεληθά ζε έλα ΖΔ δελ κπνξεί 
λα απνζεθεπηεί ειεθηξηθά, γελλάηαη ε αλάγθε αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ 
κεηαηξνπήο ηεο ζε κνξθέο πνπ κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ επθνιφηεξα. Έλα 
ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, είλαη φηη κπνξεί λα 
κεηαηξαπεί απνδνηηθά ζε θάπνηα άιιε κνξθή, ε νπνία κπνξεί κε ηε ζεηξά ηεο 
λα απνζεθεπηεί πην εχθνια Έηζη, ε ειεθηξηθή ελέξγεηα κπνξεί βαζηθά λα 
απνζεθεπηεί ειεθηξνκαγλεηηθά, ειεθηξνρεκηθά θαη ππφ κνξθή θηλεηηθήο ή 
δπλακηθήο  ελέξγεηαο. 
     Λφγσ ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο πνπ πξνζθέξεη ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο 
ηεο ελέξγεηαο γηα ηελ αζθαιή θαη δηαξθή ηξνθνδνζία ηεο αγνξάο κε 
νπνηνδήπνηε αγαζφ, ε απνζήθεπζε ειεθηξηζκνχ κπνξεί λα επηθέξεη 
ζεκαληηθά νθέιε θαη ζηελ αζθαιή θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ελφο 
δηαζπλδεδεκέλνπ δηθηχνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ελφο ΖΔ. Μεξηθνί ιφγνη πνπ 
επηβάινπλ ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ απνζήθεπζεο είλαη: 
 
α)Οηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ ΖΔ. Ζ απφηνκε δηαθχκαλζε ηεο δήηεζεο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (αηρκέο θνξηίνπ) θαηά ηε δηάξθεηα κίαο εκέξαο κπνξνχλ 
ηψξα λα θαιπθζνχλ απφ ηελ απνζεθεπκέλε ελέξγεηα ελφο ζηαζκνχ 
παξαγσγήο θαη φρη λα ελεξγνπνηεζεί έλαο ζηαζκφο αηρκήο, ηνπ νπνίνπ ε 
ιεηηνπξγία θνζηίδεη πνιχ 
β)Οηη ε παξαγσγή ησλ κνλάδσλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο δε 
ζπκπίπηεη ρξνληθά πάληα κε ηε δήηεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ θαηαλαισηψλ 
(άξα ε ελέξγεηα πνπ παξάγνπλ πξέπεη λα απνζεθεπηεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 
φηαλ ππάξμεη κεγάιε δήηεζε)  
γ)Απνζήθεπζε ελέξγεηαο, γηα απνθπγή παξαβίαζεο ηερληθψλ ειαρίζησλ ζηηο 
ζεξκηθέο κνλάδεο παξαγσγήο  
δ)Γηα εθκεηάιιεπζε ηεο δηαθνξάο θφζηνπο παξαγσγήο απφ ηηο ζπκβαηηθέο 
κνλάδεο είηε ρσξίο αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο έληαμεο κνλάδσλ, είηε 
κεηαβάιινληαο θάπσο ην πξφγξακκα έληαμεο  
ε)Ζ επηπιένλ πξφνδνο ηεο έξεπλαο ζηηο απνζεθεπηηθέο δηαηάμεηο θαη ε 
αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ ηζρχνο 
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     πλεπψο, ηα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο αλακέλεηαη λα δηεηζδχζνπλ νινέλα 
θαη πεξηζζφηεξν ζηα δίθηπα δηαλνκήο θαζψο ζα κπνξέζνπλ λα ζπκβάιινπλ 
ζηελ απαξαίηεηε ζχγθιηζε παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο θαζψο θαη ζηελ 
επίηεπμε  αμηνπηζηίαο. Δπηπιένλ, ζε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα γίλεη 
θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο αθνχ ηψξα πηα πεξηνξίδεηαη 
ε πηζαλφηεηα κε επαξθνχο ελέξγεηαο ηε ζηηγκή πνπ ζα δεηεζεί, επηηξέπνληαο 
ηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξν καθξνπξφζεζκσλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο θαη 
αλαβάιινληαο θάπνηεο επελδχζεηο επέθηαζεο δηθηχσλ ή ζπκθσλίεο 
αληαιιαγήο ηζρχνο. 
     Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο έρνπλ εληαζεί νη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο 
ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο, θαη ηεο δηάδνζεο ηεο απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο. Οη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ζπλνςίδνληαη ζηνπο εμήο ηνκείο θαη 
επηκέξνπο ζεκεία, φπσο παξνπζηάδνπλ νη κειέηεο ηνπ ζπλδέζκνπ γηα ηηο 
απνζεθεπηηθέο δηαηάμεηο. 
 
α) Καηαζθεπαζηηθά: 
-Υξήζε λέσλ πιηθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή απνζεθεπηηθψλ δηαηάμεσλ 
-Μείσζε ηνπ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαζθεπήο απηψλ ησλ δηαηάμεσλ 
-Μείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ ρξήζε ηέηνησλ 
δηαηάμεσλ αλαθνξηθά κε ηελ αλαθχθισζή ηνπο κεηά ην πέξαο ηεο δηάξθεηαο 
δσήο ηνπο 
-Μείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ απσιεηψλ θαηά ηε κεηαηξνπή ηεο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο ζε θάπνηα άιιε κνξθή θαη ζπλεπψο βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο 
δηαδηθαζίαο απνζήθεπζεο θαη επαλέγρπζεο ηεο ελέξγεηαο ζην δίθηπν 
-Μείσζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ βάξνπο απηψλ ησλ δηαηάμεσλ ψζηε λα 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο 
-Σε δεκηνπξγία ησλ κνληέισλ πξφβιεςεο δηάξθεηαο δσήο θαη ηελ θαηαλφεζε 
κεραληζκψλ γήξαλζεο ηνπο 
-Σελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ δσήο ηνπο 
 
β) Λεηηνπξγία θαη έληαμε ζην δίθηπν: 
-Σε κνληεινπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ δηαηάμεσλ 
-Σε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο απηψλ ησλ δηαηάμεσλ ψζηε λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα 
νθέιε γηα ην δίθηπν 
-Σε ζπλεξγαζία ηέηνησλ δηαηάμεσλ κε ηηο κνλάδεο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 
Δλέξγεηαο ζρεκαηίδνληαο έηζη Τβξηδηθά πζηήκαηα Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, 
ηδηαίηεξα ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ 
 
γ) Ρπζκηζηηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην: 
-Σελ απνηίκεζε ηεο αμίαο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε έλα δίθηπν ε ρξήζε 
θαη πεξαηηέξσ δηάδνζε ησλ απνζεθεπηηθψλ δηαηάμεσλ 
-Σηο αιιαγέο ζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ απαηηνχληαη, ψζηε λα πξνζθέξνληαη 
ηθαλνπνηεηηθά έζνδα γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ επελδχζεσλ ζε απνζεθεπηηθέο 
δηαηάμεηο θαη λα νξίδνληαη νη φξνη ιεηηνπξγίαο ηέηνησλ δηαηάμεσλ 
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1.2. Δθαξκνγέο ησλ απνζεθεπηηθώλ δηαηάμεσλ ζε έλα ΖΔ 
 
     Οη πηζαλέο εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη απνζεθεπηηθέο δηαηάμεηο 
ζε έλα ΖΔ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: 
 
1. Load Leveling: είλαη ε απνζήθεπζε θζελήο πιενλάδνπζαο ελέξγεηαο πνπ 
παξάγεηαη απφ ηηο κνλάδεο βάζεο θαηά ηηο πεξηφδνπο εθηφο αηρκήο θαη ε 
ρξεζηκνπνίεζή ηεο ζε πεξηφδνπο αηρκήο θνξηίνπ, αληί ηεο ρξήζεο ησλ 
αθξηβψλ κνλάδσλ. Ζ εθαξκνγή απηή αθνξά ην ζηάδην παξαγσγήο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο. 
3. Transmission Voltage Regulation: είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ηηκήο ηεο ηάζεο 
κεηαθνξάο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα πξνθαζνξηζκέλα φξηα δηαθχκαλζεο, ηφζν 
θαηά ηε κεηαθνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο φζν θαη ζηα ζεκεία ηνπ θνξηίνπ. 
Αθνξά ην ζηάδην κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  
4. Power Quality Improvement: Γηαθξίλεηαη ζε κηθξήο δηάξθεηαο βειηίσζε 
πνηφηεηαο ηζρχνο ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ εμνκάιπλζε βπζίζεσλ ηάζεσο, 
αηρκψλ ηάζεσο θαη δηαθνπψλ ξεχκαηνο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ κεξηθά sec 
κέρξη κεξηθά min, γηα απαηηήζεηο ηζρχνο < 1MW θαη ρξφλν κεξηθψλ ιεπηψλ 
θαη ζε κεγάιεο δηάξθεηαο βειηίσζε πνηφηεηαο ε νπνία ζρεηίδεηαη κε φηη θαη ε 
πξνεγνχκελε, αιιά γηα απαηηήζεηο ηζρχνο > 1MW γηα ρξνληθή δηάξθεηα 1-2 
ψξεο. 
5. Spinning Reserve: νλνκάδεηαη θαη ζηξεθφκελε εθεδξεία. Δίλαη ε δηαηήξεζε  
κέξνπο ηεο παξαγσγήο ηζρχνο απφ ηηο κνλάδεο θαη ε παξνρή ηεο ζε έθηαθηεο 
ρξνληθέο ζηηγκέο (π.ρ. ιφγν βιάβεο κηαο γελλήηξηαο ηεο κνλάδαο), 
πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε αδηάιεηπηε παξνρήο ηζρχνο ζηνπο πειάηεο κηαο 
ειεθηξηθήο εηαηξίαο. Ζ εθαξκνγή απηή απαηηεί απνζήθεπζε ηζρχνο ηεο ηάμεο 
ησλ 10-100MW γηα παξνρή ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο < 30 min. 
6. Black-start error: είλαη ε ηθαλφηεηα ελφο εξγνζηαζίνπ λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία 
κεηά απφ ηελ πιήξε απνθνπή ηνπ απφ ην δίθηπν ιφγν θάπνηνπ ζθάικαηνο. 
Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη κεξηθέο κνλάδεο παξαγσγήο (φπσο γηα παξάδεηγκα νη 
ππξεληθέο κνλάδεο) απαηηνχλ κηα πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα λα 
επαλεθθηλεζνχλ κεηά απφ έλα ζθάικα. Ζ απαηηνχκελε απηή ελέξγεηα γηα ηελ 
επαλεθθίλεζή ηεο ζα δίλεηαη ηψξα απφ ηελ απνζεθεπφκελε. 
7. Transmission & Distribution System Stability: Αθνξά ηελ δηαηήξεζε ηεο 
επζηάζεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο θαη ηελ απνηξνπή ηεο 
θαηάξξεπζήο ηνπ, δηαηεξψληαο φια ηα ζηνηρεία ηεο γξακκήο ζπγρξνληζκέλα 
κεηαμχ ηνπο. Γηα ηελ εθαξκνγή απηή απαηηείηαη ηζρχο >100ΜW γηα ρξνληθή 
δηάξθεηα κεξηθψλ sec. 
8. Frequency Control: είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ζπρλφηεηαο ζηελ νλνκαζηηθή ηεο 
ηηκή 50 ή 60 Hz. 
9. Generation Capacity Deferral: είλαη ε ηθαλφηεηα κηαο κνλάδαο λα αλαβάιεη 
ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 
ηξνθνδνηψληαο ηηο ππάξρνπζεο κνλάδεο απφ άιιεο πεγέο. Ζ εθαξκνγή απηή 
απαηηεί 10-100MW γηα 2-4 ψξεο. 
10. Transmissions Facility Deferral: είλαη ε ηθαλφηεηα κηαο κνλάδαο λα 
αλαβάιεη ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ γξακκψλ κεηαθνξάο θαη κεηαζρεκαηηζηψλ, 
ηξνθνδνηψληαο ηηο ππάξρνπζεο κνλάδεο απφ άιιεο πεγέο.  
11. Distribution Facility Deferral: είλαη ε ηθαλφηεηα κηαο κνλάδαο λα αλαβάιεη 
ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ γξακκψλ δηαλνκήο θαη κεηαζρεκαηηζηψλ, 
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ηξνθνδνηψληαο ηηο ππάξρνπζεο κνλάδεο απφ άιιεο πεγέο. Ζ εθαξκνγή απηή 
απαηηεί πεξίπνπ 1MW γηα 1-3 ψξεο. 
12. Renewable Energy Management 
13. Υξήζε απνζεθεπκέλεο ελέξγεηαο γηα θάιπςε ηεο δήηεζεο, ιφγσ έιιεηςεο 
ηθαλφηεηαο παξαγσγήο ησλ δηαζέζηκσλ κνλάδσλ 
14. Απφζβεζε ηαιαληψζεσλ ζηηο ζχγρξνλέο γελλήηξηεο κεηά απφ ζθάικα 
15. Πεξηνξηζκφο απσιεηψλ δηθηχνπ ιφγσ ηεο παξνρήο ηζρχνο ζε πνιχ ηνπηθφ 
επίπεδν 
16. Απνθπγή ή κεηάζεζε επελδχζεσλ ελίζρπζεο δηθηχνπ, δηαλνκήο εηδηθά αλ 
ππάξρεη ζπλδπαζκφο ηεο δηάηαμεο απνζήθεπζεο κε θάπνηαο κνξθήο 
παξαγσγήο απφ κνλάδεο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο  
 
     Οη ρξνληθνί νξίδνληεο γηα ηε ρξήζε ησλ απνζεθεπηηθψλ δηαηάμεσλ γηα κία 
απφ ηηο παξαπάλσ δπλαηέο εθαξκνγέο ηνπο ρσξίδνπλ ηηο δηαηάμεηο 
απνζήθεπζεο ζε: 
 
α) Γηαηάμεηο Βξαρππξφζεζκεο απνζήθεπζεο: 
Πξφθεηηαη γηα ηηο δηαηάμεηο απνζήθεπζεο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ή λα 
απνξξνθήζνπλ ελέξγεηα γηα πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (ιίγα 
δεπηεξφιεπηα έσο κεξηθά ιεπηά). Σππηθέο εθαξκνγέο απηνχ ηνπ είδνπο είλαη ε 
αδηάιεηπηε παξνρή ηζρχνο θαη ε επζηάζεηα ιεηηνπξγίαο ελφο ΖΔ. 
 
β) Γηαηάμεηο Μεζνπξφζεζκεο απνζήθεπζεο: 
Αθνξά δηαηάμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ρξνληθνχο νξίδνληεο απφ κεξηθά 
ιεπηά σο κεξηθέο ψξεο. Σέηνηνπ είδνπο εθαξκνγέο είλαη ε δηαρείξηζε 
ελέξγεηαο απφ κνλάδεο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, ε ελίζρπζε ηεο 
παξνρήο ζηξεθφκελεο εθεδξείαο θαη ε δηαρείξηζε παξερφκελεο ηζρχνο ζηνπο 
θαηαλαισηέο. 
 
γ) Γηαηάμεηο Μαθξνπξφζεζκεο απνζήθεπζεο: 
Αθνξά δηαηάμεηο απνζήθεπζεο απφ αξθεηέο ψξεο κέρξη βδνκάδα θαη κήλεο. 
Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ εμνκάιπλζε ηεο δήηεζεο κεηαμχ σξψλ αηρκήο 
θαη κε αηρκήο ή ηελ ηθαλνπνίεζε δήηεζεο αηρκήο έρνληαο απνζεθεχζεη 
ελέξγεηα ζε πεξηφδνπο ρακειήο δήηεζεο. 
 
 
1.3. πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ κεζόδσλ απνζήθεπζεο 
 
     Όπσο είπακε αξρηθά, ε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 
δελ κπνξεί λα απνζεθεπζεί σο έρεη κε ζπλέπεηα λα κεηαηξέπεηαη ζε θάπνηα 
άιιε κνξθήο ελέξγεηα ε νπνία είλαη επθνιφηεξν λα απνζεθεπηεί θαη λα 
κεηαηξαπεί πάιη πίζσ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα κε ηηο αληίζηνηρεο απψιεηεο 
κεηαηξνπήο. Ζ θπθιηθή απφδνζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ζπκβνιίδεηαη κε „μ‟. Ζ 
αλαγθαία ζπλζήθε γηα λα είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκε ε απνζήθεπζε ελέξγεηαο 
γηα θάπνηεο απφ ηηο παξαπάλσ εθαξκνγέο, αγλνψληαο ην θφζηνο 
εγθαηάζηαζήο ηεο, είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηεο εμίζσζεο: 
 

lowCost

highCost

_

_
     (1.1) 
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φπνπ: Cost_low ην θφζηνο γηα ηελ απνζήθεπζε ελέξγεηαο θαη Cost_high ην 
φθεινο απφ ηελ ρξήζε ηεο απνζεθεπκέλεο ελέξγεηαο.  
 
     Γηα λα είλαη πιήξσο νηθνλνκηθά βηψζηκε ε εγθαηάζηαζε απνζήθεπζεο 
ελέξγεηαο ζα πξέπεη ε σθέιεηα απφ ηελ απνζήθεπζε λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα 
απνπιεξψλεηαη ζε ινγηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ε επέλδπζε γηα ηελ πξνκήζεηα 
θαη ζπληήξεζε ηεο απνζεθεπηηθήο δηάηαμεο.  
Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ζχλνςε ησλ κεζφδσλ απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο γηα επαλαδηάζεζή ηεο ζην δίθηπν δηαλνκήο ελψ ζηα επφκελα 
θεθάιαηα αλαπηχζζεηε μερσξηζηά ε θάζε κέζνδνο.  
     Σα δηάθνξα κέζα απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηεξίδνπλ ηε 
ιεηηνπξγία ηνπο ζε κεηαηξνπή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε ρεκηθή, καγλεηηθή 
ή δπλακηθή ελέξγεηα θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ εθ λένπ κεηαηξνπή ηεο ελέξγεηαο 
απηήο ζε ειεθηξηθή. Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηηο δηάθνξεο κνξθέο 
ελέξγεηαο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πξνθεηκέλνπ 
λα απνζεθεπηεί θαζψο θαη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα δηάηαμεο γηα θάζε 
κνξθή κεηαηξνπήο. 
 

Π Η Ν Α Κ Α   1 

Μνξθή κεηαηξνπήο Αληηπξνζσπεπηηθή δηάηαμε 

Ζιεθηξηθή Ππθλσηέο θαη ππέξ-ππθλσηέο 

Μαγλεηηθή Τπεξαγψγηκα πελία - Superconducting 
Magnetic Energy Storage systems (SMES) 

Υξήζε κεραληθήο ελέξγεηαο 
(δπλακηθή ή πεξηζηξνθή) 

Αληιεζηνηακίεπζε (PHS) 

πζηήκαηα κε πκπηεζκέλν αέξα (CAES) 

ηξεθφκελνη θφλδπινη (Flywheels) 

Υεκηθέο κέζνδνη Μπαηαξίεο, κπαηαξίεο ξνήο, πξνρσξεκέλνπ 
ηχπνπ κπαηαξίεο (BESS) 

 
     Αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε εθαξκνγή, ρξεηάδεηαη θαη κία απνζεθεπηηθή 
δηάηαμε κε θαηάιιειεο ηδηφηεηεο. Πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί πνην 
απνζεθεπηηθφ κέζν είλαη θαηάιιειν γηα θάζε πεξίπησζε εθαξκνγήο, 
ρξεηάδεηαη λα εμεηαζηεί κηα επξεία γθάκα απνζεθεπηηθψλ δηαηάμεσλ. Ο 
πίλαθαο 2 παξαθάησ παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 
δηαθφξσλ απνζεθεπηηθψλ δηαηάμεσλ, φζνλ αθνξά εθαξκνγέο ηζρχνο θαη 
ελέξγεηαο αιιά θαη ηηο ζπλεζηζκέλεο ηνπο εθαξκνγέο. Έλα ζρεηηθφ δηάγξακκα 
γηα ηα ηππηθά κεγέζε ησλ απνζεθεπηηθψλ δηαηάμεσλ, ηηο ηππηθέο εθαξκνγέο 
ηνπο θαη ηελ σξηκφηεηα ηνπο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 1 παξαθάησ, ελψ ην 
ζρήκα 2 παξνπζηάδεη ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα ρξήζεο ησλ δηαθφξσλ 
απνζεθεπηηθψλ δηαηάμεσλ. 
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ρ.1 Μέγεζνο, εθαξκνγέο θαη ηερλνινγηθή σξηκφηεηα ησλ δηάθνξσλ κεζφδσλ 

απνζήθεπζεο 

 
 
 

 
ρ.2 Απαηηήζεηο ηζρχνο θαη ρξνληθήο δηάξθεηαο απνζήθεπζεο γηα δηάθνξεο 

εθαξκνγέο ησλ ΖΔ 

 
 
 



 24 

1.3.1. πζηήκαηα απνζήθεπζεο κε κπαηαξίεο  
 
     Γηα ην έλα ηξίην ηνπ πιεζπζκνχ ηεο γεο πνπ αθφκε δελ είλαη ζπλδεδεκέλν 
κε έλα δίθηπν παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε κπαηαξία παξακέλεη ν 
βαζηθφο θνξέαο ελεξγεηαθήο απνζήθεπζεο. Οη κπαηαξίεο είλαη κηα απφ ηηο πην 
νηθνλνκηθέο, δηαζέζηκεο, απνδνηηθέο θαη ψξηκεο ηερλνινγίεο απνζήθεπζεο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κηαο θαη είλαη ε γεξαηφηεξε φισλ ηνπο. Βαζίδνληαη ζηελ 
απνζήθεπζε ηεο ελέξγεηαο κε ειεθηξνρεκηθφ ηξφπν. Έλα ζχζηεκα κε 
κπαηαξίεο απνηειείηαη απφ έλα ζεη ρακειήο ηάζεο-ηζρχνο θπηηάξσλ 
(κπαηαξίεο) ηα νπνία ζπλδένληαη ζε ζεηξά ή παξάιιεια γηα λα πεηχρνπλ ηα 
επηζπκεηά ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη κπαηαξίεο "θνξηίδνληαη" φηαλ 
πθίζηαληαη κηα εμσηεξηθή ρεκηθή αληίδξαζε ππφ ηελ επίδξαζε κηαο δηαθνξάο 
δπλακηθνχ ζηνπο αθξνδέθηεο ηνπο. Απηέο απνδίδνπλ πίζσ ηελ απνζεθεπκέλε 
ελέξγεηα, ή αιιηψο εθθνξηίδνληαη, φηαλ αληηζηξαθεί ε ρεκηθή απηή αληίδξαζε. 
Δπεηδή νη κπαηαξίεο δηαηεξνχλ κηα dc δηαθνξά δπλακηθνχ ζηα άθξα ηνπο, 
είλαη αλαγθαία ε κεηαηξνπή ηεο ζε ac, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 
επηθνηλσλία κε ην ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ην θεθάιαην 3 ζα δνχκε 
αλαιπηηθά ηα είδε ησλ κπαηαξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα, ηελ αξρή 
ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη εθαξκνγέο ηνπο ζε πξαγκαηηθά ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο. 
 
 
1.3.2. πζηήκαηα απνζήθεπζεο κε ππέξ-ππθλσηέο θαη ππεξαγώγηκα 
πελία 
 
     Οη κνλάδεο ππέξ-ππθλσηψλ έρνπλ ρσξεηηθφηεηα ηζρχνο θαη ελέξγεηαο 
ρηιηάδεο θνξέο κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ ζπκβαηηθψλ ππθλσηψλ θαη είλαη 
ηθαλνί λα παξέρνπλ ηζρχ ηεο ηάμεο ησλ 100kW, ελψ ε ελέξγεηά ηνπο είλαη 
δπλαηφ λα δηνρεηεπηεί απφ θιάζκαηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ έσο θαη  έλα ιεπηφ. 
Οη δηαηάμεηο ππεξαγψγηκσλ πελίσλ, ζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηε ρξήζε 
ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππεξαγψγηκσλ πιηθψλ γη‟ απηφ θαη απαηηνχλ ζεκαληηθέο 
πνζφηεηεο ςχμεο. Απηέο νη δηαηάμεηο κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ έσο θαη 2MW 
κέζα ζε ιίγνπο θχθινπο ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο. Καη νη δχν ηχπνπ 
δηαηάμεηο, θαη εηδηθά απηέο ησλ ππεξαγψγηκσλ πελίσλ, απνηεινχλ κηα 
απνηειεζκαηηθή ιχζε ζε παξνρή πνηφηεηαο ηζρχνο ζηα δίθηπα δηαλνκήο. 
Μάιηζηα, ππάξρνπλ εηαηξίεο ζηηο Ζ.Π.Α. νη νπνίεο δηαζέηνπλ ηέηνηνπ είδνπο 
κεηαθεξφκελεο κνλάδεο ζε containers γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε δηάθνξεο 
πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ.  Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηάηαμεο ησλ ππεξαγψγηκσλ 
πελίσλ είλαη ηέηνηα ψζηε λα εκθαλίδνπλ ζρεδφλ κεδεληθή αληίζηαζε ζηηο πνιχ 
ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη λα νδεγνχλ ηνλ ειεθηξηζκφ, ζρεδφλ ρσξίο 
απψιεηεο, ζε ζπζηήκαηα εηδηθά ζρεδηαζκέλα ψζηε λα „εγθισβίδνπλ‟ 
απνηειεζκαηηθά ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα κέζα ζε έλα καγλεηηθφ πεδίν. 
Πξφζθαηεο παξνπζηάζεηο εθαξκνγψλ δηαλνκήο ελέξγεηαο ζηηο Ζ.Π.Α θαη ζηελ 
Δπξψπε δείρλνπλ φηη θαη ηα ππεξαγψγηκα πελία ζα κπνξνχζαλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο, εηδηθά φπνπ 
ππάξρεη ήδε θαηάιιειε ππνδνκή ςχμεο. Σα πξψηκα ππεξαγψγηκα πιηθά γηα 
λα απνδψζνπλ ρξεηάδνληαη θξπνγφλν ςχμε ε φπνηα έρεη κεγάιν θφζηνο. 
Σειεπηαία εκθαλίζηεθαλ πςειήο ζεξκνθξαζίαο ππεξαγσγνί (High 
Temperature Superconductors, HTS)  νη νπνίνη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 
ζε ζεξκνθξαζίεο ζχκθσλεο κε ηε βηνκεραληθά ηππνπνηεκέλε ςχμε πγξνχ 
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αδψηνπ, πεξηζζφηεξν ζπκθέξνπζα απφ ηελ θξπνγφλν ςχμε. Λφγσ απηνχ ηνπ 
γεγνλφηνο αξθεηέο ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ θαηαθέξεη λα 
θπθινθνξήζνπλ ζην εκπφξην ππεξαγψγηκα θαιψδηα θαη ηαηλίεο.  
     ην επφκελν θεθάιαην κειεηνχληαη πιήξσο ηα ζπζηήκαηα ππεξαγψγηκσλ 
πελίσλ, ελψ ζην θεθάιαην 6 κειεηνχληαη ηα ζπζηήκαηα ππέξ-ππθλσηψλ. 
 
 
1.3.3. ηξεθόκελεο κάδεο - θόλδπινη 
 
     Οη ζηξεθφκελεο κάδεο ή ζθφλδπινη (flywheels), αλακέλεηαη λα έρνπλ 
εθαξκνγέο παξνρήο ηζρχνο θαη ελέξγεηαο γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη 
θπξίσο γηα ηελ παξνρή εθεδξείαο θαη φρη ηφζν γηα ηελ παξνρή ελέξγεηαο. Ζ 
ελέξγεηα πνπ απνζεθεχεηαη κε ηελ πεξηζηξνθή κίαο ζηξεθφκελεο κάδαο ζε 
πςειή ηαρχηεηα, κπνξεί λα κεηαηξαπεί μαλά ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα κε ηε 
ζχλδεζε ηεο κάδαο ζε κηα γελλήηξηα. H θηλεηηθή ελέξγεηα κηαο κάδαο πνπ 
πεξηζηξέθεηαη είλαη αλάινγε ηεο ξνπήο αδξάλεηαο θαη ηνπ ηεηξαγψλνπ ηεο 
γσληαθήο ηαρχηεηάο ηνπ: 

  Δθ=
2

..
2

1
I      

 
φπνπ:  Δθ= θηλεηηθή ελέξγεηα, Η= ξνπή αδξάλεηαο κάδαο ζηξνθέα θαη σ= 
γσληαθή ηαρχηεηα ηνπ ζηξνθέα  
 
     Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζην ζρεδηαζκφ ησλ ζηξεθφκελσλ καδψλ ε έκθαζε 
έρεη κεηαηνπηζηεί απφ ην ζρεδηαζκφ ηεο γεσκεηξίαο ηεο κάδαο ζηελ 
πξνζπάζεηα λα επηηεπρζνχλ πςειέο πεξηζηξνθηθέο ηαρχηεηεο. Σαρχηεηεο 
κέρξη 40.000 rpm έρνπλ ήδε επηηεπρζεί, ελψ κέρξη 60.000 rpm πξνβιέπνληαη 
γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο. Ο ρξφλνο εθθφξηηζεο απηψλ ησλ δηαηάμεσλ 
θπκαίλεηαη κεηαμχ ιίγσλ sec θαη κέρξη 15-30 min, βνεζψληαο, πεξηζζφηεξν 
απφ ηηο κπαηαξίεο, ζε εθαξκνγέο ηζρχνο παξά ελέξγεηαο. Αληίζεηα απφ ηηο 
κπαηαξίεο, ηα ζπζηήκαηα ζηξεθφκελσλ καδψλ δελ είλαη επαίζζεηα ζηε 
ζεξκνθξαζία θαη ε απφδνζή ηνπο κπνξεί λα θηάζεη σο θαη 80-90% ρσξίο 
ηδηαίηεξε πηψζε ηεο κε ην ρξφλν δσήο ηνπο, ν νπνίνο θηάλεη ηα 15-20 ρξφληα 
(γηα ρξήζε ζε πςειέο ηαρχηεηεο). Πιενλεθηνχλ ζην φηη απαηηνχλ κηθξφ θφζηνο 
ζπληήξεζεο θαη εγθαηάζηαζεο. 
 
 
1.3.4. πζηήκαηα απνζήθεπζεο κε ζπκπηεζκέλν αέξα (CAES) 
 
     Ζ βαζηθή ηδέα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη αέξαο κπνξεί λα ζπκπηεζηεί ζηα 800 
σο 1600psi ζε εηδηθέο γεσινγηθέο δνκέο θαη αθνχ απνζπκπηεζηεί,  κπνξεί λα 
παξάγεη ειεθηξηζκφ θηλψληαο έλαλ αεξηνζηξφβηιν. πκπίεζε ηνπ αέξα κπνξεί 
λα γίλεη π.ρ. θαηά ηε δηάξθεηα θνηιάδσλ θνξηίνπ θαη απνζπκπίεζε θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ αηρκψλ ηνπ θνξηίνπ. Λφγσ ηεο εηδηθήο γεσινγηθήο δνκήο πνπ 
απαηηείηαη ππφζηξσκα νξπθηνχ άιαηνο, κφλν δχν ηέηνηεο εγθαηαζηάζεηο 
ππάξρνπλ παγθνζκίσο, ε κία ζην McIntosh, Alabama ηεο Ζ.Π.Α (110MW) θαη 
ε άιιε ζηε Γεξκαλία ζην Huntorf (290MW). Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο παξνπζηάδεηαη ζε γεληθέο γξακκέο ζην παξαθάησ ζρήκα. 
Πξφζθαηε είλαη θαη ε πξνζπάζεηα κείσζεο ηεο απαηηνχκελεο ηζρχνο θαη ηεο 
πην επέιηθηεο εθαξκνγήο ηέηνησλ δηαηάμεσλ κε ηε κνξθή Tranpsortable-CAES 



 26 

ή micro-CAES γηα ηελ εθκεηάιιεπζε αηνιηθήο παξαγσγήο, ελψ λέεο 
εγθαηαζηάζεηο απηήο ηεο κνξθήο εγθαζίζηαληαη ζηηο Ζ.Π.Α. 
 

 
 

ρ.3 Γηάγξακκα ιεηηνπξγίαο κνλάδαο CAES 

 
 
1.3.5. Αληιεζηνηακίεπζε (Pump-Hydro Storage, PHS) 
 
     Ζ πην δηαδεδνκέλε ηδέα γηα ηε καδηθή απνζήθεπζε ελέξγεηαο είλαη ε ρξήζε 
κνλάδσλ αληιεζηνηακίεπζεο. Ζ γεληθή ηδέα ηεο αληιεζηνηακίεπζεο είλαη ε 
εμήο: ζε κία δεμακελή βξίζθεηαη απνζεθεπκέλε κία πνζφηεηα λεξνχ. Όηαλ 
δεηεζεί ηζρχο ην λεξφ κπνξεί λα πέζεη ζε κία ρακειφηεξα ηνπνζεηεκέλε 
(δεχηεξε) δεμακελή κε ηε βνήζεηα πδξνζηξφβηινπ, ελψ φηαλ δελ ππάξρεη πηα 
δήηεζε ηζρχνο κπνξεί κε αληιίεο λα νδεγεζεί μαλά πίζσ ζηελ πξψηε 
(ςειφηεξε) δεμακελή. Έλα ζχζηεκα αληιεζηνηακίεπζεο απνηειείηαη απφ ηα 
εμήο κέξε: κία αλψηεξε δεμακελή (First Reservoir), αγσγνί λεξνχ (Penstock), 
αληιία, πδξνζηξφβηινο, ζηξφβηινη αληηζηξέςηκεο θνξάο (Reversible Turbines) 
θαη κία θαηψηεξε, δεχηεξε δεμακελή (Second Reservoir) ε νπνία κπνξεί λα 
είλαη αθφκε θαη ε ζάιαζζα. Αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
αληιεζηνηακίεπζεο παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 
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ρ.4 χζηεκα αληιεζηνηακίεπζεο 

 

     Παξφιν φκσο πνπ ε αληιεζηνηακίεπζε κπνξεί λα δψζεη πςειή 
ρσξεηηθφηεηα ελέξγεηαο ζε ρακειφ θφζηνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη φζν ζα ήηαλ 
αλακελφκελν. Ο ιφγνο είλαη αθελφο κελ ε εμεηδηθεπκέλε πεξηνρή πνπ 
ρξεηάδεηαη γηα λα θαηαζθεπαζηεί ε εγθαηάζηαζε θαη αθεηέξνπ δε ν ρξφλνο 
πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία θαη λα απειεπζεξσζεί ε 
απνζεθεπκέλε ελέξγεηα, αθνχ αλ ε αληιία δελ ιεηηνπξγεί ήδε ρξεηάδεηαη 
ρξφλνο εθθίλεζεο. Γηα απηφ, σο επί ην πιείζηνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 
εγθαηαζηάζεηο ελέξγεηαο κεγάιεο θιίκαθαο. Παγθνζκίσο είλαη δηαζέζηκα 
πάλσ απφ 90GW ηζρχνο απφ αληιεζηνηακίεπζε.  
 
 
1.4. Μνληεινπνίεζε απνζεθεπηηθώλ δηαηάμεσλ 
 
     Γηα λα κειεηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο ησλ απνζεθεπηηθψλ δηαηάμεσλ γηα 
παξνρή ζηξεθφκελεο εθεδξείαο, γηα εμνκάιπλζε ηεο δήηεζεο θαη 
εμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ, ζα πξέπεη λα γίλεη θαηάιιειε κνληεινπνίεζή ηνπο 
ζρεηηθά κε δηάθνξνπο ξπζκνχο αληαιιαγήο ελέξγεηαο. Ζ κνληεινπνίεζε ηνπο 
ζα πξέπεη λα δίλεη απάληεζε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 
 
1. Πνηα είλαη ε κέγηζηε πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ ε ππφ κειέηε απνζεθεπηηθή 
δηάηαμε κπνξεί λα αληαιιάμεη κε ην δίθηπν ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν θφξηηζεο-
εθθφξηηζεο θαη πνην ρξνληθφ δηάζηεκα απαηηείηαη γηα ηελ θφξηηζε-εθθφξηηζε 
ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο ελέξγεηαο. ηηο πεξηζζφηεξεο απνζεθεπηηθέο 
δηαηάμεηο ηα παξαπάλσ πεξηγξαθφκελα κεγέζε δελ είλαη αλάινγα 
2. Πνην ην πεξηερφκελν ηεο απνζεθεπηηθήο δηάηαμεο ζην επφκελν ρξνληθφ 
δηάζηεκα, αλάινγα κε ην εάλ ρξεζηκνπνηήζεθε ή απνζεθεχηεθε ελέξγεηα ζηηο 
πξνεγνχκελεο ρξνληθέο πεξηφδνπο 
3. Πνηα ε κέγηζηε ηζρχο πνπ κπνξεί λα απνζεθεπηεί ή λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 
έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξήο δηάξθεηαο Γt. 
4. Πσο κεηαβάιιεηαη ε πνζφηεηα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα 
απνζεθεπηεί αλ κεηαβιεζεί ην αξρηθφ πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηεο 
απνζεθεπηηθήο δηάηαμεο. Καη απηφ, γηαηί ζε θάπνηεο πεξηφδνπο, ιφγσ έιιεηςεο 
πεξηερνκέλνπ ή ππέξβαζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο απνζεθεπηηθήο δηάηαμεο, 
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είλαη αλαγθαίν λα κεηαβιεζεί ην αξρηθφ πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηεο 
απνζεθεπηηθήο δηάηαμεο. 
 
     Δηδηθφηεξα γηα ηηο κπαηαξίεο, ν ξπζκφο θφξηηζεο θαη εθθφξηηζεο φρη κφλν 
θαζνξίδεη ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα ζηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ε πιήξεο θφξηηζε 
αιιά θαη ηελ ηειηθή ελέξγεηα πνπ απνζεθεχεηαη ή απνδίδεηαη απφ ηελ δηάηαμε 
απηή. Αληίζεηα ζηνπο ζθνλδχινπο, ην γηλφκελν ηζρχνο επί ρξφλν θφξηηζεο ή 
εθθφξηηζεο δελ παξέρεη ηελ ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα απνζεθεπηεί ή λα 
απνδνζεί απφ απηνχο. 
     Οη παξαθάησ εμηζψζεηο είλαη θαη νη γεληθέο εμηζψζεηο γηα θάζε κνξθή 
απνζήθεπζεο αλ δελ ππάξρεη θακία άιιε πιεξνθνξία γηα ηελ απνζεθεπηηθή 
δηάηαμε θαη είλαη νη γεληθέο εμηζψζεηο πνπ αξθεηνί εξεπλεηέο γηα ιφγνπο 
απιφηεηαο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ζηηο κειέηεο ηνπο. 
 
α) Φόξηηζε: 
 

                               Δ(t + Γt) = E(t) + nch.Pch(t).Γt                       (1.2) 
 

                                     )()(0 tStoretP
MAX

ch
                             (1.3) 

 

                          
tn

tEtC
PtStore

ch

MAX

AV

ch

MAX






.

)()(
,min)(                 (1.4) 

φπνπ: 
nch = ε απφδνζε ηεο δηάηαμεο κεηαηξνπήο ελέξγεηαο απφ ην δίθηπν θαηά ηε 
θφξηηζε 
CMAX(t) = ε ελεξγεηαθή ρσξεηηθφηεηα ηεο απνζεθεπηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ 
εμεηαδφκελε ρξνληθή ζηηγκή 
Γt = ε δηάξθεηα ηνπ δηαζηήκαηνο γηα ηελ πξνζνκνίσζε ιεηηνπξγίαο 
Pch(t) = ε ηζρχο πνπ απνξξνθάηαη απφ ην δίθηπν θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα Γt, 
ε νπνία πεξηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηε ζρέζε (1.3) απφ ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο 
StoreMAX(t). Απηή ε κεηαβιεηή ζπκβνιίδεη ην φξην γηα ηελ ελέξγεηα πνπ κπνξεί 
λα απνξξνθεζεί απφ ην δίθηπν. Σν φξην απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ ειάρηζηε 

ηηκή κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο AV

ch
P , ε νπνία απνηειεί ηελ ειάρηζηε ηζρχ κεηαμχ 

α) ηεο ηζρχνο ηνπ κεηαηξνπέα θαη ηεο κέγηζηεο ηζρχνο πνπ κπνξεί λα 
απνδερζεί ε απνζεθεπηηθή δηάηαμε ιφγσ ηεο θαηαζθεπήο ηεο θαη β) ηεο 
δηαζέζηκεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο απνζεθεπηηθήο δηάηαμεο. 
 

β) Εθθόξηηζε: 
 

     ηελ πεξίπησζε ηεο εθθφξηηζεο, νη αληίζηνηρεο καζεκαηηθέο ζρέζεηο 
δίλνληαη απφ ηηο εμηζψζεηο (1.5), (1.6), (1.7) νη νπνίεο πξνθχπηνπλ θαη‟ 
αληηζηνηρία απφ ηηο πξνεγνχκελεο ζρέζεηο θαη είλαη: 
 

                               Δ(t + Γt) = E(t) – ndisch.Pdisch(t).Γt                       (1.5) 
 

                                      )()(0 tDischtP
MAX

disch
                               (1.6) 
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,min)(                        (1.7) 

 
φπνπ: 
ndisch = ε απφδνζε ηεο δηάηαμεο κεηαηξνπήο ελέξγεηαο θαηά ηελ εθθφξηηζε 
Γt = ε δηάξθεηα ηνπ δηαζηήκαηνο γηα ηελ πξνζνκνίσζε ιεηηνπξγίαο 
Pdisch(t) = ε ηζρχο πνπ απνδίδεηαη ζην δίθηπν θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα Γt, ε 
νπνία πεξηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηε ζρέζε (1.6) απφ ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο 
DischMAX(t). Απηή ε κεηαβιεηή ζπκβνιίδεη ην φξην γηα ηελ ελέξγεηα πνπ κπνξεί 
λα απνδνζεί ζην δίθηπν. Σν φξην απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ ειάρηζηε ηηκή 

κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο AV

disch
P , ε νπνία απνηειεί ηελ ειάρηζηε ηζρχ κεηαμχ α) 

ηεο ηζρχνο ηνπ κεηαηξνπέα θαη ηεο κέγηζηεο ηζρχνο πνπ κπνξεί λα απνδψζεη 
ε απνζεθεπηηθή δηάηαμε ιφγσ ηεο θαηαζθεπήο ηεο θαη β) ηεο δηαζέζηκεο 
ρσξεηηθφηεηαο ηεο απνζεθεπηηθήο δηάηαμεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν 
 
 
ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔ 
ΤΠΔΡΑΓΩΓΖΜΑ ΠΖΝΗΑ 
 
 
     Παξά ην γεγνλφο φηη ε ππεξαγσγηκφηεηα αλαθαιχθζεθε ην 1911, κφιηο ην 
1970 ηα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο ειεθηξηθή ελέξγεηαο κε ππεξαγσγεκα 
πελία (Superconducting Magnetic Energy Storage systems, SMES) 
πξνηάζεθαλ γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο ελέξγεηαο. Σα SMES έρνπλ πξνζειθχζεη 
ην ελδηαθέξνλ ηεο ειεθηξηθήο βηνκεραλίαο ιφγν ηεο πςειήο απφθξηζεο (ηεο 
ηάμεο ησλ millisec) θαη απφδνζήο ηνπο (έσο θαη 97%). Ζ δηάξθεηα δσήο ηνπο 
απφ ηελ άιιε είλαη αλεμάξηεηε ηνπ αξηζκνχ θνξηίζεσλ-εθθνξηίζεσλ. 
Οξηζκέλεο απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ SMES ζπζηεκάησλ πεξηιακβάλνπλ: 
αληηζηάζκηζε θνξηίνπ, ζηαζεξνπνίεζε ηάζεο, ξχζκηζε ζπρλφηεηαο, βειηίσζε 
ηθαλφηεηαο κεηαθνξάο, κε ζεκαληηθφηεξε απηή ηεο βειηίσζεο πνηφηεηαο 
ηζρχνο. Γηα λα είλαη ζπκθέξνπζα ε αλάπηπμε ελφο SMES ζπζηήκαηνο, πξέπεη 
απηφ λα δηαρεηξίδεηαη κεγάια πνζά ελέξγεηαο ζε πνιχ κηθξέο πεξηφδνπο θαη λα 
ζπλδπάδεη πνιιέο εθαξκνγέο ηαπηφρξνλα. 
 
 
2.1. Δηζαγσγή - νξηζκνί 
 
     Πξηλ μεθηλήζνπκε ην θεθάιαην ηεο απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε 
ππεξαγψγεκα πελία, ζα ήηαλ θαιφ λα δψζνπκε ηνπο νξηζκνχο θαη ηα βαζηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκέξνπο ελλνηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε. 
Υπεξαγσγηκόηεηα: είλαη έλα θαηλφκελν πνπ ζπκβαίλεη ζε ζπγθεθξηκέλα πιηθά, 
θαηά ην νπνίν ηα πιηθά απηά ππφ ηελ επίδξαζε πνιχ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ 
κεδελίδνπλ ηελ σκηθή ηνπο αληίζηαζε θαη παξνπζηάδνπλ ην θαηλφκελν 
Meissner.  
     Ζ ζεξκνθξαζία πνπ εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν ηεο ππεξαγσγηκφηεηαο 
νλνκάδεηαη θξίζηκε ζεξκνθξαζία ππεξαγσγηκόηεηαο Τc. 
Καηά ην θαηλόκελν Meissner, ην καγλεηηθφ πεδίν δελ δηαπεξλά ην πιηθφ 
(πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη πξηλ ηε ζεξκνθξαζία Σc). πκπεξηθέξεηαη ην πιηθφ 
δειαδή ηειείσο δηακαγλεηηθά.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ρ.5 πκπεξηθνξά πιηθνχ πξηλ θαη κεηά ηελ θξίζηκε ζεξκνθξαζία ππεξαγσγηκφηεηαο 
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     Γεληθά, ε σκηθή αληίζηαζε ελφο κεηαιιηθνχ αγσγνχ κεηψλεηαη κε ηε κείσζε 
ηεο ζεξκνθξαζίαο. ε ζπλεζηζκέλνπο αγσγνχο φπσο ν ραιθφο ή ην αζήκη, νη 
πξνζκίμεηο θαη ινηπέο αηέιεηεο θαζνξίδνπλ έλα θαηψηαην φξην αληίζηαζεο. Σν 
θαηλφκελν ηεο ππεξαγσγηκφηεηαο είλαη έλα θαηλφκελν πνπ κειεηάεη ε 
θβαληηθή κεραληθή θαη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ κηα „ηέιεηα αγσγηκφηεηα‟ 
πνπ νξίδεη ε θιαζζηθή θπζηθή. Ζ ππεξαγσγηκφηεηα κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε 
απιά πιηθά φπσο ν θαζζίηεξνο ή ην αινπκίλην θαζψο θαη ζε θξάκαηα ή 
νξηζκέλνπο εκηαγσγνχο βαζηάο λφζεπζεο. Γελ εκθαλίδεηαη ζε επγελή κέηαιια 
φπσο ν ρξπζφο θ.α. 
 
 
2.2. Γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο κε ππεξαγώγηκα πελία 
 
  
2.2.1. Βαζηθή ιεηηνπξγία θαη δνκή ελόο ηππηθνύ SMES ζπζηήκαηνο 
 
     Ζ βαζηθή ηδέα ελφο SMES ζπζηήκαηνο είλαη ε απνζήθεπζε ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο ππφ κνξθή καγλεηηθνχ πεδίνπ, ην νπνίν δεκηνπξγείηαη απφ ηε ξνή 
ζπλερνχο ξεχκαηνο ζε έλα ππεξαγψγηκν πελίν, ην νπνίν έρεη ςπρζεί ζε κηα 
ζεξκνθξαζία θάησ απφ ηελ ππεξαγψγηκε θξίζηκε ζεξκνθξαζία ηνπ. Δάλ ην 
πελίν απνηεινχηαλ απφ απιφ ζχξκα, ηφηε ην ε ελέξγεηα ζα ραλφηαλ ππφ ηε 
κνξθή ζεξκηθψλ απσιεηψλ ιφγν ηεο σκηθήο αληίζηαζεο ηνπ ζχξκαηνο. Σψξα 
πνπ ην πελίν απνηειείηαη απφ ππεξαγψγηκν ζχξκα, δελ ππάξρνπλ σκηθέο 
απψιεηεο (ζεξκφηεηαο) θαη ε ελέξγεηα απνζεθεχεηαη κφληκα ππφ κνξθή 
καγλεηηθνχ πεδίνπ,  κέρξη απηή λα δεηεζεί. Παξαθάησ θαίλεηαη ην δηάγξακκα 
ελφο ηππηθνχ SMES ζπζηήκαηνο. 
 

 
 

ρ.6 Γεληθφ δηάγξακκα SMES ζπζηήκαηνο 

 
     Όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ ζρήκα, έλα ηππηθφ SMES ζχζηεκα 
απνηειείηαη απφ αξθεηά ππνζπζηήκαηα. Σν ππεξαγψγηκν πελίν είλαη ε θαξδηά 
ηνπ ζπζηήκαηνο. Βξίζθεηαη κέζα ζε έλαλ θξπνζηάηε, ν νπνίνο κε ηε βνήζεηα 
ελφο ςχθηε ζην θξπνγνληθφ ζχζηεκα βνεζάεη ην πελίν ζην λα ζπληεξεί ηε 
ζεξκνθξαζία ηνπ ζηελ θξίζηκε ζεξκνθξαζία ππεξαγσγηκφηεηαο. Καη απηφ 
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γηαηί ζε φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ην πελίν πξέπεη λα 
δηαηεξείηαη ζε ππεξαγψγηκε θαηάζηαζε. 
     Έλα δεχηεξν δσηηθήο ζεκαζίαο ζχζηεκα είλαη ην ζχζηεκα κεηαηξνπήο θαη 
ξχζκηζεο ηζρχνο (Power Conversion/Conditioning System, PCS), ην νπνίν 
εμππεξεηεί βαζηθά δπν ζθνπνχο: ν πξψηνο είλαη ε κεηαηξνπή ηεο ει. 
ελέξγεηαο απφ dc ζε ac κνξθή θαη ν δεχηεξνο είλαη γηα ηελ θφξηηζε θαη 
εθθφξηηζε ηνπ πελίνπ. Τπάξρεη επίζεο έλαο κεηαζρεκαηηζηήο ν νπνίνο 
παξέρεη ηε ζχλδεζε κε ην δίθηπν θαη κεηψλεη ηελ ηάζε ιεηηνπξγίαο ζηα 
επίπεδα ηνπ PCS. 
     Γηα έλα ηππηθφ SMES ζχζηεκα, ε καγλεηηθή ελέξγεηα πνπ απνζεθεχεηαη 
θαη ε νλνκαζηηθή ηζρχο είλαη ηα πην θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη δίλνληαη απφ 
ηηο ζρέζεηο: 
 

            E= 2

2

1

coil
LI     θαη   

coilcoil
IV

dt

dE
P        (2.1) 

 
Όπνπ:  E = απνζεθεπφκελε ελέξγεηα ζε (Joules) 
            P = ηζρχο (Watt) 
            L = απηεπαγσγή πελίνπ (Henry) 
            Ηcoil = dc ξεχκα πελίνπ (Ampere) 
            Vcoil = dc ηάζε ζηνπο αθξνδέθηεο ηνπ πελίνπ (Volt) 
 
     Σν PCS ζχζηεκα παξέρεη ζηελ νπζία ηελ ειεθηξνληθή δηεπαθή κεηαμχ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηνπ ππεξαγψγηκνπ πελίνπ. Δπηηξέπεη 
ζην SMES ζχζηεκα λα απνθξίλεηαη κέζα ζε millisec ζηηο απαηηήζεηο 
ελέξγεηαο. Ζ ηαρεία απηή απφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ελέξγεηαο θάλνπλ ηα 
SMES ζπζηήκαηα πεξηζζφηεξν ρξήζηκα ζηε βειηίσζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ 
ει. ζπζηήκαηνο παξά ζηελ θαζεαπηνχ ρξήζε ηνπο γηα απνζήθεπζε ει. 
ελέξγεηαο. Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αξκνληθψλ ζηελ ηάζε ζηα άθξα ηνπ πελίνπ 
δελ ρξεζηκνπνηνχληαη απινί κεηαηξνπείο, αιιά κεηαηξνπήο πςειήο 
ζπρλφηεηαο (IGBT). Τπάξρνπλ δπν ηχπνη ζπζηεκάησλ ξχζκηζεο ηζρχνο: είλαη 
ηα PCS κε κεηαηξνπέα πεγήο ξεχκαηνο (Current Source Converter, CSC) γηα 
ηελ επηθνηλσλία ηνπ SMES κε ην ac ζχζηεκα θαη ηελ θφξηηζε θαη εθθφξηηζε 
ηνπ πελίνπ, θαη ηα PCS κε κεηαηξνπέα πεγήο ηάζεο (Voltage Source 
Converter, VSC) θαη dc-dc chopper. Ο VSC θξνληίδεη γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ 
SMES κε ην ac ζχζηεκα θαη ν dc-dc chopper γηα ηελ θφξηηζε θαη εθθφξηηζε 
ηνπ πελίνπ. 
     Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο θφξηηζεο-εθθφξηηζεο, αλαπηχζζνληαη 
ζηνπο αθξνδέθηεο ηνπ πελίνπ κεηαβαηηθά θαηλφκελα φπσο θπκαηηζκνί ηάζεο 
ιφγν ηνπ chopper.  
     Τπάξρεη ηέινο έλαο δηαθφπηεο παξάθακςεο (bypass switch) πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη αθελφο γηα λα κεησζνχλ νη απψιεηεο ει. ελέξγεηαο φηαλ ην 
πελίν είλαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο θαη αθεηέξνπ γηα λα πξνζηαηεχεηαη ην 
πελίν φηαλ ραζεί ε ςχμε. 
     Οη ιεηηνπξγίεο θφξηηζεο-εθθφξηηζεο επηηπγράλνληαη εθαξκφδνληαο κηα 
ζεηηθή ή αξλεηηθή ηάζε θαηά κήθνο ηνπ πελίνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο αλακνλήο  
επηηπγράλεηαη φηαλ ε ηηκή ηεο Vcoil γίλεη ίζε κε κεδέλ (ην νπνίν ζπλεπάγεη έλα 
ζηαζεξφ ξεχκα ζην πελίν). 
     Σν θφζηνο ηνπ PCS είλαη ζρεδφλ φζν ην θφζηνο ηνπ SMES ζπζηήκαηνο 
νιφθιεξνπ θαη κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα κηθξά SMES (< 0,1 MWh) ή κεζαίνπ 
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κεγέζνπο (0,1 – 100 MWh) είλαη πην νηθνλνκηθά γηα ηε κεηαθνξά θαη δηαλνκή 
ηεο ει. ελέξγεηαο. ην επφκελν ζρήκα βιέπνπκε έλα γεληθφ δηάγξακκα ηνπ 
ζπζηήκαηνο ςχμεο πελίνπ ελφο SMES ζπζηήκαηνο. 
 

 
 

ρ.7 Γεληθφ δηάγξακκα ζπζηήκαηνο ςχμεο πελίνπ SMES 

 
 
2.3. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ζρεδηαζκό ηνπ πελίνπ 
 
     Αξθεηνί παξάγνληεο ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ πελίνπ, 
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε δπλαηή απφδνζε ηνπ SMES 
ζπζηήκαηνο. Ζ ηθαλφηεηα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο, ε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγία 
ηνπ, ν ιφγνο ελέξγεηαο-κάδαο, ε ειάηησζε ησλ απσιεηψλ, νη αλαπηπζζφκελεο 
δπλάκεηο Lorentz θαζψο θαη άιινη παξάγνληεο, ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ην 
ζρεδηαζκφ ηνπ πελίνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί νηθνλνκηθή, ζηαζεξή θαη 
αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ηνπ SMES ζπζηήκαηνο. Όζνλ αθνξά ην ζρήκα ηνπ 
πελίνπ, δπν δηαηάμεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Δίλαη ηα ζσιελνεηδή θαη 
ηα ηνξνεηδή πελία. Σα ζσιελνεηδή πελία ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ιφγν ηεο 
απινχζηεξεο θαηαζθεπήο ηνπο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ παξέρνπλ, 
ελψ ηα ηνξνεηδή ρξεζηκνπνηνχληαη πην πνιχ ζε κηθξφηεξεο εθαξκνγέο. Λφγν 
ηνπ πςεινχ εμσηεξηθνχ καγλεηηθνχ πεδίνπ ησλ ζσιελνεηδψλ πελίσλ, 
απαηηείηαη απηά λα βξίζθνληαη πεξίπνπ 100 πφδηα καθξηά απφ νπνηνδήπνηε 
εμνπιηζκφ ππνζηαζκνχ, ελψ γηα αζηηθέο εγθαηαζηάζεηο φπνπ ν ρψξνο είλαη 
πεξηνξηζκέλνο απαηηνχληαη πην αθξηβή ζσιελνεηδή πελία κε κηθξφηεξν 
εμσηεξηθφ καγλεηηθφ πεδίν. 
     Δθηφο απφ ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ζχξκαηνο πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν 
ην πελίν, ε επηινγή ηνπ ζρήκαηφο ηνπ εθηφο απφ ηεο ειεθηξηθήο, παίδεη 
ζεκαληηθφ ξφιν θαη απφ κεραληθήο πιεπξάο. Σξεηο παξάγνληεο επεξεάδνπλ 
ην ζρήκα ηνπ πελίνπ απφ κεραληθήο πιεπξάο. Δίλαη ε αληνρή ζηηο εμσηεξηθέο 
κεραληθέο θαηαπνλήζεηο, ε ζεξκηθή ζπζηνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςχμεο θαη νη 
αλαπηπζζφκελεο δπλάκεηο Lorentz φηαλ απηφ δηαξξέεηε απφ ξεχκα. Δθηφο 
ησλ άιισλ, ε αλνρή ζηηο θαηαπνλήζεηο είλαη πνιχ θξίζηκε γηαηί θαζνξίδεη 
πφζν κεγάιε πξέπεη λα είλαη ε δνκηθή θαηαζθεπή πνπ ζα ππνζηεξίδεη ην 
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πελίν, πξνθεηκέλνπ λα αληέρεη ηηο αλαπηπζζφκελεο δπλάκεηο Lorentz. Ζ 
ηνξνεηδήο γεσκεηξία κπνξεί λα ειαηηψζεη ηηο καγλεηηθέο δπλάκεηο θαη άξα ην 
κέγεζνο ηεο ππνζηεξηθηηθήο θαηαζθεπήο. Δπίζεο ιφγν ηνπ κηθξνχ εμσηεξηθνχ 
καγλεηηθνχ πεδίνπ ηνπο, ηα ηνξνεηδή SMES κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θνληά 
ζην θνξηίν. ηα κεγάια SMES, ε δηάκεηξνο ηνπ πελίνπ κπνξεί λα θηάζεη ηα 
100m θαη ε εγθαηάζηαζή ηνπο γίλεηαη κέζα ζηελ γε.  
     Όηαλ ε απνζεθεπκέλε ελέξγεηα γηα έλα ζχζηεκα απμάλεη θαηά έλα 
παξάγνληα 100, ην θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο απμάλεηαη θαηά έλαλ παξάγνληα 20. Απφ 
πιεπξάο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο, ηα πελία ρσξίδνληαη ζε ρακειήο 
ζεξκνθξαζίαο (Low Temperature Superconductors, LTS) θαη πςειήο 
ζεξκνθξαζίαο (High Temperature Superconductors, HTS). Σα SMES κε 
πςειήο ζεξκνθξαζίαο ππεξαγσγνχο, εμνηθνλνκνχλ θφζηνο ζε ςχμε θαηά έλα 
παξάγνληα 60-70% κεγαιχηεξν απφ ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα κε ρακειήο 
ζεξκνθξαζίαο ππεξαγσγνχο. Σν πξφβιεκα ησλ πςειήο ζεξκνθξαζίαο 
ππεξαγσγψλ είλαη φηη ηα πιηθά ηνπο είλαη νξηζκέλα επαίζζεηα θεξακηθά θαη 
ζπλεπψο θαζηζηνχλ δχζθνιε ηε θαηαζθεπή ηνπο. Δπηπιένλ, ε ππθλφηεηα 
ξεχκαηνο ζηνπο HTS είλαη κηθξφηεξε απφ απηή ησλ LTS. Ζ αλάπηπμε ησλ 
ππεξαγψγηκσλ πιηθψλ παίδεη πνιχ κεγάιν ξφιν ζην θεθάιαην ησλ SMES 
ζπζηεκάησλ, κηαο θαη κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ 
ηζρχνο θαη λα ειαηηψζνπλ έηζη ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο νιφθιεξνπ 
ηνπ SMES ζπζηήκαηνο. Μεξηθά πξφηππα HTS ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ ζε 
ζεξκνθξαζία 30-70νΚ θαη βξίζθεηαη ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην, ελψ LTS 
ζπζηήκαηα, πνπ είλαη θαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα, ιεηηνπξγνχλ ζε 
ζεξκνθξαζία πεξίπνπ 4,2νΚ. Όζν ρακειφηεξε είλαη ζεξκνθξαζία ηνπ 
ππεξαγσγνχ, ηφζν πςειφηεξν είλαη ην ξεχκα ιεηηνπξγίαο ηνπ. Οη θιίκαθεο 
ηζρχνο θαη ελέξγεηαο ζηελ νπνία θαηαζθεπάδνληαη ηα πελία γηα εθαξκνγέο 
ησλ SMES ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θπκαίλνληαη απφ 50 
έσο 200ΜW θαη απφ 50 έσο 3000MJ. ρεδηάδνληαη γηα λα ιεηηνπξγνχλ κε 
πςειφ ξεχκα (θπκαίλεηαη απφ 4 έσο 50ΚΑ), αιιά κε ρακειή ηάζε (< 8KV). 
Πξνθεηκέλνπ φκσο λα κεησζεί ην θφζηνο ησλ ειεθηξνληθψλ ηζρχνο ηνπ PCS 
ζπζηήκαηνο, θαηαζθεπάδνπκε ηα πελία λα ιεηηνπξγνχλ ζε πςειφηεξε ηάζε 
ηεο ηάμεο ησλ 13 κε 24KV. Μνινλφηη ην κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ε ηάζε 
ζηα άθξα ηνπ πελίνπ είλαη ακειεηέα, θαηά ηε δηάξθεηα αληαιιαγήο ηζρχνο κε 
ην ac ζχζηεκα, απηή ελδέρεηαη λα θηάζεη ζηηγκηαία ηελ πξναλαθεξζείζα 
νλνκαζηηθή ηεο ηηκή. 

 
ρ.8 Παξάδεηγκα ζσιελνεηδνχο πελίνπ γηα ρξήζε ζε SMES ζχζηεκα 
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2.4. Καηαζθεπή ηνπ πελίνπ 
 
     ηελ παξάγξαθν απηή ζα δνχκε ηε βαζηθή δνκή ελφο πξαγκαηηθνχ 
πελίνπ, πξνθεηκέλνπ λα καο γίλνπλ αληηιεπηά ηα επηκέξνπο ηκήκαηά ηνπ. 
Θεσξνχκε αξρηθά φηη ην πελίν απνηειείηαη απφ έλα πιήζνο δίζθσλ φπνπ 
θάζε δίζθνο απνηειείηαη απφ έλα άιιν πιήζνο ζηξψζεσλ θαη θάζε ζηξψζε 
απνηειείηαη απφ έλαλ αξηζκφ ζπεηξψλ. Κάζε ζηξψζε έρεη κηα εμσηεξηθή 
αθηίλα R2 θαη κηα εζσηεξηθή αθηίλα R1 θαη αλαθέξεηαη σο πελίν ηχπνπ „πίηα‟ 
(pancake coil). ην επφκελν ζρήκα 9(α) βιέπνπκε έλα πξαγκαηηθφ πελίν ελψ 
ζηα 9(β) θαη 9(γ) βιέπνπκε ηα επηκέξνπο ηκήκαηά ηνπ. Να ζεκεηψζνπκε φηη νη 
ηάζεηο κεηαμχ γεηηνληθψλ ζπεηξψλ θαη γεηηνληθψλ ζηξψζεσλ είλαη πνιχ κηθξέο 
κεηαμχ ησλ ηάζεσλ ηνπ πελίνπ θαη ηεο γεο. Ζ επηινγή ηεο κφλσζεο ησλ 
γεηηνληθψλ ζπεηξψλ θαη ησλ ζηξψζεσλ κεηαμχ ηνπο θαζνξίδεηαη απφ 
ζεξκηθνχο θαη κεραληθνχο παξάγνληεο. 

 
 

(α) (νη δηαζηάζεηο αθνξνχλ ην 11ν πελίν ηνπ πίλαθα 3 ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            (β)  πξαγκαηηθφο                                                              
                                                                                                            δίζθνο κε πνιιέο 

                                                                                                ζηξψζεηο 
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(γ)  κεκνλσκέλεο ζηξψζεηο δίζθνπ (pancake coils) κε πνιιέο ζπείξεο  
 

ρ.9 ρέδην ππεξαγψγηκνπ πελίνπ κε ηα επηκέξνπο ηκήκαηα 

 
 
2.5. ρεδηαζκόο θαη ζύγθξηζε ππεξαγώγηκσλ πελίσλ γηα SMES 
ζπζηήκαηα 
 
     Έλα εξεπλεηηθφ πξφγξακκα πνπ εζηηάδεη ζηε θαηαζθεπή ηνπ πελίνπ γηα 
έλα πξαγκαηηθφ SMES ζχζηεκα, πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Δξγαζηήξην 
Τπεξαγψγηκεο Σερλνινγίαο. Γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε βειηηζηνπνίεζή ηνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθε ε εθαξκνγή FLUX 2D γηα ππνινγηζηή. Αξρηθά 
θαηαζθεπάζηεθε έλα καζεκαηηθφ κνληέιν ηνπ πελίνπ. Αιιάδνληαο ηηο αξρηθέο 
κεραληθέο θαη ειεθηξηθέο παξακέηξνπο ηνπ αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε 
εθαξκνγή, δεθάδεο απνηειέζκαηα ππεξαγψγηκσλ πελίσλ παξήρζεζαλ απφ 
ηνλ ππνινγηζηή. ην παξαθάησ πίλαθα, θαίλνληαη ζπγθεληξσκέλα ηα 
ραξαθηεξηζηηθά κεξηθψλ απφ ησλ πελίσλ πνπ πξνέθπςαλ. 
     Οη ηηκέο ηνπ ξεχκαηνο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απνζεθεπφκελεο ελέξγεηαο 
δίλνληαη ζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ ππεξαγσγνχ. Ο πίλαθαο δείρλεη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά γηα πελία κε θαη ρσξίο ελδηάκεζν ζηξψκα αλάκεζα ζηνπο 
δίζθνπο ηνπο. Σν ελδηάκεζν απηφ ζηξψκα έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα απμάλεηαη ην 
νιηθφ χςνο ηνπ πελίνπ (κε γθξη θφλην είλαη ηα πελία κε κεζαίν ζηξψκα), αιιά 
παξέρεηαη κεγαιχηεξε κφλσζε αλάκεζα ζηνπο δίζθνπο. αλ βαζηθή αξρή ζην 
ζρεδηαζκφ ηνπ πελίνπ απνηειεί ε απνζήθεπζε ηεο κέγηζηεο πνζφηεηαο 
ελέξγεηαο κε ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο δηαζηάζεηο ηνπ πελίνπ.  
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{ζεκ. ε πξψηε ζηήιε αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ δίζθσλ πνπ απνηειείηαη νιφθιεξν ην 
πελίν. Ζ δεχηεξε ζηήιε αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξψζεσλ (pancake coils) πνπ 
απνηειείηαη θάζε δίζθνο. Ζ ηξίηε ζηήιε δελ δείρλεη ηνλ αξηζκφ ζπεηξψλ ηεο θάζε 
ζηξψζεο γηαηί θάζε ζηξψζε εδψ είλαη κία κφλν ζπείξα. Ζ ηξίηε ζηήιε δείρλεη ηνλ 
νιηθφ αξηζκφ ζπεηξψλ ηνπ πελίνπ (πξάγκαηη, γηα ην πξψην πελίν: 6 δίζθνη x 297 
ζηξψζεηο αλά δίζθν = 1782 ζηξψζεηο x 1 ζπείξα αλά ζηξψζε = 1782 ζπείξεο)} 

 
     Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ πίλαθα θαίλνληαη ζηα 
παξαθάησ ζρήκαηα. 

 
ρ.10 Αξηζκφο ζηξψζεσλ ζπλαξηήζεη ηνπ αξηζκνχ ζπεηξψλ SMES πελίνπ 
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ρ.11 Δζσηεξηθή δηάκεηξνο αθηίλαο ηπιίγκαηνο ζπλαξηήζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ δίζθσλ 

ηνπ SMES πελίνπ 

 
     ην ζρήκα 10 βιέπνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξψζεσλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 
ζπεηξψλ ηνπ πελίνπ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ δίζθσλ πνπ απνηειείηαη. 
Παξαηεξνχκε φηη απφ φζν πην πνιινχο δίζθνπο απνηειείηαη ην πελίν, ηφζν 
ιηγφηεξεο ζηξψζεηο θαη ζπείξεο ρξεηάδεηαη. ην ζρήκα 11 βιέπνπκε ηελ 
εζσηεξηθή αθηίλα ηνπ ηπιίγκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ δίζθσλ πνπ 
απνηειείηαη. Παξαηεξνχκε φηη φζν απμάλεη ν αξηζκφο ησλ δίζθσλ, ηφζν 
απμάλεη θαη ε εζσηεξηθή αθηίλα ηνπ ηπιίγκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα λα έρσ 
κηθξέο δηαζηάζεηο ηνπ πελίνπ (κηθξή αθηίλα R1) απηφ πξέπεη λα απνηειείηαη 
απφ ιίγνπο δίζθνπο. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ φκσο ζπλεπάγεη φηη γηα λα πεηχρσ 
ηελ ίδηα επαγσγή ζα ρξεηαζηψ πεξηζζφηεξεο ζηξψζεηο, δειαδή πην ςειφ 
πελίν. 
 

 
ρ.12 ρέζε ηεο απηεπαγσγήο L ζπλαξηήζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ δίζθσλ ηνπ  SMES 

πελίνπ 
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ρ.13  ρέζε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο Β ζπλαξηήζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ δίζθσλ ηνπ  

SMES πελίνπ 
 

     ηα ζρήκαηα 12 θαη 13 βιέπνπκε ηελ ζρέζε ηεο απηεπαγσγήο L θαη ηεο 
καγλεηηθήο επαγσγήο Β ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ δίζθσλ ηνπ πελίνπ θαη 
ην νιηθφ ηνπ χςνο. Απφ ηα ζρήκαηα απηά, πξνθχπηεη φηη ε αχμεζε ηνπ 
αξηζκνχ ησλ δίζθσλ, πνπ ζπλεπάγεη αχμεζε ηνπ νιηθνχ χςνπο ηνπ πελίνπ, 
ελψ ε επαγσγή απμάλεη ζηαδηαθά θαη κεηά κεηψλεηαη, ε καγλεηηθή ξνή θζίλεη 
απφηνκα (ηα απνηειέζκαηα δίλνληαη κε θαη ρσξίο κεζαίν ζηξψκα). ην 
επφκελν ζρήκα 14, δίλεηαη ε ελέξγεηα ηνπ πελίνπ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ 
δίζθσλ ηνπ, ην νιηθφ ηνπ χςνο θαη ξεχκα ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 
ρ.14 Ζ ελέξγεηα ηνπ πελίνπ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ δίζθσλ ηνπ, ην νιηθφ ηνπ 

χςνο θαη ξεχκα ιεηηνπξγίαο ηνπ 
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2.6. Μνληεινπνίεζε ηνπ ππεξαγώγηκνπ πελίνπ 
 
     Τπάξρνπλ αξθεηέο κέζνδνη γηα λα θαζνξίζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
ππεξαγψγηκσλ πελίσλ. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο κεζφδνπο είλαη νη απεπζείαο 
κεηξήζεηο ζην πξαγκαηηθφ πελίν, κεηξήζεηο ζε έλα πεηξακαηηθφ κνληέιν ηνπ 
πελίνπ ή ηέινο ε θαηαζθεπή ελφο καζεκαηηθνχ κνληέινπ ηνπ πελίνπ γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο απφθξηζεο ζπρλφηεηαο θαη ηεο θαηαλνκήο ηεο ηάζεο ζε απηφ, 
κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Πξνθαλψο, νη δπν πξψηεο κέζνδνη 
ζα δίλνπλ πην αθξηβή θαη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα απφ ηελ καζεκαηηθή 
πεξηγξαθή ηνπ. Δίλαη φκσο πην εχθνιε θαη νηθνλνκηθή ιχζε λα θηηάμνπκε ην 
καζεκαηηθφ πξφηππν ηνπ πελίνπ, παξά λα πάξνπκε απεπζείαο κεηξήζεηο ζην 
ίδην ην πελίν ή ελφο κνληέινπ ηνπ. Θεσξνχκε φηη ην πελίν έρεη ηζνδχλακν 
θχθισκα  φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 15 παξαθάησ. 
 

 
ρ.15 Ηζνδχλακν θχθισκα πελίνπ 

 
     Σν ηζνδχλακν θχθισκα απνηειείηαη απφ ην επαγσγηθφ θαη ην ρσξεηηθφ 
θχθισκα. Σν επαγσγηθφ θχθισκα πεξηιακβάλεη ηηο απηεπαγσγέο L ηεο θάζε 
ζπείξαο θαη ηηο ακνηβαίεο επαγσγέο Μ κεηαμχ ησλ ζπεηξψλ, ελψ ην ρσξεηηθφ 
θχθισκα πεξηιακβάλεη ηηο ρσξεηηθφηεηεο Cadj (ρσξεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ 
γεηηνληθψλ ζπεηξψλ ζε κηα ζηξψζε, ζε πεξίπησζε πνπ θάζε ζηξψζε 
απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζπείξεο), Cax (ρσξεηηθφηεηα κεηαμχ 
ησλ αμνληθά κεκνλσκέλσλ ζπεηξψλ) θαη Cg (ρσξεηηθφηεηα κεηαμχ ζπείξαο θαη 
γεο). 
 
 
2.6.1. Τπνινγηζκόο ηεο απηεπαγσγήο L 
 
     Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηεο απηεπαγσγήο L ζα ζεσξήζνπκε φηη ην πελίν 
βαζίδεηαη ζηελ δνκή ηεο παξαγξάθνπ 2.4. Όηη απνηειείηαη δειαδή απφ έλαλ 
αξηζκφ δίζθσλ, ν νπνίνο απνηειείηαη κε απφ έλαλ αξηζκφ ζηξψζεσλ πνπ 
θάζε κηα απνηειείηαη απφ έλαλ αξηζκφ ζπεηξψλ. ην παξαθάησ ζρήκα 14(α) 
βιέπνπκε ηε θαηαθφξπθε ηνκή ελφο  πελίνπ 12 δίζθσλ, ζην (β) βιέπνπκε κηα 
θάζεηε ηνκή ελφο δίζθνπ ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο θαη ζην (γ) έλα πελίν ηξηψλ 
δίζθσλ, έμη ζηξψζεσλ αλά δίζθν, 5 ζπεηξψλ αλά ζηξψζε. 
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                                      (α)                                                                (β) 

ρ.16 Γηάθνξεο φςεηο SMES πελίνπ 

 
Ζ απηεπαγσγή L δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 
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φπνπ „Ν‟ είλαη ν αξηζκφο ζπεηξψλ θάζε ζηξψζεο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 
επαγσγήο ζηξψζεο κε κηα ζπείξα, ηφηε Ν=1. 
 
 
2.7. Σν ζύζηεκα ειέγρνπ - κεηαηξνπήο ηζρύνο (PCS) 
 
     Όπσο αλαθέξακε θαη ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ, δχν είλαη ηα είδε ησλ 
ζπζηεκάησλ κεηαηξνπήο ηζρχνο. Οη κεηαηξνπείο πεγήο ηάζεο (VSC) πνπ 
εθπξνζσπνχληαη απφ ηελ Westinghouse θαη νη κεηαηξνπείο πεγήο έληαζεο 
(ΗSC) πνπ εθπξνζσπνχληαη απφ ηελ General Electric. Έρεη βξεζεί φηη νη VSC 
παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξεο απψιεηεο  ελέξγεηαο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαζψο 
θαη κηθξφηεξν θφζηνο, απφ φηη νη ΗSC. Δπηπιένλ, ιφγν ηνπ φηη νη πξψηνη 
ππνζηεξίδνπλ πξνρσξεκέλεο ιεηηνπξγίεο φπσο ηνπνινγίεο πνιιψλ 
επηπέδσλ (multi-level topologies) ή soft switching θαη κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ 
ηελ νιηθή δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο, κέγεζνο θαη βάξνο ηνπ, 
πξνηηκνχληαη πεξηζζφηεξν απφ φηη νη ΗSC. 
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     Σφζν νη VSC φζν θαη ν chopper πνπ ηνπο ζπλνδεχεη, βαζίδνληαη ζην δνκή 
ησλ θπηηάξσλ ΡΔΒΒ. Έλα ηέηνην θχηηαξν θαίλεηαη κέζα ζε δηαθεθνκκέλν 
πιέγκα ζην παξαθάησ ζρήκα ελφο ηππηθνχ VSC. 
 

 
 

ρ.17 SMES ζχζηεκα κε VSC θαη dc-dc chopper 

 
     Ο VSC απνηειείηαη απφ ηξία ηέηνηα θχηηαξα ΡΔΒΒ, έλα γηα θάζε θάζε, ελψ 
δπν ηξνπνπνηεκέλα ηέηνηα θχηηαξα ζρεκαηίδνπλ ηνλ δηπιήο θαηεχζπλζεο 
chopper. ηε πεξίπησζε ελφο ηξηθαζηθνχ ac ζπζηήκαηνο ν VSC απνηειεί ηε 
δηεπαθή αλάκεζα ζην θνξηίν ή πεγή θαη ηνλ chopper, θαη ν chopper απνηειεί 
ηε δηεπαθή αλάκεζα ζηνλ VSC θαη ην πελίν. Δπηπιένλ, ν chopper είλαη έλα 
πεξίπινθν ηκήκα ηνπ SMES ζπζηήκαηνο θαη είλαη αλεμάξηεην απφ ην 
εθάζηνηε ζχζηεκα πνπ ζπλδέεηαη. Γηα βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
SMES ζπζηήκαηνο, απαηηείηαη ν chopper λα ιεηηνπξγεί ζε πςειή ηάζε θαη νη 
δηαθφπηεο λα αλνηγνθιείλνπλ ζε πςειέο ζπρλφηεηεο Δλψ νη chopper κε 
δηαθφπηεο GTO θαη SCR πιεξνχλ ηελ απαίηεζε ηελ ιεηηνπξγίαο ππφ πςειή 
ηάζε, δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε ζπρλφηεηέο κεγαιχηεξεο απφ κεξηθά 
KHz. Απφ ηελ άιιε, νη chopper κε δηαθφπηεο IGBT κπνξνχλ λα 
ιεηηνπξγήζνπλ ζε πςειέο ζπρλφηεηεο, δελ έρνπλ φκσο ηα ίδηα επίπεδα ηάζεο 
θαη ξεχκαηνο ιεηηνπξγίαο φπσο ηα GTO θαη SCR. Υξεζηκνπνηψληαο έλαλ 
IGBT chopper πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνπνινγία πνιιψλ επηπέδσλ, κπνξνχκε λα 
ιχζνπκε ην πξφβιεκα απηφ ηνπ επηπέδνπ ηάζεο. ην παξαθάησ ζρήκα 
βιέπνπκε ησλ ηξηψλ επηπέδσλ chopper ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρήκαηνο. 
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ρ.18 O ηξηψλ επηπέδσλ chopper ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρήκαηνο 

 
     Vdc είλαη ε ζπλερή ηάζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαηξνπή ηεο ac ηάζεο 
ηνπ δηθηχνπ, κέζν ηνπ converter. Έλα απφ ην πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ησλ 
ζπζθεπψλ απηψλ, είλαη ε θαηάιιειε θαηαλνκή ηάζεο Vdc ζηνπο δηαθφπηεο, 
εηδηθφηεξα θαηά ηηο κεηαβαηηθέο θαηαζηάζεηο αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο. Καηά 
ηηο κεηαβαηηθέο απηέο θαηαζηάζεηο, έλαο δηαθφπηεο κπνξεί λα αλνίμεη πην 
γξήγνξα, αθήλνληαο κφλν έλα ζηνηρείν λα δηαθφςεη κεγαιχηεξε πνζφηεηα 
ηάζεο. Γηαηάμεηο απφζβεζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε πεξίπησζε 
απηή, αιιά απηφ νδεγεί ζε κεγαιχηεξεο νιηθέο απψιεηεο ηνπ θπθιψκαηνο. Ζ 
πνιιψλ επηπέδσλ ηνπνινγία ιχλεη θαη απηφ ην πξφβιεκα. ην ζπγθεθξηκέλν 
παξάδεηγκα ε ηάζε απνθφπηεηαη ζηελ Vdc/2, ιφγν ηνπ αγψγηκνπ δξφκνπ πνπ 
ζρεκαηίδνπλ νη δίνδνη Dc1 θαη Dc2. Οη δίνδνη D1 θαη D2 απφ ηελ άιιε, πξέπεη 
λα είλαη ηθαλέο λα δηαθφπηνπλ φιε ηελ ηάζε Vdc. Δπεηδή νη δίνδνη δελ 
παξνπζηάδνπλ πξφβιεκα ζηε θαηαλνκή ηεο ηάζεο, κπνξνχλ λα 
ηνπνζεηεζνχλ ζε ζεηξά, κέρξη λα επηηεπρζεί ην  απαξαίηεην επίπεδν ηάζεο. 
Οη ππθλσηέο ζχδεπμεο C1 θαη C2 είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε δηαηήξεζε 
ηζνξξνπίαο θαηά ηε θάζε ηεο θφξηηζεο. 
     Ο chopper ζπγρσλεχεη δπν δηαθνξεηηθνχο βξφρνπο. Σν βξφρν γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηεο θφξηηζεο θαη ην βξφρν γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εθθφξηηζεο. Λφγν 
ηεο ηνπνινγίαο ηξηψλ επηπέδσλ, ν chopper έρεη ηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε 
ελλέα ππφ-ηνπνινγίεο νη νπνίεο θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα, ζε αληίζεζε 
κε έλαλ chopper ηνπνινγίαο δπν επηπέδσλ, ν νπνίνο ζα δηέζεηε κφλν 
ηέζζεξηο ππφ-ηνπνινγίεο. Όηαλ ν chopper είλαη ζε θαηάζηαζε θφξηηζεο 
(charge mode) νη δηαθφπηεο S1 θαη S2 είλαη πάληα ζε θιεηζηνί (on) ελψ νη S3 
θαη S4  δηακνξθψλνληαη θαηάιιεια γηα λα πεηχρνπλ ηελ επηζπκεηή ηάζε Vab 
θαηά κήθνο ηνπ πελίνπ. Καηά ηε θάζε απηή, ρξεζηκνπνηνχληαη νη ππφ-
ηνπνινγίεο (1), (5), (6), θαη (7) (νη ηνπνινγίεο απηέο δίλνπλ ζεηηθή ηάζε ζηα 
άθξα ηνπ πελίνπ). Όηαλ ν chopper βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε εθθφξηηζεο 
(discharge mode) νη δηαθφπηεο S3 θαη S4 είλαη πάληα αλνηρηνί (off) θαη νη S1 
θαη S2 δηακνξθψλνληαη θαηάιιεια. Απηή ε ιεηηνπξγία ρξεζηκνπνηεί ηηο 
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ηνπνινγίεο (2), (8), θαη (9) (νη ηνπνινγίεο απηέο δίλνπλ αξλεηηθή ηάζε ζηα 
άθξα ηνπ πελίνπ). Μφλν νη ππφ-ηνπνινγίεο πνπ είλαη πην θνληά ζηελ ηάζε 
αλαθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα ειαηησζνχλ νη δηαθνπηηθέο 
απψιεηεο θαη ν θπκαηηζκφο ηνπ ξεχκαηνο. Έηζη, κφλν έλαο δηαθφπηεο 
ελεξγνπνηείηαη ζε θάζε θχθιν θαη απηφο δέρεηαη κάιηζηα κφλν ηε κηζή ηάζε 
Vdc. Καη αθνχ ζε θάζε θχθιν ελεξγνπνηείηαη έλαο δηαθφπηεο, ην πξφβιεκα 
ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο ηάζεο εμαιείθεηαη θαη νη δηαθνπηηθέο απψιεηεο 
κεηψλνληαη ζην κηζφ ζε ζρέζε κε έλαλ chopper ηνπνινγίαο δπν επηπέδσλ. 
Μνινλφηη γηα Vab=0 ηξεηο ππφ-ηνπνινγίεο ππάξρνπλ, ζηε πξάμε κφλν κηα 
ρξεζηκνπνηείηαη. Απηή είλαη ε (5), γηαηί κεηά απφ εμέηαζε βξέζεθε φηη ζε απηή 
απαηηείηαη ε κηθξφηεξε δηαθνπηηθή δξαζηεξηφηεηα. 
 

 

 
ρ.19 Οη ελλέα ππφ-ηνπνινγίεο ηνπ chopper 

 
     Θεσξψληαο ηνλ IGBT δηαθφπηε σο ηδαληθφ, ην παξαθάησ κνληέιν ηνπ 
απινχ δηαθφπηε κπνξεί λα πεξηγξάςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Γηα v=0 ν δηαθφπηεο 
είλαη θιεηζηφο (on) θαη ε θαηάζηαζε απηή ζπκβνιίδεηαη κε 1. Γηα i=0 ν 
δηαθφπηεο είλαη αλνηρηφο (off) θαη ε θαηάζηαζε απηή ζπκβνιίδεηαη κε 0. Σν 
παξαθάησ ζρήκα νξίδεη ην κνληέιν ηνπ ηδαληθνχ δηαθφπηε. 
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ρ.20 Σν κνληέιν ηνπ ηδαληθνχ δηαθφπηε 

 
     ην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη νη αγψγηκνη δξφκνη θαηά ηε ιεηηνπξγία 
θφξηηζεο θαη εθθφξηηζεο. Θπκίδνπκε φηη θαηά ηε ιεηηνπξγία θφξηηζεο νη S1 θαη 
S2 είλαη πάληα on θαη κεηαβάιινληαη νη S3, S4, ελψ θαηά ηε ιεηηνπξγία 
εθθφξηηζεο νη S3 θαη S4 είλαη πάληα off θαη κεηαβάιινληαη νη S1, S2. 
 

 
 

ρ.21 Οη αγψγηκνη δξφκνη θαηά ηε ιεηηνπξγία θφξηηζεο θαη εθθφξηηζεο 

 
     Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ chopper, ηελ ηάζε Vab ζηνπο 
αθξνδέθηεο ηνπ πελίνπ θαη ην κνλνπάηη ξεχκαηνο ζχκθσλα κε ηνπο 
πξνεγνχκελνπο πίλαθεο, πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ δπν θπθισκαηηθά 
ηζνδχλακα ηνπ chopper. Σν νινθιεξσκέλν θπθισκαηηθφ ηζνδχλακν θαίλεηαη 
ζην ηειεπηαίν ζρήκα.  
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ρ.22 Κπθισκαηηθά ηζνδχλακα ιεηηνπξγίαο θφξηηζεο-εθθφξηηζεο θαη νινθιεξσκέλν 

θπθισκαηηθφ ηζνδχλακν 

 
     Με ηα θπθισκαηηθά απηά ηζνδχλακα κπνξνχκε λα εμνκνηψζνπκε ηνλ 
chopper ζηνλ ππνινγηζηή πξνθεηκέλνπ λα βξνχκε ηε ζπλάξηεζε κεηαθνξάο 
ηνπ θαη λα δνχκε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηά ηα κεηαβαηηθά θαηλφκελα. Σφζν 
θαηά ηε θάζε ηεο θφξηηζεο φζν θαη θαηά ηε θάζε ηεο εθθφξηηζεο, έλαο 
εζσηεξηθφο βξφρνο ηνπ θπθιψκαηνο θαζνξίδεη ηε ηάζε ζην πελίν θαη έλαο 
άιινο εμσηεξηθφο βξφρνο ειέγρεη ην ξεχκα ηνπ. 
     ην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη ηα θπθισκαηηθά ηζνδχλακα γηα θάζε κηα 
απφ ηηο δπν θάζεηο ιεηηνπξγίαο γηα έλαλ VSC φκνην κε ηνλ αξρηθφ αιιά 
ηνπνινγίαο δπν επηπέδσλ.  
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ηζνδχλακν θχθισκα δπν επηπέδσλ VSC γηα ιεηηνπξγία θφξηηζεο 

 
ηζνδχλακν θχθισκα δπν επηπέδσλ VSC γηα ιεηηνπξγία εθθφξηηζεο 

 
ρ.23 Ηζνδχλακα θπθιψκαηα γηα VCS ηνπνινγίαο δχν επηπέδσλ 

 
 
2.8. SMES ζπζηήκαηα θαη βειηίσζε ηεο ζηαζεξόηεηαο ησλ ΖΔ  
 
     Ζ ζηαζεξφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη θαη ζα είλαη γηα 
πάληα ε βαζηθή αξρή γηα ηελ αζθαιή θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ. Μεγάιεο 
έξεπλεο ζε παγθφζκην επίπεδν πξνζπαζνχλ λα αλαπηχμνπλ ζπζηήκαηα 
ειέγρνπ ηα νπνία ζα βειηηψζνπλ ηελ ζηαζεξφηεηα ησλ ΖΔ. Σν κεγαιχηεξν 
κέξνο ηεο έξεπλαο απηήο αθνξά ην ζρεδηαζκφ ηεο δηέγεξζεο ησλ ζχγρξνλσλ 
γελλεηξηψλ. Δθηφο ηεο θιαζζηθήο ζεσξίαο ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, θαηλνχξηεο 
ζεσξίεο αλαπηχζζνληαη φπσο απηή ηνπ βέιηηζηνπ έιεγρνπ, ηνπ 
πξνζαξκνζηηθνχ έιεγρνπ θαη ε πην πξφζθαηε απηή ηνπ κε γξακκηθνχ 
έιεγρνπ. Οη έιεγρνη απηνί έρνπλ παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην επίπεδν 
αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα ηα ΖΔ. 
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     ηελ παξάγξαθν απηή ζα αλαδεηήζνπκε κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ 
επίηεπμε επζηάζεηαο ζε έλα ΖΔ. Ζ πξνζέγγηζε απηή βαζίδεηαη ζηελ 
δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηεο 
ππεξαγσγηκφηεηαο. Καη απηφ, γηαηί φπσο αλαθέξακε ζηελ αξρή, θαηά ηελ 
ππεξαγσγηκφηεηα ηα πιηθά παξνπζηάδνπλ κεδεληθή αληίζηαζε, πξάγκα πνπ 
θαζηζηά ηθαλή ηε δηαρείξηζε κεγάισλ πνζνηήησλ ξεχκαηνο, ε νπνία κπνξεί 
λα νδεγήζεη ζηελ απνζήθεπζε κεγάιεο πνζφηεηαο ελέξγεηαο ππφ κνξθή 
καγλεηηθνχ πεδίνπ, αλ ζπλδπαζηεί ε ππεξαγσγηκφηεηα κε πελία. Γελ είλαη 
φκσο απηφο ν κφλνο ιφγνο γηα λα βαζηζηνχκε ζηε ζεσξία ηεο 
ππεξαγσγηκφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηαζεξφηεηαο. Ο 
ζπλδπαζκφο ηεο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο κε ππεξαγψγηκα πελία καδί κε 
πξνεγκέλεο δηαηάμεηο ειεθηξνληθψλ ηζρχνο ηα νπνία ζα κπνξνχλ ζηηγκηαία λα 
ξπζκίδνπλ ηελ ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ, δεκηνπξγνχλ ηελ αλάπηπμε μερσξηζηψλ 
ζπζηεκάησλ, ηα νλνκαδφκελα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο κε 
ππεξαγψγηκα πελία (Superconductive Magnetic Energy Storage Systems, 
SMES) ηα νπνία ιφγν ηεο ηαρείαο απφθξηζήο ηνπο ζα θαζίζηαληαη ιίαλ 
απνδνηηθά ζηε βειηίσζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ ΖΔ. 
     Βιέπνληαο ηψξα φηη ηα ζπζηήκαηα απηά κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε 
ζηαζεξφηεηα ησλ ΖΔ, ηα ηειεπηαία ρξφληα απμάλεηαη νινέλα θαη πην πνιχ ην 
ελδηαθέξνλ γηα παξαπέξα έξεπλα γηα βειηίσζή ηνπο. Δμαηηίαο φκσο ηνπ 
πςεινχ θφζηνπο έξεπλαο ζην ρψξν απηφ, νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο 
πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ ζεσξεηηθή αλάιπζε θαη εμνκνίσζε. 
 
 
2.8.1. Βειηίσζε ηεο ζηαζεξόηεηαο ελόο ΖΔ, βαζηδόκελε ζηελ 
εμηζνξξόπεζε ηεο αζηάζκεηεο ηζρύνο 
 
     ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε έλα απιφ ζχζηεκα ΖΔ ην νπνίν ζπλδέεη 
ηελ πεξηνρή Η κε ηελ πεξηνρή ΗΗ κέζν κηαο κεγάιεο γξακκήο κεηαθνξάο, ζηελ 
νπνία ππάξρεη έλα ζηνηρείν απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ζηε κηα πιεπξά. 
Ακειψληαο φιεο ηηο απψιεηεο, ε εγρεφκελε ηζρχο απφ ην δπγφ I κεηαθέξεηαη 
κέζν ηεο γξακκήο ζηελ πεξηνρή ΗΗ. ε θαλνληθή ιεηηνπξγία, ε εγρεφκελε ηζρχο 
απφ ηε πεξηνρή Η είλαη ίζε κε απηή πνπ κεηαθέξεηαη ζηελ πεξηνρή ΗΗ θαη ην 
ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία. Ζ ηζνξξνπία απηή φκσο κπνξεί λα 
δηαηαξαρζεί αλ ζπκβεί θάπνηα αιιαγή ζηα ζπζηήκαηα ησλ δπν πεξηνρψλ. Ζ 
αζηάζκεηε ηζρχο πνπ ζα πξνθχςεη ζα πξνθαιέζεη ηαιαληψζεηο ζην ΖΔ θαη 
ζε πεξίπησζε πνπ νη ηαιαληψζεηο απηέο επηκείλνπλ ζα πξνθιεζεί απψιεηα 
ηεο επζηάζεηαο. 
     Δχθνια θαηαιαβαίλνπκε φηη αλ δεκηνπξγήζνπκε έλα ζχζηεκα ειέγρνπ πνπ 
ζα αληηζηαζκίδεη ηελ παξαγφκελε απηή αζηάζκεηε ηζρχ αθαξηαία θαη κε 
αθξίβεηα, ηφηε ην ζχζηεκα ζα επαλέιζεη ζε ηζνξξνπία θαη ζα δηαηεξεζεί ε 
ζηαζεξφηεηά ηνπ.  



 49 

 
ρ.24 Σν κνλνγξακκηθφ κνληέιν ηνπ παξαδείγκαηνο 

 
     Έλα ηέηνην ζχζηεκα ειέγρνπ κπνξεί λα είλαη έλαο ζηαζεξνπνηεηήο ηζρχνο 
(Power System Stabilizer, PSS) ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ζχγρξνλεο 
γελλήηξηεο ησλ δηάθνξσλ κνλάδσλ, παξέρνληαο ζπκπιεξσκαηηθφ ζήκα 
δηέγεξζεο. Σα PSS είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθά ζηελ απφζβεζε ησλ ηνπηθψλ 
ηαιαληψζεσλ ελψ είλαη πηζαλφ λα κελ είλαη απνηειεζκαηηθά ζηηο ρακειήο 
ζπρλφηεηαο ηαιαληψζεηο, εηδηθά φηαλ νη γελλήηξηα βξίζθεηαη καθξηά απφ ηε 
δηαζπλδεδεκέλε γξακκή κεηαθνξάο. Γηα λα ιπζεί ην πξφβιεκα απηφ εχθνια 
θαη απνδνηηθά, ρξεζηκνπνηείηαη έλα ζχζηεκα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο. Καη 
αθνχ ηα SMES ζπζηήκαηα κπνξνχλ εθηφο απφ ηε κεγάιε ηαρχηεηα 
απφθξηζεο λα απνζεθεχνπλ θαη κεγάιεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο, απνηεινχλ ηελ 
πην πξνζηηή ηδέα ζαλ ζπζηήκαηα ειέγρνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο ζηαζεξφηεηαο. 
 
 
2.8.2. Απνηειέζκαηα εμνκνίσζεο ηεο ζηαζεξόηεηαο ελόο ΖΔ, 
ρξεζηκνπνηώληαο SMES ζπζηήκαηα 
 
     Αθνχ είδακε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν φηη ζαλ ζχζηεκα ειέγρνπ γηα 
ηε βειηίσζε ηεο ζηαζεξφηεηαο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα SMES ζχζηεκα, ζηε 
παξάγξαθν απηή ζα δνχκε ηα απνηειέζκαηα ηεο εμνκνίσζεο φηαλ 
ρξεζηκνπνηνχκε έλα ηέηνην ζχζηεκα. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηνχκε ην 
απιφ ΖΔ ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο.  

 
ρ.25 Μνληέιν ΖΔ γηα ηελ εμνκνίσζε 

 

     ην ζχζηεκα απηφ, ε πεξηνρή Η παξηζηάλεηαη απφ κηα κηθξή γελλήηξηα G1 
θαη ε κεγαιχηεξε πεξηνρή (ΗΗ) απφ κεγαιχηεξε γελλήηξηα G2. Οη ηαιαληψζεηο 
κεηαμχ ησλ δπν γελλεηξηψλ ζεσξνχκε φηη είλαη ρακειήο ζπρλφηεηαο (κηαο θαη 
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φπσο αλαθέξακε απηέο δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ πάληα απφ ηα 
PSS). Γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζηαζεξφηεηαο ζεσξνχκε φηη έλα SMES ζχζηεκα 
βξίζθεηαη ζηελ κηα πιεπξά ηνπ ΖΔ.  
Οη δπλακηθέο εμηζψζεηο ηνπ SMES ζπζηήκαηνο απνδεηθλχεηαη φηη είλαη νη 
παξαθάησ δπν πξψηεο ηάμεο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο: 

1
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smesP 



         (2.4) 
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       (2.5) 

     Όπνπ Psmes θαη Qsmes είλαη ε πξαγκαηηθή θαη άεξγνο ηζρχο ηνπ SMES 
ζπζηήκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα αληηζηαζκίζεη ηηο αλαπηπζζφκελεο αζηάζκεηεο 
ηζρχο θαη u1, u2 είλαη ηα ζήκαηα ειέγρνπ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο απαηηήζεηο 
ηεο ζηαζεξφηεηαο. ηε δηθή καο πεξίπησζε, ηα ζήκαηα απηά είλαη ε 
αζηάζκεηε πξαγκαηηθή θαη άεξγνο ηζρχο ηνπ ΖΔ. Γηα λα αληηζηαζκηζηεί ε 
θαζπζηέξεζε ζην SMES ζχζηεκα, έλαο απιφο PID ειεγθηήο, πνπ είλαη θαη ε 
πην θνηλή κέζνδνο ειέγρνπ ζηε βηνκεραλία, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν 
ηνπ ζπζηήκαηνο ξχζκηζεο ηεο πξαγκαηηθήο θαη άεξγνπ ηζρχο ηνπ SMES 
ζπζηήκαηνο. 
     Με ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο Simulink ηνπ παθέηνπ MATLAB, 
εμνκνηψλνληαο ην ζχζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρήκαηνο ζε δηάθνξα είδε 
δηαηαξαρψλ, παξήρζεζαλ πνιιά θαη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Σα 
απνηειέζκαηα ζηελ πεξίπησζε ελφο ηξηθαζηθνχ βξαρπθπθιψκαηνο κε ηε γε, 
πνπ είλαη θαη ην πην ζπρλφ είδνο ζθάικαηνο ζε έλα ΖΔ, θαίλνληαη ζην 
παξαθάησ ζρήκα. 
 

 

 
ρ.26 Απνηειέζκαηα εμνκνίσζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ ζπζηήκαηνο  
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     Σν ζρήκα απηφ δείρλεη ηελ απφθξηζε ηνπ ΖΔ ρσξίο θαη κε ην SMES 
ζχζηεκα. Δίλαη εκθαλέο φηη ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ SMES (πξψηε ζεηξά 
γξαθηθψλ) ην ζχζηεκα απνζπγρξνλίδεηαη ακέζσο κεηά ηελ εκθάληζε ηνπ 
ζθάικαηνο. Ζ γσλία δ ηεο γελλήηξηαο G1 απμάλεη εθζεηηθά ζε κηα πνιχ 
κεγάιε ηηκή θαη ε ηάζε ζηνπο αθξνδέθηεο ηεο ηαιαληψλεηαη. Αληίζεηα, κε ηε 
βνήζεηα ηνπ SMES ζπζηήκαηνο (δεχηεξε ζεηξά γξαθηθψλ) ην ΖΔ παξακέλεη 
ζπγρξνληζκέλν. Σφζν ε γσλία δ φζν θαη ε ηάζε ζηνπο αθξνδέθηεο ηεο 
γελλήηξηαο επαλέξρνληαη ζηελ αξρηθή ηνπο ηηκή, κεηά απφ κηα πνιχ κηθξή 
κεηαβαηηθή πεξίνδν. ην ίδην ζρήκα (β) θαίλεηαη θαη ε αληηζηάζκηζε 
πξαγκαηηθήο θαη άεξγνπ ηζρχνο ηνπ SMES, θαηά ηε ζηηγκή ηνπ ζθάικαηνο. 
 
 
2.8.3. Πεηξακαηηθέο δνθηκέο ζε έλα πξσηόηππν HTS SMES ζύζηεκα 
 
     Έλα πξσηφηππν ελφο HTS 35KJ/7KW SMES ζπζηήκαηνο γηα ιεηηνπξγία 
σο ειεγθηήο επζηάζεηαο (stability controller) έρεη αλαπηπρζεί, γηα ηελ δνθηκή 
επίηεπμεο επζηάζεηαο ζε έλα ΖΔ κεηά απφ ζθάικα. Σν πελίν ηνπ 
ζπζηήκαηνο απνηειείηαη απφ δπν άιια επηκέξνπο πελία. Έλα 
θαηαζθεπαζκέλν απφ Bi-2223 θαη έλα απφ Ag. Δηδηθά πιηθά θφιιεζεο θαη 
ηερληθέο, εθαξκφζηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ζην κεδέλ ε σκηθή αληίζηαζε  
ζηα ζεκεία έλσζεο ησλ δπν πελίσλ. Έλα εηδηθήο θαηαζθεπήο ζχζηεκα ςχμεο 
γηα ηα πελία έρεη ρξεζηκνπνηεζεί. Απνηειείηαη έλαλ G-M θξπνζηάηε, δίζθνπο 
απαγσγήο ζεξκφηεηαο, έλαλ εζσηεξηθφ αγψγηκν ζσιήλα, αγψγηκεο ξάβδνπο 
θαη θαιψδηα. Ο G-M θξπνζηάηεο απάγεη ζεξκφηεηα απφ ην πελίν θαη ην ςχρεη 
απεπζείαο. Έηζη δελ είλαη αλαγθαίν λα βπζίζνπκε ην πελίν ζε πγξφ ήιην ή 
πγξφ άδσην γηα λα ην δηαηεξνχκε ζε ζεξκνθξαζία ππεξαγσγηκφηεηαο. Σν 
παξαθάησ ζρήκα δείρλεη ηηο παξακέηξνπο φινπ ηνπ πεηξακαηηθνχ ζπζηήκαηνο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 
ρ.27 Μνληέιν ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ παξαδείγκαηνο 

 
     Ζ γελλήηξηα G έρεη παξακέηξνπο: Se=5VA, cosθ=0,8, Xd=0,666p.u, 
X‟d=0,126p.u, X‟‟d=0,063p.u. Σν πεηξακαηηθφ ζχζηεκα απηφ πξφθεηηαη λα 
εμνκνηψζεη ηε ζχλδεζε ζην ηειεπηαίν άπεηξν δπγφ, κηαο γελλήηξηαο 25ΜW 
κέζν ελφο βεκαηηθνχ κεηαζρεκαηηζηή (Σ2) θαη κηαο γξακκήο 110KV - κήθνπο 
340Km.  
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     ε φια ηα είδε δηαηαξαρψλ πνπ επηβιήζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
ζηαζεξφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηε ρξήζε ηνπ SMES ζπζηήκαηνο είρακε 
ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Σν παξαθάησ ζρήκα δείρλεη ηα απνηειέζκαηα 
ηεο εμνκνίσζεο γηα έλα ηξηθαζηθφ βξαρπθχθισκα κε γε δηάξθεηαο 380msec 
πνπ ζπκβαίλεη ζην ζεκείν Κ5 ηεο γξακκήο. ηα δπν πξψηα ζρήκαηα 
δείρλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εμνκνίσζεο ρσξίο θαη κε ην SMES ζχζηεκα 
γηα ηηο ηάζεηο ua, ub, uc θαη ηα ξεχκαηα ia, ib, ic ησλ ηξηψλ θάζεσλ ηεο 
γελλήηξηαο, φηαλ απηή δίλεη ζηελ έμνδφ ηεο 4KW. Με ην SMES ζχζηεκα νη 
ηαιαληψζεηο ηνπ ξεχκαηνο ζβήλνπλ ακέζσο κεηά ην ζθάικα. 

 

 
ρ.28 Απνηειέζκαηα εμνκνίσζεο 
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2.9. Δθαξκνγή ησλ SMES ζπζηεκάησλ ζε πξαγκαηηθή πεξίπησζε ηεο 
Ακεξηθήο 
 
     ηελ παξάγξαθν απηή ζα δνχκε ηα ηερληθά νθέιε ηεο ρξήζεο ησλ SMES 
ζπζηεκάησλ ζηελ επίηεπμε ζηαζεξφηεηαο ζηα ΖΔ (πεξίπησζε 7 
παξαγξάθνπ 1.2), κηαο πξαγκαηηθήο πεξίπησζεο. Ζ πεξίπησζε απηή αθνξά 
ηελ Winsconsin Electric Power Company (WEPC) ηεο Ακεξηθήο. Ζ εηαηξία 
απηή εμππεξεηεί πάλσ απφ 1.000.000 πειάηεο κε κέγηζην θαινθαηξηλφ θνξηίν 
απηφ ησλ 5350MW. Μηα πξνθαηαξθηηθή κειέηε ζε έλα δσηηθήο ζεκαζίαο 
ζεκείν ηεο WEPC πξαγκαηνπνηήζεθε γηα λα θαζνξηζηνχλ ηα ηερληθά νθέιε 
ηεο ρξήζεο ησλ SMES, ζπγθξηλφκελα κε ηηο ππφινηπεο ελαιιαθηηθέο 
ηερλνινγίεο πνπ πξνηάζεθαλ. 
 
 
2.9.1. Ζ εηδηθή πεξίπησζε ηεο γξακκήο Presque Isle 
 
     ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε ην ράξηε θάιπςεο ηεο WEPC πνπ 
πεξηιακβάλεη ηε πξνβιεκαηηθή πεξηνρή Presque Isle, ηα δπν είδε γξακκψλ 
(138KV θαη 345KV) θαη ηνπο επηκέξνπο ππνζηαζκνχο. 
 

 
ρ.29 Υάξηεο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ηεο WEPC 

 
     Ζ κνλάδα παξαγσγή ελέξγεηαο ηεο WEPC πνπ βξίζθεηαη ζηε Άλσ 
Peninsula ηνπ Michigan, απνηειείηαη απφ ελλέα γελλήηξηεο κε θαχζηκν ηνλ 
άλζξαθα, ζπλνιηθήο παξαγσγήο απηήο ησλ 594MW. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 
εξγνζηάζην απνηειείηαη απφ πέληε κεγάιεο κνλάδεο ησλ 80-85MW, δπν 
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κεζαίεο κνλάδεο ησλ 57-58MW θαη δπν άιιεο κηθξφηεξεο κνλάδεο, ζπλνιηθήο 
ηζρχο 62MW. Σν ζρεδηαδφκελν ζχζηεκα κεηαθνξάο απφ ηνλ ππνζηαζκφ ησλ 
138KV ηνπ Presque Isle κέρξη ηνλ ππνζηαζκφ 138/345KV ηνπ Plains θαη απφ 
εθεί πξνο ην ζχζηεκα ηνπ θεληξηθνχ Winsconsin απνηειείηαη απφ δπν 
γξακκέο ησλ 138KV θαη κηα ησλ 345KV. Καηά ηε δηάξθεηα πνπ ην ζχζηεκα 
βξίζθεηαη ζην peak, νηθνλνκηθέο απαγνξεχζεηο απαηηνχλ ηελ απνζηνιή 
πεξίπνπ 500MW ηζρχο απφ ην Presque Isle πξνο ην Plains θαη 415MW λφηηα 
απφ ηνλ ππνζηαζκφ ηνπ Plains. Σν peak ηνπ ζπζηήκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα αλά έηνο, φηαλ ην θνξηίν είλαη ζην 90% ηνπ νιηθνχ θνξηίνπ 
πνπ θαιχπηεη ε κνλάδα θαη δηαξθεί ζπλνιηθά πεξίπνπ 100 ψξεο ην ρξφλν. Καη 
εξεπλάκε ηελ πεξίπησζε ηνπ Presque Isle, γηαηί κειέηεο έδεημαλ φηη ε δηαθνπή 
ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηάθνξσλ ππνζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θαηά ηε δηάξθεηα 
κεηαθνξάο ηζρχνο ηεο ηάμεο ησλ 500MW, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε 
αζηάζεηαο ιφγν ηαιαληψζεσλ ζην Presque Isle θαζψο θαη ππεξθφξηηζε ηνπ 
δηθηχνπ. Έλα δηνξζσηηθφ δηάγξακκα ξνήο ηζρχνο πινπνηείηαη ακέζσο γηα λα 
ππνινγηζηεί ε απαηηνχκελε ηζρχο πνπ ζα κεηαθεξζεί ζην Presque Isle 
εμαηηίαο ηεο απψιεηαο θάπνηνπ θξίζηκνπ ππνζπζηήκαηνο κεηαθνξάο, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα απνθεπρζεί 
ε ππεξθφξηηζε. 
     Ζ πξψηε ιχζε πνπ πξνηείλεηαη είλαη ε εγθαηάζηαζε ελφο SMES 
ζπζηήκαηνο ζηνλ ππνζηαζκφ ηνπ Presque Isle. Σν SMES ζα έρεη ζαλ ζηφρν 
λα βειηηψζεη ηελ επζηάζεηα ζηηο ηαιαληψζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 
νδεγήζνπλ ζε απνζπγρξνληζκφ ησλ γελλεηξηψλ θαη επηπιένλ λα παξέρεη 
απφζβεζε. Σν SMES ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγήζεη ζαλ κηα ζπζθεπή ζηηγκηαίαο 
κεηαθνξάο ηζρχνο, απνζεθεχνληαο ελεξγφ ηζρχ θαη απνδίδνληάο ηελ πίζσ 
φηαλ ρξεηάδεηαη. 
     Ζ δεχηεξε ιχζε πνπ πξνηείλεηαη είλαη ε εγθαηάζηαζε ελφο SMES 
ζπζηήκαηνο θαη ελφο δηαθνπηηθνχ αληηζηάηε ζηνλ ππνζηαζκφ ηνπ Presque 
Isle. Ζ δηαθνξά κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε είλαη φηη ε πξνζζήθε ηνπ 
δηαθνπηηθνχ αληηζηάηε ζα έρεη ζαλ ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ SMES 
ζπζηήκαηνο. Ο αληηζηάηεο κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί ζαλ έλα σκηθφ θνξηίνπ 
πνπ κπνξεί ζηηγκηαία λα ζπλδεζεί κεηά απφ κηα θξίζηκε δηαθνπηηθή ιεηηνπξγία 
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηηγκηαία λα απνζπλδεζεί κεηά απφ κηα πξνθαζνξηζκέλε 
ρξνληθή πεξίνδν. 
     Ζ ελαιιαθηηθή ιχζε είλαη ε ηνπνζέηεζε ελφο ζηαζεξνπνηεηή ηζρχνο PSS 
ζε θάζε κηα απφ ηηο πέληε κεγάιεο γελλήηξηεο ηεο κνλάδαο κε ζηφρν λα 
ξπζκίδνπλ ηε δηέγεξζή ηνπο, παξέρνληαο απφζβεζε θαηά ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Μεηνλεθηνχλ φκσο ζηε βειηίσζε ηεο επζηάζεηαο ιφγν 
ηαιαληψζεσλ.  
 
 
2.9.2. Σερληθή αλάιπζε 
 
     Ζ δνθηκή απηή απνζθνπεί ζην φηη ε κεηαθνξά ηζρχνο 500MW ηεο γξακκήο 
Presque Isle - Plains ζα δηαηεξείηαη γηα 103 ψξεο ην ρξφλν. Σν ζθάικα ζην 
νπνίν δνθηκάδεηαη ε γξακκή είλαη απηφ ηνπ ηξηθαζηθνχ βξαρπθπθιψκαηνο. 
Υξεζηκνπνηψληαο αλαιχζεηο ξνήο θνξηίνπ θαη δπλακηθέο εμνκνηψζεηο ζε 
ππνινγηζηή ζε φιεο ηηο γξακκέο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο κφλν ζε ηξεηο 
πεξηπηψζεηο αληρλεχηεθε ξνή ηζρχνο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 
ππεξθφξηηζε θαη ε εκθάληζε αζηάζεηαο. Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηηο ηξεηο 
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απηέο πξνβιεκαηηθέο γξακκέο θαη ηα εκθαληδφκελα απνηειέζκαηα ζηνλ 
ππνζηαζκφ ηνπ Presque Isle, θαηά ηε κεηαθνξά ηζρχνο.  
     Γηα παξάδεηγκα, ε απψιεηα ηεο γξακκήο Plains – North Appleton (345KV) 
απαηηεί ξνή ηζρχνο 222MW γηα λα εμαιεηθζεί ε ππεξθφξηηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
θαη λα απνθεπρζεί ε αζηάζεηα. Ζ απψιεηα ηεο γξακκήο Presque Isle – Dead 
River (138KV) ή ηεο γξακκήο Dead River – Plains (138KV) απαηηεί ηε ξνή 
222MW ζην Presque Isle γηα λα απνθεπρζεί ε δπλακηθή αζηάζεηα, αιιά 
ζεκαληηθά κηθξφηεξε ηζρχ γηα λα απνθεπρζεί ε αζηάζεηα ηαιαληψζεσλ. Ζ 
εκθάληζε ηαιαληψζεσλ ζε κηα απφ ηηο δπν γξακκέο, ηζνδπλακεί κε απηφκαηε 
δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Παξά ην γεγνλφο φηη ε ξνή 152KW ηζρχνο ζην 
Presque Isle πξνθαιεί ζηε γξακκή Presque Isle – Dead River (138KV) 
αζηάζεηα ηαιαληψζεσλ, ε γξακκή Dead River – Plains (138KV) νδεγείηαη ζε 
δπλακηθή αζηάζεηα κε κε απνζβελφκελεο ηαιαληψζεηο ζηηο κνλάδεο ηνπ 
Presque Isle. 
 

Π Η Ν Α Κ Α    4 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΖ ΗΥΤ ΣΟ 
PRESQUE ISLE (MW) 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

 
Presque Isle – Dead River 
(138KV) 

 

0 αζηάζεηα ηαιαληψζεσλ 

152 αζηάζεηα ηαιαληψζεσλ 

206 δπλακηθή αζηάζεηα 

222 επζηάζεηα 

 
 
Dead River – Plains (138KV) 

 

0 αζηάζεηα ηαιαληψζεσλ 

152 δπλακηθή αζηάζεηα 

206 δπλακηθή αζηάζεηα 

222 επζηάζεηα 

Plains – North Appleton 
(345KV) 

 

0 αζηάζεηα ηαιαληψζεσλ 

222 επζηάζεηα 

 
     Ζ αξρηθή εθηηκψκελε ιχζε πνπ πξνηάζεθε αθνξά ηε πξνζζήθε ελφο 
ζχζηεκα SMES ζηνλ ππνζηαζκφ ηνπ Presque Isle, ηζρχνο 100MW, 
ζπληειεζηνχ ηζρχνο 0,9 θαη ελφο VSC ζπζηήκαηνο ξχζκηζεο. Σν ζρήκα 
παξαθάησ δείρλεη ην ζχζηεκα SMES θαη ηα επηκέξνπο ππνζπζηήκαηά ηνπ. 

 
ρ.30 Μνληέιν SMES ζπζηήκαηνο γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο γξακκήο 

Presque Isle 
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     Σν ζχζηεκα απηφ είλαη θαηαζθεπαζκέλν λα αληρλεχεη δηαθπκάλζεηο ηεο 
ζπρλφηεηαο ηνπ AC δηθηχνπ. Δλεξγφο ηζρχο απνξξνθάηαη ζηηγκηαία φηαλ ε 
ζπρλφηεηα ηνπ AC δηθηχνπ είλαη πςειή θαη παξέρεηαη πίζσ φηαλ ζπρλφηεηα 
κεηψλεηαη, πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη ηαιαληψζεηο.  
     Οη δνθηκέο ζε ηξηθαζηθφ βξαρπθχθισκα δείρλνπλ φηη ε γξακκή Presque 
Isle – Dead River παξνπζηάδεη ηηο κεγαιχηεξεο αξρηθέο ηαιαληψζεηο θαη ηε 
κηθξφηεξε απφζβεζε. Γηα ην θαζνξηζκφ ηνπ απαηηνχκελνπ κεγέζνπο ηνπ 
SMES ζπζηήκαηνο θαη ηεο δηάξθεηαο απνζήθεπζεο (ρξφλνο πιήξεο θφξηηζεο 
ηνπ πελίνπ), ην ζθάικα ζηε γξακκή απηή εμνκνηψλεηαη γηα θαζαξηζκφ ηνπ ζε 
έλα θχθιν παξαπάλσ (πέληε ζπλνιηθά), πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε αζθαιή φξηα 
ζην ζρεδηαζκφ ηνπ SMES ζπζηήκαηνο. Δμνκνηψζεηο έδεημαλ φηη γηα ζθάικα 
ζηε γξακκή Presque Isle – Plains θαηά ηε κεηαθνξά ηζρχνο 500MW, ην 
SMES ζχζηεκα ρξεηάδεηαη λα απνξξνθά-παξέρεη 50MW γηα ρξφλν 0,2sec, 
πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη ζε επζηάζεηα ε γξακκή απηή. Δμνκνηψλνληαο θαη 
ηηο ηξεηο παξαπάλσ γξακκέο ρξεζηκνπνηψληαο ην SMES ζχζηεκα ησλ 50Μ – 
0,2sec ζηνλ ππνζηαζκφ ηνπ Presque Isle είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ ζηαζεξή 
απφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, κε κεηαθεξφκελε ηζρχ ίζε κε απηή πνπ απαηηείηαη 
γηα ηελ εμάιεηςε ησλ ππεξθνξηίζεσλ. ην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη ηα 
απνηειέζκαηα εμνκνίσζεο ηεο γξακκήο Presque Isle – Dead River ζηελ 
πεξίπησζε ηξηθαζηθνχ ζθάικαηνο κε θαη ρσξίο ην ζχζηεκα SMES. Δλψ 
ρσξίο ην SMES ζχζηεκα βιέπνπκε φηη αλαπηχζζεηαη αζηάζεηα πξψηεο 
ηαιάλησζεο, κε ην SMES παξέρεηαη απφζβεζε ζηηο ηαιαληψζεηο κεηά ην 
ζθάικα θαη ην ζχζηεκα κεηαπίπηεη ζε επζηάζεηα. 

 
ρ.31 Απνηειέζκαηα εμνκνίσζεο ρσξίο θαη κε ην SMES ζχζηεκα γηα ηε πξψηε 

κέζνδν ιχζεο 

 
     Ζ δεχηεξε ιχζε φπσο πξναλαθέξακε, αθνξά ηελ πξνζζήθε ελφο SMES 
ζπζηήκαηνο θαη ελφο δηαθνπηηθνχ αληηζηάηε ζηνλ ππνζηαζκφ ηνπ Presque 
Isle. Ο 100MW δηαθνπηηθφο αληηζηάηεο ζα απνξξνθάεη ελεξγφ ηζρχ θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ θξίζηκσλ αξρηθψλ ηαιαληψζεσλ θαη έπεηηα ζα βγαίλεη „εθηφο‟, 
επηηξέπνληαο ζην SMES ζχζηεκα λα παξέρεη ηελ απαηηνχκελε απφζβεζε 
ζηνλ ππνζηαζκφ ηνπ Presque Isle. Ζ εμνκνίσζε ηνπ δηαθνπηηθνχ αληηζηάηε 
αθνξά ηελ κεηαγσγή ηνπ αληηζηάηε ζε θαηάζηαζε „on‟ 2 θχθινπο κεηά ην ηελ 
εληνιή δηαθνπήο ηεο γξακκήο. Ο αληηζηάηεο ζα παξακείλεη 12 θχθινπο 
πξνηνχ ηεζεί „off‟. Ο ρξφλνο απηφο ησλ 12 θχθισλ έρεη πξνθχςεη απφ 
δπλακηθέο εμνκνηψζεηο θαη παξηζηάλεη ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη λα θζάζνπκε 
ζηε θνξπθή ηεο πξψηεο ηαιάλησζεο ζην Presque Isle. Δμνκνηψλνληαο ην 
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ζχζηεκα γηα ην θαζνξηζκφ ηνπ απαηηνχκελνπ κεγέζνπο ηνπ SMES 
ζπζηήκαηνο θαη ηεο δηάξθεηαο απνζήθεπζεο (ρξφλνο πιήξεο θφξηηζεο ηνπ 
πελίνπ), βξέζεθε φηη απαηηείηαη έλα SMES πνπ ζα απνξξνθά/παξέρεη 35MW 
γηα ρξφλν 0,2sec. Σν ζθάικα θαζαξίζηε κέζα ζε ηέζζεξηο θχθινπο θαη 
152MW κεηαθέξζεθαλ εθηφο γξακκήο, πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζεί ε 
ππεξθφξηηζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Δλψ ρσξίο ην SMES ζχζηεκα βιέπνπκε φηη 
αλαπηχζζεηαη αζηάζεηα πξψηεο ηαιάλησζεο, κε ην SMES θαη ην δηαθνπηηθφ 
αληηζηάηε παξέρεηαη απφζβεζε ζηηο ηαιαληψζεηο κεηά ην ζθάικα θαη ην 
ζχζηεκα κεηαπίπηεη ζε επζηάζεηα. Παξαηεξψ επίζεο φηη κε ην SMES 
ζχζηεκα θαη ηνλ αληηζηάηε, ην πιάηνο ησλ αξρηθψλ ηαιαληψζεσλ είλαη 
κηθξφηεξν απφ φηη κε κφλν ην SMES ζχζηεκα. Απηφ νδεγεί ζε κείσζε ηνπ 
κεγέζνπο ηνπ SMES ζπζηήκαηνο. ην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη ηα 
απνηειέζκαηα εμνκνίσζεο ηεο γξακκήο Presque Isle – Dead River ζηελ 
πεξίπησζε ηξηθαζηθνχ ζθάικαηνο κε θαη ρσξίο ην ζχζηεκα SMES. Ζ 
εμνκνίσζε δείρλεη φηη ελψ ρσξίο ην SMES ζχζηεκα πξαγκαηνπνηείηαη 
αζηάζεηα ζηελ πξψηε ηαιάλησζε, κε ην SMES ζχζηεκα θαη ην δηαθνπηηθφ 
αληηζηάηε ην ζχζηεκα κεηαπίπηεη ζε επζηάζεηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 
πξψηε ηαιάλησζε είλαη ε κηθξφηεξνπ πιάηνπο απφ φηη ρσξίο ηνλ δηαθνπηηθφ 
αληηζηάηε, ην νπνίν ζπλεπάγεη κείσζε ηνπ SMES ζπζηήκαηνο. 
 

 
ρ.32 Απνηειέζκαηα εμνκνίσζεο ρσξίο θαη κε ην SMES ζχζηεκα γηα ηε δεχηεξε 

κέζνδν ιχζεο 

 
     Ζ ελαιιαθηηθή ιχζε αθνξά ηε πξνζζήθε ελφο PSS ζπζηήκαηνο ζε θάζε 
κηα απφ ηηο πέληε κεγαιχηεξεο γελλήηξηεο, πξνθεηκέλνπ απηά λα παξέρνπλ 
απφζβεζε ησλ ηαιαληψζεσλ ζηνλ ππνζηαζκφ ηνπ Presque Isle. Οη 
απαηηνχκελεο παξάκεηξνη ησλ PSS, πξνήιζαλ απφ ηελ εμνκνίσζε ηεο 
απφθξηζεο ηζρχνο ησλ γελλεηξηψλ θαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα κνληέιν 
επηηαρπλφκελνπ ζηαζεξνπνηεηή ηζρχνο κε ηηο θαηάιιειεο παξακέηξνπο ηνπ. Ζ 
εμνκνίσζε κε ηνπο ζηαζεξνπνηεηέο απηνχο, έδεημε φηη ζε αληίζεζε κε ηελ 
πξνηεηλφκελε ιχζε κε ην SMES ζχζηεκα, κεηψζεθε πνιχ ε απαηηνχκελε ξνή 
ηζρχνο ζην Presque Isle. Γηα παξάδεηγκα, ε απψιεηα ηεο γξακκήο Dead River 
– Plains, απαηηεί κφλν 152MW κεηαθνξάο ηζρχνο ηφζν γηα λα εμαιεηθζνχλ νη 
ππεξθνξηίζεηο φζν θαη λα απνθεπρζεί ε αζηάζεηα, ζε αληίζεζε κε ηε ρξήζε 
ηνπ SMES ζπζηήκαηνο πνπ απαηηνχζε ηε κεηαθνξά 222MW ηζρχνο. Σν 
βαζηθφ ηνπο κεηνλέθηεκα θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα, ζην νπνίν βιέπνπκε 
φηη ελψ νη PSS παξέρνπλ απφζβεζε ησλ ηαιαληψζεσλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ 
δηάζηεκα, δελ είλαη ηθαλνί λα πεξηνξίζνπλ ηηο αξρηθέο ηαιαληψζεηο.  
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ρ.33 Απνηειέζκαηα εμνκνίσζεο ρσξίο θαη κε ην PSS ζχζηεκα  

 
 
2.10. Σερληθνί πεξηνξηζκνί ησλ SMES 
 
     Μεξηθνί παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ επηινγή 
απνζήθεπζεο κε ηα SMES ζπζηήκαηα είλαη φηη: 
 
α) απαηηνχλ κεγάιν θφζηνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζηήξημεο ηνπ πελίνπ, ιφγν 
ησλ κεγάισλ αλαπηπζζφκελσλ δπλάκεσλ Lorentz 
β) ηα ζπζηήκαηα απηά ζα θαηαιακβάλνπλ κεγάιν κέγεζνο ηεο εγθαηάζηαζεο, 
κηαο θαη γηα ηελ απνζήθεπζε κηαο GWh απαηηνχληαη πεξίπνπ 160km 
ζχξκαηνο 
γ) είλαη δχζθνιε ε θαηαζθεπή πνιχ κεγάινπ κήθνπο αγσγψλ απφ 
ππεξαγψγηκν πιηθφ 
δ) πεξά απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή ξεχκαηνο, ν αγσγφο ράλεη ηηο 
ππεξαγψγηκεο ηδηφηεηέο ηνπ (αλεμάξηεηα αλ βξίζθεηαη ζηε θξίζηκε 
ζεξκνθξαζία ηνπ) κε ζπλέπεηα λα έρσ πεξηνξηζκνχο ζηελ πνζφηεηα 
ξεχκαηνο πνπ κπνξψ λα κεηαθέξσ 
ε) ην γεγνλφο φηη νη επηπηψζεηο ηεο επίδξαζεο ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ζηνλ 
άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ δελ έρνπλ αθφκα απνζαθεληζηεί, αλαγθάδεη ηα 
SMES ζπζηήκαηα λα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο, 
καθξηά απφ αλζξψπνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν 
 
 
 
ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔ ΜΠΑΣΑΡΗΔ 
 
 
     Σα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε κπαηαξίεο (Battery 
Energy Storage Systems, BESS) έρνπλ πξφζθαηα αλαδπζεί ζαλ κηα απφ ηηο 
πην ππνζρφκελεο κεζνπξφζεζκεο ηερλνινγίεο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο γηα 
έλα κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ φπσο ζηαζεξνπνίεζε ηάζεο, βειηίσζε 
πνηφηεηαο ηζρχνο κηθξήο θαη κεγάιεο δηάξθεηαο, παξνρή ζηξεθφκελεο 
εθεδξείαο, θαη ξχζκηζε ζπρλφηεηαο. Σν πιενλέθηεκά ηνπο έλαληη ησλ άιισλ 
κεζφδσλ απνζήθεπζεο είλαη φηη πξνζθέξνπλ θνξεηφηεηα θαη κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε ρξήζε άιισλ κεζφδσλ 
απνζήθεπζεο είλαη ηερληθά αδχλαηε. Ζ ελζσκάησζε επίζεο ειεγθηψλ ξνήο 
ηζρχνο ζηελ απνζήθεπζε ελέξγεηαο κε κπαηαξίεο κπνξεί λα βειηηψζεη ηνλ 
έιεγρν θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο ηζρχνο.    
 
 
3.1. Δηζαγσγή - Καηεγνξίεο κπαηαξηώλ 
 
     Τπάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο ηερλνινγηψλ θαηαζθεπήο κπαηαξηψλ γηα 
απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε κεγάιε θιίκαθα. Μεηνλέθηεκα ηεο απνζήθεπζεο κε 
κπαηαξίεο είλαη φηη δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ απφ κφλεο ηνπο ζε πςειά 
επίπεδα ηζρχνο γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Δπηπιένλ, κηα γξήγνξε θαη 
βαζηά εθθφξηηζή ηνπο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηαζηξνθή θαη αληηθαηάζηαζε 
ηεο κπαηαξίαο, ιφγσ ηεο ειάηησζεο ηεο δηάξθεηαο δσήο ηεο απφ ηελ κεγάιε 
ζεξκνθξαζία πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ηνλ ηξφπν απηφ ιεηηνπξγίαο. Τπάξρνπλ 
απφ ηελ άιιε θαη δηάθνξνη πεξηβαιινληνινγηθνί παξάγνληεο πνπ πεξηνξίδνπλ 
ηελ ρξήζε ησλ κπαηαξηψλ γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ιφγσ ησλ ηνμηθψλ 
αεξίσλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ θφξηηζε-εθθφξηηζε απφ ηε κηα θαη ιφγσ ηνπ 
πξνβιήκαηνο δηάζεζεο ηνπο απφ ηελ άιιε, φηαλ απηέο αρξεζηεχνληαη. 
     Ζ πξφνδνο ζηελ ηερλνινγία ησλ κπαηαξηψλ αθνξά ζηελ επίηεπμε 
κεγαιχηεξεο ππθλφηεηαο ελέξγεηαο, κεγαιχηεξεο αμηνπηζηίαο, κεγαιχηεξεο 
δηάξθεηαο δσήο θαη κηθξφηεξνπ θφζηνπο. Παξαθάησ δίλεηαη κηα ζχληνκε 
πεξηγξαθή ησλ πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλσλ κπαηαξηψλ. 
 
 
3.1.1. Mπαηαξίεο κνιύβδνπ-νμένο  (Lead-Acid) 
 
     Οη κπαηαξίεο απηέο αλαθαιχθζεθαλ ην 1859 απφ ηνλ Gaston Planté θαη 
πξσηνπαξνπζηάζηεθαλ ζηε Γαιιηθή Αθαδεκία Δπηζηεκψλ ην 1860. Δίλαη νη 
πην δηαδεδνκέλεο παγθνζκίσο θαη ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ κηα πιήξε 
αλαπηπζζφκελε ηερλνινγία. Απνηεινχληαη απφ έλα ειεθηξφδην απφ νμείδην 
ηνπ κνιχβδνπ (ζεηηθή πιάθα - θάζνδνο) θαη έλα ειεθηξφδην απφ κφιπβδν 
(αξλεηηθή πιάθα - άλνδνο). Καη νη δπν πιάθεο ζηελ βξίζθνληαη ζε δηάιπκα 
ζεηηθνχ νμένο (ειεθηξνιχηεο). ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε έλα κνληέιν 
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ελφο θπηηάξνπ κπαηαξίαο (cell) γηα εθπαηδεπηηθφ ζθνπφ. Σα δπν ειεθηξφδηα 
αθνχ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ίδην ειεθηξνιχηε κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζην ίδην 
δνρείν. Γπν δνρεία ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ θάζε ειεθηξφδην βξίζθεηαη ζε 
δηαθνξεηηθφ ειεθηξνιχηε. ηελ πεξίπησζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη κηα αγψγηκε 
„γέθπξα‟ γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ θνξηίσλ ρσξίο λα αλακηγλχνληαη ηα δπν 
δηαιχκαηα. Σππηθή ηάζε θπηηάξνπ είλαη 2V. 
 

      
 

ρ.34 Μνληέιν θπηηάξνπ (cell) κπαηαξίαο Lead-Acid 

 
     Οη κπαηαξίεο απηήο ηεο ηερλνινγίαο είλαη θαηάιιειεο γηα απεπζείαο 
απνζήθεπζε ή γηα απαηηήζεηο ηαρείαο εθθφξηηζεο. Απνηεινχλ κηα ρακεινχ 
θφζηνπο επηινγή γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο πνπ απαηηνχλ κεγάιε 
ηθαλφηεηα απνζήθεπζεο έρνληαο φκσο ζαλ θχξηα κεηνλεθηήκαηα ηελ κηθξή 
ππθλφηεηα ελέξγεηαο, ην κεγάιν βάξνο θαη φγθν. Ο πεξηνξηζκέλνο θχθινο 
δσήο ησλ κπαηαξηψλ απηψλ (εηδηθά ζε ζπλζήθεο βαζηάο εθθφξηηζεο), 
εμηζνξξνπείηαη απφ ην ρακειφ θφζηνπο ηνπο, αλ θαη θαηαβάιινληαη 
ζεκαληηθέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ 
γήξαλζήο ηνπο θαη ηελ πξφηαζε ηερληθψλ αληηκεηψπηζήο ηεο. Σα ζπζηήκαηα 
κπαηαξηψλ κνιχβδνπ-νμένο βειηηψλνληαη ζηαδηαθά θαη κε δηάθνξνπο 
ηξφπνπο. Μηα απφ ηηο βειηηψζεηο απηέο είλαη ε ρξήζε ειεθηξνιπηψλ ζε κνξθή 
gel, αληί γηα πγξφ, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα λα κπνξνχλ νη κπαηαξίεο λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα αλεθνδηαζηνχλ 
θαη λα είλαη αλζεθηηθέο ζε θξαδαζκνχο. Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα ησλ 
κπαηαξηψλ απηψλ είλαη φηη παξάγνληαη αέξηα απφ ηηο θπζαιίδεο νμπγφλνπ 
θαηά ηε θφξηηζε θαη πξνθαιείηαη απψιεηα ηνπ ειεθηξνιχηε. ε κεγάια 
ζπζηήκαηα κπαηαξηψλ κνιχβδνπ – νμένο, ε πνζφηεηα αεξίσλ κπνξεί λα είλαη 
κεγάιε θαη ζαλ ζπλέπεηα αλαπηχζζεηαη έλα εθξεθηηθφ πεξηβάιινλ ζην ρψξν 
ηνπο. Σν πξφβιεκα απηφ ιχλεηαη απφ ξπζκηδφκελεο απφ βαιβίδα κπαηαξίεο  
κνιχβδνπ-νμένο (Valve Regulated Lead Acid batteries, V.R.L.A.). ηηο 
κπαηαξίεο απηέο ε δηαθπγή αεξίνπ ξπζκίδεηαη απφ εηδηθέο επαίζζεηεο βαιβίδεο 
πίεζεο. Ζ απφδνζε θαη ν ρξφλνο δσήο βειηηψλνληαη απφ ηηο θαηλνηφκεο 
ηερληθέο θφξηηζεο, φπσο νη παικηθέο κέζνδνη θφξηηζεο. Μεξηθά απφ ηα 
πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ κπαηαξηψλ κνιχβδνπ-νμένο είλαη: 
 
 
+  κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο ξεχκαηνο 
+  ππάξρεη κεγάιν εχξνο δηαζηάζεσλ θαη ρσξεηηθνηήησλ 
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+  ρακειφ θφζηνο (100$/ΚWh  θαη 125-200$/ΚWh γηα ηηο V.R.L.A.) 
+  ρακειή εζσηεξηθή εκπέδεζε 
+  αλαθπθιψλνληαη εχθνια 
+  απεξηφξηζηε δηάξθεηα δσήο, αλ απνζεθεπηνχλ ρσξίο ηνλ ειεθηξνιχηε 
+  αλνρή ζηε θαθνκεηαρείξηζε θαη ππεξθφξηηζε  
-  βαξηά θαη νγθψδεο κπαηαξία 
-  κεγάινο ρξφλνο θφξηηζεο 
-  θίλδπλνο ππεξζέξκαλζεο θαηά ηε θφξηηζε 
-  κηθξφο θχθινο δσήο (300-500 θχθινη) 
-  θίλδπλνο έθξεμεο απφ ηα παξαγφκελα αέξηα 
 
     ην παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη ραξαθηεξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 
κπαηαξηψλ κνιχβδνπ-νμένο πνπ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία ζήκεξα γηα ηελ 
παξνρή βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ ζε δηάθνξα δίθηπα. 
 

Π Η Ν Α Κ Α    6 

Σνπνζεζία Μέγεζνο 

Golden Valley Electric Association, 
Alaska 

40MW/14MWh 

Puerto Rico Electric Power Company 
(P.R.E.P.A.) 

20 MW/ 14MWh 

Vernon, California, USA 5 MW/5 MWh 

Metlakatla, Alaska 4 MW/2,5 MWh 

ESCAR, San Augustin del Guadalix, 
Spain 

2 MW/4 MWh 

Herne – Sodingen, Germany 1,2 MW/1,2 MWh 

 
 
3.1.2. Μπαηαξίεο ληθειίνπ-θαδκίνπ (Ni-Cd) 
 
     Οη κπαηαξίεο απηέο ρξεζηκνπνηνχλ nickel hydroxide Ni(OH)2 γηα ηε 
θάζνδν, θάδκην (Cd) γηα ηελ άλνδν θαη ΚΟΖ γηα ειεθηξνιχηε. Οη κπαηαξίεο 
ληθειίνπ-θαδκίνπ παξφιν πνπ είλαη αθξηβφηεξεο απφ ηηο κπαηαξίεο κνιχβδνπ-
νμένο, έρνπλ δηπιάζην ρξφλν δσήο θαη επεηδή δελ απαηηείηαη ζρεδφλ θαζφινπ 
παξαθνινχζεζε θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε 
απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο κε δπζκελείο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ζηελ 
θπξηνιεμία λα μεραζηνχλ. ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο, εθηφο απφ ην θφζηνο 
αλήθνπλ θαη ε κεγάιε δηάξθεηα δσήο ησλ ηνμηθψλ απνβιήησλ (χζηεξα απφ ηε 
ρξήζε ηεο κπαηαξίαο) θαζψο θαη ε πεπεξαζκέλε πνζφηεηα θαδκίνπ ζηνλ 
πιαλήηε. Παξνπζηάδνπλ ηάζε λα θαηαζηξέθνληαη φηαλ ππεξθνξηίδνληαη. Ζ 
ηάζε θπηηάξνπ κπαηαξίαο Ni-Cd είλαη 1,2V θαη ν ρξφλνο δσήο ηνπο θπκαίλεηαη 
γχξσ ζηνπο 500 θχθινπο ιεηηνπξγίαο. Ζ πην ραξαθηεξηζηηθή εγθαηάζηαζε 
απηνχ ηνπ είδνπο κπαηαξηψλ είλαη ζηελ Αιάζθα γηα κηα ηνπηθή εηαηξία θαη ε 
νπνία πεξηιακβάλεη 1376 κπαηαξίεο ληθειίνπ-θαδκίνπ θαη κπνξεί λα παξέρεη 
26 MW γηα 15 ιεπηά ή 40MW γηα 7 κφιηο ιεπηά, θαη ε νπνία θαηαζθεπάζηεθε 
απφ ηε ζχκπξαμε ABB θαη SAFT Batteries. Μφλν γηα ην 2006 ε ζπλεηζθνξά 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο εγθαηάζηαζεο ήηαλ ε απνθπγή ζπλνιηθά 82 πεξηπηψζεσλ 
δηαθνπψλ ειεθηξηζκνχ, πνπ αλ πξαγκαηνπνηνχηαλ ζα επεξέαδαλ έσο θαη 
310.000 θαηαλαισηέο κε ζπλνιηθή δηάξθεηα δηαθνπψλ 725 ιεπηά. 
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Ωο ελαιιαθηηθή πξφηαζε γηα απηέο ηηο κπαηαξίεο είλαη νη κπαηαξίεο Ni-MH 
(nickel-metal Hybride) νη νπνίεο έρνπλ ιηγφηεξν ηνμηθή ζπκπεξηθνξά, κεγάιε 
ππθλφηεηα ελέξγεηαο θαη κεγάιν ρξφλν δσήο. 

 
ρ.35 Γξαθηθή παξάζηαζε ησλ θχθισλ δσήο κπαηαξηψλ Ni-Cd ζπλαξηήζεη ηνπ 

βάζνπο εθθφξηηζεο 

 
 
3.1.3. Μπαηαξίεο ηόλησλ ιηζίνπ (Li-Ion) 
 
     Οη κπαηαξίεο απηέο έρνπλ κεγάιε ππθλφηεηα ελέξγεηαο (300-400 ΚWh/m3), 
πςειφηαηε απφδνζε κεηαηξνπήο θαη κεγάιν θχθιν δσήο (πεξίπνπ 3000 
θχθινη). Δπεηδή ην ιίζην είλαη ην ειαθξχηεξν ζηεξεφ ζηνηρείν, νη κπαηαξίεο 
πνπ βαζίδνληαη ζε απηφ κπνξνχλ λα είλαη θαηά πνιχ ειαθξχηεξεο απφ ηηο 
ζπλεζηζκέλεο. Γη‟ απηφ ην ιφγν θαη ιφγσ ηεο κεγάιεο απφδνζήο ηνπο, 
βξίζθνπλ πνιιέο εθαξκνγέο ζηα θηλεηά ηειέθσλα θαη ζηνπο θνξεηνχο 
ππνινγηζηέο. Πξφζθαηα έρεη αξρίζεη θαη ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο ρξήζεο 
κπαηαξηψλ Li-Ion θαη ζε εθαξκνγέο ζπζηεκάησλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε κία 
πξψηε εγθαηάζηαζε ζηε ρψξα καο ζηελ πεηξακαηηθή εγθαηάζηαζε 
ζπκπαξαγσγήο ηνπ Δ.Μ.Π θαη ηεο Δ.Π.Α Αηηηθήο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ   7   -   ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΜΠΑΣΑΡΗΩΝ Li-ion 

ραξαθηεξηζηηθό εθηίκεζε 

Υακειφ θφζηνο Φησρφ - 600$-1000$ / ΚWh 

Ηθαλφηεηα ρσξεηηθφηεηαο  Πνιχ θαιή 

Βάζνο εθθφξηηζεο 85-95% 

θχθινο δσήο Πνιχ θαιφο (πεξίπνπ 3000 θχθινη) 

ζπληήξεζε Υακειή 

ππθλφηεηα ελέξγεηαο Μεγάιε 

σξηκφηεηα / ξίζθν ρξεζηκνπνίεζεο Νέα ηερλνινγία / ξίζθν γηα εθαξκνγέο 
ρξεζηκνπνίεζεο 

 

 
3.1.4. Μπαηαξίεο ζεηηθνύ λαηξίνπ (NaS) 
 
     Οη κπαηαξίεο NaS (Sodium Sulphur) πνπ αξρηθά αλαπηχρζεθαλ απφ ηε 
Ford Motor Company γηα απηνθίλεηα, έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξε ελεξγεηαθή 
ππθλφηεηα, 4,2 θνξέο θαη' φγθν θαη 5,8 θνξέο θαηά βάξνο, απφ ηηο κπαηαξίεο 
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κνιχβδνπ-νμένο κε κηθξφηεξεο αλάγθεο ζπληήξεζεο. Ζ πην ζεκαληηθή 
εγθαηάζηαζε ηέηνησλ κπαηαξηψλ αθνξά εγθαηαζηάζεηο ελίζρπζεο άεξγνπ 
ηζρχνο ζε ππνζηαζκνχο, παξέρνληαο φκσο θαη ηε δπλαηφηεηα θπθιηθήο 
ιεηηνπξγίαο. Γπν κνλάδεο ησλ 6MW/48MWh πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κπαηαξίεο 
NaS θαη βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία ζήκεξα, βξίζθνληαη ζηνλ ππνζηαζκφ Ohito 
θαη ζηνλ ππνζηαζκφ Tsunashima ζηελ Ηαπσλία. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
θπηηάξσλ NaS θαίλνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα 8 ελψ ζην πίλαθα 9 βιέπνπκε 
ηελ εθηίκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κπαηαξηψλ απηήο ηεο ηερλνινγίαο. 
 
 
 
 

 
 

 
 

              
 
 
                    

ΠΗΝΑΚΑ   9 

ραξαθηεξηζηηθό εθηίκεζε 

Υακειφ θφζηνο Καιφ, 350$ /ΚWh 

Ηθαλφηεηα ρσξεηηθφηεηαο  Πνιχ θαιή 

Βάζνο εθθφξηηζεο Καιφ, 70-75% 

θχθινο δσήο Πάξα πνιχ θαιφ (πεξίπνπ 10.000 
θχθινη) 

ζπληήξεζε Μεζαία 

ππθλφηεηα ελέξγεηαο Μηθξή ζρεηηθά κε απηή ησλ Li-ion 

σξηκφηεηα / ξίζθν 
ρξεζηκνπνίεζεο 

Νέα ηερλνινγία / ξίζθν γηα 
εθαξκνγέο ρξεζηκνπνίεζεο 

 

 

3.1.5.  Μπαηαξίεο κεηάιινπ-αέξα 

     Σν γεγνλφο φηη είλαη νη θζελφηεξεο κπαηαξίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή 
ππθλφηεηά ηνπο εμεγεί γηαηί ηηο παξάγνπλ πνιιέο γλσζηέο εηαηξείεο. Ωο 
άλνδνο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο θαηάιιεια κέηαιια π.ρ. αινπκίλην, 
ςεπδάξγπξνο, κφιπβδνο ή αθφκε θαη ζίδεξνο,  ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζε 
ξεπζηφ ή πνιπκεξή ελζσκαησκέλν ειεθηξνιχηε π.ρ. απφ θάιην, θαη 
απειεπζεξψλνπλ ειεθηξφληα θαηά ηε κεηέπεηηα αληίδξαζε νμείδσζεο. Απηά 
θαζψο έιθνληαη απφ ηελ θάζνδν θαη θαζψο ξένπλ ζε έλα εμσηεξηθφ θχθισκα, 
δεκηνπξγνχλ δηαθνξά δπλακηθνχ ζηα άθξα ηεο κπαηαξίαο.  

     Οη κπαηαξίεο κεηάιινπ-αέξα είλαη δνκηθά αζθαιείο θαη θηιηθέο πξνο ην 
πεξηβάιινλ. Αιιά ελψ ε πςειή ελέξγεηα, ε ειεγρφκελε εθθφξηηζε θαη ην 
ρακειφ θφζηνο ζα κπνξνχζαλ λα ηηο θαζηζηνχλ θαηάιιειεο γηα πνιιέο 
εθαξκνγέο, ν κηθξφο θχθινο δσήο ηνπο θαη ε κηθξή ηθαλφηεηα θφξηηζεο-
εθθφξηηζεο απνηξέπεη ηε εθηεηακέλε ρξήζε ηνπο. Μεξηθνί θαηαζθεπαζηέο 
μεπεξλνχλ ηε δπζθνιία απηή πξνζθέξνληαο ζπζθεπέο πνπ είλαη δπλαηφ λα 

ΠΗΝΑΚΑ  8 

Σάζε 2 Volt 

Υσξεηηθφηεηα  
Δλέξγεηαο 

1220Wh 

Γηαζηάζεηο 
 

δηάκεηξνο: 91 mm 
κήθνο: 516mm 

Ππθλφηεηα 
ελέξγεηαο 

367Wh/lit 

Βάξνο 5,5Kg 
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αλεθνδηαζηνχλ έηζη ψζηε λα αληηθαηαζηαζεί ην κέηαιιν πνπ θαηαλαιψζεθε. 
Απηή ε ιχζε φκσο έρεη ζπλέπεηεο ζηνλ θχθιν δσήο, ην θφζηνο θαη ηελ επθνιία 
ρξήζεο.  

 
3.1.6. Μπαηαξίεο ξνήο: Εinc/Βromine (ZnBr) θαη Vanadium Redox (VRD) 
 
     Οη κπαηαξίεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο ζην ζρεδηαζκφ 
θαη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο, ζε ζρέζε κε ηηο θιαζηθέο κπαηαξίεο (π.ρ. κνιχβδνπ-
νμένο). Αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία κπαηαξηψλ ξνήο, κηαο θαη ν ειεθηξνιχηεο 
ξέεη κέζα απφ ηα ειεθηξφδηα δηακέζνπ δπν μερσξηζηψλ εμσηεξηθψλ 
δεμακελψλ. Ζ θαηαζθεπή απηή επηηξέπεη ε ρσξεηηθφηεηά ηεο λα κεηαβάιιεηαη 
θαηά πεξίζηαζε. Ζ ιεηηνπξγία ηεο βαζίδεηαη ζηελ αληίδξαζε δπν πνιχ θνηλψλ 
ρεκηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ άλνδνο είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ςεπδάξγπξν (Zn) θαη 
ε θάζνδνο απφ βξσκίλε (Br) θαη ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε έλαλ κηθξφ-
πνξψδε δηαρσξηζηή. Ζ δηαθνξά κε ηηο θνηλέο κπαηαξίεο είλαη φηη ηα 
ειεθηξφδηα δελ ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο αληηδξάζεηο, αιιά εμππεξεηνχλ ζαλ 
έλα ππφζηξσκα ησλ αληηδξάζεσλ, κε ζπλέπεηα λα απμάλεη ε καθξνβηφηεηα 
ησλ κπαηαξηψλ απηψλ. ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε ην ζρέδην κηαο 
κπαηαξίαο Εinc/Βromine. 

 
ρ.36 ρέδην κπαηαξίαο Εinc/Βromine 

 
     Οη κπαηαξίεο απηέο κπνξνχλ λα εθθνξηηζηνχλ πιήξσο ρσξίο θαλέλα 
απνιχησο πξφβιεκα. ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο ζπγθαηαιέγνληαη: ρακειφ 
θφζηνο, αλαθπθινχκελα πιηθά θαη ηερλνινγίεο θαηαζθεπήο πνπ επηηξέπνπλ ηε 
καδηθή παξαγσγή κε ρακειφ θφζηνο. Παξνπζηάδνπλ 2-3 θνξέο κεγαιχηεξε 
ππθλφηεηα ελέξγεηαο απφ φηη νη κπαηαξίεο κνιχβδνπ-νμένο θαη έρνπλ θφζηνο 
250$/ΚWh. Σέηνηεο κπαηαξίεο θαηαζθεπάδεη ε ZBB Energy Corporation 
(www.zbbenergy.com) γηα εθαξκνγέο απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα 
ΖΔ θαη ζηα ζπζηήκαηα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.  
     Έλαο άιινο ηχπνο κπαηαξηψλ ξνήο είλαη νη κπαηαξίεο VRD (Vanadium 
Redox). Με ηε ρσξεηηθφηεηα ελέξγεηαο λα εμαξηάηαη απφ ηνλ φγθν ηνπ 
ειεθηξνιχηε, νη κπαηαξίεο απηέο θαηαζθεπάδνληαη κε ππθλφηεηα ελέξγεηαο 20-
30Wh/lit, 30% πεξίπνπ κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ θνηλψλ κπαηαξηψλ 
κνιχβδνπ-νμένο. Σν κεηνλέθηεκα ησλ κπαηαξηψλ απηψλ είλαη ην ζρεηηθά 
κεγάιν βάξνο θαη ν κεγάινο φγθνο ηνπο, ν νπνίνο ηηο θαζηζηά θαηάιιειεο 
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κφλν γηα ζηαηηθέο εθαξκνγέο. Πεξηζζφηεξε έξεπλα ζε ζπζηήκαηα ηέηνησλ 
κπαηαξηψλ θάλεη ε National Power PLC institute (UK). 
 
 
3.2. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε κπαηαξηώλ 
 
Σα ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε ησλ κπαηαξηψλ είλαη: 
 
α) Υσξεηηθόηεηα: είλαη ε ηηκή ηνπ dc ξεχκαηνο πνπ κπνξεί λα δίλεη ζηαζεξά 
γηα κία ψξα. Μεηξηέηαη ζε  Αmperehours (Ah). Υσξεηηθφηεηα 40Ah ζεκαίλεη 
φηη ε κπαηαξία απηή κπνξεί λα δίλεη ζηαζεξά ξεχκα έληαζεο 40Α γηα κηα ψξα 
ή 80Α γηα κηζή ψξα ή 20Α γηα 2 ψξεο 
 
β) Δλεξγεηαθή απόδνζε: είλαη ην πειίθν ηεο  ελέξγεηαο πνπ πξνζδίδεηαη 
θαηά ηελ εθθφξηηζε πξνο ηελ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα κηα πιήξε θφξηηζε. 
Ζ ελέξγεηα απφδνζεο θπκαίλεηαη ζπλήζσο κεηαμχ 70% θαη 80%.  
 
γ) Απόδνζε θόξηηζεο: είλαη ην πειίθν ησλ ακπέξ-σξψλ (Ah) εθθφξηηζεο 
πξνο ηηο ακπέξ-ψξεο γηα πιήξε θφξηηζε. Κπκαίλεηαη ζην 95 % γηα κπαηαξίεο 
κνιχβδνπ-νμένο θαη ιίγν πην θάησ γηα κπαηαξίεο ληθειίνπ-θαδκίνπ. Ο ιφγνο 
πνπ ε ελεξγεηαθή απφδνζε είλαη ρακειφηεξε ηεο απφδνζεο θφξηηζεο είλαη 
γηαηί νη ζπζζσξεπηέο εθθνξηίδνληαη ζε ρακειφηεξε ηάζε απφ φηη φηαλ 
θνξηίδνληαη. 
 
δ) Ρπζκόο θόξηηζεο-εθθόξηηζεο: είλαη ε ρσξεηηθφηεηα (Ah) πξνο ην ρξφλν 
θφξηηζεο ή εθθφξηηζεο αληίζηνηρα. Έηζη φηαλ δνχκε γηα παξάδεηγκα ηελ 
επηγξαθή C/10 = Υ ελλννχκε ην ξεχκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ C ρσξεηηθφηεηα, 
ε νπνία εθθνξηίζηεθε κέζα ζε 10 ψξεο. 
 
ε) Δπίπεδν (Βάζνο) εθθόξηηζεο (Depth Of Decharge, DOD): είλαη ην 
πνζνζηφ ηεο ρσξεηηθφηεηαο πνπ έρεη αθαηξεζεί απφ κία πιήξσο θνξηηζκέλε 
κπαηαξία. 
 
ζη) Δπίπεδν θόξηηζεο (State Of Charge, SOC): είλαη ην πνζνζηφ ηεο 
ρσξεηηθφηεηαο πνπ έρεη απνκείλεη. 
 
δ) Cycle Of Life: είλαη έλα κέηξν πνπ δείρλεη πφζνπο θχθινπο κπνξεί κηα 
κπαηαξία λα απνδψζεη θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο ηεο, κε ηελ έλλνηα θχθινπ λα 
ελλννχκε κηα εθθφξηηζε κέρξη ην DOD θαη κηα πιήξεο θφξηηζε αθνινχζσο. 
 
 
3.3. Μνληεινπνίεζε κπαηαξηώλ 
 
3.3.1. Δπηζθόπεζε ησλ κνληέισλ 
 
     Γηάθνξα κνληέια έρνπλ αλαπηπρζεί, πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζνπλ ηε 
ζπκπεξηθνξά ηεο κπαηαξίαο αλαθνξηθά κε ηελ εθηηκψκελε αλαπηπζζφκελε 
ηάζε ηνπο αλάινγα κε ην ρξφλν θφξηηζεο-εθθφξηηζεο, ην ρξεζηκνπνηνχκελν 
ξεχκα θαη ηελ ηειηθή ηάζε θφξηηζεο-εθθφξηηζεο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 
ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ θαη ε ζεξκνθξαζία, ε απηνεθθφξηηζε αιιά θαη 
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παξάκεηξνη γηα ηε κνληεινπνίεζε ηεο γήξαλζεο. Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα απφ 
ηα κνληέια απηά είλαη φηη ε πνζφηεηα ηεο απνζεθεπφκελεο ή 
ρξεζηκνπνηνχκελεο ελέξγεηαο ζε κία κπαηαξία θαηά ηε δηάξθεηα ελφο 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο Γt, δελ είλαη κνλνζήκαληα θαζνξηδφκελε σο ην 
γηλφκελν ηεο ηζρχνο επί ηε δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο Γt. Σν πιένλ 
αλαθεξφκελν θαη ιηγφηεξν απαηηεηηθφ κνληέιν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 
ρσξεηηθφηεηαο κίαο κπαηαξίαο Lead-Acid είλαη εθείλν ηνπ Peukert, ην νπνίν 
θαζνξίδεη πσο κεηαβάιιεηαη ε ρσξεηηθφηεηα κηαο ηέηνηαο κπαηαξίαο γηα 
δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο ξεχκαηνο θφξηηζεο/εθθφξηηζεο, θαη πεξηγξάθεηαη απφ 
κία ηελ παξαθάησ ζπλάξηεζε: 
 

.
i

n
TI  

 
φπνπ „n‟ είλαη ν ζπληειεζηήο Peukert θαη ζπλήζσο γηα ηέηνηνπ είδνπο 
κπαηαξίεο ιακβάλεη ηηκέο n=1-1,5 κε πην ζπλεζηζκέλν εχξνο ηηκψλ 1,2-1,3. ε 
απηήλ ηελ πεξίπησζε ην ξεχκα „Η‟ ζεσξείηαη ζηαζεξφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θφξηηζεο θαη εθθφξηηζεο ε νπνία δηαξθεί ρξνληθή πεξίνδν Σi. 
     Έλα επίζεο αξθεηά ρξεζηκνπνηνχκελν κνληέιν είλαη εθείλν ηνπ Shepherd, 
ην νπνίν κνληεινπνηεί ηελ πνιηθή ηάζε ηεο κπαηαξίαο ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ 
ρξφλνπ θαη ηνπ ξεχκαηνο εθθφξηηζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζνκνηψζεη ηελ 
ειεθηξνρεκηθή ζπκπεξηθνξά ηεο δηάηαμεο. Σν θαζνιηθφ κνληέιν ησλ 
Unnewehr θαη Nasar είλαη παξφκνην κε ην κνληέιν ηνπ Shepherd κε 
απινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ εμηζψζεσλ κε γξακκηθνπνίεζε, πξνηείλνληαο 
φκσο κία γξακκηθή εμάξηεζε γηα ηε ζεσξνχκελε εζσηεξηθή αληίζηαζε ηεο 
κπαηαξίαο κε ην επίπεδν θφξηηζεο. Ο Ross, παξνπζηάδεη έλα κνληέιν ην 
νπνίν ιακβάλεη ππφςε ηνπ έλα πνιχ κεγάιν πιήζνο παξακέηξσλ 
πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη πέξαλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο θφξηηζεο θαη 
εθθφξηηζεο, ηνπο κεραληζκνχο αεξηνπνίεζεο αιιά θαη ηνπο κεραληζκνχο 
γήξαλζεο ζηελ καθξνπξφζεζκε πξνζνκνίσζε ελφο ζπζηήκαηνο.  
     Ζ πην γλσζηή πξνζέγγηζε είλαη εθείλε ηνπ Kinetic Battery Model (KiBaM) 
ην νπνίν αλαπηχρζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Μαζαρνπζέηεο θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο Τβξηδηθψλ πζηεκάησλ 
Hybrid2, γηα ηε κνληεινπνίεζε ησλ κπαηαξηψλ. Απηφ ην κνληέιν παξνπζηάδεη 
έλα πδξνδπλακηθφ αλάινγν κηαο κπαηαξίαο, ζχκθσλν θαη κε ηελ αξρή ησλ 
ζπγθνηλσλνχλησλ δνρείσλ. Oη δηαθνξηθέο εμηζψζεηο ηνπ κνληέινπ 
πξνβιέπνπλ ηφζν ηελ σθέιηκε ρσξεηηθφηεηα ηεο κπαηαξίαο φζν θαη ην 
πξνθίι ηεο ηάζεο θαηά ηε δηαδηθαζία θφξηηζεο-εθθφξηηζεο.  
     Σν κνληέιν BEST (Battery Energy Storage Test facility model), ζεσξεί φηη 
ε κπαηαξία πξνζεγγίδεηαη απφ κία πεγή ηάζεο ζε ζεηξά κε κία αληίζηαζε. Ζ 
ηάζε ηεο πεγήο κεηψλεηαη κε ην βάζνο εθθφξηηζεο, ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ην 
ξεχκα εθθφξηηζεο αιιά θαη ηελ κέρξη ζηηγκήο ηζηνξία ηεο απνζεθεπηηθήο 
δηάηαμεο. Οη ηέζζεξηο παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηεί απηφ ην κνληέιν 
πξνζδηνξίδνληαη κε ηε βνήζεηα ζπλδπαζκνχ ζηνηρείσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
αιιά θαη κε πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο.  
     Κάπνηα κνληέια ιακβάλνπλ παξακέηξνπο ζεξκνθξαζίαο γηα ηε 
ρσξεηηθφηεηα ηεο κπαηαξίαο. Οη κνξθή ησλ εμηζψζεσλ νη νπνίεο 
πεξηγξάθνπλ ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο έρνπλ ηε γεληθή κνξθή ηεο 
παξαθάησ εμίζσζεο, φπνπ „ζ‟ ε ζεξκνθξαζία γηα ηελ νπνία επηζπκνχκε ηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο ρσξεηηθφηεηαο Cζ, „ζref‟ ε ζεξκνθξαζία αλαθνξάο γηα ηελ 
νπνία έρνπλ γίλεη νη δνθηκέο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη έρεη πξνζδηνξηζηεί ε 
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ρσξεηηθφηεηα αλαθνξάο „Cref‟, ελψ ε παξάκεηξνο th_par είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 
10-3 ή 10-4. 
 

)).(_1.(
refref

parthCC 


     (3.1) 

 
     Γεληθά, επεηδή νη ρεκηθέο αληηδξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κία 
κπαηαξία επηηαρχλνληαη κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, απμάλεηαη θαη ε 
ρσξεηηθφηεηα ηεο δηάηαμεο. Λφγσ ηεο ζρεηηθά κηθξήο επίπησζεο απηνχ ηνπ 
παξάγνληα θαη ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ κπαηαξηψλ ζε εζσηεξηθφ ρψξν, κία 
ηέηνηα παξάκεηξνο κπνξεί λα παξαιεηθζεί, ή λα ζεσξεζεί εληαία γηα φιε ηελ 
εκέξα αλάινγα, κε ηε κέζε ζεξκνθξαζία ηεο εμεηαδφκελεο πεξηνρήο. 
Αληίζηνηρα, ιφγσ ηεο ζπλερνχο αληαιιαγήο ηζρχνο ηεο κπαηαξίαο κε ην 
ζπλδεφκελν δίθηπν ε επίδξαζε ηεο απηφ-εθθφξηηζεο είλαη πνιχ κηθξή θαη ε 
κνληεινπνίεζή ηεο κπνξεί θαη απηή λα παξαιεηθζεί. 
     Γηα ηε κνληεινπνίεζε ησλ κεραληζκψλ γήξαλζεο απηψλ ησλ 
απνζεθεπηηθψλ δηαηάμεσλ ε πην νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα παξνπζηάζηεθε 
ζηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Benchmarking κε έκθαζε ζε 
εθαξκνγέο απηψλ ησλ δηαηάμεσλ ζε απηφλνκα ζπζηήκαηα ηξνθνδνηνχκελα 
απφ κνλάδεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Έλα βαζηθφ πξφβιεκα ησλ 
παξαπάλσ κνληέισλ είλαη ην πιήζνο ησλ παξακέηξσλ, ηα νπνία πξέπεη 
ζπρλά λα πξνζδηνξηζηνχλ πεηξακαηηθά αθνχ δελ είλαη εχθνια δηαζέζηκα 
ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ή είλαη δηαζέζηκα απφ πνιχ ζπγθεθξηκέλνπο 
θαηαζθεπαζηέο. Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε βαζηδφκελε ζε 
απινπνηήζεηο ησλ παξαπάλσ κνληέισλ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. 
 
 
3.3.2. Παξνπζίαζε πξνζέγγηζεο 
 
     Οη θαηαζθεπαζηέο κπαηαξηψλ Lead-Acid δεκνζηεχνπλ ηα ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ κπαηαξηψλ ηνπο ζε πίλαθεο κε ηνπο ξπζκνχο θφξηηζεο-
εθθφξηηζεο γηα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ σξψλ θαη ζπγθεθξηκέλε ηειηθή ηάζε 
θφξηηζεο ή εθθφξηηζεο. Κάζε κπαηαξία ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ξπζκφ Cnom ν 
νπνίνο αληηζηνηρεί ζηε ρσξεηηθφηεηα ηεο κπαηαξίαο ζε Ah φηαλ εθείλε 
εθθνξηίδεηαη ζε nom ψξεο κε ζηαζεξφ ξεχκα Inom= Cnom/nom. Ζ ζπλήζεο ηηκή 
ησλ σξψλ είλαη nom=10. Γηα ηηκέο ξεχκαηνο κηθξφηεξεο απφ ην ξπζκφ 
Cnom/nom είλαη αζθαιέζηεξν λα ζεσξεζεί φηη ε κπαηαξία δελ κεηαβάιιεη ηελ 
ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα απνδψζεη πέξαλ ηεο νλνκαζηηθήο ηεο ηηκήο, νπφηε  
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη γεληθέο εμηζψζεηο θφξηηζεο θαη εθθφξηηζεο 
ηεο παξαγξάθνπ 1.4. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρεη αχμεζε ηεο 
ρσξεηηθφηεηαο ηεο απνζεθεπηηθήο δηάηαμεο αιιά γεληθά παξαηεξείηαη 
αζπλέρεηα ησλ κνληεινπνηήζεσλ εηδηθά γηα πνιχ κεγάινπο ρξφλνπο θφξηηζεο 
κε κηθξέο ηηκέο ξεπκάησλ. 
     Αλ φκσο ν ξπζκφο θφξηηζεο-εθθφξηηζεο είλαη κεηαβιεηφο θαη εηδηθά εάλ 
είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ νλνκαζηηθφ ξπζκφ, ηφηε ε ρξήζε ησλ εμηζψζεσλ 
ηεο παξαγξάθνπ 1.4. δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο απνθιίζεηο αλ ζέινπκε λα 
εθηηκήζνπκε ην πεξηερφκελν ηεο ππφ εμέηαζεο απνζεθεπηηθήο δηάηαμεο. ε 
κία ηέηνηα πεξίπησζε ε απνζεθεπηηθή δηάηαμε δελ πξφθεηηαη λα ρσξέζεη ην 
νλνκαζηηθφ ηεο πεξηερφκελν, νχηε λα απνδψζεη ην πιήξεο πεξηερφκελφ ηεο. 
Γλσξίδνληαο ηνπο ξπζκνχο θφξηηζεο-εθθφξηηζεο κπαηαξηψλ γηα ζπγθεθξηκέλν 
αξηζκφ σξψλ θαη ζπγθεθξηκέλε ηειηθή ηάζε θφξηηζεο ή εθθφξηηζεο, είλαη 
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δπλαηφλ λα θαηαζθεπαζηνχλ δηαγξάκκαηα ρσξεηηθφηεηαο-ξεχκαηνο θαη 
ρσξεηηθφηεηαο-ρξφλνπ, γηα ηηκέο ξεχκαηνο κεγαιχηεξεο ηνπ Inom ή γηα ρξφλνπο 
εθθφξηηζεο κηθξφηεξνπο απφ ηνλ nom. ε κία ηέηνηα πεξίπησζε, ε 
κνληεινπνίεζε ησλ κεγεζψλ ηεο απνζεθεπηηθήο δηάηαμεο γηα θάζε έλα απφ ηα 
εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ 1.4, παξνπζηάδεηαη 
παξαθάησ. 
 
 
3.3.3. Υσξεηηθόηεηα ζπλαξηήζεη ρξόλνπ θαη ξεύκαηνο θόξηηζεο-
εθθόξηηζεο 
 
     Ωο άκεζε ζπλέπεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Peukert, γηα δεδνκέλε ηειηθή ηάζε 
θειηνχ V θαη γλσζηφ ην ζπληειεζηή Peukert, „n‟, ε κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα γηα 
γλσζηφ θαη ζηαζεξφ ξεχκα εθθφξηηζεο Η, ζα δίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ 
εμίζσζε (3.2). Αληίζηνηρα αλ είλαη γλσζηφο ν ρξφλνο εθθφξηηζεο, „t’ ππφ 
ζηαζεξφ ξεχκα, ε ρσξεηηθφηεηα ηεο απνζεθεπηηθήο δηάηαμεο ζα δίλεηαη απφ 
ηελ εμίζσζε (3.3). 
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    (3.3) 

 
     ηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη γλσζηφο απηφο ν ζπληειεζηήο, αιιά είλαη 
δηαζέζηκε ε θακπχιε ρσξεηηθφηεηαο, ηφηε κε ηε βνήζεηα ηεο πξνζέγγηζεο 
θακπχιεο (curve fitting), αλ πεξηζζφηεξα απφ 2 δεχγε ηηκψλ είλαη δηαζέζηκα, 
κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ε εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο 
κπαηαξίαο ππφ ζηαζεξφ ξεχκα ή γλσξίδνληαο ηνλ επηζπκεηφ ρξφλν 
θφξηηζεο/εθθφξηηζεο. Λφγσ ηεο εθζεηηθήο κνξθήο ηνπ λφκνπ Peukert, ην 
κνληέιν πξνζέγγηζεο αλακέλεηαη λα είλαη ινγαξηζκηθφ, ππφ ηε κνξθή ησλ 
εμηζψζεσλ (3.4) θαη (3.5) κε ηνπο ζπληειεζηέο λα πξνζδηνξίδνληαη κε ηε 
κέζνδν curve fitting. 
 

btatyMaxCapacit  )ln(.)(     (3.4) 

 
mIkIyMaxCapacit  )ln(.)(     (3.5) 

 
     Δπνκέλσο ν ρξφλνο εθθφξηηζεο κε ζπγθεθξηκέλν ξεχκα δελ είλαη 
πνζφηεηα αληηζηξφθσο αλάινγε ηνπ ξεχκαηνο εθθφξηηζεο φπσο ζα πεξίκελε 
γεληθά θαλείο θαη ππέξ-απινπζηεπκέλα παξνπζηάδνπλ νη εμηζψζεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 1.4, αιιά αθνινπζεί κία ζπλάξηεζε ηεο κνξθήο: 
 

CycleTime(I ) = g .Ι-h  (ζε ψξεο)         (3.6) 
 
     Σν ξεχκα ζε Ακπέξ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθθφξηηζε ζε έλα δεδνκέλεο 
δηάξθεηαο ρξνληθφ δηάζηεκα δίλεηαη απφ κία ζρέζε ηεο κνξθήο: 
 

Current(t) = c .t −d    (ζε Ακπέξ)           (3.7) 
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3.3.4. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ επηπέδνπ θόξηηζεο-εθθόξηηζεο 
 
     Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ εμηζψζεσλ πνπ αθνινπζνχλ, νξίδεηαη απφ ηελ 
παξαθάησ ζρέζε (3.8), ε νλνκαζηηθή θαηάζηαζε θφξηηζεο (Νominal State Of 
Charge, SOCnom) γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν t. 
 

)(

)(
)(

tE

tE
tSOC

mon

nom
        (3.8) 

 
φπνπ Ε(t) ην ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν ηεο δηάηαμεο ζε Wh θαη Δnom(t) ε 
ελέξγεηα ε νπνία αληηζηνηρεί ζηελ νλνκαζηηθή ρσξεηηθφηεηα ηεο κπαηαξίαο 
Cnom. Αλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θφξηηζεο ην ξεχκα παξακέλεη ζηαζεξφ, ηφηε 
ην ηειηθφ πεξηερφκελν, MaxCapacity(I), πνπ κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζα δίλεηαη 
απφ κία εθ ησλ (3.2) ή (3.5) αλάινγα κε ην αλ δίλεηαη ν ζπληειεζηήο Peukert 
„n‟. Όκσο, ην ξεχκα θφξηηζεο κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 
θφξηηζεο κε απνηέιεζκα ην πεξηζψξην γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο λα κελ 
κπνξεί λα θαζνξηζηεί άκεζα απφ ηε κηα απφ ηηο εμηζψζεηο απηέο. Έηζη ην 
πεξηερφκελν ην νπνίν κπνξεί πεξαηηέξσ λα απνζεθεχζεη ε κπαηαξία 
κεηαβάιιεηαη ζηηο δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο αλάινγα κε ηελ πξνεγνχκελε 
δηαδηθαζία θφξηηζήο ηεο αιιά θαη ηνλ ηξέρνληα ξπζκφ θφξηηζήο ηεο. Γηα ηελ 
θαιχηεξε ινηπφλ κνληεινπνίεζε επηιέγεηαη λα δίλεηαη θάπνηνπ είδνπο «πνηλή» 
ζην πεξηζψξην θφξηηζεο γηα θάζε ρξνληθή πεξίνδν t θαηά ηελ νπνία ν ξπζκφο 
θφξηηζεο είλαη δηαθνξεηηθφο ηνπ νλνκαζηηθνχ. 
     Ο αξηζκφο ησλ σξψλ, ζηνλ νπνίν θνξηίδεηαη κία πιήξεο κπαηαξία κε 
ζηαζεξφ ξεχκα Η, ζα δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

hrythm =
I

y(I)MaxCapacit
         (3.9) 

     Με απηφ σο δεδνκέλν, ε «πνηλή» γηα ηελ ρσξεηηθφηεηα ηεο απνζεθεπηηθήο 
δηάηαμεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1 ψξαο, ζα είλαη ην πνζνζηφ 1/hrythm ηεο 
κείσζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο. Αλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα Δt είλαη δηαθνξεηηθφ απφ 
1 ψξα, ζα πξέπεη λα ιεθζεί σο πνηλή ην πνζνζηφ ηεο ψξαο πνπ αληηζηνηρεί 
ζην Δt. Οξίδεηαη ινηπφλ ε κεηαβιεηή AvailCapacity(I,t) γηα λα πεξηγξάςεη ηε 
κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα ηεο απνζεθεπηηθήο δηάηαμεο ζε Wh γηα ην ξεχκα 
θφξηηζεο I θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα t, φπσο ππνινγίδεηαη θαηά ηε θφξηηζε κε 
ηε βνήζεηα ηεο παξαθάησ ζρέζεο (3.10). 
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V(t) είλαη ε κέζε ηηκή ηεο ηάζεο γηα εθείλν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζηνπο 
αθξνδέθηεο ηεο κπαηαξίαο. Με ηε βνήζεηα ηεο (3.10) θαη κε αλαδξνκηθή 
δηαδηθαζία έρεη ππνινγηζηεί ε ηηκή AvailCapacity(I,t) γηα λα είκαζηε έηνηκνη 
ζηελ αξρή ηνπ επφκελνπ δηαζηήκαηνο. Ζ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή εθθίλεζεο γηα 
ηε κεηαβιεηή AvailCapacity(I,t) είλαη ε ηηκή Enom. Σν πεξηερφκελν ηεο 
απνζεθεπηηθήο δηάηαμεο θαηά ηε θφξηηζε ζα δίλεηαη ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε 
απφ ηε ζπλάξηεζε (1.2), κε ηε βνήζεηα ησλ πεξηνξηζκψλ (1.3) θαη (1.4). Σν 
ηέινο ηεο θφξηηζεο επέξρεηαη φηαλ ε πνζφηεηα E(t) ζπκπίπηεη κε ηελ 
πνζφηεηα AvailCapacity(I,t+Δt). Γηα κία απνζεθεπηηθή δηάηαμε ε νπνία είλαη 
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θαηά 50% θνξηηζκέλε, ε ρξήζε ηεο (3.10) επαιεζεχεη ηελ ππφζεζε φηη αλ 
εθαξκφζνπκε ξεχκα πνπ ηε θνξηίδεη κέζα ζε 2 ψξεο, ε κπαηαξία ζα είλαη 
πιήξσο θνξηηζκέλε κέζα ζε 1 ψξα κε κηθξφηεξν φκσο πεξηερφκελν απφ φηη 
αλ ηελ θνξηίδακε κε ξεχκα ίζν κε Ιnom θαη ζε ρξφλν tnom/2. 
     ηελ πεξίπησζε ηεο εθθφξηηζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη αληίζηνηρε 
«πνηλή» ζην πεξηερφκελν ηεο απνζεθεπηηθήο δηάηαμεο θαζψο κεηψλεηαη ην 
πεξηερφκελφ ηεο αλ ν ξπζκφο εθθφξηηζεο είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ νλνκαζηηθνχ, 
ψζηε λα εθθνξηηζηεί ε δηάηαμε πην γξήγνξα. Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα 
ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ φηη αλ ζε κία κπαηαξία πνπ εθθνξηίδεηαη αξρηθά κε 
πςειφ ξεχκα εθαξκνζηεί ζηε ζπλέρεηα ρακειφηεξν ξεχκα, απμάλεηαη ν 
ρξφλνο εθθφξηηζεο θαη ην πεξηερφκελν πνπ ηειηθά απνδίδεηαη ζηνλ ηειηθφ 
ρξήζηε γηα ηελ ίδηα ηεξκαηηθή ηάζε. Σν θαηλφκελν απηφ είλαη αθφκε 
πεξηζζφηεξν εκθαλέο αλ αθεζεί ε κπαηαξία λα «εξεκήζεη» κεηά απφ 
δηαδηθαζία απφηνκεο εθθφξηηζεο θαη επαιεζεχεηαη θαη κε πεηξακαηηθά 
δεδνκέλα απφ κεηξήζεηο ζε κπαηαξίεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ. Με βάζε ηα 
παξαπάλσ ην πεξηερφκελν ηεο κπαηαξίαο ηε ζηηγκή t+Δt ζα πεξηιακβάλεη 
απηφλ ηνλ ζπληειεζηή πνηλήο θαη ζα δίλεηαη απφ ηε ζπλάξηεζε (3.11), ε νπνία 
δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηελ (1.5), αθαηξψληαο ηελ πνζφηεηα «πνηλήο» 
ζχκθσλα πάληα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο (1.6) θαη (1.7).  
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     Όηαλ ε κπαηαξία εθθνξηηζηεί πιήξσο, E(t+Δt)=0, ζεσξείηαη φηη αλεμάξηεηα 
απφ ην πξνεγνχκελν επίπεδν θφξηηζεο, ε δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα γηα 
θφξηηζε, AvailCapacity(I,t+Δt) είλαη ε νλνκαζηηθή Enom. Δπνκέλσο, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εθθφξηηζεο, ζα πξέπεη ε πνζφηεηα AvailCapacity(I,t+Δt) λα 
ζπγθιίλεη ζηαδηαθά, ψζηε φηαλ ε εθθφξηηζε νινθιεξσζεί, ε δηαζέζηκε 
ρσξεηηθφηεηα λα γίλεη ίζε κε Enom. Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν πεξηνξηζκφο, ζα 
πξέπεη φπνηε εθθνξηίδεηαη ε κπαηαξία λα κεηψλεηαη ε «πνηλή» ρσξεηηθφηεηαο 
πνπ έρεη επηβιεζεί κε ηελ (3.10). Δπνκέλσο, ε κείσζε ηεο πνηλήο θαη ην λέα 
ρσξεηηθφηεηα ηεο απνζεθεπηηθήο δηάηαμεο ζα δίλεηαη ζηελ εθθφξηηζε απφ ηελ 
(3.12). 
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όπνπ:  
hrythmavail

tNSOCh ).(       (3.13) 

 
     Δπεηδή ε απνζεθεπηηθή δηάηαμε δε ζα είλαη γεκάηε, ν ρξφλνο 
απνθαηάζηαζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ζε Enom, αλ έρνπκε κφλν εθθφξηηζε γηα ηηο 
επφκελεο ψξεο ζα δίλεηαη απφ ηε κεηαβιεηή havail, φπσο καζεκαηηθά 
πεξηγξάθεηαη απφ ηελ (3.13). Ζ κεηαβιεηή απηή ζα αληηπξνζσπεχεη ην ρξφλν 
εθθφξηηζεο ηεο απνζεθεπηηθήο δηάηαμεο ε νπνία βξίζθεηαη ζε νλνκαζηηθφ 
πεξηερφκελν NSOC(t) θαη εθθνξηίδεηαη κε ζηαζεξφ ξπζκφ, ν νπνίνο ζα 
εθθφξηηδε ηελπιήξε απνζεθεπηηθή δηάηαμε ζε ρξφλν hrythm. Έηζη π.ρ αλ κία 
κπαηαξία έρεη πεξηερφκελν 75 Ah κε νλνκαζηηθή ρσξεηηθφηεηα 100 Ah, απηφ 
ζεκαίλεη φηη ζα εθθνξηηζηεί ζην 75%. Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ε επίδξαζε 
κείσζεο ηεο «πνηλήο» ρσξεηηθφηεηαο κεηψλεηαη φζν πεξηζζφηεξν θνξηηζκέλε 
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είλαη ε κπαηαξία θαζψο απμάλεη ν ρξφλνο havail. Σν γεγνλφο απηφ αηηηνινγείηαη 
απφ ηελ πξνεγνχκελε ηζηνξία ηεο κπαηαξίαο, ε νπνία κείσζε ζηαδηαθά ηε 
δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα θαη είλαη δπζθνιφηεξν λα μεραζηεί κέζα ζε κηθξφ 
ρξνληθφ δηάζηεκα. Αλ δελ είλαη δηαζέζηκεο νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο θαη είλαη 

γλσζηφο ν ζπληειεζηήο Peukert, ηφηε ππνινγίδεηαη ν ιφγνο ηνπ ξεχκαηνο πνπ 
δεηείηαη απφ ηελ απνζεθεπηηθή δηάηαμε ζχκθσλα κε ηε ζρέζε (3.14). Μφλν αλ απηφο 
ν ιφγνο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην 1, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε ζρεηηθή «πνηλή». Ζ 
«πνηλή» πνπ επηβάιιεηαη ζην θνξηίν πνπ πεξηέρεη ή κπνξεί λα απνζεθεχζεη ε 
κπαηαξία ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ξπζκφο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηε κνλάδα, 
ζα πξνθχπηεη απφ ηελ (3.3), θαη ζα δίλεηαη απφ ηελ (3.15). 
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     Με βάζεη ηηο παξαπάλσ εμηζψζεηο, ν ζπληειεζηήο θφξηηζεο ζε θάζε 
ρξνληθή ζηηγκή, SOC(t), ζα δίλεηαη απφ ηελ (3.16), ηφζν γηα ηε θφξηηζε φζν 
θαη γηα ηελ εθθφξηηζε. 
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3.3.5. Μέγηζην ξεύκα εθθόξηηζεο θαη θόξηηζεο ζε έλα ρξνληθό δηάζηεκα 
Γt, αλάινγα κε ην επίπεδν θόξηηζεο 
 
     Ζ γλψζε απηήο ηεο παξακέηξνπ είλαη ζεκαληηθή, ψζηε γηα δεδνκέλε 
θαηάζηαζε θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο λα είλαη γλσζηφ ην κέγηζην ξεχκα ην 
νπνίν ε κπαηαξία κπνξεί λα πξνζθέξεη. Μία ηέηνηα πεξίπησζε είλαη ε 
απαίηεζε ηεο παξνρήο ζηξεθφκελεο εθεδξείαο απφ ηελ απνζεθεπηηθή 
δηάηαμε. Απφ ηελ άιιε είλαη επίζεο απαξαίηεην, αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε 
θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο, λα πξνζδηνξηζηεί ην κέγηζην ξεχκα κε ην νπνίν 
κπνξνχκε λα θνξηίζνπκε ηελ απνζεθεπηηθή δηάηαμε. Ζ γλψζε απηή είλαη 
απαξαίηεηε εηδηθά ζε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο ηεο απνζεθεπηηθήο δηάηαμεο κε 
κνλάδεο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο 
απνξξηπηφκελεο ελέξγεηαο. 
     Σν κέγηζην ξεχκα εμαξηάηαη απφ ηα θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
ειεθηξνδίσλ ησλ κπαηαξηψλ, ηελ θαηάζηαζε θφξηηζεο ηνπο θαη ηε ρξνληθή 
πεξίνδν γηα ηελ νπνία επηζπκνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ ηηκή ηνπ. Αλ ηα 
θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην ξεχκα ην νπνίν κπνξνχλ λα αληέμνπλ 
ηα ειεθηξφδηα είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηά, πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ην 
κέγηζην ξεχκα εμαξηψκελν απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα εθθφξηηζεο γηα δεδνκέλε 
ηεξκαηηθή ηάζε θφξηηζεο-εθθφξηηζεο. Αλ ε απνζεθεπηηθή δηάηαμε είλαη 
πιήξσο θνξηηζκέλε ηφηε ε ρξήζε ηεο εμίζσζεο (3.17) θαζνξίδεη ην κέγηζην 
ζηαζεξφ ξεχκα γηα απηήλ ηελ πεξίνδν ζηεξηδφκελε ζηηο παξαηεξήζεηο ηεο 
(3.4), θαζψο ην γηλφκελν ξεχκαηνο θαη ρξφλνπ δίλεη ην θνξηίν πνπ κπνξεί λα 
απνδνζεί απφ ηελ απνζεθεπηηθή δηάηαμε. 
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btattII
MAX

disc
 )ln(.).,(           (3.17) 

 
     Όκσο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηά ηηο νπνίεο ζα απαηηεζεί πςειή ηηκή 
ξεχκαηνο, ε απνζεθεπηηθή δηάηαμε δελ ζα είλαη πιήξσο θνξηηζκέλε. Αλ π.ρ 
πεξηέρεη ην 50% ηεο ρσξεηηθφηεηάο ηεο, ηφηε αλ ηελ εθθνξηίζνπκε κε ξεχκα ην 
νπνίν ζε 2 ψξεο ζα εμαληινχζε ηε ρσξεηηθφηεηα ηεο πιήξνπο θνξηηζκέλεο 
κπαηαξίαο, ζε κία ψξα απηή ζα έρεη εθθνξηηζηεί, φπσο παξαηεξήζεθε ζηελ 
πεξηγξαθή ηεο (3.10). Δπνκέλσο ην ξεχκα Η ην νπνίν κπνξεί λα εμαληιήζεη ηε 
ρσξεηηθφηεηα ηεο κπαηαξίαο ζε ρξφλν Γt /NSOC(t) είλαη ην κέγηζην ην νπνίν 
κπνξνχκε λα δεηήζνπκε απφ κία κπαηαξία. Ο ππνινγηζκφο ηνπ γίλεηαη κε ηε 
βνήζεηα ηεο (3.4) φπσο παξνπζηάδεη ε (3.18).  
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           (3.18) 

 
     Δχθνια κεηά απφ ηνλ ππνινγηζκφ απηφ ηνπ ξεχκαηνο κπνξνχκε λα 
ππνινγίζνπκε κεηά ηελ κέγηζηε ηζρχ πνπ ε κπαηαξία κπνξεί λα καο 
πξνζθέξεη γηα ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα. 
 
     Με ηελ ίδηα θηινζνθία γηα ηελ εθθφξηηζε, καο ελδηαθέξεη ην δηαζέζηκν 
πεξηζψξην γηα ηε θφξηηζε, φπσο απηφ εθθξάδεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο (3.16). Σν 
αληίζηνηρν κέγηζην ξεχκα θφξηηζεο ζα δίλεηαη απφ ηελ (3.19), ζχκθσλα κε 
ηελ (3.4). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε πνζφηεηα ηνπ παξνλνκαζηή είλαη 1-
SOC(t). 
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t
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           (3.19) 

 
     Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα Δt γηα ην νπνίν ελδηαθεξφκαζηε ππάξρνπλ δχν 
ελδερφκελα. Σν πξψην είλαη λα είλαη κηθξφηεξν απφ εθείλν γηα ην νπνίν 
έρνπκε δεδνκέλα γηα ην ξεχκα πνπ κπνξεί λα παξέρεη ε απνζεθεπηηθή 
δηάηαμε. ε κία ηέηνηα πεξίπησζε ην κέγηζην ξεχκα ηεο πιήξσο θνξηηζκέλεο 
κπαηαξίαο, ζα ζεσξείηαη εθείλν πνπ ζα αληηζηνηρεί ζην κηθξφηεξν ρξνληθφ 
δηάζηεκα γηα ην νπνίν έρνπκε θάπνηα πιεξνθνξία. Γηα παξάδεηγκα αλ 
γλσξίδνπκε ην ξεχκα γηα δηάζηεκα 10 ιεπηψλ θαη ην δεηνχκελν δηάζηεκα είλαη 
5 ιεπηά ζα ρξεζηκνπνηνχκε ην ξεχκα πνπ αληηζηνηρεί ζηα 10 ιεπηά ψζηε λα 
είκαζηε ζηελ αζθαιή πιεπξά ησλ ππνζέζεσλ καο. Αλ ην απαηηνχκελν 
ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη κεγαιχηεξν απφ εθείλν ζην νπνίν έρνπκε θάπνηα 
πιεξνθνξία γηα ηε κέγηζηε ηζρχ ηεο κπαηαξίαο, ηφηε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη 
παξαπάλσ εμηζψζεηο (3.17) σο (3.19). 
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3.4. Οθέιε από ηε ρξήζε κηαο πξαγκαηηθήο θαηαλεκεκέλεο κνλάδαο 
απνζήθεπζεο ελέξγεηαο κε κπαηαξίεο NaS 
 
3.4.1. Δηζαγσγή 
 
     ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο, ζα κειεηήζνπκε ηα άκεζα θαη έκκεζα νθέιε 
ζε έλα ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηζρχνο, απφ ηε ρξήζε ελφο θαηαλεκεκέλνπ 
ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε κπαηαξίεο. Πξφθεηηαη γηα 
ηελ εγθαηάζηαζε ηεο πξψηεο θαηαλεκεκέλεο, 1,2MW κνλάδαο απνζήθεπζεο 
ελέξγεηαο κε κπαηαξίεο NaS, ηεο American Electric Power (AEP) ην θαινθαίξη 
ηνπ 2005 ζην North Charleston ηεο δπηηθήο Virginia. Ζ εγθαηάζηαζε 
νινθιεξψζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006 θαη ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ζηηο 26 ηνπ ίδηνπ 
κήλα. Μεηά απφ έλα ρξφλν ιεηηνπξγίαο θαη δνθηκήο ηεο θαη κνινλφηη ην αξρηθφ 
θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ κεγαιχηεξν απφ ηηο ππφινηπεο ζπκβαηηθέο 
κεζφδνπο βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ηζρχνο, ην ζεκαληηθά 
νθέιε πνπ απνθνκίζζεθαλ δηθαίσζαλ ηελ ΑΔΡ θαη ηελ ψζεζαλ λα 
πξαγκαηνπνηήζεη ην φξακά ηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο δηθηχνπ 
θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο κε κπαηαξίεο, ηα νπνία ζα 
ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ κειινληηθψλ ΖΔ. 
     εκαληηθφ ξφιν ζηε επηινγή ησλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο κε κπαηαξίεο 
αληί ηεο εγθαηάζηαζεο γελλεηξηψλ αηρκήο, έπαημε γηα ηελ ΑΔΡ ε ηθαλφηεηα ηεο 
γξήγνξεο κεηαθφκηζήο ηνπο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ΑΔΡ απνθάζηζε λα 
ηνπνζεηήζεη ηέηνηεο κνλάδεο απνζήθεπζεο ζην ζχζηεκά ηεο, ρξεηάζηεθε 
πξψηα λα δηαιέμεη ηηο ηνπνζεζίεο, βαζηδφκελε ζε ηερληθέο, νηθνλνκηθέο θαη 
πιήζνο δηαθνξεηηθέο ζεσξήζεηο. Ζ εηαηξία επέιεμε ηελ S&C Electric 
Company γηα ηελ θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαηξνπήο 
ηζρχνο (PCS), ην νπνίν ζηνίρηζε ην 21% ηνπ νιηθνχ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο, 
θαη ηελ Kanawha Manufacturing Company ηνπ Charleston γηα ηελ θαηαζθεπή 
ησλ ραιχβδηλσλ πεξηβιεκάησλ γηα ηε ηνπνζέηεζε ησλ 20 κπαηαξηψλ NaS 
θαη ηνπ PCS ζπζηήκαηνο ζπλνιηθνχ βάξνπο πεξίπνπ 77 ηφλσλ (ηα νπνία 
ζηνίρηζαλ ην 4% ηνπ νιηθνχ θφζηνπο ηεο κνλάδαο). 
     Ζ Ηαπσληθή εηαηξία NGK Insulators ζηε Nagoya πνπ θαηαζθεχαζε θαη 
δνθίκαζε ηηο κπαηαξίεο (νη νπνίεο ζηνίρηζαλ ην 45% ηνπ νιηθνχ θφζηνπο ηεο 
κνλάδαο), ζπλεξγάζηεθε κε ηελ Meiko Company γηα ηε κεηαθνξά ησλ 20 
κπαηαξηψλ NaS θαη ηνπ ππφινηπνπ εμνπιηζκνχ, ζηε Νέα Τφξθε. Σέινο, ε 
ΑΔΡ ζπλεξγάζηεθε κε ηελ Meiko γηα ηε κεηαθνξά νιφθιεξνπ ηνπ εμνπιηζκνχ 
απφ ηε Νέα Τφξθε ζην ρψξν εγθαηάζηαζεο ηνπ ζηαζκνχ ζην North 
Charleston ηεο δπηηθήο Virginia. Μεγάιε εκπεηξία απνθηήζεθε πάλσ ζηε 
κεηαθνξά ηέηνηνπ πιηθνχ, ε νπνία ζα βνεζήζεη ζε παξφκνηεο κειινληηθέο 
εγθαηαζηάζεηο. 
 
 
3.4.2. Βξαρππξόζεζκνη θαη καθξνπξόζεζκνη ζηόρνη ηεο εηαηξίαο  
 
     Οη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη απφ ηε ρξήζε ησλ θαηαλεκεκέλσλ 
ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο κε κπαηαξίεο είλαη: 
 
- Βειηίσζε ηνπ ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ΖΔ, ιφγν ηεο αθχξσζεο ησλ 
εθηεηακέλσλ blackout 
-  Βειηίσζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ ΖΔ ιφγν ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ απνζήθεπζεο 
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- Γεκηνπξγία ελφο ΖΔ ην νπνίν θαηαξγεί ηηο αηρκέο θνξηίνπ ζε φια ηα 
επίπεδά ηνπ, κε ζπλέπεηα λα κεηψλεηαη ην θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ 
κνλάδσλ κηαο θαη απηέο ζα θαηαζθεπάδνληαη κε κηθξφηεξε ηζρχ (ηζρχο βάζεο) 
θαη λα απμάλεηαη ε δηάξθεηα δσήο ηνπ (κηαο θαη ζα ιεηηνπξγεί ζε κηθξφηεξε 
ηζρχ). 
- Παξνρή δπλαηφηεηαο ζε ηδηψηεο ηνπηθήο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, κηαο θαη απφ ην 2001 θαη κεηά ε ΑΔΡ έρεη δερζεί 
πνιιέο αηηήζεηο γηα ζχλδεζε ηδησηηθψλ κνλάδσλ ζην δίθηπφ ηεο 
 
Οη βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη απφ ηε ρξήζε ησλ θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ 
απνζήθεπζεο κε κπαηαξίεο είλαη: 
 
- Βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, κηαο θαη ε θαηαζθεπή 
λέσλ ζπκβαηηθψλ γξακκψλ κεηαθνξάο θαη ππνζηαζκψλ πνπ ζα 
εμππεξεηήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο κπνξεί λα ρξεηαζηεί αξθεηά ρξφληα κέρξη 
λα πξαγκαηνπνηεζεί, ή δελ είλαη εθηθηή ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή 
- Παξνρή πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ γηα ζπληήξεζε θαηά ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο 
δηαθνπέο ξεχκαηνο ή γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηπραίσλ δηαθνπψλ ξεχκαηνο 
- Οηθνλνκηθά νθέιε ιφγν ηεο κείσζεο ησλ εμφδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο, απφ 
ηελ ειάηησζε ησλ αηρκψλ θνξηίνπ 
 
     Ζ ΑΔΡ έιαβε ζνβαξά ππφςε ηεο ην πιενλέθηεκα πνπ παξέρνπλ ηα 
ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο κε κπαηαξίεο, φηαλ απαηηείηαη λα βξεζεί γξήγνξε 
ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο θάιπςεο κηαο λέαο αχμεζεο θνξηίνπ. Σα ζπζηήκαηα 
απηά απνζήθεπζεο, επηηξέπνπλ κηα θαζπζηέξεζε αξθεηψλ εηψλ ηεο 
αλαβάζκηζεο ηνπ δηθηχνπ κε ρξήζε ζπκβαηηθψλ κεζφδσλ. Καη απηφ γηαηί νη 
ζπκβαηηθέο ιχζεηο κπνξεί λα κελ είλαη δηαζέζηκεο ηελ παξνχζα ζηηγκή ιφγν 
ηνπ πςεινχ θφζηνπο θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα πινπνηεζνχλ. Γηα 
παξάδεηγκα ε θαηαζθεπή ελφο λένπ ππνζηαζκνχ θαη γξακκψλ κεηαθνξάο, 
απαηηεί ρξνλνβφξεο κειέηεο θαη δηαδηθαζίεο θαη κπνξεί λα δηαξθέζεη πνιιά 
ρξφληα. Άξα θαηαιαβαίλνπκε φηη γελλάηαη κηα λέα παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα 
ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ εθινγή ηεο κεζφδνπ πνπ ζα εθαξκνζηεί γηα θάιπςε 
ησλ λέσλ „θελψλ‟ ελέξγεηαο. Ζ παξάκεηξνο απηή είλαη ε αμία ηεο Άκεζα 
Γηαζέζηκεο Λχζεο (Readily Available Solution, RAS), ζηελ νπνία βαζίζηεθε 
ζε κεγάιν βαζκφ ε ΑΔΡ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ρξήζεο ηεο κεζφδνπ 
απνζήθεπζεο αληί ησλ ζπκβαηηθψλ κεζφδσλ. Ζ ζρέζε πνπ δίλεη ηελ 
εθηηκψκελε αμία ηεο Άκεζα Γηαζέζηκεο Λχζεο δίλεηαη απφ ηε παξαθάησ 
ζρέζε: 
 
Εθηηκώκελε αμία RAS = Οιηθό θόζηνο ζπκβαηηθήο ιύζεο ($) / ελεξγεηαθό ‘θελό’ (KVA) 
 

     αλ Άκεζα Γηαζέζηκε Λχζε (RAS) ζεσξείηαη απηή πνπ έρεη ζπλνιηθή 
δηάξθεηα δσήο 15 ρξφληα θαη πάλσ, θαη απαηηεί ειάρηζην ή κεδεληθφ θφζηνο 
ζπληήξεζεο. Όζν πην ζχληνκε είλαη ε αλάγθε εχξεζεο ζπκβαηηθήο ιχζεο, 
ηφζν απμάλεη ε αμία ηεο παξακέηξνπ RAS. 
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3.4.3. Δπηινγή ηνπ ηύπνπ ηεο κπαηαξίαο 
 
     Απφ φιεο ηηο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο κπαηαξηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηηο 
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο (Lead-Acid, Ni-Cd, Li-ion, NaS, ZnBr), ηφζν νη 
κπαηαξίεο Ni-Cd θαη Li-ion απνξξίθζεθαλ εμαξρήο, ιφγν ηνπ φηη δελ είλαη 
δηαζέζηκεο γηα εθαξκνγέο κεγάιεο θιίκαθαο. Πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη ε ΑΔΡ 
ηε ηερλνινγία κπαηαξηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, ρξεηάζηεθε λα ζπγθξίλεη 
θαη λα βαζκνινγήζεη ηηο ππφινηπεο ηερλνινγίεο κε βάζε δηάθνξα θξηηήξηα. Ζ 
ηειηθή επηινγή έγηλε κε βάζε πηα ηερλνινγία ζπγθέληξσζε ην κεγαιχηεξν 
ζχλνιν. Σα θξηηήξηα θαη ε βαζκνινγία ηεο θάζε ηερλνινγίαο θαίλνληαη ζην 
παξαθάησ πίλαθα.  
 

ΠΗΝΑΚΑ   10 

Απαηηνύκελν ραξαθηεξηζηηθό NaS Lead-
Acid 

ZnBr VRB 

Υακειφ θφζηνο δηάζεζεο 7 10 7 7 

Υακειφ νιηθφ θφζηνο 
εγθαηάζηαζεο (αλά KWh) 

9 10 7 7 

Υακειφ θφζηνο κεηαθφκηζεο 9 7 10 4 

Δκπνξηθή σξηκφηεηα 7 10 3 3 

Ηθαλνπνηεηηθφο θχθινο δσήο 7 10 3 3 

Υακειφ θφζηνο ζπληήξεζεο 9 1 5 5 

Μηθξφο θαηαιακβαλφκελνο ρψξνο 9 1 6 5 

Ηθαλνπνηεηηθή δηάξθεηα δσήο 9 3 5 6 

Τςειή απνδνηηθφηεηα ελέξγεηαο 9 6 7 8 

ύλνιν: 75 58 53 48 

 
     Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, νη κπαηαξίεο NaS 
ζπγθεληξψλνπλ ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία θαη γη‟ απηφ απνηέιεζαλ ηελ 
ηειηθή επηινγή ηεο ΑΔΡ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ή ΑΔΡ έρεη έλαλ επηπιένλ 
ιφγν γηα λα επηιέμεη κπαηαξίεο απηήο ηεο ηερλνινγίαο. Σν επηέκβξην ηνπ 
2002, εγθαηέζηεζε έλα ζχζηεκα κπαηαξηψλ NaS 100KW/7,2h (ή 
300KW/30sec) γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ θνξηίνπ ζε έλα απφ ηα γξαθεία ηεο 
ζηελ Gahanna ηνπ Ohio. Καη επεηδή ε AEP έκεηλε ηθαλνπνηεκέλε απφ ηελ 
απφθξηζε ησλ κπαηαξηψλ απηψλ ζηε πξφηππε απηή εθαξκνγή ηεο, είρε έλαλ 
επηπιένλ ιφγν λα επηιέμεη ηε ηερλνινγία NaS σο απηή πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη.  
 
 
3.4.4. Δπηινγή ηνπνζεζίαο εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο 
 
     Δθφζνλ ε ΑΔΡ επέιεμε ηελ ηερλνινγία κπαηαξίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, 
βξέζεθε αληηκέησπε κε έλα δεχηεξν δήηεκα. Σν δήηεκα απηφ είλαη ε επηινγή 
ηεο ηνπνζεζίαο εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο. Ζ ηειηθή επηινγή έγηλε βάζε ησλ 
παξαθάησ θξηηεξίσλ: 
  
-  Πνηνο ν εθηηκψκελνο δείθηεο  Άκεζα Γηαζέζηκεο Λχζεο (RAS); 
- Πνία πεξηνρή παξνπζηάδεη κηθξή αχμεζε θνξηίνπ κε ην πέξαζκα ηνπ 
ρξφλνπ; (πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ε αχμεζε δελ είλαη αλάινγε κε ην 
ρξφλν) 
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- Μήπσο ε ρξεζηκνπνίεζε κηαο ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο ζα έδηλε πνην 
νηθνλνκηθή ιχζε ζην πξφβιεκα, απφ φηη ε εγθαηάζηαζε κηαο κνλάδαο 
απνζήθεπζεο NaS;  
- Πνηα ε απαηηνχκελε βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο (αληηθαηάζηαζε 
κεηαζρεκαηηζηψλ, πξνζζήθε λέσλ κεηαζρεκαηηζηψλ, αλαθαηαζθεπή κέξνπο 
ηνπ ζηαζκνχ, θαηαζθεπή λένπ ζηαζκνχ), γηα λα ηθαλνπνηεί ην δίθηπν ηηο λέεο 
απαηηήζεηο ζε ελέξγεηα θαη αμηνπηζηία 
 
     ην παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη ππνςήθηνη ζηαζκνί θαη νη εθηηκψκελεο 
απαηηήζεηο ηνπο. Γελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη κηθξφηεξνη ζηαζκνί, ζηνπο 
νπνίνπο ε βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο κπνξεί λα γίλεη κε πνιχ κηθξφ θφζηνο 
ρξεζηκνπνηψληαο ζπκβαηηθή ηερλνινγία. 
 

 
 
     Απφ ηνλ πίλαθα απηφ παξαηεξνχκε φηη δπν ζηαζκνί ζπγθεληξψλνπλ ην 
κεγαιχηεξν δείθηε RAS. Απηνί είλαη: ν ζηαζκφο Carrolton ζηε πεξηνρή 
Carrolton ηνπ Ohio θαη ν ζηαζκφο Chemical ζηε πεξηνρή North Charleston ηεο 
Γπηηθήο Virginia. Παξφιν πνπ ν πξψηνο ζηαζκφο έρεη ην κεγαιχηεξν δείθηε 
RAS, δελ ζπκθσλεί κε ηηο ππφινηπεο επηζπκεηέο πξνδηαγξαθέο. Αληίζεηα, 
παξφιν πνπ ν ζηαζκφο Chemical ζην North Charleston έρεη ηνλ δεχηεξν 
κεγαιχηεξν δείθηε RAS, παξνπζηάδεη πνιιά άιια πιενλεθηήκαηα κε ζπλέπεηα 
λα απνηειέζεη ηελ ηειηθή επηινγή ηεο ΑΔΡ γηα ηε ηνπνζέηεζε ηεο 
εγθαηάζηαζεο απνζήθεπζεο. 
     Ο ζηαζκφο Chemical απνηειείηαη απφ δπν άιινπο ππνζηαζκνχο. Έλαλ 
κεηαθνξάο (ηάζεο 138KV) θαη έλαλ δηαλνκήο (ηάζεο 12KV). Ο 20MVA-
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46ΚV/12ΚV κεηαζρεκαηηζηήο θαη ν ζηαζεξνπνηεηήο ηάζεο ηνπ ζηαζκνχ πνπ 
ηξνθνδνηεί ηξεηο γξακκέο (Tyler Mountain, West Washington Street, North 
Charleston), παξαηεξήζεθε φηη ην θαινθαίξη ηνπ 2005, έθηαζαλ ζηα φξηα 
ηζρχνο ηνπο. ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε ην εηήζην δηάγξακκα θνξηίνπ 
κηαο απφ ηηο ηξεηο γξακκέο ηνπ ζηαζκνχ (West Washington Street). Καη νη 
ηξεηο γξακκέο παξνπζηάδνπλ πεξίπνπ ην ίδην δηάγξακκα εηήζηνπ θνξηίνπ.  

 
ρ.37 Δηήζην δηάγξακκα θνξηίνπ ηεο γξακκήο West Washington Street 

 
     ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε ην απινπνηεκέλν κνλνγξακκηθφ 
δηάγξακκα ηνπ ζηαζκνχ Chemical ηεο πεξηνρήο North Charleston κε ηελ 
ηνπνζέηεζε ηεο 1,2MW κνλάδαο απνζήθεπζεο κπαηαξηψλ NaS ζηε γξακκή 
ηεο West Washington Street.  

 
ρ.38 Μνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ηνπ ππνζηαζκνχ κε ηε ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

NaS 
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     Μνινλφηη εθ πξψηεο φςεσο θαίλεηαη φηη κηα πνιχ εχθνιε ιχζε είλαη ε 
αληηθαηάζηαζε ηνπ βεβαξεκέλνπ κεηαζρεκαηηζηή ησλ 20MVA θαη ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζηαζεξνπνίεζεο ηάζεο, απηφ ζα απνηειέζεη κηα βξαρππξφζεζκε 
κφλν ιχζε ζην πξφβιεκα θαη δε ζα εμππεξεηήζεη ηνπο καθξνπξφζεζκνπο 
ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ε εηαηξία. Καη απηφ, γηαηί ε ΑΔΡ ρξεζηκνπνηεί 
εμνπιηζκφ θαη κεηαζρεκαηηζηέο ζπγθεθξηκέλσλ ηζρχσλ, πξνθεηκέλνπ λα 
πεηχρεη κέγηζηε ελαιιαμηκφηεηα θαηά ηελ επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηφο ηζρχνο 
ηεο. Έηζη, φηαλ απμεζνχλ νη απαηηήζεηο ηζρχνο ζε κηα γξακκή, εθαξκφδνληαη 
ζπγθεθξηκέλεο θαη πξνκειεηεκέλεο ηαθηηθέο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 
κεηαζρεκαηηζηή ή ηε θαηαζθεπή λέσλ γξακκψλ θαη δελ ζπληάζζνληαη λέεο 
κειέηεο νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη ρξνλνβφξεο. Άξα φπσο θαηαιαβαίλνπκε, 
κπνξεί ε ρξήζε ελφο κε ηππνπνηεκέλνπ κεηαζρεκαηηζηή λα ιχζεη 
βξαρππξφζεζκα ην πξφβιεκα, γελλάηαη φκσο καθξνπξφζεζκα ην πξφβιεκα 
ηνπ κεγάινπ ρξφλνπ επαλαζχληαμεο ηεο κειέηεο κε ηα δεδνκέλα ηνπ λένπ 
κεηαζρεκαηηζηή. 
     ην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη νη σξηαίεο θακπχιεο θνξηίνπ ηνπο κήλεο 
Ηνχλην, Ηνχιην θαη Αχγνπζην ηνπ θαινθαηξηνχ 2005 ηεο γξακκήο ηεο West 
Washington Street (θαη νη ππφινηπεο δπν γξακκέο αθνινπζνχλ ηελ ίδηα 
πεξίπνπ θακπχιε). Παξαηεξνχκε φηη θαη ζηνπο ηξεηο κήλεο ην θνξηίν αηρκήο 
παξνπζηάδεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο 3:00 έσο ηηο 6:00, ελψ ην θνξηίν 
πέθηεη ζηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπ γχξσ ζηηο 4:00am.  
 

 
ρ.39 Ζκεξήζηα θακπχιε θνξηίνπ θαινθαηξηνχ 2005 ηεο γξακκήο West Washington 

Street 
 

 
3.4.5. Δπηινγή ησλ πξνθίι εθθόξηηζεο ησλ κπαηαξηώλ 
 
     Ζ επηινγή ησλ πξνθίι εθθφξηηζεο ησλ κπαηαξηψλ NaS, έγηλε απφ ηελ 
ΑΔΡ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαθάησ ζεσξήζεηο: 
 
- Σν ζχζηεκα απνζήθεπζεο κπνξεί λα έρεη ηζρχ 1,2MW, άιιά ε ηζρχο πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη θαη νξίδεηαη σο νλνκαζηηθή ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη απηή 
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ηνπ 1MW. Σα ππφινηπα 0,2MW ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηξνθνδνζία 
επείγνπζσλ ή απξφνπησλ επηθνξηίζεσλ. 
- Έλα βάζνο εθθφξηηζεο ησλ κπαηαξηψλ ηεο ηάμεο ηνπ 90%, δηπιαζηάδεη ηε 
δηάξθεηα δσήο ησλ κπαηαξηψλ 
- Έλα βάζνο εθθφξηηζεο 50% πξνβιέπεηαη γηα ηηο ρεηκεξηλέο αηρκέο θνξηίνπ, 
κηαο θαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο λπρηεξηλήο θφξηηζεο κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ δπν 
δηαδνρηθέο εθθνξηίζεηο 
- Έλα βάζνο εθθφξηηζεο 33% πξνβιέπεηαη γηα ηηο κηθξέο θαη ζπρλέο 
εθθνξηίζεηο 
 
     ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε ην πξνθίι θφξηηζεο θαη ηα νθηψ πξνθίι 
εθθφξηηζεο (γηα νλνκαζηηθή ιεηηνπξγία 1MW ή επείγνπζα ιεηηνπξγία ζηα 
1,2MW) γηα ηα πξνθαζνξηζκέλα βάζε εθθφξηηζεο. Σα πξνθίι απηά είλαη 
πξνθαζνξηζκέλα απφ ηελ ΑΔΡ θαη εγθξίζεθαλ (ζηηο 9/14/2005) απφ ηε 
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ησλ κπαηαξηψλ. Γελ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ 
νπνηαδήπνηε ζηηγκή, κηαο θαη ζα ππάξρνπλ επηπηψζεηο ζηε ζεξκνθξαζία 
ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δάλ ρξεηαζηνχλ δηαθνξεηηθά πξνθίι εθθφξηηζεο, ηφηε ε ΑΔΡ 
πξέπεη λα αλαηξέμεη ζηνπο κεραληθνχο ηεο NGK ζηελ Ηαπσλία. 
 

 
ρ.40 Πξνθαζνξηζκέλα πξνθίι θφξηηζεο-εθθφξηηζεο ησλ κπαηαξηψλ NaS 

 
 

3.4.6. Πεξηγξαθή ησλ κπαηαξηώλ NaS, ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο, 
κεηαθνξάο ηνπο θαη θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο 
  
     Σν ζχζηεκα απνζήθεπζεο απνηειείηαη απφ 20 κπαηαξίεο ηερλνινγίαο 
NaS, φπνπ θάζε κηα έρεη ηζρχ 50ΚW. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε κπαηαξίαο 
δίλνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 
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     Οη κπαηαξίεο απηέο ζπζθεπάδνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζε μχιηλα θηβψηηα. 
Σέζζεξα ηέηνηα θηβψηηα ηνπνζεηνχληαη ζε έλα container (δείηε επφκελν 
ζρήκα). 
 

 
 

ρ.41. πζθεπαζία ησλ κπαηαξηψλ NaS 
 

     Ζ NGK ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ ππεξσθεάληα κεηαθνξά απφ ηελ Ηαπσλία 
ζηε Νέα Τφξθε, απφ φπνπ ε Meiko Company αλάιαβε ηε ππφινηπε κεηαθνξά 
απφ ην ιηκάλη ζηνλ ζηαζκφ Chemical. Καηά ηε κεηαθνξά απηή κε θνξηεγά, 
ιήθζεθαλ εηδηθά κέηξα γηα λα πεξηνξηζηνχλ νη θξαδαζκνί ζηα containers. 
 

 
ρ.42 Μεηαθνξά ησλ κπαηαξηψλ NaS 

Π Η Ν Α Κ Α   12 

Υαξαθηεξηζηηθά κπαηαξίαο NaS 

Ηζρχο 50ΚW 

Υσξεηηθφηεηα  
Δλέξγεηαο 

360KWh 

Γηαζηάζεηο  2,3x1,8x0,7 

Όγθνο 2,9m3 

Βάξνο 3400Kg 
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     Αξρηθά ζηάιζεθα ζηελ Ακεξηθή κφλν έμη κπαηαξίεο, πξνθεηκέλνπ λα 
δνθηκαζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ PCS ζπζηήκαηνο. Οη δνθηκέο θξάηεζαλ επηά 
εκέξεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο S&C Electric 
Company ζην Franklin ηνπ Wisconsin. Γπν κήλεο κεηά ηελ άθημε ησλ πξψησλ 
έμη κπαηαξηψλ, έθηάζαλ ζηε Νέα Τφξθε θαη νη ππφινηπεο 14.  
     Καηά ηελ άθημή ηνπο ζην ζηαζκφ, ηφζν νη κπαηαξίεο φζν θαη ην PCS 
ζχζηεκα ηνπνζεηήζεθαλ ζηα εηδηθά αδηάβξνρα ραιχβδηλα θηβψηηα πνπ είρε 
θαηαζθεπάζεη ε Kanawha Manufacturing Company. Σα θηβψηηα απηά 
ζρεδηάζηεθαλ έηζη ψζηε λα πξνθαινχλ κηα θπζηθή θπθινθνξία ηνπ αέξα, γηα 
ηνλ επαξθή αεξηζκφ ησλ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, παξέρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα εχθνιεο κεηαθίλεζήο ηνπο, κηαο θαη νη αξρηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
θαηαζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο πεξηιάκβαλαλ ζπρλέο 
κεηαθνκίζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Κάζε έλα απφ ηα 
ηέζζεξα απηά θηβψηηα πεξηιάκβαλε πέληε κπαηαξίεο NaS θαη δχγηδε πεξίπνπ 
ηνπ 18 ηφλνπο. Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ έπξεπε λα ιχζνπλ νη κεραληθνί 
ηεο Kanawha Manufacturing Company θαηά ηε θαηαζθεπή ησλ κεηαιιηθψλ 
θηβσηίσλ είλαη απηφ ηεο δηαθνξεηηθήο ηππνπνίεζεο κεηαμχ Ηαπσλίαο θαη 
Ακεξηθήο.  Έηζη, νη κεραληθνί ηεο Kanawha ζπαηάιεζαλ πνιιέο ψξεο 
κειεηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο κεραληθνχο ηεο NGK ζηελ Ηαπσλία, 
πξνθείκέλνπ λα γίλεη αληηζηνίρεζε ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ ηππνπνηεκέλσλ 
Ηαπσληθψλ θνκκαηηψλ κε ηα αληίζηνηρα ηππνπνηεκέλα εμαξηήκαηα ζηελ 
Ακεξηθή. Απηφ έδσζε ζηελ ΑΔΡ κηα επηπιένλ εκπεηξία γηα ηε θαηαζθεπή 
κειινληηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

 
 
 



 82 

 
 

ρ.43 ρέδηα ραιχβδηλσλ θηβσηίσλ ηνπνζέηεζεο ησλ κπαηαξηψλ 
 

     Γηα ηε ηνπνζέηεζε ησλ κπαηαξηψλ κέζα ζηα θηβψηηα, ρξεηάζηεθε λα 
θαηαζθεπαζηεί έλα μερσξηζηφ αλπςσηηθφ κεράλεκα ην νπνίν θηλείηαη επάλσ 
ζε ξάγεο. Έλαο γεξαλφο έβγαδε ηηο κπαηαξίεο απφ ηα container, ηηο 
ηνπνζεηνχζε ζην αλπςσηηθφ απηφ κεράλεκα θαη απηφ ζηε ζπλέρεηα ηηο έβαδε 
κέζα ζην θηβψηην. ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
μερσξηζηνχ απηνχ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο. 
 

 
 

ρ.44 Καηαζθεπή ηνπ κεραλήκαηνο αλχςσζεο ησλ κπαηαξηψλ 
 

     Ζ νινθιεξσκέλε εγθαηάζηαζε ησλ ηεζζάξσλ θηβσηίσλ γηα ηηο 20 
κπαηαξίεο NaS θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 
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ρ.45 Ζ νινθιεξσκέλε εγθαηάζηαζε ησλ ηεζζάξσλ θηβσηίσλ γηα ηηο 20 κπαηαξίεο 
NaS 

 
 
3.4.7. Σν ζύζηεκα κεηαηξνπήο ηζρύνο (PCS) ηεο κνλάδαο 
 
     Ζ S&C Electric Company αλέιαβε ηε ζρεδίαζε θαη ζπλαξκνιφγεζε ηνπ 
1,25MVA  ζπζηήκαηνο κεηαηξνπήο ηζρχνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ζην Franklin 
ηνπ Wisconsin. Σν PCS ζχζηεκα έθηαζε ζην ζηαζκφ Chemical πξν-
ζπλαξκνινγεκέλν θαη ηνπνζεηήζεθε ζην δηθφ ηνπ θηβψηην κεηαμχ ηνπ θηβσηίνπ 
ησλ κπαηαξηψλ NaS  θαη ηνπ κεηαζρεκαηηζηή αλχςσζεο 1,5MVA, 480V/12KV. Ζ 
ζχλδεζε ηνπ PCS ζπζηήκαηνο κε ηνλ κεηαζρεκαηηζηή θαη ηηο κπαηαξίεο έγηλε 
κέζν δηαθνπηψλ, πξνθείκέλνπ απηφ λα κπνξεί λα απνκνλσζεί αλά πάζα ζηηγκή. 
Σν θηβψηην ηνπ PCS κε ηα επηκέξνπο ηκήκαηά ηνπ θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 
 

 
 

ρ.46 Σν PCS ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηά ηνπ 



 84 

 

     Ζ νιηθή φςε ηνπ ρψξνπ ησλ κπαηαξηψλ, ηνπ PCS, ηνπ κεηαζρεκαηηζηή 
αλχςσζεο θαη ηεο ζχλδεζήο ηνπ κε ηελ γξακκή ησλ 12KV ηεο West 
Washington Street θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 
 

 
 

ρ.47 Οινθιεξσκέλε φςε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηα επηκέξνπο ζηνηρεία  
 

Σν κπινθ δηάγξακκα ηελ κνλάδαο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα 
 

 
ρ.48 Σν κπινθ δηάγξακκα ηελ κνλάδαο απνζήθεπζεο NaS 
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     Ο θχξηνο ειεγθηήο (master controller) ηνπ PCS ζπζηήκαηνο δέρεηαη 
δεδνκέλα απφ: 
 
- Σν Utility System, φπσο ξεχκα, ηζρχο θαη ζεξκνθξαζία απφ ηνλ βεβαξεκέλν 
κεηαζρεκαηηζηή 20MVA - 46ΚV/12ΚV ηνπ ζηαζκνχ 
-  Σνλ εμνπιηζκφ ηνπ PCS 
-  Σνπο ειεγθηέο ησλ κπαηαξηψλ NaS 
 
     Γηα έμνδν δεδνκέλσλ, ν θχξηνο ειεγθηήο δηαζέηεη θαλάιηα επηθνηλσλίαο γηα 
ηα δπν ππνζπζηήκαηα επνπηηθνχ ειέγρνπ θαη ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ. Σν έλα 
θαλάιη είλαη γηα ηελ επηθνηλσλία κε ην ππνζχζηεκα SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition) θαη ην άιιν θαλάιη γηα ηελ επηθνηλσλία κε ην 
ζχζηεκα ΖΜΗ (Human Machine Interface). Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ππνζπζηήκαηνο 
SCADA παξέρεη ηελ επηηήξεζε ηεο κνλάδαο θαη ηνπο ηειερεηξηζκνχο. Ζ 
επηηήξεζε ηεο κνλάδαο επηηπγράλεηαη κε ηε ζπιινγή, απνζήθεπζε 
δεδνκέλσλ θαη ηε θαηάιιειε επεμεξγαζία ηνπο. Σα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη 
πεξηνδηθά αλά 15 ιεπηά θαη κπνξεί λα αθνξνχλ θαηαζηάζεηο δηαθνπηψλ ή 
απνδεπθηψλ θαη κεηξήζεηο κεγεζψλ φπσο KV, MW, MVAr, θαη AMP. Σν 
ζχζηεκα ΖΜΗ αθνξά ηελ ΑΔΡ, ηελ NGK θαη ηελ S&C company γηα ηνλ 
απνκαθξπζκέλε επνπηεία θαη πηζαλφ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο. 
Έλα εηδηθφ GPRS κφληεκ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζχλδεζε ελφο 
απνκαθξπζκέλνπ ρξήζηε κε ην ζχζηεκα ΖΜΗ, ρσξίο λα ππάξρνπλ 
πξνβιήκαηα αζθάιεηαο. 
 
 
3.4.8. Γνθηκέο ηνπ ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο 
 
     Έιεγρνη θαη δνθηκέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε φια ηα επηκέξνπο 
ππνζπζηήκαηα θαη πεξηιακβάλνπλ: 
 
α) Αξρηθφο έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο 
 
- Δπηζεψξεζε ηεο θαισδίσζεο ηνπ Inverter 
- Μέηξεζε ηε Mέγγεξ ηεο σκηθήο αληίζηαζεο ηνπ θπθιψκαηνο ηζρχνο 
- Έλαπζε ηνπ inverter 
- Δπηβεβαίσζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο Δπείγνπζαο Γηαθνπήο  
- Γνθηκή ησλ ζπλαγεξκψλ ηνπ chopper θαη inverter 
 
β) Πξνθαηαξθηηθέο δνθηκέο κε ξεχκα 
 
- Έιεγρνο αλαηξνθνδφηεζεο ηάζεο 
- Έιεγρνο απφθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο πξνεηδνπνηήζεηο θηλδχλνπ ηνπ 
chopper θαη inverter 
 
γ) Αξρηθέο δνθηκέο 
 
- Αξρηθή ιεηηνπξγία εθθφξηηζεο ηνπ chopper 
- Αξρηθή ιεηηνπξγία θφξηηζεο 
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δ) Γνθηκέο ησλ ππνζπζηεκάησλ SCADA θαη ΖΜΗ 
 
ε) Γνθηκή ησλ επηιεγκέλσλ πξνθίι εθθφξηηζεο 
 
- 33% discharge depth, 1.0MW (followed by a recharge) 
- 50% discharge depth, 1.2MW (followed by a recharge) 
- 50% discharge depth, 1.0MW and 33% capacity, 1.2 MW (followed by a 
recharge) 
- 90% discharge depth, 1MW discharge followed by a recharge 
- 90% discharge depth, 1.2MW discharge, followed by a recharge 
- 100% discharge depth, 1.2MW discharge, followed by a recharge 
- 100% discharge depth, 1.0MW discharge, followed by a recharge 
 
 
3.4.9 Απνηειέζκαηα δνθηκώλ 
 
     ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε ηελ σξηαία θακπχιε θνξηίνπ ηηο ηξεηο πην 
δεζηέο εκέξεο ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 2006 κε θαη ρσξίο ην ζχζηεκα κπαηαξηψλ 
NaS. Δίλαη εκθαλέο φηη κε ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο ν κεηαζρεκαηηζηήο ηεο 
κνλάδαο ιεηηνπξγεί κέζα ζηα φξηα ηζρχνο ηνπ, κηαο θαη ην θνξηίν αηρκήο ηψξα 
ην παξέρνπλ νη κπαηαξίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ ηεο εθθφξηηζεο. 
 

 
ρ.49 Ωξηαία θακπχιε θνξηίνπ ηηο ηξεηο πην δεζηέο εκέξεο ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 2006 

κε θαη ρσξίο ην ζχζηεκα κπαηαξηψλ NaS 
 

     ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε ηελ επίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
απνζήθεπζεο ζηε ζεξκνθξαζία ιαδηνχ ηνπ κεηαζρεκαηηζηή. Παξαηεξνχκε φηη 
ρσξίο ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ηνπ ιαδηνχ είλαη 75 
νC, ελψ κε ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία είλαη 72,5 νC. Ζ 
ειάηησζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο, έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο 
δηάξθεηαο δσήο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή. ην ίδην δηάγξακκα βιέπνπκε θαη ην 
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θνξηίν ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ζηηο 21/7/2006 κε θαη ρσξίο ην ζχζηεκα 
απνζήθεπζεο. 

 
ρ.50 Φνξηίν ηνπ κεηαζρεκαηηζηή θαη ζεξκνθξαζία ιαδηνχ ηνπ ζηηο 21/7/2006 κε θαη 

ρσξίο ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο 
 

     ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε ηελ επίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
απνζήθεπζεο ζην ζπληειεζηή θφξηηζεο (ιφγνο ηνπ κέζνπ θνξηίνπ πξνο ην 
κέγηζην θνξηίν). Παξαηεξνχκε φηη κε ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο ν 
ζπληειεζηήο θφξηηζεο απμάλεη απφ 0,75 ζε 0,8. 
 

 
ρ.51 Δπίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο ζην ζπληειεζηή θφξηηζεο 

 

     Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο 
απνζήθεπζεο, δεκηνπξγήζεθαλ θάπνηα απξφζκελα πξνβιήκαηα ηα νπνία ηελ 
αλάγθαζαλ λα κείλεη εθηφο ιεηηνπξγίαο γηα ζπλνιηθά 38 εκέξεο. Ο παξαθάησ 
πίλαθαο δείρλεη ηηο εκεξνκελίεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηηο αηηίεο πνπ ηηο 
πξνθάιεζαλ. 
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3.5. Πεξηγξαθή πξαγκαηηθήο 5MVA – 2,5MWh κνλάδαο απνζήθεπζεο κε 
κπαηαξίεο VRLA 
 
 
3.5.1. θνπόο ζρεδηαζκνύ ηνπο ζπζηήκαηνο 
 
     Πνιιέο κεγάιεο βηνκεραλίεο, ιφγν ηνπ είδνπο ηεο εξγαζίαο πνπ επηηεινχλ, 
απαηηνχλ πνιχ κεγάιε ζηαζεξφηεηα θαη ζπλέρεηα ηάζεο. Δπεηδή φκσο νη 
ζηηγκηαίεο αιιά θαη παξαηεηακέλεο δηαθνπέο ηζρχνο είλαη δπν θαηλφκελα πνπ 
δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ άκεζα θαη κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ αλά πάζε 
ρξνληθή ζηηγκή, γελλάηαη ε αλάγθε αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ ηα νπνία δίλνπλ 
ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ, θξαηψληαο ηε κνλάδα ζε ιεηηνπξγία. Οη κηθξφηεξνη 
ρξήζηεο ιχλνπλ ην πξφβιεκα απηφ κε ζπζηήκαηα UPS (Uninterrupted Power 
Supply), ηα νπνία δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ κηθξέο κνλάδεο κε κπαηαξίεο, νη 
νπνίεο φηαλ ππάξρεη ε ηάζε ηνπ δηθηχνπ απνζεθεχνπλ ελέξγεηα, ελψ φηαλ 
απηή δηαθφπηεηαη, απνδίδνπλ ηελ ελέξγεηα πίζσ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 
δηάζηεκα. Σα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο κε κπαηαξίεο απνηεινχλ ηδαληθή ιχζε 
ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, φηαλ νη ππφινηπεο κέζνδνη απνζήθεπζεο δελ είλαη 
νηθνλνκηθά θαη ηερληθά εθηθηέο.  
     ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο, ζα δνχκε κηα εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο 
απνζήθεπζεο κπαηαξηψλ ζε κηα πξαγκαηηθή βηνκεραλία, πξνθεηκέλνπ λα 
ιχζεη ην πξφβιεκα ησλ ζηηγκηαίσλ θαη παξαηεηακέλσλ δηαθνπψλ ηζρχνο ηεο. 
Πξφθεηηαη γηα έλα 5MVA-2,5MWh BESS ζχζηεκα, ην νπνίν ηνπνζεηήζεθε ζην 
GNB εξγνζηάζην αλαθχθισζεο κπαηαξηψλ, ζην Vernom ηεο Καιηθφξληαο ην 
Ννέκβξην ηνπ 1995. Ο αξρηθφο ζηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, είλαη λα 
δηαηεξεί ελεξγνπνηεκέλεο ηηο θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ γηα 
ηνπιάρηζηνλ κηα ψξα, πξνθεηκέλνπ απηέο λα ηεξκαηηζηνχλ νκαιά κε αζθάιεηα 
θαη φρη απφηνκα. Σν θξίζηκν θνξηίν ηνπ εξγνζηαζίνπ απνηεινχλ θηλεηήξεο 
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ζπλνιηθήο ηζρχνο 2,5ΜW. Έλαο δεχηεξνο ζηφρνο ηνπ BESS ζπζηήκαηνο είλαη 
λα πεξηνξίζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ εξγνζηαζίνπ ζε ελέξγεηα. Απηφ ζα επηηεπρζεί 
ρξεζηκνπνηψληαο έλα κέξνο ηεο ελέξγεηαο ησλ κπαηαξηψλ. γηα λα θαιπθζνχλ 
νη αηρκέο θνξηίνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ. 
 
 
3.5.2. Πεξηγξαθή ηνπ ΒESS ζπζηήκαηνο 
 
Σν ζχζηεκα απνζήθεπζεο απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ βαζηθά ηκήκαηα: 
 
-Ξερσξηζηή θηηξηαθή εγθαηάζηαζε γηα ην ζχζηεκα 
-Γπν ζεηξέο κπαηαξηψλ VRLA πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ ρεηξνθίλεηνπο 
δηαθφπηεο θαη αζθάιεηεο πξνζηαζίαο 
-Ξερσξηζηφο ζάιακνο ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ κπαηαξηψλ 
-Τπνινγηζηηθή δηεπαθή κε ην ζχζηεκα επίβιεςεο κπαηαξηψλ γηα απνζήθεπζε 
θαη αλάθηεζε δεδνκέλσλ 
-Σν ζχζηεκα κεηαηξνπήο θαη ξχζκηζεο ηζρχνο (PCS) 
-Ξερσξηζηφ πάλει γηα ηνλ ηειερεηξηζκφ ηνπ BESS ην νπνίν βξίζθεηαη ζην 
δσκάηην ειέγρνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ 
-Κεληξηθφ αζθαιεηναπνδεχθηε γηα ηελ απνζχλδεζε ηνπ  BESS 
-Ππθλσηέο γηα ηε δηφξζσζε ηνπ ζπληειεζηνχ ηζρχνο θαη θίιηξα γηα ηελ 
απνθνπή ησλ αλψηεξσλ αξκνληθψλ 
-Ζιεθηξνλφκνη γηα ηελ αλίρλεπζε δηαθνπήο ηζρχνο 
 
 
Τπάξρνπλ ηξεηο ηχπνη ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ: 
 
α) On Utility: ν ηχπνο απηφο νξίδεη ηε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ, 
φπνπ φια ηα θνξηία ηεο κνλάδαο ηξνθνδνηνχληαη απφ ην δίθηπν ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο, κε ην BESS ζχζηεκα λα εθηειεί ιεηηνπξγία θφξηηζεο,  εηζθνξάο 
ζην peak, ή ειέγρνπ ηεο πξαγκαηηθήο θαη άεξγνπ ηζρχνο. 
 
β) Isolated: ν ηχπνο απηφο ιεηηνπξγίαο νξίδεη ηελ θαηάζηαζε έθηαθηεο 
αλάγθεο, φπνπ ππάξρεη δηαθνπή ζην δίθηπν ηζρχνο θαη ην BESS ηξνθνδνηεί 
κφλν ην θξίζηκν θνξηίν ηεο κνλάδαο. 
 
γ) Resynchronizing: ν ηχπνο απηφο ιεηηνπξγίαο νξίδεη ηελ θαηάζηαζε φπνπ ηα 
απνθνκκέλα θνξηία ηεο κνλάδαο ζπλδένληαη θαη ηξνθνδνηνχληαη πάιη απφ ην 
δίθηπν ηζρχνο ηνπ εξγνζηαζίνπ. 
 
Σν παξαθάησ ζρήκα δείρλεη ην απινπνηεκέλν κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ηνπ 
BESS ζπζηήκαηνο. 
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ρ.52 Απινπνηεκέλν κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ηνπ BESS ζπζηήκαηνο 

 

     Σν ζχζηεκα είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα κπνξεί λα παξέρεη κέγηζηε 
ηζρχ 5MVA γηα 10 sec ακέζσο κφιηο ην εξγνζηάζην κεηαβεί ζε ιεηηνπξγία 
isolation. Ζ ηζρχο απηή ππεξβαίλεη ην θξίζηκν θνξηίν γηα ιφγνπο αζθαιείαο. ε 
δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο ην BESS αλαιακβάλεη ην θξίζηκν θνξηίν ησλ 
2500KW γηα κηα ψξα. Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηα νλνκαζηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 

Π Η Ν Α Κ Α     14 

Πνιηθή ηάζε 4160 V rms 

Ολνκαζηηθφ ξεχκα 348 A   rms 

Ολνκαζηηθή ηζρχο 2500KVA γηα 1hr 
5000ΚVA γηα 10sec 

Ολνκαζηηθή dc ηάζε 756 V   dc 

 
     Σν ζχζηεκα κεηαηξνπήο ηζρχνο απνηειείηαη απφ έλαλ Voltage Source 
Converter ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ζαλ inverter θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εθθφξηηζεο, 
κεηαηξέπνληαο ηελ dc ηάζε ηεο πεγήο ζε ac θαη σο rectifier θαηά ηε ιεηηνπξγία 
ηεο θφξηηζεο κεηαηξέπνληαο ηελ ac ηάζε ηνπ δηθηχνπ ζε dc. Έλα 1400KVAr 
θίιηξν βνεζάεη ζηε βειηίσζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο ηνπ εξγνζηαζίνπ, θαη 
απνθφπηεη ηηο αλψηεξεο αξκνληθέο ηεο παξαγφκελεο ac ηάζεο, πξνθεηκέλνπ ε 
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θπκαηνκνξθή ηεο λα ζπκθσλεί κε ηα πξφηππα ΗΔΔΔ 519. Γπν έμη παικψλ 
converters ηνπ PCS ζρεκαηίδνπλ έλα 12 παικψλ Power Converter Pair 
(PCP). Σν απινπνηεκέλν δηάγξακκα ελφο PCP θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα 
53. 

 
 

ρ.53 Απινπνηεκέλν δηάγξακκα ελφο PCP 
 

     Κάζε PCP απνηειείηαη 12 PWM, bi-directional, voltage source GTO 
converters. Παξάιιεια ζε θάζε GTO ζπλδέεηαη κηα δίνδνο πξνθεηκέλνπ ν 
converter λα ρεηξίδεηαη ηε ξνή ηζρχνο ζε δπν θαηεπζχλζεηο. Ο ππθλσηήο CD 
ρξεηάδεηαη ζην λα απνξξνθά ac ξεχκαηα πνπ εθηξέπνληαη απφ ηνπο 
converters ζηνλ  dc δίαπιν. Κάζε 6 παικψλ converter ηνπ PCP ζπλδέεηαη κε 
έλα κεηαζρεκαηηζηή ηζρχνο έηζη ψζηε λα παξάγεηαη ε ηζνδχλακε 
θπκαηνκνξθή ηνπ PCP. Σξία ηέηνηα PCP ζπλδένληαη παξάιιεια γηα λα 
παξαρζνχλ ηα νλνκαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνλάδαο. Ζ ηθαλφηεηα 
παξαγσγήο ηζρχνο απφ ην BESS πεξηνξίδεηαη απφ ηα ζεξκηθά φξηα ηνπ 
κεηαηξνπέα θαη ηελ δηαζέζηκε ηάζε ησλ κπαηαξηψλ. Ηθαλφηεηα ππεξθφξηηζεο 
επηηξέπεηαη κφλν γηα κηθξέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. 
Ο έιεγρνο ηνπ PCS πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη δηάθνξνη ηξφπνη 
ιεηηνπξγίαο (on-utility, isolated θαη resynchronizing) γίλεηαη απφ ην ζηαζκφ 
ειέγρνπ (Station Control). Ο ειεγθηήο ηνπ ζηαζκνχ απνηειείηαη απφ έλα 
κηθξνεπεμεξγαζηή γηα ιεηηνπξγίεο ζηαζεξνπνίεζεο θαη ζπζηήκαηα PLC γηα 
πξνζηαζία.  
     Τπάξρεη έλα επνπηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ κπαηαξηψλ ην νπνίν 
βαζίδεηαη ζε PLC θαη απεηθνλίδεη ηα απνηειέζκαηα ζε ππνινγηζηή κε εηδηθφ 
ινγηζκηθφ. Οη ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί είλαη: 
 
-απεηθφληζε ηεο πγείαο θαη θαηάζηαζεο ησλ κπαηαξηψλ 
-θαηαγξαθή ηζηνξηθνχ ιεηηνπξγίαο ησλ κπαηαξηψλ γηα κειινληηθή 
βειηηζηνπνίεζε 
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-αλίρλεπζε ζθαικάησλ κε γε 
-έιεγρνο θφξηηζεο-εθθφξηηζεο 
 
     Οη κπαηαξίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ηχπνπ VRLA, νη νπνίεο έρνπλ 
ην πιενλέθηεκα φηη δε ρξεηάδνληαη  θαζφινπ ζπληήξεζε. Τπάξρνπλ δπν 
ζεηξέο ηέηνησλ κπαηαξηψλ ζπλδεδεκέλεο παξάιιεια, πξνθεηκέλνπ λα 
επηηεπρζεί ε απαηηνχκελε ελέξγεηα. Κάζε ζεηξά απνηειείηαη απφ 378 θχηηαξα 
VRLA ησλ 2V ζπλδεδεκέλα ζε ζεηξά, πεηπραίλνληαο ηάζε 756V. Οθηψ 
θχηηαξα VRLA ζπλδεδεκέλα ζε ζεηξά απνηεινχλ κηα ζηνίβα. Κάζε ζεηξά 
απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 48 ζηνίβεο θαη έρεη ην δηθφ ηεο δηαθφπηε γηα λα 
κπνξεί λα απνκνλσζεί. 

 
 

ρ.54 πλδεζκνινγία θπηηάξσλ VRLA 

 
     Έλαο πίλαθαο κε ειεθηξνλφκνπο πξνζηαζίαο (panel relay) ειέγρεη ηε 
ζχλδεζε ηνπ εξγνζηαζίνπ κε ην δίθηπν θαη κπνξεί λα αληρλεχεη κνλνθαζηθά ή 
ηξηθαζηθά ζθάικαηα, ηελ πξνβιεκαηηθή θάζε θαη αζηάζεηα ζπρλφηεηαο. Οη 
ειεθηξνλφκνη είλαη απηφκαηεο επαλαθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα κε ρξεηάδνληαη 
αλζξψπηλε επηηήξεζε. 
 
 
3.6. ύληνκε πεξηγξαθή ηεο BESS κνλάδαο ησλ 26MW ηνπ εξγνζηαζίνπ 
ηνπ Fairbanks, Alaska 
 
     Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2001 Golden Valley Electric Association ζην Fairbanks 
ηεο Αιάζθαο, ππέγξαςε ζπκθσλία κε ηελ ABB γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο 
κνλάδαο απνζήθεπζεο κπαηαξηψλ ε νπνία ζα έρεη σο ζθνπφ λα παξέρεη 
ζηξεθφκελε εθεδξεία ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο ηνπ εξγνζηαζίνπ. Ζ κνλάδα 
απηή κπνξεί λα αλαιάβεη θνξηίν 26MW γηα 15 ιεπηά ή 40MW γηα 7 ιεπηά. Ζ 
κεηάβαζε απφ ηελ θαλνληθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ ζηελ 
θαηάζηαζε εθεδξείαο (παξνρή ηζρχνο απφ κπαηαξίεο) θαη πάιη ζηελ θαλνληθή 
ιεηηνπξγία γίλεηαη αθαξηαία θαη κε αληηιεπηή απφ ηνπο πειάηεο. Ζ κνλάδα 
BESS απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο θιάδνπο κπαηαξηψλ θάζε έλαο απφ ηνπο 
νπνίνπο απνηειείηαη απφ 344 κπαηαξίεο Ni-Cd ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά 
(ζπλνιηθά 4x344=1376 κπαηαξίεο). Έλα εηδηθφ ζχζηεκα επνπηείαο (Battery 
Monitoring System, BMS), ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε ησλ κπαηαξηψλ. Σξεηο 
κνλνθαζηθνί κεηαζρεκαηηζηέο ησλ 14,9MVA ζπλδένπλ ηελ ac πιεπξά ηνπ 
PCS κε ην δίθηπν ησλ 138KV. Ζ dc πιεπξά ηνπ PCS ζπλδέεηαη κε ηηο 
κπαηαξίεο κέζν αλσδηαβαηνχ θίιηξνπ, ην νπνίν πεξηνξίδεη ηελ θπκάησζε ηεο 
ηάζεο θαη πξνζηαηεχεη ηηο κπαηαξίεο απφ ηηο αλψηεξεο αξκνληθέο. Σν PCS 
ζχζηεκα ςχρεηαη κε έλα ζχζηεκα πδξφςπμεο δπν βξφρσλ. Απηνληζκέλν λεξφ 
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ έλαλ βξφρν γηα ηελ ςχμε ηνπ converter, ελψ έλαο 
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δεχηεξνο βξφρνο πνπ ρξεζηκνπνηεί δηάιπκα λεξνχ-γιπθφιεο απνκαθξχλεη ηε 
ζεξκφηεηα ρξεζηκνπνηψληαο έλα εμσηεξηθφ ςπγείν. Σν BESS ζχζηεκα 
επνπηεχεηαη απφ έλαλ ειεγθηή, ηνλ PSR II, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζε ππνινγηζηέο 
ηερλνινγίαο Pentium θαη επηθνηλσλεί κε ην ζχζηεκα SCADA ηνπ εξγνζηαζίνπ, 
γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα φιεο ηηο πξνγξακκαηηδφκελεο θαηαζηάζεηο 
ιεηηνπξγίαο: Spinning Reserve, Automatic Generation Control, Var Support, 
Automatic Scheduling, Support For Scheduled Load Increase, Power System 
Stabilizer, Charging-Discharging Test. Σν ζρεκαηηθφ δηάγξακκα ηεο κνλάδαο 
BESS θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα: 

 
 

ρ.55 ρεκαηηθφ δηάγξακκα ηεο κνλάδαο BESS θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν 
 
 
 
ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔ 
ΣΡΔΦΟΜΔΝΔ ΜΑΕΔ - ΦΟΝΓΤΛΟΤ 
 
 
 
4.1. Δηζαγσγή 
 
     Οη ζηξεθφκελνη ζθφλδπινη (flywheels) είλαη νη γεξαηφηεξεο θαη πην απιέο 
ζπζθεπέο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο, απνζεθεχνληαο ηελ ελέξγεηα ζε κηα 
πεξηζηξεθφκελε κάδα (ξφηνξαο), κε ηελ πνζφηεηά ηεο (ρσξεηηθφηεηα 
ελέξγεηαο) λα εμαξηάηαη απφ ηελ κάδα θαη ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηεο. Σα 
ζπζηήκαηα κε ζηξεθφκελνπο ζθνλδχινπο (Flywheel Energy Storage 
Systems, FESS) απνηεινχληαη ζηελ νπζία απφ ην ζηξεθφκελν ζθφλδπιν 
(flywheel) θαη κηα ειεθηξηθή κεραλή ε νπνία κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο 
θηλεηήξαο ή σο γελλήηξηα θαη ε νπνία είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην δίθηπν ηζρχνο. 
Καη ζηα ζπζηήκαηα απηά ππάξρεη κηα ειεθηξνληθή δηεπαθή (PCS) κεηαμχ ηνπ 
ζθνλδχινπ θαη ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα απνζεθεχεηαη 
ππφ κνξθή θηλεηηθήο ελέξγεηαο ζην ζθφλδπιν, ζε πεξηφδνπο φπνπ ε απηή 
είλαη κεγαιχηεξε απφ ην θνξηίν. ηελ πεξίπησζε απηή, ε απνξξνθνχκελε 
ειεθηξηθή ελέξγεηα επηηαρχλεη ηε κεραλή, πνπ ζηε θάζε απηή ιεηηνπξγεί ζαλ 
θηλεηήξαο ν νπνίνο πεξηζηξέθεη ην ζθφλδπιν πνπ είλαη ζπλδεκέλνο ζηνλ 
άμνλά ηνπ. Ζ απνζεθεπκέλε απηή ελέξγεηα επηζηξέθεηαη πίζσ, ζε 
πεξηπηψζεηο φπνπ ην θνξηίν είλαη κεγαιχηεξν ηεο παξαγσγήο. ηε 
πεξίπησζε απηή ν ζθφλδπινο θαη άξα ε κεραλή πνπ ιεηηνπξγεί ηψξα ζαλ 
γελλήηξηα επηβξαδχλεηαη, παξέρνληαο ηζρχ ζην δίθηπν πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε.  
Ζ πξφνδνο ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο ζηελ επηζηήκε ησλ πιηθψλ, ζέηεη ηηο 
βάζεηο πξνθεηκέλνπ ε κέζνδνο απηή απνζήθεπζεο λα αληηθαηαζηήζεη ζην 
κέιινλ ηα ζπζηήκαηα κε κπαηαξίεο. Σα ζπζηήκαηα κε flywheels είλαη 
θαηάιιεια γηα εθαξκνγέο πνπ απαηηνχλ ν ιφγνο ηζρχνο πξνο ελέξγεηαο λα 
είλαη απφ έλα έσο δέθα ιεπηά, ζε αληίζεζε κε ηα ζπζηήκαηα κπαηαξηψλ φπνπ 
ν αληίζηνηρνο ιφγνο είλαη κεγαιχηεξνο απφ κηα ψξα. 
     Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ν βαζκφο απφδνζεο ηνπο, ηα ζπζηήκαηα κε 
flywheels ιεηηνπξγνχλ ζε θελφ αέξνο, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε αληίζηαζε 
ηνπ αέξα. Δηδηθά καγλεηηθά ξνπιεκάλ βνεζάλε ζηελ νκαιφηεξε πεξηζηξνθή 
ηνπ ζθνλδχινπ θαη ειάηησζε ησλ ηξηβψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ζπκβαηηθά 
ξνπιεκάλ. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο αληί γηα θελφ αέξνο ρξεζηκνπνηείηαη ήιην 
ζε πίεζε κηθξφηεξε ηνπ 1mbar. Έλαο εηδηθφο ειεγθηήο, απνηξέπεη ηε 
ιεηηνπξγία ζε ηαρχηεηεο εθηφο ησλ νξίσλ. 
     Απφ ζέκα θφζηνπο, ηα ζπζηήκαηα flywheels ρσξίδνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο. 
ηα ζπζηήκαηα ελέξγεηαο (energy wheels), φπνπ θπξηαξρεί ην θφζηνο ηνπ 
ζθνλδχινπ θαη είλαη θαηάιιεια γηα εθαξκνγέο πνπ απαηηνχλ κεγάιν ρξφλν 
εθθφξηηζεο θαη ζηα ζπζηήκαηα ηζρχνο (power wheels), φπνπ θπξηαξρεί ην 
θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο κεραλήο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ηζρχνο θαη είλαη 
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θαηάιιεια γηα εθαξκνγέο κηθξνχ ρξφλνπ εθθφξηηζεο. Γπν ζεσξήζεηο πνπ 
πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε θαηαζθεπή ηνπ ζθνλδχινπ είλαη: 
 
α) Πνηα είλαη ε κάδα πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ηελ αλαγθαία ξνπή αδξάλεηαο, 
πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπκε ηελ επηζπκεηή πνζφηεηα απνζεθεπφκελεο  
ελέξγεηαο 
β) Ζ γεσκεηξία ηνπ ζθνλδχινπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ην γεγνλφο φηη ε 
απαηηνχκελε ξνπή αδξάλεηαο παξέρεηαη απφ κηα δηάηαμε κε ηηο κηθξφηεξεο 
δηαζηάζεηο θαη είλαη αζθαιήο ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο ζηηο ηαρχηεηεο 
ιεηηνπξγίαο 
 
     ην παξαθάησ ζρήκα (α) βιέπνπκε έλα ζχζηεκα flywheel (FW) λα είλαη 
ζπδεπγκέλν κε έλα δίθηπν ηζρχνο, ελψ ζην (β) βιέπνπκε ηηο δνκηθέο κνλάδεο 
ηνπ FW. 

 
ρ.56 Μπινθ δηάγξακκα ζπζηήκαηνο Flywheel 

 
 
4.2. Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ζπζηεκάησλ flywheels 
 
     ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ κε ζηξεθφκελνπο ζθνλδχινπο 
ζπγθαηαιέγνληαη ηα παξαθάησ: 
 
-  Απαηηνχλ ειάρηζηε ή θαη κεδεληθή ζπληήξεζε 
- Έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο (έσο θαη 30 ρξφληα) αλάινγα θαη κε ηελ 
ηαρχηεηα πνπ ιεηηνπξγνχλ 
-  Δίλαη θηιηθά κε ην πεξηβάιινλ κηαο θαη απνηεινχληαη απφ αδξαλή, κε ηνμηθά 
πιηθά 
-  Έρνπλ ζρεδφλ απεξηφξηζην αξηζκφ θχθισλ θφξηηζεο - εθθφξηηζεο 
-  Μπνξνχλ λα απνζεθεχνπλ θαη λα απνδίδνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο 
ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 
-  Γελ επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο απφ εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο. Μπνξνχλ 
λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε πεξηβάιινλ κε πςειή ζεξκνθξαζία, ζε αληίζεζε κε ηα 
ζπζηήκαηα κπαηαξηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ απνδνηηθά ζε ζεξκνθξαζίεο 
κηθξφηεξεο απφ 40 νC.  
- Με κηα απιή κέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζθνλδχινπ, κπνξνχκε λα 
γλσξίδνπκε  ηελ πνζφηεηα ηεο απνζεθεπφκελεο ελέξγεηαο 
-  Γελ έρνπκε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο ηζρχο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλν ιφγν 
γήξαλζεο ηεο ζπζθεπήο απνζήθεπζεο (φπσο ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα ζηηο 
κπαηαξίεο) 
 
     ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ κε ζηξεθφκελνπο ζθνλδχινπο 
ζπγθαηαιέγνληαη ηα παξαθάησ: 



 96 

 
-   Τςειφ θφζηνο ζε ζρέζε κε ηα ζπζηήκαηα κπαηαξηψλ 
-   Σα ηξέρσλ ζπζηήκαηα flywheels ιεηηνπξγνχλ ζε ρακειά επίπεδα ελέξγεηαο 
- Κίλδπλνο θαηαζηξνθήο ηνπ ζθνλδχινπ απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο 
θπγφθεληξεο δπλάκεηο, φηαλ ππεξβεί ην ζχζηεκα ηελ νλνκαζηηθή ηαρχηεηα 
πεξηζηξνθήο ηνπ 
- Απμάλεηαη ην βάξνο θαη ν φγθνο ηνπ ζπζηήκαηνο, κηαο θαη ιφγν ηνπ 
πξνεγνχκελνπ θηλδχλνπ, απαηηείηαη ν ζθφλδπινο λα είλαη θιεηζκέλνο ζε 
εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν δνρείν, έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ηνπ ηα 
θνκκάηηα πνπ ζα εθηηλαρζνχλ λα κελ ην ηξππήζνπλ θαη πξνθαιέζνπλ 
επηπιένλ δεκηέο. 
 
 
4.3. Τπνινγηζκόο ηεο απνζεθεπόκελεο ελέξγεηαο 
 
     Αλ ζεσξήζνπκε φηη ζε έλαλ θχθιφ ιεηηνπξγίαο ε γσληαθή ηαρχηεηα ελφο 
ζθνλδχινπ κεηαβάιιεηαη απφ σmax ζε σmin, ηφηε κπνξνχκε λα νξίζνπκε ην 
ιφγν ηεο δηαθνξάο Γσ πξνο ηελ νλνκαζηηθή ηαρχηεηά ηνπ σ σο ζπληειεζηή 
δηαθχκαλζεο ηαρχηεηαο (CF). 
 




minmax




F
C            (4.1) 

 
     Ο ζπληειεζηήο απηφο είλαη κηα παξάκεηξνο πνπ κπνξεί λα θαζνξίζεη ν 
ζρεδηαζηήο. Όζν πην κηθξφο είλαη ν ζπληειεζηήο απηφο, ηφζν κεγαιχηεξνο ζα 
είλαη ν ζθφλδπινο θαη ην θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 
φκσο, κηθξαίλνληαο ην ζπληειεζηή απηφ, πεηπραίλεηαη πην νκαιή ιεηηνπξγία 
ηνπ ζπζηήκαηνο, απνθεχγνληαο ηηο κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηαρχηεηαο. 
 
Ωο κέζε ηαρχηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο νξίδεηαη ν ιφγνο: 
 

2

minmax






aver

           (4.2) 

 
     Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξψην θεθάιαην, ε θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ 
απνζεθεχεη κηα πεξηζηξεθφκελε κάδα δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 
 

   2

2

1
JE

k
                (4.3) 

 
     Ζ ξνπή αδξάλεηαο κηαο κάδαο είλαη ζπλάξηεζε ηεο ίδηαο ηεο κάδαο θαη ηνπ 
ζρήκαηφο ηεο. Γεληθά δίλεηαη απφ ηε παξαθάησ ζρέζε: 
 

 
x

dmxJ
2            (4.4) 

 
φπνπ: x είλαη ε απφζηαζε απφ ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηεο ζηνηρεηψδεο κάδαο 
dm. 
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     Γηα θπιηλδξηθέο θαη ζθαηξηθέο κάδεο, αθηίλαο R ε ξνπή αδξάλεηαο (σο πξνο 
ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο) έρεη ηελ κνξθή ηεο (4.5). 
 

J = k.M.R2                (4.5) 
φπνπ k είλαη ζηαζεξά αλάινγε ηεο γεσκεηξίαο ηεο κάδαο, Μ είλαη ε νιηθή κάδα 
θαη R είλαη ε αθηίλα ηεο ζθαίξαο ή θπιίλδξνπ. 
 
ην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη νη ξνπέο αδξάλεηαο βαζηθψλ ζηεξεψλ. 
 

 

 
ρ.57 Ρνπέο αδξάλεηαο βαζηθψλ ζηεξεψλ 

 

     Γηα έλαλ θνίιν θχιηλδξν κήθνπο L, εζσηεξηθήο αθηίλαο R1 θαη εμσηεξηθήο 
R2 ζε κηα ηπραία απφζηαζε r, φπνπ R1<r<R2, ηζρχεη απφ ηελ (4.4) φηη: 
 

 dmrJ
2       (4.6) 

 
αιιά: 

rdrL
LRR

M
dV

V

M
dm

V

dV

M

dm



2

)(
2

1

2

2


        (4.7) 

 
θαη αληηθαζηζηψληαο ζηελ (4.6) έρνπκε φηη: 
 

)(
2

1 2

1

2

2
RRMJ             (4.8) 
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Όηαλ R1 = 0  θαη  R2 = R (ζπκπαγήο θχιηλδξνο) ηφηε απφ ηε ζρέζε (4.8) 
έρνπκε φηη: 

            2

2

1
MRJ           (4.9) 

 
Όηαλ R1 = R2 = R (πεξίπησζε ιεπηνχ θειχθνπο) ηφηε απφ ηελ (4.4) έρνπκε 
φηη: 
 

                  MRdmRdmRdmrJ
2222            (4.10) 

 
     Σφηε απφ ηελ ζρέζε (4.3) έρνπκε φηη ε απνζεθεπφκελε ελέξγεηα ζην 
ζθφλδπιν (πνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ flywheels είλαη ε πεξίπησζε 
θπιηλδξηθνχ θειχθνπο) είλαη: 
 

            2222

2

1

2

1

2

1
MuMRJE

k
           (4.11) 

 
φπνπ:  u  είλαη ε γξακκηθή ηαρχηεηα ηνπ ζηξνθέα 
 
     Δπεηδή ε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ απνζεθεπφκελε ελέξγεηα κε ηε κάδα είλαη 
γξακκηθή, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπκε κέγηζηε απνζεθεπφκελε ελέξγεηα καο 
ζπκθέξεη λα ιεηηνπξγνχκε ην ζθφλδπιν ζηε κέγηζηε γσληαθή ηαρχηεηα κηαο 
θαη απηή απμάλεηαη ζην ηεηξάγσλν. 
 
     Σν άλσ φξην ηεο γσληαθήο ηαρχηεηαο ηεο κάδαο (σmax), εμαξηάηαη απφ ην 
φξην ειαζηηθφηεηαο (ζmax) ηνπ πιηθνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη έλα ζπγθεθξηκέλν 
πιηθφ δελ κπνξψ λα ην πεξηζηξέςσ κε νπνηαδήπνηε ηαρχηεηα, κηαο θαη νη 
αλαπηπζζφκελεο δπλάκεηο ζηα άηνκά ηνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ παξακφξθσζή 
ηνπ. Αλ ππεξβψ ην φξην ειαζηηθφηεηαο, αξρίδεη ε δηαξξνή (παξακφξθσζε ηνπ 
πιηθνχ ιφγν επηκήθπλζεο ηεο κάδαο ηνπ). Γηα έλα θπιηλδξηθφ θέιπθνο αθηίλαο 
R, κέγηζηε ηάζε ζξαχζεο είλαη: 
 

             ζ max=ξ.R2.σ2         [ζε Newton/m2]      (4.12) 
 
φπνπ ξ είλαη ε ππθλφηεηα ηεο κάδαο ηνπ ζθνλδχινπ. 
 
Αληηθαζηζηψληαο ην R2.σ2  ηεο (4.11) κε  ζmax/ξ, βξίζθσ φηη ε κέγηζηε 
απνζεθεπφκελε ελέξγεηα ζην ζθφλδπιν είλαη: 
 

  



max

max,

2

1
ME

k
           (4.13) 

 
Απφ ηε ζρέζε απηή, βιέπνπκε φηη κπνξνχκε λα πεηχρνπκε κέγηζηε 
απνζεθεπφκελε ελέξγεηα ζην ζθφλδπιν, φηαλ απηφο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο 
κε πιηθφ κε κεγάιν φξην ειαζηηθφηεηαο θαη κηθξή ππθλφηεηα. 
 
Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη νξηζκέλα πιηθά γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ ζθνλδχινπ 
θαζψο θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 
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Ζ εηδηθή ελέξγεηα αλά κνλάδα κάδαο (Δm) είλαη: 
 

22

2

1
RE

m
         (4.14) 

 
Ζ ειάρηζηε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ ζθνλδχινπ (σmin) πεξηνξίδεηαη θπξίσο 
απφ ηε ξνπή ηεο θηλνχζαο κεραλήο, κηαο θαη: 
 

P = T.σ         (4.15) 
 
φπνπ P είλαη ε ηζρχο ηεο κεραλήο θαη Σ ε ξνπή ζηνλ άμνλά ηεο. 
  
     Ωζφηνπ ε ηζρχο ηεο κεραλήο δηαηεξείηαη ζηαζεξή, ε ξνπή απμάλεη κε ηελ 
κείσζε ηεο γσληαθήο ηαρχηεηαο. Σν φξην ζηε ξνπήο θαη ην γεγνλφο φηη ε 
πεξηζζφηεξε ελέξγεηα απνζεθεχεηαη ζηηο πςειέο ζπρλφηεηεο, έρνπλ ζαλ 
ζπλέπεηα ν ιφγνο ηεο κέγηζηεο πξνο ηελ ειάρηζηε γσληαθή ηαρχηεηα (s) λα 
είλαη φρη κηθξφηεξνο ηνπ 0,2. Ζ ρξήζηκε απνζεθεπφκελε ελέξγεηα ηφηε είλαη: 
 

Δθ = Δθ,max(1-s2)           (4.16) 
 
Όηαλ s = 1/3 ε απνζεθεπφκελε ελέξγεηα είλαη ην 90% ηεο κέγηζηεο 
 
     Γπν ζηξαηεγηθέο αθνινπζνχληαη γηα ηε θαηαζθεπή flywheels ζε πξαγκαηηθά 
ζπζηήκαηα ηζρχνο. Ζ πξψηε, αθνξά ηελ αχμεζε ηεο ξνπήο αδξάλεηαο ηνπ 
ζθνλδχινπ, θαηαζθεπάδνληαο ηε κάδα (ξφηνξα) απφ αηζάιη κε κεγάιε αθηίλα 
θαη πεηπραίλνληαο ηαρχηεηεο πεξηζηξνθήο θνληά ζηηο 10000rpm. Έλαο 
ζρεηηθά θνηλφο θηλεηήξαο θαη απιά ειεθηξνληθά ηζρχνο απνηεινχλ ην ζχζηεκα 
κεηαηξνπήο ηζρχνο. πζηήκαηα flywheel απηήο ηεο θαηεγνξίαο έρνπλ 
θαηαζθεπαζηεί πνιιά θαη ιεηηνπξγνχλ ζαλ αδηάιεηπηνη παξνρείο ηζρχνο γηα 
εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Ο ζρεδηαζκφο απηφο νδεγεί ζε ζρεηηθά κεγάια θαη 
βαξηά ζπζηήκαηα. Απψιεηεο ελέξγεηαο θαηά ηε πεξηζηξνθηθή θίλεζε 
πεξηνξίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα καθξνπξφζεζκεο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο. Ζ 
δεχηεξε θαηεγνξία ζπζηεκάησλ flywheel πεξηιακβάλεη ζθνλδχινπο απφ 



 100 

ειαθξχηεξα πιηθά, ηθαλά λα αλαπηχζζνπλ ηαρχηεηεο πεξηζηξνθήο ηεο ηάμεο 
ησλ 100.000rpm. Ζ θαηεγνξία απηή, κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη έλα ζχζηεκα 
flywheel πνπ απνηειείηαη απφ ιίγεο νγθψδεηο κνλάδεο κε έλα ζχζηεκα απφ 
πνιιέο κηθξφηεξεο, επηηξέπνληαο έηζη αξζξσηφ ζρεδηαζκφ. Ζ θαηεγνξία απηή 
πεξηνξίδεη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα (ιεηηνπξγία ζε θελφ αέξνο) θαη ηηο ηξηβέο κε 
ηα ξνπιεκάλ (ρξήζε καγλεηηθψλ ξνπιεκάλ), παξάγνληεο πνπ νδεγνχζαλ 
ζηελ απηφεθθφξηηζε ηνπ ζθνλδχινπ. αλ ζπλέπεηα, ε θαηεγνξία απηή ησλ 
ζπζηεκάησλ είλαη θαηάιιειε γηα εθαξκνγέο καθξνπξφζεζκεο απνζήθεπζεο 
ελέξγεηαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα πνιιέο έξεπλεο ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαζθεπή 
ππεξαγψγηκσλ καγλεηηθψλ ξνπιεκάλ γηα εθαξκνγέο ζε ηέηνηα ζπζηήκαηα. 
Όζν πεξηζζφηεξν εμαιείθνληαη νη απψιεηεο πεξηζηξνθήο, ηφζν απμάλεηαη ε 
ηθαλφηεηα θφξηηζεο - εθθφξηηζεο. Σν επίπεδν κέγηζηεο κεηαθεξφκελε ηζρχο, 
θαζνξίδεηαη απφ ηνλ κεηαηξνπέα θαη ηελ ειεθηξηθή κεραλή. 
 
 
4.4. Υαξαθηεξηζηηθά ζπζηεκάησλ flywheels 
 
Σα ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε ελφο ζπζηήκαηνο ζηξεθφκελσλ ζθνλδχισλ είλαη: 
 
-  Ζ dc ηάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαηξνπήο ηζρχνο (PCS) 
 
-  Ζ κέγηζηε θαη ειάρηζηε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ ζθνλδχινπ (ζε rpm) 
 
- H εηδηθή ελέξγεηα θαη εηδηθή ηζρχο. Οη αηζάιηλνη ζθφλδπινη έρνπλ εηδηθή 
ελέξγεηα πεξίπνπ 5Wh/Kg, ελψ νη πςειήο ηαρχηεηαο ζθφλδπινη απφ 
ειαθξχηεξα πιηθά πεηπραίλνπλ εηδηθή ελέξγεηα κέρξη θαη 100Wh/Kg. Οη εηδηθέο 
απηέο ελέξγεηεο είλαη ζαθψο κηθξφηεξεο απφ ηηο κέγηζηεο ζεσξεηηθέο, γηα ηνπο 
πεξηνξηζκνχο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Ζ εηδηθή 
ηζρχο είλαη ζπλάξηεζε θπξίσο ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηνπ ζθνλδχινπ, ηεο 
ειεθηξηθήο κεραλήο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ηζρχνο. Έρνπλ επηηεπρζεί ηηκέο έσο 
1600W/Kg. Όηαλ ιακβάλνπκε ππφςε ην νιηθφ βάξνο ηνπ ζπζηήκαηνο (καδί κε 
ηα ειεθηξνληθά ηζρχνο, ην ζχζηεκα θελνχ, ην δνρείν ηνπνζέηεζεο ηνπ 
ζηξνθάινπ, θηι) ηφζν ε εηδηθή ελέξγεηα θαη ηζρχο κεηψλνληαη θαηά έλαλ 
παξάγνληα 10. 
 
-  Ζ δηάξθεηα δσήο (ζε ρξφληα) θαη ν αξηζκφο θχθισλ θφξηηζεο – εθθφξηηζεο 
 
- Ζ ρσξεηηθφηεηα ελέξγεηαο (ζε KWh) θαη ηζρχο ηνπ ζθνλδχινπ. Ζ 
ρσξεηηθφηεηα ελέξγεηαο γηα έλαλ απιφ ζθφλδπιν θπκαίλεηαη απφ 0,25KWh 
έσο 6KWh. ε δηαηάμεηο πνιιαπιψλ ζθνλδχισλ παξάιιεια ηνπνζεηεκέλσλ 
ζε έλα θνηλφ dc δίαπιν, ε ρσξεηηθφηεηα απμάλεη αθφκε πεξηζζφηεξν. Ζ 
εηαηξία Active Power έρεη πεηχρεη παξάιιεια ζπζηήκαηα κε ρσξεηηθφηεηα 
έσο 7KWh κε ηζρχ 2ΜW, ελψ ε Urenco έρεη θαηαζθεπάζεη ζπζηήκαηα πνπ 
κπνξνχλ λα παξέρνπλ 25KWh κε ηζρχ 2,1MW. 
 
- Ζ απφδνζε ελέξγεηαο. Γηα νλνκαζηηθή ηζρχ είλαη πάλσ απφ 90%. Γηα 
κηθξνχο ρξφλνπο εθθφξηηζεο κεηψλεηαη ιφγν θπξίσο ηνπ φηη είλαη ζπλάξηεζε 
ηεο απφδνζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ηζρχνο. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν βαζκφο 
απηνεθθφξηηζεο, ηφζν κεηψλεηαη θαη ε απφδνζε ελέξγεηαο φηαλ νη ελαιιαγέο 
θφξηηζεο – εθθφξηηζεο δελ είλαη ζπλερείο.  
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-  Οη απψιεηεο αλακνλήο (standby losses). Οη απψιεηεο απηνεθθφξηηζεο ελφο 
ζπζηήκαηνο flywheels αλαιχνληαη ζε δπν ηχπνπο: αλνηρηνύ θπθιώκαηνο, φηαλ 
ζχζηεκα κεηαηξνπήο ηζρχνο είλαη „off‟ θαη νη απψιεηεο ηφηε ζπλδένληαη κε ην 
ζθφλδπιν θαη ηα ξνπιεκάλ, θαη αλακνλήο (standby), φηαλ ην ζχζηεκα 
κεηαηξνπήο είλαη „on‟ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη κηα ζπλερή ηαρχηεηα. Σα 
ζπζηήκαηα flywheels δελ ιεηηνπξγνχλ γηα κεγάιεο πεξηφδνπο ζε θαηάζηαζε 
αλνηρηνχ θπθιψκαηνο γη‟ απηφ θαη νη θαηαζθεπαζηέο δίλνπλ ζαλ απψιεηεο 
απηνεθθφξηηζεο ηηο απψιεηεο κφλν γηα θαηάζηαζε αλακνλήο 
 
- Ο βαζκφο απηνεθθφξηηζεο. Ο ιφγνο ησλ απσιεηψλ απηνεθθφξηηζεο (δειαδή 
ησλ απσιεηψλ αλακνλήο)  πξνο ηελ νιηθή ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζθνλδχινπ C 
αλά ψξα, νξίδεηαη σο βαζκφο εθθφξηηζεο. Ο βαζκφο απηφο θπκαίλεηαη απφ 
1,8 -2% ηεο νλνκαζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο C αλά ψξα. Απηφ δείρλεη φηη ηα 
ζπζηήκαηα κε flywheels δελ είλαη θαηάιιεια γηα καθξνπξφζεζκε 
απνζήθεπζε ελέξγεηαο  
 
- Ζ ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο. Παξά ην γεγνλφο φηη νη ζθφλδπινη απφ κφλνη 
ηνπο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε κεγάιν εχξνο ζεξκνθξαζηψλ, ην ζχζηεκα 
κεηαηξνπήο ηζρχνο ζέηεη έλα ζνβαξφ πεξηνξηζκφ ζην εχξνο απηφ. Οη 
πεξηζζφηεξνη θαηαζθεπαζηέο δίλνπλ έλα εχξνο ιεηηνπξγία απφ -20νC έσο 
40oC. Ζ ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ 
ζθνλδχινπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαηξνπήο (αλ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζην ίδην 
πεξίβιεκα, ή αλ ν ζθφλδπινο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ππφγεηα, θηι). 
 
 
4.5. Καηαζθεπαζηέο flywheels 
 
Οη θπξηφηεξνη θαηαζθεπαζηέο είλαη: 
 
-  Active Power                                   (http://www.activepower.com/) 
-  Acumentrics Corporation                 (http://www.acumentrics.com/) 
-  AFS Trinity Power Corporation        (http://www.afstrinity.com/) 
-  Beacon Power                                 (http://www.beaconpower.com/) 
-  Flywheel Energy Systems               (http://www.magma.ca/~fesi/index.html) 
-  Optimal Energy Systems Inc.          (http://www.optimalenergysystems.com/) 
-  Pentadyne                                        (http://www.pentadyne.com/) 
-  Piller                                                 (http://www.piller-gmbh.de/) 
-  Tribology Systems Inc.                    (http://www.tribologysystems.com/) 
-  Urenco Power Technologies            (http://www.uptenergy.com) 
 
     Οη πεξηζζφηεξνη θαηαζθεπαζηέο έρνπλ αλαπηχμεη flywheels πςειψλ 
ηαρπηήησλ απφ λήκαηα ειαθξά θξάκαηα θαη λήκαηα. Παξά ην γεγνλφο φηη ην 
αηζάιη ζηνηρίδεη έσο θαη 10 θνξέο πεξηζζφηεξν απφ ηα λήκαηα ησλ θξακάησλ, 
νη ζθφλδπινη απφ λήκαηα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε πνιχ κεγαιχηεξεο 
ηαρχηεηεο, κε εηδηθή ελέξγεηα έσο 15 θνξέο κεγαιχηεξε ηνπ αηζαιηνχ. Όινη νη 
θαηαζθεπαζηέο απνζθνπνχλ ζηελ ειάηησζε ηνπ θφζηνπο ησλ ζπζηεκάησλ 
flywheel, ζηε κείσζε ησλ νιηθψλ απσιεηψλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο δηάξθεηαο 
δσήο ησλ ξνπιεκάλ ηνπο. Σν Lawrence Livermore Laboratory 
(http://www.llnl.gov) πνπ ε αξρηθή ηνπ δνπιεηά ζην ηνκέα απηφ μεθίλεζε ην 
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1973, ζπλερίδεη ηελ αλάπηπμε καγλεηηθψλ ξνπιεκάλ, ηα νπνία ζα έρνπλ πνιχ 
κεγάιε δηάξθεηα δσήο, δε ζα ρξεηάδνληαη ζπληήξεζε, ιίπαλζε θαη ζα 
ειαηηψλνπλ ηηο ηξηβέο. 
     Οη ζθφλδπινη κε λήκαηα κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ κε δπν ηερληθέο. ηε 
πξψηε κέζνδν, ηα λήκαηα πεξλάλε αξρηθά κέζα απφ έλα ξεηηλνεηδέο δηάιπκα 
γηα λα εκπνηηζηνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηπιίγνληαη ζηνλ άμνλα κε ηα ξνπιεκάλ. 
Με ηε ηερληθή απηή παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο ζθνλδχισλ πνιιψλ 
ζηξψζεσλ, κε θάζε ζηξψζεη λα κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί απφ λήκαηα 
δηαθνξεηηθνχ πιηθνχ. Ζ δεχηεξε ηερληθή (resin-transfer moulding process, 
RTM), αθνξά ηε ηνπνζέηεζε κπιεγκέλσλ λεκάησλ ζε θαινχπη θαη θάιπςή 
ηνπο κε θνιιψδεο δηάιπκα. Ζ κέζνδνο απηή αθνξά ηε καδηθή θαηαζθεπή 
ζθνλδχισλ ζαθψο κηθξφηεξεο πνηφηεηαο απφ φηη ε πξψηε κέζνδνο.  
     Σφζν ην Composites Manufacturing Technology Center  φζν θαη ην 
Pennsylvania State University, εξεπλνχλ ηελ αλάπηπμε ρακεινχ θφζηνπο, 
ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο flywheels απφ λήκαηα θξακάησλ. 
ηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαίλνληαη ζπγθεληξσκέλα ηα πξντφληα ησλ δέθα 
πξνεγνχκελσλ θαηαζθεπαζηψλ θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη 
εθαξκνγέο ηνπο. 
                                                
                                          Π  Η  Ν  Α  Κ  Δ     16 
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4.6. ύγθξηζε ραιύβδηλσλ ζθνλδύισλ κε ζθνλδύινπο 
θαηαζθεπαζκέλνπο από λήκαηα θξακάησλ 
 
     Σν θφζηνο θαηαζθεπήο ησλ ζθνλδχισλ απφ θξάκαηα (composite rotors), 
θπξηαξρείηαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην θφζηνο ηνπ πιηθνχ, παξά απφ ην 
θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ. 
Οη composite rotors ρξεζηκνπνηνχλ αλζξαθνλήκαηα (CFRP) γηα ηα ηκήκαηα 
πνπ δέρνληαη κεγάιεο δπλάκεηο θαη λήκαηα χαινπ (GFRP) γηα κείσζε ηεο 
κάδαο ηνπ ζθνλδχινπ θαη αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο ηνπ. Σν θφζηνο 
ηνπ ράιπβα είλαη 1$ αλά Kg ελψ ην θφζηνο ησλ composite rotors θπκαίλεηαη 
απφ 10 έσο 30$ αλά Kg, αλάινγα ηηο πξνδηαγξαθέο. Σν πςειφ θφζηνο ησλ 
πιηθψλ απηψλ,  αληηζηαζκίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη composite rotors έρνπλε 
κηθξφηεξε κάδα θαη άξα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε πνιχ κεγαιχηεξεο 
ηαρχηεηεο, γηα παξάδεηγκα ζε 29.000rpm αληί 7000rpm. αλ ζπλέπεηα, 
κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα θαη έηζη ην θφζηνο αλά 
KWh γηα δεδνκέλε ρσξεηηθφηεηα είλαη πεξίπνπ ίδην θαη ζηα δπν είδε 
ζθνλδχισλ (690$  800$). Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ζπγθξηηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ δπν θαηεγνξηψλ. 
 

Π Η Ν Α Κ Α     17 

 Steel Rotor Composite Rotor 

Γηάκεηξνο [m] 0,64 0,46 

Ύςνο [m] 0,23 0,20 

Βάξνο [Kg] 555 32 

Μέγηζηε ηαρχηεηα [rpm] 7000 29000 

Υξήζηκε ελέξγεηα [KWh] 0.8 0.6 

Κφζηνο πιηθνχ [$/Kg] 1 15 

Κφζηνο ρσξεηηθφηεηαο [$/KWh] 690 800 
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4.7. πζηήκαηα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο κε ζηξεθόκελνπο ζθνλδύινπο, 
γηα εθαξκνγή ζηε ξύζκηζε ηεο ζπρλόηεηαο ηνπ δηθηύνπ 
 
     Ωο γλσζηψλ, κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο ζπληζηψζεο ελφο ζπζηήκαηνο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απνηειεί ε ζχγρξνλε κεραλή. ηε ζχγρξνλε γελλήηξηα, 
ε ζπρλφηεηα ηεο παξαγφκελεο ηάζεο είλαη ζηαζεξά ζπλδεδεκέλε κε ηελ 
κεραληθή ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο „n‟ (ζε rpm) θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πφισλ „p‟ 
ζχκθσλα κε ηε ζρέζε: 
 

              
602

np
f       ζε   Hz        (4.17) 

 
     Απηφ ζεκαίλεη φηη κηα γελλήηξηα ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ καγλεηηθψλ πφισλ 
πξέπεη λα πεξηζηξέθεηαη κε ζπγθεθξηκέλε ηαρχηεηα „n‟ πξνθεηκέλνπ λα 
παξάγεηαη ηάζε ζπρλφηεηαο 50 ή 60 Ζz αληίζηνηρα. Δπηπξφζζεηα, γηα λα 
κείλεη ζπγρξνληζκέλε ε γελλήηξηα απηή, ζα πξέπεη ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο „n‟ 
λα είλαη ίζε θαη κε ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ. Καη 
επεηδή ζήκεξα ε απαίηεζε ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ γηα νινέλα θαη πην 
ζηαζεξή ζπρλφηεηα ηάζεο απμάλεηαη δηαξθψο, θαηαιαβαίλνπκε φηη ε 
δηαηήξεζή ηεο ζηελ νλνκαζηηθή ηηκή απνηειεί  ζεκαληηθφ κέιεκα φισλ ησλ 
ειεθηξηθψλ εηαηξηψλ παγθνζκίσο. 
 
     Ζ ζηαζεξφηεηα ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ δηθηχνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 
ηζνξξνπία αλάκεζα ζην θνξηίν ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ παξαγσγή. Παξαδνζηαθά, 
ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζπρλφηεηαο γίλεηαη κε ξχζκηζε ηεο ηζρχο εμφδνπ ησλ 
γελλεηξηψλ, ξπζκίδνληαο ηελ κεραληθή ηζρχ ζηελ είζνδφ ηνπο. Αλάινγα αλ ε 
γελλήηξηα θηλείηαη απφ αηκνζηξφβηιν, απφ πδξνζηξφβηιν ή απφ 
πεηξειαηνθηλεηήξα, ξπζκίδνπκε ηε ξνή αηκνχ, λεξνχ ή πεηξειαίνπ. Αλ ε 
παξαγφκελε ειεθηξηθή ηζρχο είλαη κεγαιχηεξε απφ ην θνξηίν, ε ηαρχηεηα ή ε 
ζπρλφηεηα ηεο γελλήηξηαο απμάλνπλ, ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε 
ειαηηψλνληαη. Οη δηαθπκάλζεηο απηέο απφ ηελ νλνκαζηηθή ηαρχηεηα ή 
ζπρλφηεηα (κε κέγηζηε ηηκή  ζπλήζσο ηα   0,5 Hz) ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ 
ζήκαηα ειέγρνπ γηα λα πξνθαιέζνπλ ηελ απηφκαηε θαη θαηάιιειε ξχζκηζε 
ηεο παξνρήο κεραληθήο ηζρχνο. Έλαο εηδηθφο ειεγθηήο ξπζκίδεηαη γηα κηα 
ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε ιεηηνπξγίαο θαη θξνληίδεη γηα ηε θάιπςε κηθξψλ 
κεηαβνιψλ ηνπ θνξηίνπ. Όηαλ κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη κεηαβνιέο ηνπ 
θνξηίνπ γίλνληαη κεγάιεο, απαηηείηαη επαλαξχζκηζε ηνπ ειεγθηή. Ζ ζπζθεπή 
πνπ ειέγρεη ηε ξνή αηκνχ ζηνλ αηκνζηξφβηιν νλνκάδεηαη ξπζκηζηήο 
ηαρχηεηαο. Αλάινγε ζπζθεπή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξνήο λεξνχ 
ή ηε ζέζε ησλ πηεξπγίσλ ζηνλ πδξνζηξφβηιν. Ζ ιεηηνπξγία απηή ηνπ 
ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, βαζίδεηαη ζε έλα ζήκα ACE (Area Control Error) ην 
νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ζπλνιηθήο παξαγφκελεο θαη 
θαηαλαιηζθφκελεο ηζρχνο. Σν ζήκα απηφ έρεη ηζρχ ίζε κε ην 1-2% ηεο νιηθήο 
παξαγφκελεο ηζρχο απφ έλαλ ζηαζκφ θαη ζαλ ζπλέπεηα θάζε κνλάδα 
θξνληίδεη λα θπιάεη 1-400ΜW γηα ζηαζεξνπνίεζε ζπρλφηεηαο. Δπεηδή ην 
παξαγφκελν απηφ ζήκα πνπ ζηέιλεηαη ζηνπο ξπζκηζηέο είλαη πην αξγφ απφ 
ηελ πξαγκαηηθή κεηαβνιή ηνπ θνξηίνπ φπσο βιέπνπκε θαη ζην παξαθάησ 
ζρήκα 58, ε ξχζκηζεο ηεο ζπρλφηεηαο κε ηελ θιαζηθή κέζνδν απνηειεί έλα 
δχζθνιν έξγν πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί. 
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ρ.58 „Γηαθνξά θάζεο‟ θνξηίνπ-παξαγσγήο  

 
     ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ζα δνχκε νηη κε ηα ζπζηήκαηα ζηξεθφκελσλ 
ζθνλδχισλ κπνξνχκε λα πεηχρνπκε ζηαζεξνπνίεζε ζπρλφηεηαο, 
αλαθπθιψλνληαο ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη αμηνπνηψληαο φια ηα ζεκαληηθά 
πιενλεθηήκαηα πνπ είδακε παξαπάλσ φηη πξνζθέξνπλ ηα ζπζηήκαηα απηά. 
Αξρηθά, απνξξνθάηαη ελέξγεηα φηαλ απηή είλαη ζε αθζνλία θαη ζηε ζπλέρεηα 
απνδίδεηαη πίζσ γηα ηελ επηζπκεηή ξχζκηζε ζπρλφηεηαο.  
     Απνηειέζκαηα εμνκνίσζεο πνπ βαζίδνληαη ζε πξαγκαηηθά ηέηνηα ζήκαηα, 
δείρλνπλ φηη έλα αξζξσηφ ζχζηεκα ζθνλδχισλ κπνξεί λα παξέρεη 
ζηαζεξφηεηα ζπρλφηεηαο. Σν ειθπζηηθφ θφζηνο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ζε 
ζρέζε κε ηελ θιαζηθή κέζνδν ξχζκηζεο ηεο ζπρλφηεηαο θαη ην γεγνλφο φηη ηα 
ζπζηήκαηα απηά παξέρνπλ ηαπηφρξνλα θαη ξχζκηζε ηεο άεξγνπ ηζρχνο, 
επεθηείλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ flywheels ζηελ ζηαζεξνπνίεζε 
ηάζεο. Δπηπξφζζεηα, κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ηζρχνο κπνξνχλ λα 
νδεγήζνπλ θαη ζηελ ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ γηα απφζβεζε 
ηαιαληψζεσλ. Όιεο νη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο κπνξνχλ λα απνηξέςνπλ 
κεηαβνιέο ζηε ηάζε θαη ζπρλφηεηα ηνπ δηθηχνπ, νη νπνίεο είλαη ππεχζπλεο γηα 
ηα κεγαιχηεξα blackouts ζηελ πξφζθαηε ηζηνξία. 
 
     Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηε ζπρλφηεηα θαη ηελ έιιεηςε ή πιεφλαζκα ελεξγνχ 
ηζρχνο θάζε ρξνληθή ζηηγκή εθθξάδεηαη απφ ηε ζρέζε:  
 

             








 

i

t

ttEload

i

sourse
J

dt

d
K

dt

d
PP       (4.18) 

 
Όπνπ:  Psourse = ηζρχο ζχγρξνλεο γελλήηξηαο (παξαγσγή) 
            Pload = ηζρχο θνξηίνπ (δήηεζε) 
            ΚΔ = θηλεηηθή ελέξγεηα ζχγρξνλσλ κεραλψλ ζπζηήκαηνο 
            J = ξνπή αδξάλεηαο πεξηζηξεθφκελεο κάδαο 
            σ =  γσληαθή ηαρχηεηα ζπζηήκαηνο ζχγρξνλσλ κεραλψλ ζπζηήκαηνο 
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     ην παξαθάησ ζρήκα (α) βιέπνπκε κηα εκεξήζηα θακπχιε θνξηίνπ ελφο 
ηππηθνχ ΖΔ. Κνηηάδνληαο πην θνληά ην φξην ηεο θακπχιεο απηήο, ζρήκα (β), 
βιέπνπκε φηη ζε δηάζηεκα κηαο ψξαο απηφ αθνινπζεί κηα αθαλφληζηε – 
θπκαηνεηδή πνξεία θαη δελ είλαη ηφζν νκαιφ φζν νκαιφ θαίλεηαη ζην 
πξνεγνχκελν ζρήκα. Αθφκα πην απφηνκεο κεηαβνιέο ηεο δήηεζεο ελέξγεηαο 
κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη ζηε δηάξθεηα ελφο ιεπηνχ. Ζ ζηαζεξνπνίεζε ηεο 
ζπρλφηεηαο αθνξά ηελ επνπηεία ηεο πξαγκαηηθήο αθαλφληζηεο θακπχιεο 
θνξηίνπ απφ ηελ παξαγφκελε ηζρχ. θνπφο δειαδή είλαη ε παξαγφκελε ηζρχο 
λα αθνινπζεί ηηο κεηαβνιέο θνξηίνπ φζν πην πηζηά θαη γξήγνξα γίλεηαη. 
 
 
 
                                                         

 
 
 
 
 
 

                                (α)                                                               (β) 
ρ.59 (α) Ζκεξήζηα θακπχιε θνξηίνπ, (β) θνληηλή εζηίαζε ζηηο πξψηεο ψξεο 

  

     Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζχζηεκα κε ζηξεθφκελεο κάδεο έρεη αλαπηπρζεί γηα ην 
ζθνπφ απηφ ε Beacon Power Corporation. Σν ζχζηεκα απηφ απνηειείηαη απφ 
έλαλ πίλαθα πνπ πεξηέρεη 10 παξάιιεια ζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα flywheel. 
Σν ζχζηεκα κπνξεί λα απνζεθεχζεη ελέξγεηα έηζη ψζηε λα είλαη ηθαλφ λα 
επηζηξέςεη 1MW γηα 15 ιεπηά. Ζ εηαηξία ζθνπεχεη λα εκπνξεπηεί ηνλ πίλαθα 
απηφ κε ηελ νλνκαζία Smart Energy Matrix (SEM). Κάζε κηα απφ ηηο 10 
κνλάδεο απνζήθεπζεο πεξηέρεη κνλάδα κεηαηξνπήο ηεο ηάζεο απφ ac ζε dc 
θαη ζπλεπψο ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη ην SEM γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ είλαη έλα 
ζχζηεκα PCM πνπ ζα κεηαηξέςεη ηελ dc ηάζε ζε ac γηα ηε ζχλδεζή ηνπ κε ην 
δίθηπν. Ο πίλαθαο απηφο είλαη εχθνινο ηφζν ζηελ εγθαηάζηαζε φζν θαη ζηελ 
κεηαθφκηζή ηνπ θαη έρεη ζρεδηαζηεί γηα δηάξθεηα δσήο έσο θαη πάλσ απφ 20 
ρξφληα. Σν ζθάικα ζε νπνηνδήπνηε ειεθηξηθφ ή κεραληθφ εμάξηεκα δελ 
απνζπλδέεη ηνλ ππφινηπν πίλαθα απφ ην δίθηπν, απιά πεξηνξίδεη ηελ δηάξθεηα 
ηεο απνδηδφκελεο ελέξγεηαο, δηαζθαιίδνληαο έηζη αμηνπηζηία ζηε ιεηηνπξγία 
ηνπ. Δπηπξφζζεηα, ν πίλαθαο είλαη ζρεδηαζκέλνο έηζη ψζηε ε ζπληήξεζή ηνπ 
λα γίλεηαη ρσξίο λα είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα δηαθφπηνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 
Κάζε flywheel έρεη dc ηάζε εμφδνπ 750V. Γηα επίηεπμε κέγηζηεο ππθλφηεηαο 
απνζεθεπκέλεο ελέξγεηαο νη ζθφλδπινη πεξηζηξέθνληαη ζε ηαρχηεηα 
κεγαιχηεξε ησλ 15.000rpm. ην παξαθάησ ζρήκα (α) βιέπνπκε έλα κπινθ - 
δηάγξακκα ζπλδεζκνινγίαο ηνπ SEM κε ην δίθηπν θαη ζην ζρήκα (β) 
βιέπνπκε ηελ πξαγκαηηθή κνξθή ηνπ SEM. 
 
 
 
 
 
 
                                                            

(α) 
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                                                                (β)  Smart Energy Matrix (SEM) 
 
 
 
 

ρ.60 (β) Μνλάδα SEM θαη (α) ζχλδεζή ηεο κε ην δίθηπν 
 

Σφζν ην SEM φζν θαη ην PCM ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νιηθή θαηλφκελε ηζρχ κε 
δηαθνξεηηθφ θαη αλεμάξηεην ηξφπν. Σν SEM παξέρεη ή απνξξνθάεη 
πξαγκαηηθή ηζρχ [W], ελψ ην PCM δηαρεηξίδεηαη ηελ άεξγν ηζρχ [Var]. Παξφιν 
πνπ ην SEM δελ επηδξά θαζφινπ ζηελ άεξγν ηζρχ θαη ην PCM δελ επηδξά 
ζηελ πξαγκαηηθή ηζρχ, ν ζπλδπαζκφο ελφο SEM + PCM δίλεη ηε δπλαηφηεηα 
απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζηα ηέζζεξα ηεηαξηεκφξηα. Να ζπκίζνπκε φηη γηα 
ζηαζεξνπνίεζε ζπρλφηεηαο απαηηείηαη κφλν ξχζκηζε ηεο πξαγκαηηθήο ηζρχο 
ελψ ε ξχζκηζε ηεο άεξγνπ ηζρχνο αθνξά ηε ζηαζεξνπνίεζε ηάζεο. ην 
παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε ηε ζρέζε πξαγκαηηθήο θαη άεξγνπ ηζρχνο γηα δπν 
πεξηπηψζεηο ρσξεηηθφηεηαο: νλνκαζηηθή θαη ηξηπιάζηα ππεξθφξηηζε. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ρ.61 Λεηηνπξγία ηεζζάξσλ ηεηαξηεκνξίσλ κνλάδαο SEM+PCM 
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     Ζ εμνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο FESS πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα ηέηνηα SEM 
κνλάδα θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Παξαηεξνχκε φηη κε ηε ρξήζε κηαο 
κνλάδαο SEM ε παξαγσγή „αθνπινπζεί‟ πηζηά ηηο απφηνκεο κεηαβνιέο ηνπ 
θνξηίνπ, φζν ζχληνκεο θαη αλ είλαη απηέο (κε καχξν ρξψκα είλαη ε θακπχιε 
θνξηίνπ θαη κε θφθθηλν ε απφθξηζε ηεο παξαγσγήο). Σν κφλν πξφβιεκα πνπ 
κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί, είλαη ε πεξίπησζε πνπ απφ ην SEM ζα δεηεζεί 
ελέξγεηα γηα πεξηζζφηεξν απφ 30 ιεπηά.  
 

 
 

ρ.62 Δμνκνίσζε ζπζηήκαηνο FES πνπ ρξεζηκνπνηεί κνλάδα SEM 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5ν 

 
 
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔ ΤΣΖΜΑΣΑ 
ΑΝΣΛΖΗΟΣΑΜΗΔΤΖ 
 
 
5.1. Δηζαγσγή 
 
     Ζ αληιεζηνηακίεπζε πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε ηεο απνζήθεπζεο 
κεγάισλ πνζνηήησλ ελέξγεηαο, φηαλ απηά δηαηίζεληαη κε θάπνην ηξφπν κία 
δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, θαηά ηελ νπνία δελ κπνξνχλ λα απνξξνθεζνχλ. Σα 
απνζεθεπκέλα πνζά ελέξγεηαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κία άιιε 
ρξνληθή ζηηγκή, φηαλ πξνθχςεη ζρεηηθή αλάγθε γηα παξνρή ελέξγεηαο.  
     Ζ αληιεζηνηακίεπζε απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε ζε ρξήζε κέζνδν 
απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παγθνζκίσο, κε ηελ Ακεξηθή λα 
απνζεθεχεη κε αληιεζηνηακίεπζε ζπλνιηθά 19GW ηζρχνο (ην νπνίν απνηειεί 
ην 2,7% ηεο παγθφζκηαο απνζεθεπφκελεο κε αληιεζηνηακίεπζε ηζρχ) θαη ηελ 
Ηαπσλία λα απνζεθεχεη 24GW ηζρχνο. Τπάξρνπλ κηθξέο κνλάδεο απφ 30 έσο 
350MW θαη εξγνζηάζηα παξαγσγήο απφ 300 έσο 1800MW. Ζ απφδνζή ηνπο 
θηάλεη ην 60% γηα ηηο παιηέο κνλάδεο  θαη ην 78% γηα ηηο λέεο. Δίλαη 
ζπζηήκαηα ςπρξήο εθθίλεζεο κε ρξφλν εθθίλεζεο 1 έσο 4 ιεπηά πεξίπνπ θαη 
αμηνπηζηία εθθίλεζεο πνπ πιεζηάδεη ην 100% (>99%). 
     Έλα ζχζηεκα αληιεζηνηακίεπζεο απνηειείηαη φπσο είπακε απφ ηα 
παξαθάησ κέξε:  
 
α) Μία αληιία ή έλα ζχλνιν παξάιιεια ζπλδεδεκέλσλ αληιηψλ 
 
β)Έλαλ πδξνζηξφβηιν ή έλα ζχλνιν παξάιιεια ζπλδεδεκέλσλ 
πδξνζηξνβίισλ 
 
γ) Γχν δεμακελέο λεξνχ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε ηθαλή πςνκεηξηθή δηαθνξά 
κεηαμχ ηνπο 
 
δ) Έλα ζχλνιν ζσιελψζεσλ γηα ηελ άληιεζε ηνπ λεξνχ απφ ηελ θάησ 
δεμακελή πξνο ηελ άλσ 
 
ε) Έλα ζχλνιν ζσιελψζεσλ γηα ηελ πξνζαγσγή ηνπ λεξνχ απφ ηελ άλσ 
δεμακελή πξνο ηελ θάησ κέζσ ηνπ πδξνζηξνβίινπ γηα ηελ παξαγσγή 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
 
     Ζ θηινζνθία ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο αληιεζηνηακίεπζεο είλαη απιή. Ζ 
πεξίζζεηα ελέξγεηαο ηξνθνδνηεί ηηο αληιίεο, κέζσ ησλ νπνίσλ ην εξγαδφκελν 
κέζν (λεξφ) αλπςψλεηαη δηα ησλ ζσιελψζεσλ αλφδνπ απφ ηελ θάησ 
δεμακελή ζηελ άλσ, δίλνληάο καο έηζη ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηεο 
πεξίζζεηαο ελέξγεηαο κε ηε κνξθή δπλακηθήο ελέξγεηαο. Όηαλ θάπνηα άιιε 
ρξνληθή ζηηγκή ρξεηαδφκαζηε ελέξγεηα, ην λεξφ απφ ηελ πάλσ δεμακελή 
αθήλεηαη λα νδεχζεη κέζσ ησλ ζσιελψζεσλ θαζφδνπ πξνο ηελ θάησ 
δεμακελή, ην νπνίν δηεξρφκελν κέζσ ησλ πδξνζηξνβίισλ παξάγεη ηελ 
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επηζπκεηή ελέξγεηα. Οη δηαζηαζηνινγήζεηο ησλ δχν δεμακελψλ είλαη ηέηνηεο 
πνπ λα εμαζθαιίδνπλ φηη κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ απφ ηνλ φγθν ηνπ 
απνζεθεπκέλνπ λεξνχ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζα είλαη ηθαλφ γηα ηηο 
κεηαηξνπέο ηηο δηαηηζέκελεο ελέξγεηαο ζε δπλακηθή θαη αληίζηξνθα, 
απνθιείνληαο ην ελδερφκελν θάπνηα απφ ηηο δχν δεμακελέο λα αδεηάζεη 
εληειψο.  
     Σα ζπζηήκαηα αληιεζηνηακίεπζεο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ εμαηξεηηθά, 
ζπλδπαδφκελα κε αηνιηθά πάξθα ή ζεξκηθά ζπζηήκαηα, απνζεθεχνληαο πάληα 
πεξίζζεηα παξαγφκελεο ελέξγεηαο ή ελέξγεηαο πνπ δελ κπνξεί λα 
απνξξνθεζεί. ρεκαηηθά, έλα ζχζηεκα αληιεζηνηακίεπζεο ζπλδπαδφκελν κε 
αηνιηθά πάξθα θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. ηελ παξάγξαθν απηή ζα 
κειεηήζνπκε ηε ζπλεξγαζία ελφο αηνιηθνχ πάξθνπ κε έλα ζχζηεκα 
αληιεζηνηακίεπζεο, κηαο θαη φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα απηφ κπνξεί λα 
βξεη άκεζε εθαξκνγή ζε έλα πξαγκαηηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα. ην 
απηφλνκν ζχζηεκα ελέξγεηαο ηεο Κξήηεο.  

 
ρ.63 πλδπαζκφο ζπζηήκαηνο αληιεζηνηακίεπζεο κε Αηνιηθά Πάξθα 

 

     Ζ αλεκνγελλήηξηα παξηζηάλεη ην αηνιηθφ πάξθν, απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη 
φιε ε ελέξγεηα πνπ παξάγεη ην ζχζηεκα. Σν αηνιηθφ πάξθν ηξνθνδνηεί ην 
ζχζηεκα κε ειεθηξηθή ηζρχ Psourse. Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο (.Γ.Δ) 
ειέγρεη αλ ε παξερφκελε ειεθηξηθή ηζρχο απφ ην αηνιηθφ πάξθν είλαη 
κεγαιχηεξε απφ ηε ζηηγκηαία δήηεζε Ρload. Γηαθξίλνπκε ηηο εμήο πεξηπηψζεηο:  
 
α) Αλ Psourse > Ρload, ηφηε ην αηνιηθφ πάξθν θαιχπηεη εμ' νινθιήξνπ ηε ζηηγκηαία 
δήηεζε θνξηίνπ θαη ε πεξίζζεηα ηεο παξερφκελεο απφ απηφ ελέξγεηαο 
ηξνθνδνηεί ηελ αληιία ηνπ πδξνειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα 
απνηακηεπηεί κέζσ ηεο αλχςσζεο ηνπ λεξνχ απφ ηελ θάησ ζηελ άλσ 
δεμακελή. Αλ ππνζέζνπκε φηη ε πάλσ δεμακελή είλαη γεκάηε, ηφηε είηε 
απνξξίπηνπκε ηελ πεξίζζεηα ηεο παξερφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, είηε ηελ 
αμηνπνηνχκε κε θάπνην άιιν ηξφπν (π.ρ. αθαιάησζε), είηε κεηψλνπκε ηελ 
παξαγφκελε ηζρχ απφ ην αηνιηθφ πάξθν.  
β) Αλ Psourse < Ρload, ηφηε φιε ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ην αηνιηθφ πάξθν 
δηνρεηεχεηαη ζηελ θαηαλάισζε, ελψ παξάιιεια παξάγεηαη έλα επηπιένλ 
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πνζφ ελέξγεηαο απφ ηνλ πδξνζηξφβηιν γηα ηελ θάιπςε ηεο δεηνχκελεο 
ηζρχνο.  
 
     Ηδηαίηεξα ειθπζηηθά κεγέζε εμάγνληαη επίζεο απφ ην ζπλδπαζκφ 
ζπζηεκάησλ αληιεζηνηακίεπζεο κε ζεξκηθά ζπζηήκαηα γηα εμνηθνλφκεζεο ζε 
πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ηζρχο κεγαιχηεξεο απφ ηηο 
απαηηνχκελεο, ιφγσ ηερληθψλ ειαρίζησλ. Απνδεηθλχεηαη φηη κε ηε ρξήζε 
ζπζηήκαηνο αληιεζηνηακίεπζεο, κπνξεί λα επηηεπρζεί ζεκαληηθή 
εμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ θαη γξήγνξε απφζβεζε ησλ αξρηθψλ θεθαιαίσλ 
επέλδπζεο. 
 
 
5.2. Τδξνδπλακηθή ελέξγεηα – Τδαηόπησζε 
 
     Σελ πδξνδπλακηθή ελέξγεηα πνπ αμηνπνηνχκε ζηα ζπζηήκαηα 
αληιεζηνηακίεπζεο ηελ παίξλνπκε απφ ηηο πδαηνπηώζεηο. ε απηέο, 
εθκεηαιιεπφκαζηε ηελ δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ λεξνχ ην νπνίν βξίζθεηαη ζε 
χςνο Ζ απφ ην έδαθνο, κεηαηξέπνληάο ηελ ζε θηλεηηθή ελέξγεηα αξρηθά θαη 
έπεηηα ζε ειεθηξηθή. Απηφ ζεκαίλεη νηη ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ αθελφο ηα 
απαξαίηεηα πδξνδπλακηθά απνζέκαηα θαη αθ΄ εηέξνπ ην αλάινγν χςνο 
πηψζεο. Δδψ πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη έρνπκε δπν δηαθνξεηηθά χςε 
πηψζεο. Σν δηαζέζηκν ή γεσδαηηηθό ύςνο Ζ θαη ην σθέιηκν χςνο h. Σν 
δηαζέζηκν χςνο Ζ είλαη ην θάζεην χςνο απφ ηε ζηάζκε ηνπ λεξνχ ζηελ άλσ 
ιίκλε κέρξη ην αθξνθχζην πνπ θηάλεη ζην ζηξφβηιν. Λφγν φκσο απσιεηψλ, 
δελ κπνξνχκε λα εθκεηαιιεπηνχκε φιν ην χςνο απηφ Ζ. Οη απψιεηεο απηέο 
είλαη: 
 
α) ζην πέξαζκα ηνπ λεξνχ κέζα απφ ηνλ πδαηνθξάρηε 
β) ιφγν αληηζηάζεσλ θαηά ην πέξαζκα ηνπ λεξνχ ζηε δηάηαμε εηζαγσγήο   
πξνο ηνπο αγσγνχο πηψζεο 
γ) ιφγν ηξηβψλ κέζα ζηνλ αγσγφ πηψζεο 
δ) πάλσ ζηα εηδηθά γσληαθά ηκήκαηα ηνπ αγσγνχ πηψζεο 
ε) ιφγν αληηζηάζεσλ θαηά ην πέξαζκα ζην ξννθξάρηε πξηλ απφ ην ζηξφβηιν 
 
     Αλ αθαηξέζνπκε απφ ην αξρηθφ χςνο Ζ φιεο ηηο απψιεηεο, ηφηε πξνθχπηεη 
ην σθέιηκν χςνο h. Πξνθεηκέλνπ φκσο λα απνθχγνπκε ηνλ ππνινγηζκφ φισλ 
απηψλ ησλ απσιεηψλ, ιακβάλνπκε ππφςε καο έλαλ βαζκφ απφδνζεο 
πδαηφπησζεο επδ πεξίπνπ 0,9. 
     Γπν είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο πδαηφπησζεο:  ε παξνρή Q 
(m3/sec)  θαη ην χςνο πηψζεο Ζ (m).  Οη πδαηνπηψζεηο θαηαηάζζνληαη ζε 
πςειέο, φηαλ ην Ζ είλαη κεγαιχηεξν απφ 250m, ζε κέζεο, φηαλ ην Ζ 
θπκαίλεηαη απφ 50m έσο 250m θαη ζε ρακειέο, φηαλ ην Ζ είλαη κηθξφηεξν απφ 
50m. 
 
 
5.3. Φξάγκαηα 
 
     Γηα λα ζρεκαηίζνπκε ηηο ηερλεηέο ιίκλεο θαηαζθεπάδνπκε θξάγκαηα. 
Τπάξρνπλ δηαθφξσλ εηδψλ θξάγκαηα, αλάινγα κε ην πιηθφ θαη ηνλ ηξφπν 
πνπ θαηαζθεπάδνληαη. Γηαθξίλνληαη ζε: 
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α) ρσκάηηλα θξάγκαηα  
β) ρηηζηά θξάγκαηα (κε ηνηρνπνηία απφ κπεηφλ) 
γ) κεηαιιηθά θξάγκαηα 
 
     ηα ρσκάηηλα θξάγκαηα, ην νιηθφ πιάηνο Β είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ ην 
χςνο Ζ ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ. Δθηφο απφ ηνλ θχξην ππξήλα ν νπνίνο 
απνηειείηαη απφ κπεηφλ, κε ηα ζεκέιηά ηνπ λα βξίζθνληαη βαζηά κέζα ζην 
έδαθνο, πξνζηίζεληαη θαη απφ ηηο δπν κεξηέο ηνπ δπν πξνζηαηεπηηθνί φγθνη 
ρψκαηνο κε θιίζε 45ν, απφ ηνπο νπνίνπο απηφο πνπ βξίζθεηαη  πξνο ην κέξνο 
ηνπ λεξνχ πξνζηαηεχεηαη κε εηδηθή επέλδπζε.  

 
ρ.64 Υσκάηηλν θξάγκα 

 
     Σα ρηηζηά θξάγκαηα ρσξίδνληαη ζε βαξχηεηαο θαη ζε ηνμσηά. Σα πξψηα, 
νλνκάδνληαη έηζη γηαηί ιφγν ηνπ βάξνπο ηνπο, αλαπηχζζεηαη δχλακε ηξηβήο κε 
ην έδαθνο κε ζπλέπεηα λα κελ παξαζχξνληαη απφ ηελ πίεζε ηνπ λεξνχ. Απφ 
ηελ άιιε, ιφγν ηνπ ζρήκαηφο ηνπο αλαπηχζζεηαη ηέηνηα ξνπή ε νπνία 
απνηξέπεη ηελ αλαηξνπή ηνπ. Γηα λα ειαηηψζνπκε ηελ επίδξαζε ηεο πίεζεο 
ζην θξάγκα, ε θεθιηκέλε πιεπξά ηνπ θηηάρλεηαη έηζη ψζηε λα βξίζθεηαη ζην 
λεξφ. Έηζη, ε δχλακε απφ ηελ πίεζε ηνπ λεξνχ ζε θάζε ζεκείν αλαιχεηαη ζε 
δπν ζπληζηψζεο, κηα θάζεηε θαη κηα νξηδφληηα. Ζ θαηαθφξπθε ζπληζηψζα 
ελεξγεί φπσο θαη ην βάξνο ηνπ θξάγκαηνο θαη πξνζηίζεηαη ζε απηφ. 

 
ρ.65 Υηηζηφ θξάγκα ηχπνπ βαξχηεηαο 

 
     ηα ηνμσηά θξάγκαηα νη πηέζεηο ηνπ λεξνχ κεηαθέξνληαη ζηα πιάγηα. Σα 
θξάγκαηα απηά έρνπλ κηθξφηεξν φγθν θαη γηα λα είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή 
ηνπο πξέπεη νη πιαγηέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη λα είλαη ηζρπξέο. Σα ηνμσηά 
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θξάγκαηα είλαη κηθξνχ κήθνπο Β ζε ζρέζε κε ηα βαξχηεηαο. Σν πιενλέθηεκά 
ηνπο είλαη φηη δελ παξνπζηάδνπλ ξσγκέο απφ ηηο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο. 
 
 
5.4. Απώιεηεο λεξνύ ζε δεμακελέο – ιίκλεο 
 
     Οη απψιεηεο λεξνχ πνπ έρνπκε ζε δεμακελέο θαη ιίκλεο νθείινληαη ζε δχν 
αηηίεο:  
 
α) ζηελ απψιεηα ζηξψκαηνο λεξνχ ιφγν εμάηκηζεο, θαη ε νπνία είλαη 0,003m-
0,007m κέζε ηηκή γηα νιφθιεξν ην ρξφλν θαη 0,008m-0,020m γηα ην θαινθαίξη 
 
β) ζηελ απψιεηα λεξνχ ιφγν απνξξόθεζεο ηνπ εδάθνπο θαη ε νπνία είλαη 
0,001m γηα αξγηιψδε ή πεηξψδε εδάθε θαη 0,020m γηα ακκψδε εδάθε. 
 
 
5.5. Τδξνζηξόβηινη 
 
     Ο πδξνζηξφβηινο είλαη ε κεραλή εθείλε ε νπνία κεηαηξέπεη ηελ θηλεηηθή 
ελέξγεηα ηνπ λεξνχ ζε κεραληθή. Απνηειεί ην βαζηθφηεξν κέξνο ηνπ 
κεραλνινγηθνχ ηκήκαηνο ηνπ ζηαζκνχ. Ο πδξνζηξφβηινο ζπλδέεηαη κε ηε 
γελλήηξηα, ε νπνία κεηαηξέπεη ηελ κεραληθή ελέξγεηα απφ ηε πεξηζηξνθή ηνπ 
πδξνζηξνβίινπ, ζε ειεθηξηθή. Οη πδξνζηξφβηινη δηαηξνχληαη ζε δπν 
θαηεγνξίεο: 
 
α) δξάζεο 
β) αληίδξαζεο 
 
     Οη πδξνζηξφβηινη δξάζεο έρνπλ ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπο νξηδφληην θαη 
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηαρχηεηα ηνπ λεξνχ πνπ θηάλεη ζε απηνχο κε κνξθή 
θπζήκαηνο. Υξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ έρνπκε κηθξέο παξνρέο 
κεγάινπ χςνπο. ηνπο πδξνζηξφβηινπο αληίδξαζεο αληίζεηα, ελεξγεί θπξίσο 
ε πίεζε ηνπ λεξνχ. Έρνπλ ηνλ άμνλά ηνπο θάζεην θαη κπνξνχλ λα 
ιεηηνπξγήζνπλ έμσ απφ ην λεξφ αιιά κέζα ζε εηδηθφ πεξίβιεκα ή βπζηζκέλνη 
κέζα ζε απηφ. Δίλαη θαηάιιεινη γηα πεξηπηψζεηο κεγάιεο παξνρήο θαη κηθξνχ 
χςνπο πηψζεο. 
     Δίλαη θπζηθά αδχλαην λα πάξνπκε απφ έλαλ πδξνζηξφβηιν φιε ηελ 
ελέξγεηα πνπ απνξξφθεζε θαη λα ηε κεηαηξέςνπκε ζε ειεθηξηθή. Έλα κέξνο 
ηεο ελέξγεηαο μνδεχεηαη γηα λα ππεξληθήζνπκε ηηο παζεηηθέο αληηζηάζεηο, κε 
ηξφπν ψζηε ε σθέιηκε ελέξγεηα λα είλαη πάληα κηθξφηεξε απφ ηελ 
απνξξνθνχκελε. Ο ιφγνο ησλ δπν απηψλ ελεξγεηψλ νλνκάδεηαη βαζκόο 
απόδνζεο ηνπ πδξνζηξνβίινπ. ηνπο πδξνζηξφβηινπο έρνπκε ζαλ δεδνκέλε 
ηελ ηζρχ P ηεο πδαηφπησζεο θαη ε νπνία δίδεηαη απφ ηε παξαθάησ ζρέζε 5.1. 
 
                                  Ρπδ = 9,81.Q.h.επδ     ζε KW       (5.1) 
 
    Λακβάλνληαο ππφςε έλαλ βαζκφ απφδνζεο πδξνζηξνβίινπ επδξν ν νπνίνο 
θπκαίλεηαη απφ 0,75 έσο 0,85 έρνπκε φηη ε απνδηδφκελε ηζρχο απφ απηφλ 
είλαη: 
                                  Ρπδξν = 9,81.Q.h.επδ. επδξν     ζε KW       (5.2) 
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Όπνπ:  Q = παξνρή λεξνχ ζε m3/sec 
             h = σθέιηκν χςνο πδαηφπησζεο ζε m 
             επδ = βαζκφο απφδνζεο πδαηφπησζεο (πεξίπνπ 0,9) 
 
     Έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πδξνζηξνβίισλ, είλαη ε εηδηθή ηαρύηεηα ή 
εηδηθόο αξηζκόο ζηξνθώλ ns. Οξίδεηαη σο ν αξηζκφο ησλ ζηξνθψλ ηνπ 
ζηξνβίινπ, ν νπνίνο ζε χςνο h=1m δίλεη Ρπδξν=1 hp θαη δίλεηαη απφ ηελ 
παξαθάησ ζρέζε: 

5/4

υδρο

h

Ρn
n
s
        (5.3) 

 
Όπνπ:   n = ηαρχηεηα ζηξνβίινπ ζε rpm 
 
Ζ ζρέζε 5.3 κπνξεί λα γξαθεί θαη σο: 
 

υδρο
Ρ..nKn

s
    φπνπ:   

5/4
h

1
K     (5.4) 

 
Ζ εηδηθή ηαρχηεηα γλσζηψλ πδξνζηξνβίισλ είλαη: 
 

Π Η Ν Α Κ Α    18 

Τδξνζηξόβηινη Δηδηθή ηαρύηεηα ns ζε rpm 

Pelton 5 – 30 

Banki 20 – 80 

Francis 60 – 350 

Kaplan 400 – 1000 

ειηθνθφξνο 400 – 1000 

 
Ζ γξακκηθή ηαρχηεηα u ηνπ ζηξνθείνπ (ηξνρφο ηνπ πδξνζηξφβηινπ) δίλεηαη 
απφ ηε ζρέζε: 

                                      u=
60

.. nD
    ζε   m/sec          (5.5) 

 
Όπνπ:   D = δηάκεηξνο ζηξνθείνπ ζε m 
 
Ζ ηαρχηεηα εηζξνήο ζε ζρέζε κε ην χςνο πηψζεο Ζ είλαη: 
 

                uεηζξ = Hgc ..2.      ζε    m/sec      φπνπ:    c = [0,95-0,98]      (5.6) 

 
 
5.5.1. Τδξνζηξόβηινο Pelton 
 
     Ο πδξνζηξφβηινο ή ηξνρφο Pelton πνπ είλαη πδξνζηξφβηινο δξάζεο, είλαη 
πεξηζζφηεξν θαηάιιεινο γηα κηθξέο πνζφηεηεο λεξνχ κε κεγάιε ηαρχηεηα. 
Γχν ή πεξηζζφηεξα αθξνθχζηα εηζξνήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 
έλαλ κφλν ηξνρφ, ή δπν ηξνρνί κπνξνχλ λα δεπρζνχλ καδί επάλσ ζηνλ ίδην 
άμνλα, θαζέλαο κε έλα ή δπν αθξνθχζηα εηζξνήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 
πεηπραίλνπκε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο γηα δεδνκέλε πδαηφπησζε. 
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Ζ ρξεζηκνπνίεζε δπν αθξνθπζίσλ εηζξνήο ηα νπνία ελεξγνχλ κε κηα γσλία 
ην έλα απφ ην άιιν είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλε. Ζ ελέξγεηα πίεζεο ηνπ λεξνχ 
κεηαζρεκαηίδεηαη φιε ζε θηλεηηθή ελέξγεηα κέζα ζηα αθξνθχζηα. Ζ ηαρχηεηα 
ηνπ λεξνχ πνπ εγθαηαιείπεη ηα πεξηζηξεθφκελα κέξε κεηψλεηαη ζην κεδέλ θαη 
επνκέλσο φιε ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ λεξνχ απνδίδεηαη ζην ζηξφβηιν. Οη 
πδξνζηξφβηινη Pelton κε θαηαθφξπθν άμνλα δε ρξεζηκνπνηνχληαη, ιφγν πην 
ζχλζεηεο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη: 
 
- Καηάιιεινο γηα κεγάιεο πδαηνπηψζεηο (Ζ = 300 -1800 m) 
- Ηζρχο κέρξη 400 MW 
- Ηδαληθνί γηα ιεηηνπξγία ππφ κεηαβιεηή παξνρή 
- Γελ είλαη θαηάιιεινη γηα ιεηηνπξγία µε κεηαβιεηή πδαηφπησζε Ζ 
 
Γηα πςειφηεξε απφδνζε ηνπ ζηξνβίινπ, ε γξακκηθή ηαρχηεηα ζηελ 
πεξηθέξεηα ηνπ πξέπεη λα είλαη: 
 

                        
Hg

u

..2

916,0
        ζε   m/sec        (5.7) 

 
 
5.5.2. Τδξνζηξόβηινο Banki 
 
     Ο πδξνζηξφβηινο Banki αληηπξνζσπεχεη έλαλ κεηαβαηηθφ ηχπν απφ ηνπο 
πδξνζηξφβηινπο δξάζεο ζηνπο πδξνζηξφβηινπο αληίδξαζεο. Όπσο ζηνλ 
πδξνζηξφβηιν Pelton, έηζη θαη ζηνλ πδξνζηξφβηιν Banki ε ελέξγεηα πίεζεο 
ηνπ λεξνχ κεηαηξέπεηαη ζρεδφλ νιφθιεξε ζε θηλεηηθή ελέξγεηα ζηνλ δηαλνκέα 
θαη ηελ εηζξνή (αθξνθχζην). 
     Οη πδξνζηξφβηινη Banki δηαηάζζνληαη πάληνηε κε ηνλ άμνλα νξηδφληην. 
ηελ θαηαζθεπή ηνπο είλαη απινί, ξπζκίδνληαη κε ην ρέξη ή απηφκαηα θαη 
ζεσξνχληαη ηδαληθνί γηα κηθξέο παξνρέο. Γηα πηψζεηο απφ χςνο κέρξη 20m νη 
πδξνζηξφβηινη Banki θαηαζθεπάδνληαη απφ ρπηνζίδεξν, ελψ γηα πηψζεηο απφ 
κηθξφηεξν χςνο θαηαζθεπάδνληαη απφ ζηδεξέληα ειάζκαηα ζπγθνιιεκέλα.  
     Οη πδξνζηξφβηινη Banki δηαηίζεληαη ζε δηάθνξα κήθε πηεξπγίσλ θαη κε 
δηάθνξεο δηακέηξνπο ηπκπάλσλ, αλάινγα κε ηελ ηζρχ πνπ δηαηίζεηαη απφ ηηο 
πδαηνπηψζεηο. 
 
 
5.5.3. Τδξνζηξόβηινη Francis  
 
Οη πδξνζηξφβηινη Francis είλαη ηχπνπ αληίδξαζεο θαη έρνπλ κεγάιε 
εθαξκνγή. Γηαθξίλνληαη ζε: 
 
α) αξγφζηξνθνπο κε   ns= 60 - 125 
 
β) ηαρχζηξνθνπο κε   ns= 225 - 325 
 
γ) ππεξηαρχζηξνθνπο κε ns= 325 - 450 
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     Κάζε ζηξφβηινο Francis απνηειείηαη απφ δχν θπξίσο κέξε: Σν δηαλνκέα 
θαη ην ζηξνθείν (θηεξσηή). Ο δηαλνκέαο πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ πηεξχγηα 
απφ ρπηνζίδεξν  ή  ρπηνράιπβα, θαζέλα απφ ηα νπνία θηλείηαη γχξσ απφ 
άμνλα θαη ην ζχλνιν απηψλ καδί. Απφ ηελ θίλεζε απηψλ ησλ πηεξπγίσλ, πνπ 
γίλεηαη απφ ηνλ ξπζκηζηή, επηηπγράλεηαη ε κεηαβνιή ηεο εηζξνήο ηνπ λεξνχ 
απφ ην κεδέλ κέρξη ην κέγηζην, άξα έρνπκε αλάινγε απμνκείσζε ηνπ αξηζκνχ 
ησλ ζηξνθψλ θαη ηεο σθέιηκεο ηζρχνο ηνπ πδξνζηξφβηινπ. Σν ζηξνθείν 
απνηειείηαη απφ δπν δαθηπιίνπο απφ ρπηνζίδεξν κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη 
πξνζαξκνζκέλα ηα πηεξχγηα απφ ζηδεξέιαζκα (γηα κηθξέο πηψζεηο) ή 
ζπκπαγή ρπηνζίδεξν (γηα κεγάιεο πηψζεηο). 
     Οη πδξνζηξφβηινη Francis ηνπνζεηνχληαη κε ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο 
θαηαθφξπθν ή νξηδφληην. Ο θαηαθφξπθνο άμνλαο παξνπζηάδεη ην πιενλέθηεκα 
φηη ε γελλήηξηα βξίζθεηαη πάλσ απφ ηνλ πδξνζηξφβηιν θαη ζπλεπψο είλαη 
πξνθπιαγκέλε απφ ηπρφλ αλπςψζεηο ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ ζε επνρή 
κεγάιεο ξνήο. Οη πδξνζηξφβηινη Francis θαηαζθεπάδνληαη είηε αλνηθηνχ είηε 
θιεηζηνχ ηχπνπ. Αλ ν πδξνζηξφβηινο είλαη αλνηθηνχ ηχπνπ, ηφηε απηφο 
ιεηηνπξγεί βπζηζκέλνο εμ νινθιήξνπ κέζα ζην λεξφ. Οη πδξνζηξφβηινη 
θιεηζηνχ ηχπνπ πεξηβάιινληαη είηε απφ κεηαιιηθφ θχιηλδξν (πεξίπησζε 
δηπινχ πδξνζηξφβηινπ) είηε απφ ζπεηξνεηδέο πεξίβιεκα πνπ είλαη απφ 
ρπηνζίδεξν θαη ζπάληα ζηδεξά ειάζκαηα. Αλ νλνκάζνπκε P ηελ ηζρχ ηνπ 
ζηξνβίινπ ζε [HP], n ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ αλά ιεπηφ, ε νξηαθή ηηκή ηεο 
πδαηφπησζεο H ιακβάλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 
 

P.n²= 4,4.H5/2      (5.8) 
 
Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πδξνζηξνβίισλ Francis είλαη: 
 
α) Τδξνζηξφβηινο Francis αξγφζηξνθνο 
- Καηάιιεινο γηα αξθεηά κεγάιεο πδαηνπηψζεηο (Ζ = 150 -750m) 
- Ηζρχο µέρξη 400 MW 
- Καηάιιεινη γηα ιεηηνπξγία ππφ µεηαβαιιφµελε παξνρή 
- ρεηηθά θαινί γηα ιεηηνπξγία µε κεηαβιεηή πδαηφπησζε  
 
β) Τδξνζηξφβηινο Francis ηαρχζηξνθνο  
- Καηάιιεινο γηα κεζαίεο πδαηνπηψζεηο (Ζ = 20 -150m) 
- Ηζρχο κέρξη 800 MW 
- ρεηηθά θαινί γηα ιεηηνπξγία µε µεηαβαιιφµελε παξνρή 
- Καηάιιεινη γηα ιεηηνπξγία µε κεηαβιεηή πδαηφπησζε 

 
 
5.5.4 Τδξνζηξόβηινη Kaplan 
 
     Ο πδξνζηξφβηινο Kaplan ρξεζηκνπνηείηαη γηα νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε 
κηθξψλ πδαηνπηψζεσλ. Ο πδξνζηξφβηινο Kaplan ζηξέθεηαη πάλσ ζε 
νξηδφληην άμνλα θαη δηαζέηεη ηέζζεξα σο έμη πηεξχγηα ηχπνπ έιηθα 
ηνπνζεηεκέλα ζην εζσηεξηθφ θειχθνπο απφ ρπηνζίδεξν πνπ είλαη 
εθνδηαζκέλν κε ζπξίδεο φπσο νη ζηξφβηινη Francis. Σα πηεξχγηα ηνπ 
ζηξνθείνπ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ ζε δηάθνξεο γσληαθέο ζέζεηο, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο. Απηφ επηηξέπεη ηελ κεηαβνιή ηεο πεξηζηξνθηθήο 
ηαρχηεηάο ηνπο θαη έηζη ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο 
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ιεηηνπξγίαο. Ο πδξνζηξφβηινο Kaplan θαηαζθεπάδεηαη θαη κε πηεξχγηα 
ζηαζεξήο γσλίαο. Γειαδή ηα πηεξχγηα δελ δέρνληαη θακία κεηαβνιή ηεο 
γσληαθήο ζέζεο ηνπο. Ο ηχπνο απηφο πδξνζηξφβηινπ Κaplan είλαη γλσζηφο 
ζαλ "πδξνζηξφβηινο κε ζηαζεξά πηεξχγηα". Οη πδξνζηξφβηινη Κaplan 
ππεξέρνπλ απφ ηνπο άιινπο ηχπνπο πδξνζηξφβηισλ σο πξνο ηελ εηδηθή 
ηαρχηεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα κηα δεδνκέλε πδαηφπησζε θαη εηζξνή κπνξεί 
λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ηαρχηεηα. Ζ κεγάιε ηαρχηεηα ησλ 
πδξνζηξφβηισλ Κaplan επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε φζν ην δπλαηφλ 
κηθξψλ πηεξπγηαθψλ  επηθαλεηψλ, πνπ δεκηνπξγνχλ κηθξφηεξεο απψιεηεο 
ιφγσ ηξηβψλ. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη: 
 
- Καηάιιεινο γηα ρακειέο πδαηνπηψζεηο (Ζ = 10 - 80m) 
- Ηζρχο µέρξη 200 MW 
- Καηάιιεινη γηα ιεηηνπξγία µε µεηαβαιιφµελε παξνρή 
- Καηάιιεινη γηα ιεηηνπξγία µε κεηαβιεηή πδαηφπησζε. 
 
 
5.5.5. Τδξνζηξόβηινη ειηθνθόξνη (ή ειηθνζηξόβηινη) 
 
     Μηα εηδηθή κνξθή ειηθνθφξνπ πδξνζηξφβηινπ είλαη ν πδξνζηξφβηινο ζηνλ 
νπνίν ηα πηεξχγηα έρνπλ ξπζκηδφκελν βήκα γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζε 
κεγαιχηεξε πεξηνρή πδαηνπηψζεσλ θαη γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηάθνξεο 
ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Ζ πεξηνρή ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ειηθνθφξσλ 
ζηξνβίισλ είλαη γηα χςε κέρξη 30m  φηαλ ηα πηεξχγηα ηνπ ζηξνβίινπ είλαη 
ζηαζεξά θαη γηα χςε πηψζεο κέρξη 20m φηαλ ηα πηεξχγηα είλαη ξπζκηδφκελα. 
ηνπο ειηθνζηξφβηινπο ζηξνβίινπο ν άμνλαο ηνπ ζηξνβίινπ είλαη 
θαηαθφξπθνο, γηαηί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έρνπλ κηθξά χςε πηψζεο θαη ε 
θαηαθφξπθε δηάηαμε δίλεη ηε θαιχηεξε ηνπνζέηεζε.   
 
 
5.6. Δθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αληιεζηνηακίεπζεο ζην ελεξγεηαθό 
ζύζηεκα ηεο Κξήηεο 
 
 
5.6.1. θνπόο ηεο κειέηεο 
 
     ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ζα δείμνπκε φηη αθνχ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
πινπνίεζεο ζπζηεκάησλ αληιεζηνηακίεπζεο ζηε Κξήηε, κπνξνχκε λα 
πεηχρνπκε εμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ αληηθαζηζηψληαο ηε παξαγσγή ελέξγεηαο 
απφ ηηο αθξηβέο κνλάδεο κε παξαγσγή απφ θηελέο. Ζ εγθαηάζηαζε 
ζπζηήκαηνο αληιεζηνηακίεπζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ εηζαγσγή κηαο 
κνλάδαο θνξηίνπ αηρκήο, ε νπνία αληηθαζηζηά κέξνο ησλ ππαξρφλησλ 
ζπζηεκάησλ ζπλδηαζκέλνπ θχθινπ θαη αεξηνζηξνβίισλ, θαηαλαιψλνληαο 
θαχζηκν Μ3500 ρακεινχ θφζηνπο. Γειαδή, ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 
αληιεζηνηακίεπζεο ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ θαχζε θαπζίκνπ ληίδει (ζπλδ 
θχθινπ θαη αεξηνζηξνβίισλ) ην νπνίν έρεη ζρεδφλ ηε δηπιάζηα ηηκή απφ ην  
θαχζηκν Μ3500.   
     Ζ Κξήηε, φπσο θαη πνιιά άιια λεζηά ηεο Διιάδαο, απνηειεί έλα 
απνµνλσµέλν ελεξγεηαθφ ζχζηεµα, έλα ζχζηεµα δειαδή ην νπνίν είλαη 
απνθνµµέλν απφ ην θεληξηθφ επεηξσηηθφ δίθηπν ηεο ΓΔΖ. Σν γεγνλφο απηφ, 
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έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα παξνπζηάδνληαη νξηζµέλα πξνβιήµαηα πνπ αθνξνχλ 
ηφζν ηελ επάξθεηα ηεο ελέξγεηαο φζν θαη ηελ πνηφηεηά ηεο. Παξαηεξνχληαη 
έηζη ζπρλά πξνβιήµαηα ζηελ επάξθεηα ηνπ ξεχµαηνο, θπξίσο ηελ θαινθαηξηλή 
πεξίνδν φπνπ ν ηνπξηζµφο απμάλεη θαηαθφξπθα, µε απνηέιεζµα ηηο ζπρλέο 
δηαθνπέο ηνπ ξεχµαηνο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ. Απφ ηελ άιιε, 
παξνπζηάδνληαη πξνβιήµαηα θαη ζηε ζπρλφηεηα ηνπ ξεχµαηνο, γεγνλφο πνπ 
επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία πνιιψλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. 
     Σν αηνιηθφ δπλαµηθφ ηεο Κξήηεο µπνξεί λα δψζεη µηα ζπλνιηθή 
εγθαηεζηεµέλε Αηνιηθή Ηζρχ πεξηζζφηεξε απφ 1,8GW. Σν αλάγιπθν ηεο 
Κξήηεο πξνζθέξεη πνιιέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο είλαη εθηθηή ε εγθαηάζηαζε 
ζπζηεµάησλ άληιεζεο-ηαµίεπζεο, ζπλνιηθήο νλνµαζηηθήο ηζρχνο 
κεγαιχηεξεο ησλ 700 MW, φπνπ θαηάιιειεο δεμαµελέο απνζήθεπζεο 
κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ππνδνµέο γηα αλάπηπμε αλαζηξέςηµσλ 
πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ. Ζ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήµαηνο ζρεδηάδεηαη γηα ηα 
επφµελα 20 ρξφληα. Σν πξνηεηλφµελν ζχζηεµα είλαη αληαγσληζηηθφ ζε ζρέζε 
µε νπνηνδήπνηε άιιν ζχζηεµα βαζηδφµελν ζε εηζαγφµελα νξπθηά θαχζηµα. Ζ 
επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο αληιεζηνηακίεπζεο βαζίδεηαη φρη κφλν ζε νηθνλνµηθέο 
παξαµέηξνπο, αιιά θαη ζε πεξηβαιινληηθά νθέιε, θνηλσληθέο αληηδξάζεηο ζηηο 
ζεξµηθέο κνλάδεο θαη γεληθφηεξα ζηελ θνηλή απνδνρή ησλ πδξνειεθηξηθψλ 
έξγσλ. 
     Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε απμάλεη ξαγδαία. Όιεο νη 
πιεξνθνξίεο θαη νη κειέηεο ζρεηηθά µε ηελ νηθνλνµηθή αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ 
νδεγνχλ ζηηο ίδηεο πξνβιέςεηο. Ζ δηείζδπζε ηεο Αηνιηθήο Δλέξγεηαο έρεη 
απνδεηρηεί σο πξννπηηθή ηερληθά θαη νηθνλνµηθά ειθπζηηθή. Οη επελδπηέο 
ηέηνησλ ζπζηεµάησλ είλαη ζήµεξα πνιχ θαιά ελεµεξσµέλνη θαη 
πξνεηνηµαζµέλνη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ πινπνίεζε κεγάισλ επελδχζεσλ 
εμαηηίαο ηνπ θαιά νξηζµέλνπ θαη θάησ ππφ ζπλερή βειηίσζε λνµηθνχ θαη 
νηθνλνµηθνχ πιαηζίνπ. Δπηπξφζζεηα, ε ηνπηθή θνηλσλία έρεη παξάδνζε ζηελ 
εθµεηάιιεπζε ηεο Αηνιηθήο Δλέξγεηαο θαη ην ηνπηθφ ηερληθφ θαη θνηλσληθφ 
πεξηβάιινλ έρε ήδε απνδερζεί ηελ ηδέα επξείαο εθµεηάιιεπζεο ηνπ Αηνιηθνχ 
δπλαµηθνχ ηνπ λεζηνχ. Σν δηαζέζηµν ζήµεξα πνζφ αηνιηθήο ηζρχνο πξνο 
δηείζδπζε ζην ειεθηξηθφ δίθηπν ηεο ΓΔΖ έρεη θαιπθζεί κεηά απφ κηα 
εληππσζηαθή αληαπφθξηζε ησλ επελδπηψλ ζε πξφζθιεζε ππνβνιήο 
πξνηάζεσλ απφ ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο. 
     Μεηά ινηπφλ απφ φιεο απηέο ηηο πξνβιέςεηο, ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο 
πξνθαλείο πξννπηηθέο, απνξξέεη ην εξψηεµα ζρεηηθά µε ην πνην ζα είλαη ην 
κέιινλ ηεο ελεξγεηαθήο παξαγσγήο ζηελ Κξήηε. Γχν βαζηθέο έλλνηεο πξέπεη 
λα ιεθζνχλ ππφςε. Ζ θνηλψο ρξεζηµνπνηνχµελε έλλνηα ησλ ζεξµηθψλ 
κνλάδσλ παξαγσγήο θαη ε παξαδνζηαθή έλλνηα ησλ αλαλεψζηµσλ πεγψλ. Ζ 
πεξίπησζε ηεο Κξήηεο έρεη ήδε κειεηεζεί γηα δηάθνξνπο ηξφπνπο 
πινπνίεζεο ζπζηεµάησλ άληιεζεο-ηαµίεπζεο. Έρεη εξεπλεζεί επίζεο ε 
ζπλεξγαζία ηέηνησλ κνλάδσλ µε Αηνιηθά Πάξθα θαζψο θαη ε ζπµβνιή ηνπο 
ζηε δηαρείξηζε ζεξµηθψλ κνλάδσλ. Σα βαζηθά απνηειέζµαηα απφ ηηο 
αλσηέξσ κειέηεο απνδεηθλχνπλ φηη νη κνλάδεο άληιεζεο-ηαµίεπζεο κπνξνχλ 
λα ζπλδξάµνπλ πνιιά πξνο ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ελεξγεηαθήο 
παξαγσγήο απφ ηηο ππάξρνληεο ζεξµηθέο κνλάδεο θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 
αηνιηθήο δηείζδπζεο. 
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5.6.2. Σν πξόβιεκα ηνπ ζπζηήκαηνο 
 
     Ζ κεηαβνιή ηεο δήηεζεο ηφζν απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν φζν θαη απφ κέξα 
ζε λχρηα αλαγθάδεη ηε ΓΔΖ, εθηφο απφ ηηο κνλάδεο βάζεσο λα ρξεζηµνπνηεί 
θαη πην επέιηθηεο κνλάδεο γηα ηε θάιπςε ησλ αηρµψλ δήηεζεο φπσο νη 
αεξηνζηξφβηινη. 
    Σν γεγνλφο απηφ, εθηφο απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ έρεη, 
νδεγεί θαη ζε ζεµαληηθή αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηεο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο. χµθσλα µε ηα φζα αλαθέξζεθαλ πξσηχηεξα, νη αηµνειεθηξηθέο 
κνλάδεο έρνπλ κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα εθµεηάιιεπζεο ζπγθξηλφµελεο µε 
ηηο ληηδεινµεραλέο θαη απηφ γηαηί νη κνλάδεο απηέο δελ µπνξνχλ λα μεθηλάλε 
θαη λα ζηαµαηάλε ζε θαζεµεξηλή βάζε, µε απνηέιεζµα λα ιεηηνπξγνχλ 
ζπλερψο. 
Παξάιιεια, νη αεξνζηξνβηιηθέο κνλάδεο ζαλ πην επέιηθηεο παξαιαµβάλνπλ 
ηα θνξηία αηρµήο, επηβαξχλνληαο έηζη ζεµαληηθά ην θφζηνο παξαγσγήο 
ελέξγεηαο. εµαληηθή ελαιιαθηηθή ιχζε ζην παξαπάλσ πξφβιεµα, απνηεινχλ 
νη Α.Π.Δ. θαη ζπγθεθξηµέλα ηα αηνιηθά ζπζηήµαηα, ε εθαξµνγή ησλ νπνίσλ ζε 
έλα πεξηβάιινλ φπσο απηφ ηεο Κξήηεο µπνξεί λα επδνθηµήζεη ζεµαληηθά. 
Σφζν ην αηνιηθφ δπλαµηθφ ηεο Κξήηεο φζν θαη ην αλάγιπθφ ηεο επλννχλ 
ζεµαληηθά ηε ρξήζε αηνιηθψλ ζπζηεµάησλ γεγνλφο πνπ ζπµβάιιεη θαη ζηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ λεζηνχ αιιά θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο. 
     Αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήµαηνο απνηειεί ε 
ζηνραζηηθφηεηα ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο, πξφβιεµα ην νπνίν ζε απνµνλσµέλα 
ζπζηήµαηα φπσο απηφ ηεο Κξήηεο, γίλεηαη αθφµα κεγαιχηεξν. Ο άλεµνο είλαη 
µηα µνξθή ελέξγεηαο µε ειέγμηµε θαη ζηνραζηηθή, µε απνηέιεζµα λα µε µπνξεί 
λα γίλεη έλαο έγθπξνο πξνγξαµµαηηζµφο γηα ηελ αλαµελφµελε παξαγσγή 
ελέξγεηαο ζε µηα δεδνµέλε ρξνληθή πεξίνδν. Ζ ΓΔΖ γηα λα πξνζηαηεχζεη ην 
δίθηπν απφ ηπρφλ πξνβιήµαηα πνπ απνξξένπλ απφ απηφ ην γεγνλφο, 
πεξηνξίδεη ηελ εθµεηάιιεπζε ησλ Α/Π απνξξίπηνληαο µέξνο ηεο παξαγφµελεο 
ελέξγεηαο, θάλνληαο ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή δηείζδπζεο θαη άιισλ µέηξσλ πνπ 
ζέηεη ζε εθαξµνγή. Λχζε ζην κεγάιν απηφ πξφβιεκα δίλνπλ ηα ζπζηήκαηα 
αληιεζηνηακίεπζεο, ηα νπνία πιένλ πξέπεη λα απνηεινχλ αιιειέλδεην θξίθν 
κε ηα αηνιηθά ζπζηήκαηα γηα έλα νινθιεξσκέλν πβξηδηθφ ζχζηεκα ελέξγεηαο. 
 
 
5.6.3. Ζ αληιεζηνηακίεπζε ζηελ Κξήηε 
 
     Ζ νξνγξαθία ηεο Κξήηεο είλαη ηδαληθή γηα ηελ πινπνίεζε ρακεινχ θφζηνπο 
θαη πεξηβαιινληηθά θηιηθψλ ζπζηεκάησλ άληιεζεο-ηακίεπζεο. Οη νξεηλέο 
πεξηνρέο κε ρακειή δηαπεξαηφηεηα ζε λεξφ, ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη λα 
εγθαηαζηαζνχλ απηά ηα ζπζηήκαηα, παξέρνπλ δεπγάξηα ηνπνζεζηψλ ζρεδφλ 
έηνηκα λα ζπγθεληξψζνπλ αξθεηφ λεξφ ηφζν γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο, φζν 
θαη γηα αξδεπηηθνχο ζθνπνχο. Ζ αλαδάζσζε ησλ βξαρσδψλ φξσλ ηεο θαη ε 
αλάπηπμε λέσλ ηερλεηψλ νηθνζπζηήκαησλ ζα απνηειέζνπλ ζίγνπξα έλα 
έκκεζν φθεινο ηεο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ αληιεζηνηακίεπζεο. Πάξα πνιχ 
λεξφ ράλεηαη ζηε ζάιαζζα ελψ ε εγθαηάιεηςε ηεο ππαίζξνπ εμειίζζεηαη κε 
κεγάινπο ξπζκνχο. Οη βξνρνπηψζεηο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο 
δίλνπλ πεξίπνπ 1.800 mmΤ εηεζίσο, ελψ νη θπζηθέο πδξνιεθάλεο 
ζρεκαηίδνπλ θαηάιιεινπο ζπιιέθηεο λεξνχ. Ο Γξ. Αγγειάθεο Αλδξέαο, ν 
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πιένλ εηδηθφο κειεηεηήο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ζηε Κξήηε, έρεη απνδείμεη φηη ε 
επάξθεηα λεξνχ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξε απφ ηελ απαηηνχκελε γηα ηνπο 
ζθνπνχο άξδεπζεο ζην λεζί. Οη πνζφηεηεο λεξνχ, νη απαηηνχκελεο γηα 
ελεξγεηαθνχο ζθνπνχο είλαη έλα κηθξφ κφλν πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ 
αλαγθψλ λεξνχ γηα άξδεπζε. Γεδνκέλνπ φηη ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
απνζήθεπζε ελέξγεηαο δελ θαηαλαιψλεηαη, ην κφλν πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί 
ππφςε γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο άληιεζεο-ηακίεπζεο είλαη νη 
απψιεηεο ιφγσ εμάηκηζεο. Ζ αλαπιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ πνζνηήησλ 
λεξνχ ζηηο δεμακελέο, κπνξεί λα εθηηκεζεί ζε έλα πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 2% 
ησλ ζπλνιηθά απαηηνχκελσλ πνζνηήησλ λεξνχ γηα άξδεπζε. Με βάζε ηα 
αλσηέξσ, νη πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο αληιεζηνηακίεπζεο είλαη νη εμήο: 
  
α) Οη ρσξεηηθφηεηεο ησλ δεμακελψλ πξέπεη λα είλαη ηθαλέο γηα:  
    - απνζήθεπζε ελέξγεηαο  
    - ηε δηαηήξεζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο πνπ ζα αλαπηπρζεί γχξσ απφ θαη κέζα  
      ζηηο δεμακελέο 
    - ηελ άξδεπζε ηεο πεξηνρήο γχξσ απφ ην ζχζηεκα αληιεζηνηακίεπζεο  
    - ηελ αλαδάζσζε ηεο πεξηνρήο γχξσ απφ ην ζχζηεκα αληιεζηνηακίεπζεο 
 
β) Ζ δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ ηνπ ζπζηήκαηνο αληιεζηνηακίεπζεο πξέπεη λα είλαη 
κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο πδάηηλνπ δπλακηθνχ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Κξήηεο.  
     Αθνινπζψληαο ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο, επηιέρζεθαλ θάπνηεο 
ηνπνζεζίεο ζε φιν ην λεζί. Οη παξνπζηαδφκελεο ζην επφκελν ζρήκα είλαη νη 
θαιχηεξεο απφ απηέο.  
 

 
ρ.66 Τπνςήθηεο ζέζεηο εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο αληιεζηνηακίεπζεο 

  
     Σν ελδηαθέξνλ ησλ επελδπηψλ απνξξέεη απφ ηα ειθπζηηθά νηθνλνκηθά 
λνχκεξα πνπ παξέρνληαη απφ ηα ππάξρνληα λνκηθά θαη νηθνλνκηθά Διιεληθά 
πιαίζηα. Παξφια απηά, ην λνκηθφ πιαίζην δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 
νινθιεξσκέλν. Κάπνηεο κηθξέο, σζηφζν φκσο ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο 
πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο θαη ηνλ ελεξγεηαθφ ηηκνθαηάινγν 
είλαη απαξαίηεηεο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ απνκίκεζε ησλ επελδχζεσλ, απφ 
φπνπ θη αλ πξνέξρνληαη. πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη 
δεδνκέλνπ νη ηηκέο ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ απμάλνληαη ζρεδφλ ζπλερψο, ελψ 
νη ηηκέο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. κεηψλνληαη, ρσξίο λα ππάξρεη θακία έλδεημε γηα 
αληίζηξνθή ηεο πνξείαο απηήο θαηά ηηο επφκελεο δχν δεθαεηίεο, άκεζεο 
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πξννπηηθέο πνιχ ειθπζηηθψλ επελδχζεσλ ζπλδπαζκέλσλ ζπζηεκάησλ 
Αηνιηθψλ Πάξθσλ θαη Αληιεζηνηακίεπζεο είλαη πέξα απφ θάζε ακθηζβήηεζε. 
 
 
5.6.4. Τβξηδηθό ύζηεκα απνηεινύκελν από ΑΠΔ θαη ζπκβαηηθέο 
κνλάδεο παξαγσγήο  
 
     Τβξηδηθά ζπζηήκαηα ζεσξνχληαη ηα απηφλνκα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα 
βέιηηζηεο ζπλεξγαζίαο πεξηζζφηεξσλ πεγψλ ελέξγεηαο κε ζηφρν ηε κέγηζηε 
νηθνλνκηθή δηείζδπζε ησλ Α.Π.Δ. ζηα δίθηπα πνπ ζπλδένληαη.  
     ην πάλει ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Κξήηεο πνπ απνηειείηαη απφ 
ηηο ζπκβαηηθέο κνλάδεο θαη ηα αηνιηθά ζπζηήκαηα, έξρεηαη ηψξα λα πξνζηεζεί 
θαη έλα ζχζηεκα αληιεζηνηακίεπζεο πνπ φπσο εηπψζεθε ζηε πξνεγνχκελε 
παξάγξαθν, ζα δψζεη ιχζε ζε πάξα πνιιά πξνβιήκαηα.  
    Γχν είλαη ηα ζεκαληηθά ζεκεία ζηα νπνία απνζθνπεί ε ρξήζε ζπζηήκαηνο 
αληιεζηνηακίεπζεο. Σν πξψην ζεκείν είλαη ε απνθνπή ησλ αθξνηάησλ 
ηζρχνο. Σα ζπλήζε ηερληθά ειάρηζηα ηζρχνο απμάλνπλ κε ηελ άληιεζε θαη ηε 
ηακίεπζε ελέξγεηαο ελψ ηα εκεξήζηα κέγηζηα παξαιακβάλνληαη απφ ηηο 
πδξνζηξνβηιηθέο κνλάδεο. Έηζη νη κνλάδεο παξαγσγήο κπνξνχλ λα 
ξπζκηζηνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ απφδνζήο ηνπο κε 
πξνθαλή απνηειέζκαηα ζηελ εμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ γηα ηελ ίδηα 
απνδηδφκελε ηζρχ. 
    Σν δεχηεξν ζεκαληηθφ ζεκείν είλαη ε δπλαηφηεηα δηείζδπζεο κνλάδσλ κε 
εγγπεκέλεο ηζρχνο φπσο ηα αηνιηθά πάξθα ζήκεξα. Ζ δπλαηφηεηα απηή 
ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ απξφζθνπηε δηείζδπζε ησλ αηνιηθψλ ζπζηεκάησλ 
κε πξνθαλή, ζεκαληηθή, κείσζε ησλ απαηηνχκελσλ θαπζίκσλ ή άιισλ κε 
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.  
     Ζ ηακίεπζε αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο δελ έρεη εθαξκνζηεί πιαηηά αλ θαη ε 
ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηέηνησλ έξγσλ έρεη παξνπζηάζεη ειθπζηηθά 
απνηειέζκαηα γηα επελδχζεηο. Οη ιφγνη είλαη πνιινί, ν βαζηθφηεξνο απφ 
απηνχο είλαη ε ζπγθέληξσζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε 
κεγάινπο ζηαζκνχο, πνιιέο ηάμεηο κεγέζνπο κεγαιχηεξνπο απηψλ ησλ 
ζηαζκψλ κε εγγπεκέλεο ηζρχνο (ζπλήζσο αηνιηθψλ). Ζ ξαγδαία αλάπηπμε 
αηνιηθψλ ζηαζκψλ ζε πεξηνρέο φπνπ ην δίθηπν είλαη αζζελέο θαη ζε 
απνκνλσκέλα ζπζηήκαηα, νδεγεί ζηε δηαρείξηζε ηεο ηζρχνο ζε ηνπηθφ θαη φρη 
κφλν επίπεδν γηα ηελ άξζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζεξαπεχνληαη κέζσ ηεο 
γξήγνξεο απνζήθεπζεο θαη, θπξίσο απνιαβήο ελέξγεηαο, θχξην 
ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αληιεζηνηακηεπηήξσλ.  
     Σα απνκνλσκέλα αζζελή δίθηπα, ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, 
παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα πνηφηεηνο ηζρχνο, πξνβιήκαηα πνπ κεγαιψλνπλ 
κε ηε δηείζδπζε αηνιηθψλ πάξθσλ κεγάιεο ηζρχνο ζε ζρέζε κε ηηο ηνπηθέο 
θαηαλαιψζεηο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε απνζήθεπζε ακβιχλεη ηα 
πξνβιήκαηα απηά, κεγαιψλνληαο ηε δπλαηφηεηα δηείζδπζεο ζην δίθηπν 
αηνιηθψλ ζηαζκψλ. Οη αληιεζηνηακηεπηήξεο πνπ εμππεξεηνχλ ηέηνηεο 
πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα έρνπλ ηζρχ ηεο ηάμεο κεγέζνπο ησλ ηνπηθψλ 
θνξηίσλ ή θαη κεγαιχηεξε θαη επηηξέπνπλ ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ηφζν ηνπ 
αηνιηθνχ δπλακηθνχ φζν θαη ηνπ επξχηεξνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο. 
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5.6.5. Σν ελεξγεηαθό ζύζηεκα ηεο Κξήηεο 
 
     Γηα λα δνχκε ηελ επίδξαζε ηεο αληιεζηνηακίεπζεο ζην ελεξγεηαθφ 
ζχζηεκα  ηεο Κξήηεο, πξέπεη λα δνχκε αξρηθά απφ ηη κνλάδεο απαξηίδεηαη 
απηφ. ηε Κξήηε ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ ηξία ζεξκηθά εξγνζηάζηα, έλα ζην λνκφ 
Ζξαθιείνπ, έλα ζην λνκφ Υαλίσλ θαη έλα ζην λνκφ Λαζηζίνπ. Σα εξγνζηάζηα 
απηά κε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 639,2 MW παξάγνπλ ην 88,7 % ηεο 
ζπλνιηθήο θαζαξήο παξαγσγήο ζην λεζί. Σν ππφινηπν 11,3 % παξάγεηαη 
απφ Α.Π.Δ. (πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο θαη αηνιηθά πάξθα) κε ζπλνιηθή 
παξαγσγή 81,8 MW. Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή ελέξγεηαο ην 2003 ήηαλ 
2.444.726 MWh, απμεκέλε θαηά 6,1% ζε ζρέζε κε ην 2002.  
 
 
5.6.6. Ζ ζύλζεζε ηνπ ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Κξήηεο 
 
5.6.6.1. Αηκνειεθηξηθέο Μνλάδεο  
 
     Πξφθεηηαη γηα κνλάδεο ζηηο νπνίεο ην εξγαδφκελν κέζν είλαη ν αηκφο, ελψ 
ζαλ θαχζηκν ρξεζηκνπνηείηαη ην καδνχη (3500). Μέρξη ζήκεξα ηέηνηεο κνλάδεο 
βξίζθνληαη ζην εξγνζηάζην ησλ Ληλνπεξακάησλ θαζψο θαη ζηε κνλάδα ηνπ 
ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ πνπ βξίζθεηαη ζην εξγνζηάζην ησλ Υαλίσλ. Ζ 
δπλακηθφηεηά ηνπο θηάλεη ηα 109,2 MW θαη θαηέρνπλ έλα ζεκαληηθφ κεξίδην 
ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ φιεο ηηο κνλάδεο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 
κνλάδσλ απηψλ είλαη φηη είλαη ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο θαη φηη δηαζέηνπλ ηερληθά 
ειάρηζηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε αληίζεζε κε ηηο κνλάδεο Diesel θαη ηνπο 
αεξηνζηξφβηινπο, φρη κφλν δελ δηαθφπηνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ειάρηζηεο δήηεζεο, αιιά επηβάιιεηαη λα ιεηηνπξγνχλ κε έλα 
ειάρηζην θνξηίν ζε ζρέζε κε ηελ νλνκαζηηθή ηνπο ηζρχ.  
     Οη αηκνκνλάδεο είλαη νη ακέζσο θζελφηεξεο κνλάδεο βάζεο κεηά ηηο 
Diesel. ε έλα ζχζηεκα αληιεζηνηακηεπηήξα ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ άληιεζε 
ζα είλαη θεξδνθφξα. Σηο ψξεο ηεο ρακειήο δήηεζεο ιεηηνπξγνχλ ζην ηερληθφ 
ειάρηζην θαη απμάλνπλ ηελ ηζρχ ηνπο ακέζσο κεηά ηελ εμάληιεζε ηεο 
ηθαλφηεηαο ησλ Diesel. 

 
ρ.67 χλζεζε αηκνζηξνβίισλ ζεξκνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ Ληλνπεξακάησλ 

Ζξαθιείνπ 
 

5.6.6.2. Νηηδεινκεραλέο (Diesel)  
 
     Πξφθεηηαη γηα κνλάδεο πνπ θαη απηέο ρξεζηκνπνηνχλ γηα θαχζηκν ην καδνχη 
(3500). Οη κνλάδεο απηέο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηα Ληλνπεξάκαηα θαη ζηνλ 
Αζεξηλφιαθν θαη είλαη νη θζελφηεξεο κνλάδεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη γη‟ απηφ ην 
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ιφγν βξίζθνληαη πξψηεο ζηε ζεηξά έληαμεο κεηά ηα ηερληθά ειάρηζηα (ΣΔ). Σηο 
ψξεο θαη ηνπο κήλεο ηεο ρακειήο δήηεζεο νη κνλάδεο κπνξνχλ αληί λα 
απελεξγνπνηνχληαη, λα πξνζθέξνπλ ηελ ηζρχ ηνπο γηα άληιεζε, 
απνηακηεχνληαο ελέξγεηα γηα ηηο ψξεο αηρκήο. Ζ ζπλνιηθή ηθαλφηεηά ηνπο 
ζήκεξα είλαη 146 MW. 
 

 
ρ.68 χλζεζε κεραλψλ ληίδει ζεξκνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ Ληλνπεξακάησλ 

Ζξαθιείνπ 

 
  
 
 
 
 
ρ.69 χλζεζε κεραλψλ ληίδει ζεξκνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ Αζεξηλφιαθνπ Λαζηζίνπ 

 
 
5.6.6.3. πλδπαζκέλνο Κύθινο (.Κ.)  
 
     Δίλαη ν ζπλδπαζκφο αεξνζηξνβίισλ κε αηκνειεθηξηθή κνλάδα. Ζ 
αηκνκνλάδα αληί λα θαίεη καδνχη, εθκεηαιιεχεηαη ηα ζεξκά θαπζαέξηα ησλ 
αεξηνζηξνβίισλ απμάλνληαο ην βαζκφ απφδνζεο θαη ηελ απνδηδφκελε ηζρχ 
ηεο εγθαηάζηαζεο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ κεραλψλ κεηψλεη αηζζεηά 
ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη γη‟ απηφ ν ζπλδπαζκέλνο θχθινο ιεηηνπξγεί σο 
κνλάδα βάζεο. Λφγσ ηεο αηκνκνλάδαο, ν .Κ. δε κπνξεί λα κεηψλεη ηελ ηζρχ 
ηνπ θάησ απφ ην ηερληθφ ηνπ ειάρηζην. 
 

  
ρ.70 χλζεζε ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ ζεξκνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ Ξεξνθακάξαο 

Υαλίσλ 
 

 
5.6.6.4. Αεξηνζηξόβηινη  
 
     Υαξαθηεξίδνληαη ζαλ κνλάδεο αηρκήο θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ηειεπηαίνη 
ζηε ζεηξά έληαμεο πξνζθέξνληαο ηελ ηζρχ πνπ ππνιείπεηαη απφ ηηο κνλάδεο 
βάζεο θαη ηα αηνιηθά γηα ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο. Οη αεξηνζηξφβηινη γεληθά 
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έρνπλ ην πςειφηεξν θφζηνο ιεηηνπξγίαο απφ φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο 
κνλάδεο.  

 
ρ.71 χλζεζε αεξηνζηξνβίισλ ζεξκνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ Ληλνπεξακάησλ 

Ζξαθιείνπ 
 

 
ρ.72 χλζεζε αεξηνζηξνβίισλ ζεξκνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ Ξεξνθακάξαο Υαλίσλ 

 
 

5.6.6.5. Αηνιηθά πάξθα  
 
     ηε Κξήηε ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ 14 αηνιηθά πάξθα, ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο 
ησλ νπνίσλ είλαη ζπγθεληξσκέλνο ζηελ αλαηνιηθή Κξήηε, κε ζπλνιηθή 
εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 75 MW. Παξάιιεια κε ηηο λέεο αδεηνδνηήζεηο πνπ 
δξνκνινγνχληαη ε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ πξφθεηηαη λα απμεζεί αθφκα 
πεξηζζφηεξν.  
     ηελ παξνχζα θαηάζηαζε, ε ηερληθά απνδεθηή δηείζδπζε ζπλνιηθήο 
ελέξγεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν απηφλνκν δίθηπν δε δχλαηαη λα αλέιζεη ζε 
ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ αθνχ ππφθεηηαη ζε ηερληθνχο πεξηνξηζκνχο νη νπνίνη 
έρνπλ απνηππσζεί θαη ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ.Α. 8295/95 πνπ θαζνξίδεη 
σο φξην δηείζδπζεο ησλ Α.Π.Δ. ζηα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά ην πνζνζηφ ηνπ 
30% ηεο ηζρχνο αηρκήο ηεο κέγηζηεο σξηαίαο δήηεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ 
έηνπο. Ζ ππνπξγηθή απηή απφθαζε θαηαξγείηαη ιφγσ κε αληαπφθξηζεο ζηηο 
πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη πιένλ ζα αθνινπζείηαη κηα άιιε κέζνδνο 
ππνινγηζκνχ ηνπ κεγίζηνπ νξίνπ δηείζδπζεο κε ηε βνήζεηα πηζαλνηηθήο 
αλάιπζεο ε νπνία δίλεη πεξίπνπ ην ίδην φξην δηείζδπζεο θαη κφλν ε πξάμε ζα 
δείμεη αλ θαη ε ξχζκηζε απηή αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θάζε 
λεζηνχ.  
     Απφ ηελ άιιε κεξηά ζπρλά παξαηεξείηαη «απφξξηςε» κέξνπο ηεο 
παξαγφκελεο αηνιηθήο ελέξγεηαο. ην ζχζηεκα ηεο ΓΔΖ ζηελ Κξήηε 
ππάξρνπλ ιφγνη, νη νπνίνη αλαθέξνληαη παξαθάησ, γηα ηνπο νπνίνπο κεξηθέο 
θνξέο είλαη αδχλαην λα απνξξνθεζεί φιε ε πξνζδηδφκελε αηνιηθή ηζρχο. 
Όηαλ ζπκβαίλεη απηφ, αλ θαη ην αηνιηθφ δπλακηθφ εθείλε ηελ ψξα είλαη κεγάιν, 
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ην πξφγξακκα επηθνηλσλίαο (SCADA) ηεο ΓΔΖ κε ηα αηνιηθά πάξθα 
αλαγθάδεηαη λα βγάιεη απφ ην δίθηπν κεξηθέο αλεκνγελλήηξηεο, κεηψλνληαο 
έηζη ηε ζπλνιηθή ηζρχ ηνπ πάξθνπ κέρξη έλα κέγηζην φξην ηζρχνο (set-point) 
πνπ νξίδεη ε ΓΔΖ. Απηή ε κε απνξξφθεζε ελφο κέξνπο ηεο πξνζδηδφκελεο 
αηνιηθήο ελέξγεηαο, ιέγεηαη απφξξηςε θαη ζπκβαίλεη θπξίσο γηα δχν ιφγνπο:  
 
α) Όηαλ κεηαμχ ησλ ηερληθψλ ειαρίζησλ θαη ηεο δήηεζεο εθείλε ηε ζηηγκή δελ 
ππάξρεη αξθεηφ πεξηζψξην γηα ηε δηνρέηεπζε ηεο αηνιηθήο ηζρχνο. Έζησ φηη 
ζηηο 5:00 ην πξσί ε δήηεζε είλαη 140MW θαη ηα ηερληθά ειάρηζηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο 100MW. Τπάξρεη έλα πεξηζψξην 40 MW πνπ κπνξεί λα θαιπθζεί 
απφ ηα αηνιηθά. Αλ ηα αηνιηθά εθείλε ηε ζηηγκή κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 
πεξηζζφηεξα απφ 40 MW, ηφηε ζα έρνπκε απφξξηςε αηνιηθήο ηζρχνο.  
 
β) Όηαλ ην θιάζκα ηεο πξνζδηδφκελεο αηνιηθήο ηζρχνο πξνο ηε δήηεζε 
μεπεξλάεη ην φξην αζθαιείαο πνπ νξίδεη ε ΓΔΖ. Σν θιάζκα απηφ νλνκάδεηαη 
ζπληειεζηήο δηείζδπζεο (.Γ.) θαη γηα ην ζχζηεκα ηεο Κξήηεο είλαη γχξσ ζην 
0,3 (30%). Σν φξην απηφ έρεη ζαλ ζηφρν λα πξνζηαηέςεη ην δίθηπν απφ ηηο 
βιαβεξέο ζπλέπεηεο ηεο απξφβιεπηεο δηαθχκαλζεο ή απψιεηαο ηεο αηνιηθήο 
ηζρχνο. 
 
 
5.7. Δμνηθνλόκεζε θαπζίκνπ από ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
αληιεζηνηακίεπζεο  
 
     Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζπλνιηθή παξαγσγή αιιά θαη θαηαλάισζε 
θαπζίκνπ, ην θφζηνο γηα θάζε κνλάδα ζεξκνειεθηξηθψλ κεραλψλ, πξνθχπηεη 
φηη ζην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ηεο Κξήηεο, ην πςειφ θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο νθείιεηαη θπξίσο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ θαη ησλ 
αεξηνζηξνβίισλ. Δπνκέλσο γηα λα κεηψζνπκε ην θφζηνο απηφ ζα πξέπεη λα 
πεξηνξίζνπκε ζην ειάρηζην ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλψλ απηψλ θαη λα 
ηηο αληηθαηαζηήζνπκε κε άιιεο πνπ ζα παξάγνπλ κε ρακειφηεξν θφζηνο 
παξαγσγήο, φπσο γίλεηαη ζηε πεξίπησζε ησλ αληιεζηνηακηεπηήξσλ.  
     Γηα ηελ πινπνίεζε φκσο ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο απαηηείηαη ζεκαληηθή 
θαη ζρνιαζηηθή δνπιεηά θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ εμέηαζε ηεο ελεξγεηαθήο 
δήηεζεο ηεο Κξήηεο αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ 
ππαξρφλησλ κεραλψλ ηνπ ζπζηήκαηνο.  Παξαθάησ παξαηίζεηαη ε θακπχιε 
δήηεζεο ηεο Κξήηεο, θαζψο επίζεο θαη ε ζχλζεζε παξαγσγήο θάζε νκάδαο 
κεραλψλ γηα ην έηνο 2003. 
 

 
ρ.73 Κακπχιε δήηεζεο ειεθηξηθήο ηζρχνο ζηελ Κξήηε ην 2003 
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ρ.74 χλζεζε παξαγσγήο ζηε Κξήηε γηα ην 2003 

 

     Παξαηεξνχκε ινηπφλ ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ έρνπλ νη αηκνειεθηξηθέο 
κνλάδεο φζνλ αθνξά ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο, ζπγθξηλφκελεο κε ηηο 
ληηδεινκεραλέο, παξφιν πνπ νη πξψηεο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν θφζηνο 
παξαγσγήο κνλάδαο ελέξγεηαο, απφ ηηο δεχηεξεο. Σν παξαπάλσ αηηηνινγείηαη 
απφ ην γεγνλφο φηη νη αηκνειεθηξηθέο κνλάδεο δε κπνξνχλ λα ζηακαηνχλ θαη 
λα μεθηλνχλ ζε θαζεκεξηλή βάζε, κε απνηέιεζκα λα δηαηεξνχληαη ζε ζπλερή 
ιεηηνπξγία. Αληηζέησο ε ιεηηνπξγία ησλ ληηδεινκεραλψλ δηαθφπηεηαη θάζε 
βξάδπ φηαλ θπζηθά ε ελεξγεηαθή δήηεζε είλαη ρακειή. Ζ ζεηξά έληαμεο ησλ 
ζεξκηθψλ κεραλψλ ζηε παξαγσγή ππαγνξεχεηαη απφ ηηο παξαθάησ 
παξακέηξνπο:  
 
α)ηελ επζηάζεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε 
ηεο δηαξθνχο ηθαλνπνίεζεο ηεο δήηεζεο ειεθηξηθήο ηζρχνο  
 
β)ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
 
     Ζ πξψηε παξάκεηξνο επηβάιεη ηελ ζπλερή ιεηηνπξγία ησλ ζεξκηθψλ 
κεραλψλ κε ρακειή απφθξηζε ζηηο δηαθπκάλζεηο θνξηίνπ θαη κε αξγή 
εθθίλεζε, δειαδή ησλ αηκνζηξνβίισλ θαη ηνπ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ. 
πλεπάγεηαη επνκέλσο φηη νη κεραλέο απηέο θαηά ηε δηάξθεηα ρακειψλ 
θνξηίζεσλ, ιεηηνπξγνχλ κε ρακειή απφδνζε θνληά ζηα ηερληθά ηνπο ειάρηζηα 
ή αθφκα θαη σο ζεξκή εθεδξεία, ρσξίο δειαδή λα δηαζέηνπλ ζηελ 
θαηαλάισζε ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα. Ζ επηβάξπλζε ζην θφζηνο 
παξαγσγήο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη ζεκαληηθή, ηδηαίηεξα ιφγσ ηεο 
ππνρξεσηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ, πνπ θαηαλαιψλεη 
αθξηβφ θαχζηκν ληίδει. Ζ δεχηεξε παξάκεηξνο επηβάιεη ηελ έληαμε ησλ 
ζεξκηθψλ κνλάδσλ ζηελ παξαγσγή σο εμήο:  
 
1) ληίδει  2) αηκνζηξφβηινη 3) ζπλδπαζκέλνο θχθινο 4) αεξηνζηξφβηινη  
 
     Ζ ζεηξά απηή ηεξείηαη φηαλ δε ηίζεληαη πεξηνξηζκνί επζηάζεηαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο, κε ηνπο αηκνζηξφβηινπο θαη ην ζπλδπαζκέλν θχθιν λα 
δνπιεχνπλ πάληα ζηα ηερληθά ηνπο ειάρηζηα αλεμάξηεηα απφ ηε ζεηξά 
έληαμεο.  
 
     ηα παξαθάησ ζρήκαηα παξνπζηάδνληαη ραξαθηεξηζηηθέο θακπχιεο 
ζχλζεζεο παξαγσγήο ζε δχν δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο, κία ζε πεξίνδν 
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πςειψλ θνξηίζεσλ (15-20 Απγνχζηνπ) θαη κία ζε πεξίνδν ρακειψλ 
θνξηίζεσλ (15-20 Ννεκβξίνπ). Απφ ηα γξαθήκαηα απηά ζπκπεξαίλνπκε 
ινηπφλ φηη αθφκα θαη ηε ζεξηλή πεξίνδν, ην ζχζηεκα πνιιέο θνξέο 
αλαγθάδεηαη λα ρακειψζεη ηελ παξαγσγή απφ ηηο ληίδει, πξνθεηκέλνπ λα 
δηαηεξήζεη ην ζπλδπαζκέλν θχθιν ζηα ηερληθά ηνπ ειάρηζηα. Οη αηκνζηξφβηινη 
ιεηηνπξγνχλ κφληκα ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο ηζρχ ελψ νη αεξηνζηξφβηινη 
εληάζζνληαη κφλν γηα ηελ θάιπςε αηρκψλ θνξηίνπ.  
 

 
ρ.75 χλζεζε παξαγσγήο ζηε Κξήηε απφ 15 έσο 20 Απγνχζηνπ ηνπ 2003 

 

 
ρ.76 χλζεζε παξαγσγήο ζηε Κξήηε απφ 15 έσο 20 Ννεκβξίνπ ηνπ 2003 

 
     Καηά ηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν ρακειψλ θνξηίζεσλ ην πξφβιεκα νμχλεηαη 
αθφκα πεξηζζφηεξν αθνχ νη κεραλέο ληίδει ζπάληα ιεηηνπξγνχλ ζηε 
νλνκαζηηθή ηνπο ηζρχ, ελψ θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο δηαθφπηνπλ εληειψο ηε 
ιεηηνπξγία ηνπο. Αθφκα θαη νη αηκνζηξφβηινη πνιιέο θνξέο δελ ιεηηνπξγνχλ 
ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο ηζρχ, ελψ ν ζπλδπαζκέλνο θχθινο δνπιεχεη κφληκα ζηα 
ηερληθά ηνπ ειάρηζηα, ζε πνιχ ρακειή απφδνζε θαη κε ηδηαίηεξα πςειφ 
θφζηνο θαπζίκνπ.  
     Δίλαη πξνθαλέο ινηπφλ φηη έλα κέξνο ηεο ελέξγεηαο ρακεινχ θφζηνπο πνπ 
ζα κπνξνχζε λα παξάγεηαη απφ ηηο κεραλέο πνπ θαίλε θαχζηκν καδνχη, 
ηειηθψο δελ παξάγεηαη ελψ ην κέξνο ηεο ελέξγεηα απηήο ππνθαζίζηαηαη απφ 
ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ πνπ θαίλε αθξηβφ θαχζηκν ληίδει.  
χκθσλα ινηπφλ κε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη πξνθαλήο ε αλάγθε 
ρξεζηκνπνίεζεο ζπζηήκαηνο αληιεζηνηακίεπζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 
νπζηαζηηθά αληηθαζίζηαηαη κηα «ζπάηαιε» νηθνλνκηθά κνλάδα παξαγσγήο, 
απφ κηα άιιε, πνπ εθηφο απφ ην αξρηθφ θφζηνο επέλδπζεο, έρεη πνιχ ρακειφ 
θφζηνο ιεηηνπξγίαο.  
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5.8. Δπηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο αληιεζηνηακίεπζεο 
 
     Γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε 
ζπζηεκάησλ αληιεζηνηακίεπζεο, ζα ιάβνπκε ππφςε καο έλα ζχζηεκα κε ηα 
εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

ρ.77 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζπζηήκαηνο αληιεζηνηακίεπζεο Κξήηεο 

  
     Οη νλνκαζηηθέο ηζρχο πδξνζηξνβίισλ θαη αληιηψλ επηιέρζεθαλ κε βάζε 
ηελ θακπχιε δηαξθείαο ηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο ιεηηνπξγίαο αεξηνζηξνβίισλ θαη 
ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 78.  
     Απφ ην ζρήκα απηφ πξνθχπηεη φηη επηιέγνληαο ζπλνιηθή ηζρχ 
πδξνζηξνβίισλ 70MW θαιχπηνπκε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο 
παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ αεξηνζηξφβηινπο θαη ζπλδπαζκέλν θχθιν. 
πγθεθξηκέλα, 1841 ψξεο ην ρξφλν ζπκβαίλεη ε ζπλνιηθή ηζρχο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ θαη ησλ αεξηνζηξνβίισλ λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ 
70MW. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ηζρχο απηή ησλ πδξνζηξνβίισλ ζα επαξθεί γηα λα 
ππνθαζηζηά πιήξσο ηελ ηζρχ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ θαη ησλ 
αεξηνζηξνβίισλ γηα 6919 ψξεο ην ρξφλν, δειαδή γηα ην 79% πεξίπνπ ηνπ 
έηνπο. Ζ ζπλνιηθή νλνκαζηηθή ηζρχο ησλ αληιηψλ επηιέγεηαη ηνπιάρηζηνλ ίζε 
κε απηή ησλ πδξνζηξνβίισλ. 
 

 
ρ.78 Κακπχιε δηαξθείαο ζπλνιηθήο ηζρχνο ιεηηνπξγίαο αεξηνζηξνβίισλ θαη 

ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ 
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     Σν χςνο πδαηφπησζεο θαη ην κήθνο ησλ ζσιελψζεσλ επηιέρζεθαλ βάζεη 
πξαγκαηηθήο ηνπνζεζίαο. Ζ δηάκεηξνο ησλ ζσιελψζεσλ ππνινγίζηεθε κε 
βάζε ηε ζρέζε ηνπ Gordon-Penman, δεδνκέλεο ηεο νλνκαζηηθήο ηζρχο 
πδξνζηξνβίισλ θαη αληιηψλ θαη ηνπ χςνπο πδαηφπησζεο, απφ ηα νπνία 
πξνθχπηεη ε κέγηζηε νλνκαζηηθή παξνρή πνπ πξνβιέπεηαη λα δηέιζεη κέζα 
απφ ηηο ζσιελψζεηο. Ζ ηξαρχηεηα ησλ ζσιελψζεσλ επηιέρζεθε βάζε 
βηβιηνγξαθίαο γηα ραιχβδηλνπο ζπγθνιιεηνχο ζσιήλεο. Σέινο, επηιέρζεθαλ 
ραξαθηεξηζηηθνί ζπλνιηθνί κέζνη βαζκνί απφδνζεο αληιηψλ θαη 
πδξνζηξνβίισλ. 
 
 
5.9. ύλζεζε παξαγσγήο κε ην ζύζηεκα αληιεζηνηακίεπζεο 
 
     Με βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ιάβακε ππφςε γηα ην ζχζηεκα 
αληιεζηνηακίεπζεο θαηαζθεπάδνπκε λέα γξαθήκαηα ζχλζεζεο παξαγσγήο 
γηα ηηο ίδηεο ρξνληθέο πεξηφδνπο κε απηέο ησλ ζρεκάησλ 75 θαη 76.  
     ην ζρήκα 79 παξνπζηάδεηαη ε ζχλζεζε παξαγσγήο κε ζχζηεκα 
αληιεζηνηακίεπζεο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ 15/08/2003 έσο 20/08/2003 
ηελ αληίζηνηρε κε απηή ηνπ ζρήκαηνο 75. Μηαο θαη είκαζηε ζε πεξίνδν 
θαινθαηξηνχ, ε έληαμε ησλ αεξηνζηξνβίισλ είλαη ζεκαληηθή. Όηαλ ε αξρηθή 
ηζρχο ιεηηνπξγίαο ηνπο μεπεξλά ηελ νλνκαζηηθή ηζρχ ησλ πδξνζηξνβίισλ, 
πξνθαλψο δε κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί φιε. Δπίζεο ε ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ ζην ζρήκα 79 είλαη ζεκαληηθή. Σελ επνρή ηνπ 
θαινθαηξηνχ, ν ζπλδπαζκέλνο θχθινο έρεη επηιεγεί λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά, 
σζηφζν ε ηζρχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εκθαλίδεηαη πεξηνξηζκέλε φπνπ ππάξρεη 
πεξίζζηα ηζρχνο πδξνζηξνβίισλ, κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηζρχνο ησλ 
αεξηνζηξνβίισλ.  
     ην ζρήκα 80 παξνπζηάδεηαη ε ζχλζεζε παξαγσγήο κε ζχζηεκα 
αληιεζηνηακίεπζεο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ 15/11/2003 έσο 20/11/2003 
ηελ ίδηα κε απηή ηνπ ζρήκαηνο 76. Ζ παξαγσγή ησλ αεξηνζηξνβίισλ είλαη 
πνιχ ρακειή ζε απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν θαη αληηθαζίζηαηαη νιφθιεξε απφ 
πδξνζηξφβηινπο. Δπίζεο, θαηά ηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν ν ζπλδπαζκέλνο 
θχθινο έρεη ηεζεί νινθιεξσηηθά εθηφο ιεηηνπξγίαο. Αληί απηνχ ζηελ παξαγσγή 
εληάζζνληαη πδξνζηξφβηινη θαη φηαλ ε ηζρχο ηνπο δελ επαξθεί, 
αεξηνζηξφβηινη. ην ζρήκα 80, θαίλεηαη θαζαξά φηη ε ελέξγεηα ε νπνία 
ππνθαζηζηνχκε ζβήλνληαο εληειψο ην ζπλδπαζκέλν θχθιν είλαη αξθεηή θαη ζε 
θάζε πεξίπησζε, πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ ελέξγεηα πνπ θαινχληαη λα 
παξάγνπλ νη αεξηνζηξφβηινη φηαλ δελ επαξθεί ε ζπλνιηθή ηζρχο ησλ 
πδξνζηξνβίισλ. Σν πξνθαλέο απνηέιεζκα είλαη φηη κε ηνπο πδξνζηξφβηινπο 
θαη κε απηή ηε κηθξή ρξήζε ησλ αεξνζηξνβίισλ αληί ηνπ ζπλδπαζκέλνπ 
θχθινπ, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαπζίκνπ είλαη ζεκαληηθή. 
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ρ.79 χλζεζε παξαγσγήο ζηε Κξήηε απφ 15 έσο 20 Απγνχζηνπ ηνπ 2003 κε ην 

ζχζηεκα αληιεζηνηακίεπζεο 
 

 
ρ.80 χλζεζε παξαγσγήο ζηε Κξήηε απφ 15 έσο 20 Ννεκβξίνπ ηνπ 2003 κε ην 

ζχζηεκα αληιεζηνηακίεπζεο 
 

     ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδνληαη νη πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο ησλ 
θαηαλαιψζεσλ θαπζίκσλ θαη αηνιηθήο ελέξγεηαο, ρσξίο θαη κε ηε ρξήζε 
αληιεζηνηακίεπζεο. Απφ ην ζρήκα απηφ, θαίλεηαη φηη κε κία ζρεηηθά κηθξή 
αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο καδνχη θαη αηνιηθήο ηζρχνο, επηηπγράλεηαη κεγάιε 
κείσζε ζηε ρξήζε θαπζίκνπ ληίδει. Απηφ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη 
κεγάιν πνζνζηφ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ αληηζηνηρεί ζε 
αλαγθαζηηθή ιεηηνπξγία, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη δε κπνξεί λα ζβήζεη, ε νπνία 
δελ αληηζηνηρεί ζε θάιπςε ελεξγεηαθήο δήηεζεο. 
 

 
ρ.81 Μεηαβνιέο ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ κε θαη ρσξίο ηε ρξήζε ζπζηήκαηνο 

αληιεζηνηακίεπζεο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6ν 
 
 
 
ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔ ΤΠΔΡ-
ΠΤΚΝΩΣΔ 
 
 
 
6.1. Δηζαγσγή – νξηζκνί 
 
Ππθλσηήο: είλαη κηα δηάηαμε πνπ απνζεθεχεη ειεθηξηθή ελέξγεηα, 
ζπζζσξεχνληαο ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ θνξηίνπ ζε δπν μερσξηζηέο πιάθεο πνπ 
θαινχληαη νπιηζκνί, νη νπνίεο ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε έλα δηειεθηξηθφ. 
 
Φσξεηηθόηεηα (C): είλαη ν ιφγνο ηεο πνζφηεηαο απνζεθεπκέλνπ θνξηίνπ Q, 
πξνο ηελ ηάζε V αλάκεζα ζηνπο νπιηζκνχο ηνπ ππθλσηή. 
 
     Ζ ρσξεηηθφηεηα ελφο ππθλσηή εμαξηάηαη απφ ηελ απφζηαζε d ησλ 
νπιηζκψλ ηνπ, απφ ηελ δηειεθηξηθή ζηαζεξά  ε  ηνπ δηειεθηξηθνχ θαη απφ ην 
εκβαδφλ S ηεο επηθάλεηαο ηνπ ελφο νπιηζκνχ ηνπ. Οη ηξεηο βαζηθέο ζρέζεηο 
πνπ πεξηγξάθνπλ έλαλ ππθλσηή είλαη: 
 

       Q = C. V                     (6.1) 
  

                  C = ε.
d

S
      (γηα ππθλσηή επίπεδσλ νπιηζκψλ)                (6.2) 

 

        Δ = 
2

1
.C.V2                          (6.3) 

 
Όπνπ: Δ ε ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα απνζεθεχζεη ν ππθλσηήο 
           Q ην θνξηίνπ ησλ νπιηζκψλ ηνπ 
           V ε ηάζε ζηνπο νπιηζκνχο ηνπ 
 
     Απφ ηε ζρέζε (6.3) βιέπνπκε φηη αθνχ ε απνζεθεπκέλε ελέξγεηα είλαη 
αλάινγε ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηνπ ηεηξαγψλνπ ηεο ηάζεο, γηα λα απμήζνπκε 
ηελ ηηκή ηεο πξέπεη λα απμήζνπκε κηα απφ ηηο δπν απηέο παξακέηξνπο. Παξά 
ην γεγνλφο φηη ε αχμεζε ηεο ηάζεο απμάλεη ζην ηεηξάγσλν ηελ 
απνζεθεπφκελε ελέξγεηα, ε ηάζε δηάζπαζεο ηνπ δηειεθηξηθνχ θαη ε νπνία 
ζρεηίδεηαη κε ηελ απφζηαζε ησλ νπιηζκψλ ηνπ ππθλσηή, θαζνξίδεη ην 
αλψηαην φξην ηεο ηάζεο απηήο. Ζ πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο ηάζεο δηάζπαζεο 
έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ δηειεθηξηθνχ θαη βξαρπθχθισζε ηνπ 
ππθλσηή. πλεπψο, νη θχξηνη ηξφπνη αχμεζεο ηεο απνζεθεπκέλεο ελέξγεηαο 
αθνξνχλ ηελ αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο C, ε νπνία ζπλεπάγεη αχμεζε ηεο 
δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο ή αχμεζε ηεο επηθάλεηαο ησλ νπιηζκψλ ή κείσζε ηεο 
κεηαμχ ηνπο απφζηαζεο. 
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Ππθλόηεηα ελέξγεηαο: είλαη ε πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα απνζεθεχζεη 
ν ππθλσηήο αλά κνλάδα κάδαο ηνπ (ζε Wh/Kg). 
 
Απόδνζε θόξηηζεο εc: είλαη ν ιφγνο ηεο ελέξγεηαο πνπ ηειηθά απνζεθεχεηαη 
ζηνλ ππθλσηή (We), πξνο ηελ ελέξγεηα πνπ ηνπ πξνζθέξσ θαηά ηε θφξηηζε 
(Wc). 
 
Απόδνζε εθθόξηηζεο εd: είλαη ν ιφγνο ηεο ελέξγεηαο πνπ απνδίδεη ν 
ππθλσηήο θαηά ηελ εθθφξηηζή ηνπ (Wd), πξνο ηελ ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα 
απνδψζεη ζεσξεηηθά (Wtd). 
 
Υπέξ-ππθλσηέο: ιέγνληαη θαη ειεθηξνρεκηθνί ππθλσηέο δηπιήο ζηξψζεσο 
(Δlectrochemical Double Layer Capacitors (EDLCs). Έρνπλ πνιχ κεγάιε 
ππθλφηεηα ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο θνηλνχο ππθλσηέο (ε νπνία είλαη 
ρηιηάδεο θνξέο κεγαιχηεξε). Γηα παξάδεηγκα, έλαο ηππηθφο D-cell 
ειεθηξνιπηηθφο ππθλσηήο έρεη ρσξεηηθφηεηα κεξηθά mF ελψ έλαο αληίζηνηρνο 
EDLC ησλ ίδησλ δηαζηάζεσλ ζα είρε ρσξεηηθφηεηα αξθεηψλ Farad. ήκεξα, 
θαηαζθεπάδνληαη ππέξ-ππθλσηέο πνπ θηάλνπλ θαη ηα 5000 Farad κε κέγηζηε 
ππθλφηεηα ελέξγεηαο πνπ θηάλεη ηηο 30Wh/Kg. 
 
 
6.2. Δθαξκνγέο ησλ ππθλσηώλ 
 
     Ζ ρξήζε ησλ ππθλσηψλ ζηελ απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρεη λα 
θάλεη κε εθαξκνγέο πνπ απαηηνχλ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα πνιχ 
κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, κηαο θαη παξά ην γεγνλφο ηεο αλαθάιπςεο ησλ ππέξ-
ππθλσηψλ, κε ηε ρσξεηηθφηεηά ηνπο λα είλαη πνιιαπιάζηα απηήο ησλ 
ζπκβαηηθψλ ππθλσηψλ φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, απηή λα παξακέλεη 
πεξηνξηζκέλε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζε ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο 
κεγάιεο θιίκαθαο. Ζ θχξηα εθαξκνγή ησλ ππθλσηψλ ζηα ζπζηήκαηα 
κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο έρεη λα θάλεη κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ βπζίζεσλ 
ηάζεσο θαη ζηηγκηαίσλ δηαθνπψλ. 
 
 
6.3. Θεσξία ππέξ-ππθλσηώλ 
 
     Λφγν ηεο ηεξάζηηαο δηαθνξάο ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαη ππθλφηεηαο ελέξγεηαο 
κεηαμχ ππέξ-ππθλσηψλ θαη ζπκβαηηθψλ ππθλσηψλ, είλαη θαλεξφ φηη νη 
πξψηνη είλαη θαηάιιεινη γηα έλα κεγάιν πιήζνο λέσλ εθαξκνγψλ ζηα 
ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ ζηε ζπλέρεηα ζα 
αζρνιεζνχκε απνθιεηζηηθά κε ηνπο ππθλσηέο απηνχο, γη‟απηφ θαη ζα 
κειεηήζνπκε παξαθάησ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Οη ππέξ-ππθλσηέο 
απνηεινχληαη απφ δπν ειεθηξφδηα απφ ελεξγφ άλζξαθα, έλαλ δηαρσξηζηή θαη 
ηνλ ειεθηξνιχηε. Δθηφο απφ ηελ ρσξεηηθφηεηα, δπν άιιεο ζεκαληηθέο 
παξάκεηξνη είλαη αληηζηάζεηο ESR θαη EPR. Ζ ηζνδχλακε ελ ζεηξά αληίζηαζε 
(Equivalent Series Resistance, ESR) πεξηιακβάλεη ηελ αληίζηαζε ησλ 
ειεθηξνδίσλ, ηνπ ειεθηξνιχηε θαη ηελ αληίζηαζε επαθψλ, ε νπνία είλαη 
ππεχζπλε γηα ηε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ιφγν ηεο εζσηεξηθήο ζεξκφηεηαο 
θαηά ηε θάζε ηεο θφξηηζεο θαη εθθφξηηζεο. Ζ αληίζηαζε απηή είλαη ηεο ηάμεο 
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ησλ κΩ, αιιά επηδξά ζεκαληηθά ζηελ ππθλφηεηα ελέξγεηαο ηνπ ππθλσηή. Όζν 
πεξηζζφηεξεο ζηξψζεηο έρεη ην δηαρσξηζηηθφ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή 
ηεο. Ζ EPR είλαη κηα ηζνδχλακε εζσηεξηθή αληίζηαζε κεξηθψλ εθαηνληάδσλ 
ΚΩ θαη θαζνξίδεη ην ξεχκα δηαξξνήο, ην ξεχκα εθείλν δειαδή πνπ δηαξξέεη 
ηνλ ππθλσηή φηαλ απηφο αλελεξγφο. Πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπκε ηελ ηάζε θαη 
ρσξεηηθφηεηα ελέξγεηαο ζηνπο ππέξ-ππθλσηέο, είλαη αλαγθαίν λα ηνπο 
ζπλδένπκε κεηαμχ ηνπο ζε ζπλδπαζκνχο ζεηξάο θαη παξάιιεια. Λφγν ηεο 
ηζνδχλακεο ελ ζεηξά αληίζηαζεο ESR ε νπνία πξνθαιεί πηψζε ηάζεο θαη 
απψιεηα ηζρχνο, είλαη αζχκθνξν λα δηνρεηεχζνπκε ηελ απνζεθεπκέλε 
ελέξγεηα απφ ηνπο ππεξππθλσηέο απεπζείαο ζην θνξηίν. ηνπο πίλαθεο ησλ 
παξαθάησ ζρεκάησλ βιέπνπκε κεξηθνχο θαηαζθεπαζηέο ππέξ-ππθλσηψλ 
θαζψο θαη ηελ εμέιημε ηνπ θφζηνπο αλά Farad. 
 

 
 

 
ρ.82 Καηαζθεπαζηέο ππέξ-ππθλσηψλ θαζψο θαη ηελ εμέιημε ηνπ θφζηνπο αλά Farad 

 
 
6.3.1. Τπνινγηζκόο ηεο ηζνδύλακεο ρσξεηηθόηεηαο Ceq δηάηαμεο ππέξ-
ππθλσηώλ 
 
     Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, δελ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ πξάμε πνηέ κφλν 
έλαλ ππθλσηή, αιιά έλαλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ππθλσηψλ ζπλνιηθήο 
ρσξεηηθφηεηαο Ceq, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
ζέινπκε. 
     Έζησ Δmax ε κέγηζηε ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα απνζεθεχζεη κηα ηέηνηα 
δηάηαμε ππέξ-ππθλσηψλ. Πξνθαλψο, απφ ηε βαζηθή ζρέζε (6.3) ζα εμαξηάηαη 
απφ ηελ ηζνδχλακε ρσξεηηθφηεηά ηεο Ceq θαη ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη: 
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Emax = 2

max
2

1
UCeq          (6.4) 

 
Όπνπ Umax είλαη ε κέγηζηε ηάζε ιεηηνπξγίαο ηεο δηάηαμεο ππέξ-ππθλσηψλ 
 
     Δπεηδή πξαθηηθά δελ είλαη εθηθηφ λα εθθνξηίζνπκε πιήξσο ηε δηάηαμε ησλ 
ππέξ-ππθλσηψλ επηιέγνπκε έλα ειάρηζην φξην ηάζεο (Umin) ή πεξηνρή ηάζεσλ 
(Umin1< Umin< Umin2)  ην νπνίν ζα πεξηνξίδεη ηελ δηαζέζηκε ελέξγεηα. Οξίδνπκε 
ηνλ επί ηεο εθαηό ιόγν εθθόξηηζεο ηεο ηάζεο (d[%]) σο: 
 

d[%] 100.

max

min

U

U
    ή   d = 

max

min

U

U
   (6.5) 

 
πλεπψο, ην βάζνο εθθόξηηζεο DOD[%] κπνξεί λα εθθξαζηεί σο: 
 

DOD[%]= 100 – d[%] = 100.(1-Umin/Umax)   (6.6.α) 
ή 

DOD= 1– d    (6.6.β) 
 

Όπνπ:   0<d<1 
 
     Μαο δείρλεη πφζε ελέξγεηα έρεη θχγεη απφ ηνλ ππθλσηή, εθθξαδφκελε ζε 
επί ηεο εθαηφ πνζνζηφ ηελ νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα ζε 
νλνκαζηηθή ρσξεηηθφηεηα 100Ah απφ ηελ νπνία έρνπλ ραζεί ηα 30Αh ην 
βάζνο εθθφξηηζεο είλαη 30%. 
 
Καη αθνχ ην βάζνο εθθφξηηζεο ζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν θόξηηζεο (SOC), ηφηε 
 

SOC[%] = 100 – DOC[%]     (6.7) 
 
Ζ ειάρηζηε ηάζε ηνπ ππέξ-ππθλσηή δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 
 

Umin = Req.Id  =  
deq
PR .        (6.8) 

 
Όπνπ: Req= ηζνδχλακε ελ ζεηξά αληίζηαζε (ESR) ηεο δηάηαμεο ππέξ-
ππθλσηψλ  
               Id = ξεχκα εθθφξηηζεο (ζε Α) 
             Ρd = I2d . Req = ηζρχο εθθφξηηζεο (ζε KW) 
 
Έηζη, ν ιφγνο εθθφξηηζεο d βάζε ηεο (6.8) γίλεηαη: 
 

d[%] 100.

.

max
U

PR
deq

   ή  d
max

.

U

PR
deq

        (6.9) 

 
Ζ ηζρχο πνπ κπνξεί λα απνδψζεη ε δηάηαμε ησλ ππέξ-ππθλσηψλ ζε θνξηίν 
RL είλαη: 
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                                 Pd = I2L.RL = 
L

Leq

R
RR

U



2

max          (6.10) 

 
Απφ ην ζεψξεκα κέγηζηεο κεηαθνξάο ηζρχνο, γηα Req = RL ε κέγηζηε ηζρχο 
είλαη: 

      Pdmax = 
eq

R

U

.4

2

max          (6.11) 

 
Όηαλ ε ηηκή ηεο ηάζεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηάηαμεο πεξηνξίδεηαη ζε Umin<U<Umax 

ηφηε ε σθέιηκε ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα απνζεθεπηεί είλαη: 
 

                                     Eus = 2

minmax
)(

2

1
UUC

eq
       (6.12) 

 
Γηαηξψληαο ηηο ζρέζεηο ηεο κέγηζηεο ελέξγεηαο κηα ηελ ρξήζηκε έρνπκε φηη: 
 

        
2

max

2

minmax

max

)(

U

UU

E

E
us


       (6.13) 

 
Αλαπηχζζνληαο ηνλ αξηζκεηή ηεο ζρέζεο (6.13) θαη δεδνκέλνπ φηη Umin/Umax = 
d/100, έρνπκε φηη: 
 

2

2

max

2

min

max

min

2

max

2

minminmax

2

max

max
100

[%]

100

[%]
2121

..2













dd

U

U

U

U

U

UUUU

E

E
us  

 
Απφ ην νπνίν ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ρξήζηκε ελέξγεηα ηεο δηάηαμεο ησλ ππέξ – 
ππθλσηψλ είλαη: 

                                      


























2

max

100

[%]

100

[%]
21

dd
EE

us
         (6.14) 

 
Αληηθαζηζηψληαο ηελ Δmax απφ ηελ ζρέζε (6.4) ζηελ πξνεγνχκελε, έρνπκε φηη: 
 

                               


























2

2

max

100

[%]

100

[%]
21..

2

1 dd
UCE

equs
     (6.14α) 

                                                       
ή 

 

              22

max
.21..

2

1
ddUCE

equs
      (6.14β) 

 
     Παξαηεξνχκε δειαδή φηη ε ρξήζηκε ελέξγεηα είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ιφγνπ 
εθθφξηηζεο ηάζεο d. Απφ ηελ ζρέζε (6.14β) βιέπνπκε φηη ε ηζνδχλακε 
ρσξεηηθφηεηα είλαη: 
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2

2

max

100100
21

.2

dd
U

E
C

us

eq
             (6.15) 

 
     Αλ νλνκάζνπκε Ucell ηελ νλνκαζηηθή ηάζε ηνπ θάζε ππθλσηή, ηφηε γηα λα 
πεηχρνπκε ηελ επηζπκεηή ηάζε Umax ηεο δηάηαμεο πξέπεη λα ζπλδέζνπκε ζε 
ζεηξά έλαλ αξηζκφ Ns ίδησλ ππθλσηψλ, φπνπ: 
 

Ns = Umax/Ucell         (6.16) 
 
     Ο αξηζκφο ησλ παξάιιεισλ θιάδσλ Np (ίδηνπ αξηζκνχ ππθλσηψλ) ηεο 
δηάηαμεο ζα είλαη:   
                                            Np = Ns.Ceq/Ccell      (6.17) 
 
Όπνπ Ccell ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ θάζε θπηηάξνπ ηεο δηάηαμεο (ζε Farad) 
 
     Σφηε, ε ζρέζε πνπ καο δίλεη ηελ νιηθή ρσξεηηθφηεηα κηαο δηάηαμεο κε Νp 
παξάιιεινπο θιάδνπο, φπνπ θάζε θιάδνο έρεη ηνλ ίδην αξηζκφ Νs θπηηάξσλ 
ρσξεηηθφηεηαο Ccell ην θάζε έλα, είλαη: 
 
                                            Ceq=(Np.Ccell)/Ns      (6.18) 
 
     Γηα λα πεηχρνπκε κέγηζηε ηζνδχλακε ρσξεηηθφηεηα, πξέπεη ν αξηζκφο ησλ 
παξάιιεισλ θιάδσλ λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ελ ζεηξά 
ππθλσηψλ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο Νt ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ππθλσηψλ ζε 
κηα ηέηνηα δηάηαμε είλαη: 
 
                                               Νt = Νs. Np       (6.19) 
                               
     Δάλ νλνκάζνπκε Rs ηελ ηζνδχλακε ελ ζεηξά αληίζηαζε ηνπ θάζε θπηηάξνπ, 
ηφηε ε νιηθή ESR ηεο δηάηαμεο ππέξ-ππθλσηψλ ζα είλαη: 
 
                                            Req=(Ns.Rs)/Np           (6.20) 
 
     Απφ ηελ ζρέζε απηή βιέπνπκε φηη κε ην λα είλαη ν αξηζκφο ησλ 
παξάιιεισλ θιάδσλ ηεο δηάηαμεο κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ελ ζεηξά 
ππθλσηψλ, φρη κφλν απμάλεη ε ηζνδχλακε ρσξεηηθφηεηα, αιιά κεηψλεηαη 
παξάιιεια θαη ε νιηθή ESR ηεο δηάηαμεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη κηθξφηεξεο 
σκηθέο απψιεηεο θαηά ηε θφξηηζε θαη εθθφξηηζε. 
 
 
6.4. Τπνινγηζκόο ηεο απόδνζεο θόξηηζεο εc δηάηαμεο ππέξ-ππθλσηώλ 
 
     Ζ ηζνδχλακε αλαπαξάζηαζε κηαο δηάηαμεο ππέξ-ππθλσηψλ πεξηιακβάλεη 
ηελ ηζνδχλακε ρσξεηηθφηεηα Ceq ζε ζεηξά κε ηελ ηζνδχλακε αληίζηαζε Req. 
Θεσξψληαο Usc ηελ ηάζε ζηα άθξα ηνπ ππθλσηή (ρσξίο λα ζπκπεξηιάβνπκε 
ηελ Req) θαη Pc ηελ ζπλερή ηζρχ πνπ ηνλ θνξηίδεη, ηφηε ε έθθξαζε ηνπ 
ξεχκαηνο ic θαηά ηε θφξηηζή ηνπ ζα δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 
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     ic = dQ/dt = Ceq.dU/dt = Pc/Usc          (6.21) 
 

Όπνπ U είλαη ε νιηθή ηάζε ζηα άθξα ηνπ ππθλσηή θαη απφ ηνλ KVL ηζρχεη φηη: 
 

U = Usc – Req. Pc/Usc             (6.22) 
 

 
ρ.83 Ηζνδχλακν κνληέιν ππέξ-ππθλσηή 

 

Παξαγσγίδνληαο ηελ πξνεγνχκελε ζρέζε σο πξνο Usc  έρνπκε: 
 

    
dU

dU

sc

= 1+ Req. Pc/U
2
sc       (6.23) 

 

ε νπνία γξάθεηαη θαη σο:    dU)./UP .R 1(
sc

2

scceq
dU  (6.24) 

 
Ζ ζρέζε (6.21) κπνξεί επίζεο λα γξαθεί θαη σο: 
 

dU  = 
eqsc

c

C

dt

U

P
.              (6.25) 

 
Δμηζψλνληαο ηηο ζρέζεηο (6.24) θαη (6.25) έρνπκε φηη : 
 

eqsc

c

C

dt

U

P
.  =  dU)./UP .R 1(

sc

2

scceq
   

 
απφ ηελ νπνία ιχλνληαο σο πξνο ην γηλφκελν Pc.dt έρνπκε φηη: 
 

dtP
c
.  = ..

eqsc
CU  dU)./UP .R 1(

sc

2

scceq
        (6.26) 

 
    Οινθιεξψλνληαο ην πξψην κέινο ηεο πξνεγνχκελεο ζρέζεο κέζα ζε έλα 
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 0 έσο Σc, ίζν κε απηφ ηεο θφξηηζεο, παίξλνπκε ηελ 
ελέξγεηα (Wc) πνπ απαηηείηαη γηα ηε θφξηηζε ηεο δηάηαμεο ηνπ ππέξ-ππθλσηή, 
θαη ε νπνία είλαη: 

Wc = 

Tc

c
dtP

0

.  = 
cc
TP .        (6.27) 

 
     Οινθιεξψλνληαο θαη ην δεχηεξν κέινο ηεο πξνεγνχκελεο ζρέζεο σο 
πξνο Usc κε φξηα Umin θαη Umax έρνπκε φηη: 
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max

min sc

c

max

min

sc

2

scceq
dU
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1
...P .dU)./UP .R 1.(. 

U

U

eqeqeqsc

U

U

eqsc
RCCUCU   

 

= 
2

.
min

2
max

2
UU

C
eq


+ ))ln(U- )(ln(UP .R .

minmaxceqeq
C = 

 

= )1(
2

.
max

2

min
2

max
2

U

UU
C

eq
 + )

U

U
ln(P .R .

min

max

ceqeq
C  =  

 

= )1(.
2

1
.

2
max

2
dUC

eq
 + )ln(dP .R .

-1

ceqeq
C  =  

 

= )1(.
2

1
.

2
max

2
dUC

eq
 - ln(d)P .R .

ceqeq
C       (6.28) 

  
Δμηζψλνληαο ηηο ζρέζεηο (6.27) θαη (6.28) έρνπκε φηη: 
   

   Wc = )1(.
2

1
.

2
max

2
dUC

eq
 - ln(d)P .R .

ceqeq
C     (6.29) 

 
Απφ ηε ζρέζε (6.21) έρνπκε φηη:  ic = Ceq.dU/dt    ic.dt = Ceq.dU 

 
Πνιιαπιαζηάδνληαο θαη ηα δπν κέιε επη U έρνπκε: 
 

U.ic.dt = Ceq.U.dU 
 
     Οινθιεξψλνληαο ην πξψην κέινο απφ 0 έσο Σc, δειαδή ζην ρξνληθφ 
δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε θφξηηζε ηνπ ππθλσηή, θαζψο θαη ην δεχηεξν κέινο 
απφ Umin έσο Umax έρνπκε: 
 















 

 dU)./UP .R (U.CU.i

 dU)./UP .R/UP .R/UP .R (U.CU.i
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eqc
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max

c
2

eq
22max

2

eq

1
1.

.2

1
.P .Rd1 

2

U
.C

dU
We  

 
     Ζ εμίζσζε απηή εθθξάδεη ηελ ελέξγεηα (We) πνπ ηειηθά απνζεθεχεηαη ζηνλ 
ππθλσηή. πλεπψο, κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηελ παξάκεηξν απόδνζε 
θόξηηζεο εc ε νπνία ζα είλαη ν ιφγνο ηεο ελέξγεηαο πνπ ηειηθά απνζεθεχεηαη 
ζηνλ ππθλσηή, πξνο ηελ ελέξγεηα πνπ πξνζθέξσ θαηά ηε θφξηηζή ηνπ θαη 
δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 
 

εc = We/Wc     (6.30) 
 
Πξνθαλψο Wc>We θαη εc < 1. 
 
 
6.5. Τπνινγηζκόο ηεο απόδνζεο εθθόξηηζεο εd δηάηαμεο ππέξ-
ππθλσηώλ 
 
     Με έλαλ παξφκνην ζπιινγηζκφ φπσο θαη πξηλ, αλ ζεσξήζνπκε Pd ηελ ηζρχ 
πνπ εθθνξηίδεηαη ε δηάηαμε ππέξ-ππθλσηψλ, ηφηε ην ξεχκα θαηά ηελ 
εθθφξηηζε ζα δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 
 

     id = dQ/dt = Ceq.dU/dt = Pd/Usc          (6.31) 
 

Όπνπ U είλαη ε νιηθή ηάζε ζηα άθξα ηνπ ππθλσηή θαη απφ ηνλ KVL ηζρχεη φηη: 
 

U = Usc + Req. Pd/Usc             (6.32) 
 
Παξαγσγίδνληαο ηελ πξνεγνχκελε ζρέζε σο πξνο Usc  έρνπκε: 
 

    
dU

dU

sc

= 1 - Req. Pd/U
2
sc       (6.33) 

 

ε νπνία γξάθεηαη θαη σο:    dU)./UP .R 1(
sc

2

scdeq
dU  (6.34) 

 
Ζ ζρέζε (6.31) κπνξεί επίζεο λα γξαθεί θαη σο: 
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dU  = 
eqsc

d

C

dt

U

P
.              (6.35) 

 
Δμηζψλνληαο ηηο ζρέζεηο (6.34) θαη (6.35) έρνπκε φηη : 
 

eqsc

d

C

dt

U

P
.  =  dU)./UP .R 1(

sc

2

scdeq
   

  
απφ ηελ νπνία ιχλνληαο σο πξνο ην γηλφκελν Pd.dt έρνπκε φηη: 
 

dtP
d

.  = ..
eqsc

CU  dU)./UP .R 1(
sc

2

scdeq
        (6.36) 

 
     Οινθιεξψλνληαο ην πξψην κέινο ηεο πξνεγνχκελεο ζρέζεο κέζα ζε έλα 
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 0 έσο Σd, ίζν κε απηφ ηνπ ρξφλνπ εθθφξηηζεο, 
παίξλνπκε ηελ ελέξγεηα πνπ παξέρεη ε δηάηαμε ηνπ ππέξ-ππθλσηή θαηά ηελ 
εθθφξηηζή ηεο, θαη ε νπνία είλαη: 
 

Wd = 

Td

d
dtP

0

.  = 
dd
TP .        (6.37) 

 
     Οινθιεξψλνληαο θαη ην δεχηεξν κέινο ηεο πξνεγνχκελεο ζρέζεο σο 
πξνο Usc κε φξηα Umin θαη Umax έρνπκε φηη: 
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deqeq
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= )1(.
2

1
.

2
max

2
dUC

eq
 + ln(d)P .R .

deqeq
C       (6.38) 

  
Δμηζψλνληαο ηηο ζρέζεηο (6.37) θαη (6.38) έρνπκε φηη: 
 

                          Wd = )1(.
2

1
.

2
max

2
dUC

eq
 + ln(d)P .R .

deqeq
C     (6.39) 

 
Ζ ζεσξεηηθή ελέξγεηα πνπ ζα επέδηδε ε δηάηαμε θαηά ηελ εθθφξηηζε είλαη: 
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                                        Wth = )1(.
2

1
.

2
max

2
dUC

eq
     (6.40) 

 
     πλεπψο κπνξνχκε λα νξίζνπκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εθθφξηηζεο ηελ 
παξάκεηξν απόδνζε εθθόξηηζεο εd φπνπ είλαη ν ιφγνο ηεο πξαγκαηηθήο 
ελέξγεηαο (Wd) πνπ απνδίδεη ε δηάηαμε θαηά ηελ εθθφξηηζε, πξνο ηελ 
ελέξγεηα πνπ ζεσξεηηθά κπνξεί λα απέδηδε (Wth) αλ δελ ιακβάλακε ππφςε 
καο ηηο απψιεηεο ιφγν ηεο ηζνδχλακεο αληίζηαζεο Req. Γίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 
 

εd = Wd/Wth     (6.41) 
 
     Μηα άιιε ρξήζηκε ζρέζε πνπ καο δίλεη ην ρξφλν εθθφξηηζεο Td αλάινγα 
κε ηελ ηζρχ Pd πνπ δεηείηαη, πξνθχπηεη απφ ηηο ζρέζεηο (6.37) θαη (6.38) θαη 
είλαη: 
 

Td = )1(.
.2

1
.

2
max

2
dU

P
C

d

eq
 + ln(d) .R .

eqeq
C       (6.42) 

 
     Απφ ηε ζρέζε απηή, αλάινγα κε ηελ ηζρχ εθθφξηηζεο Pd, ππνινγίδσ ην 
ιφγν εθθφξηηζεο ηάζεο d απφ ηε ζρέζε (6.9) θαη ζηε ζπλέρεηα ην δεηνχκελν 
ρξφλν εθθφξηηζεο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 143 

 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7ν 
 
 
 
ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔ 
ΤΜΠΗΔΜΔΝΟ ΑΔΡΑ 
 
 
 
7.1. Δηζαγσγή 
 
     Ζ απνζήθεπζε ελέξγεηαο κε ζπκπηεζκέλν αέξα (Compressed Air Energy 
Storage, CAES) απνηειεί κηα εκπνξηθή, γεληθήο ρξήζεο ηερλνινγία, 
θαηάιιειε λα παξέρεη καθξνπξφζεζκε απνζήθεπζε κεγάισλ πνζνηήησλ 
ελέξγεηαο. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα απνζεθεχεηαη ππφ κνξθή ζπκπηεζκέλνπ 
αέξα ζε θαηάιιειεο δεμακελέο-απνζήθεο. ηα ζπζηήκαηα CAES, ε ειεθηξηθή 
ελέξγεηα παξάγεηαη νδεγψληαο ζε αεξηνζηξφβηινπο ηα παξάγσγα ηεο θαχζεο 
ηνπ ζπκπηεζκέλνπ αέξα πνπ αλαθηνχκε απφ πεγέο ζην ππέδαθνο, κε κηθξή 
πνζφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ ηερλνινγία απηή βξίζθεη εθαξκνγή ζηελ 
ππνζηήξημε θνξηίνπ, κε ηηο κνλάδεο CAES λα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 
εθαηνληάδσλ έσο ρηιηάδσλ MW, ζε αληίζεζε κε ηα ζπζηήκαηα flywheels θαη 
ππέξ-ππθλσηψλ πνπ ιφγν ηεο κηθξήο δηάξθεηαο απνζήθεπζεο πεξηνξίδνληαη 
ζε εθαξκνγέο ζηαζεξνπνίεζεο ηάζεο θπξίσο.  
     Βαζηθφο ζθνπφο ησλ ζπζηεκάησλ CAES είλαη λα αμηνπνηνχλ ιίγε ρακεινχ 
θφζηνπο, εθηφο αηρκήο ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηηο κνλάδεο βάζεο, γηα ηελ 
παξαγσγή θαη ζπκπίεζε ηνπ αέξα, ηνλ νπνίν θαη ζα απνζεθεχνπλ ζηε 
ζπλέρεηα ηε λχρηα κέζα ζε εηδηθέο ππφγεηεο ππφγεηα δεμακελέο. Καηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη φηαλ νη απαηηήζεηο ζε ελέξγεηα απμεζνχλ, ε κνλάδα 
ζα αληιεί ηνλ ζπκπηεζκέλν αέξα απφ ηε δεμακελή θαη αθνχ ηνλ αλακίμεη κε 
θπζηθφ αέξην ζα ηξνθνδνηεί ηνπο αεξηνζηξφβηινπο κε ηα παξάγσγα ηεο 
θαχζεο.  
     Δθηφο απφ ηηο δπν ζνβαξέο κνλάδεο ζε McIntosh (Alabama) θαη Huntorf  
(Germany) ζπλνιηθήο ηζρχο 300MW κηα λέα κνλάδα CAES ηζρχο 2700ΜW 
ζην Norton (Ohio) άξρηζε λα θαηαζθεπάδεηαη ην 2007. Ζ νινθιήξσζε ηεο 
θαηαζθεπήο απηήο απηφ ζα απνηειεί ηε κεγαιχηεξε κνλάδα CAES 
παγθνζκίσο, ηθαλή λα εμππεξεηεί πεξίπνπ 650.000 ζπίηηα. Ο ζπλδπαζκφο 
ζπκπηεζκέλνπ αέξα, ε παξαγσγή ηζρχνο θαη νη πξνρσξεκέλε ηερλνινγία 
θάησ απφ ην έδαθνο ζα απνηειέζνπλ έλα έξγν παγθφζκηαο ζεκαζίαο ην 
νπνίν ζα ελζαξξχλεη επηπιένλ ηελ ηδέα ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ζπζηεκάησλ 
ζπκπηεζκέλνπ αέξα. 
 
 
7.2. Καηάιιεια εδάθε γηα ρξήζε ζαλ απνζεθώλ ζπκπηεζκέλνπ αέξα 
 
    Οη γεσινγηθέο ηνπνζεζίεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ 
απνζήθεο ζπκπηεζκέλν αέξα ζηα ζπζηήκαηα CAES ρσξίδνληαη ζε ηξεηο 
θαηεγνξίεο: 
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α) θνηιφηεηεο άιαηνο 
β) εδάθε πνξψδσλ βξάρσλ  
γ) εδάθε ζθιεξψλ βξάρσλ 
 
     Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ην 75% ηνπ ππεδάθνπο ηεο Ακεξηθήο κφλν είλαη 
θαηάιιειν ρξήζε σο δεμακελψλ απνζήθεπζεο ζε ζπζηήκαηα CAES. Οη 
έξεπλεο απηέο είλαη καθξνζθνπηθέο θαη δελ επηιέγνπλ ηηο πεξηνρέο ζχκθσλα 
κε ηα ιεπηνκεξή ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη αλαγθαία γηα λα εθηηκήζνπλ 
πιήξσο ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο. Οη κειέηεο απηέο ελζαξξχλνπλ ηελ 
πεξαηηέξσ έξεπλα θαη ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
ησλ ππνςεθίσλ πεξηνρψλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηνχλ νη πξαγκαηηθά 
θαηάιιειεο γεσινγηθέο ηνπνζεζίεο.   
 

 
ρ.84 Σππηθέο ππφγεηεο γεσινγηθέο ηνπνζεζίεο γηα απνζήθεπζε 

 
 
7.2.1. Κνηιόηεηεο άιαηνο 
 
     Καη νη δπν κνλάδεο CAES πνπ είλαη ζε ιεηηνπξγία ζήκεξα, ρξεζηκνπνηνχλ 
απηνχ ηνπ είδνπο ππέδαθνο γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ ζπκπηεζκέλνπ αέξα. ηηο 
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ην ππέδαθνο απηφ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ 
εχθνιε, άκεζε θαη ρακεινχ θφζηνπο θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηέηνησλ 
απνζεθψλ. Σν θφζηνο θαηαζθεπήο ηεο θηάλεη ηα 2$ αλά παξαγφκελεο KWh, 
εθφζνλ είλαη δηαζέζηκε άθζνλε παξνρή λεξνχ θαη εθφζνλ ε άικε πνπ 
εμνξχρεηαη κπνξεί λα απνκαθξπλζεί εχθνια. Δπηπιένλ, ιφγν ησλ ειαζην-
πιαζηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ άιαηνο, νη απνζήθεο ζε ηέηνηα εδάθε παξνπζηάδνπλ 
ειάρηζηε δηαξξνή ηνπ ζπκπηεζκέλνπ αέξα. ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε 
ηα θπξηφηεξα κέξε ζηελ Δπξψπε πνπ δηαζέηνπλ ππέδαθνο κε θνηιφηεηεο 
άιαηνο, θαηάιιειεο γηα εθκεηάιιεπζε απφ ζπζηήκαηα CAES. 
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ρ.85 πεξηνρέο ζηελ Δπξψπε κε εδάθε πνπ πεξηέρνπλ θνηιφηεηεο άιαηνο γηα 

εθκεηάιιεπζε απφ κνλάδεο CAES 

 
7.2.2. Δδάθε πνξώδσλ βξάρσλ 
 
     . Οη απνζήθεο ζπκπηεζκέλνπ αέξα ζε δεμακελέο ηέηνηνπ εδάθνπο 
απνηεινχλ ηελ πην θηελή επηινγή απνζήθεπζεο, κε θφζηνο κφιηο 0,11$ αλά 
παξαγφκελεο KWh, θαηάιιειε γηα κεγάια ζπζηήκαηα CAES. Μεγάιεο θαη 
νκνγελήο ηέηνηεο πεξηνρέο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζε πνιιέο πεξηνρέο θαηά 
κήθνο ηεο θεληξηθήο Ακεξηθήο. Μηα κνλάδα ησλ 25MW ζε έδαθνο πνξψδσλ 
βξάρσλ δνθηκάζηεθε γηα αξθεηά ρξφληα ζηελ Sesta ηεο Ηηαιίαο. Παξά ην 
γεγνλφο φηη νη δνθηκέο ζηέθζεθαλ κε επηηπρία, έλα απξφζκελν γεσινγηθφ 
γεγνλφο νδήγεζε ζηελ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ην θιείζηκν ηεο κνλάδαο. 
Δπηπξφζζεηα, ην Ακεξηθάληθν Σκήκα Δλέξγεηαο έρεη είδε ζπληάμεη δνθηκέο ζε 
πνξψδεηο ζρεκαηηζκνχο ζην Pittsfield (Illinois), γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 
θαηαιιειφηεηάο ηνπο ζηε ρξήζε ζπζηεκάησλ CAES.  Ζ θαηαζθεπή ηνπ 
πξψηνπ εκπνξηθνχ εξγνζηαζίνπ κε δεμακελή ζε εδάθε πνξψδσλ βξάρσλ 
πξνγξακκαηίδεηαη λα μεθηλήζεη ζην Dallas (Iowa) ην 2009. 
 
 
7.2.3. Δδάθε ζθιεξώλ βξάρσλ 
 
     Σν θφζηνο δηάλνημεο απνζήθεο ζπκπηεζκέλνπ αέξα ζε εδάθε ζθιεξψλ 
βξάρσλ είλαη αξθεηά πςειφ, θηάλνληαο ηα 30$ αλά παξαγφκελεο KWh θαη  
κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη ήδε έηνηκε θνηιφηεηα ην θφζηνο γηα ηελ 
αμηνπνίεζή ηεο ζαλ δεμακελή θηάλεη ηα 10$ αλά παξαγφκελεο KWh. Ζ 
δεχηεξε απηή πεξίπησζε βξίζθεη εθαξκνγή ζηε λέα κνλάδα CAES ηνπ Norton 
(Ohio) ε νπνία αμηνπνηεί έλα αλελεξγφ νξπρείν αζβεζηφιηζνπ. Λεπηνκεξείο 
κεζνδνινγίεο έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ 
βξάρσλ, ησλ δηαξξνψλ ζπκπηεζκέλνπ αέξα θαη απσιεηψλ ελέξγεηαο ζε κηα 
κνλάδα πνπ ρξεζηκνπνηεί δεμακελή ζε εδάθε ζθιεξψλ βξάρσλ. Γπν 



 146 

πξφζθαηεο ηέηνηεο δνθηκέο έγηλαλ ε κηα ζε εηδηθή ζήξαγγα ηνπ 
εγθαηαιειεηκκέλνπ αλζξαθσξπρείνπ ηεο Sunagaawa θαη ε άιιε ζε εηδηθή 
ζήξαγγα ηνπ εγθαηαιειεηκκέλνπ νξπρείνπ ηεο Kamioka. Λφγν ηνπ πςεινχ 
θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη ηελ πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα πξνυπαξρφλησλ 
θνηινηήησλ θαη εγθαηαιειεηκκέλσλ νξπρείσλ, ε επηινγή απηή δελ είλαη 
θαηάιιειε γηα ηε θαηαζθεπή κεγάισλ κνλάδσλ CAES. Παξφιν πνπ ε 
κειινληηθή αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο δηάλνημεο ζεξάγγσλ ζα πεξηνξίζεη ην 
θφζηνο εθκεηάιιεπζεο ηέηνησλ γεσινγηθψλ εδαθψλ, νη δπν ππφινηπεο 
επηινγέο παξέρνπλ γηα ηελ ψξα ηηο θαιχηεξεο επθαηξίεο γηα αλάπηπμε 
ζπζηεκάησλ CAES.  
 
 
7.3. Λεηηνπξγία ηεο κνλάδαο CAES 
 
     Μηα κνλάδα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο κε ζπκπηεζκέλν αέξα ιεηηνπξγεί 
ζρεδφλ κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη κηα κνλάδα κε αεξηνζηξφβηινπο κφλν πνπ 
νη θάζεηο ζπκπίεζεο θαη εθηφλσζεο ζπκβαίλνπλ αλεμάξηεηα θαη ζε 
δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο. ε αληίζεζε κε ηνπο ζπκβαηηθνχο 
αεξηνζηξφβηινπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα δπν ηξίηα ηεο παξαγφκελεο ηζρχο γηα 
ηελ θίλεζε ηνπ ζπκπηεζηή, ζηηο κνλάδεο CAES φιε ε παξαγφκελε ηζρχο 
δηαηίζεηαη γηα παξαγσγή ειεθηξηζκνχ. 
     Καηά ηε ιεηηνπξγία ζπκπίεζεο ηνπ αέξα (θάζε απνζήθεπζεο), 
ρξεζηκνπνηείηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα (Pc) γηα λα θηλήζεη κηα ζεηξά ζπκπηεζηψλ 
νη νπνίνη εγρένπλ αέξα ζε κηα ππφγεηα δεμακελή απνζήθεπζεο. Καηά ηε θάζε 
ηεο ζπκπίεζεο, εηδηθνί ςχθηεο ειαηηψλνπλ ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ εγρεφκελνπ 
αέξα κε απνηέιεζκα λα απμάλνπλ ηελ απφδνζε ηεο ζπκπίεζεο, κεηψλνληαο 
ηνλ απαηηνχκελν φγθν ηεο δεμακελήο απνζήθεπζεο. Καηά ηε ιεηηνπξγία 
εθηφλσζεο (παξαγσγή ελέξγεηαο) ηα παξαγφκελα αέξηα ηεο θαχζεο ηνπ  
ζπκπηεζκέλνπ αέξα κε θπζηθφ αέξην, νδεγνχληαη ζηνπο αεξηνζηξφβηινπο 
(ζπλήζσο δπν βαζκίδσλ) γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ 
ρξεζηκνπνίεζε θπζηθνχ αεξίνπ θαηά ηε θάζε ηεο εθηφλσζεο γίλεηαη γηα 
αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ ζηξνβίισλ. Ζ εθηφλσζε ηνπ αέξα απφ ηε 
δεμακελή απνζήθεπζεο απεπζείαο ζην ζηξφβηιν ρσξίο θαχζε, ζα απαηηνχζε 
πεξηζζφηεξε ξνή αέξα γηα ηελ παξαγσγή ηεο ίδηαο πνζφηεηαο ελέξγεηαο. 
 
 
7.4. Τπάξρνπζα θαη κειινληηθά εξγνζηάζηα CAES 
 
7.4.1. Δξγνζηάζην 290MW ζην Huntorf (Germany) 
 
     Σν εξγνζηάζην ηνπ Huntorf απνηειεί ηελ πξψηε κνλάδα CAES πνπ 
θαηαζθεπάζηεθε παγθνζκίσο. Σν εξγνζηάζην απηφ ζρεδηάζηεθε θαη ρηίζηεθε 
απφ ηελ ΑΒΒ γηα λα παξέρεη ππεξεζίεο black-start ζηηο ππξεληθέο κνλάδεο 
ηεο Βφξεηαο Θάιαζζαο θαζψο θαη γηα θζελή παξαγσγή ηζρχνο. Black-start 
είλαη ε ηθαλφηεηα ελφο εξγνζηαζίνπ λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία κεηά απφ ηελ 
πιήξε απνθνπή ηνπ απφ ην δίθηπν ιφγν θάπνηνπ ζθάικαηνο. Καη επεηδή νη 
ππξεληθέο κνλάδεο απαηηνχλ θάπνηα ηζρχ γηα ζπλερίζνπλ ηε ιεηηνπξγίαο ηνπο 
κεηά απφ κηα πιήξε δηαθνπή, ην εξγνζηάζην ηνπ Huntorf ζα παξείρε ηελ ηζρχ 
απηή εθθίλεζεο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ νινθιεξψζεθε ην 1978. Σν εξγνζηάζην 
απηφ ιεηηνπξγεί επηηπρψο γηα 32 ρξφληα γηα ηελ θάιπςε ησλ αηρκψλ θνξηίνπ 
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θαη γηα ππνζηήξημε πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ ζην ζχζηεκα ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο, πξνθεηκέλνπ λα γεθπξσζεί ην θελφ πνπ δεκηνπξγνχλ ηα αξγήο 
απφθξηζεο εξγνζηάζηα άλζξαθα. Ζ δηαζεζηκφηεηα θαη αμηνπηζηία εθθίλεζεο 
θάλνπλ ηα 90% θαη 99% αληηζηνίρσο.  
 

 
ρ.86 Αεξνπνξηθή ιήςε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο κνλάδαο CAES ηνπ Huntorf 

 
     Γηα ην ιφγν ηνπ φηη ην εξγνζηάζην απηφ ζρεδηάζηεθε αξρηθά γηα ππεξεζίεο 
black-start, ν αξρηθή ηνπ απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα ήηαλ ηθαλή λα παξέρεη 
νλνκαζηηθή ηζρχ γηα δπν ψξεο. ηε ζπλέρεηα, ην εξγνζηάζην απηφ 
ηξνπνπνηήζεθε έηζη ψζηε λα κπνξεί λα παξέρεη νλνκαζηηθή ηζρχ γηα πάλσ 
απφ ηξεηο ψξεο. Οη δπν ππφγεηεο δεμακελέο απνζήθεπζεο πνπ είλαη 
θαηαζθεπαζκέλεο ζε θνηιφηεηεο άιαηνο έρνπλ νιηθή ρσξεηηθφηεηα 310.000 m3 
θαη είλαη ζρεδηαζκέλεο λα ιεηηνπξγνχλ ζε πίεζε απφ 48 έσο 66 bar. Σν 
εξγνζηάζην αλαγθάζηεθε λα ρξεζηκνπνηήζεη ζσιελψζεηο απφ πνιπαζηεξηθά 
εληζρπκέλν πιαζηηθφ (Fiberglass Reinforced Plastic, FRP), ιφγν ηνπ φηη θαηά 
ηελ πξψηε ρξνληά ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνθιήζεθαλ νμεηδψζεηο απφ ηνλ αέξα 
πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηεο απνζήθεο ησλ θνηινηήησλ άιαηνο. Σν ηκήκα 
ζπκπίεζεο παξάγεη 108Kg/sec αέξα, ελψ ην ηκήκα εθηφλσζεο εμάγεη 
417Kg/sec αέξα.  
 
 

7.4.2. Δξγνζηάζην 110MW ζην McIntosh (Alabama) 
 
     Παξφιν πνπ απφ ην 1980 ηξαβνχζε ηελ πξνζνρή ε θαηαζθεπή ελφο 
εξγνζηαζίνπ CAES γηα ηελ παξαγσγή θηελήο ηζρχνο γηα ηε θάιπςε ησλ 
αηρκψλ θνξηίνπ, ρξεηάζηεθαλ λα πεξάζνπλ 11 ρξφληα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο 
πξψηεο κνλάδαο CAES ζηελ Ακεξηθή. Ζ 110MW κνλάδα θαηαζθεπάζηεθε 
απφ ηελ Alabama Electric Cooperative ζηελ θνηιφηεηα άιαηνο ηνπ McIntosh 
ζηε λνηηνδπηηθή Alabama θαη ιεηηνπξγεί εθεί απφ ην 1991. ρεδηάζηεθε γηα λα 
παξέρεη νλνκαζηηθή ηζρχ γηα 26 ψξεο, ρξεζηκνπνηψληαο κηα απνζήθε 
560.000 m3 ε νπνία ιεηηνπξγεί ζε πίεζε απφ 45 έσο 74 bar. 
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ρ.87 Δγθαηαζηάζεηο εξγνζηαζίνπ McIntosh 
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ρ.88 ηξφβηινο εξγνζηαζίνπ McIntosh 
 

 
 
 



 150 

   
ρ.89 χζηεκα ζπκπίεζεο – εμαγσγήο αέξα εξγνζηαζίνπ McIntosh 
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     Σν ζχζηεκα ζπκπίεζεο-εμαγσγήο αέξα ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ McIntosh 
βαζίδεηαη ζε αξζξσηή θαηαζθεπή ηεο Dresser-Rand Company. Ζ αξζξσηή 
θαηαζθεπή έρεη ηα εμήο πιενλεθηήκαηα: 
 
α)πξνζαξκφδεηαη εχθνια ζηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο ηεο κνλάδαο γηα 
κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο 
β)έρεη κηθξφηεξν θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο, κηαο θαη ρξεζηκνπνηεί 
κηθξφηεξα θαη ηππνπνηεκέλα εμαξηήκαηα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά 
γ)παξνπζηάδεη κηθξφηεξν ρξφλν γηα επηζθεπή ή ζπληήξεζε  
δ)παξνπζηάδεη επθνιία ζηε κεηαθνξά 
 
     Σν εξγνζηάζην ηνπ McIntosh ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία κέζα ζε 11 ιεπηά θαη 
βξίζθεη εθαξκνγή απνθιεηζηηθά ζηελ θάιπςε αηρκψλ θνξηίνπ θαηά ηηο 
ρξνληθέο ζηηγκέο φπνπ ε δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εθηνμεχεηαη ζηα χςε. ε 
πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, ε κνλάδα κπνξεί λα ηεζεί ζε πιήξε 
ιεηηνπξγία θαη λα δψζεη ηα 110MW αθφκα θαη ζην κηζφ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 
ην θαλνληθφ.  Ζ κνλάδα δηαζέηεη ζχζηεκα γηα ηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν 
(έσο θαη 90 κίιηα) ηεο ζπκπίεζεο θαη παξαγσγήο.  

 
ρ.90 Υξφλνο εθθίλεζεο θαη ηαρχηεηα ζηξνβίινπ ζπλαξηήζεη ηεο ηζρχο εμφδνπ 

 

     Ζ αμηνπηζηία ηεο κνλάδαο θαηά ηελ εθθίλεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο έθηαζε ην 
100%, κε κέζεο ηηκέο ην 92,1% γηα ηελ εθθίλεζε, ην 96,8% γηα ηε ιεηηνπξγία 
παξαγσγήο θαη ην 99,5% γηα ηε ιεηηνπξγία ζπκπίεζεο θαη απηφ ιφγν θάπνησλ 
απξφβιεπησλ ζθαικάησλ θαηά ηα  πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
 

 
7.4.3. Δξγνζηάζην 2700ΜW ζην Norton (Ohio) 
 
     Σν εξγνζηάζην απηφ ζα θάλεη ρξήζε ελφο αλελεξγνχ νξπρείνπ 
αζβεζηφιηζνπ κε ηθαλφηεηα απνζήθεπζεο 800MW, κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ 
άπμεζή ηεο ζηα 2700MW. Ζ δεμακελή ηεο κνλάδαο απηήο, πνπ ζα είλαη θαη ε 
πξψηε πνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζε έδαθνο ζθιεξψλ βξάρσλ, ζα έρεη 
φγθν 9.600.000 m3 θαη ζα ιεηηνπξγεί ζε πίεζε απφ 55 έσο 110 Bar. ην 
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παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή κηα άπνςε ηνπ 
εξγνζηαζίνπ φηαλ απηφ νινθιεξσζεί. 
 

 
 

ρ.91 Μειινληηθή κνλάδα 2700MW ζην Norton (Ohio) 

 
 

7.4.4. Πξνηεηλόκελν ελεξγεηαθό πάξθν ηεο Iowa 

 
     Ο Iowa Association of Municipal Utilities (IAMU) αλαθνίλσζε ηνλ 
Γεθέκβξην ηνπ 2006 φηη αλαπηχζζεη έλα ζρέδην ην νπνίν ζα έρεη σο ζηφρν ηελ 
δεκηνπξγία κηαο κνλάδαο CAES ηζρχνο 268MW θαη ηελ απεπζείαο ζχλδεζε 
ηεο κε έλα αηνιηθφ πάξθν ηζρχνο 75-100MW. Ζ κνλάδα απηή ζα είλαη ε πξψηε 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί δεμακελή απνζήθεπζεο ζε έδαθνο κε πνξψδε βξάρνπο. 
Ζ κνλάδα απηή ζα έρεη ζπλνιηθή έθηαζε πεξίπνπ 162.000 m2. Μειέηεο 
έδεημαλ φηη ε ηνπνζεζία απηή πιεξεί ηηο αλαγθαίεο απαηηήζεηο θαη έρεη ηελ 
θαηάιιειε δνκή γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο κνλάδαο θαη επηιέρηεθε απφ ηελ ISEP 
αλάκεζα απφ άιιεο 20 ππνςήθηεο ηνπνζεζίεο ηεο Ακεξηθήο. Ζ θαηαζθεπή ηεο 
έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα μεθηλήζεη ην 2009 θαη ε νινθιήξσζή θαη ιεηηνπξγία 
ηεο ην 2011. 

 
ρ.92 Απεηθφληζε κε ππνινγηζηή ηνπ ελεξγεηαθνχ πάξθνπ ηεο Iowa 
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7.4.5. Πξνηεηλόκελεο κνλάδεο CAES ζην Σέμαο 
 
     Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη πνπ θάλνπλ ηελ πεξηνρή ηνπ Σέμαο θαη ηα 
πεξίρσξά ηεο λα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ θαηαζθεπή κνλάδσλ CAES. Ζ ηαρεία 
αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζην Σέμαο θαη ν κεγάινο αξηζκφο θνηινηήησλ 
άιαηνο ζην ππέδαθνο είλαη δπν απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ιφγνπο. Ζ Right 
Energy Storage & Grid Services L.P. έρεη είδε αλαθνηλψζεη ζρέδηα γηα ηελ 
θαηαζθεπή αξθεηψλ κνλάδσλ CAES ζε φιν ην Texas, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
θαη κηαο κνλάδαο ησλ 540MW (4x135MW) ζηε Matagorda Country 
βαζηδφκελε ζηα ζρέδηα ηεο Dresser-Rand (ηνπ έθηηαμε ην ζχζηεκα 
ζπκπίεζεο-εθηφλσζεο ηνπ McIntosh) θαη ρξεζηκνπνηψληαο κηα πξνεγνχκελα 
αλαπηπζζφκελε θνηιφηεηα άιαηνο. Ζ Right Energy Storage εηνηκάδεη άιιεο 
δπν κειέηεο γηα ηελ αμία ησλ ζπζηεκάησλ CAES ζην Σέμαο θαη ηα πεξίγπξα 
ηνπ. Ζ πξψηε αλαιχεη ηελ αλαθνχθηζε θαη νηθνλνκηθά νθέιε ζηε κεηαθνξά 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ CAES 
θαη ε δεχηεξε αλαθέξεη ηα επξχηεξε νηθνλνκηθή επίδξαζε ησλ CAES ζην 
Σέμαο, ηελ Οθιαρφκα θαη ην Νέν Μεμηθφ. 
 
 
7.5. Τπνινγηζκόο ηνπ απαηηνύκελνπ όγθνπ ηεο ππόγεηαο δεμακελήο 
απνζήθεπζεο 
 
     Έλαο βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ελφο ζπζηήκαηνο 
CAES είλαη λα θαηαιάβνπκε πφζε ελέξγεηα κπνξεί λα απνδψζεη (Δgen) αλά 
κνλάδα φγθνπ ηεο δεμακελήο απνζήθεπζεο (Vs). Ζ απνδηδφκελε ειεθηξηθή 
ελέξγεηα απφ ηνλ ζηξφβηιν ιφγν ηεο εθηφλσζεο ησλ παξαγψγσλ ηεο θαχζεο 
ηνπ αέξα κε ηελ θαχζηκε χιε δίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 
 

     dtwmE
totcv

t

Ggen .

0



                (7.1) 

 
φπνπ: εG = βαζκφο απφδνζεο γελλήηξηαο 
          εΜ = βαζκφο απφδνζεο ζηξνβίινπ 
              t = ρξφλνο γηα ηελ επίηεπμε ηεο νλνκαζηηθήο ηζρχο εμφδνπ 

           


m  = παξνρή αεξίσλ θαχζεο 

       wcv.tot = νιηθφ κεραληθφ έξγν αλά κνλάδα κάδαο αέξα παξαγφκελν απφ ηε  
       δηαδηθαζία εθηφλσζεο 
 
     Λφγν ηνπ φηη ηα ζπζηήκαηα CAES πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχλ 
δπν ζηάδηα εθηφλσζεο, ην νιηθφ έξγν κπνξεί λα εθθξαζηεί ζαλ ην άζξνηζκα 
ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ ησλ δπν βαζκίδσλ.  
 

         wcv.tot =  wcv1 +  wcv2            (7.2) 
 
     Ο πξψηνο φξνο αθνξά ην έξγν πνπ παξάγεηαη απφ ην ζηξφβηιν πςειήο 
πίεζεο, θαηά ηελ εθηφλσζε ηνπ αέξα απφ ηελ πίεζε p1 ζηελ είζνδφ ηνπ ζηελ 
πίεζε p2 ζηελ έμνδφ ηνπ, ελψ ν δεχηεξνο φξνο αθνξά ην έξγν πνπ παξάγεηαη 
απφ ην ζηξφβηιν ρακειήο πίεζεο, απφ ηελ εθηφλσζε ηνπ αέξα απφ ηελ πίεζε 
p2 ζηελ είζνδφ ηνπ, ζηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε pat. 
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    wcv.tot =  

patm

p

p

p

vdpvdp

2

2

1

           (7.3) 

 

Θεσξψληαο ηα παξάγσγα ηεο θαχζεο σο ηδαληθφ αέξην θαη αδηαβαηηθή 
εθηφλσζε, ηφηε: 
                                                  p.vk= c    (φπνπ c = ζηαζεξά)    (7.4)      
 
απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη: 
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       (7.5) 

 
φπνπ απφ ηελ (7.3) ζπλεπάγεηαη φηη: 
 

    wcv.tot =  
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           (7.6) 

 
Σν πξψην νινθιήξσκα ηζνχηαη κε: 
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γηα k1=Cp1/Cv1  φπνπ Cp1 είλαη ε εηδηθή ζεξκφηεηα ησλ αεξίσλ ζε ζηαζεξή 
πίεζε θαη Cv1 είλαη ε εηδηθή ζεξκφηεηα ησλ αεξίσλ ζε ζηαζεξφ φγθν γηα ηελ 
πξψηε βαζκίδα, ε πξνεγνχκελε ζρέζε γίλεηαη: 
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Με ηνλ ίδην ηξφπν, ην δεχηεξν νινθιήξσκα γξάθεηαη σο: 
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πλεπψο, ην έξγν απφ ηελ (7.6) ηζνχηαη κε: 
 

    wcv.tot = 
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                   wcv.tot = 
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Ζ νιηθή παξνρή αεξίσλ απφ ηελ θαχζε, κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ ην άζξνηζκα 
ηεο παξνρήο αέξα θαη ηεο παξνρήο θαπζίκνπ. Γειαδή: 
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Ζ ζρέζε (7.1) γξάθεηαη σο:  
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ζεσξψληαο 
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ηφηε ε πξνεγνχκελε ζρέζε γξάθεηαη σο: 
 

dt
p
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7.5.1. Πεξίπησζε 1ε: ζηαζεξή πίεζε δεμακελήο απνζήθεπζεο 
 
     Θεσξψληαο έλα ζχζηεκα CAES κε ζηαζεξή πίεζε ζηελ δεμακελή 
απνζήθεπζεο, φπσο ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα ζε έλα ζχζηεκα κε δεμακελή 

ζε έδαθνο ζθιεξψλ βξάρσλ, ε ξνή αέξα 


A
m  κπνξεί λα εθθξαζηεί σο: 

 

       
t

m
m

A

A

  




    (7.10) 

 
απφ ηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε PV=nRT γηα ηελ δεμακελή απνζήθεπζεο ηζρχεη: 
 

Ps.Vs=n.R.Ts      Ps.Vs=
W

A

M

m
.R.Ts  (7.11) 

φπνπ:     Ps = πίεζε ζηελ δεμακελή απνζήθεπζεο 
               Vs = φγθνο δεμακελήο απνζήθεπζεο 
               Ts = ζεξκνθξαζία αέξα ζηε δεμακελή απνζήθεπζεο 
                R = ζηαζεξά ηδαληθψλ αεξίσλ 
 
Απφ ηελ ζρέζε 7.11 πξνθχπηεη φηη: 
 

A
m  =

s

W

TR

M

.

Ps.Vs.
     (7.12) 

 
ζπλεπψο ε (7.10) γξάθεηαη σο: 
 



A
m  =

tTR
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Ps.Vs.
   (7.13) 

 
Άξα απφ ηελ ζρέζε 7.9, ν ιφγνο απνδηδφκελεο ελέξγεηαο πξνο ηνλ φγθν ηεο 
δεμακελήο είλαη: 
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7.5.2. Πεξίπησζε 2ε: κεηαβιεηή πίεζε ζηε δεμακελή απνζήθεπζεο-
ζηαζεξή πίεζε αεξίσλ ζην ζηξόβηιν 
 
     ηε πεξίπησζε απηή, ζεσξνχκε φηη ε πίεζε ηνπ αέξα Ps απφ ηε δεμακελή 
απνζήθεπζεο ξπζκίδεηαη θαηάιιεια ζηε πίεζε Ρ1 ζηελ είζνδν ηνπ ζηξνβίινπ, 
έηζη ψζηε ε ξνή ησλ αεξίσλ θαη ην απνδηδφκελν έξγν θαηά ηελ εθηφλσζε λα 
είλαη ζηαζεξά. ηελ πεξίπησζε απηή, ε θαζαξή κάδα ηνπ αέξα απφ ηελ 
δεμακελή απνζήθεπζεο είλαη ζπλάξηεζε ηεο πίεζεο απνζήθεπζεο, ε νπνία 
κεηαβάιιεηαη κέζα ζε κηα πεξηνρή Ps1 έσο Ps2. ηελ πεξίπησζε απηή, ε 
ζρέζε 7.8 γξάθεηαη σο: 
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απφ ηηο εμηζψζεηο 7.9 θαη 7.15 ν ιφγνο απνδηδφκελεο ελέξγεηαο πξνο ηνλ 
φγθν ηεο δεμακελήο είλαη: 
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     ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε ηε ζπλάξηεζε ηνπ ιφγνπ Δgen/Vs κε ην 
άλσ φξην ηεο πίεζεο ηεο δεμακελήο απνζήθεπζεο. 

 
ρ.93 ζπλάξηεζε ηνπ ιφγνπ Δgen/Vs κε ην άλσ φξην ηεο πίεζεο ηεο δεμακελήο 

απνζήθεπζεο 
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7.6. Βαζκόο απόδνζεο ζπζηήκαηνο CAES 
 

     Ο βαζκφο απφδνζεο κηαο ζπκβαηηθήο ζεξκηθήο κνλάδαο κπνξεί εχθνια λα 
εμαρζεί απφ ην ιφγν ηεο απνδηδφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνο ηελ 
ζεξκηθή ελέξγεηα ησλ θαπζίκσλ ηνπ. ε έλα ζχζηεκα CAES φκσο, ηα 
πξάγκαηα πεξηπιέθνπλ ιίγν ιφγν ηεο χπαξμεο δπν πνιχ δηαθνξεηηθψλ 
ελεξγεηαθψλ εηζφδσλ. Απφ ηελ κηα πιεπξά ππάξρεη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα 
ηελ θίλεζε ησλ ζπκπηεζηψλ θαη απφ ηελ άιιε ππάξρεη ην πγξφ ή αέξην 
θαχζηκν γηα ηε θαχζε ηνπ αέξα. Γηα ην ιφγν απηφ, πξνθεηκέλνπ λα εμάγνπκε 
κηα ζρέζε πνπ καο δίλεη ην βαζκφ απφδνζεο ελφο ζπζηήκαηνο CAES ζα 
πξέπεη πξψηα λα θάλνπκε κηα κηθξή αλαθνξά ζηηο δπν απηέο παξακέηξνπο. 
 
 
7.6.1. Απόδνζε ζεξκόηεηαο, Heat Rate (HR) 
 
     Ζ απφδνζε ζεξκφηεηαο εF (Heat Rate), αληηπξνζσπεχεη ηελ θαηαλάισζε 
θαπζίκνπ αλά KWh παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ ηε κνλάδα CAES θαη νξίδεηαη 
σο ν ιφγνο ηεο απνδηδφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηα πξνο ηελ ελέξγεηα ηνπ 
θαπζίκνπ (εF=EF/ET). Δμαξηάηαη απφ πνιιέο θαηαζθεπαζηηθέο παξακέηξνπο 
ηνπ ζπζηήκαηνο, κε κεγαιχηεξε επίδξαζε λα παίδεη ε χπαξμε ελφο 
ζπζηήκαηνο αλάλεςεο ζεξκφηεηαο. Σν ζχζηεκα απηφ ζα εθκεηαιιεχεηαη ηελ 
ζεξκφηεηα ησλ θαπζαεξίσλ ηεο θαχζεο πνπ εμέξρνληαη απφ ην ζηξφβηιν 
ρακειήο πίεζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζεξκαλζεί ν αέξαο πνπ βγαίλεη απφ ηε 
δεμακελή. Ζ απφδνζε ζεξκφηεηαο γηα κηα κνλάδα CAES ρσξίο ζχζηεκα 
αλάλεςεο θπκαίλεηαη απφ 5500-6000 KJ/KWh (γηα παξάδεηγκα είλαη 5870 
KJ/KWh γηα ηε κνλάδα ηνπ Huntorf), ελψ γηα κηα κνλάδα κε ζχζηεκα 
αλάλεςεο ζεξκφηεηαο θπκαίλεηαη απφ 4200-4500 kJ/KWh (γηα παξάδεηγκα 
είλαη 4330 KJ/KWh γηα ηε κνλάδα ηνπ McIntosh). Υσξίο ην ζχζηεκα 
αλάλεςεο, ε κνλάδα ηνπ McIntosh ζα είρε πεξίπνπ 22% κεγαιχηεξε 
απφδνζε ζεξκφηεηαο. Γηα ζχγθξηζε, έλαο ζπκβαηηθφο αεξηνζηξφβηινο έρεη 
δηπιάζηα πεξίπνπ θαηαλάισζε (πεξίπνπ 9500 kJ/KWh) ιφγν ηνπ φηη κεγάιν 
κέξνπο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο δαπαλάηαη γηα ηελ θίλεζε ησλ 
ζπκπηεζηψλ. 
 
 
7.6.2. Λόγνο απαίηεζεο ειεθηξηζκνύ, Charging Electricity Ratio  (CER) 
 
     Ζ δεχηεξε παξάκεηξνο πνπ επεξεάδεη ην βαζκφ απφδνζεο ελφο 
ζπζηήκαηνο CAES είλαη ν ιφγνο απαίηεζεο ειεθηξηζκνχ (Charging Electricity 
Ratio, CER). Ο ιφγνο απηφο νξίδεηαη σο ην πειίθν απνδηδφκελεο ελέξγεηαο 
ηεο γελλήηξηαο (ΔΣ) πξνο ηελ ελέξγεηα πνπ απαηηεί ν ζπκπηεζηήο (EΜ) θαη 
θπκαίλεηαη απφ 1,2 έσο 1,8 πεξίπνπ. Ο ιφγνο CER ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο 
απψιεηεο ησλ ζσιελψζεσλ θαη ηεο βαιβίδαο ξχζκηζεο ξνήο, θαζψο επίζεο 
θαη ηνπο βαζκνχο απφδνζεο ζπκπίεζεο θαη εθηφλσζεο. Οη απψιεηεο ξνήο ζηε 
βαιβίδα ξχζκηζεο είλαη ζπλάξηεζε ηεο πεξηνρήο πηέζεσλ ηεο δεμακελήο 
απνζήθεπζεο. Ο βαζκφο απφδνζεο ηνπ ζηξνβίινπ είλαη ζεκαληηθφο θπξίσο 
ζηε βαζκίδα ρακειήο πηέζεσο ιφγν ηεο ρακειήο ζεξκφηεηαο ησλ αεξίσλ ηεο 
θαχζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, αλαπηχζζνληαη ηερληθέο ςχμεο ησλ πξεηπγίσλ ηνπ 
ζηξνβίινπ, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε ζεξκνθξαζία ησλ αεξίσλ ηεο θαχζεο ε 
νπνία ζα βειηηψζεη ην βαζκφ απφδνζεο ηεο βαζκίδαο απηήο. 
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7.6.3. Πξνζεγγίζεηο ηνπ βαζκνύ απόδνζεο ζπζηήκαηνο CAES 
 
     Γηάθνξνη ηχπνη έρνπλ πξνηαζεί γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ βαζκνχ απφδνζεο 
κηαο κνλάδαο CAES. Ζ πηα απιή ζρέζε νξίδεη ην βαζκφ απφδνζεο ζαλ ην 
ιφγν ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ ηε γελλήηξηα (ΔΣ) πξνο ηελ ελέξγεηα γηα 
ηελ θίλεζε ησλ ζπκπηεζηψλ (ΔΜ) ζπλ ηελ ελέξγεηα ηνπ θαπζίκνπ (ΔF). 
  

       
F









       (7.17) 

  
     Σππηθέο ηηκέο ησλ HR θαη CER ίζεο κε 4220 KJ/KWh θαη 1,5 αληίζηνηρα 
δίλνπλ έλα βαζκφ απφδνζεο ηεο ηάμεο ηνπ 54%. Λφγν φκσο ηεο νπζηαζηηθήο 
δηαθνξάο ησλ δπν πνζνηήησλ ελέξγεηαο, ην άζξνηζκά ηνπ είλαη έλαο αξηζκφο 
ρσξίο πξαγκαηηθή ππφζηαζε. Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζνπκε ηελ νιηθή 
ελέξγεηα ηεο εηζφδνπ γηα έλα ζχζηεκα CAES, ζα πξέπεη λα κεηαηξέςνπκε ηηο 
δπν απηέο ελέξγεηεο ζε κηα ηζνδχλακε βάζε ελέξγεηαο. 
 
      Δθθξάδνληαο ηελ ελέξγεηα ηνπ θαπζίκνπ EF σο ειεθηξηθή ελέξγεηα κφλν, 
εηζάγνπκε ην βαζκφ απφδνζεο εRT1 σο:  
 

FNG

RT










.
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       (7.18) 

 
     Ο φξνο εΝG.EF εθθξάδεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ ζα παξήγαγε κηα 
απνκνλσκέλε κνλάδα, ε νπνία ζα ηξνθνδνηνχηαλ κε ηελ ίδηα πνζφηεηα 
ελέξγεηαο ΔF, απφ ην θαχζηκν πνπ ζα ηξνθνδνηνχζε ηελ κνλάδα CAES θαη ε 
νπνία κνλάδα ζα είρε βαζκφ απφδνζεο εNG. 
Γηάθνξεο ηηκέο ηνπ βαζκνχ απφδνζεο εNG έρνπλ ιεθζεί ππφςε απφ 
πξαγκαηηθέο ζεξκηθέο κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ. 
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν βαζκφο απφδνζεο ηεο κνλάδαο CAES θπκαίλεηαη 
κεηαμχ 77% έσο 89% (γηα ηππηθέο ηηκέο ησλ HR θαη CER ίζεο κε 4220 
KJ/KWh θαη 1,5 αληίζηνηρα). 
 
     Αθαηξψληαο απφ ηελ νιηθή παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα ΔΣ ηελ 
ηζνδχλακε ειεθηξηθή ελέξγεηα ηνπ θαπζίκνπ (εΝG.EF), ιακβάλνπκε κηα αθφκα 
πξνζέγγηζε ηνπ βαζκνχ απφδνζεο (εRT2).  
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       (7.19) 

 
     ηε πεξίπησζε πνπ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ησλ ζπκπηεζηψλ ηεο κνλάδαο 
CAES ηελ ηξνθνδνηεί κηα ζεξκηθή κνλάδα βάζεο, ηφηε ηελ ελέξγεηα ΔΜ 
κπνξνχκε λα ηε δηαηξέζνπκε κε ην βαζκφ απφδνζήο ηεο (εΣ) θαη λα πάξνπκε 
έηζη ησλ πξσηαξρηθφ βαζκφ απφδνζεο ηεο κνλάδαο CAES (εΡΔ). Γειαδή: 
 

             
F

PE
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     Θεσξψληαο έλα βαζκφ απφδνζεο ζεξκηθήο κνλάδαο ίζν κε 40% θαη ηηο 
ίδηεο ηππηθέο ηηκέο HR θαη CER φπσο θαη πξηλ, ν βαζκφο απφδνζεο εΡΔ 
κεηαπίπηεη ζηελ ηηκή 35% πεξίπνπ. 
     Μηα επηπιένλ πξνζέγγηζε ηνπ βαζκνχ απφδνζεο, δηνξζψλεη ηελ ελέξγεηα 
ηνπ θαπζίκνπ ΔF βάζε ελφο ζπληειεζηή ιφγνπ θφζηνπο CR (Cost Ratio, CR), 
ν νπνίνο νξίδεηαη σο ν ιόγνο ηεο ηηκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εθηόο αηρκήο, 
πξνο ηελ ηηκή ηνπ θαπζίκνπ. ηελ πεξίπησζε απηή: 
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        (7.21) 

 
     Ο βαζκφο απηφο απφδνζεο δελ αθνξά ηελ γεληθή πεξίπησζε ησλ 
ζπζηεκάησλ CAES αιιά κεηαβάιιεηαη απφ ρψξα ζε ρψξα ιφγν ησλ 
δηαθνξψλ ζηελ ηηκή ηεο ηηκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εθηφο αηρκήο θαη ηελ ηηκή 
ηνπ θαπζίκνπ. 
     Μηα ηειηθή ζρέζε πνπ πεξηγξάθεη ην βαζκφ απφδνζεο κηαο κνλάδαο 
CAES, ζπγθξίλεη ηελ απνδηδφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα ηεο κνλάδαο, κε ηελ 
ειεθηξηθή ελέξγεηα κηαο ζεξκνδπλακηθά ηδαληθήο κνλάδαο CAES, ε νπνία 
ιεηηνπξγεί ζε ζεξκνθξαζία κεηαμχ απηήο ηνπ πεξηβάιινληνο (Σν) θαη κηαο 
κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο (Σmax). ηελ πεξίπησζε απηή ν βαζκφο απφδνζεο 
νξίδεηαη σο: 
 

             
max.

/. TET
FoF

T

REFT

II














        (7.22) 

 
     ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε ζπγθεληξσηηθά ηηο πξνεγνχκελεο 
παξακέηξνπο θαη ηηο αλαθεξφκελεο ηηκέο ηνπο γηα κνλάδα CAES κε θαη ρσξίο 
ζχζηεκα αλάλεςεο ζεξκφηεηαο. 
 

 
ρ.94 παξακέηξνπο θαη ηηο αλαθεξφκελεο ηηκέο ηνπο γηα κνλάδα CAES κε θαη ρσξίο 

ζχζηεκα αλάλεςεο ζεξκφηεηαο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8ν 
 
 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΓΡΟΓΟΝΟ (HYDRICITY) 
 
 
 
8.1. Δηζαγσγή 
 
     Μηα άιιε παξαιιαγή ειεθηξνρεκηθήο απνζήθεπζεο είλαη ε θπςέιε 
θαπζίκσλ. Γεληθά, νη θπςέιεο θαπζίκσλ κεηαηξέπνπλ ηελ απνζεθεπφκελε 
ρεκηθή ελέξγεηα ζε ειεθηξηθή. Απνηεινχληαη απφ δπν ειεθηξφδηα, ηελ άλνδν 
θαη ηε θάζνδν ηα νπνία ρσξίδνληαη κε ειεθηξνιχηε. Ζ θπςέιε θαπζίκσλ είλαη 
ηελ νπζία είλαη κία κπαηαξία πνπ κπνξεί επίζεο λα παξαγάγεη δηθή ηεο ηζρχ 
αλ ηξνθνδνηεζεί κε θαχζηκν. Σέηνηα  θαχζηκα είλαη ην πδξνγφλν, είηε κε ηελ 
θαζαξή κνξθή ηνπ είηε ζε κνξθή πδξνγνλαλζξάθσλ (π.ρ. κεζαλφιε, θπζηθφ 
αέξην ή βελδίλε) απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί αξγφηεξα λα εμαρζεί. Σν πδξνγφλν 
πνπ παξάγεηαη απφ ηε κεηαηξνπή ελφο απφ ηα θαχζηκα πνχ 
πξναλαθέξζεθαλ ή απφ ηελ „αλαλεψζηκα ηξνθνδνηεκέλε‟ ειεθηξφιπζε ηνπ 
λεξνχ, αληηπξνζσπεχεη κία θαηάιιειε απνζήθεπζε ελέξγεηαο. Απηή ε 
απνζεθεπκέλε ελέξγεηα κπνξεί είηε λα ηξνθνδνηήζεη έλα θχηηαξν θαπζίκνπ 
γηα ηελ απεπζείαο κεηαηξνπή ηεο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα είηε λα απνζεθεπηεί 
γηα κεηέπεηηα ρξήζε. 
     Ζ ειεθηξνρεκηθή ελεξγεηαθή κεηαηξνπή ζε έλα θχηηαξν θαπζίκσλ είλαη  
πεξηβαιινληηθά θαζαξή.  Πξψηνλ γηαηί ην θχξην πξντφλ απνβιήησλ είλαη ην 
λεξφ (ην πδξνγφλν αληηδξά ρεκηθά κε ην νμπγφλν ηνπ αέξα γηα λα 
δηακνξθψζεη λεξφ, απειεπζεξψλνληαο ηφληα θαηά ηελ αληίδξαζε) θαη θαηά 
δεχηεξνλ είλαη πνιχ πην  απνδνηηθφηεξν απφ  ην λα θαίγεηαη ζε κία κεραλή 
θαχζεο γηα λα παξάγεη αξρηθά ζεξκηθή ελέξγεηα θαη χζηεξα κεραληθή. Σν 
κπινθ-δηάγξακκα κηαο κνλάδαο απνζήθεπζεο κε πδξνγφλν θαίλεηαη ζην 
παξαθάησ ζρήκα. Δίλαη ιίγν πην πνιχπινθν απφ ηα δηαγξάκκαηα ησλ 
ππφινηπσλ απνζεθεπηηθψλ δηαηάμεσλ κηαο θαη απαηηείηαη μερσξηζηή δηεπαθή 
γηα ηε θφξηηζε θαη εθθφξηηζε. Ο ειεθηξνιχηεο πνπ παξέρεη ην πδξνγφλν θαη ε 
θπςέιε θαπζίκνπ γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Παξφιν πνπ 
είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε αληηζηξεπηέο θπςέιεο γηα λα θάλνπλ θαη 
ηηο δπν εξγαζίεο, είλαη πην νηθνλνκηθφ λα έρνπκε δπν μερσξηζηά 
ππνζπζηήκαηα. 

 
ρ.95 Μπινθ-δηάγξακκα κνλάδαο απνζήθεπζεο κε πδξνγφλν 
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8.2. Απνζήθεπζε πδξνγόλνπ  
 
     θνπφο ησλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο κε πδξνγφλν είλαη ε αμηνπνίεζε 
ηεο εθηφο αηρκήο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή 
πδξνγφλνπ κε ειεθηξφιπζε ηνπ λεξνχ. Σν πδξνγφλν ζηε ζπλέρεηα 
απνζεθεχεηαη ζε πγξή ε αέξηα κνξθή, γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί αξγφηεξα σο 
θαχζηκν απφ ηηο θπςέιεο πδξνγφλνπ. Σα ζπζηήκαηα απηά έρνπλ σο ζηφρν λα 
ζπλδπαζηνχλ κε αηνιηθά πάξθα γηα ηελ απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε πεξηφδνπο 
εθηφο  αηρκήο. Σα ζπζηήκαηα  απηά  κεηνλεθηνχλ  ζηε  κηθξή  απφδνζή  ηνπο   
(πεξίπνπ 35-40%) θαη ζην φηη δελ έρνπλ δνθηκαζηεί ζε εθαξκνγέο ηεο ηάμεο 
ησλ MW (φπσο δειαδή ηα ζπζηήκαηα PHS θαη CAES). 
     Ζ απνζήθεπζε ηνπ πδξνγφλνπ απνηειεζκαηηθά θαη αθίλδπλα απνηειεί 
αθφκε αληηθείκελν έξεπλαο. Σν πδξνγφλν κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζαλ αέξην, 
ζαλ πγξφ αλ ςπρζεί κε θξπνζηαηηθφ ηξφπν ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ 
20°K ή, ζεσξεηηθά, ζαλ ζηεξεφ ζε ζεξκνθξαζία θάησ ησλ  4.2°K. Μπνξεί 
επίζεο λα απνζεθεπηεί ζε ζπλδπαζκφ κε άιια πιηθά σο πδξίδην (έλσζε 
πδξνγφλνπ), ζαλ πδξνγνλάλζξαθαο απφ ηνλ νπνίν κπνξεί λα παξαζθεπαζηεί, 
ζαλ κηα άιιε ρεκηθή νπζία  πινχζηα ζε πδξνγφλν φπσο ε ακκσλία, σο αέξην 
πνπ έρεη πξνζξνθεζεί πάλσ ζε έλα ζηεξεφ πιηθφ ή κέζα ζηα δηάθελα ελφο 
πιηθνχ κε κηθξνπφξνπο. ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε κηα δνθηκαζηηθή 
κνλάδα ειεθηξφιπζεο, γηα ηελ απνζήθεπζε πδξνγφλνπ θαηά ηηο πεξηφδνπο 
εθηφο αηρκήο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζή ηεο γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ ησλ νρεκάησλ 
πδξνγφλνπ ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ ηνπ Palm Springs ηεο Καιηθφξληαο. 
 

 
 
ρ.96 Δγθαηάζηαζε κνλάδαο ειεθηξφιπζεο θνληά ζην αηνιηθφ πάξθν ηνπ Palm 
Springs (California) 
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8.2.1. Τγξή κνξθή 
 
     Ζ πγξή απνζήθεπζε σο θξπνγελέο πγξφ ζα επέθεξε πςειέο ελεξγεηαθέο 
ππθλφηεηεο αιιά ε δηαδηθαζία ξεπζηνπνίεζεο θαη ην επφκελν ζηάδην ηεο 
επαλαθνξάο ζε πγξή κνξθή πξηλ απφ ηε ρξήζε ζα πξφζζεηαλ δαπάλεο θαη 
ζα πεξηιάκβαλαλ ελεξγεηαθέο απψιεηεο κέρξη θαη 30%. Παξφια απηά 
πξσηφηππα νρήκαηα-δεμακελέο ππάξρνπλ ήδε, ελψ κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζην 
ρψξν ηνπ απηνθηλήηνπ ζπλεξγάδνληαη γηα λα εμεηάζνπλ ην πξφβιεκα ηνπ 
πγξνχ πδξνγφλνπ. Δηδηθέο έξεπλεο ζηνρεχνπλ ζην λα κεηψζνπλ ην βάξνο ησλ 
θξπνγνληθψλ δεμακελψλ ζην έλα ηξίην θαη ηα κέρξη ηψξα πνζνζηά εμάηκηζεο 
ζην κηζφ.  
 
 
8.2.2. Αεξηώδεο κνξθή 
 
     Σειεπηαία επίζεο, ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηελ απνζήθεπζε πδξνγφλνπ 
κε ηελ θαλνληθή (ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο) αεξηψδε κνξθή ηνπ, δηαηεξψληαο ην 
ππφ πίεζε κέζα ζηηο δεμακελέο. Έλα γξακκάξην πδξνγφλνπ θαηαιακβάλεη 
φγθν 11 ιίηξσλ θαλνληθά θαη ηφζεο αηκφζθαηξεο πίεζεο πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα επηηεπρζεί κία ρξήζηκε ππθλφηεηα ελέξγεηαο. 
Μέρξη ηψξα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πηέζεηο κέρξη 5000psi (350 αηκφζθαηξεο ή 
bar) θαη πξφζθαηα νη απηνθίλεηεο δεμακελέο 10000psi (700bar) έρνπλ πεηχρεη 
ηελ πηζηνπνίεζε. 
     Λακβάλνληαο ππφςε ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο, νη δεμακελέο πξέπεη λα 
πεξάζνπλ κηα απζηεξή ζεηξά απφ εθξήμεηο, δνθηκέο πίεζεο, ζεξκνθξαζίαο, 
δηάβξσζεο θ.α. Αξθεηνί είλαη εθείλνη πνπ ζεσξνχλ ηελ απνζήθεπζε πδξηδίσλ 
κεηάιισλ πην ειπηδνθφξα απφ ηε ξεπζηνπνίεζε ή απφ ηε δηαηήξεζε ηνπ 
πδξνγφλνπ ππφ πίεζε. Σα πδξίδηα παξάγνληαη κε ηελ επαθή ηνπ αέξηνπ 
πδξνγφλνπ κε ην κέηαιιν θαη ζηε ζπλέρεηα κε ζπκπίεζε ηνπ αεξίνπ, ζε ηηκέο 
πίεζεο φπνπ ην πδξνγφλν ζπκππθλψλεηαη ζηελ ζηεξεά ηνπ κνξθή, 
δηακνξθψλνληαο έλα γλσζηφ πδξίδην κε ην κέηαιιν. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο 
ηεο δηαδηθαζίαο „θφξηηζεο‟ απειεπζεξψλεηαη ζεξκφηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα 
απαηηείηαη ζεξκφηεηα γηα ηελ εμαγσγή πδξνγφλνπ απφ ην πδξίδην.  
     Οη πςειφηεξεο ρσξεηηθφηεηεο πξνζθέξνληαη απφ κέηαιια πνπ 
δηακνξθψλνπλ πδξίδηα ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο (250 – 350°C), αιιά 
παξφκνηεο ζεξκνθξαζίεο απαηηνχληαη γηα λα ειεπζεξψζνπλ μαλά ην πδξνγφλν 
φηαλ ρξεηαζηεί. Απηφ θαζηζηά ην ζχζηεκα αθαηάιιειν γηα πνιιέο εθαξκνγέο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ απηνθίλεηνπ. Γη‟ απηφ νη εξεπλεηέο επηδηψθνπλ 
ηε ρξήζε θξακάησλ θαη άιισλ πιηθψλ πνπ πξνζθέξνπλ απμεκέλα πνζνζηά 
απνξξφθεζεο - απειεπζέξσζεο ζε θαλνληθφηεξεο ζεξκνθξαζίεο θαη πηέζεηο. 
Άιια επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ είλαη ε δπλαηφηεηα λα 
αλαθπθιψλνληαη πνιιέο θνξέο ρσξίο ππνβάζκηζε, λα απνξξνθνχλ κφλν ην 
πδξνγφλνπ ρσξίο ζρεηηθέο αθαζαξζίεο θαη λα είλαη ειέγμηκα ηα πνζνζηά 
απνξξφθεζεο θαη απειεπζέξσζεο. 
    Οξηζκέλα πδξίδηα, φπσο απηά πνπ δηακνξθψλνληαη κε ζίδεξν - ηηηάλην θαη 
ιαλζάλην - θξάκαηα ληθειίνπ, πξνζθέξνπλ πςειή νγθνκεηξηθή απνδνηηθφηεηα 
απνζήθεπζεο αιιά είλαη βαξηά. Τδξίδηα ηνπ καγλεζίνπ, καγλήζην - ληθέιην θαη 
καγλήζην - θξάκαηα ηηηαλίνπ είλαη πνιχ ειαθξχηεξα. 
     Πνιιά ππνζρφκελε είλαη ε πξνζξφθεζε αεξίνπ πδξνγφλνπ απφ ζηεξεφ 
άλζξαθα, έλα πιηθφ πνπ έρεη κηα πνιχ ιεπηή ηδηαίηεξα πνξψδε δνκή ζηελ 
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νπνία νη κπξηάδεο ησλ κνξίσλ πδξνγφλνπ κπνξνχλ λα „απνζεθεπηνχλ‟. Αλ θαη 
ηθαλά λα ζπλαγσληζηνχλ ηελ ππθλφηεηα απνζήθεπζεο ηνπ πγξνχ πδξνγφλνπ, 
ηα ελεξγνπνηεκέλα ζπζηήκαηα άλζξαθα πνπ εξεπλήζεθαλ σο ηψξα 
ρξεηάζηεθαλ πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (πγξνχ αδψηνπ) γηα ηελ 
απνζήθεπζε θαη  ηε δηαηήξεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9ν 
 
 
 
ΤΓΚΡΗΖ ΣΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΩΝ ΚΤΡΗΟΣΔΡΩΝ ΑΠΟΘΖΚΔΤΣΗΚΩΝ 
ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ 
 
 
9.1. ύγθξηζε κε βάζε ηελ ηαρύηεηα εθθόξηηζεο 
 
     Με θξηηήξην ηελ ηαρχηεηα εθθφξηηζεο, πξψηα ζηελ θιίκαθα είλαη ηα 
ππεξαγψγηκα πελία  θαη νη πςειήο ηζρχνο ππθλσηέο κε ρξφλν εθθφξηηζεο 
ιίγα δεπηεξφιεπηα. Ζ ηζρχο ησλ ππθλσηψλ πςειήο ηζρχνο θπκαίλεηαη απφ 
100kW σο 1MW. Με ρξφλν εθθφξηηζεο αξθεηά δεπηεξφιεπηα σο θαη κεξηθά 
ιεπηά αθνινπζνχλ νη πςειήο ηζρχνο ζηξεθφκελεο κάδεο (flywheeels), γηα 
ζπζηήκαηα ηζρχνο απφ 10 σο ιίγεο εθαηνληάδεο kW. ηε ζπλέρεηα 
αθνινπζνχλ κε ηε ζεηξά νη κπαηαξίεο ιηζίνπ-ηφληνο, ληθειίνπ-θαδκίνπ, 
κνιχβδνπ – νμέσο θαη νη πςειήο ελέξγεηαο ππέξ-ππθλσηέο κε ρξφλν 
εθθφξηηζεο αξθεηά ιεπηά σο θαη κία ψξα αληίζηνηρα. Ζ ηζρχο ησλ 
ζπζηεκάησλ κε κπαηαξίεο ιηζίνπ-ηφληνο θπκαίλεηαη απφ 1 σο 100kW, κε 
κπαηαξίεο ληθειίνπ-θαδκίνπ απφ 1kW σο 5MW, κε κπαηαξίεο κνιχβδνπ-
νμέσο απφ 1kW σο 10MW θαη ηέινο γηα ηνπο πςειήο ελέξγεηαο ππέξ-
ππθλσηέο απφ 5 σο 100kW. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ θαη νη καθξάο 
δηάξθεηαο ζηξεθφκελεο κάδεο γηα ζπζηήκαηα ηζρχνο σο θαη 5kW πεξίπνπ. 
ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία κε ρξφλν εθθφξηηζεο ηεο ηάμεσο θάπνησλ σξψλ 
βξίζθνληαη νη κπαηαξίεο κεηάιινπ-αέξνο γηα ζπζηήκαηα ηζρχνο σο 10kW, νη 
κπαηαξίεο ξνήο ZnBr, VRB γηα ζπζηήκαηα ηζρχνο απφ 10kW σο 10MW, ελψ 
ζηελ ίδηα θαηεγνξία γηα ζπζηήκαηα 1GW θαηάιιειε είλαη νη αληιεζηνηακίεπζε 
θαη ηα ζπζηήκαηα ζπκπηεζκέλνπ αέξα.  
 
 
9.2. ύγθξηζε κε βάζε ην θόζηνο εγθαηάζηαζεο αλά κνλάδα 
παξαγόκελεο ελέξγεηαο 
 
     Με θξηηήξην ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο αλά κνλάδα ελέξγεηαο ($/kWh) 
θζελφηεξεο είλαη νη δηαηάμεηο αληιεζηνηακίεπζεο κε 40–100$/kWh, νη 
κπαηαξίεο ξνήο (flow batteries) κε θφζηνο απφ 100–1100$/kWh, νη κπαηαξίεο 
κνιχβδνπ–νμένο κε θφζηνο 200–1000$/kWh, νη κπαηαξίεο ληθειίνπ–θαδκίνπ, 
νη ιηζίνπ–ηφληνο θαη νη καθξάο δηάξθεηαο ζηξεθφκελεο κάδεο κε 800– 
2000$/kWh θαη ζηε ζπλέρεηα νη καθξάο δηάξθεηαο ζηξεθφκελεο κάδεο θαη νη 
πςειήο ηζρχνο ππέξ–ππθλσηέο κε θφζηνο πνπ πιεζηάδεη ηα 10000$/kWh.  
 
     Σα παξαθάησ δηαγξάκκαηα απεηθνλίδνπλ ην θφζηνο ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ 
θαζψο θαη ην εηήζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ δηάθνξσλ 
ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο, αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε εθαξκνγή πνπ 
αλαιακβάλνπλ. Αλαθέξεηαη εδψ φηη νη ηηκέο απηέο αθνξνχλ κνλάδα 
απνζήθεπζεο ησλ 10ΜW κε ηηκή ηνπ δνιαξίνπ απηή ηνπ έηνπο 2003. Οη 
κέζνδνη απνζήθεπζεο πνπ αλαθέξνληαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ είλαη θαη νη 
κνλαδηθέο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ, αιιά νη νηθνλνκηθά πην 
ζπκθέξνπζεο. 
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Πεξίπησζε 1ε. Μηθξήο δηάξθεηαο βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηζρύνο (Short 
Duration Power Quality, SPQ): ε πεξίπησζε απηή αθνξά ηελ αλαθνχθηζε ησλ 
βπζίζεσλ ηάζεσο. αλ αλαθνξά ζεσξνχληαη νη βπζίζεηο ηάζεο δηάξθεηαο 2 
sec πνπ ζπκβαίλνπλ ην πνιχ αλά 1 ψξα, κε ην πνιχ 5 ηέηνηεο βπζίζεηο ηελ 
εκέξα θαη κέγηζην αξηζκφ 100 ηνλ ρξφλν. Μηθξήο δηάξθεηαο βειηίσζε 
πνηφηεηαο ηζρχνο κπνξνχλ λα παξέρνπλ νηθνλνκηθά, θπξίσο νη κνλάδεο ππέξ-
ππθλσηψλ, νη κνλάδεο flywheels, νη κνλάδεο ππεξαγψγηκσλ πελίσλ θαη νη 
κνλάδεο κπαηαξηψλ NaS, NiCd θαη ZnBr. 

 
ρ.97 Οιηθφ θφζηνο ζπγθξηλφκελν κε ηε παξνρή βειηίσζεο πνηφηεηαο κηθξήο 

δηάξθεηαο 

 
Πεξίπησζε 2ε. Μαθξάο δηάξθεηαο βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηζρύνο (Long 
Duration Power Quality, LPQ): ε πεξίπησζε απηή αθνξά ηελ αλαθνχθηζε ησλ 
βπζίζεσλ ηάζεσο κηθξήο δηάξθεηαο SPQ, θαζψο θαη ππνζηήξημε θνξηίνπ γηα 4 
ψξεο, κηα θνξά ην ρξφλν. Μαθξάο δηάξθεηαο βειηίσζε πνηφηεηαο ηζρχνο 
κπνξνχλ λα παξέρνπλ νηθνλνκηθά, θπξίσο νη κνλάδεο κπαηαξηψλ NaS, ZnBr 
θαη VRB. 

 
ρ.98 Οιηθφ θφζηνο ζπγθξηλφκελν κε ηε παξνρή βειηίσζεο πνηφηεηαο κεγάιεο 

δηάξθεηαο 
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Πεξίπησζε 3ε. Επζηάζεηα ηαιαληώζεσλ ηζρύνο (Grid Angular Stability GAS): ε 
πεξίπησζε απηή αθνξά ηελ εμνκάιπλζε ησλ ηαιαληψζεσλ ηζρχνο, εγρένληαο 
ή απνξξνθψληαο ελεξγφ ηζρχ γηα πεξίνδν 1-2 sec. Δπζηάζεηα ηαιαληψζεσλ 
ηζρχνο κπνξνχλ λα παξέρνπλ νηθνλνκηθά, θπξίσο νη κνλάδεο ππέξ-
ππθλσηψλ, νη κνλάδεο ππεξαγψγηκσλ πελίσλ, νη κνλάδεο flywheels θαη νη 
κνλάδεο κπαηαξηψλ, NiCd θαη ZnBr. 

 
ρ.99 Οιηθφ θφζηνο ζπγθξηλφκελν κε ηε παξνρή βειηίσζεο επζηάζεηαο ηαιαληψζεσλ 

 
Πεξίπησζε 4ε. 10 ώξεο ππνζηήξημε θνξηίνπ (10-hr Load Shifting, LS10): ε 
πεξίπησζε απηή αθνξά ηελ αλάιεςε ηνπ θνξηίνπ ηηο ψξεο αηρκήο, γηα 
ζπλνιηθή δηάξθεηα 10 σξψλ. αλ αλαθνξά, ζεσξείηαη φηη ην γεγνλφο απηφ 
γίλεηαη κηα θνξά ηελ εκέξα, 250 θνξέο ην ρξφλν. 10 σξψλ ππνζηήξημε 
θνξηίνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ νηθνλνκηθά, θπξίσο νη κνλάδεο ππέξ-
ππθλσηψλ, νη κνλάδεο ππεξαγψγηκσλ πελίσλ, νη κνλάδεο CAES θαη νη 
κνλάδεο κπαηαξηψλ, NaS θαη VRB. 
 

 
ρ.100 Οιηθφ θφζηνο ζπγθξηλφκελν κε ηε παξνρή 10 hour Load Shifting 
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9.3. ύλνςε 
 
     Ωο πξνο απηέο ηηο θαηεγνξίεο, ηα δηάθνξα απνζεθεπηηθά κέζα έρνπλ 
ηαμηλνκεζεί ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 
 

Π Η Ν Α Κ Α  19 

Γηαηάμεηο πνιύ βξαρππξόζεζκεο απνζήθεπζεο, θαηάιιειεο γηα 
εθαξκνγέο πνηόηεηαο ηζρύνο 

 

ύζηεκα πνιύ 
βξαρππξόζεζκεο  
απνζήθεπζεο  

Κόζηνο 
ηζρύνο (€/kW) 

Κόζηνο 
ελέξγεηαο  
(€/kWh) 

Υσξεηηθόηεηα 
απνζήθεπζεο 
(ρξόλνο) 

Απόδνζε 
κεηαηξνπήο 

SMES 300 72000 Γεπηεξφιεπηα  0,95 

ηξεθφκελεο κάδεο 
(ρακειή ηαρχηεηα) 

280 300 Γεπηεξφιεπηα  0,9 

Μπαηαξίεο 
(κνιχβδνπ-νμένο) 

175 100 – 200  Γεπηεξφιεπηα  0,85 

πκπηεζκέλνο 
αέξαο  

400 10 – 20  Γεπηεξφιεπηα  0,5 – 0,7  

Τπέξ-ππθλσηέο 300 82000 Γεπηεξφιεπηα  0,95 

 

Π Η Ν Α Κ Α  20 

Γηαηάμεηο βξαρππξόζεζκεο απνζήθεπζεο, θαηάιιειεο γηα 
εμνκάιπλζε ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο αηνιηθήο ηζρύνο 

 

ύζηεκα  
βξαρππξόζεζκεο 
απνζήθεπζεο   

Κόζηνο 
ηζρύνο (€/kW) 

Κόζηνο 
ελέξγεηαο  
(€/kWh) 

Υσξεηηθόηεηα 
απνζήθεπζεο 
(ρξόλνο) 

Απόδνζε 
κεηαηξνπήο 

ηξεθφκελεο κάδεο 
(ξπζκηζκέλε 
ηαρχηεηα) 

100 125 Λίγα ιεπηά  0,95 

ηξεθφκελεο κάδεο 
(πςειή ηαρχηεηα) 

25000 350 Λίγα ιεπηά – κία ψξα  0,93 

Μπαηαξίεο 
(κνιχβδνπ-νμένο) 

175 200 Λίγα ιεπηά – κία ψξα 0,85 

πκπηεζκέλνο 
αέξαο  

400 10-20 Λίγα ιεπηά – κία ψξα 0,5-0,7 

 

Π Η Ν Α Κ Α  21 

Γηαηάμεηο κεζνπξόζεζκεο απνζήθεπζεο, θαηάιιειεο γηα 
εμνκάιπλζε ηνπ θνξηίνπ 

 

ύζηεκα  
κεζνπξόζεζκεο 
απνζήθεπζεο  

Κόζηνο 
ηζρύνο 
(€/kW) 

Κόζηνο  
ελέξγεηαο  
(€/kWh) 

Υσξεηηθόηεηα 
απνζήθεπζεο 
(ρξόλνο) 

Απόδνζε 
κεηαηξνπήο 

Μπαηαξίεο 
(κνιχβδνπ-νμένο) 

175 200 Πάλσ απφ 10 ψξεο  0,85 

πκπηεζκέλνο 
αέξαο  

575 2 Πάλσ απφ 10 ψξεο  0,79 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10ν  

 
 
 

ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ 
ΔΛΔΓΚΣΔ FACTS ΚΑΗ ΣΗ ΤΚΔΤΔ CUSTOM POWER 

 
 
 
 
10.1. Ζ αλαγθαηόηεηα ρξήζεο ειεγθηώλ FACTS (ζηε κεηαθνξά) θαη 
ζπζθεπώλ Custom Power (ζηε δηαλνκή) 
 
     Οη βηνκεραλίεο παξαγσγήο ελέξγεηαο παγθνζκίσο, βξίζθνληαη ζήκεξα ζε 
έλα ζηάδην αλαδηνξγάλσζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ζρεδίσλ ηνπο, φζνλ αθνξά 
ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
Γηαηαξαρέο ζηα ζπζηήκαηα απηά φπσο βπζίζεηο θαη αηρκέο ηάζεσο, απξφνπηα 
κεηαβαηηθά θαηλφκελα θαη εκθάληζε αλψηεξσλ αξκνληθψλ πνπ παιαηφηεξα 
πξνυπήξραλ ζε έλαλ κηθξφ βαζκφ, ηψξα απμάλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ εμαηηίαο 
ηεο ιεηηνπξγίαο ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ θνξηίσλ. Μηα βχζηζε ηάζεσο 
ειάρηζησλ millisec κπνξεί λα ζέζεη εθηφο ιεηηνπξγίαο έλα κεγάιν βηνκεραληθφ 
θνξηίν γηα πνιιέο ψξεο. Δπεηδή νη θιαζζηθέο κέζνδνη αληηκεηψπηζεο ησλ 
πξνβιεκάησλ απηψλ, φπσο ε θαηαζθεπή λέσλ γξακκψλ κεηαθνξάο θαη 
δηαλνκήο, ε ρξήζε κεγαιχηεξσλ κεηαζρεκαηηζηψλ θ.η.ι. είλαη αθξηβέο θαη 
ρξνλνβφξεο, νη ειεθηξηθέο εηαηξίεο νδεγνχληαη ζηελ αλεχξεζε κεζφδσλ 
ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ηζρχνο ηα νπνία ζα βειηηψζνπλ ηελ έιεγρν θαη 
απφθξηζε ησλ δηθηχσλ απηψλ. Οη ειεθηξνληθέο απηέο δηαηάμεηο ζην επίπεδν 
κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο νλνκάδνληαη ειεγθηέο FACTS (Flexible 
Alternating-Current Transmission Systems controlers) ελψ ζην επίπεδν ηεο 
δηαλνκήο θαινχληαη  Custom Power Devices.  
     Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην γεγνλφο ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ηεο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ζηνπο θαηαλαισηέο λα 
γίλνπλ νη ίδηνη παξαγσγνί ηζρχνο, δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξν θαη 
κεγαιχηεξν ηνπηθφ έιεγρν ζηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο. Οη ειεγθηέο FACTS θαη νη ζπζθεπέο Custom Power απνηεινχλ κηα 
άκεζε ιχζε έθηαθηεο αλάγθεο, ε νπνία είδε πινπνηείηαη απφ έλαλ κεγάιν 
αξηζκφ βηνκεραληψλ παγθνζκίσο. 
 
 
10.2. Οξηζκνί 
 
     FACTS (Flexible Alternating Current Transmission Systems) φπσο νξίδεη ε 
ΗΔΔΔ είλαη “ac ζπζηήκαηα κεηαθνξάο, ηα νπνία ελζσκαηώλνπλ ειεγθηέο 
ειεθηξνληθώλ ηζρύνο αιιά θαη γεληθόηεξα ζηαηηθνύο ειεγθηέο, γηα λα πξνάγνπλ 
ηνλ έιεγρό ηνπο θαζώο θαη λα απμήζνπλ ηεο ηθαλόηεηα κεηαθνξάο ηνπο”. 
Οκνίσο, έλαο ειεγθηήο FACTS κπνξεί λα νξηζζεί σο “έλα ζύζηεκα 
ειεθηξνληθώλ ηζρύνο ή νπνηνζδήπνηε άιινο ζηαηηθόο εμνπιηζκόο, ν νπνίνο 
κπνξεί λα ειέγρεη κία ή πεξηζζόηεξεο παξακέηξνπο ελόο ζπζηήκαηνο 
κεηαθνξάο”. Οη παξάκεηξνη απηνί κπνξεί λα είλαη ε ζχλζεηε αληίζηαζε ησλ 
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γξακκψλ, ε ηάζε κεηαθνξάο, ε θαζηθή γσλία θ.α. Αξρηθά, απνηεινχληαλ κφλν 
απφ δηαθφπηεο ζπξίζηνξ θαη είραλ ζθνπφ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο αξγνχο 
κεραληθνχο δηαθφπηεο. Οη ζχγρξνλνη ειεγθηέο FACTS ζπλδεφκελνη θαηάιιεια 
ζην δίθηπν κεηαθνξάο κπνξνχλ κφλν λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα αλαθαηεπζχλνπλ 
ηελ δηαζέζηκε ηζρχ θαη ελέξγεηα. Σν ζεκείν πνπ πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε 
εδψ, είλαη φηη ε ρξήζε κφλν ειεγθηψλ FACTS παξέρεη πεξηνξηζκέλεο 
δπλαηφηεηεο, ζε ζρέζε κε ην ζπλδπαζκφ ηνπο κε ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο 
ελέξγεηαο (Energy Storage Systems, ESS). ηε δεχηεξε πεξίπησζε, εθηφο 
ησλ δπν παξαπάλσ ιεηηνπξγηψλ, ν ζπλδπαζκφο ηνπο κπνξεί λα παξέρεη 
αλεμάξηεηε απνξξφθεζε-έγρπζε ελεξγνχ ή άεξγνπ ηζρχνο, νδεγψληαο ζηελ 
επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ θαη ζηνλ πην νηθνλνκηθφ θαη επέιηθην έιεγρν 
ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο. Ζ γεληθή κνξθή ελφο ζπλδπαζκέλνπ ζπζηήκαηνο 
FACTS/ESS θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 
 

 
ρ.101 Γεληθή κνξθή ελφο ζπλδπαζκέλνπ ζπζηήκαηνο FACTS/ESS 

 
     Οη παξαθάησ πίλαθεο ζπγθξίλνπλ ηα νθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ειεγθηψλ 
FACTS κφλσλ ηνπο ζε ζρέζε κε ην ζπλδπαζκφ ηνπο κε ζχζηεκα 
απνζήθεπζεο. 

 
Π Η Ν Α Κ Α  23 

Μόλν ειεγθηήο FACTS (SSSC) SSSC + ESS 

Πεξηνξηζκέλε ππνζηήξημε ηάζεο Πξνεγκέλε ππνζηήξημε ηάζεο 

Έιεγρνο ελεξγνχ ηζρχνο Έιεγρνο ελεξγνχ ηζρχνο 

Καιή επίδξαζε ζηε κεηαβαηηθή 
επζηάζεηα 

Καιή επίδξαζε ζηε κεηαβαηηθή 
επζηάζεηα 

Καιή επίδξαζε ζηελ απφζβεζε 
ηαιαληψζεσλ 

Καιή επίδξαζε ζηελ απφζβεζε 
ηαιαληψζεσλ 

Πεξηνξηζκέλε επίδξαζε ζηελ επζηάζεηα 
ηάζεο 

Βειηίσζε ηεο επζηάζεηαο ηάζεο 

 

Π Η Ν Α Κ Α  22 

Μόλν ειεγθηήο FACTS (StatCom) StatCom + ESS 

Τπνζηήξημε ηάζεο Τπνζηήξημε ηάζεο 

Τπνζηήξημε άεξγνπ ηζρχνο Τπνζηήξημε άεξγνπ ηζρχνο 

Πεξηνξηζκέλε επίδξαζε ζηε κεηαβαηηθή 
επζηάζεηα 

Τπνζηήξημε ελεξγνχ ηζρχνο  

Πεξηνξηζκέλε επίδξαζε ζηελ απφζβεζε 
ηαιαληψζεσλ 

Μεγάιε επίδξαζε ζηελ απφζβεζε 
ηαιαληψζεσλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

κεηαβαηηθήο επζηάζεηαο 
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10.3. Καηεγνξίεο ειεγθηώλ FACTS 
 
     Οη ειεγθηέο FACTS κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ βάζε ησλ πέληε παξαθάησ 
αλεμάξηεησλ ραξαθηεξηζηηθψλ: 
 
α)Δηαζύλδεζε: ν ηξφπνο πνπ ζπλδέεηαη έλαο ηέηνηνο ειεγθηήο ζε έλα ζχζηεκα 
κεηαθνξάο επηδξά άκεζα ζηε κεηαθνξά ελεξγνχ θαη άεξγνπ ηζρχνο, κηαο θαη 
ε ζχλδεζή ηνπ κεηαβάιιεη ηελ ζχλζεηε αληίζηαζε ηεο γξακκήο. Οη ειεγθηέο 
πνπ ζπλδένληαη ζε ζεηξά ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ηεο ελεξγνχ ηζρχνο θαη 
βειηηψλνπλ ηελ επζηάζεηα φζνλ αθνξά ηα κεηαβαηηθά θαηλφκελα. Οη ειεγθηέο 
πνπ ζπλδένληαη παξάιιεια αθνξνχλ ηνλ έιεγρν ηεο άεξγνπ ηζρχνο θαη 
βειηηψλνπλ ηελ δπλακηθή επζηάζεηα. 
     Ζ ΗΔΔΔ δηαθξίλεη ηνπο ειεγθηέο FACTS βάζε ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζήο 
ηνπο κε ην ac ζχζηεκα κεηαθνξάο ζε κηαο ζχξαο (one-port) θαη ζε δπν ζπξψλ 
(two-port). Κάζε κηα απφ ηηο δπν απηέο θαηεγνξίεο, ρσξίδεηαη ζε δπν άιιεο 
ππνθαηεγνξίεο: ζεηξάο θαη παξάιιειε. Βάζε ησλ δπν απηψλ ππνθαηεγνξηψλ, 
νη ειεγθηέο FACTS κπνξνχλ λα αλήθνπλ ζε κηα απφ ηηο παξαθάησ ηξεηο 
νκάδεο:  
 

Π Η Ν Α Κ Α  24 

Καηεγνξίεο ειεγθηώλ FACTS βάζε ηνπ ηξόπνπ δηαζύλδεζήο ηνπο κε ην ac 
ζύζηεκα κεηαθνξάο 

θαηεγνξία ζπκβνιηζκόο 

one-port, series 1S 

one-port, parallel 1P 

two-port 2 

 
β)Μεηαηξνπή: ε κεηαηξνπή είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 
δηαθνπηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηειείηαη ν ειεγθηήο. Ζ κεηαηξνπή κπνξεί λα 
είλαη εμαλαγθαζηηθή (Forced Commutation, FC), φηαλ ν ειεγθηήο ρξεζηκνπνηεί 
δηαθφπηεο GTO ή θπζηθή (Natural Commutation, NC), φηαλ ρξεζηκνπνηεί 
δηαθφπηεο SCR νη νπνίνη ζβήλνπλ φηαλ κεδεληζηεί ην ξεχκα ηνπο (ππάξρνπλ 
φκσο θαη πεξηπηψζεηο πνπ έλα SCR εμαλαγθάδεηαη απφ κηα εμσηεξηθή δηάηαμε 
λα ζβήζεη αθφκε θαη ζε κε κεδεληθφ ξεχκα. Ζ πεξίπησζε απηή 
ζπγθαηαιέγεηαη ζηελ εμαλαγθαζκέλε κεηαηξνπή).  
 

Π Η Ν Α Κ Α  25 

Καηεγνξίεο ειεγθηώλ FACTS βάζε ηνπ ηξόπνπ κεηαηξνπήο 

θαηεγνξία ζπκβνιηζκόο 

Forced Commutation FC 

Natural Commutation NC 

 
γ)Σπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθνπηώλ fs: ε επηινγή ηεο ζπρλφηεηαο 
ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθνπηψλ ηνπ ειεγθηή ζρεηίδεηαη κε ην πνζνζηφ ησλ 
αξκνληθψλ πνπ εηζάγεη απηφο ζην ac ζχζηεκα κεηαθνξάο. Μηα πςειή 
δηαθνπηηθή ζπρλφηεηα εηζάγεη ρακειφ επίπεδν αξκνληθψλ, ελψ φζν 
ρακειψλεη ε ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθνπηψλ ηνπ ειεγθηή, απμάλεηαη ην 
πνζνζηφ ησλ αξκνληθψλ πνπ απηφο εηζάγεη ζην ζχζηεκα κεηαθνξάο.  
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     ηε θπζηθή κεηαηξνπή, ε ζπρλφηεηα ησλ δηαθνπηψλ είλαη ζρεηηθά ρακειή, 
ίζε κε ηε ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο (50 ή 60Hz). Γηα 
λα βειηησζεί ζηελ πεξίπησζε απηή ε ζπκπεξηθνξά ησλ αξκνληθψλ, νη παικνί 
ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθνπηψλ ηξνπνπνηνχληαη θαηάιιεια. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή 
έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο θαηεγνξίαο ζπρλνηήησλ 
δηαθνπήο, ηελ επνλνκαδφκελε κέζε ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο. Σν εχξνο ηεο 
θαηεγνξίαο απηήο είλαη έσο θαη 10 θνξέο πνιιαπιάζην ηεο ζπρλφηεηαο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο (π.ρ. έσο ηα 500Hz γηα ζχζηεκα ησλ 
50Hz). Ζ πςειήο ζπρλφηεηαο ιεηηνπξγία (ζπρλφηεηα > 500 ή 600Hz) 
ρξεζηκνπνηεί δηακφξθσζε πιάηνπο παικψλ (Pulse Width Modulation, PWM). 
Ο παξαθάησ πίλαθαο ρσξίδεη ηνπο ειεγθηέο FACTS ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, βάζε 
ηεο νλνκαζηηθήο ζπρλφηεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθνπηψλ (fs). 
 

Π Η Ν Α Κ Α  26 

Καηεγνξίεο ειεγθηώλ FACTS βάζε ηεο ζπρλόηεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ 
δηαθνπηώλ 

θαηεγνξία ζπκβνιηζκόο 

Low Frequency   [0<fs<fN] LF 

Medium Frequency  [fN <fs<10fN] MF 

High Frequency   [fs > 10fN] HF 

 
δ)Απνζήθεπζε ελέξγεηαο: νη ειεγθηέο FACTS θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα θαη 
κε ην αλ δηαζέηνπλ κνλάδεο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ή φρη. Καη απηφ, γηαηί νη 
ειεγθηέο πνπ πξέπεη λα απνξξνθνχλ ή λα παξέρνπλ ελεξγφ ηζρχ, ρξεηάδνληαη 
κηα κνλάδα απνζήθεπζεο, ε νπνία ζα δηαρεηξίδεηαη ελεξγφ ηζρχ γηα κεξηθά 
δεπηεξφιεπηα. Ο παξαθάησ πίλαθαο δηαθξίλεη ηνπο ειεγθηέο FACTS αλάινγα 
κε ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. 
 

Π Η Ν Α Κ Α  27 

Καηεγνξίεο ειεγθηώλ FACTS βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύλ 

θαηεγνξία ζπκβνιηζκόο 

zero energy storage  ZES 

capacitor energy storage  CES 

battery energy storage  BES 

superconducting energy storage  SES 

external energy source  EES 

 
     Πξηλ ζπλερίζνπκε ηελ αλάιπζε ηεο θαηεγνξίαο απηήο, ζα νξίζνπκε ηνλ 
αδηάζηαην παξάγνληα Ν σο: 
 

   N=E.f/S     (10.1) 
 
Όπνπ: E= δηαζέζηκε απνζεθεπκέλε ελέξγεηα ζηνλ ειεγθηή, f= νλνκαζηηθή 
ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο δηθηχνπ θαη S= νλνκαζηηθή θαηλφκελε ηζρχο ειεγθηή. 
 
Ο παξάγνληαο Ν εθθξάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ θχθισλ ιεηηνπξγίαο πνπ 
απαηηνχληαη γηα λα απνδνζεί απφ ηνλ ειεγθηή ε δηαζέζηκε απνζεθεπκέλε 
ελέξγεηά ηνπ Δ ππφ ηζρχ ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή S. 
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     ηελ θαηεγνξία zero energy storage βξίζθνληαη νη ειεγθηέο πνπ δε 
δηαζέηνπλ κνλάδα απνζήθεπζεο, φπσο ν δηαθνπηηθφο αληηζηάηεο ειεγρφκελνο 
κε ζπξίζηνξ (Σhyristor Controlled Braking Resistor, TCBR). Ζ θαηεγνξία απηή 
πεξηιακβάλεη ειεγθηέο πνπ ζηελ ac πιεπξά ηνπο πεξηιακβάλνπλ επαγσγέο ή 
ρσξεηηθφηεηεο. Οη ειεγθηέο BES έρνπλ θχθιν ηεο ηάμεο ηνπ 2x105 θχθινη. Οη 
ειεγθηέο ΔES ζεσξεηηθά έρνπλ Ν  . 

Ο παξαθάησ πίλαθαο ηαμηλνκεί ηνπο ειεγθηέο FACTS αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ 
Ν. 
 

Π Η Ν Α Κ Α  28 

Καηεγνξίεο ειεγθηώλ FACTS βάζε ηνλ αξηζκό Ν 

θαηεγνξία Αξηζκόο Ν (ζπκβνιηζκόο) 

ZES 0<Ν<1 

CES 1<Ν<50 

BES-SES 50<N<200.000 

EES N>200.000 

 
ε)DC είζνδνο: νη ειεγθηέο FACTS ρσξίδνληαη επίζεο ζε δπν θαηεγνξίεο, 
αλάινγα κε ην αλ δηαζέηνπλ ή φρη κηα dc είζνδν. Αλ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 
πνπ δε δηαζέηνπλ dc είζνδν, ηφηε ηα ζηνηρεία ηνπο ζρεηίδνληαη κε ac κφλν 
ηάζεηο θαη ξεχκαηα. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη ειεγθηέο SVC (Static 
VAR Compensator) θαη νη TCSC (Thyristor Controlled Series Capacitor). Ζ 
άιιε θαηεγνξία, πνπ είλαη θαη ε πην πξφζθαηα αλαπηπγκέλε, πεξηιακβάλεη 
ηνπο ειεγθηέο εθείλνπο ζηνπο νπνίνπο κεηαμχ ηνπ ac ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο 
θαη ηεο dc εηζφδνπ ππάξρνπλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη ac/dc κεηαηξνπείο. ηελ 
θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη ειεγθηέο SSC (Static Synchronous Compensator) 
θαη νη SSSC (Static Synchronous Series Compensator). 
 

Π Η Ν Α Κ Α  29 

Καηεγνξίεο ειεγθηώλ FACTS βάζε ηελ ύπαξμε dc πόξηαο 

θαηεγνξία ζπκβνιηζκόο 

dc port employed DC 

no dc port employed NDC 

 
 
10.4. Κσδηθνπνίεζε θαη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ειεγθηώλ 
FACTS 
 
     Σν φλνκα ελφο ειεγθηή FACTS απνηειείηαη απφ πέληε ηκήκαηα, φζα 
δειαδή θαη παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. Κάζε ηκήκα ηνπ νλφκαηφο ηνπ, 
πεξηγξάθεη ζε πνηα ππνθαηεγνξία ηνπ θάζε ελφο απφ ηα πέληε 
ραξαθηεξηζηηθά αλήθεη ν ειεγθηήο απηφο. Οη ζπκβνιηζκνί ηεο θάζε 
ππνθαηεγνξίαο δίλνληαη ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο. 
 

ηκήκα1-ηκήκα2-ηκήκα3-ηκήκα4-ηκήκα5 

 
     πλνιηθά, βάζε φισλ ησλ ππνθαηεγνξηψλ, κπνξνχλ λα ζρεκαηηζηνχλ 180 
ζπλδπαζκνί. ηελ πξάμε, θάπνηνη απφ απηνχο είλαη απίζαλν ή αδχλαην λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ. Παξαθάησ, ζα δνχκε έμη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 
ειεγθηψλ FACTS, νη νπνίνη θαιχπηνπλ ζρεδφλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζηε 
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πξάμε. Σα παξαδείγκαηα Α θαη Β αθνξνχλ ειεγθηέο one-port, parallel (1P), ηα 
παξαδείγκαηα C θαη D αθνξνχλ ειεγθηέο one-port, series (1S) θαη ηα 
παξαδείγκαηα Δ θαη F αθνξνχλ ειεγθηέο two-port (2). 
 
A) Static VAR Compensator (SVC): ν ειεγθηήο απηφο απνηειείηαη απφ έλαλ 
ππθλσηή, παξάιιεια ζπλδεδεκέλν ζε έλαλ αλνξζσηή κε ζπξίζηνξ. Οη SVC 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζηαζεξνπνίεζε ηάζεο δπγψλ θαη βειηίσζε ηεο 
απφζβεζεο ησλ δπλακηθψλ ηαιαληψζεσλ ζε έλα ζχζηεκα κεηαθνξάο. Πνιινί 
ηέηνηνη ειεγθηέο θαηαζθεπάδνληαη απφ ην 1970. Έρνπλ κηα απιή είζνδν ε 
νπνία ζπλδέεηαη κε ην ac ζχζηεκα κεηαθνξάο (άξα ε νλνκαζία ηνπ ηκήκαηνο 
1 ηνπ ειεγθηή απηνχ είλαη 1Ρ), ρξεζηκνπνηνχλ SCR, δειαδή είλαη Natural 
Commutation (άξα ε νλνκαζία ηνπ ηκήκαηνο 2 ηνπ ειεγθηή απηνχ είλαη ΝC), 
έρνπλ ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ίζε κε απηή ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο (άξα ε 
νλνκαζία ηνπ ηκήκαηνο 3 ηνπ ειεγθηή απηνχ είλαη LF), είλαη Zero Energy 
Storage (άξα ε νλνκαζία ηνπ ηκήκαηνο 4 ηνπ ειεγθηή απηνχ είλαη ZES) θαη 
ηέινο δελ έρνπλ dc είζνδν (άξα ε νλνκαζία ηνπ ηκήκαηνο 5 ηνπ ειεγθηή απηνχ 
είλαη NDC). πλεπψο ε ηειηθή νλνκαζία ηνπ ειεγθηή απηνχ βάζε ησλ 
πξνεγνχκελσλ είλαη: 
 
Static VAR Compensator: 1P-NC-LF-ZES-NDC 
 
Σν παξαθάησ ζρήκα δείρλεη έλαλ SVC ειεγθηή FACTS. 

 
ρ.102 SVC ειεγθηήο FACTS 

 

B) Static Synchronous Compensator (SSC): Ολνκάδνληαη θαη ειεγθηέο 
StatCom. Oη ειεγθηέο απηνί απνηεινχληαη απφ έλαλ voltage source converter 
ν νπνίνο ζπλδέεηαη κέζν ηνπ δηθηχνπ κε έλαλ κεηαζρεκαηηζηή θαη κπνξεί λα 
παξέρεη ζε απηφ άεξγν ξεχκα. Έρνπλ κηα απιή είζνδν ε νπνία ζπλδέεηαη κε 
ην ac ζχζηεκα κεηαθνξάο (άξα ε νλνκαζία ηνπ ηκήκαηνο 1 ηνπ ειεγθηή απηνχ 
είλαη 1Ρ), είλαη Forced Commutation (άξα ε νλνκαζία ηνπ ηκήκαηνο 2 ηνπ 
ειεγθηή απηνχ είλαη FC), έρνπλ πςειή ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο (άξα ε νλνκαζία 
ηνπ ηκήκαηνο 3 ηνπ ειεγθηή απηνχ είλαη ΖF), δηαζέηνπλ κνλάδα απνζήθεπζεο 
(άξα ε νλνκαζία ηνπ ηκήκαηνο 4 ηνπ ειεγθηή απηνχ είλαη κπνξεί λα είλαη CES, 
BES, SES θ.α.) θαη ηέινο έρνπλ dc είζνδν (άξα ε νλνκαζία ηνπ ηκήκαηνο 5 
ηνπ ειεγθηή απηνχ είλαη DC). πλεπψο ε ηειηθή νλνκαζία ηνπ ειεγθηή απηνχ 
είλαη: 
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Static Synchronous Compensator: 1P-FC-HF-CES-DC 
 
Σν παξαθάησ ζρήκα δείρλεη έλαλ SSC ειεγθηή FACTS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ρ.103 SSC ειεγθηή FACTS 

 
C) Thyristor Controlled Series Capacitor (TCSC): νη ειεγθηέο απηνί 
απνηεινχληαη απφ κηα δηάηαμε απνζήθεπζεο κε ππθλσηή, παξάιιεια 
ζπλδεδεκέλε κε έλαλ αλνξζσηή κε ζπξίζηνξ θαη ηνπνζεηνχληαη ζε ζεηξά ζε 
κηα γξακκή κεηαθνξάο. Μπαίλνληαο ζε κηα γξακκή κεηαθνξάο, κεηαβάιινπλ 
ηελ ζχλζεηε αληίζηαζή ηεο κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηελ ελεξγφ ηζρχ ηεο. Έρνπλ 
κηα απιή είζνδν ε νπνία ζπλδέεηαη ζε ζεηξά κε ην ac ζχζηεκα κεηαθνξάο 
(1S), ρξεζηκνπνηνχλ SCR, (ΝC), έρνπλ ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ίζε κε απηή 
ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο (LF), είλαη Zero Energy Storage (ZES) θαη ηέινο δελ 
έρνπλ dc είζνδν (NDC). Ζ ηειηθή νλνκαζία ηνπ ειεγθηή απηνχ βάζε ησλ 
πξνεγνχκελσλ είλαη: 
 
Thyristor Controlled Series Capacitor: 1S-NC-LF-ZES-NDC 
 

 
ρ.104 TCSC ειεγθηήο FACTS 

 
D) Static Synchronous Series Compensator (SSSC): νη ειεγθηέο απηνί είλαη 
ζχγρξνλεο γελλήηξηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ ελ ζεηξά αληηζηαζκηζηέο κε ηελ 
ηάζε εμφδνπ ηνπο λα ξπζκίδεηαη αλεμάξηεηα απφ ην ξεχκα ηεο γξακκήο 
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κεηαθνξάο. θνπφο ηνπο είλαη λα κεηψζνπλ ή λα απμήζνπλ ηελ άεξγν 
ζπληζηψζα ηεο ηάζεο ηεο γξακκήο, ξπζκίδνληαο έηζη θαη ηε κεηαθεξφκελε 
ηζρχ ηεο. Έρνπλ κηα απιή είζνδν ε νπνία ζπλδέεηαη ζε ζεηξά κε ην ac 
ζχζηεκα κεηαθνξάο (1S), είλαη Forced Commutation (FC), έρνπλ πςειή 
ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο (ΖF), δηαζέηνπλ κνλάδα απνζήθεπζεο κε ππθλσηή 
(CES.) θαη ηέινο έρνπλ dc είζνδν (DC). πλεπψο ε ηειηθή νλνκαζία ηνπ 
ειεγθηή απηνχ είλαη: 
 
Static Synchronous Series Compensator: 1S-FC-HF-CES-DC 
 

 
ρ.105 SSSC ειεγθηήο FACTS 

 

E) Interphase Power Controller (IPC): είλαη δπν εηζφδσλ ειεγθηέο πνπ 
ζπλδένληαη ζε ζεηξά κε κηα γξακκή κεηαθνξάο, γηα ηνλ αλεμάξηεην έιεγρν 
ελεξγνχ θαη άεξγνπ ηζρχνο. Απνηεινχληαη απφ δπν θιάδνπο. Έλαλ επαγσγηθφ 
θαη έλαλ ρσξεηηθφ. Ο έιεγρνο ηεο ηζρχνο γίλεηαη κε ηε κεραληθή ή ειεθηξηθή 
κεηαβνιή ησλ ζχλζεησλ αληηζηάζεσλ ησλ δπν απηψλ θιάδσλ. Μπνξεί λα 
ξπζκηζηεί ηφζν ε πνζφηεηα φζν θαη ε θαηεχζπλζε ηεο ελεξγνχ ηζρχνο. Έρνπλ 
δπν εηζφδνπο (2), είλαη Natural Commutation (NC), έρνπλ ρακειή ζπρλφηεηα 
ιεηηνπξγίαο (LF), δελ δηαζέηνπλ κνλάδα απνζήθεπζεο (ΕES.) θαη ηέινο δελ 
έρνπλ dc είζνδν (ΝDC). πλεπψο ε ηειηθή νλνκαζία ηνπ ειεγθηή απηνχ είλαη: 
 
Interphase Power Controller: 2-NC-LF-ZES-NDC 
 
Σν παξαθάησ ζρήκα δείρλεη έλαλ ειεγθηή IPC. 

 
ρ.106 IPC ειεγθηήο FACTS 
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F) Unified Power Flow Controller (UPFC):νη ειεγθηέο απηνί είλαη ζηελ νπζία ν 
ζπλδπαζκφο ελφο ειεγθηνχ SSC θαη ελφο SSSC, νη νπνίνη κνηξάδνληαη έλαλ 
θνηλφ dc δίαπιν. Οη ειεγθηέο απηνί ειέγρνπλ ηφζν ηελ ελεξγφ φζν θαη ηελ 
άεξγν ηζρχ ηεο γξακκήο. Μπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηαπηφρξνλα φιεο ηηο 
ειεθηξηθέο παξακέηξνπο ελφο ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο. Έρνπλ δπν ζχξεο (κία 
ζπλδέεηαη ζε ζεηξά κε ηε γξακκή κεηαθνξάο θαη ε άιιε παξάιιεια κε ην 
δπγφ) (2), είλαη Forced Commutation (FC), έρνπλ πςειή ζπρλφηεηα 
ιεηηνπξγίαο (ΖF), δηαζέηνπλ κνλάδα απνζήθεπζεο κε ππθλσηή (CES.) θαη 
ηέινο έρνπλ dc είζνδν (DC). πλεπψο ε ηειηθή νλνκαζία ηνπ ειεγθηή απηνχ 
είλαη: 
 
Unified Power Flow Controller: 2-FC-HF-CES-DC 
 
Σν παξαθάησ ζρήκα δείρλεη έλαλ ειεγθηή UPFC. 

 
ρ.107 UPFC ειεγθηήο FACTS 

 
Απφ ηνπο έμη απηνχο βαζηθνχο ειεγθηέο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δπν 
νκάδεο: 
 
i) νκάδα ηχπνπ   S1- NC - LF- ZES - NDC  κε   S1  {1P, 1S, 2} 
ii) νκάδα ηχπνπ   S1- FC- HF -S4- DC: κε S1 {1P, 1S, 2} θαη S4  {CES, 
BES, SES, EES} 
 
ηνπο παξαθάησ πίλαθεο βιέπνπκε βαζηθνχο ειεγθηέο θαη εθαξκνγέο ηνπο, 
αλάινγα κε ην πψο ζπλδένληαη ζηε γξακκή κεηαθνξάο. 
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10.5. Βειηίσζε ηεο κεηαβαηηθήο επζηάζεηαο ΖΔ, από ηελ ελζσκάησζε 
ειεγθηώλ FACTS ζε SMES ζπζηήκαηα 
 
     ηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο ζα δνχκε ηα νθέιε ζε έλα ζχζηεκα 
κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, απφ ηελ ελζσκάησζε ελφο  160MVAR 
SSC ειεγθηή ζε έλα 100MJ, 96MW (24KV dc interface) SMES ζχζηεκα. 
Αξρηθά, γίλεηαη κηα πεξηγξαθή ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ην 
ζχζηεκα (ac ζχζηεκα κεηαθνξάο, SMES, FACTS) θαη ζηε ζπλέρεηα κειεηάηαη 
ε επίδξαζή ηνπ ειεγθηή κε ην SMES ζχζηεκα ζε ζρέζε κε ηελ δπλακηθή  
απφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο. Ζ απφθξηζε ελεξγνχ θαη άεξγνπ 
ηζρχνο ηνπ ελζσκαησκέλνπ ζπζηήκαηνο FACTS/SMES ζε ζρέζε κε ηηο 
ηαιαληψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο, κειεηάηαη κε ην πξφγξακκα 
κεηαβαηηθψλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θαηλνκέλσλ PSCAD/EMTDC θαη 
παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα. Απφ ηα απνηειέζκαηα απηά ζα δνχκε φηη ε 
ελζσκάησζε FACTS/SMES νδεγεί ζε βειηίσζε ηεο επζηάζεηαο ησλ 
ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο, πεξηνξίδνληαο ηηο κεηαβαηηθέο ηαιαληψζεηο θαη 
βειηηψλνληαο ην επίπεδν ηεο ηάζεο ζηα δηάθνξα ζεκεία ηνπ. 
 
 
10.5.1. Πεξηγξαθή ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
 
10.5.2. Σν AC ζύζηεκα κεηαθνξάο 
 
     Σν ηζνδχλακν κνληέιν ηνπ ac ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
ζε απηή ηε κειέηε θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Δίλαη έλα ζχζηεκα δπν 
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κεραλψλ, κε ηε κηα κεραλή λα εμνκνηψλεηαη δπλακηθά ψζηε λα κπνξεί λα 
επηδείμεη ηελ εκθάληζε ησλ δπλακηθψλ ηαιαληψζεσλ. Οη δπλακηθέο 
ηαιαληψζεηο εμνκνηψλνληαη κε ηε δεκηνπξγία ελφο ηξηθαζηθνχ ζθάικαηνο ζην 
κέζν κηαο απφ ηηο ηξεηο γξακκέο ηνπ δίαπινπ D (δείηε ίδην ζρήκα). Ο δίαπινο 
πνπ ζπλδέεη ην FACTS/SMES κε ην δίθηπν κεηαθνξάο ιέγεηαη StatCom 
terminal bus. Ζ ζέζε ηνπ δίαπινπ απηνχ επηιέγεηαη λα είλαη είηε ν δίαπινο Α 
είηε ν Β. 
  

 
ρ.108 Ηζνδχλακν θχθισκα ac ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο 

 
 
10.5.3. Ο FACTS ειεγθηήο 
 
     αλ ειεγθηήο FACTS γηα ηελ εθαξκνγή απηή ρξεζηκνπνηείηαη έλαο 
ειεγθηήο Static Synchronous Compensator (SSC ή StatCom). Ο StatCom 
ειεγθηήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 
Απνηειείηαη δπν, έμη παικψλ GTOs Voltage Sourse Converters (VCS). Οη 
VSC ζπλδένληαη κε ην ζχζηεκα κεηαθνξά κέζν δπν 80MVA κεηαζρεκαηηζηψλ 
δεχμεο. ηελ dc πιεπξά ηνπ StatCom ππάξρεη έλαο ππθλσηήο δεχμεο κε ηηκή 
10mF, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπκε εμνκάιπλζε ηεο ηάζεο ζηνλ ηεξκαηηθφ 
δίαπιν. Γεληθά, ε ζχλδεζε ελφο GTO converter ζε κηα γξακκή κεηαθνξάο 
ιεηηνπξγεί ζαλ κηα ελαιιαζζφκελε πεγή ηάζεο, ε νπνία είλαη ζε θάζε κε ηελ 
ηάζε ηεο γξακκήο. Αλάινγα ηεο παξαγφκελεο ηάζε απφ ηνλ converter, 
κπνξεί λα επηηεπρζεί κηα επαγσγηθή ή ρσξεηηθή ιεηηνπξγία. Απφ ηελ άιιε 
πιεπξά, ε ρξήζε ηνπ dc ππθλσηή δεχμεο βνεζάεη ζηελ επίηεπμε ηζνξξνπίαο 
κεηαμχ ηεο ζηηγκηαίαο ηζρχο εμφδνπ θαη εηζφδνπ ηνπ converter. Σα κεγέζε ησλ 
αληηζηάζεσλ, ησλ επαγσγψλ θαη ησλ ρσξεηηθνηήησλ είλαη ζε Ohm, Henry θαη 
κFarad αληίζηνηρα. 
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ρ.109 Κχθισκα ειεγθηή  
 

     Ζ θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ ειεγθηή είλαη ν έιεγρνο ηεο άεξγνπ ηζρχνο θαη 
ηάζεο ζην ζεκείν ζχλδεζήο ηνπ κε ην ζχζηεκα κεηαθνξάο. Σα ζήκαηα 
ειέγρνπ  είλαη ε κεηξνχκελε εγρεφκελε άεξγνο ηζρχο ηνπ StatCom (SQstat), νη 
πνιηθέο θαη νη αλά κνλάδα ηηκέο ηάζεσλ Va, Vb, Vc ζηνπο ηεξκαηηθνχο 
αθξνδέθηεο. Οη αλά κνλάδα ηηκέο ησλ ηάζεσλ ζπγθξίλνληαη κε ηε κνλάδα 
βάζεο 1pu. Ζ δηαθνξά ησλ ηάζεσλ απηψλ εληζρχεηαη, πξνθεηκέλνπ λα 
δεκηνπξγεζεί έλα άεξγν ξεχκα αλαθνξάο, ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζηελ άεξγν 
ηζρχ αλαθνξάο ε νπνία ζα ζπγθξηζεί κε ηελ SQstat. Σν ζήκα πνπ πξνθχπηεη 
απφ ηε δηαθνξά ησλ δπν απηψλ άεξγσλ ηζρχσλ εληζρχεηαη θαη καδί κε ην 
ζήκα απφ ηε δηαθνξά θάζεο κεηαμχ ηεο ηάζεο ησλ ηεξκαηηθψλ αθξνδεθηψλ 
θαη ηεο ηάζεο πνπ ηξνθνδνηεί ν ειεγθηήο, πεξλάλε απφ έλα θιεηζηφ βξφρν 
ειέγρνπ θάζεο. Ζ δηαθνξά θάζεο πνπ πξνθχπηεη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 
δεκηνπξγία ζπγρξνληζκέλσλ παικψλ. Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζεκάησλ ησλ 
δπν converters θαζηθή ηάζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ converter πνπ ζπλδέεηαη 
ζην κεηαζρεκαηηζηή αζηέξα-ηξίγσλν, ελψ πνιηθή ηάζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην 
κεηαζρεκαηηζηή αζηέξα-αζηέξα. Σν κνληέιν θαη θχθισκα ειέγρνπ ησλ 
converters πάξζεθε ελ κέξεη απφ έηνηκα παξαδείγκαηα ησλ παθέησλ 
PSCAD/EMTDC, θάλνληαο θάπνηεο αιιαγέο γηα ηε πξνζαξκνγή ηνπο ζηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ 
αιιαγέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηηκψλ ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ θαη ηνπ dc 
ππθλσηή, θαζψο θαη ε πξνζζήθε ηνπ βξφρνπ ειέγρνπ ηάζεο γηα ηε 
παξαγσγή ηεο άεξγνπ ηζρχνο αλαθνξάο. 
 
 
10.5.4. Ο dc-dc Chopper θαη ην SMES πελίν 
 
     Έλαο δπν επηπέδσλ ηξηθαζηθφο dc-dc Chopper ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 
εθαξκνγή απηή. Σα ζήκαηα ζηηο πχιεο ησλ GTO είλαη ηεηξάγσλνη παικνί κε 
ειεγρφκελν θχθιν ιεηηνπξγίαο (d). Ζ κέζε ηεο ηηκή ηεο ηάζεο ηνπ SMES 
πελίνπ (VSMES-av) ζπλδέεηαη κε ηελ dc ηάζε εμφδνπ ηνπ StatCom (Vdc-av) 
ζχκθσλα κε ηε παξαθάησ ζρέζε: 
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      VSMES-av = (1 – 2.d).Vdc-av       (10.2) 

 

     Απφ ηε ζρέζε απηή πξνθχπηεη φηη γηα d=0,5, ε ηάζε ζην πελίν είλαη ίζε κε 
κεδέλ (ην πελίν δηαξξέεηε απφ έλα ζηαζεξφ ξεχκα), δειαδή δελ ππάξρεη 
κεηαθνξά ελέξγεηαο (θαηάζηαζε αλακνλήο). Φαίλεηαη επίζεο φηη ην πελίν 
εηζέξρεηαη ζε θαηάζηαζε θφξηηζεο ή εθθφξηηζεο, φηαλ ν θχθινο ιεηηνπξγίαο d 
είλαη κηθξφηεξνο ή κεγαιχηεξνο ηνπ 0,5. Γηα d<0,5 ε VSMES-av είλαη ζεηηθή 
(θαηάζηαζε θφξηηζεο), ελψ γηα d>0,5 ε VSMES-av είλαη αξλεηηθή (θαηάζηαζε 
εθθφξηηζεο). Πξνζαξκφδνληαο ηψξα ηνλ θχθιν ιεηηνπξγίαο  ησλ παικψλ ησλ 
GTO, πεηπραίλνπκε έιεγρν ηεο θφξηηζεο-εθθφξηηζεο. 
     Σξεηο κεηξήζεηο ρξεηάδνληαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θχθινπ ιεηηνπξγίαο. Ζ κηα 
είλαη ην ξεχκα ηνπ πελίνπ (CISMES), ε δεχηεξε είλαη ε ελεξγφο ηζρχο ζηνπο 
ηεξκαηηθνχο αθξνδέθηεο ηνπ StatCom (SPmeas) θαη ε ηξίηε είλαη ε dc ηάζε ζηα 
άθξα ηνπ ππθλσηή δεχμεο (dcvolt). To SMES πελίν θνξηίδεηαη αξρηθά απφ έλα 
πξψην θχθισκα έιεγρνπ θαη ν θχθινο ιεηηνπξγίαο ηνπνζεηείηαη ζην 0,5 φηαλ 
θηάζνπκε ζην επηζπκεηφ επίπεδν. Έλα δεχηεξν θχθισκα ειέγρνπ ξπζκίδεη 
ηελ απνδηδφκελε ηζρχ ηνπ πελίνπ, αλάινγα κε ηηο αιιαγέο ζηελ ελεξγφ ηζρχ 
ησλ ηεξκαηηθψλ αθξνδεθηψλ ηνπ StatCom. Οη αιιαγέο απηέο κεηαθξάδνληαη 
ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ θχθινπ ιεηηνπξγίαο, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ 
ειέγρεη ηελ ηάζε θαηά κήθνο ηνπ πελίνπ θαη ζπλεπψο ηελ ελεξγφ ηζρχ πνπ 
απηφ ζα αληαιιάζζεη κε ην ac ζχζηεκα. 
 
 
10.5.5. Τπό κειέηε πεξηπηώζεηο 
 
     Πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ηα πξαγκαηηθά νθέιε ηνπ ζπλδπαζκνχ 
FACTS/SMES, δηάθνξεο πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγίαο εμνκνηψζεθαλ. Απηέο είλαη 
νη εμήο: ιεηηνπξγία ρσξίο FACTS/SMES, ιεηηνπξγία κφλν κε FACTS ζην 
δίαπιν Β, ιεηηνπξγία κε FACTS/SMES ζην δίαπιν Β, ιεηηνπξγία κε 
FACTS/SMES  ζην δίαπιν Α. ε θάζε πεξίπησζε, γηα ηελ εμνκνίσζε ησλ 
δπλακηθψλ ηαιαληψζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ηξηθαζηθφ ζθάικα ζην δίαπιν 
D ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρήκαηνο ηνπ ac ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο. ε φια ηα 
παξαθάησ ζρήκαηα ην ρξνληθφ βήκα είλαη 0,001sec. Σν ζθάικα 
δεκηνπξγήζεθε ηε ρξνληθή ζηηγκή 3,1sec θαη θαζαξίζηεθε κεηά απφ 0,15sec. 
 
 
 



 183 

 
 

 
ρ.110 Οη ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο  
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     Παξαηεξνχκε φηη ζηε πξψηε πεξίπησζε, ρσξίο ην ζπλδπαζκφ 
FACTS/SMES έρνπκε κεγάιε αλάπηπμε ηαιαληψζεσλ ζηε κεραλή Η θαη ηελ 
ηάζε ζην δίαπιν Β. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε ρξήζε κφλν ηνπ ειεγθηή 
FACTS έρεη κηθξή επίδξαζε ζηελ απφζβεζε ησλ ηαιαληψζεσλ, κηαο θαη 
απηφο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ππνζηήξημε ηάζεο. Ζ ηξίηε πεξίπησζε 
απεηθνλίδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζχλδεζεο ελφο 100MJ-96MW SMES πελίνπ 
ζηνλ ειεγθηή, κέζν ελφο dc-dc Chopper. Σν πελίν θνξηίδεηαη φηαλ ζηα άθξα 
ηνπ δηαηεξείηαη κηα ζεηηθή dc ηάζε κέρξη ηε θαηάζηαζε αλακνλήο, φπνπ 
δηαηεξείηαη έλα ζηαζεξφ ξεχκα ζην πελίν ίζν κε 3,6ΚΑ. Πξνθεηκέλνπ λα 
δνχκε ηελ επίδξαζε ηνπ ζπλδπαζκνχ FACTS/SMES, ην SMES ελεξγνπνηείηαη 
ακέζσο κεηά ην θαζάξηζκα ηνπ ηξηθαζηθνχ ζθάικαηνο, δειαδή ηε ρξνληθή 
ζηηγκή 3,25sec. Παξαηεξνχκε φηη κε ην ζπλδπαζκφ FACTS/SMES νη 
ηαιαληψζεηο ηαρχηεηαο θαη ηάζεο ειαηηψλνληαη θαη απνζβέλνληαη 
γξεγνξφηεξα. ηελ ηέηαξηε πεξίπησζε, ν ζπλδπαζκφο FACTS/SMES 
ζπλδέεηαη ζην δίαπιν Α, δειαδή πην θνληά ζηε γελλήηξηα. ηε πεξίπησζε 
απηή βιέπνπκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ ζπλδπαζκνχ 
FACTS/SMES ζηελ απφζβεζε ησλ κεηαβαηηθψλ ηαιαληψζεσλ πνπ 
πξνθαινχληαη απφ ην ηξηθαζηθφ ζθάικα, δηαηεξψληαο ηελ πνηφηεηα ηζρχνο ζε 
έλα ζχζηεκα κεηαθνξάο. 
     ηε ζπλέρεηα, ζα δνχκε φηη ν ζπλδπαζκφο FACTS/SMES κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ειεγθηή FACTS κηθξφηεξεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο, 
απφ φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχζακε κφλν ειεγθηή θαη φρη 
ζπλδπαζκφ ηνπ κε πελίν SMES. ηε πεξίπησζε απηή, ζπγθξίλνπκε ηα 
απνηειέζκαηα εμνκνίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο κφλν κε ηε ρξήζε ηνπ ειεγθηή ζην 
δίαπιν Β κε απηά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλδπαζκνχ FACTS/SMES, κφλν πνπ 
ηψξα ν ειεγθηήο θαη ην πελίν ιεηηνπξγνχλ κε ηηκέο ηζρχνο φζεο θαη νη κηζέο 
ησλ νλνκαζηηθψλ ηνπο (  80MVAR αληί  160MVAR γηα ηνλ ειεγθηή θαη 
50MW γηα ην πελίν αληί 96ΜW). Ζ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ 
θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

 
ρ.111 χγθξηζε ελφο 80MVAR - 50ΜW FACTS/SMES κε έλαλ ειεγθηή FACTS 
δηπιάζηαο ηζρχνο (160MVAR) 
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     Απφ ηε παξαπάλσ ζχγθξηζε βιέπνπκε φηη ν ζπλδπαζκφο FACTS/SMES 
ηεο κηζήο νλνκαζηηθήο ηζρχνο πξνθαιεί ζρεδφλ ηελ ίδηα απφζβεζε 
ηαιαληψζεσλ ζε ζρέζε κε κφλν ηε ρξήζε ειεγθηνχ δηπιάζηαο νλνκαζηηθήο 
ηζρχνο. Γελ είλαη φκσο ην ίδην απνδνηηθφο θαη ζηε βειηίσζε ηεο ηεξκαηηθήο 
ηάζεο. Γηα  βειηίσζε ηαπηφρξνλα θαη ηεο ηεξκαηηθήο ηάζεο, απαηηείηαη 
ζπλδπαζκφο FACTS/SMES κεγαιχηεξεο ηζρχνο, φρη φκσο ηφζεο φζε απηή 
ηεο νλνκαζηηθήο ηνπ ειεγθηή. 
 
     Οη ρακειήο ζπρλφηεηαο ηαιαληψζεηο πνπ αθνινπζνχλ ηηο δηαηαξαρέο ζε 
έλα ac ζχζηεκα κεηαθνξάο κπνξνχλ λα απνζβεζηνχλ κε απνξξφθεζε-
έγρπζε ελεξγνχ ή άεξγνπ ηζρχνο. Ζ πνζφηεηα άεξγνπ ηζρχνο πνπ εγρέεηαη 
ζην ac ζχζηεκα εμαξηάηαη απφ ηεξκαηηθή ηάζε ηνπ ειεγθηή. Ζ απφζβεζε 
ηαιαληψζεσλ κε ρξήζε ελεξγνχ ηζρχνο είλαη πην απνηειεζκαηηθή απφ ηελ 
απφζβεζε κε ρξήζε άεξγνπ ηζρχνο, κηαο θαη απηή δελ επηδξά ζηελ πνηφηεηα 
ηεο ηάζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Καιχηεξε απφδνζε ζηελ απφζβεζε ηαιαληψζεσλ 
επηηπγράλεηαη φηαλ κε ην SMES πελίν ζπλδέεηαη κε ην ac ζχζηεκα κέζν κηαο 
ζεηξάο ειεγθηψλ FACTS ηχπνπ SSSC. Ζ πεξίπησζε απηή κεηνλεθηεί ζην φηη 
έρεη πςειφ θφζηνο. 
 
 
10.6. Βειηίσζε ηεο κεηαβαηηθήο επζηάζεηαο ΖΔ, από ηελ ελζσκάησζε 
ειεγθηώλ FACTS ζε BESS 
 
     Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε ηελ πξνψζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ειεγθηέο FACTS ζε ζρέζε κε 
ην ζπλδπαζκφ ηνπο κε ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο κε κπαηαξίεο 
(BESS), έλα πεηξακαηηθφ ζχζηεκα δνθηκήο δπν πεξηνρψλ έρεη αλαπηπρζεί. 
Αξρηθά, ην ζχζηεκα απηφ εμνκνηψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε ειεγθηή FACTS. ηε 
ζπλέρεηα εμνκνηψλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο κφλν έλαλ StatCom ειεγθηή FACTS 
θαη ζηε ζπλέρεηα εμνκνηψλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ζπλδπαζκφ StatCom/BESS. 
Σν ππφ δνθηκή ζχζηεκα κεηαθνξάο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

 
 

ρ.112 Σν ππφ δνθηκή ζχζηεκα κεηαθνξάο κε ηελ πξνζζήθε StatCom/BESS 
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ρ.113 Απνηειέζκαηα εμνκνίσζεο 

 
     ηε ζπλέρεηα ην ππφ δνθηκή ζχζηεκα εμνκνηψλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο δπν 
άιινπο ειεγθηέο FACTS. Έλαλ SSSC θαη έλαλ UPFC. Καη γηα ηνπ δπν απηνχο 
ειεγθηέο δνθηκάδνληαη νη ηξεηο παξαπάλσ ππνπεξηπηψζεηο: ρσξίο ειεγθηή, 
κφλν κε ηνλ ειεγθηή, ζπλδπαζκφο FACTS/BESS. Σν ππφ δνθηκή ΖΔ ησλ 
δπν πεξηνρψλ θαίλεηαη ηψξα ζην παξαθάησ ζρήκα. 
 

 
 

ρ.114 Σν πεηξακαηηθφ ζχζηεκα κε ηνπο λένπο ειεγθηέο  

 
Σα απνηειέζκαηα ηεο εμνκνίσζεο δείρλνληαη ζηα παξαθάησ ζρήκαηα. 
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ρ.115 Απνηειέζκαηα εμνκνίσζεο κε ηνπο λένπο ειεγθηέο 

 
 
10.7. Δλίζρπζε ηεο πνηόηεηαο ηζρύνο (Power Quality) ζηα δίθηπα 
δηαλνκήο κε ρξήζε Custom Power Devices θαη ζπζηεκάησλ 
απνζήθεπζεο ελέξγεηαο 
 
10.7.1. Οξηζκόο ηεο πνηόηεηαο ηζρύνο  
 
     Ζ αμηνπηζηία ηζρχνο, απνηειεί ην βαζηθφηεξν ζηνηρείν ησλ απαηηήζεσλ ζε 
πνηφηεηα ηζρχνο. Όπσο θαζνξίδεηαη απφ ηα πξφηππα IEC(1000-2-2/4) θαη 
CENELEC (EN50160), σο πνηόηεηα ηζρύνο (Power Quality) νξίδεηαη ην θπζηθό 
ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ειεθηξηζκνύ πνπ παξέρεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο θαηά ην 
νπνίν θάησ από θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, δελ ελνρινύληαη θαη δε 
δηαθόπηνληαη νη δηαδηθαζίεο ηνπο. Οκνίσο, κηα παξνρή ηζρχνο κπνξεί λα 
ζεσξεζεί αμηφπηζηε, φηαλ δελ παξνπζηάδεη δηαθνπέο ή φηαλ νη δηαθνπέο πνπ 
παξνπζηάδνληαη είλαη ειάρηζηεο θαη θαζαξίδνληαη ζε πνιχ κηθξά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα. Έλα ζεβαζηφ πνζνζηφ αμηνπηζηίαο έρεη εμαζθαιηζηεί απφ ηηο 
βηνκεραλίεο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, απμάλνληαο ηε δηθηχσζε ησλ 
ζπζηεκάησλ ηνπο θαη βειηηψλνληαο ηηο δηαθνπηηθέο δηαηάμεηο ηνπο. Παξά ην 
γεγνλφο απηφ φκσο θαη ιφγν ηεο ζπλζεηφηεηαο θαη πνιππινθφηεηαο ησλ 
δηθηχσλ δηαλνκήο ζήκεξα, ε εκθάληζε ηέηνησλ ζθαικάησλ θαη δηαθνπψλ είλαη 
απμεκέλε θαη κάιηζηα πνιχ κεγαιχηεξε απφ ην επίπεδν ηεο κεηαθνξάο. Ζ 
πνηφηεηα ηζρχνο ζπλδπάδεη φια ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζπλζέηνπλ ηεο 
αμηνπηζηία, κε επηπξφζζεηεο παξακέηξνπο ζηηο θπκκαηνκνξθέο ησλ ηάζεσλ 
ζηελ πιεπξά ησλ θαηαλαισηψλ. Ηδαληθά, νη θπκκαηνκνξθέο απηέο πξέπεη λα 
είλαη ηειείσο εκηηνλνεηδήο, ρσξίο θαζφινπ παξακνξθψζεηο θαη κε ηα 
νλνκαζηηθά ηνπο πιάηε ηάζεο θαη ηελ νλνκαζηηθή ηνπο ζπρλφηεηα. Γηα έλα 
ηξηθαζηθφ ζχζηεκα επηπιένλ, νη ηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζε απφιπηε 
ζπκκεηξία, δηαηεξψληαο δηαθνξά θάζεο 120ν ε κία  κε ηελ άιιε. Σα δηάθνξα 
πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη λα ιχζεη ν φξνο Power Quality είλαη: 
 
α) ζηαζεξνπνίεζε ηάζεο (voltage regulation) 
β) δηαθνπέο ηάζεσο (voltage outages/interruptions) 
γ) αζηάζεηα ηάζεσο (voltage unbalance) 
δ) βπζίζεηο-αηρκέο ηάζεσο (voltage sags/surges) 
ε) “ηξεκνχιηαζκα” ηάζεσο (voltage flicker) 
ζη) παξακφξθσζε αξκνληθψλ (harmonic distortion) 
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     Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπγθεληξψλεη ηηο δηαηαξαρέο ζηα ζπζηήκαηα 
δηαλνκήο, ηα αίηηά ηνπο θαη ην ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπο 
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10.7.2. Οη Custom Power Devices 
 
     Οη Custom Power Devices ζηνρεχνπλ ζηελ εμνκάιπλζε ησλ παξαπάλσ 
δηαηαξαρψλ ζην επίπεδν δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, γηα ηελ επίηεπμε 
αμηνπηζηίαο θαη πνηφηεηαο ηζρχνο. Όπσο θαη νη ειεγθηέο FACTS, έηζη θαη νη 
ζπζθεπέο Custom Power απνηεινχληαη απφ ηαρείο δηαθφπηεο ειεθηξνληθψλ 
ηζρχνο, ελεξγά θίιηξα, κεηαζρεκαηηζηέο δεχμεο θαη δηαηάμεηο απνζήθεπζεο 
ελέξγεηαο. Οη ζπζθεπέο απηέο δελ ιεηηνπξγνχλ κφλν ζαλ ειεθηξνληθνί 
δηαθφπηεο, αιιά θαη ζαλ ζπζθεπέο παξαγσγήο ζχλζεησλ θπκαηνκνξθψλ κε 
ειεγρφκελν πιάηνο θαη ζπρλφηεηα θαη θάζε, πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζνπλ 
ηα πξνβιήκαηα ησλ γξακκψλ. Ζ ηαρεία απφθξηζε ησλ ζπζθεπψλ απηψλ ηηο 
θαζηζηά ηθαλέο λα ιεηηνπξγνχλ online θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, πξνθεηκέλνπ 
λα παξέρνπλ ζπλερφκελν έιεγρν ζην δίθηπν. Οη Custom Power Devices 
αλάινγα ηεο ηνπνινγίαο ηνπο θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ βειηίσζε ηεο 
πνηφηεηαο ηζρχνο, κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 
 
α) Οη Distribution Static Compensators (D-StatCom). Έλαο VSC 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαζέζεη ξεχκα κέζν ηνπ ηπιίγκαηνο ελφο 
κεηαζρεκαηίζνπ δεχμεο, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κεηαμχ ηνπ VSC θαη ηεο γξακκήο 
δηαλνκήο. Ζ βαζηθή αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη φηη ν VSC ειέγρεη ην πιάηνο 
θαη ηε θάζε ηεο ηάζεο ζην ζεκείν ζχλδεζήο ηνπ ζε ζρέζε κε ηε ηεξκαηηθή 
ηάζε ηεο γξακκήο. Αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ ειεθηξνληθψλ ηνπο κπνξνχλ 
λα θάλνπλ ζηαζεξνπνίεζε ηάζεο, δηφξζσζε ζπληειεζηνχ ηζρχνο θαη 
εμνκάιπλζε αξκνληθψλ θαη ηνπ voltage flicker. Σνπνζεηνχληαη παξάιιεια ζηε 
γξακκή. Ζ βαζηθή δηάηαμε ηνπνινγίαο D-StatCom ζπλδεδεκέλεο κε ην δίθηπν 
θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 
 

 
 

ρ.116 Σνπνινγίαο D-StatCom ζε δίθηπν δηαλνκήο 

 
β) Οη Dynamic Voltage Restores (DVR). Ο βαζηθφο ζθνπφο ησλ ζπζθεπψλ 
απηψλ, είλαη λα πεξηνξίζνπλ ηηο αηρκέο θαη βπζίζεηο ηάζεσο φηαλ ζπλδένληαη 
ζε ζεηξά κε κηα γξακκή ε νπνία νδεγεί ζε έλα επαίζζεην θνξηίν. πλδένληαη 
ζε ζεηξά κε θάζε κηα θάζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο, ζπλήζσο δηακέζνπ ηξηψλ 
κνλνθαζηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ. Έλαο VSC δηαζέηεη ηάζε ζηνπο ηεξκαηηθνχο 
αθξνδέθηεο ησλ ηξηψλ κεηαζρεκαηηζηψλ. Ζ βαζηθή αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπο 
ζηεξίδεηαη ζηνλ έιεγρν ηνπ κέηξνπ θαη ηεο θάζεο ηεο δηαηηζέκελεο ηάζεο, ζε 
ζρέζε κε ην ξεχκα πνπ δηαξξέεη ηε γξακκή θαη ηε ηάζε ζην άθξν ηνπ 
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επαίζζεηνπ θνξηίνπ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, έλα ζχζηεκα απνζήθεπζεο 
ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ DVR γηα δηάζεζε ελεξγνχ 
ηζρχνο φπνπ ρξεηάδεηαη. Ζ βαζηθή δηάηαμε ηνπνινγίαο DVR ζπλδεδεκέλεο κε 
ην δίθηπν θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 
 

 
 

(α)  γεληθή κνξθή DVR/ESS 

 
                    
                          (β)   DVR/FESS                                    (γ)   DVR/CESS 

 
ρ.117 πλδπαζκφο DVR θαη ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο  

 
γ) Οη Solid State Breakers (SSB). Γηαθξίλνληαη ζε Transfer Switches ζε Fault 
Current Limiters θαη ζε Circuit Breakers. 
 
γ1) Οη Solid State Breakers σο Transfer Switches (SSB-TS) νη νπνίνη έρνπλ 
ζαλ ζθνπφ ηελ πξνζηαζία επαίζζεησλ θνξηίσλ απφ ζθάικαηα πνπ 
ζπκβαίλνπλ φρη απφ ηε πιεπξά ηνπ θαηαλαισηή, αιιά απφ ηε πιεπξά ηνπ 
δηθηχνπ δηαλνκήο κε θπξηφηεξν απηφ ηεο βχζηζεο ηάζεσο. Οη δπν ηνπνινγίεο 
ηνπ SSB σο Transfer Switch θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 
 

 
ρ.118 Οη δπν ηνπνινγίεο ηνπ SSB σο Transfer Switch 
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     Οη SSB-TS είλαη ζρεδηαζκέλνη λα αληρλεχνπλ δηαηαξαρή ηάζεο κέζα ζε 4 
msec θαη θαηεπζείαλ λα ζηέιλνπλ ελεξγφ ηζρχ ζην θνξηίν. Οη δπν feeders 
κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ ίδηνπ δηθηχνπ. Ζ δεχηεξε 
ηνπνινγία (Split Bus Arrangement) πεξηνξίδεη ηα κεηαβαηηθά θαηλφκελα θαηά 
ηελ παξάδνζε ηεο ηζρχνο. 
 
γ2) Οη Solid State Breakers σο Fault Current Limiters (SSB-FCL) νη νπνίνη 
ζπλδεφκελνη ζε ζεηξά κε ηηο γξακκέο δηαλνκήο, πεξηνξίδνπλ ην επίπεδν ηνπ 
ξεχκαηνο ζθάικαηνο ζε απηφ ησλ δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο. Ζ βαζηθή 
ηνπνινγία κηαο ηέηνηαο δηάηαμεο ζπλδεδεκέλεο ζε κηα γξακκή θαίλεηαη ζην 
παξαθάησ ζρήκα. 

 
ρ.119 SSB-FCL ζπλδεφκελνο ζε ζεηξά κε γξακκή δηαλνκήο 

 
     Οη δηαθφπηεο GTO παξέρνπλ ηαρεία ηθαλφηεηα δηαθνπήο. ε θαλνληθή 
ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο, θαη φηαλ απηή δηαξξέεηε δειαδή απφ ξεχκα κέζα ζε 
επηηξεπφκελα φξηα, ν θιάδνο ησλ GTO ιεηηνπξγεί ζαλ βξαρπθχθισκα. ε 
πεξίπησζε ηψξα πνπ ην ξεχκα ηεο γξακκήο ππεξβεί θάπνηα 
πξνθαζνξηζκέλα φξηα ην θχθισκα ειέγρνπ ζβήλεη ηνπο δηαθφπηεο GTO. Σν 
ξεχκα ζηελ πεξίπησζε απηή θπθινθνξεί ηψξα απφ έλαλ άιιν παξάιιειν 
θιάδν, πεξλψληαο κέζα απφ έλα θχθισκα πεξηνξηζκνχ ηνπ επηπέδνπ ηνπ 
απνηεινχκελν απφ ζπξίζηνξ. Σν πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο GTO είλαη φηη 
δηαθφπηνπλ αθαξηαία. 
 
γ3) Οη Solid State Breakers ώο Circuit Breakers (SSB-CB) νη νπνίνη 
δηαθφπηνπλ κηα γξακκή ζηελ νπνία έρεη ζπκβεί ζθάικα, πνιχ γξεγνξφηεξα 
απφ ηηο ππφινηπεο κεραληθέο δηαηάμεηο δηαθνπήο. 
 
δ) Οη Series Power Flow Controllers (SPFC). Οη ζπζθεπέο απηέο δηαζέηνπλ 
ζηε γξακκή κέζσ κεηαζρεκαηηζηψλ, ηάζε ειεγρφκελνπ πιάηνπο θαη θάζεο, 
ειέγρνληαο ηε ξνή ηζρχνο. Ζ βαζηθή ηνπνινγία ειεγθηή SPFC ζπλδεφκελνπ 
ζε γξακκή θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 
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ρ.120 Διεγθηήο SPFC ζπλδεφκελνο ζε γξακκή δηαλνκήο 

 
ε) Ελεξγά θίιηξα γηα ηελ εμνκάιπλζε ησλ αξκνληθώλ. Σα θίιηξα απηά 
εγρένληαο έλα ξεχκα θαηάιιεισλ αξκνληθψλ αληηζηαζκίδνπλ ηηο αξκνληθέο 
πνπ παξάγνληαη  απφ ην θνξηίν. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 
ρξεζηκνπνηείηαη κηα δηάηαμε πνιιαπιψλ θίιηξσλ φπνπ θάζε έλα ξπζκίδεηαη 
γηα ηελ απφζβεζε ζπγθεθξηκέλσλ αξκνληθψλ. 
 
ζη) Σπζηήκαηα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο (Εnergy Storage Systems, ESS). 
Μπνξεί λα είλαη ζπζηήκαηα ππθλσηψλ, κπαηαξηψλ, ππεξαγψγηκσλ πελίσλ ή 
ζηξεθφκελσλ ζθνλδχισλ. Ζ έμνδνο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ κπνξεί λα 
δηαηεζεί κε ην εθάζηνηε ζχζηεκα κέζν αληηζηξνθέσλ, πξνθεηκέλνπ λα 
αληηζηαζκηζηνχλ νη δηαηαξαρέο ζηε ηάζε ή λα θαιπθζεί ε ελέξγεηα θαηά ηηο 
δηαθνπέο. 
 
ζη) Οη Unified Power Quality Conditioners (UPQC) ή Conditioners, νη νπνίνη 
πεξηιακβάλνπλ φιά ηα πξνεγνχκελα ραξαθηεξηζηηθά. Απνηεινχληαη απφ δπν 
ηξηθαζηθνχο converters ζε ζεηξηαθή (cascade) ζπλδεζκνινγία. Ο παξάιιεια 
ζπλδεδεκέλνο converter κπνξεί λα παξέρεη ή λα απνξξνθά άεξγν ηζρχ, 
πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίδεη ηελ ηάζε ησλ δπγψλ, κπνξεί λα παξέρεη ή λα 
απνξξνθά ελεξγφ ηζρχ γηα λα ζηεξίδεη ηνλ ζε ζεηξά ζπλδεδεκέλν converter, 
ελψ ιεηηνπξγεί παξάιιεια θαη ζαλ παζεηηθφ θίιηξν. Ο ελ ζεηξά ζπλδεδεκέλνο 
converter απφ ηελ άιιε, ππνζηεξίδεη ηελ ηάζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ 
θαηαλαισηή ζε θάζε απφθιηζή ή δηαθνπή ηεο. Ζ κνλάδα απνζήθεπζεο 
ελέξγεηαο, έξρεηαη ζε ρξήζε φηαλ ν παξάιιεια ζπλδεδεκέλνο converter  δε 
κπνξεί λα παξέρεη άιιε ηζρχ ζε βαζηέο απνθιίζεηο ηεο ηάζεο θαη κεγάιεο 
δηάξθεηαο δηαθνπέο. ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε ηε βαζηθή ηνπνινγία 
ελφο UPQC. 
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ρ.121 Βαζηθή ηνπνινγία ελφο UPQC 

 
 

10.7.3. Δλζσκάησζε ησλ ESS ζηηο ζπζθεπέο Custom Power γηα 
εμνκάιπλζε ησλ βπζίζεσλ ηάζεσο ζηε πιεπξά ηνπ θνξηίνπ 
  
     Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, θάλνληαο ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ Custom 
Power ζηα δίθηπα δηαλνκήο είκαζηε ζε ζέζε λα επηιχζνπκε κεγάιν κέξνο ησλ 
πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα ηζρχνο. Γηα ρακειέο βπζίζεηο 
ηάζεσο, ην πξφβιεκα κπνξεί λα δηνξζσζεί απφ ηηο ζπζθεπέο απηέο 
δηαζέηνληαο άεξγν ηζρχ ζην ζχζηεκα. Γηα κεγαιχηεξεο φκσο βπζίζεηο ηάζεσο, 
είλαη αλάγθε ε δηάζεζε ελεξγνχ ηζρχνο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο έξρνληαη λα 
βνεζήζνπλ ηα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο, παξέρνληαο ελεξγφ ηζρχ 
γηα ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. ηα παξαθάησ παξαδείγκαηα ζα 
δνχκε ηα απνηειέζκαηα εμνκνίσζεο ηνπ ζπλδπαζκνχ DStatCom/EES θαη 
DVR/ESS ζην πξφγξακκα Simulink ηνπ MATLAB. Οη δπν απηέο δηαηάμεηο 
έρνπλ ρξφλν απφθξηζεο κηθξφηεξν ησλ 25ms, πνιχ κηθξφηεξν απφ ηνπο 
ζπκβαηηθνχο κεραληθνχο δηαθφπηεο πξνζηαζίαο. Σν δηάγξακκα ειέγρνπ ησλ 
ζπζθεπψλ απηψλ θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Ζ είζνδνο ηνπ ειεγθηή είλαη 
έλα ζήκα ζθάικαηνο πνπ παξέρεηαη απφ ηε ζχγθξηζε ηε ηάζεο αλαθνξάο 
(Vset) θαη ηελ ελεξγφ ηηκή ηεο ηάζε ζηνλ ηεξκαηηθφ δπγφ (VT). Σν ζήκα απηφ 
επεμεξγάδεηαη απφ έλαλ ΡΗ ειεγθηή θαη έμνδφο ηνπ είλαη ε γσλία δ ε νπνία 
παξέρεηαη ζηελ PWM γελλήηξηα παικψλ, ε νπνία ηξνθνδνηεί κε ηε ζεηξά ηεο 
ηηο πχιεο ησλ IGBT δηαθνπηψλ ησλ κεηαηξνπέσλ. 
 

 
ρ.122 Γηάγξακκα ειέγρνπ ζπζθεπψλ ζπλδπαζκνχ DStatCom/EES θαη DVR/ESS 

ζην πξφγξακκα Simulink ηνπ MATLAB 
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Πεξίπησζε 1: DStatCom/EES 
 
     Σν ππφ δνθηκή ζχζηεκα γηα ηελ εμνκνίσζε ηνπ DStatCom θαίλεηαη ζην 
παξαθάησ ζρήκα, θαη αθνξά ηελ εμνκάιπλζε βπζίζεσλ ηάζεσο. Απνηειείηαη 
απφ κηα γξακκή κεηαθνξάο 230KV, 50Hz ε νπνία ηξνθνδνηεί έλα ζχζηεκα 
δηαλνκήο κέζν ηξηψλ ηπιηγκάησλ κεηαζρεκαηηζηή ζπλδεδεκέλνπ ζε Τ-Τ-Τ 
ηάζεσλ 230/11/11ΚV. Γηα ηε δνθηκή ηνπ DStatCom, έλα κεηαβαιιφκελν 
θνξηίν ζπλδέεηαη ζην δπγφ 2. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμνκνίσζεο ζην ρξνληθφ 
δηάζηεκα απφ 500 έσο 900ms ν δηαθφπηεο S1 θιείλεη. Ο νιηθφο ρξφλνο 
εμνκνίσζεο είλαη 1,4 sec. 

 
ρ.123 χζηεκα δνθηκήο ηνπ DStatCom/ESS 

 

Ζ εμνκνίσζε ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο ζην MATLAB θαίλεηαη ζην 
παξαθάησ ζρήκα. 

 
 

ρ.124 Δμνκνίσζε ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο ζην MATLAB 
 

Ζ εμνκνίσζε πεξηιακβάλεη ηηο ηξεηο παξαθάησ ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο: 
 
i)ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 500 έσο 900ms απμάλεη ην θνξηίν κε ηελ 
εηζαγσγή ηνπ L2 θιείλνληαο ην δηαθφπηε S1. ηε πεξίπησζε απηή ε ηάζε 
πέθηεη πεξίπνπ ζε πνζνζηφ 27% ηεο πξνθαζνξηζκέλεο ηάζεο αλαθνξάο 
ii)ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 900ms αλνίγεη πάιη θαη παξακέλεη αλνηρηφο γηα ηελ 
ππφινηπε   εμνκνίσζε.  ηε πεξίπησζε  απηή  ε  ηάζε  ζην  θνξηίν παξακέλεη  
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θνληά ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή 1p.u. 
iii)πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα βαζηά επίγλσζε ηεο επίδξαζεο ηνπ ππθλσηή 
ζηελ επίδνζε ηνπ DStatCom, ππθλσηέο κε δηάθνξεο ηηκέο ρσξεηηθφηεηαο 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
     ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο εμνκνίσζεο γηα ηε 
ζπκπεξηθνξά ηεο rms ηάζεο ζην θνξηίν ρσξίο, κε ηνλ DStatCom (+ 750F 
Capacitor) θαη κε ηνλ DStatCom (+ 75F Capacitor) . 
 

 
ρ.125 Απνηειέζκαηα εμνκνίσζεο 

 

     Απφ ηελ εμνκνίσζε απηή θαίλεηαη μεθάζαξα ε επίδξαζε ηνπ ειεγθηή ζηελ 
ζηαζεξνπνίεζε ηεο ηάζεο ζην θνξηίν, δηαζέηνληαο άεξγν ηζρχ κε ην θιείζηκν 
ηνπ δηαθφπηε S1. Μάιηζηα, φζν απμάλεη ε ρσξεηηθφηεηα ηεο δηάηαμεο 
απνζήθεπζεο ε δηαθπκάλζεηο ηεο ηάζεηο ζρεδφλ εμαθαλίδνληαη. 
 
Πεξίπησζε 2: DVR/EES 
 
Γηα ηελ εμνκνίσζεο ηεο DVR ζπζθεπήο ρξεζηκνπνηείηαη ην παξαθάησ 
πεηξακαηηθφ ζχζηεκα. Απνηειείηαη κηα πεγή 13KV, 50Hz ε νπνία ηξνθνδνηεί 
δπν γξακκέο κεηαθνξάο κέζν κεηαζρεκαηηζηψλ ηξηψλ ηπιηγκάησλ 
ζπλδεδεκέλσλ ζε Y-Γ-Γ, ηάζεσλ 13/115/115ΚV. Σέηνηεο γξακκέο κεηαθνξάο 
ηξνθνδνηνχλ δπν δίθηπα δηαλνκήο κέζσ ηξηθαζηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ 
ζπλδεδεκέλσλ ζε Y-Γ, ηάζεσλ 115/11ΚV. Γηα ηε δνθηκή ηνπ ειεγθηή ζηελ 
απνθπγή βπζίζεσλ ηάζεσο θαηά ηε δηάξθεηα βξαρπθπθιψκαηνο, έλα 
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ηξηθαζηθφ ζθάικα ζην ζεκείν ιακβάλεη ρψξα, κέζσ ελφο αληηζηάηε 0,4Ω. Σν 
ζθάικα απηφ ζπκβαίλεη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 500 έσο 900ms. 

 
ρ.126 χζηεκα δνθηκήο ηνπ DVR/ESS 

 

    Ζ εμνκνίσζε ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο ζην MATLAB θαίλεηαη ζην 
παξαθάησ ζρήκα. 

 
 

ρ.127 Δμνκνίσζε ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο ζην MATLAB 
 

Ζ εμνκνίσζε πεξηιακβάλεη ηηο δπν παξαθάησ ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο: 
 
i)ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 500 έσο 900ms έλα ηξηθαζηθφ ζθάικα κέζσ 
αληίζηαζεο 0,4Ω ζπκβαίλεη κε απνηέιεζκα ε ηάζε ζην θνξηίν λα πέζεη 
πεξίπνπ ζε πνζνζηφ 60% ηεο πξνθαζνξηζκέλεο ηάζεο αλαθνξάο 
ii)ε δεχηεξε εμνκνίσζε αθνινπζεί ην ίδην ζελάξην, κφλν πνπ ηψξα 
ρξεζηκνπνηείηαη ν DVR 
 
Σα απνηειέζκαηα ηεο εμνκνίσζεο ρσξίο θαη κε ηνλ ειεγθηή θαίλνληαη ζην 
παξαθάησ ζρήκα. 
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                              ρσξίο DVR                                                   κε DVR 

 
ρ.128 Απνηειέζκαηα εμνκνίσζεο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 198 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
 
 
1. Sandia Report, Cost Analysis of Energy Storage Systems for Electric Utility 
Applications, February 1997. 
2. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή: πκβνιή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο Γηθηχσλ 
Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο κε κεγάιε δηείζδπζε δηεζπαξκέλεο θαη 
αλαλεψζηκεο παξαγσγήο θαη ζπζθεπψλ απνζήθεπζεο, Αληψληνο Γ. 
Σζηθαιάθεο, Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, ρνιή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ 
θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ - Ηνχιηνο 2008. 
3. Proceedings Of The IΔΔΔ, vol. 89, No12, December 2001: Energy Storage 
Systems for Advanced Power Applications. 
4. ΗΔΔΔ Transaction On Magnetics, vol 32, No4, July 1996: Superconducting 
Storage Systems: An Overview. 
5. ΗΔΔΔ Transaction On Power Systems, vol 12, No3, August 1997: 
Superconducting Magnetic Energy Storage (SMES) Utility Application 
Studies. 
6. ΗΔΔΔ Transaction On Power Delivery, vol 21, No2, April 2006: Detailed 
Modeling of Superconducting Magnetic Energy Storage (SMES) System. 
7. ΗΔΔΔ Transaction On Applied Superconductivity, vol 9, No2, June 1999: 
SMES For Power Utility Applications: A Review of Technical and Cost 
Considerations. 
8. Γηθηπαθφο ηφπνο www.electricitystorage.org  
9. Γηθηπαθφο ηφπνο www.wikipedia.org 
10. Science in China Series E: Technological Sciences. High temperature 
SMES for improving power system stabilities. August 2007, vol. 50, no. 4 pg. 
402-412.¨ 
11. Gilbert Schnyder, Mårten Sjöström: HTS in power systems. report no. 18 
12. Physical And Numerical Model Of HTS Magnet For 7.3 KJ SMES System 
- Electrotechnical Institute in Warsaw, Laboratory of Superconducting 
Technology - Lublin University of Technology - Institute of Electrical 
Engineering & Electrotechnologies. 
13. MASTER OF SCIENCE in Electrical and Computer Engineering, Matthew 
J. Superczynski: Analysis Of The Power Conditioning System For A SMES 
Unit. August 2000, Blacksburg, Virginia. 
14. Renewable Energy Technology Characterizations – December 1997 – 
Appendix: Energy Storage Technologies Overview. 
15. Γηπισκαηηθή εξγαζία: Μειέηε κνληεινπνίεζε θαη πξνζνκνίσζε 
εγθαηεζηεκέλνπ κηθξνδηθηχνπ, Θσκάο Α. Αιεμφπνπινο, Δζληθφ Μεηζφβην 
Πνιπηερλείν, ρνιή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ - 
Γεθέκβξηνο 2008. 
16. Proceedings Of The IΔΔΔ Power Engineering Society Transmission and 
Distribution Conf. , pp339-345, August 1996: Design and Commissioning of a 
5 MVA 2,5MWh Battery Energy Storage System. 
17. Alan Collinson. Οverview battery energy storage systems currently in 
operation 
13.Sandia Report, Installation of the First Distributed Energy Storage System 
(DESS) at American Electric Power (AEP), February 1997. 
18. Jim MccDowall: Battery Life Considerations in Energy Storage 
Applications and Their Effect on Life Cycle Costing. lSafttAmerica.aLife o 



 199 

19. Pier Final Project Report: An assessment of battery and hydrogen energy 
storage systems integrated with wind energy resources in California. 
September 2005. 
20. ABB Advanced Power Electronics.BESS, World‟s largest Battery Energy 
Storage System,Fairbanks, Alaska (USA). 
21. Matthew L. Lazarewicz, Alex Rojas: Grid Frequency Regulation by 
Recycling Electrical Energy in Flywheels 
22. Πηπρηαθή εξγαζία: Μειέηε αληιεζηνηακίεπζεο γηα εμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ 
ζην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ηεο Κξήηεο, ηεθαλάθεο Κσλζηαληίλνο, Αλψηαην 
Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο, Ζξάθιεην 2005. 
23. εκεηψζεηο καζήκαηνο Παξαγσγήο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο 
Δλέξγεηαο Αλψηαηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Πάηξαο, 
Ησάλλεο Μαπξνγέλεο. 
24. Princeton Environmental Institute, PRINCETON UNIVERSITY, Energy 
Systems Analysis Group Compressed Air Energy Storage: Theory, 
Resources, And Applications For Wind Power. 8 April 2008, Samir Succar 
and Robert H. Williams 
25. Comparison of the Costs of Energy Storage Technologies for T&D 
Applications, American Electric Power. July 2004 
26. A Classification Scheme for FACTS Controllers, Mohammad Tavakoli 
Bina - David C. Hamill. School of Electronic Engineering, Information 
Technology and Mathematics University of Surrey, Guildford GU2 5XH, 
United Kingdom 
27. ΗΔΔΔ Simulation of the Effects of SMES on FACTS Performance 
28. IEEE Transmission Power Quality Benefits Realized by a SMES-FACTS 
Controller 
29. Custom power equipment to facilitate the penetration of embedded 
generation in distribution networks, Melchor Gómez1, Miguel Ángel Cámara1, 
Emilio Jiménez2, Eduardo Martínez-Cámara3, (1Electrical Engineering 
Department. E.U. de Ingenieros de Vitoria. University of the Basque Country 
(UPV/EHU) Campus of Alava. 01006 Vitoria-Gazteiz. Spain) – (2Electrical 
Engineering Department and 3Mechanical Engineering Department Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería industrial University of La Rioja. 26004 
Logroño, La Rioja, Spain) 
30. IEEE Modeling analysis and solution of Power Quality Problems 
31. IEEE Industry Applications Magazine March/April 2003: STATIC-
SYNCHRONOUS COMPENSATORS and SUPERCONDUCTING 
MAGNETIC ENERGY STORAGE SYSTEMS in controlling power system 
dynamics. 
32. Overview of Energy Storage Applications. John D. Boyes, Energy Storage 
Systems Program Sandia National Laboratories - IEEE PES Summer 2000 
Seattle, Washington July 19, 2000. 
33. IEEE PES MEETING ON ENERGY STORAGE. PUMPED 
HYDROELECTRIC STORAGE (PHS) AND COMPRESSED AIR ENERGY 
STORAGE (CAES). 
34. Incorporating SMES Coils into FACTS and Custom Power Devices. B.K. 
Johnson and H.L. Hess, University of Idaho, Moscow. 
35. Battery Energy Storage Systems. (Cooperative Research Network, CRN) 
36. Γηπισκαηηθή εξγαζία: Ο ξφινο ησλ απνζεθεπηηθψλ δηαηάμεσλ ζε 
ζπζηήκαηα κε Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, ΣΑΗΟΤ ΗΩΑΝΝΑ, Δζληθφ 



 200 

Μεηζφβην Πνιπηερλείν, ρνιή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 
Τπνινγηζηψλ. 
37. Integration of FACTS and Battery Energy Storage. M. L. Crow Electrical 
and Computer Engineering University of Missouri-Rolla, Rolla, Managed by 
Stan Atcitty, Energy Storage Systems Program Sandia National Laboratories 
Funded by US Department of Energy 
38.Δηζαγσγή ζηα ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, Γαβξηήι  Γηαλλαθφπνπινπ 
- Νηθφιανπ Βνβνχ,  Πάηξα 2005.        
39. Οηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, Αλαζηαζίνπ 
Βαθηξηδή, εθδφζεηο Εήηε, Θεζζαινλίθε 1998. 
40. Αλάιπζε Έιεγρνο θαη Δπζηάζεηα πζηεκάησλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, 
Νηθφιανο Βνβφο, εθδφζεηο Εήηε 
41. Dr Alan Ruddell: Investigation on Storage Technologies  for Intermittent 
Renewable Energies:  storage technology report st6: flywheel 
42. IEEE Power Engineering Society Meeting - January 30, 2001: Improving 
Power Delivery Through The Application of Superconducting Magnetic Energy 
Storage (SMES) 
 

                
 
 

 
 
 


