
E. Reservoir capacity  
with evaporation loss and given demand 



Σχθματικι αναπαράςταςθ των μεταβλθτών του προβλιματοσ 







Το πρόβλθμα τακτοποιείται και λφνεται ςτο Excel και ςτο Lindo. Οι απαραίτθτεσ 
παράμετροι δίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 



● Οι άγνωςτοι του προβλιματοσ είναι τα St και τα Rt, ςφνολο 24 ποςότθτεσ.  
● Οι εξιςώςεισ πρζπει να γραφτοφν ςε μορφι κατάλλθλθ για το Lindo. 

● Τα constraints τθσ διατιρθςθσ μάηασ παίρνουν τθ μορφι: 



Τα constraints  
 
● μζγιςτου ωφζλιμου όγκου 
(δθλαδι χωρθτικότθτασ) 
● ηιτθςθσ (ςυνολικι εκροι είναι 
μεγαλφτερθ ι ίςθ από τθ ηιτθςθ) 
● ςτάςιμθσ κατάςταςθσ 
 
παίρνουν τθν εξισ τελικι μορφι: 
 
 



Το Lindo δίνει τθν ακόλουκθ λφςθ:  



Rule curves για τον ταμιευτιρα (εδώ, μινασ 1 είναι ο Ιοφνιοσ, οι όγκοι 
δίνονται ςε MCM) 
Μπλε: θ εξζλιξθ του storage ςτθ διάρκεια του χρόνου 
Πράςινο: θ εξζλιξθ τθσ ηιτθςθσ 
Κόκκινο: θ εξζλιςθ του release 



F. Reservoir Operation - 
Standard Operation Policy 
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Standard Operation Policy (SOP) 



Στθ διάρκεια κάκε περιόδου ο ταμιευτιρασ είναι ςε μία από τισ τρεισ φάςεισ 
  
Φάςθ 1 
 

● Βγάηουμε όλο το διακζςιμο νερό για τθ ηιτθςθ (χωρίσ ικανοποίθςθ ηιτθςθσ) 
● Ο ταμιευτιρασ καταλιγει άδειοσ 
  
Φάςθ 2 
 

● Βγάηουμε όλο το διακζςιμο νερό για τθ ηιτθςθ (ικανοποίθςθ ηιτθςθσ) 
● Μζνει νερό ςτον ταμιευτιρα (χωρίσ πλιρωςθ)  
  
Φάςθ 3 
 

● Βγάηουμε όλο το διακζςιμο νερό για τθ ηιτθςθ (ικανοποίθςθ ηιτθςθσ) 
● Ο ταμιευτιρασ καταλιγει γεμάτοσ (πλιρωςθ) 
● Υπάρχει υπερχείλιςθ (spill) ίςθ με το διακζςιμο νερό ςτθν αρχι τθσ περιόδου 
μείον τθ ηιτθςθ μείον το αποκθκευμζνο νερό. 
 
Η επιλογι τθσ φάςθσ είναι μζροσ τθσ λφςθσ του προβλιματοσ 
 

Standard Operation Policy (SOP) 





Standard Operation Policy (SOP) 



G. Reservoir Operation - 
Optimal Operation Policy 

Για δεδομζνθ ωφζλιμθ χωρθτικότθτα Κ,  και για 
δεδομζνθ ηιτθςθ, ι και άλλουσ περιοριςμοφσ, να 
βρεκεί θ χρονοςειρά του release ώςτε να 
μεγιςτοποιθκεί κάποιο objective function 



Optimal Operation Policy 

● Στθν προςζγγιςθ αυτι δεν 
ικανοποιοφμε αυτόματα τθ ηιτθςθ 
● Οπότε ειςάγουμε τθ μεταβλιτθ 
του yield Y που κα πλθςιάςει τθ 
ηιτθςθ  
● Ορίηουμε ζνα objective function  
που να εγγυάαι ότι το yield κα 
πλθςιάςει τθ ηιτθςθ  
● Φυςικά το ςυνολικό release R κα 
είναι yield + spill 



Optimal Operation Policy 

Πρόβλθμα 
Να λυκεί το προθγοφμενο παράδειγμα  
χρθςιμοποιώντασ optimal operation policy 



Optimal Operation Policy 

Η λφςθ υλοποιείται εφκολα ςτο Excel 



Rule curves για τον ταμιευτιρα με SOP (μινασ 1 ο Ιοφνιοσ, όγκοι ςε MCM) 
Μπλε: θ εξζλιξθ του storage ςτθ διάρκεια του χρόνου 
Πράςινο: θ εξζλιξθ τθσ ηιτθςθσ 
Κόκκινο: θ εξζλιςθ του release 



Optimal Operation Policy 

Different Objective Function 



Optimal Operation Policy 

Η λφςθ υλοποιείται εφκολα ςτο Excel με τθ χριςθ του Solver 



Rule curves για τον ταμιευτιρα με optimal operation policy  
(μινασ 1 ο Ιοφνιοσ, όγκοι ςε MCM) 
Μπλε: θ εξζλιξθ του storage ςτθ διάρκεια του χρόνου 
Πράςινο: θ εξζλιξθ τθσ ηιτθςθσ 
Κόκκινο: θ εξζλιςθ του release 


