
ΦΡΑΓΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΔ (DAMS AND RESERVOIRS) 
 

Γεληθά πεξί θξαγκάησλ ζπδεηηνύληαη ζηηο παξνπζηάζεηο:  

ΔΗΓΗΚΑ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ - Γεσηερληθή Φξαγκάησλ, Αξρέο ζρεδηαζκνύ θξαγκάησλ/γεσθξαγκάησλ, 

Μ. Καβαδδάο, 
ΔΘΝΗΚΟΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ, ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ – ΣΟΜΔΑ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΖ 

http://www.civil.ntua.gr/~kavvadas/ 
Δθαξκνγέο Σερληθήο Γεσινγίαο – Σακηεπηήξεο,  

Γ. Μπειόθαο, 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΘΖΝΑ, ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ,  

ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ & ΓΔΩΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 
 

 

 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΩΝ 

 

Οη ηακηεπηήξεο είλαη πδξαπιηθά έξγα πνπ δεκηνζξγνύληαη κε ηελ θαηαζθεπή θξάγκαηνο κε ζθνπό ηνλ έιεγρν 

θαη ηε ξύζκηζε ηεο παξνρήο ησλ πδαηνξεπκάησλ γηα ηελ εμαζθάιηζε επηζπκεηήο ζηάζκεο γηα δηάθνξεο 

ρξήζεηο όπσο πδξνδπλακηθέο εγθαηαζηάζεηο, αξδεύζεηο, πδξεύζεηο θ.ά. 

 

Σα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο ηακηεπηήξα πξνζδηνξίδνληαη από ηηο θακπύιεο ζηάζκεο – ρσξεηηθόηεηαο 

θαη ζηάζκεο – επηθαλείαο.  

ηηο θακπύιεο ζηάζκεο ρσξεηηθόηεηαο δίδεηαη ε ρσξεηηθόηεηα ηνπ ηακηεπηήξα ζε θάζε ζηάζκε κε ζεκείν 

αλαθνξάο ηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο.  

ηηο θακπύιεο ζηάζκεο – επηθαλείαο δίδεηαη ε επηθάλεηα ηνπ λεξνύ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ζηάζκε. Οη ηηκέο 

ηεο επηθαλείαο απηήο πξνθύπηνπλ από ηνπνγξαθηθνύο ράξηεο (κε θιίκαθεο 1:50000 σο 1:5000, αλάινγα κε ην 

έξγν) κε εκβαδνκέηξεζε ζε θάζε ηζνϋςή. Ο ππνινγηζκόο ηνπ αληηζηνίρνπ όγθνπ γίλεηαη κε νινθιήξσζε ηεο 

ζρέζεο ζηάζκεο – επηθαλείαο. 

 

Ζ ξπζκηζηηθή ηθαλόηεηα ελόο ηακηεπηήξα εμαξηάηαη από ηε ρσξεηηθόηεηά ηνπ ζηηο δηάθνξεο ραξαθηεξηζηηθέο 

ζηάζκεο. Υαξαθηεξηζηηθέο ζηάζκεο: 

(1) ε ειάρηζηε ζηάζκε ιεηηνπξγίαο, ιίγν ςειόηεξα από ην άλσ ζηόκην ηεο πδξνιεςίαο. Κάησ από ηελ 

ζηάζκε απηή ν όγθνο ηνπ ηακηεπηήξα «λεθξόο όγθνο» θαη είλαη αδύλαην λα ρξεζηκνπνηεζεί κε 

νπνηνδήπνηε ηξόπν. 

(2) ε ζηάζκε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηακηεπηήξα θαη είλαη ζπλήζσο ε αλώηαηε ζηάζκε ησλ 

ζπξνθξαγκάησλ ηνπ ππεξρεηιηζηή όηαλ είλαη θιεηζηά. 

(3) είλαη ε κέγηζηε ζηάζκε πνπ κπνξεί λα θηάζεη ην λεξό ζηνλ ηακηεπηήξα όηαλ παξνρεηεύεηαη ε κέγηζηε 

πξνβιεπόκελε πιεκκύξα κειέηεο (design flood). 
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Κύξηεο ζθνπηκόηεηεο θαηαζθεπήο ελόο ηακηεπηήξα είλαη: 

1) Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

2) Απνιήςεηο λεξνύ γηα πδξεπηηθέο θαη αξδεπηηθέο ρξήζεηο (δπλαηόηεηα επηπξόζζεηεο αμηνπνίεζεο λεξνύ 

πνπ δηέξρεηαη από ηνπο ζηξνβίινπο) 

3) Αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία 

4) Έκκεζα νθέιε από ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε 

5) Ηρζπνηξνθεία θ.α. 

 

ε παγθόζκην επίπεδν ηα θξάγκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα άξδεπζε (37%), παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

(16%), ύδξεπζε (12%), γηα αληηπιεκκπξηθό έιεγρν (6%),γηα ζθνπνύο αλαςπρήο (3%) θαη γηα ινηπνύο 

ζθνπνύο (4%). 

 

Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο 

1)εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο θπζηθήο πδξνινγηθήο δίαηηαο ηνπ πνηακνύ (εμνκάιπλζε ξνήο, ζεκαληηθά 

κεησκέλε ζπρλόηεηα θαη κέγεζνο πιεκκπξηθώλ αηρκώλ, δηαθνπή ξνήο ζην ηκήκα θαηάληη ηνπ θξάγκαηνο) 

2) πγθξάηεζε θεξηώλ (κε αλαζηξέςηκε επίπησζε) 

3) Παξεκπόδηζε θπθινθνξίαο ςαξηώλ 

4) Αιιαγή νηθνζπζηήκαηνο από πνηάκην ζε ιηκλαίν 

5) Αηζζεηηθή όριεζε ζε πεξίπησζε έληνλσλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ζηάζκεο 

 

Αλάινγα κε ηε ζθνπηκόηεηα θαηαζθεπήο ελόο ηακηεπηήξα δηαθξίλνληαη ζε ηακηεπηήξεο: 

• απιήο ζθνπηκόηεηαο 

• πνιιαπιήο ζθνπηκόηεηαο 

 

Οη ηακηεπηήξεο απιήο ζθνπηκόηεηαο δελ εληάζζνληαη ζπλήζσο ζε δηαζπλδεδεκέλν πδξαπιηθό ζύζηεκα 

ηακηεπηήξσλ θαη κπνξεί λα αθνξνύλ: 

• Τδξνδπλακηθή εθκεηάιιεπζε 

• Αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία 

• Αξδεύζεηο ή Τδξεύζεηο νηθηζκώλ 

 

Οη ηακηεπηήξεο πνιιαπιήο ζθνπηκόηεηαο δηαθξίλνληαη ζηνπο ηακηεπηήξεο κε εληαίν σθέιηκν όγθν γηα όιεο ηηο 

πξνβιεπόκελεο ρξήζεηο θαη ζηνπο ηακηεπηήξεο όπνπ ππάξρεη δηαρσξηζκόο ησλ σθέιηκσλ όγθσλ. 

 

Λεηηνπξγίεο όπσο πδξνδπλακηθέο εθκεηαιιεύζεηο θαη πδξεύζεηο-αξδεύζεηο είλαη ζπκβηβαζηέο κεηαμύ ηνπο 

ελώ ε αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία είλαη αζπκβίβαζηε κε πδξνδπλακηθή εθκεηάιιεπζε. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ε 

κελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία πξνϋπνζέηεη ρακειέο ζηάζκεο ελώ ε πδξνδπλακηθή εθκεηάιιεπζε αληίζηνηρα 

πςειέο. Οη πνιιαπιέο ζθνπηκόηεηεο αλεβάδνπλ ζπλήζσο ηε κέγηζηε ζηάζκε ηνπ ηακηεπηήξα θαη αθνινύζσο 

ην κέγηζην ύςνο θαη ην θόζηνο θαηαζθεπήο ηνπ απαηηνπκέλνπ θξάγκαηνο. 

 

 

 

ΩΦΔΛΙΜΟ ΟΓΚΟ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΑ 

 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ηακηεπηήξα βαζίδεηαη ζηελ εμίζσζε ζπλέρεηαο  

 

απνζεθεπκέλνο όγθνο = εηζξνέο – απόιεςε – απώιεηεο, 

 

απώιεηεο = εμάηκηζε + δηήζεζε + ππεξρείιεζε. 

 

Όπσο αλαθέξακε, ε ιεηηνπξγία ησλ ηακηεπηήξσλ ζπλίζηαηαη ζηε ξύζκηζε εηζεξρόκελσλ θαη 

εμεξρόκελσλ παξνρώλ, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ λεξνύ ζε ξπζκνύο δηαθνξεηηθνύο από ηνπο 

θπζηθνύο. Η ρσξεηηθόηεηα πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο ηακηεπηήξαο γηα λα εμαζθαιίζεη θάπνην «ζελάξην» 



ρξήζεο ιέγεηαη σθέιηκνο όγθνο ηνπ ηακηεπηήξα θαη πξνθύπηεη ηόζν κεγαιύηεξνο όζν πην έληνλα 

δηαθνξνπνηείηαη ν ξπζκόο ρξήζεο ηνπ λεξνύ από εθείλσλ ησλ θπζηθώλ εηζξνώλ. 

 

Οη ζπληζηώζεο ησλ θπζηθώλ παξνρώλ/εηζξνώλ είλαη 

 

εηζξνέο = βξνρόπησζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηακηεπηήξα + πνηάκηα εηζξνή από ηε ιεθάλε αλάληη 

 

Οη θπζηθέο παξνρέο έρνπλ κηα πεξηνδηθή κεηαβιεηόηεηα ζην ρξόλν θαη ν ζρεδηαζκόο ιεηηνπξγίαο δειαδή ε 

δηαρείξηζε ελόο ηακηεπηήξα κπνξεί λα γίλεη κε δύν ηξόπνπο: 

• Έρνληαο κηα ρξνλνζεηξά θπζηθώλ παξνρώλ ηνπ παξειζόληνο κπνξνύκε λα δερζνύκε όηη απηή ε ρξνλνζεηξά 

ζα επαλαιεθζεί κε ηνλ ίδην ηξόπν ζην κέιινλ. ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε έλα αηηηνθξαηηθό (deterministic) 

ηξόπν πξνζέγγηζεο. 

• Ζ ρξνλνζεηξά ζεηξά ησλ θπζηθώλ παξνρώλ κπνξεί επίζεο λα ιεθζεί σο έλα δείγκα από έλα άπεηξν 

πιεζπζκό γεγνλόησλ θαη λα εμεηαζζεί κε πηζαλνθξαηηθνύο όξνπο κε βάζε ηηο ζπλαξηήζεηο ππθλόηεηαο 

πηζαλόηεηαο ηνπ πιεζπζκνύ. Ζ πξνζέγγηζε απηή ζπληζηά ηελ ζηνραζηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

κειέηεο/δηαρείξηζεο ησλ ηακηεπηήξσλ. 

 

Η πξσηνγελήο κέζνδνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ σθειίκνπ όγθνπ είλαη ε κέζνδνο ηεο αζξνηζηηθήο 

θακπύιεο ησλ θπζηθώλ παξνρώλ. Ζ κέζνδνο ζηεξίδεηαη ζηελ απινπζηεπηηθή παξαδνρή, όηη ε ιεηηνπξγία 

ηνπ ηακηεπηήξα επαλαιακβάλεηαη πεξηνδηθά. Ζ παξαδνρή απηή απέρεη πνιύ από ηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο 

ηακηεπηήξσλ, ηδηαίηεξα ππεξεηήζηαο ξύζκηζεο, ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο βέιηηζηεο νηθνλνκνηερληθήο 

αμηνπνίεζεο. (Γηα ηελ πιεξέζηεξε κειέηε ρξεζηκνπνηνύληαη πξνζδηνξηζηηθά θαη ζηνραζηηθά κνληέια κε ηελ 

ρξήζε γξακκηθνύ ή δπλακηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ, νπόηε είλαη δπλαηή ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηακηεπηήξα ή 

ζπζηήκαηνο ηακηεπηήξσλ δηαηεηαγκέλσλ ζε πνηακό ή ζύζηεκα πνηακώλ.) Σε κέζνδν απηή παξνπζηάδνπκε – 

κεηαμύ άιισλ – δηακέζνπ ησλ αθόινπζσλ παξαδεηγκάησλ. 

 

Παξάδεηγκα 1. 

 
ηε ζέζε πδξνκεηξήζεσλ ελόο πνηακνύ (κεηξήζεηο παξνρήο ηνπ πνηακνύ, όπσο ζπδεηήζεθε ζην κάζεκα ηεο 

Τδξνινγίαο) όπνπ πξόθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί θξάγκα ζεκεηώζεθαλ νη εμήο κέζεο κελαίεο παξνρέο ελόο 

έηνπο: 

 

Εεηείηαη λα πξνζδηνξηζηνύλ: 

(α) Ζ θακπύιε δηάξθεηαο ηεο παξνρήο ηνπ πνηακνύ. 

(β) Ζ αζξνηζηηθή θακπύιε εηζξνώλ γηα ηε ζέζε απηή. 

(γ) Ζ κέζε εηήζηα παξνρή ηνπ πνηακνύ. 

(δ) Ο απαηηνύκελνο σθέιηκνο όγθνο ηνπ ηακηεπηήξα αλάληη ηεο δηαηνκήο 

ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη θαηάληη ζπλερήο παξνρή ίζε κε ηε κέζε εηήζηα. 

 

 

Λύζε: 

 

(α)  

Οξηζκόο θακπύιεο δηάξθεηαο: είλαη ην δηάγξακκα ελόο δηαηεηαγκέλνπ 

πδξαπιηθνύ κεγέζνπο ζπλαξηήζεη ηνπ πνζνζηνύ ηνπ ρξόλνπ θαηά ηνλ 

νπνίν ην κέγεζνο απηό απαληάηαη κε ίζε ή κεγαιύηεξε ηηκή. 

Μέζνδνο ππνινγηζκνύ: δηαηάζζνπκε νη ηηκέο παξνρήο θαηά ζεηξά 

θζίλνληνο κεγέζνπο θαη ππνινγίδεηαη ε αζξνηζηηθή ζπρλόηεηα 

ππέξβαζεο θάζε ηηκήο. 

 

Τινπνίεζε ζην Excel (dams-1.xls). 

 



(β)(γ) Δίλαη ε θακπύιε ζπλνιηθνύ όγθνπ εηζξνήο κέρξη θάζε νξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Τινπνίεζε ζην Excel 

(dams-1.xls). 

 

(δ) ρεκαηίδνληαη νη αζξνηζηηθέο θακπύιεο εηζξνώλ θαη δήηεζεο ηνπ δεδνκέλνπ πξνβιήκαηνο. Ο 

σθέιηκνο όγθνο γηα ην δεδνκέλν ‘ζελάξην’ δήηεζεο ππνινγίδεηαη κε δύν ζπγγελείο ηξόπνπο.  

 

1
νο

 ηξόπνο: ε κέζνδνο ηεο αζξνηζηηθήο θακπύιεο. Μεηαθηλνύκε ηελ αζξνηζηηθή θακπύιε δήηεζεο πάλσ 

θάησ έηζη ώζηε λα βξνύκε ηε ρακειόηεξε θαη ηε ςειόηεξε ηεηαγκέλε (ς άμνλαο) γηα ηηο νπνίεο ε αζξνηζηηθή 

θακπύιε δήηεζεο έρεη κόλν έλα ζεκείν επαθήο κε ηελ αζξνηζηηθή θακπύιε εηζξνώλ (δειαδή, ρσξίο λα ηελ 

ηέκλεη). Ζ δηαθνξά ησλ ηεηαγκέλσλ είλαη ν σθέιηκνο όγθνο. 

2
νο

 ηξόπνο: κέζνδνο Rippl. ρεκαηίδνπκε ηε δηαθνξά ησλ αζξνηζηηθώλ θακπύισλ, εηζξνέο κείνλ δήηεζε, θαη 

εληνπίδνπκε ην ηνπηθό κέγηζην θαη ην ηνπηθό ειάρηζην (ηηο ηεηαγκέλεο). Ζ δηαθνξά ησλ ηεηαγκέλσλ είλαη ν 

σθέιηκνο όγθνο. 

 

Τινπνίεζε ζην Excel (dams-1.xls). 

 

 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΓΡΟ-ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΑ 

 
 

 

 

Όηαλ κηα κάδα m λεξνύ πέζεη/θαηέβεη από ύςνο  Ζ απνθηάεη ελέξγεηα (αγλνώληαο αξρηθά ηηο απώιεηεο) ίζε κε 

mgH=ξVgH=γVH. Δπνκέλσο ε ηζρύο πνπ απνθηά είλαη ίζε κε  

 

γVH/t=γQH=9.81QH kW,  

 

όπνπ ην Q είλαη ζε m3/s θαη ην Ζ ζε m. 

 

Φπζηθά ζην ζύζηεκα ππάξρνπλ δηάθνξεο απώιεηεο, νη πην νπζηώδεηο από ηηο νπνίεο ελζσκαηώλνληαη ζην 

βαζκό απόδνζεο ηνπ ζηξνβίινπ (ηνπξκπίλα) θαη ηεο γελλήηξηαο, εζ θαη εγ, αληίζηνηρα, πνπ δίλνπλ ην 

ζπλνιηθό βαζκό απόδνζεο ηνπο ζπζηήκαηνο  

 

ε=εζεγ 

 

Με βάζε απηά νξίδεηαη ε εγθαηεζηεκέλε ηζρύο ηνπ Y/H ζηαζκνύ 

 
Η=9.81 εQH kW 

 



όπνπ Q ε παξνρή ζηε δεδνκέλε κνλάδα. 

 

Μία αίζζεζε κεγέζνπο ησλ Τ/Ζ έξγσλ αλαθνξηθά κε ην δηαζέζηκν πδξαπιηθό ύςνο (πίλαθαο 2) θαη ηελ 

εγθαηεζηεκέλε ηζρύ (πίλαθαο 1) δίλεηαη από ηνλ αθόινπζν πίλαθα 

 

 
Πίλαθαο 1 

 

 

 
 

Πίλαθαο 2 

 

 

 

Παξάδεηγκα 2. 
Σακηεπηήξαο απιήο ζθνπηκόηεηαο. 

● Τδξνδπλακηθό έξγν επξίζθεηαη θαηάληη ηακηεπηήξα ν νπνίνο ηξνθνδνηείηαη από πνηακό γηα ηνλ νπνίν νη 

κέζεο εβδνκαδηαίεο παξνρέο ηνπ ηππηθνύ πδξνινγηθνύ έηνπο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1. 

● Οη ζπληεηαγκέλεο ησλ θακπύισλ επηθαλείαο - ρσξεηηθόηεηαο ηνπ ηακηεπηήξα δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 2. 

● Ζ ζηάζκε ηνπ ηακηεπηήξα ζηελ αξρή ηνπ ηππηθνύ έηνπο βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν 634 m. 

● Σν έξγν δηαζέηεη ζηαζκό 2 κνλάδσλ ν νπνίνο ιεηηνπξγεί κε κέζν σθέιηκν ύςνο Ζ=45 m. Ζ εγθαηεζηεκέλε 

ηζρύο θάζε κηαο κνλάδαο είλαη 31 MW. 

 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ γίλεηαη κε βάζε ηηο παξαθάησ παξαδνρέο: 

● Ζ πξώηε κνλάδα ιεηηνπξγεί ζπλερώο όιν ην έηνο. 

● Ζ δεύηεξε κνλάδα ιεηηνπξγεί ζπλερώο από ηελ 1
ε
 σο θαη ηε 14

ε
 εβδνκάδα θαη ηε 48

ε
 σο θαη ηε 52

ε
. 

● Ο ζπληειεζηήο απόδνζεο ησλ πδξνζηξνβίισλ είλαη 0.86 θαη ησλ γελλεηξηώλ 0.95. 

 

 
ΠΙΝΑΚΑ 1 



 
ΠΙΝΑΚΑ 2 

 

 

Εεηνύληαη : 

α) Ζ ράξαμε ησλ θακπύισλ επηθαλείαο – όγθνπ (ρσξεηηθόηεηαο) ηνπ ηακηεπηήξα 

β) Ζ ράξαμε ηεο αζξνηζηηθήο θακπύιεο εηζξνώλ ζηνλ ηακηεπηήξα 

γ) Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο κέζεο εηήζηαο θπζηθήο παξνρήο  

δ) Ο απαηηνύκελνο σθέιηκνο όγθνο ηνπ ηακηεπηήξα γηα ηελ παξαπάλσ ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ 

ε) Ζ εηήζηα θακπύιε κεηαβνιήο ηεο ζηάζκεο ηνπ ηακηεπηήξα 

δ) Ζ θακπύιε δηάξθεηαο ησλ κέζσλ εβδνκαδηαίσλ παξνρώλ 

ε) Ζ ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη από ην ζηαζκό θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηππηθνύ έηνπο 

 

Λύζε: 

 

(α)(β)(γ) Τινπνηνύληαη ζην Δxcel (dams-1.xls). 

 

(δ) Ζ ζρέζε εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο-παξνρήο γηα θάζε κνλάδα είλαη Η (kW)=9.81 εQH όπνπ Q (m3/s) είλαη ε 

κέζε παξνρή ζηε δεδνκέλν κνλάδα, θαη Ζ (m) είλαη ην δηαζέζηκν ύςνο. Έρνπκε 

 

ε=εζεγ=0.86×0.95=0.817 

 

νπόηε γηα ηελ απαηηνύκελε παξνρή έρνπκε 

 

31000=9.81×0.817×Q×45 

 

όπνπ εθθξάζακε ηελ ηζρύ ζε kW: I=31MW=31000kW, θαη βξίζθνπκε  

 

Q=85.9 m3/s 

 

Καζώο δνπιεύνπκε κε εβδνκαδηαίνπο όγθνπο θαηαιήγνπκε όηη ε εβδνκαδηαία δήηεζε (demand) θάζε κίαο 

κνλάδαο είλαη  
 

demand=85.9×7×24×3600=51952000 m3=52 MCM 

 
Σν δεηνύκελν πινπνηείηαη ζην Δxcel (dams-1.xls). 

 

(ε)  Οη ζρέζεηο πςνκέηξνπ-όγθνπ θαη πςνκέηξνπ-επηθάλεηαο κπνξνύλ λα πξνζνκνησζνύλ κε ζρέζεηο power 

law ηεο κνξθήο 

 

(ζηάζκε)=α (όγθνο)
β
,  



(ζηάζκε)=γ (επηθάλεηα)
δ
,  

 

όπνπ α,β,γ,δ ζηαζεξέο πξνζδηνξηδόκελεο κε best fit power law. 

 

● Από ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 2 βξίζθνπκε ηηο ζηαζεξέο α θαη β πνπ ρξεηάδνληαη ζην δεδνκελν εξώηεκα.  

● Δπίζεο, από ηελ πιεξνθνξία γηα ην αξρηθό πςόκεηξν ηεο ειεύζεξεο επηθάλεηαο θαη ηνλ πίλαθα 2 βξίζθνπκε 

ην αξρηθό storage: 293 mcm.  

● ηε ζπλέρεηα, από ηε ρξνλνζεηξά ηνπ όγθνπ θαη ηε ζρέζε (ζηάζκε)=α (όγθνο)
β
 βξίζθνπκε ηελ θακπύιε ηεο 

ζηάζκεο (εθθξαζκέλεο εδώ ζε πςόκεηξν). 

 

Τινπνίεζε ζην Δxcel (dams-1.xls). 

 

(δ) Τινπνηείηαη ζην Δxcel (dams-1.xls). 

 

(ε) Ζ εγθαηεζηεκέλε ηζρύο ησλ 31 MW εθθξάδεηαη σο 31000 kW. Δπίζεο ε κνλάδα 1 ιεηηνπξγεί ζπλνιηθά 19 

βδνκάδεο, ελώ ε κνλάδα 2 ιεηηνπξγεί όιν ην ρξόλν (52 βδνκάδεο). Δπνκέλσο έρνπκε: 

 

ελέξγεηα από κνλάδα 1 = 19×7×24×31000 = 99×10
6
 kWh 

ελέξγεηα από κνλάδα 2 = 52×7×24×31000 = 271×10
6
 kWh 

νιηθή παξαγόκελε ελέξγεηα ζην έηνο = 370×10
6
 kWh 

 

 

 

Παξάδεηγκα 3. 

Σακηεπηήξα πνιιαπιήο ζθνπηκόηεηαο. 

● Τδξνειεθηξηθό έξγν δηαζέηεη ηακηεπηήξα εηήζηαο ξύζκηζεο ν νπνίνο ηξνθνδνηείηαη από πνηακό ηνπ νπνίνπ 

ηα πδξνινγηθά ζηνηρεία δίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

 
● Ζ επηθάλεηα θαηάθιηζεο ηνπ ηακηεπηήξα είλαη 12 km2. 

● Σν έξγν δηαζέηεη ζηαζκό δπν κνλάδσλ εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο 50 MW πνπ ιεηηνπξγνύλ κε κέζν σθέιηκν 

ύςνο πηώζεσο H = 122.5 m θαη ζπλνιηθό βαζκό απνδόζεσο ε=0.83. 

 

Εεηνύληαη: 

α) Ο σθέιηκνο όγθνο ηνπ ηακηεπηήξα γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ 

β) Ο όγθνο λεξνύ πνπ ππεξρεηιίδεη θαηά ηε δηάξθεηα ελόο έηνπο 

γ) Ζ ηηκή ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο ησλ ζηξνβίισλ πνπ ζα έθαλε πιήξε εθκεηάιιεπζε ηνπ δηαζέζηκνπ 

λεξνύ θαη ε αύμεζε ηνπ σθέιηκνπ όγθνπ πνπ απαηηεί. 

 



Λύζε: 

 
(α)(β) Ζ απαηηνύκελε παξνρή γηα θάζε ζηξόβηιν δίλεηαη από 

 

50000=9.81×0.83×Q×122.5 

 

→ Q=50 m3/s.  Άξα νη δύν ζηξόβηινη απαηηνύλ Q ίζν κε 100 m3/s. 

 

Ο σθέιηκνο όγθνο ππνινγίδεηαη κε ηηο κεζόδνπο πνπ ζπδεηήζεθαλ πξηλ. Ο όγθνο ππεξρείιηζεο από ηελ 

αζξνηζηηθή δηαθνξά εηζξνώλ – εθξνώλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα εδώ από ηελ δηαθνξά 

 

(αύμεζε ηνπ storage) – (ζπλνιηθνύ όγθνπ λεξνύ πνπ πάεη ζηνπο ζηξνβίινπο) 

 

εκαληηθή παξαηήξεζε: Ο σθέιηκνο όγθνο πξνζδηνξίδεηαη από ηελ μεξή πεξίνδν ηεο ρξνληάο, ε νπνία 

νξίδεηαη από ηνπο κήλεο πνπ ε δηαθνξά (εηζξνέο)-(εθξνέο) είλαη αξλεηηθή. Γειαδή, ζηε κέζνδν ηεο 

αζξνηζηηθήο θακπύιεο παξνρώλ ςάρλνπκε ηελ ςειόηεξε θαη ηελ ρακειόηεξε ηεηαγκέλε ηεο θακπύιεο 

δήηεζεο ώζηε λα έρεη έλα κόλν ζεκείν επαθήο ζηελ πεξηνρή ηεο μεξήο πεξηόδνπ (δελ έρεη ζεκαζία αλ 

ηελ ηέκλεη ζε άιια ζεκεία). Απηό είλαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηε κέζνδν Rippl, όπνπ αλαδεηνύκε ηα 

ηνπηθά θαη όρη ηα νιηθά αθξόηαηα (εθόζνλ ππάξρνπλ θαη ηα δύν, δηαθνξεηηθά πξέπεη θάπνην από ηα δύν 

λα είλαη νιηθό, π.ρ. παξάδεηγκα 2). 
 

(γ) Αλ αθήζνπκε ην Q πνπ ζέινπλ ζπλνιηθά νη ζηξόβηινη σο κεηαβιεηή εύθνια βξίζθνπκε όηη 

 

S – Vζηξνβηισλ=4107 – 31.45Q 

 

πνπ είλαη ν όγθνο ππεξρείιηζεο. Θέησληαο απηή ηελ πνζόηεηα ίζε κε κεδέλ βξίζθνπκε  

 

Q=130.23 m3/s~130 m3/s. 

 

Φπζηθά ε ηηκή απηή κεηαβάιεη ηελ θακπύιε Rippl S – Vζηξνβηισλ. Από ηε λέα ηεο κνξθή βξίζθνπκε ηνλ λέν 

σθέιηκν όγθν = 710 MCM. 

 

Τινπνίεζε ζην Δxcel (dams-1.xls). 
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