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Τα ζπζηήκαηα νξγαληθώλ θύθισλ Rankine (ΟΚR) απνηεινύλ κία απνηειεζκαηηθή 

ηερλνινγία γηα ηελ παξαγσγή ηζρύνο κέζσ αμηνπνίεζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο. Η 

ιεηηνπξγία ηνπο βαζίδεηαη ζηελ απνξξόθεζε ζεξκόηεηαο κέζσ ειηαθώλ ζπιιεθηώλ 

πνπ απνδίδεηαη κέζσ ελαιιάθηε ζε θαηάιιειν νξγαληθό εξγαδόκελν κέζν ην νπνίν 

εμαηκίδεηαη θαη ζηελ ζπλέρεηα εθηνλώλεηαη ζε ζηξόβηιν παξάγνληαο έξγν. Τα 

θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαδόκελνπ κέζνπ παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ 

αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ειηαθώλ ΟΚR πςειήο απόδνζεο. Η ρξήζε κηγκάησλ σο 

εξγαδόκελα κέζα έρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε θαζαξώλ 

ξεπζηώλ θαζώο επηηξέπνπλ ηελ αύμεζε ηεο εμεξγεηαθήο απόδνζεο δηαηεξώληαο 

ζηαζεξά πςειή ελεξγεηαθή απόδνζε ιόγσ ησλ ζεξκνδπλακηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ηεο αιιαγήο θάζεο. Ωζηόζν ε επηινγή κηγκάησλ πνπ νδεγνύλ ζε βέιηηζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ΟΚR απνηειεί έλα πνιύπινθν πξόβιεκα. Παξά ηελ ύπαξμε κειεηώλ 

πνπ αμηνινγνύλ ηελ απόδνζε δηαθνξεηηθώλ κηγκάησλ γηα ζηαζεξή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο, αθόκε θαη κηθξέο κεηαβνιέο ζε ιεηηνπξγηθέο παξακέηξνπο κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε εληειώο δηαθνξεηηθή θαηάηαμε ηεο απόδνζήο ηνπο. Τέηνηνπ είδνπο 

αιιαγέο είλαη ζπλεζηζκέλεο ιόγσ ηεο εζσηεξηθήο ή εμσηεξηθήο κεηαβιεηόηεηαο πνπ 

παξαηεξείηαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ. απόηνκε κείσζε ηεο απόδνζεο 

θάπνησλ ππνζπζηεκάησλ, δπζιεηηνπξγίεο θιπ.). Η ζπλήζεο πξαθηηθή βαζίδεηαη ζηελ 

αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ πξνβιεκάησλ αθνύ έρεη γίλεη ε πξνεπηινγή ηνπ κίγκαηνο 

πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη κε ρξήζε κεζόδσλ πνπ ελέρνπλ απμεκέλε 

ππνινγηζηηθή πνιππινθόηεηα (π.ρ. δπλακηθέο πξνζνκνηώζεηο, βέιηηζηνο έιεγρνο 

θιπ.) θαη ζπλεπώο ηζρπξέο πξνθιήζεηο ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπο.  

Γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ πξνθιήζεσλ πξνηείλεηαη κηα κέζνδνο πνπ κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηεί ε κεηαβιεηόηεηα ζε ζπζηήκαηα ειηαθνύ ΟΚR κε επηβνιή 

θαηάιιεισλ κεηαβνιώλ κηθξνύ εύξνπο ζηελ ζηαηηθή (θαη όρη δπλακηθή) 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ελόςεη δηαθνξεηηθώλ κηγκάησλ. Σπγθεθξηκέλα 

πξνηείλεηαη κηα κέζνδνο κε γξακκηθήο αλάιπζεο επαηζζεζίαο, ε νπνία επηηξέπεη ηελ 

ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηνπ αληίθηππνπ πνπ έρνπλ κεηαβνιέο ζε ιεηηνπξγηθέο 

παξακέηξνπο ζηνπο δείθηεο απόδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ. ζεξκηθή απόδνζε, 

παξαγσγή έξγνπ θιπ.). Η καζεκαηηθή αλάιπζε απηώλ ησλ θαηαγξαθώλ επηηξέπεη 

ηελ αλαγλώξηζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ παξακέηξσλ γηα θάζε κίγκα νη νπνίεο αθόκε θαη 

γηα πνιύ κηθξέο κεηαβνιέο νδεγνύλ ζε κεγάιε κεηαβνιή ηνπο δείθηεο απόδνζεο. Υπό 

απηή ηελ έλλνηα αλαγλσξίδνληαη ηα κίγκαηα πνπ αθόκα θαη ζε πεξίπησζε κεγάιεο 

κεηαβιεηόηεηαο ζα δηαηεξήζνπλ κηα ζρεηηθά ζηαζεξή ιεηηνπξγηθή απόδνζε. 

Μίγκαηα πνπ έρνπλ πςειή απόδνζε ζε ζπλζήθεο ζηαζεξήο ιεηηνπξγίαο θαη 



ηαπηόρξνλα ρακειή επαηζζεζία ζε ηζρπξή κεηαβιεηόηεηα είλαη ηα επηζπκεηά. Η 

πξνηεηλόκελε κέζνδνο ζπζηεκαηνπνηείηαη κέζσ ελόο θαηάιιεινπ δείθηε επαηζζεζίαο 

πνπ πνζνηηθνπνηεί ηαπηόρξνλα κεηαβνιέο ζε πνιιαπιέο ιεηηνπξγηθέο παξακέηξνπο 

θαη πνιιαπινύο δείθηεο απόδνζεο. Σηελ ζπλέρεηα ν δείθηεο επαηζζεζίαο ιακβάλεηαη 

ππόςε σο κηα επηπιένλ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε καδί κε ηνπο ππόινηπνπο δείθηεο 

απόδνζεο ησλ κηγκάησλ ππν ζηαζεξή ιεηηνπξγία ζε έλα πξόβιεκα πνιύ-θξηηεξηαθήο 

αμηνιόγεζεο. Η κέζνδνο εθαξκόδεηαη γηα 15 κίγκαηα ηα νπνία έρεη βξεζεί όηη 

παξνπζηάδνπλ πςειή ελεξγεηαθή θαη εμεξγεηαθή απόδνζε ζε ζύζηεκα ειηαθνύ ΟΚR. 

Η αμηνιόγεζε γίλεηαη γηα ζεηξά από ζεκαληηθέο ιεηηνπξγηθέο παξακέηξνπο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ απόδνζε ηνπ θύθινπ (π.ρ. ξπζκόο ξνήο κάδαο ξεπζηνύ θπθιώκαηνο 

ειηαθνύ ζπιιέθηε, ζεξκνθξαζία ελεξγνπνίεζεο/ απελεξγνπνίεζεο ΟΚR).  

 


