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Θέμα #1: Βειηηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε θόκβνπο 

λαλνδηθηύσλ  – Με δσναηόηηηα τρημαηοδόηηζης 

 

Πεξηγξαθή: 

Η ζπλερήο απμαλόκελε ηάζε δηείζδπζεο κνλάδσλ Γηαλεκεκέλεο Παξαγσγήο (ΓΠ) θαη Αλαλεώζηκσλ 

Πεγώλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηα δίθηπα δεκηνπξγεί λέεο δπλαηόηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε πην απνδνηηθώλ θαη 

“έμππλσλ” εξγαιείσλ θαη κεζνδνινγηώλ ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. Δπηπξόζζεηα, ε αλάπηπμε ηεο ηδέαο ηνπ 

“Έμππλνπ Γηθηύνπ” κε ηελ ηαπηόρξνλε εγθαηάζηαζε κνλάδσλ απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

νδεγνύλ ζηελ πηνζέηεζε πην επέιηθησλ ελλνηώλ γηα ηε δνκή ηνπ δηθηύνπ όπσο ηα κηθξνδίθηπα θαη ηα 

λαλνδίθηπα. Ο έιεγρνο ξνήο θνξηίνπ θαη ε δηαρείξηζε ελέξγεηαο εληόο ησλ νξίσλ απηώλ ησλ λέσλ δνκώλ 

αιιά θαη ε επηιεθηηθή ή ππό ζπλζήθεο ιεηηνπξγία ηνπο σο ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνύ δηθηύνπ δηαλνκήο απνηειεί 

πεδίν δηεξεύλεζεο θαη νινθιεξσκέλεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 

Σην πιαίζην ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο πξνηείλεηαη ε δηεξεύλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο απηώλ ησλ λέσλ 

κνξθώλ/ηνπνινγηώλ δηθηύνπ ηόζν ζε ιεηηνπξγία λεζηδνπνίεζεο όζν θαη ζε ελαιιαθηηθέο θαηαζηάζεηο 

πιήξνπο ή/θαη κεξηθήο ζύλδεζεο κε ην ππόινηπν δίθηπν. Η αλάπηπμε ησλ αιγνξίζκσλ πνπ ζα εθηεινύληαη 

από ηνλ βαζηθό ειεγθηή ελόο λαλνδηθηύνπ απνηειεί ην βαζηθό ππιώλα ηεο εξεπλεηηθήο δξάζεο πνπ ζα 

αλαπηπρζεί θαζώο επίζεο θαη ε πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηνπο ζε πξόηππεο πηινηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Δπηπξόζζεηα, νη δπλαηόηεηεο ζύλζεζεο πην ζύλζεησλ δνκώλ (κηθξνδίθηπν) κέζσ ηεο ζύλδεζεο πιήζνπο 

λαλνδηθηύσλ, ζα απνηειέζνπλ βαζηθό εξεπλεηηθό πεδίν ηεο δηαηξηβήο. Υπάξρνληα κνληέια ελεξγεηαθήο 

δηαρείξηζεο αιιά θαη αλάπηπμε λέσλ αλακέλεηαη λα θαζνξίζνπλ ηνλ ηξόπν ζύλδεζεο ησλ λαλνδηθηύσλ 

ζηελ θαηεύζπλζε βειηηζηνπνίεζεο ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο δηαρείξηζεο αιιά θαη ησλ ιεηηνπξγηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο (π.ρ. κείσζε απσιεηώλ, βειηίσζε πξνθίι ηάζεο, αληίζηξνθε ξνή 

ηζρύνο, έιεγρνο ζπρλόηεηαο, θ.ά.). 

 

Γπλαηόηεηα ρξεκαηνδόηεζεο: 

Πηζαλή ρξεκαηνδόηεζε από εγθεθξηκέλα ζπλαθή εξεπλεηηθά έξγα 

 

Θέμα #2: Σρεδηαζκόο θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ππεξαγώγηκεο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ζηα έμππλα δίθηπα 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  

 

Πεξηγξαθή: 

Οη ζηόρνη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο ΑΠΔ νδεγνύλ ζε πςειά επίπεδα δηείζδπζεο ηνπο ζηα δίθηπα 

δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ωζηόζν, ε δηαιείπνπζα θύζε ησλ ΑΠΔ είλαη βαζηθό αίηην εκθάληζεο 

θξίζηκσλ δεηεκάησλ, όπσο ππεξηάζεηο, αζπκκεηξίεο ηάζεο, δεηήκαηα πνηόηεηαο ειεθηξηθήο ηζρύνο, 

δπζιεηηνπξγίεο ζηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο θ.α.. Απηά ηα πξνβιήκαηα είλαη ζνβαξόηεξα ζηα αδύλακα 

δίθηπα δηαλνκήο, όπσο λεζησηηθά θαη επαξρηαθά δίθηπα. Η πξνηεηλόκελε δηαηξηβή ζθνπεύεη λα δηεξεπλήζεη 

απνηειεζκαηηθέο ιύζεηο ζηα παξαπάλσ δεηήκαηα κέζσ ηεο εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ ππεξαγώγηκεο 

απνζήθεπζεο ελέξγεηαο (SMES) καδί κε ηελ αλάπηπμε λέσλ ζηξαηεγηθώλ ειέγρνπ. Η εθαξκνγή ιύζεσλ 

πνπ πεξηιακβάλνπλ Σπζηήκαηα Απνζήθεπζεο Δλέξγεηαο (ΣΑΔ) γίλεηαη όιν θαη πην δεκνθηιήο, κε δηαξθώο 

κεηνύκελεο ηηκέο γηα δηάθνξεο ηερλνινγίεο. Ωζηόζν, ηα ΣΑΔ πνπ ζηνρεύνπλ ζηηο εθαξκνγέο ππθλόηεηαο 

ηζρύνο ζε ζύγθξηζε κε εθείλεο πνπ παξέρνπλ ελεξγεηαθή ππθλόηεηα, εμαθνινπζνύλ λα είλαη ζεκαληηθά πην 

αθξηβέο. Έλα ζύζηεκα SMES έρεη ην ζεκαληηθό πιενλέθηεκα όηη είλαη ίζσο εθείλν ην ΣΑΔ κε ηελ 

ηαρύηεξε απόθξηζε ηζρύνο. Έηζη, είλαη ηδηαίηεξα θαηάιιειν γηα εθαξκνγέο πνπ απαηηνύλ ηαρείεο 
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αληαιιαγέο ελέξγεηαο γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα, π.ρ. ξύζκηζε ηεο ζπρλόηεηαο, εμνκάιπλζε 

ηζρύνο, ζπκβνιή ζε ζθάικαηα θ.ιπ. Η ηνπνζέηεζε ελόο θεληξηθνύ πβξηδηθνύ ζπζηήκαηνο ΣΑΔ, καδί κε έλα 

ζύζηεκα SMES, κπνξεί λα πξνζθέξεη ιύζεηο εηδηθά γηα αδύλακα δίθηπα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, όπσο κηα 

ελεξγεηαθή θνηλόηεηα ή έλα κηθξνδίθηπν. Η πξνηεηλόκελε δηαηξηβή ζα ρξεζηκνπνηήζεη ππάξρνλ εμνπιηζκό 

θαη επεθηείλνληάο ηνλ θαηάιιεια ζα κπνξέζεη λα ζρεδηάζεη θαη λα εθηειέζεη εμεηδηθεπκέλεο δνθηκέο πνπ 

ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία Power-Hardware In-the-Loop (PHIL)  

 

Γπλαηόηεηα ρξεκαηνδόηεζεο: 

Πηζαλή 

 

Θέμα #3: Γηεξεύλεζε κεζόδσλ βέιηηζησλ ζηξαηεγηθώλ ιεηηνπξγίαο θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ – Με 

δσναηόηηηα τρημαηοδόηηζης 

 

Πεξηγξαθή: 

Η θσηνβνιηατθή (Φ/Β) παξαγσγή ελέξγεηαο απνηειεί κηα από ηηο πεξηζζόηεξν ηαρέσο αλαπηπζζόκελεο 

ηερλνινγίεο γηα δηαλεκεκέλε παξαγσγή ελέξγεηαο. Τα ζθάικαηα ιεηηνπξγίαο ελόο Φ/Β ζηαζκνύ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα κεηώζεηο παξαγσγήο πνπ ζε κεζνπξόζεζκν ρξνληθό νξίδνληα νδεγνύλ ζε απώιεηεο 

θεξδνθνξίαο γηα ηνπο αλαδόρνπο ηνπ ζηαζκνύ. Η αληηκεηώπηζε ησλ ζθαικάησλ γίλεηαη κέζσ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ ή πξνιεπηηθώλ ζπληεξήζεσλ. Παξόια απηά, νη δύν απηέο βαζηθέο πξνζεγγίζεηο δελ 

νδεγνύλ πάληα ζε βέιηηζηε δηαρείξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνύ. Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε θαη ηε πηζαλή 

απνθπγή ησλ ζθαικάησλ, πξόζθαηα ζηε βηνκεραλία ηεο Φ/Β ηερλνινγίαο έρεη πξνηαζεί ν όξνο 

«πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπληήξεζε (prescriptive maintenance)». Η πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπληήξεζε δηεξεπλά 

ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ θαηά ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε 

πηζαλόηεηα εκθάληζεο ζθάικαηνο. Παξάιιεια, ε δηαιείπνπζα θύζε ηεο Φ/Β ηερλνινγίαο πεξηνξίδεη ην 

πνζνζηό δηείζδπζήο ηεο ζην ελεξγεηαθό κείγκα. Γηα ην ζθνπό απηό, απαηηνύληαη ηερληθέο πξόβιεςεο ηεο 

Φ/Β παξαγσγήο κε πνιύ κηθξά ζθάικαηα, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ζε θαζεζηώο 

αληαγσληζηηθήο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σθνπόο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είλαη ε αλάπηπμε αθελόο 

κελ κεζνδνινγηώλ πξνπαξαζθεπαζηηθήο ζπληήξεζεο Φ/Β ζηαζκώλ, αθεηέξνπ εμειηγκέλσλ κεζόδσλ 

πξόβιεςεο Φ/Β παξαγσγήο. Λακβάλνληαο ππόςε εηεξνγελείο παξάγνληεο όπσο νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, ν 

αξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ηερληθνύ πξνζσπηθνύ ζπληήξεζεο, ε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ηνπ ζηαζκνύ, ην 

ξπζκηζηηθό πιαίζην αζθάιεηαο εξγαζηώλ ζπληήξεζεο, ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ (θαισδηώζεηο, κεηαηξνπείο, ζπζηνηρίεο, 

θηι.) θαη άιιεο εηδηθέο ζπλζήθεο, ζηόρνο ηεο κεζνδνινγίαο είλαη λα πξνηείλεη ηε βέιηηζηε ζηξαηεγηθή 

ζπληήξεζεο ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ην αληίζηνηρν θόζηνο. Βαζηθόο ππιώλαο είλαη ε αλάπηπμε κνληέισλ 

βξαρππξόζεζκεο θαη κεζνπξόζεζκεο πξόβιεςεο Φ/Β παξαγσγήο. Η Φ/Β παξαγσγή απνηειεί ελ γέλεη κηα 

ζηνραζηηθή παξάκεηξν, θαζώο επεξεάδεηαη άκεζα από θαηξηθέο παξακέηξνπο όπσο ε ειηαθή αθηηλνβνιία, 

ε ζεξκνθξαζία θ.α.. Πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη αθξηβείο πξνβιέςεηο, ηα κνληέια πξόβιεςεο ζα 

βαζίδνληαη ζε αιγνξίζκνπο ππνινγηζηηθήο λνεκνζύλεο. 

 

Γπλαηόηεηα ρξεκαηνδόηεζεο: 

Πηζαλή ρξεκαηνδόηεζε από εγθεθξηκέλα ζπλαθή εξεπλεηηθά έξγα 

 


