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Πεξίιεςε 
 
Ο ζθνπφο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, είλαη ε κειέηε θαη ε αλάιπζε ησλ 

Έμππλσλ Γηθηχσλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, αιιά θαη νη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο 

επηθνηλσλίαο, πνπ απνηεινχλ βαζηθφ άμνλα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηαζχλδεζή 

ηνπο. 

 

Σν Έμππλν Γίθηπν, ην νπνία ζηελ Διιάδα ζα καο απαζρνιήζεη ζην άκεζν κέιινλ, 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πθηζηάκελνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, κε 

ηαπηφρξνλε αλαβάζκηζε θαη ζηφρν ηε κεγαιχηεξε ιεηηνπξγηθή επειημία. 

 

ε ζπλδπαζκφ, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο, ε 

εμέιημε ζηε δηακφξθσζε ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ βαζηζκέλε ζηα έμππλα 

ραξαθηεξηζηηθά, ζα ην θαηαζηήζνπλ πην απνδνηηθφ, δηαρεηξίζηκν, ειεγρφκελν θαη 

θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 

ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηα Έμππλα Γίθηπα 

αλαθέξνληαο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο ηερλνινγηθνχο άμνλεο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην, αλαιχεηαη ν φξνο Τπεξ-δίθηπν θαη πεξηγξάθεηαη πνηα είλαη ε 

ζεκαζία ηνπ γηα ηελ Δπξψπε θαη ηηο άιιεο Ζπείξνπο. 

ην ηξίην θεθάιαην, γίλεηαη εθηελείο αλαθνξά ζηε Γηεζπαξκέλε Παξαγσγή θαη ηα 

Μηθξν-δίθηπα, πνπ καδί κε ηηο Α.Π.Δ. θαη ηνπο έμππλνπο κεηξεηέο, θεξδίδνπλ 

ζπλερψο έδαθνο ζην ελεξγεηαθφ ηνπίν. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην, αθνξά ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ζπζθεπψλ (Μ2Μ) θαη ηηο 

δηαθνξέο πνπ έρεη κε ηελ ηειεκεηξία. 

Σν πέκπην θεθάιαην, αθηεξψλεηαη ζην Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ (IoT) αιιά θαη ζε 

κηα λενεκθαληδφκελε ηερλνινγία, ηε Narrow - Band IoT (NB - IoT) πνπ ήδε εηαηξείεο 

ηειεπηθνηλσληψλ ζηελ Διιάδα έρνπλ αξρίζεη λα εθαξκφδνπλ. 

ην έθην θεθάιαην, πεξηγξάθνληαη φιεο νη ηερλνινγίεο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ ζηα Έμππλα Γίθηπα. 

ην έβδνκν θεθάιαην, αλαιχεηαη ε πνιχ ελδηαθέξνπζα ηερλνινγία PLC, ε νπνία ζα 

καο απαζρνιήζεη ζην κέιινλ. 

ην φγδνν θεθάιαην, γίλεηαη αλαθνξά γηα ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηηο ρψξεο κέιε 

ηεο Δ.Δ. αιιά θαη απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ Διιάδα. 

Σν ηειεπηαίν θεθάιαην, αθηεξψλεηαη ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

δηπισκαηηθή εξγαζία. 
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Abstract 
 

The purpose of this diploma thesis, is to study and analyze Smart Power Grids as well 

as modern communication technologies, which are a key axis for their operation and 

interconnection. 

 

Smart Grid, which will be of interest to us in Greece in the near future, focuses on the 

modernization of the existing power grid, with simultaneous upgrading and aiming at 

greater operational flexibility. 

 

Combined with the use of modern communications technologies, the development of 

smart power grid based on smart features will make it more efficient, manageable, 

controlled and environmentally friendly. 

 

In the first chapter of the thesis, is made an introduction to Smart Grids, indicating the 

main features and the technological axes. 

In the second chapter, the term Hyper-Grid is analyzed and its significance is 

described for Europe and the other Continents. 

In the third chapter, there is an extensive reference to Distributed Generation and 

Micro-Grids, which together with RES and smart meters, are constantly gaining 

ground in the energy landscape. 

The fourth chapter, concerns device communication (M2M) and its differences with 

telemetry. 

The fifth chapter, is dedicated to the Internet of Things (IoT) as well as to emerging 

technology, Narrow - Band IoT (NB - IoT) already established by telecommunication 

companies in Greece. 

The sixth chapter, describes all the technologies that can be used and exploited in 

Smart Grids. 

In the seventh chapter, we analyze the very interesting PLC technology, which will be 

of interest to us in the future. 

In the eighth chapter, is made reference to technological developments in the EU 

member states but also those concerning Greece. 

The final chapter, is dedicated to the conclusions that emerged from the dissertation. 
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Δπραξηζηίεο 
 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θχξην Γξεγφξην Υνλδξνθνχθε, 

Καζεγεηή θαη Αληηπξχηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά, γηα ηελ 

πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ ζηελ εθπφλεζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηελ νηθνγέλεηά κνπ, γηα ηε 

ζηήξημε θαη ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ. 
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1. Δηζαγσγή ζηα Έμππλα Γίθηπα - Smart Grids 
   

Ο γεληθφο νξηζκφο πνπ δίλεηαη γηα ην Έμππλν Γίθηπν, είλαη ε έλλνηα ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ πθηζηάκελνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ. 

Σν Έμππλν Γίθηπν, πεξηιακβάλεη φια φζα ζρεηίδνληαη κε ην ειεθηξηθφ ζχζηεκα 

κεηαμχ νπνηνπδήπνηε ζεκείνπ παξαγσγήο θαη νπνηνπδήπνηε ζεκείνπ θαηαλάισζεο. 

Μέζσ ηεο πξνζζήθεο ηερλνινγηψλ έμππλσλ δηθηχσλ, ην δίθηπν γίλεηαη πην επέιηθην, 

δηαδξαζηηθφ θαη είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Έλα Έμππλν Γίθηπν, είλαη έλα ειεθηξηθφ δίθηπν πνπ πεξηιακβάλεη κηα πνηθηιία 

επηρεηξεζηαθψλ θαη ελεξγεηαθψλ κέηξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έμππλσλ 

κεηξεηψλ, ησλ έμππλσλ ζπζθεπψλ, ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ησλ 

ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ πφξσλ. 

Ζ ειεθηξνληθή ξχζκηζε ηεο ηζρχνο θαη ν έιεγρνο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δηαλνκήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απνηεινχλ ζεκαληηθέο πηπρέο ηνπ Έμππλνπ Γηθηχνπ. 

Ζ αλάπηπμε ηερλνινγίαο Έμππλσλ Γηθηχσλ ζπλεπάγεηαη επίζεο κηα ζεκειηψδε 

αλαδηάξζξσζε ηεο βηνκεραλίαο ππεξεζηψλ ειεθηξηζκνχ, αλ θαη ε ηππηθή ρξήζε ηνπ 

φξνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ ηερληθή ππνδνκή. 

Πξφθεηηαη γηα έλα δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα ελζσκαηψζεη έμππλα 

ηηο ελέξγεηεο φισλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ ρξεζηψλ - γελλεηξηψλ, θαηαλαισηψλ θαη 

εθείλσλ πνπ θάλνπλ θαη ηα δχν - πξνθεηκέλνπ λα παξάζρνπλ απνηειεζκαηηθά 

βηψζηκν, νηθνλνκηθφ θαη αζθαιέο ειεθηξηθφ δίθηπν. 

Έλα Έμππλν Γίθηπν ρξεζηκνπνηεί θαηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο καδί κε έμππλεο 

ηερλνινγίεο παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ, επηθνηλσλίαο θαη απην-ζεξαπείαο γηα: 

 

 λα δηεπθνιχλνπλ ηε ζχλδεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ γελλεηξηψλ φισλ ησλ 

κεγεζψλ θαη ηερλνινγηψλ  

 λα επηηξέςνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο  

 λα παξέρνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο κεγαιχηεξε πιεξνθφξεζε θαη επηινγή ηνπ 

εθνδηαζκνχ  

 λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο νιφθιεξνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παξέρνπλ απμεκέλα επίπεδα 

αμηνπηζηίαο θαη αζθάιεηαο ηεο πξνζθνξάο. 

 

ε φιν ηνλ θφζκν, ην ζχζηεκα παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παιαηψλεη θαη 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα.  

Δπηπιένλ, ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο έρεη πξνθαιέζεη 

ππεξβνιηθή ρξήζε θαη επζξαπζηφηεηα νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο. 

Σαπηφρξνλα, έρνπλ πξνζηεζεί πεξηζζφηεξεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ζηα ζπίηηα, φπσο 

ππνινγηζηέο, ηειενξάζεηο πςειήο επθξίλεηαο, θνχξλνπο κηθξνθπκάησλ, αζχξκαηα 

ηειέθσλα θαη αθφκε θαη ειεθηξνληθά ρεηξηζηήξηα ςπγείσλ, θνχξλσλ θαη πιπληεξίσλ 

πηάησλ.  
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Δηθόλα 1.1 Παξάδεηγκα πθηζηάκελνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ 

 

 

Απηέο νη λέεο ζπζθεπέο είλαη πην επαίζζεηεο ζηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ειεθηξηθήο ηάζεο 

απφ ηηο παιηέο ζπζθεπέο, ηνπο θηλεηήξεο θαη ηνπο ιακπηήξεο ππξαθηψζεσο. 

Οιφθιεξν ην ειεθηξηθφ δίθηπν γίλεηαη φιν θαη πην εχζξαπζην, ελψ ηαπηφρξνλα νη 

ζπζθεπέο γίλνληαη πην επαίζζεηεο ζηηο ειεθηξηθέο δηαθπκάλζεηο.  

Με ιίγα ιφγηα, ε αμηνπηζηία ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα κεησζεί αλ δελ παξζνχλ 

κεηξά άκεζα.  

Ζ πξνζζήθε λέσλ γξακκψλ κεηαθνξάο ζα βνεζήζεη ηα βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα λα 

πάξνπλ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα απφ ηηο κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο ζηα ζπίηηα. 

Χζηφζν, πνιιέο θνηλφηεηεο δελ ζέινπλ λέεο γξακκέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο 

πεξηνρέο ηνπο.  

Δπηπιένλ, ε πξνζζήθε λέαο ρσξεηηθφηεηαο, αλ θαη απαηηείηαη, δελ ζα απμήζεη ηελ 

αμηνπηζηία φισλ ησλ παιαηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ πνπ θζάλνπλ ζην ηέινο ηεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπο.  

Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη κηα λέα πξνζέγγηζε πνπ απμάλεη ζεκαληηθά ηελ 

απνδνηηθφηεηα νιφθιεξνπ ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο παξνρήο.  

Ζ πξνζέγγηζε απηή φρη κφλν ζα απμήζεη ηελ αμηνπηζηία, αιιά ζα κεηψζεη επίζεο ηελ 

ελέξγεηα ζηε δηαδηθαζία παξάδνζεο θαη, ζπλεπψο, ζα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  

Απηή ε λέα πξνζέγγηζε θαιείηαη Έμππλν δίθηπν (Smart Grid). 
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1.1  Δπθαηξίεο θαη αλάγθεο γηα κεηάβαζε 
 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα, είλαη εκθαλείο νη επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ησλ 

βειηηψζεσλ ζηελ ηερλνινγία ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ γηα ηελ επίιπζε ησλ 

πεξηνξηζκψλ θαη ηνπ θφζηνπο ελφο ειεθηξηθνχ δηθηχνπ.  

Οη ηερλνινγηθνί πεξηνξηζκνί ζηε κέηξεζε δελ πξέπεη πιένλ λα ππνινγίδνπλ θαηά 

κέζν φξν ηηο ηηκέο αηρκήο ηζρχνο θαη λα κεηαβηβάδνληαη εμίζνπ ζε φινπο ηνπο 

θαηαλαισηέο.  

Παξάιιεια, νη απμαλφκελεο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο δεκίεο απφ 

ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο κε νξπθηά θαχζηκα νδήγεζαλ ζηελ επηζπκία ρξήζεο 

κεγάισλ πνζνηήησλ αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο.  

Οη θπξίαξρεο κνξθέο, φπσο ε αηνιηθή ελέξγεηα θαη ε ειηαθή ελέξγεηα, είλαη πνιχ 

κεηαβιεηέο θαη έηζη έγηλε εκθαλήο ε αλάγθε γηα πην εμειηγκέλα ζπζηήκαηα ειέγρνπ, 

γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ζχλδεζε ησλ πεγψλ κε ην άιισο εμαηξεηηθά ειεγρφκελν 

δίθηπν. 

 Ζ ηζρχο απφ ηα θσηνβνιηατθά ζηνηρεία (θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηηο 

αλεκνγελλήηξηεο) έρεη επίζεο ζέζεη ζε ζνβαξφ θίλδπλν ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα 

κεγάινπο θεληξηθνχο ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο.  

Σν ξαγδαία κεηνχκελν θφζηνο δείρλεη κηα ζεκαληηθή αιιαγή απφ ηελ ηνπνινγία ηνπ 

θεληξηθνχ δηθηχνπ ζε έλα πνιχ θαηαλεκεκέλν, κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο λα γίλεηαη αθξηβψο ζηα φξηα ηνπ δηθηχνπ.  

Δπίζεο, ε απμαλφκελε αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ζε νξηζκέλεο 

ρψξεο νδήγεζε ζε έθθιεζε γηα έλα πην ηζρπξφ ελεξγεηαθφ δίθηπν πνπ εμαξηάηαη 

ιηγφηεξν απφ ηνπο θεληξηθνχο ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ ζεσξνχληαλ 

δπλεηηθνί ζηφρνη επίζεζεο. 

Ζ βαζηθή ηδέα ηνπ έμππλνπ δηθηχνπ είλαη λα πξνζζέζεη δπλαηφηεηεο 

παξαθνινχζεζεο, αλάιπζεο, ειέγρνπ θαη επηθνηλσλίαο ζην εζληθφ ειεθηξηθφ 

ζχζηεκα παξάδνζεο ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηψλνληαο 

ηαπηφρξνλα ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο.  

Σν Έμππλν Γίθηπν  ζα επηηξέςεη ζηηο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο λα κεηαθέξνπλ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα γχξσ απφ ην ζχζηεκα φζν ην δπλαηφλ πην απνδνηηθά θαη 

νηθνλνκηθά. 

Θα επηηξέςεη επίζεο ζηνλ ηδηνθηήηε ζπηηηνχ θαη ηηο επηρεηξήζεηο λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα φζν ην δπλαηφλ πην νηθνλνκηθά. 

Παξάιιεια, βαζίδεηαη ζε πνιιέο απφ ηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ήδε απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αιιά πξνζζέηεη δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη 

ειέγρνπ πνπ ζα βειηηζηνπνηήζνπλ ηε ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ.  

Δπίζεο, είλαη κειεηεκέλν γηα λα επσθειεζεί απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, φπσο plug-in 

πβξηδηθά ειεθηξηθά νρήκαηα, δηάθνξεο κνξθέο θαηαλεκεκέλεο παξαγσγήο, ειηαθή 

ελέξγεηα, έμππλε κέηξεζε, ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θσηηζκνχ θαη απηνκαηνπνίεζε 

δηαλνκήο. 
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1.2  Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο Έμππλνπ Γηθηύνπ 
 

Σν Έμππλν Γίθηπν αληηπξνζσπεχεη ηελ πιήξε δέζκε ηξερνπζψλ θαη πξνηεηλφκελσλ 

απαληήζεσλ ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ εθνδηαζκνχ κε ειεθηξηζκφ.  

Λφγσ ηνπ πνιππνίθηινπ θάζκαηνο παξαγφλησλ, ππάξρνπλ πνιπάξηζκεο 

αληαγσληζηηθέο ηαμηλνκίεο κε ζπλέπεηα λα κελ ππάξρεη ζπκθσλία γηα θαζνιηθφ 

νξηζκφ.  

Παξαθάησ, παξαηίζεηαη κηα  θαηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά. 

 

Αμηνπηζηία 
 

Σν έμππλν δίθηπν ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγίεο φπσο ε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο, πνπ 

βειηηψλνπλ ηελ αλίρλεπζε ζθαικάησλ θαη επηηξέπνπλ ηελ απηνζεξαπεία ηνπ δηθηχνπ 

ρσξίο ηελ παξέκβαζε ησλ ηερληθψλ. Απηφ ζα εμαζθαιίζεη πην αμηφπηζηε παξνρή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζα κεηψζεη ηελ εππάζεηα ζε θπζηθέο θαηαζηξνθέο ή 

επίζεζε. 

Παξφιν πνπ πνιιέο δηαδξνκέο πξνζθέξνληαη σο ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ 

έμππλνπ δηθηχνπ, ην παιηφ πιέγκα πεξηείρε επίζεο πνιιαπιέο δηαδξνκέο.  

Οη αξρηθέο γξακκέο κεηαθνξάο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζην δίθηπν θαηαζθεπάζηεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα αθηηλσηφ κνληέιν, ελψ ε ζπλδεζηκφηεηα αξγφηεξα 

εμαζθαιίζηεθε κέζσ πνιιαπιψλ δηαδξνκψλ, πνπ αλαθέξνληαη σο δνκή δηθηχνπ. 

Απηφ φκσο δεκηνχξγεζε έλα λέν πξφβιεκα: αλ ε ηξέρνπζα ξνή ή ηα ζπλαθή εθέ ζε 

φιν ην δίθηπν ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ δηθηχνπ, ζα 

κπνξνχζε λα απνηχρεη θαη ην ξεχκα ζα κεηαθεξζεί ζε άιια ζηνηρεία δηθηχνπ, ηα 

νπνία ελδερνκέλσο απνηπγράλνπλ επίζεο, θαηλφκελν ληφκηλν.  

Μηα ηερληθή γηα ηελ απνηξνπή απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε απφξξηςε ηνπ θνξηίνπ 

κε θπιηφκελε δηαθνπή ξεχκαηνο ή κείσζε ηεο ηάζεο. 

 

 

Δπειημία ζηελ ηνπνινγία ηνπ δηθηύνπ 

 

Ζ ππνδνκή κεηάδνζεο θαη δηαλνκήο επφκελεο γεληάο, ζα είλαη ζε ζέζε λα ρεηξίδεηαη 

θαιχηεξα πηζαλέο ξνέο ελέξγεηαο δηπιήο θαηεχζπλζεο, επηηξέπνληαο ηελ 

θαηαλεκεκέλε παξαγσγή φπσο απφ θσηνβνιηατθά πάλει ζηηο ζηέγεο ησλ θηηξίσλ, 

αιιά θαη ηε ρξήζε θπςειψλ θαπζίκνπ, ηε θφξηηζε απφ / πξνο ηηο κπαηαξίεο 

ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ, ζηξνβίισλ, αληινχκελε πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα θαη άιιεο 

πεγέο. 

Σα θιαζζηθά δίθηπα ζρεδηάζηεθαλ γηα ηελ απιή ξνή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, αιιά εάλ 

έλα ηνπηθφ ππνζχζηεκα παξάγεη πεξηζζφηεξε ελέξγεηα απφ φ, ηη θαηαλαιψλεη, ε 

αληίζηξνθε ξνή κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη αμηνπηζηίαο. 

Έλα έμππλν δίθηπν ζηνρεχεη ζηε δηαρείξηζε απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ. 
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Απνδνηηθόηεηα 

 

Πνιπάξηζκεο ζπκβνιέο ζηε ζπλνιηθή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

ελεξγεηαθήο ππνδνκήο, αλακέλνληαη απφ ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο έμππλσλ 

δηθηχσλ, ηδίσο κε ηε δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε απελεξγνπνίεζε 

ησλ θιηκαηηζηηθψλ θαηά ηε βξαρππξφζεζκε αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ε κείσζε ηεο ηάζεο φηαλ είλαη δπλαηφλ (VVO), κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηα 

θφζηε κεηαθνξάο γηα αλάγλσζε κεηξεηψλ κε βειηησκέλε δηαρείξηζε δηαθνπψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ ηα ζπζηήκαηα πξνεγκέλεο κεηξεηηθήο ππνδνκήο.  

Σν ζπλνιηθφ απνηέιεζκα είλαη ε κείσζε ησλ πιενλαζκάησλ ζηηο γξακκέο κεηαθνξάο 

θαη δηαλνκήο θαη ε κεγαιχηεξε ρξήζε ησλ γελλεηξηψλ, πξάγκα πνπ νδεγεί ζε 

ρακειφηεξεο ηηκέο ελέξγεηαο. 

 
 

Ρύζκηζε θνξηίνπ / εμηζνξξόπεζε θνξηίνπ 

 

Σν ζπλνιηθφ θνξηίν πνπ ζπλδέεηαη κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν κπνξεί λα δηαθέξεη 

ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.  

Παξφιν πνπ ην ζπλνιηθφ θνξηίν είλαη ην άζξνηζκα πνιιψλ αηνκηθψλ επηινγψλ ησλ 

πειαηψλ, δελ είλαη ζηαζεξφ, είλαη αξγφ θαη κεηαβαιιφκελν θαη παξαηεξείηαη αχμεζε 

ηνπ, εάλ έλα δεκνθηιέο ηειενπηηθφ πξφγξακκα μεθηλήζεη θαη εθαηνκκχξηα 

ηειενξάζεηο  ηξαβήμνπλ ην ξεχκα άκεζα.  

Παξαδνζηαθά, γηα λα αληαπνθξηζνχκε ζε κηα ηαρεία αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο, ηαρχηεξα απφ ηνλ ρξφλν εθθίλεζεο κηαο κεγάιεο γελλήηξηαο, νξηζκέλεο 

εθεδξηθέο γελλήηξηεο ηίζεληαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο.  

Έλα έμππλν δίθηπν κπνξεί λα πξνεηδνπνηήζεη φιεο ηηο κεκνλσκέλεο ζπζθεπέο 

ηειεφξαζεο ή έλαλ άιιν κεγαιχηεξν πειάηε λα κεηψζεη πξνζσξηλά ην θνξηίν (γηα λα 

δνζεί ρξφλνο γηα ηελ εθθίλεζε κηαο κεγαιχηεξεο γελλήηξηαο) ή ζπλερψο (ζε 

πεξίπησζε πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ).  

Υξεζηκνπνηψληαο αιγνξίζκνπο καζεκαηηθψλ πξνβιέςεσλ, είλαη δπλαηφλ λα 

πξνβιέςνπκε πφζεο γελλήηξηεο αλακνλήο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, γηα λα 

θηάζνπκε ζε θάπνην βαζκφ απνηπρίαο.  

ην παξαδνζηαθφ δίθηπν, ην πνζνζηφ απνηπρίαο κπνξεί λα κεησζεί κφλν κε ην 

θφζηνο πεξηζζφηεξσλ γελλεηξηψλ αλακνλήο.  

ε έλα έμππλν δίθηπν, ε κείσζε ηνπ θνξηίνπ, αθφκε θαη απφ έλα κηθξφ κέξνο ησλ 

πειαηψλ, κπνξεί λα εμαιείςεη ην πξφβιεκα. 

 

Πεξηθνπή ηωλ αηρκώλ θαη ηηκνιόγεζε ρξόλνπ ρξήζεο  

 

Γηα λα κεησζεί ε δήηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πςειφηεξσλ πεξηφδσλ ρξήζεο, νη 

επηθνηλσλίεο θαη νη ηερλνινγίεο κέηξεζεο ελεκεξψλνπλ ηηο έμππλεο ζπζθεπέο ζην 

ζπίηη θαη ηηο επηρεηξήζεηο φηαλ ε δήηεζε ελέξγεηαο είλαη πςειή θαη παξαθνινπζεί 

πφζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ρξεζηκνπνηείηαη, φηαλ ζπκβαίλεη απηφ.  

ηηο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, παξέρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα κεηψζνπλ ηελ 

θαηαλάισζε, επηθνηλσλψληαο απεπζείαο κε ηηο ζπζθεπέο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ε ππεξθφξησζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Έλα απιφ παξάδεηγκα, είλαη φηαλ έλα βνεζεηηθφ πξφγξακκα ζα κείσλε ηε ρξήζε κηαο 

νκάδαο ειεθηξηθψλ ζηαζκψλ θφξηηζεο νρεκάησλ ή ηελ αιιαγή ζέζεο ζεξκνθξαζίαο 

ησλ θιηκαηηζηηθψλ ζε κηα πφιε.  
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Γηα λα δνζνχλ θίλεηξα ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε ρξήζε ηνπο θαη λα εθηειεζηεί απηφ πνπ 

νλνκάδεηαη κέγηζηε πεξηθνπή, νη ηηκέο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απμάλνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πςειψλ πεξηφδσλ δήηεζεο θαη κεηψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πεξηφδσλ ρακειήο δήηεζεο. 

Θεσξείηαη πηζαλφ, πσο νη θαηαλαισηέο θαη νη επηρεηξήζεηο ζα ηείλνπλ λα μνδεχνπλ 

ιηγφηεξα ρξήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα πεξηφδσλ πςειήο δήηεζεο, εάλ θπζηθά κπνξνχλ 

λα γλσξίδνπλ ην πςειφ ηίκεκα γηα ηε ρξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε πεξηφδνπο 

αηρκήο. 

Απηφ ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε αληηζηαζκίζεσλ, φπσο ε 

ιεηηνπξγηά ησλ θιηκαηηζηηθψλ ή ε ιεηηνπξγία πιπληεξίσλ πηάησλ ζηηο 9 κ.κ. αληί ζηηο 

5 κ.κ.  

Όηαλ νη επηρεηξήζεηο θαη νη θαηαλαισηέο βιέπνπλ έλα άκεζν νηθνλνκηθφ φθεινο απφ 

ηε ρξήζε ελέξγεηαο ζε πεξηφδνπο εθηφο αηρκήο, ε ζεσξία είλαη φηη ην ελεξγεηαθφ 

θφζηνο πνπ ζα εμνηθνλνκήζνπλ, ζα ην αμηνπνηήζνπλ ζε ππνδνκέο ψζηε λα θαηαζηνχλ 

πην ελεξγεηαθά απνδνηηθνί. 

 

Αεηθνξία 

 

Ζ βειηησκέλε επειημία ηνπ έμππλνπ δηθηχνπ επηηξέπεη κεγαιχηεξε δηείζδπζε 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, φπσο ε ειηαθή θαη ε αηνιηθή ελέξγεηα, αθφκε θαη 

ρσξίο απνζήθεπζε.  

Ζ ηξέρνπζα ππνδνκή δηθηχνπ δελ έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα λα επηηξέπεη πνιιά 

θαηαλεκεκέλα ζεκεία ηξνθνδνζίαο θαη ηππηθά, αθφκε θαη αλ επηηξέπεηαη θάπνηα 

ηξνθνδνζία ζην ηνπηθφ επίπεδν (δηαλνκή), ε ππνδνκή ζε επίπεδν κεηαδφζεσο δελ 

κπνξεί λα ηελ εμππεξεηήζεη.  

Οη  δηαθπκάλζεηο ηεο θαηαλεκεκέλεο παξαγσγήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ιφγσ ηνπ 

έληνλνπ θαηξνχ, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο γηα ηνπο κεραληθνχο 

ελέξγεηαο πνπ πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ ζηαζεξά επίπεδα ηζρχνο κέζσ ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο ησλ πην ειεγρφκελσλ γελλεηξηψλ, φπσο ησλ 

αεξηνζηξνβίισλ θαη ησλ πδξνειεθηξηθψλ γελλεηξηψλ. 

Ζ ηερλνινγία ηνπ έμππλνπ δηθηχνπ, είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εηζαγσγή 

πνιχ κεγάισλ πνζνηήησλ αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην δίθηπν. 

 

Δλεξγνπνίεζε ηεο αγνξάο 

 

Σν έμππλν δίθηπν επηηξέπεη ηε ζπζηεκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ 

θαη ησλ θαηαλαισηψλ, επηηξέπνληαο ηφζν ζηνπο πξνκεζεπηέο φζν θαη ζηνπο 

θαηαλαισηέο λα είλαη πην επέιηθηνη θαη εμειηγκέλνη ζηηο επηρεηξεζηαθέο ηνπο 

ζηξαηεγηθέο. 

Μφλν ηα θξίζηκα θνξηία ζα πξέπεη λα πιεξψζνπλ ηηο κέγηζηεο ηηκέο ελέξγεηαο θαη νη 

θαηαλαισηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα είλαη πην ζηξαηεγηθνί φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

ελέξγεηα. 

Οη γελλήηξηεο κε κεγαιχηεξε επειημία ζα είλαη ζε ζέζε λα πσινχλ ελέξγεηα 

ζηξαηεγηθά γηα κέγηζην θέξδνο, ελψ νη κε επέιηθηεο γελλήηξηεο, φπσο αηκνζηξφβηινη 

βάζεο θαη αλεκνγελλήηξηεο, ζα ιακβάλνπλ δηαθνξεηηθφ ηηκνιφγην κε βάζε ην επίπεδν 

δήηεζεο θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ άιισλ γελλεηξηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ. 

Σν ζπλνιηθφ απνηέιεζκα είλαη έλα ζήκα πνπ απνδίδεη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη 

ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο πνπ είλαη επαίζζεηε ζηα ρξνληθά κεηαβαιιφκελα φξηα ηεο 

πξνζθνξάο. 
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ε νηθηαθφ επίπεδν, νη ζπζθεπέο κε έλα βαζκφ απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ή ζεξκηθήο 

κάδαο (φπσο ςπγεία, ζπιιέθηεο θαη αληιίεο ζεξκφηεηαο) ζα είλαη ζε ζέζε  λα είλαη 

επέιηθηνη ζηελ αγνξά θαη λα επηδηψμνπλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ην ελεξγεηαθφ θφζηνο 

πξνζαξκφδνληαο ηε δήηεζε ζην ρακειφηεξν θφζηνο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα επέθηαζε ηεο πξναλαθεξφκελεο δηπιήο ηηκνιφγεζεο ηεο ελέξγεηαο. 

 

 

Τπνζηήξημε ηεο δήηεζεο 

 

Ζ ππνζηήξημε ηεο δήηεζεο επηηξέπεη ζηνπο παξαγσγνχο θαη ηα θνξηία λα 

αιιειεπηδξνχλ κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ζπληνλίδνληαο ηε 

δήηεζε γηα λα κελ ππάξρνπλ αηρκέο. 

Ζ εμάιεηςε ηνπ θιάζκαηνο ηεο δήηεζεο πνπ εκθαλίδεηαη ζε απηέο ηηο αηρκέο, 

εμαιείθεη ην θφζηνο πξνζζήθεο εθεδξηθψλ γελλεηξηψλ, κεηψλεη ηε θζνξά θαη 

παξαηείλεη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ επηηξέπνληαο ζηνπο ρξήζηεο λα 

κεηψλνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ελέξγεηαο. 

Δπί ηνπ παξφληνο, ηα ζπζηήκαηα ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ έρνπλ δηαθνξεηηθνχο 

βαζκνχο επηθνηλσλίαο εληφο ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, φπσο ζε κνλάδεο παξαγσγήο, 

γξακκέο κεηαθνξάο, ππνζηαζκνχο θαη ζεκαληηθνχο ρξήζηεο ελέξγεηαο. 

Γεληθά, νη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ηα θνξηία πνπ ειέγρνπλ, επηζηξέθνπλ 

πίζσ ζηα βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα.  

Οη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο πξνζπαζνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηε δήηεζε θαη λα 

επηηχρνπλ ή λα απνηχρνπλ ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο (πξνζσξηλά πξνβιήκαηα, 

επαλαιακβαλφκελεο δηαθνπέο ξεχκαηνο, αλεμέιεγθηεο δηαθνπέο ξεχκαηνο). 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ δήηεζεο ηζρχνο απφ ηνπο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη κηα πνιχ επξεία 

θαηαλνκή πηζαλφηεηαο πνπ απαηηεί ελαιιαθηηθέο κνλάδεο παξαγσγήο ζε θαηάζηαζε 

αλακνλήο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηελ πνιχ γξήγνξε ελαιιαγή ρξήζεο ελέξγεηαο. 

Ζ απφθξηζε δήηεζεο κπνξεί λα παξέρεηαη απφ εκπνξηθά, νηθηαθά θαη βηνκεραληθά 

θνξηία. 

Ζ θαζπζηέξεζε ηεο ξνήο δεδνκέλσλ απνηειεί βαζηθή κέξηκλα, κε θάπνηεο πξψηκεο 

αξρηηεθηνληθέο έμππλσλ κεηξεηψλ πνπ θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ θαζπζηέξεζε 24 σξψλ 

ζηελ παξαιαβή ησλ δεδνκέλσλ, απνηξέπνληαο θάζε πηζαλφ ζπκβάλ είηε κε ηελ 

παξνρή είηε κε απαηηεηηθέο ζπζθεπέο. 

 

 

Πιαηθόξκα γηα πξνεγκέλεο ππεξεζίεο 

 

Ζ ρξήζε ηζρπξψλ ακθίδξνκσλ επηθνηλσληψλ, πξνεγκέλσλ αηζζεηήξσλ θαη 

θαηαλεκεκέλεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο, ζα βειηηψζεη ηελ απνδνηηθφηεηα, ηελ 

αμηνπηζηία θαη ηελ αζθάιεηα ηεο παξνρήο ηζρχνο θαη ηεο ρξήζεο.  

Αλνίγεη επίζεο ηηο δπλαηφηεηεο, γηα εληειψο λέεο ππεξεζίεο ή βειηηψζεηο ζε 

πθηζηάκελεο ππεξεζίεο, φπσο παξαθνινχζεζε ππξθαγηάο θαη ζπλαγεξκνί πνπ 

κπνξνχλ λα ζβήζνπλ ηελ παξνρή ξεχκαηνο, λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηειεθσληθέο 

θιήζεηο ζε ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο θ.α. 
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Πξννπηηθέο γηα ηνλ έιεγρνο θαη ηελ κεηάδνζε ηεο ηζρύνο 

 

Ζ πνζφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ 

απηφκαηε αιιαγή ησλ ζπζθεπψλ είλαη πνιχ κηθξή ζε ζχγθξηζε κε εθείλε πνπ ήδε 

θζάλεη αθφκε θαη ζε απνκαθξπζκέλα ζπίηηα γηα ππνζηήξημε ππεξεζηψλ θσλήο, 

αζθάιεηαο, δηαδηθηχνπ θαη ηειεφξαζεο. 

Πνιιέο αλαβαζκίζεηο ζην εχξνο δψλεο ηνπ έμππλνπ δηθηχνπ, ππεξεθηηκψληαη γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο θαη επηδφηεζε ησλ επηθνηλσληψλ 

κε ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελέξγεηα ή επηδφηεζε ησλ ελεξγεηαθψλ 

ππεξεζηψλ, φπσο πςειφηεξα πνζνζηά θαηά ηηο ψξεο αηρκήο. 

Δλψ ηα πξφηππα ειέγρνπ ηζρχνο ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο ππνδεηθλχνπλ φηη ε 

δηθηπαθή πξίδα ζα είλαη ην θχξην κέζν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ έμππλσλ δηθηχσλ θαη 

ησλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, ηα δεδνκέλα ελδέρεηαη λα κελ θηάζνπλ ζην ζπίηη κέζσ 

επξπδσληθήο ζχλδεζεο γξακκψλ ηζρχνο (BPL) αξρηθά, αιιά κέζσ ζηαζεξνχ 

αζχξκαηνπ δηθηχνπ. 

Δλ θαηαθιείδη, ζε ζρέζε κε ην ππάξρνλ ειεθηξηθφ δίθηπν, ην έμππλν δίθηπν ζα είλαη: 

 

Σνθό – ηθαλφ λα αληηιακβάλεηαη ππεξθνξηψζεηο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

δηαθνξνπνηεί ηελ ζπλδεζηκφηεηα γηα νκαινπνίεζε ηεο ξνήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

απνθπγή δηαθνπψλ, λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα φηαλ νη ζπλζήθεο αλαδεηνχλ πην 

γξήγνξε ιεηηνπξγία απφ απηή πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ν αλζξψπηλνο λνπο, κε 

ζηφρν λα ζπληνλίζεη ηηο αλάγθεο ησλ πξνκεζεπηψλ, θαηαλαισηψλ θαη ξπζκηζηψλ.  

Απνδνηηθό – ηθαλφ λα ηθαλνπνηεί απμεκέλεο αλάγθεο δήηεζεο ρσξίο λα πξνζζέηεη 

εμνπιηζκφ θαη επέθηαζε δηθηχνπ. 

Πξνζαξκνζηηθό – απνδερφκελν ελέξγεηα απφ φιεο ηηο πεγέο ελέξγεηαο ζηελ νπζία 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνλ ήιην θαη ηνλ αέξα κε ηελ ίδηα επθνιία θαη δηαθάλεηα φπσο 

θαη ην θάξβνπλν θαη ην θπζηθφ αέξην, ηθαλφ γηα λα εληάζζεη νπνηεζδήπνηε θαη 

θαιχηεξεο ηδέεο θαη ηερλνινγίεο φπσο απηέο ησλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο, φπνηε 

απηέο απνδεηθλχνληαη σο δηαζέζηκεο ζηελ αγνξά θαη είλαη έηνηκεο γηα ζχλδεζε.  

Διθπζηηθό – επηηξέπνληαο επηθνηλσλία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κεηαμχ ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ έηζη πνπ νη θαηαλαισηέο λα πξνζαξκφζνπλ ηελ 

θαηαλάισζε ηνπο ζηηο δηθέο ηνπο επηινγέο, φπσο αλεζπρίεο θφζηνπο θαη επίδξαζε 

ζην πεξηβάιινλ.  

Γηνξαηηθό – δεκηνπξγψληαο δπλαηφηεηεο θαη αλάπηπμε ηεο δπλακηθήο ηεο αγνξάο 

κέζσ ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ λα αμηνπνηεί πξσηνπνξηαθέο ηερλνινγίεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο φπνπ θαη φπνηε απηέο πξνζθέξνληαη. 

Δζηηαζκέλν ζηελ πνηόηεηα – κε ηθαλφηεηα λα πξνκεζεχεη ηελ αλαγθαία ελεξγεηαθή 

πνηφηεηα, ειεχζεξε απφ βπζίζεηο, ππεξηάζεηο, δηαθπκάλζεηο θαη δηαθνπέο, πξνο 

ηθαλνπνίεζε ησλ ζπλερψο απμαλφκελσλ αλαγθψλ καο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα 

εμππεξέηεζε ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο κε ηα αλαγθαία θέληξα πιεξνθνξηψλ, 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ειεθηξνληθψλ ηζρχνο ζηε βάζε ησλ νπνίσλ 

ιεηηνπξγνχλ.  

Αλζεθηηθό – κε απμεκέλεο αληνρέο ζε επεκβάζεηο θαη θπζηθέο θαηαζηξνθέο φζν 

γίλεηαη πην απνθεληξσκέλν θαη εληζρπκέλν κε ηα πξσηφθνιια αζθαιείαο ησλ 

έμππλσλ δηθηχσλ. 

Πξάζηλν - αθνχ απνδεδεηγκέλα επηβξαδχλεη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη πξνζθέξεη 

κηα πξαγκαηηθή ελαιιαθηηθή πνξεία γηα ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή δηφξζσζε. 
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Όια ηα πην πάλσ πξνζθέξνπλ νθέιε θαηά ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ηφζν ζηνπο ρξήζηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αιιά θαη ζε φινπο ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά 

ειεθηξηζκνχ: παξαγσγνχο, ηδηνθηήηεο ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, Λεηηνπξγνχο Ζιεθηξηθψλ Γηθηχσλ, πξνκεζεπηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

εηαηξείεο πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζρεηηδφκελεο κε ηνλ ειεθηξηζκφ. 

 

 

Υπάξρνλ Γίθηπν Έμππλν Γίθηπν 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθφ Φεθηαθφ 

Μνλφπιεπξε επηθνηλσλία Ακθίπιεπξε επηθνηλσλία 

Κεληξηθή παξαγσγή Καηαλεκεκέλε/δηεζπαξκέλε παξαγσγή 

Διάρηζηνη αηζζεηήξεο Καζνιηθή ρξήζε αηζζεηήξσλ 

Υεηξνθίλεηε παξαθνινχζεζε Απηνπαξαθνινχζεζε 

Υεηξνθίλεηε απνθαηάζηαζε Απηoζεξαπεία 

Βιάβεο θαη δηαθνπέο Πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη πξφβιεςε 

Πεξηνξηζκέλνο έιεγρνο Καζνιηθφο έιεγρνο 

Διάρηζηεο επηινγέο ησλ πειαηψλ Πνιιέο επηινγέο ησλ πειαηψλ 

Πίλαθαο 1.1 Σύγθξηζε ραξαθηεξηζηηθώλ ππάξρνληνο θαη έμππλνπ δηθηύνπ 

 

 

 

 
 

Δηθόλα 1.2 Όξακα ελόο έμππλνπ δηθηύνπ 
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1.3  Τερλνινγηθνί άμνλεο ηνπ Έμππλνπ Γηθηύνπ 
 

Ο θχξηνο φγθνο ησλ ηερλνινγηψλ έμππλνπ δηθηχνπ, ρξεζηκνπνηείηαη ήδε ζε άιιεο 

εθαξκνγέο, φπσο είλαη ε κεηαπνίεζε θαη νη ηειεπηθνηλσλίεο, θαη πξνζαξκφδνληαη γηα 

ρξήζε ζε ιεηηνπξγηέο δηθηχνπ. 

 

Οινθιεξσκέλεο επηθνηλσλίεο:  

 

Οη ηνκείο βειηίσζεο πεξηιακβάλνπλ: απηνκαηνπνίεζε ππνζηαζκνχ, απφθξηζε 

δήηεζεο, απηνκαηνπνίεζε δηαλνκήο, επνπηηθφ έιεγρν θαη απφθηεζε δεδνκέλσλ 

(SCADA), ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, αζχξκαηα δίθηπα θαη άιιεο 

ηερλνινγίεο, ηειεπηθνηλσληαθέο επηθνηλσλίεο θαη νπηηθέο ίλεο. 

Δπίζεο, ζα επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνχ θαη ηεο αζθάιεηαο. 

 

Αλίρλεπζε θαη κέηξεζε: 

  

Οη βαζηθέο ελέξγεηεο, αμηνινγνχλ ηε ζπκθφξεζε θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ δηθηχνπ, 

ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ πγεία, ηελ πξφιεςε ηεο θινπήο 

ελέξγεηαο θαη ηελ ππνζηήξημε ζηξαηεγηθψλ ειέγρνπ. 

Οη ηερλνινγίεο πεξηιακβάλνπλ: πξνεγκέλνπο κεηξεηέο κηθξνεπεμεξγαζηψλ (έμππλν 

κεηξεηή) θαη εμνπιηζκφ αλάγλσζεο κεηξεηψλ, ζπζηήκαηα επξείαο πεξηνρήο 

παξαθνινχζεζεο, δπλακηθή βαζκνινγία γξακκήο (ζπλήζσο βαζίδνληαη ζε 

δηαγλψζεηο ζε απεπζείαο ζχλδεζε απφ θαηαλεκεκέλνπο αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ζπζηήκαηα RTTR), κεηξήζεηο ειεθηξνκαγλεηηθήο 

ππνγξαθήο/αλάιπζεο, ην ρξφλν ρξήζεο θαη ηα εξγαιεία ηηκνιφγεζεο ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν, ηνπο πξνεγκέλνπο δηαθφπηεο θαη θαιψδηα, ηελ ηερλνινγία ξαδηνζπρλνηήησλ 

backscatter θαη ηα ςεθηαθά πξνζηαηεπηηθά ξειέ. 

 

  

Έμππλνη κεηξεηέο: 

 

Έλαο έμππλνο κεηξεηήο είλαη κηα ειεθηξνληθή ζπζθεπή πνπ θαηαγξάθεη ηελ 

θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα κηαο ψξαο ή ιηγφηεξν θαη 

αλαθνηλψλεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο θαζεκεξηλά κέζσ βνεζεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, γηα 

παξαθνινχζεζε θαη ηηκνιφγεζε. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο, ζα αλαιπζνχλ εθηελεζηέξα ζε επφκελν θεθάιαην. 

 

 

Μνλάδεο κέηξεζεο θαζηζεηώλ (Phasors): 

 

Μηα κνλάδα κέηξεζεο θαζηζέηε (PMU), είλαη κηα ζπζθεπή πνπ κεηξά ηα ειεθηξηθά 

θχκαηα ζε έλα ειεθηξηθφ δίθηπν ρξεζηκνπνηψληαο κηα θνηλή πεγή ρξφλνπ γηα 

ζπγρξνληζκφ. 

Ο ζπγρξνληζκφο ηνπ ρξφλνπ, επηηξέπεη ζπγρξνληζκέλεο κεηξήζεηο ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν πνιιαπιψλ απνκαθξπζκέλσλ ζεκείσλ κέηξεζεο ζην δίθηπν. 

Ζ πξνθχπηνπζα κέηξεζε είλαη γλσζηή σο ζπγρξνθαζηζέηεο. 
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Γηαθεθνκκέλνο έιεγρνο ξνήο ηζρύνο: 

 

Οη ζπζθεπέο ειέγρνπ ηεο ξνήο ηζρχνο, αγθαιηάδνπλ ηηο γξακκέο κεηαθνξάο γηα λα 

ειέγμνπλ ηε ξνή ηζρχνο. 

Οη γξακκέο κεηάδνζεο πνπ ελεξγνπνηνχληαη κε ηέηνηεο ζπζθεπέο, κπνξνχλ λα  

ππνζηεξίμνπλ κεγαιχηεξε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, παξέρνληαο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν πην ζπλεπή έιεγρν, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ελ ιφγσ ελέξγεηα 

θαηεπζχλεηαη ζην δίθηπν. 

Απηή ε ηερλνινγία, επηηξέπεη ζην δίθηπν λα απνζεθεχεη απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ 

ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο γηα κειινληηθή ρξήζε. 

 

 

Έμππλε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε πξνεγκέλα εμαξηήκαηα: 

  

Ζ έμππλε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, είλαη κηα ηδέα ζπλδπαζκνχ ηεο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηε δήηεζε, ρξεζηκνπνηψληαο πνιιαπιέο 

παλνκνηφηππεο γελλήηξηεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ, λα ζηακαηήζνπλ θαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά κε ην επηιεγκέλν θνξηίν αλεμάξηεηα απφ ηηο άιιεο, 

θαζηζηψληαο ηηο θαηάιιειεο γηα ην βαζηθφ θνξηίν. 

Ζ αληηζηνίρηζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο, πνπ νλνκάδεηαη εμηζνξξφπεζε 

θνξηίνπ, είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζηαζεξή θαη αμηφπηζηε παξνρή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. 

Οη βξαρππξφζεζκεο απνθιίζεηο ζηελ ηζνξξνπία, νδεγνχλ ζε δηαθπκάλζεηο ηεο 

ζπρλφηεηαο θαη ε παξαηεηακέλε αλαληηζηνηρία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ζπξξίθλσζε. 

Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο ηζρχνο, επηβαξχλνληαη κε ηελ 

εξγαζία εμηζνξξφπεζεο, ζπλδπάδνληαο ηελ ηζρχ εμφδνπ φισλ ησλ γελλεηξηψλ κε ην 

θνξηίν ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ηνπο. 

Ζ πξνζπάζεηα εμηζνξξφπεζεο θνξηίνπ, έρεη θαηαζηεί πνιχ πην δχζθνιε θαζψο φιν 

θαη πην κεηαβιεηέο γελλήηξηεο φπσο νη αλεκνγελλήηξηεο θαη ηα ειηαθά θχηηαξα 

πξνζηίζεληαη ζην δίθηπν, αλαγθάδνληαο ηνπο άιινπο παξαγσγνχο λα πξνζαξκφζνπλ 

ηελ παξαγσγή ηνπο πνιχ ζπρλφηεξα απφ φηη απαηηείην ζην παξειζφλ. 

 

 

Η απηνκαηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο επηηξέπεη ηελ ηαρεία 

δηάγλσζε θαη αθξηβείο ιύζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρέο ή δηαθνπέο δηθηύνπ: 

 

Απηέο νη ηερλνινγίεο ζηεξίδνληαη θαη ζπκβάιινπλ ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο 

βαζηθνχο ηνκείο. 

Οη ηξεηο ηερλνινγηθέο θαηεγνξίεο γηα πξνεγκέλεο κεζφδνπο ειέγρνπ είλαη: 

θαηαλεκεκέλνη επθπείο αηζζεηήξεο (ζπζηήκαηα ειέγρνπ), αλαιπηηθά εξγαιεία 

(αιγφξηζκνη ινγηζκηθνχ θαη ππνινγηζηέο πςειήο ηαρχηεηαο) θαη εθαξκνγέο 

(SCADA, απηνκαηηζκνί ππνζηαζκψλ, αληαπφθξηζε ζηε δήηεζε). 

Σν ινγηζκηθφ παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ζηαζεξφηεηαο ηάζεο (VSMC), 

ρξεζηκνπνηεί κηα δηαδνρηθή γξακκηθή κέζνδν πξνγξακκαηηζκνχ, βαζηζκέλε ζηελ 

επαηζζεζία γηα ηνλ αμηφπηζην πξνζδηνξηζκφ ηεο βέιηηζηεο ιχζεο ειέγρνπ. 
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2. Η πξννπηηθή ηνπ Δπξσπατθνύ ππεξ-δηθηύνπ (Supergrid) 

 
Σν ππεξ-δίθηπν, είλαη έλα επξχ δίθηπν κεηαθνξάο, πνπ θαζηζηά δπλαηή ηελ εκπνξία 

κεγάινπ φγθνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. 

Μεξηθέο θνξέο αλαθέξεηαη επίζεο θαη σο κεγάιν δίθηπν. 

Σν επξσπατθφ ππεξδίθηπν, είλαη έλα κειινληηθφο ζρεδηαζκφο κε ζθνπφ λα 

δηαζπλδέζεη φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο θαη ηηο πεξηθέξεηεο γχξσ απφ ηα ζχλνξα ηεο 

Δπξψπεο , ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο, ηνπ Καδαθζηάλ θαη ηεο 

Σνπξθίαο, κε έλα δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πςειήο ηάζεο ζπλερνχο ξεχκαηνο 

(HVDC). 

Σν ππεξ-δίθηπν, είλαη αλψηεξν φρη κφλν επεηδή είλαη έλα κεγάιν δίθηπν απφ πνιιέο  

πεξηνρέο, αιιά θαη επεηδή είλαη πνιχ ζπληνληζκέλν απφ έλα καθξννηθνλνκηθφ 

επίπεδν πνπ θαιχπηεη ηα έζλε θαη ηηο επείξνπο, ζε φιε ηε δηαδξνκή κέρξη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ρακεινχ επίπεδνπ πξνηεξαηφηεηαο θνξηίσλ φπσο νη ζεξκαληήξεο 

λεξνχ θαη ςχμε. 

ηελ επξσπατθή πξφηαζε ηνπ ππεξ-έμππλνπ δηθηχνπ θαη ζηελ έλλνηα ησλ 

ελνπνηεκέλσλ έμππλσλ δηθηχσλ ησλ Ζ.Π.Α., απηά, δηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθά 

επθπΐαο ζην επίπεδν κεηαθνξάο επξείαο πεξηνρήο πνπ ελζσκαηψλεη ηα ηνπηθά έμππλα 

δίθηπα ζε έλα εληαίν ηεξάζηην ππεξ-δίθηπν. 

Απηφ ην παξάδεηγκα, είλαη παξφκνην κε ηελ πεξίπησζε ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ ζπλδέεη 

καδί ηα κηθξά δίθηπα ζε έλα εληαίν κεγάιν δίθηπν. 

Ζ κεηαθνξά ζε κηα επξεία πεξηνρή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο νξηδφληηα επέθηαζε ηνπ 

έμππλνπ δηθηχνπ. 

Ζ δηάθξηζε κεηαμχ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο δελ είλαη μεθάζαξε κε ηελ νινθιήξσζε 

θαζψο ε ξνε ελέξγεηαο γίλεηαη ακθίδξνκε. 

Γηα παξάδεηγκα, ηα δίθηπα δηαλνκήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ελδέρεηαη λα παξάγνπλ 

πεξηζζφηεξε ελέξγεηα απφ φηη ρξεζηκνπνηνχλ, κεηαηξέπνληαο ην ηνπηθφ έμππλν 

δίθηπν ζε εηθνληθφ ζηαζκφ ειεθηξνπαξαγσγήο ή ζε κηα πφιε πνπ ππάξρνπλ πνιιέο 

ειεθηξηθέο κεραλέο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ αηρκψλ ζηελ κεηαθνξά κε ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έμππλν 

δίθηπν. 

 

Με βάζε ηηο πξνβιέςεηο, ην επξσπατθφ ππεξ-δίθηπν ζα κπνξεί: 

 

 λα κεηψζεη ην θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε φιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο 

ρψξεο, επηηξέπνληαο ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή λα κνηξάδεηαη ηηο 

απνδνηηθφηεξεο κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο. 

 λα ειέγρεη ηελ κεηαβιεηφηεηα ηνπ θνξηίνπ θαη ηελ αλαμηνπηζηία ηνπ 

ζηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο, κεηψλνληαο ηηο πεξηπηψζεηο αλεπαξθνχο 

απνζέκαηνο θαη αλακνλήο πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη. 

 λα επηηξέςεη ηελ επξχηεξε ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, 

ηδηαίηεξα ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο, ηδηαίηεξα ην θαινθαίξη ζηε Βφξεηα 

Αθξηθή θαη ην ρεηκψλα ζηελ Δπξψπε. 

 λα επηηξέπνπλ επξεία δηάζεζε ηνπ ζπλνιηθνχ επξσπατθνχ πφξνπ 

πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία είλαη πεξίπνπ 6 εβδνκάδεο πιήξνπο 

θνξηίνπ ηεο επξσπατθήο παξαγσγήο · 

 λα κεηψζεη ηελ Δπξσπατθή εμάξηεζε απφ ηα εηζαγφκελα θαχζηκα. 
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Πξνηεηλόκελα ζρήκαηα 

 

Ζ πην νινθιεξσκέλε κειέηε, πξνέξρεηαη απφ ηελ Γεξκάληα βαζηζκέλε ζε έλα  

ηεξάζηην δίθηπν πνπ θαιχπηεη ηε Βφξεηα Αθξηθή, ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, ηε 

Ννξβεγία θαη ηελ Ηζιαλδία. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε, έηξεμε κεξηθά ζελάξηα γηα δηάθνξεο πεγέο φπσο αηνιηθή, 

ειηαθή, ππξεληθή θιπ. 

Καη ε βειηηζηνπνίεζε, έδεημε φηη φιε ε επξσπατθή ηζρχο ζα κπνξνχζε λα πξνέιζεη 

ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αηνιηθή ελέξγεηα, κε ζρεηηθά κηθξέο πνζφηεηεο κνλάδσλ 

θαχζεο πνπ ρξεηάδνληαη θαηά ηηο πεξηφδνπο παγθφζκηνπ ρακεινχ αλέκνπ. 

Δπηπιένλ, ε κειέηε έδεημε φηη δελ απαηηείηαη λέα απνζήθεπζε.  

Παξάιιεια, ε ππάξρνπζα πδξνειεθηξηθή ελεξγεία είλαη επαξθήο. 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ θαχζεο πνπ 

ηξνθνδνηνχληαη κε βηνκάδα, ην θφζηνο ησλ δηαζπλδέζεσλ, ηεο αλεπάξθεηαο ηεο 

εθθίλεζεο θαη ηεο δηαθνπήο ηεο εγθαηάζηαζεο θαχζεο, αλέθεξαλ φηη ε ηηκή ηζρχνο 

ήηαλ ίδηα κε εθείλε πνπ πιεξψλεη ε Γεξκαλία ην 2005. 

 

Έρνπλ πξνηαζεί θαη νξηζκέλεο αθφκα εηδηθέο κειέηεο γηα ηελ δεκηνπξγία 

 ππεξ-δηθηχσλ εληφο ηεο Δπξψπεο.  

Απηέο πεξηιακβάλνπλ: 

 ρέδην δηαζχλδεζεο ηεο αγνξάο ελέξγεηαο ηεο Βαιηηθήο πνπ πεξηιακβάλεη ηε 

Γαλία, ηελ Δζζνλία, ηε Φηλιαλδία, ηε Γεξκαλία, ηε Λεηνλία, ηε Ληζνπαλία, 

ηελ Πνισλία 

 ρέδην κε ηελ νλνκαζία Europagrid, πνπ πξνηάζεθε απφ ηελ Europagrid 

Limited γηα ηε ζχλδεζε δηαθφξσλ επξσπατθψλ ρσξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηεο Ηξιαλδίαο, ησλ Κάησ Υσξψλ, ηνπ Βειγίνπ, ηεο 

Γεξκαλίαο θαη ηεο Ννξβεγίαο 

 Σν ζρέδην Offshore Grid ηεο Βφξεηαο Θάιαζζαο, κηα ελεξγή πξφηαζε ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πνπ πξνηάζεθε γηα πξψηε θνξά ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

2008 σο δνκηθφ ζηνηρείν γηα έλα επξσπατθφ παλεπξσπατθφ δίθηπν 

ππεξάθηησλ δηθηχσλ κε ηε Γεξκαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηε Γαιιία, ηε 

Γαλία, ηε νπεδία, ηελ Ηξιαλδία θαη ην Λνπμεκβνχξγν 

 Σν ζρέδην Low Grid, πνπ πξνηείλεηαη απφ ηε Greenpeace γηα ηε ζχλδεζε ησλ 

ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο, ηδίσο ηεο Γεξκαλίαο, ησλ Κάησ Υσξψλ, ηνπ 

Βειγίνπ θαη ηεο Γαιιίαο 

 Σν ζρέδην High Grid, πνπ επίζεο πξνηείλεηαη απφ ηε Greenpeace γηα ηε 

ζχλδεζε ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο, κε έκθαζε ζηελ 

εγθαηάζηαζε ειηαθήο ελέξγεηαο ζηε Νφηηα Δπξψπε 

 Σν ζρέδην κε νλνκαζία ISLES, κηα ελεξγή πξφηαζε απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 

2011, γηα ηε ζχλδεζε ηεο θσηίαο, ηεο Βφξεηαο Ηξιαλδίαο θαη ηεο Ηξιαλδίαο 

κε ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

 ρέδην γηα ηελ πξνζέγγηζε φισλ ησλ λεζηψλ, κε βάζε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ ρσξψλ ησλ Βξεηαληθψλ Νήζσλ 

 Καη ηέινο, ην EU PowerNet.  

Σν ππεξ-δίθηπν απηφ, ζα αλήθεη ζε ζπλεηαηξηζηηθή εηαηξεία θαη ζα δηνηθείηαη 

κε ηε ζπκκεηνρή ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ. 

Ζ ηδέα απηή, αλαγλσξίδεη ηελ εζληθή θπξηαξρία απηψλ ησλ θξαηψλ, ελψ 

παξάιιεια πξαγκαηνπνηεί άκεζεο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ φισλ ησλ δηθηχσλ 

αληί κφλν κεηαμχ γεηηφλσλ. 

 



[19] 
 

Άιια, ζρεηηθά ζπλδπαζηηθά ζρέδηα είλαη ηα παξαθάησ: 

 

 DESERTEC, κηα ηδέα πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηδέα ηεο θαηαζθεπήο ζηαζκψλ 

ζπγθέληξσζεο ειηαθήο ελέξγεηαο (CSP) ζηε Βφξεηα Αθξηθή θαη ηε Μέζε 

Αλαηνιή θαη εμάγεη ζηελ Δπξψπε κε γξακκέο HVDC. 

 Medgrid, έλα ζρέδην πνπ ζρεδηάδεηαη ζηε Βφξεηα Αθξηθή θαη ζηνρεχεη ζηελ 

πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ελφο επξσκεζνγεηαθνχ δηθηχνπ ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ ζα παξέρεη ζηελ Βφξεηα Αθξηθή θαη ζηελ Δπξψπε θζελή 

αλαλεψζηκε ειεθηξηθή ελέξγεηα, θπξίσο ειηαθή. 

Ο ζηφρνο είλαη λα εγθαηαζηαζεί δπλακηθφ παξαγσγήο 20GW, κε 5GW λα 

αθηεξσζεί ζηηο εμαγσγέο πξνο ηελ Δπξψπε 

 

 

 
 

Δηθόλα 2.1 Έλα ζρέδην ελόο ππεξ-δηθηύνπ πνπ ζπλδέεη ηηο Α.Π.Δ. ζε όιε 

ηε Βόξεηα Αθξηθή, ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Δπξώπε 
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Τερλνινγηθή θαηεύζπλζε 

 

Σα ζρέδηα ππεξ-δηθηχσλ επξείαο πεξηνρήο, ζπλήζσο απαηηνχλ καδηθή κεηάδνζε 

ρξεζηκνπνηψληαο γξακκέο ζπλερνχο ξεχκαηνο πςειήο ηάζεο. 

Ζ Δπξσπατθή πξφηαζε βαζίδεηαη ζην HVDC, ελψ ζηηο ΖΠΑ, νη βαζηθνί θνξείο 

ιήςεο απνθάζεσλ ηάζζνληαη ππέξ ελφο εζληθνχ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ κεγάισλ 

απνζηάζεσλ. 

Αλ θαη ην ελαιιαζζφκελν ξεχκα (FACTS) έρεη κεηνλεθηήκαηα γηα κεγάιεο 

απνζηάζεηο, ε εηαηξεία ελέξγεηαο American Electric Power έρεη ππεξαζπηζηεί έλα 

ππεξ-πιέγκα 765 kV πνπ απνθαινχλ I-765 πνπ ζα παξάζρεη 400 GW πξφζζεηεο 

κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή 20% ηεο ακεξηθαληθήο 

ελέξγεηαο απφ αηνιηθά πάξθα. 

Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ HVAC, επηζεκαίλνπλ φηη ηα ζπζηήκαηα απηά είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλα γηα καδηθή κεηαθνξά θαη νη πνιιαπιέο ζπλδέζεηο  απαηηνχλ 

αθξηβφ πνιχπινθν εμνπιηζκφ επηθνηλσλίαο θαη ειέγρνπ, ζε αληίζεζε κε ηνπο απινχο 

κεηαζρεκαηηζηέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ρξήζε γξακκψλ AC. 

Δπί ηνπ παξφληνο, ππάξρεη κφλν έλα ζχζηεκα κεηαθνξάο πνιιαπιψλ απνζηάζεσλ 

HVDC. 

ην κέιινλ, ε απψιεηα ηεο ηάζεο ησλ ηξερνπζψλ κεζφδσλ, ζα κπνξνχζε λα 

απνθεπρζεί ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πεηξακαηηθή ππεξαγσγηθή ηερλνινγία ησλ έμππλσλ 

δηθηχσλ, φπνπ ην θαιψδην κεηάδνζεο ςχρεηαη απφ έλαλ αγσγφ πγξνχ πδξνγφλνπ, ν 

νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηελ ξνή ελέξγεηαο ζε εζληθφ επίπεδν. 

Δπίζεο, νη απψιεηεο ελέξγεηαο γηα ηε δεκηνπξγία, ηε ζπγθξάηεζε θαη ηελ εθ λένπ 

ςχμε πγξνχ πδξνγφλνπ, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε. 

Γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ν έιεγρν ηνπ δηθηχνπ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηερλνινγίεο 

έμππλσλ δηθηχσλ, φπσο κνλάδεο κέηξεζεο θάζεσλ, γηα ηελ ηαρεία αλίρλεπζε 

αληζνξξνπηψλ ζην δίθηπν πνπ πξνθαινχληαη απφ κεηαβαιιφκελεο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο θαη ελδερνκέλσο άκεζε αληίδξαζε κε πξνγξακκαηηζκέλα ζπζηήκαηα 

απηφκαηεο πξνζηαζίαο γηα ηελ αλαθαηεχζπλζε, κείσζε ηνπ θνξηίνπ ή κείσζε ηεο 

παξαγσγήο σο ιχζε ζηηο δηαηαξαρέο δηθηχνπ. 

 

 

2.1  Τν Αζηαηηθό ππεξ-δίθηπν 
 

Σν αζηαηηθφ ππεξ-δίθηπν, είλαη έλα έξγν γηα ηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ κεηαθνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ην νπνίν ζα ζπλδέεη ηελ Κίλα, ηε Νφηηα Κνξέα, ηε Ρσζία θαη 

ηελ Ηαπσλία. 

Ζ βαζηθή ηδέα ηνπ δηθηχνπ απηνχ, είλαη λα αμηνπνηήζεη ηελ αηνιηθή ελέξγεηα θαη ηελ 

ειηαθή ελέξγεηα πνπ δηαηίζεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο έξεκν Gobi ηεο Κίλαο, πνπ 

ππνινγίδεηαη φηη ηζνδπλακεί κε ρηιηάδεο ππξεληθνχο αληηδξαζηήξεο. 

Πξφθεηηαη γηα έλα επξέσο δηαζπλδεδεκέλν έμππλν δίθηπν πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα δίθηπα 

UHV, κε κηα πιαηθφξκα ππνδνκήο ζηελ νπνία κπνξεί λα αλαπηπρζεί, λα κεηαδνζεί 

θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαζαξή ελέξγεηα παγθνζκίσο. 

Δλλέα πεξηθεξεηαθά δηαζπλδεδεκέλα δίθηπα ιεηηνπξγνχλ ήδε εληφο ηεο Κίλαο, νπφηε 

έρεη ήδε απνδεηρζεί ε ηερληθή ζθνπηκφηεηα ηεο κεηάδνζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε 

κεγάιεο απνζηάζεηο κε πςειέο ηάζεηο. 

Θα κεηαθέξεη ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο απφ πεξηνρέο φινπ ηνπ 

θφζκνπ, πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηηο παξάγνπλ, ζε θαηαλαισηέο ζε άιια κέξε ηνπ 

θφζκνπ. 
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Ζ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ πςειήο ηάζεο, έρεη ζθνπφ ηελ ιεηηνπξγεί κε πεξηζζφηεξα 

απφ 1.000 KV AC θαη 800 KV DC ζε ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα. 

Πξνβιέπεη δηαζπλδεηηθά δίθηπα κεηαμχ πεξηνρψλ, εζλψλ θαη επείξσλ κε κεηαθνξά 

άλσ ησλ 10 GW. 

Ζ απφθαζε ηεο Κίλαο γηα κεηάδνζε UHV, βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη ελεξγεηαθνί 

πφξνη είλαη πνιχ καθξηά απφ ηα θέληξα θνξηίνπ. 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ πδξνειεθηξηθψλ πφξσλ είλαη ζηα δπηηθά θαη ν άλζξαθαο 

βξίζθεηαη ζηα βνξεηνδπηηθά, αιιά ηα ηεξάζηηα θνξηία βξίζθνληαη ζηα αλαηνιηθά θαη 

ηα λφηηα. 

 Γηα λα κεησζνχλ νη απψιεηεο κεηάδνζεο ζε έλα δηαρεηξίζηκν επίπεδν, ε κεηαθνξά 

κέζσ UHV είλαη κηα ινγηθή επηινγή. 

 Όπσο έρεη δειψζεη ε θξαηηθή εηαηξεία ηειεπηθνηλσληψλ, ε Κίλα ζα επελδχζεη 

πεξίπνπ 88 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ UHV κέρξη ην 2020. 

Ζ πινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ UHV επηηξέπεη ηελ θαηαζθεπή λεφηεξσλ, θαζαξφηεξσλ θαη 

απνδνηηθφηεξσλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο καθξηά απφ ηα 

θέληξα πιεζπζκνχ. 

Οη παιαηφηεξνη ζηαζκνί ειεθηξνπαξαγσγήο θαηά κήθνο ηεο αθηήο ζα απνζπξζνχλ. 

Απηφ ζα κεηψζεη ηε ζπλνιηθή ηξέρνπζα πνζφηεηα ξχπαλζεο, θαζψο θαη ηε ξχπαλζε 

πνπ αηζζάλνληαη νη πνιίηεο ζηηο αζηηθέο θαηνηθίεο. 

Ζ ρξήζε κεγάισλ θεληξηθψλ ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ παξέρνπλ ειεθηξηθή 

ζέξκαλζε είλαη επίζεο ιηγφηεξν ξππνγφλνο απφ ηνπο κεκνλσκέλνπο ιέβεηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ρεηκεξηλή ζέξκαλζε ζε πνιιά λνηθνθπξηά ζηνλ βνξξά. 

Σν δίθηπν UHV ζα εληζρχζεη ην ζρέδην ειεθηξνδφηεζεο θαη απαιιαγήο ηεο Κίλαο 

απφ ηνλ άλζξαθα θαη ζα επηηξέςεη ηελ ελζσκάησζε ηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο κε 

ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζεκείνπ ζπκθφξεζεο πνπ πεξηνξίδεη ζήκεξα ηηο επεθηάζεηο ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο παξαγσγήο αηνιηθήο θαη ειηαθήο ελέξγεηαο, αλαπηχζζνληαο 

πεξαηηέξσ ηελ αγνξά ειεθηξηθψλ νρεκάησλ καθξάο εκβέιεηαο. 

Ζ Ηαπσλία απφ ηελ άιιε πιεπξά, έρεη ηηο δηθέο ηεο ηερληθέο πξνθιήζεηο. 

Σν ήκηζπ ηνπ έζλνπο ιεηηνπξγεί ζε ελαιιαζζφκελν ξεχκα 50 Hz, ελψ ην άιιν κηζφ 

ρξεζηκνπνηεί 60 Hz . 

Ο δηαρσξηζκφο θαζηζηά ζρεδφλ αδχλαηε ηε δηαζχλδεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

παξαγσγήο ζε θάζε ηκήκα. 

 

 

2.2  Τν ππεξ-δίθηπν ησλ Η.Π.Α. 
 

Σν ελνπνηεκέλν εζληθφ έμππλν δίθηπν θαζψο θαη ην ελνπνηεκέλν δίθηπν ειηαθήο 

ελέξγεηαο, απνηεινχλ πξφηαζε γηα έλα δίθηπν επξχ δίθηπν ζηηο Ζ.Π.Α. πνπ είλαη έλα 

εζληθφ δηαζπλδεδεκέλν δίθηπν πνπ βαζίδεηαη ζε κηα ππνδνκή γξακκψλ κεηαθνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πςειήο δπλακηθφηεηαο, πνπ ζπλδένπλ φια ηα ηνπηθά ειεθηξηθά 

δίθηπα ηνπ έζλνπο ηα φπνηα έρνπλ αλαβαζκηζηεί ζε έμππλα δίθηπα. 

 

Ζ κεηαθνξά κεγάινπ φγθνπ, φπσο γίλεηαη κε ηελ γξακκή ζπλερνχο ξεχκαηνο 800 ΚV 

πςειήο ηάζεο, ζα θαιχπηεη ηε ρψξα πνπ παξέρεη ζπλδέζεηο κε ηηο ηνπηθέο ειεθηξηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη εγθαηαζηάζεηο καδηθήο παξαγσγήο ελέξγεηαο ζε κεγάιεο 

απνζηάζεηο. 

Ζ εζληθή αμνληθή ελνπνίεζε, ζα ήηαλ έμππλε κε ηξφπν παξφκνην κε απηφλ ησλ 

ηνπηθψλ έμππλσλ δηθηχσλ. 

Καζψο ηα ηνπηθά δίθηπα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλαβαζκίδνληαη ζε έμππλα δίθηπα, νη 

αιιειεπηδξάζεηο κε ηελ εζληθή ελνπνίεζε κπνξνχλ λα γίλνπλ πην ζπληνληζκέλεο.  
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Ζ πξφηαζε ελνπνηεκέλνπ επθπνχο δηθηχνπ δελ είλαη απιψο κηα ζπιινγή 

δηαζπλδέζεσλ απφ ζεκείν ζε ζεκείν κεηαμχ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ κε θάπνηα 

επηθνηλσληαθή επθπΐα. 

Ζ ηνπνινγία έρεη ελλνηνινγηθά πνιιά ζεκεία πξφζβαζεο κε θάζε θφκβν λα είλαη έλα 

έμππλν δίθηπν πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα εηθνληθφ δίθηπν παξαγσγήο ελέξγεηαο, 

κπνξεί λα είλαη έλα ηνπηθφ ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή ζα κπνξνχζε λα είλαη 

κηα εγθαηάζηαζε απνζήθεπζεο ελέξγεηαο. 

 

Ζ ηδέα ελφο εζληθνχ ζπζηήκαηνο, βνήζεζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ακεξηθαληθή 

ελεξγεηαθή νηθνλνκία φπσο έγηλε κε ην δηαθξαηηθφ ζχζηεκα νδηθήο θπθινθνξίαο. 

Γηα παξάδεηγκα, ε ειηαθή ελέξγεηα απφ ηελ Αξηδφλα, είλαη ζε ζέζε λα πξνκεζεχζεη 

ην δίθηπν ζην Οράην ή ε βξαδηλή αηνιηθή ελέξγεηα απφ ηα βνξεηναλαηνιηθά κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξνρή κέγηζηεο δήηεζεο ελέξγεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο ζηε Νεβάδα. 

Σν εληαίν έμππλν δίθηπν ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο κε 

βαζηθφ άμνλα ην πξφγξακκα Repower America. 
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3. Γηεζπαξκέλε παξαγσγή (Distributed generation)                                          

θαη κηθξν-δίθηπα (microgrids) 

 
Ζ δηεζπαξκέλε παξαγσγή, πνπ ζπλαληάηαη θαη σο δηεζπαξκέλε ελέξγεηα αιιά θαη σο  

παξαγσγή ελέξγεηαο επί ηφπνπ (OSG) ή πεξηθεξεηαθή / απνθεληξσκέλε ελέξγεηα, 

είλαη ε ειεθηξηθή παξαγσγή θαη απνζήθεπζε πνπ πξνθχπηεη απφ κηα πνηθηιία κηθξψλ 

ζπζθεπψλ ζπλδεδεκέλσλ ζην δίθηπν πνπ αλαθέξνληαη σο δηεζπαξκέλεο  πεγέο 

ελέξγεηαο (DER).  
Οη ζπκβαηηθνί ζηαζκνί ειεθηξνπαξαγσγήο, φπσο νη κνλάδεο παξαγσγήο άλζξαθα, 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη ππξεληθήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηα πδξνειεθηξηθά θξάγκαηα 

αιιά θαη νη κεγάινη ζηαζκνί ειηαθήο ελέξγεηαο, είλαη ζπγθεληξσκέλνη θαη ζπρλά 

απαηηνχλ ηε κεηάδνζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. 
Αληίζεηα, ηα ζπζηήκαηα DER είλαη απνθεληξσκέλεο, αξζξσηέο θαη πην επέιηθηεο 

ηερλνινγίεο, νη νπνίεο βξίζθνληαη θνληά ζην θνξηίν πνπ εμππεξεηνχλ. 

Απηά ηα ζπζηήκαηα, κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο γελλήηξηεο, ζηνηρεία 

απνζήθεπζεο θαη ζπρλά αλαθέξνληαη σο πβξηδηθά ζπζηήκαηα ηζρχνο. 

Σα ζπζηήκαηα DER ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, φπσο 

κηθξέο πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο, βηνκάδα, βηναέξην, ειηαθή ελέξγεηα, αηνιηθή 

ελέξγεηα, γεσζεξκηθή ελέξγεηα, θαη δηαδξακαηίδνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζχζηεκα δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Μηα ζπζθεπή ζπλδεδεκέλε ζην δίθηπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα απνζήθεπζε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κπνξεί επίζεο λα ραξαθηεξηζηεί σο ζχζηεκα DER θαη θαιείηαη 

ζπρλά ζχζηεκα δηεζπαξκέλεο ελεξγεηαθήο απνζήθεπζεο (DESS). 

Μέζσ ηεο δηαζχλδεζήο ηνπο, ηα ζπζηήκαηα DER κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα 

ζπληνλίδνληαη κέζα ζε έλα έμππλν δίθηπν. 

Ζ δηεζπαξκέλε παξαγσγή θαη απνζήθεπζε, επηηξέπεη ηε ζπιινγή ελέξγεηαο απφ 

πνιιέο πεγέο θαη κπνξεί λα κεηψζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη λα βειηηψζεη 

ηελ αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ. 

Οη δηεζπαξκέλνη ελεξγεηαθνί πφξνη είλαη καδηθά παξαγφκελνη, κηθξνί θαη ηνπηθνί. 

Ζ αλάπηπμή ηνπο πξνέθπςε απφ: 

 ηηο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηηο εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ην εμσηεξηθφ θφζηνο ηεο 

θεληξηθήο παξαγσγήο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα 

 ηελ απμαλφκελε ειηθία, ηελ ππνβάζκηζε θαη ηελ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα 

ζηελ κεηαθνξά θαη δηαλνκή ηνπ φγθνπ ηεο ελέξγεηαο 

 ηελ ζρεηηθά απμαλφκελε νηθνλνκία ηεο καδηθήο παξαγσγήο κηθξφηεξσλ 

ζπζθεπψλ έλαληη ζηε βαξηά θαηαζθεπή κεγαιχηεξσλ κνλάδσλ θαη ηελ 

θαηαζθεπή επί ηφπνπ 

 ηηο πςειφηεξεο ζρεηηθέο ηηκέο ελέξγεηαο, ηελ πςειφηεξε ζπλνιηθή 

πνιππινθφηεηα θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα θαλνληζηηθή επνπηεία, δηαρείξηζε 

ηηκνινγίσλ, κέηξεζε θαη ηηκνιφγεζε 

 

Δλψ ην επίπεδν θφζηνπο ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο είλαη ζπλήζσο πην αθξηβφ αλά 

θηινβαηψξα απφ ηηο ζπκβαηηθέο, ζπγθεληξσηηθέο πεγέο, δελ ιακβάλεη φκσο ππφςε 

ηηο αξλεηηθέο πηπρέο ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ. 

Ζ πξφζζεηε πξηκνδφηεζε γηα ηελ δηαζπαξκέλε παξαγσγή, κεηψλεηαη ξαγδαία θαζψο 

ε δήηεζε απμάλεηαη θαη ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη θαη ε επαξθήο θαη αμηφπηζηε 

δήηεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νηθνλνκίεο θιίκαθαο, θαηλνηνκία, αληαγσληζκφ θαη 

πην επέιηθηε ρξεκαηνδφηεζε, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηελ θαηαζηήζνπλ θαζαξή 

ελέξγεηα κε ην βιέκκα ζην κέιινλ. 
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Παξάιιεια, κεηψλεη ηελ πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ έρεη ραζεί ζηελ κεηαθνξά 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, επεηδή απηή παξάγεηαη πνιχ θνληά ζην ζεκείν φπνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη, ίζσο αθφκε θαη ζην ίδην θηίξην. 

Σν γεγνλφο απηφ, κεηψλεη επίζεο ην κέγεζνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ 

πνπ πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ. 

Σα ηππηθά ζπζηήκαηα DER ζε έλαλ κεραληζκφ πνιηηηθήο FIT έρνπλ ρακειή 

ζπληήξεζε, ρακειή ξχπαλζε θαη πςειή απφδνζε. 

ην παξειζφλ, απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά απαηηνχζαλ εμεηδηθεπκέλνπο κεραληθνχο θαη 

κεγάινπο πνιχπινθνπο ζηαζκνχο γηα ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο. 

Χζηφζν, ηα ζχγρξνλα ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κε απηνκαηνπνηεκέλε ιεηηνπξγία θαη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, 

φπσο ην ειηαθφ θσο, ηελ αηνιηθή θαη ηελ γεσζεξκηθή ελέξγεηα. 

Απηφ, κεηψλεη ην κέγεζνο ηνπ ζηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 

απνθέξεη θέξδνο. 

 

 

 

 
 

Δηθόλα 3.1  Η παξαγσγή ελέξγεηαο ζήκεξα θαη ην όξακα ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηε κειινληηθή πινπνίεζε ζε κεγάιε θιίκαθα ησλ αλαλεώζηκσλ 

πεγώλ ελέξγεηαο θαη ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο 
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Φαξαθηεξηζηηθά θαη Τερλνινγίεο 

 

Σα ζπζηήκαηα δηεζπαξκέλσλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ, είλαη κηθξήο θιίκαθαο ηερλνινγίεο 

παξαγσγήο ή απνζήθεπζεο ελέξγεηαο (ζπλήζσο απφ 1 ΚW έσο 10.000 ΚW)  πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξνρή ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ή ηελ ελίζρπζε ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Σα ζπζηήκαηα DER, ηππηθά ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ αξρηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ 

αλά θηινβάη. 

Υξεζηκεχνπλ επίζεο, σο ζπζθεπή απνζήθεπζεο θαη νλνκάδνληαη ζπρλά ζπζηήκαηα 

δηεζπαξκέλεο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο (DESS). 

Σα ζπζηήκαηα DER, ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο ζπζθεπέο / 

ηερλνινγίεο: 

 

 πλδπαζκέλε ζεξκηθή ελέξγεηα (CHP), γλσζηή θαη σο ζπκπαξαγσγή ή 

ηξηπαξαγσγή 

 Κπςέιεο θαπζίκνπ 

 Τβξηδηθά ζπζηήκαηα ηζρχνο (ειηαθά πβξηδηθά θαη αηνιηθά πβξηδηθά 

ζπζηήκαηα) 

 Μηθξή ζπλδπαζκέλε ζεξκηθή ελέξγεηα (MicroCHP) 

 Μηθξν-ηνπξκπίλεο 

 Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα (ζπλήζσο θσηνβνιηατθή εγθαηάζηαζε ζηέγεο) 

 Παιηλδξνκηθνί θηλεηήξεο 

 Μηθξά ζπζηήκαηα αηνιηθήο ελέξγεηαο 

 Μεραλέο Stirling 

 ή ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ. 

Γηα παξάδεηγκα, ηα πβξηδηθά θσηνβνιηατθά, ηα ζπζηήκαηα CHP θαη νη 

ζπζζσξεπηέο κπνξνχλ λα παξέρνπλ πιήξε ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα 

κνλνθαηνηθίεο, ρσξίο λα απαηηνχληαη κεγάια έμνδα γηα ηελ απνζήθεπζε. 

 

 

Σπκπαξαγσγή 
 

Οη δηεζπαξκέλεο πεγέο ζπκπαξαγσγήο, ρξεζηκνπνηνχλ αηκνζηξφβηινπο, θπςέιεο 

θαπζίκνπ κε θπζηθφ αέξην, κηθξν-ηνπξκπίλεο ή παιηλδξνκηθνχο θηλεηήξεο, γηα ηελ 

θίλεζε ησλ γελλεηξηψλ. 

ηε ζπλέρεηα, ηα δεζηά θαπζαέξηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζέξκαλζε ησλ θαηνηθηψλ 

θαη ηνπ λεξνχ ή νδεγνχληαη ζε έλαλ ςχθηε απνξξφθεζεο γηα θιηκαηηζκφ. 

Δθηφο απφ ηα ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζην θπζηθφ αέξην, ηα έξγα δηεζπαξκέλεο 

ελέξγεηαο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ θαη άιια θαχζηκα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ή 

απφ ρακειέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

βηνθαπζίκσλ, ηνπ βηναεξίνπ, ηνπ αέξηνπ απφ ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο, ηνπ αεξίνπ 

απνρέηεπζεο, ηνπ κεζαλίνπ, ηνπ αεξίνπ ζχλζεζεο θαη ηνπ αεξίνπ πεηξειαίνπ. 

Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηνχληαη θπςέιεο θαπζίκνπ κε ηε ρξήζε αλζξαθηθνχ θαπζίκνπ 

θαη θαπζίκνπ ζηεξενχ νμεηδίνπ κε θπζηθφ αέξην, φπσο απηά ηεο Ακεξηθαληθήο 

εηαηξείαο FuelCell Energy θαη ηνπ δηαθνκηζηή ελέξγεηαο Bloom, ή νη δηαδηθαζίεο 

κεηαηξνπήο ησλ απνβιήησλ ζε ελέξγεηα φπσο ην Gate 5 Energy System σο 

δηεζπαξκέλν ελεξγεηαθφ πφξν. 
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3.1  Με βαζηθό άμνλα ηε δύλακε ησλ Α.Π.Δ. 
 

 

Ηιηαθή ελέξγεηα 

 

Ζ θσηνβνιηατθή ηερλνινγία, είλαη καθξάλ ε πην ζεκαληηθή γηα ηελ δηεζπαξκέλε 

παξαγσγή ειηαθήο ελέξγεηαο, θαζψο ρξεζηκνπνηεί ειηαθέο θπςέιεο 

ζπλαξκνινγεκέλεο ζε ειηαθνχο ζπιιέθηεο ψζηε λα κεηαηξέςνπλ ην ειηαθφ θσο ζε 

ειεθηξηζκφ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ηαρέσο αλαπηπζζφκελε ηερλνινγία πνπ δηπιαζηάδεη ηελ παγθφζκηα 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ηεο θάζε δχν ρξφληα. 

Σα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, δηαθξίλνληαη ζε δηεζπαξκέλεο, νηθηζηηθέο θαη 

εκπνξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηέγεο ή θηηξίσλ κέρξη κεγάινπο θεληξηθνχο 

θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο. 

Ζ θπξίαξρε ηερλνινγία θσηνβνιηατθψλ, είλαη βαζηζκέλε ζην θξπζηαιιηθφ ππξίηην, 

ελψ ε ηερλνινγία ειηαθψλ θπςειψλ ιεπηνχ πκελίνπ αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 10% 

ηεο παγθφζκηαο θσηνβνιηατθήο αλάπηπμεο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε θσηνβνιηατθή ηερλνινγία έρεη βειηηψζεη ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία σο πξνο ηελ απφδνζε ζηελ κεηαηξνπή ηεο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, ην 

θφζηνο αλά watt ηζρχνο θαζψο θαη ηνλ ρξφλν απφζβεζεο ελέξγεηαο (EPBT) αιια θαη 

ην επίπεδν θφζηνπο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (LCOE). 

Γεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζε αληίζεζε κε ηελ 

παξάγσγε απφ άλζξαθα θαη ηελ ππξεληθή ελέξγεηα, ε ειηαθή θσηνβνιηατθή ελέξγεηα 

δελ έρεη δπλαηφηεηα κεηαθνξάο θαη είλαη κεηαβιεηή, αιιά δελ έρεη θφζηνο θαπζίκσλ, 

ιεηηνπξγεί ρσξίο ξχπαλζε, ρσξίο εμνξχμεηο θαη έρεη αηζζεηά κεησκέλα δεηήκαηα 

ιεηηνπξγηθήο αζθάιεηαο. 

Παξάγεη κέγηζηε ηζρχ ηηο ψξεο ηνπ κεζεκεξηνχ, θάζε κέξα θαη ν ζπληειεζηήο 

ηθαλφηεηαο ηεο είλαη πεξίπνπ 20%. 

Έλα απιφ παξάδεηγκα γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κηα θαηνηθίαο, είλαη ην 

παξαθάησ. 

Έλα ηέηνην κηθξφ δίθηπν, ζπλδέεηαη κε έλα κεγαιχηεξν αλεμάξηεην δίθηπν (ζπλήζσο 

ην δεκφζην ειεθηξηθφ δίθηπν) θαη ηξνθνδνηεί ελέξγεηα απεπζείαο ζην δίθηπν. 

Απηή ε ελέξγεηα κπνξεί λα δηακνηξαζηεί ζε έλα νηθηαθφ ή εκπνξηθφ θηίξην πξηλ ή 

κεηά ην ζεκείν κέηξεζεο ησλ εζφδσλ. 

Ζ δηαθνξά είλαη, πσο ε πηζησηηθή παξαγσγή ελέξγεηαο ππνινγίδεηαη αλεμάξηεηα απφ 

ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ πειάηε (ηηκνιφγην ηξνθνδφηεζεο) ή κφλν απφ ηε 

δηαθνξά ελέξγεηαο (θαζαξή κέηξεζε). 

Σα ζπζηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην δίθηπν, έρνπλ δηαθνξέο ζην κέγεζνο, απφ ηα 

νηθηαθά (2-10 ΚW) έσο ηνπο ειηαθνχο ζηαζκνχο (έσο 10 MW). 

Δίλαη δεδνκέλν, φηη πξφθεηηαη γηα κηα κνξθή απνθεληξσκέλεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. 

Ζ ηξνθνδνζία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην δίθηπν, απαηηεί ηε κεηαηξνπή ηνπ ζπλερνχο 

ξεχκαηνο ζε ελαιιαζζφκελν ξεχκα κέζσ ελφο εηδηθνχ κεηαηξνπέα. 

ε εγθαηαζηάζεηο θηινβάη, ε ηάζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλερνχο ξεχκαηνο είλαη ηφζν 

πςειή φζν επηηξέπεηαη (ηππηθά 1000V, εθηφο απφ ηα 600V νηθηαθά) γηα λα πεξηνξίζεη 

ηηο σκηθέο απψιεηεο. 
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Σα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία (60 ή 72 θπςέιεο θξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ) παξάγνπλ 

πεξίπνπ 160 W έσο 300 W ζηα 36 βνιη. 

Μεξηθέο θνξέο, είλαη απαξαίηεην ή επηζπκεηφ λα ζπλδέζεηε ηα ζηνηρεία ελ κέξεη 

παξάιιεια θαη φρη φια ζε ζεηξά. 

Έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη ελ ζεηξά είλαη γλσζηφ σο string-ζεηξά. 

 

 

 
 

Δηθόλα 3.2  Σρέδην ηππηθήο νηθηαθήο θσηνβνιηατθήο εγθαηάζηαζεο 

 

 

 

 

Κιίκαθα ρξεζηκόηεηαο 
 

Σα θσηνβνιηατθά πάξθα ή θάξκεο κεγάιεο θιίκαθαο, είλαη ζηαζκνί παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ ελέξγεηα ζε κεγάιν αξηζκφ 

θαηαλαισηψλ. 

Ο παξαγφκελνο ειεθηξηζκφο, κεηαθέξεηαη ζην δίθηπν κεηαθνξάο πνπ ηξνθνδνηείηαη 

απφ θεληξηθέο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ζπλδεδεκέλν ζην δίθηπν ή 

ζε δίθηπν πνπ ζπλδέεηαη κε ην δίθηπν) ή ζε ζπλδπαζκφ κε κία ή πεξηζζφηεξεο 

γελλήηξηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ηξνθνδνηνχλ έλα κηθξφ ειεθηξηθφ δίθηπν 

(πβξηδηθφ εξγνζηάζην). 

ε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα απνζεθεχεηαη ή 

ρξεζηκνπνηείηαη απεπζείαο απφ λεζησηηθή / απηφλνκε κνλάδα. 

Σα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, ζρεδηάδνληαη γεληθά γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

πςειφηεξε ελεξγεηαθή απφδνζε γηα κηα δεδνκέλε επέλδπζε. 

Οξηζκέλνη κεγάινη θσηνβνιηατθνί ζηαζκνί, φπσο ην ειηαθφ πάξθν Waldpolenz ζηελ 

Γεξκαλία, ηα ειηαθά πάξθα Topaz θαη Solar Star ζηελ Ακεξηθή, θαιχπηνπλ δεθάδεο 

ή εθαηνληάδεο εθηάξηα θαη έρνπλ ηζρχ εμφδνπ έσο εθαηνληάδεο MW. 
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Δμνπιηζκόο 

 

Έλα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα πνπ πξννξίδεηαη γηα νηθηαθή, εκπνξηθή ή βηνκεραληθή 

παξνρή ελέξγεηαο απνηειείηαη απφ ηελ ειηαθή ζπζηνηρία θαη κηα ζεηξά απφ ζηνηρεία 

πνπ ζπλνςίδνληαη σο  ηζνξξνπία ηνπ ζπζηήκαηνο (BOS). 

Σα εμαξηήκαηα BOS, πεξηιακβάλνπλ εμνπιηζκφ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηζρχνο, ζπλήζσο 

κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο κεηαηξνπείο ηζρχνο DC ζε AC, γλσζηνχο σο κεηαηξνπείο, 

κηα ζπζθεπή απνζήθεπζεο ελέξγεηαο, έλα ζχζηεκα ξαθηψλ πνπ ππνζηεξίδεη ηελ 

ειηαθή ζπζηνηρία, ηηο ειεθηξηθέο θαισδηψζεηο θαη ηηο δηαζπλδέζεηο 

Πξναηξεηηθά, ε ηζνξξνπία ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θάπνηα ή φια ηα 

παξαθάησ:  

κεηξεηή πνηφηεηαο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ζπζθεπή παξαθνινχζεζεο 

κέγηζηεο ηζρχνο (MPPT), ζχζηεκα κπαηαξηψλ θαη θνξηηζηή, ειηαθή ζπζθεπή 

παξαθνινχζεζεο GPS , ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, αηζζεηήξεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο ή αμεζνπάξ εηδηθά γηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί 

γηα λα πιεξνχλ εμεηδηθεπκέλεο απαηηήζεηο γηα έλαλ ηδηνθηήηε ζπζηήκαηνο. 

Δπηπιένλ, έλα ζχζηεκα CPV απαηηεί νπηηθνχο θαθνχο ή θάηνπηξα θαη κεξηθέο θνξέο 

ζχζηεκα ςχμεο. 

Οη φξνη, ειηαθή ζπζηνηρία θαη θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά 

ιαλζαζκέλα θαζψο είλαη δηαθνξεηηθέο έλλνηεο, γηα ηνλ ιφγν φηη ε ειηαθή ζπζηνηρία 

δελ θαιχπηεη νιφθιεξν ην ζχζηεκα. 

Δπηπιένλ, ην ειηαθφ πάλει ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο ζπλψλπκν ηεο ειηαθήο 

κνλάδαο, αλ θαη έλα πάλει απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά απφ δηάθνξεο κνλάδεο. 

Ο φξνο ειηαθφ ζχζηεκα, είλαη επίζεο κηα ζπρλά εζθαικέλσο ρξεζηκνπνηνχκελε 

νλνκαζία γηα έλα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα. 

 

 
Δηθόλα 3.3  Σύζηεκα παξαθνινύζεζεο ειηαθήο ελέξγεηαο 
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Αηνιηθή ελέξγεηα 

 

Ζ αηνιηθή ελέξγεηα, είλαη ε ρξήζε ηεο ξνήο ηνπ αέξα κέζσ ησλ αλεκνγελλεηξηψλ γηα 

ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Ζ αηνιηθή ελέξγεηα, σο ελαιιαθηηθή ιχζε έλαληη ζηελ θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ, 

είλαη άθζνλε, αλαλεψζηκε, επξέσο δηεζπαξκέλε, θαζαξή, δελ παξάγεη εθπνκπέο 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία, δελ θαηαλαιψλεη λεξφ θαη κπνξεί 

ρξεζηκνπνηεί ππφ πξνυπνζέζεηο κηθξέο εθηάζεηο. 

Οη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, είλαη πνιχ ιηγφηεξν πξνβιεκαηηθέο απφ απηέο ησλ κε 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

Σα αηνιηθά πάξθα, απνηεινχληαη απφ πνιιέο κεκνλσκέλεο αλεκνγελλήηξηεο, νη 

νπνίεο ζπλδένληαη κε ην δίθηπν κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Ζ παξαζαιάζζηα αηνιηθή ελέξγεηα, είλαη κηα θζελή πεγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

αληαγσληζηηθή θαη ζε πνιιά ζεκεία θζελφηεξε απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο άλζξαθα ή 

αεξίνπ. 

Ζ ππεξάθηηα αηνιηθή ελέξγεηα, είλαη ζηαζεξφηεξε θαη ηζρπξφηεξε, ελψ νη 

εθκεηαιιεχζεηο έρνπλ κηθξφηεξν νπηηθφ αληίθηππν, αιιά ην θφζηνο θαηαζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν. 

Σα κηθξά αηνιηθά πάξθα ζηελ ζηεξηά, κπνξνχλ λα ηξνθνδνηήζνπλ κε ελέξγεηα ην 

δίθηπν ή λα παξάζρνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε απνκνλσκέλεο ζέζεηο εθηφο δηθηχνπ. 

 

Ζ αηνιηθή ελέξγεηα, παξέρεη κεηαβιεηή ηζρχ ε νπνία είλαη πνιχ ζηαζεξή απφ έηνο ζε 

έηνο αιιά παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ζε κηθξφηεξεο ρξνληθέο θιίκαθεο. 

πλεπψο, ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα λα 

κπνξεί λα είλαη αμηφπηζηε. 

Καζψο απμάλεηαη ε αλαινγία αηνιηθήο ελέξγεηαο ζε κηα πεξηνρή, κπνξεί λα ρξεηαζηεί 

αλάγθε αλαβάζκηζεο ηνπ δηθηχνπ θαη λα πξνθχςεη κεησκέλε ηθαλφηεηα ζπκβαηηθήο 

παξαγσγήο. 

Οη ηερληθέο δηαρείξηζεο ηζρχνο, φπσο ε πιενλάδνπζα ρσξεηηθφηεηα, νη γεσγξαθηθά 

δηεζπαξκέλνη ζηξφβηινη, ε επαξθήο πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, ε εμαγσγή θαη 

εηζαγσγή ζηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο θαζψο θαη ε κείσζε ηεο δήηεζεο φηαλ ε παξαγσγή 

αηνιηθήο ελέξγεηαο είλαη ρακειή, κπνξεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα ππεξληθήζεη απηά 

ηα πξνβιήκαηα. 

Δπηπιένλ, ε πξφβιεςε ηνπ θαηξνχ επηηξέπεη ζην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο λα 

πξνεηνηκαζηεί γηα ηηο αιιαγέο ζηελ παξαγσγή πνπ πξφθεηηαη λα ζπκβνχλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε Γαλία, ε νπνία απφ ην 2015 παξάγεη ην 40% 

ηεο ειεθηξηθήο ηζρχνο ηεο απφ ηνλ άλεκν, ελψ παξάιιεια, ηνπιάρηζηνλ 83 αθφκα 

ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν ρξεζηκνπνηνχλ αηνιηθή ελέξγεηα γηα λα ηξνθνδνηήζνπλ ηα 

ειεθηξηθά δίθηπά ηνπο. 

Σν 2014, ε παγθφζκηα παξαγσγή αηνιηθήο ελέξγεηαο απμήζεθε θαηά 16% ζηα 

369.553 MW. 

Ζ εηήζηα παξαγσγή αηνιηθήο ελέξγεηαο, απμάλεηαη ηαρχηαηα θαη έθζαζε ην 4% 

πεξίπνπ ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ην 11,4% ζηελ ΔΔ. 
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Δηθόλα 3.4 Υπεξάθηην αηνιηθό πάξθν 

 

 

 

Φαξαθηεξηζηηθά γελλήηξηαο θαη ζηαζεξόηεηα 

 

Οη γελλήηξηεο επαγσγήο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαλ ζπρλά γηα έξγα αηνιηθήο 

ελέξγεηαο, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990, απαηηνχζαλ ηζρχ γηα δηέγεξζε, 

έηζη ψζηε νη ππνζηαζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηα ζπζηήκαηα ζπιινγήο αηνιηθήο 

ελέξγεηαο, πεξηειάκβαλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ ππθλσηψλ γηα ηε δηφξζσζε ηνπ 

ζπληειεζηή ηζρχνο. 

Οη δηαθνξεηηθνί ηχπνη γελλεηξηψλ, ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ δηθηχνπ κεηάδνζεο, έηζη ψζηε νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο λα απαηηνχλ εθηεηακέλε κνληεινπνίεζε ησλ δπλακηθψλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο λένπ αηνιηθνχ πάξθνπ ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη πξνβιέςηκε ζηαζεξή ζπκπεξηθνξά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ βιαβψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

πγθεθξηκέλα, νη γελλήηξηεο επαγσγήο δελ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ηάζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζθαικάησλ, ζε αληίζεζε κε ζχγρξνλεο γελλήηξηεο 

κε αηκφ ή πδξνζηξφβηινπο. 

ήκεξα, νη γελλήηξηεο απηέο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ ζηηο ζχγρξνλεο 

αλεκνγελλήηξηεο. 

Αλη 'απηνχ, ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη γελλήηξηεο κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε κεηαηξνπέα ηζρχνο κεξηθήο ή πιήξνπο θιίκαθαο, κεηαμχ ηεο 

γελλήηξηαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιιέθηε, νη νπνίεο γεληθά έρνπλ πην επηζπκεηά 

ραξαθηεξηζηηθά γηα δηαζχλδεζε ζην δίθηπν θαη δηαζέηνπλ δπλαηφηεηεο ρακειήο 

ηάζεο. 
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Οη ζχγρξνλνη ζρεδηαζκνί, ρξεζηκνπνηνχλ είηε κεραλέο δηπιήο ηξνθνδνζίαο κε 

κεηαηξνπείο κεξηθήο θιίκαθαο, είηε γελλήηξηεο επαγσγήο ηχπνπ θισβνχ είηε 

ζχγρξνλεο γελλήηξηεο (φιεο κφληκα ειεθηξηθά δηεγεξκέλεο) κε κεηαηξνπείο πιήξνπο 

θιίκαθαο. 

Οη δηαρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο, δηαζέηνπλ έλαλ ππεχζπλν αλάπηπμεο 

αηνιηθψλ πάξθσλ κε έλαλ θψδηθα δηθηχνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ γηα 

ηε δηαζχλδεζε κε ην δίθηπν κεηαθνξάο. 

Απηφο ν θψδηθαο, πεξηιακβάλεη ηνλ ζπληειεζηή ηζρχνο, ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο 

ζπρλφηεηαο θαη ηελ δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ζε πεξίπησζε 

βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 

Σρεδίαζε γελλήηξηαο 

 

Σα ηππηθά ζηνηρεία κηαο αλεκνγελλήηξηαο είλαη ηα παξαθάησ: 

ζεκέιηα, ζπλδέζεηο ζην ειεθηξηθφ δίθηπν, πχξγνο, ζθάια πξφζβαζεο, έιεγρνο 

πξνζαλαηνιηζκνχ αλέκνπ (έιεγρνο ζηξνθήο), ζάιακνο, γελλήηξηα, αλεκφκεηξν, 

ειεθηξηθφ ή κεραληθφ θξέλν, θηβψηην ηαρπηήησλ, πηεξχγηα, έιεγρνο βήκαηνο 

πηεξπγίσλ θαη δηαλνκέαο πηεξπγίσλ. 

 

Οη αλεκνγελλήηξηεο είλαη ζπζθεπέο πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ 

αλέκνπ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

Σν απνηέιεζκα πνιιψλ εηψλ ζηελ αλάπηπμε γελλεηξηψλ θαη ηεο ζχγρξνλεο 

κεραληθήο, είλαη νη ζεκεξηλέο αλεκνγελλήηξηεο πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζε έλα επξχ 

θάζκα ηχπσλ νξηδφληηνπ θαη θάζεηνπ άμνλα. 

Οη κηθξφηεξεο εμ απηψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εθαξκνγέο φπσο ε θφξηηζε ηεο 

κπαηαξίαο γηα βνεζεηηθή ηζρχ. 

Οη ειαθξψο κεγαιχηεξεο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα κηθξέο ζπλεηζθνξέο ζηελ 

εγρψξηα ηξνθνδνζία ελψ κπνξνχλ λα δίλνπλ ηελ αρξεζηκνπνίεηε ελέξγεηα πίζσ ζηνλ 

πξνκεζεπηή θνηλήο σθέιεηαο κέζσ ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ. 

Οη ζπζηνηρίεο κεγάισλ αλεκνγελλεηξηψλ, γλσζηέο σο αηνιηθά πάξθα, έρνπλ θαηαζηεί 

ζεκαληηθέο πεγέο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιιέο ρψξεο σο 

κέξνο κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ηα νξπθηά θαχζηκα. 

Ο ζρεδηαζκφο αλεκνγελλεηξηψλ, είλαη ε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηεο κνξθήο θαη ησλ 

πξνδηαγξαθψλ κηαο αλεκνγελλήηξηαο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ηνλ άλεκν. 

Μηα εγθαηάζηαζε αλεκνγελλεηξηψλ, απνηειείηαη απφ ηα απαξαίηεηα ζπζηήκαηα πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα λα ζπιιάβεη ηελ ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ, λα θαηεπζχλεη ηελ δηάηαμε 

πξνο ηνλ άλεκν, λα κεηαηξέςεη ηε κεραληθή ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαζψο επίζεο θαη 

άιια ζπζηήκαηα γηα λα μεθηλήζεη, λα ζηακαηήζεη θαη λα ειέγμεη ηελ αλεκνγελλήηξηα. 

Σν 1919 ν Γεξκαλφο θπζηθφο Albert Betz, έδεημε φηη γηα κηα ππνζεηηθή ηδαληθή 

κεραλή αηνιηθήο ελέξγεηαο, νη ζεκειηψδεηο λφκνη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο κάδαο θαη ηεο 

ελέξγεηαο δελ επηηξέπνπλ λα ζπιιακβάλνληαη πεξηζζφηεξα απφ ην 16/27 (59,3%) ηεο 

θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ αλέκνπ. 

Απηφ ην φξην Betz κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί ζε κνληέξλα ζρέδηα γελλήηξηαο, ηα νπνία 

κπνξεί λα θηάζνπλ ην 70 έσο 80% ηνπ ζεσξεηηθνχ νξίνπ Betz. 

Ζ αεξνδπλακηθή ηεο αλεκνγελλήηξηαο δελ είλαη κηα απιή δηαδηθαζία. 

Ζ ξνή αέξα ζηα πηεξχγηα, δελ είλαη ε ίδηα κε ηε ξνή αέξα καθξηά απφ ηελ γελλήηξηα. 

Ζ ίδηα ε θχζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν παξάγεηαη ε ελέξγεηα απφ ηνλ αέξα, πξνθαιεί 

επίζεο ηελ εθηξνπή ηνπ αέξα απφ ηελ γελλήηξηα. 
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Δπηπιένλ, ε αεξνδπλακηθή ηεο αλεκνγελλήηξηαο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ξφηνξα 

παξνπζηάδεη θαηλφκελα πνπ ζπάληα παξαηεξνχληαη ζε άιια αεξνδπλακηθά πεδία. 

Σν ζρήκα θαη νη δηαζηάζεηο ησλ πηεξπγίσλ ηεο αλεκνγελλήηξηαο, θαζνξίδνληαη απφ 

ηελ αεξνδπλακηθή απφδνζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνδνηηθή παξαγσγή ελέξγεηαο 

απφ ηνλ άλεκν θαη απφ ηε δχλακε πνπ απαηηείηαη γηα λα αληηζηαζεί ζηηο δπλάκεηο ηνπ 

θάζε πηεξπγίνπ. 

 

Δθηφο απφ ηνλ αεξνδπλακηθφ ζρεδηαζκφ ησλ πηεξπγίσλ, ν ζρεδηαζκφο ελφο πιήξνπο 

ζπζηήκαηνο αηνιηθήο ελέξγεηαο πξέπεη επίζεο λα θαιχπηεη ην ζρεδηαζκφ ηνπ ξφηνξα, 

ηνπ ζαιάκνπ, ηεο δνκήο ηνπ πχξγνπ, ηεο γελλήηξηαο, ησλ ρεηξηζηεξίσλ θαη ησλ 

ζεκειίσλ. 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ γελλεηξηψλ, ρξεζηκνπνηεί εθηεηακέλα εξγαιεία κνληεινπνίεζεο 

θαη πξνζνκνίσζεο ππνινγηζηψλ. 

Απηά γίλνληαη φιν θαη πην εμειηγκέλα, φπσο ηνλίδεηαη απφ κηα πξφζθαηε 

αλαζθφπεζε ηεο ηερλνινγίαο απφ ηνπο Hewitt et al. 

 

 

Υδξνειεθηξηθή ελέξγεηα 

 

Ζ πδξνειεθηξηθή, είλαη ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηελ δχλακε ηνπ 

λεξνχ. 

Σν 2015, ε πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα παξήγαγε ην 16,6% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο παγθνζκίσο θαη ην 70% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο θαη αλακέλεηαη λα απμεζεί πεξίπνπ 3,1% εηεζίσο γηα ηα επφκελα 

25 ρξφληα. 

Ζ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, είλαη ε πιένλ δηαδεδνκέλε κνξθή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο 

θαη ην δπλακηθφ ηεο έρεη ήδε εμεξεπλεζεί ζε κεγάιν βαζκφ ην νπνίν δηαθπβεχεηαη 

εμαηηίαο δεηεκάησλ φπσο νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζηελ αιηεία θαη ε απμεκέλε 

δήηεζε γηα ςπραγσγηθνχο ιφγνπο. 

Χζηφζν, ε ρξήζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ηνπ 21νπ αηψλα, φπσο ε ελέξγεηα ησλ 

θπκάησλ, κπνξεί λα πξνζθέξεη κεγάια πνζά πδξνειεθηξηθήο ηζρχνο, κε κηθξέο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. 

Κηλεηήξεο λέαο γεληάο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζπζηνηρίεο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ζε νηθηζηηθή, εκπνξηθή, βηνκεραληθή, δεκνηηθή ή θαη 

πεξηθεξεηαθή θιίκαθα. 

Οη κηθξν-πδξνθηλεηηθέο γελλήηξηεο, δελ απαηηνχλ νχηε θξάγκαηα νχηε 

θαηαθξεκλίζκαηα, θαζψο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ λεξνχ είηε ζε 

θχκαηα είηε ζε ξνή. 

Γελ απαηηείηαη θαηαζθεπή ζηελ αθηή ή ζηε ζάιαζζα, ε νπνία ειαρηζηνπνηεί ηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζε νηθφηνπνπο θαη απινπνηεί ηε δηαδηθαζία 

αδεηνδφηεζεο. 

Απηνχ ηνπ είδνπο ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, έρεη επίζεο ειάρηζηεο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη νη κε παξαδνζηαθέο κηθξνυδξαπιηθέο εθαξκνγέο 

κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζε ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο φπσο απνβάζξεο, πξνβιήηεο, 

πέικαηα γεθπξψλ θαη παξφκνηεο θαηαζθεπέο. 

Οη πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί κεγάιεο θιίκαθαο, ζεσξνχληαη ζπρλφηεξα σο νη 

κεγαιχηεξεο κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο ζηνλ θφζκν, κε νξηζκέλεο 

πδξνειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηθαλέο λα παξάγνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην δηπιάζην 

ησλ εγθαηεζηεκέλσλ δπλαηνηήησλ ησλ ζεκεξηλψλ κεγαιχηεξσλ ππξεληθψλ 

ζηαζκψλ. 
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Παξφιν πνπ δελ ππάξρεη επίζεκνο νξηζκφο γηα ην θάζκα δπλαηνηήησλ ησλ κεγάισλ 

πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ, σζηφζν, νη εγθαηαζηάζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ιίγεο 

εθαηνληάδεο κεγαβάη ζεσξνχληαη γεληθά κεγάιεο πδξνειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

ήκεξα, κφλν ηέζζεξηο εγθαηαζηάζεηο άλσ ησλ 10 GW (10.000 MW) ιεηηνπξγνχλ 

παγθνζκίσο: 

 

Three Gorges Dam, China, 22,500 MW 

Itaipu Dam, Brazil Paraguay, 14,000 MW 

Xiluodu Dam, China, 13,860 MW 

Guri Dam, Venezuela, 10,200 MW 

 

Ζ κεζαίνπ κεγέζνπο πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, κπνξεί λα εμππεξεηήζεη κηα κηθξή 

θνηλφηεηα ή κηα βηνκεραληθή κνλάδα. 

Ο νξηζκφο ελφο κεζαίνπ πδξνειεθηξηθνχ έξγνπ πνηθίιιεη, αιιά ε παξαγσγηθή 

ηθαλφηεηα κέρξη 10 MW είλαη γεληθά απνδεθηή σο ην αλψηεξν φξην απηνχ πνπ κπνξεί 

λα νλνκαζηεί κηθξφ πδξνειεθηξηθφ. 

Οη κεζαίαο θιἰκαθαο πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί, κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ζπκβαηηθά 

ειεθηξηθά δίθηπα δηαλνκήο σο πεγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ρακεινχ θφζηνπο. 

Δλαιιαθηηθά, κηθξά ηέηνηα έξγα κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ ζε απνκνλσκέλεο 

πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο ζα ήηαλ αζχκθνξν λα εμππεξεηεζνχλ απφ έλα δίθηπν, ή ζε 

πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρεη εζληθφ δίθηπν ειεθηξηθήο δηαλνκήο. 

Γεδνκέλνπ, φηη ηα κεζαία πδξνειεθηξηθά έξγα έρνπλ ζπλήζσο ειάρηζηεο δεμακελέο 

θαη ππνδνκέο, ζεσξείηαη φηη έρνπλ ζρεηηθά ρακειφ πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν ζε 

ζχγθξηζε κε ηα κεγάια πδξνειεθηξηθά. 

Απηή ε κεησκέλε πεξηβαιινληηθή επίπησζε, εμαξηάηαη έληνλα απφ ηελ ηζνξξνπία 

κεηαμχ ξνήο θαη παξαγσγήο ελέξγεηαο. 

Ο φξνο κηθξν-πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, ρξεζηκνπνηείηαη γηα εγθαηαζηάζεηο 

πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγνπλ ζπλήζσο ηζρχ έσο θαη 100 ΚW. 

Απηέο νη εγθαηαζηάζεηο, κπνξνχλ λα παξέρνπλ ελέξγεηα ζε έλα απνκνλσκέλν ζπίηη ή 

κηα πνιχ κηθξή θνηλφηεηα θαη κεξηθέο θνξέο ζπλδένληαη κε δίθηπα ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. 

Τπάξρνπλ πνιιέο απφ απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν, ηδηαίηεξα ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, θαζψο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κηα νηθνλνκηθή πεγή 

ελέξγεηαο ρσξίο ηελ αγνξά θαπζίκσλ . 

Σα κηθξά πδξνειεθηξηθά ζπζηήκαηα, ζπκπιεξψλνπλ ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα 

ειηαθήο ελέξγεηαο, δηφηη ζε πνιιέο πεξηνρέο ε ξνή λεξνχ θαη ε δηαζέζηκε 

πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη πςειφηεξε ην ρεηκψλα φηαλ ε ειηαθή ελέξγεηα είλαη 

ειάρηζηε. 

Ο φξνο pico hydro, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ραξαθηεξίζεη ηελ παξαγσγή 

πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνιχ κηθξήο θιίκαθαο, ηεο ηάμεο ησλ 5 ΚW. 

Δίλαη ρξήζηκν ζε κηθξέο, απνκαθξπζκέλεο θνηλφηεηεο θαη ρσξηά, πνπ απαηηνχλ κηα 

κηθξή κφλν πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ ηξνθνδνζία ελφο ή δχν ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ θαη κηαο  

ηειεφξαζεο ή ξαδηνθψλνπ γηα κεξηθά ζπίηηα. 
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Αθφκα θαη κηθξφηεξεο γελλήηξηεο ησλ 200-300W, κπνξνχλ λα ηξνθνδνηήζνπλ έλα 

ζπίηη ζε κηα αλαπηπζζφκελε ρψξα κε κηα ζηαγφλα απφ κφιηο ελφο κέηξνπ λεξνχ. 

Μηα εγθαηάζηαζε pico-hydro, είλαη ηππηθά ην ηξερνχκελν λεξφ ηνπ πνηακνχ, πνπ 

ζεκαίλεη φηη ηα θξάγκαηα δελ ρξεζηκνπνηνχληαη, αιιά νη ζσιήλεο εθηξέπνπλ κέξνο 

ηεο ξνήο, πέθηνπλ θάησ απφ κηα θιίζε, θαη κέζσ ηεο γελλήηξηαο επηζηξέςνπλ ζηε 

ξνή. 

 

 

 

 
 

Δηθόλα 3.5 Δγθαηάζηαζε πδξνειεθηξηθνύ θξάγκαηνο 
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Δλέξγεηα από απόβιεηα 

 

Σα απφβιεηα πξνο ελέξγεηα (WtE) ή ελέξγεηα απφ απφβιεηα (EfW), είλαη ε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο ππφ κνξθή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή θαη ζεξκφηεηαο, 

απφ ηελ πξσηνγελή επεμεξγαζία απνβιήησλ. 

Σν WtE είλαη κηα κνξθή αλάθηεζεο ελέξγεηαο. 

Οη πεξηζζφηεξεο δηαδηθαζίεο WtE, παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα ή θαη ζεξκφηεηα 

απεπζείαο κέζσ θαχζεο ή παξάγνπλ πξντφλ θαπζίκνπ, φπσο κεζάλην, κεζαλφιε, 

αηζαλφιε ή ζπλζεηηθά θαχζηκα. 

Τπάξρνπλ λέεο θαη αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο, πνπ είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ 

ελέξγεηα απφ απφβιεηα θαη άιια θαχζηκα ρσξίο άκεζε θαχζε. 

Πνιιέο απφ απηέο ηηο ηερλνινγίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξάγνπλ πεξηζζφηεξε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηελ ίδηα πνζφηεηα θαπζίκνπ ζε ζρέζε κε ηελ άκεζε θαχζε. 

Απηφ ην γεγνλφο, νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ δηαρσξηζκφ ησλ δηαβξσηηθψλ ζπζηαηηθψλ 

(ηέθξα) απφ ην κεηαηξεπφκελν θαχζηκν, επηηξέπνληαο έηζη πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο 

θαχζεο, π.ρ. ιέβεηεο, αεξηνζηξφβηινη, θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο, θπςέιεο 

θαπζίκνπ. 

Μεξηθνί είλαη ζε ζέζε λα κεηαηξέςνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ ελέξγεηα ζε πγξά ή αέξηα 

θαχζηκα: 

 

Θεξκηθέο ηερλνινγίεο 

 

Αεξηνπνίεζε: παξάγεη αέξην θαχζηκν, πδξνγφλν, ζπλζεηηθά θαχζηκα 

Θεξκηθφο απνπνιπκεξηζκφο: παξάγεη ζπλζεηηθφ αξγφ πεηξέιαην, ην νπνίν κπνξεί λα 

βειηησζεί πεξαηηέξσ 

Ππξφιπζε: παξάγεη θαχζηκν πίζζα / βηνληίιην θαη ραξαθηήξεο 

Απειεπζέξσζε κε ηφμν πιάζκαηνο ή δηαδηθαζία αεξηνπνίεζεο πιάζκαηνο (PGP): 

παξάγεη πινχζην αέξην ζχλζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πδξνγφλνπ θαη ηνπ 

κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θπςέιεο θαπζίκνπ ή 

γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα ηελ θίλεζε ηνπ ηφμνπ πιάζκαηνο, ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ ππξηηηθνχ άιαηνο θαη κεηαιιηθψλ πιηλζσκάησλ, άιαηα θαη ζείν. 

 

Με ζεξκηθέο ηερλνινγίεο: 

 

Αλαεξφβηα ρψλεπζε: βηναέξην πινχζην ζε κεζάλην 

Παξαγσγή δχκσζεο: παξαδείγκαηα είλαη ε αηζαλφιε, ην γαιαθηηθφ νμχ, ην πδξνγφλν 

Μεραληθή βηνινγηθή επεμεξγαζία (MBT) 

MBT + Αλαεξφβηα ρψλεπζε 

MBT γηα ηελ απφξξηςε ησλ παξαγψγσλ θαπζίκνπ 
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Δηθόλα 3.6  Μνλάδα απνηέθξσζεο απνβιήησλ 

 

 

 

 

Απνζήθεπζε ελέξγεηαο 

 

Έλαο δηεζπαξκέλνο ελεξγεηαθφο πφξνο, δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο αιιά κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη θαη κηα ζπζθεπή απνζήθεπζεο 

δηεζπαξκέλεο ελέξγεηαο. 

Οη εθαξκνγέο ζπζηεκάησλ δηεζπαξκέλεο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο, πεξηιακβάλνπλ 

δηάθνξνπο ηχπνπο κπαηαξηψλ, αληιεηηθνχο πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο, πεπηεζκέλν 

αέξα θαη απνζήθεπζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο. 

Ζ πξφζβαζε ζηελ απνζήθεπζε ελέξγεηαο γηα εκπνξηθέο εθαξκνγέο, είλαη εχθνια 

πξνζβάζηκε κέζσ πξνγξακκάησλ φπσο ε απνζήθεπζε ελέξγεηαο σο ππεξεζία (π.ρ. 

ESaaS). 

Ζ απνζήθεπζε ελέξγεηαο σο ππεξεζία (ESaaS), επηηξέπεη ζε κηα εγθαηάζηαζε λα 

επσθειεζεί απφ ηα πιενλεθηήκαηα ελφο ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο, 

ζπλάπηνληαο κηα ζπκθσλία παξνρήο ππεξεζηψλ ρσξίο λα αγνξάζεη ην ζχζηεκα. 

Σα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο, παξέρνπλ κηα ζεηξά ππεξεζηψλ γηα ηε 

δεκηνπξγία εζφδσλ, ηε δεκηνπξγία απνηακηεχζεσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ESaaS, είλαη έλαο κνλαδηθφο ζπλδπαζκφο ελφο 

πξνεγκέλνπ ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο ζε κπαηαξίεο, ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

ελέξγεηαο θαη ελφο ζπκβνιαίνπ ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα απνδψζνπλ αμία ζε κηα 

επηρείξεζε, παξέρνληαο αμηφπηζηε ηζρχ πην νηθνλνκηθά. 
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Ζ απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζην δίθηπν (πνπ νλνκάδεηαη επίζεο θαη απνζήθεπζε 

ελέξγεηαο κεγάιεο θιίκαθαο), είλαη κηα ζπιινγή κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε κεγάιε θιίκαθα κέζα ζε έλα ειεθηξηθφ 

δίθηπν. 

Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα, απνζεθεχεηαη ζε δηαζηήκαηα θαηά ηα νπνία ε παξαγσγή 

(ηδίσο απφ δηαθνπηφκελεο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο, φπσο νη αλαλεψζηκεο πεγέο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε αηνιηθή ελέξγεηα, ε παιηξξνηαθή ελέξγεηα θαη ε ειηαθή 

ελέξγεηα) ππεξβαίλεη ηελ θαηαλάισζε θαη επηζηξέθεηαη ζην δίθηπν φηαλ ε παξαγσγή 

πέθηεη θάησ απφ ηελ θαηαλάισζε. 

Οη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, πεξηιακβάλνπλ ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ζε 

ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, φπνπ ηα ζηδεξνδξνκηθά νρήκαηα πνπ κεηαθέξνπλ 300 

ηφλνπο βάξνπο, κεηαθηλνχληαη πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ ζε ηκήκα 8 κηιίσλ 

θεθιηκέλεο γξακκήο ζηδεξνηξνρηάο, απνζεθεχνληαο ή απειεπζεξψλνληαο ελέξγεηα 

σο απνηέιεζκα ή απνζεθεπκέλν δπλακηθφ απνζήθεπζεο πεηξειαίνπ, ή λα 

ρακειψζνπλ ζε κηα βαζηά εθθελσκέλε πεηξειαηνπεγή 12.000 πνδψλ. 

Μία αθφκα ιχζε γηα ηελ απνζήθεπζε ζε δίθηπα, είλαη ε ρξήζε ππεξζχγρξνλσλ 

ζηαζκψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο γηα ηελ θάιπςε ησλ θελψλ δήηεζεο. 

Οπνηνδήπνηε ειεθηξηθφ δίθηπν, πξέπεη λα ηαηξηάδεη ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κε ηελ θαηαλάισζε, νη νπνίεο πνηθίιινπλ δξαζηηθά κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ. 

Κάζε ζπλδπαζκφο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο θαη δήηεζεο έρεη ηα παξαθάησ 

πιενλεθηήκαηα: 

 νη ζηαζκνί ειεθηξνπαξαγσγήο κε βάζε ην θαχζηκν (δειαδή ν άλζξαθαο, ην 

πεηξέιαην, ην θπζηθφ αέξην, ηα ππξεληθά) κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ πην 

απνηειεζκαηηθά θαη εχθνια ζε ζηαζεξά επίπεδα παξαγσγήο 

 ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ δηαθνπηφκελεο πεγέο, κπνξεί λα 

απνζεθεπηεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί αξγφηεξα, ελψ δηαθνξεηηθά ζα έπξεπε λα 

κεηαθεξζεί πξνο πψιεζε αιινχ ή λα θιείζεη 

 ε κέγηζηε δπλακηθφηεηα παξαγσγήο ή κεηαθνξάο, κπνξεί λα κεησζεί κε ην 

ζπλνιηθφ δπλακηθφ φισλ ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ καδί κε ηα αλαιψζηκα 

θνξηία (δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο), εμνηθνλνκψληαο έηζη ηε δαπάλε απηήο ηεο 

δπλακηθφηεηαο 

 πην ζηαζεξή ηηκνιφγεζε, φπνπ ην θφζηνο δηαρείξηζεο ηεο απνζήθεπζεο ή ηεο 

δήηεζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκνιφγεζε, ψζηε λα ππάξρνπλ ιηγφηεξεο 

δηαθπκάλζεηο ζηα πνζνζηά ηζρχνο πνπ ρξεψλνληαη ζηνπο πειάηεο ή 

ελαιιαθηηθά (εάλ ηα πνζνζηά δηαηεξνχληαη ζηαζεξά απφ ην λφκν) ιηγφηεξεο 

απψιεηεο ζηε ρξεζηκφηεηα απφ ηα αθξηβά φηαλ ε δήηεζε αηρκήο πξέπεη λα 

ηθαλνπνηεζεί απφ ηελ εηζαγφκελε ρνλδξηθή ελέξγεηα 

 ηελ εηνηκφηεηα ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, φπνπ νη δσηηθέο αλάγθεο 

κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε αμηνπηζηία αθφκα θαη ρσξίο ηε κεηαθνξά ή 

ηελ παξαγσγή, ελψ νη κε βαζηθέο αλάγθεο αλαβάιινληαη 

 

Ζ απνζήθεπζε ζε κπαηαξίεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο πξψηεο εκέξεο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζπλερνχο ξεχκαηνο. 

Όηαλ ε ηζρχο ηνπ δηθηχνπ AC δελ ήηαλ άκεζα δηαζέζηκε, νη απνκνλσκέλεο κνλάδεο 

θσηηζκνχ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ κε αλεκνγελλήηξηεο ή θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο, 

παξείραλ θσηηζκφ θαη ηζρχ ζε κηθξνχο θηλεηήξεο. 

Σν ζχζηεκα ησλ κπαηαξηψλ, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θνξηίνπ ρσξίο ηελ εθθίλεζε ηνπ θηλεηήξα ή φηαλ ν άλεκνο είλαη ήξεκνο. 
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Μηα ζπζηνηρία ζπζζσξεπηψλ κνιχβδνπ-νμένο ζε γπάιηλα βάδα, ηξνθνδνηνχζε ηφζν 

ην δίθηπν γηα λα θσηίδεη ηνπο ιακπηήξεο, φζν θαη γηα λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία έλαλ 

θηλεηήξα γηα λα επαλαθνξηίζεη ηηο κπαηαξίεο. 

Ζ ηερλνινγία απνζήθεπζεο κπαηαξηψλ είλαη πεξίπνπ 70-85% απνηειεζκαηηθή. 

Σα ζπζηήκαηα κπαηαξηψλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε κεγάινπο κεηαηξνπείο ζηεξεάο 

θαηάζηαζεο, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο 

ελέξγεηαο. 

Οξηζκέλεο κπαηαξίεο δηθηχνπ, είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκεο 

ελέξγεηαο, είηε γηα ηελ εμνκάιπλζε ηεο παξερφκελεο ελέξγεηαο απφ ηνλ δηαθνπηφκελν 

άλεκν, είηε γηα ηελ ειηαθή παξνρή ή γηα ηε κεηαηφπηζε ηεο ηζρχνο εμφδνπ ζε άιιεο 

ψξεο ηεο εκέξαο, φηαλ ε κνλάδα αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο δελ κπνξεί λα παξάγεη 

απεπζείαο ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

Απηά ηα πβξηδηθά ζπζηήκαηα (παξαγσγή θαη απνζήθεπζε), κπνξνχλ είηε λα 

αλαθνπθίζνπλ ην δίθηπν φηαλ ζπλδένληαη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είηε λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θηάζνπλ ζηελ απηάξθεηα θαη λα εξγαζηνχλ εθηφο δηθηχνπ. 

ε αληίζεζε κε ηηο εθαξκνγέο ζηα ειεθηξηθά νρήκαηα, νη κπαηαξίεο γηα ζηαζεξή 

απνζήθεπζε δελ έρνπλ ηδηαίηεξνπο πεξηνξηζκνχο κάδαο ή φγθνπ. 

Χζηφζν, ιφγσ ηεο κεγάιεο πνζφηεηαο ελέξγεηαο θαη ηζρχνο, ην θφζηνο αλά κνλάδα 

ηζρχνο ή ελέξγεηαο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. 

Οη ζρεηηθέο κεηξήζεηο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο κηαο ηερλνινγίαο γηα 

απνζήθεπζε ζε θιίκαθα δηθηχνπ είλαη ην $ / Wh (ή $ / W) θαη φρη ην Wh / kg (ή W / 

kg). 

Ζ ειεθηξνρεκηθή απνζήθεπζε, έγηλε δπλαηή ράξε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξηθνχ 

νρήκαηνο, πνπ πξνθάιεζε ηαρεία κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ησλ κπαηαξηψλ 

θάησ απφ $ 300 / ΚWh. 

Με ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο, νη κεγάιεο βηνκεραλίεο ζθνπεχνπλ 

λα θζάζνπλ ηα $ 150 / ΚWh κέρξη ην ηέινο ηνπ 2020. 

Οη κπαηαξίεο απηέο, βαζίδνληαη ζε ηερλνινγία Li-Ion, ε νπνία είλαη θαηάιιειε γηα 

θηλεηέο εθαξκνγέο (πςειφ θφζηνο, πςειή ππθλφηεηα). 

Οη βειηηζηνπνηεκέλεο ηερλνινγίεο γηα ην δίθηπν, ζα πξέπεη λα επηθεληξψλνληαη ζην 

ρακειφ θφζηνο θαη ηελ ρακειή ππθλφηεηα. 

 

 

Τερλνινγίεο κπαηαξηώλ 

 

Οη κπαηαξίεο ηφλησλ λαηξίνπ, είλαη κηα θζελή θαη βηψζηκε ελαιιαθηηθή ιχζε απφ ηηο 

ηφλησλ ιηζίνπ, επεηδή ην λάηξην είλαη πνιχ πην άθζνλν θαη θζελφηεξν απφ ην ιίζην, 

αιιά έρεη ρακειφηεξε ππθλφηεηα ηζρχνο. 

Χζηφζν, βξίζθνληαη αθφκε ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπο. 

Οη ηερλνινγίεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία, βαζίδνληαη ζε 

ζηεξεά ειεθηξφδηα, ηα νπνία δηαζέηνπλ πςειή ελεξγεηαθή ππθλφηεηα αιιά απαηηνχλ 

αθξηβή δηαδηθαζία θαηαζθεπήο. 

Σα πγξά ειεθηξφδηα, αληηπξνζσπεχνπλ κηα θζελφηεξε θαη ιηγφηεξν ππθλή 

ελαιιαθηηθή ιχζε, θαζψο δελ ρξεηάδνληαη θακία επεμεξγαζία. 
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Μπαηαξίεο πγξώλ θξακάησλ 

 

Απηέο νη κπαηαξίεο, απνηεινχληαη απφ δχν θξάκαηα κεηάιισλ πνπ δηαρσξίδνληαη 

απφ έλαλ ειεθηξνιχηε. 

Δίλαη απιά ζηελ θαηαζθεπή ηνπο, αιιά απαηηνχλ ζεξκνθξαζία αξθεηψλ εθαηνληάδσλ 

βαζκψλ Κειζίνπ γηα λα θξαηήζνπλ ην θξάκα ζε πγξή θαηάζηαζε. 

Απηή ε ηερλνινγία πεξηιακβάλεη ZEBRA, κπαηαξίεο ζείνπ λαηξίνπ θαη πγξνχ 

κεηάιινπ. 

Οη κπαηαξίεο ζείνπ λαηξίνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζηελ 

Ηαπσλία θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. 

Ο ειεθηξνιχηεο, απνηειείηαη απφ ζηεξεά βήηα αινπκίλα. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία κπαηαξηψλ, βξίζθεηαη αθφκα ζηε θάζε ηεο 

πξνηππνπνίεζεο. 

 

 

Μπαηαξίεο ξνήο 
 

ηηο επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο ξνήο, ηα πγξά ειεθηξφδηα απνηεινχληαη απφ 

κεηαβαηηθά κέηαιια κέζα ζε λεξφ κε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 

Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κέζν απνζήθεπζεο ηαρείαο απφθξηζεο. 

Έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζην αηνιηθφ πάξθν Huxley Hill (Απζηξαιία), ζην Tomari Wind 

Hills ζην Hokkaidō (Ηαπσλία), θαζψο θαη ζε κε αηνιηθέο γεσξγηθέο εθαξκνγέο. 

ην αηνιηθφ πάξθν Sorne Hill (Ηξιαλδία), επξφθεηην λα εγθαηαζηαζεί κπαηαξία ξνήο 

12 MWh. 

Απηά ηα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο, έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα εμνκαιχλνπλ ηηο 

παξνδηθέο δηαθπκάλζεηο ηνπ δηθηχνπ. 

Οη κπαηαξίεο νμεηδναλαγσγήο βαλαδίνπ είλαη κηα άιιε κπαηαξία ξνήο. 

Δπίζεο, ην πδξνβξψκην έρεη πξνηαζεί γηα ρξήζε ζε κπαηαξίεο ηχπνπ ξνήο. 

 

 

Υδξνγόλν 

 

Σν πδξνγφλν αλαπηχζζεηαη σο κέζν απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Παξάγεηαη, ζηε ζπλέρεηα ζπκπηέδεηαη ή πγξνπνηείηαη, απνζεθεχεηαη θξπνγελεηηθά 

ζηνπο -252.882 ° C θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ή 

ζεξκφηεηα. 

Σν πδξνγφλν, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαχζηκν γηα θνξεηέο δηαηάμεηο (νρήκαηα) 

ή ζηαζεξή παξαγσγή ελέξγεηαο. 

ε ζχγθξηζε κε ηελ απνζεθεπκέλε άληιεζε λεξνχ θαη ηηο κπαηαξίεο, ην πδξνγφλν, 

έρεη ην πιενλέθηεκα φηη είλαη θαχζηκν πςειήο ελεξγεηαθήο ππθλφηεηαο. 

Μπνξεί λα παξαρζεί είηε κε αλακφξθσζε θπζηθνχ αεξίνπ κε αηκφ είηε κε 

ειεθηξφιπζε λεξνχ ζε πδξνγφλν θαη νμπγφλν. 

Ζ αλακφξθσζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, παξάγεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα σο ππνπξντφλ. 

Ζ ειεθηξφιπζε πςειήο ζεξκνθξαζίαο θαη ε πςειήο πίεζεο, είλαη δχν ηερληθέο κε ηηο 

νπνίεο κπνξεί λα απμεζεί ε απφδνζε ηεο παξαγσγήο πδξνγφλνπ. 

Σν πδξνγφλν κεηαηξέπεηαη ζηε ζπλέρεηα ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ θηλεηήξα 

εζσηεξηθήο θαχζεο ή ζε θπςέιε θαπζίκνπ. 
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Ζ απνδνηηθφηεηα AC ζε AC ζηελ απνζήθεπζε πδξνγφλνπ, έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη 

ηεο ηάμεο ηνπ 20 έσο 45%, γεγνλφο πνπ επηβάιιεη νηθνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο. 

Ο αλαινγία ηηκήο, κεηαμχ αγνξάο θαη πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πξέπεη λα 

ζπκβαδίδεη κε ηελ απφδνζε, πξνθεηκέλνπ ην ζχζηεκα λα είλαη νηθνλνκηθφ. 

Οη θπςέιεο θαπζίκνπ πδξνγφλνπ, κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ αξθεηά γξήγνξα ψζηε 

λα δηνξζψζνπλ ηηο γξήγνξεο δηαθπκάλζεηο ηεο δήηεζεο ή ηεο παξνρήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη λα ξπζκίζνπλ ηε ζπρλφηεηα. 

Δάλ ην πδξνγφλν, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ππνδνκή θπζηθνχ αεξίνπ, εμαξηάηαη 

απφ ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ, ηα πξφηππα ζηηο ζπλδέζεηο  θαη ηελ πίεζε 

απνζήθεπζεο. 

Ο εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ελέξγεηαο πδξνγφλνπ, 

πεξηιακβάλεη κηα εγθαηάζηαζε ειεθηξφιπζεο, ζπκπηεζηέο πδξνγφλνπ ή πγξνπνηεηέο 

θαη δεμακελέο απνζήθεπζεο. 

Σν βηνυδξνγφλν, είλαη κηα δηεξγαζία πνπ δηεξεπλάηαη γηα ηελ παξαγσγή πδξνγφλνπ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί βηνκάδα. 

Ζ κηθξν-ζπκπαξαγσγή ζεξκφηεηαο θαη ηζρχνο (microCHP), κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην πδξνγφλν σο θαχζηκν. 

Οξηζκέλεο κνλάδεο ππξεληθήο ελέξγεηαο, κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ κηα 

ζπκβίσζε κε ηελ παξαγσγή πδξνγφλνπ. 

Οη αληηδξαζηήξεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο παξαγσγήο ππξεληθήο ελέξγεηαο IV (950 

έσο 1000 ° C), έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ειεθηξνιχνπλ ην πδξνγφλν απφ ην λεξφ κε 

ζεξκνρεκηθά κέζα ρξεζηκνπνηψληαο ππξεληθή ζεξκφηεηα φπσο ζηνλ θχθιν ζείνπ-

ησδίνπ. 

Οη πξψηνη εκπνξηθνί αληηδξαζηήξεο αλακέλνληαη ην 2030. 

Έλα πηινηηθφ πξφγξακκα πνπ βαζίδεηαη ζε θνηλφηεηεο θαη ρξεζηκνπνηεί 

αλεκνγελλήηξηεο θαη γελλήηξηεο πδξνγφλνπ μεθίλεζε ην 2007 ζηελ απνκαθξπζκέλε 

θνηλφηεηα Ramea, Newfoundland θαη Labrador ζηνλ Καλαδά. 

Έλα παξφκνην έξγν ζπλερίδεηαη απφ ην 2004 ζηελ Utsira, έλα κηθξφ λνξβεγηθφ δήκν. 

 

 

Απνζήθεπζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο 
 

ηε Γαλία, παξαηεξήζεθε πσο ε άκεζε απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη 

ππεξβνιηθά δαπαλεξή ζε κεγάιε θιίκαθα, αλ θαη γίλεηαη ζεκαληηθή ρξήζε ηεο 

ππάξρνπζαο Ννξβεγηθήο εηαηξείαο πδξνγφλνπ. 

Αλη 'απηνχ, ε ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ δεμακελψλ απνζήθεπζεο δεζηνχ λεξνχ πνπ 

ζπλδένληαη κε ζπζηήκαηα ηειεζέξκαλζεο, πνπ ζεξκαίλνληαη είηε απφ ιέβεηεο είηε 

απφ αληιίεο ζεξκφηεηαο, ζεσξείηαη πξνηηκφηεξε πξνζέγγηζε. 

ηε ζπλέρεηα, ε απνζεθεπκέλε ζεξκφηεηα κεηαθέξεηαη ζε θαηνηθίεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ζσιήλεο ηειεζέξκαλζεο. 

Σν ηεγκέλν αιάηη, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο ζεξκφηεηαο πνπ 

ζπιιέγεηαη απφ κηα κνλάδα ειηαθήο ελέξγεηαο, ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ ζε πεξίπησζε θαθνθαηξίαο ή ηε λχρηα. 

Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα εθηφο σξψλ αηρκήο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

παξαγσγή πάγνπ απφ ην λεξφ θαη ν πάγνο κπνξεί λα απνζεθεπηεί. 

Ο απνζεθεπκέλνο πάγνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ςχμεη ηνλ αέξα ζε έλα 

κεγάιν θηίξην πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζε θαλνληθά ειεθηξηθφ A/C, κεηαθέξνληαο έηζη 

ην ειεθηξηθφ θνξηίν ζε ψξεο εθηφο αηρκήο. 
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ε άιια ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο, ν πάγνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ςχμε ηνπ αέξα 

εηζαγσγήο κηαο γελλήηξηαο αεξηνζηξνβίισλ, απμάλνληαο έηζη ηελ απφδνζε ζε ψξεο 

αηρκήο. 

Έλα ζχζηεκα απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε αληιία ζεξκφηεηαο, 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ ηδηαίηεξα αλαζηξέςηκν κεραληζκφ ζεξκφηεηαο, αληιία γηα ηελ 

άληιεζε ζεξκφηεηαο κεηαμχ δχν δνρείσλ απνζήθεπζεο, γηα ηελ ζέξκαλζε ηνπ ελφο 

θαη ςχμε ηνπ άιινπ. 

Σν ζχζηεκα απηφ, ππφζρεηαη ελεξγεηαθή απφδνζε ζε ειεθηξηθφ ξεχκα πεξίπνπ 72-

80%. 
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3.2  Μηθξν-δίθηπα (Microgrids) 

 
Σν κηθξν-δίθηπν, είλαη έλα ζχλνιν ηνπηθψλ πεγψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θνξηίσλ, 

πνπ θαλνληθά ιεηηνπξγνχλ ζπλδεδεκέλα ζπγρξφλσο κε ην παξαδνζηαθφ θεληξηθφ 

ειεθηξηθφ δίθηπν, αιιά κπνξνχλ επίζεο λα απνζπλδεζνχλ (ιεηηνπξγία λεζησηηθνχ 

κνληέινπ) θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ απηφλνκα. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν, έλα κηθξν-δίθηπν κπνξεί λα ελζσκαηψζεη απνηειεζκαηηθά 

δηάθνξεο πεγέο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο, εηδηθά Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

(ΑΠΔ), θαη κπνξεί λα παξέρεη ηζρχ έθηαθηεο αλάγθεο, αιιάδνληαο κεηαμχ 

λεζησηηθνχ θαη δηαζπλδεδεκέλνπ κνληέινπ. 

Ζ Υαβάε, είλαη έλα παξάδεηγκα κηθξν-δηθηχνπ θαη ζρεδφλ πάληα ζε λεζησηηθφ 

κνληέιν επεηδή είλαη πξάγκαηη έλα λεζί. 

Οη βαζηθνί άμνλεο ελφο κηθξν-δηθηχνπ είλαη: 

 

 Σνπηθή παξαγωγή 

Αθνξά ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο πεγψλ παξαγσγήο πνπ ηξνθνδνηνχλ κε 

ειεθηξηθφ ξεχκα ηνλ ρξήζηε. 

Απηέο νη πεγέο ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο νκάδεο, ηηο πεγέο ζεξκηθήο 

ελέξγεηαο (π.ρ. γελλήηξηεο ληίδει) θαη ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο παξαγσγήο (π.ρ. 

αλεκνγελλήηξηεο, ειηαθή ελέξγεηα) 

 Καηαλάιωζε 

Αλαθέξεηαη ζε ζηνηρεία πνπ θαηαλαιψλνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ 

θπκαίλεηαη απφ κεκνλσκέλεο ζπζθεπέο κέρξη θσηηζκφ, ζχζηεκα ζέξκαλζεο 

θηηξίσλ, εκπνξηθά θέληξα θιπ. 

ηελ πεξίπησζε ειεγρφκελσλ θνξηίσλ, ε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ζηε δήηεζε ηνπ δηθηχνπ 

 Απνζήθεπζε ελέξγεηαο 

ηα κηθξν-δίθηπα, ε απνζήθεπζε ελέξγεηαο είλαη ηθαλή λα εθηειεί πνιιαπιέο 

ιεηηνπξγίεο, φπσο ε εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ξχζκηζεο ζπρλφηεηαο θαη ηάζεο, ε εμνκάιπλζε ηεο 

παξαγσγήο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ε παξνρή εθεδξηθήο ηζρχνο γηα ην 

ζχζηεκα, θαζψο επίζεο θαη ε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ 

θφζηνπο 

 εκείν θνηλήο ζύλδεζεο (PCC) 

Δίλαη ην ζεκείν ζην ειεθηξηθφ θχθισκα φπνπ έλα κηθξν-δίθηπν ζπλδέεηαη κε 

έλα θχξην. 

Σα κηθξν-δίθηπα πνπ δελ δηαζέηνπλ PCC, νλνκάδνληαη απνκνλσκέλα κηθξν-

δίθηπα πνπ ζπλήζσο παξνπζηάδνληαη ζηελ πεξίπησζε απνκαθξπζκέλσλ 

ηνπνζεζηψλ (π.ρ. απνκαθξπζκέλεο θνηλφηεηεο ή βηνκεραληθέο πεξηνρέο), φπνπ 

ε δηαζχλδεζε κε ην θχξην δίθηπν δελ είλαη εθηθηή ιφγσ ηερληθψλ ή θαη 

νηθνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ . 

 

Παξαθάησ, αλαθέξνληαη δηάθνξνη ηχπνη κηθξν-δηθηχσλ: 

 

 Μηθξν-δίθηπν παλεπηζηεκηνχπνιεο/ηδξπκάησλ 

Σν κηθξν-δίθηπν παλεπηζηεκηνχπνιεο/ηδξπκάησλ, εζηηάδεη ζηελ ππάξρνπζα 

επηηφπηα παξαγσγή κε πνιιαπιά θνξηία πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνξηζκέλα 

γεσγξαθηθά φξηα, φπνπ ν δηαρεηξηζηήο ηελ ειέγρεη εχθνια 
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 Απνκαθξπζκέλα "εθηφο δηθηχνπ" κηθξν-δίθηπα 

Απηά ηα κηθξν-δίθηπα, δελ ζπλδένληαη πνηέ κε ην θεληξηθφ δίθηπν θαη  

αλη 'απηνχ ιεηηνπξγνχλ ζε λεζησηηθφ κνληέιν αλά πάζα ζηηγκή ιφγσ 

νηθνλνκηθήο ή γεσγξαθηθήο ζέζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά, έλα κηθξν-δίθηπν "εθηφο δηθηχνπ", είλαη ρηηζκέλν ζε 

πεξηνρέο πνιχ απνκαθξπζκέλεο απφ νπνηαδήπνηε ππνδνκή κεηαθνξάο θαη 

δηαλνκήο θαη επνκέλσο δελ έρεη θακία ζχλδεζε κε ην θεληξηθφ δίθηπν 

ειεθηξηζκνχ 

 Μηθξν-δίθηπν ζηξαηησηηθήο βάζεο 

Απηά ηα κηθξν-δίθηπα, αλαπηχζζνληαη ελεξγά κε επίθεληξν ηφζν ηελ θπζηθή 

φζν θαη ηελ θπβεξλεηηθή αζθάιεηα γηα ηηο ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί αμηφπηζηε επάξθεηα ρσξίο λα ζηεξίδεηαη ζην 

θεληξηθφ δίθηπν 

 Δκπνξηθά θαη Βηνκεραληθά κηθξν-δίθηπα 

Απηνί νη ηχπνη κηθξν-δηθηχσλ, σξηκάδνπλ γξήγνξα ζηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη 

ηελ Αζία. 

Χζηφζν, ε έιιεηςε γλσζηψλ πξνηχπσλ γηα απηνχο ηνπο ηχπνπο κηθξν-

δηθηχσλ, πεξηνξίδεη ηηο παγθφζκηεο επηπηψζεηο. 

Οη θχξηνη ιφγνη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελφο βηνκεραληθνχ κηθξν-δηθηχνπ, είλαη 

ε αζθάιεηα ηξνθνδνζίαο θαη ε αμηνπηζηία. 

Τπάξρνπλ πνιιέο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, ζηηο νπνίεο ε δηαθνπή ηεο 

ηξνθνδνζίαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πςειέο απψιεηεο εζφδσλ θαη κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα επαλαθνξάο. 

 

 

 

3.2.1 Πιενλεθηήκαηα, πξνθιήζεηο θαη έιεγρνο ησλ κηθξν-δηθηύσλ 
 

Πιενλεθηήκαηα 

 

Έλα κηθξν-δίθηπν, είλαη ηθαλφ λα ιεηηνπξγεί ζε δηαζπλδεδεκέλν αιιά θαη απηφλνκν, 

θαζψο θαη λα ρεηξίδεηαη ηε κεηάβαζε κεηαμχ ησλ δχν ιεηηνπξγηψλ 

ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο πνπ ζπλδέεηαη κε ην δίθηπν, νη βνεζεηηθέο ππεξεζίεο 

κπνξνχλ λα παξέρνληαη απφ ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα κεηαμχ ηνπ κηθξν-δηθηχνπ 

θαη ηνπ θχξηνπ δηθηχνπ. 

ην λεζησηηθφ κνληέιν, ε πξαγκαηηθή θαη ε άεξγνο ηζρχο πνπ παξάγεηαη κέζα ζην 

κηθξν-δίθηπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξαγκαηηθήο θαη άεξγνπ ηζρχνο πνπ 

παξέρεηαη απφ ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο, πξέπεη λα είλαη ζε ηζνξξνπία κε 

ηελ δήηεζε ησλ ηνπηθψλ θνξηίσλ. 

Έλα κηθξν-δίθηπν, κπνξεί λα κεηαβαίλεη κεηαμχ απηψλ ησλ δχν ηξφπσλ ιφγσ 

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο, ππνβαζκηζκέλεο πνηφηεηαο ηζρχνο ή έιιεηςεο ζην 

δίθηπν, ζθαικάησλ ζην ηνπηθφ δίθηπν ή γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. 

Μέζσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ξνήο ελέξγεηαο κέζσ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ κηθξν-

δηθηχνπ, απηά, δηεπθνιχλνπλ ηελ ελζσκάησζε ηεο παξαγσγήο αλαλεψζηκεο 

ελέξγεηαο φπσο ε παξαγσγή ησλ θσηνβνιηατθψλ, ησλ αηνιηθψλ θαη ησλ θπςειψλ 

θαπζίκνπ ρσξίο λα απαηηείηαη αλαζρεδηαζκφο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο. 

Οη ζχγρξνλεο κέζνδνη βειηηζηνπνίεζεο, κπνξνχλ επίζεο λα ελζσκαησζνχλ ζην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ηνπ κηθξν-δηθηχνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο επειημίαο. 
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Πξνθιήζεηο 
 

Σα κηθξν-δίθηπα θαη γεληθά ε ελζσκάησζε ησλ κνλάδσλ DER, εηζάγνπλ νξηζκέλεο 

ιεηηνπξγηθέο πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ ζην ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ 

ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα ζεκεξηλά επίπεδα 

αμηνπηζηίαο δελ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά θαη ηα πηζαλά νθέιε ηεο δηεζπαξκέλεο 

παξαγσγήο αμηνπνηνχληαη πιήξσο. 

Οξηζκέλεο απφ απηέο ηηο πξνθιήζεηο, πξνθχπηνπλ απφ κε έγθπξεο ππνζέζεηο πνπ 

ζπλήζσο εθαξκφδνληαη ζηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα δηαλνκήο, ελψ άιιεο, είλαη 

απνηέιεζκα ησλ ζεκάησλ ζηαζεξφηεηαο πνπ παξαηεξήζεθαλ κφλν ζε επίπεδν 

ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο πξνθιήζεηο φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ κηθξν-

δηθηχνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 

 Ακνηβαίεο ξνέο ηζρχνο: Ζ παξνπζία ζην δίθηπν κνλάδσλ DG ζε ρακειά 

επίπεδα ηάζεο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη αληίζηξνθε ξνή ηζρχνο κε απνηέιεζκα 

λα νδεγήζεη ζε επηπινθέο ζηνλ ζπληνληζκφ πξνζηαζίαο, αλεπηζχκεηε ξνήο 

ηζρχνο, ζθάικα ζηελ θαηαλνκή ξεχκαηνο θαη έιεγρν ηεο ηάζεο. 

  Θέκαηα ζηαζεξφηεηαο: Ζ αιιειεπίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ 

κνλάδσλ  DG, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηνπηθέο ηαιαληψζεηο, απαηηψληαο 

ιεπηνκεξή αλάιπζε ζηαζεξφηεηαο κηθξψλ δηαηαξαρψλ. 

Δπηπιένλ, νη κεηαβαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ θαη 

απηφλνκσλ ηξφπσλ ιεηηνπξγίαο ζε έλα κηθξν-δίθηπν, κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ παξνδηθή ζηαζεξφηεηα. 

Πξφζθαηεο κειέηεο, έρνπλ δείμεη φηη ε δηαζχλδεζε κηθξν-δηθηχσλ ζπλερνχο 

ξεχκαηνο (DC), κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθά απινχζηεξε δνκή ειέγρνπ, 

απνδνηηθφηεξε θαηαλνκή ελέξγεηαο θαη κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα κεηαθνξάο 

ξεχκαηνο γηα ηηο ίδηεο δηαβαζκίζεηο γξακκήο. 

 Μνληεινπνίεζε: Πνιιά ραξαθηεξηζηηθά ζην παξαδνζηαθφ ζρήκα, φπσο ε 

επηθξάηεζε ηζνξξνπεκέλεο ζπλζήθεο ηξηψλ θάζεσλ, θπξίσο επαγσγηθψλ 

γξακκψλ κεηαθνξάο θαη θνξηίσλ ζηαζεξήο ηζρχνο, δελ ηζρχνπλ αλαγθαζηηθά 

γηα ηα κηθξν-δίθηπα θαη θαηά ζπλέπεηα ηα κνληέια πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ. 

 Υακειή αδξάλεηα: Σν κηθξν-δίθηπν, παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά ρακειήο 

αδξάλεηαο πνπ δηαθέξνπλ απφ ηα ζπζηήκαηα κεγάιεο ηζρχνο, φπνπ ν πςειφο 

αξηζκφο ζχγρξνλσλ γελλεηξηψλ εμαζθαιίδεη ζρεηηθά κεγάιε αδξάλεηα. 

Δηδηθά, αλ ππάξρεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο δηαζπλδεδεκέλσλ κνλάδσλ DG  

κε ειεθηξνληθά ηζρχνο, ην θαηλφκελν απηφ είλαη πην μεθάζαξν. 

Ζ ρακειή αδξάλεηα ζην ζχζηεκα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζνβαξέο απνθιίζεηο 

ζπρλφηεηαο ζηελ απηφλνκε ιεηηνπξγία, εάλ δελ εθαξκνζηεί έλαο ζσζηφο 

κεραληζκφο ειέγρνπ. 

 Αβεβαηφηεηα: Ζ ιεηηνπξγία ησλ κηθξν-δηθηχσλ, εκπεξηέρεη πνιχ κεγάιε 

αβεβαηφηεηα, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία 

ηνπο. 

Σα είδε ησλ θνξηίσλ θαη ε πξφγλσζε ηνπ θαηξνχ, είλαη δχν ζηνηρεία πνπ 

θαζηζηνχλ ην ζπληνληζκφ απηφ πην δχζθνιν θπξίσο ζηα απνκνλσκέλα κηθξν-

δίθηπα, φπνπ ε θξίζηκε ηζνξξνπία δήηεζεο-πξνζθνξάο θαη ηα πςειφηεξα 

πνζνζηά απνηπρίαο ησλ εμαξηεκάησλ, απαηηνχλ ηελ επίιπζε ελφο ηζρπξνχ 

πξνβιήκαηνο ζε βάζνο ρξφλνπ. Απηή ε αβεβαηφηεηα, είλαη πςειφηεξε απφ 

εθείλε ησλ ζπζηεκάησλ κεγάιεο ηζρχνο, ιφγσ ηνπ κεησκέλνπ αξηζκνχ 

θνξηίσλ θαη ηηο πνιιέο κεηαβνιέο ησλ δηαζέζηκσλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ. 
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Έιεγρνο κηθξν-δηθηύσλ 

 

Όζνλ αθνξά ηελ αξρηηεθηνληθή γηα ηνλ έιεγρν ηνπ κηθξν-δηθηχνπ ή νπνηνπδήπνηε 

πξνβιήκαηνο ειέγρνπ, ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

αλαθεξζνχλ: ν ζπγθεληξσηηθφο θαη ν απνθεληξσκέλνο έιεγρνο. 

Έλαο πιήξσο θεληξηθφο έιεγρνο, βαζίδεηαη ζε έλαλ κεγάιν φγθν κεηάδνζεο 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ κνλάδσλ πνπ εκπιέθνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα ε απφθαζε 

δεκηνπξγείηαη ζε έλα κφλν ζεκείν. 

Απνηέιεζκα ηνπ γεγνλφηνο απηνχ, είλαη λα παξνπζηαζηεί κεγάιν πξφβιεκα ζηελ 

εθαξκνγή, δεδνκέλνπ φηη ηα δηαζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα ηζρχνο ζπλήζσο θαιχπηνπλ 

εθηεηακέλεο γεσγξαθηθέο ηνπνζεζίεο θαη πεξηιακβάλνπλ έλαλ ηεξάζηην αξηζκφ 

κνλάδσλ. 

Χο εθ ηνχηνπ, ν πιήξσο θεληξηθφο έιεγρνο ζεσξείηαη ζήκεξα αλέθηθηνο. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζε έλαλ πιήξσο απνθεληξσκέλν έιεγρν, θάζε κνλάδα ειέγρεηαη 

απφ ηνλ ηνπηθφ ειεγθηή ηεο ρσξίο λα γλσξίδεη ηελ θαηάζηαζε άιισλ. 

Δπίζεο, είλαη αλεμάξηεηνο ιφγσ ηεο ηζρπξήο ζχδεπμεο κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ 

δηαθφξσλ κνλάδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Έλαο ζπκβηβαζκφο κεηαμχ απηψλ ησλ δχν θαζεζηψησλ αθξαίσλ ειέγρσλ, κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ηεξαξρηθνχ ειέγρνπ πνπ απνηειείηαη απφ ηξία 

επίπεδα: πξσηνβάζκηνο, δεπηεξνβάζκηνο θαη ηξηηνβάζκηνο. 

 

Πξωηνβάζκηνο έιεγρνο 

 

Ο πξσηνβάζκηνο έιεγρνο, έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ηθαλνπνηεί ηηο αθφινπζεο 

απαηηήζεηο: 

 Γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο ηάζεο θαη ηεο ζπρλφηεηαο 

 Να πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο θαη αλαπαξαγσγήο γηα DER θαη λα 

δηακνηξάδεη θαηάιιεια ηελ ελεξγή θαη άεξγν ηζρχ κεηαμχ ηνπο, θαηά 

πξνηίκεζε ρσξίο θακία ζχλδεζε επηθνηλσλίαο 

  Να κεηξηάδεη ηελ αχμεζε ηνπ ξεχκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

αλεπηζχκεηα θαηλφκελα ζηηο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ηζρχνο 

 

Ο πξσηνβάζκηνο έιεγρνο, παξέρεη ηηο επηζπκεηέο ηηκέο γηα ρακειφηεξνπο ειεγθηέο, νη 

νπνίνη είλαη νη βξφρνη ειέγρνπ ηάζεο θαη ξεχκαηνο ησλ DER. 

Απηνί νη εζσηεξηθνί βξφρνη ειέγρνπ, αλαθέξνληαη ζπλήζσο σο κεδεληθνχ επηπέδνπ. 

 

 

Δεπηεξνβάζκηνο έιεγρνο 

 

Ο δεπηεξνβάζκηνο έιεγρνο, έρεη ζπλήζσο ρξφλν δεηγκαηνιεςίαο δεπηεξνιέπησλ έσο 

ιεπηψλ (δει. βξαδχηεξνο απφ ηνλ πξνεγνχκελν), ν νπνίνο δηθαηνινγεί ηελ 

απνζπλδεδεκέλε δπλακηθή ησλ βξφρσλ πξσηνβάζκηνπ θαη δεπηεξνβάζκηνπ ειέγρνπ 

θαη δηεπθνιχλεη ηα κεκνλσκέλα ζρέδηα ηνπο. 

Σν ζεκείν ξχζκηζεο ηνπ πξσηνβάζκηνπ ειέγρνπ, δίλεηαη απφ ηνλ δεπηεξνβάζκην, 

ζηνλ νπνίν σο θεληξηθφο ειεγθηήο, απνθαζηζηά ηελ ηάζε θαη ηε ζπρλφηεηα ηνπ 

κηθξν-δηθηχνπ θαη αληηζηαζκίδεη ηηο απνθιίζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ 

πξσηνβάζκην. 

Δπίζεο, κπνξεί λα ζρεδηαζηεί γηα λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο πνηφηεηαο ηζρχνο, π.ρ. 

εμηζνξξφπεζε ηάζεο ζε θξίζηκα θνξηία. 
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Σξηηνβάζκηνο έιεγρνο 

Ο ηξηηνβάζκηνο έιεγρνο, είλαη ην ηειεπηαίν (θαη ην πην αξγφ) επίπεδν ειέγρνπ πνπ 

εμεηάδεη ηηο νηθνλνκηθή πιεπξά γηα ηελ βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ κηθξν-δηθηχνπ 

(ρξφλνο δεηγκαηνιεςίαο είλαη απφ ιεπηά έσο ψξεο) θαη δηαρεηξίδεηαη ηε ξνή ηζρχνο 

αλάκεζα ζην κηθξν-δίθηπν θαη ην θπξίσο δίθηπν. 

Σν επίπεδν απηφ, ζπρλά πεξηιακβάλεη ηελ πξφβιεςε ηνπ θαηξνχ, ην ηηκνιφγην ηνπ 

δηθηχνπ θαη ησλ θνξηίσλ ησλ επφκελσλ ψξσλ ή ηνλ ζρεδηαζκφ γηα νηθνλνκηθφηεξε 

παξαγσγή ελέξγεηαο. 

ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, φπσο ε δηαθνπή ξεχκαηνο, ν ηξηηνβάζκηνο έιεγρνο 

ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δηαρεηξηζηεί κηα νκάδα δηαζπλδεδεκέλσλ 

κηθξν-δηθηχσλ θαη λα ζρεκαηίζνπλ ηε ιεγφκελε νκαδνπνίεζε κηθξν-δηθηχσλ, πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο εηθνληθή κνλάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη λα 

δηαηεξήζεη ηνπιάρηζηνλ ηα θξίζηκα θνξηία βάζεο. 

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα επηιέμεη έλα απφ ηα κηθξν-δίθηπα 

λα είλαη ραιαξφ (δει. θχξην) θαη ην ππφινηπν σο θσηνβνιηατθά θαη θνξηία βάζεο, 

ζχκθσλα κε έλαλ πξνθαζνξηζκέλν αιγφξηζκν θαη ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο (δει. δήηεζε θαη παξαγσγή), ζηελ πεξίπησζε απηή ν έιεγρνο πξέπεη λα 

είλαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ή ηνπιάρηζηνλ ζε πςειφ πνζνζηφ δεηγκαηνιεςίαο. 

 

 

3.3  Έμππλνη κεηξεηέο (Smart meters) 

Έλαο έμππλνο κεηξεηήο, είλαη κηα ειεθηξνληθή ζπζθεπή πνπ θαηαγξάθεη ηελ 

θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη αλαθνηλψλεη 

απηέο ηηο πιεξνθνξίεο θαζεκεξηλά ζηελ εηαηξεία παξνρήο γηα παξαθνινχζεζε θαη 

ρξέσζε. 

Οη έμππλνη κεηξεηέο, επηηξέπνπλ ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ κεηξεηή θαη 

ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο. 

ε αληίζεζε κε ηηο νζφλεο νηθηαθήο ελέξγεηαο, νη έμππλνη κεηξεηέο κπνξνχλ λα 

ζπιιέμνπλ δεδνκέλα γηα απνκαθξπζκέλεο αλαθνξέο. 

Μηα ηέηνηα πξνεγκέλε ππνδνκή κέηξεζεο (AMI), δηαθέξεη απφ ηελ παξαδνζηαθή 

απηφκαηε αλάγλσζε κεηξεηψλ (AMR) ζην φηη επηηξέπεη ακθίδξνκεο επηθνηλσλίεο κε 

ηνλ κεηξεηή. 

Οη επηθνηλσλίεο απφ ην κεηξεηή ζην δίθηπν, κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ 

ζηαζεξψλ ελζχξκαησλ ζπλδέζεσλ ή κε αζχξκαηε ζχλδεζε. 

Οη επηινγέο επηθνηλσλίαο κέζσ θαισδίσλ, πεξηιακβάλνπλ ηνλ θνξέα ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο (PLC). 

Τπάξρνπλ πνιιέο θνηλέο επηινγέο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ: 
θπςεινεηδείο επηθνηλσλίεο (πνπ κπνξνχλ λα είλαη αθξηβέο), Wi-Fi (άκεζα δηαζέζηκα), 

αζχξκαηα δίθηπα ad-hoc (απην-νξγαλσκέλν δίθηπν ή δίθηπν θαη' απαίηεζε) κέζσ 

Wi-Fi, αζχξκαηα βξνρνεηδή δίθηπα, αζχξκαηα δίθηπα ρακειήο ηζρχνο κεγάιεο 

εκβέιεηαο, ZigBee (αζχξκαην ρακειήο ηαρχηεηαο δεδνκέλσλ ρακειήο ηζρχνο) θαη 

Wi-SUN (δίθηπα έμππλεο ρξήζεο). 
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Δηθόλα 3.7  Έμππλνο ςεθηαθόο κεηξεηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 

 

 

Σθνπόο 

 

Απφ ηελ έλαξμε ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηεο 

θαζνδεγνχκελεο ηηκνιφγεζεο απφ ηελ αγνξά ζε φιν ηνλ θφζκν, νη επηρεηξήζεηο 

θνηλήο σθέιεηαο αλαδεηνχζαλ έλα κέζν πνπ λα ηαηξηάδεη κε ηελ θαηαλάισζε θαη ηελ 

παξαγσγή. 

Οη παξαδνζηαθνί ειεθηξηθνί κεηξεηέο θαη νη κεηξεηέο αεξίσλ, κεηξνχλ κφλν ηε 

ζπλνιηθή θαηαλάισζε θαη επνκέλσο δελ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πφηε 

θαηαλαιψλεηαη ε ελέξγεηα ζε θάζε κεηξεηή. 

Οη έμππλνη κεηξεηέο, παξέρνπλ έλαλ ηξφπν κέηξεζεο απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ γηα 

ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο, επηηξέπνληαο ζηηο εηαηξείεο θνηλήο σθέιεηαο λα εηζάγνπλ 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο θαηαλάισζεο βάζεη ηεο εκέξαο θαη ηεο επνρήο. 

Οη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, πξνηείλνπλ φηη απφ ηελ άπνςε ησλ θαηαλαισηψλ, ε 

έμππλε κέηξεζε πξνζθέξεη δπλεηηθά νθέιε ζηνπο ηδηνθηήηεο θαηνηθηψλ. 

Απηά πεξηιακβάλνπλ: α) έλα ηέινο ζηνπο εθηηκψκελνπο ινγαξηαζκνχο, νη νπνίνη 

απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή θαηαγγειηψλ γηα πνιινχο πειάηεο, β) έλα εξγαιείν πνπ 

βνεζά ηνπο θαηαλαισηέο λα δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηελ αγνξά ελέξγεηαο, 

αλαθέξνληαο φηη νη έμππλνη κεηξεηέο κε νζφλε έμσ απφ ηα ζπίηηα ηνπο, ζα 

κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο, ψζηε λα βνεζήζνπλ ηνπο 
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πνιίηεο λα δηαρεηξηζηνχλ θαιχηεξα ηε ρξήζε ελέξγεηαο θαη λα κεηψζνπλ ηνπο 

ινγαξηαζκνχο. 

Ζ ηηκνιφγεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζπλήζσο θνξπθψλεηαη ζε νξηζκέλεο 

πξνβιέςηκεο ψξεο ηεο εκέξαο θάζε επνρήο. 

Δηδηθφηεξα, αλ ε παξαγσγή είλαη πεξηνξηζκέλε, νη ηηκέο κπνξεί λα απμεζνχλ εάλ ε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ άιιεο πεγέο ή πην δαπαλεξέο παξαγσγέο, εκθαλίδεηαη ζε 

απεπζείαο ζχλδεζε. 

Οη ππέξκαρνη ππνζηεξίδνπλ, φηη ε ρξέσζε ησλ πειαηψλ κε πςειφηεξν ηηκνιφγην γηα 

ηηο ψξεο αηρκήο, ζα ελζαξξχλεη ηνπο θαηαλαισηέο λα πξνζαξκφζνπλ ηηο 

θαηαλαισηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο ηηκέο ηεο 

αγνξάο θαη λα ηζρπξνπνηήζνπλ πεξαηηέξσ ην γεγνλφο, φηη νη ξπζκηζηηθνί νξγαληζκνί 

θαη νη θνξείο ζρεδηαζκνχ αγνξάο ειπίδνπλ φηη απηά ηα ζήκαηα ηηκψλ, ζα 

θαζπζηεξνχζαλ ηελ πξφζζεηεο παξαγσγή ή ηνπιάρηζηνλ ηελ αγνξά ελέξγεηαο απφ 

πεγέο πςειφηεξεο ηηκήο, ειέγρνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε ζηαζεξή θαη ηαρεία 

αχμεζε ησλ ηηκψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Χζηφζν, ππάξρνπλ νξηζκέλεο αλεζπρίεο φηη νη θαηαλαισηέο ρακεινχ εηζνδήκαηνο 

θαη νη επάισηνη θαηαλαισηέο, δελ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηα εκεξήζηα 

ηηκνιφγηα ρξφλνπ ρξήζεο. 

Μηα αθαδεκατθή κειέηε, βαζηζκέλε ζε ππάξρνπζεο δνθηκέο, έδεημε φηη ε 

θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο θαηνηθηψλ κεηψλεηαη θαηά 

κέζν φξν 3-5% πεξίπνπ. 

Ζ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο/απνζχλδεζεο απφ ηελ ππεξεζία θαη αλάγλσζεο ηεο 

θαηαλάισζεο απφ ηνπο κεηξεηέο εμ απνζηάζεσο, είλαη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε 

εξγαζίαο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απελεξγνπνίεζε πνιιψλ κεηξεηψλ. 

 

 

Τερλνινγία 
 

πλδεζηκόηεηα 

 

Ζ επηθνηλσλία, είλαη κηα θξίζηκε ηερλνινγηθή απαίηεζε γηα έμππλνπο κεηξεηέο. 

Κάζε κεηξεηήο, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαβηβάζεη αμηφπηζηα θαη κε αζθάιεηα ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη ζε θάπνηα θεληξηθή ηνπνζεζία. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα θαη ηηο ηνπνζεζίεο φπνπ 

βξίζθνληαη νη κεηξεηέο, δηαπηζηψλεηαη φηη ην απηφ γεγνλφο απνηειεί κεγάιν 

πξφβιεκα. 

Μεηαμχ ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ είλαη: ε ρξήζε δηθηχσλ θπςειψλ θαη 

ηειεεηδνπνηεηψλ, δνξπθνξηθψλ ξαδηνζπρλνηήησλ, αζχξκαηε αδεηνδφηεζε, 

ζπλδπαζκφο αδεηνδνηνχκελεο θαη κε αδεηνδνηνχκελεο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο θαη 

επηθνηλσλίαο κέζσ γξακκήο ηζρχνο. 

Γελ είλαη κφλν ην κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα επηθνηλσληαθνχο ζθνπνχο, αιιά θαη 

ν ηχπνο ηνπ δηθηχνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

Χο εθ ηνχηνπ, ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ ηα εμήο: ζηαζεξφ αζχξκαην, αζχξκαην 

δίθηπν πιέγκαηνο θαη αζχξκαηα δίθηπα ad hoc ή έλαο ζπλδπαζκφο ησλ δχν. 

Τπάξρνπλ πνιιέο άιιεο πηζαλέο δηακνξθψζεηο δηθηχνπ, φπσο ε ρξήζε Wi-Fi θαη 

άιισλ δηθηχσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δηαδίθηπν. 

Μέρξη ζήκεξα, θακία ιχζε δελ θαίλεηαη λα είλαη βέιηηζηε γηα φιεο ηηο εθαξκνγέο. 
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Οη αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, έρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα 

επηθνηλσλίαο απφ ηηο αζηηθέο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο ή επηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθέιεηαο πνπ βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο ηνπνζεζίεο, φπσο νξεηλέο πεξηνρέο ή 

πεξηνρέο πνπ δελ εμππεξεηνχληαη απφ εηαηξείεο δηαδηθηχνπ. 

Δθηφο απφ ηελ επηθνηλσλία κε ην θεληξηθφ δίθηπν, νη έμππλνη κεηξεηέο ίζσο ρξεηαζηεί 

λα είλαη κέξνο ελφο νηθηαθνχ δηθηχνπ, ην νπνίν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κηα 

εζσηεξηθή νζφλε θαη έλαλ δηαλνκέα γηα ηε δηαζχλδεζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 

κεηξεηψλ κε ην θέληξν. 

Οη ηερλνινγίεο γηα απηφ ην δίθηπν ζα δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα, αιιά 

πεξηιακβάλνπλ επηθνηλσλία γξακκήο ηζρχνο, αζχξκαην δίθηπν ad hoc θαη ZigBee. 

 

Πξωηόθνιια επηθνηλωλίαο 

 

Σν ANSI C12.18 είλαη έλα πξφηππν πνπ πεξηγξάθεη έλα πξσηφθνιιν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίεο κε έλα κεηξεηή, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηηο αγνξέο ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο. 

Σν πξφηππν C12.18, είλαη γξακκέλν εηδηθά γηα επηθνηλσλίεο κεηξεηψλ κέζσ κηαο 

νπηηθήο ζχξαο ANSI ηχπνπ 2 θαη θαζνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο πξσηνθφιινπ 

ρακειφηεξνπ επηπέδνπ. 

Σν ANSI C12.19 θαζνξίδεη ηνπο πίλαθεο δεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Σν ANSI C12.21 είλαη κηα επέθηαζε ηνπ C12.18, γξακκέλν γηα κφληεκ αληί γηα 

νπηηθέο επηθνηλσλίεο, επνκέλσο είλαη θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλν ζηελ απηφκαηε 

αλάγλσζε ηνπ κεηξεηή. 

Σν πξφηππν IEC 61107, είλαη έλα πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο γηα έμππλνπο κεηξεηέο 

πνπ εθδφζεθε απφ ηελ IEC πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα κεηξεηέο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ηελ πνξεία, αληηθαηαζηάζεθε απφ ην IEC 62056, αιιά παξακέλεη ζε επξεία ρξήζε 

επεηδή είλαη απιφ θαη θαιά απνδεθηφ. 

Απνζηέιιεη δεδνκέλα ASCII, ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζεηξηαθή ζχξα. 

Σα θπζηθά κέζα κεηάδνζεο είλαη είηε δηακνξθσκέλν θσο, πνπ απνζηέιιεηαη κε έλα 

LED θαη ιακβάλνληαη απφ κηα θσηνδίνδν, είηε έλα δεχγνο θαισδίσλ πνπ ζπλήζσο 

δηακνξθψλνληαη κε EIA-485. 

Σν πξφηππν IEC 61107, ζρεηίδεηαη θαη ζπλδέεηαη κε ην πξσηφθνιιν FLAG. 

Σν πξσηφθνιιν Open Smart Grid (OSGP), είλαη κηα νηθνγέλεηα πξνδηαγξαθψλ πνπ 

δεκνζηεχεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην Σειεπηθνηλσληαθψλ Πξνηχπσλ (ETSI) 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφηππν δηθηχνπ ειέγρνπ ISO / IEC 14908 

γηα έμππλεο κεηξήζεηο θαη εθαξκνγέο έμππλσλ δηθηχσλ. 

Δθαηνκκχξηα έμππλνη κεηξεηέο πνπ βαζίδνληαη ζην OSGP, αλαπηχζζνληαη ζε φιν 

ηνλ θφζκν, αιιά έρνπλ εληνπηζηεί πνιπάξηζκα ειαηηψκαηα αζθαιείαο. 

Όπσο δείρλνπλ νη έξεπλεο, ππάξρεη κηα απμαλφκελε ηάζε γηα ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο TCP / IP σο θνηλή πιαηθφξκα επηθνηλσλίαο γηα εθαξκνγέο έμππλνπ 

κεηξεηή, ψζηε νη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθειείαο λα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ πνιιαπιά 

ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο, ελψ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία IP σο θνηλή πιαηθφξκα 

δηαρείξηζεο. 

Μηα θαζνιηθή δηεπαθή κέηξεζεο, ζα επέηξεπε ηελ αλάπηπμε θαη ηε καδηθή παξαγσγή 

έμππλσλ κεηξεηψλ θαη ζπζθεπψλ έμππλσλ δηθηχσλ, πξηλ απφ ηελ θαζηέξσζε ησλ 

πξνηχπσλ επηθνηλσλίαο θαη ζηε ζπλέρεηα, γηα ηελ εχθνιε πξνζζήθε ή αιιαγή ησλ 

ζρεηηθψλ ελνηήησλ επηθνηλσλίαο φηαλ απαηηείηαη. 
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Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζα κεησζεί ν θίλδπλνο ηεο επέλδπζεο ζε ιάζνο πξφηππα θαζψο 

θαη λα επηηξαπεί ζε έλα εληαίν πξντφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε παγθφζκην επίπεδν, 

αθφκε θαη αλ ηα πεξηθεξεηαθά πξφηππα επηθνηλσλίαο πνηθίιινπλ. 

Οξηζκέλνη έμππλνη κεηξεηέο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα δνθηκαζηηθφ IR LED, 

γηα ηε κεηάδνζε κε θξππηνγξαθεκέλσλ δεδνκέλσλ ρξήζεο, πνπ παξαθάκπηνπλ ηελ 

αζθάιεηα ηνπ κεηξεηή κε ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ ρακειφηεξνπ επηπέδνπ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 

 

Δηαρείξηζε δεδνκέλωλ 

Μηα άιιε θξίζηκε ηερλνινγία γηα ζπζηήκαηα έμππλσλ κεηξεηψλ, είλαη ε ηερλνινγία 

πιεξνθνξηψλ ζην βνεζεηηθφ πξφγξακκα πνπ ελζσκαηψλεη ηα δίθηπα απηά κε ηηο 

εθαξκνγέο ηνπ βνεζεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πνπ πεξηιακβάλεη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

δεδνκέλσλ κεηξεηψλ. 

Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ γηα ηηο εθαξκνγέο έμππλσλ δηθηχσλ, λα είλαη ηππνπνηεκέλεο 

θαη ζπκβαηέο κε ηηο ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο γξακκήο ηζρχνο (PLC) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζπίηη κέζσ ελφο ηνπηθνχ δηθηχνπ (HAN). 

Σν HAN επηηξέπεη ζηα ζπζηήκαηα HVAC θαη ζε άιιεο νηθηαθέο ζπζθεπέο, λα 

επηθνηλσλνχλ κε ηνλ έμππλν κεηξεηή θαη απφ εθεί κε ην βνεζεηηθφ πξφγξακκα. 

Δπί ηνπ παξφληνο ππάξρνπλ αξθεηά επξπδσληθά δίθηπα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί, ηα 

νπνία δελ είλαη αθφκα ζπκβαηά. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο, ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Πξνηχπσλ θαη 

Σερλνινγίαο (NIST) δεκηνχξγεζε κηα νκάδα εξγαζίαο, ε νπνία ζα κειεηήζεη θαη ζα 

πξνηείλεη κεραληζκνχο ζπλχπαξμεο κε έκθαζε ζηελ ελαξκφληζε ησλ πξνηχπσλ PLC 

γηα ην HAN. 

Ο ζηφρνο ηεο νκάδαο, είλαη λα δηαζθαιίζεη φηη φιεο νη ηερλνινγίεο PLC πνπ 

επηιέγνληαη γηα ην HAN ηνπιάρηζηνλ ζα ζπλππάξρνπλ. 

Οη δχν θχξηεο ηερλνινγίεο PLC επξείαο δψλεο πνπ επηιέγνληαη, είλαη νη ηερλνινγίεο 

HomePlug AV / IEEE 1901 θαη ITU-T G.hn. 

Οη ηερληθέο νκάδεο εξγαζίαο ησλ ελ ιφγσ νξγαληζκψλ, εξγάδνληαη γηα ηελ αλάπηπμε 

θαηάιιεισλ κεραληζκψλ ζπλχπαξμεο. 

Ζ ζπκκαρία HomePlug Powerline, έρεη αλαπηχμεη έλα λέν πξφηππν γηα ηηο 

επηθνηλσλίεο έμππλσλ δηθηχσλ HAN, πνπ νλνκάδεηαη ε πξνδηαγξαθή HomePlug 

Green PHY. 

Δίλαη έλα πξφηππν δηαιεηηνπξγηθφ θαη ζπλππάξρεη κε ηελ επξέσο αλαπηπγκέλε 

ηερλνινγία HomePlug AV θαη κε ην λέν δηεζλέο πξφηππν IEEE 1901 θαη βαζίδεηαη 

ζηελ ηερλνινγία επξείαο δψλεο OFDM. 

Ζ ITU-T αλέζεζε ην 2010 έλα λέν έξγν κε ηίηιν G.hnem, γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο 

πηπρέο νηθηαθήο δηθηχσζεο ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο, βαζηζκέλεο ζηηο 

πθηζηάκελεο ηερλνινγίεο ρακειήο ζπρλφηεηαο narrow band OFDM, γηα ηελ νπνία ζα 

γίλεη αλαθνξά ζε επφκελν θεθάιαην. 
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Πξνεγκέλε ππνδνκή κέηξεζεο 

 

Ζ πξνεγκέλε ππνδνκή κέηξεζεο (AMI), αλαθέξεηαη ζε ζπζηήκαηα πνπ κεηξνχλ, 

ζπιιέγνπλ θαη αλαιχνπλ ηε ρξήζε ελέξγεηαο θαη επηθνηλσλνχλ κε κεηξεηηθέο 

ζπζθεπέο φπσο κεηξεηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κεηξεηέο αεξίνπ, κεηξεηέο 

ζεξκφηεηαο θαη κεηξεηέο λεξνχ, είηε θαηφπηλ αηηήκαηνο είηε βάζεη πξνγξάκκαηνο. 

Απηά ηα ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ ην πιηθφ, ην ινγηζκηθφ, ηηο επηθνηλσλίεο, ηηο 

νζφλεο θαη ηνπο ειεγθηέο ελέξγεηαο ησλ θαηαλαισηψλ, ηα ζπζηήκαηα πνπ ζπλδένληαη 

κε ηνπο πειάηεο, ην ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ ησλ κεηξεηψλ θαη ηα 

επηρεηξεκαηηθά ζπζηήκαηα ησλ πξνκεζεπηψλ. 

Οη θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο θαη νη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθειείαο, ζηξέθνληαη πξνο ηα 

ζπζηήκαηα πξνεγκέλεο κεηξεηηθήο ππνδνκήο AMI σο κέξνο κεγαιχηεξσλ 

πξσηνβνπιηψλ  έμππλνπ δηθηχνπ. 

Ζ AMI, επεθηείλεη ηελ ηερλνινγία απηφκαηεο αλάγλσζεο κεηξεηψλ (AMR), 

παξέρνληαο επηθνηλσλίεο δχν κεηξεηψλ, επηηξέπνληαο ηελ απνζηνιή εληνιψλ πξνο ην 

ζπίηη γηα πνιιαπινχο ζθνπνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ 

ηηκνιφγεζεο κε βάζε ην ρξφλν, ησλ ελεξγεηψλ απφθξηζεο δήηεζεο ή ησλ 

απνζπλδεδεκέλσλ απνκαθξπζκέλσλ ππεξεζηψλ. 

Οη αζχξκαηεο ηερλνινγίεο, είλαη θξίζηκα ζηνηρεία γηα ηα γεηηνληθά δίθηπα, 

ζπγθεληξψλνληαο ηελ δηακφξθσζε ηνπ πιέγκαηνο ρηιηάδσλ κέηξσλ ψζηε λα γίλεη ε 

κεηάδνζε πξνο ηα θεληξηθά γξαθεία πιεξνθνξηθήο ηεο εηαηξείαο. 

Σν δίθηπν κεηαμχ ησλ ζπζθεπψλ κέηξεζεο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπζηεκάησλ, 

επηηξέπεη ηε ζπιινγή θαη ηε δηαλνκή πιεξνθνξηψλ ζε πειάηεο, πξνκεζεπηέο, 

επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο θαη παξφρνπο ππεξεζηψλ. 

Απηφ επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο, λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ππεξεζίεο απφθξηζεο 

δήηεζεο. 

Οη θαηαλαισηέο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ 

ην ζχζηεκα γηα λα αιιάμνπλ ηα ζπλήζε πξφηππα θαηαλάισζεο γηα λα επσθειεζνχλ 

απφ ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο. 

Ζ ηηκνιφγεζε, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αχμεζεο ηεο 

θαηαλάισζεο ζε ψξεο αηρκήο. 

Ζ AMI, δηαθέξεη απφ ηελ παξαδνζηαθή απηφκαηε αλάγλσζε κεηξεηψλ AMR, ζην 

γεγνλφο φηη επηηξέπεη ακθίδξνκεο επηθνηλσλίεο κε ηνλ κεηξεηή. 

πζηήκαηα ηθαλά κφλν γηα αλάγλσζε κεηξεηψλ, δελ ραξαθηεξίδνληαη σο ζπζηήκαηα 

AMI. 
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4. Δπηθνηλσλία κεηαμύ ζπζθεπώλ (M2M Communication) 
 

Ζ επηθνηλσλία Μ2Μ, ζηνρεχεη ζηελ απεπζείαο επηθνηλσλία κεηαμχ ζπζθεπψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο νπνηνδήπνηε θαλάιη δηαχινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ελζχξκαησλ θαη αζχξκαησλ. 

Δίλαη κηα πνιιά ππνζρφκελε ηερλνινγία γηα ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο επφκελεο 

γεληάο. 

Απηφ ην παξάδεηγκα επηθνηλσλίαο δηεπθνιχλεη ηηο παληαρνχ παξνχζεο επηθνηλσλίεο 

κε πιήξε κεραληθφ απηνκαηηζκφ, φπνπ έλαο κεγάινο αξηζκφο επθπψλ ζπζθεπψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ελζχξκαηνπο/αζχξκαηνπο ζπλδέζκνπο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο 

ρσξίο άκεζε αλζξψπηλε παξέκβαζε. 

Χο απνηέιεζκα, ε επηθνηλσλία M2M βξίζθεη εθαξκνγέο ζε επξείεο πεξηνρέο φπσο ηα 

έμππλα δίθηπα, ε ειεθηξνληθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηα νηθηαθά δίθηπα, ηα έμππλα 

ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ, ε πεξηβαιινληηθή παξαθνινχζεζε, νη έμππλεο πφιεηο θαη ν 

βηνκεραληθφο απηνκαηηζκφο. 

Χζηφζν, ηα δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηηο επηθνηλσλίεο M2M απνηεινχλ 

δηαθνξεηηθέο πξνθιήζεηο απφ εθείλεο ζηηο επηθνηλσλίεο κεηαμχ αλζξψπσλ.  

Παξάιιεια, ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο, κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη βηνκεραληθά φξγαλα, επηηξέπνληαο ζε έλαλ αηζζεηήξα ή έλαλ κεηξεηή 

λα κεηαδίδεη ηα δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθεη (φπσο ζεξκνθξαζία θαη επίπεδν 

απνζέκαηνο), ρξεζηκνπνηψληαο έλα ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ (γηα παξάδεηγκα, 

πξνζαξκνγή κηαο βηνκεραληθήο δηαδηθαζίαο βαζηζκέλεο ζηε ζεξκνθξαζία ή ππνβνιή 

παξαγγειηψλ γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ απνζέκαηνο). 

Απηή ε επηθνηλσλία, δηακνξθψζεθε αξρηθά κε ηελ απνζηνιή πιεξνθνξηψλ ελφο 

απνκαθξπζκέλνπ δηθηχνπ κεραλψλ πίζσ ζε έλαλ θεληξηθφ θφκβν γηα αλάιπζε, νη 

νπνίεο ζηε ζπλέρεηα θαηέιεμαλ ζε έλα ζχζηεκα φπσο έλαο πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο. 

Ζ πην πξφζθαηε Μ2Μ επηθνηλσλία, έρεη εμειηρζεί ζε έλα ζχζηεκα δηθηχσλ πνπ 

κεηαδίδεη δεδνκέλα ζε πξνζσπηθέο ζπζθεπέο. 

Ζ επέθηαζε ησλ δηθηχσλ IP ζε φιν ηνλ θφζκν, έρεη θάλεη ηελ επηθνηλσλία Μ2Μ 

ηαρχηεξε θαη επθνιφηεξε ελψ ρξεζηκνπνηεί ιηγφηεξε ελέξγεηα. 

Μεξηθά απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο M2M δίλνληαη 

παξαθάησ: 

 

α. Μηθξή θηλεηηθφηεηα:  

Οη ζπζθεπέο M2M δελ θηλνχληαη, κεηαθηλνχληαη ζπάληα ή κεηαθηλνχληαη κφλν κέζα 

ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 

 

β. Έιεγρνο ρξφλνπ:  

Απνζηνιή ή ιήςε δεδνκέλσλ κφλν ζε νξηζκέλεο πξνθαζνξηζκέλεο πεξηφδνπο. 

 

γ. Υξνληθή αλνρή:  

Ζ κεηαθνξά δεδνκέλσλ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη. 

 

δ. Δλαιιαγή παθέησλ:  

Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ δηθηχνπ κπνξεί λα παξέρεη ππεξεζίεο κεηαγσγήο παθέησλ 

 

ε. Μηθξέο δηαδηθηπαθέο κεηαδφζεηο δεδνκέλσλ:  

Οη ζπζθεπέο ζηέιλνπλ ή ιακβάλνπλ κηθξέο πνζφηεηεο δεδνκέλσλ. 
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δ. Παξαθνινχζεζε:  

Γελ πξνηίζεηαη λα απνηξέςεη θινπή ή βαλδαιηζκφ, αιιά παξέρεη ιεηηνπξγηθφηεηα γηα 

ηελ αλίρλεπζε ησλ ζπκβάλησλ. 

 

ε. Υακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο: Ώζηε λα βειηησζεί ε ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

λα εμππεξεηεί απνηειεζκαηηθά ηηο εθαξκνγέο M2M. 

 

ζ. Δηδηθή ελεξγνπνίεζε ζέζεο:  

Πξνηίζεηαη λα ελεξγνπνηήζεη ηε ζπζθεπή M2M ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή π.ρ. 

μππλήζηε κηα ζπζθεπή. 

 

 

Η ηερλνινγία M2M ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή 
 

Αθνινπζνχλ κεξηθά παξαδείγκαηα ηερλνινγίαο M2M  πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζνπκε 

ζε θαζεκεξηλή βάζε: 

 

Μεηαθίλεζε: 

Δάλ αθπξσζεί ην ηξέλν ιφγσ θαθήο θαηξηθήο θαηάζηαζεο, έλα έμππλν μππλεηήξη ζα 

θαζνξίζεη ην επηπιένλ ρξφλν πνπ ζα ρξεηαζηεί λα πάξνπκε κηα δηαθνξεηηθή δηαδξνκή 

θαη ζα καο μππλήζεη αξθεηά λσξίο ψζηε λα κελ θαζπζηεξήζνπκε ζηε δνπιεηά. 

 

Έμππλα ζπίηηα: 

Έλαο ζπλδεδεκέλνο ζεξκνζηάηεο κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη απηφκαηα ηε ζέξκαλζε 

φηαλ ε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ πέζεη θάησ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. 

Μπνξεί επίζεο λα έρνπκε έλα ζχζηεκα απνκαθξπζκέλεο θιεηδψκαηνο πνπ ζα καο 

επηηξέπεη λα αλνίμνπκε ηελ πφξηα ζε έλαλ επηζθέπηε κέζσ ηνπ έμππλνπ ηειεθψλνπ 

ζαο, αλ δελ βξηζθφκαζηε ζην ζπίηη. 

 

 

Τγεία θαη επεμία: 

Οη θνξεηέο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ βεκάησλ πνπ 

παίξλνπκε ζε κηα κέξα, λα παξαθνινπζνχκε ηνλ ξπζκφ ηεο θαξδηάο θαη λα κεηξάκε 

ηηο ζεξκίδεο γηα λα θαζνξίζνπκε ηα δηαηηεηηθά πξφηππα θαη λα δηαπηζηψζνπκε εάλ 

ιείπνπλ ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. 

 

Αγνξέο: 

Με βάζε ηελ ηνπνζεζία καο, ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο αγνξψλ θαη ηηο πξνζσπηθέο 

πξνηηκήζεηο, ην ηνπηθφ ζνππεξκάξθεη κπνξεί λα καο ζηείιεη έλα θνππφλη γηα ηα 

αγαπεκέλα παληνπσιεία φηαλ βξηζθφκαζηε ζηελ πεξηνρή. 

 

 

 

Η ηερλνινγία M2M ζηηο επηρεηξήζεηο 
 

Ζ ηερλνινγία M2M, απνθέξεη ζεκαληηθά νθέιε θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

Οη ζπλδεδεκέλεο ζπζθεπέο ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο γηα θάζε ζεκείν ηεο επηρείξεζεο 

απφ ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ, ηελ θαηαζθεπή, ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ κέρξη ην 

ζεκείν πψιεζεο θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη 

ηελ εμάιεηςε ζεκείσλ αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο. 
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Παξαθάησ αλαθέξνληαη κεξηθά παξαδείγκαηα: 

 

 Έμππλε παξαθνινύζεζε ζηνηρείωλ: νη ελζσκαησκέλνη αηζζεηήξεο θαη νη δπλαηφηεηεο 

GPS παξαθνινπζνχλ ηα ζηνηρεία καο.  

Έλαο ζηφινο ζπλδεδεκέλσλ θνξηεγψλ δηαλνκήο ζα κπνξνχζε λα κνηξαζηεί ηε ζέζε, 

ην πεξηερφκελφ θαη ην ζηάδην επηζθεπήο. 

 Πξνγλωζηηθή ζπληήξεζε: νη αηζζεηήξεο ζηνλ εμνπιηζκφ, αληρλεχνπλ ζθάικαηα, 

παξαγγέιλνπλ εμαξηήκαηα αληηθαηάζηαζεο θαη επηζθεπάδνπλ ην ρξνλνδηάγξακκα 

πξηλ ζπκβεί κηα δεκηά πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δαπαλεξφ ρξφλν δηαθνπήο ηεο 

ιεηηνπξγίαο. 

 Αλάπηπμε πξνϊόληωλ: κε ηελ ηερλνινγία M2M, ε αλάπηπμε πξντφλησλ κπνξεί λα 

ζπλερηζηεί πέξα απφ έλα ζεκείν πψιεζεο 

Έλα ζπλδεδεκέλν πξντφλ, ζα κπνξνχζε λα αλαηξνθνδνηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηελ θαηάζηαζε ηεο επηζθεπήο ηνπ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηε 

ζπλερηδφκελε ρξήζε, εληνπίδνληαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο ψζηε λα 

βνεζήζεη ζηελ επηξξνή ηεο κειινληηθήο παξαγσγήο. 

 

 

Η ηερλνινγία M2M ζηελ ππνδνκή ησλ πόιεσλ 
 

Πξνζαξκνζκέλε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο: ηα ζπλδεδεκέλα απηνθίλεηα κπνξνχλ λα 

αληρλεχζνπλ ηελ ηνπνζεζία ηνπο ζην δξφκν, λα θαηαιάβνπλ ηελ εγγχηεηα ζε εκπφδηα 

ή άιια νρήκαηα θαζψο θαη λα αληαιιάμνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνπο δηαζέζηκνπο 

ρψξνπο ζηάζκεπζεο κε άιια νρήκαηα θαη νκάδεο δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο. 

Οη θφκβνη αηζζεηήξσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε θάζε ρψξν ζηάζκεπζεο ζα κπνξνχζαλ 

λα ζηείινπλ δεδνκέλα ζε κηα εθαξκνγή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηα απηνθίλεηα ησλ 

νδεγψλ, επηηξέπνληαο ζηνπο νδεγνχο λα κάζνπλ πνχ λα βξνπλ ηνπο δηαζέζηκνπο 

ρψξνπο ψζηε λα κεηψζνπλ ηε ζπκθφξεζε θαη λα εμνηθνλνκήζνπλ ρξφλν θαη θαχζηκα. 

πλδεδεκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ην θαηξό: πνιιαπινί αηζζεηήξεο αληρλεχνπλ ηε 

βαξνκεηξηθή πίεζε, ηε ζεξκνθξαζία, ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ, ηελ πγξαζία, 

πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηηο θνηλφηεηεο λα πξνβιέςνπλ ηελ 

αλάπηπμε ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη λα ελεξγήζνπλ πξηλ είλαη πνιχ αξγά. 

πλδεδεκέλα θηίξηα: ηα έμππλα θηίξηα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο φπσο ηα ηκήκαηα ελφο 

θηηξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα, ζπκβάιινληαο ζηνλ εληνπηζκφ ησλ 

πεξηπηψζεσλ φπνπ ε ρξήζε ελέξγεηαο (π.ρ. θσηηζκφο θαη ζέξκαλζε) κπνξεί λα 

κεησζεί ρσξίο λα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά νη θάηνηθνη ηνπ θηηξίνπ. 

 

 

Πώο ιεηηνπξγεί ε ηερλνινγία Μ2Μ 

 

Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ζπζθεπψλ είλαη κηα ηδέα, πξνεξρφκελε απφ ηελ ηερλνινγία ηεο 

ηειεκεηξίαο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα απηφκαηε κεηάδνζε θαη κέηξεζε ησλ 

δεδνκέλσλ απφ απνκαθξπζκέλεο πεγέο, κε ελζχξκαην, αζχξκαην ή άιιν ηξφπν. 

Ζ έλλνηα ηεο ηειεκεηξίαο, νη απνκαθξπζκέλεο κεραλέο θαη νη αηζζεηήξεο πνπ 

ζπιιέγνπλ θαη ζηέιλνπλ δεδνκέλα ζε έλα θεληξηθφ ζεκείν γηα αλάιπζε, είηε απφ 

αλζξψπνπο είηε απφ ππνινγηζηέο, δελ είλαη θαηλνχξγηα. 

Χζηφζν, κηα αλαδπφκελε έλλνηα πηνζεηεί απηή ηελ ηδέα ζε έλα εληειψο λέν επίπεδν 

εθαξκφδνληαο ζχγρξνλε ηερλνινγία δηθηχσζεο. 

Σξεηο πνιχ θνηλέο ηερλνινγίεο, νη αζχξκαηνη αηζζεηήξεο, ην δηαδίθηπν θαη νη 

πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο, ζπλαληψληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ επηθνηλσλίεο M2M. 
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Ζ έλλνηα απηή, απνηειεί κεγάιε ππφζρεζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ηεο 

ηειεκεηξίαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο ηδηψηεο. 

Οη επηθνηλσλίεο M2M, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο κηαο θξίζηκεο δεκφζηαο ππνδνκήο, φπσο νη 

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο λεξνχ ή νη γέθπξεο, κε ιηγφηεξε αλζξψπηλε παξέκβαζε. 

Μπνξεί λα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο λα δηαηεξήζνπλ ηελ απνγξαθή ή λα 

δηεπθνιχλνπλ ηνπο επηζηήκνλεο λα δηεμάγνπλ κηα έξεπλα. 

Δπεηδή βαζίδεηαη ζε θνηλή ηερλνινγία, ζα κπνξνχζε επίζεο λα βνεζήζεη έλαλ 

ηδηνθηήηε ζπηηηνχ λα δηαηεξήζεη ην ηέιεην γθαδφλ ή λα δεκηνπξγήζεη κηα ιίζηα 

αγνξψλ κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ. 

Σα βαζηθά ζηνηρεία είλαη νη αηζζεηήξεο (ζπλήζσο ην είδνο πνπ κπνξεί λα ζηείιεη 

ηειεκεηξηθά αζχξκαηα), έλα αζχξκαην δίθηπν θαη έλαο ππνινγηζηήο ζπλδεδεκέλνο 

ζην Internet. Ζ αθφινπζε δηαδηθαζία πξέπεη γεληθά λα εθαξκνζηεί γηα ηε δεκηνπξγία 

ζπζηεκάησλ επηθνηλσληψλ M2M: 

 

 Οη αηζζεηήξεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε ζηξαηεγηθέο ζέζεηο γηα λα ζπιιέμνπλ 

ηα απαηηνχκελα δεδνκέλα. 

 Οη αηζζεηήξεο πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνη γηα λα ζηέιλνπλ δεδνκέλα ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε αζχξκαην δίθηπν ζπλδεδεκέλν ζην δηαδίθηπν. 

 Σα άηνκα ή ηα πξνγξάκκαηα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα παξαθνινπζνχλ απηήλ ηελ 

εηζεξρφκελε ξνή δεδνκέλσλ, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηψληαο ππνινγηζηέο πνπ 

δηαζέηνπλ εηδηθφ ινγηζκηθφ. 

 

Ζ επηθνηλσλία M2M, επεθηείλεη ηνλ ξφιν ηεο ηειεκεηξίαο πέξα απφ ηελ θνηλή ρξήζε 

ηεο ζηελ επηζηήκε θαη ηε κεραληθή θαη ηελ ηνπνζεηεί ζε θαζεκεξηλή βάζε.  

Οη άλζξσπνη ηελ ρξεζηκνπνηνχλ ήδε, αιιά ππάξρνπλ πνιιέο πεξηζζφηεξεο πηζαλέο 

εθαξκνγέο, θαζψο βειηηψλνληαη νη αζχξκαηνη αηζζεηήξεο, ηα δίθηπα θαη νη 

ππνινγηζηέο θαη ε ηδέα ζπλδπάδεηαη κε άιιεο ηερλνινγίεο. 

 

 

4.1  Σπγθξηηηθή αλαθνξά ηειεκεηξίαο θαη M2M επηθνηλσλίαο 
 

Σα παιαηφηεξα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχζαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηειεκεηξία. 

Ζ ηερλνινγία απηή, κε πνιινχο ηξφπνπο, ήηαλ ν πξφδξνκνο ησλ πην πξνεγκέλσλ 

ζπζηεκάησλ επηθνηλσληψλ M2M. 

Σφζν ε επηθνηλσλία ηειεκεηξίαο φζν θαη νη επηθνηλσλίεο M2M, κεηαδίδνπλ δεδνκέλα 

κέζσ ησλ αηζζεηήξσλ. 

Ζ κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν είλαη φηη αληί γηα ηπραίν ξαδηνζήκα, νη 

επηθνηλσλίεο M2M ρξεζηκνπνηνχλ ππάξρνληα δίθηπα, φπσο ηα αζχξκαηα δίθηπα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο αλζξψπνπο, γηα ηε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Ζ ηερλνινγία ηειεκεηξίαο, βξήθε πνιιέο ρξήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

αεξνδηαζηεκηθήο, ηεο γεσξγίαο, ηεο παξαθνινχζεζεο ζηελ επεμεξγαζία ησλ πδάησλ 

θαη ηεο επηζηήκεο ηεο άγξηαο θχζεο.  

Οη αηζζεηήξεο ζηηο παιαηφηεξεο επηθνηλσλίεο ηειεκεηξίαο, ήηαλ εμεηδηθεπκέλνη θαη 

ζπρλά ρξεηάδνληαλ ηζρπξέο πεγέο ελέξγεηαο γηα ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ. 

Δπίζεο, ε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζα κπνξνχζε λα είλαη αδηαθαλήο αλ έλαο 

απνκαθξπζκέλνο αηζζεηήξαο ηνπνζεηήζεθε ζε θάπνην λεθξφ ζεκείν. 

Φπζηθά, νπνηαδήπνηε αλάιπζε δεδνκέλσλ, δηεμήρζε απφ απηφ πνπ ζήκεξα ζεσξνχκε 

μεπεξαζκέλνπο ππνινγηζηέο. 
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Οη ζχγρξνλεο επηθνηλσλίεο M2M, αληηπξνζσπεχνπλ ηεξάζηηεο βειηηψζεηο ζε ζρέζε 

κε ηα παιαηνηέξα ζπζηήκαηα. 

Οη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο αηζζεηήξσλ πξνζθέξνπλ απμεκέλε επαηζζεζία θαη 

αθξίβεηα. 

Ζ αλάιπζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ιεηηνπξγεί επίζεο κε ηαρχηεξν 

ξπζκφ. 

Ζ δπλακηθή αλάπηπμε ησλ δεκφζησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ είλαη ίζσο ε κεγαιχηεξε 

αιιαγή πνπ άλνημε ηηο επηθνηλσλίεο M2M ζε πνιινχο άιινπο ηνκείο. 

Ζ ρξήζε αζχξκαησλ δηθηχσλ, δηεπθνιχλεη ηελ κεηάδνζε ηειεκεηξίαο γηα πνιινχο 

ιφγνπο. 

Σα ξαδηνζήκαηα δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη ηφζν ηζρπξά φζν θάπνηε, θαζψο νη 

θπςεινεηδείο πχξγνη δηαζθνξπίδνληαη ζε κεγάιεο πεξηνρέο γηα λα παξέρνπλ θάιπςε. 

Σέινο, ηα παιαηφηεξα ζπζηήκαηα ηειεκεηξίαο, δελ βαζίδνληαλ πάληνηε ζε 

ξαδηνθσληθά ζήκαηα, γηα παξάδεηγκα, νξηζκέλα απφ απηά ρξεζηκνπνηνχζαλ 

απνθιεηζηηθέο ηειεθσληθέο γξακκέο , αιιά ε αζχξκαηε κεηάδνζε, επηηξέπεη πην 

εχθνια ηελ απνκαθξπζκέλε ηνπνζέηεζε ησλ αηζζεηήξσλ. 

 

 

4.2  Δθαξκνγέο ησλ επηθνηλσληώλ M2M 
 

Δίλαη πξνθαλέο, φηη κε θαιχηεξνπο αηζζεηήξεο, αζχξκαηα δίθηπα θαη απμεκέλε 

ηθαλφηεηα πιεξνθνξηθήο, ε αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο M2M έρεη λφεκα γηα 

πνιινχο ηνκείο. 

Οη δπλαηφηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ M2M, κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ ζε ηέζζεξηο 

ζεκαληηθέο πεξηπηψζεηο ρξήζεο, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 

Βηνκεραλνπνίεζε 

 

Κάζε πεξηβάιινλ παξαγσγήο, είηε πξφθεηηαη γηα ηελ επεμεξγαζία ηξνθίκσλ είηε γηα 

ηε γεληθή θαηαζθεπή πξντφλησλ, βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ην 

θφζηνο δηαρεηξίδεηαη ζσζηά θαη νη δηαδηθαζίεο εθηεινχληαη απνηειεζκαηηθά. 

Ζ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο ζε έλα ηφζν γξήγνξα 

κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, αλακέλεηαη λα βειηηψζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο 

δηαδηθαζίεο. 

ηνλ θφζκν ηεο κεηαπνίεζεο, απηφ ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη πνιχ 

απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο θαη αζθάιεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Γηα παξάδεηγκα, ηα εξγαιεία M2M επηηξέπνπλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ επηρεηξήζεσλ λα 

ελεκεξψλνληαη κέζσ ησλ smartphones ηνπο, φηαλ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ 

εμνπιηζκνχ ρξεηάδεηαη ζπληήξεζε, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ ηα 

δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 

Δπίζεο, ηα εμειηγκέλα δίθηπα αηζζεηήξσλ, πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην δηαδίθηπν, 

κπνξνχλ λα παξαγγείινπλ απηφκαηα εμαξηήκαηα αληηθαηάζηαζεο. 

 

Οηθηαθόο εμνπιηζκόο 

 

Μεγάιεο εηαηξείεο φπσο ε LG θαη ε Samsung, θαηαζθεπάδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

έμππλεο νηθηαθέο ζπζθεπέο πνπ βνεζνχλ ζηελ εμαζθάιηζε πςειφηεξεο πνηφηεηαο 

δσήο γηα ηνπο επηβάηεο. 
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Γηα παξάδεηγκα, έλα πιπληήξην ξνχρσλ κε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο M2M, ζα 

κπνξνχζε λα ζηείιεη εηδνπνηήζεηο ζηηο έμππλεο ζπζθεπέο ησλ ηδηνθηεηψλ κφιηο 

ηειεηψζεη ην πιχζηκν ή ην ζηέγλσκα θαη έλα έμππλν ςπγείν ζα κπνξνχζε λα 

παξαγγείιεη απηφκαηα πξντφληα κφιηο εμαληιεζεί ην απφζεκά ηνπ. 

ε πεξηπηψζεηο φπνπ έλαο ηδηνθηήηεο ζπηηηνχ, απνθαζίδεη λα θχγεη λσξίο απφ ηελ 

εξγαζία, κπνξεί λα έξζεη ζε επαθή κε ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο ηνπ ζπηηηνχ πξηλ 

εγθαηαιείςεη ηελ εξγαζία ηνπ, γηα λα βεβαησζεί φηη ε ζεξκνθξαζία ζην ζπίηη ζα είλαη 

ηδαληθή φηαλ ζα θηάζεη εθεί. 

 

 

Γηαρείξηζε ζπζθεπώλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

 

Ζ ηειεταηξηθή, είλαη έλαο αθφκα ηνκέαο εθαξκνγήο κε κεγάιε ζπνπδαηφηεηα. 

Με ηελ ηερλνινγία M2M, ηα λνζνθνκεία κπνξνχλ λα απηνκαηνπνηήζνπλ δηαδηθαζίεο 

γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηα πςειφηεξα επίπεδα ζεξαπείαο. 

Απηφ είλαη εθηθηφ, ρξεζηκνπνηψληαο ζπζθεπέο πνπ κπνξνχλ λα αληηδξάζνπλ 

γξεγνξφηεξα απφ έλαλ επαγγεικαηία πγείαο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. 

Γηα παξάδεηγκα, φηαλ νη δσηηθέο ελδείμεηο ελφο αζζελνχο πέθηνπλ θάησ απφ ην 

θπζηνινγηθφ, κηα ζπζθεπή ππνζηήξημεο δσήο πνπ ζπλδέεηαη κε ην M2M, ζα 

κπνξνχζε λα ρνξεγήζεη απηφκαηα νμπγφλν θαη λα πξνζθέξεη πξφζζεηε θξνληίδα, 

κέρξη λα θζάζεη θάπνηνο επαγγεικαηίαο πγείαο θνληά ηνπ. 

Έλα άιιν παξάδεηγκα, είλαη φηαλ νξηζκέλνη θαξδηνπαζείο θνξνχλ εηδηθέο ζπζθεπέο 

πνπ ζπγθεληξψλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο θαξδηάο ηνπο. 

Σα δεδνκέλα, απνζηέιινληαη ζε εκθπηεπκέλεο ζπζθεπέο πνπ επηηπγράλνπλ ηε 

δηφξζσζε ελφο ζθάικαηνο. 

Σν ζχζηεκα M2M, επηηξέπεη επίζεο ζηνπο αζζελείο λα παξαθνινπζνχληαη ζηα ζπίηηα 

ηνπο αληί ζε λνζνθνκεία ή θέληξα θξνληίδαο. 

Οη  ζπζθεπέο πνπ εληνπίδνπλ ηηο ζπλήζεηο θηλήζεηο ελφο αδχλακνπ ή ειηθησκέλνπ 

αηφκνπ, κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ πφηε έρεη πέζεη θαη λα εηδνπνηήζεη έλαλ εξγαδφκελν 

ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε γηα ηελ θαηάζηαζε απηή. 

 

 

Έμππλε δηαρείξηζε ρξεζηκόηεηαο 

 

ηε λέα επνρή ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ν απηνκαηηζκφο ζα παίμεη θαζνξηζηηθφ 

ξφιν. 

Καζψο νη εηαηξείεο ελέξγεηαο αλαδεηνχλ λένπο ηξφπνπο γηα λα απηνκαηνπνηήζνπλ ηε 

δηαδηθαζία κέηξεζεο, ην ζχζηεκα M2M έξρεηαη γηα λα βνεζήζεη ζηελ απηφκαηε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεψλνπλ κε 

αθξίβεηα ηνπο πειάηεο. 

Οη έμππλνη κεηξεηέο, γηα ηνπο νπνίνπο ζα γίλεη αλαθνξά ζε επφκελν θεθάιαην,  

κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ πφζε ελέξγεηα ρξεζηκνπνηεί έλα λνηθνθπξηφ ή 

επηρείξεζε θαη λα εηδνπνηήζνπλ απηφκαηα ηελ ελεξγεηαθή εηαηξεία, νη νπνίνη 

αληηθαζηζηνχλ έλαλ ππάιιειν γηα λα δηαβάζεη ην κεηξεηή ή λα δεηνχλ απφ ηνλ 

πειάηε λα θάλεη κηα αλάγλσζε. 

Απηφ, είλαη αθφκε ζεκαληηθφηεξν θαζψο νη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο θηλνχληαη 

πξνο πην δπλακηθά κνληέια ηηκνιφγεζεο, ρξεψλνληαο πεξηζζφηεξν ηνπο θαηαλαισηέο 

γηα ηε ρξήζε ελέξγεηαο θαηά ηνπο ρξφλνπο αηρκήο. 
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Καζψο, φιν  θαη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο, ρξήζηεο θαη ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ 

απαηηνχλ πνηνηηθφηεξε ζπλδεζηκφηεηα, ε ηερλνινγία ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερψο 

εμνπιηζκέλε ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηνπ αχξην. 

Απηφ ζα εληζρχζεη έλα επξχ θάζκα απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ, απφ ηηο 

επηζθεπέο εμνπιηζκνχ θαη ηηο αλαβαζκίζεηο πιηθψλ θαη ινγηζκηθνχ, κέρξη ηε 

δηάγλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ αλάθηεζε δεδνκέλσλ θαη ηελ αλάιπζε. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπιιέγνληαη., ζα παξέρνληαη ζηνπο ρξήζηεο, κεραληθνχο, 

επηζηήκνλεο δεδνκέλσλ θαη βαζηθνχο θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

θαη ζα εμαιείςνπλ ηελ αλάγθε γηα ππνζεηηθνχο ππνινγηζκνχο. 

Άιια παξαδείγκαηα εθαξκνγήο είλαη ηα εμήο: 

Οη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, ρξεζηκνπνηνχλ ηηο επηθνηλσλίεο M2M, ηφζν ζηε 

ζπγθνκηδή ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, φπσο ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην, φζν θαη 

ζηε ρξέσζε ησλ πειαηψλ. 

Οη απνκαθξπζκέλνη αηζζεηήξεο, κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ ζεκαληηθέο παξακέηξνπο 

ζε κηα πεξηνρή εμφξπμεο πεηξειαίνπ. 

Οη αηζζεηήξεο, κπνξνχλ λα ζηέιλνπλ πιεξνθνξίεο αζχξκαηα ζε έλαλ ππνινγηζηή κε 

ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ πίεζε, ηα πνζνζηά ξνήο θαη ηηο 

ζεξκνθξαζίεο ή αθφκα θαη ηα επίπεδα θαπζίκσλ. 

Ο ππνινγηζηήο, κπνξεί λα πξνζαξκφζεη απηφκαηα ηνλ εμνπιηζκφ γηα κεγηζηνπνίεζε 

ηεο απφδνζεο. 

Παξάιιεια, ν έιεγρνο ηεο θπθινθνξίαο, είλαη έλαο άιινο δπλακηθφο ηνκέαο πνπ 

κπνξεί λα επσθειεζεί απφ ηηο επηθνηλσλίεο M2M. 

ε έλα ηππηθφ ζχζηεκα, νη αηζζεηήξεο παξαθνινπζνχλ κεηαβιεηέο φπσο ν φγθνο 

θίλεζεο θαη ε ηαρχηεηα. 

Οη αηζζεηήξεο, απνζηέιινπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζε ππνινγηζηέο ρξεζηκνπνηψληαο 

εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ πνπ ειέγρεη ηηο ζπζθεπέο ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο, φπσο ηα 

θψηα θαη ηα κεηαβιεηά πιεξνθνξηαθά ζήκαηα. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηα εηζεξρφκελα δεδνκέλα, ην ινγηζκηθφ ρεηξίδεηαη ηηο ζπζθεπέο 

ειέγρνπ θπθινθνξίαο γηα λα κεγηζηνπνηήζεη ηε ξνή ηεο θπθινθνξίαο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, πεδίν έξεπλαο είλαη ε δεκηνπξγία δηθηχσλ M2M πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηελ θαηάζηαζε ππνδνκψλ, φπσο νη γέθπξεο θαη νη 

απηνθηλεηφδξνκνη. 

 

 

Αξρηηεθηνληθή θαη ζηνηρεία ελόο ζπζηήκαηνο M2M 
  

ην ζρήκα 4.1, θαίλεηαη κηα απιή αξρηηεθηνληθή ησλ ζπζηεκάησλ M2M κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ. 

Παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηα δηάθνξα ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο M2M: 

 

α. πζθεπή M2M: 

Ζ ζπζθεπή απηή, είλαη ηθαλή λα απαληά ζε θάπνην αίηεκα γηα δεδνκέλα πνπ 

πεξηέρνληαη ζε απηέο ηηο ζπζθεπέο ή ηθαλή λα κεηαδίδεη απηφλνκα δεδνκέλα. 

Οη αηζζεηήξεο θαη νη ζπζθεπέο επηθνηλσλίαο είλαη ηα ηειηθά ζεκεία ησλ εθαξκνγψλ 

M2M. 

Γεληθά, νη ζπζθεπέο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ απεπζείαο ζην δίθηπν ηνπ θνξέα 

εθκεηάιιεπζεο ή πηζαλφλ λα δηαζπλδεζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο 

επηθνηλσλίαο. 

Ζ δηεχζπλζε θαη ε αλαγλψξηζε, π.ρ. ηεο δξνκνιφγεζεο ησλ ζπζθεπψλ, εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηηο πχιεο. 
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Οη ζπζθεπέο πνπ ζπλδένληαη κέζσ πχιεο, είλαη ζπλήζσο εθηφο επζχλεο ηνπ θνξέα 

εθκεηάιιεπζεο, αιιά αλήθνπλ ζε εθαξκνγέο M2M πνπ παξέρνληαη απφ παξφρνπο 

ππεξεζηψλ ή εθαξκνγψλ. 

Οη αηζζεηήξεο θαη νη ζπζθεπέο πνπ ζπλδένληαη απεπζείαο ζην δίθηπν ηνπ δηαρεηξηζηή, 

απνηεινχλ ηειηθά ζεκεία ηνπ δηθηχνπ. 

Έηζη, ε επζχλε φζνλ αθνξά ηελ ππεπζπλφηεηα, βξίζθεηαη εληφο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ 

δηθηχνπ ή ηνπ εηθνληθνχ δηαρεηξηζηή δηθηχνπ. 

 

β. Γίθηπν πεξηνρήο M2M (ηνκέαο νξηζκνχ ζπζθεπήο): 

Παξέρεηε ε ζπλδεζηκφηεηα κεηαμχ ζπζθεπψλ M2M θαη πχιεο M2M, π.ρ. πξνζσπηθφ 

δίθηπν πεξηνρήο. 

 

γ. Πχιεο M2M:  

Δίλαη ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηεί δπλαηφηεηεο M2M γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζθεπψλ M2M θαη ηεο δηαζχλδεζεο κε ην δίθηπν 

επηθνηλσλίαο. 

Οη πχιεο θαη νη δξνκνινγεηέο είλαη ηα ηειηθά ζεκεία ηνπ δηθηχνπ ηνπ ρεηξηζηή ζε 

πεξίπησζε φπνπ νη αηζζεηήξεο θαη νη ζπζθεπέο M2M δελ ζπλδένληαη άκεζα κε ην 

δίθηπν 

 Έηζη, ην έξγν ησλ ππιψλ θαη ησλ δξνκνινγεηψλ είλαη ζχλζεην. 

Πξψηνλ, πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη ζπζθεπέο ηνπ δηθηχνπ κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη αληίζηξνθα. 

Απηέο νη ιεηηνπξγίεο αληηκεησπίδνληαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο πξφζβαζεο, φπσο ε 

αλαγλψξηζε, ε δηεχζπλζε, ε ινγηζηηθή θ.ιπ., απφ ηελ πιαηθφξκα ηνπ θνξέα 

εθκεηάιιεπζεο θαη πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο πχιεο. 

Έηζη, ε πιαηθφξκα θαη ε πχιε ζρεκαηίδνπλ έλα θαηαλεκεκέλν ζχζηεκα, φπνπ 

γεληθέο θαη αθεξεκέλεο δπλαηφηεηεο πινπνηνχληαη απφ ηελ πιεπξά ηεο πχιεο. 

πλεπψο, ζα ππάξρεη κηα ξνή ειέγρνπ κεηαμχ ηεο πχιεο θαη ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 

δηαρεηξηζηή, ε νπνία πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ην θαλάιη δεδνκέλσλ πνπ πξφθεηηαη 

λα κεηαθέξεη δεδνκέλα ηεο εθαξκνγήο M2M. 

Γεχηεξνλ, κπνξεί λα ππάξρεη ε αλάγθε θαηαγξαθήο νγθσδψλ πξσηνθφιισλ 

δηαδηθηχνπ ζε δίθηπα αηζζεηήξσλ ρακειήο ηζρχνο. 

Χζηφζν, ε ηειεπηαία εθαξκνγή ζα κπνξνχζε λα ράζεη ηε ζπλάθεηά ηεο, θαζψο 

ππάξρνπλ πινπνηήζεηο ηνπ IPv6 γηα δηαζέζηκα δίθηπα αηζζεηήξσλ, ηα νπνία 

επηηξέπνπλ ηελ πξνζέγγηζε φισλ ησλ IP. 

 

δ. Γίθηπα επηθνηλσλίαο M2M (Σνκέαο Γηθηχνπ):  

Καιχπηεη ηηο επηθνηλσλίεο κεηαμχ ησλ ππιψλ M2M θαη ησλ εθαξκνγψλ M2M, π.ρ. 

xDSL, LTE, WiMAX θαη WLAN. 

 

ε. Δθαξκνγέο M2M:  

Πεξηιακβάλεη ηνλ θχθιν εξγαζίαο φπνπ ηα δεδνκέλα πεξλνχλ απφ δηάθνξεο 

ππεξεζίεο εθαξκνγψλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο 

επεμεξγαζίαο. 

Οη εθαξκνγέο M2M, βαζίδνληαη ζηα ζηνηρεία ππνδνκήο (π.ρ. ελεξγνπνηεηέο 

πξφζβαζεο) πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή. 
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Οη εθαξκνγέο, κπνξνχλ είηε λα ζηνρεχνπλ ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, φπσο ν ρξήζηεο 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο ιχζεο M2M, είηε ζε άιινπο παξφρνπο εθαξκνγψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ πην εμεηδηθεπκέλα δνκηθά ζηνηρεία κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ πην εμειηγκέλεο ιχζεηο θαη ππεξεζίεο M2M. π.ρ. ιεηηνπξγίεο 

εμππεξέηεζεο πειαηψλ, ιεπηνκεξείο ιεηηνπξγίεο ρξέσζεο θιπ. 

Απηέο νη ππεξεζίεο ή ελεξγνπνηεηέο ππεξεζηψλ, κπνξνχλ λα ζρεδηάδνληαη θαη λα 

πξνζθέξνληαη απφ έλαλ πάξνρν εθαξκνγψλ, αιιά κπνξνχλ λα πξνζθέξνληαη απφ ηνλ 

δηαρεηξηζηή κέζσ ηεο ίδηαο ηεο πιαηθφξκαο. 

 

 

 

 
Δηθόλα 4.1  Αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο M2M 
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5. Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ (Internet of Things - IoT) θαη 

Narrow - Band IoT (NB - IoT) 
 

Σν δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ (IoT), είλαη ην δίθηπν ησλ θπζηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ 

κεραλψλ, ησλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ 

ειεθηξνληθά, ινγηζκηθφ, αηζζεηήξεο, ελεξγνπνηεηέο θαη ζπλδεζηκφηεηα πνπ επηηξέπεη 

ζε φια απηά λα ζπλδένληαη θαη λα αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα. 

Κάζε πξάγκα, είλαη κνλαδηθά αλαγλσξίζηκν κέζσ ηνπ ελζσκαησκέλνπ ζπζηήκαηνο 

πιεξνθνξηθήο, αιιά είλαη ζε ζέζε λα αιιειεπηδξάζεη κέζα ζηελ ππάξρνπζα 

ππνδνκή ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Ο αξηζκφο ησλ ζπζθεπψλ πνπ δηαζέηνπλ δπλαηφηεηα απεπζείαο ζχλδεζε απμήζεθε 

θαηά 31% απφ ην 2016 ζε 8,4 δηζ. ην 2017. 

Οη εηδηθνί εθηηκνχλ, φηη ην IoT ζα απνηειείηαη απφ πεξίπνπ 30 δηζεθαηνκκχξηα 

αληηθείκελα έσο ην 2020. 

Δθηηκάηαη επίζεο, φηη ε αμία ζηελ παγθφζκηα αγνξά ηνπ IoT ζα θζάζεη ηα 7,1 

ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα κέρξη ην 2020. 

Σν IoT, επηηξέπεη ζηα αληηθείκελα λα αληρλεχνληαη ή λα ειέγρνληαη εμ απνζηάζεσο 

ζε φιε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή ηνπ δηθηχνπ, δεκηνπξγψληαο επθαηξίεο γηα πην άκεζε 

ελζσκάησζε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ ζε ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζε ππνινγηζηέο θαη 

νδεγψληαο ζε πην βειηησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα, αθξίβεηα θαη νηθνλνκηθφ φθεινο, 

επηπιένλ ηεο κεησκέλεο αλζξψπηλεο παξέκβαζεο . 

Όηαλ ην IoT ζπκπιεξψλεηαη κε αηζζεηήξεο θαη ελεξγνπνηεηέο, ε ηερλνινγία απνηειεί 

παξάδεηγκα γεληθφηεξνπ θιάδνπ ησλ θπβεξλν-θπζηθψλ ζπζηεκάησλ, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη επίζεο ηερλνινγίεο φπσο ηα έμππλα δίθηπα, νη εηθνληθέο κνλάδεο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο, ηα έμππλα ζπίηηα, νη έμππλεο κεηαθνξέο θαη νη έμππλεο πφιεηο. 

Σα "πξάγκαηα", θαηά ηελ έλλνηα ηνπ IoT, κπνξνχλ λα αλαθέξνληαη ζε κηα κεγάιε 

πνηθηιία ζπζθεπψλ, φπσο εκθπηεχκαηα παξαθνινχζεζεο ηεο θαξδηάο, αλακεηαδφηεο 

ζε θάξκεο δψσλ, θάκεξεο πνπ κεηαδίδνπλ δσληαλά ην ηάηζκα άγξησλ δψσλ ζε 

παξάθηηα χδαηα, απηνθίλεηα κε ελζσκαησκέλνπο αηζζεηήξεο, ζπζθεπέο αλάιπζεο 

DNA γηα παξαθνινχζεζε πεξηβάιινληνο/ηξνθίκσλ/παζνγφλσλ ή ζπζθεπέο πεδίνπ 

πνπ βνεζνχλ ηνπο ππξνζβέζηεο ζε επηρεηξήζεηο έξεπλαο θαη δηάζσζεο. 

Οη λφκηκνη κειεηεηέο ππνδεηθλχνπλ φηη ηα "πξάγκαηα" είλαη έλα "αλαπφζπαζην 

κείγκα πιηθνχ, ινγηζκηθνχ, δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ. 

Απηέο νη ζπζθεπέο ζπιιέγνπλ ρξήζηκα δεδνκέλα κε ηε βνήζεηα δηαθφξσλ 

πθηζηάκελσλ ηερλνινγηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξνπλ απηφλνκα ηα δεδνκέλα 

κεηαμχ άιισλ ζπζθεπψλ. 

Έηζη, ιέγακε πσο ην δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ έρεη ηξία ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά:  

1. Οινθιεξσκέλε αίζζεζε, ρξεζηκνπνηψληαο RFID ηερλνινγία, αηζζεηήξεο θαη δπν 

δηαζηάζεσλ θψδηθα γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ αληηθείκελα νπνπδήπνηε θαη 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή.  

2. Αμηφπηζηε κεηάδνζε, αθξηβήο θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν παξνρή πιεξνθνξηψλ απφ 

ηα αληηθείκελα, εκπιέθνληαο δηάθνξα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα θαη ην δηαδίθηπν.  

3. Έμππλε επεμεξγαζία, ρξεζηκνπνηψληαο έμππλνπο ηξφπνπο γηα λα αλαιχζεη θαη λα 

επεμεξγαζηεί ηεξάζηηεο πνζφηεηεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ζθνπφ ηελ 

εθαξκνγή επθπνχο ειέγρνπ ζηα αληηθείκελα. 

 

 

 

 

 



[62] 
 

Τνκείο εθαξκνγώλ 

 

Οη εθαξκνγέο γηα ζπζθεπέο ζπλδεδεκέλεο ζην δηαδίθηπν είλαη εθηεηακέλεο. 

Έρνπλ πξνηαζεί πνιιέο θαηεγνξηνπνηήζεηο, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο 

ζπκθσλνχλ ζε έλαλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ θαηαλαισηψλ, επηρεηξήζεσλ θαη εθαξκνγψλ 

ππνδνκήο . 

Ζ δπλαηφηεηα δηθηχσζεο ελζσκαησκέλσλ ζπζθεπψλ κε πεξηνξηζκέλν CPU, κλήκε 

θαη πεγέο ελέξγεηαο, ζεκαίλεη φηη ην IoT βξίζθεη εθαξκνγέο ζρεδφλ ζε θάζε ηνκέα. 

Σέηνηα ζπζηήκαηα, ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ππεχζπλα γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζε 

πεξηβάιινληα πνπ θπκαίλνληαη απφ θπζηθά νηθνζπζηήκαηα κέρξη θηίξηα θαη 

εξγνζηάζηα, βξίζθνληαο έηζη εθαξκνγέο ζηνπο ηνκείο ηεο πεξηβαιινληηθήο 

αλίρλεπζεο θαη ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Γηα παξάδεηγκα, ηα έμππλα ζπζηήκαηα αγνξψλ ζα κπνξνχζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ 

ηηο αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο ζπγθεθξηκέλσλ ρξεζηψλ ζε έλα θαηάζηεκα, 

παξαθνινπζψληαο ηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα. 

Απηνί νη ρξήζηεο, ζα κπνξνχζαλ ζηε ζπλέρεηα λα πξνκεζεπηνχλ εηδηθέο πξνζθνξέο 

γηα ηα αγαπεκέλα ηνπο πξντφληα ή αθφκα θαη ηελ ηνπνζεζία ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ 

ρξεηάδνληαη, ηα νπνία κεηαβίβαζε ην ςπγείν ηνπο απηφκαηα ζην ηειέθσλν. 

Πξφζζεηα παξαδείγκαηα αλίρλεπζεο θαη ελεξγνπνίεζεο, αληηθαηνπηξίδνληαη ζε 

εθαξκνγέο πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηαρείξηζε ζεξκφηεηαο, λεξνχ, ειεθηξηζκνχ θαη 

ελέξγεηαο, θαζψο θαη ζε ζπζηήκαηα κεηαθνξάο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ θξνπαδηέξα. 

Άιιεο εθαξκνγέο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ, είλαη νη 

δηεπξπκέλεο ιεηηνπξγίεο αζθάιεηαο θαη απηνκαηνπνίεζεο ηνπ ζπηηηνχ. 

Ζ έλλνηα ηνπ "δηαδηθηχνπ ησλ δσληαλψλ πξαγκάησλ", έρεη πξνηαζεί γηα λα 

πεξηγξάςεη δίθηπα βηνινγηθψλ αηζζεηήξσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

βάζεηο αλαιχζεσλ γηα λα επηηξέςνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα κειεηήζνπλ ην DNA θ.α. 

 

 

Γηαρείξηζε ελέξγεηαο 
 

Ζ ελζσκάησζε ζπζηεκάησλ αλίρλεπζεο θαη ελεξγνπνίεζεο, πνπ ζπλδένληαη κε ην 

δηαδίθηπν, είλαη πηζαλφ λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζην ζχλνιφ 

ηεο. 

Αλακέλεηαη, φηη νη ζπζθεπέο IoT ζα ελζσκαησζνχλ ζε φιεο ηηο κνξθέο ζπζθεπψλ 

πνπ θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα (δηαθφπηεο, ξεπκαηνδφηεο, βαιβίδεο, ηειενξάζεηο θιπ.), 

θαη ζα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ εηαηξεία παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

πξνθεηκέλνπ λα εμηζνξξνπήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη ηε 

ρξήζε ελέξγεηαο. 

Σέηνηεο ζπζθεπέο, ζα παξέρνπλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα ειέγρνπλ εμ 

απνζηάζεσο ηηο ζπζθεπέο ηνπο ή λα ηηο δηαρεηξίδνληαη θεληξηθά κέζσ κηαο 

δηαζχλδεζεο θαη ζα επηηξέπνπλ πξνεγκέλεο ιεηηνπξγίεο φπσο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

(π.ρ. ελεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο, έιεγρνο 

θνχξλσλ). 

Δθηφο απφ ηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε πνπ βαζίδεηαη ζην ζπίηη, ην IoT έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία γηα ην έμππλν δίθηπν, δεδνκέλνπ φηη παξέρεη ζπζηήκαηα γηα ηε 

ζπγθέληξσζε θαη ηελ ελεξγεηαθή πιεξνθφξεζε κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν, κε 

ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

βησζηκφηεηαο ζηελ παξαγσγή θαη ηε δηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
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Υξεζηκνπνηψληαο ζπζθεπέο πξνεγκέλεο κεηξεηηθήο ππνδνκήο (AMI) ζπλδεδεκέλεο 

ζην δηαδίθηπν, ηα ειεθηξηθά βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα δελ κπνξνχλ κφλν λα 

ζπιιέγνπλ δεδνκέλα απφ ζπλδέζεηο ηειηθψλ ρξεζηψλ, αιιά θαη λα δηαρεηξίδνληαη 

άιιεο ζπζθεπέο απηνκαηνπνίεζεο δηαλνκήο, φπσο ηνπο κεηαζρεκαηηζηέο. 

 

Δθαξκνγή γηα ηνπο θαηαλαισηέο 
Έλα κεγάιν ηκήκα ησλ ζπζθεπψλ IoT δεκηνπξγνχληαη γηα ρξήζε απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο. 

Παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο, απνηεινχλ ην ζπλδεδεκέλν 

απηνθίλεην, ςπραγσγία, νηθηαθή απηνκαηνπνίεζε (έμππλεο νηθηαθέο ζπζθεπέο), 

θνξεηή ηερλνινγία, πνζνηηθά πξνζδηνξηζκέλν εαπηφ, ζπλδεδεκέλε πγεία θαη 

ζπζθεπέο φπσο πιπληήξηα/ζηεγλσηήξηα, ξνκπνηηθέο εθαξκνγέο, θαζαξηζηέο αέξα, 

θνχξλνη ή ςπγεία/θαηαςχθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Wi-Fi γηα απνκαθξπζκέλε 

παξαθνινχζεζε. 

Σν IoT γηα ηνπο θαηαλαισηέο, παξέρεη λέεο επθαηξίεο γηα εκπεηξία ρξήζηε θαη 

δηεπαθέο. 

Χζηφζν, νξηζκέλεο εηαηξείεο έρνπλ επηθξηζεί γηα ηε βηαζχλε ηνπο ζην IoT, 

δεκηνπξγψληαο ζπζθεπέο ακθηζβεηήζηκεο αμίαο θαη φηη δελ ζεζπίδνπλ απζηεξά 

πξφηππα αζθαιείαο. 

 

 

Έμππλν ζπίηη 
Οη ζπζθεπέο IoT, απνηεινχλ κέξνο ηεο επξχηεξεο έλλνηαο ηνπ απηνκαηηζκνχ ζην 

ζπίηη. 

Σα κεγάια έμππλα νηθηαθά ζπζηήκαηα, ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ θχξην δηαλνκέα ή 

ειεγθηή γηα λα παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο θεληξηθφ έιεγρν γηα φιεο ηηο ζπζθεπέο ηνπο. 

Απηέο νη ζπζθεπέο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ θσηηζκφ, ζέξκαλζε θαη θιηκαηηζκφ, 

κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ πξφζβαζεο. 

Ζ επθνιία ρξήζεο, είλαη ην πην άκεζν φθεινο γηα ηε ζχλδεζε απηψλ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ. 

Σα καθξνπξφζεζκα νθέιε, κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

ελφο θηιηθφηεξνπ πξνο ην πεξηβάιινλ ζπίηη κε ηελ απηνκαηνπνίεζε νξηζκέλσλ 

ιεηηνπξγηψλ, φπσο ε εμαζθάιηζε ηεο απελεξγνπνίεζεο ησλ θψησλ θαη ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα ζηελ απφθηεζε έμππλεο νηθηαθήο ηερλνινγίαο, 

είλαη ην πςειφ αξρηθφ θφζηνο. 

 

 

Εθαξκνγέο 

Μηα βαζηθή εθαξκνγή ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ, είλαη ε παξνρή βνήζεηαο ζε άηνκα κε 

αλαπεξία θαη ειηθησκέλνπο. 

Απηά ηα νηθηαθά ζπζηήκαηα, ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγία ππνβνήζεζεο γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ελφο ηδηνθηήηε. 

Ο θσλεηηθφο έιεγρνο, κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο κε πεξηνξηζκέλε φξαζε θαη 

θηλεηηθφηεηα, ελψ ηα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ απεπζείαο κε ηα 

εκθπηεχκαηα Cochlear, πνπ θνξηνχληαη απφ ρξήζηεο κε πξνβιήκαηα αθνήο. 

Μπνξνχλ επίζεο, λα είλαη εμνπιηζκέλα κε πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο.  
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Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ αηζζεηήξεο πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, φπσο πηψζεηο ή επηιεπηηθέο 

θξίζεηο. 

Ζ ηερλνινγία έμππλνπ ζπηηηνχ πνπ εθαξκφδεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο κεγαιχηεξε ειεπζεξία θαη πςειφηεξε πνηφηεηα δσήο. 

Μηα δεχηεξε εθαξκνγή έμππλεο θαηνηθίαο, είλαη αθφκα πην εμειηγκέλε θαζψο 

θάπνηνο κπνξεί λα θαζνδεγήζεη ηε ζπλδεδεκέλε ζπζθεπή ηνπ ζην ζπίηη αθφκα θαη 

απφ καθξηά. 

Δάλ νπνηνζδήπνηε, γηα παξάδεηγκα, εγθαηαιείςεη ην γξαθείν, είλαη δπλαηφλ λα πεη ζε 

κηα ζπλδεδεκέλε ζπζθεπή θιηκαηηζηηθνχ κέζσ έμππλνπ ηειεθψλνπ, λα θξπψζεη ην 

ζπίηη ζε κηα νξηζκέλε ζεξκνθξαζία. 

Γεληθά, νη ζπζθεπέο έμππλνπ ζπηηηνχ, δηεπθνιχλνπλ ηε δσή φισλ θαη δίλνπλ ζηνπο 

ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ πνιιά πξάγκαηα ηαπηφρξνλα. 

 

 

Η Αξρηηεθηνληθή ηνπ Γηαδηθηύνπ ησλ Πξαγκάησλ  

 

Σν δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε ηξία επίπεδα:  

ην επίπεδν αληίιεςεο, ην επίπεδν δηθηχνπ θαη ην επίπεδν εθαξκνγήο. 

Σν επίπεδν αληίιεςεο, απνηειείηαη απφ δχν-δηαζηάζεσλ θσδηθφ εηηθέηαο θαη 

αλαγλψζηε θσδηθνχ, RFID εηηθέηα θαη αλαγλψζηε, θάκεξα, GPS, φια ηα είδε ησλ 

αηζζεηήξσλ, δίθηπν αηζζεηήξσλ, Μ2Μ ηεξκαηηθά, πχιε αηζζεηήξα (gateway) θ.α. 

Ζ θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ ζηξψκαηνο αληίιεςεο, είλαη ε αληίιεςε θαη ηαπηνπνίεζε 

ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ. 

Σν επίπεδν δηθηχνπ, απνηειεί έλα ζπγθιίλνλ δίθηπν ην νπνίν ζρεκαηίδεηαη απφ φια 

ηα είδε δηθηχσλ επηθνηλσληψλ θαη ην δηαδίθηπν. 

Έρεη γίλεη επξέσο απνδεθηφ, φηη απηφ ην ηκήκα είλαη ην πην ψξηκν θνκκάηη. 

Δμάιινπ, ηα θέληξα δηαρείξηζεο θαη πιεξνθνξηψλ ηνπ ΗνΣ, είλαη ηκήκαηα ηνπ 

επηπέδνπ δηθηχνπ. 

Σν επίπεδν δηθηχνπ δειαδή, φρη κφλν έρεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο δηθηχνπ, 

αιιά ζα πξέπεη λα βειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο πιεξνθνξηψλ. 

Παξέρεη θαη επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο απφ ηα επίπεδα αληίιεςεο, ζαλ λα είλαη ην 

λεπξηθφ θέληξν θαη ν εγθέθαινο ηεο δνκήο, νινθιεξψλνληαο ηε κεηαθνξά 

πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ αληίιεςεο θαη ηνπ επηπέδνπ 

εθαξκνγήο. 

Σν επίπεδν δηθηχνπ, είλαη ε ππνδνκή ψζηε λα γίλεη ην ΗνΣ θαζνιηθή ππεξεζία. 

Σν επίπεδν εθαξκνγήο, απνηειείηαη θπξίσο απφ είδε ζπζηεκάησλ εθαξκνγψλ, κε 

θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηε ζχγθιηζε, ηε κεηαηξνπή, ηελ αλάιπζε θαη ηελ αληαιιαγή 

δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ηε ζρεηηθή πιαηθφξκα ππνζηήξημεο γηα ηνπο ρξήζηεο. 

Παξάιιεια, ην επίπεδν απηφ πξνζθέξεη επίζεο δηεπαθή εθαξκνγήο ηνπ δηαδηθηχνπ 

ησλ πξαγκάησλ θαη ππεξεζίεο εθαξκνγήο γηα ηηο ζπζθεπέο θαη ηα ηεξκαηηθά ησλ 

ρξεζηψλ. 

Σν επίπεδν εθαξκνγήο, είλαη ε ηερλνινγία ηνπ δηαδηθηχνπ ησλ πξαγκάησλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερλνγλσζία ηεο βηνκεραλίαο γηα λα επηηεπρζεί κηα επξεία ζεηξά 

επθπψλ ιχζεσλ εθαξκνγψλ. 

Μέζσ ηνπ επηπέδνπ απηνχ, ην δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ κπνξεί λα επηηχρεη, ηειηθά, 

ηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ κε ηε βηνκεραλία. 

Θα έρεη κεγάιε επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. 

Σν θεληξηθφ ζηνηρείν ηνπ επηπέδνπ εθαξκνγήο, είλαη ε αληαιιαγή θαη ε αζθάιεηα 

ησλ πιεξνθνξηψλ. 
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Οη εθαξκνγέο ηνπ IoT ζην έμππλν δίθηπν 

 

Σα ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πεξηιακβάλνπλ ηξία ζεκαληηθά ππνζπζηήκαηα, 

ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηελ κεηαθνξά θαη ηε δηαλνκή ελέξγεηαο. 

Σν δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ, έρεη επξέσο αλαγλσξηζηεί σο κηα πνιχ ππνζρφκελε 

ηερλνινγία πνπ κπνξεί λα εληζρχζεη φια απηά ηα ππνζπζηήκαηα, γεγνλφο πνπ ην 

θαζηζηά βαζηθή ζπληζηψζα ησλ επφκελεο γεληάο ζπζηεκάησλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ησλ έμππλσλ δηθηχσλ. 

Σα θχξηα πεδία εθαξκνγήο ηνπ ΗνΣ ζηα έμππλα δίθηπα είλαη: 

 

 ηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο , ην ΗνΣ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο κνλάδαο, ησλ δηεζπαξκέλσλ ζηαζκψλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο, ηεο πεξηνρήο ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο, ησλ ξχπσλ θαη 

ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ, ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, ηνπ πιηθνχ ηνπ 

άλζξαθα, ηεο αηνιηθήο κνλάδαο παξαγσγήο, ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ 

παξαγσγήο, ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ βηνκάδα, ηεο 

απνζήθεπζεο ελέξγεηαο, ηεο δηαζχλδεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θηι. 

 Σν ΗνΣ επίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ γξακκψλ 

κεηαθνξάο, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πχξγσλ, γηα έμππλνπο ππνζηαζκνχο, γηα 

ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαλνκήο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο 

δηαλνκήο, γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 Σν ΗνΣ, ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηνπο έμππλνπο κεηξεηέο θαη ηε κέηξεζε 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, γηα ηα ειεθηξηθά νρήκαηα θαη ηε θφξηηζή ηνπο, γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, θαζψο θαη γηα 

ηε δηαρείξηζε δήηεζεο. 

 

 
Δηθόλα 5.1  Αξρηηεθηνληθή απεηθόληζε ηνπ ΙνΤ ζε έμππλν δίθηπν 
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5.1  Narrow - Band IoT (NB - IoT) 
 

Σν Narrowband IoT (IoT-ΝΒ,) είλαη έλα δίθηπν ρακειήο ηζρχνο επξείαο πεξηνρήο 

(LPWAN), πξφηππε αζχξκαηε ηερλνινγία πνπ αλαπηχρζεθε γηα λα επηηξέςεη έλα 

επξχ θάζκα ζπζθεπψλ θαη ππεξεζηψλ λα ζπλδεζεί κε ηε ρξήζε θπςεινεηδψλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ δσλψλ. 

Δπίζεο, έρεη ζρεδηαζηεί γηα ην δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ (IoT) θαη είλαη κία εθ ησλ 

θηλεηψλ IoT (M IoT) ηερλνινγηψλ πνπ έρεη ηππνπνηεζεί απφ ην πξφγξακκα εηαηξηθήο 

ζπλεξγαζίαο 3εο γεληάο (3GPP). 

Άιιεο ηερλνινγίεο 3GPP IoT πεξηιακβάλνπλ eMTC (εληζρπκέλε επηθνηλσλία ηχπνπ 

κεραλήο) θαη EC-GSM-IoT. 

 Σν NB-IoT, επηθεληξψλεηαη εηδηθά ζηελ θάιπςε εζσηεξηθψλ ρψξσλ, ζην ρακειφ 

θφζηνο, ηε κεγάιε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε κεγάινπ 

αξηζκνχ ζπλδεδεκέλσλ ζπζθεπψλ. 

Ζ ηερλνινγία NB-IoT, αλαπηχζζεηαη "εληφο δψλεο" ζην θάζκα πνπ δηαηίζεηαη γηα ην 

LTE, ρξεζηκνπνηψληαο κπινθ πφξσλ ζε έλα θαλνληθφ θνξέα LTE ή "απηφλνκν" γηα 

εθαξκνγέο ζε απνθιεηζηηθφ θάζκα. 

Δίλαη επίζεο θαηάιιειε, γηα ηελ αλαδεκηνπξγία ηνπ θάζκαηνο GSM. 

 

 

 
 

Δηθόλα 5.2  Πιενλεθηήκαηα θαη δπλαηόηεηεο ηνπ Narrowband IoT ζην έμππλν 

δίθηπν 
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Ζ δνκή ηνπ Narrowband IoT, θαζνξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κε βάζε ηνπο παξαθάησ 

ηξφπνπο: 

 Αλεμάξηεην 

 ε αρξεζηκνπνίεηεο δψλεο ησλ 200 kHz πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην 

GSM  

 ηνπο ζηαζκνχο βάζεο LTE πνπ δηαζέηνπλ έλα κπινθ πφξσλ ζηηο ιεηηνπξγίεο 

NB-IoT ή ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο ηνπο 

 

Δηαηξείεο θνινζζνί ζηνλ ρψξν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, φπσο ε Huawei, ε Ericsson, ε 

Qualcomm θαη ε Vodafone, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ 

πξνηχπνπ. 

πγθεθξηκέλα, ε Vodafone εγθαηλίαζε ηηο πξψηεο δσληαλέο, εκπνξηθέο αγνξέο 

εθηφμεπζεο NB-IoT ζηηο αξρέο ηνπ 2017 ζηε Γεξκαλία, ηελ Ηξιαλδία, ζηελ Οιιαλδία 

θαη ηελ Ηζπαλία. 

 

 

Πιενλεθηήκαηα θαη νθέιε 

 

1. Απφδνζε ηζρχνο 

Ζ απνδνηηθή ηξνθνδνζία ζπζθεπψλ IoT είλαη ζεκαληηθή. 

Δλψ ζρεδφλ φιεο νη ηερλνινγίεο IoT αλαπηχζζνληαη γηα λα εμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα 

φηαλ δελ ιεηηνπξγνχλ, αληινχλ ελέξγεηα φηαλ ην κφληεκ ιεηηνπξγεί θαη ρεηξίδεηαη 

επεμεξγαζία ζήκαηνο. 

 

2. Δμνηθνλφκεζε θφζηνπο 

Οη ηερλνινγίεο κε απινχζηεξε θπκαηνκνξθή φπσο ην NB-IoT, ζα θαηαλαιψλνπλ 

ιηγφηεξε ελέξγεηα. 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε ςεθηνπνίεζε ηνπ NB-IoT ζηα 200 kHz, πξνζθέξεη κεησκέλε 

πνιππινθφηεηα κεηαηξνπήο αλαινγηθνχ ζε ςεθηαθφ θαη ςεθηαθνχ ζε αλαινγηθφ, 

ξχζκηζεο θαη εθηίκεζεο θαλαιηνχ. 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηζνχηαη κε εμνηθνλφκεζε θφζηνπο. 

Δπηπιένλ, ηα νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα NB-IoT ζα είλαη απινχζηεξα λα 

δεκηνπξγεζνχλ θαη έηζη ζα είλαη θζελφηεξα. 

 

3. Αμηνπηζηία 

Ζ αλάπηπμε ηνπ NB-IoT ζε έλα αδεηνδνηεκέλν θάζκα, ζεκαίλεη βειηησκέλε 

αμηνπηζηία γηα ηνπο ρξήζηεο, θαζψο θαη εγγπεκέλε θαηαλνκή πφξσλ πνπ απαηηείηαη 

γηα ηε δηαρείξηζε πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο (QoS). 

 

4. Δπξχηεξε αλάπηπμε 

ε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε, ην NB-IoT έρεη ρακειφηεξα ξπζκφ 

κεηάδνζεο θαη θαιχηεξνπο πξνυπνινγηζκνχο ζχλδεζεο. 

Δπηπιένλ, ην NB-IoT δελ ρξεηάδεηαη πχιεο γηα λα παξέρεη ζπλδεζηκφηεηα. 

Αληί ηεο δεκηνπξγίαο ελφο άιινπ εμνπιηζκνχ πνπ πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί θαη λα 

ιεηηνπξγήζεη, κπνξεί λα ζπλδέζεη απεπζείαο ηνπο αηζζεηήξεο κε ην ζηαζκφ βάζεο. 

Απηφ κπνξεί λα απμήζεη ηελ επειημία κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ θφζηνπο. 
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5. πλνιηθή πξνζέγγηζε 

Δλψ νη ηζρπξνί παξάγνληεο ζηηο Ζ.Π.Α., έρνπλ ήδε επελδχζεη δηζεθαηνκκχξηα ζε 

δίθηπα LTE, ππάξρνπλ πνιιέο πεξηνρέο ζε φιν ηνλ θφζκν κε ιηγφηεξα LTE. 

Δθηφο ησλ Ζ.Π.Α., ππάξρνπλ κεγαιχηεξεο ηνπνζεηήζεηο GSM ζηηο νπνίεο ζα 

βξεζνχλ αρξεζηκνπνίεηα ζπγθξνηήκαηα πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ ην NB-IoT. 

Σν NB-IoT, ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηνπο θαηλνηφκνπο ηεο IoT, λα βξνπλ πξνζηηά 

ζεκεία εηζφδνπ ζε λέεο αγνξέο παγθνζκίσο. 

 

 

Πξνβιεπόκελεο εθαξκνγέο NB-IoT 
 

Οη εθαξκνγέο NB-IoT, κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ πνιιέο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ 

φπσο: 

 Έμππλε κέηξεζε (ειεθηξηθή ελέξγεηα, θπζηθφ αέξην θαη λεξφ) 

 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο εγθαηαζηάζεσλ 

 Αληρλεπηέο εηζβνιέσλ θαη ππξθαγηάο γηα νηθίεο θαη εκπνξηθέο ηδηνθηεζίεο 

 πλδεδεκέλεο πξνζσπηθέο ζπζθεπέο κέηξεζεο παξακέηξσλ πγείαο 

 Παξαθνινχζεζε πξνζψπσλ, δψσλ ή αληηθεηκέλσλ 

 Έμππλε ππνδνκή πφιεσλ φπσο ιακπηήξεο δξφκνπ ή θάδνπο απνξξηκκάησλ 

 πλδεδεκέλεο βηνκεραληθέο ζπζθεπέο φπσο κεραλέο ζπγθφιιεζεο ή 

αεξνζπκπηεζηέο. 
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6. Τερλνινγίεο επηθνηλσλίαο ζηα Έμππλα Γίθηπα  

 
Έλα έμππλν δίθηπν, είλαη απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα παξνρήο θαη ειέγρνπ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ζην νπνίν νη ζπζθεπέο ή ηα "ηειηθά ζεκεία" πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ αξρή θαη θαηά κήθνο ηεο γξακκήο ξεχκαηνο, κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ 

ηνπο. 

Οη θνηλέο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζε απηέο ηηο ζπζθεπέο, κπνξεί λα είλαη εληνιέο 

γηα έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο, ζχλδεζε, απνζχλδεζε, ελεξγνπνίεζε, απελεξγνπνίεζε 

θαη αλάγλσζε δεδνκέλσλ. 

Οη ηερλνινγίεο επηθνηλσληψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλακεηάδνζε πιεξνθνξηψλ 

απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε ρξεζηκφηεηα θαη αληηζηξφθσο. 

Ζ πην βαζηθή κνξθή ηνπ έμππλνπ δηθηχνπ, κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δχν βαζηθνχο 

ηνκείο: Απηφκαηε αλάγλσζε κεηξεηψλ (AMR) θαη SCADA (επνπηηθφο έιεγρνο θαη 

απφθηεζε δεδνκέλσλ)/απηνκαηηζκνί δηαλνκήο (DA). 

Σν ζχζηεκα AMR, ζπιιέγεη δεδνκέλα θαηαλάισζεο θαη δηάγλσζεο απφ κεηξεηέο ζε 

ινγαξηαζκνχο κε αθξηβή ηηκνιφγεζε πειαηψλ θαη αλάιπζε ή αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ. 

Ο πειάηεο, απνθηά έηζη πξφζβαζε ζε δεδνκέλα ρξήζεο. 

Σα ζπζηήκαηα SCADA/DA, βνεζνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία κηαο πνιχ 

επηζπκεηήο θαη "αμηφπηζηεο" γξακκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Απηά ηα ζπζηήκαηα, κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ κεγαιχηεξε πεξηνρή κε 

εμνπιηζκφ πεδίνπ ζηελ κεηαθνξά θαη δηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη λα 

επηηξέςνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο λα κεηξήζνπλ ηάζε/ξεχκα θαζψο θαη 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ειέγρνπ ζην δίθηπφ ηνπ κέζσ απηφκαηεο ιήςεο απνθάζεσλ, 

απνηειεζκαηηθήο αλίρλεπζεο ζθαικάησλ θαη απνθαηάζηαζεο ηζρχνο. 

Αλ θαη ε βαζηθή κνξθή ηεο εθαξκνγήο ηνπ έμππλνπ δηθηχνπ δελ είλαη μεπεξαζκέλε 

ζήκεξα, κεηαμχ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ηνπ 2005, ε βηνκεραλία θαη ε ηερλνινγία 

κεηαθηλήζεθαλ απφ βαζηθέο ζε πην πξνεγκέλεο ιεηηνπξγίεο. 

Οη ακθίδξνκνη θαη πξαγκαηηθνί ρξφλνη είλαη νη βαζηθνί ππιψλεο πνπ αλαπηχζζνληαη. 

Βνεζεηηθά κέζα γηα πξνεγκέλε ππνδνκή κέηξεζεο (AMI), είλαη έλαο φξνο πνπ 

ππνδειψλεη απηνκαηνπνηεκέλε ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμχ ελφο έμππλνπ κεηξεηή 

θαη ελφο θέληξνπ δεδνκέλσλ ρξεζηκφηεηαο. 

AMR + ακθίδξνκε επηθνηλσλία + ηθαλφηεηα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ηζνχηαη κε AMI. 

Οκνίσο, ζηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηζρχνο καδί κε SCADA θαη DA, αλαπηχρζεθαλ 

πιήξεηο εθαξκνγέο έμππλσλ δηθηχσλ: δηαρείξηζε ηάζεο, απαηηήζεηο απφθξηζεο, 

έιεγρνο Direct Load, απνξξφθεζε απφ δηεζπαξκέλε παξαγσγή (DER) θιπ. 

Σν AMI, είλαη έλα ινγηθφ ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ηερλνινγίαο 

επηθνηλσληψλ έμππλνπ δηθηχνπ, θαζψο άιια ζηνηρεία ηνπ έμππλνπ δηθηχνπ θνηλήο 

σθειείαο ζα θαιπθζνχλ δηαξζξσηηθά κε ηερλνινγίεο AMI. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία, ζε έλα έμππλν δίθηπν απνηειείηαη απφ ηέζζεξα επίπεδα: 

 

 Οηθηαθφ δίθηπν 

 Έμππλνο κεηξεηήο 

 εκείν ζπγθέληξσζεο 

 Κέληξν δεδνκέλσλ βνεζεηηθψλ εθαξκνγψλ 
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Δηθόλα 6.1  Οη ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο ζε έλα έμππλν δίθηπν 

 

 

 

Οηθηαθό δίθηπν θαη έμππλε κέηξεζε 
 

Σν νηθηαθφ δίθηπν θαη ηα ζεκεία πξφζβαζεο έμππλνπ κεηξεηή ζπλδένληαη ζηελά. 

Ο φξνο νηθηαθφ δίθηπν δελ πεξηνξίδεηαη ζε έλα ζπίηη αιιά εθαξκφδεηαη ζε κηα ζηελή 

πεξηνρή. 

Σν νηθηαθφ δίθηπν, ειέγρεηαη απφ ην δίθηπν νηθηαθήο πεξηνρήο (HAN), ην νπνίν 

ζπλδέεη έμππλεο ζπζθεπέο, ειεθηξηθά νρήκαηα, απνζήθεπζε θαη γελλήηξηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε έλα ζεκείν πξφζβαζεο - έμππλν κεηξεηή. 

Έλαο έμππλνο κεηξεηήο είλαη ζε ζέζε λα δηαζχλδεεη ςεθηαθά. 

Οη ζπζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ απφ θνηλνχ, επηηξέπνπλ ηε δηαρείξηζε θνξηίνπ ζηηο 

ψξεο αηρκήο θαη ηνλ ζπλνιηθφ έιεγρν ηεο ελέξγεηαο. 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ κέγηζηνπ θνξηίνπ, απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα ζηελ αγνξά 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο πνπ ζπλδέεηαη κε απηφ. 

Σν ππφινηπν ηνπ ελεξγεηαθνχ ειέγρνπ, αλ θαη επηζπκεηφ λα επηηεπρζεί, δελ ζα 

επηθέξεη ην ίδην επίπεδν απαηηνχκελεο αμηνπηζηίαο. 



[71] 
 

Ζ πνζφηεηα ηεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ζε έλα θαζνξηζκέλν ζεκείν, ζα απνηειείηαη 

πηζαλφηαηα απφ έλαλ αξηζκφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ ζηηγκηαία ρξήζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο γηα θάζε ζπζθεπή, εθπεθξαζκέλε ζε βαη (W). 

Χο εθ ηνχηνπ, ε απαίηεζε εχξνπο δψλεο ζπλήζσο πέθηεη κεηαμχ 10kbps - 100 kbps 

αλά ζπζθεπή. 

Σν απαηηνχκελν εχξνο δψλεο, ζα κπνξνχζε λα απμεζεί εθζεηηθά γηα κεγάια θηίξηα 

γξαθείσλ, νπφηε ε επηιεγκέλε ηερλνινγία δηθηχσζεο πξέπεη λα θιηκαθσζεί. 

 

Οη ηερλνινγίεο ρακειήο θαηαλάισζεο, κηθξήο απφζηαζεο θαη θφζηνπο είλαη 

θαηάιιειεο γηα επηθνηλσλίεο εληφο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Τπάξρνπλ πνιιέο επηινγέο φπσο: 

 

 2.4 GHz Wi-Fi, πξσηφθνιιν αζχξκαηεο δηθηχσζεο 802.11 

 ZigBee (βαζηζκέλν ζην αζχξκαην πξφηππν IEEE 802.15.4) 

 IEEE 802.15.4g αζχξκαηα δίθηπα Smart Utility (SUN) 

 HomePlug (κηα κνξθή δηθηχσζεο δηθηχνπ κεηαθέξεη δεδνκέλα κέζσ ησλ 

πθηζηάκελσλ ειεθηξηθψλ θαισδίσλ) 

 

Ζ νκνηφκνξθε ηππνπνίεζε πνπ βαζίδεηαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ δηαδηθηχνπ (ΗΡ) 

ρξεζηκνπνηείηε επξέσο γηα ηηο εζσηεξηθέο επηθνηλσλίεο. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη νη εθαξκνγέο ζην ζπίηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

έμππλν δίθηπν. 

Μπνξνχλ επίζεο λα ππάξρνπλ, αλεμάξηεηα ρσξίο λα απνηεινχλ κέξνο ελφο έμππλνπ 

δηθηχνπ. 

Γηα παξάδεηγκα, νπνηνζδήπνηε έμππλνο ή κε κεηξεηήο κπνξεί λα ζπλδεζεί ζην HAN. 

Π.ρ. έλαο αηζζεηήξαο κε δπλαηφηεηα Wi-Fi, κπνξεί λα δηαβάζεη ηνλ παξαδνζηαθφ 

κεηξεηή θαη λα ζηείιεη ζε έλαλ δηαθνκηζηή ηζηνχ λα θηηάμεη πνιιά είδε ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή. 

Απηά ηα είδε εθαξκνγψλ, είηε ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ ππάξρνλ κεηξεηή είηε έλαλ 

έμππλν κεηξεηή θαη επηηξέπνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θαηαλαισηέο 

ρσξίο λα ρξεηάδνληαη ηερλνινγίεο επηθνηλσληψλ πέξαλ ησλ ήδε εγθαηεζηεκέλσλ ζε 

έλα ζπλεζηζκέλν νηθηαθφ δίθηπν. 

 

 

Σεκείν Σπγθέληξσζεο 

 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ έλα νηθηαθφ δίθηπν έσο έλα ζεκείν πξφζβαζεο, 

πξέπεη ηψξα λα δηαζρίζνπλ θαη λα θζάζνπλ ζε έλα ζεκείν ζπγθέληξσζεο σο κέξνο 

ηνπ έμππλνπ δηθηχνπ. 

Ζ κεηάβαζε δεδνκέλσλ είλαη πξάγκαηη ακθίδξνκε, σζηφζν, ν φγθνο ησλ δεδνκέλσλ 

απφ ην ζεκείν ζπγθέληξσζεο ζε κηα ζπζθεπή, ζα είλαη κηθξφηεξνο ζε ζχγθξηζε κε 

ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ θαηαλαισηή πνπ νδεγνχληαη ζην βνεζεηηθφ πξφγξακκα. 

Έλα ζεκείν ζπγθέληξσζεο, κπνξεί λα είλαη έλαο ππνζηαζκφο, κηα βνεζεηηθή 

ζπζθεπή φπσο κεηαζρεκαηηζηήο ή έλαο πχξγνο επηθνηλσλίαο. 

Οη απαηηήζεηο εχξνπο δψλεο, είλαη ζηελ πεξηνρή 10-100 kbps αλά ζπζθεπή απφ ην 

ζπίηη ή ην γξαθείν. 

Χζηφζν, αλ ηα ζεκεία δεδνκέλσλ ζε επίπεδν ζπζθεπήο ζε αληίζεζε κε νιφθιεξα 

νηθηαθά δεδνκέλα κεηαδίδνληαη ζην ζεκείν ζπγθέληξσζεο, ηφηε ε απαίηεζε εχξνπο 

δψλεο ζα απμάλεηαη. 
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Οη αξρηθέο ιχζεηο, βαζίζηεθαλ ζηελ επηθνηλσλία κέζσ γξακκήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο (PLC).  

Ζ PLC, κεηαδίδεη δεδνκέλα απφ ζπζθεπή/κεηξεηή ή εληνιή ζε ζπζθεπή/κεηξεηή 

κέζσ ππάξρνπζαο γξακκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Δίλαη νηθνλνκηθά απνδνηηθφ γηα επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, εηδηθά ζε πεξηνρέο 

ρακειήο ππθλφηεηαο, φπνπ ε αλάπηπμε αζχξκαηεο ηερλνινγίαο δελ είλαη βηψζηκε 

αιιά ππάξρεη ε γξακκή ηζρχνο. 

Ζ αλάπηπμε ηεο αζχξκαηεο ηερλνινγίαο, απνηειεί κηα ειθπζηηθή επηρεηξεκαηηθή 

πεξίπησζε φηαλ ην αθξηβφ θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ κπνξεί λα 

κνηξαζηεί . 

Ζ αλάπηπμε απνθιεηζηηθήο αζχξκαηεο ηερλνινγίαο ζε απνκαθξπζκέλεο 

εγθαηαζηάζεηο είλαη απαγνξεπηηθή ιφγσ ηνπ θφζηνπο. 

Αιιά, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε PLC είλαη επαίζζεηε ζηηο παξεκβνιέο θαη 

πξνζθέξεη εμαηξεηηθά ρακειφ εχξνο δψλεο, ιηγφηεξν απφ 20 kbps. 

Σν AMI, κε εληαηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, απαηηεί εχξνο 

δψλεο έσο 100 kbps αλά ζπζθεπή. 

ε πφιεηο κε πνιινχο θαηνίθνπο, νη εγθαηαζηάζεηο AMI ρξεζηκνπνηνχλ δίθηπν 

αζχξκαησλ δηθηχσλ 900 MHz γηα ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ. 

ε έλα δίθηπν αζχξκαησλ δηθηχσλ, ε ζχλδεζε κεηαμχ κεηξεηψλ θαη ηειηθψλ ζεκείσλ 

ζπιινγήο επηηπγράλεηαη κέζσ ελφο απνθιεηζηηθνχ δηθηχνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί κε 

εμνπζηνδνηεκέλν θάζκα ξαδηνζπρλνηήησλ, ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ε εηαηξεία ή έλαο 

ππεξγνιάβνο. 

Σν δίθηπν Stat, είλαη κηα άιιε αζχξκαηε ελαιιαθηηθή ιχζε. 

Υξεζηκνπνηεί ζηαζεξφ ζεκείν ζε δίθηπν πνιιαπιψλ ζεκείσλ RF, ρξεζηκνπνηψληαο 

αδεηνδνηεκέλνπο πχξνπο επηθνηλσλίαο θαη ξαδηνζπρλνηήησλ. 

Πεξηζζφηεξεο επξπδσληθέο επηθνηλσλίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ εχξνο δψλεο, φπσο ην 

IEEE 802.16e, ην θηλεηφ WiMAX, ην επξπδσληθφ PLC θαη νη θπςεινεηδείο 

ηερλνινγίεο λέαο γεληάο θαη νη δνξπθνξηθέο ηερλνινγίεο, είλαη κεξηθέο πηζαλέο 

επηινγέο. 

Με ηα απμαλφκελα δεδνκέλα θαη ηνλ κεγάιν ζφξπβν, ε απαίηεζε εχξνπο δψλεο ηείλεη 

λα απμάλεηαη. 

 

 

Κέληξν δεδνκέλσλ βνεζεηηθώλ εθαξκνγώλ 
 

Ζ ξνή πιεξνθνξηψλ απφ ηα ζεκεία ζπγθέληξσζεο ζην βνεζεηηθφ πξφγξακκα, 

ζπλήζσο ιεηηνπξγεί κέζσ ηδησηηθνχ δηθηχνπ. 

Γηαηίζεληαη δηάθνξεο ηερλνινγίεο: θαιψδην νπηηθψλ ηλψλ, θαιψδην T1, δίθηπα 

κηθξνθπκάησλ ή δίθηπα αζηέξα γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ απφ ηνλ δηαλνκέα πξνο 

ην βνεζεηηθφ πξφγξακκα. 

Οη εμειηγκέλεο εθαξκνγέο έμππλνπ δηθηχνπ πνπ ππνζηεξίδνπλ ακθίδξνκε θαη ζπρλή 

επηθνηλσλία, ρξεηάδνληαη εχξνο δψλεο ηνπιάρηζηνλ 500 kbps γηα ηελ απνζηνιή 

δεδνκέλσλ απφ έλα ζεκείν ζπγθέληξσζεο ζε έλα βνεζεηηθή εθαξκνγή. 

Δπί ηνπ παξφληνο, πνιιά δίθηπα AMI ππνζηεξίδνπλ δηαιείπνπζα ζπλδεζηκφηεηα κε 

βνεζεηηθέο εθαξκνγέο, ηα δεδνκέλα ζπγθεληξψλνληαη ζε έλαλ γεηηνληθφ θφκβν θαη 

απνζηέιινληαη πεξηνδηθά. 

Μπνξεί λα ρξεηαζηεί κεγαιχηεξν εχξνο δψλεο γηα ηελ ππνζηήξημε πεξηζζφηεξσλ 

ιεηηνπξγηψλ ή κεγαιχηεξεο ζχλδεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 
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6.1  Αξρηηεθηνληθή ηνπ δηθηύνπ επηθνηλσληώλ  

 
Ζ ππνδνκή επηθνηλσλίαο ζην έμππλν δίθηπν, πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηηο αλακελφκελεο 

ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο επίδνζεο. 

Καζψο ε ππνδνκή απηή ζπλδέεη έλα ηεξάζηην αξηζκφ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη 

δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξίπινθε επηθνηλσλία ηνπο, είλαη νξγαλσκέλε ζε κηα ηεξαξρηθή 

ππνδνκή κε δηαζπλδεδεκέλα επηκέξνπο ππνδίθηπα, ην θαζέλα απφ ηα νπνία είλαη 

ππεχζπλν γηα μερσξηζηή γεσγξαθηθή πεξηνρή. 

Γεληθά, ηα δίθηπα επηθνηλσληψλ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

δίθηπα WAN (Wide Area Networks), δίθηπα FAN (Field Area Networks) θαη δίθηπα 

HAN (Home Area Networks). 

 

Wide Area Networks 

 

Σα δίθηπα WAN, απνηεινχλ ηελ ξαρνθνθαιηά πνπ ζπλδέεη ηα θαηαλεκεκέλα, 

κηθξφηεξα δίθηπα πνπ εμππεξεηνχλ ηα ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε δηάθνξεο 

ζέζεηο. 

Όηαλ ηα θέληξα ειέγρνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ ηνπο ππνζηαζκνχο ή ηνπο ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο, νη κεηξήζεηο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο κεηαθέξνληαη ζηα θέληξα ειέγρνπ κέζσ ησλ δηθηχσλ WAN θαη θαηά ηελ 

αληίζηξνθε θαηεχζπλζε, ηα WAN αλαιακβάλνπλ ηε κεηαθνξά εληνιψλ απφ ηα 

θέληξα ειέγρνπ πξνο ηηο ζπζθεπέο. 

Γηα βέιηηζηε επίγλσζε ησλ ζπλζεθψλ ζε κηα επξεία πεξηνρή, νη θνξείο RTO 

(Regional Transmission Operator) ρξεηάδνληαη πνιιέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ. 

Ζ επίγλσζε απηή, επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ζηνπο ππνζηαζκνχο γξήγνξσλ, ρξνληθά 

ζθξαγηζκέλσλ θαη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ πιεξνθνξηψλ γηα ην ζχζηεκα, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο ειεθηξηθνχο αηζζεηήξεο (δειαδή ηηο κνλάδεο 

PMUs). 

Οη ζπζθεπέο PMU, θαηαγξάθνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην δηάλπζκα ηνπ ξεχκαηνο θαη ηεο 

ηάζεο κε ζπρλφηεηα δεηγκάησλ σο 60 Ζz. 

ηελ ζπλέρεηα, νη πιεξνθνξίεο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο (EMS) ζηα θέληξα ειέγρνπ γηα ηελ παξνρή βειηησκέλεο 

εθηίκεζεο, παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο. 

Σα δίθηπα WAN, επίζεο, ζπληεινχλ ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ IEDs θαη ησλ 

θέληξσλ ειέγρνπ. 

Οη έμππλεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, εγθαζίζηαληαη θαηά κήθνο ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο 

θαη ζηνπο ππνζηαζκνχο γηα λα θαηαγξάθνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηα ζπζηήκαηα 

SCADA θαη λα ελεξγνχλ βάζεη ησλ εληνιψλ ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο πνπ ζηέιλνπλ 

ηα θέληξα ειέγρνπ. 

Δπηπιένλ, γηα λα ππνζηεξηρζεί ζηα θέληξα ειέγρνπ ε ιήςε ησλ πςειήο ηαρχηεηαο 

δεδνκέλσλ απφ ηα ζηνηρεία PMU, απαηηείηαη έλα δίθηπν πςεινχ εχξνπο δψλεο. 

Δπί ηνπ παξφληνο, νη ππνζηαζκνί επηθνηλσλνχλ κε ηα θέληξα ειέγρνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο point-to-point ηειεθσληθέο ή κηθξνθπκαηηθέο δεχμεηο. 

Έηζη, ππφ ηελ απνπζία ελφο δηθηχνπ πςειήο ηαρχηεηαο, ηα ςεθηαθά δεδνκέλα απφ ηηο 

κνλάδεο PMU πεξηνξίδνληαη εληφο ησλ ππνζηαζκψλ θαη δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά απφ ηα θέληξα ειέγρνπ, γεγνλφο πνπ ππνγξακκίδεη 

ηελ αλάγθε ελφο πςεινχ εχξνπο δψλεο δηθηχνπ WAN ζην ζχζηεκα ηνπ έμππλνπ 

δηθηχνπ. 
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Field area networks 

 

Σα δίθηπα FAN, ζπληζηνχλ ηε κνλάδα επηθνηλσλίαο γηα ηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Οη ειεθηξνληθνί αηζζεηήξεο ζηα ηξνθνδνηηθά θαη ηνπο κεηαζρεκαηηζηέο ηεο 

δηαλνκήο, νη έμππλεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο (IEDs) ηθαλέο λα εθηεινχλ εληνιέο 

ειέγρνπ απφ ηα ζπζηήκαηα DMS, νη δηεζπαξκέλνη ελεξγεηαθνί πφξνη  

(DER) ζηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο, νη ζηαζκνί θφξηηζεο plug-in ειεθηξηθψλ νρεκάησλ 

(PEVs) θαη νη έμππλνη κεηξεηέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ πειαηψλ απνηεινχλ ηηο 

θχξηεο πεγέο πιεξνθνξηψλ πξνο παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν απφ ηα ζπζηήκαηα DMS 

ζηα θέληξα ειέγρνπ. 

Οη εθαξκνγέο ηνπ ζπζηήκαηνο ελέξγεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαλνκήο, ρξεζηκνπνηνχλ 

δίθηπα FAN γηα λα κνηξάδνληαη θαη λα αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο. 

Οη εθαξκνγέο απηέο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ είηε κε βάζε ηνλ ηνκέα, νπφηε 

είλαη απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο γξακκέο κεηαθνξάο, ηνπο αηζζεηήξεο, ηνπο 

ξπζκηζηέο ηάζεο είηε κε βάζε ηνπο θαηαλαισηέο, νπφηε ζρεηίδνληαη γεληθά κε ηνπο 

ηειηθνχο θαηαλαισηέο, φπσο ζπίηηα, θηήξηα, βηνκεραληθνχο ρξήζηεο θ.η.ι. 

Οη δπν θαηεγνξίεο εθαξκνγψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαλνκήο έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο θξίζηκεο απαηηήζεηο. 

Γηα παξάδεηγκα, νη εθαξκνγέο βαζηζκέλεο ζηνπο θαηαλαισηέο (ζε απηέο 

πεξηιακβάλνληαη ηα AMI, DR, LMS θ.ά.) απαηηνχλ ην δίθηπν επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ηεο επηρείξεζεο θνηλήο σθέιεηαο θαη ηνπ θαηαλαισηή λα είλαη επεθηάζηκν, θάηη πνπ 

ζα επέηξεπε ηελ πξνζζήθε πεξηζζφηεξσλ εθαξκνγψλ θαη θαηαλαισηψλ ζην κέιινλ, 

ελψ ε επαηζζεζία σο πξνο ην ρξφλν δελ είλαη κεγάιν ζέκα γηα απηέο. 

Απφ ηελ άιιε, νη βαζηζκέλεο ζηνλ ηνκέα εθαξκνγέο (πεξηιακβάλνληαη εθαξκνγέο 

SCADA θαη OMS, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ησλ DER, θ.ά.) είλαη πην επαίζζεηεο 

θχζεσο φζνλ αθνξά ην ρξφλν. 

Χο εθ ηνχηνπ, νη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα πηνζεηήζνπλ 

είηε αθηεξσκέλα δίθηπα επηθνηλσλίαο ζε θάζε θαηεγνξία εθαξκνγψλ, είηε έλα εληαίν 

θαη θνηλφρξεζην δίθηπν γηα ηηο δπν θαηεγνξίεο. 

Έλα θνηλφρξεζην δίθηπν, ζα ειαρηζηνπνηήζεη ην θφζηνο αλάπηπμεο, ελψ ηα 

μερσξηζηά δίθηπα έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο δπλαηφηεηαο επηθνηλσλίαο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ηεο πξφζζεηεο αζθάιεηαο. 

 

Home Area Networks 

 

Σα νηθηαθά δίθηπα απαηηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ θαηαλαισηή, γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

θαη ηνλ έιεγρν ησλ έμππλσλ ζπζθεπψλ ζην ρψξν ησλ πειαηψλ θαη γηα ηελ εθαξκνγή 

λέσλ ιεηηνπξγηψλ φπσο DR θαη AMI. 

Σα πξψηα HAN εκθαλίζηεθαλ πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 θαη άξρηζαλ λα 

εμαπιψλνληαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 2000 κε ηελ αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Πιένλ, κε ηελ εκθάληζε θαη αλάπηπμε ηνπ έμππλνπ δηθηχνπ, ηα de facto πξφηππα 

(Ethernet θαη 802.11 Wi-Fi) δηθηχσζεο HAN ζα πξέπεη λα αλακέλνπλ θαη λέεο 

αθίμεηο ζηνλ ηνκέα απηφ, κε ηηο θχξηεο δηαθνξέο ηνπο λα ζηξέθνληαη γχξσ απφ ηνπο 

ξπζκνχο δεδνκέλσλ θαη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

Σν δηαδίθηπν θαη νη ηερλνινγίεο γχξσ απφ απηφ αλαπηχρζεθαλ κε ζηφρν ηε κεηαθνξά 

κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ κέζσ ελφο δηθηχνπ ζε δηαθνπηφκελα, ζα ιέγακε, 

δηαζηήκαηα. 

Οη αλάγθεο ελφο έμππλνπ δηθηχνπ, φκσο, είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθέο, απαηηψληαο 

ζρεηηθά ρακειφ εχξνο δψλεο αιιά ηαθηηθή θαη αδηάιεηπηε επηθνηλσλία. 
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Δληφο ζπηηηνχ, γηα παξάδεηγκα, ζπζθεπέο φπσο ζεξκνζηάηεο, ζπζηήκαηα HVAC, 

ζπζηήκαηα νηθηαθνχ απηνκαηηζκνχ ή δηαρείξηζεο νηθηαθήο ελέξγεηαο, κεηξεηέο λεξνχ 

θαη κεηξεηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζα δηαζπλδένληαη θαη ζα επηθνηλσλνχλ, 

επηηξέπνληαο ζηνπο ηδηνθηήηεο λα αληηιακβάλνληαη θαη λα δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα 

ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

Οη ζπζθεπέο απηέο έρνπλ κηθξφηεξεο απαηηήζεηο εχξνπο δψλεο, αιιά πξνυπνζέηνπλ 

ηαθηηθή θαη ζπλερή ξνε δεδνκέλσλ. 

Γεληθά, ππάξρεη πιεζψξα πξνηχπσλ θαη πξσηνθφιισλ πνπ αληαγσλίδνληαη γηα ηελ 

θπξηαξρία ζηελ αγνξά ησλ έμππλσλ δηθηχσλ. 

Με ηφζεο πνιιέο ζπζθεπέο πνπ ρξεηάδεηαη λα ζπλδεζνχλ ζην δίθηπν, επαθίεηαη ζην 

ζπκθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ θαηαζθεπαζηψλ λα θαζνξίζεη ηα πην αμηφινγα 

απφ απηά θαη λα επηιέμεη φπνηα ππεξηεξνχλ σο πξνο ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ 

θιίκαθα νηθνλνκίαο θαη ηελ επθνιία πηνζέηεζεο. 

Με ηφζεο ζπζθεπέο πνπ αλακέλεηαη λα ελζσκαησζνχλ ζηα έμππλα δίθηπα, εχινγα 

ηίζεηαη ην εξψηεκα πψο πξφθεηηαη λα ζπλδεζνχλ. 

Φαίλεηαη λα ππάξρνπλ δπν δηαθνξεηηθέο ζθέςεηο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή HAN θαη ηνλ 

ηξφπν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηρείξεζε θνηλήο σθέιεηαο. 

Ζ πξψηε είλαη πσο ε επηρείξεζε, πνπ παξαδνζηαθά ειέγρεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

ειεθηξηθήο ππνδνκήο, αλ φρη νιφθιεξε, ζα είλαη ζε ζέζε λα ειέγρεη φιεο ηηο 

ζπζθεπέο εληφο ζπηηηνχ γηα λα δηαρεηξίδεηαη θαιχηεξα ην δίθηπν. 

Ζ δεχηεξε πξνβιέπεη πσο ε επηρείξεζε ζα έρεη πξφζβαζε ζε κία πχιε εληφο ζπηηηνχ 

αιιά ν θαηαλαισηήο ειέγρεη ηη ζπκβαίλεη κέζα ζην ζπίηη ή ην αλαζέηεη ζε ηξίηνπο. 

Απηή ε επηινγή είλαη πην βνιηθή γηαηί ηαηξηάδεη ηφζν ζηνπο θαηαλαισηέο, πνπ ζα 

ληψζνπλ άβνια λα κπνξεί ε επηρείξεζε λα ρεηξίδεηαη ηηο ζπζθεπέο κέζα ζην ίδην ηνπο 

ην ζπίηη, φζν θαη ζηνπο παξφρνπο θαη ηνπο θαηαζθεπαζηέο, πνπ αζρνινχληαη κε ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα. 

Σα πξφηππα γηα ηα δίθηπα HAN κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε ηξείο θαηεγνξίεο, απηά 

πνπ ρξεηάδνληαη λέα θαιψδηα, απηά πνπ δελ απαηηνχλ λέα θαιψδηα θαη ηα αζχξκαηα, 

κε θάζε θαηεγνξία λα έρεη πιενλεθηήκαηα αιιά θαη αδπλακίεο. 

ηελ ελζχξκαηε δηθηχσζε ην πιένλ δηαδεδνκέλν, θαη ρσξίο αληαγσληζκφ, πξφηππν 

είλαη ην Ethernet. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ππάξρνπζα θαισδίσζε αληί 

λα εγθαηαζηήζνπκε έλα λέν δίθηπν, νη επηινγέο πνπ ππάξρνπλ ζρεδφλ ζε θάζε ζπίηη 

είλαη νη ηειεθσληθέο γξακκέο θαη νη γξακκέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

Τπάξρνπλ πξφηππα θαη ηερλνινγίεο θαη γηα ηηο δπν πεξηπηψζεηο, αιιά δεδνκέλνπ φηη 

έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ έμππλνπ δηθηχνπ είλαη λα παξαθνινπζεί θαη λα 

ειαρηζηνπνηεί ηε ρξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε ρξήζε ησλ γξακκψλ ξεχκαηνο έρεη 

ην πξνβάδηζκα. 

Έλαο επηπιένλ ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη ε πεξηνξηζκέλε θάιπςε ησλ 

ηειεθσληθψλ γξακκψλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπηηηνχ. 

Σν HomePlug, είλαη ην πην δηαδεδνκέλν πξφηππν γηα επηθνηλσλία κέζσ ειεθηξηθψλ 

γξακκψλ, ην HomePNA ρξεζηκνπνηεί ηηο ηειεθσληθέο γξακκέο ή νκναμνληθά 

θαιψδηα, ελψ ην G.hn είλαη έλα ITU πξφηππν γηα δηθηχσζε κέζσ γξακκψλ ξεχκαηνο, 

ηειεθσληθψλ γξακκψλ ή νκναμνληθψλ θαισδίσλ, κε ξπζκνχο δεδνκέλσλ έσο 1Gbps. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, κεγάιν ελδηαθέξνλ θεξδίδεη ζπλερψο ε αζχξκαηε ζχλδεζε ησλ 

ζπζθεπψλ, κηα ηάζε πνπ αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί. 

Γπν απφ ηηο εμέρνπζεο αζχξκαηεο ηερλνινγίεο πνπ αληαγσλίδνληαη ζην ρψξν ησλ 

έμππλσλ δηθηχσλ είλαη ηα πξφηππα IEEE 802.11n (WiFi) θαη ην 802.15.4 (πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην ZigBee). 
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6.2  Δθαξκόζηκεο ηερλνινγίεο ζηα έμππλα δίθηπα 
 

Ζ εθαξκνγή ησλ δηάθνξσλ ηερλνινγηψλ γηα ηηο επηθνηλσλίεο ησλ έμππλσλ δηθηχσλ 

εμαξηάηαη, απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ θαη ηηο θαζνξηζκέλεο 

απαηηήζεηο. 

Μηθξέο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα εθκεηαιιεπζνχλ ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα ππάξρνληα θπςεισηά δίθηπα θαη λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε άιινπο ψζηε λα κεηψζνπλ ην θεθαιαηνπρηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο. 

Αληηζέησο, νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο είλαη ζε ζέζε λα θηηάμνπλ ην δηθφ ηνπο δίθηπν γηα 

λα απνθχγνπλ ηελ θνηλή ρξήζε εχξνπο δψλεο, κε ζηφρν λα έρνπλ κεγαιχηεξα θέξδε 

απφ ην επελδεδπκέλν θεθάιαην. 

Δπηπιένλ, νη γεσγξαθηθέο αλάγθεο, νη ζηφρνη ηνπ έξγνπ, νη εθαξκνγέο θαη νη 

ππεξεζίεο πνπ ζα δηαηίζεληαη ζηνπο θαηαλαισηέο ζα επεξεάζνπλ ηηο επηινγέο ησλ 

ηερλνινγηψλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ. 

 

 

6.2.1 Αζύξκαηεο Τερλνινγίεο (Wireless Technologies) 
 

Οη αζχξκαηεο ηερλνινγίεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο δηάθνξεο 

εθαξκνγέο ησλ έμππλσλ δηθηχσλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

 

WiMAX  

 

Ζ ηερλνινγία WiMAX, είλαη κέξνο ηεο ζεηξάο πξνηχπσλ 802.16 γηα δίθηπα WMAN. 

Κχξηνο ζηφρνο ηνπ WiMAX, είλαη λα επηηχρεη δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε παγθφζκην 

επίπεδν γηα κηθξνθπκαηηθή πξφζβαζε. 

Σν 2001, φηαλ εθδφζεθε ην πξψην ζρέδην ηνπ ΗΔΔΔ 802.16, φξηδε ην επξχ θάζκα ησλ 

10-66GHz γηα ηηο επηθνηλσλίεο. 

Καηφπηλ, δεκνζηεχηεθε έλα ππνζχλνιν ηνπ θάζκαηνο γηα δηαιεηηνπξγηθφηεηα. 

ηηο ζηαζεξέο επηθνηλσλίεο, αθηεξψζεθαλ νη δψλεο 3.5 θαη 5.8GHz, ελψ ζηηο θηλεηέο 

επηθνηλσλίεο αλαηέζεθαλ νη δψλεο 2.3, 2.5 θαη 3.5GHz. 

Σα θάζκαηα ησλ 2.3, 2.5, 3.5GHz είλαη αδεηνδνηεκέλα, ελψ ησλ 5.8GHz είλαη κε 

αδεηνδνηεκέλν. 

Σν WiMAX, παξέρεη ξπζκνχο δεδνκέλσλ κέρξη 70Mbps θαη απφζηαζε θάιπςεο σο 

48km. 

Χζηφζν, ε θάιπςε θαη ε ηαρχηεηα ηνπ δηθηχνπ είλαη κεγέζε αληηζηξφθσο αλάινγα ην 

έλα πξνο ην άιιν. 

Σα αδεηνδνηεκέλα θάζκαηα επηηξέπνπλ κεηάδνζε πςειφηεξεο ηζρχνο θαη ζε 

κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο, θάηη πνπ ηα θαζηζηά πην θαηάιιεια γηα επηθνηλσλίεο 

κεγάισλ απνζηάζεσλ.  

Μεξηθέο απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ έμππλσλ δηθηχσλ φπνπ ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην WiMAX είλαη: 1) αζχξκαηα απηφκαηα ζπζηήκαηα αλάγλσζεο 

κεηξεηψλ (WAMRS), 2) ηηκνιφγεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (Real-time Pricing), 3) 

αλίρλεπζε θαη απνθαηάζηαζε δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο.  

ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζεκεξηλήο ηερλνινγίαο WiMAX ζπκπεξηιακβάλνληαη ην 

κηθξφηεξν θφζηνο αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο, ε νκαιή επηθνηλσλία, νη πςεινί ξπζκνί 

κεηάδνζεο (σο ηα 75Mbps), ην επαξθέο εχξνο δψλεο θαη ε επεθηαζηκφηεηα. 
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Αζύξκαηα Τνπηθά Γίθηπα (Wireless LAN) 

 

Σα αζχξκαηα ηνπηθά δίθηπα (LAN), βαζηζκέλα ζην πξφηππν ΗΔΔΔ 802.11, παξέρνπλ 

εχξσζηε, πςειήο ηαρχηεηαο επηθνηλσλία ζεκείνπ-πξνο-ζεκείν (point-to-point) θαη 

ζεκείνπ-πξνο-πνιιαπιά ζεκεία (point-to-multipoint), ζε ξπζκνχο ησλ 1 θαη 2Μbps. 

ην πξφηππν απηφ πηνζεηήζεθε ηερλνινγία απισκέλνπ θάζκαηνο πνπ επηηξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ίδηα δψλε ζπρλνηήησλ απφ πνιινχο ρξήζηεο κε ειάρηζηε 

παξεκβνιή ζε άιινπο ρξήζηεο. 

Σν πξφηππν ΗΔΔΔ 802.11b, γλσζηφ επίζεο θαη σο Wi-Fi, πξνζθέξεη κέγηζην ξπζκφ 

δεδνκέλσλ ζηα 11Μbps θαη ιεηηνπξγεί ζηε δψλε ζπρλνηήησλ 2.4GHz κε 

δηακφξθσζε DSSS. 

Δπηπιένλ, πξφζθαηα δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο βαζηζκέλεο ζην IEEE 802.11a θαη 

802.11g κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ξπζκνχο κέρξη 54 Μbps. 

Σν IEEE 802.11a ιεηηνπξγεί ζηα 5.4GHz κε OFDM δηακφξθσζε θαη ην IEEE 

802.11g, γλσζηφ σο εληζρπκέλν WI-Fi, ιεηηνπξγεί ζηα 2,4GHz κε DSSS 

δηακφξθσζε. 

Σν IEEE 802.11n, βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία ΜΗΜΟ πξννξίδεηαη λα απμήζεη ηνπο 

ξπζκνχο κεηαθνξάο, θηάλνληαο ηα 600Mbps, ελψ ην IEEE 802.11i, γλσζηφ σο WPA-

2, εληζρχεη ηελ αζθάιεηα ζηα αζχξκαηα LAN ρξεζηκνπνηψληαο πξνεγκέλα πξφηππα 

θξππηνγξάθεζεο (AES). 

Ζ εθαξκνγή αζχξκαησλ LAN πιενλεθηεί ζε ζρέζε κε ηα ελζχξκαηα γηαηί είλαη 

εχθνιν λα εγθαηαζηαζνχλ, ιηγφηεξν αθξηβά θαη παξέρνπλ θηλεηηθφηεηα ησλ 

ζπζθεπψλ. 

Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο, φπσο ζηνλ απηνκαηηζκφ θαη 

ηελ πξνζηαζία ππνζηαζκψλ δηαλνκήο θαη ζηελ απεηθφληζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

δηεζπαξκέλσλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο απνκαθξπζκέλσλ, κηθξψλ 

ππνζηαζκψλ θαη DER, φπνπ νη απαηηήζεηο γηα ξπζκνχο κεηάδνζεο θαη αζχξκαηεο 

παξεκβνιέο είλαη ζπγθξηηηθά ρακειφηεξεο. 

 

 

Κπςεισηέο Δπηθνηλσλίεο (Cellular network Communication) 

 

Σν ππάξρνλ δίθηπν θπςεισηψλ επηθνηλσληψλ, είλαη κηα θαιή επηινγή ηφζν γηα ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο, 

φζν θαη κεηαμχ απνκαθξπζκέλσλ θφκβσλ. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή επηθνηλσληψλ, νη επηρεηξήζεηο 

απνθεχγνπλ ζεκαληηθφ θφζηνο θαη ρξφλν πνπ ζα απαηηνχληαλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο 

λέαο θαη απνθιεηζηηθήο ππνδνκήο. 

Οη 3G (3rd Generation) / 4G (4rd Generation) ηερλνινγίεο ιεηηνπξγνχλ ζην θάζκα 

824-894MHz/1900MHz, πνπ είλαη νη αδεηνδνηεκέλεο δψλεο ζπρλνηήησλ. 

Οη ξπζκνί κεηαθνξάο δεδνκέλσλ απηήο ηεο ηερλνινγίαο έρνπλ βειηησζεί ηειεπηαία, 

αιιά ε απφζηαζε θάιπςεο εμαξηάηαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο θπςεισηήο 

ππεξεζίαο. 

 

Ζ ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ απνηειείηαη απφ θπςέιεο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ κηα επξεία 

πεξηνρή θαη εμππεξεηνχληαη ε θαζεκία απφ ηνπιάρηζηνλ έλα αζχξκαην πνκπφ 

ρακειήο ηζρχνο, γλσζηφ σο ζηαζκφ βάζεο. 

Κάζε θπςέιε ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθφ ζχλνιν ζπρλνηήησλ απφ ηηο γεηηνληθέο ηεο, 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ε παξεκβνιή θαη λα παξέρεηαη εγγπεκέλν εχξνο δψλεο εληφο 

ησλ νξίσλ ηεο.  
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Όζνλ αθνξά ηα πιενλεθηήκαηα, ην ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη ηα θπςεισηά δίθηπα 

ππάξρνπλ ήδε. 

Έηζη, φπσο έρεη αλαθεξζεί, νη πάξνρνη δε ζα επηβαξπλζνχλ κε θφζηνο θαηαζθεπήο. 

Δπίζεο, παξέρεηαη επαξθέο εχξνο δψλεο γηα αξθεηέο απφ ηηο εθαξκνγέο, ελψ κε ηελ 

πξφζθαηε αλάπηπμε ζηηο 3G / 4G ηερλνινγίεο, ν ξπζκφο δεδνκέλσλ θαη ε πνηφηεηα 

ππεξεζίαο (QoS) βειηηψλνληαη πνιχ γξήγνξα.  

Απφ ηελ άιιε, κεξηθέο θξίζηκεο εθαξκνγέο ησλ έμππλσλ δηθηχσλ ρξεηάδνληαη 

αδηάιεηπηε δηαζεζηκφηεηα επηθνηλσληψλ. 

Χζηφζν, ην θπςεισηφ δίθηπν ζα ρξεζηκνπνηείηαη παξάιιεια θαη απφ ηελ αγνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπκθφξεζε ηνπ δηθηχνπ ή κείσζε 

ηεο επίδνζεο ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. 

Αθφκε, νη θπςεισηέο επηθνηλσλίεο είλαη πηζαλφλ αθαηάιιειεο γηα εθαξκνγέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε πνιιά δεδνκέλα θαη απαηηνχλ πνιχ κεγάιν εχξνο δψλεο. 

 

ZigBee 

 

Σν ZigBee είλαη κηα αμηφπηζηε, απνηειεζκαηηθή σο πξνο ην θφζηνο, αζχξκαηε 

ηερλνινγία επηθνηλσληψλ, ζρεηηθά ρακειή ζε θαηαλάισζε ηζρχνο, ξπζκνχο 

κεηάδνζεο δεδνκέλσλ, θφζηνο εθαξκνγήο θαη πνιππινθφηεηα. 

Δίλαη ηδαληθή ηερλνινγία γηα έμππλν θσηηζκφ, παξαθνινχζεζε ηεο ελέξγεηαο, 

νηθηαθφ απηνκαηηζκφ θιπ. 

Σν ZigBee θαη ην ZigBee (SEP), έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο ηα πην θαηάιιεια πξφηππα 

γηα εθαξκνγέο έμππλνπ δηθηχνπ ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα. 

Λεηηνπξγεί ζηε κε αδεηνδνηεκέλε δψλε ησλ 868MHz ζηελ Δπξψπε, 915MHz ζηελ 

Βφξεηα Ακεξηθή θαη 2.4GHz παγθνζκίσο. 

ηε δψλε ησλ 2.4GHz, πνπ ιεηηνπξγνχλ πην ζπρλά νη πνκπνδέθηεο, έρεη 16 θαλάιηα 

εχξνπο 5MΖz ην θαζέλα θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ OQPSK ηερληθή δηακφξθσζεο. 

Δπηιέγεηαη απηφ ην ζρήκα, πνπ είλαη κηα παξαιιαγή ηεο θιαζζηθήο QPSK, επεηδή 

απαηηεί ιηγφηεξε ηζρχ ζπγθξηηηθά κε παξφκνηα ζρέδηα δηακφξθσζεο, ελψ επηηπγράλεη 

ηελ ίδηα ή θαιχηεξε απφδνζε (throughput). 

Σν ZigBee πξνζθέξεη ξπζκνχο δεδνκέλσλ 20-250Kbps θαη θάιπςε 10-100m. 

Θεσξείηαη πνιχ θαιή επηινγή γηα κεηξήζεηο (metering) θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο θαη 

είλαη ηδαληθφ γηα εθαξκνγέο έμππλσλ δηθηχσλ ράξε ζηελ απιφηεηα, ηελ θηλεηηθφηεηα 

πνπ παξέρεη, ηελ επξσζηία, ηηο ρακειέο απαηηήζεηο εχξνπο δψλεο, ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζε κε αδεηνδνηεκέλν θάζκα θαη ηελ επθνιία εθαξκνγήο ηνπ. 

Τπάξρνπλ, φκσο, θάπνηνη πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε ηνπ ZigBee ζε πξαθηηθέο 

εθαξκνγέο, φπσο νη κηθξέο ηθαλφηεηεο επεμεξγαζίαο, ην κηθξφ κέγεζνο κλήκεο, νη 

κηθξέο απαηηήζεηο θαζπζηέξεζεο θαη νη παξεκβνιέο απφ άιιεο ζπζθεπέο πνπ 

κνηξάδνληαη ην ίδην κέζν κεηάδνζεο. 

 

Αζύξκαηα Γίθηπα Πιέγκαηνο (Wireless Mesh Networks – WMN) 

 

Έλα δίθηπν πιέγκαηνο (mesh network), είλαη έλα επέιηθην δίθηπν απνηεινχκελν απφ 

κηα νκάδα θφκβσλ, φπνπ λένη θφκβνη κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ νκάδα θαη θάζε 

θφκβνο κπνξεί λα δξάζεη σο αλεμάξηεηνο δξνκνινγεηήο. 

Σα WMN, ζπρλά απνηεινχληαη απφ πειάηεο πιέγκαηνο (mesh clients), δξνκνινγεηέο 

πιέγκαηνο (mesh routers) θαη πχιεο. 

Οη πειάηεο είλαη ζπρλά θνξεηνί ππνινγηζηέο, θηλεηά ηειέθσλα θαη άιιεο αζχξκαηεο 

ζπζθεπέο, ελψ νη δξνκνινγεηέο πιέγκαηνο πξνσζνχλ θίλεζε απφ θαη πξνο ηηο πχιεο, 

νη νπνίεο κπνξνχλ, αιιά δελ είλαη απαξαίηεην, λα είλαη ζπλδεδεκέλεο ζην δηαδίθηπν. 
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Ζ πεξηνρή θάιπςεο ησλ ξαδηνθφκβσλ, πνπ ιεηηνπξγεί σο έλα εληαίν δίθηπν, θαιείηαη 

κεξηθέο θνξέο ζχλλεθν πιέγκαηνο. 

Σα δίθηπα απηά είλαη αμηφπηζηα θαη πξνζθέξνπλ πιενλαζκφ. 

Απηνχ ηνπ είδνπο ηα δίθηπα έρνπλ, επίζεο, ηελ ηδηφηεηα ηεο απηφ-ζεξαπείαο, πνπ 

επηηξέπεη ζηα ζήκαηα επηθνηλσληψλ λα βξίζθνπλ ελαιιαθηηθή δηαδξνκή κέζσ ησλ 

ελεξγψλ θφκβσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε θφκβνο εγθαηαιείςεη ην δίθηπν. 

Σα αζχξκαηα δίθηπα πιέγκαηνο θαη ηα δίθηπα ρακειήο ηζρχνο θαη ρακεινχ ξπζκνχ   

(LPLR), παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηθνηλσληαθή ππνδνκή ησλ έμππλσλ 

δηθηχσλ. 

Σα WMN, αξρηθά ζρεδηαζκέλα γηα επηθνηλσλία ζε επίπεδν θνηλφηεηαο ή γεηηνληάο, 

ζεσξνχληαη κία απφ ηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεγγίζεηο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηα έμππλα 

δίθηπα. 

Βαζίδνληαη θπξίσο ζην πξφηππν ΗΔΔΔ 802.11 γηα λα παξέρνπλ αμηφπηζηε θαη 

νηθνλνκηθά απνδνηηθή δηθηχσζε πιέγκαηνο, κε εχθνιε εγθαηάζηαζε θαη εθαξκνγή 

θαη απνηεινχλ κηα πξνζηηή επέλδπζε. 

Μπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη απνδνηηθά εθαξκνγέο ησλ έμππλσλ δηθηχσλ, ηαπηφρξνλα 

κε άιιεο ρξήζεηο πνπ δελ αθνξνχλ έμππλα δίθηπα. 

Απφ ηελ άιιε, ηα LPLR δίθηπα εθαξκφδνπλ, γεληθά, ην πξφηππν ΗΔΔΔ 802.15.4 θαη 

απνηεινχληαη απφ πνιπάξηζκεο ζπζθεπέο, νη νπνίεο είλαη βαζηζκέλεο ζε αηζζεηήξεο. 

 

Γνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο 

 

Οη δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο είλαη κηα θαιή ιχζε γηα ηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν θαη 

ηελ παξαθνινχζεζε, αθνχ παξέρνπλ παγθφζκηα θάιπςε θαη γξήγνξε εγθαηάζηαζε. 

ε νξηζκέλα ζελάξηα φπνπ δελ ππάξρεη ππνδνκή επηθνηλσλίαο, ηδηαίηεξα ζε 

απνκαθξπζκέλνπο ππνζηαζκνχο θαη παξαγσγή, νη δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο είλαη 

κηα νηθνλνκηθά απνδνηηθή ιχζε. 

Σέηνηνπ είδνπο επηθνηλσλία κπνξεί εχθνια λα εγθαηαζηαζεί θαη απαηηεί κφλν ηελ 

απφθηεζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ δνξπθνξηθήο επηθνηλσλίαο. 

Δδψ αο ζεκεησζεί φηη νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο έρνπλ ήδε 

εγθαηαζηήζεη ηέηνηνλ εμνπιηζκφ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αγξνηηθψλ 

ππνζηαζκψλ. 

Δπηπιένλ, κηα απνθιεηζηηθά επίγεηα αξρηηεθηνληθή είλαη επάισηε ζε θαηαζηξνθέο ή 

βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο. 

Καηά ζπλέπεηα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αζθαιήο ιεηηνπξγία θαη ε παξάδνζε 

ηεο θξίζηκεο θίλεζεο δεδνκέλσλ ζε πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθψλ ή βιαβψλ ηνπ 

επίγεηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσληψλ, νη δνξπθφξνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

εθεδξηθφ ζχζηεκα γηα ηα ππάξρνληα δίθηπα επηθνηλσληψλ. 

Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζνχλ θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ δνξπθνξηθψλ 

επηθνηλσληψλ, θαζψο ππάξρνπλ δπν ζεκαληηθέο αδπλακίεο. 

Πξψηνλ, έλα δνξπθνξηθφ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο έρεη ζεκαληηθά πςειφηεξε 

θαζπζηέξεζε απφ απηή ελφο επίγεηνπ ζπζηήκαηνο. 

Απηφ θαζηζηά θάπνηα πξσηφθνιια π.ρ. TCP, ηα νπνία είραλ αξρηθά ζρεδηαζηεί γηα 

επίγεηα επηθνηλσλία, αθαηάιιεια γηα ηηο δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο. 

Γεχηεξνλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο δνξπθνξηθνχ θαλαιηνχ πνηθίιινπλ αλάινγα κε 

ηελ επίδξαζε ηεο εμαζζέλεζεο θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Απηή ε ηδηφηεηα κπνξεί λα κεηψζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επίδνζε νιφθιεξνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο. 

 

 



[80] 
 

Γηάθνξεο αζύξκαηεο ηερλνινγίεο 

 

 Mobile Broadband Wireless Access (MBWA) 

 Φεθηαθή Σερλνινγία Μηθξνθπκάησλ (Digital Microwave Technology) 

 Διεχζεξνπ ρψξνπ νπηηθή επηθνηλσλία (Free-space optical communication) 

 Bluetooth 

 

 

6.2.2 Δλζύξκαηεο Τερλνινγίεο (Wired Technologies) 
 

Οη ελζχξκαηεο ηερλνινγίεο, φπσο νη νπηηθέο ίλεο θαη ην BPL, κπνξεί λα πξνηηκεζνχλ 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο φηαλ είλαη ήδε δηαζέζηκεο ζηηο 

εμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο θαη φηαλ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο 

επίδνζεο. 

Βέβαηα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή επηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ 

θαη αθηεξσκέλα θαιψδηα πνπ είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηηο ειεθηξηθέο γξακκέο. 

Απηά ηα εηδηθά αθηεξσκέλα δίθηπα απαηηνχλ επηπιένλ επέλδπζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ησλ θαισδίσλ , αιιά κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα θαη 

κηθξφηεξε θαζπζηέξεζε γηα ηελ επηθνηλσλία. 

Αλάινγα κε ην κέζν κεηάδνζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ηα ελζχξκαηα δίθηπα 

πεξηιακβάλνπλ ηα SONET/SDH, Ethernet, DSL θαη νκναμνληθνχ θαισδίνπ δίθηπα 

πξφζβαζεο. 

Σν DSL θαη ηα νκναμνληθά θαιψδηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν. 

Ζ πξνο ην παξφλ δηαζέζηκε ηερλνινγία, επηηξέπεη ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ κέζσ DSL 

θαη νκναμνληθψλ θαισδίσλ κε ξπζκφ σο 10Mbps. 

Οη ηερλνινγίεο νπηηθψλ ηλψλ θαη νπηηθψλ δηθηχσλ, φπσο ε επφκελεο γεληά 

SONET/SDH, είλαη ηθαλέο λα παξέρνπλ δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο δεδνκέλσλ ζηα 

επίπεδα πξφζβαζεο, ζπγθέληξσζεο θαη ππξήλα, νη νπνίνη θπκαίλνληαη κεηαμχ 

155Mbps θαη 160Gbps. 

Πξνζθέξνπλ πιαηθφξκεο πνπ παξέρνπλ πνιιαπιέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο 

ππνζηεξίδνπλ εθαξκνγέο ΗΡ θαη Ethernet. 

Χο απνηέιεζκα ηεο απιφηεηαο ηνπ Ethernet θαη ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπ ζρεηηθά κε 

ην θφζηνο, ε πηνζέηεζε ηνπ ΗΡ κε ΜPLS γηα ηελ επίηεπμε κεηαθνξάο πάλσ απφ 

SONET/SDH ζηα ππάξρνληα δίθηπα κεηαγσγήο παθέησλ (γλσζηά σο carrier 

Ethernet) ζα εληζρχζεη ηελ αμηνπηζηία, ηελ πνηφηεηα ππεξεζίαο θαη ηελ αζθάιεηα γηα 

ηηο θξίζηκεο εθαξκνγέο ησλ έμππλσλ δηθηχσλ. 

Σν Ethernet είλαη ζήκεξα ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ηαρχηεηεο ελφο Gbps ζην Gigabit 

Ethernet (GbE) θαη 10 Gbps ζην 10GbE. 

Σα αλαδπφκελα 40GbE/100GbE κε άθζνλε ρσξεηηθφηεηα, ζα είλαη επσθειή γηα ηε 

ζπλνιηθή θίλεζε δεδνκέλσλ ζην έμππλν δίθηπν. 

Οκνίσο, ηα Ethernet θαη Gigabit παζεηηθά νπηηθά δίθηπα (ΔΡΟΝ/GPON) 

ρξεζηκνπνηνχλ νπηηθέο-ειεθηξηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ παξνρή επαξθνχο 

ρσξεηηθφηεηαο γηα ηελ παξάδνζε κεγάισλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη πςειήο ηαρχηεηαο 

κεηάδνζε ζηα δίθηπα πξφζβαζεο. 

Δθκεηαιιεχνληαη ηελ πνιππιεμία δηαίξεζεο κήθνπο θχκαηνο (WDM). 

H ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κεθψλ θχκαηνο, ηφζν γηα ηελ θίλεζε αλφδνπ (upstream) φζν 

θαη θαζφδνπ (downstream), επηηξέπεη κεγάιε επειημία ζηε δξνκνιφγεζε θαη 

κεηαγσγή νπηηθψλ ζεκάησλ. 
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Powerline Communication (PLC) 

 

O ζθνπφο ηεο ηερληθήο απηήο ήηαλ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ειεθηξηθέο γξακκέο 

κεηαθνξάο σο επηθνηλσληαθφ κέζν ψζηε λα παξέρεη έλα δίθηπν επηθνηλσληψλ φπσο ην 

δηαδίθηπν, αιιά ηαπηφρξνλα λα ππνζηεξίδεη ηηο θιαζζηθέο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε δηαλνκή ελέξγεηαο, π.ρ. έιεγρν θνξηίνπ θαη απνκαθξπζκέλε αλάγλσζε 

κεηξεηψλ. 

Ζ ηερλνινγία PLC, ζηελ νπνία ζα αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα ζην επφκελν θεθάιαην, 

νπζηαζηηθά πεξηιακβάλεη ην δίθηπν κεηαθνξάο κέζεο ηάζεο (ΜΣ) θαζψο θαη ην 

δίθηπν δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο (ΥΣ). 

Οη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην PLC είλαη θπξίσο ζηελνχ εχξνπο δψλεο 

(narrowband -NB) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ρακειέο ζπρλφηεηεο (κεξηθά kHz) θαη 

επξπδσληθέο  πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε πςειέο ζπρλφηεηεο (εθαηνληάδεο MHz). 

Σα ζήκαηα δεδνκέλσλ κεηαδίδνληαη κε πςειή ηαρχηεηα (2-3Mbps) κέζσ ηνπ PLC. 

ε έλα ηππηθφ PLC δίθηπν, νη έμππλνη κεηξεηέο ζπλδένληαη ζην ζπγθεληξσηή 

δεδνκέλσλ κέζσ ειεθηξηθψλ γξακκψλ κεηαθνξάο θαη ηα δεδνκέλα κεηαθέξνληαη ζην 

θέληξν δεδνκέλσλ κε ηερλνινγίεο θπςεισηψλ δηθηχσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, νπνηαδήπνηε ειεθηξηθή ζπζθεπή, φπσο έλαο έμππλνο κεηξεηήο κε 

βάζε πνκπνδέθηε, κπνξεί λα ζπλδεζεί ζηε γξακκή κεηαθνξάο θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα λα κεηαθέξεη ηα δεδνκέλα ησλ κεηξήζεσλ ζε κηα θεληξηθή ηνπνζεζία. 

Σν PLC, κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα ππνζρφκελε ηερλνινγία γηα ηηο εθαξκνγέο ησλ 

έμππλσλ δηθηχσλ εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ππάξρνπζα ππνδνκή κεηψλεη ην 

θφζηνο εγθαηάζηαζεο κηαο επηθνηλσληαθήο ππνδνκήο. 

Οη πξνζπάζεηεο πξνηππνπνίεζεο ζηα PLC δίθηπα, ε απνδνηηθφηεηα σο πξνο ην 

θφζηνο, ε παξνπζία ηνπο παληνχ θαη ε επξέσο δηαζέζηκε ππνδνκή ησλ PLC είλαη νη 

ιφγνη πνπ ην θάλνπλ δπλαηφ θαη δεκνθηιέο. 

Βέβαηα, ην ζηνηρείν ηεο αζθάιεηαο είλαη θξίζηκν. 

Ζ εκπηζηεπηηθφηεηα, ν έιεγρνο ηαπηφηεηαο-απζεληηθφηεηαο, ε αθεξαηφηεηα, ε 

παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε είλαη κεξηθά απφ ηα θξίζηκα ζέκαηα ζηηο επηθνηλσλίεο ησλ 

έμππλσλ δηθηχσλ. 

 

Digital Subscriber Lines (DSL) 

 

Πξφθεηηαη γηα κηα ηερλνινγία πςειήο ηαρχηεηαο κεηαθνξάο ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα θαιψδηα ηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ. 

Ζ ήδε ππάξρνπζα ππνδνκή ησλ DSL γξακκψλ κεηψλεη ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο. 

Έηζη, πνιιέο επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ ην DSL γηα ηα έξγα ησλ έμππλσλ δηθηχσλ ηνπο. 

Χζηφζν, ε απφδνζε (throughput) ηεο DSL ζχλδεζεο εμαξηάηαη απφ ην πφζν καθξηά 

είλαη ν ζπλδξνκεηήο απφ ην ηειεθσληθφ θέληξν πνπ ηνλ εμππεξεηεί θαη θάηη ηέηνην 

δπζθνιεχεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο επίδνζεο ηεο DSL ηερλνινγίαο. 

Ζ επξεία δηαζεζηκφηεηα, ην ρακειφ θφζηνο θαη ε πςεινχ εχξνπο κεηάδνζε 

δεδνκέλσλ απνηεινχλ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ιφγνπο πνπ ζέηνπλ ην DSL ζηηο πξψηεο 

ζέζεηο ησλ ππνςήθησλ ηερλνινγηψλ γηα ηνπο παξφρνπο ειεθηξηζκνχ ζηελ εθαξκνγή 

ηεο ηδέαο ησλ έμππλσλ δηθηχσλ. 

Απφ ηελ άιιε, ε αμηνπηζηία θαη ν πηζαλφο ρξφλνο κε-ιεηηνπξγίαο ηεο DSL 

ηερλνινγίαο πηζαλφλ λα κελ είλαη απνδεθηνί γηα θξίζηκεο εθαξκνγέο. 

Ζ εμάξηεζε απφ ηελ απφζηαζε θαη ε έιιεηςε πξνηππνπνίεζεο κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ επηπιένλ πξνβιήκαηα. 
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Σα επηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε DSL απαηηνχλ ηελ εγθαηάζηαζε θαη 

ηαθηηθή ζπληήξεζε θαισδίσλ θαη ζπλεπψο δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο εμαηηίαο ηνπ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο θαζνξηζκέλεο ππνδνκήο γηα 

πεξηνρέο ρακειήο ππθλφηεηαο. 

 

Optical fiber 

 

Μηα νπηηθή ίλα είλαη κηα εχθακπηε, δηαθαλήο ίλα θαηαζθεπαζκέλε απφ γπαιί ή 

πιαζηηθφ κε δηάκεηξν ειαθξψο παρχηεξν απφ εθείλε κηαο αλζξψπηλεο ηξίραο. 

Οη νπηηθέο ίλεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα σο κέζν κεηάδνζεο ηνπ θσηφο κεηαμχ 

ησλ δχν άθξσλ ηεο ίλαο θαη βξίζθνπλ επξεία ρξήζε ζηηο νπηηθέο επηθνηλσλίεο κε 

νπηηθέο ίλεο, φπνπ επηηξέπνπλ ηε κεηάδνζε ζε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο θαη ζε 

πςειφηεξα εχξε δψλεο (ηαρχηεηεο δεδνκέλσλ) απφ ηα απιά θαιψδηα. 

Οη ίλεο, ρξεζηκνπνηνχληαη αληί ησλ θαισδίσλ επεηδή ηα ζήκαηα ηαμηδεχνπλ καδί ηνπο 

κε ιηγφηεξεο απψιεηεο. 

Δπηπιένλ, είλαη αλζεθηηθέο ζηηο ειεθηξνκαγλεηηθέο παξεκβνιέο, έλα πξφβιεκα ην 

νπνίν ζηα θαιψδηα πθίζηαληαη ππεξβνιηθά. 

Υξεζηκνπνηνχληαη επίζεο, γηα θσηηζκφ θαη απεηθφληζε θαη ζπρλά ηπιίγνληαη ζε 

δέζκεο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα κεηαθέξνπλ θσηηζκφ ή 

εηθφλεο απφ πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ελφο νπηηθνχ πεδίνπ. 

Δηδηθά ζρεδηαζκέλεο νπηηθέο ίλεο, ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο γηα δηάθνξεο άιιεο 

εθαξκνγέο, νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο είλαη αηζζεηήξεο νπηηθψλ ηλψλ θαη ιέηδεξ ηλψλ. 

Σα πιενλεθηήκαηα ησλ νπηηθψλ ηλψλ ζε ζρέζε κε ηα θαιψδηα ραιθνχ είλαη ηα εμήο: 

 

 Μεγάιν εχξνο δψλεο: Μηα εληαία νπηηθή ίλα κπνξεί λα κεηαθέξεη πάλσ απφ 

3.000.000 θσλεηηθέο θιήζεηο πιήξνπο ακθίδξνκεο ή 90.000 ηειενπηηθά 

θαλάιηα. 

 Αλζεθηηθφηεηα ζηηο ειεθηξνκαγλεηηθέο παξεκβνιέο: Ζ κεηάδνζε ηνπ θσηφο 

κέζσ ησλ νπηηθψλ ηλψλ δελ επεξεάδεηαη απφ άιιεο ειεθηξνκαγλεηηθέο 

αθηηλνβνιίεο πνπ βξίζθνληαη θνληά. 

Ζ νπηηθή ίλα, είλαη ειεθηξηθά κε αγψγηκε, επνκέλσο δελ ελεξγεί σο θεξαία 

γηα ηελ αλίρλεπζε ειεθηξνκαγλεηηθψλ ζεκάησλ. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ηαμηδεχνπλ κέζα ζηελ νπηηθή ίλα, είλαη αλζεθηηθέο ζε 

ειεθηξνκαγλεηηθέο παξεκβνιέο, αθφκε θαη ειεθηξνκαγλεηηθνχο παικνχο πνπ 

παξάγνληαη απφ ππξεληθέο ζπζθεπέο. 

 Υακειή απψιεηα εμαζζέλεζεο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο: Ζ απψιεηα 

εμαζζέληζεο κπνξεί λα είλαη ηφζν ρακειή φζν 0,2 dB / km ζε θαιψδηα 

νπηηθψλ ηλψλ, επηηξέπνληαο ηε κεηάδνζε ζε κεγάιεο απνζηάζεηο ρσξίο ηελ 

αλάγθε επαλαιήςεσλ. 

 Ζιεθηξηθή απνκφλσζε: Οη νπηηθέο ίλεο δελ είλαη αγψγηκεο ειεθηξηθά, 

απνηξέπνληαο ηα πξνβιήκαηα κε ηνπο βξφρνπο γείσζεο θαη ηε δηεμαγσγή 

θεξαπλνχ. Οη νπηηθέο ίλεο κπνξνχλ λα αξζξσζνχλ ζε πφινπο παξάιιεια κε 

θαιψδηα πςειήο ηάζεο. 

 Τιηθφ θφζηνο θαη πξφιεςε θινπήο: Σα ζπκβαηηθά θαισδηαθά ζπζηήκαηα 

ρξεζηκνπνηνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο ραιθνχ. Οη παγθφζκηεο ηηκέο ραιθνχ 

γλψξηζαλ κηα έθξεμε ζηε δεθαεηία ηνπ 2000 θαη ν ραιθφο ππήξμε ζηφρνο ηεο 

θινπήο κεηάιισλ. 

 Αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαβηβάδνληαη ζην θαιψδην: Ο ραιθφο 

κπνξεί λα ηξαβερηεί κε ειάρηζηεο πηζαλφηεηεο αλίρλεπζεο. 
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7. Δπηθνηλσλία κέζσ γξακκήο ξεύκαηνο - Power Line 

Communication (PLC) 
 

Ζ επηθνηλσλία κέζσ γξακκήο ξεχκαηνο (PLC), κεηαθέξεη δεδνκέλα ζε έλαλ αγσγφ ν 

νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ηαπηφρξνλα γηα ηε κεηαθνξά ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο ή 

γηα δηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνπο θαηαλαισηέο. 

Γηα δηάθνξεο εθαξκνγέο, απαηηείηαη κηα επξεία γθάκα ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο 

γξακκήο ηζρχνο, πνπ θπκαίλνληαη απφ ηνλ απηνκαηηζκφ ζην ζπίηη κέρξη ηελ 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, ε νπνία θαιείηαη ζπρλά επξπδσληθή γξακκή κεηαθνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (BPL). 

Οη πεξηζζφηεξεο ηερλνινγίεο PLC πεξηνξίδνληαη ζε έλα είδνο θαισδίσλ (φπσο 

θαισδηψζεηο εγθαηαζηάζεσλ εληφο ελφο θηηξίνπ), αιιά κεξηθέο κπνξνχλ λα 

δηαζρίζνπλ κεηαμχ δχν επηπέδσλ (γηα παξάδεηγκα, ηφζν ην δίθηπν δηαλνκήο φζν θαη ε 

θαισδίσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ). 

Σππηθά, νη κεηαζρεκαηηζηέο εκπνδίδνπλ ηελ δηάδνζε ηνπ ζήκαηνο, ην νπνίν απαηηεί 

πνιιαπιέο ηερλνινγίεο γηα λα ζρεκαηίζνπλ πνιχ κεγάια δίθηπα. 

Γηάθνξνη ξπζκνί δεδνκέλσλ θαη ζπρλφηεηεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

Οξηζκέλα δχζθνια ηερληθά πξνβιήκαηα, είλαη θνηλά κεηαμχ ηεο αζχξκαηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ειεθηξηθήο γξακκήο, ηδίσο εθείλσλ ησλ 

ξαδηνζήκαησλ επξένο θάζκαηνο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε έλα πνιπζχρλαζην πεξηβάιινλ.  

 

Σα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο κέζσ γξακκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ιεηηνπξγνχλ 

πξνζζέηνληαο έλα δηακνξθσκέλν ζήκα θνξέα ζην ζχζηεκα θαισδίσζεο. 

Οη δηαθνξεηηθνί ηχπνη απηήο ηεο επηθνηλσλίαο, ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο δψλεο 

ζπρλνηήησλ. 

Γεδνκέλνπ φηη ην ζχζηεκα δηαλνκήο πξννξηδφηαλ αξρηθά γηα κεηάδνζε ηζρχνο 

ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο ζε ηππηθέο ζπρλφηεηεο 50 ή 60 Hz, ηα θπθιψκαηα 

θαισδίσλ ηζρχνο έρνπλ πεξηνξηζκέλε κφλν δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνπλ πςειφηεξεο 

ζπρλφηεηεο. 

Σν πξφβιεκα ηεο δηάδνζεο είλαη έλαο πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα θάζε ηχπν 

επηθνηλσληψλ κέζσ ειεθηξηθήο γξακκήο. 

Σν θχξην δήηεκα πνπ θαζνξίδεη ηηο ζπρλφηεηεο ηεο επηθνηλσλίαο κέζσ γξακκψλ 

ξεχκαηνο, είλαη νη λφκνη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ παξεκβνιψλ ζηηο ξαδηνθσληθέο 

ππεξεζίεο. 

Πνιιέο ρψξεο, ξπζκίδνπλ ηηο αζφξπβεο ελζχξκαηεο εθπνκπέο ζαλ λα ήηαλ 

ξαδηνπνκπνί. 

Απηέο νη δηθαηνδνζίεο, απαηηνχλ ζπλήζσο κε εμνπζηνδνηεκέλεο ρξήζεηο λα είλαη 

θάησ απφ 500 KHz ή ζε κε αδεηνδνηεκέλεο ξαδηνθσληθέο δψλεο. 

Οξηζκέλεο δηθαηνδνζίεο (φπσο ζηελ ΔΔ) ξπζκίδνπλ πεξαηηέξσ ηηο κεηαδφζεηο 

θαισδίσλ. 

Οη ΖΠΑ, είλαη κηα αμηνζεκείσηε εμαίξεζε, επηηξέπνληαο ζήκαηα επξείαο δψλεο 

πεξηνξηζκέλεο ηζρχνο λα εηζάγνληαη ζε αδηάιεηπηε θαισδίσζε, αξθεί ε θαισδίσζε 

λα κελ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα δηαδίδεη ξαδηνθχκαηα ζε ειεχζεξν ρψξν. 

Σα πνζνζηά δεδνκέλσλ θαη ηα φξηα απφζηαζεο πνηθίιινπλ επξέσο ζε πνιιά πξφηππα 

επηθνηλσλίαο γξακκήο ηζρχνο. 

Οη θνξείο ρακειήο ζπρλφηεηαο (πεξίπνπ 100-200 kHz) πνπ είλαη εληππσκέλνη ζε 

γξακκέο κεηαθνξάο πςειήο ηάζεο κπνξνχλ λα θέξνπλ έλα ή δχν αλαινγηθά 

θπθιψκαηα θσλήο ή θπθιψκαηα ηειεκεηξίαο θαη ειέγρνπ κε ηζνδχλακν ξπζκφ 

δεδνκέλσλ κεξηθψλ εθαηνληάδσλ δπαδηθψλ ςεθίσλ αλά δεπηεξφιεπην. 
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Χζηφζν, απηά ηα θπθιψκαηα κπνξεί λα έρνπλ κήθνο πνιιψλ ρηιηνκέηξσλ. 

Σα πςειφηεξα πνζνζηά δεδνκέλσλ γεληθά ζπλεπάγνληαη κηθξφηεξεο δηαθπκάλζεηο. 

έλα ηνπηθφ δίθηπν πνπ ιεηηνπξγεί ζε εθαηνκκχξηα bits αλά δεπηεξφιεπην κπνξεί λα 

θαιχπηεη κφλν έλαλ φξνθν ελφο θηηξίνπ γξαθείσλ, αιιά εμαιείθεη ηελ αλάγθε γηα 

εγθαηάζηαζε εηδηθήο θαισδίσζεο δηθηχνπ. 

Οη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο ρξεζηκνπνηνχλ εηδηθνχο ππθλσηέο δεχμεο γηα λα 

ζπλδένπλ ηνπο ξαδηνπνκπνχο ζηνπο αγσγνχο ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο πςειήο 

ζπρλφηεηαο. 

Οη ρξεζηκνπνηνχκελεο ζπρλφηεηεο, θπκαίλνληαη απφ 24 έσο 500 kHz, κε επίπεδα 

ηζρχνο πνκπνχ έσο θαη εθαηνληάδεο watt. 

Απηά ηα ζήκαηα κπνξεί λα είλαη εληππσκέλα ζε έλαλ αγσγφ, ζε δχν αγσγνχο ή θαη 

ζηνπο ηξεηο αγσγνχο κηαο γξακκήο AC πςειήο ηάζεο. 

Αξθεηά θαλάιηα PLC κπνξνχλ λα ζπδεπρζνχλ ζε κία γξακκή HV. 

Οη ζπζθεπέο θηιηξαξίζκαηνο εθαξκφδνληαη ζε ππνζηαζκνχο γηα λα απνηξέπεηαη ε 

παξάθακςε ηνπ ξεχκαηνο ηεο θέξνπζαο ζπρλφηεηαο κέζσ ηεο ζπζθεπήο ζηαζκψλ 

θαη γηα λα εμαζθαιίδεηαη φηη ηα απνκαθξπζκέλα ζθάικαηα δελ επεξεάδνπλ ηα 

απνκνλσκέλα ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο PLC. 

Απηά ηα θπθιψκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ δηαλνκέα θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο. 

Γηα παξάδεηγκα, έλαο πξνζηαηεπηηθφο ειεθηξνλφκνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα 

θαλάιη PLC γηα ηελ εθθέλσζε κηαο γξακκήο αλ εληνπηζηεί ζθάικα κεηαμχ ησλ δχν 

αθξνδεθηψλ ηνπ, αιιά γηα λα αθήζεη ηε γξακκή ζε ιεηηνπξγία εάλ ην ζθάικα 

βξίζθεηαη ζε άιιν ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ε νξηζκέλεο γξακκέο ηζρχνο ζηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε, ηα ζήκαηα PLC δελ 

ηξνθνδνηνχληαη ζηε γξακκή πςειήο ηάζεο, αιιά ζηνπο αγσγνχο εδάθνπο, νη νπνίνη 

είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε κνλσηήξεο ζηνπο ππιψλεο. 

Δλψ νη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο ρξεζηκνπνηνχλ κηθξνθχκαηα θαη ηψξα φιν θαη 

πεξηζζφηεξν θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ γηα ηηο πξσηεχνπζεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηνπο 

ζην ζχζηεκα, ε ζπζθεπή θνξεηήο γξακκήο δχλακεο κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε σο 

εθεδξηθφ θαλάιη ή γηα πνιχ απιέο εγθαηαζηάζεηο ρακεινχ θφζηνπο πνπ δελ 

εγγπψληαη ηελ εγθαηάζηαζε νπηηθψλ ηλψλ . 

Σν θσλεηηθφ ζήκα, ζπκπηέδεηαη θαη θηιηξάξεηαη ζηελ πεξηνρή απφ 300 Hz έσο 4000 

Hz θαη απηή ε ζπρλφηεηα ήρνπ αλακεηγλχεηαη κε ηε ζπρλφηεηα ηνπ θνξέα. 

Ζ θέξνπζα ζπρλφηεηα δηεζείηαη πάιη, εληζρχεηαη θαη κεηαδίδεηαη. 

Ζ ηζρχο κεηάδνζεο απηψλ ησλ ζπρλνηήησλ θνξέα HF ζα θπκαίλεηαη απφ 0 έσο +32 

dbW. 

Απηφ ην εχξνο ξπζκίδεηαη αλάινγα κε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ππνζηαζκψλ. 

Σν PLCC κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηαζχλδεζε ηδησηηθψλ ηειεθσληθψλ 

θέληξσλ (PBX). 

Γηα λα δηαρσξίζεηε ην δίθηπν κεηάδνζεο θαη λα πξνζηαηεχζεηε απφ αζηνρίεο, κηα 

"παγίδα θχκαηνο" ζπλδέεηαη ζε ζεηξά κε ηε γξακκή ηζρχνο (κεηαθνξάο). 

Απνηεινχληαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα θπθισκάησλ ζπληνληζκνχ, ηα νπνία 

απνθιείνπλ ηα θχκαηα θνξέα πςειήο ζπρλφηεηαο (24 kHz έσο 500 kHz) θαη 

επηηξέπνπλ ηε δηέιεπζε ηνπ ξεχκαηνο ζπρλφηεηαο ξεχκαηνο (50 Hz - 60 Hz). 

Οη παγίδεο ησλ θπκάησλ, ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ 

ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο γηα λα εκπνδίζνπλ ηελ είζνδν ηνπ θνξέα ζηνλ 

εμνπιηζκφ ηνπ ζηαζκνχ. 

Κάζε παγίδα θπκάησλ έρεη έλα απαγσγφ θεξαπλνχ γηα λα ηελ πξνζηαηεχζεη απφ ηηο 

ηάζεηο θχκαηνο. 
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Έλαο ππθλσηήο δεχμεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζχλδεζε ησλ πνκπψλ θαη ησλ δεθηψλ 

ζηε γξακκή πςειήο ηάζεο. 

Απηφ παξέρεη ρακειή δηαδξνκή ζχλζεηεο αληίζηαζεο γηα ηελ ελέξγεηα θνξέα ζηε 

γξακκή HV, αιιά απνθιείεη ην θχθισκα ζπρλφηεηαο ηζρχνο, επεηδή είλαη κηα κεγάιε 

δηαδξνκή ζχλζεηεο αληίζηαζεο. 

Ο ππθλσηήο δεχμεο κπνξεί λα είλαη κέξνο ελφο κεηαζρεκαηηζηή ηάζεο ππθλσηή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ηάζεο. 

Οη θνξείο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ην ζχζηεκα 

κεηάδνζεο απφ αλαινγηθφ ζε ςεθηαθφ γηα λα ελεξγνπνηήζνπλ ηηο ζπζθεπέο 

πξσηνθφιινπ δηαδηθηχνπ. 

Ο ςεθηαθφο θνξέαο ειεθηξηθήο γξακκήο (DPLC) αλαπηχρζεθε γηα ςεθηαθή 

κεηάδνζε κέζσ γξακκψλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Σν DPLC έρεη ηελ απαηηνχκελε πνηφηεηα ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ξπζκνχ ζθάικαηνο 

δπαδηθψλ ςεθίσλ θαη ηελ ηθαλφηεηα κεηάδνζεο, φπσο ε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ απφ 

ηνπο ζηαζκνχο ειεθηξνδφηεζεο θαη ηηο εηθφλεο πνπ παξαθνινπζνχληαη. 

Έλαο ζηαζκφο επαλάιεςεο θνξέα PLC, είλαη κηα εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία 

αλαλεψλεηαη έλα ζήκα ζε κηα γξακκή ηζρχνο. 

πλεπψο, ην ζήκα θηιηξάξεηαη έμσ απφ ηε γξακκή ηζρχνο, απνδηακνξθψλεηαη θαη 

δηακνξθψλεηαη ζε λέα θέξνπζα ζπρλφηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα επαλεληάζζεηαη πάιη 

ζηε γξακκή ηζρχνο. 

Γεδνκέλνπ φηη ηα ζήκαηα PLC κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο 

(αξθεηά ρηιηφκεηξα), ηέηνηεο εγθαηαζηάζεηο ππάξρνπλ κφλν ζε πνιχ κεγάιεο γξακκέο 

κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηψληαο εμνπιηζκφ PLC. 

Σν PLC, είλαη κία απφ ηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απηφκαηε 

αλάγλσζε κεηξεηψλ. 

Σφζν ηα κνλφδξνκα φζν θαη ηα ακθίδξνκα ζπζηήκαηα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε 

επηηπρία εδψ θαη δεθαεηίεο. 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθαξκνγή απηή έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ζην πξφζθαην 

παξειζφλ, φρη ηφζν επεηδή ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε κηαο 

ρεηξνθίλεηεο δηαδηθαζίαο, αιιά επεηδή ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ απφθηεζε λέσλ 

δεδνκέλσλ απφ φια ηα κεηξεκέλα ζεκεία γηα ηνλ θαιχηεξν έιεγρν θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Σν PLC, είλαη κία απφ ηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζπζηήκαηα 

πξνεγκέλεο κεηξεηηθήο ππνδνκήο (AMI). 

ε έλα ζχζηεκα κνλήο θαηεχζπλζεο (εηζεξρφκελνπ κφλν), νη αλαγλψζεηο 

"θνπζθψλνπλ" απφ ηηο ηειηθέο ζπζθεπέο (φπσο κεηξεηέο), κέζσ ηεο ππνδνκήο 

επηθνηλσλίαο, ζε έλαλ "θεληξηθφ ζηαζκφ" πνπ δεκνζηεχεη ηηο αλαγλψζεηο. 

Έλα ζχζηεκα κνλήο θαηεχζπλζεο κπνξεί λα είλαη ρακειφηεξν απφ έλα ακθίδξνκν 

ζχζηεκα, αιιά είλαη επίζεο δχζθνιν λα επαλαπξνζδηνξηζηεί εάλ αιιάμεη ην 

πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο. 

ε έλα ακθίδξνκν ζχζηεκα (ππνζηεξίδνληαο ηφζν ηελ εμεξρφκελε φζν θαη ηελ 

εηζεξρφκελε), νη εληνιέο κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ απφ ηνλ θχξην ζηαζκφ ζε ζπζθεπέο 

ηεξκαηηζκνχ (κεηξεηέο), επηηξέπνληαο ηελ αλαδηάηαμε ηνπ δηθηχνπ ή ιήςε 

κεηξήζεσλ ή κεηαθνξά κελπκάησλ θ.ιπ., ε ζπζθεπή ζην ηέινο ηνπ δηθηχνπ κπνξεί 

ζηε ζπλέρεηα λα αληαπνθξηζεί (εηζεξρφκελε) κε έλα κήλπκα πνπ κεηαθέξεη ηελ 

επηζπκεηή ηηκή. 

Σα εμεξρφκελα κελχκαηα πνπ εηζάγνληαη ζε ππνζηαζκφ ρξεζηκφηεηαο ζα δηαδνζνχλ 

ζε φια ηα ζεκεία. 
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Απηφο ν ηχπνο εθπνκπήο επηηξέπεη ζην ζχζηεκα επηθνηλσλίαο λα πξνζεγγίδεη 

ηαπηφρξνλα πνιιέο ρηιηάδεο ζπζθεπέο, φιεο νη νπνίεο είλαη γλσζηφ φηη έρνπλ ηζρχ θαη 

έρνπλ πξνεγνπκέλσο αλαγλσξηζηεί σο ππνςήθηνη γηα θνξηίν. 

Σν PLC κπνξεί επίζεο λα απνηειεί ζηνηρείν ελφο έμππλνπ δηθηχνπ. 

Ζ ηερλνινγία PLC κπνξεί λα ρσξηζηεί ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 

 Τπέξ-ηελήο Εψλεο - Ultra Narrow Band (UNB): Σερλνινγίεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζε πνιχ ρακεινχο ξπζκνχο δεδνκέλσλ (~100 bps) ζηε ULF δψλε 

ζπρλνηήησλ (0.3-3 kHz) ή ζην πάλσ κέξνο ηεο SLF δψλεο (30-300 Hz). 

Έλα ηζηνξηθφ παξάδεηγκα κηαο κνλφδξνκεο δεχμεο επηθνηλσλίαο πνπ 

ππνζηεξίδεη εθαξκνγέο ειέγρνπ θνξηίνπ είλαη ε ηερλνινγία RCS , ε νπνία 

ιεηηνπξγεί ζηα 125 – 2.000 kHz θαη είλαη ζε ζέζε λα κεηαθέξεη αξθεηά bps 

ρξεζηκνπνηψληαο απιή ASK δηακφξθσζε. 

Πην πξφζθαηα παξαδείγκαηα είλαη ηα ζπζηήκαηα Turtle AMR πνπ 

κεηαθέξνπλ δεδνκέλα ζε εμαηξεηηθά ρακειή ηαρχηεηα (~0.001 bps) θαη ηα 

ζπζηήκαηα TWACS πνπ κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ δεδνκέλα κε έλα κέγηζην 

ξπζκφ κεηάδνζεο ησλ bits αλά θχθιν ζπρλφηεηαο δηθηχνπ, δειαδή 100 bps 

ζηελ Δπξψπε θαη 120 bps ζηε Βφξεηα Ακεξηθή. 

Οη UNB-PLC ηερλνινγίεο έρνπλ πνιχ κεγάιν θάζκα ιεηηνπξγίαο (150km θαη 

παξαπάλσ). 

Παξφηη ν ξπζκφο δεδνκέλσλ αλά ζχλδεζε είλαη ρακειφο, ηα ζπζηήκαηα πνπ 

έρνπλ αλαπηπρζεί ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο κνξθέο παξαιιεινπνίεζεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο δηεπζπλζηνδφηεζεο πνπ πξνζθέξνπλ θαιέο δπλαηφηεηεο 

θιηκάθσζεο. 

Παξά ην γεγνλφο φηη απηέο νη UNB ιχζεηο είλαη κνλνπσιηαθέο, είλαη πνιχ 

ψξηκεο ηερλνινγίεο, βξίζθνληαη ζηνλ ηνκέα εδψ θαη ηνπιάρηζηνλ δπν 

δεθαεηίεο θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ εθαηνληάδεο ππεξεζίεο θνηλήο 

σθέιεηαο. 

 ηελήο Εψλεο - Narrowband (NB): Σερλνινγίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο 

VLF/LF/MF δψλεο (3-500 kHz), νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο επξσπατθέο 

CENELEC δψλεο (3-148.5 kHz), ηελ FCC δψλε (10-490 kHz) ησλ Ζ.Π.Α., 

ηελ ηαπσληθή ARIB δψλε (10-450 kHz), θαη ηελ θηλεδηθή δψλε (3-500 kHz). 

Γηαθξίλνπκε ηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

1.  Υακεινχ Ρπζκνχ Γεδνκέλσλ - Low Data Rate (LDR): Σερλνινγίεο 

κνλνχ θέξνληνο πνπ πξνζθέξνπλ ξπζκνχο δεδνκέλσλ ιίγσλ kbps. Σππηθά 

παξαδείγκαηα LDR NB-PLC ηερλνινγηψλ είλαη ζπζθεπέο πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο ζπζηάζεηο: ISO/IEC 14908-3 

(LonWorks), ISO/IEC 14543-3-5 (KNX) , CEA-600.31 (CEBus), IEC 

61334-3-1, IEC 61334-5 (FSK θαη Spread-FSK) θ.η.ι. 

 

2. Τςεινχ Ρπζκνχ Γεδνκέλσλ - High Data Rate (HDR): Σερλνινγίεο 

πνιιαπινχ θέξνληνο (multicarrier technologies) κε ξπζκνχο δεδνκέλσλ 

εχξνπο απφ δεθάδεο kbps κέρξη θαη 500 kbps. Σππηθά παξαδείγκαηα HDR 

NB-PLC ηερλνινγηψλ είλαη απηέο νη ζπζθεπέο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ησλ ελ εμειίμεη ζρεδίσλ πξνηχπσλ: ITU-T G.hnem, IEEE 

1901.2. Δπηπιένλ παξαδείγκαηα, πνπ δε βαζίδνληαη ζε νξγαληζκνχο 

αλάπηπμεο πξνηχπσλ SDO είλαη ηα PRIME θαη G3-PLC. 
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 Δπξεία δψλε - Δπξπδσληθφηεηα (BB-PLC ή BPL): Σερλνινγίεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηηο δψλεο HF / VHF (1.8-250 MHz) θαη έρνπλ ξπζκνχο θπζηθήο 

ζηξψζεο (PHY rate) απφ κεξηθά Mbps έσο αξθεηέο εθαηνληάδεο Mbps. 

Σππηθά παξαδείγκαηα BB-PLC ηερλνινγηψλ είλαη νη ζπζθεπέο πνπ είλαη 

ζχκθσλεο κε ηηο ζπζηάζεηο TIA-1113 (HomePlug 1.0), IEEE 1901 θαη ITU-T 

G.hn (G.9960 / G.9961). Δπηπιένλ παξαδείγκαηα είλαη ηα HomePlug AV / 

Extended, HomePlug Green PHY, HD-PLC, UPA Powermax θαη Gigle 

MediaXtreme. 

Ζ BPL ρσξίδεηαη ζε πξφζβαζε BPL, φηαλ ε κεηάδνζε δεδνκέλσλ γίλεηαη 

κέζσ ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, θαη ζε BPL ζην ζπίηη, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ εληφο ελφο θηηξίνπ (ζπίηη, γξαθείν). 

 

 

7.1  Δπξπδσληθή ζύλδεζε κέζσ γξακκώλ ξεύκαηνο (Broadband 

over Power Lines) 
 

Οη επξπδσληθέο ζπλδέζεηο κέζσ γξακκψλ ξεχκαηνο (BPL), είλαη κηα κέζνδνο 

επηθνηλσλίαο γξακκήο ηζρχνο (PLC) πνπ επηηξέπεη ηε κεηάδνζε ςεθηαθψλ 

δεδνκέλσλ ζρεηηθά πςειήο ηαρχηεηαο κέζσ ηεο δεκφζηαο θαισδίσζεο δηαλνκήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Σν BPL, ρξεζηκνπνηεί πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο, επξχηεξν θάζκα ζπρλνηήησλ θαη 

δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο απφ άιιεο κνξθέο επηθνηλσληψλ ειεθηξηθήο γξακκήο γηα 

ηελ παξνρή επηθνηλσλίαο πςειήο ηαρχηεηαο ζε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο. 

Σν BPL, ρξεζηκνπνηεί ζπρλφηεηεο πνπ απνηεινχλ κέξνο ηνπ ξαδηνθάζκαηνο πνπ 

παξέρεηαη ζηηο ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ, επνκέλσο ε 

πξφιεςε ησλ παξεκβνιψλ ζηηο θαη απφ απηέο ηηο ππεξεζίεο απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ ζπζηεκάησλ BPL. 

Γεληθά, ην BPL πεξηγξάθεηαη είηε σο BPL In-House ζε κεραλέο δηθηχνπ εληφο ελφο 

θηηξίνπ είηε σο Access BPL, ην νπνίν ζα κεηαθέξεη επξπδσληθφ δηαδίθηπν κέζσ 

γξακκψλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζα επηηξέπεη ζηηο εηαηξείεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο λα παξαθνινπζνχλ ηα ζπζηήκαηα ηζρχνο. 

Δπεηδή ην ειεθηξηθφ ξεχκα θαη ηα ξαδηνζήκαηα (δεδνκέλσλ) ιεηηνπξγνχλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ζπρλφηεηεο, δελ παξεκβαίλνπλ κεηαμχ ηνπο αξθεηά ψζηε λα 

δηαηαξάζζνπλ ζεκαληηθά ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ. 

Απηφ ιεηηνπξγεί κφλν ζε θαιψδηα ρακειήο ηάζεο θαη κέζεο ηάζεο. 

Σα θαιψδηα πςειήο ηάζεο δελ δνλείηαη κε ζηαζεξή ζπρλφηεηα, πξνθαιψληαο 

ηαθηηθέο αθίδεο πνπ αθπξψλνπλ ην ζήκα δεδνκέλσλ θαη δηαθφπηνπλ ζνβαξά ηε 

κεηάδνζε. 

Οη γξακκέο κέζεο ηάζεο γεληθά θζάλνπλ κέρξη 100 KV, ζε απφζηαζε ιίγσλ 

ρηιηνκέηξσλ κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ησλ 

κεηαζρεκαηηζηψλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε πφιν. 

Οη γξακκέο ρακειήο ηάζεο κεηαδίδνπλ κεξηθέο εθαηνληάδεο βνιη ζε κεξηθέο 

εθαηνληάδεο κέηξα, ζπλήζσο απφ κεηαζρεκαηηζηέο ηνπνζεηεκέλνπο ζε πφιν ζε ζπίηη 

ή επηρείξεζε. 

πλήζσο, νη ζπδεχθηεο κφληεκ ελζσκαηψλνπλ ζήκαηα δεδνκέλσλ ζηηο γξακκέο 

κέζεο ηάζεο ζηνλ ππνζηαζκφ, κε εμφδνπο ζηνλ κεηαζρεκαηηζηή δηαλνκήο ρακειήο 

ηάζεο γηα λα ηξνθνδνηνχλ ηελ ηζρχ ζε κηα νκάδα θηηξίσλ. 

Σα κφληεκ BPL κεηαδίδνπλ ζε κεζαία θαη πςειή ζπρλφηεηα (1.6 έσο 80 MHz 

ειεθηξηθφ θνξέα). 
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Ζ αζχκκεηξε ηαρχηεηα ζην κφληεκ είλαη γεληθά απφ 256 kbit / s έσο 2,7 Mbit / s. 

ηνλ αλακεηαδφηε πνπ βξίζθεηαη ζην δσκάηην κεηξεηψλ ε ηαρχηεηα είλαη έσο θαη 45 

Mbit / s θαη κπνξεί λα ζπλδεζεί ζε κφληεκ 256 PLC. 

ηνπο ζηαζκνχο κέζεο ηάζεο, ε ηαρχηεηα απφ ηελ θεθαιή πξνο ην Γηαδίθηπν θηάλεη 

ηα 135 Mbit / s. 

Γηα λα ζπλδεζείηε ζην Internet, ηα βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ξαρνθνθαιηά νπηηθψλ ηλψλ ή αζχξκαηε ζχλδεζε. 

Οη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεηεο θάησ ησλ 490 kHz γηα 

ηηο δηθέο ηνπο εθαξκνγέο δεδνκέλσλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ BPL 

θαηαζθεπάζηεθε γηα λα ιεηηνπξγεί κεηαμχ 1,7 MHz θαη 30 MHz θαη πεξηζηαζηαθά 

κέρξη 80 MHz. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ BPL, έρεη θαηαδείμεη νξηζκέλεο ζεκειηψδεηο πξνθιήζεηο, φπσο φηη νη 

γξακκέο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη εγγελψο πνιχ ζνξπβψδεο πεξηβάιινλ. 

Κάζε θνξά πνπ κηα ζπζθεπή ελεξγνπνηείηαη ή απελεξγνπνηείηαη, εηζάγεη έλαλ θξφην ή  

θιηθ ζηε γξακκή. 

Ζ ελαιιαγή ησλ ηξνθνδνηηθψλ, ζπρλά εηζάγεη ζνξπβψδεηο αξκνληθέο ζηε γξακκή. 

Καη ζε αληίζεζε κε ην νκναμνληθφ θαιψδην ή ην ζπλεζηξακκέλν δεχγνο, ε 

θαισδίσζε δελ έρεη εγγελή απφξξηςε ζνξχβνπ. 

Σν δεχηεξν ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα (EMC). 

Σν ζχζηεκα αλακελφηαλ λα ρξεζηκνπνηεί ζπρλφηεηεο απφ 10 έσο 30 MHz ζηελ 

πεξηνρή πςειήο ζπρλφηεηαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη εδψ θαη δεθαεηίεο απφ 

ζηξαηησηηθφ, αεξνλαπηηθφ ξαδηνεξαζηηερληζκφ θαη ξαδηνηειενπηηθνχο ζηαζκνχο. 

Οη γξακκέο κεηαθνξάο ελέξγεηαο, δελ είλαη ζσξαθηζκέλεο θαη ζα ιεηηνπξγνχλ σο 

θεξαίεο γηα ηα ζήκαηα πνπ κεηαθέξνπλ θαη ζα πξνθαιέζνπλ παξεκβνιέο ζε 

ξαδηνθσληθέο επηθνηλσλίεο θαη εθπνκπέο πςειήο ζπρλφηεηαο.  

Αθφκε πςειφηεξεο κεηαδφζεηο ξπζκνχ πιεξνθνξίαο ζε γξακκή ηζρχνο, 

ρξεζηκνπνηνχλ RF κέζσ ζπρλνηήησλ κηθξνθπκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη κέζσ ελφο 

κεραληζκνχ κεηαδφζεσο επηθαλεηαθνχ θχκαηνο εγθάξζηνπ ηξφπνπ πνπ απαηηεί κφλν 

έλαλ αγσγφ. 

Μηα εθαξκνγή απηήο ηεο ηερλνινγίαο πσιείηαη σο E-Line. 

Απηά ρξεζηκνπνηνχλ κηθξνθχκαηα αληί γηα ηηο δψλεο ρακειφηεξεο ζπρλφηεηαο, κέρξη 

2-20 GHz. 

Δλψ απηά κπνξνχλ λα παξεκβαίλνπλ ζηε ξαδηναζηξνλνκία φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ηαρπηήησλ αληαγσληζηηθψλ κε ηα 

θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ ρσξίο λέα θαισδίσζε είλαη πηζαλφ λα είλαη κεγαιχηεξα απφ 

απηφ. 

Απηά ηα ζπζηήκαηα, απαηηνχλ ζπκκεηξηθή θαη πιήξε ακθίδξνκε επηθνηλσλία πνπ 

ππεξβαίλεη ηα 1 Gbit / s ζε θάζε θαηεχζπλζε. 

Πνιιαπιά θαλάιηα Wi-Fi κε ηαπηφρξνλε αλαινγηθή ηειεφξαζε ζηηο δψλεο κε 

αδεηνδνηεκέλσλ 2,4 θαη 5,3 GHz, έρεη θαηαδεηρζεί φηη ιεηηνπξγνχλ ζε έλα κφλν 

αγσγφ κέζεο ηάζεο. 

Δπεηδή ν ηξφπνο δηάδνζεο, είλαη εμαηξεηηθά επξείαο δψλεο (απφ ηερληθή άπνςε), 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη νπνπδήπνηε ζηελ πεξηνρή ησλ 20 MHz - 20 GHz. 

Δπίζεο, δεδνκέλνπ φηη δελ πεξηνξίδεηαη θάησ απφ ηα 80 MHz, φπσο ζπκβαίλεη κε ηα 

BPL πςειήο ζπρλφηεηαο, ηα ζπζηήκαηα απηά κπνξνχλ λα απνθχγνπλ ηα δεηήκαηα 

παξεκβνιψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε θνηλνχ θάζκαηνο κε άιιεο ππεξεζίεο κε 

άδεηα ή ρσξίο άδεηα. 
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8. Οη εμειίμεηο ζηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηελ 

Διιάδα 
 

Ζ Δ.Δ., ζθνπεχεη λα αληηθαηαζηήζεη ην 80% ησλ ζεκεξηλψλ κεηξεηψλ ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κε έμππλνπο κεηξεηέο κέρξη ην 2020, κε  ηελ αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο λα 

θαηαδεηθλχεη ζεηηθφ απνηέιεζκα. 

Απηφο ν έμππλνο κεηξεηήο θαη ε αλάπηπμε έμππλσλ δηθηχσλ, κπνξνχλ λα κεηψζνπλ 

ηηο εθπνκπέο ζηελ ΔΔ έσο θαη 9% θαη ηελ εηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο ησλ 

λνηθνθπξηψλ κε παξφκνηα πνζνζηά. 

ηηο 30 Ννεκβξίνπ 2016, ε Δπηηξνπή δεκνζίεπζε κηα πξφηαζε πνπ αλαθέξεη φηη φινη 

νη θαηαλαισηέο πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηνχλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπο έλα 

έμππλν κεηξεηή. 

Οη έμππλνη κεηξεηέο, πξέπεη λα επηηξέπνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο λα απνθνκίζνπλ ηα 

νθέιε απφ ηελ πξννδεπηηθή ςεθηνπνίεζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο κέζσ πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

Οη θαηαλαισηέο ζα πξέπεη επίζεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε δπλακηθέο ζπκβάζεηο ηηκήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Ζ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάπηπμε έμππλσλ κεηξεηψλ 2014 αλέθεξε: 

 πεξίπνπ 200 εθαηνκκχξηα έμππλα κεηξεηά γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη 45 

εθαηνκκχξηα γηα θπζηθφ αέξην ζα δηνρεηεπζνχλ ζηελ ΔΔ έσο ην 2020. 

Απηφ αληηπξνζσπεχεη πηζαλή επέλδπζε χςνπο 45 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ. 

 έσο ην 2020, αλακέλεηαη φηη ζρεδφλ ην 72% ησλ επξσπαίσλ θαηαλαισηψλ ζα 

έρεη έλα έμππλν κεηξεηή γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

Πεξίπνπ ην 40% ζα έρεη έλα γηα ην θπζηθφ αέξην. 

 ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ελφο έμππλνπ κεηξεηή ζηελ ΔΔ είλαη θαηά κέζν φξν 

κεηαμχ 200 θαη 250 επξψ. 

 θαηά κέζν φξν, νη έμππλνη κεηξεηέο παξέρνπλ εμνηθνλφκεζε 160 επξψ γηα 

θπζηθφ αέξην θαη 309 επξψ γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα αλά ζεκείν κέηξεζεο 

(θαηαλεκεκέλα ζηνπο θαηαλαισηέο, πξνκεζεπηέο, δηαρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ 

δηαλνκήο θ.ιπ.) θαζψο θαη κέζε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 3%. 

 

ηε ρψξα καο, ζέινληαο λα εθζπγρξνλίζνπκε ην ειεθηξηθφ δίθηπν κε θαηεχζπλζε 

πξνο ηε δηεζπαξκέλε παξαγσγή, κε βαζηθφ άμνλα ηα δηεζλή πξνγξάκκαηα 

Ambassador θαη Nobel Grid, πξαγκαηνπνηείηε πηινηηθή εθαξκνγή θαη έξεπλα κε 

ελζαξξπληηθέο πξννπηηθέο ζε δχν ζεκεία, ζην ηερλνινγηθφ πάξθν Λαπξίνπ θαη ζην 

νηθνινγηθφ ρσξηφ Μειηέκη. 

ηα δηεζλή πξνγξάκκαηα πνπ πξναλέθεξα, ζπκκεηέρνπλ θη άιινη πάξνρνη ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ρψξεο ηεο Δπξψπεο φπσο, ε Voltalia (Γάιιηα), Alginet (Ηζπαλίαο), 

Ecopower (Βέιγην), Carbon Coop (Αγγιία), ASM Terni (Ηηαιία) θ.α. 

ηε Γεξαηά ήπεηξν, ε δηεζπαξκέλε παξάγσγε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, δελ είλαη 

θαζφινπ άγλσζηε σο εθαξκνγή, θαζψο ζε αξθεηέο πφιεηο ηελ έρνπλ πηνζεηήζεη κε 

πνιχ ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα. 

χκθσλα κε ηελ Eurelectric, ηνλ επξσπατθφ ζχλδεζκν ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ 

ειεθηξηζκνχ, νη επελδχζεηο ζηα δίθηπα δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Δπξψπεο, 

ζα αλέιζνπλ έσο ην 2020 ζηα 400 δηο επξψ. 

Οη ζπλνιηθέο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ άκεζα θαη έκκεζα 

απφ ηελ αλάπηπμε ησλ έμππλσλ δηθηχσλ, δειαδή νη Smart Energy Jobs, 

ππνινγίδνληαη ζε πεξίπνπ 3 εθαηνκκχξηα παλεπξσπατθά. 
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9. Σπκπεξάζκαηα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 
Δίλαη νινθάλεξν πιένλ, πσο κέξα κε ηε κέξα, ν ελεξγεηαθφο ράξηεο ζηελ Δπξψπε 

αιιά θαη ζε φιν ηνλ θφζκν αιιάδεη, θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξεο πφιεηο/ρψξεο 

πξνζπαζνχλ λα εθζπγρξνλίζνπλ ηα δίθηπά ηνπο ψζηε λα γίλνπλ πην έμππλα, επέιηθηα 

θαη θηιηθφηεξα ζην πεξηβάιινλ. 

ε απηή ηελ αιιαγή, ε Διιάδα πξέπεη λα έρεη ελεξγφ ξνιφ γηαηί είλαη δεδνκέλν, πσο 

ε θαηλνηνκία απηνχ ηνπ κνληέινπ, κπνξεί λα αμηνπνηήζεη θαηάιιεια ηνπο πινχζηνπο 

θπζηθνχο καο πφξνπο θαη ην θνηλσληθφ καο θεθάιαην. 

Σα έμππλα δίθηπα θαη νη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο, κπνξνχλ λα γίλνπλ 

βαζηθνί κνρινί αλάπηπμεο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηε 

δηεζλή εκπεηξία. 

Ζ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, πεξλάεη κέζα απφ ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη 

ηα δίθηπα, απνηεινχλ ηηο αλαγθαίεο ζηξαηεγηθέο ππνδνκέο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

ελεξγεηαθήο αιπζίδαο. 

Οη εθηηκήζεηο είλαη εληππσζηαθέο, θαζψο ηα έμππλα δίθηπα αλακέλεηαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα αληηζηνηρνχλ ζην 2,5% ησλ ζπλνιηθψλ 

Smart Energy Jobs ζηελ Δπξψπε, δειαδή πεξίπνπ 100.000 λέεο ζέζεηο πνπ ζα 

ζρεηίδνληαη άκεζα θαη έκκεζα κε ηελ αλάπηπμε ησλ ζχγρξνλσλ δηθηχσλ. 

Ζ θαζαξή παξνχζα αμία γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία (Net Present Value), αλάινγα κε 

ηελ ηερλνινγία πνπ ζα εθαξκνζηεί, δηακνξθψλεηαη απφ 217 έσο 770 εθ. επξψ. 

Ζ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ αλαβαζκίδεηαη ζεκαληηθά, θαζψο επηηπγράλεηαη 

πεξηνξηζκφο ησλ βιαβψλ θαη ησλ δηαθνπψλ, ελψ ε εθηηκψκελε δήηεζε ηηο ψξεο 

αηρκήο κπνξεί λα πεξηνξηζηεί έσο θαη 5%. 

Παξάιιεια, λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο δεκηνπξγνχληαη γηα πνιιέο επηρεηξήζεηο, 

ηδηαίηεξα γηα ηηο κηθξνκεζαίεο πνπ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ λέεο 

εθαξκνγέο γηα ηα έμππλα δίθηπα αιιά θαη πιήζνο άιισλ ιχζεσλ. 

Ζ ειιεληθή βηνκεραλία, κπνξεί επίζεο κέζα απφ ηα έμππλα δίθηπα λα αλαβαζκίζεη ηε 

κεηαπνηεηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα. 

Ο εθζπγρξνληζκφο θαη ε αλαβάζκηζε ησλ δηθηχσλ, ζπλεπάγεηαη παξαγσγηθφηεξε, 

αληαγσληζηηθφηεξε θαη δπλακηθφηεξε νηθνλνκία. 

Ζ έληαμή ηνπο, ζε κηα λέα δεκηνπξγηθή ζηξαηεγηθή ζην ελεξγεηαθφ κνληέιν ηεο 

ρψξαο καο είλαη απαξαίηεηε, ελψ παξάιιεια, νη πξννπηηθέο είλαη εμαηξεηηθέο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπγθχξηεο πνπ επηθξαηνχλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ 

αλζξψπηλν παξάγνληα θαη ζηελ ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο, αμηνπνηψληαο ηηο 

ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο νη νπνίεο είλαη θηιηθέο πξνο ζην πεξηβάιινλ. 
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Γισζζάξη/Glossary  
  

(3GPP) 3rd Generation Partnership Project  

(A/C) Air Conditioning  

(AC) Alternating Current  

(AMI) Advanced Metering Infrastructure  

(AMR) Automatic Meter Reading  

(API) Application Programming Interface   

(ARIB) Association of Radio Industries and Businesses 

(ASK) Amplitude Shift Keying 

(BOS) Balance Of System  

(BPL) Broadband over Power Lines  

(CAES) Compressed Air Energy Storage  

(CENELEC) European Committee for Electrotechnical 

Standardization 

(CHP) Combined Heat Power 

(CPU) Central Processing Unit  

(CPV) Concentrator Photovoltaics  

(CSP) Concentrated Solar Power  

(DA) Distribution Automation  

(DC) Direct Current 

(DER) Distributed Energy Resources  

(DESS) Distributed Energy Storage System  

(DG) Distributed Generation  

(DMS) Distribution Management System 

(DNA) Deoxyribonucleic Acid  

(DPLC) Digital Power-Line Carrier  

(DSL) Digital Subscriber Line  

(DSSS) Direct-Sequence Spread Spectrum  

(EC-GSM-IoT) Extended Coverage GSM IoT  

(EfW) Energy from Waste  

(EMC) Electromagnetic Compatibility  

(EMS) Energy Management System  

(EMTC) Enhanced Machine-Type Communication  

(EPBT) Energy Payback Time  

(ESaaS) Energy Storage as a Service  

(ETSI) European Telecommunications Standards Institute  

(ETSI) European Telecommunications Standards Institute  

(FACTS) Flexible Alternating Current Transmission System  

(FAN) Field Area Networks 

(FCC) Federal Communications Commission 

(FIT) Feed-In Tariff  

(GPS) Global Positioning System  
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(GSM) Global System for Mobile  

(HAN) Home Area Network  

(HAN) Home Area Networks 

(HVAC) Heating Ventilation and Air Conditioning  

(HVDC) High-Voltage Direct Current  

(IED) Intelligent Electronic Device  

(IoT) Internet of Things  

(IR) Infrared Radiation  

(LAN) Local Area Network  

(LCOE) Levelised Cost Of Electricity  

(LED) Light Emitting Diode  

(LMS) Load Management Systems  

(LPLR) Low-Power and Low-Rate  

(LPWAN) Low Power Wide Area Network  

(LTE) Long Term Evolution  

(M IoT) Mobile IoT  

(M2M) Machine to Machine Communication  

(MBT) Mechanical Biological Treatment  

(MicroCHP) MicroCombined Heat and Power  

(MPPT) Maximum Power Point Tracker 

(MSW) Municipal Solid Waste  

(MTC) Machine Type Communication   

(NB-IoT) Narrowband IoT  

(NIST) National Institute for Standards and 

Technology  

(OFDM) Orthogonal Frequency Division Multiplexing  

(OMS) Outage Management System  

(OSG) On-Site Generation  

(OSGP) Open Smart Grid Protocol  

(PBX) Private Branch Exchange  

(PCC) Point of Common Coupling  

(PEV) Plug-in Electric Vehicle  

(PGP) Plasma Gasification Process  

(PHES) Pumped Hydroelectric Energy Storage  

(PLC) Power-Line Communication  

(PLCC) Power-Line Carrier Communication  

(PMU) Phasor Measurement Unit  

(PON) Passive Optical Network  

(QoS) Quality of Service  

(RCS) Ripple Carrier Signaling 

(RF) Radio frequency  

(RTO) Regional Transmission Operator 

(RTTR) Real-Time Thermal Rating  
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(SCADA) Supervisory Control and Data Acquisition  

(SDH) Synchronous Digital Hierarchy  

(SDO) Standards Developing Organization 

(SEP) Smart Energy Profile  

(SONET) Synchronous Optical Networking  

(T&D) Transmission and Distribution  

(TC M2M) Machine-to-Machine Communications Technical 

Committee   

(TCP) Transmission Control Protocol  

(TPM) Trusted Platform Module TR Technical Report   

(TWACS) Two-Way Automatic Communications System 

(UHV) Ultra-High Voltage  

(VSMC) Voltage Stability Monitoring and Control  

(VVO) Volt/Var Optimization 

(WAN) Wide Area Networks 

(WDM) Wavelength Division Multiplexing  

(WiMAX) Worldwide inter-operability for Microwave Access 

(Wi-SUN) Wireless Smart Utility Network  

(WMAN) Wireless Metropolitan Area Network 

(WPA) Wi-Fi Protected Access  

(WtE) Waste to Energy  

(ZEBRA) Zero Emissions Batteries Research Activity  

(ΜPLS) MultiProtocol Label Switching 

(ΜΗΜΟ) Multiple Input Multiple Output 
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