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Η διαχείριςθ τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςυμβάλει ςθμαντικά:
 Στθ μείωςθ του κόςτουσ χριςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτισ

εγκαταςτάςεισ, με τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθν εφαρμογι των
πολυηωνικϊν τιμολογίων, κακϊσ και με τθ μζγιςτθ αξιοποίθςθ τθσ
αυτοπαραγωγισ ΑΠΕ.

 Στθ μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ ςτα θλεκτρικά ςυςτιματα με τθν
ελάττωςθ τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από ακριβζσ κερμικζσ
μονάδεσ αιχμισ.

Η διαχείριςθ τθσ ηιτθςθσ ςε μια εγκατάςταςθ προχποκζτει:
 Ελεγχόμενθ λειτουργία των θλεκτρικϊν ςυςκευϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ.
 Γνϊςθ για τισ απαιτιςεισ των χρθςτϊν αναφορικά με τθ λειτουργία των

θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, προκειμζνου ο ζλεγχοσ τθσ κατανάλωςθσ των
θλεκτρικϊν ςυςκευϊν και θ χρονικι μετατόπιςθ τθσ λειτουργίασ τουσ
από τισ ϊρεσ αιχμισ τθσ ηιτθςθσ, να μθν επθρεάηουν τθ λειτουργικότθτα
των εγκαταςτάςεων.

Σκοπιμότθτα τθσ διαχείριςθσ τθσ ηιτθςθσ και προχποκζςεισ εφαρμογισ



 Ιδιαίτερθ βαρφτθτα για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ διαχείριςθσ τθσ ηιτθςθσ ςε μια
εγκατάςταςθ ζχει ο ζγκαιροσ προγραμματιςμόσ και θ υλοποίθςθ των απαιτοφμενων
χειριςμϊν των ςυςκευϊν τθσ εγκατάςταςθσ ςε κακοριςμζνουσ χρόνουσ.

Ιςτορικά 
μετρθτικά 
δεδομζνα

Επεξεργαςία 
δεδομζνων

Πρόβλεψθ 
κατανάλωςθσ 

για τθν 
επόμενθ 

μζρα

Η ςπουδαιότθτα τθσ πρόβλεψθσ τθσ χριςθσ των ςυςκευϊν
ςτον προγραμματιςμό ελζγχου τθσ λειτουργίασ τουσ

 Βαςικό προαπαιτοφμενο για τθν επιτυχι εκπόνθςθ του προγραμματιςμοφ είναι θ
πρόβλεψθ τθσ χριςθσ των θλεκτρικϊν ςυςκευϊν τθν επόμενθ θμζρα, θ οποία πρζπει
να βαςίηεται:
- Σε κατάλλθλα ιςτορικά μετρθτικά δεδομζνα που λαμβάνονται από τθν εγκατάςταςθ

κατά τθ λειτουργία και αποτυπϊνουν τισ απαιτιςεισ των χρθςτϊν για τθν λειτουργία
των ςυςκευϊν.

- Σε ακριβείσ εκτιμιςεισ για τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ τθν επόμενθ
θμζρα.



Ανάπτυξθ των απαραίτθτων μετρθτικϊν διατάξεων 
και των διατάξεων ελζγχου τθσ λειτουργίασ των ςυςκευϊν

Για τθ ςυλλογι μετρθτικϊν δεδομζνων από μια εγκατάςταςθ, για τθν πρόβλεψθ
τθσ χριςθσ των ςυςκευϊν τθν επόμενθ θμζρα, είναι απαραίτθτθ θ ανάπτυξθ:
 Διατάξεων μετριςεων θλεκτρικϊν μεγεκϊν ςε πραγματικό χρόνο από τον

κφριο εξοπλιςμό τθσ εγκατάςταςθσ
 Διατάξεων μετριςεων φυςικϊν μεγεκϊν, που ςχετίηονται με τθ λειτουργία και

τισ καταναλϊςεισ τθσ εγκατάςταςθσ.

 Επίςθσ, για τον
ζλεγχο των ςυςκευϊν
είναι αναγκαία θ
ανάπτυξθ διατάξεων
αυτοματιςμϊν για
τουσ χειριςμοφσ και
τθν επιτιρθςθ των
ςυςκευϊν από
κεντρικι κζςθ.
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Αρχιτεκτονικι δομι ςυλλογισ και μετάδοςθσ μετρθτικϊν δεδομζνων

Τα δεδομζνα των μετριςεων ςυλλζγονται από τουσ μετρθτικοφσ κόμβουσ μζςω
διαφόρων τεχνολογιϊν επικοινωνίασ όπωσ PLC, Ethernet, WiFi, ZigBee,
Bluetooth ςε ζναν κεντρικό κόμβο εντόσ τθσ οικίασ για προςωρινι αποκικευςθ
και ςτθ ςυνζχεια προωκοφνται μζςω του διαδικτφου ςε πλατφόρμα cloud.
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Λογιςμικό επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ μετρθτικϊν δεδομζνων
Εξαγωγι αποτελεςμάτων ςε θμεριςια βάςθ (Ι)

Από τθν επεξεργαςία των μετρθτικϊν δεδομζνων εξάγονται για κάκε θμζρα
αποτελζςματα ςχετικά με τθ λειτουργία κάκε ςυςκευισ τθσ εγκατάςταςθσ, ςτισ
ακόλουκεσ τρεισ βακμίδεσ αναφορικά με:
 τθ χριςθ ι όχι τθσ ςυςκευισ ( καταςτάςεισ «ON» ι «OFF»)
 τον κακοριςμό των χρονικϊν ςτιγμϊν που τζκθκε ςε λειτουργία
 τον κφκλο λειτουργίασ τθσ ςε κάκε χριςθ

 Επιπλζον, γίνεται ςυςχζτιςθ των αποτελεςμάτων αυτϊν με τισ μετριςεισ άλλων
παραμζτρων που επθρεάηουν τθ λειτουργία κάκε ςυςκευισ, όπωσ είναι οι τιμζσ
κερμοκραςίασ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων για τα κλιματιςτικά και τα
προγράμματα λειτουργίασ των ςυςκευϊν (πλυντιρια, ομάδεσ φωτιςτικϊν κλπ.).

 Ειδικότερα οι κφκλοι λειτουργίασ κάκε ςυςκευισ παραμετροποιοφνται κατά
περίπτωςθ, είτε ςε ςχζςθ με τα λειτουργικά προγράμματα τθσ ςυςκευισ είτε ςε
ςχζςθ με τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ τθσ, δθμιουργϊντασ ςχετικό αρχείο
αναφοράσ.



 Για τον προςδιοριςμό των χρονικϊν ςτιγμϊν που τζκθκε ςε λειτουργία (ON/OFF) 
κάκε υπό εξζταςθ ςυςκευι, αναπτφςςονται ειδικοί αλγόρικμοι βαςιςμζνοι ςτθν 
βιβλιογραφία και τροποποιθμζνοι κατάλλθλα, για τθν επεξεργαςία των ιςτορικϊν 
μετρθτικϊν δεδομζνων των τιμϊν ιςχφοσ λειτουργίασ τθσ ςυςκευισ ςε θμεριςια 
βάςθ. 

 Για κάκε ςυςκευι ορίηεται μία τιμι ιςχφοσ ωσ τιμι αναφοράσ και κάκε λεπτό κατά 
τθ διάρκεια τθσ θμζρασ ςυγκρίνονται οι μετριςεισ ιςχφοσ τθσ ςυςκευισ με τθν 
τιμι αναφοράσ. Στισ περιπτϊςεισ που αυτζσ ιταν μεγαλφτερεσ ορίηεται ότι θ 
ςυςκευι βριςκόταν ςτθν κατάςταςθ «ON», διαφορετικά ςτθν κατάςταςθ «OFF».

 Για κάκε ςυςκευι προκφπτει
θ ψθφιακι θμεριςια καμπφλθ
λειτουργίασ από τθν οποία
εκτιμϊνται οι χρόνοι κζςθσ ςε
λειτουργία, κακϊσ και θ
διάρκεια λειτουργίασ τθσ,
όπωσ παρουςιάηεται ςτο
ςχιμα.

Λογιςμικό επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ μετρθτικϊν δεδομζνων
Εξαγωγι αποτελεςμάτων ςε θμεριςια βάςθ (ΙΙ)



Καμπφλεσ ιςχφοσ ςυςκευϊν ςε λειτουργικοφσ κφκλουσ

α) κλιματιςτικό                                                           β) πλυντήριο πιάτων
Household Appliances Research Data, Virginia Tech Advanced Research Institute

γ) ψυγείο Bosch, Εργαςτήριο Συςτημάτων Υπολογιςτϊν του τμήματοσ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικϊν του Παν/μίου Πατρϊν 



Με βάςθ τθν ανάλυςθ των θμεριςιων ιςτορικϊν αποτελεςμάτων κάκε ςυςκευισ
γίνεται θ πρόβλεψθ για τθ χριςθ τθσ τθν επόμενθ θμζρα, αντίςτοιχα ςε τρεισ βακμίδεσ
αναφορικά με:
 τθ χριςθ ι όχι τθσ ςυςκευισ
 τθν εκτίμθςθ των χρονικϊν ςτιγμϊν που κα τεκεί αυτι ςε λειτουργία
 Τον κακοριςμό του κφκλου λειτουργίασ τθσ ςε κάκε χριςθ, ανάλογα με τισ

εκτιμιςεισ των ςχετικϊν παραμζτρων που επθρεάηουν τθ λειτουργία τθσ

 Ειδικότερα, από τισ ψθφιακζσ καμπφλεσ λειτουργίασ κάκε ςυςκευισ ςε οριςμζνο
βάκοσ χρόνου Ν θμερϊν, με ανάπτυξθ ειδικϊν αλγορίκμων εκτιμάται θ πικανότθτα
εμφάνιςθσ των καταςτάςεων «ON» ι «OFF» τθσ ςυςκευισ ςτθ διάρκεια τθσ
επόμενθσ θμζρασ κακϊσ και οι χρονικζσ ςτιγμζσ που κα ςυμβοφν αυτζσ,
λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ χριςθ κάκε ςυςκευισ ζχει μια περιοδικότθτα που
βαςίηεται ςτισ ςυνικειεσ των χρθςτϊν.

 Η εκτίμθςθ του κφκλου λειτουργίασ ςε κάκε χριςθ γίνεται με ειδικοφσ αλγορίκμουσ,
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εκτιμιςεισ για τθ χρονικι διάρκεια τθσ χριςθσ, που
προκφπτει από τθ χρονικι διαφορά μεταξφ δυο διαδοχικϊν καταςτάςεων «ON» και
«OFF», κακϊσ και τισ εκτιμιςεισ για τισ παραμζτρουσ που επθρεάηουν τθ λειτουργία
τθσ ςυςκευισ τθν υπό εξζταςθ θμζρα.

Πρόβλεψθ τθσ χριςθσ των ςυςκευϊν τθν επόμενθ θμζρα



Εκπόνθςθ του προγράμματοσ  ελζγχου των ςυςκευϊν 
τθν επόμενθ θμζρα

 Για τθν εκπόνθςθ του προγράμματοσ είναι απαραίτθτθ θ εκτίμθςθ τθσ
φωτοβολταϊκισ ι τθσ αιολικισ παραγωγισ ςτθν εγκατάςταςθ, για τθν επόμενθ
θμζρα, με χριςθ ειδικϊν αλγορίκμων που βαςίηονται ςτθν πρόγνωςθ τθσ
θλιοφάνειασ ι του αιολικοφ δυναμικοφ από εφαρμογζσ του διαδικτφου,
λαμβάνοντασ υπόψθ και τα ιςτορικά δεδομζνα μετριςεων τθσ
αυτοπαραγωγισ ΑΠΕ ςτθν εγκατάςταςθ.

 Με βάςθ τθν πρόβλεψθ για τθ χριςθ των ςυςκευϊν τθν επόμενθ θμζρα, τισ
εκτιμιςεισ για τθν αυτοπαραγωγι ΑΠΕ και τθ χρονικι διάρκεια των
πολυηωνικϊν τιμολογίων, με κατάλλθλα μοντζλα βελτιςτοποίθςθσ εκπονείται
ο προγραμματιςμόσ λειτουργίασ των ςυςκευϊν τθν επόμενθ θμζρα, με ςτόχο
τθν ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ χριςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και τθ μζγιςτθ
αξιοποίθςθ τθσ αυτοπαραγωγισ ΑΠΕ.



Λογιςμικά διεπαφισ χριςτθ και διαχειριςτι

 Σε υψθλότερο επίπεδο από το λογιςμικό επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ των μετρθτικϊν
δεδομζνων, για τον προγραμματιςμό τθσ λειτουργίασ των ςυςκευϊν τθσ εγκατάςταςθσ,
κα αναπτυχκεί ζνα λογιςμικό διεπαφισ για τον χριςτθ και ζνα ξεχωριςτό για τον
διαχειριςτι.

Τα βαςικότερα ςτοιχεία του λογιςμικοφ διεπαφισ του χριςτθ κα είναι:
 Δυνατότθτα  πλθροφόρθςθσ  του καταναλωτι - χριςτθ ςε τοπικό ι απομακρυςμζνο 

περιβάλλον (μζςω διαδικτφου). Η πλθροφόρθςθ κα μπορεί να γίνει µζςω in home
display ι pc/mobile/tablet εφαρμογϊν κλπ.

 Μζςω τθσ εφαρμογισ κα μπορεί να παρακολουκεί  τθν κατανάλωςθ ενζργειασ ςε 
πραγματικό χρόνο και ςτατιςτικά ςτοιχεία παλαιοτζρων καταναλϊςεων.

Τα βαςικότερα ςτοιχεία του λογιςμικοφ διεπαφισ του διαχειριςτι κα είναι:
 Εποπτεία όλου του δικτφου-χρθςτϊν-φορτίων.
 Διαχείριςθ βάςθσ δεδομζνων και Διαχείριςθ χρθςτϊν.
 Διαχείριςθ λογιςμικοφ επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ των μετρθτικϊν δεδομζνων –

αλγορίκμων εξοικονόμθςθσ.
 Παρακολοφκθςθ τθσ κατανάλωςθσ ςε πραγματικό χρόνο (ςυνολικά ι ανά φορτίο), 

ςτατιςτικά ςτοιχεία παλαιοτζρων καταναλϊςεων ι άλλων θλεκτρικϊν μεγεκϊν, 
αποςτολι μθνυμάτων ςτουσ χριςτεσ.



Συμπεράςματα

 Για τθ βζλτιςτθ διαχείριςθ τθσ ηιτθςθσ ςε κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ είναι
απαραίτθτοσ ο ζγκαιροσ προγραμματιςμόσ ελζγχου τθσ λειτουργίασ των
ςυςκευϊν, με βάςθ τθν πρόβλεψθ τθσ χριςθσ τουσ τθν επόμενθ θμζρα,
λαμβάνοντασ υπόψθ τθ χρονικι διάρκεια των πολυηωνικϊν τιμολογίων και τισ
εκτιμιςεισ για τθν αυτοπαραγωγι ΑΠΕ ςε κάκε εγκατάςταςθ.

 Η πρόβλεψθ τθσ χριςθσ των ςυςκευϊν αφορά ςτον κακοριςμό των ςυςκευϊν
που κα χρθςιμοποιθκοφν τθν επόμενθ θμζρα, ςτισ εκτιμιςεισ των χρόνων που
κα τεκοφν αυτζσ ςε λειτουργία και ςτθν επιλογι των κατάλλθλων κφκλων
λειτουργίασ, ςτα πλαίςια των απαιτιςεων των χρθςτϊν.

 Για τον ςκοπό αυτό απαιτείται θ ανάπτυξθ κατάλλθλων υποδομϊν, με
διατάξεισ μετριςεων και ελζγχου, ειδικά λογιςμικά για τθ λιψθ και
επεξεργαςία μετριςεων ςε πραγματικό χρόνο, τόςο για τα θλεκτρικά μεγζκθ,
όςο και για τα φυςικά μεγζκθ που ςχετίηονται με τισ καταναλϊςεισ κάκε
εγκατάςταςθσ.



Συμπεράςματα

 Οι υποδομζσ αυτζσ ςυμβάλουν ςτθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ κουλτοφρασ των
χρθςτϊν ςε κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και χριςθσ πράςινθσ ενζργειασ,
με πολλαπλά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφζλθ.

 Επιπρόςκετα, με τισ υποδομζσ αυτζσ παρζχεται ευελιξία ςτουσ χριςτεσ και ςτο
Διαχειριςτι Δικτφου για επιλεγμζνεσ περικοπζσ φορτίων ςε ζκτακτεσ ανάγκεσ,
κατά τθ διαχείριςθ κρίςεων ςτο Δίκτυο, όταν ςυμβαίνουν ςοβαρζσ βλάβεσ ι
όταν υπάρχει ζλλειψθ παραγωγισ ςτο θλεκτρικό ςφςτθμα.



Ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ!


