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ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
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Ηλεκτρολόγοι σε ετοιµότητα
και σε προετοιµασία: Oλα έξυπνα!
 Eξυπνα κτίρια (Smart Buildings), έξυπνα συστήµατα καταµέτρησης (Smart Metering), έξυπνα δίκτυα διανοµής
ενέργειας (Smart Grids), ενηµέρωση και προετοιµασία για ενεργειακή µετάβαση. - ΜΕΡΟΣ 2ο
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)
4. Εξυπνα δίκτυα διανομής ενέργειας
Τι είναι ένα έξυπνο δίκτυο (Smart Grid);
Σύμφωνα με την Wikipedia ένα έξυπνο δίκτυο
περιλαμβάνει την επικοινωνιακή δικτύωση
και τον έλεγχο των ηλεκτροπαραγωγικών
γεννητριών, των συσσωρευτών ενέργειας,
των ηλεκτρικών καταναλώσεων και των πόΤου
ρων των δικτύων μεταφοράς και διανομής
ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΑΡΡΗ
ηλεκτρικής ενέργειας.
Σε απλοποιημένη έννοια: Εξυπνα δίκτυα
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας = «Το πλυντήριο επικοινωνεί με την
ανεμογεννήτρια».
Μελλοντικά, το πλυντήριο θα είναι δυνατόν να ξεκινά μόλις το ρεύμα
είναι διαθέσιμο και στην προβλεπόμενη τιμή. Ο καταψύκτης θα παράγει
απόθεμα ψύξης όταν η ενέργεια θα είναι φθηνή και όταν θα αναμένεται
ότι στις επόμενες ώρες θα ακριβύνει.
Τα θερμοσίφωνα ή οι αντλίες θερμότητας θα μπορούν να παράγουν
απόθεμα ζεστού νερού χρήσης σε τρέχουσες ειδικές τιμές προσφοράς.
Θα είναι ωραίο αν κάτι τέτοιο γίνεται όσο το δυνατόν αυτόματα από τις
συσκευές και την εγκατάσταση. Για να γίνει αυτό εφικτό, οι συσκευές
και η εγκατάσταση, άρα το κτίριο, χρειάζεται πληροφορίες σχετικά με
τις τρέχουσες και τις μελλοντικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.
Σαν πρώτο βήμα μπορεί η εμφάνιση των πληροφοριών αυτών να λειτουργήσουν σαν ενδείξεις σε μια ψηφιακή οθόνη ή σαν τακτικό e-mail
στο smartphone.
Διαχειριστής ενέργειας είναι τότε ο κάτοικος, ο χρήστης της εγκατάστασης, ο οποίος θα ξεκινήσει τη συσκευή, άρα την κατανάλωση, σύμφωνα με
το χαμηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Για να μπορεί να λειτουργεί
όλο αυτό και τη νύχτα και κατά την απουσία του χρήστη στη διάρκεια
της ημέρας, οι έξυπνες συσκευές και η έξυπνη ηλεκτρική εγκατάσταση
θα αναλαμβάνουν αυτή την αποστολή στη θέση του ιδιοκτήτη ή του
χρήστη της εγκατάστασης και θα παίρνουν αυτόματα την απόφαση για
το «πότε;» και «πόσο;». Ηλεκτρικά πλυντήρια και στεγνωτήρια ρούχων,
πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες της επόμενης γενιάς θα
μπορούν (και θα πρέπει) να επικοινωνούν! Γι’ αυτό θα πρέπει η πληροφορία της τιμής ρεύματος να μην φθάνει μόνο ως το κτίριο αλλά εκεί να
μεταφέρεται έως τις μεμονωμένες συσκευές.

Η επερχόμενη ενεργειακή μετάβαση θα πρέπει να έχει ήδη επιδράσει
στον τρόπο της μελέτης και κατασκευής της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
Είναι σαφές: Χωρίς έξυπνα κτίρια τα έξυπνα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα.
Οταν η τιμολόγηση του ρεύματος είναι μεταβλητή, η πρώτη προσπάθεια
θα πρέπει να είναι το να χρησιμοποιείται το ρεύμα, αν είναι δυνατόν,
μόνο όταν αυτό είναι διαθέσιμο στην προβλεπόμενη τιμή.
Η τιμή του ρεύματος θα είναι ρυθμιστικό μέγεθος στη λειτουργία του
δικτύου διανομής.
Εάν είναι διαθέσιμο περισσότερο ρεύμα από ότι ακριβώς χρειάζεται,
τότε να πέφτει η τιμή του. Εάν αυτό μόλις επαρκεί, η τιμή να ανεβαίνει. Οι
τιμές να ανακοινώνονται έγκαιρα πριν. Η τιμή θα είναι το κίνητρο για να
προσαρμόζουν οι καταναλωτές την κατανάλωσή τους στην προσφορά.
Οι έξυπνες συσκευές και οι έξυπνες εγκαταστάσεις θα μπορούν, μέσα στα
όριά τους, να επηρεάσουν και στη συνέχεια να προγραμματίσουν πότε
πρέπει να αντληθεί ενέργεια ώστε να εξοικονομούνται έτσι χρήματα.
Η ηλεκτρική ενέργεια διαβλέπεται να παράγεται στο μέλλον πολύ

αποκεντρωμένα.
Πολλές μικρές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, ανεμογεννήτριες και
μονάδες παραγωγής βιοαερίου μπορούν να αντικαθιστούν τις λίγες
σημερινές μεγάλες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.
Η διανομή ενέργειας είναι συνεπώς πιο πιθανό να γίνεται μέσω ενός
κυψελοειδούς δικτύου μεταξύ όλων των παραγωγών και των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.
Η ισχύουσα σήμερα δομή δέντρου (από μια μεγάλη μονάδα ισχύος
μέσα από όλο και πιο λεπτότερες διακλαδώσεις προς πολλούς καταναλωτές) θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί σε πολλούς τομείς. Αυτές οι
δύο σημαντικές αλλαγές οδηγούν φυσικά σε μια νέα δομή του δικτύου
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Ολες αυτές οι νέες δομές και διασυνδέσεις είναι ηλεκτρολογικά θέματα.
5. Εξυπνα συστήματα καταμέτρησης
Μεταξύ των έξυπνων συστημάτων καταμέτρησης πρώτος έρχεται ο
μετρητής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι απαιτήσεις για αυτόν
αυξάνουν. Εκτός από το να καταγράφει πόσες kWh έχουν καταναλωθεί
από την ηλεκτρική εγκατάσταση,
θα πρέπει να μπορεί να δίδει και
άλλες πληροφορίες όπως οι δυνατότητες άμεσης τηλεανάγνωσης
της κατανάλωσης αλλά και δημιουργίας στατιστικών χρήσης και
αξιοποίησής τους από το εσωτερικό του κτιρίου. Οι κλασικοί μετρητές με δίσκο δεν μπορούν βέβαια να
πληρούν αυτές τις απαιτήσεις. Ετσι
σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχει
ξεκινήσει η εγκατάσταση έξυπνων
μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας.
Για παράδειγμα, από τον Ιανουάριο 2010 όλοι οι μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακή χρήση
που τοποθετούνται σε νέες εγκαταστάσεις στη Γερμανία είναι ηλεκτρονικοί. Οι δυνατότητες των νέων
αυτών μετρητών είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Η πλέον ενδιαφέρουσα
δυνατότητα που δίδεται στον καταναλωτή είναι το να μπορεί να ελέγχει
κάθε στιγμή την κατανάλωσή του, άρα και το κόστος της ενέργειας που
καταναλώνει από το εσωτερικό της κατοικίας του. Οι πληροφορίες αυτές
μπορούν να μεταδίδονται από το μετρητή προς την κατοικία είτε μέσω
του δικτύου (της παροχής) ή ασύρματα με την τεχνική ΚΝΧ-RF.
Ο καταναλωτής θα μπορεί (αν θέλει βέβαια) να λαμβάνει τις πληροφορίες
για την ενέργεια που καταναλώνει μέσω του υπολογιστή του (με ειδικό
modem) ή μέσω ενός ειδικού panel. Αντίστοιχες εξελίξεις προβλέπονται
για τους μετρητές κατανάλωσης νερού και αερίου. Οι πληροφορίες
των έξυπνων μετρητών αξιοποιούνται αποδοτικότερα και καλύτερα
συνδυαζόμενες σε έξυπνα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και
βέβαια σε έξυπνα κτίρια άρα με έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
Οι προβλέψεις, οι συνδέσεις και γενικά η εγκατάσταση των μετρητών
αυτών είναι βέβαια ηλεκτρολογικά θέματα.
6. Δεν μπορεί να υπάρχουν έξυπνα δίκτυα διανομής εάν δεν υπάρχουν έξυπνα κτίρια
Εδώ διαφαίνεται ένας νέος ρόλος για τα κτίρια. Ενα έξυπνο δίκτυο
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος χρειάζεται έξυπνα κτίρια. Αν το πλυντήριο
πρέπει να επικοινωνήσει με τον «έξω κόσμο» αυτό μπορεί να γίνει μόνο
σε ένα κτίριο που να υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία. Η πληροφορία για
την τιμή πρέπει να φθάσει σε αυτό και εάν είναι απαραίτητο να μπορεί
να επιδράσει σε αυτό από έξω!
Εάν αυτό το πλυντήριο μπορεί επιπλέον να δώσει και μηνύματα στο
δίκτυο για τη διαχείριση της ενέργειάς του, τόσο το καλύτερο.
Πολλά κτίρια σήμερα στην Ευρώπη δεν είναι πλέον αποκλειστικά
καταναλωτές δικτύου. Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στις στέγες
των κτιρίων δίδουν μερικές φορές περισσότερη ενέργεια στο δίκτυο
από ότι αυτά χρειάζονται. Κτίρια είναι συγχρόνως καταναλωτές και
παραγωγοί ενέργειας. Κάποιοι μιλάνε σήμερα για κτίρια ProSumer
(Produzent και Consumer = παραγωγός και καταναλωτής).
Με βάση τα παραπάνω προβλέπεται ότι: Θα υπάρξουν μακροπρόθε-

σμα κυμαινόμενες τιμές κόστους για την τροφοδοσία από και προς το
δημόσιο δίκτυο. Το κτίριο θα πρέπει στη συνέχεια να αποφασίζει αν θα
διοχετεύσει την ενέργεια που παράγει στο δίκτυο ή θα χρησιμοποιήσει
αυτό το ίδιο το ρεύμα του φωτοβολταϊκού συστήματος.
Ας σκεφτούμε ακόμη ένα βήμα πιο πέρα: Σε περίπτωση αιφνίδιας
ανεπάρκειας στο δίκτυο διανομής, βοηθά τον διαχειριστή του δικτύου
το να έχει αυτός δυνατότητες πρόσβασης από έξω στους μεμονωμένους
καταναλωτές, συσσωρευτές και παραγωγικές μονάδες του κτιρίου.
Ο στόχος είναι να μπορεί να απενεργοποιεί τα φορτία για ένα διαχειρίσιμο χρόνο (για παράδειγμα, ψυγεία, θερμοσίφωνες κλπ.) και / ή να
μπορεί να λαμβάνει συμπληρωματική παροχή (από κυψέλες καυσίμων,
από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ή από
μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων).
Και η αντίθετη κατάσταση είναι ανησυχητική: Υπερπαραγωγή - υπερπροσφορά ενέργειας. Η υπερπροσφορά ενέργειας μπορεί να προκληθεί σε
ημέρες με μεγάλες και διαρκείς κινήσεις αέρα που ταυτόχρονα είναι και
ηλιόλουστες. Τις ημέρες αυτές η ηλεκτρική ενέργεια που θα διοχετεύεται
στο δίκτυο μπορεί να είναι μια απειλή. Ο διαχειριστής του δικτύου σε
αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να μπορεί οπωσδήποτε να διακόψει
την παραγωγή ή να θέσει σε λειτουργία επιπλέον συσσωρευτές για την
αποθήκευση της επιπλέον ενέργειας.
Χρειάζεται να έχει δυνατότητες τηλεελέγχου για όσο το δυνατόν περισσότερους παραγωγούς και καταναλωτές στο δίκτυο.
Χωρίς καλές δυνατότητες τηλεελέγχου, οι γεννήτριες στους σταθμούς
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας γίνονται σχεδόν κινητήρες, παίρνουν
κίνηση από το δίκτυο, περιστρέφονται γρηγορότερα και η συχνότητα
του δικτύου αυξάνει.
Και μόνο από μια απόκλιση συχνότητας δικτύου στα 50,2 Hz απειλείται μια πλήρης κατάρρευση του ευρωπαϊκού ενεργειακού δικτύου
εξαιτίας των ακολουθούμενων αποζεύξεων ασφαλείας των συστημάτων
παραγωγής.
Συνοπτικά: Η ενεργειακή μετάβαση είναι αναπόφευκτη και αυξάνει
συνεχώς τους ρυθμούς ανάπτυξής της. Ενεργειακή μετάβαση σημαίνει
μεγαλύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες όμως
προσφέρουν ενέργεια με διακυμάνσεις.
Οι καταναλώσεις πρέπει να παρακολουθούν, να διασυνδέονται με
την παροχή ενέργειας.
Μεγέθη ελέγχου είναι οι χρονικά
μεταβαλλόμενες τιμές ενέργειας,
οι οποίες πρέπει να είναι διαθέσιμες για το χρήστη και τις έξυπνες
οικιακές συσκευές.
Για τη σταθερή λειτουργία του
δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας οι διαχειριστές του χρειάζονται πρόσβαση στις μεγαλύτερες
συσκευές κατανάλωσης, στους συσσωρευτές ενέργειας και στους
παραγωγούς ενέργειας του κτιρίου. Τα κτίρια πρέπει να γίνουν περισσότερο επικοινωνιακά, να δίδουν πληροφορίες στο χρήστη για τις
τιμές και τις ταχύτητες ροής της ενέργειας. Δικτυωμένοι αισθητήρες
και ενεργοποιητές βοηθούν στο να προσαρμοστεί η ροή ενέργειας στις
τιμές ενέργειας δημιουργώντας έτσι οικονομικά οφέλη για το χρήστη/
διαχειριστή.
΄Η αλλιώς: Μόνο τα έξυπνα κτίρια θα επωφελούνται από τις ειδικές
προσφορές ενέργειας. Τα άλλα θα πληρώνουν περισσότερα….
Και προπάντων: Οταν ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του έξυπνου
κτιρίου θα μπορεί να κερδίζει χρόνο με το χρόνο χρήματα, τότε θα έχει
περισσότερα κίνητρα για να πληρώσει κάτι παραπάνω για την ηλεκτρική
του εγκατάσταση και για συστήματα έξυπνης καταμέτρησης. Ομως ο
ηλεκτρολόγος του θα πρέπει να είναι ενημερωμένος και προετοιμασμένος
για αυτά αν θέλει να έχει τον πελάτη σίγουρο και ευχαριστημένο.
7. Σενάρια επιστημονικής - ηλεκτρολογικής φαντασίας;
Ισως όποιος έφτασε διαβάζοντας έως εδώ να σκεφτεί ότι τα παραπάνω μοιάζουν σήμερα σαν σενάρια επιστημονικής ή και ηλεκτρολογικής
φαντασίας.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν υπάρχουν ακόμα σε ευρωπαϊκό και
εθνικό επίπεδο τιμολόγια χρονικά μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Ομως αυτό δεν θα αργήσει ακόμη πολύ να συμβεί. Το πρώτο βήμα
έχει γίνει με το ημερήσιο /νυχτερινό σε σταθερές ώρες και μας δείχνει
τι πρόκειται να προκύψει. Επίσης η διάδοση των έξυπνων ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων και η καθιέρωση των νέων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας δείχνουν τις κατευθύνσεις προς το μέλλον.
Το να πρέπει μια εγκατάσταση να είναι σε λειτουργία για δεκαετίες
χωρίς προβλέψεις βελτίωσής της και προσαρμογής της σε νέα δεδομένα,
είναι το ίδιο εγκληματικό όσο και το να γίνεται μια εγκατάσταση σε ένα
νέο κτίριο όπως αυτή γινόταν στο παρελθόν.
Ηδη και σήμερα μπορεί με λίγα έξοδα, να ληφθεί μέριμνα, ώστε το
κτίριο να προετοιμαστεί για να γίνει έξυπνο. Ετσι θα μπορεί να αναλάβει
εύκολα ενεργό ρόλο στα έξυπνα δίκτυα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος
και θα μπορεί να αποφέρει στους κατοίκους του οικονομικά και ενεργειακά οφέλη για πολλά χρόνια.
Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί έως εδώ, η διαπίστωση είναι απλή:
Το ηλεκτρολογικό περιβάλλον αλλάζει και αλλάζει γρήγορα. Τα έξυπνα
κτίρια, τα έξυπνα συστήματα καταμέτρησης και τα έξυπνα δίκτυα
διανομής ενέργειας χρειάζονται ηλεκτρολόγους με νέες γνώσεις. Για
αυτούς τους λόγους οι δραστήριοι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι, αυτοί
που θέλουν να εξελίσσονται, θα πρέπει να φροντίζουν έγκαιρα για την
ενημέρωση, εκπαίδευση και πιστοποίησή τους.
Προετοιμασία λοιπόν για την ενεργειακή μετάβαση στις ΑΠΕ: Ηλεκτρολόγοι σε ετοιμότητα, σε ενημέρωση, εκπαίδευση και σε προετοιμασία:
Ολα έξυπνα!
Σίγουρα το θέμα έχει διαστάσεις, δεν εξαντλείται με τα όσα γράφτηκαν
στο άρθρο αυτό. Ο γράφων θα χαρεί να έχει ανάδραση.
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