ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΔΙΚΤΥΑ»
“APPLICATIONS IN SMART GRIDS”

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δρ. Μανουσάκης Νικόλαος
Φοιτήτρια: Μαμματά Ελευθερία
Α.Μ.: 48340057

ΑΙΓΑΛΕΩ 2020

Περίληψη
Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας, είναι η μελέτη και η ανάλυση των
Έξυπνων Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας, αλλά και οι σύγχρονες τεχνολογίες
επικοινωνίας, οι οποίες αποτελούν βασικό άξονα για τη λειτουργία και τη
διασύνδεσή τους. Το Έξυπνο Δίκτυο, το οποίο μας απασχολεί στην Ελλάδα και θα
μας απασχολήσει ακόμη περισσότερο στο άμεσο μέλλον, επικεντρώνεται στον
εκσυγχρονισμό

του

υφιστάμενου

ηλεκτρικού

δικτύου,

με

ταυτόχρονη

αναβάθμιση και στόχο τη μεγαλύτερη λειτουργική ευελιξία. Ένα έξυπνο δίκτυο
είναι ένα εκσυγχρονισμένο ηλεκτρικό δίκτυο που χρησιμοποιεί αναλογική η
ψηφιακή τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών για να συγκεντρώσει και να
ενεργήσει με βάση πληροφορίες, με αυτοματοποιημένο τρόπο για να βελτιώσει
την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία, την οικονομία και την βιωσιμότητα της
παραγωγής και της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η διαχείριση της ηλεκτρικής
ενέργειας με ηλεκτρονικά μέσα και ο έλεγχος της παραγωγής και της διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν σημαντικές πτυχές του έξυπνου δικτύου.
Διάφορες δυνατότητες απορρέουν από τη βαθιά ολοκληρωμένη χρήση της
ψηφιακής τεχνολογίας με δίκτυα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα κύρια
πλεονεκτήματα από τα πολύπλοκα αλλά αποδοτικά αυτά δίκτυα είναι: η
βελτίωση των υποδομών, η μείωση του κόστους επέκτασης και συντήρησης του
υφιστάμενου δικτύου, η ενίσχυση στην ένταξη των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, η μείωση των απωλειών του δικτύου, η μείωση των αέριων ρύπων και
η μείωση των blackouts και των διακοπών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Λέξεις κλειδιά
Έξυπνο δίκτυο, ηλεκτρικό δίκτυο, ψηφιακό σύστημα, ηλεκτρική ενέργεια.
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