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Μια ενδιαφζρουςα ανάλυςη με αφορμή τα τραγικά ςυμβάντα τησ 11ησ Ιουλίου ςτο Μαρί
ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ*
Τα τραγικά ςυμβάντα τησ 11ησ Ιουλίου 2011 που επζφεραν τη ςχεδόν ολοκληρωτική καταςτροφή του κφριου πνεφμονα ηλεκτρικήσ
ενζργειασ τησ Κφπρου, ανζδειξαν για ακόμη μια φορά την ανάγκη εντατικοποίηςησ τησ ερευνητικήσ εργαςίασ και αφξηςησ των
επενδφςεων ςε θζματα ςυςτημάτων ηλεκτρικήσ ενζργειασ, ανανεϊςιμων πηγϊν ενζργειασ και διαχείριςησ ηλεκτρικοφ φορτίου.
Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει ειςθγθκεί τθν εγκατάςταςθ ευφυϊν μετρθτϊν ςτο 80% των καταναλωτϊν ςε κάκε χϊρα μζλοσ μζχρι το 2020. Αυτόσ
ο ςτόχοσ ακόμθ δεν είναι υποχρεωτικόσ, αλλά αναμζνεται ότι ςφντομα κα εκδοκεί ςχετικι οδθγία. Οι ευφυείσ μετρθτζσ είναι ςυςκευζσ οι
οποίεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να καταγράφουν τθ ςτιγμιαία κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ και να τθ ςτζλλουν αυτόματα ςτθν θλεκτρικι
εταιρεία, χωρίσ να χρειάηεται θ επίςκεψθ του υπαλλιλου για τθν ανάγνωςθ τθσ κατανάλωςθσ από το μετρθτι μασ. Οι μετρθτζσ που ζχουμε
ςιμερα ςτα ςπίτια μασ καταμετροφν τθν ενζργεια χωρίσ χρονικι εξάρτθςθ και επομζνωσ δεν γνωρίηουμε τθ χρονικι ςτιγμι κατανάλωςθσ.
Οι ευφυείσ μετρητζσ
Οι ευφυείσ μετρθτζσ επιτρζπουν ςτον καταναλωτι να παρακολουκεί, μζςω ειδικισ οκόνθσ που είναι εγκατεςτθμζνθ ςτο υποςτατικό του, τθ
ςτιγμιαία κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ και ςυνεπϊσ να είναι πιο ευαιςκθτοποιθμζνοσ ςε κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, κυρίωσ τισ
περιόδουσ μζγιςτθσ ηιτθςθσ. Επιπλζον, οι ευφυείσ μετρθτζσ επιτρζπουν ςτον παροχζα θλεκτρικισ ενζργειασ να προςφζρει διαφορετικζσ τιμζσ
πϊλθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, οι οποίεσ παρουςιάηονται ςτθν οκόνθ του καταναλωτι δίνοντασ του τθ δυνατότθτα να αποφαςίηει πότε κα
ενεργοποιιςει ςυγκεκριμζνεσ ςυςκευζσ, όπωσ για παράδειγμα το πλυντιριο, βάςει του κόςτουσ που αναμζνεται να πλθρϊςει τθ
ςυγκεκριμζνθ ϊρα χριςθσ του. Αυτό προςφζρει ςτον καταναλωτι επιλογζσ, επιτρζποντασ του να ελζγχει τθν κατανάλωςθ του και ωσ εκ
τοφτου να ζχει ενεργό ρόλο τόςο ςτθ διαχείριςθ του δικτφου όςο και ςτο ενεργειακό προφίλ του υποςτατικοφ του.
Οι χριςεισ και εφαρμογζσ των ευφυϊν μετρθτϊν και τθσ τεχνολογίασ που τουσ ςυνοδεφει δεν περιορίηονται ςτα πιο πάνω, αλλά
περιλαμβάνουν καινοτόμεσ τεχνικζσ οι οποίεσ ζχουν ιςχυρι δυναμικι για επίλυςθ ςθμαντικϊν προβλθμάτων. Για παράδειγμα, ςτο
Ερευνθτικό Κζντρο Τεχνολογίασ Ευφυϊν Συςτθμάτων και Δικτφων «Κοίοσ» του Πανεπιςτθμίου Κφπρου, το οποίο ζχει ζντονθ ερευνθτικι
δραςτθριότθτα ςε ςυςτιματα θλεκτρικισ ενζργειασ και ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, ζνα από τα ερευνθτικά προγράμματα που
εκπονοφνται ζχει ωσ ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ των ευφυϊν θλεκτρικϊν δικτφων οφτωσ ϊςτε να δθμιουργθκεί θ δυνατότθτα
ελζγχου ςυγκεκριμζνων οικιακϊν φορτίων ςε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ.
Η βαςικι ιδζα του ερευνθτικοφ ζργου είναι να δθμιουργθκεί θ δυνατότθτα να ελζγχονται από τον Διαχειριςτι Συςτιματοσ Μεταφοράσ
ςυγκεκριμζνεσ ςυςκευζσ κάκε υποςτατικοφ όπωσ για παράδειγμα ψυγεία, ςυςτιματα κλιματιςμοφ και αντλίεσ. Ο ζλεγχοσ μπορεί να γίνει
μζςω ευφυϊν διακοπτϊν οι οποίοι λαμβάνουν οδθγίεσ μζςω διεςπαρμζνων εξυπθρετθτϊν. Το τθλεπικοινωνιακό δίκτυο είναι επομζνωσ
ιδιαίτερα ςθμαντικό ςε αυτι τθν εφαρμογι. Οι ςυςκευζσ που ελζγχονται από τουσ ευφυείσ διακόπτεσ κα κατατάςςονται βάςει
προτεραιότθτασ, και ο Διαχειριςτισ Συςτιματοσ Μεταφοράσ κα μπορεί να τισ ςυνδζει ι να τισ αποςυνδζει από το δίκτυο όταν χρειάηεται.
Επομζνωσ, κα υπάρχει θ δυνατότθτα αυτοματοποιθμζνθσ αποςφνδεςθσ οριςμζνων φορτίων ςε κάκε υποςτατικό, χωρίσ να υπάρχει ανάγκθ να

αποκόπτονται από το δίκτυο ολόκλθρεσ γειτονιζσ. Επιπλζον, κρίςιμα φορτία ή υποςτατικά όπου για λόγουσ υγείασ δεν ςυνίςταται η
αποκοπή παροχήσ, είναι δυνατό να εξαιρεθοφν από τη διαδικαςία απόρριψησ φορτίου μζςω του αυτοματοποιημζνου λογιςμικοφ.
Ωσ παράδειγμα αυτισ τθσ εφαρμογισ μπορεί να αναφερκεί θ απϊλεια μιασ γεννιτριασ που τροφοδοτεί το δίκτυο. Σε περίπτωςθ που οι
λοιπζσ γεννιτριεσ που είναι ςυνδεδεμζνεσ με το δίκτυο δεν μποροφν να αναπλθρϊςουν τθν γεννιτρια που τζκθκε εκτόσ λειτουργίασ, τότε
αναγκαςτικά κα ξεκινιςει θ απόρριψθ φορτίων ανά περιοχζσ για να διαφυλαχκεί θ αςφάλεια και λειτουργικότθτα του υπόλοιπου
ςυςτιματοσ. Ο αρικμόσ περιοχϊν που αποκόπτεται εξαρτάται από τθν ελλειμματικι ιςχφ. Αν θ ζλλειψθ ενζργειασ είναι παρατεταμζνθ, τότε οι
περιοχζσ οι οποίεσ αποκόπτονται από το δίκτυο εναλλάςςονται εκ περιτροπισ, όπωσ ακριβϊσ ςυμβαίνει αυτζσ τισ μζρεσ μετά τθ φονικι
ζκρθξθ. Σε αυτή την περίπτωςη λοιπόν, και με την προτεινόμενη τεχνολογία, θα μποροφςε για παράδειγμα ο Διαχειριςτήσ Συςτήματοσ
Μεταφοράσ να αποκόψει για μια περίοδο 20 λεπτϊν όλα τα ψυγεία μιασ πόλησ και όλα τα κλιματιςτικά μιασ άλλησ πόλησ, επιτυγχάνοντασ
την ίδια μείωςη που θα πετφχαινε αν απόκοπτε εντελϊσ 3-4 ολόκληρεσ περιοχζσ. Πετυχαίνοντασ αυτζσ τισ ςτοχευμζνεσ διακοπζσ, θ
ενόχλθςθ ςτον καταναλωτι είναι θ ελάχιςτθ δυνατι, αφοφ για το μεν ψυγείο θ διακοπι κα είναι ανεπαίςκθτθ, για τα δε κλιματιςτικά, ο
χϊροσ μπορεί να παραμείνει δροςερόσ για αυτι τθν περίοδο.
Χρηματοδότηςη ερευνητικϊν προγραμμάτων
Είναι ςθμαντικό, ιδιαίτερα ςε περιόδουσ οικονομικισ κρίςθσ, να προωκθκεί θ χρθματοδότθςθ ερευνθτικϊν προγραμμάτων από το κράτοσ. Η
εφαρμοςμζνθ ζρευνα ζχει αποδειχκεί ότι ςυνειςφζρει ςε πολλαπλοφσ τομείσ μιασ κοινωνίασ. Τα ερευνθτικά αποτελζςματα μποροφν να
εφαρμοςτοφν ςτθ βιομθχανία δθμιουργϊντασ νζεσ τεχνολογικζσ δυνατότθτεσ, αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ,
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ. Η χρθματοδότθςθ ερευνθτικϊν προγραμμάτων επιτρζπει επίςθσ τθν
προςζλκυςθ περαιτζρω χρθματοδότθςθσ από Ευρωπαϊκά προγράμματα. Ωσ εκ τοφτου, προςφζρεται θ δυνατότθτα εργοδότθςθσ νζων,
φιλόδοξων ερευνθτϊν που μποροφν να διαδραματίςουν καταλυτικό ρόλο ςτθν ανάδειξθ τθσ Κφπρου ωσ ερευνθτικό κζντρο που προωκεί τθν
καινοτομία και δθμιουργικότθτα. Πολλοί από αυτοφσ τουσ ερευνθτζσ είναι ςιμερα άνεργοι ι υποαπαςχολοφνται.
Η ανθρϊπινη κουταμάρα ςυνήθωσ υπεριςχφει
Βζβαια, όςο ελπιδοφόρεσ και αν είναι οι καινοτόμεσ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ και οι ευφυείσ τεχνολογίεσ που αναπτφςςονται, ο ρόλοσ
τουσ είναι υποςτθρικτικόσ ςτθ διαχείριςθ εκτάκτων αναγκϊν. Δυςτυχϊσ δεν μποροφν να βοθκιςουν ςτθν αποφυγι τραγικϊν ανκρϊπινων
ςφαλμάτων ι κρίςιμων καταςτάςεων που δθμιουργοφνται ωσ αποτζλεςμα ανόθτων παραλείψεων ι λανκαςμζνων εκτιμιςεων. Η ανκρϊπινθ
κουταμάρα ςυνικωσ υπεριςχφει και των πιο ευφυϊν αλγορίκμων και τεχνολογιϊν.
(Επίκουρου Καθηγητή ςτο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιςτών και μέλοσ του Ερευνητικοφ Κέντρου «Κοίοσ» του
Πανεπιςτημίου Κφπρου.)

