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Φνξέαο Υπνδνρήο: Τκήκα Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ 

θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ (ΤΗΜΜΥ), Δεκνθξίηεην 

Παλεπηζηήκην Θξάθεο (ΔΠΘ) 

Σπλεξγαδόκελνο Φνξέαο: Aristotle University of 
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Technology, University of Strathclyde  

Ιζηνζειίδα πξνβνιήο ηνπ Έξγνπ  

(αλ πθίζηαηαη): https://activate.ee.duth.gr/ 
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Σύλνςε Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Σήκεξα, κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο πξνθιήζεηο είλαη ε νκαιή ελζσκάησζε ηεο νινέλα απμαλόκελεο δηείζδπζεο ησλ κνλάδσλ 

δηαλεκεκέλεο παξαγσγήο (ΓΠ), όπσο απηή έρεη ζεζπηζηεί από πνιηηηθέο ζε δηεζλέο θαη εζληθό επίπεδν. Τν γεγνλόο απηό, σζηόζν, 

εηζάγεη δηάθνξεο ηερλνινγηθέο πξνθιήζεηο όζνλ αθνξά ζηελ νκαιή θαη αμηόπηζηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ, π.ρ. ξύζκηζε ηεο ηάζεο, 

ππεξθόξηζε ησλ γξακκώλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ δηθηύνπ, απνθιίζεηο ζηε ζπρλόηεηα θαη πξνβιήκαηα επζηάζεηαο. Με ηελ επίιπζε 

ησλ πξνβιεκάησλ απηώλ αζρνιείηαη θαη ην ACTIVATE, ηνπ νπνίνπ θύξηνο ζηόρνο είλαη λα αλαπηύμεη λέεο επηθνπξηθέο ππεξεζίεο 

ηόζν γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ δηθηύνπ κεηαθνξάο όζν θαη ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ACTIVATE πξνηείλεη ηε 

ζρεδίαζε κηαο πβξηδηθήο ζηξαηεγηθήο, ε νπνία ζπλδπάδεη ζηνηρεία θεληξηθώλ θαη απνθεληξσπνηεκέλσλ ηερληθώλ ειέγρνπ, κε ζηόρν ηε 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ δηθηύνπ. Παξάιιεια, ζα ελζσκαησζεί ε ρξήζε ηερληθώλ εηθνληθήο αδξάλεηαο (virtual inertia) γηα ηε 

ξύζκηζε ησλ ζηξαηεγηθώλ ειέγρνπ ησλ κεηαηξνπέσλ ησλ ΓΠ, επεθηείλνληαο έηζη ηελ εθαξκνγή ηεο πξνηεηλόκελεο ζηξαηεγηθήο 

ειέγρνπ. Γηα ηελ αζθαιή ελζσκάησζε ησλ ηερληθώλ εηθνληθήο αδξάλεηαο θαη ηε βειηίσζε ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηθηύνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο ππνζηεξίδνληαο λέεο ηερληθέο δηαρείξηζεο θαηαζηάζεσλ ζπκθόξεζεο. Δπηπξόζζεηα, 

ζα πξνηαζεί κηα λέα αξρηηεθηνληθή παξαθνινύζεζεο δηθηύνπ, πνπ ζα ζηνρεύεη ζηε ξύζκηζε ησλ παξακέηξσλ ηεο εηθνληθήο αδξάλεηαο 

ησλ κεηαηξνπέσλ θαη ζην βέιηηζην ζπληνληζκό ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πβξηδηθήο ζηξαηεγηθήο ειέγρνπ. Τέινο, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί 

ε εθαξκνγή ησλ πξνηεηλόκελσλ κεζόδσλ ζε πξαγκαηηθά δίθηπα, ζα θαηαζθεπαζηεί έλαο πξόηππνο κεηαηξνπέαο, ν νπνίνο 

παξάιιεια ζα ιεηηνπξγεί θαη σο ζπζθεπή παξαθνινύζεζεο παξέρνληαο απμεκέλεο δπλαηόηεηεο ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ δηθηύνπ 

δηαλνκήο γηα ηε κειέηε ηεο επζηάζεηαο ηνπ δηθηύνπ. Τα απνηειέζκαηα ηνπ ACTIVATE ζα επαιεζεπηνύλ ηόζν κε πξνζνκνηώζεηο όζν 

θαη κε εξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα. Τν ACTIVATE ζα ζπκβάιεη ζηελ αύμεζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο δηείζδπζεο ησλ κνλάδσλ ΓΠ, κε 

ζηόρν λα επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο αεηθνξίαο, ηεο επειημίαο θαη ηεο απνδνηηθόηεηαο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ ειεθηξηζκνύ. 
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Πξσηνηππία ηνπ Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Ο θύξηνο ζηόρνο ηνπ ACTIVATE είλαη ε αλάπηπμε λέσλ επηθνπξηθώλ ππεξεζηώλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο δηθηύσλ κεηαθνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ΓΓΜΗΔ) θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ΓΓΓΗΔ), νη νπνίεο ζα ζηνρεύνπλ ζηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ ηερληθώλ πξνθιήζεσλ πνπ αλαθύπηνπλ από ηελ απμαλόκελε δηείζδπζε ησλ κνλάδσλ δηαλεκεκέλεο 

παξαγσγήο (ΜΓΠ). Οη επηθνπξηθέο ππεξεζίεο ζα είλαη άκεζα εθαξκόζηκεο ζε ελεξγά δίθηπα δηαλνκήο (ΔΓΓ), θαζώο ζα 

ζηεξίδνληαη ζηελ αμηνπνίεζε δπλαηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηώλ ησλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

(ΣΗΔ). Δλδεηθηηθά, νη ιύζεηο πνπ ζα αλαπηπρζνύλ, ζα αμηνπνηνύλ βέιηηζηα: (α) ηελ πξνζηηζέκελε επειημία πνπ παξέρεηαη 

από κνλάδεο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο (ΜΑΔ), (β) ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο λένπ ηύπνπ κεηαηξνπέα ειεθηξνληθώλ 

ηζρύνο πνπ ζα πινπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ, θαη (γ) κηα λέα αξρηηεθηνληθή παξαθνινύζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ΔΓΓ, ε 

νπνία ζα βαζίδεηαη ζε κεηξήζεηο πνπ ζα ιακβάλνληαη ηνπηθά ζηα ζεκεία ζύλδεζεο ησλ ΜΓΠ. Τν έξγν ζα ζπκβάιεη ελεξγά 

ζηελ αύμεζε ηεο παξερόκελεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο δηείζδπζεο ησλ ΜΓΠ, ώζηε λα επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (ΔΔ) γηα ηε βειηίσζε ηεο αεηθνξίαο, ηεο επειημίαο θαη ηεο απνδνηηθόηεηαο ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα. 
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Αλακελόκελα απνηειέζκαηα & Αληίθηππνο ηνπ 

Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 
 
 

 Πξνώζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζε έλα επηζηεκνληθό πεδίν κεγάιεο ζεκαζίαο ζε δηεζλέο επίπεδν  

 Δπηζηεκνληθέο θαηλνηνκίεο: (α) πξνηείλνληαη θαηλνηόκεο ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ, νη νπνίεο ζην-ρεύνπλ ζηελ αληηκεηώπηζε 

ηερληθώλ πξνθιήζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ απμεκέλε δηείζδπζε ησλ ΜΓΠ, (β) ζρεδηάδνληαη λέεο αξρηηεθηνληθέο 

παξαθνινύζεζεο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ, νη νπνίεο βειηηώλνπλ ηελ παξαηεξεζηκόηεηα ησλ ΔΓΓ, (γ) αλαπηύζζεηαη έλαο 

πξόηππνο κεηαηξνπέαο ηζρύ-νο πνπ ελζσκαηώλεη ηηο πξνηεηλόκελεο ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ θαη παξαθνινύζεζεο.  Ο 

πξνηεηλόκε-λνο κεηαηξνπέαο ζα απνηειεί άκεζα δηαζέζηκν πξντόλ πνπ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ΓΓΓΗΔ θαη 

ηδηνπαξαγσγνύο..        

 Δλίζρπζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ δεζκεπηηθώλ ζηόρσλ ηεο ΔΔ γηα ηελ αύμεζε ηεο δηείζδπζεο ησλ ΑΠΔ θαη ηεο κείσζεο 

ησλ εθπνκπώλ CO2.  

 Παξνρή νθειώλ ζε ελδηαθεξόκελνπο θνξείο, όπσο ΓΓΜΗΔ, ΓΓΓΗΔ, επελδπηέο ζε ΜΓΠ, θηι 

 Βειηίσζε ηεο εμσζηξέθεηαο γηα ηελ Διιεληθή αθαδεκατθή θνηλόηεηα. 
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Η ζεκαζία ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

 
 

Τν ACTIVATE δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο (ΓΠΘ) λα δεκηνπξγήζεη κηα "εξεπλεηηθή κνλάδα 

αξηζηείαο" ζε ελεξγεηαθά ζέκαηα. Η κνλάδα απηή ζα κπνξεί λα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πςειήο πνηόηεηαο ζε 

εξεπλεηηθά θέληξα θαη ζε ηδηώηεο, θαη παξάιιεια ζα βνεζήζεη ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ επηζηεκόλσλ. Δπηπξόζζεηα, νη 

εμσηεξηθέο ζπλεξγαζίεο ζα απμεζνύλ ηελ εμσζηξέθεηα ηνπ ΓΠΘ θαη ζα δηαδώζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ ζε δηεζλέο 

επίπεδν. Τέινο, ην ACTIVATE ζα δώζεη ζεκαληηθή επηζηεκνληθή θαη νηθνλνκηθή βνήζεηα ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Δπηπξόζζεηα, νη ζπλεξγαζία κε ην Αξηζηνηέιεηνη Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ην University of Strathclyde, θαη ην National 

Technical University of Norway, ζα βνεζήζεη ζηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηνπ ΓΠΘ θαη ζα επεθηείλεη ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ ACTIVATE ζε δηεζλή πιαίζηα. Τέινο, ην ACTIVATE ζα δώζεη ζεκαληηθή επηζηεκνληθή θαη νηθνλνκηθή βνήζεηα ζε όινπο 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο, δει., αθαδεκατθνύο, κεηαδηδαθηνξηθνύο εξεπλεηέο, ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο θαη κεηαπηπρηαθνύο 

θνηηεηέο. 
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