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Περίληψη
Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι σύγχρονες
κοινωνίες, είναι η ραγδαία αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης. Πιο
συγκεκριμένα ο κτιριακός τομέας, σύμφωνα με μελέτες, είναι υπεύθυνος για το 40%
περίπου της συνολικής κατανάλωσης ισχύος τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο. Στα πλαίσια λοιπόν της αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος, το 2010
εκδόθηκε ο ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων) καθορίζοντας
την επίσημη διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης στην Ελλάδα.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η ανάλυση δεδομένων
και η βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ισχύος στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Πιο
αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η επιτακτική ανάγκη για εξοικονόμηση
ενέργειας, βασιζόμενη στο ενεργειακό πρόβλημα, όπως η ενεργειακή διαχείριση
κτιρίων και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο δεύτερο κεφάλαιο
πραγματοποιείται ανάλυση των δεδομένων κατανάλωσης ισχύος σε επτά εκ των
υποσταθμών του Πανεπιστημίου Πατρών για χρονικά διαστήματα αναφερόμενα σε
έτος, μήνα και τριήμερο. Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται τρόποι
βελτιστοποίησης του βαθμού απόδοσης, και πιο συγκεκριμένα ένα αριθμητικό
παράδειγμα παράλληλης λειτουργίας δυο υποσταθμών (ηλεκτρολόγων και βαρέα
ηλεκτρολόγων) με στόχο την βέλτιστη λειτουργία τους και κατ’ επέκταση την
εξοικονόμηση της κατανάλωσης ισχύος. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια
αναφορά σχετικά με τα συστήματα HVAC (Heating, ventilation, Air Conditioning)
που χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί ο θερμικός έλεγχος των κτιρίων και
αποτελούν μια σημαντική παράμετρο για την εξοικονόμηση κατανάλωσης
ενέργειας ενός κτιρίου.

Abstract
One of the major problems which are currently being faced by modern societies,
is the rapid increase in energy consumption. More specific, the building sector is
responsible for about 40% of the total power consumption at both national and
European level, according with researches. So, in 2010 the KENAK (Regulation of
Energy Performance of Buildings) was implemented defining a formal energy audit
process in Greece in order to face the problem of energy.
The aim of this thesis is to analyse and optimise the data of power consumption
at Patras’ University. To be more specific, the first chapter analyses the urgent need
for energy saving which is based on energy problem, such as energy management of
buildings and renewable energy sources. The second chapter analyses the power
consumption data in seven substations of the University of Patras for periods
referred to year, month and three-day period. Then the third chapter describes ways
to optimize the efficiency, and more specific describes a numerical example of two
substations (electricians and heavy electrical) with parallel operation, in order to
function optimally and thus saving power consumption. Finally, the fourth chapter
contains a reference for HVAC systems (Heating, ventilation, Air Conditioning) which
are used to achieve the thermal control of buildings and consist an important
parameter in order to save the energy consumption of a building.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή

Είναι γεγονός πως το ενεργειακό πρόβλημα αποτελεί πλέον ένα κατεξοχήν θέμα
της παγκόσμιας κοινότητας. Παρόλο που η ενέργεια, η οποία παρουσιάζει μία
συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση, είναι ένα αγαθό που μπορεί να εξυπηρετεί διάφορες
ανάγκες όπως κοινωνικές και αναπτυξιακές, οι επιπτώσεις της χρήσης της στο
περιβάλλον είναι καθοριστικές και πολλές φορές επιβλαβείς. Σύμφωνα με τις
τελευταίες εκτιμήσεις, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, φυσικού αερίου και
λιθάνθρακα επαρκούν για την κάλυψη αναγκών περίπου 40 ετών, 70 ετών και 200
ετών αντίστοιχα. Οι επιπτώσεις υποβάθμισης που έχει υποστεί το περιβάλλον
καθώς και η εξάντληση των φυσικών πόρων δεν είναι καινούργια θέματα αλλά
αντιθέτως αποτελούν εδώ και χρόνια ένα επείγον ζήτημα.
Ένα μεγάλο ποσοστό της κατανάλωσης ενέργειας και της έκλυσης ρύπων
οφείλονται στον κτιριακό τομέα. Συγκεκριμένα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό
συμμετοχής των κτιρίων στην συνολική κατανάλωση ενέργειας ανέρχεται περίπου
στο 40%. Είναι γεγονός πως ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης της
ενέργειας στα Ελληνικά κτίρια αυξάνεται συνεχώς και για την δεκαετία 1995-2005
ανέρχεται στο 5,5%, ενώ αντίστοιχα ο ρυθμός αύξησης για το σύνολο της
καταναλισκόμενης ενέργειας στην Ελλάδα είναι περίπου 3%. Έτσι με αυτούς τους
ρυθμούς αύξησης της κατανάλωσης της ενέργειας, η επίτευξη των στόχων της
Ελλάδας οι οποίοι αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των
εκλυόμενων ρύπων στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο καθίσταται ιδιαίτερα
δύσκολη. Επομένως κρίνεται επιτακτική η ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας στα
κτίρια.
Εν μέρει ο κατάλληλος σχεδιασμός του κτιρίου και η χρήση ενεργειακά
αποδοτικών δομικών στοιχείων και συστημάτων και εν μέρει η υψηλή
αποδοτικότητα των εγκατεστημένων ενεργειακών συστημάτων η οποία
προϋποθέτει την άριστη ποιότητα του σχετικού εξοπλισμού και της εγκατάστασής
του καθώς και των σχετικών μελετών που τον προδιαγράφουν εξασφαλίζουν την
εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα κτίριο. Ένας άλλο παράγοντας ο οποίος είναι
καθοριστικός για την εξοικονόμηση ενέργειας είναι η ενεργειακή διαχείριση του
κτιρίου, μία συστηματική, οργανωμένη και συνεχής δραστηριότητα που αποτελείται
από ένα προγραμματισμένο σύνολο διοικητικών, τεχνικών και οικονομικών
δράσεων. Οι επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα κτίριο μπορεί να
αφορούν:
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Το κτιριακό κέλυφος (π.χ. θερμομόνωση, παθητικά ηλιακά συστήματα,
κατάλληλα συστήματα ανοιγμάτων)
Το περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου (π.χ. χρήση βλάστησης)
Τις εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, ζεστού νερού και τις
ηλεκτρικές συσκευές
Την ορθολογική χρήση του κτιρίου και την αξιοποίηση των δομικών του
στοιχείων (π.χ. φυσικός αερισμός, ενεργειακή διαχείριση, αξιοποίηση της
θερμικής μάζας)

1.1 Η Έννοια της Ενέργειας
Γενικά, ως ενέργεια θεωρείται η ικανότητα να παραχθεί έργο και μπορεί να
ορισθεί σαν το ποσό του έργου που απαιτείται προκειμένου ένα σύστημα να
μεταβεί από μία αρχική κατάσταση σε μία τελική. Αναλόγως με τον τρόπο με τον
οποίο έχει αποκτηθεί, ανταλλαχθεί ή αποθηκευτεί, μπορούμε να μιλάμε για πολλές
μορφές ενέργειας: την κινητική ενέργεια, τη δυναμική ενέργεια, τη χημική ενέργεια,
την πυρηνική ενέργεια, τη θερμική ενέργεια, την ηλιακή ενέργεια, την ηλεκτρική
ενέργεια κ.λπ.
Η ενέργεια αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα στην οικονομική και
τεχνολογική ανάπτυξη μίας κοινωνίας και θεωρείται ως μία πρωταρχική συνιστώσα
για τη δημιουργία ευημερίας. Η σπουδαιότητα της ενέργειας στην ανάπτυξη,
αναγνωρίζεται παγκοσμίως και τα ιστορικά δεδομένα επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι
υπάρχει πολύ ισχυρή σχέση ανάμεσα στην διαθεσιμότητα της ενέργειας και σε ένα
μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στις ανθρώπινες κοινωνίες. Η
ενέργεια επομένως έχει διπλή φύση, λειτουργεί ως υπηρεσία αλλά και ως
οικονομικό αγαθό.

1.2 Το Ενεργειακό Πρόβλημα
Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της γης, η προσπάθεια του ανθρώπου για τη
συνεχή άνοδο του βιοτικού του επιπέδου καθώς και η αλόγιστη σπατάλη και κακή
χρήση των ενεργειακών αποθεμάτων του πλανήτη μας, απειλούν να οδηγήσουν
σύντομα την ανθρωπότητα σε μία περίοδο μειωμένων ενεργειακών αποθεμάτων.
Οι βασικότερες αιτίες της συνεχούς αύξησης της κατανάλωσης ενέργειας
συνοψίζονται ως εξής:







Συνεχής αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης ενέργειας
Ανομοιομορφία στην παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας
Αύξηση του πληθυσμού της γης
Απώλειες συστημάτων παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας
Μη ορθολογική χρήση ενέργειας
Αδιαφορία και σπατάλη ενέργειας
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Είναι αξιοσημείωτο επίσης, ότι τα τελευταία χρόνια η μέση ετήσια παγκόσμια
αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας κυμαίνεται μεταξύ 4% και 5%, το οποίο είναι το
διπλάσιο της κατανάλωσης ενέργειας κάθε δέκα ή δώδεκα χρόνια. Το γεγονός αυτό
και ιδίως σε συνδυασμό με την αναμενόμενη εξάντληση των αποθεμάτων
συμβατικών καυσίμων είναι αρκετά ανησυχητικό. Τα συμβατικά καύσιμα,
αποκαλούμενα και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιλαμβάνουν όλες τις
μορφές των γαιανθράκων, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο καθώς και τα σχάσιμα
πυρηνικά υλικά, τα οποία σύμφωνα με τους σημερινούς ρυθμούς εκμετάλλευσης
τους σύντομα θα εξαντληθούν. Η κατανάλωση του πετρελαίου για παράδειγμα
αυξάνεται εκθετικά από το 1880. Επίσης, τα βασικότερα αποθέματα αυτών των
συμβατικών καυσίμων βρίσκονται σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη και αυτό
έχει ως αποτέλεσμα να αναπτύσσονται έντονες πολιτικοστρατιωτικές
αντιπαραθέσεις, στην προσπάθεια εκμετάλλευσής τους. Στα πλαίσια αυτά η
παγκόσμια κοινότητα τα τελευταία είκοσι χρόνια ξεκίνησε φιλότιμες προσπάθειες
για να περιοριστεί η κατανάλωση της ενέργειας και για να εξασφαλιστεί η
ορθολογικότερη χρήση των αποθεμάτων της.

1.2.1 Το Ελληνικό Ενεργειακό Πρόβλημα
Το ενεργειακό πρόβλημα ενώ είναι ιδιαίτερα φορτισμένο από το βάρος της
παγκοσμιότητάς του, από Εθνική σκοπιά παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες. Αυτές
είναι το μέγεθος της χώρας από πληθυσμιακή και γεωγραφική άποψη, το επίπεδο
της οικονομικής μας ανάπτυξης, το μοντέλο ανάπτυξης κ.λπ.
Αν και μετά τον πόλεμο η κατανάλωση της ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκε με
ραγδαίους ρυθμούς, η μέσα ετήσια κατανάλωση δηλαδή έφθασε άνω του 11%, η
κατά κεφαλή κατανάλωση ενέργειας φθάνει μόνο στο 1/3 της αντίστοιχης
κατανάλωσης των χωρών της Ε.Ο.Κ. και το 1/6 σχεδόν του ποσού που αντιστοιχεί σ’
ένα κάτοικο των Η.Π.Α.
Η συνολική κατανάλωση πρωτογενών μορφών ενέργειας το 1975 κατανεμήθηκε
κατά 71.5% σε υγρά καύσιμα, 24.2% σε στερεά καύσιμα και κατά 4.3% σε
υδροδυναμική ενέργεια. Το 1/3 περίπου από το σύνολο της πρωτογενούς ενέργειας
που καταναλώθηκε χρησίμευσε στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτή την
παραγωγή συνέβαλλαν κατά 46% οι εγχώριοι λιγνίτες, 41% το πετρέλαιο και 13% οι
υδατοπτώσεις. Στο διασυνδεδεμένο σύστημα υπήρχαν σε λειτουργία μονάδες
συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4.500 MW από τις οποίες 1395 MW
υδροηλεκτρικές, 1870 MW λιγνιτικές και 1235 MW πετρελαίου. Επιπλέον, σε
αυτόνομους σταθμούς που είναι τοποθετημένοι σε νησιά, είναι εγκατεστημένες
μονάδες πετρελαίου συνολικής ισχύος 300 MW περίπου. Η κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας κατά κεφαλή, ανέρχεται σε 1550 KWH. Τέλος, η χώρα καλύπτεται σχεδόν
ολόκληρη από τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
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Κάποιες ιδιαιτερότητες μπορούν να φανούν από μία πιο αναλυτική συγκριτική
εξέταση της ποσοτικής και ποιοτικής συμμετοχής των διαφόρων τομέων στη
συνολική κατανάλωση ενέργειας. Η ποσοστιαία αυτή συμμετοχή για την Ελλάδα και
την Ε.Ο.Κ. φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 1.1).

Βιομηχανία

Μεταφορές

Γεωργία

Οικιακή Χρήση

ΕΛΛΑΔΑ

39.0%

28.0%

0.6%

32.4%

Ε.Ο.Κ.

43.1%

15.5%

1.6%

39.8%

Πίνακας 1.1: Ποσοστιαία συμμετοχή κατανάλωσης ενέργειας

Η εξέταση της ποσοστιαίας συμμετοχής των διαφόρων μορφών ενέργειας σε
κάθε τομέα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Έτσι, για τον Βιομηχανικό τομέα έχουμε:

Στερεά
καύσιμα

Υγρά καύσιμα

Αέρια
καύσιμα

Ηλεκτρική
ενέργεια

ΕΛΛΑΔΑ

10.7%

42.2%

2.9%

44.2%

Ε.Ο.Κ.

13.8%

33.0%

21.3%

31.9%

Πίνακας 1.2: Βιομηχανικός τομέας

Σχετικά με τον τομέα των Μεταφορών, το βασικό χαρακτηριστικό είναι η
απόλυτη κυριαρχία των υγρών καυσίμων. Η συμμετοχή των στερεών καυσίμων και
της ηλεκτρικής ενέργειας εξαφανίστηκε τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά τις
οικιακές χρήσεις αντιπροσωπευτικός είναι ο παρακάτω πίνακας.

Στερεά
καύσιμα

Υγρά καύσιμα

Αέρια
καύσιμα

Ηλεκτρική
ενέργεια

ΕΛΛΑΔΑ

3.7%

46.5%

0.1%

49.7%

Ε.Ο.Κ.

9.3%

39.6%

17.1%

34.0%

Πίνακας 1.3: Οικιακή χρήση
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Τέλος σχετικά με την Ηλεκτροπαραγωγή έχουμε τον παρακάτω πίνακα.
Σ
Τ
Ε
Ρ
Ε
Α

Κ
Α
Υ
Σ
Ι
Μ
Α

Υ
Γ
Ρ
Α

Κ
Α
Υ
Σ
Ι
Μ
Α

Α
Ε
Ρ
Ι
Α

Κ
Α
Υ
Σ
Ι
Μ
Α

ΥΔΑΤΟΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΓΧΩΡΙΩΝ
ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΑΔΑ

41.8%

45.0%

-

13.2%

-

-

55.0%

Ε.Ο.Κ.

36.9%

28.6%

16.1%

11.7%

6.5%

0.2%

65.7%

Πίνακας 1.4: Ηλεκτροπαραγωγή
Οι πιο πάνω πίνακες δείχνουν ότι η ενεργειακή πολιτική απέδωσε ιδιαίτερη
έμφαση στους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαίου, οι οποίες από
οικονομικής απόψεως είναι οι πιο δαπανηρές και μάλιστα η ποσοστιαία συμμετοχή
τους δεν είναι ενδεδειγμένη. Από την άλλη μεριά, η χαμηλή συμμετοχή των
στερεών και η απουσία σχεδόν των αερίων καυσίμων θυμίζουν το βαθμό
παραμελήσεως των εγχώριων ενεργειακών πόρων.
Αν σήμερα η μείωση του ποσοστού ζήτησης πετρελαίου αποτελεί μεγάλο όφελος
της Εθνικής μας Οικονομίας, μελλοντικά θα αποτελέσει επιτακτική ανάγκη, λόγω
της εξαντλήσεως των παγκόσμια γνωστών αποθεμάτων του. Έτσι, γίνεται φανερή η
επιτακτική ανάγκη για την χώρα μας να επισπεύσει, χωρίς καμία αναβολή, τις
προσπάθειες ανευρέσεως και την ορθολογική εκμετάλλευση των εγχώριων πηγών
ενέργειας όπως επίσης να προσφύγει σε άλλες νέες πηγές ενέργειας.
Επομένως, αρχικά επιβάλλεται η πλήρης αξιοποίηση του τεχνοοικονομικά
εκμεταλλεύσιμου υδροδυναμικού, που είναι αξιόλογο της τάξεως των 20.000 GW
και παρουσιάζει πολύπλευρα πλεονεκτήματα ( αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα
αξιοποιείται περίπου το 20% των 20.000 GW). Συγκεκριμένα, εξασφαλίζει
ανεξάντλητη ηλεκτρική ενέργεια αιχμής, εξοικονόμηση συναλλάγματος, διότι
στηρίζεται σε ανανεωμένο και εγχώριο φυσικό πόρο, δεν προκαλεί μόλυνση και
ρύπανση του περιβάλλοντος, ενώ η κατασκευή των σχετικών έργων συνδυάζεται με
την εξυπηρέτηση πολλαπλών σκοπών, όπως αντιπλημμυρική προστασία, άρδευση
ύδρευση κ.λπ.
Όσον αφορά τα στερεά καύσιμα, τα ευρισκόμενα σε συστηματική εκμετάλλευση
κοιτάσματα είναι εκείνα των περιοχών Πτολεμαΐδας-Καρδιάς, Μεγαλόπολης και
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Αλιβερίου. Η χώρα μας όμως είναι πλούσια σε στερεά καύσιμα με κύρια θέση τον
λιγνίτη και την τύρφη. Έτσι αποτελεί ανάγκη η περαιτέρω αξιοποίηση και
αποδοτικότερη εκμετάλλευση γνωστών κοιτασμάτων λιγνίτη και τύρφης.
Ωστόσο, για την χώρα μας τεράστιο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι νέες,
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν επεκταθούμε όμως σε αυτό το υποκεφάλαιο στις
σε αυτού του είδους πηγές ενέργειας εφόσον θα αναλυθούν εκτενέστερα
παρακάτω.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα μας πρέπει να ενθαρρύνει την
εκμετάλλευση όλων των εγχώριων ενεργειακών πόρων, ακόμα και όταν
εμφανίζονται ακριβότερες από τα εισαγόμενα καύσιμα. Υπάρχουν δύο βασικοί
λόγοι για τους οποίους πρέπει να συμβεί αυτό. Πρώτον, διότι η ενέργεια αποτελεί
έναν αρκετά σημαντικό παράγοντα για την οικονομία κάθε χώρας, η εξαγωγή
συναλλάγματος μπορεί να ανατρέφει το ισοζύγιο πληρωμών αν η εισαγόμενη
ενέργεια αυξηθεί υπερβολικά. Δεύτερον, λόγω ότι η Εθνική οικονομία έχει ήδη
ξεκινήσει να κατρακυλάει, αν η εισαγωγή καυσίμων περιορισθεί ή σταματήσει
εντελώς, μεγάλες εισαγωγές ενέργειας σημαίνει μεγάλη οικονομική ευπάθεια της
χώρας.
Έτσι τα κριτήρια για μία μακροπρόθεσμη ενεργειακή πολιτική συνοψίζονται στα
εξής:





Ανεξαρτησία από εισαγωγές
Προοπτικές για μακρόπνοη επάρκεια σε παραδεκτές τιμές
Δραστικό περιορισμό της μόλυνσης και της καταστροφής του
περιβάλλοντος
Ευκολία στην μεταφορά και την χρήση της ενέργειας

Για προφανείς λόγους, η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας φαίνεται να αποτελεί
την σχεδόν ιδανική λύση για το μέλλον. Οι συμβατικές πηγές ενέργειας παρά το
οικονομικό πλεονέκτημα που έχουν σε αυτήν την δεδομένη χρονική στιγμή,
φαίνεται ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά να παραχωρούν την θέση τους, όλο και
περισσότερο, στην άμεση αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας.

1.3 Ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας
Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς στόχους της
ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ανάγκη προκειμένου να
βελτιωθεί η απόδοση της ενέργειας κατά την τελική χρήση, την διαχείριση της
ζήτησης και την προώθηση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(ΑΠΕ), γιατί οποιαδήποτε άλλη επιρροή στις παραμέτρους του εφοδιασμού
ενέργειας και στις συνθήκες διανομής είναι αρκετά περιορισμένες, τόσο
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βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα, είτε μέσω της ανάπτυξης της
δυναμικότητας είτε με την βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς και διανομής.
Δια μέσου της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση
υπάρχει ταυτόχρονη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας,
περιορισμός των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (𝐶𝑂2) και άλλων αερίων
που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και κατ’ επέκταση με αυτό τον
τρόπο ενισχύεται η πρόληψη σχετικά με τις επικίνδυνες μεταβολές του κλίματος.
Ωστόσο, οι εκπομπές αυτές των αερίων συνεχίζουν να αυξάνονται με
αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων που
αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Έχει παρατηρηθεί ότι τα
78% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου προκαλείται από τοις ανθρωπογενείς
δραστηριότητες του ενεργειακού τομέα.
Το Έκτο Κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (Απόφαση αριθ.
1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) προβλέπει
περαιτέρω μειώσεις για να επιτευχθεί ο μακροπρόθεσμος στόχος της ΣύμβασηςΠλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, που συνίσταται στη
σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε
επίπεδο το οποίο θα απέτρεπε την επικίνδυνη ανθρωπογενή παρέμβαση στο κλίμα.
Τέλος, τα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης οδηγούν σε εξοικονόμηση
ενέργειας, βοηθώντας έτσι την Κοινότητα να μειώσει την εξάρτησή της από τις
εισαγωγικές ενέργειες.

1.4 Εξοικονόμηση ενέργειας στο κτιριακό τομέα
Στην Ελλάδα ο κτιριακός τομέας καλύπτει το 40% της συνολικής κατανάλωσης
ενέργειας. Ο μέσος ρυθμός αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας έχει αυξηθεί
κατά την τελευταία δεκαετία καταλαμβάνοντας το ποσοστό του 4,6%.Η φθηνή
ηλεκτρική ενέργεια εν συγκρίσει με το ακριβό πετρέλαιο σε συνδυασμό με την
εξέλιξη της τεχνολογίας και την τεράστια εξάπλωση του κλιματιστικού, κατά την
τελευταία δεκαετία, συνέβαλαν στην τρομερή αύξηση της κατανάλωσης ρεύματος.
Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες η αύξηση αυτή αναμένεται να διατηρηθεί σε ένα
ετήσιο ποσοστό της τάξεως του 2-3%.
Η αύξηση αυτή οφείλεται σε αρκετούς παράγοντες κάποιοι από του οποίους
είναι οι ακόλουθοι ότι:


Στην καλοκαιρινή περίοδο σημειώνεται αύξηση όσον αφορά τις αγορές
κλιματιστικών σωμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ετήσια εγκατάσταση νέων
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κλιματιστικών μηχανημάτων ανέρχεται στα 300 MW στον οικιακό και 250
MW στον εμπορικό τομέα
Αντίστοιχα κατά την χειμερινή περίοδο η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος
εξακολουθεί να είναι χαμηλή σε σύγκριση με την τιμή του πετρελαίου. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα να προτιμάται η χρήση ηλεκτρικών σωμάτων ή αντλιών
θερμότητας έναντι της λειτουργίας κεντρικής θέρμανσης ή τοπικής
θέρμανσης με πετρέλαιο. Έχει παρατηρηθεί ότι από το 2004 και μετά οι
τιμές της ενέργειας εκτινάχθηκαν διεθνώς σε νέα ύψη. Στον εμπορικό τομέα
τα έξοδα διαχείρισης/θέρμανσης/ψύξης/κλιματισμού έχουν φτάσει και σε
πολλές των περιπτώσεων έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα έξοδα ενοικίασης.
Όπως είναι ευρέως γνωστό ο εφοδιασμός με πετρέλαιο της κεντρικής
θέρμανσης, αν και χαρακτηρίζεται ως ζωτικής σημασίας, έχει καταστεί ως
είδος πολυτελείας για πολλές ελληνικές κατοικίες. Η χώρα μας είναι μία από
τις πλέον ενεργειακά εξαρτώμενες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως
ήταν αναμενόμενο οι τιμές τις ηλεκτρικής ενέργειας ολοένα και αυξάνονται.

Στις 31 Μαρτίου 2008 δημοσιεύθηκε το σχέδιο νόμος << Μέτρα για τη μείωση
της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις>> προετοίμασε την
μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας 91/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και οριοθέτησε την εφαρμογή <<Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης
των Κτιρίων>> ΚΕΝΑΚ ο οποίος και εγκρίθηκε σύμφωνα με Κοινή Υπουργική
Απόφαση στις 9 Απριλίου του 2010. Ο Κανονισμός αυτός, σύμφωνα με το σχέδιο
νόμου και τις απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας 2002/91/ΕΚ, περιλαμβάνει
μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, εκφρασμένης σε
συνολική κατανάλωση ενέργειας, που εκτιμάται ότι ικανοποιεί τις διάφορες
ανάγκες που συνδέονται με την συνήθη χρήση του κτιρίου. Η κατανάλωση
ενέργειας αφορά τη θέρμανση, ψύξη, παραγωγή θερμού νερού, εξαερισμό,
φωτισμό και λειτουργία συσκευών. Επιπλέον:






Καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης σε εθνικό ή
περιφερειακό επίπεδο. Η ενεργειακή απόδοση αναφέρεται σε κτίρια
κατοικίας, γραφεία, εκπαιδευτικά κτίρια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία και
εστιατόρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, κτίρια υπηρεσιών χονδρικού και
λιανικού εμπορίου κ.λπ. Επίσης, γίνεται και διάκριση μεταξύ νέων και
υφισταμένων κτιρίων.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις θα αναθεωρούνται τουλάχιστον κάθε πέντε
χρόνια και ανάλογα με την τεχνική πρόοδο στον τομέα των κατασχετών
θα αναπροσαρμόζονται.
Σε αυτές τις απαιτήσεις συνεκτιμώνται οι τοπικές και κλιματολογικές
συνθήκες.
Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας κατασκευής νέου κτιρίου ή ριζικής
ανακαίνισης υφισταμένου κτιρίου άνω των 1000 𝑚2 , υπάρχει υποχρέωση
για την κατάρτιση ενεργειακής μελέτης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει
τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα
με τις διατάξεις του Κανονισμού προσαρμοσμένες στο τοπικό κλίμα.
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Για τα νέα κτίρια άνω των 1000 𝑚2 εκπονείται μελέτη που περιλαμβάνει
τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιμότητα εγκατάστασης
συστημάτων παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, ή αντλιών
θερμότητας.
Για να επιτρέπεται στους καταναλωτές να συγκρίνουν και να αξιολογούν
την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, το κτίριο θα εφοδιάζεται με
πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης-πιστοποίησης που θα
περιλαμβάνει τιμές αναφοράς και κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης. Το
πιστοποιητικό αυτό συνοδεύεται με συστάσεις για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης και ισχύει κατά ανώτατο όριο δέκα έτη.
Καθιέρωση τακτικής ενεργειακής επίβλεψης των λεβήτων και των
εγκαταστάσεων κλιματισμού.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η πιστοποίηση, η σύνταξη ενεργειακών συστάσεων και
η ενεργειακή επιθεώρηση γίνεται από ειδικευμένους εμπειρογνώμονες.

1.5 Θέρμανση-ψύξη-κλιματισμός και συντήρηση εγκαταστάσεων
Μελέτες έχουν δείξει ότι τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας παρουσιάζουν
σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας στα πλαίσια των συστημάτων
κεντρικής θέρμανσης. Όπως έχει παρατηρηθεί, και αξίζει να σημειωθεί, το 35-40%
της συνολικής ενέργειας καταναλώνεται σήμερα στα κτίρια εκ της οποίας το 50%
οφείλεται στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού.
Η παραγωγή θερμότητας για την θέρμανση χώρων ή ακόμα και την παραγωγή
ζεστού νερού για χρήση προϋποθέτει την εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης. Μία
εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης λοιπόν, θεωρείται ότι λειτουργεί επιτυχημένα
όταν θερμαίνει σωστά και όσο χρειάζεται και εφόσον ασφαλώς λειτουργεί
οικονομικά και με ασφάλεια.
Στα πλαίσια του ότι η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί βασικό πρόβλημα των
σύγχρονων κοινωνιών μπορούν να γίνουν κάποιες απλές παρεμβάσεις στο σύστημα
κεντρικής θέρμανσης, οι οποίες μπορούν να εξοικονομήσουν σημαντικά ποσά
ενέργειας μέχρι και 20% και να συμβάλλουν με αυτό τον τρόπο στην μείωση της όλο
και αυξανόμενης κατανάλωσης ενέργειας.
Κάποιες από τις βασικές παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:



Η αποφυγή μεγάλων λεβήτων που δεν λειτουργούν σε πλήρη ισχύ και
έχουν χαμηλή απόδοση
Σε μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα στις μεγάλες
προτιμώνται περισσότεροι του ενός λέβητα (όπως και στην περίπτωση
μας που έχουμε παράλληλη λειτουργία δύο λεβήτων) με στόχο την
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λειτουργία του ενός μόνο λέβητα όταν υπάρχει χαμηλή ζήτηση. Σαφώς
το κόστος της εγκατάστασης αυξάνεται με την χρήση δύο λεβήτων, όμως
αυτό αντισταθμίζεται γρήγορα από την εξοικονόμηση ενέργειας που
επιτυγχάνεται
Μόνωση των λεβήτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ένας λέβητας χωρίς
μόνωση μπορεί να έχει απώλειες πάνω από 5% σε αντίθεση με τους
μονωμένους που μπορεί να έχουν απώλειες το πολύ έως 1%
Μείωση της προκαθορισμένης θερμοκρασίας αναφοράς. Μία μείωση της
τάξης του ενός βαθμού είναι ικανή να επιφέρει μείωση των
απαιτούμενων καυσίμων (έως και 6% λιγότερα καύσιμα)
Προτίμηση σε καυστήρες προηγμένης τεχνολογίας, οι οποίοι μπορούν να
οδηγήσουν σε τέλεια καύση
Σωληνώσεις οι οποίες διέρχονται από μη θερμαινόμενους χώρους, καλό
είναι να μονώνονται προς αποφυγή απωλειών
Προσθήκη μετρητών θερμικής ενέργειας, με στόχο την μείωση της
σπατάλης και της αλόγιστης χρήσης
Χρήση θερμοστάτη στα θερμαντικά σώματα ώστε να ρυθμίζεται η
απαραίτητη και επιθυμητή θερμοκρασία σε ένα χώρο
Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης. Πρόκειται για σύστημα που
ρυθμίζει αυτόματα την θερμοκρασία του προσαγόμενου θερμού νερού
στο κτίριο ή στα καλοριφέρ, σε συνάρτηση με την εξωτερική
θερμοκρασία και την επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία. Το σύστημα
αντιστάθμισης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για ορθολογική χρήση της
ενέργειας
Θερμαντικά σώματα που βρίσκονται κοντά σε εξωτερικούς τοίχους θα
πρέπει να τοποθετείται μόνωση ανάμεσα σε αυτά και τον τοίχο και
επίσης να μην τοποθετούνται καλύμματα στα θερμαντικά σώματα
Απαραίτητη είναι η ειδική μελέτη πριν την εγκατάσταση ενός κεντρικού
συστήματος προκειμένου να διαστασιολογηθεί σωστά, να αποφευχθεί
δηλαδή υπερδιαστασιολόγηση και σπατάλη καυσίμων
Συστηματική συντήρηση του συστήματος θέρμανσης επιφέρει βελτίωση
της απόδοσης, μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και κατ’ επέκταση της
ρύπανσης της ατμόσφαιρας και μεγάλη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού

Σε περιπτώσεις που ο κλιματισμός (ψύξη) είναι απαραίτητος η κατάλληλη
επιλογή, όπως o συνειδητός σχεδιασμός, o καλός έλεγχος συστήματος, h
αποτελεσματική συντήρηση, μπορεί να εξοικονομήσει έως και 30% του ενεργειακού
κόστους. Είναι ευρέως γνωστό ότι σε ένα μεγάλο αριθμό κτιρίων, ο πλήρης
κλιματισμός των χώρων τους δεν είναι απαραίτητος και μεγάλα ενεργειακά οφέλη
μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση μηχανικού ή φυσικού εξαερισμού. Μερικά
από τα μέτρα εξοικονόμησης είναι τα ακόλουθα:


Η θερμοκρασία των κατειλημμένων χώρων πρέπει να κυμαίνεται
μεταξύ 24-26 °C.Χαμηλότερες θερμοκρασίες αυξάνουν σημαντικά την
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κατανάλωση ενέργειας, χωρίς ωστόσο να συνεπάγεται την βελτίωση
των συνθηκών θερμικής άνεσης
Χρήση χρονοδιακοπτών και κατάλληλη ρύθμιση θερμοστατών
Επαρκής συντήρηση των εγκαταστάσεων. Ο καθαρισμός των φίλτρων
για παράδειγμα, διασφαλίζει καλύτερη ποιότητα αέρα και μικρότερη
κατανάλωση καυσίμων. Με συστηματική και άμεση ανταπόκριση στις
ανάγκες συντήρησης μπορεί να εξοικονομηθεί 10-30% της ενέργειας
που χρησιμοποιείται σε αυτά τα συστήματα
Αύξηση της θερμοκρασίας παραγωγής ψυχρού αέρα είναι ικανή να
προκαλέσει ενεργειακά οφέλη της τάξεως του 10% για κάθε βαθμό
μεταβολής
Μείωση της παραγόμενης θερμότητα στο κτίριο μπορεί να μειώσει
σημαντικά τις ανάγκες σε ψυκτικό φορτίο. Παραδείγματος χάριν
σβήσιμο ή μείωση του επίπεδου φωτισμού μπορεί να αποφέρει
μείωση 25-60% στο απαιτούμενο ψυκτικό φορτίο
Σε περιπτώσεις υγρασίας, μια ρύθμιση των ανεμιστήρων σε χαμηλά
επίπεδα αποφέρει λιγότερη ψύξη ωστόσο αφαιρεί περισσότερη
υγρασία από τον αέρα, κάνοντας το χώρο να μοιάζει πιο δροσερός
Κατάλληλη μελέτη του χώρου με στόχο την επιλογή του σωστού
μεγέθους κλιματιστικού και επιλογή ενεργειακά αποδοτικού
κλιματιστικού μειώνει την κατανάλωση ενέργειας κατά 20-50%
Σωστή διεύθυνση του αέρα προς τα κάνω, εφόσον ο ζεστός αέρας
είναι ελαφρύτερος και κινείται προς τα πάνω, με φυσικό τρόπο
Οι ανεμιστήρες οροφής βελτιώνουν σημαντικά τις συνθήκες θερμικής
άνεσης συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην εξοικονόμηση ενέργειας
λόγω της χαμηλής κατανάλωσης τους. Ακόμα και στην περίπτωση
που ο χώρος κλιματίζεται, η συνδυαστική λειτουργία με ανεμιστήρες
οροφής μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
για την κάλυψη των ψυκτικών φορτίων κατά 28-40%
Η κατάλληλη προστασία του εξωτερικού τμήματος του μηχανήματος
(προστασία από άμεση έκθεση στον ήλιο και τους ισχυρούς ανέμους)
βελτιώνει σημαντικά την απόδοση του συστήματος κλιματισμού

Στα παραπάνω μέτρα μπορεί ακόμη να προστεθεί η ανάκτηση της θερμότητας η
οποία αποτελεί έναν σημαντικό και αξιόλογο τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας τόσο
στην περίπτωση της θέρμανσης όσο και στην ψύξη. Με τον όρο ανάκτηση
θερμότητας αναφέρεται η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται αξιοποίηση της
θερμότητας που παράγει και αποβάλλει κάποια μονάδα παραγωγής θερμότητας. Η
ανάκτηση γίνεται μέσω εναλλαγής θερμότητας είτε μεταξύ ρευστών ρευμάτων που
αποβάλλονται, όπως ο αέρας, τα καύσιμα ή τα απόνερα είτε ρευστών που
συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία, όπως ο αέρας, ο αέρας καύσης ή τα
νερά των διεργασιών.
Η θερμότητα που ανακτάται μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προθέρμανση
τόσο του νερού όσο και του αέρα καύσης συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην
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αύξηση της συνολικής απόδοσης του συστήματος παραγωγής ενέργειας καθώς
επίσης και στην κάλυψη αναγκών στην παραγωγή θερμού νερού ή αέρα. Με τον
παραπάνω τρόπο, όπως είναι λογικό, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας καθώς
μειώνονται οι θερμικές απαιτήσεις. Στην παραπάνω διαδικασία σημαντικό ρόλο
παίζει η επιλογή των κατάλληλων εναλλακτών. Η επιλογή αυτή προϋποθέτει την
γνώση της μέγιστης πίεσης λειτουργίας, των ελάχιστων και μέγιστων θερμοκρασιών
και των περιορισμό που επιβάλλει το ρευστό. Επιπρόσθετα, η επιλογή του
κατάλληλου μεγέθους εναλλάκτη αποτελεί επίσης βασικό χαρακτηριστικό έτσι ώστε
να είναι οικονομικά συμφέρουσα η τοποθέτηση του.
Σε όλα τα παραπάνω μέτρα-προτάσεις για την διασφάλιση της εξοικονόμησης
ενέργειας και της μείωσης των προβλημάτων, που προκύπτουν λόγω του χρόνου
και της χρήσης των συστημάτων, κρίνεται απαραίτητη η συντήρηση του κτιρίου και
των συστημάτων. Συστήματα τα οποία δεν επιδέχονται την προ απαιτούμενη
συντήρηση καταναλώνουν μεγαλύτερα ποσά ενέργειας για να επιτύχουν τα ίδια
επίπεδα άνεσης. Η προληπτική και τακτική συντήρηση εξασφαλίζει χαμηλό κόστος
λειτουργίας ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει και την ποιότητα των υπηρεσιών, καθώς
όπως είναι λογικό με την τακτική συντήρηση τα συστήματα αποδίδουν καλύτερα
και μειώνονται οι ώρες μη λειτουργίας τους λόγω βλαβών. Η συντήρηση τους
πρέπει να εκτελείται με κάποιο προκαθορισμένο πρόγραμμα έτσι ώστε να
προλαμβάνεται η μη αποδοτική λειτουργία του εξοπλισμού, αντί να χρειαστεί η
επιδιόρθωση του. Είναι αναγκαίο ωστόσο να ακολουθούνται οι προτεινόμενες
οδηγίες του κατασκευαστή γιατί οι ανάγκες σε συντήρηση είναι πολύ πιθανό να
διαφέρουν μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων.

1.6 Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων
Η ενέργεια και η κατανάλωση της αποτελεί σημαντικό τμήμα του λειτουργικού
κόστους ενός κτιρίου και παίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη του επιπέδου
άνεσης των ενοίκων. Ως Ενεργειακή Διαχείριση ορίζεται μια συστηματική,
οργανωμένη και συνεχής δραστηριότητα η οποία αποτελείται από ένα
προγραμματισμένο σύνολο διοικητικών, τεχνικών και οικονομικών δράσεων. Στόχος
της Ενεργειακής Διαχείρισης είναι η εξασφάλιση συνθηκών και υπηρεσιών τέτοιων
που να κάνουν την διαμονή των χρηστών στα κτίρια ευχάριστη με την ελάχιστη
δυνατή κατανάλωση ενέργειας και τη συνετή χρήση του ενεργειακού εξοπλισμού.
Οι παραπάνω δράσεις έχουν τα εξής κριτήρια:




Εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας με στόχο την αύξηση του
κέδρους των διαφόρων φορέων διαχείρισης κτιρίων και την οικονομική
αποδοτικότητά τους
Διατήρηση της ασφάλειας και ποιότητας ζωής και παροχής υπηρεσιών
στα κτίρια ή ακόμη και την βελτίωση τους
Διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος
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Έλεγχο του συνολικού λειτουργικού ενεργειακού κόστους και όχι απλά
της ποσότητας τον καυσίμων που καταναλώνονται

Στην ουσία η Ενεργειακή Διαχείριση αποτελείται από τέσσερα αλληλεξαρτώμενα
στάδια. Πιο συγκεκριμένα:





τη σκέψη
τον σχεδιασμό
την υλοποίηση
και την καταμέτρηση

Ακόμη για την διαχείριση ενέργειας βασικά εργαλεία θεωρούνται:





η ενεργειακή επιθεώρηση
η ενεργειακή παρακολούθηση
η σωστή συντήρηση του εξοπλισμού
η λήψη μέτρων για την εξοικονόμηση της καταναλισκόμενης ενέργειας.

Ένα δομημένο πρόγραμμα Ενεργειακής Διαχείρισης ενός κτιρίου ή
συγκροτήματος κτιρίων πρέπει να περιλαμβάνει:









Εκτεταμένους ελέγχους, καταγραφές και μετρήσεις στο κέλυφος και τις
ενεργειακές κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίοι αποσκοπούν στην γνώση
του ποσού, των περιοχών και της διαχρονικής εξέλιξης της κατανάλωσης
ενέργειας και καταλήγουν στον προσδιορισμό κατάλληλων και
αποτελεσματικών δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας
Προσδιορισμό των κατάλληλων στόχων για την ενεργειακή κατανάλωση
Τεχνικοοικονομικές μελέτες για την εφαρμογή συγκεκριμένων
δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας, στις οποίες θα διερευνάται η
επιλογή νέων ενεργειακών τεχνολογιών, όπως η συμπαραγωγή με χρήση
φυσικού αερίου, κεντρικά συστήματα αυτόματου ελέγχου και
ενεργειακής διαχείρισης καθώς και νέες τεχνολογίες αξιοποίησης
δυναμικού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Δημιουργία αρχείου ενεργειακών καταναλώσεων και συνεχής
ενημέρωση του
Ενεργειακές εκθέσεις-αναφορές, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προς
τον φορέα διοίκησης-διαχείρισης
Έλεγχο της εφαρμογής ενός προγράμματος ορθολογικής λειτουργίας και
συντήρησης των κτιριακών ενεργειακών εγκαταστάσεων (θέρμανσης,
κλιματισμού, φωτισμού, ζεστού νερού χρήσης) και συσκευών
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Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του χρήστη του κτιρίου σχετικά με
τους στόχους του προγράμματος Διαχείρισης Ενέργειας καθώς και με την
αναγκαία συμμετοχή του σε αυτό
Εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού και των συνεργατών οι οποίοι
εμπλέκονται στη λειτουργία και την συντήρηση του κτιρίου και των
εγκαταστάσεων του
Εξεύρεση τρόπων χρηματοδότησης ενεργειακών έργων
Επίβλεψη κατασκευής ενεργειακών εφαρμογών καθώς και συνεχή
παρακολούθηση της απόδοσης τους μετά την κατασκευή με απώτερο
στόχο την αξιολόγηση και κρίση της αποδοτικότητάς τους

1.7 Θερμική άνεση στα κτίρια
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των κτιρίων είναι να προσφέρουν το
κατάλληλο εσωτερικό περιβάλλον ανάλογα με το είδος του κτιρίου και τον τρόπο
χρήσης του. Προσφέροντας το καλύτερο εσωτερικό περιβάλλον οι άνθρωποι που
βρίσκονται μέσα στα κτίρια μπορούν να βελτιστοποιήσουν τις αποδόσεις τους και
να εκμεταλλευτούν ολοκληρωτικά τις δυνατότητες τους.
Οι εσωτερικοί χώροι λοιπόν πρέπει να προσφέρουν:








κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας
κατάλληλες συνθήκες υγρασίας
κατάλληλες συνθήκες αερισμού
σωστά επίπεδα φωτισμού ανάλογα με τις ανάγκες
κατάλληλα επίπεδα χρωμάτων
κατάλληλα επίπεδα θορύβου ή άλλων ενοχλήσεων
ποιότητα αέρα

Στόχος επομένως, είναι η επίτευξη των επιθυμητών επιπέδων όλων των
παραπάνω παραμέτρων με ένα και μοναδικό τελικό στόχο ο χρήστης των χώρων
αυτών να βρίσκεται



σε πλήρη θερμική, οπτική και ακουστική άνεση
μέσα σε ένα υγιεινό περιβάλλον, όπως αυτό γίνεται αισθητό μέσω:
o του δέρματος (υγρασία, θερμοκρασία, κίνηση αέρα)
o των ματιών (επίπεδα φωτισμού, θερμοκρασιακές μεταβολές)
o των αυτιών (ατμοσφαιρική πίεση, θόρυβοι)
o της μύτης (θερμοκρασία, υγρασία, ποιότητα αέρα)

Για να δώσουμε και τον πλήρη ορισμό της θερμικής άνεσης, ως θερμική άνεση
ορίζονται οι συνθήκες στις οποίες ευρισκόμενο ένα άτομο δεν επιθυμεί καμία
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αλλαγή (ούτε πιο κρύο, ούτε πιο ζεστό περιβάλλον). Είναι ωστόσο ένα υποκειμενικό
συναίσθημα, το οποίο εξαρτάται και επηρεάζεται από ένα μεγάλο αριθμό
παραμέτρων -όπως αναφέρθηκε και από πάνω- , με διαφορετικό τρόπο η καθεμία.
Η δημιουργία θερμικής άνεσης σε ένα χώρο μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα λόγω
της σύγχρονης τεχνολογίας των συστημάτων κλιματισμού, αερισμού και θέρμανσης.
Αν και στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν υπάρχουν αξεπέραστα τεχνικά
εμπόδια, τα οποία να εμποδίζουν την επίτευξη θερμικής άνεσης, τα τελευταία
χρόνια έχει υπεισέρθει σαν βασικός παράγοντας, η επίτευξη των επιθυμητών
αποτελεσμάτων με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Το πρόβλημα
συνεπώς προσανατολίζεται στο να επιτευχθούν, διατηρηθούν και ελεγχθούν οι
συνθήκες θερμικής άνεσης με ταυτόχρονη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

1.7.1 Παράμετροι που επηρεάζουν την θερμική άνεση
Έχει παρατηρηθεί από πολλές έρευνες ότι η απόδοση των ανθρώπων στους
χώρους εργασίας επηρεάζεται σημαντικά από τον παράγοντα που ονομάζεται
θερμική άνεση. Συγκεκριμένα η έρευνα του RPI στις Η.Π.Α., έδειξε ότι η διατήρηση
των συνθηκών άνεσης και ο έλεγχος των συνθηκών του εσωτερικού περιβάλλοντος
από τους εργαζομένους είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας τους
κατά 2%.
Όπως είναι λογικό λοιπόν, για την καλύτερη απόδοση των εργαζομένων, σε
περιπτώσεις όπου η θερμική άνεση δεν μπορεί να επιτευχθεί με φυσικούς τρόπους,
όπως η εφίδρωση, εξαιτίας των αντίξοων συνθηκών που επικρατούν μέσα στο
κτίριο, κρίνεται απαραίτητη η βοήθεια του οργανισμού με φυσικούς, υβριδικούς
ακόμη και μηχανικούς τρόπους.
Έχει αναφερθεί ότι οι συνθήκες άνεσης διαφέρουν ανάλογα με την χρήση του
κτιρίου και την χρήση των εσωτερικών χώρων του καθώς επίσης και από τις
διαφορετικές απαιτήσεις των χρηστών του εκάστοτε κτιρίου. Οι παράμετροι που
επηρεάζουν των καθορισμό των επιπέδων θερμικής άνεσης μπορούν να
ομαδοποιηθούν σε τρείς γενικές κατηγορίες:


Φυσικές παράμετροι, οι οποίες περιλαμβάνουν
 την θερμοκρασία ξηρού βολβού του αέρα
 την μέση θερμοκρασία των εσωτερικών επιφανειών
 την σχετική υγρασία του αέρα
 την σχετική ταχύτητα του εσωτερικού αέρα
 ατμοσφαιρική πίεση
 χρώμα επιφανειών
 οσμές
 επίπεδα φωτισμού και θορύβου
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Οργανικές παράμετροι, οι οποίες περιλαμβάνουν
 την ηλικία των ατόμων
 το φύλλο
 τα εθνικά χαρακτηριστικά
Εξωτερικές παράμετροι, οι οποίες περιλαμβάνουν
 τα επίπεδα δραστηριοτήτων σε σχέση με τον μεταβολισμό
 τους τύπους ρουχισμού
 τις κοινωνικές συνθήκες

Η θερμική άνεση επομένως μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους συνδυασμούς
των παραπάνω παραμέτρων. Ο έλεγχος των περιβαλλοντικών συνθηκών με στόχο
την δημιουργία θερμικής άνεσης μπορεί να επιτευχθεί με



Παθητικά Συστήματα για τον έλεγχο του περιβάλλοντος, ρουχισμού,
μεταβολισμού
Ενεργειακά ή Υβριδικά Συστήματα για τον έλεγχο του κτιρίου

Εξίσου σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη της θερμικής άνεσης και την
διατήρηση της ποιότητας του αέρα, σε οποιοδήποτε περιβάλλον, είναι να υπάρχει
αερισμός στο χώρο. Τα συστήματα αερισμού εισάγουν τις κατάλληλες ποσότητες
φρέσκου αέρα, οι οποίες ελέγχονται ως προς την ποσότητα, την ταχύτητα, την
ποιότητα και τις θερμικές συνθήκες. Οι εθνικοί Κανονισμοί καθορίζουν την
ποσότητα φρέσκου αέρα που απαιτεί κάθε εσωτερικός χώρος και εξαρτάται όπως
είναι αναμενόμενο από την λειτουργία του εκάστοτε κτιρίου. Η διανομή του αέρα
στους εσωτερικούς χώρους οφείλει να αντιμετωπίζεται με προσοχή καθώς η
ταχύτητα του αέρα επηρεάζει άμεσα την θερμική άνεση. Επιπλέον, η ποσότητα του
αέρα επηρεάζει τις εσωτερικές συνθήκες και συνεπώς ο μη επεξεργασμένος αέρας
πρέπει να χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή.
Οι θερμικές συνθήκες συμπεριλαμβάνουν την σχετική υγρασία και την
θερμοκρασία του εσωτερικού περιβάλλοντος. Η εσωτερική θερμοκρασία του αέρα
καθορίζεται σε σχέση με την θερμοκρασία των εσωτερικών επιφανειών ενός χώρου
(θερμοκρασία ακτινοβολίας), ενώ η σχετική υγρασία, δηλαδή η περιεκτικότητα του
αέρα σε υδρατμούς, αποτελεί ένα από τα σημαντικά προβλήματα σε πολλές
εφαρμογές. Είναι ευρέως γνωστό ότι τα κοινά κλιματιστικά αφαιρούν την υγρασία
από τον αέρα.

1.7.2 Δείκτες άνεσης
Τέλος για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών συνθηκών σε αναφορά με την
θερμική άνεση χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι δείκτες, στους οποίους και θα
αναφερθούμε επιγραμματικά διότι δεν έγκειται στο άμεσο ενδιαφέρον της
συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας,
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Θερμοκρασία ξηρού βολβού
Θερμοκρασία δρόσου
Θερμοκρασία υγρού βολβού
Σχετική υγρασία

1.8 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ή αλλιώς οι ήπιες μορφές ενέργειας, ή
νέες πηγές ενέργειας, ή πράσινη ενέργεια είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας
οι οποίες προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες όπως είναι για
παράδειγμα ο άνεμος, η γεωθερμία, η ηλιακή ακτινοβολία και άλλες. Πιο
συγκεκριμένα, σύμφωνα με την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, ως ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές θεωρείται η
αιολική, ηλιακή, αεροθερμική, γεωθερμική, υδροθερμική και ενέργεια των
ωκεανών, υδροηλεκτρική, από βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους χώρους
υγειονομικής ταφής αέρια, από αέρια μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και από
βιοαέρια.
Ο όρος <<ήπιες>> αναφέρεται σε δύο βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, καμία
ενεργητική παρέμβαση, όπως για παράδειγμα εξόρυξη, άντληση ή καύση, δεν
απαιτείται για την εκμετάλλευση αυτών των ενεργειών, αλλά το μόνο που
χρειάζεται είναι η εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας στη φύση.
Δεύτερον, πρόκειται για μορφές ενέργειας πολύ φιλικές προς το περιβάλλον οι
οποίες δεν αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του
άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα, όπως οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας
που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα. Γι’ αυτούς τους λόγους οι ΑΠΕ
θεωρούνται από πολλούς μία αφετηρία για την επίλυση των οικολογικών
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η σήμερα η Γη.
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν μελετηθεί και ως λύση στο πρόβλημα της
αναμενόμενης εξάντλησης των αποθεμάτων των ορυκτών πόρων. Μάλιστα
τελευταία, η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και πολλά μεμονωμένα κράτη έχουν
εφαρμόσει νέες πολιτικές για την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι
γεγονός πλέον ότι οι ΑΠΕ αποτελούν τη βάση του μοντέλου οικονομικής
ανάπτυξης της πράσινης οικονομίας.
Οι ήπιες μορφές ενέργειας βασίζονται κατ' ουσία στην ηλιακή ακτινοβολία, με
εξαίρεση τη γεωθερμική ενέργεια, η οποία είναι ροή ενέργειας από το εσωτερικό
του φλοιού της γης, και την ενέργεια απ' τις παλίρροιες που εκμεταλλεύεται
τη βαρύτητα. Οι βασιζόμενες στην ηλιακή ακτινοβολία ήπιες πηγές ενέργειας είναι
ανανεώσιμες, μιας και δεν πρόκειται να εξαντληθούν όσο υπάρχει ο ήλιος, δηλαδή
για μερικά ακόμα δισεκατομμύρια χρόνια. Ουσιαστικά είναι ηλιακή ενέργεια
«συσκευασμένη» κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο: η βιομάζα είναι ηλιακή ενέργεια
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δεσμευμένη στους ιστούς των φυτών μέσω της φωτοσύνθεσης, η αιολική
εκμεταλλεύεται τους ανέμους που προκαλούνται απ' τη θέρμανση του αέρα ενώ
αυτές που βασίζονται στο νερό εκμεταλλεύονται τον κύκλο εξάτμισης-συμπύκνωσης
του νερού και την κυκλοφορία του. Η γεωθερμική ενέργεια δεν είναι ανανεώσιμη,
καθώς τα γεωθερμικά πεδία κάποια στιγμή εξαντλούνται.
Οι ενέργειες αυτές χρησιμοποιούνται είτε άμεσα, κυρίως για θέρμανση, είτε
μετατρέπονται σε άλλες μορφές ενέργειας, κυρίως ηλεκτρισμό ή μηχανική ενέργεια.
Έχει υπολογιστεί ότι το τεχνικά εκμεταλλεύσιμο ενεργειακό δυναμικό από τις ΑΠΕ
είναι πολλαπλάσιο της παγκόσμιας συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Ωστόσο, η
υψηλή μέχρι πρόσφατα τιμή των νέων ενεργειακών εφαρμογών, κάποια τεχνικά
προβλήματα εφαρμογής καθώς και διάφορες πολιτικές και οικονομικές
σκοπιμότητες στον ενεργειακό τομέα εμπόδισαν την εκμετάλλευση έστω και
μέρους αυτού του δυναμικού.
Το ενδιαφέρον για τις ήπιες μορφές ενέργειας πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία
του 1970, ως αποτέλεσμα κυρίως των συνεχόμενων πετρελαϊκών κρίσεων της
εποχής, αλλά και της αλλοίωσης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής από τη
χρήση κλασικών πηγών ενέργειας. Στην αρχή οι πειραματικές εφαρμογές τους ήταν
ιδιαίτερα ακριβές. Σήμερα όμως, λαμβάνονται υπόψη στους επίσημους
σχεδιασμούς των ανεπτυγμένων κρατών για την ενέργεια ετοιμάζονται βήματα για
παραπέρα αξιοποίησή τους. Το κόστος δε των εφαρμογών ήπιων μορφών ενέργειας
πέφτει συνέχεια τα τελευταία είκοσι χρόνια και ειδικά η αιολική και υδροηλεκτρική
ενέργεια, αλλά και η βιομάζα, μπορούν πλέον να ανταγωνίζονται ισάξια
παραδοσιακές πηγές ενέργειας όπως ο άνθρακας και η πυρηνική ενέργεια.
Ενδεικτικά, στις Η.Π.Α. ένα 6% της ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές,
ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου επιδιώκεται το 20% των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια να
καλύπτεται από εναλλακτικές πηγές μέχρι το 2020.
Πλεονεκτήματα ΑΠΕ








Είναι πολύ φιλικές προς το περιβάλλον, έχοντας ουσιαστικά μηδενικά
κατάλοιπα και απόβλητα.
Δεν πρόκειται να εξαντληθούν ποτέ, σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα.
Μπορούν να βοηθήσουν την ενεργειακή αυτάρκεια μικρών και
αναπτυσσόμενων χωρών.
Είναι ευέλικτες εφαρμογές, που μπορούν να παράγουν ενέργεια ανάλογη με
τις ανάγκες του επί τόπου πληθυσμού, καταργώντας την ανάγκη για
τεράστιες μονάδες παραγωγής ενέργειας (καταρχήν για την ύπαιθρο) αλλά
και για μεταφορά της ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις.
Ο εξοπλισμός τους είναι απλός στην κατασκευή και τη συντήρηση του και
έχει πολύ μεγάλο χρόνο ζωής.
Επιδοτούνται από τις περισσότερες κυβερνήσεις.
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Μειονεκτήματα ΑΠΕ








Έχουν αρκετά μικρό συντελεστή απόδοσης, της τάξης του 30% ή και
χαμηλότερο. Συνεπώς απαιτείται αρκετά μεγάλο αρχικό κόστος εφαρμογής
σε μεγάλη επιφάνεια της γης. Γι' αυτό το λόγο μέχρι τώρα χρησιμοποιούνται
ως συμπληρωματικές πηγές ενέργειας.
Για τον παραπάνω λόγο προς το παρόν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για την κάλυψη των αναγκών μεγάλων αστικών κέντρων.
Η παροχή και απόδοση της αιολικής, υδροηλεκτρικής και ηλιακής ενέργειας
εξαρτάται από την εποχή του έτους, αλλά και από το γεωγραφικό πλάτος και
το κλίμα της περιοχής στην οποία εγκαθίστανται.
Για τις αιολικές μηχανές υπάρχει η άποψη ότι δεν είναι κομψές από
αισθητική άποψη κι ότι προκαλούν θόρυβο και θανάτους πουλιών. Με την
εξέλιξη όμως της τεχνολογίας τους και την προσεκτικότερη επιλογή χώρων
εγκατάστασης (π.χ. σε πλατφόρμες στην ανοιχτή θάλασσα) αυτά τα
προβλήματα έχουν σχεδόν λυθεί.
Για τα υδροηλεκτρικά έργα λέγεται ότι προκαλούν έκλυση μεθανίου από την
αποσύνθεση των φυτών που βρίσκονται κάτω από το νερό κι έτσι συντελούν
στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

1.8.1 Είδη ήπιων μορφών ενέργειας
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω υπάρχουν διάφορα είδη ανανεώσιμων μορφών
ενέργειας ή ήπιων μορφών ενέργειας όπως συνηθίζεται να χρησιμοποιείται.
Παρακάτω παρατίθενται επιγραμματικά τα διάφορα αυτά είδη και στα ακόλουθα
υποκεφάλαια θα πραγματοποιηθεί μια σύντομη περιγραφή κάθε είδους.






Αιολική Ενέργεια :Αυτή η μορφή ενέργειας πρώτα χρησιμοποιήθηκε για την
άντληση νερού ή για μηχανικές εφαρμογές. Με την πάροδο όμως των
χρόνων άρχισε να χρησιμοποιείται ευρέως για ηλεκτροπαραγωγή.
Ηλιακή Ενέργεια/Φωτοβολταϊκή Ηλεκτρική Ενέργεια :Αποτελεί μια μορφή
ενέργειας η οποία χρησιμοποιείται περισσότερο για θερμικές εφαρμογές,
όπως ηλιακοί θερμοσίφωνες και φούρνοι. Ωστόσο η χρήση της για την
παραγωγή ηλεκτρισμού έχει αρχίσει να εδραιώνεται με την βοήθεια της
πολιτικής προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το ελληνικό
κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υδραυλική Ενέργεια/Υδατόπτωση :Είναι τα γνωστά υδροηλεκτρικά έργα τα
οποία αποτελούν την πιο διαδεδομένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.
Βιομάζα :Σε αυτή την μορφή χρησιμοποιούνται οι υδατάνθρακες των φυτών
(και πιο συγκεκριμένα απόβλητα των βιομηχανιών ξύλου, τροφίμων,
ζωοτροφών και της βιομηχανίας ζάχαρης) με απώτερο σκοπό την
αποδέσμευση της ενέργειας που δεσμεύτηκε από το φυτό κατά την
φωτοσύνθεση. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αστικά
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απορρίμματα και απόβλητα. Αποτελεί μια πηγή ενέργειας με πολλές
δυνατότητες που θα χρησιμοποιηθεί ευρέως στο μέλλον,
Γεωθερμική Ενέργεια :Η γεωθερμική ενέργεια προέρχεται από την
θερμότητα που παράγεται από την ραδιενεργό αποσύνθεση των
πετρωμάτων της γης. Είναι εκμεταλλεύσιμη εκεί όπου η θερμότητα αυτή
ανεβαίνει με φυσικό τρόπο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για θερμικές
εφαρμογές ενώ παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για παραγωγή
ηλεκτρισμού.
Ενέργεια Από την Θάλασσα :
o Ενέργεια από παλίρροιες :Εκμεταλλεύεται τη βαρύτητα του Ήλιου
και της Σελήνης, που προκαλεί ανύψωση της στάθμης του νερού. Το
νερό αποθηκεύεται καθώς ανεβαίνει και για να ξανακατέβει
αναγκάζεται να περάσει μέσα από μια τουρμπίνα, παράγοντας
ηλεκτρισμό.
o Ενέργεια από κύματα :Εκμεταλλεύεται την κινητική ενέργεια των
κυμάτων της θάλασσας.
o Ενέργεια από τους ωκεανούς :Εκμεταλλεύεται την διαφορά
θερμοκρασίας ανάμεσα στα διάφορα στρώματα του ωκεανού,
κάνοντας χρήση θερμικού κύκλου. Αυτή η μορφή ενέργειας είναι σε
πρώιμο στάδιο έρευνας.

1.8.1.1 Αιολική Ενέργεια

Εικόνα 1.8.1: Αιολικό Πάρκο
Η εγκατάσταση αιολικών συστημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από τον άνεμο, με χρήση ανεμογεννητριών οριζόντιου ή κατακόρυφου άξονα
πτερυγίων, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε ανάπτυξη.
Στην Ελλάδα λειτουργούν αρκετά αιολικά πάρκα, με ισχύ από μερικές
εκατοντάδες kW έως μερικές δεκάδες MW, τα οποία είναι συνήθως συνδεδεμένα
με το δίκτυο της ΔΕΗ. Το αιολικό δυναμικό (η μέση ετήσια ταχύτητα του ανέμου), σε
πολλά σημεία της χώρας μας βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως είναι γνωστό τα ελληνικά νησιά
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κατατάσσονται στην παραπάνω κατηγορία καθώς χαρακτηρίζονται από υψηλούς
ανέμους γεγονός που τα καθιστά στα πλέον καταλληλότερα μέρη για την
εγκατάσταση αιολικών πάρκων.
1.8.1.2 Ηλεκτρική Ενέργεια/Φωτοβολταϊκή Ηλεκτρική Ενέργεια

Εικόνα 1.8.2: Φωτοβολταϊκό Πάρκο
Η ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται από το σύνολο των διαφόρων μορφών
ενέργειας οι οποίες προέρχονται από τον ήλιο.
Τέτοιες μορφές είναι:




φως ή φωτεινή ενέργεια
θερμότητα ή θερμική ενέργεια
διάφορες ακτινοβολίες ή ενέργεια ακτινοβολίας

Η ηλιακή ενέργεια είναι ανεξάντλητη εφόσον προέρχεται από τον ήλιο και αυτό
έχει ως αποτέλεσμα να μην υπόκειται σε περιορισμούς χώρου και χρόνου για την
εκμετάλλευσή της.
Στα πλαίσια της εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας θα μπορούσαμε να πούμε
ότι κατατάσσεται σε τρείς κατηγορίες εφαρμογών:




Τα παθητικά ηλιακά συστήματα
Τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα ή Ηλιοθερμικά Συστήματα
Φωτοβολταϊκά συστήματα

Τα παθητικά και τα ενεργητικά συστήματα εκμεταλλεύονται την θερμότητα της
ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ τα φωτοβολταϊκά μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία
σε ηλεκτρική, μέσω του φωτοβολταϊκού φαινομένου.
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Σχήμα 1.8.1: Ηλιακή Ενέργεια
1.8.1.3 Υδραυλική Ενέργεια / Υδατόπτωση

Εικόνα 1.8.3: Το υδροηλεκτρικό έργο της Ημαθίας
Αυτή η ενέργεια αποτελεί έναν από τους πιο φυσικούς τρόπους παραγωγής
μεγάλης ισχύος, οικολογικά καθαρής, ηλεκτρικής ενέργειας, με ανανεώσιμη
συμπεριφορά. Εκμεταλλεύονται την ύπαρξη φυσικών λεκανών συλλογής των
ομβρίων υδάτων σε συγκεκριμένες περιοχές και με κατάλληλη εδαφική
διαμόρφωση, κατασκευάζοντας κάποια φράγματα. Η υδατόπτωση κινεί
υδροστρόβιλους, που με τη σειρά τους θέτουν σε κίνηση ηλεκτρογεννήτριες. Η
δημιουργία τεχνιτών λιμνών με φράγματα έχει περιορισμένη εφαρμογή λόγω των
απαιτούμενων ειδικών χαρακτηριστικών.
Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις η κατασκευή ενός φράγματος, παρότι η
περιοχή μπορεί να καλύπτει τα τεχνικά κριτήρια, μπορεί παράλληλα να προκαλέσει
σημαντική οικολογική καταστροφή και ενδεχομένως μετακίνηση πληθυσμού, λόγω
κατάκλισης με νερό εκτεταμένων εύφορων και με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά
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περιοχών. Η υδροηλεκτρική παραγωγή ενέργειας καλύπτει, περίπου, το 7% της
παγκόσμιας ενεργειακής παραγωγής.
1.8.1.4 Βιομάζα

Εικόνα 1.8.4: Πέλετ
Με τον όρο βιομάζα αποκαλείται οποιοδήποτε υλικό που μπορεί να παραχθεί
από ζωντανούς οργανισμούς (όπως για παράδειγμα είναι το ξύλο και άλλα προϊόντα
του δάσους, υπολείμματα καλλιεργειών, κτηνοτροφικά απόβλητα, απόβλητα
βιομηχανιών τροφίμων κ.λπ.) και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας. Το καύσιμο βιομάζας είναι γνωστό στην
Ελλάδα κι ως πέλετ.
Η ενέργεια που είναι δεσμευμένη στις φυτικές ουσίες προέρχεται από τον ήλιο.
Έτσι, με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, τα φυτά μετασχηματίζουν την ηλιακή
ενέργεια σε βιομάζα. Στην συνέχεια, οι ζωικοί οργανισμοί προσλαμβάνουν αυτή την
ενέργεια με την τροφή τους και αποθηκεύουν ένα μέρος της. Τέλος, η βιομάζα μετά
την επεξεργασία και τη χρήση της αποδίδει αυτήν την ενέργεια. Αποτελεί μια
ανανεώσιμη πηγή ενέργειας γιατί στην πραγματικότητα είναι αποθηκευμένη ηλιακή
ενέργεια η οποία δεσμεύτηκε αρχικά από τα φυτά κατά τη φωτοσύνθεση.
Η βιομάζα είναι η πιο παλιά και διαδεδομένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Ο
πρωτόγονος άνθρωπος, για να ζεσταθεί και να μαγειρέψει, χρησιμοποίησε την
ενέργεια (θερμότητα) που προερχόταν από την καύση των ξύλων, που είναι ένα
είδος βιομάζας. Αλλά και μέχρι σήμερα, κυρίως οι αγροτικοί πληθυσμοί, τόσο
της Αφρικής, της Ινδίας και της Λατινικής Αμερικής, όσο και της Ευρώπης, για να
ζεσταθούν, να μαγειρέψουν και να φωτιστούν χρησιμοποιούν ξύλα, φυτικά
υπολείμματα (άχυρα, πριονίδια, άχρηστους καρπούς ή κουκούτσια κ.ά.) και ζωικά
απόβλητα (κοπριά, λίπος ζώων, άχρηστα αλιεύματα κ.ά.).
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Όλα τα παραπάνω υλικά, που άμεσα ή έμμεσα προέρχονται από το φυτικό
κόσμο, αλλά και τα υγρά απόβλητα και το μεγαλύτερο μέρος από τα αστικά
απορρίμματα (υπολείμματα τροφών, χαρτί κ.ά.) των πόλεων και των βιομηχανιών,
μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε ενέργεια.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η βιομάζα καλύπτει σήμερα το 14% της
παγκόσμιας αποκτώμενης ενέργειας.
1.8.1.5 Γεωθερμική Ενέργεια

Εικόνα 1.8.5: Γεωθερμική Ενέργεια
Η γεωθερμική ενέργεια αναφέρεται στην ενέργεια των θερμών νερών (ή ατμών
του νερού), που αναβλύζουν μέσα από ηφαιστειακές διόδους ή ρήγματα του
υπεδάφους. Σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία, η θέρμανση των γεωθερμικών
ρευστών αποδίδεται κυρίως στην εκλυόμενη ενέργεια κατά τη διάσπαση των
ραδιενεργών ισοτόπων στο στερεό φλοιό της γης. Όταν η θερμοκρασία των
γεωθερμικών ρευστών είναι χαμηλή, η ενέργειά τους χρησιμοποιείται κυρίως για:





θέρμανση κτιρίων
θερμοκηπίων
κτηνοτροφικών μονάδων
ιχθυοκαλλιεργειών κτλ.

ενώ όταν η θερμοκρασία των ατμών είναι υψηλή ( >150°C), μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Ελλάδα, η
γεωθερμική ενέργεια χρησιμοποιείται συνήθως σε θερμοκηπιακές μονάδες.
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1.8.1.6 Ενέργεια από την θάλασσα (ενέργεια από παλίρροιες, ενέργεια από
κύματα, ενέργεια από τους ωκεανούς)

Εικόνα 1.8.6: Ενέργεια από την Θάλασσα
Η παραγωγή ενέργειας από τα κύματα ή τις παλιρροιακές κινήσεις έχει
αξιοποιηθεί σε συγκεκριμένες περιοχές όπου το ύψος των κυμάτων, η διάρκεια
κυματισμού καθώς και η ταχύτητα των θαλάσσιων ρευμάτων επιτρέπουν την
ενεργειακή εκμετάλλευση και αξιοποίησή τους. Η μεγάλη πυκνότητα του νερού σε
σχέση με την πυκνότητα του αέρα καθιστά τις υποθαλάσσιες ηλεκτρογεννήτριες
αποδοτικές, παρά το γεγονός ότι η ταχύτητα των θαλάσσιων ρευμάτων είναι αρκετά
μικρότερη της τυπικής ταχύτητας των ανέμων. Η εφαρμογή τους ωστόσο καθίσταται
περιορισμένη σε θέσεις όπου υπάρχουν ισχυρά θαλάσσια ρεύματα.
Τέλος, μία άλλη ενδιαφέρουσα μελέτη αφορά την αξιοποίηση της ενέργειας των
κυμάτων σε ειδικές κατασκευές, στις οποίες ενσωματώνεται ανεμογεννήτρια και
μέρος των οποίων είναι βυθισμένο στη θάλασσα.

Εικόνα 1.8.7: Σύστημα αξιοποίησης ενέργειας κυμάτων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ανάλυση Κατανάλωσης Ισχύος

Η ανάγκη για την κατασκευή ενός Υποσταθμού Μέσης Τάσης (Μ.Τ.), ο οποίος
ορίζεται ως το σύνολο εξοπλισμού που έχει σαν στόχο τον ασφαλή υποβιβασμό της
Μέσης Τάσης(20 kV) σε Χαμηλή Τάση(400V), παρουσιάζεται όταν οι απαιτήσεις
ισχύος ενός καταναλωτή ξεπερνούν τα 135kVA που είναι η μεγαλύτερη παροχή
Χαμηλής Τάσης που προσφέρει η ΔΕΗ. Ακόμα όμως και σε μικρότερες ισχύς, η
σύνδεση με Μ.Τ. μπορεί να επιβάλλεται από την ΔΕΗ για τεχνικούς λόγους ή να
συμφέρει οικονομικά. Τότε απαιτείται η κατασκευή Υποσταθμού με παροχή Μέσης
τάσης 20kV από την ΔΕΗ σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες αυτής.
Οι Υποσταθμοί Μέσης Τάσης έχουν νευραλγική σημασία στα ηλεκτρικά δίκτυα
διανομής καθώς είναι τα σημεία που η Μέση Τάση του δικτύου ΔΕΗ
μετασχηματίζεται από τα 20,15 ή 6,6kV σε Χαμηλή Τάση 400/230V για χρήση σε
βιομηχανικούς ή οικιακούς καταναλωτές.
Τα βασικά μέρη ενός Υποσταθμού Μέσης Τάσης είναι τα παρακάτω :




Μετασχηματιστής Ισχύος 20/0,4 kV
Πίνακας Μέσης Τάσης
Πίνακας Χαμηλής Τάσης

Ο παραπάνω εξοπλισμός μπορεί να εγκατασταθεί είτε σε εσωτερικό χώρο ή σε
Υπαίθριο Υποσταθμό (κιόσκι),όπως και στην περίπτωση των υποσταθμών του
Πανεπιστημίου Πατρών, πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΔΕΗ, τα διεθνή
πρότυπα ασφάλειας και τις απαιτήσεις της εγκατάστασης.

2.1 Σκοπός της ανάλυσης
Για τον σκοπό αυτής της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε καταγραφή
και ανάλυση της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στο χώρο του
Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν μετρητές ηλεκτρικής
ενέργειας οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε Υποσταθμούς Μέσης Τάσης που εδρεύουν
στο Πανεπιστήμιο Πατρών το οποίο και υπάγεται στην περιοχή του Ρίου.
Τα κτίρια που τροφοδοτούν οι υποσταθμοί στεγάζουν γραφεία, αίθουσες
διδασκαλίας καθώς και εργαστήρια έρευνας και εκπαίδευσης. Ωστόσο, αρκετοί από
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τους χώρους μένουν αχρησιμοποίητοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα ενώ κάποιοι
άλλοι έγκειται ευρείας χρήσης. Γενικά τα κτίρια λειτουργούν τις εργάσιμες μέρες
του χρόνου από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ με εξαίρεση ορισμένα
εργαστήρια τα οποία απαιτούν 24ωρη λειτουργία.
Η κάτοψη του Πανεπιστημίου Πατρών φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Εικόνα 2.1: Κάτοψη του Πανεπιστημίου Πατρών

2.2 Ανάλυση των επιμέρους υποσταθμών
Οι μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για τη λήψη και
ανάλυση των δεδομένων ηλεκτρικής ισχύος, εγκαταστάθηκαν στις 18 Φεβρουαρίου
2014 σε επτά από τους υποσταθμούς του Πανεπιστημίου Πατρών. Ακριβέστερα,
πραγματοποιήθηκε η λήψη δεδομένων από τους τηλεμετρητές των ακόλουθων
υποσταθμών:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ιατρική
Α’ Κτιρίου
Βιολογίας/Μαθηματικών
Βόρειο Χημείας
Ηλεκτρολόγων
Συνεδριακού Κέντρου
Κτιρίων Π.Α.Μ
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Καθώς λήφθηκαν τα παραπάνω δεδομένα ακολούθησε εκτενέστερη λήψη
μετρήσεων για τον εκάστοτε υποσταθμό σε χρονικές περιόδους που αναφέρονται
σε διαστήματα χωρισμένα ανά έτος, μήνα, εβδομάδα.

2.3 Γραφικές παραστάσεις από μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας
Στα πλαίσια της παραπάνω ανάλυσης διεξήχθησαν γραφήματα της ενεργού
ισχύος για τις αναφερόμενες χρονικές περιόδους, για κάθε υποσταθμό ξεχωριστά
καθώς και για την συνολική κατανάλωση αυτών.

2.3.1 Υποσταθμός Ιατρικής
Ο Υποσταθμός της Ιατρικής τροφοδοτεί τα παρακάτω κτίρια:





Κτίριο Προκλινικών 1
Κτίριο Προκλινικών 2
Αμφιθέατρο Ιατρικής
Κτίρια Κλινικών

Σε αυτά τα κτίρια στεγάζονται αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία καθώς επίσης και
εργαστήρια. Οι ανάγκες τους για τροφοδότηση ηλεκτρικής ενέργειας ορίζεται σε
συγκεκριμένο ωράριο κατά τις εργάσιμες μέρες(αίθουσες, γραφεία) ενώ σε
ορισμένα απαιτείται 24ωρη τροφοδότηση επτά μέρες την εβδομάδα.
Παρακάτω απεικονίζεται η συνολική κατανάλωση ενεργού ισχύος για την
διάρκεια του πρώτου έτους εγκατάστασης του μετρητή.

Ισχύς (ΚW)

ΕΝΕΡΓΟΣ ΙΣΧΥΣ ΕΤΟΥΣ

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

2014-02-18 00
2014-02-28 23
2014-03-11 22
2014-03-22 21
2014-04-02 20
2014-04-13 19
2014-04-24 18
2014-05-05 17
2014-05-16 16
2014-05-27 15
2014-06-07 14
2014-06-18 13
2014-06-29 12
2014-07-10 11
2014-07-21 10
2014-08-01 09
2014-08-12 08
2014-08-23 07
2014-09-03 06
2014-09-14 05
2014-09-25 04
2014-10-06 03
2014-10-17 02
2014-10-28 01
2014-11-08 00
2014-11-18 23
2014-11-29 22
2014-12-10 21
2014-12-21 20

Χρόνος (T)

Σχήμα 2.1: Συνολική ενεργός ισχύς σε συνάρτηση με τον χρόνο
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Πρόκειται για ετήσια κατανάλωση ισχύος γι’ αυτό και παρατηρούνται κυκλικές
περιοχές τιμών. Διαπιστώνεται πως σε κάποιες χρονικές περιόδους υπάρχει
μεγαλύτερη ζήτηση σε αντίθεση με κάποιες άλλες. Συγκεκριμένα η μέγιστη
κατανάλωση εμφανίζεται στον μήνα Ιούλιο ( 8-7-2014) που ανέρχεται στα 779 KW,
ενώ η ελάχιστη κατανάλωση εμφανίζεται τον μήνα Μάϊο ( 2-5-2014) και ισούται με
190,5 KW. Ωστόσο καταγράφηκαν κάποιες τιμές οι οποίες αποκλίνουν από την μέση
κατανάλωση των γύρω περιοχών.
Για την εκτενέστερη μελέτη των παραπάνω φαινομένων παρουσιάστηκε η
ανάγκη ανάλυσης των μετρήσεων για μικρότερο χρονικό διάστημα κατανάλωσης
και ειδικά τον μήνα του Ιουλίου.
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Σχήμα 2.2: Συνολική ενεργός ισχύς Ιουλίου σε συνάρτηση με τον χρόνο
Στο παραπάνω διάγραμμα καταγράφονται μετρήσεις που αναφέρονται σε όλες
τις μέρες του μήνα ( εργάσιμες-Σάββατο/Κυριακή) . Αυτός είναι και ο λόγος που
παρατηρούνται κυκλικές περιοχές τιμών ανά επτά μέρες με την κατανάλωση του
Σαββατοκύριακου να είναι αισθητά μειωμένη.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω κατά τον μήνα Ιούλιο παρατηρήθηκε η μέγιστη
κατανάλωση η οποία οφείλεται σε ποικίλους λόγους. Μία εκτίμηση θα μπορούσε
να είναι η επιτακτική ανάγκη για λειτουργία κλιματισμού δεδομένου ότι ο
συγκεκριμένος μήνας εντάσσεται στους καλοκαιρινούς εργάσιμους μήνες.
Η αποκλινώμενη τιμή (183 KW) που φαίνεται στο διάγραμμα πιθανό να
οφείλεται σε μια στιγμιαία πτώση τάσης του δικτύου ή σε βραχυκύκλωμα.
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Ακολούθως παρατίθεται η ανάλυση κατανάλωσης ενεργού ισχύος σε διάστημα
3 εργάσιμων ημερών.
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Σχήμα 2.3: Τριήμερη κατανάλωση ενεργού ισχύος
Είναι εμφανές ότι κατά τις μεσημεριανές ώρες παρουσιάζεται η μέγιστη
κατανάλωση σε κάθε μέρα η οποία φτάνει στα 716 KW την πρώτη ημέρα, 779 KW
την δεύτερη και 700 KW την τρίτη. Σημαντικό μέρος αυτής οφείλεται στην
λειτουργία του κεντρικού συστήματος κλιματισμού καθώς και των επιμέρους
κλιματιστικών.
Κατά τις βραδινές ώρες παρατηρείται ότι η ισχύς παραμένει σταθερή στα 300360 KW, που οφείλεται στα εργαστήρια τα οποία χρησιμοποιούν μηχανήματα που
απαιτούν 24ωρη λειτουργία, σε υπολογιστές που μπορεί να βρίσκονται σε
κατάσταση <<stand by>> καθώς επίσης και στις ανάγκες φωτισμού εξωτερικών
χώρων των κτιρίων. Επίσης κάποια φώτα στους κοινόχρηστους χώρους
λειτουργούν τις βραδινές ώρες για λόγους ασφαλείας.

2.3.2 Υποσταθμός Α’ Κτίριο
Ο Υποσταθμός του Α΄ Κτιρίου τροφοδοτεί τα παρακάτω κτίρια:
•
•
•
•
•

Κτίριο Α1
Κτίριο Α2
Κτίριο Β1
Κτίριο Β2
Κτίριο Β3
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Στα συγκεκριμένα κτίρια στεγάζονται αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια αλλά
κατά κύριο λόγο γραφεία. Παρομοίως οι ανάγκες τους για τροφοδότηση ηλεκτρικής
ενέργειας ορίζεται σε συγκεκριμένο ωράριο κατά τις εργάσιμες μέρες(αίθουσες,
γραφεία) ενώ σε ορισμένα απαιτείται 24ωρη τροφοδότηση επτά μέρες την
εβδομάδα.
Στην συνέχεια φαίνεται η γραφική παράσταση της συνολικής κατανάλωσης
ενεργού ισχύος για την διάρκεια του πρώτου έτους εγκατάστασης του μετρητή.

Σχήμα 2.4: Συνολική ενεργός ισχύς σε συνάρτηση με τον χρόνο
Όπως και στον πρώτο υποσταθμό είναι λογικό να παρατηρούνται κυκλικές
περιοχές τιμών εφόσον η γραφική παράσταση αναφέρεται σε ετήσια κατανάλωση
ισχύος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η χρονική περίοδος όπου υπάρχει
μεγαλύτερη ζήτηση σε αντίθεση με κάποιες άλλες, η μέγιστη κατανάλωση δηλαδή,
εμφανίζεται στον μήνα Ιούλιο πάλι ( 2-7-2014) και ανέρχεται στα 696 KW, ενώ η
ελάχιστη κατανάλωση εμφανίζεται τον μήνα Απρίλιο ( 21-4-2014) και ισούται με
111 KW. Ωστόσο και εδώ καταγράφηκαν επίσης κάποιες τιμές οι οποίες αποκλίνουν
από την μέση κατανάλωση των γύρω περιοχών.
Παρακάτω για τον συγκεκριμένο υποσταθμό (Κτίριο Α΄) εξετάζεται η ανάλυση
των μετρήσεων για τον μήνα Ιούλιο , εφόσον εκεί εντοπίστηκε ξανά η μέγιστη
κατανάλωση ισχύος.
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Σχήμα 2.5: Συνολική ενεργός ισχύς Ιουλίου σε συνάρτηση με τον χρόνο
Παρομοίως με τον πρώτο υποσταθμό, στο πιο πάνω διάγραμμα απεικονίζονται
μετρήσεις που αναφέρονται σε όλες τις μέρες του συγκεκριμένου μήνα ( εργάσιμεςΣάββατο/Κυριακή). Όπως ήδη αναφέρθηκε παρατηρούνται κυκλικές περιοχές τιμών
ανά επτά μέρες με την κατανάλωση του Σαββατοκύριακου να είναι αισθητά
μειωμένη και με την τρίτη εβδομάδα του μήνα να εμφανίζει τις μικρότερες
καταναλώσεις.
Οι λόγοι για τους οποίους αυτός ο μήνας παρουσιάζει τις υψηλότερες
καταναλώσεις είναι ίδιοι με αυτούς του πρώτου υποσταθμού. Όπως δηλαδή η
επιτακτική ανάγκη για ευρεία χρήση κλιματισμού γεγονός που οφείλεται στο ότι οι
περισσότεροι υπάλληλοι δεν βρίσκονται σε περίοδο άδειας και στο ότι επίσης ο
συγκεκριμένος μήνας εντάσσεται στους καλοκαιρινούς εργάσιμους μήνες.
Η αποκλινώμενη τιμή (85,8 KW) στις 3-7-2014 και ώρα 19:00 που φαίνεται στο
διάγραμμα είναι πιθανό να οφείλεται επίσης σε μια στιγμιαία πτώση τάσης του
δικτύου ή σε βραχυκύκλωμα.
Παρακάτω απεικονίζονται οι μετρήσεις για την κατανάλωση ενεργού ισχύος που
αναφέρονται στις ίδιες 3 εργάσιμες μέρες με την ανάλυση του υποσταθμού της
Ιατρικής.
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Σχήμα 2.6: Τριήμερη κατανάλωση ενεργού ισχύος
Όπως είναι φυσικό επόμενο κατά τις μεσημεριανές ώρες και συγκεκριμένα γύρω
στις 12:00 παρουσιάζεται η μέγιστη κατανάλωση σε κάθε μέρα η οποία φτάνει στα
655,8 KW για την πρώτη ημέρα, 495,6 KW για την δεύτερη και 474 KW για την τρίτη.
Συγκριτικά με τον υποσταθμό της Ιατρικής οι καταναλώσεις εδώ είναι αισθητά
χαμηλότερες. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε μικρότερες ανάγκες κλιματιστικού
είτε κυρίως στο ότι τα κτίρια του υποσταθμού Κτίρια Α΄ δεν έχουν τόσο μεγάλη
ζήτηση ισχύος εφόσον δεν περιέχουν τόσο απαιτητικά εργαστήρια όσα αυτά της
Ιατρικής.

2.3.3 Υποσταθμός Βιολογίας-Μαθηματικών.
Ο υποσταθμός Βιολογίας – Μαθηματικών τροφοδοτεί τα ακόλουθα κτίρια:






Βιολογίας-Μαθηματικών
Γεωλογίας
Χημικών Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Κεντρική Βιβλιοθήκη

Τα παραπάνω κτίρια αποτελούνται από αίθουσες διδασκαλίας ,εργαστήρια,
γραφεία, καθώς επίσης και αίθουσες μελέτης(Κεντρική Βιβλιοθήκη).Όπως είναι
φυσικό απαιτείται τροφοδότηση ηλεκτρικής ενέργειας σε συγκεκριμένα ωράρια για,
τις εργάσιμες μέρες, καθώς επίσης και 24ωρη τροφοδότηση καθόλη την διάρκεια
της εβδομάδας, όταν κρίνεται απαραίτητο, συνήθως για εργαστήρια.
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Παρακάτω παρατίθεται η συνολική κατανάλωση ενεργού ισχύος για την διάρκεια
του πρώτου έτους εγκατάστασης του μετρητή.

Σχήμα 2.7: Συνολική ενεργός ισχύς σε συνάρτηση με το χρόνο
Το παραπάνω διάγραμμα όπως προαναφέρθηκε απεικονίζει την ετήσια
κατανάλωση. Είναι φυσικό λοιπόν να παρατηρούνται κυκλικές περιοχές τιμών.
Σημειώνονται επίσης η μέγιστη κατανάλωση περί το μήνα Μάρτιο (11/03/2014) και
υπολογίζεται στα 1109 KW καθώς επίσης και η ελάχιστη κατανάλωση το μήνα
Δεκέμβριο (28/12/2014) που ανέρχεται στα 237,5 KW. Τέλος αξιοσημείωτη ορίζεται
και η απόκλιση μιας τιμής από την μέση κατανάλωση των γύρω περιοχών.
Καθώς τον μήνα Μάρτιο παρατηρήθηκε τόσο η μέγιστη όσο και η αποκλίνουσα
τιμή, κρίθηκε σκόπιμη η περεταίρω ανάλυση και μελέτη για το συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα.

Σχήμα 2.8: Συνολική ενεργός ισχύς Μαρτίου συναρτήσει με το χρόνο
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Το παραπάνω διάγραμμα προέκυψε από μετρήσεις που αναφέρονται τόσο στις
καθημερινές ,και κατ’ επέκταση εργάσιμες μέρες, όσο και στα Σαββατοκύριακα.
Όπως είναι προφανές οι μετρήσεις παρουσιάζουν κυκλικές περιοχές τιμών ανά επτά
μέρες την εβδομάδα με αισθητή μείωση κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου
και με εμφανέστερα μεγαλύτερη κατανάλωση κατά την δεύτερη βδομάδα του
μήνα.
Η μεγαλύτερη κατανάλωση της δεύτερης εβδομάδας του μήνα ,όπου
σημειώνεται και η μέγιστη τιμή καθόλη την διάρκεια του έτους , μπορεί να
οφείλεται σε διάφορους λόγους. Ένας από τους σημαντικότερους θεωρείται η
αυξημένη χρήση των κλιματιστικών ,για την κάλυψη αναγκών θέρμανσης, καθώς
ύστερα από μία σύντομη έρευνα διαπιστώθηκε ότι στις 11/03 ,ήμερα Τρίτη,
σημειώθηκε η χαμηλότερη θερμοκρασία του μήνα ( 11,4 °C ).
Ακόμη δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος υποσταθμός τροφοδοτεί κτίρια με
αυξημένες εργαστηριακές απαιτήσεις(βλέπε Χημικούς Μηχανικούς και Τμήμα
Βιολογίας) προκύπτει ότι η μεγάλη κατανάλωση μπορεί να προήλθε από κάποια
επιπρόσθετη ανάγκη για τροφοδότηση σε κάποιο από τα εργαστήρια (ίσως κάποιο
εξειδικευμένο και απαιτητικό πείραμα). Τέλος η αποκλινόμενη τιμή προφανώς
οφείλεται σε κάποια πτώση τάσης είτε σε κάποιο στιγμιαίο βραχυκύκλωμα.
Ακολούθως παρουσιάζεται το διάγραμμα κατανάλωσης της ενεργού ισχύος για
τρείς εργάσιμες ημέρες της πρώτης εβδομάδας του μήνα Μαρτίου.

Σχήμα 2.9: Τριήμερη κατανάλωση ενεργού ισχύος
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Από το παραπάνω διάγραμμα είναι οφθαλμοφανές και πλήρως κατανοητό το
γεγονός ότι η μέγιστη κατανάλωση της κάθε ημέρας σημειώνεται κατά τις πρώτες
μεσημεριανές ώρες και ακριβέστερα στις 12:00 με 13:00.Συγκεκριμένα στη πρώτη
μέρα η μέγιστη κατανάλωση φτάνει στα 1053 KW,την δεύτερη στα 1043 KW και την
τρίτη στα 1013 KW. Δύο από τους κύριους λόγους που προκαλούν αυτή την
αυξημένη κατανάλωση είναι αφενός η επιτακτική ανάγκη θέρμανσης μέσω
κλιματιστικών , και αφετέρου η ανάγκη φωτισμού στις αίθουσες διδασκαλίας.

Ακόμη ,αξίζει να σημειωθεί ότι, οι ελάχιστες τιμές του τριημέρου παρατηρούνται
κατά τις βραδινές ώρες και κυμαίνονται από τα 351 KW έως τα 397,5 KW. Το
γεγονός των μη μηδενικών τιμών σε κατανάλωση είναι αποδεκτό καθώς και στην
περίπτωση αυτού του υποσταθμού περιλαμβάνονται εργαστήρια που αποζητούν
24ωρη τροφοδοσία μηχανημάτων καθώς επίσης και υπολογιστές που βρίσκονται σε
κατάσταση <<stand by>>. Επιπρόσθετα υπάρχει μια συνεχόμενη απαίτηση για
φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους κατά τις βραδινές ώρες οι οποίες υπόκειται
κυρίως σε ανάγκες ασφάλειας των χώρων.

2.3.4 Υποσταθμός Βόρειο-Χημείας

Ο υποσταθμός της Βόρειο-Χημείας τροφοδοτεί τα παρακάτω κτίρια.





Κτίριο Βόρειο-Χημείας
Κτίριο Νότιο-Χημείας
Κτίριο Φυσικής
Αμφιθέατρα θετικών επιστημών

Πιο συγκεκριμένα τα παραπάνω κτίρια αποτελούνται από αίθουσες διδασκαλίας
των θετικών επιστημών, διάφορα γραφεία, τα αμφιθέατρα των θετικών επιστημών
όπως επίσης και από διάφορα εργαστήρια. Όπως είναι αναμενόμενο, και εδώ οι
ανάγκες για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι παρόμοιες. Ωστόσο, κατά
κύριο λόγο η τροφοδότηση ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται κατά τις εργάσιμες
μέρες και ώρες αλλά και κατά τις ώρες διδασκαλίας. Παρόλα αυτά υπάρχει και ένα
μικρό ποσοστό κατανάλωσης το οποίο έγκειται σε 24ωρη βάση και σε όλες τις
ημέρες της εβδομάδας (νυχτερινό φως, εργαστήρια με συνεχόμενη απαίτηση
ηλεκτρικής ενέργειας).

Πιο κάτω παρουσιάζεται η γραφική παράσταση της συνολικής κατανάλωσης
ενεργού ισχύος όσον αφορά το πρώτο έτος λειτουργίας του μετρητή.
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Σχήμα 2.10: Συνολική ενεργός ισχύς σε συνάρτηση με το χρόνο.

Το παραπάνω γράφημα αναφέρεται σε κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με
συγκεκριμένη διάρκεια (ενός έτους), έτσι λοιπόν εξηγούνται και οι
επαναλαμβανόμενες κυκλικές περιοχές τιμών. Είναι εμφανές πως υπάρχουν
κάποιες περιοχές με αυξανόμενη ζήτηση, οι οποίες παρατηρούνται κατά τον
Μάρτιο (635,4KW), τον Ιούλιο (589,2 KW) και τον Δεκέμβριο (618,6 KW).
Διαπιστώνεται λοιπόν πως οι καταναλώσεις αυτές αναφέρονται είτε σε χειμερινούς
είτε σε καλοκαιρινούς μήνες. Το κύριο αίτιο οπότε είναι η θερμοκρασία και η
ανάγκη για εκτεταμένη χρήση κλιματιστικών και θερμοσωμάτων. Τέλος στην
συγκεκριμένη γραφική παράσταση παρατηρούνται αρκετές αποκλινόμενες τιμές,
πολλές από τις οποίες αγγίζουν την μηδενική κατανάλωση.

Παρακάτω παρουσιάζεται η γραφική παράσταση της κατανάλωσης ισχύος για
τον μήνα με την μεγαλύτερη κατανάλωση.
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Σχήμα 2.11: Συνολική ενεργός ισχύς Μαρτίου σε συνάρτηση με τον χρόνο.

Πιο πάνω απεικονίζονται οι μετρήσεις που καταγράφουν τις καταναλώσεις
ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε μία μέρα του μήνα ξεχωριστά. Ανά μία εβδομάδα
παρατηρείται και ένας επαναλαμβανόμενος ρυθμός κατανάλωσης (κυκλική περιοχή
τιμών).

Όπως προαναφέρθηκε, κατά τον μήνα Μάρτιο παρατηρήθηκε μια από τις
μέγιστες καταναλώσεις για το συγκεκριμένο έτος, η οποία μπορεί να οφείλεται σε
ποικίλους λόγους. Μία εκτίμηση που ήδη διατυπώθηκε είναι η επιτακτική ανάγκη
για λειτουργία κλιματισμού και θερμοσωμάτων δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος
μήνας εντάσσεται στους χειμερινούς εργάσιμους μήνες.

Μια αξιοσημείωτη παρατήρηση ακόμα είναι πως κατά την ημερομηνία 25-032014 η κατανάλωση είναι αισθητά χαμηλή (μέσος όρος 140 KW). Αυτό φυσικά
μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός πως την συγκεκριμένη ημερομηνία είναι
εθνική εορτή, οπότε είναι αργία για τους εργαζόμενους και μέρα δίχως διεξαγωγή
μαθημάτων για τους φοιτητές.

Ακολούθως φαίνεται η ανάλυση κατανάλωσης ενεργού ισχύος σε διάστημα 3
εργάσιμων ημερών.
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Σχήμα 2.12: Τριήμερη κατανάλωση ενεργού ισχύος.
Παρατηρείται πως στην παραπάνω γραφική παράσταση η κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθεί μία σχεδόν ομοιόμορφη καμπύλη με εξαίρεση την
ημέρα 3-3-2014. Την συγκεκριμένη αυτή ημερομηνία όμως είναι η Δευτέρα του
Πάσχα και άρα σαν αργία δεν λειτουργούν ούτε τα γραφεία αλλά ούτε και οι
αίθουσες διδασκαλίας.
Ωστόσο είναι διακριτή μία μικρή κατανάλωση ενέργειας καθόλη την διάρκεια της
αναφερόμενης ημέρας με μέσο όρο τα 140KW. Αυτό οφείλεται σε κάποιες σταθερές
ανάγκες κατανάλωσης οι οποίες μπορεί να είναι κάποιος αυτόματος φωτισμός
εξωτερικού χώρου ή ακόμα και κάποια μηχανήματα εργαστηρίων με απαίτηση
συνεχούς κατανάλωσης ισχύος.

2.3.5 Υποσταθμός Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
Ο Υποσταθμός αυτός τροφοδοτεί με την σειρά του τα ακόλουθα κτίρια:







Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Βαρέα εργαστήρια Ηλεκτρολόγων
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Βαρέα εργαστήρια Μηχανολόγων
Τμήμα Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης
Αμφιθέατρα Πολυτεχνικής Σχολής

Στα παραπάνω κτίρια στεγάζονται όπως είναι γνωστό γραφεία καθηγητών,
εργαστήρια καθώς και αίθουσες διδασκαλίες. Αναφερόμαστε και πάλι σε
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εβδομαδιαία τροφοδότηση των κτιρίων με αυξημένες απαιτήσεις κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, με κάποια ίσως εξαίρεση σε συγκεκριμένα εργαστήρια
τα οποία απαιτούν κατά καιρούς 24ωρη τροφοδότηση ενέργειας.Παρακάτω
φαίνεται η συνολική ενεργός ισχύς για το χρονικό έτος 2014

Σχήμα 2.13:Συνολική ενεργός ισχύς σε συνάρτηση με το χρόνο.
Το παραπάνω διάγραμμα χαρακτηρίζεται από μια ομοιομορφία όσον αφορά την
κατανάλωση της ισχύος και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αναφέρεται σε ετήσια
κατανάλωση. Και εδώ διακρίνουμε μία μέγιστη και μία ελάχιστη τιμή αξιολογώντας
ολόκληρο το έτος. Η πρώτη σημειώνεται κατά τον μήνα Ιούλιο και συγκεκριμένα
στις 3/07/2014 και ανέρχεται στα 616 KW ενώ η δεύτερη σημειώνεται τον
Δεκέμβριο και συγκεκριμένα στις 25/12/2014 και ανέρχεται στα 118 KW. Είναι
οφθαλμοφανές ότι και στο συγκεκριμένο υποσταθμό εντοπίζονται δύο σημαντικές
αποκλίσεις τιμών των 40 και 48 KW αντίστοιχα.
Ακολούθως επιλέχτηκε η ανάλυση του μήνα Δεκεμβρίου καθώς παρουσίασε την
δεύτερη μεγαλύτερη τιμή κατανάλωσης στο συγκεκριμένο υποσταθμό.

Σχήμα 2.14:Συνολική ισχύς Δεκεμβρίου σε συνάρτηση με το χρόνο
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Από την μηνιαία ανάλυση και εκτίμηση, προκύπτουν κυκλικές περιοχές τιμών οι
οποίες και οφείλονται στο ότι οι μετρήσεις μας αναφέρονται τόσο στις εργάσιμες
μέρες του μήνα όσο και στα Σαββατοκύριακα. Ωστόσο υπάρχει μια μικρή εξαίρεση
κατά το χρονικό διάστημα από τις 24/12 έως και το τέλος του μήνα όπου και
χαρακτηριστικά σημειώνεται μία απότομη πτώση της κατανάλωσης ισχύος στις 24
διατηρώντας από εκείνο το σημείο και μετά σταθερή μειωμένη κατά πολύ
κατανάλωση.
Το παραπάνω φαινόμενο οφείλεται σαφώς στην μη συστηματική λειτουργία του
Πανεπιστημίου κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα καθώς συμπίπτει με τις
γιορτές των Χριστουγέννων. Παρ’ όλα αυτά η κατανάλωση κρατάει μια σταθερή
τιμή καθώς ο υποσταθμός, όπως έχει αναφερθεί στην αρχή, περιλαμβάνει γραφεία
τα οποία και μπορεί να επισκέπτονται οι καθηγητές/μεταπτυχιακοί /διδακτορικοί
κατά την περίοδο των διακοπών. Επίσης, μπορεί να οφείλεται στην συνεχόμενη
απαίτηση σε ηλεκτρική ενέργεια αρκετών από των εργαστηρίων.
Καθώς κατά τον παραπάνω μήνα παρουσιάστηκε η δεύτερη μεγαλύτερη
κατανάλωση του έτους, όπως και έχει αναφερθεί, κρίθηκε σκόπιμη η ανάλυση ενός
τριημέρου συμπεριλαμβανομένου και εκείνης της μέρας η οποία εντάσσεται στην
τρίτη εβδομάδα του μήνα.
Παρακάτω παρατίθεται το σχετικό διάγραμμα.

Σχήμα 2.15:Τριήμερη κατανάλωση σε συνάρτηση με το χρόνο.
Το παραπάνω τριήμερο (15/12 έως 17/12) επιλέχθηκε καθώς σημείωσε τόσο την
δεύτερη υψηλότερη κατανάλωση του συγκεκριμένου υποσταθμού για αυτό το έτος,
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όσο και την υψηλότερη κατανάλωση του μήνα. Συγκεκριμένα, η δεύτερη μέγιστη
κατανάλωση ανέρχεται στα 608,5 KW στις 17/12 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Το
γεγονός αυτό πιθανότατα και οφείλεται στην αυξανόμενη ζήτηση σε ανάγκες
θέρμανσης καθώς αποτέλεσε μία από τις πιο κρύες μέρες του μήνα.

Ακόμη ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός της υψηλής ζήτησης ισχύος και κατά
κύριο λόγο την τελευταία εβδομάδας πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων. Η
κατανάλωση αυτή μπορεί να οφείλεται σε αυξημένες απαιτήσεις φωτισμού σε
αίθουσες διδασκαλίας καθώς εκείνη την βδομάδα πραγματοποιούνται αρκετές
αναπληρώσεις μαθημάτων καθώς επίσης και σε ανάγκες κάλυψης εργαστηριακών
απαιτήσεων για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Τέλος, είναι πολύ πιθανόν ενόψει των
διακοπών να κρίθηκε σκόπιμη η πραγματοποίηση κάποιου εξειδικευμένου
πειράματος για την καταγραφή μετρήσεων το οποίο να απαίτησε μεγάλες
ποσότητες ισχύος.

2.3.6 Υποσταθμός Συνεδριακού Κέντρου.

Ο υποσταθμός του Συνεδριακού Κέντρου τροφοδοτεί ολόκληρο το συγκρότημα
κτιρίων τα οποία αποτελούν το Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα
κτίρια αυτά συνίστανται από γραφεία του προσωπικού που εργάζεται στο
Συνεδριακό, αίθουσες συνδιάσκεψης αλλά και από αίθουσες εκδηλώσεων. Όπως
είναι φυσικό λοιπόν, τα ωράρια και οι μέρες για τα οποία απαιτείται κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι σταθερά αλλά διαφοροποιούνται ανάλογα με την
χρήση και την λειτουργία των αιθουσών του Συνεδριακού. Ωστόσο ένα μικρό
ποσοστό ενέργειας απαιτείται καθημερινά για τις ανάγκες λειτουργίας του
προσωπικού που ανεξάρτητα τις εκδηλώσεις βρίσκεται ένα συγκεκριμένο ωράριο
καθημερινά στα γραφεία.

Στο επόμενο γράφημα παρατίθεται η συνολική κατανάλωση ενεργού ισχύος για
την διάρκεια του πρώτου έτους εγκατάστασης του μετρητή στον υποσταθμό του
Συνεδριακού Κέντρου.

Κεφάλαιο 2: Ανάλυση Κατανάλωσης Ισχύος

55

Ανάλυση δεδομένων και βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ισχύος στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Ισχύς (KW)

ΕΝΕΡΓΟΣ ΙΣΧΥΣ ΕΤΟΥΣ

350
300

250
200
150
100
50

Χρόνος (T)
2014-02-18 00
2014-02-28 23
2014-03-11 22
2014-03-22 21
2014-04-02 20
2014-04-13 19
2014-04-24 18
2014-05-05 17
2014-05-16 16
2014-05-27 15
2014-06-07 14
2014-06-18 13
2014-06-29 12
2014-07-10 11
2014-07-21 10
2014-08-01 09
2014-08-12 08
2014-08-23 07
2014-09-03 06
2014-09-14 05
2014-09-25 04
2014-10-06 03
2014-10-17 02
2014-10-28 01
2014-11-08 00
2014-11-18 23
2014-11-29 22
2014-12-10 21
2014-12-21 20

0

Σχήμα 2.16: Συνολική ενεργός ισχύς σε συνάρτηση με το χρόνο.

Το παραπάνω διάγραμμα όπως αναφέρθηκε πιο πάνω παρουσιάζει την ετήσια
κατανάλωση, είναι φυσικό λοιπόν να παρατηρούνται κυκλικές περιοχές τιμών.
Μπορεί να σημειωθεί ακόμα πως κατά τον μήνα Αύγουστο η κατανάλωση ενεργού
ισχύος είναι ελάχιστη σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου. Αυτό
συμβαίνει λόγω ότι ο συγκεκριμένος μήνας δεν είναι τόσο ενεργός ούτε από μεριάς
φοιτητικών εκδηλώσεων αλλά ούτε από μεριάς προσωπικού μιας και οι
περισσότεροι βρίσκονται σε περίοδο άδειας. Είναι εύκολο να διαπιστωθεί πως
υπάρχουν 3 φανερές μέγιστες τιμές κατανάλωσης οι οποίες είναι 322,3 KW στις 2506-2014, 317 KW στις 25-08-2014 και 319,2 KW στις 14-09-2014.

Καθώς τον μήνα Ιούνιο παρατηρήθηκε μία από τις μέγιστες καταναλώσεις στον
χώρο του συνεδριακού Κέντρου ,κρίθηκε ουσιώδης η περεταίρω ανάλυση και
μελέτη για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
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Σχήμα 2.17: Συνολική ενεργός ισχύς Ιουνίου συναρτήσει με το χρόνο.
Από την παραπάνω γραφική παράσταση βεβαιώνεται πως κατά τις αρχικές μέρες
του μήνα η ανάγκη για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι ιδιαίτερα
μεγάλη. Πιο συγκεκριμένα μέχρι και τις 10-06-2014 υπάρχει μία κατανάλωση με
μέσο όρο τα 40 KW. Αντίθετα μετά από αυτήν την ημερομηνία υπάρχει μια σταθερή
αύξηση ως προς την ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό βέβαια αποδεικνύει πως
οι εκδηλώσεις και η χρήση των αιθουσών αυξήθηκε σημαντικά.
Παρατηρείται πως το 2ήμερο 28-29- 06-2014 υπάρχει μια μεγαλύτερη και
συνεχόμενη δραστηριότητα στην κατανάλωση της ενεργού ισχύος. Σύμφωνα με το
πρόγραμμα εκδηλώσεων του Συνεδριακού Κέντρου τις συγκεκριμένες ημερομηνίες
διεξάχθηκε το 7ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Είναι φυσικό λοιπόν
να εμφανίζονται τότε μεγαλύτερες τιμές στην κατανάλωση.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
παρατηρείται κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο
γεγονός ότι οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Συνεδριακό έλαβαν μέρος
τις απογευματινές ώρες. Έτσι πέρα από τις άλλες ανάγκες για ενέργεια που μπορεί
να είχε η κάθε εκδήλωση, υπήρξε και η ανάγκη για φωτισμό. Αντίθετα τις πρωινές
ώρες υπήρχαν μόνο οι ανάγκες που επάγονται στην χρήση υπολογιστή,
μικροφώνου, προβολέα και άλλου εξοπλισμού γραφείου.
Παρακάτω απεικονίζεται το διάγραμμα κατανάλωσης της ενεργού ισχύος για
τρείς εργάσιμες ημέρες της τελευταίας εβδομάδας του μήνα Ιουνίου.
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Σχήμα 2.18: Τριήμερη κατανάλωση ενεργού ισχύος.
Από τα παραπάνω είναι φανερό πως η ανάγκη για κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας δεν είναι η ίδια κάθε μέρα. Αντιθέτως το ποσό κατανάλωσης εξαρτάται
αυστηρά από την ζήτηση και λειτουργία των αιθουσών του Συνεδριακού Κέντρου.
Διαπιστώνεται λοιπόν πως το συγκεκριμένο 3ήμερο υπάρχουν διάφορες
διακυμάνσεις στις τιμές της ενεργού ισχύος. Την πρώτη μέρα εξακριβώνεται πως η
ζήτηση είναι μεγάλη, συμπεριλαμβάνεται ακόμα και η μέγιστη κατανάλωση που
έχει καταγραφεί για τον υποσταθμό του Συνεδριακού κατά το έτος 2014 ( 25-062014, 322,2 KW). Αυτό συμβαίνει διότι την συγκεκριμένη μέρα έλαβε μέρος
εκδήλωση η οποία χρησιμοποίησε την αίθουσα Ι1 του Συνεδριακού, η οποία είναι
και η μεγαλύτερη σε επιφάνεια που διαθέτει ( 640 τ.μ.). Δεδομένου αυτού οι
ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια είναι σημαντικά μεγαλύτερες σε σχέση με τις
αίθουσες που χρησιμοποιήθηκαν τις επόμενες μέρες.

2.3.7 Υποσταθμός Κτίρια Π.Α.Μ.
Ο συγκεκριμένος Υποσταθμός όπως φανερώνει και το όνομα του τροφοδοτεί τα
Κτίρια Π.Α.Μ. .
Τα Κτίρια Π.Α.Μ. (Πρώην Αεροπορικές Μονάδες) στεγάζουν αμφιθέατρα για την
διεξαγωγή των θεωρητικών διαλέξεων που απαιτεί η εκάστοτε σχολή.
Συγκεκριμένα, το Τμήμα Φιλολογίας και Φαρμακευτικής χρησιμοποιούν κάποιες
από τις αίθουσες διδασκαλίας των προκατασκευασμένων Κτίριων Π.Α.Μ. (ΠΑΜ 14 η
πρώτη και ΠΑΜ 8,9,10 η δεύτερη), ενώ κάποιες άλλες όπως η Οικονομική Σχολή, η
οποία στεγάζεται στα Κτίρια ΠΑΜ 11 και ΠΑΜ 6, περιέχουν πέραν των
αμφιθεάτρων και τα γραφεία των μελών ΔΕΠ του Οικονομικού Τμήματος.
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Όπως είναι επόμενο οι απαιτήσεις σε τροφοδότηση των παραπάνω κτιρίων
ανέρχονται σε μέρες και ώρες εργάσιμές καθόλη την διάρκεια της εβδομάδας. Ίσως
βέβαια να υπάρχουν και κάποιες απαιτήσεις τα Σαββατοκύριακα λόγω της
στέγασης κάποιων γραφείων στα κτίρια.
Ακολούθως απεικονίζεται η συνολική κατανάλωση της ενεργού ισχύος για τα
Κτίρια ΠΑΜ και διάρκεια ενός έτους.

Σχήμα 2.19:Συνολική ενεργός ισχύς σε συνάρτηση με το χρόνο.
Το παραπάνω διάγραμμα χαρακτηρίζεται και αυτό με τη σειρά του από μια
ομοιομορφία όσον αφορά την κατανάλωση(χαρακτηριστικό το οποίο έχει
επισημανθεί και στους παραπάνω υποσταθμούς).Όπως είναι φυσικό
παρατηρούνται μέρες με υψηλότερη ζήτηση και άλλες με χαμηλότερη ζήτηση.
Συγκεκριμένα η μέγιστη κατανάλωση του έτους σημειώθηκε στις 5/03/2014 και
έφτασε τα 239,8 KW, ενώ η μικρότερη σημειώθηκε στις 30/03/2014 και έφτασε τα
11,8 KW.
Επιπρόσθετα είναι ξεκάθαρη η σταθερή, αλλά μειωμένη σχετικά με το υπόλοιπο
σύνολο, κατανάλωση κατά το χρονικό διάστημα από 12/04/2014 έως τις
28/12/2014 καθώς επίσης και τον μήνα του Αυγούστου. Ο Αύγουστος όπως είναι
γνωστό αποτελεί μήνα διακοπών και δεν πραγματοποιούνται μαθήματα γεγονός
που δικαιολογεί την μειωμένη κατανάλωση.
Κρίθηκε λοιπόν σκόπιμη η εξέταση του άλλου χρονικού διαστήματος κατά τον
μήνα Απρίλιο και παρακάτω παρατίθεται το διάγραμμα της ισχύος για αυτό το
μήνα.
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Σχήμα 2.20:Συνολική ισχύς Απριλίου σε συνάρτηση με το χρόνο.

Όπως παρατηρήθηκε και από το ετήσιο διάγραμμα έτσι και στο μηνιαίο φαίνεται
ξεκάθαρη η απότομη μείωση της κατανάλωσης κατά το χρονικό διάστημα από
12/04/2014 έως τις 28/04/2014, η οποία συγκεκριμένα κυμαίνεται από 16,8 KW έως
59,8 KW. Αυτό δικαιολογείται απόλυτα από το γεγονός πως οι παραπάνω μέρες
αναφέρονται τόσο στο Σαββατοκύριακο πριν την Μεγάλη και στην Μεγάλη
Βδομάδα(καθώς το Πάσχα το 2014 έπεφτε στις 20 Απριλίου), όσο και στην
εβδομάδα μετά το Πάσχα κατά την διάρκεια των οποίων δεν διεξάγονται κατά
κύριο λόγο μαθήματα, εκτός ίσως κάποιων ορισμένων εξαιρέσεων.

Ωστόσο μελετώντας εκτενέστερα ένα διάστημα τριών ημερών μέσα στην Μεγάλη
Βδομάδα (16/04/2014-18/04/2014) παρατηρούμε ότι η κατανάλωση δεν φτάνει
ποτέ στο μηδέν παρά το γεγονός ότι τα κτίρια δεν βρίσκονται σε κανονική
λειτουργία. Η μη μηδενική κατανάλωση μπορεί να στηριχθεί στην ύπαρξη του
φωτισμού των εξωτερικών χώρων καθώς επίσης και στην ύπαρξη κάποιων
φωτιστικών σωμάτων τα οποία λειτουργούν 24 ώρες την ημέρα 365 ημέρες το
χρόνο για λόγους ασφαλείας. Τέλος ακολουθεί το διάγραμμα για την
προαναφερθείσα τριήμερη κατανάλωση.
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Σχήμα 2.21:Τριήμερη κατανάλωση σε συνάρτηση με το χρόνο.

2.4 Γενικά Συμπεράσματα
Παραπάνω πραγματοποιήθηκε η ανάλυση για τον κάθε Υποσταθμό ξεχωριστά,
για χρονικά διαστήματα που κρίθηκαν απαραίτητα ανάλογα με τις παρατηρήσεις
που επισημάνθηκαν πάνω στην καμπύλη κατανάλωσης ενέργειας του έτους 2014.
Είναι εμφανές ότι διαπιστώθηκαν διαφορετικές τιμές κατανάλωσης, γεγονός που
οφείλεται στο ότι η λειτουργία κάθε Υποσταθμού επηρεάζεται από διάφορους
παράγοντες.
Οι παράγοντες αυτοί, όπως προέκυψαν από την παραπάνω μελέτη, είναι οι
ακόλουθοι:
 Θέρμανση -Ψύξη (χρήση κλιματιστικών σωμάτων ανάλογα με τις
ανάγκες που προκύπτουν από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες)
 Ωράριο εργασίας/λειτουργίας (διαφορετικά ωράρια ανάλογα με τις
ανάγκες εργασίας των κτιρίων που τροφοδοτεί ο κάθε υποσταθμός)
 Αργίες/απεργίες (αναφερόμενοι στις ημέρες των διακοπών και σε
πιθανές στάσεις εργασίας)
 Φωτισμός
Για μια συνολική εικόνα προχωρήσαμε στην διεξαγωγή του γενικό προφίλ της
κατανάλωσης ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο παρουσιάζεται
παρακάτω σε μορφή διαγράμματος.
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Σχήμα 2.22:Γενικό προφίλ κατανάλωσης ενεργού ισχύος με βάση τα αθροίσματα
κάθε υποσταθμού
Από το παραπάνω διάγραμμα είναι εμφανές ότι το μεγαλύτερο ποσοστό
κατανάλωσης 28% καταλαμβάνει ο υποσταθμός Βιολογίας/Μαθηματικών, ενώ το
μικρότερο καταλαμβάνουν οι υποσταθμοί του Συνεδριακού και των Κτιρίων ΠΑΜ με
ίσο ποσοστό αυτό του 3%.
Είναι ξεκάθαρο ότι ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό έγκειται στις
αυξανόμενες απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας του πρώτου αναφερόμενου
υποσταθμού σε σύγκριση με τους υπόλοιπους. Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι
απαιτήσεις αυτές ορίζονται βάση των ποικίλων εργαστηριακών αναγκών των
κτιρίων όπου και τροφοδοτεί. Αντίστοιχα το μικρό ποσοστό που καταλαμβάνουν οι
δυο τελευταίοι υποσταθμοί αιτιολογείται από τις μειωμένες απαιτήσεις σε ισχύ
καθώς κατά κύριο λόγο η ζήτηση αναφέρεται σε γραφεία και αίθουσες.
Απώτερος σκοπός της ανάλυσης που προηγήθηκε είναι η παρατήρηση των
καταναλώσεων και των παραγόντων από τους οποίους επηρεάζονται, με στόχο την
προοπτική βελτιστοποίησης της κατανάλωσης ενέργειας στο Πανεπιστήμιο
Πατρών. Αυτό θα αποτελέσει και το αντικείμενο μελέτης των παρακάτω κεφαλαίων.

Κεφάλαιο 2: Ανάλυση Κατανάλωσης Ισχύος

62

Ανάλυση δεδομένων και βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ισχύος στο Πανεπιστήμιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εφαρμογές Βελτιστοποίησης

Η ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση
ηλεκτρικής ενέργειας οδηγούν στην απαίτηση αποτελεσματικών λύσεων για την
αντιμετώπισή τους. Ένας από τους βασικούς παράγοντες που θα μπορούσε να
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων είναι η διαδικασία της
βελτιστοποίησης και συγκεκριμένα όσον αφορά τις βιομηχανικές διαδικασίες η
βελτιστοποίησης της απόδοσης τους.

3.1 Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθεί και θα προταθεί μια μέθοδος η οποία
αναφέρεται σε μια δομή εγκατάστασης ισχύος και συγκεκριμένα στον λέβητα που
εξυπηρετεί τις ανάγκες του κτιρίου των ηλεκτρολόγων του Πανεπιστημίου Πατρών.
Πιο αναλυτικά θα δοθεί το σχήμα λειτουργίας του λέβητα στην μόνιμη κατάσταση
το οποίο θα έχει ως στόχο την αύξηση του βαθμού απόδοσης για μία ευρεία
περιοχή λειτουργίας (περιοχή ζητούμενης ισχύος). Όπως είναι ευρέως γνωστό κάθε
εγκατάσταση ισχύος αποδίδει τον μέγιστο βαθμό απόδοσης κοντά στο ονομαστικό
σημείο λειτουργίας της ενώ ο βαθμός μειώνεται όσο αποκρινόμαστε από αυτό
όπως φαίνεται στην παρακάτω γραφική παράσταση.

Σχήμα 3.1: Τυπική καμπύλη βαθμού απόδοσης-ισχύος
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Συνεπώς προκειμένου να βελτιστοποιηθεί ο βαθμός απόδοσης του λέβητα στην
μόνιμη λειτουργία του προτείνεται ο διαχωρισμός της εγκατάστασης σε δύο
παρόμοιες εγκαταστάσεις με διαφορετική ονομαστική η κάθε μία με σκοπό να
χρησιμοποιείται η μικρότερη για χαμηλότερες ισχύεις λειτουργίας, η μεγαλύτερη
για μεγαλύτερες ισχύεις λειτουργίας και οι δύο μαζί παράλληλα για ακόμα
μεγαλύτερες ισχύεις ανάλογα με το επιθυμητό σημείο λειτουργίας. Έτσι όπως
φαίνεται από το παρακάτω σχήμα αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι η λειτουργία στην
μόνιμη κατάσταση θα βρίσκεται πιο κοντά στα ονομαστικά σημεία λειτουργίας των
εγκαταστάσεων από ότι αν χρησιμοποιούσαμε μία μόνο μονάδα για όλο το
επιθυμητό εύρος λειτουργίας.

Σχήμα 3.2: Συνολικός βαθμός απόδοσης-ισχύος δύο παρόμοιων εγκαταστάσεων
Η παράλληλη αυτή λειτουργία παρουσιάζει κάποια προβλήματα τα οποία
απαιτούν και λύση. Τα προβλήματα αυτά είναι:
 Η δημιουργία ενός μαθηματικού μοντέλου για τον βαθμό απόδοσης
της εγκατάστασης του λέβητα λαμβάνοντας υπόψιν ότι διαθέτει
χαρακτηριστικά μεγάλης εγκατάστασης ισχύος.
 Για δεδομένο επιθυμητό εύρος λειτουργίας να γίνεται η κατάλληλη
επιλογή του ονομαστικού μεγέθους της μικρότερης και μεγαλύτερης
μονάδας που θα εξυπηρετούν την διαδικασία σε όλο το προκαθορισμένο
εύρος λειτουργίας.
Άλλα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τον καθορισμό του
κατάλληλου διαχωρισμού, όπως ο προσδιορισμός του σημείου κάτω από το οποίο
υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει ζήτηση ή αν χρειάζεται και η εμπλοκή πιθανοτικής
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περιγραφής στην αναμενόμενη ζήτηση, θα αντιμετωπιστούν στην συνέχεια με
σκοπό την σημαντική βελτίωση του συνολικού βαθμού απόδοσης.

3.2 Το μοντέλο της διαδικασίας στην μόνιμη κατάσταση
Είναι γνωστό ότι ο βαθμός απόδοσης της προαναφερθείσας διαδικασίας
ακολουθεί την μορφή της καμπύλης του σχήματος 3.1.
Προκειμένου όμως να ανεξαρτητοποιήσουμε τις καμπύλες του βαθμού
απόδοσης από την ονομαστική τιμή της εγκατάστασης κρίνεται απαραίτητη η
χρησιμοποίηση των αντίστοιχων ημιανοιγμένων καμπυλών του βαθμού απόδοσης
ως προς τα ονομαστικά τους μεγέθη. Οι καμπύλες αυτές είναι της μορφής: 𝑛 =
𝑃
𝑓′(𝑃 ), όπου PN η ονομαστική τιμή ισχύος του λέβητα (σχήμα 3.3).
𝑁

Αυτό γίνεται με σκοπό ο βαθμός απόδοσης να παίρνει την μέγιστη τιμή του όταν
η τεταγμένη της καμπύλης είναι 1 έτσι ώστε να είναι ανεξάρτητο της τιμής του PΝ.
Παρακάτω παρουσιάζονται δύο μοντέλα περιγραφής του βαθμού απόδοσης.

3.2.1 Μοντέλο ίδιων ημιανηγμένων καμπυλών βαθμού απόδοσης
Σε αυτή την περίπτωση η μορφή των καμπυλών είναι ακριβώς ίδια. Έτσι για τις
καμπύλες αυτές ισχύει:
𝑃

𝑃

𝑛𝐴 = 𝑛𝐵 ⇒ 𝑓𝐴 (𝑃 𝐴 ) = 𝑓𝐵 (𝑃 𝐵 )
𝐴𝑁

𝐵𝑁

(3.1)

Οι οποίες παρουσιάζουν μέγιστο για PΑ=PΑΝ και PΒ=PΒΝ αντίστοιχα και
απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 3.3: Ίδιες καμπύλες βαθμού απόδοσης-ισχύος
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Όπως είναι γνωστό για την ύπαρξη μεγίστου πρέπει να ισχύει 𝑓 ′′ < 0 και έτσι
θεωρούμαι σαν απλούστερο μοντέλο το ακόλουθο:
𝑓′𝐴 = 𝑐𝐴 (1 − 𝑥𝐴 )

(3.2)

Όπου 𝑥𝐴 ≡𝑃𝐴 /𝑃𝐴𝑁 και 𝑐𝐴 > 0.Mε την ολοκλήρωση της (3.2) παίρνουμε την
παρακάτω εξίσωση του βαθμού απόδοσης:
𝑓𝐴 = 𝑐𝐴 𝑥𝐴 −

𝑐𝐴
2

𝑥𝐴2 + 𝑑𝐴

(3.3)

Θεωρώντας ονομαστικό βαθμό απόδοσης nΑ=0.95 από την παραπάνω σχέση
προκύπτει:



για 𝑥𝐴 = 0 𝜅𝛼𝜄 𝑛𝐴 = 0 𝜋𝛼ί𝜌𝜈𝜊𝜐𝜇𝜀 𝑑𝐴 = 0
για 𝑥𝐴 = 1 𝜅𝛼𝜄 𝑛𝐴 = 0.95 𝜋𝛼ί𝜌𝜈𝜊𝜐𝜇𝜀 𝑐𝐴 = 1.9 .

Έτσι η σχέση (3.2) διαμορφώνεται ως εξής :
𝑓𝐴 = 1.9𝑥𝐴 − 0.95𝑥𝐴2
και ομοίως

(3.4)

𝑓𝐵 = 1.9𝑥𝐵 − 0.95𝑥𝐵2

(3.5)

εφόσον οι καμπύλες είναι ακριβώς ίδιες.

3.2.2 Μοντέλο διαφοροποιημένων ημιανηγμένων καμπυλών βαθμού
απόδοσης

Σε αυτή την περίπτωση η μορφή των καμπυλών είναι παρόμοια αλλά έχουν
διαφορετική τιμή για το μέγιστο στο PΑ=PΑΝ και PΒ=PΒΝ αντίστοιχα όπως φαίνεται
στο παρακάτω σχήμα.
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Σχήμα 3.4: Διαφορετικού μεγίστου καμπύλες απόδοσης-ισχύος
Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση για την ύπαρξη μεγίστου πρέπει να
ισχύει 𝑓 ′′ < 0 και έτσι θεωρούμαι σαν απλούστερο μοντέλο το ακόλουθο:
𝑓′𝐴 = 𝑐𝐴 (1 − 𝑥𝐴 )

(3.6)

Όπου 𝑥ᴀ≡Pᴀ/PᴀN και 𝑐ᴀ > 0.Mε την ολοκλήρωση της (3.6) παίρνουμε την
παρακάτω εξίσωση του βαθμού απόδοσης:
𝑓𝐴 = 𝑐𝐴 𝑥𝐴 −

𝑐𝐴
2

𝑥𝐴2 + 𝑑𝐴

(3.7)

Θεωρώντας ονομαστικό βαθμό απόδοσης για αυτή την περίπτωση nᴀ=0.9 από
την
παραπάνω σχέση προκύπτει:



για 𝑥𝐴 = 0 𝜅𝛼𝜄 𝑛𝐴 = 0 𝜋𝛼ί𝜌𝜈𝜊𝜐𝜇𝜀 𝑑𝐴 = 0
για 𝑥𝐴 = 1 𝜅𝛼𝜄 𝑛𝐴 = 0.9 𝜋𝛼ί𝜌𝜈𝜊𝜐𝜇𝜀 𝑐𝐴 = 1.8 .

Έτσι η σχέση (3.7) διαμορφώνεται ως εξής :
𝑓𝐴 = 1.8𝑥𝐴 − 0.9𝑥𝐴2

και ομοίως η δεύτερη καμπύλη για 𝑛𝐵 = 0.95
𝑓𝐵 = 1.9𝑥𝐵 − 0.95𝑥𝐵2
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3.3 Επιλογή βέλτιστου μεγέθους των παράλληλων διατάξεων
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να ορίσουμε την βέλτιστη ονομαστική
περιοχή για κάθε προαναφερθείσα περίπτωση. Οι περιπτώσεις που θα αναλυθούν
είναι οι ακόλουθες:
 το εύρος λειτουργίας να ξεκινάει από το μηδέν και να φτάνει μέχρι
ένα συγκεκριμένο μέγιστο
 το εύρος λειτουργίας να ξεκινάει κάτω από ένα σημείο στο οποίο δεν
θα υπάρχει ζήτηση
 ένα εύρος λειτουργίας στο οποίο η λειτουργία δεν έχει την ίδια
πιθανότητα να ζητηθεί για οποιοδήποτε σημείο

3.3.1 Ομοιόμορφη πιθανότητα ζήτησης από 0 μέχρι κάποιο μέγιστο για την
περίπτωση ίδιων ημιανηγμένων καμπυλών βαθμών απόδοσης
Υποθέτοντας ότι η πιθανότητα ζήτησης από το 0 μέχρι κάποιο μέγιστο είναι
ομοιόμορφη για οποιοδήποτε σημείο λειτουργίας ανάγουμε την μία καμπύλη στην
άλλη (σχήμα 3.5), θεωρώντας ότι ισχύει PAN=kPBN και 0<k<1 και έτσι παίρνουμε
την συνολική καμπύλη λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα ανάγουμε και τις δύο
καμπύλες σε ένα κοινό σχήμα θεωρώντας ως τεταγμένη x:
𝑥=

𝑃
𝑃𝐵𝑁

Σχήμα 3.5: Συνολικός βαθμός απόδοσης-ισχύος ίδιων ημιανηγμένων καμπυλών
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𝑃𝐴
𝑃

Και κατά συνέπεια 𝑥 = { 𝑃𝐵𝑁
𝐵
𝑃𝐵𝑁

, 0≤𝑥≤𝑐
(3.10)

, 𝑥≥𝑐

Οπότε προκύπτει:
𝑃

𝑃

2

𝑃

2

𝑃

𝑓𝐴 = 𝑃 𝐴 − 0.95 (𝑃 𝐴 ) = 1.9 (𝑘𝑃 𝐴 ) − 0.95 (𝑘𝑃 𝐴 ) =
𝐴𝑁

𝐴𝑁

𝐵𝑁

𝐵𝑁

1.9
𝑘

𝑥−

0.95
𝑘2

𝑓𝐵 = 1.9𝑥 − 0.95𝑥 2

και

𝑥 2 (3.11)

(3.12)

Για 𝑥 = 𝑐 η πρώτη καμπύλη φθίνει και συναντά την δεύτερη, όπως φαίνεται και
στο σχήμα, και συνεπώς έχουμε 𝑓𝐴 = 𝑓𝐵 .Εξισώνοντας τις (3.11) και (3.12) προκύπτει:
1.9
0.95
2𝑘
𝑥 − 2 𝑥 2 = 1.9𝑥 − 0.95𝑥 2 ⇒ 𝑥 =
𝑘
𝑘
𝑘+1
Δηλαδή
2𝑘

𝑐(𝑘) = 𝑘+1

𝑐

ή

k=2−𝑐

(3.13)

Για να πάρουμε την βέλτιστη λύση του προβλήματος πρέπει να
βελτιστοποιήσουμε το εμβαδό της διαφοράς των δύο συναρτήσεων στο διάστημα
0 < 𝑥 < 𝑐 (σχήμα 3.5).Για την εύρεση του εμβαδού αυτού παίρνουμε το ακόλουθο
ολοκλήρωμα:
𝑐

𝑐 1.9

ℎ = ∫0 (𝑓𝐴 − 𝑓𝐵 ) 𝑑𝑥 = ∫0 [ 𝑘 𝑥 −

0.95
𝑘2

𝑥 2 − (1.9𝑥 − 0.95𝑥 2 )] 𝑑𝑥

(3.14)

Λύνοντας την παραπάνω εξίσωση έχουμε:
ℎ=

1.9 2 0.95 3
0.95 3
2
𝑐 −
𝑐
−
0.95𝑐
+
𝑐
2𝑘
3𝑘 2
3

Αντικαθιστώντας το k από την (3.13):
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ℎ=−

19𝑐(𝑐−1)

(3.15)

30

και ως γνωστόν για να βρούμε το ελάχιστο εμβαδό και κατ’ επέκταση τη βέλτιστη
λύση εξισώνουμε την πρώτη παράγωγο με το μηδέν,
δηλαδή
𝜕ℎ
𝜕𝑐

= 0 ⇒ 2𝑐 − 1 = 0

(3.16)

Άρα 𝑐 = 0.5

3.3.2 Ομοιόμορφη πιθανότητας ζήτησης από 𝜶 > 𝟎 μέχρι κάποιο μέγιστο
για την περίπτωση ίδιων ημιανηγμένων καμπυλών βαθμού απόδοσης

Σε αυτήν την περίπτωση κάνουμε την υπόθεση ότι η πιθανότητα ζήτησης είναι
ομοιόμορφη σε οποιοδήποτε σημείο λειτουργίας από κάποιο ελάχιστο 𝛼 > 0 μέχρι
κάποιο μέγιστο που ήδη έχει οριστεί. Για να πάρουμε την συνολική καμπύλη
ανάγουμε την μία καμπύλη στην άλλη ( σχήμα 3.6 ), κάνουμε δηλαδή την υπόθεση
ότι ισχύει η σχέση 𝑃𝐴𝑁 = 𝑘𝑃𝐵𝑁 , με 0 < 𝜅 < 1. Αυτό που πραγματικά συμβαίνει
είναι ότι θεωρούμε την τεταγμένη 𝜒 από την εξίσωση (3.10) Έτσι παίρνουμε τις
καμπύλες από τις εξισώσεις (3.11) και (3.12) και επίσης την σχέση μεταξύ του c και k
από την εξίσωση (3.13)

Ένας τρόπος για να βελτιστοποιήσουμε την λύση του προβλήματός μας είναι να
βελτιστοποιήσουμε το εμβαδόν της διαφοράς των δύο συναρτήσεων στο διάστημα
𝛼 < 𝜒 < 𝑐, το οποίο φαίνεται και στο σχήμα 3.6 . Το συγκεκριμένο αυτό εμβαδόν
δίνεται από την παρακάτω σχέση:

𝑐

𝑐 1.9

ℎ = ∫𝑎 (𝑓𝐴 − 𝑓𝐵 )𝑑𝑥 = ∫𝑎 [ 𝑘 𝑥 −
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Σχήμα 3.6: Συνολικός βαθμός απόδοσης-ισχύος ίδιων ημιανηγμένων καμπυλών
Έτσι αν υπολογίσουμε το εμβαδόν έχουμε:
ℎ=

1.9
2𝑘

(𝑐 2 − 𝑎2 ) −

0.95
3𝑘 2

(𝑐 3 − 𝑎3 ) − 0.95(𝑐 2 − 𝑎2 ) +

0.95
3

(𝑐 3 − 𝑎3 )

Τώρα αν αντικαταστήσουμε το 𝑘 από την σχέση (3.13) θα έχουμε:
ℎ=−

Πρέπει όμως να ισχύει

19(𝑐−1)(2𝑎3 −3𝑎2 𝑐+𝑐 3 )

𝜕ℎ
𝜕𝑐

30𝑐 2

(3.18)

= 0 έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το εμβαδόν.

Αυτό σημαίνει πως θα ισχύει :
2𝑐 4 − 𝑐 3 − (3𝑎2 + 2𝑎3 )𝑐 + 4𝑎3 = 0

(3.19)

Επειδή όμως η παραπάνω εξίσωση έχει ρίζα το α, αυτή η ρίζα εξαιρείται και έτσι
η εξίσωση γίνεται ως εξής:
2𝑐 3 + (2𝑎 − 1)𝑐 2 + (2𝑎2 − 𝑎)𝑐 − 4𝑎2 = 0
Είναι γνωστό πως η λύση μιας εξίσωσης 3ου βαθμού δίνεται από την σχέση
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1

𝑥1 = 𝑆 + 𝑇 − 3𝑎

(3.20)

1

3

3

όπου 𝑆 = √𝑅 + √𝑄 3 + 𝑅 2 ,

και

𝑄=

3𝑎2 −𝑎12
9

𝑇 = √𝑅 − √𝑄 3 + 𝑅 2

𝑅=

,

9𝑎1 𝑎2 −27𝑎3 −2𝑎13
54

Έτσι λοιπόν αν δώσουμε διάφορες τιμές στο 𝛼 μπορούμε να πάρουμε τιμές για
την θέση του 𝑐 στον άξονα 𝜒 και επομένως για το 𝜅. Πρέπει να ισχύει όμως
𝑎<𝑘<𝑐<1<𝑏
Έτσι στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 3.1) κρατάμε μονάχα τις τιμές για τις οποίες
ισχύει η παραπάνω σχέση.
a

c

k

0

0.5

0.333

0.1

0.5419

0.3716

0.2

0.6118

0.4407

0.3

0.6789

0.5139

0.4

0.7395

0.5868

0.5

0.7937

0.6579

0.6

0.8428

0.7283

0.7

0.8872

0.7973

0.8

0.9280

0.8657

0.9

0.9654

0.9331

Πίνακας: 3.1
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Από τον πιο πάνω πίνακα μπορεί να παρατηρηθεί ότι υπάρχει σταδιακή αύξηση
των 𝑐 και 𝑘 συναρτήσει του 𝑎 η οποία μπορεί να φανεί και στις παρακάτω γραφικές
παραστάσεις.
k(a)

c(a)

1,2

1

0,9
1

0,8
0,7

0,8

0,6
0,6

0,5
0,4

0,4

0,3
0,2

0,2

0,1
0

0
0

0,5

a

1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

a

1

Σχήμα 3.7: Συσχέτιση των 𝑐 και 𝑘 συναρτήσει του 𝑎

3.3.3 Ομοιόμορφη πιθανότητα ζήτησης από 𝒂 > 𝟎 μέχρι κάποιο ορισμένο
μέγιστο για την περίπτωση διαφοροποιημένων ημιανηγμένων καμπυλών
βαθμού απόδοσης
Σε αυτή την τρίτη περίπτωση που εξετάζουμε υποθέτουμε ότι η πιθανότητα
ζήτησης είναι ομοιόμορφη για οποιοδήποτε σημείο λειτουργίας για ένα εύρος
τιμών με ελάχιστο ένα σημείο μεγαλύτερο του μηδενός μέχρι κάποιο ορισμένο
μέγιστο. Και σε αυτή την περίπτωση ανάγουμε την μια καμπύλη στην άλλη
υποθέτοντας ότι ισχύει 𝑃𝐴𝑁 = 𝑘𝑃𝐵𝑁 όπου 0 < 𝑘 < 1 και έτσι όπως και στις
προηγούμενες περιπτώσεις παίρνουμε την συνολική καμπύλη. Αυτό γίνεται με την
αναγωγή και των δύο καμπυλών στο σε ένα κοινό σχήμα θεωρώντας τεταγμένη x
όπως είχαμε θεωρήσει και στην πρώτη περίπτωση (εξίσωση 3.10)
Έτσι προκύπτουν οι δύο συναρτήσεις των δυο καμπυλών:
𝑃

𝑃

2

𝑃

𝑃

2

𝑓𝐴 = 1.8 𝑃 𝐴 − 0.9 (𝑃 𝐴 ) = 1.8 (𝑘𝑃𝐴 ) − 1.9 (𝑘𝑃 𝐴 ) =
𝐴𝑁

𝐴𝑁

𝐵𝑁

𝐵𝑁

1.8
𝑘

0.9

𝑥 − 𝑘 2 𝑥 2 (3.21 )

Και
𝑓𝐵 = 1.9𝑥 − 0.95𝑥 2
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Για 𝑥 = 𝑐 και σε αυτή την περίπτωση η πρώτη καμπύλη φθίνει και συναντά την
δεύτερη και σε αυτό το σημείο έχουμε 𝑓𝐴 = 𝑓𝐵 .Εξισώνοντας τις δυο παραπάνω
εξισώσεις προκύπτει:
1.8
0.9
1.8𝑘 − 1.9𝑘 2
𝑥 − 2 𝑥 2 = 1.9𝑥 − 0.95𝑥 2 ⇒ 𝑥 =
𝑘
0.9 − 0.95𝑘 2
𝑘
και επομένως :

𝑐(𝑘) =

1.8𝑘−1.9𝑘 2
0.9−0.95𝑘 2

(3.23 )

Η βέλτιστη λύση προκύπτει από την ελαχιστοποίηση του εμβαδού ανάμεσα στις
δύο συναρτήσεις για το προκαθορισμένο διάστημα 𝑎 < 𝑥 < 𝑐.Για την εύρεσή της
υπολογίζουμε πρώτα το εμβαδό το οποίο και δίνεται από την παρακάτω σχέση:

𝑐

𝑐 1.8

0.9

ℎ = ∫𝑎 (𝑓𝐴 − 𝑓𝐵 ) 𝑑𝑥 = ∫𝑎 [ 𝑥 − 𝑘 2 𝑥 2 − (1.9𝑥 + 0.95𝑥 2 )] 𝑑𝑥
𝑘

(3.24 )

Σχήμα 3.8: Συνολικός βαθμός απόδοσης-ισχύος διαφοροποιημένων
ημιανηγμένων καμπυλών
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και λύνοντας τα ολοκληρώματα προκύπτει
𝑎3 (19𝑘 2 − 18) − 3𝑎2 𝑘(19𝑘 − 18) − 𝑐 2 [𝑐(19𝑘 2 − 18) − 3𝑘(19𝑘 − 18)]
ℎ=−
60𝑘 2
και αντικαθιστώντας το c από την σχέση (3. ) έχουμε

ℎ=−

𝑎3 (19𝑘 2 − 18)3 − 3𝑎2 𝑘(19𝑘 − 18)(19𝑘 2 − 18)2 + 4𝑘 3 (19𝑘 − 18)3
60𝑘 2 (19𝑘 2 − 18)2

Για την εύρεση του ελάχιστου εμβαδού το οποίο αποτελεί και την βέλτιστη λύση
του προβλήματος, όπως έχουμε προαναφέρει, υπολογίζουμε την πρώτη παράγωγο
του εμβαδού (h) και την εξισώνουμε με το μηδέν.
Δηλαδή:
𝜕ℎ
=0⇒
𝜕𝑥
−

3
10𝑘 3 (19𝑘 2

− 18)3

[2𝑎3 (6859𝑘 6 − 19494𝑘 4 + 18468𝑘 2 − 5832) −

−3𝑎2 𝑘(6859𝑘 6 − 19494𝑘 4 + 18468𝑘 2 − 5832) +
+4𝑘 3 (20577𝑘 4 − 66424𝑘 3 + 76950𝑘 2 − 36936𝑘 + 5832)] = 0

Από τις λύσεις τις παραπάνω εξισώσεις εξαιρούμε τις λύσεις του παρονομαστή
,οι οποίες είναι 0 ,±0.97332.
Δίνοντας τιμές στο a παίρνουμε τις λύσεις της παραπάνω εξίσωσης για το k και
κατ’ επέκταση για την θέση του στον άξονα x.
Ισχύει ότι 𝑎 < 𝑘 < 𝑐 < 1 < 𝑏 έχουμε τοποθετήσει σε ένα πίνακα τις αποδεκτές
λύσεις όπως και παρουσιάζονται ακολούθως:
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a

c

k

0

0.4619

0.3080

0.1

0.5036

0.3468

0.2

0.5693

0.4142

0.3

0.6288

0.4838

0.4

0.6788

0.5514

0.5

0.7188

0.6160

0.6

0.7486

0.6770

0.7

0.7665

0.7338

0.8

-

0.9556

Πίνακας: 3.2
Οι συναρτήσεις των c(a) και k(a) φαίνεται γραφικά στο ακόλουθο σχήμα.

k(a)

c(a)

1,2

0,9
0,8

1

0,7

0,8

0,6
0,5

0,6

0,4

0,4

0,3
0,2

0,2

0,1

0

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

a

1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

a

1

Σχήμα 3.9: Συσχέτιση των 𝑐 και 𝑘 συναρτήσει του 𝑎
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3.3.4 Πιθανοτικό μοντέλο ζήτησης στη λειτουργία της εγκατάστασης
Στα προηγούμενα υποκεφάλαια υπολογίστηκε σε ποιο σημείο ακριβώς πρέπει να
εισαχθεί η δεύτερη διαδικασία έτσι ώστε ο βαθμός ισχύος του συνολικού
συστήματος να είναι ο μέγιστος δυνατός.
Είχαμε υποθέσει επίσης ότι η ζήτηση είναι ομοιόμορφη, κάτι το οποίο στην
πραγματικότητα δεν συμβαίνει. Στην καμπύλη υπάρχουν σημεία τα οποία έχουν
διαφορετική ζήτηση, έχουν δηλαδή κάποιο συντελεστή βάρους. Αυτοί οι
συντελεστές μπορούν να εισαχθούν στο σύστημα με μορφή πιθανοτικής καμπύλης
και στο συγκεκριμένο πρόβλημα η εκθετική μορφή επιλέχθηκε ως η κατάλληλη.
Έτσι λοιπόν έχουμε:
𝑔(𝑥) = 𝑒 −𝑎𝑥 ,

𝑎, 𝑥 ∈ ℜ

(3.25)

Για να εντάξουμε όμως την εκθετική στο συγκεκριμένο σύστημα πρέπει να την
προσδιορίσουμε έτσι ώστε να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά όπως φαίνεται και
στο σχήμα 3.10:



για 𝑎 = 1 παίρνουμε:𝑔(𝑥) = 𝑒 −𝑥 ,
για 𝑎 = −1 παίρνουμε:𝑔(𝑥) = 𝑒 𝑥 ,

𝑥>0
𝑥<0

Σχήμα 3.10: Εκθετική πιθανοτική καμπύλη
Έτσι αν προσθέσουμε τα δύο μέρη θα πάρουμε την παρακάτω ολική συνάρτηση
πιθανότητας:
𝑒 −𝑥 , 𝑥 < 0
𝑔(𝑥) = { 𝑥
𝑒 , 𝑥≥0
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Επιλέγουμε στην παραπάνω συνάρτηση το κέντρο της εκθετικής καμπύλης να
βρίσκεται στο σημείο 𝑥 = 0.8 αντί το σημέιο 𝑥 = 0 έτσι ώστε να μετατοπιστεί προς
το σημείο μέγιστης πιθανότητας ζήτησης. Οπότε η εκθετική καμπύλη θα γίνει:
𝑒 𝑥−0.8 , 𝑥 < 0.8
𝑔(𝑥) = { −(𝑥−0.8)
𝑒
, 𝑥 ≥ 0.8

(3.27)

Η επιλογή αυτή του σημείου του κέντρου της καμπύλης είναι τυχαία και στην
πράξη μπορεί να προκύψει από τον τρόπο λειτουργίας του λέβητα. Έτσι με αυτόν
τον τρόπο δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στις πραγματικές συνθήκες ζήτησης ισχύος
στο τμήμα των Ηλεκτρολόγων μηχανικών, εκεί δηλαδή που θα λειτουργεί κατά το
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ο λέβητας.

Σχήμα 3.11: Συνολικός βαθμός απόδοσης-ισχύος ίδιων ημιανηγμένων καμπυλών
με εισαγωγή πιθανοτικής εκθετικής καμπύλης
Όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα (σχήμα 3.11) πρέπει να ισχύει:
𝑎 < 𝑘 < 𝑐 < 0.8.
Αν όμως θεωρήσουμε ότι στα αποτελέσματα το 𝑐 δεν θα ξεπεράσει την τιμή του
0.8 δεν είναι αναγκαίο να λάβουμε υπόψιν τον δεύτερο κλάδο της εκθετικής
καμπύλης και έτσι μπορούμε να υπολογίσουμε το σκιαγραφημένο εμβαδό όπως
φαίνεται παρακάτω:

𝑐

𝑐

1.9

ℎ = ∫𝑎 𝑒 𝑥−0.8 [𝑓𝐴 − 𝑓𝐵 ]𝑑𝑥 = ∫𝑎 𝑒 𝑥−0.8 [ 𝑥 −
𝑘
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Έτσι αν το υπολογίσουμε θα έχουμε:
ℎ=

𝑒 −0.8
[19𝑒 𝑐 (𝑐 2 (𝑘 2 − 1) − 2𝑐(2𝑘 2 − 𝑘 − 1) + 2(2𝑘 2 − 𝑘 − 1)) −
20𝑘 2
−19𝑒 𝑎 (𝑎2 (𝑘 2 − 1) − 2𝑎(2𝑘 2 − 𝑘 − 1) + 2(2𝑘 2 − 𝑘 − 1))]

𝑐

όμως για το 𝑘 ξέρουμε πως ισχύει 𝑘 = 2−𝑐 άρα τώρα θα έχουμε:

ℎ=−

𝑒 −0.8
5𝑐 2

[19𝑒 𝑎 (𝑐 − 1)( 𝑎2 − 𝑎(𝑐 + 2) + 𝑐 + 2) + 19𝑒 𝑐 (𝑐 − 2)(𝑐 − 1)] (3.29)
𝜕ℎ

Αν θεωρήσουμε την πρώτη παράγωγο ίση με μηδέν, 𝜕𝑐 = 0, μπορούμε να
ελαχιστοποιήσουμε το εμβαδό και άρα θα έχουμε:

19𝑒 𝑐 [𝑐 3 − 3𝑐 2 + 5𝑐 − 4] − 19𝑒 𝑎 [𝑎2 (𝑐 − 2) + 𝑎(4 − 𝑐) + 𝑐 − 4] = 0

(3.30)

Για να λύσουμε την εξίσωση με όσο το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση θα
χρησιμοποιήσουμε τους τέσσερις πρώτους όρους της σειράς Taylor,δηλαδή θα
έχουμε:
𝑒𝑐 = 1 + 𝑐 +

𝑐2
2

+

𝑐3
6

(3.31)

Αντικαθιστώντας την παραπάνω σχέση στην (3.30) θα πάρουμε την παρακάτω
εξίσωση:

(1 + 𝑐 +

𝑐2 𝑐3
+ ) ( 𝑐 3 − 3𝑐 2 + 5𝑐 − 4) − 𝑒 𝑎 [𝑎2 (𝑐 − 2) + 𝑎(4 − 𝑐) + 𝑐 − 4] = 0
2
6

Αν δώσουμε διάφορες τιμές στην παράμετρο 𝑎 θα πάρουμε τις λύσεις της
παραπάνω εξίσωσης για το 𝑐. Ξέρουμε πως πρέπει να ισχύει 𝑎 < 𝑘 < 𝑐 < 0.8 άρα
δίνουμε στον παρακάτω πίνακα μόνο τις αποδεκτές λύσεις.
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α

c

k

0

0.4534

0.2932

0.1

0.4927

0.3288

0.2

0.5571

0.3861

0.3

0.6172

0.4463

0.4

0.6686

0.5022

0.5

0.7084

0.5485

0.6

καμία

-

Πίνακας: 3.3

Η σχέση των 𝑐(𝑎) και 𝑘(𝑎) για την συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται στις
παρακάτω γραφικές παραστάσεις.

c(a)

k(a)

0,8

0,6

0,7

0,5

0,6
0,4

0,5
0,4

0,3

0,3

0,2

0,2
0,1

0,1
0

0

0

0,2

0,4

0,6

a

0,8

0

0,2

0,4

0,6

a

0,8

Σχήμα 3.12: Συσχέτιση των 𝑐 και 𝑘 συναρτήσει του 𝑎
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3.4 Σχολιασμός των προτεινόμενων μεθόδων διαχωρισμού
Ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει τα αποτελέσματα των παραπάνω
μεθόδων είναι οι προσεγγίσεις που κάναμε κατά την διάρκεια των υπολογισμών.
Για την εκπλήρωση της βελτιστοποίησης του συνολικού βαθμού απόδοσης
επιλέξαμε να μελετήσουμε το πρόβλημα διαχωρισμού της διαδικασίας
χρησιμοποιώντας δεδομένες συναρτήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μοντέλα που
εφαρμόστηκαν αποτελούν μία γενική μορφή, γεγονός που τα καθιστά εύκολα
προσαρμόσιμα σε πραγματικές, πειραματικές μετρήσεις ισχύος. Ωστόσο οι
παραπάνω διαδικασίες παρουσιάζουν και κάποια μειονεκτήματα, τα οποία
προκύπτουν από την επιλογή μιας απλής δευτεροβάθμιας συνάρτησης, ενώ θα
μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μεγαλύτερο βαθμό πολυωνύμου το οποίο θα
αποτελούσε καλύτερη προσέγγιση αλλά ταυτόχρονα θα δυσκόλευε το πρόβλημα
αριθμητικά. Επίσης ένα άλλο μειονέκτημα θα μπορούσε να προκύψει από την
εισαγωγή της σειράς Taylor στην οποία εισήγαμε μόνο τέσσερις όρους, γεγονός που
επιφέρει κάποιο σφάλμα προσέγγισης.
Παρακάτω παρατίθενται οι γραφικές παραστάσεις και των τριών περιπτώσεων
με σκοπό την σύγκριση τους.
c(a) 1

1,2

k(a)

0,9

1

0,8
0,7

0,8

0,6
0,5

-1

0,4

-2

0,3

-3

0,2

-1

0,6

-2
0,4

-3

0,2

0,1
0

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

a

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

a

Σχήμα 3.13: Σύγκριση των τριών περιπτώσεων
Στο παραπάνω σχήμα η καμπύλη (1) αντιπροσωπεύει την δεύτερη περίπτωση
που αναλύθηκε, όπου οι δύο παράλληλες διαδικασίες παρουσιάζουν τον ίδιο
μέγιστο βαθμό απόδοσης-ισχύος. Η καμπύλη (2) παρουσιάζει την τρίτη περίπτωση,
όπου πρώτη διαδικασία έχει μικρότερο βαθμό απόδοσης από την δεύτερη. Ενώ
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τέλος η τρίτη καμπύλη αντιπροσωπεύει την μελέτη που προέκυψε από την
εισαγωγή της εκθετικής πιθανοτικής καμπύλης.
Συγκρίνοντας τις τρείς διαδικασίες παρατηρούμε ότι τόσο η καμπύλη (2) όσο και
η καμπύλη (3) παρουσιάζουν μικρότερες τιμές του 𝑐 εν συγκρίσει με την πρώτη
καμπύλη. Αυτό όπως είναι αναμενόμενο προκύπτει από το γεγονός ότι η πρώτη
διαδικασία έχει μικρότερο μέγιστο βαθμό απόδοσης από την δεύτερη καθώς επίσης
ότι με την εισαγωγή της πιθανοτικής καμπύλης ενισχύονται οι περιοχές μέγιστου
βαθμού απόδοσης που βρίσκονται στην περιοχή λειτουργίας της μεγαλύτερης
εγκατάστασης Β.

3.5 Ταυτόχρονη παράλληλη λειτουργία των επιμέρους μονάδων
Α και Β
Στα παραπάνω υποκεφάλαια μελετήθηκε ο βέλτιστος τρόπος με τον οποίο
μπορεί να διασπαστεί μία εγκατάσταση ισχύος, στην περίπτωση μας οι λέβητες του
τμήματος των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, σε δύο παρόμοιες μονάδες για διάφορες
συνθήκες λειτουργίας. Όπως προέκυψε από τα προηγούμενα 𝑃𝐴𝑁 είναι η
ονομαστική ισχύς λειτουργίας της μονάδας 𝐴 και 𝑃𝐵𝑁 η ονομαστική ισχύς
λειτουργίας της μονάδας 𝐵, οπότε, αν θεωρήσουμε μηδενική υπερφόρτιση των
μονάδων, η μέγιστη συνολική ισχύς που μπορεί να εξυπηρετηθεί από τις δύο
μονάδες σε ταυτόχρονη λειτουργία ισούται με το άθροισμα των ονομαστικών τους
ισχύων και είναι η ακόλουθη:
𝑃𝐿,𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝐴𝑁 + 𝑃𝐵𝑁

(3.32)

Έτσι αν θεωρήσουμε το ζητούμενο φορτίο ως 𝑃𝐿 θα ισχύουν οι παρακάτω
συνθήκες λειτουργίας:




Για 0 < 𝑃𝐿 < 𝑐 θα λειτουργεί η μονάδα 𝐴
Για 0 < 𝑃𝐿 < 𝑏 θα λειτουργεί η μονάδα 𝐵
Για 𝑏 < 𝑃𝐿 < 𝑃𝐿,𝑚𝑎𝑥 θα λειτουργούν ταυτόχρονα οι μονάδες 𝐴 και 𝐵

Αν θεωρήσουμε τώρα το αντίστοιχο σχήμα λειτουργίας χωρίς την δυνατότητα
υπερφόρτισης θα έχουμε τις παρακάτω συνθήκες λειτουργίας:



𝐵

Για 0 < 𝑃𝐿 < 𝑃𝐴𝑁 θα λειτουργεί η μονάδα 𝐴
Για 𝑃𝐴𝑁 < 𝑃𝐿 < 𝑃𝐵𝑁 θα λειτουργεί η μονάδα 𝐵
Για 𝑃𝐵𝑁 < 𝑃𝐿 < 𝑃𝐿,𝑚𝑎𝑥 θα λειτουργούν ταυτόχρονα οι μονάδες 𝐴 και
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Όταν έχουμε ταυτόχρονη λειτουργία και των δύο μονάδων 𝐴 και 𝐵, οι τελευταίες
περιπτώσεις των παραπάνω συνθηκών, προκύπτει ένα πρόβλημα το οποίο
οφείλεται στην βέλτιστη κατανομή των ισχύων 𝑃𝐴 και 𝑃𝐵 του ζητούμενου συνολικού
φορτίου 𝑃𝐿 σε κάθε μία από τις μονάδες 𝐴 και 𝐵. Το πρόβλημα αυτό θα αναλυθεί
παρακάτω.

3.5.1 Βέλτιστη κατανομή φορτίου στις επιμέρους μονάδες
Αρχικά θα θεωρήσουμε την περίπτωση στην οποία ισχύει
𝑏 ≤ 𝑃𝐿 ≤ 𝑃𝐿,𝑚𝑎𝑥
Ή
𝑃𝐵𝑁 ≤ 𝑃𝐿 ≤ 𝑃𝐿,𝑚𝑎𝑥

Αν κατά την παράλληλη λειτουργία των δυο λεβήτων 𝑃𝐴 είναι η αποδιδόμενη
ισχύς του λέβητα Α και 𝑃𝐵 η αποδιδόμενη ισχύς του λέβητα Β αντίστοιχα ,τότε για
την ικανοποίηση του φορτίου 𝑃𝐿 θα ισχύει:
𝑃𝐿 = 𝑃𝐴 + 𝑃𝐵

(3.33)

Συνεπώς ο συνολικός βαθμός απόδοσης της εγκατάστασης των λεβήτων θα
δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:
𝜂𝜊𝜆 = 𝑃

𝑃𝐿

(3.34)

𝜋𝜌𝜊𝜎𝛿.𝜊𝜆.

Όπου 𝑃𝜋𝜌𝜊𝜎𝛿.𝜊𝜆. αποτελεί την ολική προσδιδόμενη ισχύ η οποία θα κατανέμεται
στις επιμέρους μονάδες σύμφωνα με την κάτωθι σχέση:
𝑃𝜋𝜌𝜊𝜎𝛿.𝜊𝜆. = 𝑃𝜋𝜌𝜊𝜎𝛿.𝛢 +𝑃𝜋𝜌𝜊𝜎𝛿.𝛣

(3.35)

Θεωρώντας τις ημιανηγμένες καμπύλες βαθμού απόδοσης του κάθε λέβητα ως

𝜂𝛢 = 𝑃
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𝜂𝛣 =

𝑃𝐵

(3.36)

𝑃𝜋𝜌𝜊𝜎𝛿.𝛣

Με συνδυασμό των δύο παραπάνω σχέσεων (3.35) και (3.36) προκύπτει
𝑃

𝑃

𝑃𝜋𝜌𝜊𝜎𝛿.𝜊𝜆 = 𝑛𝐴 + 𝑛𝐵
𝐴

(3.37)

𝐵

Από τις σχέσεις (3. ) και (3. ) παίρνουμε τον συνολικό βαθμό απόδοσης ως εξής
𝑛𝜊𝜆 = 𝑛

𝑛𝐴 𝑛𝐵 𝑃𝐿

(3.38)

𝐵 𝑃𝐴 +𝑛𝐴 𝑃𝐵

Όπως είναι επόμενο για την βέλτιστη κατανομή φορτίου ζήτησης πρέπει να
μεγιστοποιήσουμε το βαθμό απόδοσης 𝑛𝜊𝜆 (σχέση 3. ).Για την πραγματοποίηση
αυτού φτιάχνουμε την Lagranian του προβλήματος η οποία παρουσιάζεται
ακολούθως
𝐿(𝑃𝐴 , 𝑃𝐵 , 𝜆) = 𝑛

𝑛𝐴 𝑛𝐵 𝑃𝐿

𝐵 𝑃𝐴 +𝑛𝐴 𝑃𝐵

+ 𝜆(𝑃𝐴 + 𝑃𝐵 − 𝑃𝐿 )

(3.39)

όπου λ είναι ο παράγωγος Lagrange.
Για να βρούμε την βέλτιστη λύση, βρίσκουμε το μέγιστο της L το οποίο και
υπολογίζεται βρίσκοντας εκεί όπου μηδενίζονται οι πρώτες παράγωγοι της.

𝜕𝜆

Δηλαδή

𝜕𝑃𝐴

= 0 και

𝜕𝐿
𝜕𝑃𝐵

=0

(3.40)

Όμως ισχύει :

𝜕𝐿
𝜕𝑃𝐴

𝜕𝐿 𝜕𝑛𝐴

= 𝜕𝑛

𝐴

𝜕𝑃𝐴

𝜕𝐿

+ 𝜕𝑃

(3.41)

𝐴

Στην παραπάνω σχέση αν λάβουμε υπόψη και την μορφή της ημιανηγμένης
𝑃

συνάρτησης 𝑛𝐴 = 𝑓𝐴 (𝑃 𝐴 ) καταλήγουμε στην ακόλουθη μορφή:
𝐴𝑁

𝜕𝐿
𝜕𝑃𝐴

=

𝑛𝐵 𝑃𝐿 (𝑛𝐵 𝑃𝐴 +𝑛𝐴 𝑃𝐵 )−𝑛𝐴 𝑛𝐵 𝑃𝐿 𝑃𝐵
(𝑛𝐵 𝑃𝐴 +𝑛𝐴 𝑃𝐵 )2

∗𝑃
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𝐴𝑁

𝑓 ′ 𝐴 − (𝑛

2
𝑛𝐴 𝑛𝐵
𝑃𝐿

𝐵 𝑃𝐴 +𝑛𝐴 𝑃𝐵 )

+𝜆 =0

(3.42)
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Συνεπώς μετά από πράξεις παίρνουμε
2 ′
𝑃𝐿 𝑃𝐴 𝑛𝐵
𝑓 𝐴

𝑃𝐴𝑁

− 𝑃𝐿 𝑛𝐴 𝑛𝐵2 = −𝜆(𝑛𝐵 𝑃𝐴 + 𝑛𝐴 𝑃𝐵 )2

Με όμοιο τρόπο υπολογίζουμε και την δεύτερη συνθήκη
2 ′
𝑃𝐿 𝑃𝐵 𝑛𝐴
𝑓 𝐵

𝑃𝐵𝑁

(3.43)
𝜕𝐿
𝜕𝑃𝐵

− 𝑃𝐿 𝑛𝐵 𝑛𝐴2 = −𝜆(𝑛𝐵 𝑃𝐴 + 𝑛𝐴 𝑃𝐵 )2

= 0 και προκύπτει:

(3.44)

Παρατηρούμε ότι και στις δύο παραπάνω συνθήκες τα δεύτερα μέλη τους είναι
ίδια .Εξισώνοντας τες απαλείφουμε το λ και λαμβάνοντας υπόψιν και την αρχική
συνθήκη 𝑃𝐿 = 𝑃𝐴 + 𝑃𝐵 , καταλήγουμε στην ακόλουθη εξίσωση:
𝑃𝐴
𝑃𝐴𝑁

𝑃

𝑛𝐵2 𝑓 ′ 𝐴 − 𝑛𝐴 𝑛𝑏2 = 𝑃 𝐵 𝑛𝐴2 𝑓 ′ 𝐵 − 𝑛𝐵 𝑛𝐴2

(3.45)

𝐵𝑁

Παρατηρείται στην άνωθι σχέση ότι υπάρχει συμμετρία η οποία προέκυψε από
την χρήση των ημιανηγμένων βαθμών απόδοσης των λεβήτων. Θεωρώντας ότι
αναφερόμαστε σε παρόμοιους λέβητες, δηλαδή σε λέβητες με παρόμοιο βαθμό
απόδοσης, προκύπτει:
𝑃

𝑃𝐵

𝑛𝐴 = 𝑓𝐴 (𝑃 𝐴 ) = 𝑓𝐵 (
𝐴𝑁

𝑃𝐵𝑁

) = 𝑛𝐵

(3.46)

Από το οποίο συνεπάγεται ότι ισχύει και
𝑓′𝐴 = 𝑓′𝐵

(3.47)

Αντικαθιστώντας στην (3.45) τα 𝑛𝐴 και 𝑓′𝐴 από τις (3.46) και (3.47) προκύπτει σαν
βέλτιστη λύση η ακόλουθη κατανομή
𝑃𝐴
𝑃𝐵

𝑃

= 𝑃𝐴𝑁

𝐵𝑁

(3.48)

ή σύμφωνα με τις σχέσεις της παραγράφου 3.3.1
𝑃𝐴
𝑃𝐵

=𝑘

(3.49)

Παίρνοντας την τελευταία σχέση (3.49) σε συνδυασμό με την συνθήκη (3.33)
παίρνουμε τελικώς την βέλτιστη κατανομή φορτίων για τους δύο λέβητες
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𝑘

𝑘

𝑃𝐴 = 1+𝑘 𝑃𝐿 και 𝑃𝐵 =
𝑃 (3.50)
1+𝑘 𝐿
Σαν τελικό συμπέρασμα του υποκεφαλαίου μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η
(3.48) ορίζει την απλή συνθήκη βέλτιστης κατανομής του ζητούμενου φορτίου.
Όπως παρατηρείται η βέλτιστη κατανομή φορτίου για παράλληλη λειτουργία
γίνεται ως προς τις ονομαστικές δυνατότητες της κάθε μονάδας. Η παραπάνω
συνθήκη ισχύει για μονάδες οι οποίες μπορούν να περιγραφούν με τις ίδιες
ημιανηγμένες καμπύλες βαθμού απόδοσης. Επίσης η ίδια συνθήκη μπορεί να ισχύει
και για ελαφρώς διαφοροποιημένες καμπύλες εισάγοντας ωστόσο ένα πρακτικά
αμελητέο σφάλμα. Τέλος για την περίπτωση όπου οι ημιανηγμένες καμπύλες είναι
έντονα διαφοροποιημένες η ακριβής λύση δίνεται από την λύση του συστημάτων
των εξισώσεων (3.33) και (3.45).

3.6 Βέλτιστη λειτουργία των λεβήτων Ηλεκτρολόγων και Βαρέα
Ηλεκτρολόγων - Μαθηματική εφαρμογή
Στηριζόμενοι στην παραπάνω θεωρία σε αυτό το υποκεφάλαιο θα παραθέσουμε μια
μαθηματική εφαρμογή για παράλληλη λειτουργία λεβήτων με στόχο την βέλτιστη
λειτουργία τους για την εξοικονόμηση ενέργειας.
Πρόκειται για μοντέλο λειτουργίας με ομοιόμορφη πιθανότητα ζήτησης από 0 μέχρι κάποιο
μέγιστο. Από την θεωρία μας είναι γνωστό ότι η συνάρτηση απόδοσης για καθένα από τους
λέβητες είναι της παρακάτω μορφής :

𝑓(𝑥) = 𝑐𝑥 −

𝑐𝑥 2
+𝑑
2

Είναι εμφανές ότι πρέπει να βρούμε τους συντελεστές c, d οι οποίοι και θα
ικανοποιούν καλύτερα τα δεδομένα μας. Η αναζήτηση αυτή έγινε με βάση των
δεδομένων των λεβήτων τα οποία πάρθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του
Πανεπιστημίου Πατρών. Στο παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα δεδομένα που
αναφέρθηκαν.

CO2

Tk

απώλειες

Βαθμός
απόδοσης n

𝐏/𝐏𝐍

0,1
0,11
0,12
0,13

250
230
220
180

13,8
11,45454545
10
7,384615385

86,2
88,54545455
90
92,61538462

0,82
0,84
0,86
1

Πίνακας 3.4: Δεδομένα λεβήτων
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Οι απώλειες υπολογίστηκαν με βάση τον τύπο:
𝛼𝜋ώ𝜆𝜀𝜄𝜀𝜍 =

0,6(𝛵𝑘 −𝑇𝜋𝜀𝜌𝜄𝛽ά𝜆𝜆𝜊𝜈𝜏𝜊𝜍 )
𝐶𝑂2

%

(3.51)

και ο βαθμός απόδοσης:
𝑛 = 100 − 𝛼𝜋ώ𝜆𝜀𝜄𝜀𝜍

(3.52)

Ακόμη λόγω έλλειψης δεδομένων και αδυναμία μέτρησης της ισχύς εξόδου των
λεβήτων ορίσαμε το 𝑃/𝑃𝑁 θεωρητικά σε ένα εύρος τιμών από [0.8 , 1].
Η εύρεση των μέγιστων c, d πραγματοποιήθηκε μέσω του matlab και ο κώδικας
είναι ο ακόλουθος:
clear all
clc
%% Input Data
x_a = [0 0.82 0.84 0.86 1.00 1.3];
y = [0
0.862000
0.884545
0.90000

0.92615 0.85];

%Varea hlektrologwn
x_b = [0 0.82 0.84 0.86 1.00 1.3];
%% Our Model Function f(x) = c*x - c/2*x^2 -d
f = @(x, F) -F(1)/2*x.^2 + F(1)*x + F(2);
%Minimize w.r.t c,d
coefficients_a = fminunc(@(Y) sum((f(x_a,Y)-y).^2), [0 0])
coefficients_b = fminunc(@(Y) sum((f(x_b,Y)-y).^2), [0 0])

Στην συνέχεια προχωρήσαμε στην αναγωγή των καμπυλών ,υποθέτοντας ότι ισχύει
PAN=kPBN και 0<k<1 πάλι μέσω του matlab με την χρήση του παρακάτω κώδικα:

%%

clear all
close all
clc
%%
%Change c1, c2 for different curves,
%c is 1.95, 1.8 at first
%after k is introduced, c,k < 1 and afterwards < 0.8
c1 = 1.8288 ;
c2 = 0.75;

%k modulation factor (test change) because Fb = kFa
k = c2 / (2-c2);
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a1 = c1/k; b1 = -c1/(2*k^2); d1 = 0.0007;
a2 = c1; b2 = -c1/2; d2 =
0.0001;
step = 0.01;
x = 0:step:1.05; %x is from 0 to c1+0.2 with step 0.1
%evaluate curves
f1 = a1*x + b1*x.^2 + d1; %operator .^ denotes element-wise power
f2 = a2*x + b2*x.^2 + d2;
%% plot Fa alone
figure(1), hold on
set(gcf,'color',[1,1,1])
set(gca,'fontname','times','fontsize',14,'box','on')
xlabel('P/P_Β_Ν ','fontname','times','fontsize',14)
ylabel('n_ολ ','fontname','times','fontsize',14)
title(sprintf('Fa'),'fontname','times','fontsize',14)
plot(x,f1,'b-','linewidth',2)
%legend('Fa'), hold off
%axis tight

%% plot Fb alone
figure(2), hold on
set(gcf,'color',[1,1,1])
set(gca,'fontname','times','fontsize',14,'box','on')
xlabel('P/P_B_N ','fontname','times','fontsize',14)
ylabel('n_ολ','fontname','times','fontsize',14)
title(sprintf('Fb (Pb = kPa)'),'fontname','times','fontsize',14)
plot(x,f2,'b-','linewidth',2)
%legend('Fb'), hold off
%axis tight

%% plot Fb & Fa
figure(3), hold on
set(gcf,'color',[1,1,1])
set(gca,'fontname','times','fontsize',14,'box','on')
xlabel('P/P_B_N ','fontname','times','fontsize',14)
ylabel('n_ολ ','fontname','times','fontsize',14)
title(sprintf('Fa Fb'),'fontname','times','fontsize',14)
plot(x,f1,'b-','linewidth',2)
plot(x,f2,'r-','linewidth',2)
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Η ζητούμενη γραφική παράσταση όπως προκύπτει από τον παραπάνω κώδικα είναι:

Σχήμα 3.14: Συνολικός βαθμός απόδοσης των ημιανηγμένων καμπυλών των
λεβήτων

Όπως έχει αναφερθεί αν θεωρήσουμε μηδενική υπερφόρτιση των μονάδων, η
μέγιστη συνολική ισχύς που μπορεί να εξυπηρετηθεί από τις δύο μονάδες σε
ταυτόχρονη λειτουργία ισούται με το άθροισμα των ονομαστικών τους ισχύων και
είναι η ακόλουθη:
𝑃𝐿,𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝐴𝑁 + 𝑃𝐵𝑁
δηλαδή,
𝑃𝐿,𝑚𝑎𝑥 = 733 + 1163 ⇒
𝑃𝐿,𝑚𝑎𝑥 = 1896 𝐾𝑊
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Έτσι αν θεωρήσουμε το ζητούμενο φορτίο ως 𝑃𝐿 θα ισχύουν οι παρακάτω
συνθήκες λειτουργίας:




Για 0 < 𝑃𝐿 < 𝑐 θα λειτουργεί ο λέβητας των βαρέων ηλεκτρολόγων
Για 0 < 𝑃𝐿 < 𝑏 θα λειτουργεί ο λέβητας των ηλεκτρολόγων
Για 𝑏 < 𝑃𝐿 < 𝑃𝐿,𝑚𝑎𝑥 θα λειτουργούν ταυτόχρονα και οι δυο λέβητες

Αν θεωρήσουμε τώρα το αντίστοιχο σχήμα λειτουργίας χωρίς την δυνατότητα
υπερφόρτισης θα έχουμε τις παρακάτω συνθήκες λειτουργίας:

Για 0 < 𝑃𝐿 < 733 θα λειτουργεί ο λέβητας των βαρέων
ηλεκτρολόγων

Για 733 < 𝑃𝐿 < 1163 θα λειτουργεί ο λέβητας των ηλεκτρολόγων

Για 1163 < 𝑃𝐿 < 1896 θα λειτουργούν ταυτόχρονα και οι δυο
λέβητες

3.7 Συμπεράσματα
Στο παραπάνω κεφάλαιο μελετήθηκε μια εφαρμογή βελτιστοποίησης σε μία
βιομηχανική διαδικασία και συγκεκριμένα στον λέβητα που χρησιμοποιείται για την
κάλυψη των αναγκών σε ισχύ του τμήματος των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Αυτό
που αποτέλεσε την κύρια προσπάθεια του παρόντος κεφαλαίου ήταν η εφαρμογή
της θεωρίας της βελτιστοποίησης της κατανάλωσης ισχύος και η εξαγωγή διάφορων
συμπερασμάτων που μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα στην πράξη. Τα
συμπεράσματα αυτά βρίσκονται είτε στις γραφικές παραστάσεις είτε σε διατύπωση
απλών συνθηκών. Βέβαια δεν μπορεί να παραλειφθεί ότι το πρόβλημα αυτό
επιδέχεται διαφοροποιήσεις ή ακόμα και κάποιες διορθώσεις, επεκτάσεις. Αυτές θα
μπορούσαν να ήταν για παράδειγμα η εφαρμογή επιπλέον παραδοχών όπως η
δυνατότητα διαχωρισμού των μονάδων της διαδικασίας σε περισσότερες από δύο
επιμέρους διαδικασίες, όπως επίσης η υπερφόρτιση των μονάδων μόνο κατά
συγκεκριμένο μικρό ποσοστό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: HVAC Συστήματα

Το HVAC έχει πάρει το όνομά του από τα αρχικά των λέξεων heating, ventilation,
air condition δηλαδή θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός. Αφορά μία σύγχρονη
τεχνολογία για τους εσωτερικούς χώρους με σκοπό την δημιουργία
περιβαλλοντικής άνεσης. Στόχος του λοιπόν είναι να παρέχει θερμική άνεση και
αποδεκτή ποιότητα του εσωτερικού αέρα. Ο σχεδιασμός του HVAC συστήματος
αποτελεί ένα κλάδο της μηχανολογίας στηριζόμενο στις αρχές της θερμοδυναμικής,
ρευστομηχανικής και μεταφοράς θερμότητας. Πολλές φορές η ψύξη (refrigeration)
προστίθεται στην συντομογραφία και μπορούμε να το συναντήσουμε και ως HVAC
& R ή HVACR, ή HACR αν ο εξαερισμός δεν περιληφθεί στην συντομογραφία.
Τα συστήματα HVAC είναι σημαντικά για τον σχεδιασμό μεσαίων και μεγάλων
βιομηχανικών κτιρίων και γραφείων, όπως ουρανοξύστες καθώς και για θαλάσσια
περιβάλλοντα όπως τα ενυδρεία, όπου οι ασφαλείς και υγιείς συνθήκες του κτιρίου
ρυθμίζονται σε σχέση με τη θερμοκρασία και την υγρασία, χρησιμοποιώντας
φρέσκο αέρα από έξω.
Ως εξαερισμός (το V στο HVAC) ως γνωστόν ορίζεται η διαδικασία της «αλλαγής»
ή της αντικατάστασης του αέρα σε κάθε χώρο για να παρέχεται όσο το δυνατόν
υψηλή ποιότητα του εσωτερικού αέρα. Αυτό επιτυγχάνεται με τον έλεγχο της
θερμοκρασίας, την αναπλήρωση του οξυγόνου, και την απομάκρυνση της υγρασίας,
οσμές, καπνό, θερμότητα, τη σκόνη, εναέρια βακτήρια, και διοξείδιο του άνθρακα.
Επίσης με τον εξαερισμό απομακρύνονται οι δυσάρεστες μυρωδιές και η
υπερβολική υγρασία, εισάγεται εξωτερικός αέρας και αποτρέπεται η στασιμότητα
του εσωτερικού αέρα (ανακύκλωση του αέρα).
Τέλος ο εξαερισμός περιλαμβάνει τόσο την ανταλλαγή του αέρα προς το
εξωτερικό περιβάλλον καθώς επίσης και την κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό
του κτιρίου. Αποτελεί έναν από τους παράγοντες ζωτικής σημασίας για τη
διατήρηση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα στα κτίρια. Οι πιο γνωστοί μέθοδοι
για τον εξαερισμό ενός κτιρίου είναι ο μηχανικός και φυσικός εξαερισμός.
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4.1 HVAC Συστήματα και εξοικονόμηση ενέργειας
Μετά την κρίση που εμφανίστηκε στον τομέα της ενέργειας γύρω στο 1970 η
ανάγκη για την διατήρηση της αποτέλεσε βασικό στόχο και σημαντική παράμετρο
στις κατασκευές κτιρίων και την επαναδιαμόρφωση των ήδη υπαρχόντων. Σύμφωνα
με μελέτες, η κατανάλωση ενέργειας, όσον αφορά τον εξοπλισμό των HVAC
συστημάτων ,τόσο σε κατοικίες και εμπορικά όσο και σε βιομηχανίες αποτελεί το
40-50% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας. Κατά συνέπεια ,πολλές τεχνικές
ερευνήθηκαν προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα
HVAC συστήματα. Εν συγκρίσει με τους συμβατικούς ελεγκτές (π.χ. ,On-Off και PID
ελεγκτές),οι ευφυείς ελεγκτές μπορούν να εξοικονομήσουν σημαντικά ποσά
ενέργειας στα κτίρια και παράλληλα να παρέχουν περισσότερη θερμική άνεση
στους κατοίκους/εργαζόμενους επετυγχάνοντάς με αυτό τον τρόπο καλύτερες
επιδόσεις σε δύο βασικούς παράγοντες των HVAC συστημάτων.
Στα πλαίσια ενός επιτυχημένου ελέγχου στα HVAC συστήματα είναι αναγκαίο να
ληφθούν υπόψιν τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Πιο συγκεκριμένα ,ένα HVAC
σύστημα είναι σύνθετο, μη γραμμικό και πολλαπλών εισόδων-πολλαπλών εξόδων
(multi-input multi-output,MIMO) με εξαρτημένες μεταβλητές (όπως θερμοκρασία
περιβάλλοντος, σχετική υγρασία, ταχύτητα αέρα κτλ.) το οποίο όμως υπόκειται σε
διάφορες μεταβολές ανάλογα με τον εξωτερικό αέρα ή τις δραστηριότητες των
κατοίκων/εργαζόμενων στο εκάστοτε κτίριο, για παράδειγμα. Ακόμη τα HVAC
συστήματα έχουν χρονικές καθυστερήσεις και αδράνεια, χαρακτηριστικά τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των θερμικών συστημάτων. Επιπλέον,
ενδιαφέρον προκαλεί η προσπάθεια εύρεσης ενός μαθηματικού μοντέλου το οποίο
να περιγράφει με ακρίβεια την διαδικασία για μία ευρεία περιοχή λειτουργίας.
Ωστόσο, διαφορετικά κριτήρια και παράμετροι, όπως ο όγκος του αέρα και η
ελεγχόμενη θερμοκρασία του αέρα, πρέπει να συμπεριληφθούν στον έλεγχο των
HVAC συστημάτων. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η θερμική άνεση αποτελεί έναν
υποκειμενικό παράγοντα στα πλαίσια του ότι ο κάθε άνθρωπος ορίζει διαφορετικά
τα όρια στα οποία ο ίδιος αισθάνεται θερμική άνεση.
Εξαιτίας των προβλημάτων που αναλύθηκαν πιο πάνω, συμπεριλαμβανομένων
την αδυναμία ανάπτυξης ενός ακριβούς μαθηματικού μοντέλου, την ανάγκη
χρησιμοποίησης πολλαπλών κριτηρίων ελέγχου για τα HVAC συστήματα και την
υποκειμενική θερμική άνεση, τα ευφυή συστήματα ελέγχου παρέχουν εναλλακτικές
μεθόδους επίτευξης ανωτέρων αποτελεσμάτων σε HVAC εφαρμογές εν συγκρίσει
με τις συμβατικές μεθόδους ελέγχου.
Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται διαφορετικές μέθοδοι ευφυή ελέγχου για
HVAC συστήματα. Συγκεκριμένα, αναλύεται ο συνδυασμός των νευρονικών δικτύων
με τον εξελικτικό αλγόριθμο ασαφών συστημάτων.
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4.2 Μέθοδοι ελέγχου για HVAC Συστήματα
Η επίτευξη των στόχων του HVAC συστήματος απαιτεί τον κατάλληλο σχεδιασμό
ενός συστήματος ελέγχου, γι’ αυτό λοιπόν στο συγκεκριμένο υποκεφάλαιο θα γίνει
μία γενική εξέταση σε τεχνικές ευφυή ελέγχου.
Πρόσφατα έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μελέτες οι οποίες έχουν διερευνήσει
την χρήση των ευφυών και απλών υπολογιστικών μεθόδων που αφορούν την
εφαρμογή των HVAC συστημάτων. Από την στιγμή που οι είσοδοι και οι έξοδοι της
Ασαφής Λογικής και Ασαφούς Ελέγχου αποτελούν πραγματικές μεταβλητές και
αντιστοιχούν σε μη γραμμικές συναρτήσεις, ο Ασαφής Λογικός Έλεγχος αποτελεί τον
κατάλληλο έλεγχο για ποικίλα μηχανικά προβλήματα και ιδιαίτερα για σύνθετα
προβλήματα όπου οι κλασσικοί μέθοδοι ελέγχου δεν μπορούν να επιτύχουν
ευνοϊκά αποτελέσματα.
Το κύριο πλεονέκτημα του Ασαφή Ελεγκτή σε σύγκριση με τους απλούς ελεγκτές
έγκειται στο γεγονός ότι δεν απαιτεί μαθηματικό μοντέλο για τον σχεδιασμό του.
Αυτό που αποτελεί το πιο ουσιώδες τμήμα ενός Ασαφούς Ελεγκτή είναι τα βασικά
δεδομένα του συστήματος. Τα βασικά δεδομένα αποτελούνται από τους κανόνες ifthen, από την ένταξη συναρτήσεων και από τους διαβαθμισμένους παράγοντες που
επηρεάζουν το σύστημα τα οποία έχουν σχεδιαστεί με βάση την γνώση ενός
εμπειρογνώμονα ή βασίζονται στην μάθηση και στην αυτόματη οργάνωση μεθόδων
που δεν απαιτούν κάποιο μαθηματικό μοντέλο του συστήματος. Επιπλέον, λόγω ότι
η αίσθηση για θερμική άνεση διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο και με την
πάροδο του χρόνου, είναι δηλαδή υποκειμενική, ο Ασαφής Έλεγχος γίνεται με βάση
τους γλωσσικούς κανόνες οι οποίοι είναι ικανοί να περιγράψουν HVAC συστήματα
και συνεπώς να αυξήσουν την θερμική άνεση. Ακόμα η χρήση των κανόνων που
βασίζονται σε Ασαφείς Ελεγκτές θα επιτρέψει την εφαρμογή πολλαπλών κριτηρίων
στρατηγικής ελέγχου. Έτσι οι προκλήσεις που προκύπτουν από τον έλεγχο των HVAC
συστημάτων μπορούν να αντιμετωπιστούν κατάλληλα με τον Ασαφή Έλεγχο.
Μία ευφυής βάση κανόνων συνήθως κατασκευάζεται από την διαμόρφωση των
έμμεσων γνώσεων της υποκείμενης διαδικασίας που έχει ένας ειδικός σε ένα
σύνολο γλωσσικών μεταβλητών και if-then κανόνων. Για ένα σύνθετο σύστημα
όπως είναι και τα HVAC συστήματα, η κατασκευή μιας ευφυής βάσης κανόνων από
ευρετικές πληροφορίες συχνά βασίζεται σε μια κουραστική και αναξιόπιστη
λανθασμένη προσέγγιση. Μία γενική λύση για την αυτόματη κατασκευή κανόνων σε
ασαφή συστήματα είναι η χρήση απλών υπολογιστικών μεθόδων. Δύο διαφορετικές
προσεγγίσεις απλών υπολογιστικών μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
αυτές τις περιπτώσεις είναι τα Τεχνικά Νευρωνικά Δίκτυα και οι εξελεγκτικές
τεχνικές. Μπορούν επίσης να εφαρμοστούν και για την βελτιστοποίηση των
παραμέτρων ενός ασαφούς συστήματος.
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Η πρώτη προσέγγιση που αναφέρθηκε παραπάνω μπορεί να συνδυάσει την
ικανότητα εκμάθησης των νευρωνικών δικτύων με την γνώση που απεικονίζεται
στην ασαφή λογική. Αυτή η μέθοδος παρουσιάζεται με τον γενικό όρο νευροασαφή
σύστημα και συχνά χρησιμοποιείται σε προβλήματα που έχουν στόχο την
ελαχιστοποίηση του λάθους μεταξύ της εξόδου που προκύπτει από ένα ασαφές
σύστημα με την προβλεπόμενη τιμή της. Στα νευροασαφή συστήματα η εκμάθηση
χρησιμοποιείται για την παραγωγή των ασαφών κανόνων βάσης ή για την
προσαρμογή των κανόνων στους κανόνες βάσης.
Η δεύτερη προσέγγιση εφαρμόζεται σε εξελικτούς αλγόριθμους που έχουν στόχο
να αυτοματοποιήσουν το στάδιο απόκτησης γνώσεων κατά τον σχεδιασμό ασαφών
συστημάτων. Τα ασαφή συστήματα στα οποία οι εξελεγκτικοί αλγόριθμοι
χρησιμοποιούνται για την αυτόματη εκμάθηση των συστατικών στοιχείων του
ασαφούς συστήματος είναι γνωστά ως Γενετικά Ασαφή Συστήματα. Ο αυτόματος
σχεδιασμός ενός ασαφή ελεγκτής μπορεί να ερμηνευθεί ως ένα πρόβλημα
βελτιστοποίησης, όπου ο Γενετικός Αλγόριθμος βρίσκει μία καλύτερη λύση ή ένα
σύνολο βέλτιστων λύσεων στο διάστημα των πιθανών λύσεων. Το παρακάτω σχήμα
(σχήμα 4.1) απεικονίζει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για την κατασκευή των
βασικών δεδομένων σε Ασαφή Συστήματα.

Σχήμα 4.1: Κατασκευή βασικών δεδομένων σε ασαφή συστήματα
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Στα Γενετικά Ασαφή Συστήματα υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις οι
οποίες γίνονται με βάση την διάκριση της βάσης δεδομένων και του κανόνα βάσης
στα βασικά δεδομένα των Ασαφών Συστημάτων. Αυτές είναι:
I.
Η ‘’ Γενετική Ρύθμιση’’ η οποία είναι μία μέθοδος που αφορά την
βελτιστοποίηση της απόδοσης ενός ήδη υπάρχοντος Ασαφούς συστήματος.
II.
Η ‘’ Γενετική Εκμάθηση’’ η οποία περιγράφει μία διαδικασία
αυτόματης δημιουργίας βασικών δεδομένων στα Ασαφή Συστήματα. Σε
αυτήν την περίπτωση όλες οι ιδιότητες των κανόνων βάσης, των
συναρτήσεων ένταξης ή και των δύο κατασκευάζονται χωρίς να υπάρχει
προηγούμενη γνώση. Δεδομένου ότι η Γενετική εκμάθηση αφορά την
δημιουργία ενός ασαφούς συστήματος βάσης κανόνων αποτελεί πιο
δύσκολη προσέγγιση από την Γενετική Ρύθμιση η οποία βελτιστοποιεί την
απόδοση ενός ήδη υπάρχοντος ασαφούς συστήματος το οποίο τουλάχιστον
λειτουργεί περίπου σωστά.
Στο παρακάτω σχήμα (σχήμα 4.2) απεικονίζεται η διαφορά μεταξύ των
προσεγγίσεων της Γενετικής Ρύθμισης και της Γενετική Εκμάθησης στα Γενετικά
Ασαφή Συστήματα.

Σχήμα 4.2: Διαφορά μεταξύ των προσεγγίσεων της Γενετικής Ρύθμισης και της
Γενετική Εκμάθησης στα Γενετικά Ασαφή Συστήματα.
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4.3 Εφαρμογή των τεχνικών ευφυή ελέγχου στα HVAC
συστήματα
Οι ευφυείς ελεγκτές στα HVAC συστήματα έχουν μελετηθεί εκτεταμένα από
πολλούς ερευνητές. Σε αρκετές έρευνες ευφυείς ελεγκτές χρησιμοποιούνται
κατευθείαν για τον έλεγχο τον HVAC συστημάτων ενώ σε άλλες εφαρμόζονται
ευφυείς (ασαφής) μέθοδοι με σκοπό την βελτίωση των ήδη υπαρχόντων
παραδοσιακών τεχνικών ελέγχων, όπως οι PID ελεγκτές. Στην τελευταία περίπτωση
ευφυείς τεχνικές χρησιμοποιούνται για τον αυτόματο συντονισμό των PID ελεγκτών
ώστε να απαλείψουν την δυσκολία της χειροκίνητης ρύθμισης του κέρδους του PID
ελεγκτή.
Οι Liang και Du παρουσίασαν τον σχεδιασμό ενός ευφυούς συμβατικού
συστήματος ελέγχου συνδυάζοντας την ανθρώπινη γνώση και μια στρατηγική
ελέγχου με στόχο την ελάχιστη ενέργεια για ένα σύστημα HVAC.Αυτή η στρατηγική
συμπεριλάμβανε τόσο την εξισορρόπηση της ισχύς εισόδου μίας HVAC συσκευής
όσο και την μείωση της κατανάλωσης ισχύος της. Για την επίτευξη αυτού του
στόχου χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο PMV (Predicted Mean Vote) ,το οποίο και
αρχικά είχε προταθεί από τον Fanger ,δηλαδή ένα θερμικό συμβατικό μοντέλο το
οποίο συμπεριλαμβάνει έξι παραμέτρους: θερμοκρασία περιβάλλοντος,
θερμοκρασία ακτινοβολίας, ταχύτητα του αέρα, σχετική υγρασία, το επίπεδο
δραστηριότητας των κατοίκων/εργαζομένων καθώς και τα ρούχα .Με βάση το
μοντέλο PMV σχεδιάστηκε μια στρατηγική η οποία συντονίζει την ζώνη θερμικής
άνεσης του χρήστη αφού πρώτα πληροφορηθεί για την προτίμηση του
συγκεκριμένου χρήστη όσον αφορά την θερμική άνεση. Η ζώνη άνεσης
χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον Fountain με σκοπό την σχεδίαση μία στρατηγικής
ελέγχου όσον αφορά την βραχυπρόθεσμη πληρότητα στα ξενοδοχεία. Η
ενσωμάτωση της ζώνης άνεσης με την ανθρώπινη γνώση εφαρμόστηκαν για
συμβατικούς θερμικούς ελέγχους. Στην πραγματικότητα, το σύστημα συντονίζει την
ζώνη άνεσης του χρήστη, π.χ. την βέλτιστη PMV αναφερόμενη τιμή, αντί του
καθιερωμένου μοντέλου θερμικής άνεσης. Ως εκ τούτου η εφαρμογή της
διαδικασίας θα είναι πιο βολική. Για να ξεπεραστεί η μη γραμμική λειτουργία στον
υπολογισμό του PMV,σχεδιάστηκε ένας άμεσο νευρωνικό δίκτυο ελέγχου. Στη
συνέχεια, με βάση την μέθοδο του μεταβλητού όγκου (variable air volume,VAV),μια
στρατηγική ελέγχου της ελάχιστης ισχύος προτείνεται για την περαιτέρω
βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος με στόχο την εξοικονόμηση
ενέργειας.
Οι Jian και Wenjian σχεδίασαν ένα προσαρμοστικό νευροασαφή
ελεγκτή(Adaptive Neuro-Fuzzy,ANF) για τον βρόχο ελέγχου της παροχής πίεσης
αέρα σε ένα HVAC σύστημα. Ανέπτυξαν μια Βάση Κανόνων (Rule Base,RB) για
Ασαφή Συστήματα (Fuzzy Systems ,FS) το οποίο περιλάμβανε τρείς κανόνες και στη
συνέχεια εφάρμοσαν ένα πίσω αλγόριθμο διάδοσης του λάθους σε συνδυασμό με
την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων με στόχο την βελτιστοποίηση των
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παραμέτρων των ασαφών συστημάτων με Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Artificial
Neural Networks ,ANNs).Προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα των Tεχνητών
Νευροασαφών ελεγκτών (ANF) στην αντιμετώπιση της σταθερής κατάστασης
σφάλματος, πρόσθεσαν έναν συμβατικό ολοκληρωτικό ελεγκτή σε ένα
δευτερεύοντα βρόχο του συστήματος. Μία σύγκριση μεταξύ των Τεχνητών
Νευροασαφών ελεγκτών (ANF) που σχεδιάστηκε από τους Jian και Wenjian και του
PID ελεγκτή που σχεδιάστηκε από τους Bi και Cai's για τον βρόχο ελέγχου της
παροχής πίεσης αέρα απέδειξε ότι οι ελεγκτές των Τεχνητών Νευροασαφών
ελεγκτών (ANF) σε συνδυασμό με το δευτερεύον κύκλωμα μπορούν να έχουν την
ίδια ικανοποιητική απόδοση με τους καλά συντονισμένους ελεγκτές PID υπό
κανονικές συνθήκες εργασίας. Επιπλέον, σε περίπτωση μεγάλης διακύμανσης στις
παραμέτρους του HVAC, ο ελεγκτής ANF παραμένει αξιόπιστος.
Ο Arabinda ανέπτυξε έναν Νευροασαφή ελεγκτή (Neuro-Fuzzy Controller ,NFC)
με στόχο τον μικρότερο αριθμό ασαφών κανόνων που οδηγούν στην εξοικονόμηση
υπολογιστικού χρόνου. Αρχικά, αναπτύχθηκε ένα ασαφές σύστημα με 36 ασαφείς
κανόνες και στην συνέχεια κάποιοι από αυτούς τους κανόνες χρησιμοποιήθηκαν για
την κατάρτιση ενός νευρωνικού δικτύου μέσω ενός αλγορίθμου πίσω διάδοσης.
Εφάρμοσαν ένα νευρωνικό δίκτυο τριών επιπέδων με δύο, τριάντα, και ένα
νευρώνα στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο επίπεδο αντίστοιχα. Τέλος, η πρόταση του
Arabinda για τον Νευροασαφή ελεγκτή (Neuro-Fuzzy Controller ,NFC) συγκρίθηκε
τόσο με τον PID ελεγκτή του Bi όσο και με τον προσαρμοστικό νευροασαφή
ελεγκτή(Adaptive Neuro-Fuzzy,ANF) για τον βρόχο ελέγχου της παροχής πίεσης
αέρα των Jian και Wenjian.Τα αποτελέσματα της παραπάνω σύγκρισης έδειξαν μια
αξιοσημείωτη βελτίωση στο χρόνο καθίζησης και μέγιστη υπερύψωση για την
συνάρτηση μεταφοράς του μοντέλου παροχής αέρα σε σύγκριση με τον ANF και τον
PID ελεγκτή.
Η μέθοδος του γενετικού αλγορίθμου (GA) εφαρμόστηκε από τον Alcal με σκοπό
την ανάπτυξη ενός έξυπνα συντονισμένου ασαφή ελεγκτή (FLC) αποκλειστικά για
τον έλεγχο των συστημάτων HVAC με στόχο τόσο την εξοικονόμηση ενέργειας όσο
και την θερμική άνεση. Σε γενικές γραμμές, ο Alcal αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα
του ασαφή ελεγκτή (FLC) να εφαρμόζει ειδικές γνώσεις και τον έλεγχο του
συστήματος HVAC με τη μορφή γλωσσικών κανόνων καθώς και τη δυσκολία στην
πραγματικότητα να συγκεντρώσουν τις κατάλληλες γνώσεις για ένα συγκεκριμένο
πρόβλημα ελέγχου ενός HVAC.Έλαβαν την αρχική Γνωστική Βάση(ΚΒ) από την
εμπειρία των εμπειρογνώμων και τον έλεγχο της μηχανικής γνώσης, την οποία στην
συνέχεια θα την συντονίσουν με την εφαρμογή των τεχνικών αυτόματης ρύθμισης,
στην περίπτωση μας ένα GA.Επαρκής έλεγχος με λιγότερους κανόνες ήταν δυνατή
μέσω ειδικών γνώσεων του συστήματος για τον διαμερισμό του ελεγκτή. Επιπλέον,
η αυτόματη διαδικασία ρύθμισης έγινε πιο εύκολη καθώς η τροποποίηση μιας
παραμέτρου επηρεάζει μικρότερο αριθμό κανόνων.
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Κατά την ανάπτυξη της μεθόδου του γενετικού αλγορίθμου GA για τον
συντονισμό των παραμέτρων της Γνωστικής Βάσης (ΚΒ) αναφέρθηκαν δύο
περιορισμοί που επηρέασαν τον σχεδιασμό του. Πρώτον, η αξιολόγηση των
παραμέτρων έγινε με βάση την αξιολόγηση των πολλαπλών στόχων (όπως η
κατανάλωση της ισχύος, η θερμική άνεση, κλπ.) καθώς θα επηρεάσει την επιλογή
της βελτιστοποίησης με διαφορετικά κριτήρια. Δεύτερον, ένας βασικός τρόπος για
να επιτευχθεί με ακρίβεια ένας συγκεκριμένος έλεγχος είναι με την χρήση
προσομοιώσεων, το οποίο γενικά απαιτεί αρκετό χρόνο για να τρέξει το
πρόγραμμα, και κατά συνέπεια ο επιλεγμένος αλγόριθμος ρύθμισης θα πρέπει να
συγκλίνει γρήγορα. Αυτοί οι περιορισμοί αντιμετωπίστηκαν με την χρήση της
αντικειμενικής μεθόδου στάθμισης (objective weighting method) και με την
σταθερή κατάσταση γενετικού αλγορίθμου(steady-state GA).Η αντικειμενική
μέθοδος στάθμισης(objective weighting method) περιλαμβάνει τον συνδυασμό
πολλαπλών αντικειμενικών συναρτήσεων μέσα σε μία γενική αντικειμενική
συνάρτηση με την βοήθεια ενός διανύσματος βαρών, που στην προκειμένη
περίπτωση ελήφθησαν από τους σχεδιαστές του συστήματος.
Ο Alcal'a πρότεινε μία στρατηγική γενετικής ρύθμισης λαμβάνοντας υπόψη μία
αποτελεσματική προσέγγιση με πολλαπλά κριτήρια και στην συνέχεια κατασκεύασε
και εξέτασε διαφορετικούς ασαφείς ελέγχους με σκοπό να ελεγχθεί η
καταλληλότητα ενός τέτοιου ελέγχου με την συγκεκριμένη τεχνική ρύθμισης.
Ακριβή μοντέλα προσομοίωσης σχεδιάστηκαν για δύο πειραματικές δοκιμές και
τόσο τα γενετικά ρυθμιζόμενα όσο και οι αυθεντικοί ασαφείς έλεγχοι συγκρίθηκαν
με έναν παραδοσιακό on-off ελεγκτή για τα ίδια κτίρια σε μία περίοδο δέκα
ημερών. Τέλος οι προσομοιωμένοι ελεγκτές εφαρμόστηκαν και εξετάστηκαν στα
πειραματικά κτίρια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση των ειδικών γνώσεων για
τα κτίρια της προσομοίωσης και των βασικών δεδομένων ταιριάζουν με ακρίβεια με
τα φυσικά συστήματα και αποδείχτηκε η υπεροχή του ασαφή ελεγκτή μέσω της
ικανότητάς του να ταιριάζει το επίπεδο θερμικής άνεσης με τον παραδοσιακό
ελεγκτή ενώ ταυτόχρονα μειώνει την κατανάλωση ενέργειας κατά 10%.
Ο Gacto επεκτάθηκε και εισήγαγε έναν προηγμένο πολλαπλών στόχων Γενετικό
Αλγόριθμο με σκοπό την αποτελεσματική βελτίωση της απόδοσης και την
αποτελεσματικότητα του Γενετικού αλγορίθμου ρύθμισης των ασαφών ελεγκτών σε
ένα HVAC σύστημα. Ο πολλαπλών στόχων Γενετικός Αλγόριθμος έχει υιοθετηθεί με
σκοπό την βελτίωση της δυνατότητας εξερεύνησης για γρήγορη σύγκλιση. Επιπλέον,
προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα αναζήτησης του αλγορίθμου προστίθεται σε
Γενετικό Αλγόριθμο, ο οποίος διατηρεί διαφορετικότητα αποφεύγοντας μη
χρήσιμων διασταυρώσεων σε ένα πολυκριτηριακό πλαίσιο, ένας ευφυής τελεστής
διασταύρωσης και ένας μηχανισμός πρόληψης. Συνολικά αυτή η βελτιωμένη
μέθοδος Γενετικού αλγόριθμου μείωσε τον αριθμό των ασαφών κανόνων, βρήκε
τον καλύτερο συνδυασμό των κανόνων για τους ασαφείς ελεγκτές και έδωσε την
καλύτερη απόδοση από ότι είχαν τόσο οι παραδοσιακοί on-off ελεγκτές όσο και οι
προηγούμενες αναφερθείσες εργασίες τους χρησιμοποιώντας έναν μόνο Γενετικό
Αλγόριθμο. Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι σε γενικές γραμμές βελτιώθηκε επίσης
ο χρόνος εκτέλεσης για κάθε αξιολόγηση.
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Για τον έλεγχο ενός HVAC συστήματος, ο Nowak και ο Urbaniak εφάρμοσαν έναν
ασαφή αλγόριθμο ελέγχου σε συνδυασμό με ρύθμιση προβλεπτικού μοντέλου
(Model Predictive Control, MPC) σε ιεραρχική δομή. Χρησιμοποίησαν δύο
διαφορετικές ΜPC μεθόδους , τον δυναμικό έλεγχο πινάκων (Dynamic Matrix
Control, DMC) και τον γενικευμένο προβλεπτικό έλεγχο (Generalized Predictive
Control, GPC) αλγορίθμων. Ο έλεγχος της ιεραρχική δομή τους, έδειξε ένα καλό
συμβιβασμό μεταξύ των δύο αντικρουόμενων στόχων (κατανάλωση ενέργειας και
θερμικής άνεσης) των συστημάτων HVAC.
Ο Pargfrieder και ο Jorgl χρησιμοποίησαν έναν ασαφή έλεγχο (FLC) ο οποίος
περιείχε επτά μεταβλητές ( πέντε εισόδους και δύο εξόδους) και τον
βελτιστοποίησαν με έναν εξελεγκτικό αλγόριθμο έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουν
την κατανάλωση ενέργειας και να διατηρήσουν μία επιθυμητή τιμή στην
θερμοκρασία, το οποίο επίσης αναίρεσε κάποια σημαντικά κριτήρια. Στην δουλειά
τους προέκυψαν τρείς διαφορετικοί ευφυείς έλεγχοι για το ίδιο HVAC σύστημα:
ένας ασαφής ελεγκτής με μια προσαρμοστική δύναμη, ο ίδιος ασαφής ελεγκτής
χρησιμοποιήθηκε πάλι χωρίς τους παραμέτρους του που βελτιστοποιούνται
χρησιμοποιώντας γενετικό αλγόριθμο (GA) και ένας γενικευμένος ελεγκτής
πρόβλεψης. Ο γενικευμένος ελεγκτής πρόβλεψης (Generalized Predictive Control,
GPC) είναι μία τεχνική που παράγει μία ακολουθία από μελλοντικά σήματα ελέγχου
σε κάθε διάστημα δειγματοληψίας, προκειμένου να βελτιστοποιήσει την
προσπάθεια ελέγχου. Ο Clarke ήταν αυτός που εισήγαγε πρώτος τον γενικευμένο
ελεγκτή πρόβλεψης (GPC) ο οποίος είναι πολύ αξιόπιστος, ωστόσο χρειάζεται
αρκετό χρόνο υπολογισμού λόγω της ελαχιστοποίησης μιας σύνθετης συνάρτησης
κόστους. Ο Pargfrieder και ο Jorgl έδειξαν ότι συγκριτικά με ελεγκτές σε ένα κτίριο
αυτοματισμού, οι ευφυείς ελεγκτές τους μπορούν να μειώσουν αισθητά την
δυσφορία του χρήστη ενώ παράλληλα εξοικονομούν περισσότερη ενέργεια.
Ως παράδειγμα χρήσης έξυπνων μεθόδων αυτόματης ρύθμισης παραδοσιακών
PID ελεγκτών μπορούμε να αναφέρουμε τους Soyguder και Alli οι οποίοι
χρησιμοποίησαν δύο PID ελεγκτές για τον έλεγχο δύο διαφορετικών συντελεστών
(την θερμοκρασία και τον έλεγχο της υγρασίας) και τα κέρδη των PID ελεγκτών
ελήφθησαν με τη χρήση ασαφών συνόλων για το ίδιο HVAC σύστημα. Τα ποσοστά
απόκρισης του αποσβεστήρα του ΗVAC συστήματος είχαν προβλεφθεί από τη
χρήση της μεθόδου Artificial Neural Fuzzy Interface System ANFIS). Έδειξαν ότι η
ταχύτερες και απλούστερες λύσεις ελέγχου μπορούν να ληφθούν χρησιμοποιώντας
ANFIS για την πρόβλεψη των ποσοστό απόκρισης του αποσβεστήρα του
συστήματος.
Μια άλλη περίπτωση τέτοιων συστημάτων είναι όταν ένας ασαφής
αυτορυθμιστής PID ελεγκτής με ιδέες από το βιολογικό του σύστημα αναπτύσσεται.
Στην πραγματικότητα, ο Wang συνδύασε την ικανότητα της καθολικής προσέγγισης
των ασαφών συστημάτων και ένας νέος νόμος ελέγχου ανάδρασης εμπνεύστηκε
από το βιολογικό ανοσοποιητικό σύστημα (Τ κύτταρα) για να συντονίσει τα κέρδη
του PID αυτόματα. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης έδειξαν την
αποτελεσματικότητα του ασαφή αυτορυθμιστή του ανοσοποιητικού PID ελεγκτή σε
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σύγκριση με ένα παραδοσιακό PID ελεγκτή όσον αφορά την υπέρβαση, την αύξηση
χρόνου, και τον διακανονισμό του χρόνου απόκρισης του συστήματος.
Σε αντίθεση με τις μεθόδους που περιγράφηκαν παραπάνω στις οποίες ευφυείς
μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν για να ρυθμίσουν τα κέρδη παραδοσιακών PID
ελεγκτών, ο Hongli χρησιμοποίησε αντιστοιχία μεταξύ PID κερδών και FLC
παραμέτρων ώστε να προκύψει ένας ασαφής ελεγκτής από έναν PID ελεγκτή. Αυτή
η μέθοδος θα μπορούσε να είναι χρήσιμη γιατί να κατασκευάζεις ασαφείς κανόνες
και να αρχικοποιείς τους ασαφείς ελεγκτές είναι αρκετά δύσκολο σε ένα πολύπλοκο
HVAC σύστημα. Ωστόσο, η εύρεση των PID κερδών είναι ευκολότερη
χρησιμοποιώντας Ziegler-Nichols ή τροποποιημένους Ziegler-Nichols μεθόδους
ρύθμισης. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι η σχεδίαση ενός ασαφή PID ελεγκτή
απέδωσε καλύτερα από ότι ένας παραδοσιακός PID ελεγκτής στην παρακολούθηση
της θερμοκρασίας του χώρου.
Πιο πάνω περιγράφηκαν διάφορες μέθοδοι ευφυών ελέγχων οι οποίοι
εφαρμόζονται σε HVAC συστήματα. Δεδομένου ότι τα HVAC συστήματα είναι μη
γραμμικά, πολλαπλών εισόδων-πολλαπλών εξόδων (multi-input multioutput,MIMO) με εξαρτημένες μεταβλητές είναι λογικό να παρουσιάζουν
αβεβαιότητες και συνεπώς είναι πρακτικά αδύνατο μα βρεθεί ένα ακριβές
μαθηματικό μοντέλο το οποίο να περιγράφει αυτά τα συστήματα. Ως εκ τούτου
ένας ευφυής ελεγκτής και συγκεκριμένα τα ασαφή συστήματα ελέγχου(FLCs)
αποτελούν μια καλή εναλλακτική λύση. Ο ασαφής έλεγχος είναι προσαρμοσμένος
στην υποκειμενική αντίληψη της θερμικής άνεσης και χειρίζεται εύκολα τους
πολυκριτηριακούς στόχους της θερμικής άνεσης και της εξοικονόμησης ενέργειας
χωρίς να απαιτείται μαθηματική μοντελοποίηση του συστήματος. Επιπρόσθετα, ο
ασαφής έλεγχος μπορεί να χειριστεί κατάλληλα μη γραμμικά συστήματα με
χρονικές καθυστερήσεις, οι οποίες αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό των HVAC
συστημάτων. Ωστόσο, ο σχεδιασμός των ασαφών ελεγκτών είναι αρχικά δύσκολος
και χρειάζεται την ανεύρεση πληροφοριών σχετικά με το σύστημα. Για να
ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία καθώς επίσης και να βελτιστοποιηθεί η δομή του
ασαφή ελεγκτή (FLC), ο ασαφής έλεγχος πρέπει να συνδυαστεί με απλές
υπολογιστικές μεθόδους, όπως οι εξελικτικοί αλγόριθμοι ή τα νευρωνικά δίκτυα. Ο
συνδυασμός αυτός είναι η καταλληλότερη επιλογή για τον έλεγχο των μη
γραμμικών. Πολλαπλών-εισόδων πολλαπλών-εξόδων (MIMO) HVAC συστημάτων.

4.3.1 Συμπεράσματα των εφαρμογών
Πιο πάνω περιγράφηκαν διάφορες μέθοδοι ευφυών ελέγχων οι οποίοι
εφαρμόζονται σε HVAC συστήματα. Δεδομένου ότι τα HVAC συστήματα είναι μη
γραμμικά, πολλαπλών εισόδων-πολλαπλών εξόδων (multi-input multioutput,MIMO) με εξαρτημένες μεταβλητές είναι λογικό να παρουσιάζουν
αβεβαιότητες και συνεπώς είναι πρακτικά αδύνατο μα βρεθεί ένα ακριβές
μαθηματικό μοντέλο το οποίο να περιγράφει αυτά τα συστήματα. Ως εκ τούτου
ένας ευφυής ελεγκτής και συγκεκριμένα τα ασαφή συστήματα ελέγχου(FLCs)

Κεφάλαιο 4: HVAC Συστήματα

100

Ανάλυση δεδομένων και βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ισχύος στο Πανεπιστήμιο Πατρών

αποτελούν μια καλή εναλλακτική λύση. Ο ασαφής έλεγχος είναι προσαρμοσμένος
στην υποκειμενική αντίληψη της θερμικής άνεσης και χειρίζεται εύκολα τους
πολυκριτηριακούς στόχους της θερμικής άνεσης και της εξοικονόμησης ενέργειας
χωρίς να απαιτείται μαθηματική μοντελοποίηση του συστήματος. Επιπρόσθετα, ο
ασαφής έλεγχος μπορεί να χειριστεί κατάλληλα μη γραμμικά συστήματα με
χρονικές καθυστερήσεις, οι οποίες αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό των HVAC
συστημάτων. Ωστόσο, ο σχεδιασμός των ασαφών ελεγκτών είναι αρχικά δύσκολος
και χρειάζεται την ανεύρεση πληροφοριών σχετικά με το σύστημα. Για να
ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία καθώς επίσης και να βελτιστοποιηθεί η δομή του
ασαφή ελεγκτή (FLC), ο ασαφής έλεγχος πρέπει να συνδυαστεί με απλές
υπολογιστικές μεθόδους, όπως οι εξελικτικοί αλγόριθμοι ή τα νευρωνικά δίκτυα. Ο
συνδυασμός αυτός είναι η καταλληλότερη επιλογή για τον έλεγχο των μη
γραμμικών πολλαπλών-εισόδων πολλαπλών-εξόδων (MIMO) HVAC συστημάτων.

4.4 Βέλτιστος έλεγχος σε HVAC συστήματα για την διαχείριση της
ενέργειας σε κτιριακές εγκαταστάσεις
Ο οικονομικός ανταγωνισμός που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά καθώς και η
ικανοποίηση των αυξανόμενων περιβαλλοντικών προτύπων έχουν αποτελέσει δύο
από τις σημαντικότερες ανησυχίες για τις επιχειρήσεις, την βιομηχανία και τις
κυβερνητικές οργανώσεις. Η διαχείριση της ενέργειας λοιπόν στις κτιριακές
εγκαταστάσεις μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τους οργανισμούς αυτούς και να
ανταποκριθεί σε αυτούς τους κρίσιμους στόχους βελτιώνοντας την ποιότητα του
περιβάλλοντος και εξοικονομώντας την ενέργεια που καταναλώνεται σε αυτά τα
κτίρια. Ακόμα η διαχείριση της ενέργειας αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα και
για τα κατοικήσιμα κτίρια προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων
και να μειωθεί το κόστος στους λογαριασμούς της ηλεκτρικής ενέργειας. Μεταξύ
όλων των κτιριακών υπηρεσιών και των ηλεκτρικών συσκευών, η ενέργεια που
καταναλώνεται από τον εξοπλισμό των HVAC συστημάτων αποτελεί το μεγαλύτερο
ποσοστό. Έτσι η αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας ενός HVAC συστήματος
είναι ένα πρωταρχικό μέλημα στον σχεδιασμό του συστήματος για την διαχείριση
της ενέργειας σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Στο σύστημα HVAC, η μονάδα
θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού παρέχουν την κατάλληλη θερμική άνεση
και την αποδεκτή ποιότητα του εσωτερικού αέρα στους κατοίκους μέσα σε ένα
εύλογο κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης.
Τα χαρακτηριστικά των HVAC συστημάτων σε ένα κτίριο βασίζονται σε διάφορες
μεταβλητές:
• Την ηλικία του κτιρίου
• Το κλίμα
• Τις προδιαγραφές των κτιρίων που ισχύουν κατά την δεδομένη περίοδο
• Τον προϋπολογισμό που είναι διαθέσιμος για το έργο
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• Την προγραμματισμένη χρήση του κτιρίου
• Τους ιδιοκτήτες και τις ατομικές προτιμήσεις των σχεδιαστών
• Τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις
Υπάρχουν δύο είδη άνεσης στους εσωτερικούς χώρους που μπορούν να
ελέγχονται από το HVAC σύστημα, αυτές είναι η θερμική άνεση και η άνεση της
ποιότητας του αέρα που υπάρχει στον εσωτερικό χώρο. Η θερμοκρασία του αέρα
στον εσωτερικό χώρο συνήθως χρησιμοποιείται ως δείκτης που περιγράφει την
θερμική άνεση. Σε κρύο καιρό, μία άνετη εσωτερική θερμοκρασία μπορεί να
διατηρηθεί μόνο με συσκευές θέρμανσης οι οποίες παρέχουν θερμότητα στο χώρο
με τον ίδιο ρυθμό με τον οποίο ο χώρος χάνει θερμότητα. Ομοίως σε ζεστό καιρό, η
θερμότητα θα πρέπει να αφαιρεθεί από το χώρο με τον ίδιο ρυθμό που εισέρχεται.
Ο ρυθμός με τον οποίο η θερμότητα εισέρχεται ή χάνεται είναι συνάρτηση των
διαφορών μεταξύ της εσωτερικής θερμοκρασίας του αέρα και της εξωτερικής
θερμοκρασίας του αέρα. Έτσι, προκειμένου να διατηρηθεί μια σταθερή θερμική
άνεση, η θερμική ισορροπία που καθορίζει την εσωτερική θερμοκρασία πρέπει να
ελέγχεται κατάλληλα με συσκευές θέρμανσης και ψύξης. Ο HVAC εξοπλισμός
πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά και να σχεδιάζεται βασιζόμενος στα διαφορετικά
χαρακτηριστικά του κτιρίου και στις μεταβαλλόμενες κλιματολογικές συνθήκες έτσι
ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες του κτιρίου χωρίς να καταχράται τις
εγκαταστάσεις του.
Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα μπορεί να φανεί από την συγκέντρωση του
διοξείδιο του άνθρακα (CO2) στο χώρο του κτιρίου. Το διοξείδιο του άνθρακα
προέρχεται από τους κατοίκους και από άλλες πηγές ρύπων που μπορεί να
υπάρχουν στο κτίριο. Για τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας του εσωτερικού
αέρα, έχουν αναπτυχθεί <<έξυπνα>> συστήματα DCV (Demand Controlled
Ventilation systems) έτσι ώστε να μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας και να
βελτιώνεται η ποιότητα του εσωτερικού αέρα. Ένα σύστημα ζήτησης-ελέγχου
εξαερισμού (DCV) αποφασίζει την ποσότητα του εξωτερικού αέρα που εισέρχεται
στο κτίριο, σύμφωνα με την ανάγκη των χρηστών. Ρυθμίζει την ποσότητα του
εξωτερικού αέρα με βάση τον αριθμό των χρηστών και τις απαιτήσεις εξαερισμού
από αυτούς. Δεδομένου ότι το HVAC σύστημα περιέχει ήδη εξοπλισμό εξαερισμού,
το σύστημα DCV είναι τυπικά μία τροποποίηση που ενσωματώνει επιπλέον στοιχεία
στον ήδη υπάρχοντα σχεδιασμό του HVAC συστήματος. Αυτά τα επιπλέον
συστατικά μπορεί να περιλαμβάνουν αισθητήρες διοξειδίου του άνθρακα,
αισθητήρες κίνησης, και / ή περιστρεφόμενους μετρητές. Οι αισθητήρες είναι
υπεύθυνοι για την αποστολή σημάτων πίσω στον υπολογιστής του HVAC
συστήματος ή για την εξοικονόμηση του ελέγχου του αερισμού. Αυτή η DCV τεχνική,
με την χρήση μηχανικών μεθόδων εξαερισμού έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε
διάφορες εφαρμογές.
Γενικά, υπάρχουν δύο σημαντικοί στόχοι για τον έλεγχο ενός HVAC συστήματος:
η εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας και η διατήρηση της άνεσης στους
εσωτερικούς χώρους (συμπεριλαμβανομένης της θερμικής άνεσης και της άνεσης
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της ποιότητας του αέρα). Η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί με τη
χρήση ενός συστήματος μεταβλητού αέρα-όγκου (variableair-volume, VAV) στο
οποίο η ροή τροφοδοσίας του όγκου του αέρα ποικίλει έτσι ώστε να ταιριάξει με τη
μείωση του φορτίου χώρου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μερικού φορτίου.
Η διακύμανση του ρυθμού ροής εξαερισμού έχει επίπτωση τόσο στην εσωτερική
θερμοκρασία όσο και στην εσωτερική συγκέντρωση CO2. Έχει αποδειχθεί ότι το
σύστημα VAV μπορεί να εξοικονομήσει περισσότερη ενέργεια σε σύγκριση με άλλα
είδη του συστήματος HVAC, όπως είναι το συνεχές σύστημα αέρα-όγκου (constantair-volume, CAV) στο οποίο η τροφοδοσία της θερμοκρασίας αέρα μεταβάλλεται για
να ταιριάξει με την μείωση του φορτίου χώρου. Σε αυτή την μελέτη, τόσο ο ρυθμός
ροής τροφοδότησης/επιστροφής του όγκου του αέρα όσο και η τροφοδότηση της
θερμοκρασίας του αέρα σε ένα HVAC σύστημα, ελέγχονται με έναν συντονισμένο
τρόπο έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η άνεση και η εξοικονόμηση ενέργειας.
Για να λυθεί αυτό των πολλαπλών στόχων πρόβλημα εφαρμόζεται ένας
Αλγόριθμος Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων (particle swarm Optimization,
PSO) έτσι ώστε να δημιουργήσει όσο το δυνατό βέλτιστες λύσεις για τον έλεγχο
ενός HVAC συστήματος. Οι στόχοι ελέγχου μπορούν να επιτευχθούν με την
κατάλληλη ενεργειακή ανταπόκριση εξοπλισμού για κάθε HVAC σύστημα. Η
προτεινόμενη πολλαπλών στόχων βελτιστοποίηση (Multi-objective PSO, MOPSO)
είναι ενσωματωμένη στον ελεγκτή για να βοηθήσει να προσδιοριστεί η
ανταπόκριση ενέργειας.

4.4.1 HVAC συστήματα σε κτιριακές εγκαταστάσεις
Όπως είναι γνωστό η κατάλληλη διαχείριση ενέργειας στις κτιριακές
εγκαταστάσεις μπορεί να προσφέρει άνετες συνθήκες διαβίωσης με χαμηλό
ενεργειακό κόστος στους κάτοικοι/εργαζόμενους. Κατά την λειτουργία του HVAC
συστήματος, μπορεί να αναπτυχθεί μια στρατηγική ελέγχου για το συντονισμό κάθε
στοιχείου του συστήματος HVAC με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Σε αυτό το
υποκεφάλαιο συνεπώς, θα μελετηθεί τόσο το μοντέλο του συστήματος HVAC όσο
και το μοντέλο του κτιρίου για την ανταλλαγή θερμότητας, την συγκέντρωση του
CO2 και τον εξαερισμό. Ένα τυπικό HVAC σύστημα αποτελείται από ένα σύστημα
τροφοδοσίας αέρα και ένα σύστημα επιστροφής αέρα. Περιλαμβάνει ακόμη
μονάδες ψύξης και θέρμανσης, ανεμιστήρες, υγραντήρες, φίλτρα αέρα και
αποσβεστήρες όπως φαίνεται και στο σχήμα 4.3.Ο ανεμιστήρας που
χρησιμοποιείται για την διοχέτευση αέρα και ο ανεμιστήρας που χρησιμοποιείται
για την επιστροφή του αέρα έχουν ως απώτερο σκοπό την μετακίνηση του αέρα και
η ταχύτητα τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο του ρυθμού ροής του
αέρα. Επίσης, υπάρχει ένας θάλαμος στον οποίο γίνεται η μίξη του εξωτερικού αέρα
και του αέρα επιστροφής έτσι ώστε ο αέρας που παρέχεται να έχει μια ομοιόμορφη
θερμοκρασία. Στη μονάδα διαχείρισης αέρα, ο παρεχόμενος αέρας ψύχεται η
ζεσταίνεται από τις μονάδες ψύξης και θέρμανσης αντίστοιχα με στόχο την μείωση
ή την αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας του κτιρίου. Ο υγραντήρας με την σειρά
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του ψεκάζει νερό η ατμό προσθέτοντας υγρασία στον αέρα σε περίπτωση που είναι
πολύ ξηρός.

Σχήμα 4.3: Ένα τυπικό HVAC μοντέλο

Α. Μοντελοποίηση της θερμοκρασίας και της ποιότητας του αέρα στις κτιριακές
εγκαταστάσεις
1. Μοντέλο εξισορρόπησης θερμότητας
Σε αυτό το μοντέλο το κτίριο θεωρείται σε μια θερμική ζώνη και πρέπει να
υπάρχει μια ισορροπία της ενέργεια προκειμένου να διατηρείται μια σταθερή και
άνετη θερμοκρασία. Αν υπάρχουν απώλειες στο κτίριο, δηλαδή εισέρχεται ή
εξέρχεται θερμότητα, η εσωτερική θερμοκρασία θα μεταβάλλεται αναλόγως. Η
διακύμανση της εσωτερικής θερμοκρασίας του κτιρίου μπορεί να υπολογιστεί από
το συνολικό ενεργειακό κέρδος του κτιρίου. Η διακύμανση της εσωτερικής
ενέργειας μπορεί να υπολογιστεί ως εξής:
𝑚𝑐

𝑑𝑇
= 𝑄𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 + 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑄𝐻𝑉𝐴𝐶
𝑑𝑡

(4.1)

όπου:
m είναι η μάζα του αέρα του κτιρίου
c ειδική θερμότητα αέρα
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T Εσωτερική θερμοκρασία
𝑸𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒍 το άθροισμα των εσωτερικών φορτίων
𝑸𝒄𝒐𝒏𝒗𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 είναι το θερμικό κέρδος/ζημία από τη μεταφορά θερμότητας
μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μέσω των τοίχων και της οροφής
𝑸𝑯𝑽𝑨𝑪 είναι η θερμική μεταφορά από το HVAC σύστημα
Τα εσωτερικά φορτία είναι τα θερμικά φορτία που παράγονται από τους
ανθρώπους και τον εξοπλισμό τα οποία σχετίζονται με τον αριθμό των χρηστών του
δωματίου και εκφράζονται από τον ακόλουθο τύπο:
𝑄𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 = 𝛼 ∗ 𝛮 + 𝛽

(4.2)

όπου:
Ν είναι ο αριθμός ανθρώπων που υπάρχουν μέσα στο κτίριο
α συντελεστής που σχετίζεται με τα εσωτερικά φορτία
β συντελεστής που σχετίζεται με το ποσοστό παραγωγής σε ένα κτίριο
Το 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 σχετίζεται με την μεταφορά θερμότητας η οποία μεταφέρεται
μέσω των τοίχων και της οροφής και δίνεται με την σειρά της από την παρακάτω
σχέση:
𝑛_𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 =

∑

ℎ𝑖 𝐴𝑖 (𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇)

(4.3)

𝑖=1

όπου:
h είναι συντελεστής μεταφοράς θερμότητας για τους τοίχους και την
οροφή
𝑻𝒐𝒖𝒕 είναι η εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος
Το 𝑄𝐻𝑉𝐴𝐶 δηλαδή η θερμική μεταφορά από το HVAC σύστημα δίνεται από τον
ακόλουθο τύπο:

𝑄𝐻𝑉𝐴𝐶 = 𝐺𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 𝑐𝑝 (𝑇𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 − 𝑇)

(4.4)

όπου:
𝑮𝒔𝒖𝒑𝒑𝒍𝒚 είναι ο ρυθμός ροής μάζας του αέρα
𝒄𝒑 είναι η ειδική θερμοχωρητικότητα του αέρα τροφοδοσίας
𝜯𝒔𝒖𝒑𝒑𝒍𝒚 είναι η θερμοκρασία του αέρα τροφοδοσίας
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Από τις εξισώσεις (4.2) και (4.4) η εξίσωση της εσωτερικής θερμοκρασίας (4.1)
διαμορφώνεται ως εξής:

𝑑𝑇
𝑚𝑐
=𝛼∗𝛮+
𝑑𝑡

𝑛𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠

∑

ℎ𝑖 𝐴𝑖 (𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇) + 𝐺𝑠𝑦𝑝𝑝𝑙𝑦 𝑐𝑝 (𝑇𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 − 𝑇)

(4.5)

𝑖=1

2. Εξαερισμός κτιρίων
Τα συστήματα εξαερισμού μεταβαλλόμενου χρόνου, όπως τα συστήματα
μεταβλητού όγκου αέρα (VAV) και του ελεγχόμενου εξαερισμού ανάλογα με την ζήτηση
έχουν αποδειχθεί αποδοτικότερα όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και την
αποτελεσματικότητα ελέγχου εν συγκρίσει με τα τα συστήματα ελέγχου σταθερού όγκου
αέρα (CAV).Για ένα καλά αεριζόμενο χώρο το ισοζύγιο μάζας της συγκέντρωσης του
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) έχει ως εξής:

𝑉

𝑑𝐴
= 𝐺𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 ∗ (𝐴𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 − 𝐴) + 𝑁 ∗ 𝐿
𝑑𝑡

(4.6)

όπου:
V είναι ο όγκος του αεριζόμενου χώρου
A είναι η συγκέντρωση CO2 στο αεριζόμενο χώρο
L είναι η μέση τιμή της συγκέντρωσης του CO2 ανά άτομο
𝑨𝒔𝒖𝒑𝒑𝒍𝒚 είναι η συγκέντωση του CO2 στον παρεχόμενο αέρα του αεριζόμενου
χώρου
Το 𝐴𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 υπολογίζει την συγκέντρωση σε CO2 του μικτού αέρα, δηλαδή του αέρα που
επιστρέφει και του εισερχόμενου αέρα και δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:

𝐴𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 = ((𝐺𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 − 𝐺𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 ) ∗ 𝐴𝑜𝑢𝑡 + 𝐺𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 ∗ 𝐴)/𝐺𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦

(4.7)

Για μία χρονική στιγμή μπορούμε να υποθέσουμε ότι το Ν, 𝐴𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 και το Α είναι
σταθερά.Σε αυτή την περίπτωση η εξίσωση (4.6) μπορεί να επιλυθεί ως εξής:
𝐴 = 𝐴𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 + 𝐺

𝑁∗𝐿

𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦

+ (𝐴(0) − 𝐴𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 − 𝐺

𝑁∗𝐿

𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦

) ∗ 𝑒 −𝐼𝑡

(4.8)

όπου:
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Α(0) είναι η εσωτερική συγκέντρωση του CO2 για 𝑡 = 0
𝜤=

𝑮𝒔𝒖𝒑𝒑𝒍𝒚
𝑽

είναι ο ρυθμός ανανέωσης του αέρα στο χώρο

Β. Μοντέλα εξοπλισμού του HVAC συστήματος
Τα ενεργειακά μοντέλα του βασικού εξοπλισμού θα πρέπει να καθορίζονται εκ των
προτέρων, με στόχο την καλύτερη προσομοίωση, από πλευράς ενέργειας,
ολόκληρου του συστήματος. Αυτά τα ενεργειακά μοντέλα είναι κυρίως:

1.Ενεργειακό μοντέλο του ανεμιστήρα
Αν η ταχύτητα του ανεμιστήρα μεταβάλλεται, η ενέργεια του ανεμιστήρα
υπολογίζεται ως εξής:

𝐸𝑓𝑎𝑛 =

𝛾𝑎𝑖𝑟 ∗𝑋𝐺3 ∗𝐺𝟎 ∗𝐻0
𝜂𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 ∗𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 (𝑋𝐺 )∗𝜂𝑣𝑓𝑑 (𝑋𝐺 )

(4.9)

και

𝑋𝐺 =

𝐺
𝐺0

(4.10)

όπου:
𝜸𝒂𝒊𝒓 είναι το ειδικό βάρος του αέρα
𝑿𝑮 είναι ο λόγος του ρυθμού ροής της μάζας του αέρα 𝐺 πρός την ονομαστική
ταχύτητα ροής μάζας του αέρα 𝐺0
𝑯𝟎 είναι η ονομαστική τιμή του ανεμιστήρα
𝜼𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔 είναι η απόδοση μετάδοσης
𝜼𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓 (𝑿𝑮 ) είναι η απόδοση του κινητήρα
𝜼𝒗𝒇𝒅 (𝑿𝑮 ) είναι η αποδοτικότητα του προγράμματος μεταβλητής συχνότητας (VFD)
η οποία ποικίλει καθώς μεταβάλλεται η ταχύτητα περιστροφής
Η μοντελοποίηση μπορεί να γίνει ως εξής:
𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 (𝑋𝐺 ) = 𝑏0 + 𝑏1 𝑋𝐺 + 𝑏2 𝑋𝐺2 + 𝑏3 𝑋𝐺3

(4.11)

𝜂𝑣𝑓𝑑 (𝑋𝐺 ) = 𝑐0 + 𝑐1 𝑋𝐺 + 𝑐2 𝑋𝐺2 + 𝑐3 𝑋𝐺3

(4.12)

όπου 𝒃𝟎 , 𝒃𝟏 , 𝒃𝟐 , 𝒃𝟑 , 𝒄𝟎 , 𝒄𝟏 , 𝒄𝟐 , 𝒄𝟑 είναι τυχαίες μεταβλητές.
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2.Eνεργειακό μοντέλο των μονάδων θέρμανσης και ψύξης
Η κατανάλωση ενέργειας του πηνίου θέρμανσης δίνεται από τον τύπο:

𝐸ℎ𝑒𝑎𝑡 =

𝐺𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 ∗𝑐𝑝 ∗(𝑇𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 −𝑇𝑚𝑖𝑥 )

(4.13)

𝜂ℎ𝑒𝑎𝑡

όπου:
𝑮𝒔𝒖𝒑𝒑𝒍𝒚 είναι ο ρυθμός ροής μάζας του αέρα τροφοδοσίας
𝜼𝒉𝒆𝒂𝒕 είναι η απόδοση του πηνίο θέρμανσης
𝑻𝒎𝒊𝒙 είναι η θερμοκρασία του αναμεμιγμένου αέρα(από τον θάλαμο
ανάμειξης)

Η θερμοκρασία αναμεμιγμένου αέρα δίνεται με την σειρά της από τον τύπο:
𝑇𝑚𝑖𝑥 = ((𝐺𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 − 𝐺𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 ) ∗ 𝑇𝑜𝑢𝑡 + 𝐺𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 ∗ 𝑇)/𝐺𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦

(4.14)

H κατανάλωση ενέργειας στο ψυκτικό στοιχείο προκύπτει ως εξής:

𝐸ℎ𝑒𝑎𝑡 =

𝐺𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 ∗𝑐𝑝 ∗(𝑇𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 −𝑇𝑚𝑖𝑥 )
𝐶𝑂𝑃

(4.15)

όπου:
𝑪𝑶𝑷 είναι ο συντελεστής απόδοσης,ο οποίος καθορίζεται από το λόγο του
ψύκτη πρός το μερικό φορτίο (PLR)
Τέλος η συνολική ενέργεια που καταναλώνεται σε ένα HVAC σύστημα είναι το
άθροισμα της ενέργειας που καταναλώνεται σε κάθε στοιχείο. Συγκεκριμένα:
𝐸 = 𝐸𝑓𝑎𝑛_𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 + 𝐸𝑓𝑎𝑛_𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 + 𝐸ℎ𝑒𝑎𝑡 + 𝐸𝑐𝑜𝑜𝑙

(4.16)

4.4.2 Πρόβλημα διαμόρφωσης και προσέγγιση βέλτιστου ελέγχου
Ο εξοπλισμός της θέρμανσης, του εξαερισμού και του κλιματισμού κατά κύριο
λόγο κατασκευάζονται για να παρέχουν μία σχετικά σταθερή και άνετη
θερμοκρασία μέσα στο κτίριο. Δευτερεύοντες στόχοι είναι να παρέχουν φρέσκο και
φιλτραρισμένο αέρα και ένα άνετο επίπεδο υγρασίας. Ένας αποτελεσματικός
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έλεγχος θα πρέπει να εφαρμοστεί για την επίτευξη αυτών των στόχων με την
υψηλότερη ενεργειακή απόδοση στις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Α. Το πρόβλημα της διαμόρφωσης
Κατά την εφαρμογή του ελέγχου ενός HVAC συστήματος, η στρατηγική ελέγχου
προσαρμόζεται ανάλογα με την κατάσταση του περιβάλλοντος που υπάρχει την
δεδομένη χρονική στιγμή. Ο HVAC ελεγκτής χρησιμοποιεί πληροφορίες από
προηγούμενους χρόνους έτσι ώστε να προβλέψει την απόκριση του συστήματος
στο επόμενο βήμα και να λάβει αποφάσεις αναλόγως. Υπάρχουν δύο στόχοι για τον
HVAC ελεγκτή: η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και η διατήρηση ενός
άνετου εσωτερικού περιβάλλοντος.
Οι μεταβλητές ελέγχου είναι ο ρυθμός ροής μάζας της παροχής αέρα 𝐺𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 , ο
ρυθμός ροής μάζας του αέρα επιστροφής 𝐺𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 και η θερμοκρασία της παροχής
αέρα 𝑇𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 . Εφόσον 0 ≤ 𝐺𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 ≤ 𝐺𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 , θα χρησιμοποιήσουμε την αναλογία
𝜆 = 𝐺𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 /𝐺𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 αντί για 𝐺𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 ως μεταβλητή ελέγχου. Το πρόβλημα
διατυπώνεται προκείμενού να επιτευχθούν οι πολλαπλοί στόχοι που μπορούν να
εκφραστούν ως εξής:
𝐸 = 𝛦𝑓𝑢𝑛_𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 + 𝛦𝑓𝑢𝑛_𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 + 𝐸ℎ𝑒𝑎𝑡 + 𝐸𝑐𝑜𝑜𝑙 = 𝐸(𝐺𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 , 𝜆, 𝑇𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 )

(4.17)

Η συνολική κατανάλωση ενέργειας είναι συνάρτηση των τριών μεταβλητών, όπως
φαίνεται στην Εξ. (4.16).
𝜀 = |𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑠𝑒𝑡 |

(4.18)

Όπου 𝜀 είναι η διαφορά μεταξύ της εσωτερικής θερμοκρασίας 𝛵𝑖𝑛 και της
καθορισμνένης θερμοκρασίας 𝛵𝑠𝑒𝑡 .
Με τον περιορισμό:
𝛢 ≤ 𝛢𝑚𝑎𝑥

(4.19)

όπου Amax είναι η μέγιστη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα που
επιτρέπεται από τους χρήστες.
Β. Πολλαπλοί στόχοι Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων
Δεδομένου ότι οι δύο στόχοι βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους, σε αυτό το
πρόβλημα μπορούν να βρεθούν περισσότερες από μία βέλτιστες λύσεις. Δηλαδή
για το πρόβλημα βελτιστοποίησης μπορεί να βρεθεί ένα σύνολο από συμβιβαστικές
λύσεις που μπορεί να αντιπροσωπεύει τον καλύτερο δυνατό συμβιβασμό μεταξύ
των στόχων. Για προβλήματα πολλαπλών στόχων, είναι χρήσιμο να βρεθεί το
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βέλτιστο Pareto μέτωπο (Pareto-optimal front) το οποίο έχει δημιουργηθεί από τις
παραγόμενες κατά Pareto βέλτιστες λύσεις.
Η βελτιστοποίηση σμήνους σωματιδίων έχει αποδειχθεί ότι είναι μία
αποτελεσματική μέθοδος για την επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης. Ένας
γενικός PSO αλγόριθμος λειτουργεί με την ενημέρωση της θέσης των σωματιδίων
από ένα σμήνος έτσι ώστε να βρεθούν οι βέλτιστες λύσεις. Κάθε σωματίδιο
προσαρμόζει την τροχιά του με τη συνεχή ενημέρωση της θέσης και ταχύτητας του.
Η βασική ιδέα των κριτηρίων ενημέρωσης για ένα σωματίδιο είναι να ακολουθήσει
τόσο το επικεφαλής σμήνος όσο και την καλύτερη λύση του ίδιου του σωματιδίου.
Για την υλοποίηση του PSO αλγορίθμου, το σμήνος είναι η πρώτη αρχικοποίηση
συμπεριλαμβανομένης της αρχικοποίησης της θέσης και της ταχύτητας κάθε
σωματιδίου που υπάρχει συνολικά. Το ατομικό ρεκόρ pbest αρχικοποιείται για κάθε
σωματίδιο και το αντίστοιχο παγκόσμιο ρεκόρ gbest επιλέγεται να είναι ο ηγέτης
του σμήνους. Στη συνέχεια, για ένα μέγιστο αριθμό επαναλήψεων, κάθε σωματίδιο
πετάει πάνω από το χώρο αναζήτησης, ενημερώνοντας την ταχύτητα και τη θέση
του. Οι κανόνες ενημέρωσης της ταχύτητας και της θέσης ενός σωματιδίου
i αντιπροσωπεύονται ως εξής:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗𝑖 − 𝑙⃗𝑖 ) + 𝑐2 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑( ) ∗ (𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗𝑖 − ⃗𝑙𝑖 ) (4.20)
⃗⃗𝑣⃗𝑖 = 𝑤 ∗ ⃗⃗⃗
𝑣𝑖 + 𝑐1 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑( ) ∗ (𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡
⃗𝑙𝑖 = 𝑙⃗𝑖 + ⃗⃗𝑣⃗𝑖

(4.21)

όπου:
𝒗𝒊 είναι η ταχύτητα του σωματιδίου
w είναι το βάρος αδράνειας, το οποίο αντιπροσωπεύει την επίδραση της
αδράνειας για το σωματίδιο
𝒄𝟏 και 𝒄𝟐 είναι οι παράγοντες εκμάθησης, με 𝑐1 να αντιπροσωπεύει την
ικανότητα εκμάθησης που έχει το σωματίδιο να πετάει προς την καλύτερη θέση που
έχει ξαναβρεθεί και 𝑐2 να αντιπροσωπεύει την ικανότητα εκμάθησης που έχει το
σωματίδιο να πετάει προς τον ηγέτη της ομάδας
𝒍𝒊 είναι η θέση του σωματιδίου
pbest είναι το ατομικό ρεκόρ για κάθε σωματίδιο και ηγέτη
gbest είναι το παγκόσμιο ρεκόρ για το σύνολο τoυ πληθυσμού που
ενημερώνεται επίσης στις επαναλήψεις

Ο αλγόριθμος πολλαπλών στόχων βελτιστοποίηση σμήνους σωματιδίων
(MOPSO) είναι δυνατό να επεκταθεί από έναν ενιαίου-στόχου αλγόριθμο
βελτιστοποίησης σμήνους σωματιδίων (PSO).Για το σκοπό αυτό παρακάτω θα
επικεντρωθούμε σε μια σταθμισμένη προσεγγιστική μέθοδο για την επίλυση του
προβλήματος των πολλαπλών στόχων. Η μέθοδος αυτή μετατρέπει ένα
πολυκριτηριακό πρόβλημα σε πρόβλημα ενιαίου στόχου πολλαπλασιάζοντας κάθε
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στόχο με ένα βάρος, το οποίο ορίζεται από τον χρήστη, και τα προσθέτει όλα μαζί. Η
επιλογή των βαρών γίνονται συνήθως λαμβάνοντας υπόψιν τη σημασία των
αντίστοιχων στόχων σε σύγκριση με το συνολικό πρόβλημα. Στη σταθμισμένη
μέθοδο προσέγγισης είναι συνήθως απαραίτητη η διαδικασία κανονικοποίησης
προκειμένου να αναπροσαρμοστούν όλοι οι στόχοι σε μια όμοια τάξη μεγέθους.
Για ένα bi-στόχου πρόβλημα, μπορεί να μετατραπεί σε ένα ενιαίου-στόχου
πρόβλημα ως εξής:
⃗⃗⃗⃗
𝑊 ∗ 𝑓1 (𝑥) + (1 − 𝑊) ∗ 𝜎 ∗ 𝑓2 (𝑥)

(4.22)

όπου:
𝑾 είναι το βάρος και κυμαίνεται στο εύρος [0,1]
σ είναι ένας συντελεστής κλίμακας προκειμένου να μπορέσουν οι δύο
στόχοι να αντιμετωπιστούν ισότιμα
Προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της έρευνας, επιλέγουμε κατά
την διάρκεια της βελτιστοποίησης ο παράγοντας βάρους της αδράνειας u μειώνεται
γραμμικά ως εξής:
𝑢 = 𝑢𝑚𝑎𝑥 −

𝑢𝑚𝑎𝑥 −𝑢𝑚𝑖𝑛
𝑖𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑥

∗ 𝑖𝑡𝑒𝑟

(4.23)

όπου:
𝒊𝒕𝒆𝒓𝒎𝒂𝒙 είναι ο αριθμός των συνολικών επαναλήψεων
𝒊𝒕𝒆𝒓 είναι ο τρέχον αριθμός επανάληψης
𝒖𝒎𝒂𝒙 είναι η μέγιστη τιμή του βάρους αδράνειας 𝑢
𝒖𝒎𝒊𝒏 είναι η ελάχιστη τιμή του βάρους αδρναείας 𝑢
Τέλος με την εφαρμογή του αλγορίθμου πολλαπλών στόχων βελτιστοποίησης
σμήνους σωματιδίων (MOPSO), ο ελεγκτής καθορίζει την ποσότητα της ενέργειας
που αποστέλλεται σε κάθε HVAC συνιστώσα και ελέγχει τις αντίστοιχες μεταβλητές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Συμπεράσματα –Προοπτικές

Η παραπάνω προσπάθεια ανάλυσης των δεδομένων καθώς και η ελαχιστοποίηση
της κατανάλωσης ισχύος σε ένα τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών αποτελούν ένα
πρωταρχικό βήμα για την επίλυση μέρους του ενεργειακού προβλήματος. Ωστόσο,
είναι ένα μικρό δείγμα των δυνατοτήτων που υπάρχουν προκειμένου το
Πανεπιστήμιο Πατρών να ενταχθεί εξ ’ολοκλήρου στην κατηγορία των ‘’πράσινων
κτιρίων’’. Κάποια ελλιπή δεδομένα και η ανάγκη εκπόνησης της παρούσας
διπλωματικής εργασίας μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο δεν μας
επέτρεψαν περαιτέρω ανάλυση.
Αυτή η έλλειψη θα μπορούσε μελλοντικά να μην αποτελεί πρόβλημα και να
αποτελέσει αντικείμενο μελέτης ώστε να σχηματιστεί ένα πλήρες ενεργειακό
προφίλ που θα επέτρεπε στο Πανεπιστήμιο Πατρών να βελτιώσει με κατάλληλες
δράσεις τον τρόπο λειτουργίας του και να επωφεληθεί τόσο οικονομικά όσο και
λειτουργικά.

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά κάποιοι από τους τρόπους που θα μπορούσαν
να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης. Πιο συγκεκριμένα :


Βελτιωτικές δράσεις στον φωτισμό. Η παραπάνω δράση είναι σαφώς
αρκετά οικονομική και θα μείωνε σημαντικά το κόστος κατανάλωσης για
χρήσεις φωτισμού. Επίσης η αλλαγή των υπαρχόντων λαμπτήρων αν και δεν
συμβάλλει άμεσα στην ενεργειακή εξοικονόμηση προτείνεται τόσο για την
βελτίωση των συνθηκών φωτισμού όσο και για περιβαντολλογικούς λόγους.
Ακόμη , η τοποθέτηση αισθητήρων κίνησης θα μπορούσε να αποτελέσει μία
συμφέρουσα επένδυση για το μέλλον.



Επένδυση σε φωτοβολταϊκές γεννήτριες. Επειδή η Ελλάδα είναι μία χώρα
με άφθονο ήλιο, ο οποίος είναι η πηγή των φωτοβολταϊκών γεννητριών, η
δράση αυτή αποτελεί σαφώς μία από τις προτεινόμενες λύσεις. Ωστόσο δεν
θα μπορούσαμε να την εντάξουμε στις άμεσα οικονομικές λύσεις καθώς
παρουσιάζουν μακροπρόθεσμο οικονομικό όφελος.



Αντικατάσταση των παλιών κλιματιστικών. Μία επιπλέον δράση θα
μπορούσε να είναι η αντικατάσταση τυχών παλιών κλιματιστικών με
κλιματιστικά νέων τεχνολογιών (τύπου inverter). Αυτή η αντικατάσταση θα
συμβάλλει τόσο στην εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους όσο και στην
προστασία του περιβάλλοντος.
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Η συνεισφορά του ανθρώπινου παράγοντα στη βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας. Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί έναν από τους
καθοριστικούς παράγοντες στην μείωση των καταναλώσεων. Η ορθολογική
χρήση των ηλεκτρικών συσκευών καθώς και των συστημάτων θέρμανσης
από το προσωπικό θα συνέβαλλε σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Η άσκοπη χρήση φωτισμού σε περιπτώσεις όπου υπάρχει επαρκής φυσικός
φωτισμός, η άσκοπη χρήση κλιματιστικών και ηλεκτρικών συσκευών
συμβάλλουν στην αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας και επομένως
κρίνεται σκόπιμη η ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα στα
παραπάνω ζητήματα.



Αντικατάσταση λέβητα πετρελαίου. Είναι γεγονός πως η συνεχής αύξηση
στην τιμή του πετρελαίου έχει οδηγήσει στην αναζήτηση εναλλακτικών
λύσεων θέρμανσης. Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση των
κλιματιστικών ως κύρια πηγή θέρμανσης παρουσιάζει αρκετά
μειονεκτήματα (κακή ποιότητα θέρμανσης, κακή απόδοση σε χαμηλές
θερμοκρασίες, ανάγκη για συχνό έλεγχο και αντικατάσταση των φίλτρων με
συνέπεια πρόσθετα κόστη και εκπομπή αυξημένων ρύπων στο περιβάλλον).
Έτσι οι λύσεις που μπορούν να προταθούν αφορούν μόνο λέβητες φυσικού
αερίου, λέβητες βιομάζας και αντλίες θερμότητας. Η επένδυση σε λέβητα
βιομάζας μπορεί να εκτιμηθεί ως αρκετά αποδοτική λόγω του χαμηλού
κόστους αγοράς των pellets. Ωστόσο το αρχικό κόστος της επένδυσης
θεωρείται αρκετά υψηλό. Σύμφωνα με τα οικονομικά κριτήρια, η αμέσως
επόμενη καλύτερη επιλογή είναι η εγκατάσταση φυσικού αερίου έχοντας
σημαντικό πλεονέκτημα το χαμηλό αρχικό κόστος. Τέλος, η λύση της αντλίας
θερμότητας αν και κρίνεται βιώσιμη, απαιτεί πολύ υψηλό αρχικό κόστος ενώ
η επιλογή της θα ήταν περισσότερο ευνοϊκή αν το υπάρχον ενδοδαπέδιο
σύστημα σωληνώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών επέτρεπε και την ψύξη
των χώρων. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί πως είναι η φιλικότερη λύση προς
το περιβάλλον όσον αφορά την εκπομπή ρύπων.

Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα-Προοπτικές

113

Ανάλυση δεδομένων και βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ισχύος στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Βιβλιογραφία

Καούρης Ι., ‘’Σημειώσεις: Συστήματα Ψύξης-Θέρμανσης’’, 2011
Φραγκιαδάκης Ι. Ε., ‘’Φωτοβολταϊκά Συστήματα’’, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 2011
Γιαννακόπουλος Γ., Βοββός Ν., ‘’Συστήματα Ηλεκρικής Ενέργειας’’, Εκδόσεις ΖΗΤΗ,
2008
Ζαχαρίας Θ., ‘’Σημειώσεις: Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι’’ ,
Αλεξανδρίδης Α., ‘’Σημειώσεις: Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση’’, 2012
J Liang, and R Du, "Design of intelligent comfort control system with human learning
and minimum power control strategies," Energy Conversion and Management, vol.
49, pp. 517-528, 2007
H. Mirinejad, S.H. Sadati, M. Ghasemian, and H. Torab, "Control techniques in
heating, ventilating and air conditioning systems," Journal of Computer Science, vol.
4, no. 9, pp. 777-783, 2008.
S. Li, X. Zhang, 1 Xu, and W. Cai, "An improved fuzzy REF based on cluster and its
application in HVAC system," in Proc. 2006 World Congress on Intelligent Control and
Automation, Dalian, China, pp. 6455-6459
S. 1 Li, W. 1 Cai, X. Q Zhang, and 1 X. Xu, "Modeling of HVAC based on fuzzy RBF
neural network," in Proc. 2006 IEEE Con[ on Industrial Electronics and Applications,
pp. 1-5
M. Hamdi, and G. Lachiver, "A fuzzy control system based on the human sensation of
thermal comfort," in Proc. 1998 IEEE International Con[ on Fuzzy System,
Washington DC, USA, pp. 4-9
K. P. Arabinda, "Development of neuro-fuzzy controller for applications to HVAC
system, inverted pendulum and other processes," Intern. Journ. Computational
Cognition, vol. 6, pp. 1-6, June 2008
R. Fuller, Introduction in Neuro-Fuzzy Systems, Series: Advances in Intelligent and
Soft Computing, vol. 2, 2000
O. Cordon, F. Herrera, F. Hoffmann, L. Magdalena, and F. Gomide, "Ten Years of
Genetic Fuzzy Systems: Current Framework and New Trends," Fuzzy Sets Syst., vol.
141, pp. 5-31, 2003

Βιβλιογραφία

114

Ανάλυση δεδομένων και βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ισχύος στο Πανεπιστήμιο Πατρών

M. Nowak and A. Urbaniak, "Utilization of intelligent control algorithms for thermal
comfort optimization and energy saving," 2011 IEEE Carpathian Control Con! (ICCC),
pp. 270-274
W Z. Qiao and M. Mizumoto, "PID type fuzzy controller and parameters adaptive
method," Fuzzy Sets Syst., vol. 78, pp. 23-35, 1996
H A. Malki, H. Li, and G. Chen, "New design and stability analysis of fuzzy
proportional-derivative control systems," IEEE Trans. Fuzzy SYst., vol. 2, pp. 345-354,
Apr. 1994
W. Jian and C. Wenjian, "Development of an adaptive neuro-fuzzy method for supply
air pressure control in HV AC system," 2000 IEEE International Conf. on Systems,
Man, and Cybernetics, vol. 5, pp. 3806-3809
R. Kennel, A. Linder, and M. Linke, "Generalized Predictive Control (GPC) - Ready for
use in drive applications?, " 2001 IEEE Power Electronics Specialists Co,?! PESC, Vol.
4, pp. 1839-1844
Soyguder and H. Alii, "An expert system for the humidity and temperature control in
HV AC systems using ANFIS and optimization with Fuzzy Modeling Approach," Energy
and Buildings, vol. 41 pp. 814-822,2009
W.C. Turner, Energy Management Handbook, 5th Ed., Fairmont Press, 2004
K. F. Fong, V. I. Hanby, and T. T. Chow, "HVAC system optimization for energy
management by evolutionary programming," Energy and Buildings, Vol. 38, pp. 220231, 2008
E.H. Mathews, C. P. Botha, D. C. Arndt, and A. Malan, “HVAC control strategies to
enhance comfort and minimise energy usage,” Energy and Buildings, vol. 33, pp. 853863, 2001
A.I. Dounis, and C. Caraiscos, “Advanced control systems engineering for energy and
comfort management in a building environment—A review,” Renewable and
Sustainable Energy Reviews, vol.13, pp.1246- 1261, 2009
L. Glicksmana, and S. Tauba, “Thermal and behavioral modeling of occupantcontrolled heating, ventilating and air conditioning systems,” Energy and Buildings,
vol. 25, pp. 243-249, 1997
M. Reyes-Sierra, and C.A.C. Coello, Multi-objective particle swarm optimizers: A
survey of the state-of-the-art. International Journal of Computational Intelligence
Research, vol. 2, pp.287-308, 2006
Y. Yao, Z. Lian, W. Liu, Z. Hou, and M. Wu, “Evaluation program for the energy-saving
of variable-air-volume systems, ” Energy and Buildings, vol. 39, pp. 558-568, May
2007

Βιβλιογραφία

115

Ανάλυση δεδομένων και βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ισχύος στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Μετεωρολογικές Προβλέψεις, ‘’Meteo’’ ,http://www.meteo.gr
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών,
http://www.confer.upatras.gr

Βιβλιογραφία

116

