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Περιεχόμενα
• Οι Έξυπνοι Μετρητές (ΕΜ) στο επίκεντρο (των
Έξυπνων Δικτύων και … του SmartPV)
• Δράσεις υλοποίησης στόχων
– Απαραίτητα δεδομένα από πιλοτικές εγκαταστάσεις
• Εφαρμογή προηγμένου συστήματος AMR+
• Κεντρικό σύστημα διαχείρισης ΕΜ

– Ενημέρωση/εκπαίδευση συμμετεχόντων για
Διαχείριση της Ζήτησης (ΔτΖ)
• Καταγραφή υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης και
συμπεριφοράς (1η επαφή)
• Εξατομικευμένη ενημέρωση και εκπαίδευση για ΔτΖ (2η
επαφή)

• Σύνοψη-Επόμενα βήματα
ΑΗΚ
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Εμπλοκή της ΑΗΚ στο έργο
• Η ΑΗΚ εμπλέκεται σε όλες τις δράσεις του
έργου
– Σχεδιασμός και υλοποίηση πιλοτικών
εγκαταστάσεων: ΕΜ και κεντρικό σύστημα
Meridian, μετεωρολογικοί σταθμοί και εργαλείο
πρόβλεψης,
– Σχεδιασμός και υλοποίηση ΔτΖ: σχεδιασμός και
εφαρμογή ταρίφας ToU, και προσωπικές επαφές
– Μελέτη κόστους-οφέλους: σχεδιασμός και
υλοποίηση δεικτών μέτρησης
– και λοιπές δράσεις του έργου…
ΑΗΚ
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Οι Έξυπνοι Μετρητές στο επίκεντρο

ΑΗΚ
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Οι Έξυπνοι Μετρητές στο επίκεντρο

ΑΗΚ
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Οι Έξυπνοι Μετρητές στο επίκεντρο
ΕΜ: ο καταλύτης των Έξυπνων Δικτύων

80% έξυπνοι μετρητές
μέχρι το 2020

ΑΗΚ
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Οι Έξυπνοι Μετρητές στο επίκεντρο
Έξυπνοι μετρητές για το SmartPV

• Προμηθευτής: Elster Metering Ltd
– Μονοφασικός AS230

ΑΗΚ
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Οι Έξυπνοι Μετρητές στο επίκεντρο
Έξυπνοι μετρητές για το SmartPV

• Προμηθευτής: Elster Metering Ltd
– Τριφασικός A1700

ΑΗΚ
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Δράσεις υλοποίησης στόχων
Δεδομένα από πιλοτικές εγκαταστάσεις
•

Σχεδιασμός και υλοποίηση
πιλοτικού έργου smart netmetering, τύπου AMR+, ως
υποδομή
– 300 οικιακά υποστατικά με
net-metering
– έξυπνοι μετρητές (ΕΜ) από
την Elster σε όλα τα
υποστατικά
– εγκατάσταση και δεύτερου ΕΜ
(παραγωγής) σε 1/3
– συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
δείγματος (γεωγραφική
περιοχή, ζώνη, σχέση
κατανάλωσης-παραγωγής)
– κεντρικό σύστημα συλλογής
και επεξεργασίας μετρητικών
δεδομένων (Meridian από την
Elster)

ΑΗΚ
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Δράσεις υλοποίησης στόχων
Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Έξυπνων Μετρητών

SmartPV-EAC

07/07/2015

Ενημέρωση συμμετεχόντων για ΔτΖ
•

Εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης της ζήτησης (ΔτΖ)
για ενεργό εμπλοκή των συμμετεχόντων
– άμεση επαφή με τους συμμετέχοντες
• για καταγραφή της υφιστάμενης
ενεργειακής κατάστασης και
συμπεριφοράς
• ενεργειακή ενημέρωση και εκπαίδευση
• ενημέρωση για χρήση της επιπρόσθετης
πληροφόρησης για επίτευξη της
επιθυμητής συμπεριφοράς
• αξιολόγηση της επίδρασης των δράσεων
του έργου στην ενεργειακή συμπεριφορά
των συμμετεχόντων και συνολικά
– ανάπτυξη μοντέλου δυναμικής ταρίφας (Timeof-Use) βασισμένο διεθνείς πρακτικές και
πολιτικές
– πιλοτική εφαρμογή ToU στους συμμετέχοντες
για στοχευμένη μετακίνηση των ευέλικτων
φορτίων τους
– ανατροφοδότηση πληροφόρησης στους
συμμετέχοντες με στόχο την αλλαγή της
ενεργειακής συμπεριφοράς τους
– αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και της
αποτελεσματικότητας των παραπάνω
μεθόδων ΔτΖ

ΑΗΚ
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Ενημέρωση συμμετεχόντων για ΔτΖ
Κατανομή των συμμετεχόντων στο έργο ανά
Περιφέρεια
Περιφέρεια

Αριθμός
συμμετεχόντων για
1η επαφή

Αριθμός
Αριθμός
συμμετεχόντων που συμμετεχόντων για
δεν αποδέχτηκαν
2η επαφή

Αριθμός επαφών
που απορρίφθηκαν
για τεχνικούς
λόγους

Αριθμός επαφών
που δεν
αποδέχτηκαν
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ΑΗΚ
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1η επαφή
Στόχοι επαφής-Αποτελέσματα
• Η καταγραφή της υφιστάμενης γνώσης των συμμετεχόντων σε
ενεργειακά θέματα (γενικά και ειδικότερα), ώστε αργότερα να μπορεί
να μετρηθεί η επίδραση του Έργου
• Ο εντοπισμός των ευέλικτων φορτίων του υποστατικού, δηλαδή
αυτών που μπορεί να μετακινηθεί η ώρα χρήσης όταν εφαρμοστεί η
ταρίφα ToU, προς βελτιστοποίηση της καμπύλης ζήτησης. Για το
σκοπό αυτό απαιτείται η ενεργειακή αξιολόγηση του υποστατικού.
Ενδιαφέρει ιδιαίτερα η συστηματική χρήση
• Την καταγραφή της ελαστικότητας χρήσης της ενέργειας στην τιμή
της kWh, ώστε η τιμή που θα καθοριστεί να παρέχει αποτελεσματικά
κίνητρα για ΔτΖ. Επίσης, την καταγραφή της προθυμίας
χειροκίνητης ή αυτόματης ΔτΖ
• Την καταγραφή της δυνατότητας χρήσης τεχνολογίας για να
εκτιμηθεί η δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία που θα τους
παρέχεται
• Το ερωτηματολόγιο
ΑΗΚ
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1η επαφή
Στόχοι επαφής-Αποτελέσματα
•

Γνώσεις σε ενεργειακά θέματα
– Σταθμισμένος Μ.Ο. επίδοσης στις Γενικές Ενεργειακές Γνώσεις: 20,2/25
8% είχαν μέση επίδοση, 10% < της μέσης, και 82% >της μέσης.
– Σταθμισμένος Μ.Ο. επίδοσης στις Ειδικές Ενεργειακές Γνώσεις: 9,7/15
16% είχαν μέση επίδοση, 36% < της μέσης, και 48% >της μέσης.

•

Εντοπισμός ευέλικτων φορτίων
– Η ανάλυση των ενεργειακών συσκευών και της ζήτησης του υποστατικού κατέδειξε τη
συστηματική χρήση ηλεκτρικών συσκευών και άρα τα ευέλικτα φορτία
– Κατά Μ.Ο., κάθε υποστατικό έχει 2-3 συσκευές-ευέλικτα φορτία (πλασματικό αφού
10% του δείγματος είναι ενεργειακά αυτάρκεις)
– Ο αριθμός των δυνητικών ευέλικτων φορτίων διαφέρει ανά εποχή:
•

Μεγαλύτερη ευελιξία τον χειμώνα (2,4 συσκευές). Καλοκαίρι 2,3 συσκευές και ενδιάμεση
εποχή 2,2 συσκευές.

– Ο αριθμός των αυτόματα προγραμματιζόμενων συσκευών είναι μεγαλύτερος από τον
αναμενόμενο
•
•

1,5 συσκευές χειροκίνητα
1,1 συσκευές αυτόματα
 προσοχή: ίσως χρειαστεί βοήθεια στον προγραμματισμό συσκευών

– Γνωριμία συμμετεχόντων με ενεργειακό προφίλ τους  ετοιμότητα να μετατραπούν σε
ενεργούς συμμετέχοντες
ΑΗΚ
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1η επαφή
Στόχοι επαφής-Αποτελέσματα
•

Ελαστικότητα χρήσης της ενέργειας στην τιμή της kWh
– Διαφορά 29% μεταξύ αιχμικής και βασικής ζώνης είναι ικανοποιητικό κίνητρο για
ανταπόκριση στη ζήτηση.
– Το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ μη-αιχμικής και βασικής ζώνης είναι 31%
 ομοιόμορφη κατανομή διαφοράς τιμής από την βασική ζώνη

•

Προθυμία για χειροκίνητη ή αυτόματη μετακίνηση φορτίων
– Σταθμισμένος Μ.Ο. επιθυμίας για αυτόματη μετακίνηση: 6,7/10
23% είχαν μέση επιθυμία, 19% χαμηλή επιθυμία, και 48% υψηλή επιθυμία.
– Σταθμισμένος Μ.Ο. επιθυμίας για χειροκίνητη μετακίνηση: 6,8/10
14% είχαν μέση επιθυμία, 40% χαμηλή επιθυμία, και 46% υψηλή επιθυμία.

•

Δυνατότητας χρήσης τεχνολογίας:
– Wi-Fi σε 94% των υποστατικών  εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία.
– Διαθέσιμος αριθμός συσκευών/υποστατικό: 3,67  ενθαρρυντικό για ενεργό
συμμετοχή από την πλειοψηφία των οικίων.
– Προθυμία χρήσης IHD ή άλλης συσκευής:
•

•

ΑΗΚ

Σημαντική προθυμία χρήσης IHD για πρόσβαση στην πληροφόρηση: 64% (μεταξύ αυτών που
έχουν 2 μετρητές).
Σημαντική προθυμία χρήσης άλλων ηλεκτρονικών συσκευών: 96%
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2η επαφή
Στόχοι επαφής
 Ενημέρωση του
συμμετέχοντα για το
ενεργειακό του προφίλ,
όπως αυτό καταγράφηκε
από τα μετρητικά
δεδομένα που
λαμβάνουμε.
 Σε συσχέτιση και με το
ερωτηματολόγιο που
συμπληρώθηκε κατά την
1η επαφή, εντοπισμός
τυχόν άλλων ενεργειών
που μπορεί να
επιφέρουν εξοικονόμηση
ενέργειας.

2η επαφή
Στόχοι επαφής
 Ενημέρωση του
συμμετέχοντα για τη
δομή και τιμολόγιο της
ταρίφας ToU και
συσχέτιση με το
ενεργειακό προφίλ του.

2η επαφή
Στόχοι επαφής
 Σε συσχέτιση και με το ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε κατά την 1η επαφή,
εντοπισμός των ευέλικτων φορτίων και κατάστρωση σχεδίου μετακίνησης των ευέλικτων
φορτίων.
Συμπλήρωση σχεδίου μετακίνησης ευέλικτων φορτίων (και για τις 3 περιόδους).
SUMMER SEASON
WINTER SEASON
MIDDLE SEASON

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΦΟΡΤΙΟ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ
ΘΕΡΙΝΗ
ΘΕΡΙΝΗ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

2
1
2
4
4
1

ΑΗΚ

11

3

3

4

4

4

4

Λευκωσία – Ημερ.: 26/10/2016

3
4
4

2

2

2

2η επαφή
Στόχοι επαφής
 Ενημέρωση του συμμετέχοντα για την διαδικτυακή εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί για
προσωπική πρόσβαση του σε πληροφόρηση αναφορικά με το ενεργειακό του προφίλ
και την επίδοση του στο πρόγραμμα.
Παράδοση συνθηματικών και οδηγού χρήσης
Επίδειξη εφαρμογής και δυνατοτήτων της
http://www.pvtechnology.ucy.ac.cy/smartpv/index_login.php
Παράδοση οδηγού εφαρμογής (γράφω συνθηματικά πάνω)
Παράδοση tablet (αν εφαρμόζεται)

ΑΗΚ
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2η επαφή
Στόχοι επαφής
 Ενημέρωση του συμμετέχοντα για το «διάβασμα» των οθόνων του έξυπνου μετρητή
που έχει εγκατεστημένο στο υποστατικό του
Ενημέρωση και επίδειξη επί του μετρητή.
Παράδοση οδηγού ανάγνωσης μετρητή (εκτύπωση σελίδων για εγκατεστημένους μετρητές)

ΑΗΚ
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Σύνοψη-Επόμενα βήματα
Οι Έξυπνοι Μετρητές στο επίκεντρο (των Έξυπνων Δικτύων και … του
SmartPV)
• Τα μετρητικά δεδομένα είναι πολύτιμα και είναι …big.
– Απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός και υλοποίηση των συστημάτων
καταγραφής και συλλογής δεδομένων
– Απαιτείται στοχευμένη επεξεργασία για βέλτιστη αξιοποίηση τους

Η Ευρώπη βασίζεται στη ΔτΖ ως παράμετρο επίτευξης της αειφορίας
• Ο χρήστης δικτύου πρέπει να τεθεί στην καρδιά της προσπάθειας.
Απαιτείται σημαντική επένδυση
– για να εφοδιαστεί με τον κατάλληλο εξοπλισμό και εργαλεία
– για να γίνει ενημέρωση/εκπαίδευση του

• Το SmartPV αξιολογεί τις σχετικές παραμέτρους και αντλεί
διδάγματα
• Στόχος του SmartPV να καταλήξει σε εισηγήσεις βέλτιστης πολιτικής
για διείσδυση των ΑΠΕ στο δίκτυο και ΔτΖ
ΑΗΚ
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