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Ανάγκη για βέλτιστο
ενεργειακό σχεδιασμό

Επιβάρυνση κλιματολογικών συνθηκών 
από την αλόγιστη χρήση της 

παραγόμενης ενέργειας (15 Gt)

Αύξηση του μεριδίου συμμετοχής
των ΑΠΕ στη συνολική παραγωγή και 

κατανάλωση ενέργειας (22%)

Ενεργειακή Διαχείριση:
Αναπόσπαστο κομμάτι της 

συνολικής Διοίκησης

Εισαγωγή
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Εισαγωγή

PV CSP

Εξοικονόμηση δαπανών
11 τρισεκατομμύρια $

2020 - 2050 
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Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

2016 – 2018 (€ 3.0 M)

2013 – 2019 (€ 2.3 M)

2019 – 2023 (€ 15.0 M)
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Το σύστημα διαχείρισης της ηλιακής ενέργειας του ΕΑΑ

Δορυφορικά δεδομένα

Αριθμητικά μοντέλα

Μοντέλα 

διάδοσης της 

ακτινοβολίας

Εφαρμογές ηλιακής ενέργειας

Δεδομένα εισόδου SENSE                                   Δεδομένα εξόδου

Διανυσματική 

πρόγνωση 

κίνησης νεφών
Αρχιτεκτονικές 

υπερυπολογιστικής 

ισχύος

Kosmopoulos et al. 2018 @ Atmospheric Measurement Techniques ©

GHI, DNI, PAR, UV
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Επίδραση νεφών

CMV                                     NWP

Προγνωστικός χρόνος (ώρες)
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Επίγεια μέθοδος

Δορυφορική μέθοδος

Μοντέλα πρόγνωσης καιρού

Συνδυαστικές προγνώσεις

W/m2

Kosmopoulos et al. 2015 @ Energy ©
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Ορίζοντες χρόνου πρόγνωσης
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Επίδραση αιωρούμενων σωματιδίων

01/02/2015

Μείωση ενεργειακής παραγωγής κατά
50% στα φωτοβολταϊκά και 80% στα ηλιοθερμικά

Kosmopoulos et al. 2017 @ Atmospheric Measurement Techniques ©

Εναπόθεση σκόνης Απόδοση φωτοβολταϊκών

και διαχείριση νερού
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Εφαρμογές στην Ελλάδα

Αποτελεσματικός έλεγχος και διαχείριση της ενεργειακής παραγωγής 
από φωτοβολταϊκά και ενσωμάτωση στο εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο.
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Εφαρμογές στην Αίγυπτο
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Εφαρμογές στην Ινδία

Akriti et al. 2020 @ Remote Sensing ©
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Ενεργειακός σχεδιασμός και διαχείριση (Aswan)

Kosmopoulos et al. 2019 @ Remote Sensing ©

Σενάριο προσομοίωσης 10 MW 
ετήσια παραγωγή ≈

25.687 kWh ή 976.000 $
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http://solea.gr/solar-energy-management/

http://solea.gr/solar-energy-management/
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http://solea.gr/soleathens/

http://solea.gr/soleathens/
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http://beyond-eocenter.eu/solarapp/

http://solea.gr/real-time-service/

http://beyond-eocenter.eu/solarapp/
http://solea.gr/real-time-service/
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Παρακολούθηση και πρόγνωση του UV-Index σε πραγματικό χρόνο
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Συμπεράσματα

➢ Μελέτες καταλληλότητας θέσεων για την εγκατάσταση 
ηλιακών συστημάτων (διείσδυση PV στις έξυπνες πόλεις).

➢ Μεγάλης κλίμακας υπολογισμοί ακριβείας προς 
υποστήριξη φορέων (ενεργειακή πολιτική) και διαχειριστών 
ενέργειας.

Τομείς αξιοποίησης:

Πρόσβαση σε υπηρεσίες που βοηθούν τη συνεχή 
ροή ενέργειας από ΑΠΕ και τη σταθερότητα του 
ηλεκτρικού δικτύου. 

Προσομοιώσεις υψηλής ακρίβειας για βέλτιστο
ενεργειακό σχεδιασμό και διαχείριση.

Το πρόγραμμα Copernicus παρέχει:

➢ Ανοιχτή πρόσβαση σε λύσεις που αφορούν την
προστασία της δημόσιας υγείας και την προσιτή,
βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους.

Αναβάθμιση ρόλου EO στη λήψη αποφάσεων.
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