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Σημείωμα Έκδοσης
2 Πυλώνες

Αυτό είναι το δεύτερο τεύχος των Πυλώνων, του ηλεκτρονικού περιοδικού της Ελληνικής Επιτροπής CIGRE. Αν η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, η συνέχεια είναι συχνά
ακόμα πιο δύσκολη. Έτσι και η εκδοτική προσπάθεια των Πυλώνων συνεχίζεται ελπίζοντας να ανταποκρίνεται όλο και περισσότερο στα ενδιαφέροντα των αναγνωστών.
Για το δεύτερο τεύχος οι Πυλώνες επέλεξαν ένα Αφιέρωμα που περιγράφεται με τρεις
λέξεις που συνοψίζουν τις προκλήσεις της εποχή που ζούμε στα Ηλεκτρικά Συστήματα:
Αβεβαιότητα, Ασφάλεια, Ανθεκτικότητα. Με άλλα λόγια, πώς θα διασφαλιστεί η ασφάλεια τροφοδοσίας και η εξυπηρέτηση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας σε
συνθήκες αυξανόμενης αβεβαιότητας λόγω και της ενεργειακής κρίσης, και πώς θα γίνουν τα συστήματα περισσότερο ανθεκτικά ακόμη και σε ακραίες συνθήκες που συναντώνται όλο και συχνότερα εξαιτίας της κλιματικής κρίσης;
Το Αφιέρωμα ξενικά περιγράφοντας τις Προκλήσεις στην εποχή της Ενεργειακής Μετάβασης και συνεχίζει με μια επισκόπηση Αναφορικά με την Ανθεκτικότητα στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στη συνέχεια εξετάζονται τρόποι για την Αντιμετώπιση αβεβαιοτήτων και εξασφάλιση ανθεκτικότητας στο δρόμο για την Ενεργειακή
Μετάβαση πριν το αφιέρωμα περάσει σε περισσότερο εντοπισμένες προκλήσεις που
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περιγράφουν καλεσμένοι συνεργάτες μας: Towards cyber-physical security for the
electric power system από τον Ευθύμη Καράγγελο και τον Καθηγητή Louis Wehenkel
του Πανεπιστημίου της Λιέγης, και δυο ακόμη συγκεκριμένες περιπτώσεις ακραίων καταστάσεων: Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας έναντι πυρκαγιών από τον Ομότιμο Καθηγητή ΕΜΠ Νίκο Χατζηαργυρίου και Τρόποι αντιμετώπισης του πάγου σε γραμμές
μεταφοράς από τον πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Β2 (γραμμές μεταφοράς) της CIGRE
Κώστα Παπαηλιού.
Στη συνέχεια έρχονται οι μόνιμες στήλες. Σε αυτό το τεύχος εγκαινιάζεται η καινούργια
μας στήλη Ρεύματα και Τάσεις όπου φιλοξενούνται άρθρα μελών και φίλων της ΕΕ
CIGRE. Η στήλη ξεκινάει με άρθρο του Ομότιμου Καθηγητή ΕΜΠ Μιχάλη Παπαδόπουλου που αναφέρεται στην ιστορική ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων στην Ελλάδα:
Προβλήματα και Επιλογές. Ακολουθεί η μόνιμη στήλη μας με τις Ιστορικές Ανάδρομές που σε αυτό το τεύχος αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της ΕΕ CIGRE κατά την
δεκαετία του ’90, ενώ εγκαινιάζεται και μια ακόμη νέα μόνιμη στήλη Από τη ζωή της
ΕΕ CIGRE όπου δημοσιεύονται ειδήσεις από τις δραστηριότητες των μελών της Ελληνικής Επιτροπής. Και το τεύχος κλείνει όπως πάντα με τα νέα της τελευταίας στιγμής που
φτάνουν Επί του πιεστηρίου και που αυτή τη φορά αναφέρονται στην επείγουσα ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ουκρανίας με το Ευρωπαϊκό Σύστημα.
Καλή Ανάγνωση!
Οι Πυλώνες
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Editorial
2 Pylons
This is the second issue of Pylons, the e-magazine of the Greek National Committee of
CIGRE. The e-magazine is bi-lingual in the sense that it accepts articles both in Geek and
English. No translation is offered, so readers can practice their skills in both languages.
In this issue the special theme is Uncertainty, Security, Resilience. It starts with an
introduction on the Challenges in the time of Energy Transition introduces Resilience
in Electrical Power Systems and discusses ways to Counter Uncertainty and Ensure
Resilience during Energy Transition. More specific topics are explored in the invited
articles Towards cyber-physical security for the electric power system by E. Karangelos and L. Wehenkel of the University of Liege, Enhancing Resilience against Fires by
N. Hatziargyriou, and Anti-icing and De-icing in Transmission lines by K. Papailiou.
Permanent columns in this issue include the newly introduced Trendy Currents, which
hosts the article on the Evolution of Electrical Grids in Greece by M. Papadopoulos,
Flashback, a historic retrospective by G. Georgantzis, another new column with CIGRE
Greece NC News, and finally the Breaking News referring in this issue to the Urgent
Interconnection of Ukraine and Moldava to the Continental European System.
Enjoy your reading!
Pylons
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Αφιέρωμα: Αβεβαιότητα, Ασφάλεια, Ανθεκτικότητα

Προκλήσεις στην εποχή της
Ενεργειακής Μετάβασης
του Κώστα Βουρνά
Ομότιμου Καθηγητή ΕΜΠ

Εισαγωγή
Η συζήτηση για την Ενεργειακή Μετάβαση, δηλαδή την απεξάρτηση από τα
ορυκτά καύσιμα και την αντικατάστασή τους από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ξεκίνησε με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη, που κατά πολλούς βρίσκεται ήδη σε φάση κλιματικής κρίσης. Η συζήτηση οδήγησε ήδη το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη να υιοθετήσει προχωρημένους στόχους όσον αφορά την αντικατάσταση ορυκτών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και ειδικότερα την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσει τον ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο της μείωσης κατά 55% των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα πριν το 2030 (Fit-for-55) και την οριστική από-ανθρακοποίηση μέχρι το 2050.
Η πρόσφατη ενεργειακή κρίση που κλιμακώνεται επικίνδυνα μετά τη Ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία, δείχνει ότι το αίτημα της ενεργειακής απεξάρτησης
γίνεται ακόμη πιo επιτακτικό και επίκαιρο στην Ευρώπη και στη χώρα μας,
δεδομένου ότι η μειωμένη διαθεσιμότητα και το κόστος των ορυκτών καυσίμων μπορεί να καταστήσουν τη χρήση τους απαγορευτική πολύ νωρίτερα και
από τους πιο φιλόδοξους προγραμματικούς στόχους που έχουν τεθεί. Και
αυτό ανεξάρτητα από μερικές προσωρινές υπαναχωρήσεις που η απότομη μετάβαση μπορεί να καταστήσει αναπόφευκτες.
Τι προκλήσεις φέρνει όμως μαζί της η ενεργειακή μετάβαση για τα συστήματα
ηλεκτρικής ενέργειας και ποιες είναι οι απαντήσεις που πρέπει να δοθούν σε
αυτές;
Το μόνο βέβαιο που μπορεί να προσδοκά κανείς είναι ότι η ήδη μεγάλη αβεβαιότητα που προκαλεί η διαρκώς αυξανόμενη διείσδυση στην ηλεκτροπαραγωγή ανανεώσιμων πηγών (όπως η αιολική και η ηλιακή), οι οποίες είναι
από τη φύση τους στοχαστικές (δηλαδή προβλέψιμες με μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας), θα συνεχίσει να αυξάνει. Στην αβεβαιότητα αυτή προστίθεται ήδη
και αυτή που αφορά τις τιμές και την επάρκεια των ορυκτών καυσίμων και η
οποία δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα αρθεί με το τέλος του πολέμου στην
Ουκρανία.
Μια πρώτη μεγάλη πρόκληση είναι ότι σε αυτές τις συνθήκες διαρκώς αυξανόμενης αβεβαιότητας, τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να διατηρήσουν τον ίδιο βαθμό αξιοπιστίας και ασφάλειας που έχουν κατακτήσει
τις τελευταίες δεκαετίες, επίτευγμα στο οποίο συνέβαλαν καθοριστικά ο
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κεντρικός έλεγχος και σχεδιασμός των συστημάτων, ώστε να τηρούν κριτήρια
αξιοπιστίας, καθώς και στατικής και δυναμικής ασφάλειας.
Μια δεύτερη πρόκληση σχετίζεται όχι μόνο με την αυξανόμενη διείσδυση στοχαστικών πηγών ενέργειας, αλλά και με την όλο και συχνότερη εμφάνιση ακραίων φυσικών καταστροφών και φαινομένων που αποδίδονται στην κλιματική κρίση. Έτσι μια νέα έννοια ήρθε να προστεθεί σε αυτές της ασφαλούς και
αξιόπιστης λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας: η έννοια της
ανθεκτικότητας.
Η ανθεκτικότητα ενός συστήματος με απλά λόγια είναι η δυνατότητά του να
ανταπεξέρχεται με τις μικρότερες δυνατές απώλειες σε πολύ μεγάλες και απρόβλεπτες καταστροφές, όπως τυφώνες, χιονοκαταιγίδες, δασικές πυρκαγιές, σεισμοί, παλιρροιακά κύματα. Γενικά η έννοια της ανθεκτικότητας αναφέρεται στη μείωση των επιπτώσεων ακόμη και στις περιπτώσεις που ένα σύστημα καταρρέει και πρέπει να επανέλθει το συντομότερο δυνατό και με τις
μικρότερες δυνατές απώλειες ξανά σε κανονική λειτουργία, κάτι που η ανάλυση ασφάλειας και αξιοπιστίας δεν συμπεριλαμβάνει.
Στη συνέχεια αυτού του άρθρου εισάγονται συνοπτικά αυτά τα τρία Α: Αβεβαιότητα, Ασφάλεια, Ανθεκτικότητα και διακρίνονται μεταξύ τους, όπως και
με το τέταρτο Α, την έννοια της Αξιοπιστίας

Αβεβαιότητα και Διαχείριση Ρίσκου
Ο σχεδιασμός και η λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας ποτέ
δεν βασίστηκε σε βεβαιότητες. Υπήρχαν όμως στο παρελθόν κάποιες σταθερές. Η δυνατότητα συνεχούς ελέγχου των συμβατικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής (μέσα στα όρια φυσικά των τεχνικών μεγίστων και ελαχίστων τους)
έδινε τη δυνατότητα της εύκολης προσαρμογής της παραγωγής στο μεταβαλλόμενο φορτίο. ‘Έτσι, παρότι η πιθανοτική ανάλυση έχει εισαχθεί στον προγραμματισμό του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ήδη από τη
δεκαετία του 1960, η διαχείριση της αβεβαιότητας ήταν μέχρι τις αρχές του
21ου αιώνα σχετικά απλή, ενώ οι αναπόφευκτες αστοχίες με ενίοτε καταστρεπτικά αποτελέσματα ήταν τόσο σπάνιες, ώστε να μην απαιτούν ριζικές αλλά
μάλλον οριακές αναβαθμίσεις συστημάτων και τεχνικών.
Σε καθεστώς αυξημένης αβεβαιότητας το πρώτο ζητούμενο είναι ο προσδιορισμός όλων των κρίσιμων δεικτών μέσω πιθανοτικής (στοχαστικής) ανάλυσης
δηλαδή παίρνοντας υπόψη τις πιθανότητες κάθε ενδεχομένου και υπολογίζοντας όχι αιτιοκρατικά αποτελέσματα, αλλά αναμενόμενες τιμές και, εάν είναι
αυτό δυνατόν και τις αντίστοιχες πιθανοτικές κατανομές, δηλαδή την πιθανότητα που έχει να εμφανιστεί κάθε τιμή του αντίστοιχου δείκτη.
Όμως η αύξηση της αβεβαιότητας στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας τα τελευταία χρόνια είναι τέτοια, ώστε να απαιτείται πλέον μια ριζική αναθεώρηση
στον τρόπο διαχείρισής της. Η μεταβλητότητα στην παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές, η αβεβαιότητα ως προς την επάρκεια και τις τιμές των ορυκτών
καυσίμων, η λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που έχει τη δική της
αβεβαιότητα, η εισαγωγή της ηλεκτροκίνησης που διευρύνει την αβεβαιότητα
των ηλεκτρικών φορτίων, οι ταχέως μεταβαλλόμενες μετεωρολογικές συνθήκες που οδηγούν σε όλο και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι
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κάποιες από τις βασικές αιτίες αυτής της αναγκαίας μεταβολής υποδείγματος
(paradigm shift) ως προς την διαχείριση της αυξημένης αβεβαιότητας.
Η αλλαγή αυτή μπορεί να φαίνεται ως ριζική ανατροπή για τον τρόπο ανάλυσης που έχουν συνηθίσει οι ενεργειακοί ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, αλλά έχει
ήδη συντελεστεί σε πολλούς άλλους κλάδους, κυρίως της οικονομίας, με πιο
χαρακτηριστικό παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι ασφαλιστικές εταιρίες που κατεξοχήν ασχολούνται με τη διαχείριση ρίσκου.
Το ρίσκο, το οποίο στα Ελληνικά μπορούμε να αποδώσουμε ως διακινδύνευση, δεν είναι τίποτε άλλο από το γινόμενο της πιθανότητας εμφάνισης
ενός ενδεχομένου επί το αποτέλεσμα που αυτό θα επιφέρει εάν συμβεί, δηλαδή το αναμενόμενο κόστος (ζημία) που θα επιφέρει. Το ρίσκο δεν είναι απαραίτητο να εκφράζεται σε χρήμα, αν και αυτό βοηθάει στη σύγκρισή του με
το κόστος αποτροπής του. Έτσι το ρίσκο μπορεί να προσδιοριστεί ως αναμενόμενη μη εξυπηρετούμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, ή με όποιον άλλο
τρόπο μπορεί κανείς να αποτιμήσει τα αποτελέσματα κάθε ενδεχομένου.
Από τη σκοπιά του μηχανικού, η μετάβαση από τη λογική της αιτιοκρατικής
ανάλυσης του συστήματος στη λογική της διαχείρισης της διακινδύνευσης συνεπάγεται ορισμένες προκλήσεις και δυσκολίες:
1. Αναζήτηση και επαλήθευση δεδομένων ως προς την πιθανότητα κάθε
ενδεχομένου. Αυτό μπορεί να βασιστεί αρχικά σε ιστορικά δεδομένα ή
ακόμη και σε βιβλιογραφικές αναφορές, αλλά θα πρέπει να γίνει από
ένα σημείο και μετά βασικό συστατικό του τρόπου δουλειάς με την καταγραφή και επαλήθευση των δεδομένων σε καθημερινή βάση.
2. Αιτιοκρατική ανάλυση μεγάλου αριθμού ενδεχομένων για να προσδιοριστούν (και στη συνέχεια να αξιολογηθούν και αποτιμηθούν) τα αποτελέσματά τους. Αν και αυτό θα ήταν αδύνατο πριν μερικές δεκαετίες,
η σημερινή ανάπτυξη των υπολογιστικών υποδομών το κάνει ένα απολύτως διαχειρίσιμο πρόβλημα που απαιτεί όμως κατάλληλη οργάνωση
και πόρους.
3. Προσδιορισμό του ανεκτού επιπέδου διακινδύνευσης σε συνάρτηση
πάντα με το κόστος που απαιτείται για τον περιορισμό του.
Από αυτά, το τελευταίο είναι ίσως το πιο κρίσιμο, δεδομένου ότι η απάντηση
συναρτάται με κριτήρια που είναι δύσκολα να θεσπιστούν, αλλά και με την
γενική ή όχι αποδοχή του τρόπου αποτίμησης διαφορετικών αγαθών όπως η
ενεργειακή επάρκεια και η ασφάλεια τροφοδοσίας ευαίσθητων υποδομών.

Ασφάλεια Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας
Για τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας η ασφάλεια (security) προσδιορίζεται
με αιτιοκρατικό τρόπο, ως η ικανότητα του συστήματος να ανταπεξέλθει με
επιτυχία (δηλαδή παραμένοντας σε κανονική λειτουργία χωρίς άλλες απώλειες) μια σειρά από προκαθορισμένες ενδεχόμενες διαταραχές
(contingencies). Συνήθως η λίστα των διαταραχών που πρέπει να αντιμετωπίσει το σύστημα επιτυχώς για να θεωρηθεί ασφαλές περιλαμβάνει όλες τις απλές (Ν-1) διαταραχές (απώλεια π.χ. μιας γραμμής ή μιας γεννήτριας), καθώς
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και μερικές επιλεγμένες διπλές (Ν-2) διαταραχές, συνήθως αυτές που χαρακτηρίζονται κοινής αιτίας, αλλά όχι μόνο.
Η ασφάλεια του συστήματος εκτιμάται στα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας με επαναληπτικές αναλύσεις των επιπτώσεων κάθε διαταραχής, είτε στη μόνιμη κατάσταση με ένα πρόγραμμα ροής φορτίου (στατική ασφάλεια), είτε με δυναμική προσομοίωση της διαταραχής (που μπορεί να περιλαμβάνει και σφάλματα) με ένα πρόγραμμα ανάλυσης ευστάθειας (δυναμική ασφάλεια). Η διαδικασία αυτή ονομάζεται εκτίμηση ασφάλειας (security assessment) και σύμφωνα με τα παραπάνω διακρίνεται σε στατική (SSA) ή δυναμική (DSA) εκτίμηση ασφάλειας.
Συνήθως οι διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς δεν αρκούνται στη διαπίστωση της ασφάλειας ή ανασφάλειας του συστήματος, αλλά επιδιώκουν να
προσδιορίσουν και το βαθμό ασφάλειας, δηλαδή το πόσο ασφαλές ή ανασφαλές είναι το σύστημα σε μια δεδομένη κατάσταση λειτουργίας. ‘Έτσι εισάγεται
η έννοια του περιθωρίου ασφάλειας που συνήθως μετράται σε MW αύξησης
φορτίου. Το περιθώριο ασφάλειας ορίζεται λοιπόν ως η ελάχιστη αύξηση
φορτίου η οποία θα καταστήσει το σύστημα ανασφαλές. Προφανώς, εάν ένα
σύστημα είναι σε ανασφαλή κατάσταση, το περιθώριο ασφάλειας προκύπτει
αρνητικό. Οι διαχειριστές συνήθως επιδιώκουν το περιθώρια ασφάλειας να
παραμένει όχι μόνο θετικό, αλλά και μεγαλύτερο ενός προκαθορισμένου ορίου εκφρασμένου συνήθως σε MW.
Παρότι η εκτίμηση ασφάλειας αναφέρεται σε προκαθορισμένες διαταραχές
και εξετάζεται συνήθως μέσω αιτιοκρατικής ανάλυσης, σε συνθήκες μεγάλης
αβεβαιότητας, όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω, το περιθώριο ασφάλειας μπορεί να υπολογίζεται και ως πιθανοτική κατανομή, να προσδιορίζεται δηλαδή η πιθανότητα να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από μια ορισμένη τιμή.
Στις συνθήκες αυτές μπορεί κανείς να προδιαγράψει όχι το ελάχιστο επιθυμητό περιθώριο ασφάλειας, αλλά τη μέγιστη επιτρεπόμενη πιθανότητα το σύστημα να βρεθεί σε κατάσταση ανασφάλειας, δηλαδή με μηδενικό ή αρνητικό
περιθώριο ασφάλειας.

Ανθεκτικότητα και Αξιοπιστία
Ιστορικά, η πρώτη εισαγωγή πιθανοτικής ανάλυσης στα ηλεκτρικά συστήματα
έγινε μέσω της έννοιας της αξιοπιστίας. Μαθηματικά η αξιοπιστία (reliability)
εκφράζει την πιθανότητα ένα σύστημα να εκπληρώσει ικανοποιητικά την αποστολή του. Στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας η αξιοπιστία του αξιολογείται με διάφορους δείκτες που αναφέρονται τόσο στην παραγωγή, όσο και
στη μεταφορά και τη διανομή.
Για το σύστημα παραγωγής, η πιο γνωστή έννοια είναι αυτή της πιθανότητας
απώλειας φορτίου (Loss of Load Probability) που ορίζεται ως η πιθανότητα το
σύστημα παραγωγής να μην είναι σε θέση να εξυπηρετήσει την αιχμή του
φορτίου λόγω μη διαθεσιμότητας κάποιων μονάδων. Ένας άλλος σχετικός δείκτης είναι η αναμενόμενη τιμή της μη εξυπηρετούμενης ζήτησης ενέργειας
(Expected Energy Not Served) σε MWh, η οποία είναι πλησιέστερη με την έννοια του ρίσκου (διακινδύνευσης) που αναφέρθηκε προηγουμένως. Σημειώνεται, ότι ένα μεγάλο πλήθος ειδικότερων δεικτών έχει προταθεί και χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της αξιοπιστίας των συστημάτων παραγωγής,
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μεταφοράς και διανομής, που όμως δεν θα αναφερθούν στο παρόν άρθρο δεδομένου ότι δεν εμπίπτουν στο κυρίως αντικείμενό του.
Γενικά, ένα σύστημα είναι αξιόπιστο (έχει μεγάλη αξιοπιστία) όταν η πιθανότητα αστοχίας του είναι πολύ μικρή (π.χ. απώλεια φορτίου για λιγότερο από
μια ημέρα σε δέκα χρόνια). Ωστόσο, και το πιο αξιόπιστο σύστημα έχει μια
μη μηδενική πιθανότητα να μην ανταποκριθεί στην αποστολή του. Έτσι η ταυτόχρονη ύπαρξη μεγάλης αβεβαιότητας και ακραίων καιρικών φαινομένων
φέρνουν στην επικαιρότητα των ηλεκτρικών συστημάτων ένα διαφορετικό ερώτημα: πόσο καταστροφικές θα είναι οι συνέπειες μιας πιθανής αστοχίας,
έστω και αν η πιθανότητα εμφάνισής της είναι πολύ μικρή;
Ας υποτεθεί για παράδειγμα ότι ένα σύστημα Α είναι αξιόπιστο, αλλά η πολύ
σπάνια αστοχία του θα οδηγήσει σε πλήρη σβέση του συστήματος και συνακόλουθα σε μακροχρόνια διακοπή της τροφοδοσίας (δηλαδή σε μπλακάουτ).
Αντίθετα, ας υποτεθεί ότι ένα λιγότερο αξιόπιστο σύστημα Β εμφανίζει μεν
πιο συχνές αστοχίες, αλλά έχει τη δυνατότητα να αποφεύγει τη σβέση και να
ανταπεξέρχεται με μικρές μόνο απώλειες φορτίου κάθε φορά που θα αστοχήσει. Πώς θα χαρακτηρίζαμε το σύστημα Β σε σχέση με το Α;
Τη λύση σε αυτό το πρόβλημα τη δίνει η εισαγωγή της έννοιας της ανθεκτικότητας. Το σύστημα Β είναι μεν λιγότερο αξιόπιστο από το Α, αλλά είναι πιο
ανθεκτικό, εμφανίζει δηλαδή μεγαλύτερη ανθεκτικότητα (resilience).
Στη συνέχεια αυτού του αφιερώματος, η έννοια της ανθεκτικότητας εισάγεται
αναλυτικά κυρίως ως προς φαινόμενα μικρής πιθανότητας, αλλά εξαιρετικά
καταστροφικών συνεπειών, όπως οι φυσικές καταστροφές. Περιγράφ ονται επίσης τα διαθέσιμα μέτρα και ορισμένοι δείκτες ανθεκτικότητας, καθώς και
τρόποι για να γίνουν τα συστήματα περισσότερο ανθεκτικά. Εξετάζονται τέλος
οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει η κυβερνοασφάλεια, αλλά και συγκεκριμένες ακραίες καιρικές καταστάσεις ή φυσικές καταστροφές, όπως ο παγετός και
οι δασικές πυρκαγιές.
Συμπερασματικά, στις σύγχρονες συνθήκες αβεβαιότητας, κλιματικής αλλαγής και ενεργειακής μετάβασης, η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας και ανάλυσης των ηλεκτρικών συστημάτων είναι επιβεβλημένη, ενώ γίνεται όλο και μεγαλύτερη η ανάγκη εισαγωγής και αξιοποίησης πιθανοτικών και στατιστικών
μεθόδων. Επιπλέον, γίνεται όλο και πιο αναγκαία η συνεχής επιτήρηση όχι
μόνο της αξιοπιστίας και της ασφάλειας, αλλά και της ανθεκτικότητας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.
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Αφιέρωμα: Αβεβαιότητα, Ασφάλεια, Ανθεκτικότητα

Αναφορικά με την ανθεκτικότητα στα
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
των Θάνου Κορωνίδη, Γιώργου Γεωργαντζή και Μάρκου Χαμπάκη

Εισαγωγή
Ο διεθνώς χρησιμοποιούμενος όρος ‘resilience’ ή ‘resiliency’ έχει αποδοθεί σε
λεξικά ως ανθεκτικότητα, αντοχή, δύναμη, σθένος, ελαστικότητα, «επανατακτικότητα», «επαναπροσαρμοστικότητα», ικανότητα αποκατάστασης και
προσδιορίζει την ικανότητα για ανάκαμψη από δυσκολίες ή διαταράξεις. Ο όρος προέρχεται από τον αντίστοιχο λατινικό ‘resilio’, που σημαίνει επιστροφή
σε μια προηγούμενη κατάσταση. Ο όρος εμφανίστηκε τον 19 ο αιώνα αναφορικά με τις ιδιότητες της ξυλείας και την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας σε
παραμορφώσεις, φωτιά και άλλα αίτια. Στις θετικές επιστήμες εμφανίσθηκε
αρχικά στον τομέα της οικολογίας με το άρθρο ‘Resilience and Stability of Ecological systems’ (1973), του C.S. Holling, όπου ορίστηκε ως ‘το μέτρο της αντοχής των συστημάτων και της ικανότητας τους να απορροφούν μεταβολές και
διαταραχές ενώ διατηρούν σταθερές σχέσεις μεταξύ των παραμέτρων καταστάσεώς τους’. Πρόκειται για έννοια που αποκτά σημαντική αξία στις ημέρες
μας στα πεδία της μηχανικής, των αγορών και των φυσικών επιστημών.
Η ανθεκτικότητα, όπως επικράτησε να αποδίδεται ο όρος στα Ελληνικά, είναι
πολυδιάστατη έννοια που καλύπτει τέσσερις διαστάσεις και συγκεκριμένα
την τεχνική, την οργανωτική, την κοινωνική και την οικονομική. Στην μηχανική
και στις κατασκευές η ανθεκτικότητα ορίζεται ως η ικανότητα των κατασκευών
και των υποδομών να απορροφούν πλήγματα χωρίς να υφίστανται πλήρη κατάρρευση ή πληρέστερα αυτές να ανταποκρίνονται, να προσαρμόζονται και
να ανακάμπτουν σε ένα καταστροφικό συμβάν, ενώ στα δίκτυα η ανθεκτικότητα ορίζεται ως η ικανότητα αυτά να διατηρούν μια αποδεκτή λειτουργικότητα στην αντιμετώπιση σφαλμάτων [1,2].
Αναφορικά με το Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ), ανθεκτικότητα είναι η
ικανότητα του συστήματος για ανάκαμψη μετά από δύσκολες συνθήκες ή η
ικανότητα του να ανέχεται και να προσαρμόζεται σε αλλαγές ή διαταραχές
και να συνεχίζει να συμπεριφέρεται και να λειτουργεί ομαλά. Ειδικότερα στον
τομέα του ηλεκτρισμού, ενώ η αξιοπιστία (reliability) αναφέρεται στην πιθανότητα το σύστημα να διατηρεί τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του λαμβάνοντας υπόψη τυπικές και αναμενόμενες απειλές, η ανθεκτικότητα (resilience)
μπορεί να θεωρηθεί ως η ικανότητα αυτό να αντιμετωπίζει ακραία συμβάντα
(συμβάντα μικρής πιθανότητας και μεγάλων συνεπειών) που πιθανόν δεν έχει
αντιμετωπίσει στο παρελθόν και να ανακάμπτει ταχέως ακόμα και σε περίπτωση κατάρρευσης. Τα συμβάντα αυτά μπορεί να είναι ακραία φυσικά φαινόμενα ή σημαντικοί ανθρωπογενείς κίνδυνοι.
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Δραστηριότητες Διεθνών Οργανισμών
Το θέμα της ανθεκτικότητας απασχόλησε τα τελευταία χρόνια πολλούς οργανισμούς και επιστημονικές ενώσεις παγκοσμίως.
Η Διεθνής Οργάνωση CIRED ( International Conference on Electricity Distribution) με το πόρισμα της ομάδας εργασίας με τίτλο ‘Resilience of Distribution
Grids’ από τον Μάιο 2018 έχει αναφερθεί διεξοδικά στο ζήτημα αυτό από την
άποψη των δικτύων διανομής [3]. Το πόρισμα παρουσιάζει διάφορες καλές
πρακτικές και δράσεις διεθνώς σχετικά με την ανθεκτικότητα των δικτύων διανομής με αναφορές σε πρόσφατα συμβάντα μεγάλων συνεπειών από δασικές
πυρκαγιές (Αυστραλία), χιονοκαταιγίδες (Ιταλία), και άλλες καταστροφές για
τις οποίες απαιτήθηκε κινητοποίηση τεχνικών μονάδων από γειτονικές περιοχές (Πορτογαλία και Κίνα).
Το IEEE Power & Energy Society με την τεχνική έκθεση PES-TR83 με τίτλο ‘ Resilience Framework, Methods, and Metrics for the Electricity Sector’ από τον
Οκτώβριο 2020 [4], μεταξύ των συμπερασμάτων, αναφέρει ότι συστήνεται η
εφαρμογή ενός πλαισίου για όλους τους κινδύνους με έμφαση σε πέντε σημεία, δηλαδή πρόληψη, προστασία, μετριασμός, απόκριση και ανάκτηση. Επίσης τα θέματα ανθεκτικότητας στα ΣΗΕ πρέπει να περιλαμβάνονται σε μια ολοκληρωμένη διαδικασία σχεδιασμού της παραγωγής, της μεταφοράς, της
διανομής και της επενδυτικής προτεραιότητας. Τέλος μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη ενός σχεδίου ανθεκτικότητας πρέπει να περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, ξεκινώντας από ρυθμιστικούς φορείς και φορείς χάραξης πολιτικής.
Στους κόλπους της Διεθνούς CIGRE το ζήτημα της ανθεκτικότητας αποτελεί αντικείμενο τα τελευταία χρόνια πολλών συνεδρίων, συμποσίων, επιτροπών
μελέτης και ομάδων εργασίας. Στα πλαίσια αυτά η επιτροπή μελέτης C4 το
2017 σχημάτισε την ομάδα εργασίας WG C4.47 με τίτλο ‘Power System Resilience’, αποτελούμενη από ειδικούς 19 χωρών, και με στόχο τον ορισμό της ανθεκτικότητας στα ΣΗΕ. Οι αναφορές [5] και [6] αποτελούν πορίσματα της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας. Επίσης η επιτροπή μελέτης C6 [7], έχει σχηματίσει τις ομάδες εργασίας WG C6.43 (battery energy storage systems), WG
C6/C1.33 (multi-energy system), WG C6/C2.34 (deploying and exploiting DER
flexibility), WG C6.35 (DER aggregation) με στόχο να δοθεί έμφαση σε ζητήματα ενσωμάτωσης των διεσπαρμένων και ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών
σε συνδυασμό με λήψη μέτρων που αφορούν την ανθεκτικότητα. Το Συμπόσιο
της CIGRE που διεξάγεται τον Απρίλιο 2022 στο Κιότο της Ιαπωνίας περιλαμβάνει ως προτιμώμενο θέμα την ανθεκτικότητα υπό τον τίτλο ‘Driving towards an enhanced system reliability, security and resiliency’ [8]. Στην 49η Σύνοδο της CIGRE στο Παρίσι τον Αύγουστο 2022, το πρώτο προτιμώμενο θέμα
της επιτροπής μελέτης C1 είναι το ‘System transition resilience & asset management response’, ενώ το τρίτο προτιμώμενο θέμα της επιτροπής μελέτης
C6 είναι το ‘Aggregated DER for enhancing resilience, reliability and energy security of distribution systems’ [9].
Η CIGRE, στα πλαίσια των πρόσφατων Τεχνικών Εγχειριδίων, παρουσιάζει σημαντική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα η ομάδα εργασίας CIGRE WG B2.54 στο
Τεχνικό Εγχειρίδιο TB 598 [10] ασχολήθηκε με τις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου αναφορικά με πιθανά σενάρια έκθεσης σε κίνδυνο του δικτύου
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εναέριων γραμμών μεταφοράς σε σημαντικές κλιματικές αλλαγές. Επίσης η
ομάδα εργασίας CIGRE WG C2.21 στο Τεχνικό Εγχειρίδιο TB 608 [11] παρουσίασε τα βασικά ευρήματα από πρόσφατες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και
περιστατικά μεγάλων διαταραχών, εστιάζοντας στις κύριες αιτίες και τις πιθανές λύσεις για την πρόληψη της εμφάνισης, τον μετριασμό και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αναφορικά με τα περιστατικά αυτών.
Ειδικότερα στα πλαίσια του Συμβουλίου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης της CIGRE (South East European Region of CIGRE, SEERC) με το θέμα αυτό έχουν οργανωθεί δύο σχετικές ημερίδες, η πρώτη το 2018 στην Ρώμη και η δεύτερη με
διαδικτυακή μορφή το 2021, όπου παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες και
οι εξελίξεις σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης γύρω από το ζήτημα αυτό.
Η εργασία [12] βασίζεται στα αποτελέσματα της ημερίδας του 2018.
Στα πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Επιτροπής Λειτουργίας Συστήματος του
ENTSO-e, το Steering Group System Resilience έχει ως στόχο να παρέχει καθοδήγηση και υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας στον τομέα της ανθεκτικότητας του
συστήματος, καλύπτοντας όλες τις πτυχές που σχετίζονται με α) την ολιστική
ασφάλεια των υποδομών ζωτικής σημασίας, β) τα σχέδια ετοιμότητας κινδύνου και γ) τις μεθοδολογίες και τις διαδικασίες που πρέπει να αναπτυχθούν
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ρυθμιστικού Πλαισίου [13].
Αντίστοιχα ο E.DSO, οργανισμός ο οποίος εκπροσωπεί διαχειριστές δικτύων
διανομής στην Ευρώπη, με αφορμή την κρίση του COVID-19, αναφέρεται στην
πρόκληση αλλαγής των προτύπων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπου
οι διαχειριστές του δικτύου έπρεπε να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα της εργασίας εξ αποστάσεως, της ελάχιστης φυσικής αλληλεπίδρασης
και της συνέχισης της λειτουργίας χωρίς όμως να διακοπεί η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας [14]. Σημειώνεται ότι η πανδημία ήταν διδακτική για τις ευκ αιρίες ψηφιοποίησης του επιχειρησιακού μοντέλου, τη συλλογή και ανάλυση
δεδομένων και τον εντοπισμό κινδύνων για την ενεργειακή ασφάλεια, όπως
οι απειλές στον κυβερνοχώρο σε έναν όλο και πιο ψηφιοποιημένο τομέα διανομής και οι εξαρτήσεις από τον εφοδιασμό στο εξωτερικό.

Δίκτυα υποδομών και αλληλεξαρτήσεις
Η εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα, εξαρτάται άμεσα από τη καλή και συνεχή λειτουργία των δικτύων τεχνικών υποδομών που την υποστηρίζουν. Πέρα από το ηλεκτρικό δίκτυο, η αδιάλειπτη λειτουργία και των άλλων δικτύων, όπως της ύδρευσης, του φυσικού αερίου,
των τηλεπικοινωνιών και των μεταφορών, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την
ομαλή καθημερινότητά της κοινωνίας.
Παρά το γεγονός ότι τα δίκτυα αυτά αποτελούν διακριτές οντότητες με ξεχωριστές φυσικές και διοικητικές δομές, οι δυσλειτουργίες ή οι διακοπές στη λειτουργία του ενός έχουν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις, σε μικρό ή μεγαλύτερο
βαθμό, στη λειτουργία του άλλου. Οι αλληλεξαρτήσεις αυτές μεταξύ των διαφόρων δικτύων καταγράφονται εκτενώς στη διεθνή βιβλιογραφία [6], ενώ οι
αλληλεξαρτήσεις της λειτουργίας των δικτύων ηλεκτρισμού με άλλα δίκτυα
συνοψίζονται στον Πίνακα 1.
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Πίνακας 1. Αλληλεξαρτήσεις μεταξύ υποδομών

Επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργίας των
ΣΗΕ από δυσλειτουργίες άλλων υποδομών όπως :
Φυσικό Αέριο
Άμεσες στην επάρκεια,
έμμεσες στις τιμές
Τηλεπικοινωνίες
Άμεσες στα Κέντρα Ελέγχου, SCADA κλπ.

Ύδρευση
Μεταφορές

Μικρές π.χ. στη ψύξη
θερμικών μονάδων
Μικρές π.χ. αδυναμία
μετακινήσεων προσωπικού

Επιπτώσεις από δυσλειτουργίες των ΣΗΕ στην ομαλή λειτουργία άλλων υποδομών όπως :
Μέτριες π.χ. αδυναμία τροφοδότησης συμπιεστών
Άμεσες π.χ. αδυναμία ηλεκτρικής τροφοδότησης σε τηλεφωνικά κέντρα, αναμεταδότες κλπ
Μέτριες π.χ. αδυναμία άντλησης
Μεγάλες στα μέσα σταθερής
τροχιάς, μικρές στις λοιπές

Φυσικό Αέριο
Τηλεπικοινωνίες

Ύδρευση
Μεταφορές

Πηγές διαταραχών, κίνδυνοι, ακραία συμβάντα
Τα ΣΗΕ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες υποδομές, αν όχι τη σημαντικότερη, της σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας. Με τις τρέχουσες και τις
μελλοντικές εξελίξεις, η καλή λειτουργία των ΣΗΕ καθίσταται ολοένα και πιο
κρίσιμη. Στο παρελθόν η διακοπή παροχής ηλεκτρισμού γινόταν αισθητή από
τον απλό χρήστη ως η αδυναμία κάλυψης των φορτίων, για παράδειγμα έσβηναν τα φώτα. Σήμερα ο καταναλωτής μπορεί να είναι ταυτόχρονα και παραγωγός (consumer - prosumer) και επομένως η διακοπή λειτουργίας του
συστήματος οδηγεί και σε αδυναμία διοχέτευσης της παραγωγής του. Επίσης
η λειτουργία άλλων κρίσιμων συστημάτων και υποδομών, όπως π.χ. συστήματα φυσικού αερίου, τραίνων, τηλεπικοινωνιών, υδροδότησης κλπ. εξαρτώνται σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό από την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής
ενέργειας. Προφανώς η λειτουργία των ΣΗΕ υπόκειται σε διαταραχές από διάφορα αίτια που προκαλούν διακοπές τροφοδότησης των καταναλωτών μικρής ή μεγάλης έκτασης. Ο σχεδιασμός της ανάπτυξης και της λειτουργίας
είναι τέτοιος, ώστε, με δεδομένες παραδοχές διαταραχών, η κατάσταση λειτουργίας και η πιθανότητα διακοπών τροφοδότησης να παραμένουν μέσα σε
αποδεκτά επίπεδα. Ακραία όμως φαινόμενα, πέρα από τα συνήθως αναμενόμενα, που οφείλονται σε εξωτερικούς αλλά ενίοτε και σε εσωτερικούς παράγοντες, μπορεί να διαταράξουν τη κανονική λειτουργία με δραματικές επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση των χρηστών.
Οι αντοχές των ΣΗΕ μπορεί να επηρεαστούν σημαντικά στις παρακάτω περιπτώσεις:
Ακραία φυσικά φαινόμενα, όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πλημμύρες
τυφώνες, χιονοθύελλες, παγετοί, πυρκαγιές, σεισμοί κλπ. Πολλά από αυτά εμφανίζονται όλο και συχνότερα τις τελευταίες δεκαετίες για λόγους που αποδίδονται στη κλιματική αλλαγή. Οι τροπικές καταιγίδες Katrina και Harvey, που
έπληξαν τις νοτιοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ τον Αύγουστο του 2005 και
2017 αντίστοιχα, αναφέρονται συχνά στη βιβλιογραφία σαν παραδείγματα ακραίων τέτοιων φαινομένων με δραματικές επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες, που οδήγησαν μεταξύ άλλων και σε πολυήμερες διακοπές της ηλεκτρικής
παροχής σε μεγάλη έκταση. Πρόσφατη όμως είναι η εμπειρία και στη χώρα
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μας από τις χιονοκαταιγίδες τους τελευταίες χειμώνες 2021-2022. Στο παρελθόν ο παγετός σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους στη περιοχή πλησίον της
Πάρνηθας τον Μάρτιο του 1998 οδήγησαν σε πτώση πυλώνων 400kV και εκτεταμένες διακοπές στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν ενδεχομένως να τύχουν μέσο-βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης
δίνοντας τη δυνατότητα κάποιας προετοιμασίας. Άλλα όμως φυσικά φαινόμενα, όπως είναι οι σεισμοί, συμβαίνουν χωρίς καμία ή με ελάχιστη δυνατότητα πρόβλεψης. Παράδειγμα αποτελεί ο σεισμός της Πάρνηθας τον Σεπτέμβριο 1999, που οδήγησε σε κατάρρευση εξοπλισμού και ικριωμάτων σε δύο
κέντρα υπέρ-υψηλής τάσεως στην Αττική με άμεσες επιπτώσεις στην ηλεκτροδότηση [15].

Εικόνα 1. Ζημιές στο δίκτυο διανομής από πυρκαγιές

Εικόνα 2. Το ΚΥΤ Αχαρνών μετά το μεγάλο σεισμό
Σεπτεμβρίου 1999 [15]

Ακραίες διαταραχές στο ηλεκτρικό σύστημα έχουν συμβεί ακόμη και από άλλα
φυσικά φαινόμενα, όπως ηλιακές εκρήξεις και γεωμαγνητικές θύελλες με επιπτώσεις στη λειτουργία των διατάξεων προστασίας, των διατάξεων συγχρονισμού, μετρήσεων, φασικών αποκλίσεων (PMU) κλπ. Ένα τέτοιο συμβάν καταγράφεται τον Μάρτιο 1989 στον ανατολικό Καναδά λόγω γεωμαγνητικής καταιγίδας που προκλήθηκε από ηλιακή έκρηξη. H ηλεκτρομαγνητική επίδραση
επάγει επιφανειακά ρεύματα στη επιφάνεια της γης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λόγω της χαμηλής αγωγιμότητας του εδάφους της περιοχής, αναπτύχθηκαν ισχυρές αρμονικές ρεύματος στις γραμμές μεταφοράς με αποτέλεσμα
διαδοχικές διακοπές του συστήματος μεταφοράς 735kV από ανεπιθύμητη λειτουργία της προστασίας, που οδήγησαν σε εκτεταμένες και πολύωρες διακοπές [16].
Κακόβουλες ενέργειες, όπως κυβερνοεπιθέσεις ή και τρομοκρατικές ενέργειες που μπορούν να διαταράξουν την λειτουργία στα τοπικά ή εθνικά κέντρα
ελέγχου, εργοστάσια, υποσταθμούς κλπ. Τα συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η Πληροφορική και οι Τηλεπικοινωνίες παίζουν όλο και σημαντικότερο ρόλο στη καλή λειτουργία των ΣΗΕ. Κακόβουλες ενέργειες που προκαλούνται από ιούς Η/Υ μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τα συστήματα αυτά. Για
παράδειγμα στη βιβλιογραφία αναφέρεται ένας αγνώστου προέλευσης ιός
που στοχεύει κυρίως συστήματα SCADA και PLC. Η ομάδα εργασίας CIGRE WG
B5-D2.46 στο Τεχνικό Εγχειρίδιο TB 603 [17] επικεντρώνεται στους τύπους
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επιθέσεων που ξεκινούν από τον κυβερνοχώρο και τις πιθανές συνέπειες και
τα αντίμετρα που ενδιαφέρουν τους μηχανικούς προστασίας και ελέγχου.
Εσωτερικά αίτια και ανθρώπινα σφάλματα, όπως κακή σχεδίαση, ελλιπής
συντήρηση εξοπλισμού, παλαιότητα εξοπλισμού, μπορούν να προκαλέσουν
μεγάλης έκτασης διακοπές. Επίσης η αδυναμία εκτίμησης μίας τρέχουσας κατάστασης λόγω ανθρωπίνου σφάλματος μπορεί να έχει τεράστιες επιπτώσεις
που ξεφεύγουν τοπικών ορίων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανωμαλία
της 4ης Νοεμβρίου 2006 που προκλήθηκε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ηπειρωτική Διασύνδεση από κακή εκτίμηση της κατάστασης κατά τη διάρκεια χειρισμών ρουτίνας (έγινε προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας ΓΜ υπέρ-υψηλής τάσεως κατά τη διέλευση κρουαζιερόπλοιου από κανάλι) στο Γερμανικό σύστημα. Η διαταραχή οδήγησε σε πολύωρες διακοπές σε 10 εκατομμύρια χρήστες ιδίως σε Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία και Ισπανία και στο λειτουργικό διαχωρισμό του διασυνδεμένου Ευρωπαϊκού Συστήματος σε τρία
τμήματα με μεγάλες αποκλίσεις στη συχνότητα [18].
Συμπερασματικά τα ΣΗΕ υπόκεινται σε συνήθεις διαταραχές που οδηγούν σε
διακοπές τροφοδοσίας που περιορίζονται σε αποδεκτά επίπεδα. Ακραία όμως φαινόμενα και συμβάντα, που οφείλονται σε εξωτερικά ή και σε εσωτερικά αίτια, δοκιμάζουν τις αντοχές τους και οδηγούν σε μεγάλης έκτασης ή/και
μεγάλης διάρκειας διακοπές λειτουργίας. Φυσικά ακραία φαινόμενα εμφανίζονται όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια για λόγους που αποδίδονται
στη κλιματική αλλαγή. Καθώς η λειτουργία του συστήματος εξαρτάται όλο και
περισσότερα από τη χρήση Η/Υ, τηλεπικοινωνιών κλπ., εξωτερικά αίτια από
κακόβουλες ενέργειες μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ σοβαρά τέτοια περιστατικά. Επίσης καθώς η χρήση του συστήματος εξελίσσεται και διαφοροποιείται, π.χ. διασπαρμένη παραγωγή, χρήστες που είναι ταυτόχρονα καταναλωτές και παραγωγοί, ηλεκτροκίνηση κλπ., οι συνέπειες τέτοιων συμβάντων
γίνονται όλο και πιο αισθητές.

Ορισμός και Χαρακτηριστικά της ανθεκτικότητας στα
ΣΗΕ
Ο σχεδιασμός της ανάπτυξης και ο προγραμματισμός λειτουργίας των ΣΗΕ γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο διαταραχών με στόχο την όσο δυνατόν μικρότερη επίπτωση στους χρήστες. Για παράδειγμα από τότε που άρχισαν να αναπτύσσονται τα ηλεκτρικά δίκτυα εφαρμόζεται το κριτήριο ασφάλειας Ν-1, δηλαδή σε περίπτωση απώλειας ενός στοιχείου του συστήματος να
μην υπάρχει καμία επίπτωση στην λειτουργία του. Εδώ και δεκαετίες, από
τότε που εγκαταστάθηκαν Η/Υ στα Κέντρα Ελέγχου των ΣΗΕ, χρησιμοποιούνται κατάλληλα προγράμματα ανάλυσης ενδεχομένων σε πραγματικό χρόνο
για να εξετάζουν πλήθος πιθανών διαταραχών (απλές Ν-1 ή και πολλαπλές Ν2, Ν-x κλπ.) και ενημερώνονται οι λειτουργοί του συστήματος για τις συνέπειες (υπερφορτίσεις, υπερτάσεις, υποτάσεις κλπ.), ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα.
Παράλληλα και καθώς προχώρησε η ανάπτυξη των συστημάτων και των διασυνδέσεων ο προγραμματισμός της ανάπτυξης γίνεται με βάση σενάρια διαταραχών με συγκεκριμένες υποθέσεις και παραδοχές ως προς την πιθανότητα
να συμβούν, έτσι ώστε η κατάσταση λειτουργίας και οι τυχόν διακοπές σε
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τέτοια ενδεχόμενα να διατηρούνται σε αποδεκτά επίπεδα. Η αξιοπιστία συνεπώς του συστήματος με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αποτέλεσε βασική παράμετρο για το σχεδιασμό λειτουργίας και ανάπτυξής του. Από τη σκοπιά του
καταναλωτή η αξιοπιστία του συστήματος γίνεται αντιληπτή ως η δυνατότητα
παροχής αδιάλειπτης ηλεκτρικής ενέργειας ή έστω οι όποιες διακοπές να είναι
εντός αποδεκτών ορίων σε διάρκεια και σε έκταση. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), διασπαρμένης
παραγωγής, αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτροκίνησης, η έννοια
της αξιοπιστίας διευρύνεται. Ένας σύγχρονος ορισμός της αποδίδεται από την
ομάδα εργασίας της CIGRE WG C1.27 ως ‘Το μέτρο της ικανότητας του ηλεκτρικού συστήματος να παραδίδει την ηλεκτρική ενέργεια σε όλα τα σημεία
κατανάλωσης και να παραλαμβάνει ηλεκτρική ενέργεια από όλα τα σημεία
παραγωγής εντός αποδεκτών κριτηρίων ποιότητας και στις επιθυμητές ποσότητες’ [19].
Όπως αναπτύχθηκε πιο πάνω, ακραία συμβάντα μπορεί να οδηγήσουν το ηλεκτρικό σύστημα σε ιδιαίτερα δυσχερείς καταστάσεις και εκτεταμένες διακοπές πέρα από αυτές που τυχόν είχαν προβλεφθεί κατά τον σχεδιασμό του με
βάση κριτήρια αξιοπιστίας. Τέτοιες καταστάσεις είναι συχνότερες λόγω της
κλιματικής αλλαγής, αλλά και οι επιπτώσεις είναι σοβαρότερες λόγω της πολυπλοκότερης λειτουργίας στις σημερινές συνθήκες.
Κατά συνέπεια εισάγεται η έννοια της ανθεκτικότητας που περιλαμβάνει την
ικανότητα ενός συστήματος όχι μόνο να ανθίσταται σε επιβαρυντικές καταστάσεις, αλλά και να επανακάμπτει ή να επανέρχεται στη προηγούμενη κατάσταση, έστω και μερικώς. Η ανθεκτικότητα έρχεται να προσθέσει μια νέα διάσταση στη διαχείριση ενός συστήματος, με σκοπό να οδηγηθούν οι ηλεκτρικές
επιχειρήσεις και οι ρυθμιστικές αρχές σε επενδύσεις και δραστηριότητες που
θα ενισχύσουν και θα βελτιώσουν την αντοχή του συστήματος σε εξαιρετικά
ακραία συμβάντα και διαταραχές, που χαρακτηρίζονται από μικρή ή σπάνια
πιθανότητα εμφάνισης, αλλά έχουν εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις (High
Impact Low Frequency, HILF). Στο χώρου του ηλεκτρισμού αναφέρονται διάφοροι ορισμοί από διαφορετικούς φορείς, κοινό χαρακτηριστικό των οποίων
είναι ο προσδιορισμός της ανθεκτικότητας ως η ικανότητα ενός ΣΗΕ να περιορίζει την δυσλειτουργία του σε σπάνιες και ακραίες διαταραχές και να ανακάμπτει ταχέως μετά από τέτοια συμβάντα. Η κύρια διαφορά μεταξύ αξιοπιστίας και ανθεκτικότητας μπορεί να συνοψιστεί στο ότι η ανθεκτικότητα καλύπτει ακόμα και τα ενδεχόμενα που αντιστοιχούν σε πολύ μικρή πιθανότητα,
αλλά οδηγούν σε ακραίες διαταραχές [4].
Η CIGRE στα πλαίσια της δραστηριότητας της Επιτροπής Μελέτης SC4 ενεργοποίησε την ομάδα εργασίας C4.47 [5,6] με σκοπό την διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου ορισμού της ανθεκτικότητας, κατάλληλου για τις ανάγκες του ηλεκτρικού συστήματος και κατέληξε στην εννοιολογική προσέγγιση που θα
πρέπει:
• να περιλαμβάνει την ενδελεχή θεώρηση και αξιολόγηση της απόκρισης
του συστήματος σε διαταραχές, όχι μόνο αναφορικά με την ‘κατάρρευση’ υπό τέτοιες συνθήκες, αλλά και με τη συμπεριφορά του κατά
την φάση της αποκατάστασης, περιλαμβάνοντας επίσης και τα μέτρα
που απαιτούνται προληπτικά ώστε να βελτιωθεί η απόδοση του
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• να υποστηρίζει τον προσδιορισμό και τη σχεδίαση πρακτικών, μέτρων
και δράσεων για τη βελτίωση της απόκρισης του συστήματος μετά από
ακραία συμβάντα που προκαλούνται από εξαιρετικά δυσμενή καιρικά
φαινόμενα, κακόβουλες δράσεις, κυβερνοεπιθέσεις κλπ. με επαναξιολόγηση σχετικών καταστάσεων του παρελθόντος
Ως εκ τούτου ο ορισμός της ανθεκτικότητας ενός ΣΗΕ διαμορφώθηκε ως ‘Η
ικανότητά αυτού να περιορίζει την έκταση, τη σοβαρότητα και την διάρκεια
της υποβάθμισής του μετά από ένα ακραίο συμβάν. Τούτο επιτυγχάνεται
μέσω ενός συνόλου καθοριστικών μέτρων και δράσεων που ενεργοποιούνται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ακραία φαινόμενα και περιλαμβάνουν την Πρόβλεψη, την Προετοιμασία, την Απορρόφηση, την Διατήρηση
των Κρίσιμων Λειτουργιών, την Γρήγορη Επαναφορά και τέλος την Προσαρμογή, συμπεριλαμβάνοντας και τα Διδάγματα για το Μέλλον’.
Οι πρακτικές διαδικασίες και τα στάδια για την επίτευξη μεγάλης ανθεκτικότητας εξειδικεύονται ως ακολούθως:
• Η “πρόβλεψη”, στάδιο κατά το οποίο αξιολογούνται προβλέψεις για
συμβάντα που μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες και διαμορφώνονται σχετικά σενάρια.
• Η “προετοιμασία”, διαδικασία κατά την οποία αναλύονται και αξιολογούνται τα συμπεράσματα της ‘πρόβλεψης’ με στόχο τη διαμόρφωση
συγκεκριμένων μέτρων.
• Η “απορρόφηση” της διαταραχής, στάδιο κατά το οποίο το σύστημα
πρέπει να απορροφήσει ένα μέρος των επιπτώσεων ακραίων συμβάντων ελαχιστοποιώντας τις συνέπειες.
• Η “διατήρηση των κρίσιμων λειτουργιών”, που αφορά την διατήρηση
κρίσιμων λειτουργιών σε περιορισμένο αλλά αποδεκτό επίπεδο. Για
παράδειγμα την δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης εφεδρικού εξοπλισμού, όπως φορητές γεννήτριες, μονάδες αδιάλειπτης παροχής και
άλλα.
• Η “γρήγορη επαναφορά”, διαδικασία που αφορά την ανταπόκριση στο
αρχικό συμβάν, ώστε να περιορισθούν και να μειωθούν οι συνέπειες
με έμφαση στα κρίσιμα φορτία.
• Η “προσαρμογή” και εκμάθηση μετά από ανάλυση συμβάντων ακραίων
διαταραχών. Περιλαμβάνει βελτίωση και αναμόρφωση στρατηγικών
του σχεδιασμού, της λειτουργίας και της συντήρησης με βάση τα μαθήματα και τις εμπειρίες του παρελθόντος.
Τα προηγούμενα στάδια αναφορικά με την εξέλιξη της ανθεκτικότητας σχηματοποιούνται στην Εικόνα 3. Στον κατακόρυφο άξονα του σχήματος καταγράφεται το επίπεδο της ανθεκτικότητας του συστήματος, ενώ στον οριζόντιο
ο χρόνος πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το συμβάν. Κατά το στάδιο της πρόβλεψης και αναμονής, καθώς και κατά το στάδιο της προετοιμασίας, το επίπεδο της ανθεκτικότητας βελτιώνεται. Μετά το συμβάν το επίπεδο ανθεκτικότητας μειώνεται, αλλά διατηρούνται κάποιες κρίσιμες λειτουργίες ή οδηγείται
σε κατάρρευση, στη συνέχεια αρχίζει η αποκατάσταση της λειτουργίας με την
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ολοκλήρωση της οποίας τα επίπεδα ανθεκτικότητας επανέρχονται στην προ
του σφάλματος κατάσταση. Μετά το συμβάν και εφόσον ακολουθεί το στάδιο
της προσαρμογής και εκμάθησης, το επίπεδο βελτιώνεται.

Εικόνα 3. Το τραπεζοειδές της ανθεκτικότητας με βάση τον ορισμό της CIGRE [6]

Αναφορικά με τη ‘μέτρηση’ της ανθεκτικότητας αναφέρονται στη βιβλιογραφία διάφορες προσεγγίσεις. Σε μία απλουστευμένη διατύπωση η ‘απώλεια
της ανθεκτικότητας’ μπορεί να εκφραστεί και να μετρηθεί ως η εκτιμώμενη
μείωση της ποιότητας λειτουργίας ενός ΣΗΕ από την αρχή του ακραίου συμβάντος μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας του [6].

Γενικές Αρχές Βελτίωσης της Ανθεκτικότητας
Όπως αναλύθηκε προηγουμένως, τα αίτια που δοκιμάζουν την ανθεκτικότητα
των ΣΗΕ είναι ποικίλα, δηλαδή φυσικά αίτια, κακόβουλες ενέργειες, ανθρώπινα σφάλματα, και αφορούν διάφορα τμήματα του συστήματος, όπως Γραμμές Μεταφοράς, Δίκτυα Διανομής, Υποσταθμούς, καθώς και γενικευμένες
διαταραχές.
Στη βιβλιογραφία υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές σε διαφορετικά συμβάντα με προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης. Λόγω όμως της πολυμορφίας
του θέματος δεν είναι δυνατόν να προταθεί μία ομοιογενής προσέγγιση που
να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων. Άλλωστε σκοπός του παρόντος
είναι η γενικευμένη προσέγγιση του θέματος και όχι η καταγραφή μέτρων για
την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων. Πιο κάτω περιγράφονται συνοπτικά
ορισμένα γενικευμένα μέτρα και προσεγγίσεις αναφορικά με τη βελτίωση της
Ανθεκτικότητας, όπως περιλαμβάνονται στη βιβλιογραφία [4]:
• Διαμόρφωση Κωδίκων και Προτύπων για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας. Είναι σκόπιμο να αναγνωρίζονται οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες κάθε συστήματος και υποσυστήματος, π.χ. σε συγκεκριμένες
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γεωγραφικές περιοχές είναι αυξημένοι οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις
πυρκαγιάς, σε άλλες οι κίνδυνοι θυελλωδών ανέμων, παγετού, σεισμών κλπ.
• Βελτίωση και ανάπτυξη μοντέλων μέσο – μακροπρόθεσμης πρόβλεψης καιρού. Το θέμα αυτό είναι άμεσα συνυφασμένο με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια και αποδίδονται στη κλιματική αλλαγή.
• Επόπτευση της κατάστασης μετά από ένα ακραίο συμβάν σε πραγματικό χρόνο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει η εκτίμηση της κατάστασης, των συνεπειών και της έκτασης της καταστροφής κατά τον χρόνο
που το συμβάν είναι σε εξέλιξη και αμέσως μετά. Είναι φανερό ότι
τούτο επιτρέπει την ταχύτερη έναρξη των διαδικασιών αποκατάστασης. Η βελτίωση των συστημάτων επικοινωνίας, καθώς και του κεντρικού και περιφερειακού ελέγχου, είναι ασφαλώς προς τη σωστή κατεύθυνση. Η ευρεία χρήση ευφυών μετρητών (smart metering) δίνει μια
άμεση εικόνα της περιοχής, όπου υπάρχει διακοπή τροφοδότησης σε
επίπεδο μέσης ή χαμηλής τάσης. Η διαθεσιμότητα άλλων μέσων εποπτείας (ελικόπτερα, drones) δίνει μια άμεση εικόνα της έκτασης της φυσικής καταστροφής και της κατάστασης των οδών πρόσβασης, που θα
επιτρέψει τη ταχύτερη διέλευση των συνεργείων αποκατάστασης.
• Βελτίωση των τεχνολογιών και των διαδικασιών που επιτρέπουν καλύτερο συντονισμό. Μία μεγάλη πρόκληση μετά από τέτοια συμβάντα
είναι ο συντονισμός των δραστηριοτήτων συνεργείων που ενεργούν για
την αποκατάσταση και επανατροφοδότηση. Το άνοιγμα των δρόμων
και η κοπή των δέντρων που έχουν πέσει προηγούνται της δυνατότητας
επέμβασης των συνεργείων διανομής και μεταφοράς. Βελτίωση των
τεχνικών μέσων και των διαδικασιών επικοινωνίας και συντονισμού μεταξύ διαφορετικών φορέων, όπως αστυνομίας, πυροσβεστικής, συνεργείων δήμων και περιφέρειας με τους υπεύθυνους του ηλεκτρικού
συστήματος είναι απαραίτητη.
• Βελτίωση εργαλείων επιτήρησης εξοπλισμού και ανάλυσης του Συστήματος. Εδώ περιλαμβάνονται η εποπτεία και επιτήρηση εξοπλισμού, ώστε να προβλεφθούν ενδεχόμενες αστοχίες εξοπλισμού, και η
ανάλυση θεμάτων δυναμικής και μεταβατικής ευστάθειας και ταλαντώσεων χαμηλής συχνότητας κλπ., που μπορεί να οδηγήσουν σε εκτεταμένες διαταραχές.
• Βελτίωση διαδικασιών και εργαλείων για τη ταχύτερη απόκριση σε
διαταραχές. Με την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, τα περισσότερα
των οποίων συνδέονται στο σύστημα μέσω ηλεκτρονικών ισχύος, η
στρεφόμενη μάζα (αδράνεια) του συστήματος μειώνεται. Το γεγονός
αυτό σε περιπτώσεις διαταραχής στο ισοζύγιο παραγωγής-φορτίου οδηγεί σε ταχείες μεταβολές της συχνότητας (υποσυχνότητα, υπερσυχνότητα) με κίνδυνο αλυσιδωτής απόρριψης μονάδων ή φορτίου και
ενδεχόμενο μερικό ή ολικό blackout. Είναι φανερό ότι ο σχεδιασμός
απόρριψης φορτίου σε υποσυχνότητα θα πρέπει διαρκώς να επικαιροποιείται. Επίσης πρέπει να αξιοποιούνται περαιτέρω οι δυνατότητες
των μοντέρνων ηλεκτρονικών ισχύος ώστε να μεταβάλλουν ταχύτατα

ΠΥΛΩΝΕΣ N°2 | 42022

E.E. CIGRE © CIGRE Greece NC

PYLONS N°2 | 42022

21

την παρεχόμενη ισχύ στο σύστημα, έχοντας βέβαια σαν απαραίτητη
προϋπόθεση την διατήρηση περιθωρίων εφεδρικής ισχύος. Κάτι τέτοιο μπορεί να αντισταθμίσει την μείωση της στρεφόμενης μάζας του
συστήματος.
• Βελτίωση της επικοινωνίας και του συντονισμού μεταξύ των κέντρων
ελέγχου Μεταφοράς και Διανομής. Τα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας σε
επίπεδο μεταφοράς (ΚΕΕ) δεν ασκούν έλεγχο στα αντίστοιχα Κέντρα
Ελέγχου Δικτύων Διανομής (ΚΕΔΔ) και αντίστροφα. Παραδοσιακά τα
πρώτα ρυθμίζουν το ισοζύγιο παραγωγής και φορτίου μέσω του AGC
(Automatic Generation Control) επιτηρώντας την παραγωγή των μονάδων που εγχέουν ισχύ στην υψηλή τάση και την ροή ισχύος στις διασυνδέσεις. Η τροφοδοσία των φορτίων, των τάσεων και της τοπολογίας
του συστήματος διανομής γίνεται από τα αντίστοιχα κέντρα διανομής.
Όπως εξελίσσεται η τεχνολογία με την αύξηση της διείσδυσης παραγωγής από ΑΠΕ σε επίπεδα μέσης και χαμηλής τάσης, ο παραδοσιακός
αυτός τρόπος εποπτείας και ελέγχου δεν θα είναι πλέον επαρκής. Τα
ΚΕΕ θα πρέπει να έχουν πληροφορία σε πραγματικό χρόνο από τα αντίστοιχα ΚΕΔΔ όσον αφορά την παραγόμενη εκεί ηλεκτρική ισχύ και αντίστροφα τα ΚΕΔΔ θα πρέπει να γνωρίζουν τη τρέχουσα κατάσταση
του ισοζυγίου παραγωγής και φορτίου σε επίπεδο μεταφοράς, ώστε να
γίνονται αντιληπτές οι σχετικές ανάγκες. Η βελτίωση επομένως της επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των Κέντρων Ελέγχου
Μεταφοράς και Διανομής καθίσταται πλέον απαραίτητη.

Επίλογος
Διάφορα ακραία φυσικά φαινόμενα, αλλά και κάποιες ανθρωπογενείς δράσεις, μπορεί να επηρεάσουν σε σοβαρό βαθμό την λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανθεκτικότητα του συστήματος είναι ένας νέος
σχετικά όρος και ταυτόχρονα μια πολυδιάστατη και δυναμική έννοια. Σχετίζεται με την ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών για τη βελτίωση της ικανότητας
του συστήματος, ώστε αυτό να προβλέπει τις κρίσιμες καταστάσεις, να προετοιμάζεται για αυτές, να απορροφά τις επιπτώσεις των κινδύνων, να αποτρέπει την επιδείνωση της λειτουργίας με στόχο την αποφυγή της πλήρους κατάρρευσης και να ανακάμπτει.
Στην εργασία αυτή έγινε αναφορά στις δραστηριότητες Διεθνών Οργανισμών
σχετικά με την ανθεκτικότητα, παρουσιάστηκαν σε αδρές γραμμές τα τεχνικά
δίκτυα και τα συστήματα και οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ τους, ορίστηκαν οι
πηγές διαταραχών, οι κίνδυνοι και τα ακραία συμβάντα και δόθηκαν ορισμοί
της αξιοπιστίας και της ανθεκτικότητας στα ΣΗΕ. Τέλος παρουσιάστηκαν συνοπτικά ορισμένα γενικευμένα μέτρα και προσεγγίσεις αναφορικά με τη βελτίωση της ανθεκτικότητας.
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Αφιέρωμα: Αβεβαιότητα, Ασφάλεια, Ανθεκτικότητα

Αντιμετώπιση αβεβαιοτήτων και εξασφάλιση
ανθεκτικότητας των ΣΗΕ στο δρόμο για την
Ενεργειακή Μετάβαση
των Μιχάλη Καρυστιανού και Γιάννη Καμπούρη

Τα ηλεκτρικά συστήματα μπροστά στην ενεργειακή
μετάβαση
Η συνεχής και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι καθοριστικός
παράγοντας για την ευημερία των σύγχρονων κοινωνιών και αποτελεί προαπαιτούμενο για την ομαλή ανάπτυξη όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων
υποστηρίζοντας βασικές ανάγκες της καθημερινής μας ζωής αλλά και μια
σειρά κρίσιμων υπηρεσιών από την υγειονομική περίθαλψη και τις μεταφορές, έως τις επικοινωνίες, τις εμπορικές συναλλαγές και τις τραπεζικές υπηρεσίες. Είναι κοινός τόπος ότι η εξασφάλιση ασφαλούς και αξιόπιστης παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας είναι υψίστης σημασίας για τη ζωή τον 21 ο αιώνα.
Στη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών, το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας
αυξήθηκε από περίπου 12% σε 20% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας∙ εκτιμάται ότι η τάση αυτή θα επιταχυνθεί και υπό την προϋπόθεση υιοθέτησης πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης η ηλεκτρική ενέργεια (σύμφωνα με το
Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας - ΔΟΕ) θα μπορούσε να ξεπεράσει το πετρέλαιο
ως κύρια πηγή ενέργειας έως το 2040 1. Σε όλα τα σενάρια που προβλέπει ο
ΔΟΕ η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 50%
σε μόλις 20 χρόνια (βλ. Σχήμα 1). Στο μέλλον, η ηλεκτρική ενέργεια αναμένεται
να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στη θέρμανση, την ψύξη και τις μεταφορές αλλά και σε πολλούς ψηφιακά ολοκληρωμένους τομείς (όπως οι επικοινωνίες, η ψηφιακή οικονομία, η υγειονομική περίθαλψη). Η συνεχώς αυξανόμενη κρισιμότητα της ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία των σύγχρονων
οικονομιών, αυξάνει αντίστοιχα την ανάγκη για ασφαλή και συνεχή παροχή.
Στην περίοδο που διανύουμε ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας υφίσταται
θεμελιώδεις αλλαγές και συνεχιζόμενους πολλαπλούς μετασχηματισμούς και
έρχεται αντιμέτωπος με μια σειρά νέων προκλήσεων: απαλλαγή από τα ορυκτά καύσιμα με την ταχεία ανάπτυξη των μεταβλητών ανανεώσιμων πηγώ ν
ενέργειας (ΑΠΕ)2, ψηφιοποίηση των συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου, διαχείριση ακραίων καιρικών φαινομένων λόγω της διαφαινόμενης

1
2

IEA, Power systems in transition, Challenges and opportunities ahead for electricity security, 2020

Μεταβλητές ΑΠΕ: με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στις «μη κατανεμόμενες» (non dispatchable) μονάδες παραγωγής από ΑΠΕ (Αιολικοί σταθμοί, Φ/Β σταθμοί, ΥΗΣ συνεχούς ροής, κ.α.)
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κλιματικής αλλαγής. Τα κάθετα ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούσαν σχετικά μικρό αριθμό από θερμοηλεκτρικές μονάδες μεγάλης ισχύος μετασχηματίζονται σε αγορές με συμμετοχή μεγάλου
πλήθος μονάδων παραγωγής διαφόρων μεγεθών, πολλές από τις οποίες χρησιμοποιούν μεταβλητούς ανανεώσιμους πόρους. Στο πλαίσιο αυτό η ενσωμάτωση και χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών αυξάνεται εκθετικά παρέχοντας
νέες ευκαιρίες στη διαχείριση αυτών των περίπλοκων συστημάτων, με τίμημα
όμως την έκθεση σε κυβερνοαπειλές.

Σχήμα 1 Εξέλιξη μεριδίων παγκόσμιας τελικής ενεργειακής κατανάλωσης στα σενάρια υιοθέτησης βιώσιμων πολιτικών3

Η λήψη μέτρων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής επιτάσσει την προσαρμογή των υποδομών των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της. Η πραγματικότητα που διαμορφώνεται απαιτεί μια ευρύτερη και περιεκτική προσέγγιση όσον αφορά την ασφάλεια παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας: για την επιτυχή ενεργειακή μετάβαση απαιτείται ο συνδυασμός δράσεων με στόχο τη μεγιστοποίηση του βαθμού βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ασφάλειας των ηλεκτρικών συστημάτων, τη
διατήρηση της ευρωστίας και ενίσχυση της ανθεκτικότητας (resilience) των ηλεκτρικών συστημάτων.

Μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες
Η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυξήθηκε σημαντικά την περασμένη δεκαετία∙ ο ρυθμός διείσδυσης των ΑΠΕ αναμένεται να επιταχυνθεί
καθώς οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί και τα αιολικά πάρκα σταδιακά εξελίσσονται στους φθηνότερους ενεργειακούς πόρους για την παραγωγή ηλεκτρικής
3
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ενέργειας, ενώ παράλληλα συμβάλλουν δραστικά στην επίτευξη των στόχων
για την κλιματική αλλαγή.
Η ταχεία ανάπτυξη των μεταβλητών ανανεώσιμων πηγών μπορεί υπό προϋποθέσεις να συμβάλει στο μετριασμό των όποιων ανησυχιών σχετικά με την
ασφάλεια εφοδιασμού (που βασίζεται στα παραδοσιακά καύσιμα). Μια τέτοια εξέλιξη όμως, λόγω της έντονης στοχαστικότητας και μεταβλητότητας
των ΑΠΕ, θα απαιτήσει την ανάπτυξη πόρων ευελιξίας στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να είναι δυνατή η συνεχής διατήρηση του ισοζυγίου
παραγωγής – φορτίου. Δεδομένου ότι σταδιακά αποσύρονται οι συμβατικοί
σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, οι οποίοι παρέχουν σε σημαντικό βαθμό την αναγκαία ευελιξία σήμερα, οι λύσεις αναζητούνται κυρίως στην ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, που περιλαμβάνουν, πέρα από τις μεγάλες υδροηλεκτρικές μονάδες, συστήματα συσσωρευτών. Η ανάπτυξη νέων
διασυνοριακών διασυνδέσεων αποτελεί επίσης ένα σημαντικό βήμα για την
αύξηση της διείσδυσης των μεταβλητών ΑΠΕ. Τέλος, μια άλλη ενδιαφέρουσα
προοπτική που θα επιτρέψει την αύξηση της διείσδυσης των μεταβλητών ΑΠΕ
είναι η χρήση τους για την παραγωγή εναλλακτικών μη ρυπογόνων καυσίμων
(με ιδιαίτερη έμφαση στο υδρογόνο).
Από την άλλη πλευρά, ο εξηλεκτρισμός περαιτέρω χρήσεων θα αυξήσει τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια ενώ η ψηφιοποίηση αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να έχουν πιο ενεργό ρόλο στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών είναι το πρώτο μεγάλο βήμα
στην κατεύθυνση αυτή. Η συμμετοχή της ζήτησης στην αγορά μπορεί επίσης
να αποτελέσει έναν επιπλέον και ιδιαίτερα σημαντικό πόρο ευελιξίας.
Στο τοπίο που διαμορφώνεται, το παραδοσιακό θεσμικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της ασφάλειας τροφοδότησης δεν θα επαρκεί. Σε επίπεδο αγοράς,
Ρυθμιστικών Αρχών και Διαχειριστών απαιτούνται μεταρρυθμίσεις για τη δίκαιη ανταμοιβή όλων των μορφών ευελιξίας καθώς και προσεκτικές εκτιμήσεις επάρκειας και αξιολόγησης των επιπτώσεων των σχεδίων απόσυρσης των
συμβατικών πηγών παραγωγής ενέργειας.
Διατήρηση της αξιοπιστίας και επάρκειας του συστήματος ενόψει της μεγαλύτερης διακύμανσης της προσφοράς και της ζήτησης απαιτεί έγκαιρες επενδύσεις σε δίκτυα και ευέλικτους πόρους (κυρίως μέσα αποθήκευσης). Η ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων απαιτεί τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό έχοντας ως δεδομένο τους μεγάλους χρόνους κατασκευής και την συχνή αντιμετώπιση ζητημάτων αποδοχής τους από το ευρύ κοινό. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η επαναπροσέγγιση του βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού των ηλεκτρικών συστημάτων με νέα εργαλεία που θα ενσωματώνουν
προηγμένες αναλύσεις που θα αξιολογούν την συνεισφορά από όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες στην παροχή της απαιτούμενης επάρκειας και ευελιξίας.
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Μεταβλητές ανανεώσιμες πηγές και ο ρόλος του φυσικού αερίου
Αναμένεται ότι έως το 2040, ποσοστό μεγαλύτερο από 60% της παραγόμενης
ηλεκτρικής ενέργειας θα καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές έναντι ποσοστού 27% κατά το έτος 2019 4 (βλ. Σχήμα 2). Η στοχαστική φύση των ανανεώσιμων πηγών εισάγει αβεβαιότητες που απαιτούν συνεχή παρακολούθηση
και διαχείριση. Εκτός από την αποθήκευση, η ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής
νοημοσύνης και τα προηγμένα συστήματα πρόβλεψης μπορούν επίσης να
βοηθήσουν στη διαχείριση της μεταβλητότητας.

Σχήμα 2 Εκτιμώμενη εξέλιξη ποσοστού ανανεώσιμων πηγών στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή4

Έως και μερικούς μήνες πριν (και ιδιαίτερα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες
Πολιτείες), η στρατηγική που είχε προκριθεί προέβλεπε τη διατήρηση μεταβατικά θερμικών μονάδων με καύσιμο φυσικό αέριο. Υπήρξαν βεβαίως και αντίθετες απόψεις που εξέφρασαν ανησυχίες σχετιζόμενες με την ασφάλεια εφοδιασμού δεδομένου ότι η παραγωγή φυσικού αερίου στην Ευρώπη μειώνεται διαρκώς, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερη και εντονότερη εξάρτηση
από εξωτερικές πηγές, με όχι πάντα προβλέψιμη συμπεριφορά. Η εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία εντείνει τον σκεπτικισμό αυτό και η συζήτηση περί των
“μεταβατικών καυσίμων” επανέρχεται στο προσκήνιο.
Σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που θα διατηρηθούν μεταβατικά για την εξασφάλιση επάρκειας και ευελιξίας θα είναι πολύ
4
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κρίσιμος για μια μακρά περίοδο. Η εξασφάλιση μεταβατικών καυσίμων για
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι ζωτικής σημασίας για την κάλυψη της ζήτησης και ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής (σε ακραίες καιρικές συνθήκες που παρουσιάζουν πλέον μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης).
Στην προοπτική της επικράτησης των στοχαστικών ΑΠΕ, θεμελιώδη μεγέθη
που χαρακτηρίζουν τα ηλεκτρικά συστήματα και διαδραματίζουν κρίσιμο
ρόλο για την ομαλή λειτουργία τους, όπως η αδράνεια των στρεφόμενων μηχανών, μεταβάλλονται σημαντικά θέτοντας στο προσκήνιο την ανάγκη αξιολόγησης των επιπτώσεων και έγκαιρης λήψης μέτρων αντιμετώπισης.

Εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση και επέκταση δικτύων, γήρανση
υποδομών
Η διάρκεια ζωής των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι πεπερασμένη και η ανακαίνιση υφιστάμενων ή η κατασκευή νέων γραμμών συνεπάγεται μεγάλο οικονομικό κόστος και απαιτεί μεγάλους χρόνους υλοποίησης. Ταυτόχρονα, υπάρχει συνεχής ανάγκη επέκτασης των δικτύων και αύξησης της ικανότητας μεταφοράς τους για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε
απομακρυσμένες περιοχές με πλούσιο ανανεώσιμο δυναμικό (π.χ. υπεράκτια
αιολικά πάρκα – off-shore wind farms).
Ένα μεγάλο πλήθος υφιστάμενων υποδομών των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας έχουν σχεδιαστεί και εγκατασταθεί πριν από δεκαετίες. Σε συνθήκες
αυξημένης πίεσης, όπως είναι αναμενόμενο, τα στοιχεία αυτά παρουσιάζουν
μεγαλύτερα ποσοστά αστοχίας έναντι του νεότερου εξοπλισμού, γεγονός που
υποβαθμίζει την ικανότητα του δικτύου να ανταπεξέρχεται με επιτυχία σε απροσδόκητες διαταραχές.
Παράλληλα, η γήρανση του εξοπλισμού επιβάλλει την τακτική (δαπανηρή) συντήρησή τους και ενέργειες αντικατάστασης, προκειμένου να λειτουργούν αξιόπιστα. Αυτές οι ενέργειες ωστόσο, προγραμματίζονται δύσκολα δεδομένης
της μεγάλης γεωγραφικής διασποράς των στοιχείων του συστήματος, αλλά
και της ανάγκης διατήρησης της λειτουργικότητάς του που περιορίζει τα περιθώρια για να τεθούν εκτός λειτουργίας. Ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας
βρίσκεται αντιμέτωπος με τη βασική πρόκληση της γήρανσης των υποδομών,
οι οποίες πρέπει να ανανεωθούν για την επίτευξη ενός ανθεκτικού και βιώσιμου συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

Ψηφιοποίηση - Απειλή κυβερνοεπιθέσεων
Η ψηφιοποίηση προσφέρει πολλά οφέλη για τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας στο δρόμο για την ενεργειακή μετάβαση. Ταυτόχρονα όμως αυξάνεται
η πιθανότητα κυβερνοεπιθέσεων. Η απειλή κυβερνοεπιθέσεων στα ηλεκτρικά
συστήματα αξιολογείται πλέον ως σημαντική απειλή καθώς μια επιτυχημένη
κυβερνοεπίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει την απώλεια του ελέγχου σε συσκευές και διαδικασίες, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
Αν και η πλήρης πρόληψη των κυβερνοεπιθέσεων δεν είναι δυνατή, τα ηλεκτρικά συστήματα απαιτείται να σχεδιαστούν ώστε να γίνουν πιο ανθεκτικά
από πλευράς κυβερνοασφάλειας προκειμένου να αντέχουν, να
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προσαρμόζονται και να ανακάμπτουν γρήγορα από περιστατικά και επιθέσεις
διατηρώντας παράλληλα τη συνέχεια λειτουργίας των υποδομών ζωτικής σημασίας.

Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, απροσδόκητα γεγονότα, συχνές
διακοπές
Τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας δέχονται αυξανόμενη πίεση από την κλιματική αλλαγή με τις ακραίες καιρικές συνθήκες να εξελίσσονται ως η πλέον
κοινή αιτία εκτεταμένων διακοπών. Συχνότερη εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, ακραία και μεταβλητά μοτίβα βροχοπτώσεων, αύξηση της στάθμης της
θάλασσας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα αποτελούν ήδη σημαντική πρόκληση για την ασφάλεια παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας, αυξάνοντας την
πιθανότητα εκδήλωσης διαταραχών και απροσδόκητων γεγονότων λόγω του
κλίματος όπως γραφικά αποτυπώνεται στο Σχήμα 3, όπου περιλαμβάνονται
παραδείγματα από πρόσφατα γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Αντίστοιχα παραδείγματα έχουμε βιώσει στη χώρα μας με πλέον πρόσφατα τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος κατά τις χειμερινές περιόδους 2020-2022 λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Σχήμα 3 Πρόσφατα παραδείγματα ακραίων γεγονότων (M: χρήστες χωρίς ρεύμα σε εκατομμύρια) 5

Πέρα από τις καταστροφικές βλάβες εξοπλισμού, η κλιματική αλλαγή έχει αντίκτυπο στην αποδοτικότητα και διαθεσιμότητα των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων τόσο των θερμικών όσο και των ΑΠΕ. Οι νέες
κλιματικές συνθήκες μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερης έντασης βλάβες

5

N. Bhusal, M. Abdelmalak, M. Kamruzzaman, M. Benidris, “Power System Resilience: Current Practices, Challenges, and Future Directions”, IEEE Access,2020, 8: 18064-18086.
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στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη/θέρμανση σε πολλές χώρες.

Ανθεκτικότητα και ηλεκτρικά συστήματα
Αν και η συζήτηση για τον ορισμό της ανθεκτικότητας στα ηλεκτρικά συστήματα δεν έχει τελειώσει και υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τον
ορισμό της7, υπάρχει ωστόσο κοινή αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών της ανθεκτικότητας:
• Ευρωστία – Στιβαρότητα (robustness)
• Πλεονασματικότητα (redudancy)
• Επινοητικότητα (resourcefulness),
• Ταχεία ανάκαμψη (rapid recovery)
• Προσαρμοστικότητα (adaptability)
Η στιβαρότητα σχετίζεται με την ικανότητα αντοχής και παραμονής σε λειτουργία μετά από απρόβλεπτα γεγονότα υψηλού αντίκτυπου και χαμηλής πιθανότητας. Η πλεονασματικότητα αφορά στην σχεδίαση ανάπτυξης και λειτουργίας του συστήματος με σκοπό την διασφάλιση της συνέχειας των υπηρεσιών σε περίπτωση εκδήλωσης συμβάντος. Η επινοητικότητα συνδέεται
πρωτίστως με τον ανθρώπινο παράγοντα και αφορά την ικανότητα επιδέξιας
διαχείρισης καταστάσεων κρίσης μέσω ορθών και έξυπνων επιλογών και την
ιεράρχηση των δράσεων. Ταχεία ανάκαμψη είναι η ικανότητα του συστήματος
να επιστρέψει γρήγορα στην κανονική του λειτουργία μετά από την εκδήλωση
μιας κρίσης, ενώ προσαρμοστικότητα είναι η ικανότητα μάθησης από προηγούμενα γεγονότα με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και εργαλείων.
Συμπερασματικά, ένα ανθεκτικό ηλεκτρικό σύστημα θα πρέπει να έχει πολύπλευρες δυνατότητες: να είναι «έξυπνο» για να προβλέψει το γεγονός πριν
συμβεί, ικανό να αποφύγει το συμβάν και να αποτρέψει τις επιπτώσεις του
κινδύνου ή την ελαχιστοποίηση των ζημιών λόγω του ανέφικτου της αποφυγής όλων των επικίνδυνων συμβάντων. Μετά το συμβάν, το σύστημα θα πρέπει να έχει δυνατότητα επαναδιαμόρφωσης με διαθεσιμότητα υλικών πόρων
και επαρκές ανθρώπινο δυναμικό για την ταχεία αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών στο επίπεδο πριν από την καταστροφή. Τέλος, το σύστημα θα πρέπει αξιολογώντας τις εμπειρίες διαχείρισης των συμβάντων να
εξελίσσεται και να προσαρμόζεται συνεχώς και να ενισχύσει περαιτέρω τις
μελλοντικές δυνατότητές του.

Ενίσχυση ανθεκτικότητας (Σχεδιασμός – Λειτουργία)
Οι στρατηγικές ενίσχυσης της ανθεκτικότητας ταξινομούνται σε μεθόδους που
βασίζονται στον προγραμματισμό – σχεδιασμό (planning-based) και σε μεθόδους που βασίζονται στην επιχειρησιακή λειτουργία (operation-based). Οι μέθοδοι που βασίζονται στον προγραμματισμό επικεντρώνονται στην κατάρτιση
προγραμμάτων επέκτασης των δικτύων με σκοπό την ενίσχυση σε βάθος των
συστημάτων μεταφοράς και διανομής έναντι μελλοντικών ακραίων γεγονότων, ενώ οι μέθοδοι που βασίζονται στην λειτουργία αναπτύσσουν
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στρατηγικές που βασίζονται στη βελτιστοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων
στοιχείων υποδομής έναντι αστοχιών και ακραίων καιρικών συνθηκών.
Πίνακας 1 Μέθοδοι και μέτρα ενίσχυσης ανθεκτικότητας

Μέτρα στο επίπεδο προγραμματισμού
− Υπογειοποίηση εναέριων γραμμών μεταφοράς και διανομής
− Κατασκευή νέων γραμμών ως εναλλακτικών διαδρόμων μεταφοράς
− Μετατόπιση εγκαταστάσεων και αλλαγή
διαδρομής γραμμών
− Αναβάθμιση δομών στήριξης Η/Μ εξοπλισμού με ισχυρότερα υλικά
− Ανύψωση Υποσταθμών και εγκαταστάσεων
και τοποθέτηση υδρατοφραγμάτων σε περιοχές επιρρεπείς σε πλημμύρες
− Εγκατάσταση εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών
− Ενίσχυση της διαχείρισης βλάστησης (κλάδεμα δέντρων κλπ.)
− Ανάπτυξη πρωτοκόλλων για την κρυπτογραφημένη επικοινωνία κρίσιμων δεδομένων
− Βέλτιστος σχεδιασμός για την εγκατάσταση
συστημάτων αποθήκευσης, διακοπτικών
στοιχείων (για διαχωρισμό του συστήματος) και μονάδων εκκίνησης black-start

Μέτρα στο επίπεδο λειτουργίας
− Αναδιαμόρφωση δικτύου
− Συστήματα ακριβούς πρόγνωσης καιρού
− Προηγμένα συστήματα προστασίας και αποκεντρωμένου ελέγχου
− Συντονισμός ενεργειών αποκατάστασης
(συνεργεία επισκευής)
− Διαθεσιμότητα φορητών γεννητριών έκτακτης ανάγκης
− Διαχείριση ζήτησης
− Συστήματα εκτίμησηs και αξιολόγησης κινδύνων και πρόβλεψης καταστροφών
− Συστήματα επιτήρησης και απεικόνισης
κατάστασης εξοπλισμού
− Συστήματα απόκρισης εκτάκτου ανάγκης
(απόρριψη φορτίου)

Τα μέτρα ενίσχυσης των δικτύων είναι αποδοτικά ως προς την ανθεκτικότητα
του συστήματος αλλά απαιτούν σημαντικές επενδύσεις και χρόνο ενώ τα μέτρα επιχειρησιακής λειτουργίας παρέχουν γρήγορες και οικονομικές λύσεις
για την μείωση των επιπτώσεων των ανεπιθύμητων συμβάντων στα δίκτυα
ηλεκτρικής ενέργειας. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι μια στρατηγική βελτίωσης που είναι αποτελεσματική σε ένα συγκεκριμένο γεγονός μπορεί να έχει
αρνητικό αντίκτυπο σε ένα άλλο συμβάν. Για παράδειγμα, η υπογειοποίηση
των εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ενισχύει την ανθεκτικότητα των υποδομών δικτύου στις θύελλες και στις φωτιές αλλά μπορεί
να προκαλέσει καθυστέρηση αποκατάστασης σε περίπτωση πλημμύρας ή σεισμού λόγω δυσκολίας στον εντοπισμό του σφάλματος και αποκατάστασης της
βλάβης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στο Ελληνικό Σύστημα αποτελεί η καταστροφή σε εγκαταστάσεις υπογείων καλωδίων 400 kV στην Εύβοια κατά τη
διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων το καλοκαίρι του 2020 στην περιοχή
της Χαλκίδας με πολύ μεγάλο χρόνο αποκατάστασης. Για το λόγο αυτό για τη
λήψη αποφάσεων για την εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης της ανθεκτικότητας
των συστημάτων απαιτείται να λαμβάνονται υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του δικτύου και η διατήρηση ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων τύπων μέτρων. Κοινές πρακτικές και τεχνικές για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος συνοψίζονται στον Πίνακα 1.
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Επίδραση μεγάλης
Συστήματος

διείσδυσης

ΑΠΕ

στην

ανθεκτικότητα

του

Η υψηλή διείσδυση των ΑΠΕ μπορεί να επιδεινώσει την ανθεκτικότητα των
συστημάτων ισχύος και ιδιαίτερα την ικανότητά τους να αντέχουν σε διαταραχές. Αυτό σχετίζεται κυρίως με την αδρανειακή απόκριση για τη διατήρηση
της ευστάθειας των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης η μεγάλη
διείσδυση των ΑΠΕ οδηγεί σε αύξηση της τρωτότητας από φυσικά αίτια δεδομένης της μεγαλύτερης έκθεσης των μονάδων ΑΠΕ στις ακραίες καιρικές συνθήκες έναντι των συμβατικών σταθμών παραγωγής. Για παράδειγμα τα υπεράκτια Αιολικά Πάρκα είναι ευάλωτα σε καταιγίδες, ενώ η άπνοια όπως και οι
πολύ υψηλές ταχύτητες ανέμου ή η παρατεταμένη έλλειψη ηλιοφάνειας αποτελούν καιρικά φαινόμενα που μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της παραγωγής των μεταβλητών ΑΠΕ.
Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να διερευνηθεί και να αναλυθούν οι επιπτώσεις του, είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των τεχνολογιών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο μετατροπείς AC/DC με αποτέλεσμα αρνητικές επιδράσεις στην ποιότητα ισχύος, λόγω
εισαγωγής αρμονικών. Το ζήτημα αυτό είναι θεμελιώδες για τη μελλοντική ανάπτυξη καθώς επηρεάζει τόσο την πλευρά της παραγωγής όσο και την κατανάλωση.

Ευστάθεια συχνότητας, αδράνεια και μεγάλες
διαταραχές στο Ευρωπαϊκό Σύστημα
Οι εμπειρίες από το πρόσφατο παρελθόν (όπως ο διαχωρισμός (split) του ηλεκτρικού συστήματος της Ιταλίας το Σεπτέμβριο του 20036, ο διαχωρισμός
του Ευρωπαϊκού Συστήματος σε τρία τμήματα το Νοέμβριο του 2006 7 και ο
διαχωρισμός Ανατολικού-Δυτικού συστήματος τον Ιανουάριο του 2021 8) επιβεβαίωσαν ότι η πιθανότητα εμφάνισης πολύ σοβαρών διαταραχών που οδηγούν το διασυνδεδεμένο σύστημα στα όρια της ευστάθειάς του και ενέχουν
τον κίνδυνο σβέσεων μεγάλης κλίμακας (black/brown out), είναι υπαρκτή.
Τα Πανευρωπαϊκά Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης (TYNDP) που συνθέτει ο
οργανισμός των Ευρωπαίων Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ENTSOE) αποτυπώνουν τις τάσεις με τις οποίες εξελίσσεται το Ευρωπαϊκό σύστημα
ηλεκτρικής ενέργειας: περισσότερες ΑΠΕ σε όλα τα επίπεδα τάσης, περισσότεροι πόροι που βασίζονται σε μετατροπείς (είτε σε συνδέσεις παραγωγής είτε
σε συνδέσεις HVDC), πολύ μεταβλητό μείγμα παραγωγής, μειωμένα επίπεδα
αδράνειας συστήματος και επίσης μεγάλες και εξαιρετικά μεταβλητές ροές ισχύος. Αυτός ο συνδυασμός, μεταξύ άλλων, οδηγεί τις προκλήσεις αναφορικά
με την ευστάθεια συχνότητας να γίνονται ολοένα και πιο κρίσιμες, ακόμη και

6

UCTE, “FINAL REPORT of the Investigation Committee on the 28 September 2003 Blackout in Italy”

7

UCTE, “System Disturbance on 4 November 2006”, Final Report

8

System separation in the Continental Europe Synchronous Area on 8 January 2021, https://www.entsoe.eu/news/2021/01/26/system-separation-in-the-continental-europe-synchronous-area-on-8january-2021-2nd-update/
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για το επίπεδο μια μεγάλης διασυνδεδεμένης περιοχής όπως είναι η σύγχρονη
περιοχή του Ευρωπαϊκού Συστήματος (Continental Europe, CE).

Σχήμα 4 Ο διαχωρισμός του Ευρωπαϊκού Συστήματος σε τρία υποσυστήματα το 20069

Πρόσφατες δημοσιεύσεις από τον ENTSO-E10 εστιάζουν στις ανάγκες του συστήματος σε συνθήκες υψηλής διείσδυσης μονάδων παραγωγής που βασίζονται σε μετατροπείς (inverter-based generation). Σε αυτό το πλαίσιο αναγνωρίζονται οι ανάγκες για ικανότητα αντοχής σε μεγάλους ρυθμούς μεταβολής
συχνότητας (Rate Of Change Of Frequency, ROCOF) καθώς επίσης την ανάγκη
για μετατροπείς με ικανότητα διαμόρφωσης δικτύου (Grid Forming Converters) που αποτελo;yn μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία.
Σε περίπτωση εκδήλωσης συνηθισμένων διαταραχών που οδηγούν σε απώλεια παραγωγής δεν αναμένονται μεγάλοι ρυθμοί μεταβολής συχνότητας,
ούτε σημαντικές απόλυτες μεταβολές συχνότητας στη σύγχρονη περιοχή τους
Ευρωπαϊκού Συστήματος. Ωστόσο σε περιπτώσεις σοβαρών συμβάντων (όπως ο διαχωρισμός του ενιαίου συστήματος σε δύο ή περισσότερα υποσυστήματα), η εμφάνιση μεγάλής αναντιστοιχίας μεταξύ παραγωγής και φορτίου σε
συνδυασμό με χαμηλή αδράνεια του συστήματος θα έχει σαν αποτέλεσμα την
εμφάνιση μεγάλων ρυθμών μεταβολής συχνότητας.

9

UCTE, “System Disturbance on 4 November 2006”, Final Report

10

“High Penetration of Power Electronic Interfaced Power Sources and the Potential Contribution of
Grid Forming Converters” - ENTSO-E Technical Group on High Penetration of Power Electronic Interfaced Power Sources, 2019
“Grid Forming Capabilities: Towards System Level Integration” - ENTSO-E position paper, 2021
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Στη σύγχρονη περιοχή CE, ο διαχωρισμός του συστήματος είναι το πλέον κρίσιμο γεγονός που σχετίζεται με την ευστάθεια συχνότητας και για το λόγο
αυτό κατατάσσεται στα γεγονότα που πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα σχέδια άμυνας (Defense Plans) του συστήματος. Όμως οι υψηλές τιμές ρυθμών
μεταβολής της συχνότητας εγείρουν κινδύνους για την αποτελεσματικότητα
των σχεδίων αντιμετώπισης. Υψηλά RΟCΟF μειώνουν τον διαθέσιμο χρόνο για
την ανάληψη των απαραίτητων ενεργειών εξισορρόπησης ή/και την ανάληψη
διορθωτικών ενεργειών έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τα σχέδια άμυνας του
συστήματος, οδηγώντας σε ασταθή συμπεριφορά που μπορεί να καταλήξει
έως και σε μερική ή γενική σβέση επιμέρους περιοχών.
Η πρόκληση που τίθεται από τα φαινόμενα διαχωρισμού των συστημάτων δεν
μπορεί να επιλυθεί με μεμονωμένες ενέργειες σε εθνικό επίπεδο. Απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες από όλους τους ευρωπαϊκούς Διαχειριστές
για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των μέτρων. Στην κατεύθυνση
αυτή οι Διαχειριστές οφείλουν να δρουν προληπτικά και να συνεργάζονται με
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την εφαρμογή των βέλτιστων τεχνικοοικονομικών λύσεων στο δρόμο για τη μετάβαση του ενεργειακού συστήματος.
Σύμφωνα με μελέτη του ENTSO-E11, αρχικές τιμές RΟCΟF μετά την εκδήλωση
συμβάντος μεγαλύτερες από 1 Hz/s θεωρούνται μη διαχειρίσιμες καθώς επιδρούν αρνητικά στην αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων από τα αμυντικά σχέδια ενεργειών που στοχεύουν στην σταθεροποίηση του δικτύου.
Κάτω από τέτοιες συνθήκες, τα διαθέσιμα μέσα εξισορρόπησης δεν είναι αρκετά γρήγορα για να αποκαταστήσουν το ισοζύγιο ενεργού ισχύος του συστήματος πριν η συχνότητα φτάσει σε επίπεδα, όπου το μεγαλύτερο μέρος της
παραγωγής αποσυνδέεται με αποτέλεσμα το σύστημα να οδηγείται σε ολική
σβέση (black-out).
Στη μελέτη του ENTSO-E υπολογίστηκε για μια σειρά σεναρίων (με χρονικό ορίζοντα από το 2025 έως το 2040) το θεωρητικό ποσό πρόσθετης αδράνειας
που είναι απαραίτητο για τον περιορισμό του RΟCΟF σε τιμές μικρότερες του
1 Hz/s. Η αδράνεια περιλαμβάνει την κινητική ενέργεια των σύγχρονων γεννητριών και συγχρόνων αντισταθμιστών καθώς και τη συμβολή συσκευών που
βασίζονται σε μετατροπείς με δυνατότητα διαμόρφωσης δικτύου. Τα
αποτελέσματα φαίνονται γραφικά στο Σχήμα 5.

11

“Inertia and Rate of Change of Frequency (RoCoF) – Version 17” - ENTSO-E (2020-12-16)
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Σχήμα 5 Πρόσθετη κινητική ενέργεια που απαιτείται για να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά συμβάντα διαχωρισμού συστήματος στη σύγχρονη περιοχή CE12

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της απαιτούμενης αδράνειας, αυτό αντιστοιχεί σε εγκατάσταση νέων συμβατικών σταθμών παραγωγής (θεωρώντας
τυπική σταθερά αδράνειας 5 sec) συνολικής ισχύος 100 GW το 2025 και 500
GW το 2040 αντίστοιχα .
Εν κατακλείδι, το ζήτημα ανθεκτικότητας και ασφάλειας των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας στο νέο τοπίο με την προσδοκώμενη μεγάλη διείσδυση
ΑΠΕ (οι οποίες παρουσιάζουν πολύ μεγάλες αβεβαιότητες), αποτελεί τον κρισιμότερο ίσως παράγοντα για τη διατήρηση της ασφάλειας τροφοδοσίας με
ηλεκτρική ενέργεια στο μέλλον.

12

ENTSO-E, “Frequency Stability in Long-Term Scenarios and Relevant Requirements”, Project Team Inertia, November 2021.
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SPECIAL ISSUE: Uncertainty, Security, Resilience

Towards cyber-physical security for the electric
power system
by

Efthymios Karangelos
Montefiore Institute - University of Liège

Louis Wehenkel
Montefiore Institute - University of Liège

The cyber-physical electric power system
The continuous operation of large-scale electric power systems is a most complex achievement integrating technical, economical and organizational considerations. In addition to a well-functioning physical infrastructure (generators,
transformers, lines, substations, etc.) it relies on a well-functioning cyber infrastructure, consisting of both hardware (sensors, smart meters, digital protection and control devices, communication routers and switches, data storage
servers, etc.) and software (market clearing algorithms, supervisory control
and data acquisition systems, billing and settlement tools, home energy management tools, etc.). Such hardware and software is embedded within all physical domains and hierarchical zones of the system, so as to enable their interoperability across several functional layers, as depicted by Figure 1.

Figure 1 The Smart Grid Architecture Model (Smart Grid Coordination Group 2012)
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The essential functionalities of cyber infrastructure
While the term Smart Grid became popular at the start of the 21st century, the
planning, operation and control of the electric power system has long ago been
facilitated by Information, Communication and Operational Technologies (ICT
and OT respectively). Indeed, metering, control, communication and computational solutions were already in place well before the end of 20 th century to
achieve both technical reliability and economic efficiency, indicatively:
• The Energy Management System/Supervisory Control and Data Acquisition (EMS/SCADA) providing the transmission-level control center with
key functionalities such as state-estimation, contingency analysis, automatic generation/voltage control and remote generation dispatching.
• The Substation Automation System (SAS) providing functionalities of
data acquisition, remote and local control at the substation level (and
connected assets) by combining Remote Terminal Units (RTUs) for communication, Programmable Logical Controllers (PLCs) for rule-based
control implementation, Protection Relays to operate circuit breakers,
Metering and Monitoring Devices as well as local Human Machine Interfaces (HMIs).
• The Generation Management System (GMS), providing functionalities to
monitor, control and optimize the performance of power generation assets while also interfacing with the electricity market.
• Advanced Metering Infrastructure (AMI), providing measurements of
the end-consumer demand to electric utilities and pricing information
to end-consumers in finer temporal resolution, allowing both to optimize their engagements with the electricity market.
• System Protection Schemes (SPS), automatically triggering predetermined control actions to preserve the system stability and integrity,
upon detecting the fulfilment of a specific condition in terms of measured electrical variables.

The low-carbon transition will be digitally-enabled
In the present times, electric power systems are undergoing a fundamental
transformation to keep up with the modern environmental, economic and
technical developments. The combined effect of such developments will be
pushing the physical infrastructure closer to its limits, and the foreseen transformation can only be completed with enhanced support from the cyber infrastructure. The future electric power system will be shaped by environmental,
economic and technical considerations and enabled by an evolving cyber infrastructure.
On the environmental front, the ambition to mitigate climate change through
the decarbonization of the energy sector is translated in concrete goals concerning electric power systems and more broadly the sourcing of energy to facilitate societal activity. These goals combine into major technical challenges
as future electric power systems shall operate with a larger share of renewable
generation while simultaneously carrying a larger share of the overall energy
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supply. Tackling the natural variability, stochasticity and dispersed nature of
renewable electricity generation with advanced forecasting techniques, exploiting more data and stronger computational resources, can only be achieved
at a certain extent. It would have to be combined with a wider adoption of
automated SPS to combat the increased variability of the generation sub-system by responding automatically to the detection of undesirable/insecure system states 13, faster and more efficient security analysis tools to maintain operator situational awareness as well as advanced decision-making aids to navigate the power system under lower visibility. At the same time, whilst aiming
to mitigate climate change, the system remains exposed to itsadverse effects,
such as more frequent and more extreme weather events. Helping the physical
system deteriorate mildly and recover gracefully from such events (outside the
scope of day-to-day security management) also necessitates enhanced monitoring, control, communication and computation capabilities.
On the economic front, the growing penetration of volatile, zero-marginal cost
weather driven generation requires efficiently managing the implied financial
risks of various stakeholders. The main foreseeable institutional instruments to
do so are (i) the wider integration of regional electricity markets through increased interconnection capacity, (ii) bringing the market gate closure closer
to the moment of delivery and (iii) enlisting the active participation of end-consumers even at lower voltage levels. The former two options challenge the current planning and operational practices of Transmission System Operators
(TSOs) facing the mission of cooperating over larger geographical areas while
having less time to decide (and/or more uncertainty). Maintaining the same
security level seems therefore credible only by also enhancing the communication and computational tools in place towards more direct inter-TSO coordination. Further, the active participation of end-consumers in the electricity market (either at the wholesale level by means of aggregators, or through novel
market structures at the level of energy communities) brings forward the issue
of revamping the cyber infrastructure for active distribution network management. Further, extending the coordination between TSOs and Distribution System Operators (DSOs) for the provision of ancillary services, reserve and balancing products requires additional ICT infrastructure both for the aggregation
of the products and services available downstream from the distribution feeder
and for the efficient operation of these (novel) markets.
On the technical front, the existing physical infrastructure is ageing whilst new
technologies are evolving towards maturity. The ageing of the physical infrastructure brings more relevance to advanced computational solutions for conditional-based maintenance, through the further deployment of measurement
and communications hardware, and inevitably increases the complexity of the
outage planning problem. On the other hand, the growing penetration of renewable generation resources is reducing system inertia, calling for the increased use of wide area controls and communications to coordinate the provision of fast frequency response by distributed resources (including storage
13

Indeed, with increased variability the available time to detect and react shortens and preparing eventbased controls against all possible events becomes unattainable. Response-based control offered by SPS
circumvents these challenges by automatically applying “universal” remedial actions upon detecting an
unwanted/insecure condition of the system electrical state.
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devices and flexible loads). The call for wide(r) area controls, secure and fast(er)
communications is amplified by the increasing usage of innovative transmission technologies such as High Voltage Direct Current (HVDC) interconnectors
and controllable Flexible Alternating Current Transmission Systems (FACTS). At
the same time, at the distribution-level of the system, new technologies such
as home energy management, energy storage and notably inverted-based distributed energy generation are progressively being adopted by end-users en
masse, thus significantly enlarging the scale of the electric power system cyber
infrastructure. Last but not the least, algorithmic progresses, such as the recent
advancements in Machine Learning and in its applications to power systems (L.
Duchense 2020), enlarge the possibilities for faster and more robust software
applications.

Cyber-physical threats & countermeasures
Power system security management is predominantly focused on tackling
physical threats to the electricity supply (e.g., the potential forced outages of
the physical system components). The growing reliance on the system cyber
infrastructure brings into the spotlight an additional class of threats, namely
cyber-physical threats. Cyber-physical threats are malfunctions of the cyber infrastructure adversely affecting the operation of the physical system. Most
alarmingly, in the case of cyber-physical attacks, a malicious entity may seek to
compromise the cyber infrastructure functionality with the final aim of disrupting the supply of electricity.
The potential to launch successful cyber-physical attacks against the electric
power system has been long-ago demonstrated experimentally. Back in 2007,
the Idaho National Lab (INL) successfully performed a so-called AURORA
("Avoiding Unwanted Reclosing on Rotating Apparatus") cyber-physical attack
against a diesel generator. In this attack scheme, the malicious actor takes control of the generator circuit breaker and issues a sequence of open and close
commands, in a faster timeframe than the generator protection. These commands progressively desynchronize the generator from the grid, while the reclosure of the circuit breaker when the generator is out-of-phase produces
great torque and electrical stress (Potvin 2019). As seen in a video recorded
during the INL experiment, such an attack can finally cause permanent physical
damage to the generator.

Real-life cyber-physical attack experiences
Unfortunately, the potential of a successful cyber-physical attack has also been
validated in practice. In two separate incidents, cyber-attackers have managed
to disrupt the functionality of the Ukrainian electric power system. First, in the
most significant event of December 2015, around 225000 customers suffered
an interruption of about 6 hours in the Kiev district (J.E. Sullivan 2017). This
attack targeted the local distribution network and featured an elaborate combination of social engineering to gain access, malicious software to manipulate
the system as well as attacks on communications to compromise the diagnosis
of the situation and also delay the restoration process. The cyber-attackers successfully took control of the SCADA system and remotely opened several circuit
breakers, removing distribution substations from service. The attackers also
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deprived control centers of back-up power, flooded the communication network with additional traffic and finally installed compromising software at the
field devices, making it much harder to re-energize the affected substations.
The second event took place in December 2016, and this time targeted the
Ukrainian transmission system (Slowik 2019). While it resulted in a less severe
disruption, with a reported interruption of an hour in the city of Kiev, evidence
suggests that it was designed to cause more severe physical damage to the
system infrastructure. Once again, the central step of the cyber-physical attack
was the hijacking of the SCADA system, allowing attackers to remotely control
circuit breakers and switches. Ex -post analysis revealed that the attackers also
attempted to deactivate protective relays on the transmission lines that were
disconnected from the grid during the initial attack phase. Once re-energized
by the system operators, these unprotected transmission lines could lead to a
more severe system failure. This unwanted situation has been avoided thanks
to the ability of the grid operators to manually reclose the attacked circuit
breakers in short time.
As reported by the North American Energy Reliability Corporation (NERC 2019),
the US grid also fell victim to malicious cyber-attackers in March of 2019. The
intrusion became possible due to a known vulnerability of a firewall system and
allowed the cyber-attackers to deprive the control center operators of their
situational awareness for a brief time period. This was achieved by compromising the communication between the control center and remote field devices.
Fortunately, this brief incident was mitigated without any impact on the functionality of the physical system. Finally, at the time of writing, there is still speculation whether the 2020 Indian blackout was the result of a cyber-physical
threat.

Taxonomy of cyber-physical threats
Comprehensively describing a cyber-physical threat amounts to defining the
adversary (in terms of its role and motivation), its resources (in terms of computational capabilities and knowledge of the cyber and physical infrastructure)
and its strategy (in terms of gaining & maintaining access through the cyber
infrastructure and compromising it to affect the system functionality).
Table 1 presents a standard classification of adversary roles and motivations.
Notice that this also includes so-called “careless or poorly trained employees”,
that may unwillingly behave as an adversary.

Table 1 Adversary Roles and Motivations (The Smart Grid Cybersecurity Committee 2014)

Nation States

Hackers
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State-run, well organized and financed. Use foreign service agents to
gather classified or critical information from countries viewed as hostile.
A group of individuals (e.g., hackers, crackers, trashers, and pirates)
who attack networks and systems seeking to exploit the vulnerabilities
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Terrorists/
Cyberterrorists
Organized Crime

Other Criminal Elements

Industrial Competitors

Disgruntled Employees
Careless of Poorly
Trained Employees

in operating systems or other flaws.
Individuals or groups operating domestically or internationally who represent various terrorist or extremist groups.
Coordinated criminal activities including gambling, racketeering, narcotics trafficking, and many others. An organized and well-financed
criminal organization.
Another facet of the criminal community, which is normally not well organized or financed. Normally consists of few individuals, or of one individual acting alone.
Foreign and domestic corporations operating in a competitive market
and often engaged in the illegal gathering of information from competitors or foreign governments in the form of corporate espionage.
Angry, dissatisfied individuals with the potential to inflict harm on the
smart grid network or related systems.
Users who, either through lack of training, lack of concern, or lack of attentiveness pose a threat to smart grid systems.

Defining the resources of an unknown adversary is arguably a non-trivial task.
A commonly used risk averse approach is to focus on the worst-case threat
posed by a computationally powerful and knowledgeable adversary that has
performed diligent reconnaissance. It is however well relevant to also migrate
from these worst-case assumptions and consider alternative cyber-physical
threats, differentiated by the adversary’s computational capabilities and level
of system knowledge. In fact, game-theoretic analysis of the defender vs cyberattacker interaction suggests that preparing to face a fully rational attacker
with perfect knowledge is not the best strategy for protecting the electric
power system (A. Sanjab 2016). Such a strategy leaves the system well exposed
to the alternative attack strategies launched by realistic cyber-attackers with
bounded rationality. Further, research works have shown that an adversary
does not need complete or fully correct knowledge of the power grid to launch
a successful cyber-physical attack (M. A. Rahman 2012, J. Zhang 2018). Considering realistic adversaries with imperfect information and/or limited computational resources is therefore a necessary complement to the worst-case approach for cyber-physical security (E. Karangelos 2022).
The broad spectrum of known strategies (H. He 2016) can be synthesized based
on the compromised functionality of the cyber infrastructure initiating the
threat sequence. Measurement based attack strategies compromise the integrity of information so as to induce erroneous operation of automated control
loops and/or deceive the system operators into performing erroneous actions
or missing alerts. For instance, tampering with the measurements involved in
the Area Control Error (ACE) computation can eventually destabilize the electric
power system, in AGC attacks. In so-called load redistribution attacks, the strategy is to present false load date to the system operators, provoking misguided
reactions to cause economic efficiency losses and/or physical security violations. The previously introduced Aurora attack falls in the category of control
signal based strategies while the incident of March 2019 is an example of a
data availability based strategy. In practice, as evidenced in the Ukrainian experience, realistic cyber-physical threats are most elaborate and integrate
measurement, data availability and control signal based strategies.
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Countermeasures for cyber-physical security
Countermeasures against the cyber-physical threats serve the functions of protection, detection and mitigation.
Protection counter-measures can be used at the level of individual field devices, sub-systems of the cyber-infrastructure as well as the integrated cyberphysical system. At the level of field devices, security and encryption techniques are used to protect the integrity of selected critical measurements thus
making the system immune to false data injection attacks. Selecting such critical measurements requires assessing the system vulnerability against a defined
set of credible cyber-physical threats. Firewalls are a well-established tool to
block potentially harmful incoming traffic, while the use of encryption techniques is essential for ensuring the integrity and confidentiality of the communications network (i.e., at the level of a sub-system of the cyber infrastructure).
An interesting protection countermeasure at the level of the integrated cyberphysical system consists of preserving the confidentiality of the cyber and/or
physical infrastructure properties (e.g., the topological information of the
transmission grid). Indeed, depriving potential adversaries of the information
required to design a successful cyber-physical attack strategy effectively protects the integrated system from such a threat. The concept of moving target
defense involves frequent, relatively minor adaptations of the system configuration so as to compromise the knowledge of a potential adversary.
Detection countermeasures are a necessary complement, since it is naturally
impossible to successfully protect the system from the very vast range of potential cyber-physical threats. The so-called Intrusion Detection Schemes (IDSs)
in place at the cyber infrastructure level are either signature based or anomaly
based. Signature based schemes rely on physical watermarking, i.e. injecting a
known noise on top of an input signal so as to produce a predictable output,
for verifying the integrity of communications. Anomaly based schemes monitor
the network traffic and rely on filtering techniques (and, more recently advanced Artificial Intelligence & Machine Learning tools) to identify and flag suspicious traffic patterns, suspected false and/or bad data. Further, model-based
detection can also be applied at the level of the integrated cyber-physical system. Model-based schemes rely on simulating the estimated evolution of the
physical system (e.g., near real-time, look-ahead power flow analysis) so as to
identify suspicious deviations in the data coming through the cyber sub-system.
While all aforementioned detection countermeasures are useful, detecting an
unwanted event does not stop it from compromising the cyber-physical system. At the cyber sub-system level, mitigation tools can be used to promptly
restore the integrity, confidentiality and integrity of information. Specifically,
pushback methods block incoming traffic from possibly compromised nodes of
the communication network and reconfiguration methods remove possibly
compromised network nodes. Mitigation is a most challenging task at the
cyber-physical system level especially since realistic cyber-attacks involve several stages and integrate several sub-strategies. The Rapid Attack Detection,
Isolation and Characterisation Systems (RADICS) program recently developed a
suit of new technologies, including tools for restoring the situational awareness
of control centre operators as well as for securing communications and
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coordination channels in a post-attack stage. Most interestingly, several live
field-tests were performed in the framework of this program simulating cyberphysical attack scenarios on an islanded micro-grid and developing methods
for black start recovery in post-attack.

The stage for research & development
The ongoing modernization of the electric power system, along with the recent
materialization of cyber-threats (also targeting other critical infrastructures
and societal activities), set the stage for more intensive research and development towards cyber-physical security management for electric power systems.
Addressing such research questions requires joint effort between the power
systems and computer engineering communities, to progressively develop
shared power-systems cyber-physical expertise.

Modeling for cyber-physical security
Recent research efforts have achieved considerable progress on modeling the
cyber-physical behavior of the electric power system. Merging models of the
system cyber and physical infrastructure into a centralized, integrated simulation approach is arguably a complex technical task. The alternative of co-simulation, that is coupling modular models of the different sub-systems and functions in a distributed style offers advantages both in terms of efficiency and in
terms of flexibility. Co-simulation can be leveraged to fine-tune the modeling
granularity (in terms of time, space, etc.) independently for each sub-system,
to re-use/recycle and upgrade available models of the different sub-systems,
to parallelize computations while engaging specific solvers for different computational parts and to profit from domain-specific knowledge on the different
fields. Notably, it also allows to rely on hybrid simulation architectures,
wherein mixtures of software and hardware are used to represent the interaction between the system cyber and physical infrastructure. As an example 14,
Figure 2 illustrates the functional architecture of the so-called Smart City cosimulation environment developed at the Washington State University. This
environment combines hardware of the physical and cyber systems (e.g., solar
panels, smart meters, protection relays, EMS/SCADA etc.) with software simulators of the communication network and the power grid.

14

A survey of cyber-physical electric power system co-simulation efforts can be found in (I. Zografopoulos
2021).
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Figure 2 The Smart City Test-bed Architecture (CC Sun 2018)

The evolving role of the cyber infrastructure poses further questions for research and development, at the same time as the cyber-physical modeling field
is progressing. Currently, the growing population of cyber hardware (e.g.,
power electronics inverters, smart meters) and software (e.g., battery management systems) at the end-consumer edges of the system reframes the question
of bulk power system modeling. Specifically, as “passive” distribution networks
are transforming into “active” cyber-physical sub-systems, there is a need to
revisit their equivalent modeling approaches so as to capture both their cyber
and physical behavior in an efficient and meaningful way. A similar open question can be stated at an “horizontal” level, that is when using equivalent models to represent the behavior of neighboring transmission control areas in single-TSO centric system models.

ΠΥΛΩΝΕΣ N°2 | 42022

E.E. CIGRE © CIGRE Greece NC

PYLONS N°2 | 42022

44

Cyber-physical security assessment
‘Traditional’ methods and tools for physical security assessment have been
managing the scale of the problem thanks (in part) to the favorable statistical
properties of physical failures. As per the N-1 criterion for instance, the set of
credible outages taken into consideration is a much smaller subset of the set
of system component groupings. This practice is based on the statistical confidence that the likelihood of all other discarded failures and outages is small
enough to render their expected impact negligible. Conversely, the cyber-physical threat surface is even broader and the statistical data and information necessary to reason on the relative likelihood of different threats is mostly unavailable. At the same time, non-malicious cyber-physical threats may simultaneously affect a large population of components while malicious cyber-physical
threats may be developed over several stages (from an initial disruption to further barriers compromising the ability to restore the system back to full service). There is therefore a need to tackle computational complexity in order to
be able to compute credible security indicators. Beyond the computational
complexity of using software to simulate a single instance of the cyber-physical
system operation, further research can be targeted towards developing efficient assessment methods to navigate the broad threat surface. Last but certainly not the least, meaningful criteria to translate the outcome of (massive)
simulations into usable and informative electric power system cyber-physical
security indicators need to be developed.

Cyber-physical security management
Cyber-physical security management methods and tools are presently a ‘holy
grail’ for research and development for electric power systems. One must first
notice that the current state-of-the-art approaches for physical security management (increasingly) rely on a well-functioning cyber infrastructure to provide the necessary situation awareness (through measurements, communications, data storage and computations) and to facilitate the implementation of
open-loop and closed-loop, manual and automated controls. The class of nonmalicious cyber-physical threats already challenges these approaches and it appears impossible to ensure the same level of security without the functionalities provided by the cyber infrastructure. Progress on cyber-physical threat detection techniques brings into the spotlight the question of how to operate the
electric power system once its cyber infrastructure is known to be compromised. By now, it is well understood that achieving full immunity against all
possible cyber-attacks is both technically unreachable and economically inefficient. There is however only moderate progress on finding a middle ground
between full immunity and the happy-go-lucky alternative of neglecting cyberphysical threats. While considerable research and development efforts have
already provided solutions for protecting against, detecting and mitigating specific cyber-physical threats, a holistic approach facing a spectrum of potential
alternative threats is needed in practice. It must further be compatible/combined with the current, physical-focused security management approach, in a
way that maintains at a suitable level the overall security of the electric power
system.
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The CYPRESS project
These research and development challenges form the background for the
Cyber-Physical Risk of the bulk Electric Energy Supply System (CYPRESS) research project. The CYPRESS project aims at developing novel knowledge,
methods and tools needed to help ensuring the security of supply through the
transmission grid, while accounting for the specific nature of cyber-threats and
integrating them into a coherent probabilistic risk management approach. The
project started 1 November 2020 and will last 5 years, with the support of the
Belgian Energy Transition Fund. The project consortium brings together electrical power systems and computer engineering experts from three Belgian
Universities, namely Université de Liège (also in the role of project coordinator), Katholieke Universiteit Leuven and Université Libre de Bruxelles and an industry leader in the field of IT solutions for electric power systems, Haulogy.
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Αφιέρωμα: Αβεβαιότητα, Ασφάλεια, Ανθεκτικότητα

Η Ενίσχυση της Ανθεκτικότητα Συστημάτων
Ηλεκτρικής Ενέργειας έναντι πυρκαγιών
του Νίκου Χατζηαργυρίου
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Εισαγωγή
Κατά τα τελευταία χρόνια ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες και
πυρκαγιές έχουν προκαλέσει σημαντικές διακοπές στην ηλεκτροδότηση εκτεταμένων περιοχών σε πολλές χώρες, διάρκειας μερικών ωρών έως και κάποιων εβδομάδων. Το άρθρο αυτό επικεντρώνεται στην ανθεκτικότητα των
συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας απέναντι στις πυρκαγιές. Σήμερα είναι
κοινά αποδεκτό ότι το φαινόμενο των πυρκαγιών συνδέεται άμεσα με ακραία
καιρικά φαινόμενα, αφού η έναρξη και εξέλιξη τους οφείλεται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Καθώς μάλιστα η κλιματική αλλαγή συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια η συχνότητα και η ένταση των πυρκαγιών.
Η ανθεκτικότητα του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας ορίζεται ως η «ικανότητά του να ανταπεξέρχεται σε έκτακτα γεγονότα μικρής συχνότητας αλλά καταστροφικών συνεπειών, όπως είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, και να επανέρχεται γρήγορα μετά από αυτά, προσαρμόζοντας τη δομή και λειτουργία
του ώστε να αποφεύγονται ή και να αντιμετωπίζονται επιτυχώς». Σήμερα αυτός ο ορισμός βρίσκεται υπό αναθεώρηση, καθώς τα «έκτακτα γεγονότα μικρής συχνότητας», όπως οι καταστροφικές πυρκαγιές έχουν πολλαπλασιαστεί
και τείνουν να γίνουν μέρος της «κανονικότητας». Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας συνεπάγεται την ανάπτυξη μεθόδων και μέσων που θα μπορούν να προβλέψουν ακραία γεγονότα, να αξιολογήσουν τις επιδράσεις τους και να τα αντιμετωπίσουν με επιτυχία ελαχιστοποιώντας τις συνέπειές τους. Η αναγκαιότητα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας έχει αναγνωρισθεί από πολλές επιχειρήσεις ηλεκτρισμού σε όλο τον κόσμο. Τα
προτεινόμενα μέτρα στοχεύουν στην προσαρμογή της δομής και λειτουργίας
του δικτύου ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιδράσεις μελλοντικών ακραίων
γεγονότων, τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια, αλλά και να βελτιστοποιείται
η επαναφορά του συστήματος μετά την πάροδο του φαινομένου. Τα μέτρα
διακρίνονται σε μέτρα ενίσχυσης των υποδομών (infrastructure hardening)
και σε μέτρα προσαρμογής της λειτουργίας (operational/smart measures). Τα
μέτρα ενίσχυσης σκοπεύουν να κάνουν το σύστημα λιγότερο ευάλωτο σε ακραία φαινόμενα, ενώ τα λειτουργικά μέσα, τα οποία βασίζονται κυρίως σε
ευφυή έλεγχο, αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των γεγονότων κατά την εξέλιξη τους προσαρμόζοντας τη λειτουργία του συστήματος. Η βασική φιλοσοφία τους είναι να αφήσουν το σύστημα να «λυγίσει» χωρίς να «σπάσει».
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Αυτή η εργασία παρουσιάζει εμπειρίες και μέτρα αντιμετώπισης που λαμβάνονται σε διάφορα μέρη του κόσμου που έχουν υποστεί καταστροφικές συνέπειες εκτεταμένων πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια. Τέλος, αναλύεται η συμβολή της διεσπαρμένης παραγωγής στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του
συστήματος και την μείωση του ρίσκου.

Μέτρα Ενίσχυσης της Ανθεκτικότητας έναντι
Πυρκαγιών
Οι διαχειριστές των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας προετοιμάζουν σχέδια
και εφαρμόζουν διάφορα μέτρα για να περιορίσουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής σε περιπτώσεις πυρκαγιών. Τα
σχέδια αυτά περιλαμβάνουν μέτρα πρόληψης, όπως η συντήρηση του δικτύου και η διαχείριση της βλάστησης, τη συστηματική παρακολούθηση του
καιρού, την ενίσχυση του δικτύου, την προσαρμογή της λειτουργίας του δικτύου σε έκτακτες καταστάσεις, στην υιοθέτηση προσαρμοστικών τεχνικών
προστασίας για τον εντοπισμό σφαλμάτων στη διανομή και στην χρήση ταχύτερων και πιο ευαίσθητων συστημάτων προστασίας στη μεταφορά. Στη συνέχεια, περιγράφονται ενδεικτικά κάποιες πρακτικές που εφαρμόζονται από εταιρείες ηλεκτρισμού σε περιοχές με σημαντική σχετική εμπειρία, όπως η Καλιφόρνια, η Αυστραλία και η Λατινική Αμερική (Βραζιλία και Χιλή).

Μέτρα επίγνωσης και πρόβλεψης της κατάστασης
Το πρώτο μέτρο πρόβλεψης είναι η ανάπτυξη μοντέλων εκτίμησης του κινδύνου πυρκαγιάς που βασίζεται σε μετεωρολογικά δεδομένα, σε πληροφορίες
από δίκτυο καμερών και υπολογισμό των αποκλίσεων από τις προβλέψεις με
βάση μετρήσεις πεδίου και προσομοιώσεις εξέλιξης πυρκαγιάς. Με αυτές τις
πληροφορίες μπορούν οι χειριστές του συστήματος να προβλέψουν την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς και να εφαρμόσουν μέτρα αντιμετώπισης, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στην ηλεκτροδότηση των καταναλωτών
Αρκετές εταιρείες ηλεκτρισμού αναπτύσσουν εξελιγμένα συστήματα επίγνωσης της κατάστασης που βασίζονται σε μετρήσεις φασιθετών (phasors) μέσω
κατάλληλων συσκευών (PMU-based wide-area situational awareness WASA).
Αυτές οι συσκευές στέλνουν πολλές φορές το δευτερόλεπτο ταυτοχρονισμένες μετρήσεις διανυσμάτων τάσεων και ρευμάτων, καθώς και της συχνότητας
και του ρυθμού μεταβολής της. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν αναλογικές και
ψηφιακές μετρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης διακοπτών, της
απόστασης του σφάλματος και ενδείξεις για τον τύπο του σφάλματος.
Με βάση τα συστήματα WASA έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές διαχείρισης πυρκαγιών συμπεριλαμβανομένης της χωρικής απεικόνισης των δικτύων σε πολυεπίπεδους γεωγραφικούς χάρτες, που δίνουν με ακρίβεια το σημείο της πυρκαγιάς και τον ακριβή χρόνο των συμβάντων καθώς και τα τρέχοντα δεδομένα
ανέμου, σημείου φωτιάς, κλπ (Σχήμα 1) βοηθώντας τους χειριστές του συστήματος να στείλουν συνεργεία, να αναλύσουν καταστάσεις και να οργανώσουν
με ασφάλεια και ταχύτητα την επαναφορά του συστήματος.
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Σχήμα 1: Απεικόνιση συστημάτων WASA για τον χειριστή

Μέτρα ενίσχυσης υποδομών
Το πιο σημαντικό τεχνικοοικονομικά μέτρο ενίσχυσης των υποδομών έναντι
πυρκαγιών είναι η αντικατάσταση των γυμνών αγωγών που παραδοσιακά
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας με καλυμμένους αγωγούς. Αυτή η πρακτική αντικατέστησε την υπογειοποίηση αγωγών, καθώς αποδείχτηκε ότι έχει πρακτικά περισσότερα πλεονεκτήματα. Η
επικάλυψη των αγωγών τους προστατεύει από διάφορες αιτίες πρόκλησης
πυρκαγιάς, όπως επαφή με ξένα αντικείμενα και επαφή μεταξύ τους, με πολύ
χαμηλότερο κόστος. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η εγκατάσταση μονωμένων αγωγών μπορεί να μειώσει το ρίσκο πυρκαγιάς σε πολύ μικρότερο χρόνο.
Συνολικά υπολογίστηκε ότι οι καλυμμένοι αγωγοί μειώνουν τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς κατά 70% περίπου, σε σύγκριση με περίπου 98% από την υπογειοποίηση των αγωγών με ένα όγδοο του κόστους. Ανεξαρτήτως κόστους η
υπογειοποίηση απαιτεί πολύ μεγαλύτερους χρόνους εκτέλεσης για τον σχεδιασμό, τις άδειες και την εγκατάσταση, ενώ μπορεί να είναι αδύνατη σε κάποιες περιοχές υψηλού κινδύνου (βραχώδεις περιοχές).
Πέραν της εγκατάστασης μονωμένων εναέριων αγωγών, μπορούν να ληφθούν
και άλλα μέτρα ενίσχυσης των υποδομών, όπως η αντικατάσταση ξύλινων
στύλων με τσιμεντένιους ή ατσάλινους, η αύξηση των αποστάσεων μεταξύ
των αγωγών, όπου απαιτείται, η αντικατάσταση των ασφαλειών με νέου τύπου που παρουσιάζουν χαμηλό ρίσκο πρόκλησης πυρκαγιάς, νέων αλεξικεραύνων που ενεργοποιούνται σε υπερφορτίσεις, κλπ.

Μέτρα προστασίας έναντι ηλεκτρικών σφαλμάτων
Για την αύξηση της αποδοτικότητας των συστημάτων προστασίας και τη μείωση της διάρκειας των σφαλμάτων, τα οποία αποτελούν τις κυριότερες αιτίες
πρόκλησης πυρκαγιών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ιδιαίτερα ευαίσθητες
ρυθμίσεις προστασίας. Οι ειδικές αυτές ρυθμίσεις ενεργοποιούνται μέσω εντολών από το σύστημα SCADA στους reclosers, ώστε να μειωθούν οι χρόνοι
αντίδρασης σε περιόδους υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Για να υπολογιστούν
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οι βέλτιστες ρυθμίσεις, χωρίς να ενεργοποιείται η προστασία σε κανονικές
συνθήκες φόρτισης, αναλύονται ιστορικά δεδομένα 5ετίας για συγκεκριμένες
συσκευές και γραμμές, ενώ οι ρυθμίσεις αυτές επαληθεύονται ή αναπροσαρμόζονται αυτόματα από μετρήσεις που συλλέγονται από το σύστημα SCADA
για κάθε recloser. Σε περιπτώσεις πρόβλεψης αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς, οι χειριστές ενεργοποιούν εξ αποστάσεως τις ευαίσθητες ρυθμίσεις την
προηγούμενη μέρα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για αυτές τις ρυθμίσεις δεν
ισχύει η χρονική συνεργασία με άλλες συσκευές προστασίας, δηλαδή ένα
σφάλμα ενεργοποιεί περισσότερες συσκευές προστασίας αποκόπτοντας μεγαλύτερα τμήματα της γραμμής, αλλά εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη προστασία.
Ένα άλλο μέτρο ειδικά για προστασία έναντι πυρκαγιών είναι η ευαισθητοποίηση της έναντι σφαλμάτων γης. Σε αρκετές περιπτώσεις τα σφάλματα γης βλέπουν μεγάλη αντίσταση και δεν μπορούν να ανιχνευθούν από τους ηλεκτρονόμους λόγω της πολύ μικρής τιμής τους. Οι ρυθμίσεις ευαίσθητης προστασίας τίθενται έτσι ώστε να εντοπίζουν ρεύματα προς γη λίγο μεγαλύτερα από
τα συνηθισμένα ρεύματα που προέρχονται από την ασυμμετρία των φάσεων
σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση
ρυθμίσεων προστασίας, το σύστημα αυτό απαιτεί τη συνεχή ανάλυση των
συνθηκών ασύμμετρης λειτουργίας και αναθεώρηση των ρυθμίσεων για κάθε
συγκεκριμένη συσκευή για να αποφεύγονται άστοχες ενεργοποιήσεις της
προστασίας.
Η SDG&E μελετάει επίσης ένα σύστημα προστασίας από ενεργούς αγωγούς
που αποκόπτονται και πέφτουν στο έδαφος δημιουργώντας κινδύνους πρόσκλησης πυρκαγιάς και κινδύνους ασφάλειας για τους διερχόμενους. Τα συστήματα αυτά εντοπίζουν τους αγωγούς και διακόπτουν την τροφοδότηση
τους κατά τη διάρκεια της πτώσης τους πριν καταλήξουν στο έδαφος. Το σύστημα χρησιμοποιεί συγχρονισμένες μετρήσεις και ευφυή έλεγχο ηλεκτρονικών συσκευών. Οι μετρήσεις συγκεντρώνονται σε ένα συγκεντρωτή (phasor
data concentrator - PDC) και από εκεί σε ένα επεξεργαστή δεδομένων που εντοπίζει διακοπές μεταξύ δυο συνεχόμενων θέσεων μέτρησης και στέλνει online εντολές ενεργοποίησης της προστασίας σε χρόνο msec μετά τον εντοπισμό της διακοπής.
Τέλος, ένα σημαντικό μέτρο είναι η χρήση ταχέων περιοριστών ρεύματος
σφάλματος προς γη (rapid earth fault current limiters (REFCLs)) για τη μείωση
του κινδύνου ανάφλεξης λόγω μονοφασικών σφαλμάτων.

Συμβολή της
Ανθεκτικότητα

Διεσπαρμένης

Παραγωγής

στην

Οι διεσπαρμένες ενεργειακές πηγές, λόγω του τοπικού χαρακτήρα τους είναι
δυνητικά λιγότερο εκτεθειμένες σε πυρκαγιές σε σύγκριση με τις εκτεταμένες
υποδομές μεταφοράς και διανομής και προσφέρουν αποκεντρωμένες λύσεις
στην κάλυψη της ζήτησης κατά τη διάρκεια και στην ταχεία αποκατάσταση
μετά τις πυρκαγιές.
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Πρακτικά παραδείγματα από διεθνείς εμπειρίες
Μία γνωστή περίπτωση καταστροφικής πυρκαγιάς συνέβη το Νοέμβριο του
2018 στη Βορειοανατολική περιοχή της Πολιτείας της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ.
Η πυρκαγιά προκλήθηκε από την αστοχία ενός συνδέσμου αγωγού γραμμής
διανομής και είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση καταστροφών ύψους 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων 85 ανθρώπινων θυμάτων
και δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα και αποζημιώσεις από την Pacific
Gas & Electric Company (PG&E). Η εταιρεία κήρυξε πτώχευση, η μετοχή της
έχασε 66% της αξίας της για διάστημα 13 μηνών και κατάφερε να επανακάμψει τον Ιούνιο του 2020 μετά από σειρά συμβιβασμών με κυβερνητικές αρχές,
εταιρείες ασφάλειας και άλλες αποζημιώσεις. Ως αποτέλεσμα αυτού και άλλων παρόμοιων γεγονότων, οι εταιρείες διανομής της Πολιτείας υποχρεώθηκαν να παίρνουν προληπτικά μέτρα απενεργοποίησης (σβέσης) των δικτύων
τους κατά τη διάρκεια περιόδων υψηλής θερμοκρασίας, μεγάλης ξηρασίας και
ισχυρών ανέμων, ώστε να αποτραπεί η πρόκληση καταστροφικών πυρκαγιών
από αυτά. Για να γίνουν στοιχειωδώς αποδεκτά αυτά τα εξαιρετικά αντιδημοφιλή και αντιοικονομικά μέτρα, οι επιχειρήσεις παρείχαν στους πελάτες τους
back up γεννήτριες ή δημιουργούσαν μικροδίκτυα για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών για αρκετές μέρες. Το 2021 η PG&E διένειμε μπαταρίες και επιδοτούμενες φορητές γεννήτριες σε ευάλωτους καταναλωτές για να μειώσει
τις επιπτώσεις των αναγκαστικών περικοπών ενέργειας. Ένα από τα γνωστά
μικροδίκτυα της περιοχής είναι το Blue Lake Rancheria (BLR), το οποίο εγκαταστάθηκε από το Blue Lake Tribe’s hotel με τη συνεργασία του Humbolt State
University (Σχήμα 2).

Σχήμα 2. Μία πανοραμική όψη του συγκροτήματος Blue Lake Rancheria casino και η πυρκαγια της 8ης Οκτωβρίου
2017 (sources: Shatz Energy Research Center, Humbolt State University and Redheaded Blackbelt)

Κατά τη διάρκεια των μέτρων απενεργοποίησης οι πελάτες που ήταν διασυνδεδεμένοι στο μικροδίκτυο μπορούσαν να ικανοποιούν αδιάλειπτα τις βασικές ανάγκες σε ψύξη, σύνδεση internet, φόρτιση κινητών τηλεφώνων, κλπ. Το
μικροδίκτυο του ξενοδοχείου χρησιμοποιήθηκε στην φάση πυρκαγιάς το Οκτώβριο του 2017, ως καταφύγιο των κατοίκων που είχαν εγκαταλείψει τα
σπίτια τους και ως κέντρο επιχειρήσεων για τα σωστικά συνεργεία.
Στην Αυστραλία χρησιμοποιούνται προκατασκευασμένα μικροδίκτυα για να
επαναφέρουν την ηλεκτροδότηση σε περιοχές πληγείσες από πυρκαγιές. Αυτό
είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την τροφοδότηση κρίσιμων φορτίων, όπως
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αντλιών νερού και ψυγείων, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών.
Τα μικροδίκτυα ηλεκτροδοτούνται από φωτοβολταικές μονάδες, που είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για απομονωμένες περιοχές με πολύ ασθενή ή χωρίς
διασύνδεση με το δίκτυο, αν και όταν υπάρχει πυκνός καπνός μπορεί να μειώνεται η απόδοση τους.
Η Χιλή και η Βραζιλία έχουν αντιμετωπίσει καταστροφικές πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια και έχουν χρησιμοποιήσει διεσπαρμένες μονάδες παραγωγής
ενέργειας για να υποστηρίξουν τα δίκτυα τους. Τον Ιανουάριο του 2017 μια
σειρά πυρκαγιών προκάλεσε βλάβες στη γραμμή San Javier-Constitución 66
kV, μονού κυκλώματος, αποκόπτοντας την πόλη Constitución. Το δίκτυο της
πόλης λειτούργησε νησιδοποιημένο στο διάστημα 25-31 Ιανουαρίου, τροφοδοτούμενο από τοπική παραγωγή. Ένας μικρός συμβατικός σταθμός παρείχε
έλεγχο της συχνότητας, ενώ οι οικιακοί και βιομηχανικοί καταναλωτές τροφοδοτήθηκαν χωρίς διακοπές από τοπικές θερμικές μονάδες που χρησιμοποιούσαν βιομάζα και diesel. Άλλες σχετικές δραστηριότητες συναντώνται στον Καναδά, όπου προσφέρονται διάφορα προγράμματα κινήτρων για επενδύσεις
σε μικροδίκτυα με ΑΠΕ από τοπικές κοινότητες που αντιμετωπίζουν κινδύνους
ασφάλειας τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια ακραίων φαινομένων. Στη Χαβάη η
τοπική εταιρεία ηλεκτρισμού προωθεί την ανάπτυξη μικροδικτύων για την
προστασία απομονωμένων κοινοτήτων, που έχουν ασθενείς διασυνδέσεις με
το δίκτυο, σε περιόδους ακραίων φαινομένων, όπως πυρκαγιές, εκρήξεις ηφαιστείων και τυφώνες. Στην Ιαπωνία μετά το μεγάλο σεισμό του 2011 και το
επακόλουθο τσουνάμι, κατά τον οποίο το μικροδίκτυο του Sendai παρείχε συνεχώς ενέργεια σε κρίσιμες υποδομές (νοσοκομείο) κατά τη διάρκεια του τριήμερου blackout, έχουν επιταχυνθεί τα προγράμματα ανάπτυξης μικροδικτύων σε σχολεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες ανάγκης
Στην Ελλάδα έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί διεσπαρμένες μονάδες για την αντιμετώπιση των συνεπειών πυρκαγιών και την υποστήριξη της επαναφοράς
του συστήματος. Στη μεγάλη πυρκαγιά της 24 Αυγούστου του 2007 στην Πελοπόννησο, καταστράφηκαν 2.500 ξύλινοι στύλοι προκαλώντας διακοπές ηλεκτροδότησης σε 90.000 καταναλωτές. Η επαναφορά της ηλεκτροδότησης στο
τελευταίο 20% αυτών διήρκεσε περισσότερο από 5 ημέρες. Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης χρησιμοποιήθηκαν κινητά ηλεκτροπαραγωγά
ζεύγη ισχύος 50 έως 130 kVA (Σχήμα 3), για την τροφοδότηση τμημάτων του
δικτύου διανομής δημιουργώντας ad-hoc μικροδίκτυα. Το ίδιο έγινε και στις
πρόσφατες πυρκαγιές του Αυγούστου 2021, οι οποίες κατέκαψαν εκτεταμένες
εκτάσεις 125,000 στρεμμάτων δάσους και καλλιεργήσιμων εκτάσεων και δεκάδων κατοικιών στην Εύβοια, Αττική, Ολυμπία και Μεσσηνία. Οι πυρκαγιές
αυτές διήρκεσαν περισσότερες από 3 εβδομάδες και προξένησαν εκτεταμένες
καταστροφές στα δίκτυα.
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Σχήμα 3. Φορητές μονάδες diesel που χρησιμοποιήθηκαν από τη ΔΕΗ στις πυρκαγιές του Αυγούστου
2007.

Στην Εύβοια καταστράφηκαν 7 γραμμές ΜΤ οι οποίες τροφοδοτούσαν 13.000
καταναλωτές, και στην Αττική 9 γραμμές ΜΤ που τροφοδοτούσαν 38.000 καταναλωτές. Παρά τη μεγάλη γεωγραφική έκταση των καταστροφών ο ΔΕΔΔΗΕ
κατάφερε να επαναφέρει την ηλεκτροδότηση στο 98-100% των καταναλωτών
σε όλες τις περιοχές εντός 10 ημερών με την εξαίρεση μεμονωμένων κατοικιών και απομακρυσμένων οικισμών. Χρησιμοποιήθηκαν 12 κινητά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη συνολικής ισχύος 2.12 MW για να εξυπηρετήσουν κρίσιμες
ανάγκες των περιοχών πριν να επανακάμψει το δίκτυο. Οι κινητές μονάδες
εγκαταστάθηκαν στους δευτερεύοντες υποσταθμούς για να τροφοδοτήσουν
μεμονωμένους καταναλωτές, εγκαταστάθηκαν σε αντλιοστάσια για την παροχή νερού και σε διεσπαρμένες περιοχές για να τροφοδοτήσουν υγιή τμήματα του δικτύου.

Εκμετάλλευση Διεσπαρμένης Παραγωγής σε περιπτώσεις πυρκαγιάς σε
εξέλιξη
Όπως προαναφέρθηκε, η ενημέρωση των χειριστών και η πλήρης επίγνωση
της κατάστασης (situational awareness system) μιας πυρκαγιάς που βρίσκεται
σε εξέλιξη είναι σημαντικοί παράγοντες για την αντιμετώπιση της, ιδιαίτερα
όταν οι χειριστές μπορούν να πληροφορηθούν έγκαιρα πριν η πυρκαγιά επηρεάσει ή πλησιάσει τα δίκτυα τους. Το επόμενο βήμα μετά τον εντοπισμό είναι η εκτίμηση της εξέλιξης της, ώστε να υπολογιστεί η απόσταση μεταξύ του
μετώπου της φωτιάς και των αγωγών ή μετασχηματιστών. Με βάση την απόσταση μπορούν να υπολογιστούν οι επιπτώσεις, π.χ. μπορεί να εκτιμηθεί η
θερμοκρασία των γραμμών και συνεπώς η κατάσταση λειτουργίας τους και τα
τμήματα του δικτύου που ενδέχεται να απομονωθούν λόγω καταστροφής
γραμμών. Σε αυτά τα τμήματα ο χειριστής μπορεί να εξασφαλίσει τη συνέχιση
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της ηλεκτροδότησής τους δημιουργώντας μικροδίκτυα, όπου αυτό είναι δυνατόν και εάν υπάρχουν αντίστοιχες πηγές ενέργειας.
Καθώς η εξέλιξη της πυρκαγιάς εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του καιρού
και τα χαρακτηριστικά του εδάφους, τα οποία δε μπορούν να εκτιμηθούν με
μεγάλη ακρίβεια, αναλύονται διάφορα σενάρια τα οποία λαμβάνουν υπόψη
τους τα σφάλματα πρόβλεψης και την ακρίβεια των δεδομένων εδάφους εφαρμόζοντας πιθανοτικά μοντέλα. Με βάση αυτή την ανάλυση εκτιμάται ο
χρόνος προσβολής του δικτύου και καταστρώνεται η στρατηγική λειτουργίας
του στις εκτιμώμενες συνθήκες, ώστε να αποφευχθούν οι διακοπές ηλεκτροδότησης μέσω ένταξης διεσπαρμένης παραγωγής και επαναδιάταξης του δικτύου.
Στη συνέχεια περιγράφεται μια απλουστευμένη εφαρμογή των ανωτέρω σε
ένα δίκτυο διανομής Μέσης Τάσης 33 ζυγών, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4. Ο
σκοπός είναι να εξεταστεί η συμβολή κινητών μονάδων παραγωγής και αποθήκευσης στη βελτίωση της ανθεκτικότητας του δικτύου έναντι μιας επερχόμενης πυρκαγιάς. Στη γραμμή έχουν συνδεθεί μικρές ανεμογεννήτριες και φωτοβολταικά, ενώ διατίθενται δύο φορητά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και μία
μονάδα αποθήκευσης. Υποθέτουμε ότι σε μια καλοκαιρινή μέρα με υψηλό
άνεμο και υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, ξεσπά πυρκαγιά τη χρονική
στιγμή 𝑡=0 και κατευθύνεται προς το δίκτυο. Θεωρώντας ότι, η χωρική διάταξη
του δικτύου είναι γνωστή μέσω ενός Συστήματος GIS, μπορεί να εκτιμηθεί η
απόσταση μεταξύ της φωτιάς και οποιασδήποτε γραμμής κατά την εξέλιξη της
πυρκαγιάς. Βάσει της εκτιμώμενης απόστασης, υπολογίζεται η επίδραση της
φωτιάς στη θερμοκρασία των αγωγών.

Σχήμα 4. Μονοφασικό ισοδύναμο τροποποιημένου δικτύου διανομής 33 ζυγών ΙΕΕΕ

Στο παράδειγμα βρέθηκε ότι οι γραμμές 3 και 25 (παρουσιάζονται με διακεκομμένες γραμμές) απειλούνται βάσει της αρχικής απόστασης της πυρκαγιάς
και των τιμών πρόβλεψης της ταχύτητας και κατεύθυνσης του ανέμου. Στο
Σχήμα 5 φαίνεται η απόσταση της πυρκαγιάς από τις δύο γραμμές σε κάθε
χρονική στιγμή για τα 5 επικρατέστερα σενάρια. Παρατηρείται ότι η πυρκαγιά
φτάνει κοντά στις γραμμές σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα για τα διαφορετικά σενάρια. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι η πυρκαγιά είναι πλησιέστερα
στη γραμμή 25 όταν εντοπίζεται αρχικά, λόγω της κατεύθυνσης του ανέμου
φτάνει κοντά στη γραμμή 3 νωρίτερα, θέτοντας την εκτός λειτουργίας προγενέστερα σε σύγκριση με τη γραμμή 25. Αυτό δείχνει την αναγκαιότητα ενός
πιθανοτικού μοντέλου πρόβλεψης εξάπλωσης της πυρκαγιάς, προκειμένου να
επιλεχθούν κατάλληλα οι ζυγοί σύνδεσης των κινητών μονάδων καθώς και η
βέλτιστη λειτουργία τους.
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Line 3

Line 25

Σχήμα 5. Απόσταση της φωτιάς από τις γραμμές 3 και 25 για τα 5 σενάρια κατά την εξέλιξη του φαινομένου

Για τη βέλτιστη ένταξη και λειτουργία των κινητών μονάδων παραγωγής και
αποθήκευσης επιλύεται ένα στοχαστικό πρόβλημα, το οποίο λαμβάνει υπόψη
τα σενάρια που προέκυψαν από την εφαρμογή του αλγορίθμου παραγωγής
και μείωσης σεναρίων και έχει ως σκοπό την ελαχιστοποίηση της αποκοπής
φορτίου με τον πιο αποδοτικό οικονομικά τρόπο τηρώντας τα λειτουργικά όρια κατά τη διάρκεια της έκτακτης κατάστασης. Οι περιορισμοί περιλαμβάνουν το ισοζύγιο ισχύος σε κάθε ζυγό, τις ροές ισχύος, τα όρια τάσης, τους
τεχνικούς περιορισμούς των κινητών μονάδων παραγωγής και αποθήκευσης
και τα θερμικά όρια των γραμμών. Όταν η θερμοκρασία του αγωγού υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία, ο αγωγός τίθεται εκτός λειτουργίας. Η
λύση του προβλήματος παρέχει τη βέλτιστη τοποθέτηση των κινητών μονάδων στο σύστημα, αλλά και τη βέλτιστη λειτουργία τους μετά την τοποθέτηση
τους με αποτέλεσμα η αποκοπή φορτίου να μειώνεται κατά 76%.
Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι τα μέτρα αυτά απαιτούν τη δυνατότητα
χρήση των μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής από τους διαχειριστές διανομής και τη διαθεσιμότητα των σχετικών μονάδων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Αυτό απαιτεί ένα βέλτιστο προγραμματισμό που χρησιμοποιεί μεθοδολογίες που λαμβάνουν υπόψη τους διάφορες αβεβαιότητες και
εφαρμόζεται ήδη σε διάφορες χώρες. Παραδείγματα είναι τα αναθεωρημένα
"Distribution Network Security Standards” που βρίσκονται υπό έγκριση στο Ηνωμένο Βασίλειο και η ανάπτυξη ενός πλαισίου αξιολόγησης (risk-based probabilistic techno-economic framework) στη Χιλή και Αυστραλία.

Συμπεράσματα
Τα τελευταία χρόνια πολλά μέρη του κόσμου έχουν υποστεί καταστροφικές
συνέπειες από εκτεταμένες πυρκαγιές, όπως η πολιτεία της Καλιφόρνιας στις
ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Βραζιλία, η Χιλή, η Ελλάδα, και αλλού. Τα φαινόμενα
αυτά αναμένεται μάλιστα να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια λόγω της αύξησης
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της θερμοκρασίας και γενικότερα του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Το
άρθρο αυτό συνοψίζει εμπειρίες και διάφορα μέτρα που έχουν ληφθεί από
τις εταιρείες μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού των περιοχών αυτών για
την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων τους έναντι πυρκαγιών και
αναλύονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο άρθρο [1]. Τα μέτρα περιλαμβάνουν μέτρα πρόληψης, εποπτείας και πρόβλεψης, ενίσχυσης των υποδομών,
βελτίωση της προστασίας έναντι σφαλμάτων και λειτουργικά μέτρα για μείωση της αποκοπής φορτίου και επιτάχυνσης της επαναφοράς του συστήματος
με χρήση διεσπαρμένων μονάδων παραγωγής και αποθήκευσης.

Αναφορές
[20]

“Fire! Combating the Advancing Flames”, IEEE Power&Energy magazine, Vol. 20, Nr.1, Jan/Feb 2022.
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Αφιέρωμα: Αβεβαιότητα, Ασφάλεια, Ανθεκτικότητα

Τρόποι αντιμετώπισης του πάγου σε
γραμμές μεταφοράς
του Κώστα Παπαηλιού
Πρώην Προέδρου Επιτροπής Β2 CIGRE (Γραμμές Μεταφοράς)

Εισαγωγή
Η αναμφισβήτητη πλέον κλιματική αλλαγή έχει ήδη επηρεάσει την ασφάλεια
λειτουργίας των ηλεκτρικών δικτύων και ιδιαίτερα των εναέριων γραμμών μεταφοράς, οι οποίες είναι άμεσα εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες, και ιδιαίτερα στον άνεμο και στο χιόνι. Με την ευκαιρία των πρόσφατων ακραίων
καιρικών φαινομένων στη χώρα μας, θεωρείται σκόπιμη μια ενημέρωση για
τη διεθνή εμπειρία στο θέμα της αντιμετώπισης της συσσώρευσης πυκνού πάγου ή υγρού χιονιού στους αγωγούς φάσης και προστασίας των εναέριων
γραμμών, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλα προβλήματα στη λειτουργία
του συστήματος. Το παρόν άρθρο βασίζεται στη διεθνή εμπειρία στο σημαντικό αυτό θέμα, όπως αποτυπώνεται στο τεχνικό εγχειρίδιο (Technical Brochure) αρ. 438 της CIGRE της Ομάδας Εργασίας WG Β2.29 [1].
Η συσσώρευση πυκνού πάγου ή υγρού χιονιού στα καλώδια γείωσης και
στους αγωγούς φάσης των εναέριων γραμμών μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλα
λειτουργικά προβλήματα.
Από την άποψη της σχεδίασης και της συντήρησης των γραμμών, είναι δύσκολο να αναπτυχθεί μια κοινή στρατηγική για την προστασία όλων των εναέριων γραμμών από τις ζημιές που προκαλούνται από την έντονη συσσώρευση πάγου και χιονιού. Η αρχική προσέγγιση είναι να ληφθούν υπόψη τα
αναμενόμενα φορτία πάγου από τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων.
Μία από τις πιο πρακτικές λύσεις για την καταπολέμηση των προβλημάτων
παγοποίησης είναι η παρακολούθηση της συσσώρευσης πάγου και χιονιού
πριν το φορτίο του φτάσει σε επικίνδυνο επίπεδο, αφήνοντας χρόνο για την
αφαίρεση του συσσωρευμένου πάγου ή του χιονιού ή για την προσαρμογή
των λειτουργιών του συστήματος. Επί τούτου έχουν αναπτυχθεί από την εμπειρία των επιχειρήσεων ηλεκτρισμού σε ψυχρά κλίματα μέθοδοι και στρατηγικές για τη μείωση των φορτίων πάγου χρησιμοποιώντας μεθόδους αντιμετώπισης πάγου ή αντιπάγωσης (AI: anti-icing) και αφαίρεσης πάγου ή αποπάγωσης (DI: de-icing). Γενικά, οι μέθοδοι αντιπαγωσης χρησιμοποιούνται
πριν ή νωρίς κατά τη συσσώρευση πάγου, ενώ οι μέθοδοι αποπαγωσης ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια και μερικές φορές μετά τη συσσώρευση πάγου.
Οι τεχνικές αντιπάγωσης και αποπάγωσης ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες
τέσσερις κατηγορίες:
• Παθητικές μέθοδοι
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• Ενεργές επιστρώσεις
• Μηχανικές μέθοδοι
• Θερμικές μέθοδοι

Παθητικές μέθοδοι
Οι παθητικές μέθοδοι είναι αυτές που δεν απαιτούν εξωτερική πηγή ενέργειας
αλλά χρησιμοποιούν φυσικές δυνάμεις όπως ο άνεμος, η βαρύτητα ή η ηλιακή
ακτινοβολία ή η γεωμετρία φάσης/κυκλώματος. Κατά συνέπεια, μπορούν να
λειτουργήσουν τόσο σε ενεργοποιημένους όσο και σε μη ενεργούς αγωγούς
καθώς και σε αγωγούς προστασίας. Οι παθητικές μέθοδοι περιλαμβάνουν τις
περισσότερες από τις μεθόδους αντιπάγωσης που χρησιμοποιούνται για την
πρόληψη ή τη μείωση του σχηματισμού ή ανάπτυξης υγρού χιονιού και πάγου
σε αγωγούς φάσης και προστασίας. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιούνται
διαφορετικές στρατηγικές: (i) εξασθένηση της αντοχής πρόσφυσης στον πάγο,
(ii) αποτροπή παγώματος υπερψυκτών σταγονιδίων νερού κατά την κρούση,
(iii) χρήση ενός συνδυασμού ειδικών συσκευών για τον περιορισμό της επίδρασης της υπερφόρτωσης πάγου στους αγωγούς, και (iv) εκμετάλλευση φυσικών δυνάμεων όπως ο άνεμος, η βαρύτητα ή η ηλιακή ακτινοβολία προκειμένου να περιοριστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις των φορτίων πάγου στις εναέριες γραμμές.
Μια γνωστή μέθοδος συνίσταται στη χρήση αντίβαρων για την αύξηση της
στρεπτικής ακαμψίας των ανοιγμάτων αγωγών. Οι επιτόπιες παρατηρήσεις
στην Ιαπωνία, στην Ισλανδία και στη Γαλλία σε υγρό χιόνι έδειξαν ότι αυτή η
συσκευή μπορεί να περιορίσει τον σχηματισμό κυλινδρικών αποθέσεων υγρού χιονιού, περιορίζοντας την περιστροφή ενός αγωγού που προκύπτει από
την έκκεντρη φόρτωση χιονιού στην προσήνεμη πλευρά του. Σε αυτή την περίπτωση, διευκολύνεται η απόρριψη του χιονιού που προκαλείται από τη δύναμη της βαρύτητας και του ανέμου.
Μια άλλη ενδιαφέρουσα παθητική μέθοδος για τη μείωση της συσσώρευσης
υγρού χιονιού είναι η χρήση δακτυλίων χιονιού γύρω από τους αγωγούς [2,
3]. Το χιόνι τείνει να συσσωρεύεται στην κορυφή του αγωγού και να γλιστρά
προς τα κάτω κατά μήκος της κατεύθυνσης των εμβόλων, όπως φαίνεται στην
Εικ. 1 (επάνω). Η προσθήκη δακτυλίων (Εικ. 1, μέσον) ή συρμάτων σε αντίθετη
φορά από τα έμβολα του αγωγού (Εικ. 1, κάτω) προκαλεί το ολισθαίνον υγρό
χιόνι να διαχύνεται καθώς προσκρούει στο εμπόδιο στο κάτω μέρος του αγωγού. Καλά αποτελέσματα αποφέρει και ο συνδυασμός των αντιβάρων με τους
δακτυλίους, Εικ. 2.
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Εικόνα 1 – Επάνω: Μονοπάτι προσαύξησης υγρού χιονιού που ολισθαίνει επάνω στο έμβολο. Μέσον: Αντιχιονικοί
δακτύλιοι. Κάτω: Το σύρμα τυλίγεται στην αντίθετη φορά του εμβόλου για να διευκολυνθεί η αποβολή του
χιονιού [2].

Εικόνα 2 – Συνδυασμός δακτυλίων και αντίβαρων για τη μείωση της συσσώρευσης υγρού χιονιού [3].

Μια άλλη παθητική τεχνική κατά του πάγου είναι η χρήση διαχωριστήρων μεταξύ των φάσεων (interphase spacers) που διατηρούν την απαραίτητη απόσταση μεταξύ των αγωγών κατά την πτώση πάγου που θα είχε αποτέλεσμα
την ανεπιθύμητη σύγκρουση φάσεων που προκαλεί διπολικό βραχυκύκλωμα
αλλά και βλάβες στα εξωτερικά έμβολα των αγωγών. Μια τέτοια εφαρμογή
παρουσιάζεται στην Εικόνα 3. Πρόκειται για μια γραμμή 400 kV στον παγετώνα Vorab σε υψόμετρο 3.000 μ. στην Ελβετία. Λόγω της εξαιρετικά υψηλής
συσσώρευσης χιονιού στους αγωγούς, όταν αυτό π.χ. λόγω θέρμανσης του αγωγού απορρίπτεται, ο αποφορτισμένος πλέον αγωγός εκτινάσσεται και μπορεί να συγκρουστεί με τους γειτονικούς αγωγούς προκαλώντας βραχυκύκλωμα, αλλά και σοβαρές μηχανικές βλάβες. Οι επίπονες και πολυδάπανες
εργασίες συντήρησης αποφεύχθηκαν με την τοποθέτηση διαχωριστήρων με
σύνθετους μονωτήρες (composite insulators), επειδή αυτοί είναι και πολύ ελαφρύτεροι από αντίστοιχους διαχωριστήρες από πορσελάνη αλλά ιδίως επειδή, λόγω της ευκαμψίας τους, μπορούν να φέρουν χωρίς πρόβλημα τις υψηλές δυνάμεις θλίψεως (5 kN) για αυτό το μήκος (10 μ.), [4].
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Εικόνα 3 – Διαχωριστήρες με σύνθετους μονωτήρες στη γραμμή 400 kV Vorab στις Ελβετικές Άλπεις.

Μια άλλη μέθοδος που έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για τον περιορισμό
της επίδρασης του παγώματος αγωγού είναι αυτή της αναδιάταξης φάσης
(Εικ. 4).

Εικόνα 4 – Εναλλακτική διαμόρφωση φάσης για αντιπάγωμα.

Αυτή η μέθοδος τίθεται σε εφαρμογή λίγο πριν από τον χειμώνα με αναδιάταξη των συνδέσεων φάσης στους υποσταθμούς σε κάθε άκρο ή των ειδικών
πύργων. Εάν προβλέπεται ένα συμβάν παγοποίησης, ένα από τα κυκλώματα
τίθεται εκτός λειτουργίας και η κατάσταση παρακολουθείται. Η κανονική
φάση επιστρέφεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για να επιτραπεί η ασφαλής λειτουργία και η δυνατότητα συντήρησης στα επιμέρους κυκλώματα. Απαιτείται προσοχή και κατάλληλη επικοινωνία κατά τη διάρκεια αυτών των
περιόδων προσωρινής αναδιάταξης φάσης για να διασφαλιστεί η ασφάλεια
του προσωπικού.

Ενεργές επιστρώσεις
Οι μέθοδοι ενεργής επίστρωσης απαιτούν χαμηλή ηλεκτρική ενέργεια για να
είναι αποτελεσματικές. Μία από τις προτεινόμενες μεθόδους χρησιμοποιεί απώλειες σε μια συγκεκριμένη διηλεκτρική επίστρωση που καλύπτει ολόκληρη
την επιφάνεια του αγωγού. Επιλέγοντας μια επαρκή διηλεκτρική επίστρωση
μεταξύ σιδηροηλεκτρικών υλικών, είναι δυνατόν να διατηρηθεί η
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θερμοκρασία του αγωγού της επιφάνειας πάνω από το σημείο πήξης προκειμένου να λιώσει η διεπαφή πάγου/υποστρώματος. Ωστόσο, αυτό θα απαιτούσε τη χρήση υψηλότερης συχνότητας από την κανονική συχνότητα του δικτύου (50 ή 60 Hz), κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές και άλλα προβλήματα. Άλλες μέθοδοι βασίζονται στη χρήση μιας σιδηρομαγνητικής επικάλυψης με σκοπό τη διατήρηση μιας θετικής θερμοκρασίας της ενεργοποιημένης επιφάνειας του αγωγού. Αντί να απορροφά ενέργεια από το ηλεκτρικό πεδίο, η σιδηρομαγνητική επικάλυψη απορροφά ενέργεια από το μαγνητικό πεδίο, το οποίο βρίσκεται στο μέγιστο στην επιφάνεια
του αγωγού. Έτσι, τέτοιες μέθοδοι δεν απαιτούν καμία εξωτερική πηγή ενέργειας.
Αυτή η μέθοδος, γνωστή ως LC-Spiral Rod, έχει εφαρμοστεί με επιτυχία στην
Ιαπωνία. Οι σπειροειδείς ράβδοι κατασκευάζονται και τοποθετούνται εκεί για
περισσότερα από 20 χρόνια για την πρόληψη ατυχημάτων που προκαλούνται
από την ξαφνική πτώση μεγάλων κομματιών χιονιού. Η Εικ. 5 δείχνει μια τυπική εγκατάσταση σπειροειδών ράβδων σε έναν αγωγό και την επιτυχή συμπεριφορά τους για την πρόληψη της συσσώρευσης χιονιού. Στην Ιαπωνία, οι
ράβδοι έχουν χρησιμοποιηθεί ικανοποιητικά σε συνθήκες υγρού χιονιού και
έχουν τοποθετηθεί σε περισσότερα από 100 ανοίγματα σε 50 γραμμές μεταφοράς.

Εικόνα 5 – Μαγνητικό σύρμα που λιώνει το χιόνι που χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία [5].

Μια άλλη προτεινόμενη παθητική λύση έγκειται στη χρήση ηλεκτρικών ανιχνευτών που χρησιμοποιούνται σε χημικές εγκαταστάσεις για σωλήνες θέρμανσης [6]. Οι ηλεκτρικοί ανιχνευτές είναι ηλεκτρικά μονωμένα θερμαντικά
καλώδια αντίστασης που τυλίγονται γύρω από τους αγωγούς για να θερμάνουν την επιφάνειά τους. Αν και είναι μια ώριμη τεχνολογία στη χημική βιομηχανία, θα πρέπει να προσαρμοστεί σε ηλεκτροφόρους αγωγούς.
Πιο πρόσφατα, χάρη στις νέες εξελίξεις στην προσκόλληση στον πάγο, προτάθηκε μια μέθοδος βασισμένη στην ηλεκτρόλυση πάγου [7]. Η ηλεκτρόλυση
πάγου γίνεται μέσω συνεχούς ρεύματος χαμηλής τάσης που εφαρμόζεται μεταξύ ενός ηλεκτροδίου και της επιφάνειας που πρόκειται να προστατευτεί. Θα
πρέπει να αναφερθεί ότι σε σύγκριση με τις θερμικές μεθόδους, που απαιτούν
σημαντική ποσότητα ενέργειας εισόδου, αυτή η μέθοδος απαιτεί πολύ χαμηλή ενέργεια. Το ηλεκτρόδιο πρέπει να είναι μονωμένο από την αγώγιμη επιφάνεια, καθώς λειτουργεί ως το δεύτερο ηλεκτρόδιο του κυκλώματος. Όταν
σχηματίζεται πάγος στην επιφάνεια, γεφυρώνει το κύκλωμα και η τάση
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συνεχούς ρεύματος εφαρμόζεται στη διεπαφή μεταξύ της αγώγιμης επιφάνειας και του πάγου. Αυτό οδηγεί στη συσσώρευση φυσαλίδων αερίου μεταξύ
του πάγου και της στερεής επιφάνειας που συμβάλλει στη χαλάρωση του δεσμού του στρώματος πάγου στην επιφάνεια. Όπως παρουσιάζεται στην Εικ. 6,
προτάθηκε μια διαμόρφωση για ενεργοποιημένους αγωγούς [7]. Ωστόσο, η
μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί ευκολότερα στους αγωγούς προστασίας,
καθώς η αγώγιμη επιφάνεια θα μπορούσε να είναι ο ίδιος ο αγωγός. Προς το
παρόν αυτή η μέθοδος δεν έχει κατασκευαστεί και δοκιμαστεί σε μεγάλη κλίμακα.

Εικόνα 6 – Μέθοδος ηλεκτρόλυσης πάγου σε γυμνό αγωγό [7].

Μηχανικές μέθοδοι
Οι περισσότερες μηχανικές μέθοδοι βασίζονται σε δύο στρατηγικές. Η μία συνίσταται στο σπάσιμο του πάγου με απόξεση και η δεύτερη στην απελευθέρωση ενέργειας από κρουστικά κύματα, δονήσεις ή συστροφή σύρματος γείωσης/αγωγού για να σπάσει και να απορρίψει τον πάγο. Ένα από τα κύρια
πλεονεκτήματα των μηχανικών μεθόδων είναι η σχετική ευκολία εφαρμογής
τους σε σύγκριση με τις θερμικές μεθόδους. Στην πραγματικότητα, οι μηχανικές μέθοδοι είναι εκείνες που προτιμώνται για έγκαιρη και γρήγορη παρέμβαση σε μικρά κρίσιμα τμήματα ενός δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο,
ελλείψει ακριβών οδηγιών λειτουργίας, οι μέθοδοι που περιλαμβάνουν σημαντική κάμψη αγωγών προστασίας θα πρέπει να αποφεύγονται για το OPGW
(optical ground wire) προκειμένου να αποτραπούν ζημιές στις οπτικές ίνες.

Απόξεση
Οι απλούστερες μέθοδοι απόξεσης είναι χειροκίνητες και χρησιμοποιούν ξύστρες, κυλίνδρους ή κόπτες που συνδέονται με ένα σχοινί το οποίο τραβιέται
από τους τεχνίτες για να απελευθερωθεί ο πάγος. Αυτές οι μέθοδοι μπορούν
να χρησιμοποιηθούν μόνο όταν οι γραμμές είναι προσβάσιμες από το έδαφος
[6, 8]. Πιο πρόσφατα, αυτή η μέθοδος έχει αναβαθμιστεί με τη χρήση αυτόματων ρομπότ. Το εργαλείο απόξεσης πάγου περιλαμβάνει ένα σετ από χαλύβδινες λεπίδες τοποθετημένες στο ρομπότ (Εικ. 7).
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Εικόνα 7 – Πρωτότυπο του αποπαγωγικού ρομπότ [9].

Κρουστικά κύματα
Ένας τρόπος για να προκληθεί μηχανικά η αποβολή πάγου είναι να δημιουργηθεί ένα κρουστικό κύμα το οποίο διαδίδεται κατά μήκος του αγωγού. Καθώς
ο πάγος είναι ένα πολύ εύθραυστο υλικό, απαιτείται σχετικά χαμηλή μηχανική
ενέργεια για το σπάσιμο του πάγου από μηχανικούς κραδασμούς. Η πρώτη
μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία κρουστικού κύματος ήταν
η χειροκίνητη πρόσκρουση του αγωγού με έναν στύλο από μονωτικό υλικό,
όπως φαίνεται στην Εικ. 7.
Ένας εναλλακτικός τρόπος είναι η έλξη ενός σχοινιού με βρόχο πάνω από έναν
απενεργοποιημένο αγωγό, Εικ. 8.

(α)

(β)

Εικόνα 8 – Αποπάγωση γραμμής αγωγού με χρήση α) στύλου ή β) σχοινιού.

Σε μια βελτίωση της μεθόδου αυτής [10], Εικ. 9, το σχοινί είναι εξοπλισμένο
με κεφαλή σφύρας/αγκίστρου που ενεργοποιείται από ένα έμβολο που λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα. Αυτές οι μέθοδοι απαιτούν την προσβασιμότητα
των γραμμών πάγου από το έδαφος και κατά συνέπεια δεν είναι αποτελεσματικές για την αποπάγωση των γραμμών σε ανώμαλο έδαφος ή επάνω από υδάτινες επιφάνειες. Σε τέτοιες ειδικές περιπτώσεις, το σχοινί μπορεί να ενεργοποιηθεί απευθείας από τον πλησιέστερο πυλώνα ή από ελικόπτερο [6].
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Εικόνα 9 – Σφυρί/άγκιστρο με πεπιεσμένο αέρα για την αποπάγωση εναέριων αγωγών [10].

Δονητικές συσκευές
Μια άλλη ομάδα μηχανικών μεθόδων χρησιμοποιεί συσκευές προσαρτημένες
στους αγωγούς για να προκαλέσουν παρατεταμένους κραδασμούς για την απόρριψη πάγου. Σαν παράδειγμα σε περιοχές προσβάσιμες μόνο με ελικόπτερο, τα πληρώματα της British Columbia Hydro χρησιμοποίησαν ένα βάρος
90 κιλών συνδεδεμένο σε ένα σχοινί 30 μέτρων με μια σειρά από μεγάλους
κόμβους σε απόσταση περίπου 0,5 m (Εικ. 10) για να εξαναγκάσουν την κίνηση
του αγωγού και να ρίξουν το συσσωρευμένο υγρό χιόνι. Ωστόσο, το αναρτημένο βάρος δεν πρέπει ακουμπά το έδαφος, γιατί αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Με αυτό τον τρόπο το πενήντα τοις εκατό του κολλώδους υγρού χιονιού ενός ανοίγματος 500 μέτρων μπορεί να αφαιρεθεί σε λιγότερο από μισή ώρα που χρειάζεται για περίπου 30 πολλαπλές έλξεις σε όλο
το μήκος του ανοίγματος. Αυτό είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από την απλή
πρόσκρουση των αγωγών με στύλους από μονωτικό υλικό από ένα ελικόπτερο
[10].

Εικόνα 10: Βάρος 90 kg αναρτημένο σε μακρύ σχοινί me κόμπους για αποπάγωση από ελικόπτερο

Θερμικές μέθοδοι
Η θέρμανση των αγωγών γραμμής ή των καλωδίων γείωσης για την αποφυγή
συσσώρευσης πάγου ή για σκοπούς αποπάγωσης αναγνωρίζεται παγκοσμίως
ως η πιο αποτελεσματική μηχανική προσέγγιση για την ελαχιστοποίηση των
συνεπειών των σοβαρών παγοθύελλων στις εναέριες γραμμές [11]. Οι θερμικές μέθοδοι περιλαμβάνουν όλες τις μεθόδους που προκαλούν την τήξη του
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πάγου προκειμένου να εξαναγκαστεί η αποβολή. Ορισμένες από αυτές τις μεθόδους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς κατά του πάγου προκειμένου να αποτραπεί το πάγωμα των υπερψυγμένων σταγονιδίων νερού κατά
την πρόσκρουσή τους στην επιφάνεια του αγωγού. Σε αυτή την περίπτωση,
απαιτείται λιγότερη ενέργεια για την αντιπάγωση παρά για την αποπάγωση
[12]. Οι θερμικές μέθοδοι μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: (i) μέθοδοι που βασίζονται στο καθαρό φαινόμενο Joule και (ii) μέθοδοι που βασίζονται σε διηλεκτρικές απώλειες, ακτινοβολικά κύματα και εξωτερικές πηγές
θερμότητας.
Η χρήση θέρμανσης για την αποπάγωση είναι αναμφίβολα η παλαιότερη μέθοδος. Χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία από την New England Company κατά τη
διάρκεια της καταιγίδας του 1920 [13]. Εδώ και χρόνια, στις ΗΠΑ, στον Καναδά
και στην πρώην ΕΣΣΔ, έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί στο πεδίο μέθοδοι
θερμικής αποπάγωσης και αντιπάγωσης με βάση το φαινόμενο Joule. Ωστόσο,
με τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια, οι γραμμές μεταφοράς απέκτησαν μεγάλο μήκος και ως εκ τούτου αυξήθηκε η τάση λειτουργίας τους.
Σαν αποτέλεσμα, η χρήση του φαινομένου Joule για την αποπάγωση δεν είναι
τόσο απλή, λαμβάνοντας υπόψη την ελαχιστοποίηση των ηλεκτρικών απωλειών στη διαδικασία.
Πίνακας 1. Απαιτούμενο ρεύμα αποπάγωσης για διάφορους τύπους αγωγών

Τόσο το εναλλασσόμενο (AC) όσο και το συνεχές(DC) ρεύμα έχουν χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές χώρες για την τήξη του πάγου [6] και είναι πλέον διαθέσιμες αποτελεσματικές τεχνολογίες και για τους δύο τύπους ρεύματος. Γενικά, η χρήση εναλλασσόμενου ρεύματος δεν συνεπάγεται δαπανηρό εξοπλισμό, καθώς το απαιτούμενο ρεύμα τροφοδοτείται απευθείας από το δίκτυο.
Ωστόσο, υπό ορισμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες, η ισχύς τήξης πρέπει να είναι αρκετά υψηλή, ειδικά με γραμμές μεταφοράς μεγάλου μήκους. Ο Πίνακας
1 παρέχει ορισμένες τιμές του ρεύματος αποπάγωσης για ορισμένους τύπους
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αγωγών και διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες [12]. Η πρόσφατη έκδοση στη σειρά Green Books της CIGRE [14] περιλαμβάνει πλείστες επιπλέον
πληροφορίες, όχι μόνο για όλες τις προαναφερθείσες μεθόδους, αλλά και για
τη φυσική της συσσώρευσης πάγου και χιονιού στους αγωγούς.

Συμπεράσματα
Η ανασκόπηση της CIGRE της υπάρχουσας τεχνολογίας αποπάγωσης (DI) και
αντιπάγωσης (AI) ανέδειξε μεν ενδιαφέρουσες μη θερμικές μεθόδους, όπως
παθητικές μεθόδους, ενεργές επικαλύψεις και μηχανικές μεθόδους, αλλά επίσης ότι το πεδίο εφαρμογής τους είναι σχετικά περιορισμένο. Αντίθετα, η θέρμανση των καλυμμένων με πάγο αγωγών έχει γίνει αποδεκτή παγκοσμίως ως
η πιο αποτελεσματική τεχνική προσέγγιση για την ελαχιστοποίηση των ενίοτε
καταστροφικών συνεπειών σοβαρών γεγονότων πάγου και την αύξηση της αξιοπιστίας του συστήματος. Για την τήξη του πάγου έχει χρησιμοποιηθεί είτε
εναλλασσόμενο (AC) είτε συνεχές (DC) ρεύμα. Οι τεχνολογίες και για τους δύο
τύπους ρεύματος είναι διαθέσιμες, η μεθοδολογία έχει αναπτυχθεί και η επιχειρησιακή εμπειρία με τα συστήματα τήξης πάγου έχει αποκτηθεί εδώ και
αρκετές δεκαετίες. Για εναέριες γραμμές έως 110-230 kV, συνιστάται εναλλασσόμενο ρεύμα, αλλά για υψηλότερες τάσεις, συμπεριλαμβανομένων και
των γραμμών υπερυψηλής τάσης (UHV), θα πρέπει να χρησιμοποιείται συνεχές ρεύμα προκειμένου να παρέχεται η απαιτούμενη ισχύς για την τήξη του
πάγου σε γραμμές μεγάλου μήκους με δέσμες αγωγών όπως είναι σύνηθες
για 345 kV και άνω.
Επιπλέον, εξετάστηκαν νέες τεχνολογίες που βασίζονται στη χρήση παγοφοβικών υλικών. Αυτή η προσέγγιση είναι πολλά υποσχόμενη και ίσως προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για μελλοντικές εφαρμογές.
Οι τεχνολογίες και οι μέθοδοι αποπάγωσης για την πρόληψη της συσσώρευσης πάγου θα πρέπει να αποτελούν μέρος των προδιαγραφών σχεδιασμού
του συστήματος για νέα έργα, πρότυπα και επιχειρησιακές διαδικασίες σε περιοχές που συχνά επηρεάζονται από ατμοσφαιρικά φαινόμενα παγοποίησης.
Αυτό έχει ήδη γίνει σε ορισμένες χώρες και μπορεί να μειώσει σημαντικά τον
κίνδυνο καταστροφικών ζημιών και να αυξήσει την αξιοπιστία του δικτύου.
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ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ

TRENDY CURRENTS

Η Ανάπτυξη των Ηλεκτρικών Δικτύων στην
Ελλάδα: Προβλήματα και Επιλογές
του Μιχάλη Παπαδόπουλου
Ομότιμου Καθηγητή ΕΜΠ

Εισαγωγή
Η εξέλιξη των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) μπορεί να διακριθεί σε
τρία κύρια στάδια, τα οποία προκύπτουν ως αποτέλεσμα της διεθνούς τεχνολογικής εξέλιξης αλλά και της γενικότερης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης κάθε χώρας.
Αρχικά ένα ΣΗΕ αποτελείται από ένα Σταθμό Παραγωγής που τροφοδοτεί ένα
τοπικό δίκτυο, στο οποίο συνδέονται οι εγκαταστάσεις των καταναλωτών. Η
ανάγκη αξιοποίησης πρωτογενών ενεργειακών πόρων που βρίσκονται μακριά
από κατοικημένες περιοχές (ορυχεία, υδατοπτώσεις) οδήγησε στην δημιουργία των Δικτύων Μεταφοράς με τη χρήση όλο και υψηλότερων τάσεων, αλλά
και στην επικράτηση του Εναλλασσόμενου Ρεύματος (ΕΡ), έναντι του Συνεχούς Ρεύματος (ΣΡ) που είχε χρησιμοποιηθεί αρχικά, δεδομένου ότι, εκτός του
κύριου πλεονεκτήματος της ευκολίας μετασχηματισμού, παρουσιάζει και μια
σειρά από άλλα πλεονεκτήματα (όπως π.χ. η απλούστερη κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων).
Το δεύτερο στάδιο ανάπτυξης συνίσταται στην δημιουργία ενός ενιαίου Δικτύου Μεταφοράς (ΔΜ) και την παράλληλη λειτουργία πολλών Σταθμών Παραγωγής. Από το ΔΜ μέσω Υποσταθμών Υποβιβασμού (Υ/Σ), τροφοδοτούνται
τα αντίστοιχα τοπικά Δίκτυα Διανομής (ΔΔ), στα οποία συνδέονταν οι εγκαταστάσεις των καταναλωτών. Συχνά υπάρχουν περισσότερα του ενός επίπεδα
μετασχηματισμού για την μετάβαση από το επίπεδο του ΔΜ στο ΔΔ (χαρακτηριζόμενα συχνά ως «Δίκτυα Υπομεταφοράς»), ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χώρας. Σύντομα τα ΔΜ επεκτάθηκαν σταδιακά ώστε να καλύπτουν όλη την επικράτεια, οπότε και ονομάστηκαν «Εθνικά ΔΜ».
Το επόμενο και τελικό τρίτο στάδιο, αποτέλεσε η «Διασύνδεση» μεταξύ Εθνικών ΔΜ, έτσι ώστε σήμερα να καλύπτουν, συχνά ως ένα Διασυνδεδεμένο Ηλεκτρικό Σύστημα, ολόκληρες ηπείρους, με τα γνωστά οικονομικά και λοιπά
πλεονεκτήματα.
Αν και οι χρονολογίες πραγματοποίησης των παραπάνω σταδίων διαφέρουν
σημαντικά σε κάθε χώρα, μπορεί να διατυπωθούν τα ακόλουθα:
Οι πρώτες Δημόσιες Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις έγιναν την δεκαετία του 1880.
Ειδικότερα ως η πρώτη διεθνώς δημόσια ηλεκτρική εγκατάσταση θεωρείται ο
ηλεκτροφωτισμός της Pearl Street της Νέας Υόρκης από τον Thomas Edison,
το 1882. Παρόμοιες εγκαταστάσεις ακολούθησαν εντός της ίδιας δεκαετίας
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σε πολλές Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, είναι δε αξιοσημείωτο ότι και στην Αθήνα η πρώτη εγκατάσταση τέθηκε σε λειτουργία το 1889. Περιλάμβανε ένα
σταθμό παραγωγής (στην οδό Αριστείδου) και δίκτυο για τον ηλεκτροφωτισμό των πλατειών Ομόνοιας και Συντάγματος, των τριών κύριων διασυνδετικών οδών αυτών, καθώς και των τότε βασιλικών ανακτόρων (όπου σήμερα
στεγάζεται το Κοινοβούλιο). Ακολούθησαν σταδιακά ηλεκτροδοτήσεις κτηρίων.
Η ανάγκη να υπάρξει διεθνής συνεργασία για την ταχεία ανάπτυξη των εφαρμογών του ηλεκτρισμού, οδήγησε ήδη από το 1906 στη δημιουργία της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (International Electrotechnical Committee
– IEC), ενώ το 1921 δημιουργήθηκε η Διεθνής Επιτροπή Μεγάλων Ηλεκτρικών
Δικτύων (Comité International de Grandes Réseaux Electriques – CIGRE), με
σκοπό την εξέταση των προβλημάτων που αφορούν κυρίως τα ΔΜ αλλά και
γενικότερα όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Μεταξύ των θεμάτων που κυριάρχησαν ήταν τα θέματα της τυποποίησης του ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού καθώς και των βασικών χαρακτηριστικών μεγεθών, όπως κατεξοχήν των τιμών της συχνότητας και της ονομαστικής
τάσεως των δικτύων, αλλά και γενικότερα της διαμορφώσεως αυτών και του
εξοπλισμού τους. Οπωσδήποτε όμως τα συμφέροντα και ο ανταγωνισμός των
μεγάλων και τεχνολογικά ανεπτυγμένων κρατών επέβαλαν την δημιουργία Εθνικών Προτύπων και Τυποποιήσεων.

Προς τη δημιουργία της ΔΕΗ
Μέσα στο γενικό αυτό πλαίσιο επιχειρείται στη συνέχεια να εξεταστεί το πώς
ανταποκρίθηκε η χώρα μας.
Όπως αναφέρθηκε ήδη, η πρώτη εγκατάσταση έγινε το 1889, επτά μόλις χρόνια μετά την πρώτη διεθνώς, στις ΗΠΑ το 1882 και σχεδόν ταυτόχρονα με παρόμοιες εφαρμογές σε άλλες μεγάλες Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Αυτό δεν
είναι ασφαλώς άσχετο με το ότι επρόκειτο για την εποχή του Χαριλάου Τρικούπη, κατά την οποία σημειώθηκε γενικότερη ανάπτυξη της χώρας, ιδίως με
την εκτέλεση μεγάλων έργων.
Τα επόμενα χρόνια παρά τις έντονες πολιτικές και οικονομικές αναταράξεις, η
επέκταση σε πολλές άλλες πόλεις ήταν ταχεία: συγκεκριμένα το 1920 ηλεκτροδοτούνταν 21 πόλεις, ενώ μετά την λήξη των Βαλκανικών και του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου, η ανάπτυξη επιταχύνθηκε (λόγω και της διάδοσης της χρήσης
του πετρελαίου και των πετρελαιομηχανών), ώστε μέχρι το 1929 να έχουν ηλεκτροδοτηθεί 250 οικισμοί και μέχρι το 1939 (παραμονές του Β΄ Παγκοσμίου
πολέμου) 380 οικισμοί.
Οι Ηλεκτρικές Εταιρείες που αναλάμβαναν την Άδεια Ηλεκτροδότησης ορισμένου οικισμού ήταν κυρίως ιδιωτικές και ορισμένες Δημοτικές. Σημαντικό
γεγονός της περιόδου ήταν η ανάληψη της ηλεκτροδότησης της περιοχής Αθηνών –Πειραιώς από την Αγγλικών συμφερόντων Power and Traction και η
ίδρυση της Ηλεκτρικής Εταιρείας Αθηνών – Πειραιώς (ΗΕΑΠ), το 1926. Η σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με την ΗΕΑΠ είχε έντονα αποικιοκρατικό χαρακτήρα, όμως εξασφάλισε την πλήρη κάλυψη των αναγκών του λεκανοπεδίου
της Αττικής, όπου σχεδόν το 70% της συνολικής κατανάλωσης της χώρας, και
αποτέλεσε ένα παράδειγμα σύγχρονου, με τα τότε δεδομένα, ΣΗΕ.
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Περιλάμβανε τον νέο σύγχρονο σταθμό Αγ. Γεωργίου στο Κερατσίνι, εκτός της
ενίσχυσης του υφιστάμενου στο Φάληρο, καθώς και την κατασκευή ΔΜ 22kV,
που κάλυπτε όλη την Αττική και πολλών Υ/Σ 22/6,6kV, ενώ στο δίκτυο ΧΤ καθιερώθηκε η τάση των 220/380V, (για πρώτη φορά στην χώρα μας) μετατρέποντας όλες τις παλιές εγκαταστάσεις των 127/220V.
Οι εγκαταστάσεις των επαρχιακών Ηλεκτρικών Εταιρειών υπέστηκαν σοβαρές
ζημιές κατά την τραγική για τη χώρα μας δεκαετία του 1940. Παράλληλα όμως,
κατά την περίοδο αυτή εκπονήθηκαν σημαντικότατες μελέτες σχεδιασμού για
την μετά την απελευθέρωση ανάπτυξη, με κύριο στόχο την αξιοποίηση των
εγχώριων ενεργειακών πηγών (κυρίως των υδατοπτώσεων, αλλά και των λιγνιτών) και αντικατάσταση στο μέγιστο δυνατό βαθμό του εισαγόμενου πετρελαίου, που αποτελούσε από το 1920 και μετέπειτα, την μοναδική σχεδόν
πρωτογενή πηγή για την ηλεκτροπαραγωγή.
Παράλληλα προβλεπόταν η κατασκευή ενός ΔΜ, το οποίο αρχικά θα αποτελείτο από περισσότερα του ενός τμήματα που θα ενώνονταν αργότερα σε ένα
ενιαίο. Για την υλοποίηση των παραπάνω, το 1948 η τότε κυβέρνηση συνέστησε Επιτροπή (με εισηγητή τον καθηγητή του ΕΜΠ Γ. Πεζόπουλο), η οποία
εισηγήθηκε την δημιουργία της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).
Στη ΔΕΗ δόθηκε το αποκλειστικό προνόμιο Παραγωγής και Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και της Διανομής, όπου το προνόμιο δεν είχε ήδη
παραχωρηθεί.

Εικ. 1: Α’ Πρόγραμμα ΔΕΗ - Ebasco

Η ΔΕΗ, η οποία τελικά συστάθηκε το 1950, σε συνεργασία με ξένους οργανισμούς κατάρτισε το Α’ Πρόγραμμα Ανάπτυξης 1950 – 55, με το οποίο τέθηκαν
τα θεμέλια της ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος (Εικόνα 1). Σύμβουλος
της ΔΕΗ στη σύνταξη του Α’ Προγράμματος ήταν η Αμερικανική Εταιρεία
ΠΥΛΩΝΕΣ N°2 | 42022

E.E. CIGRE © CIGRE Greece NC

PYLONS N°2 | 42022

71

EBASCO. Το Πρόγραμμα προέβλεπε την κατασκευή ΔΜ 150kV, συνολικού μήκους 1.760km και 25 Υ/Σ 150/15kV, σε δύο ανεξάρτητα αρχικά τμήματα, ήτοι
το Νότιο και το Βόρειο: Το Νότιο, περιλάμβανε την κατασκευή των σταθμών
Αλιβερίου (λιγνιτικού) και Λάδωνα (υδροηλεκτρικού), καθώς και το αντίστοιχο
ΔΜ 150kV, στο οποίο θα συνδέονταν και το Σύστημα της ΗΕΑΠ καθώς και άλλων Ηλεκτρικών Εταιρειών της Πελοποννήσου. Το Βόρειο περιλάμβανε τον υδροηλεκτρικό σταθμό του Άγρα και ΔΜ 150kV στο οποίο συνδέονταν τα συστήματα της Θεσσαλονίκης και των λοιπών πόλεων της Μακεδονίας, μέχρι την
Καβάλα. Περιλάμβανε επίσης τον υδροηλεκτρικό σταθμό Λούρου, ο οποίος
παρέμενε ανεξάρτητος, συμβάλλοντας μόνον στην ηλεκτροδότηση της Ηπείρου, απευθείας με δίκτυο 15kV.
Στην Εικόνα 2 δείχνεται η εξέλιξη του προγράμματος ανάπτυξης κατά το έτος
1966, δηλαδή 15 περίπου χρόνια μετά τη ίδρυσή της ΔΕΗ. Υπενθυμίζεται ότι
το 1956 ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση της ΔΕΗ, με το να της δοθεί και το «αποκλειστικό προνόμιο της Διανομής» (εκτός του προνομίου της ΠαραγωγήςΜεταφοράς που της είχε δοθεί με τον ιδρυτικό της νόμο το 1950), καθώς και
το δικαίωμα της εξαγοράς των 417 κυρίως ιδιωτικών Ηλεκτρικών Εταιρειών,
στις οποίες περιλαμβάνονταν και η Αγγλικών συμφερόντων ΗΕΑΠ.

Εικ. 2: Ελληνικό Σύστημα 1966

Είναι προφανής η τεράστια πρόοδος που επιτελέστηκε κατά το χρονικό αυτό
διάστημα: Ξεκινώντας από το μηδέν, το 1966 η ΔΕΗ κάλυπτε όλη την ηπειρωτική χώρα, αφού σταδιακά είχαν καταργηθεί όλοι οι τοπικοί πετρελαϊκοί σταθμοί παραγωγής και το σύνολο των καταναλωτών της ηπειρωτικής χώρας ηλεκτροδοτείτο από εγχώριες ενεργειακές πηγές (νερά και λιγνίτες).
Επισημαίνεται ότι το μεγάλο άλμα της δεκαετίας 1955 – 66, όπως φαίνεται
και από την σύγκριση των δύο εικόνων, επιτεύχθηκε με αποκλειστικώς
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Ελληνικό προσωπικό, δεδομένου ότι η σύμβαση με την EBASCO services έληξε
το 1955 και δεν ανανεώθηκε. Με αποκλειστικά Ελληνικό προσωπικό συνέχισε
η ΔΕΗ την πορεία της όλα τα επόμενα χρόνια, χρησιμοποιώντας ξένους συμβούλους σε πολύ περιορισμένη έκταση και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις μεγάλων έργων. Οι Διοικήσεις της ΔΕΗ διευκόλυναν τα στελέχη της για να έχουν
επαφές με αντίστοιχες επιχειρήσεις τεχνολογικά προηγμένων χωρών και να
μετέχουν ενεργά στα σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια διεθνή συνέδρια, όπως ιδιαίτερα αυτά της CIGRE, της CIRED, και της UNIPEDE.

Οι Βασικές Επιλογές για την Ανάπτυξη του Ελληνικού
Συστήματος
Επίπεδα Τάσεων και Διαμόρφωση Δικτύων
Κατά την αρχική περίοδο της ΔΕΗ, έγιναν ορισμένες βασικές επιλογές, όπως η
τάση των Δικτύων Μεταφοράς (150kV) και των Δικτύων Διανομής, όπου για
μεν τη Μέση Τάση (ΜΤ) επελέγησαν τα 15kV, για δε τη Χαμηλή Τάση (ΧΤ) τα
220/380V. Έγινε επίσης η επιλογή της γενικότερης διαμόρφωσης των δικτύων
(όπως της κατασκευαστικής διαμόρφωσης, της μεθόδου γείωσης, των προστασιών κλπ).
Σημειώνεται σχετικά ότι όσον αφορά τα ΔΜ υπάρχει διεθνώς ομοιομορφία:
Δίκτυο YT τριών αγωγών, αγωγός γης για την προστασία από κεραυνούς και
απευθείας (άμεση) γείωση του ουδετέρου κόμβου, με την σύνδεσή του στο
πλέγμα γείωσης του Υποσταθμού Ανυψώσεως του Σταθμού Παραγωγής.
Αντίθετα για τα ΔΔ, τόσο στη ΜΤ όσο και στη ΧΤ υπάρχουν μεγάλες διαφορές.
Συγκεκριμένα στις ΗΠΑ τα δίκτυα ΜΤ (μέχρι και 35kV) είναι κατά κανόνα τριφασικά τεσσάρων αγωγών, δηλαδή ο ουδέτερος αγωγός συνοδεύει τους αγωγούς των τριών φάσεων σε όλη την έκταση του δικτύου, και γειώνεται κατά
διαστήματα. Αντίθετα στις Ευρωπαϊκές χώρες, αν και υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών στην τιμή της ονομαστικής τάσης, τα ΔΔ ΜΤ είναι πάντα τριών
αγωγών. Διαφέρουν όμως ριζικά ως προς την μέθοδο γείωσης του ουδετέρου
κόμβου MT στον Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ. Πιο συγκεκριμένα στην Γερμανία γίνεται συνήθως
χρήση Petersen Coil (με στόχο την αντιστάθμιση των χωρητικοτήτων του δικτύου ΜΤ), στην Ιταλία το δίκτυο ΜΤ παραμένει αγείωτο, στη Γαλλία από την
δεκαετία 1960 η EDF επέλεξε τη γείωση του κόμβου ΜΤ στον Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ μέσω
ωμικής αντίστασης που περιορίζει το μέγιστο μονοφασικό προς γη σφάλμα
στα 400Α κλπ.
Οι προηγούμενες της ΔΕΗ Ηλεκτρικές Εταιρείες ακολουθούσαν συνήθως τα
πρότυπα και τις επιλογές των ξένων οίκων με τις οποίες συνεργάζονταν κατά
την αρχική κατασκευή των εγκαταστάσεών τους και την προμήθεια του εξοπλισμού. Για παράδειγμα το δίκτυο ΜΤ της Ελληνικής Ηλεκτρικής Εταιρείας
(ΕΗΕ) στα Ιωάννινα όπως και σε άλλες πόλεις ήταν τάσεως 6,6kV, ενώ στην
Αττική η Αγγλικών συμφερόντων ΗΕΑΠ είχε επιλέξει τα 22kV ως ΔΜ και τα
6,6kV ως ΔΔ – ΜΤ και η Δημοτική Ηλεκτρική Εταιρεία Πατρών (Γλαύκος) είχε
επιλέξει τα 8,0 kV.
Όσον αφορά τη ΧΤ, τα δίκτυα των Ηλεκτρικών Εταιρειών ήταν 127/220V (αν
ήταν ΕΡ και όχι ΣΡ, όπως συχνά συνέβαινε τα πρώτα κυρίως χρόνια), ενώ για

ΠΥΛΩΝΕΣ N°2 | 42022

E.E. CIGRE © CIGRE Greece NC

PYLONS N°2 | 42022

73

τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, εφαρμόζονταν από το 1932 ο Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, ο οποίος βασίζονταν
στον αντίστοιχο Ελβετικό (ο οποίος πάλι ακολουθούσε τα Γερμανικά VDE). Ο
Κανονισμός αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το 1955 μετά από εισήγηση της ΔΕΗ, χωρίς όμως να μεταβληθούν τα βασικά του σημεία, όπως και
το ότι έδινε τη δυνατότητα εφαρμογής οποιασδήποτε από τις βασικές μεθόδους προστασίας προσώπων, ήτοι άμεση γείωση ή ουδετέρωση. Βασική προϋπόθεση για την επιλογή της μεθόδου είναι να πληρούνται ορισμένες απαιτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το Δίκτυο Διανομής στο οποίο συνδέονται και
για το λόγο αυτό προβλέπεται ότι η εφαρμοζόμενη μέθοδος καθορίζεται ανά
περιοχή από τον έχοντα την ευθύνη του ΔΔ .
Όπως είναι γνωστό, η ΔΕΗ αντικατέστησε σταδιακά (1955 - 65) όλα τα δίκτυα
των Ηλεκτρικών Εταιρειών (εκτός αυτών της ΗΕΑΠ) με τα νέα Τυποποιημένα
ΔΔ 15kV και 220/380V. Η διαμόρφωση των δικτύων αυτών ήταν σύμφωνη με
τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, αν και σε ορισμένες βασικές επιλογές ακολουθούσε
τεχνικές συνήθεις στα Αμερικανικά ΔΔ, παράλληλα δε καθιέρωνε τους Αμερικανικούς Κανονισμούς Ασφάλειας για την εγκατάσταση των εναερίων ΔΔ και
τον εξοπλισμό τους.
Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρουμε ότι τις πρώτες δεκαετίες η
πλευρά ΜΤ των Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ, τόσο οι ζυγοί όσο και τα μέσα ζεύξεως και προστασίας ήταν εξωτερικού χώρου, ενώ και οι Διακόπτες Ισχύος ήταν μεγάλου
όγκου ελαίου, ενώ η συνήθης Ευρωπαϊκή τεχνική ήταν να είναι κλειστού χώρου (εντός οικίσκου) και με Διακόπτες ισχύος πτωχού όγκου ελαίου.

Προστασία, Γειώσεις και Ουδετέρωση
Επίσης ως βασική μέθοδος προστασίας των εναερίων δικτύων ΜΤ εφαρμόστηκε η επιλογική συνεργασία διακοπτών-ασφαλειών (fuse-breaker coordination), ενώ για την γείωση του ουδετέρου κόμβου ΜΤ υιοθετήθηκε η απευθείας γείωση του κόμβου της πλευράς 15kV των Μ/Σ 150/15kV, η οποία υλοποιείται με την σύνδεση του κόμβου 15kV στο πλέγμα – γείωση του Υ/Σ
150/15kV.
Το πλέγμα, όπως είναι γνωστό σχεδιάζεται ώστε να προστατεύεται το προσωπικό από επικίνδυνες τάσεις, επαφής και βηματικές. Αποτέλεσμα αυτού ήταν
ότι η ένταση κατά τα μονοφασικά προς γη σφάλματα του δικτύου ΜΤ, έχει
πολύ μεγάλες τιμές, δεδομένου ότι το πλέγμα παρουσιάζει γενικά πολύ χαμηλή αντίσταση γειώσεως. Η τεχνική αυτή είναι συνήθης στην Αμερική, όπου
όμως, όπως αναφέρθηκε, τα δίκτυα ΜΤ είναι τεσσάρων αγωγών, με διανεμημένο και πολλαπλά γειωμένο ουδέτερο αγωγό, όπως εφαρμόστηκε και από τη
ΔΕΗ απαρχής στα δίκτυα ΧΤ, όπου επίσης ο ουδέτερος αγωγός γειώνεται κατάλληλα σε πολλά σημεία, καθόλο το μήκος του.
Επίσης για τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις η ΔΕΗ επέλεξε απαρχής
ως μέθοδο γείωσης προστασίας έναντι τάσεων επαφής την ουδετέρωση. Προϋπόθεση για την εφαρμογή της είναι ότι ο ουδέτερος αγωγός του δικτύου ΧΤ
αποκλείεται να εμφανίζει, έστω και πρόσκαιρα, υψηλές τιμές τάσεως, δεδομένου ότι σε αυτόν συνδέονται ο ουδέτερος των εσωτερικών εγκαταστάσεων
και ακολούθως τα μεταλλικά κελύφη των συσκευών. Η επιλογή της ουδετέρωσης ήταν υποχρεωτική για τη ΔΕΗ δεδομένου ότι απέβλεπε στην
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ηλεκτροδότηση όλης της χώρας, ενώ η άμεση γείωση για να είναι αποτελεσματική προϋποθέτει την επίτευξη πολύ χαμηλών αντιστάσεων του ηλεκτροδίου γείωσης, πράγμα που πρακτικά επιτυγχάνεται μόνο με τη σύνδεση σε εκτεταμένο μεταλλικό δίκτυο υδρεύσεως, όπως ίσχυε στην περιοχή των Αθηνών, όπου και εφαρμοζόταν από την ΗΕΑΠ.
Επίσης ο ουδέτερος αγωγός ΧΤ μπορεί να βρεθεί σε υψηλό, επικίνδυνο για τον
άνθρωπο, δυναμικό σε περίπτωση βραχυκυκλώματος μεταξύ αγωγού ΜΤ και
του ουδετέρου αγωγού ΧΤ, όπως π.χ. συμβαίνει σε περίπτωση βλάβης των μονώσεων ενός Μ/Σ ΜΤ/ΧΤ. Η διαφορά δυναμικού (τάση) πού θα αποκτήσει ο
ουδέτερος αγωγός ΧΤ (και συνεπώς και τα μεταλλικά κελύφη των συσκευών)
μπορεί να διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα είτε με την μείωση του ρεύματος
σφάλματος αγωγού του δικτύου ΜΤ προς γη είτε με την μείωση της αντίστασης γείωσης του ουδετέρου ΧΤ ή και των δύο. Η αναζήτηση του τεχνικοοικονομικά βέλτιστου συνδυασμού αποτελεί ένα σύνθετο θέμα, που δικαιολογεί
τις μεγάλες διαφορές στην ακολουθούμενη από τις διάφορες χώρες πολιτική,
αφού συνδέεται με τα χαρακτηριστικά αλλά και την ιστορική εξέλιξη των δικτύων.
Στη χώρα μας διαπιστώθηκε περί τα μέσα της δεκαετίας του 1960 ότι η εφαρμογή της απευθείας γείωσης του ουδετέρου των Μ/Σ ΥΤ/ΜΤ, που εφαρμόστηκε από τα πρώτα χρόνια της ΔΕΗ, είναι ασυμβίβαστη με την εφαρμογή της
μεθόδου της ουδετέρωσης ως μεθόδου προστασίας των καταναλωτών στα δίκτυα ΧΤ και ότι έπρεπε να περιοριστεί. Όμως ο περιορισμός έπρεπε να γίνει
σε όρια που να είναι συμβατά με το όλο σύστημα προστασίας των δικτύων ΜΤ
(επιλογική συνεργασία διακοπτών Υ/Σ ασφαλειών δικτύου, όπως προαναφέρθηκε) που είχε καθιερωθεί και εφαρμόζονταν επιτυχώς απαρχής.
Μετά από πολλές αναζητήσεις, επιλέχθηκε τελικά ο περιορισμός του ρεύματος του μονοφασικού προς γη σφάλματος στα 800-1000Α και επίσης η αλλαγή
όλων των ηλεκτρονόμων γης των διακοπτών ΜΤ των ΥΣ ΥΤ/ΜΤ με άλλους με
κατάλληλα χαρακτηριστικά. Παράλληλα καθορίστηκαν τα όρια και οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα δίκτυα ΧΤ όσον αφορά στο θέμα της συνολικής
αντιστάσεως γειώσεως του ουδετέρου και των ασφαλειών ΧΤ, ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκώς ταχεία διακοπή σε περίπτωση σφάλματος και τέθηκαν
κανόνες στην επιλογή των ασφαλειών προστασίας των διακλαδώσεων του δικτύου ΜΤ.
Σημειώνεται τέλος ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1970, με την ευκαιρία θανατηφόρου ατυχήματος τεχνίτη της Υπηρεσίας Υδρεύσεως, διαπιστώθηκε ότι,
τα τελευταία χρόνια, αντί μεταλλικών χρησιμοποιούντο στην Αττική τσιμεντένιοι σωλήνες στο κεντρικό δίκτυο υδρεύσεως και συνεπώς δεν ήταν εξασφαλισμένη η αναγκαία πολύ χαμηλή αντίσταση γειώσεως για την εφαρμογή της
άμεσης γείωσης, η οποία συνέχιζε να εφαρμόζεται και μετά την εξαγορά της
από τη ΔΕΗ το 1960. Αρχικά αποφασίστηκε η σταδιακή εφαρμογή της ουδετέρωσης και στην περιοχή της τέως ΗΕΑΠ, αν και αυτή παρουσίαζε πολλές δυσκολίες. Ευτυχώς όμως η ανάπτυξη της τεχνολογίας των Διαφορικών Διακοπτών στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, των οποίων η αξιοπιστία έγινε διεθνώς αποδεκτή και μετά από κατάλληλη προσαρμογή των Κανονισμών, το θέμα κατέληξε στα γνωστά μέτρα που εφαρμόζονται έκτοτε.

Επίλογος
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Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι η δημιουργία της ΔΕΗ, αμέσως μετά την απελευθέρωση (το 1950) ως «εταιρείας ειδικού τύπου», (δηλαδή: «κρατική,
αλλά με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια» - σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο) αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχής.
Με το παρόν επιχειρήθηκε η παρουσίαση ορισμένων από τα βασικά τεχνικά
προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τα πρώτα ιδίως χρόνια ανάπτυξης
της ΔΕΗ, μέχρι τον μετασχηματισμό της σε ΔΕΗ Α.Ε. και ο τρόπος που αντιμετωπίστηκαν. Παράλληλα λαμβάνονταν μέτρα συνεχούς βελτίωσης τόσο του
τρόπου μελετών – κατασκευών, όσο και της εκμετάλλευσης των ΔΔ, ανάλογα
και με τις νέες ανάγκες που προέκυπταν και την διεθνή εμπειρία. Στην Εικόνα
3 δείχνεται η εξέλιξη του Ελληνικού Συστήματος κατά το 1999, όταν η ΔΕΗ μετασχηματίστηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Εικ. 3: Το Ελληνικό Σύστημα του 1999

Τα επόμενα χρόνια κυριάρχησαν και παραμένουν ακόμη κυρίαρχες οι δυνατότητες και οι προκλήσεις εφαρμογής των νέων τεχνολογικών προόδων της
Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών γενικά στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, αλλά ιδίως στα ΔΔ, καθώς και η αντιμετώπιση των προβλημάτων
που δημιουργεί η Διανεμημένη Παραγωγή, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο της
βέλτιστης ανάπτυξης και λειτουργίας τους.
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ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ

FLASH BACK
του Γιώργου Γεωργαντζή
πρώην Προέδρου Ε.Ε. CIGRE

Το Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Επιτροπής
CIGRE κατά την δεκαετία του ’90
Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο τεύχος των Πυλώνων στην στήλη Αναδρομές,
η τρίτη περίοδος λειτουργίας της Ελληνικής Επιτροπής CIGRE, ως αναγνωρισμένης από το Πρωτοδικείο Αθηνών Επιστημονικής Εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ξεκίνησε το 1989 και το πρώτο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχτηκε τον Φεβρουάριο 1989.
Το συγκεκριμένο Διοικητικό Συμβούλιο, με μια ανακοίνωση τον Ιούνιο 1989,
ενημέρωσε τα Μέλη για την έκδοση ενός καινούργιου ‘Ενημερωτικού Δελτίου’ και τα κάλεσε να εκδηλώσουν επιθυμία συνεργασίας με κείμενα σχετικά
με τις δραστηριότητες της CIGRE, αλλά και Ελληνικών Επιχειρήσεων, Οργανισμών, Φορέων, ΑΕΙ κλπ., που εμπίπτουν στην σφαίρα των ενδιαφερόντων της
Διεθνούς CIGRE και της Ε.Ε. CIGRE. Το πρώτο τεύχος του δελτίου αυτού στάλθηκε προς τα Μέλη μαζί με την ανακοίνωση του Οκτωβρίου 1990. Από τότε το
Εν. Δελτίο, με την μορφή συνήθως τετρασέλιδου και μερικές φορές εξασέλιδου, κυκλοφόρησε τακτικά μέχρι τον Ιούνιο 2001, που κυκλοφόρησε το τελευταίο κοινό τεύχος με αρ. 37-38. Στα δώδεκα χρόνια ύπαρξης του κυκλοφόρησε
με συχνότητα μεγαλύτερη από τρία τεύχη το χρόνο. Στις Διοικητικές και Διαχειριστικές Εκθέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των ετών αυτών υπάρχει
συγκεκριμένη αναφορά στα δελτία που κυκλοφόρησαν, ενώ στην Διοικητική
Έκθεση του 1997, όπως και σε αυτές των επόμενων ετών, επισημαίνεται η έγχρωμη έκδοση, ο εμπλουτισμός με φωτογραφικό υλικό και η αύξηση του αριθμού των αποδεκτών.
Στα Ενημερωτικά Δελτία, κατά την διάρκεια των ετών της κυκλοφορίας τους,
καταχωρήθηκαν πλήθος από νέα, ανακοινώσεις και απολογισμοί από τις δραστηριότητες τόσο της Ε.Ε. CIGRE, όσο και της Διεθνούς CIGRE.
Ειδικότερα και σχετικά με την Ε.Ε. CIGRE, ανακοινώθηκαν αρκετές δραστηριότητες και απολογισμοί των Συνόδων και των Ημερίδων και καταχωρήθηκαν
αρκετές Διοικητικές και Διαχειριστικές Εκθέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων
των διαφόρων ετών, ώστε να δίνεται στον αναγνώστη μια συνολική εικόνα
των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Συγκεκριμένα καταχωρήθηκαν οι παρακάτω Διοικητικές Εκθέσεις: για το 1989 στο τεύχος 1, για το 1990 στο τεύχος
2, για το 1991 στο τεύχος 7, για το 1992 στο τεύχος 10, για το 1994 στο τεύχος
17, για το 1995 στο τεύχος 20, για το 1999 στο τεύχος 34-35-36 και τέλος για
το 2000 στο τεύχος 37-38. Επίσης καταχωρήθηκαν απολογισμοί μαζί με τις
σχετικές εισαγωγικές προσφωνήσεις που αφορούσαν αρκετές Συνόδους, όπως ενδεικτικά την Σύνοδο Αθήνα ’91 στο τεύχος 6, την Σύνοδο Ηράκλειο ’92
στο τεύχος 8, την Σύνοδο Αθήνα ’94 στο τεύχος 14, την Σύνοδο Θες/νίκη ’94
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στο τεύχος 15, την Σύνοδο Αθήνα ’95 στο τεύχος 20, την Σύνοδο Πάτρα ’96 στο
τεύχος 21-22-23, την Σύνοδο Αθήνα ’97 στο τεύχος 28-29 και την Σύνοδο Ρόδο
’98 στο τεύχος 30-31.
Στη φωτογραφία φαίνονται τα Ενημερωτικά Δελτία, που κυκλοφόρησαν από
την Ελληνική Επιτροπή CIGRE και που παρουσιάζουν την ζωή και τις δραστηριότητες της Εταιρείας, αλλά και τις εγχώριες και διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας την δεκαετία του ’90 .

Στο δελτίο καταχωρήθηκαν αρκετές δραστηριότητες και πεπραγμένα σχετικά
με την Διεθνή CIGRE. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το τεύχος 19 ήταν αφιερωμένο στο πρόγραμμα της Τεχνικής Επιτροπής για την δεκαετία 1993-2002 και
συγκεκριμένα στους στόχους, στους προσανατολισμούς και στους άξονες δράσης όλων των Επιτροπών Μελέτης της CIGRE. Επίσης παρουσιάστηκαν απολογισμοί και πληροφορίες σχετικά με τις Συνόδους του Παρισιού στο τεύχος 2
(33η Σύνοδος), στο τεύχος 16 (35 η Σύνοδος) και στο τεύχος 21-22-23 (36η Σύνοδος), όπως επίσης ο απολογισμός του Συμποσίου ‘Αξιοπιστία ΣΗΕ’ στο Μόντρεαλ του Καναδά το 1991 στο τεύχος 9 και ο απολογισμός του Συμποσίου
‘Τεχνικές Διάγνωσης και Συντήρησης’ στο Βερολίνο το 1993 στο τεύχος 1112.Επίσης το 1995 καθιερώθηκε η στήλη ‘Νέα Έργα, Νέα Προϊόντα, Νέες Τεχνολογίες’, όπου παρουσιάστηκαν από συλλογικά μέλη αρκετές ενδιαφέρουσες δραστηριότητες από το χώρο τους σχετικές με το αντικείμενο της CIGRE,
ενώ στην στήλη ‘Σημαντικά Έργα ΔΕΗ’, που καθιερώθηκε το 1997, αναφέρθηκαν τα παρακάτω έργα: το Σύστημα Ελέγχου Ενέργειας της ΔΕΗ στο τεύχος 2425, η υδροηλεκτρική αξιοποίηση του ποταμού Νέστου στο τεύχος 26-27, οι
υπόγειες καλωδιακές γραμμές 150 KV στην Αττική στο τεύχος 28-29, η νέα μονάδα συνδυασμένου κύκλου Λαυρίου ισχύος 570 MW στο τεύχος 30-31.
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Τέλος θα ήταν σημαντικό να αναφερθεί ότι μετά από δύο δεκαετίες αφότου
το Ενημερωτικό Δελτίο της δεκαετίας ’90 ολοκλήρωσε τον κύκλο του, η Ελληνική Επιτροπή CIGRE προχώρησε σε μια νέα εκδοτική προσπάθεια, σύγχρονη
και ηλεκτρονική, με την έκδοση των Πυλώνων, όπου το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε τον Ιούλιο 2021. Σημειώνεται ότι κάθε τεύχος των Πυλώνων είναι αφιερωμένο σε ένα σημαντικό θέμα από αυτά που απασχολούν την ελληνική
και Διεθνή κοινότητα των Ενεργειακών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
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ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΕ CIGRE

CIGRE GREECE NC NEWS

Στη στήλη αυτή δημοσιεύονται ειδήσεις που αφορούν τα μέλη και τις δραστηριότητες της Ελληνικής Επιτροπής CIGRE. Οι Πυλώνες θα χαρούν να φιλοξενήσουν «ανταποκρίσεις» από Ομάδες Εργασίας, Επιστημονικές Επιτροπές της CIGRE και σχετικές εκδηλώσεις, όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη της Ελληνικής Επιτροπής.

Βράβευση του Προέδρου ΕΕ CIGRE
Prize Awarded to the Chairman of CIGRE Greece NC
Στα πλαίσια του 25ου Εθνικού Συνεδρίου με τίτλο “Energy & Development
2021” που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης (ΙΕΝΕ) στην Αθήνα στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2021, απονεμήθηκε στον Πρόεδρο της ΕΕ cigre
Δρ. Γιάννη Καμπούρη το βραβείο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου
κ. Κώστας Σταμπολής απένειμε το εν λόγω βραβείο για τη συμβολή του κ. Καμπούρη στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής και ειδικότερα για τη συμβολή
του στην επιτυχή ανάπτυξη του Περιφερειακού Συντονιστή Ασφάλειας
(Regional Security Coordinator – RSC) SELENE CC στη Θεσσαλονίκη.

Dr. Ioannis (Yannis) Kampouris, was awarded with the “IENE-Prometheus”
prize during the 25th National Conference “Energy & Development 2021” that
was organized by the Institute of Energy for SE Europe (IENE) in Athens on 1st
– 2nd December 2021. Mr. Kostas Stampolis, Chairman and Executive Director
of IENE handed the prize to Dr. Kampouris for his past and ongoing distinctive
contributions on the electricity sector in Greece and European affairs; specific
reference to the efforts on the establishment and realization of the SEE RSC,
which was accomplished during a very challenging period.
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Αριθμός ρεκόρ: 13 Εργασίες από την
Ελληνική Επιτροπή στη Διεθνή Σύνοδο CIGRE 2022
Όπως είναι γνωστό κάθε δύο χρόνια (τα ζυγά) διεξάγεται στο Παρίσι την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου η Σύνοδος της Διεθνούς CIGRE. Στη Σύνοδο
γίνονται δεκτές για να παρουσιαστούν εργασίες μετά από κρίση στη σύνοψη.
Η αποστολή των εργασιών γίνεται μέσω των Εθνικών Επιτροπών. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι το 2020 απεστάλησαν για έγκριση 920 εργασίες από 54 Εθνικές Επιτροπές.
Στο παρελθόν υπήρχε περιορισμός (quota) στο πλήθος των εργασιών που ήταν δυνατόν να παρουσιαστούν από μια χώρα (Session Papers Allotment), ανάλογα με τον αριθμό των μελών που είχε η Εθνική Επιτροπή. Σκοπός αυτής
της πρόβλεψης ήταν να μην κυριαρχούν οι εργασίες από τις μεγάλες επιστημονικές/τεχνολογικές δυνάμεις, αλλά να υπάρχει μια αντιπροσωπευτική/αναλογική παρουσία από όλες τις χώρες.
Με το πλήθος των μελών ανάμεσα σε 150 έως 200, μετά το έτος 2004 εκχωρείτο στην Ελληνική Επιτροπή το δικαίωμα συμμετοχής σε Σύνοδο με 5 εργασίες στο National Committee Allotment. Με τη σταδιακή ενδυνάμωση της Ελληνικής Επιτροπής και ξεπερνώντας το όριο των 200 μελών, έφθασε να δικαιούται 7 εργασίες στη Σύνοδο του 2020.
Σχεδόν πάντοτε οι εργασίες από μέλη της Ελληνικής Επιτροπής που παρουσιάζονταν στη Σύνοδο της Διεθνούς CIGRE, ξεπερνούσαν το Allotment. Οι συμμετοχές από το 2000 έως το 2020 φαίνονται στον Πίνακα.

Η συμμετοχή της Ελληνικής Επιτροπής στις Συνόδους της Διεθνούς CIGRE είναι
σημαντική όχι μόνο από το πλήθος των εργασιών που έχουν παρουσιαστεί τα
τελευταία χρόνια, αλλά και από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εργασιών.
Συχνά, η καλύτερη εργασία σε κάποιο από τα 16 θεματικά πεδία της Συνόδου
ήταν από Έλληνες συγγραφείς – μέλη της Ελληνικής Επιτροπής.

ΠΥΛΩΝΕΣ N°2 | 42022

E.E. CIGRE © CIGRE Greece NC

PYLONS N°2 | 42022

81

Το έτος 2021 το Allotment καταργήθηκε. Έτσι, μετά την άρση του περιορισμού
υποβλήθηκαν από μέλη της Ελληνικής Επιτροπής CIGRE και έγιναν δεκτές στη
Σύνοδο του 2022 για να παρουσιαστούν 13 εργασίες, ως ακολούθως:

1

C1 POWER SYSTEM DEVELOPMENT AND ECONOMICS
Mid-term Electricity Storage Needs of the Power System of Cyprus
DRATSAS, Pantelis (1); PSARROS, George (1); PAPATHANASIOU, Stavros (1); EVAGOROU, Dimitrios (2);
FRIXOU, Andreas (2); POULLIKKAS, Andreas (2)
Organisation(s): 1: NTUA, Greece; 2: CERA, Cyprus

2

C4 POWER SYSTEM TECHNICAL PERFORMANCE
Active and Reactive Power Control in an Island System Operated on Inverter-Based Resources
PAPAKONSTANTINOU, Apostolos; BOSMIS, Spyridon; PAPATHANASIOU, Stavros
Organisation(s): NTUA, Greece

3

B1 INSULATED CABLES
Validation of an Efficient 3D Finite Element Model for the Calculation of Losses in Three-Core Armoured Power Cables
CHRYSOCHOS, Andreas (1); CHATZIPETROS, Dimitrios (1); ZTOUPIS, Ioannis (1); PILGRIM, James (2);
KANAS, Vasileios (1); PAVLOU, Konstantinos (1); TASTAVRIDIS, Kostas (1); GEORGALLIS, George (1)
Organisation(s): 1: Hellenic Cables, Greece; 2: University of Southampton, United Kingdom

4

C6 ACTIVE DISTRIBUTION SYSTEMS AND DISTRIBUTED ENERGY RESOURCES
A Ηybrid Ηeuristic Οptimization Αlgorithm for the Rolling Day-Ahead Scheduling of Νon-Ιnterconnected Ιslands in Greece
PAPPAS, Charalampos; KOUKOULA, Despina; KOKKINELIS, Stefanos; MAGANIOTI, Argiro; REPPAS, Andreas; PATSAKA, Theodora
Organisation(s): HEDNO, Greece

5

B1 INSULATED CABLES
Determination of Soil Thermal Resistance: A Holistic Approach
CHRYSOCHOS, Andreas; CHATZIPETROS, Dimitrios; RIZOU, Varvara; PAVLOU, Konstantinos; TASTAVRIDIS, Kostas; GEORGALLIS, George
Organisation(s): Hellenic Cables, Greece

6

B1 INSULATED CABLES
Effect of Semi-Conducting Jackets on the Performance of Three-Core Armoured Power Cables
CHRYSOCHOS, Andreas; CHATZIPETROS, Dimitrios; KOSSYVAKIS, Dimitrios; KANAS, Vasileios; PAVLOU,
Konstantinos;TASTAVRIDIS, Kostas; GEORGALLIS, George
Organisation(s): Hellenic Cables, Greece

7

B4 DC SYSTEMS AND POWER ELECTRONICS
Delivery of Modular Static Synchronous Series Compensators on the Greek Transmission System to
Provide Substantial Increase in Cross-Border Interconnection Capacity
PLAKAS, Konstantinos (1); KARAVAS, Christos-Spyridon (1); KROMMYDAS, Konstantinos (1); KURASHVILI, Andreas (1);PAPAIOANNOU, George (1); XENOS, Panagiotis (2)
Organisation(s): 1: IPTO, Greece; 2: Smart Wires Inc., Greece

8

C5 ELECTRICITY MARKETS AND REGULATION
A Methodology to Estimate the Reserve Capacity Needs in Balancing Markets- Application to the
Greek Balancing Market
KAMPOURIS, John; MANDOULIDIS, Panagiotis; PRIONISTIS, George; ZIOGAS, Vassilis
Organisation(s): IPTO, Greece
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9

C5 ELECTRICITY MARKETS AND REGULATION
Deployment and Evaluation of TSO-DSO-Consumer Coordination in a Market Environment
SAVVOPOULOS, Nikolaos (1); TRAKAS, Dimitris (1); DIMEAS, Aris (1); HATZIARGYRIOU, Nikos (1);
VOUMVOULAKIS,Emmanouil (2); LEONIDAKI, Eirini (2); CHAMPAKIS, Markos (2)
Organisation(s): 1: NTUA, Greece; 2: HEDNO, Greece

10

C1 POWER SYSTEM DEVELOPMENT AND ECONOMICS
Advanced IT Tools for Distribution Network Resilience Improvement: The X-FLEX Project Demo in
Xanthi
TSIROPOULOS, Georgios (1); STRATOGIANNIS, Dimitrios (1); GKIALA – FIKARI, Stamatia (1); CHAMPAKIS, Markos (1);TRAKAS, Dimitris (2); PAPOUTSIS, Efstratios (2); BANOS, Vasilis (2); SYRRI, Angeliki
Lydia Antonia (2); HATZIARGYRIOU, Nikos (2)
Organisation(s): 1: HEDNO, Greece; 2: NTUA, Greece

11

B5 PROTECTION AND AUTOMATION
Protection in Island Systems Operating with High RES Penetration : Case Study Astypalea
LAGOS, Dimitrios (1); KONTOU, Alkistis (1); KOTSAMPOPOULOS, Panos (1); KORRES, George (1); HATZIARGYRIOU, Nikos (1); PAPASPILIOTOPOULOS, Vasilis (2); KLEFTAKIS, Vasilis (2); KOUKOULA, Despina
(3), PATSAKA, Theodora (3)
Organisation(s): 1: NTUA, Greece; 2: Protasis, Greece; 3: HEDNO, Greece

12

C2 POWER SYSTEM OPERATION AND CONTROL
Smart Grid Flexibility Solutions for Transmission Networks with Increased RES Penetration
GONOS, Ioannis (1); CHRISTODOULOU, Christos (1); DIKAIAKOS, Christos (2); VITA, Vassiliki (1); ZAFIROPOULOS, Elias (1); ZUBIETA, Ekhiotz (3); SANTAMARIA, Giovanna (3); LAI, Ngoc Bao (4); BALTAS,
Nicholas Gregory (4); RODRIGUEZ, Pedros (4)
Organisation(s): 1: ICCS/NTUA, Greece; 2: IPTO, Greece; 3: Empresa Jema Energy S.A, Spain; 4: Luxembourg Institute of Science and Technology, Luxembourg

13

C6 ACTIVE DISTRIBUTION SYSTEMS AND DISTRIBUTED ENERGY RESOURCES
Two Years of Operation of the S4S Tilos Hybrid Power Station, Experiences and Lessons Learned
TSOUMAS, Evaggelos (1); PECHLIVANOGLOU, George (1); KALAVROUZIOTIS, Vasilis (1); TSIMARAS,
Vasilis (1); MOUSTAKIS, Antonis (1); KAOUSIAS, Konstantinos (2); KOURELIS, Haris (2); KOURI, Angeliki
(1)
Organisation(s): 1: EUNICE ENERGY GROUP, Greece; 2: HEDNO, Greece

ΠΥΛΩΝΕΣ N°2 | 42022

E.E. CIGRE © CIGRE Greece NC

PYLONS N°2 | 42022

83

Νέο βιβλίο στη βιβλιοθήκη της ΕΕ CIGRE
Εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Springer το νέο βιβλίο που έχει επιμεληθεί το Επίτιμο μέλος της ΕΕ CIGRE κ. Κωνσταντίνος Παπαηλιού με τίτλο
Handbook of Power Systems. Αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο και εύχρηστο εγχειρίδιο για τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς που ασχολούνται με
τα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας και στις περίπου 900 σελίδες του
μπορεί κανείς να βρει αναφορές γύρω από μια πλειάδα θεμάτων σε όλο
το φάσμα των εφαρμογών. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει κεφάλαια για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Υψηλές Τάσεις και Ρεύματα, Ηλεκτρικές
Μηχανές, Μετασχηματιστές, Γραμμές Μεταφοράς, Υποσταθμούς, Καλώδια, Ανάλυση και Προστασία ΣΗΕ, Συστήματα Διανομής και Ποιότητα Ισχύος, Συστήματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και τέλος για τις
Αγορές Ηλεκτρισμού.
Ο συγγραφέας δώρισε ένα αντίτυπο στη βιβλιοθήκη της ΕΕ CIGRE, η οποία
διαρκώς εμπλουτίζεται, και είναι διαθέσιμο προς δανεισμό στα μέλη μας.
Η ΕΕ CIGRE ευχαριστεί θερμά τον κ. Κ. Παπαηλιού για την προσφορά του
αυτή.
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Επί του Πιεστηρίου

Breaking News

Ολοκληρώθηκε επειγόντως η σύνδεση
Ουκρανίας και Μολδαβίας με το
Σύστημα της Ηπειρωτικής Ευρώπης
του Γιάννη Καμπούρη
Η Ουκρανία και η Μολδαβία (ως τμήματα της παλιάς Σοβιετικής Ένωσης), ήταν
συνδεδεμένες με το Ρωσικό ηλεκτρικό σύστημα. Εξαίρεση αποτελούσε ένα μικρό τμήμα της Ουκρανίας στην περιοχή του σταθμού παραγωγής Burshtyn,
στα σύνορα με Πολωνία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Ρουμανία, το οποίο είχε συνδεθεί με το Ευρωπαϊκό σύστημα από το 2003 μέσω του Υ/Σ Mukachevo (UA).
Ο συγκεκριμένος σταθμός παραγωγής διαθέτει 12 μονάδες παραγωγής με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 2,334 MW.
Τον Μάρτιο του 2006 οι Διαχειριστές Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ουκρανίας
(Ukrenergo) και της Μολδαβίας (Moldelectrica) κατέθεσαν αίτημα διασύνδεσης των Συστημάτων τους με τη σύγχρονη ζώνη της ηπειρωτικής Ευρώπης. Τα
αιτήματα ωστόσο και των δύο Διαχειριστών απορρίφθηκαν, μετά από διεξαγωγή έρευνας της UCTE (πρόδρομος του ENTSO-E) για λόγους τοπολογικής ιδιομορφίας των Συστημάτων αυτών.
Το ζήτημα επανήλθε το Φεβρουάριο του 2016. Το ίδιο έτος ο ENTSO-E δημιούργησε μία ειδική ομάδα εργασίας για τη διαχείριση του θέματος, η οποία
έκρινε ότι η σύνδεση Ουκρανίας και Μολδαβίας UA/MD) στη σύγχρονη ζώνη
είναι κατ’ αρχήν τεχνικά εφικτή. Η ομάδα μετά από σχετικές μελέτες καθόρισε
τον Κατάλογο των απαραίτητων Μέτρων (Catalogue of Measures) και τις λειτουργικές απαιτήσεις για την ασφαλή διασύνδεση των Συστημάτων της Ουκρανίας και της Μολδαβίας με το Σύστημα της Ηπειρωτικής Ευρώπης. Στο
πλαίσιο των εργασιών της ομάδας αυτής, καθορίστηκαν τα μέτρα που πρέπει
να λάβουν οι Διαχειριστές της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, ώστε να είναι
σε θέση να συνδεθούν χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργική ασφάλεια του Συστήματος της Ευρώπης. Η τοπολογία της διασύνδεσης UA/MD με το Ευρωπαϊκό σύστημα περιλαμβάνει τις παρακάτω διασυνδετικές γραμμές (βλ. Σχήμα):
• Mukachevo (UA) – Rosiori (RO)
• Mukachevo (UA) – V. Kapusany (SK)
• Mukachevo (UA) – Szabolesbaka (HU)
• Mukachevo (UA) – Kisvarda (HU)
• Mukachevo (UA) – Tiszalok (HU)
• Zakhidnouskrainska (UA) – Szabolesbaka (HU) και
• Vulkanesti (MD) – Isaccea (RO)

ΠΥΛΩΝΕΣ N°2 | 42022

E.E. CIGRE © CIGRE Greece NC

PYLONS N°2 | 42022

85

Εικόνα. Διασυνδετικές γραμμές Ευρωπαϊκού συστήματος με Ουκρανία και Μολδαβία

Με βάση τα παραπάνω, τον Ιούνιο του 2017 υπογράφηκε από τους Διαχειριστές της Hπειρωτικής Ευρώπης - μέλη του ENTSO-E, συμφωνία με την οποία
καθορίζονται οι συνθήκες της μελλοντικής διασύνδεσης της Ουκρανίας και της
Μολδαβίας με το Ευρωπαϊκό Σύστημα.
Οι μελέτες που εκπονήθηκαν έδειξαν ότι υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι για την
ευστάθεια του συστήματος, κυρίως λόγω εμφάνισης ταλαντώσεων χαμηλής
συχνότητας (στην περιοχή των 0,1 έως 0,3 Hz) μεταξύ της Ουκρανίας και του
Ευρωπαϊκού συστήματος που δεν αποσβέννυνται αποτελεσματικά. Τα απαιτούμενα μέτρα για την απόσβεση των πιθανών ταλαντώσεων κοινοποιήθηκαν
στην Ουκρανική πλευρά στις 15 Φεβρουαρίου 2022 και περιλαμβάνουν:
• Επαναρρύθμιση σταθεροποιητών ισχύος (Power System Stabilizers) σε
12 σταθμούς παραγωγής
• Επαναρρύθμιση των αυτόματων ρυθμιστών τάσης (Automatic Voltage
Regulators) των μονάδων του πυρηνικού σταθμού της Zaporizka
• Εγκατάσταση τεσσάρων (4) σύγχρονων στατών συστημάτων αντιστάθμισης αέργου ισχύος (STATCOM) σε κρίσιμες γραμμές μεταφοράς
Επίσης αποφασίστηκε από κοινού η διενέργεια δύο δοκιμών σε απομονωμένη
λειτουργία του Ουκρανικού συστήματος (isolated operation), ένα στη διάρκεια του χειμώνα (προγραμματισμένο για 24-26 Φεβρουαρίου 2022) και ένα
τον Ιούνιο του 2022. Οι δοκιμές αυτές είχαν στόχο τη διαπίστωση της ικανότητας του προς διασύνδεση συστήματος για αποτελεσματικό έλεγχο συχνότητας. Επιπλέον, οι δύο διαχειριστές (Ουκρανίας και Μολδαβίας - Ukrenegro και
Moldelectrica αντίστοιχα) πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση στις τηλεπικοινωνιακές (IT) Πλατφόρμες του ENTSO-E (διαδικασία που απαιτεί αρκετό χρόνο
υλοποίησης). Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα της πορείας του έργου,
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η δοκιμαστική περίοδος της διασύνδεσης του Διαχειριστή της Ουκρανίας προβλέπονταν να εκκινήσει τέλος του 2023 με αρχές 2024.
Τα αποτελέσματα της πρώτης δοκιμής κατέδειξαν ότι το Ουκρανικό σύστημα
διατηρούσε εξαιρετική ποιότητα συχνότητας και η σύνδεσή του με το Ευρωπαϊκό σύστημα δεν επιφυλάσσει κινδύνους για αυτό.
Στη διάρκεια όμως της πρώτης δοκιμής (22-24 Φεβρουαρίου) και ενώ τα συστήματα Ουκρανίας και Μολδαβίας είχαν αποσυνδεθεί από το Ρωσικό σύστημα για τη διενέργεια της δοκιμής, έλαβε χώρα η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Το γεγονός αυτό ώθησε την Ουκρανική πλευρά στην κατάθεση αιτήματος στον ENTSO-E για την άμεση και εσπευσμένη σύνδεσή του με το Ευρωπαϊκό σύστημα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η υλοποίηση των συμφωνηθέντων μέτρων.
Μετά από πολλές συνεδριάσεις και συζητήσεις των διαχειριστών της Ευρώπης, και λαμβάνοντας υπόψη τις πολύ ιδιαίτερες συνθήκες που είχαν εν των
μεταξύ δημιουργηθεί, το αίτημα έγινε δεκτό με την προϋπόθεση μηδενικών
προγραμματισμένων ανταλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκού συστήματος και Ουκρανίας-Μολδαβίας.
Έτσι, στις 16 Μαρτίου τρέχοντος έτους, το σύστημα της Ουκρανίας συνδέθηκε
στο σύστημα της Ηπειρωτικής Ευρώπης. Ο συγχρονισμός έγινε στις 11:13:44
π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης στον Υ/Σ Zakhidnoukrainska και η σύνδεση των
υπόλοιπων διασυνδετικών γραμμών του Ευρωπαϊκού συστήματος με την Ουκρανία ολοκληρώθηκε σταδιακά με επιτυχία στις 11:23:48. Στη συνέχεια υλοποιήθηκε η σύνδεση της Μολδαβίας μέσω της γραμμής 400kV Vulcănești Isaccea στις 02:12:07 π.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).
Η σύγχρονη και παράλληλη λειτουργία των συστημάτων κρίνεται για την ώρα
ασφαλής και δεν έχουν αναφερθεί λειτουργικά προβλήματα έως σήμερα. Έτσι, ο Πόλεμος στην Ουκρανία είχε σαν παράπλευρο αποτέλεσμα την επείγουσα σύνδεσή της με το Ευρωπαϊκό Σύστημα.
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