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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

1.1 Προσωπικά στοιχεία 
 

Όνομα:  Χαράλαμπος Σ. Δημουλιάς 

 

Ημερομηνία Γέννησης: 23/7/1961 

Τόπος Γέννησης: Κατερίνη Πιερίας 

Διεύθυνση Εργασίας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

 Υπολογιστών 

 Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Θέση: Επίκουρος Καθηγητής 

Τηλέφωνο: 2310995960 

e-mail: chdimoul@auth.gr 

Οικογενειακή κατάσταση:  Έγγαμος με ένα παιδί 

 

1.2 Σπουδές-Ακαδημαϊκοί Τίτλοι 
 
1991 Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής ενώπιον επταμελούς 

εξεταστικής επιτροπής στις 3-3-1991. Αναγόρευση σε διδάκτορα του 

Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, (ΤΗΜΜΥ) 

Α.Π.Θ. με βαθμό  “Άριστα” στις 15-3-1991. 

 
1984-1990 Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (ΕΜΥ) στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας, 

Εργαστήριο ΣΗΕ, του τμήματος Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών του ΑΠΘ. 

Εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής μου με τίτλο "Λειτουργία 
Ανεμογεννητριών σε Μικρά Αυτόνομα Δίκτυα" με επιβλέποντα τον καθηγητή κ. 

Πέτρο Ντοκόπουλο. 

 

1979-1984 Φοίτηση στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ. Διπλωματούχος 

Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός με ενεργειακή κατεύθυνση τον Ιούνιο 1984. Βαθμός 

διπλώματος εννέα (9). 

 

1974-1979 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Γυμνάσιο Αιγινίου Πιερίας. Εισαγωγή μετά 

από εισιτήριες εξετάσεις στο τμήμα Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών του Α.Π.Θ 

 

1968-1974 Στοιχειώδης εκπαίδευση στο Δημοτικό σχολείο Μακρυγιάλου Πιερίας. 

 

 

1.3 Επαγγελματική Δραστηριότητα 
 

 Ιούνιος 2010 έως σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής στο  ΤΗΜΜΥ.  

 Νοέμβριος 2002-Ιούνιος 2010: Λέκτορας στο  ΤΗΜΜΥ.  

 1991-2002: Συνιδρυτής και μέτοχος της εταιρείας συμβούλων Alteren A.E. Μέσω της 

Alteren A.E είχα ασχοληθεί με τα ακόλουθα τεχνικά αντικείμενα: 

 

o Σχεδίαση, επίβλεψη και κατασκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων.   
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o Μελέτη και επίβλεψη έργων εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας 

καθώς και έργων συμπαραγωγής θερμότητας-ηλεκτρισμού σε βιομηχανικές 

δραστηριότητες αλλά και σε δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα.  

o Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά projects με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας 

(SAVE), τις ήπιες μορφές ενέργειας (ALTENER και INCO-COPERNICUS), την 

εκπαίδευση-επιμόρφωση (LEONARDO), και την έρευνα (BRITE-EURAM).  

o Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου σε βιομηχανίες.   

 

 1985-2002: Μελετητής δημοσίων και ιδιωτικών έργων ηλεκτρομηχανολογικών και 

ενεργειακών εγκαταστάσεων με μελετητικό πτυχίο Γ’ τάξης στην κατηγορία των 

ηλεκτρομηχανολογικών έργων και Α’ τάξης στην κατηγορία των ενεργειακών έργων. 

(Τα πτυχία απενεργοποιήθηκαν από την Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Έργων του 

ΥΠΕΧΩΔΕ από τον Νοέμβριο 2002 λόγω του διορισμού μου σε θέση Λέκτορα) 

 

Αντικείμενο των μελετών και επιβλέψεων ηλεκτρομηχανολογικών έργων ήταν η 

σχεδίαση και επίβλεψη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ιδιωτικών υποσταθμών 20/0,4 

kV, εγκαταστάσεων κλιματισμού, θέρμανσης, δικτύων ασθενών ρευμάτων κλπ. 

Αντικείμενο των μελετών και επιβλέψεων των ενεργειακών έργων ήταν η σχεδίαση 

και επίβλεψη συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, συστημάτων συμπαραγωγής 

θερμότητας-ηλεκτρισμού, ήπιων μορφών ενέργειας, και συστημάτων ενεργειακής 

τηλεπισκόπισης.  

 

 Μάιος 1990-Νοέμβριος 1991: Στρατιωτική θητεία ως στρατιώτης του Τεχνικού 

Σώματος. 

 

 1988 έως και σήμερα: Πραγματογνώμονας, του ΤΕΕ, της Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης 

και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης σε θέματα που αφορούν ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις. 

 

 Πρακτική άσκηση ως φοιτητής τον Ιούλιο και Αύγουστο 1982 στην ΕΚΟ Α.Ε. (τότε 

Esso Papas) και από τον Ιούνιο έως και Σεπτέμβριο 1984  στη ΔΕΗ. 

 

 

1.4 Συμμετοχή σε φορείς 
 

 Senior Member Ι.Ε.Ε.Ε. (Power and Energy Society, Industry Applications Society, Industrial 

Electronics Society) 

 Τ.Ε.Ε. 

 Συλλόγου Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος. 

 

1.5 Ξένες γλώσσες 
Αγγλικά και Γερμανικά 

 

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

2.1. Διδασκαλία Προπτυχιακών Μαθημάτων 
 
2003-Σήμερα: Διδασκαλία στο ΤΗΜΗΥ, των μαθημάτων  

 «Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι» (υποχρεωτικό-8
ου
 εξαμήνου)  
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 «Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ» (υποχρεωτικό 9
ου
 εξαμήνου) 

 «Συστήματα Ηλεκτροκίνησης» (επιλογής-9
ου
 εξαμήνου, εισήχθη στο νέο 

πρόγραμμα σπουδών του ΤΗΜΜΥ μετά από δική μου εισήγηση)  

 «Ηλεκτρικές Μηχανές Γ» (Σύγχρονες Μηχανές, υποχρεωτικό-9
ου
 

εξαμήνου)  

 2003-2009: διδασκαλία του μαθήματος «Ηλεκτρολογικές και 

Μηχανολογικές  Εγκαταστάσεις» (υποχρεωτικό σε διάφορα εξάμηνα) 

στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ. 

 

 Για τα μαθήματα «Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι και ΙΙ» από το 2007 μέχρι σήμερα 

διεξάγονται και εργαστηριακές ασκήσεις. Έγινε προμήθεια και εγκατάσταση 

εργαστηριακού εξοπλισμού και διαμορφώθηκαν εργαστηριακές ασκήσεις σε 

συνεργασία με τον Επιστημονικό Συνεργάτη κ. Τάκη Βασιλείου.   

 
2000-2002 Αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ, ΙΙΙ, και ΙV στο 

τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. με 

σύμβαση του Π.Δ. 407. 

  

1985-1989 Διδασκαλία φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων 

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι και ΙΙ, ως Ε.Μ.Υ στο Εργαστήριο 

Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

του Α.Π.Θ. 

 

 

2.2. Διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων 
 

Διδασκαλία του μαθήματος «Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος» στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

(για διδακτορικά) του ΤΗΜΜΥ. 

 

2.3. Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών 
 

1985-1990 Επίβλεψη πέντε διπλωματικών εργασιών ως ΕΜΥ στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών, ΑΠΘ με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Πέτρο Ντοκόπουλο.  

 

2003-Σήμερα Επίβλεψη περισσοτέρων από 50 διπλωματικών εργασιών στο Τμήμα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ.  

 

Στις διπλωματικές εργασίες των προπτυχιακών φοιτητών του ΤΗΜΜΥ, 

Γκουτζαμάνη Δημήτρη, Σαμολαδά Στέλιου, Κυανίδη Φίλλιπου, Ζωής Καμπούρη, 

Μεσεμανώλη Θανάση, Ποντικίδη Δημήτρη, Βλαχόπουλου Συλβέστρου, 

Μπακιρτζή Μανώλη και Κυριακής - Νεφέλης Μαλαμάκη βασίζονται σε μεγάλο 

βαθμό οι εργασίες J.10, C.8, C.10, C.11, C.13, C.18, C.19, C.22 και C.23. 
 

Η διπλωματική εργασία του Χαλβατζή Γιώργου έχει βραβευθεί με το πρώτο 

βραβείο στον διαγωνισμό διπλωματικών εργασιών του ελληνικού 

παραρτήματος της ΙΕΕΕ Power Engineering Society.  

 

Η διπλωματική εργασία των Ουρεϊλίδη Κώστα και Γκαβανούδη Σπύρου είχε 

αποσπάσει το πρώτο βραβείο στον τομέα ενέργειας του 2
ου
 συνεδρίου 

φοιτητών ηλεκτρολόγων μηχανικών. 
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2.4. Εισηγήσεις σε Σεμινάρια 
 

1985-σήμερα Εισηγητής σε σεμινάρια του ΙΕΚΕΜ/Τ.Ε.Ε., του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., του Εργαστηρίου 

Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Α.Π.Θ, του Ελληνογερμανικού 

Επιμελητηρίου, και του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου. Αντικείμενο των 

εισηγήσεων ήταν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ο σχεδιασμός φωτοβολταϊκών 

συστημάτων, και η  εξοικονόμηση ενέργειας. Αθροιστικά, περίπου 1000 ώρες 

εισηγήσεων. 

 

2.5. Εισηγήσεις σε Ημερίδες 
 

2.4.1 Θέμα: «Θεμελιακές γειώσεις: Προστασία από τάσεις επαφής» 

Ημερίδα: «Θεμελιακές γειώσεις», Διοργανωτής: Σύλλογος Μηχανολόγων-

Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος και ΔΕΗ, Θεσσαλονίκη, Μάϊος 2009 

 

2.4.2  Θέμα: «Στοιχεία για την σχεδίαση ΦΒ συστημάτων συνδεδεμένων με το ηλεκτρικό 

δίκτυο» 

Ημερίδα: «Φωτοβολταϊκά Συστήματα», Διοργανωτής: Σύλλογος Μηχανολόγων-

Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2007 

 

2.4.3 Θέμα: «Διαφορές μεταξύ παλαιού και νέου Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών 

Εγκαταστάσεων» 

Ημερίδα: “Ο νέος Κανονισμός εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων”, Διοργανωτής: 

ΔΕΗ, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Θεσσαλονίκη, Μάιος 2007 

 

2.4.4 Θέμα: «Διατάξεις φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων συνδεδεμένων με το 

ηλεκτρικών δίκτυο» 

Ημερίδα που διοργάνωσε το φοιτητικό παράρτημα της ΙΕΕΕ τον Δεκέμβριο 2006 στη 

Θεσσαλονίκη 

 

2.4.5  Θέμα:  «Σημερινή κατάσταση των ΑΠΕ στην Ελλάδα» 

Ημερίδα: “ΑΠΕ στην Ελλάδα”, Διοργανωτής: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος  2006 

 

2.4.6  Θέμα: «Ακρίβεια στη Μέτρηση της Ηλεκτρικής Ισχύος και Ενέργειας υπό μη-

ημιτονοειδείς Συνθήκες» 

Ημερίδα: «Ηλεκτρονικά Ισχύος, Συστήματα Ηλεκτρικής Κίνησης και Βιομηχανικές 

Εφαρμογές». Διοργανωτής: ΤEE, Αθήνα, Μάρτιος 2006. 

 

2.4.7  Θέμα: «Επίδραση της Ύπαρξης Αρμονικών στην Ικανότητα Μεταφοράς Ρεύματος των 

Καλωδίων Ισχύος» 

Ημερίδα: «Ηλεκτρονικά Ισχύος, Συστήματα Ηλεκτρικής Κίνησης και Βιομηχανικές 

Εφαρμογές» Διοργανωτής: ΤEE, Αθήνα, Μάρτιος 2006. 

 

2.4.8  Θέμα: «Έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο HD384» 

Ημερίδα: “O νέος κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, HD384”, 

Διοργανωτής: Σύλλογος Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 

Φεβρουάριος 2005 

 

2.4.9  Θέμα: «Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας σε ξενοδοχεία» 
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Ημερίδα: «Δυνατότητες εφαρμογής συστημάτων συμπαραγωγής θερμότητας-

ηλεκτρισμού στα ξενοδοχεία», που διοργάνωσε η Alteren ΑΕ μαζί με την εταιρεία 

KLIMATAIR στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος  Energy Savings by CHCP 
plants in the Hotel Sector Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2000 

 
2.4.10 Θέμα: «Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στην κλωστοϋφαντουργία» 

Ημερίδα: «Εξοικονόμηση ενέργειας στην κλωστοϋφαντουργία», που διοργάνωσε η 

Alteren ΑΕ μαζί με τον Διεπιχειρησιακό Σύνδεσμο-ΙΒΕΠΕ στα πλαίσια του 

ευρωπαϊκού προγράμματος  Energy savings in Textile Industry - Dissemination of 
structured comprehensive knowledge on energy savings in textile production. Θεσσαλονίκη, 

Νοέμβριος 1997 

 
2.4.11 Θέμα: «Τεχνικές Φωτισμού Επαγγελματικών Χώρων» 

Ημερίδα: «Φωτισμός Επαγγελματικών Χώρων», που διοργάνωσε ο Σύλλογος 

Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το περιοδικό 

“ΚΤΙΡΙΟ”. Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1996 

 

2.4.12 Θέμα: «Υποσταθμοί 20/0.4 kV» 

Hμερίδα: «Υποσταθμοί Μέσης/Χαμηλής Τάσης», που διοργάνωσε ο Σύλλογος 

Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος. Θεσσαλονίκη, 22-2-1996 

 

2.6. Συγγραφή Βιβλίου 
 

Συγγραφέας του βιβλίου «Ηλεκτρικές Μηχανές-Σύγχρονες Μηχανές», εκδόσεις Τζιόλα, 

Θεσσαλονίκη 2014, ISBN:978-960-418-431-6  

 

 

2.7. Διδακτικές Σημειώσεις 
 

Σημειώσεις για τα μαθήματα  

 «Ηλεκτρονικά Ισχύος I και ΙΙ» 

 «Σύγχρονες Ηλεκτρικές Μηχανές» 

 «Συστήματα Ηλεκτροκίνησης»  

 «Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις» (για το μάθημα στο Τμήμα 

Αρχιτεκτόνων, ΑΠΘ) 

(Οι σημειώσεις είναι διαθέσιμες στο http://alexander.ee.auth.gr στις σελίδες των αντίστοιχων 

μαθημάτων) 

 

 

3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

3.1.   Ερευνητικά ενδιαφέροντα 
 

 Ποιότητα ηλεκτρικής ισχύος (αρμονική παραμόρφωση ρευμάτων και τάσεων, 

ασυμμετρίες φορτίων και τάσεων, δυνατότητα φόρτισης αγωγών) 

 Ενεργά και παθητικά φίλτρα αρμονικών 

 Διασύνδεση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα ηλεκτρικά δίκτυα 

 Έλεγχος της διασύνδεσης ΑΠΕ μέσω μετατροπέων ηλεκτρονικών ισχύος 

 Μεταβατικά φαινόμενα που προκαλούνται από την λειτουργία ΑΠΕ στο δίκτυο. 
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3.2. Eπίβλεψη διδακτορικών διατριβών του ΤΗΜΜΥ 
 

Είμαι επιβλέπων στις ακόλουθες διδακτορικές διατριβές 

 Γκαβανούδης Σπύρος: Μέθοδος αποθήκευσης ενέργειας σε ανεμογεννήτριες που 
συνδέονται στο δίκτυο μέσω μετατροπέων ηλεκτρονικών ισχύος με στόχο την 
βελτίωση της ικανότητας αντοχής σε σφάλματα δικτύου (διδακτορική σε εξέλιξη) 

 Ουρεϊλίδης Κωνσταντίνος: Δυνατότητα αυτόνομου ελέγχου της συχνότητας και της 
τάσης μικροδικτύων μέσω ac/dc/ac μετατροπέων (διδακτορική σε εξέλιξη) 

 Μαλαμάκη Κυριακή-Νεφέλη: Αποκεντρωμένη ρύθμιση της τάσης και της ποιότητας 
ισχύος σε δίκτυα χαμηλής τάσης με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (διδακτορική σε 
εξέλιξη) 

 Κυανίδης Φίλλιπος: Διασύνδεση συστημάτων διανεμημένης παραγωγής μικρής ισχύος 
στο δίκτυο μέσω ενεργών φίλτρων (διδακτορική σε εξέλιξη) 

 

 

3.3.  Συμμετοχή σε τριμελείς επιτροπές επίβλεψης διδακτορικών διατριβών του ΤΗΜΜΥ 
 
Συμμετέχω σε τέσσερις συμβουλευτικές επιτροπές αντίστοιχων υποψηφίων διδακτόρων του 

ΤΗΜΜΥ. 

 

3.4.   Συμμετοχή σε επταμελείς εξεταστικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών 
 

 Δημητρακάκης Σ. Γεώργιος: Διερεύνηση των απωλειών μετασχηματιστών και πηνίων 
που διαρρέονται από υψίσυχνα ρεύματα σε εφαρμογές ηλεκτρονικών ισχύος. Τμήμα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 

2009 

 Γκουραμάνης Κωνσταντίνος: Επιτρεπόμενη φόρτιση καλωδίων Χαμηλής Τάσης 
παρουσία μη γραμμικών φορτίων (2003-2007). ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ 

 Ανδρέου Γεώργιος: Διερεύνηση των χαρακτηριστικών των δικτύων διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη μετάδοση δεδομένων υψηλής ταχύτητας (2001-2006). 
ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ 

 Παπαϊωάννου Ιουλία: Επίδραση της ένταξης ΦΒ μονάδων στην ποιότητα ισχύος 
δικτύων διανομής, 2010 

 

3.5.   Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 
 

1984-1987 Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα "Διαχείριση φορτίου και έλεγχος 
παραγωγής στο ενεργειακό πάρκο της Κύθνου", με επιστημονικό υπεύθυνο τον 

καθηγητή κ. Π. Ντοκόπουλο. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Γενική 

Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και εκτός του Εργαστηρίου ΣΗΕ, του 

Α.Π.Θ συμμετείχε επίσης το ΕΜΠ, και οι εταιρείες,  SIEMENS (σαν προμηθευτής 

των φωτοβολταϊκών panels και του inverter DC-AC), ΜΑΝ (προμηθευτής των 

ανεμογεννητριών), SMA (προμηθευτής των συσσωρευτών).  

 

1985-1988 Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα "Κατανομή φορτίου και έλεγχος στο 
αιολικό-ηλιακό-ντηζελοηλεκτρικό πάρκο της Κύθνου". με επιστημονικό υπεύθυνο τον 



Δημουλιάς Χαράλαμπος     Υπόμνημα Δραστηριότητας 

Σελίδα 8 από 33 

καθηγητή κ. Π. Ντοκόπουλο. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Γενική 

Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. 

 

Αποτελέσματα των δύο ανωτέρω ερευνητικών προγραμμάτων έχουν ανακοινωθεί σε 

συνέδρια και αναφέρονται στις εργασίες C.1, C.2,  και C.3. 
 

1991  Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα “Προγραμματισμός και Οργάνωση των 
Κτιριακών Εγκαταστάσεων Τ.Ε.Φ.Α.Α. στη Θέρμη Θεσσαλονίκης”, με 

επιστημονικό  υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Μ. Παπαδόπουλο. Το πρόγραμμα 

χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. 

 

1992  Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα “Σχεδιασμός και Προγραμματισμός 
Κτιρίου Βασικών Επιστημών Α.Π.Θ.”, με επιστημονικό  υπεύθυνο τον καθηγητή 

κ. Κ. Δεμίρη. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του 

Α.Π.Θ. 

 

1998-2000 Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα ΠΑΒΕ «Βελτιστοποίηση συστήματος 
ελέγχου ψυκτικών θαλάμων με τεχνικές fuzzy logic» το οποίο χρηματοδοτήθηκε 

κατά 50% από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και κατά 50% 

από την ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απέσπασε έπαινο από το 

ΚΑΠΕ στον διαγωνισμό για τις καλύτερες ενεργειακές παρεμβάσεις το 2000. 

(Προϋπολογισμός, €130.000) 

 

2005 Επιστημονικώς υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος «Διερεύνηση της 

χρέωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Βιομηχανία Αυστροελληνική Α.Ε. κατά την 

περίοδο Νοέμβριος 1999 – Απρίλιος 2004» προϋπολογισμού €7.140 

 

2007-2008 Επιστημονικώς υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος “Ενσωμάτωση 

ενεργειακών τεχνολογιών στο νέο κτίριο διοίκησης της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Ημαθίας” , προϋπολογισμού €89.250 

 

2011      Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Yπολογισμοί οριακών καταστάσεων σε                 
γραμμές διανομής μέσης και χαμηλής τάσης με φωτοβολταϊκούς σταθμούς μεγάλης 
ισχύος». Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Σύνδεσμο Εταιριών 

Φωτοβολταϊκών Ελλάδας. 

 

2013      Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα ΄΄Evaluation of causes of Axiochori PV 
plant outage and possible remedy measures΄΄. Χρηματοδότηση από Enel Green 
A.E.  

 

2013      Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα “Increasing the Penetration of Renewable 

Energy Sources in the Distribution Grid by Developing Control Strategies and Using 

Ancillary Services” χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ (FP7-SMARTCITIES-2013 

FP7 – ENERGY – 2013 – 7) 

 

2014      Επιστημονικώς υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος «Μελέτη περιορισμού 
ρευμάτων βραχυκύκλωσης κατά την διασύνδεση μονάδας ΣΗΘ 8MW με το 
δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ». Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Wondeplant 

ΑΕ.  
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3.6.     Αξιολόγηση σε Ερευνητικά Προγράμματα  
 

2011:  Αξιολόγηση της πρότασης “The multiresonant power converter with PFC attributes” που 

υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση στο Croatian Science Foundation.  

 

2011:  Αξιολόγηση δύο προτάσεων που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση στο Κυπριακό 

Ιδρυμα Προώθησης Ερευνας. Οι τίτλοι των προτάσεων ήταν: “Αξιόπιστη Εκτίμηση 

της Υποβάθμισης σε Καινούριες Φωτοβολταϊκές Τεχνολογίες Λεπτής Στρώσεως” και 

“Πρωτότυπα Μοντέλα Φωτοβολταϊκού Συστήματος Στιγμιαίας Απόκρισης για την 

μελέτη Σφαλμάτων και της Ποιότητας Ισχύος υπό Συνθήκες Αυξημένων 

Συγκεντρώσεων ” 

 

2011    Αξιολόγηση Τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Distributed Information 

Acquisition and Decision-Making for Environmental Management”. APPOINTMENT 

LETTER AL00085731. 

 

2012  Αξιολόγηση οκτώ ερευνητικών προτάσεων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος “FP7-SMARTCITIES-2013-ICT-Information and Communication 

Technologies-Data Centers- Obj 6.2“. APPOINTMENT LETTER 00119006. 

 

2013  Αξιολόγηση εννέα ερευνητικών προτάσεων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος “FP7-ICT-2013-Call 11 Obj 6.1 Smart Energy Grids“. APPOINTMENT 

LETTER 00127913 

 

4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
 

4.1. Διδακτορική διατριβή 
 

Τίτλος: Λειτουργία Ανεμογεννητριών σε μικρά αυτόνομα δίκτυα  
Υποβλήθηκε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ, Μάρτιος 

1991, Επιβλέπων Καθ. Π. Ντοκόπουλος 

 

4.2. Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές 
 

J.1  C. Demoulias, P. Dokopoulos, D. Tampakis, "Transient forces in three phase gas cables", Archiv 
fuer Elektrotechnik 68 (1985) Seite, 241-248 
 

J.2  P. Dokopoulos, D. Tampakis, C. Demoulias. "Short circuit forces in three phase tubular bus bars 

with steel enclosures", etz Archiv, Band 7, Heft 11, November 1985, Seite 357-362. 

 

J.3  C.S. Demoulias, P.S. Dokopoulos "Transient behavior and self-excitation of wind-driven 

induction generator after its disconnection from the power grid" IEEE Transactions on Energy 
Conversion Vol.5, No 2, June 1990, pp 272-278. 

 

J.4 C.S. Demoulias, P.S. Dokopoulos “Electrical transients of wind turbines connected to a power 

grid”  IEEE Transactions on Energy Conversion,  Vol.11, No 3, September 1996, pp 636-642 

 

J.5 Petros S. Dokopoulos, Charalampos S. Dimoulias, Iordanis M. Manousaridis and Athanasios X. 

Patralexis ‘Improvement of Power Quality in a Grid with Wind Turbines using Inductive Storage’,  

Wind Engineering, Volume 23, No. 4, 1999. 
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J.6 C. Demoulias, D. Labridis, P. Dokopoulos, K. Gouramanis, “Ampacity of low voltage power 

cables under non sinusoidal currents”, IEEE Trans. On Power Delivery. January 2007, Vol. 22, 
No.1, pp. 584–594. 

 

J.7 C. Demoulias, K. Gouramanis “Voltage Multiple-Zero-Crossings at Buses Feeding Large Triac-

Controlled Loads”, IEEE Trans. On Industrial Electronics, Vol. 54, Issue 5, October 2007, pp. 

2853-2863 

 

J.8 Charis Demoulias, Dimitris P. Labridis, Petros Dokopoulos, Kostas Gouramanis, “Influence 

of metallic trays on the ac resistance and ampacity of low-voltage cables under non-

sinusoidal currents”, Electric Power Systems Research, May 2008, Vol. 78, No.5, pp.883-
896 
 
J.9 Kostas Gouramanis, Charis Demoulias, Dimitris P. Labridis, Petros Dokopoulos, 

“Distribution of Non-Sinusoidal Currents in Parallel Conductors Used in 3-Phase TN-S 

Systems”, Electric Power Systems Research, May 2009, Vol. 79, No.5, pp. 766–780 
 
J.10 Charis Demoulias, Dimitris Goutzamanis, Kostas Gouramanis, “Analysis of the Voltage 

Harmonic Distortion at Buses Feeding Office Loads”, IEΤ Science Measurement and 
Technology, July 2009, Volume 3, Issue 4, p. 286-301 

 

J.11 Charis Demoulias, “A new simple analytical method for calculating the optimum inverter size in 

grid-connected PV plants”, Electric Power Systems Research, 80 (2010) 1197–1204 
 

J.12 Papaioannou I. T.; Alexiadis M. C.; Demoulias C. S.; Labridis D. P.; Dokopoulos, P. S., 

“Modeling and Field Measurements of Photovoltaic Units Connected to LV Grid. Study of 

Penetration Scenarios”, IEEE Transactions on Power Delivery, Volume: 26, Issue: 2, 2011, p. 979 

– 987, DOI:10.1109/TPWRD.2010.2095888 

 

J.13 Kyriaki-Nefeli D. Malamaki and Charis S. Demoulias., “Minimization of Electrical Losses in Two 

- axis Tracking PV Systems”, IEEE Transactions on Power Delivery, Volume: 28, Issue: 4, Oct. 

2013, p. 2445 – 2455, DOI: 10.1109/TPWRD.2013.2272405  

 

J.14 Spyros I. Gkavanoudis and Charis S. Demoulias, “A Combined Fault Ride-Through and Power 

Smoothing Control Method for Full-Converter Wind Turbines Employing Supercapacitor Energy 

Storage System”, Electric Power Systems Research, 106 (2014) 62-72. 
 

J.15 Ioulia T. Papaioannou, Arturs Purvins, Charis S. Demoulias, “Reactive power consumption in 

photovoltaic inverters: a novel configuration for voltage regulation in low-voltage radial feeders with 

no need for central control”, Progress in Photovoltaics: Research and Applications, Accepted for 

publication. 

 

 

4.3. Ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια με κριτές 
 

C.1  P. Dokopoulos, C. Demoulias, P. Fessas. "Protection considerations of an autonomous island 

power system using wind generators". Delphi Workshop on Wind Energy Applications 1985, Delphi. 
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C.2  Δημουλιάς Χ., Ντοκόπουλος Π. "Αυτοδιέγερση ανεμογεννητριών μετά από διακοπή του 

δικτύου" 3ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Θεσ/νίκη 9-11/11/88. 
 

C.3  Δημουλιάς Χ., Ντοκόπουλος Π., Λασκαρέλη Α. "Μεταβολή της τάσης και της 

συχνότητας σε ασθενή δίκτυα με ανεμογεννήτριες" 3ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές 
Ενέργειας, Θεσ/νίκη 9-11/11/88. 

 

C.4 X.Δημουλιάς, Π.Ντοκόπουλος, Ι. Γρηγοριάδης. “Μετρήσεις Μεταβατικών Φαινομένων σε 

Ανεμογεννήτριες”, 4o  Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Ξάνθη, 6-8/10/1992, 
Σελ. ΑΙΟ137-ΑΙΟ147 
 

C.5 Dan I. Teodoreanu, Charis Demoulias, Miklos Palfy, Alison Murray “SPORE – An European 

Project for Social Objectives in Remote Places in Romania” 16th EC-Photovoltaic Solar Energy 
Conference, 1-5 May 2000, Glasgow, UK. 
 

C.6 Dan I. Teodoreanu, Maria Teodoreanu, Bogdan Atanasiu, Charis Demoulias, Miklós Palfy: “PV 

Systems for social objectives installed in remote places in Romania. Performances and operational 

experience”, 17th European Photovoltaic Solar Energy Conference, Munich, Germany, November 
2001. 
 

C.7 C. Demoulias, “Harmonics in Spinning Mills: Causes, effects and solutions”, Proc. of UPEC 
2003 Conference, Thessaloniki, September 2003. 

 

C.8 C. Demoulias, S. Samoladas, K. Gouramanis “Harmonics induced problems in theatrical-lighting 

installation: real case measurements and proposed solutions”, Proc. IEEE PowerTech 2005 
Conference, St. Petersburg, June 2005, Paper 301 
 

C.9 K. Gouramanis, C. Demoulias,  “Cable Overheating in an Industrial Substation Feeder Due to 

Untransposed Power Cables - Measurement and Simulation” The International Conference on 
Computer as a Tool, 2005, EUROCON 2005. Volume 2, 2005 Page(s):1438 – 1441 

 

C.10 Athanasios S. Dagoumas, Antonios G. Marinopoulos, Filippos S. Kianidis, Charalambos S. 

Demoulias, and Petros S. Dokopoulos, “Influence of Distributed Generators on the Harmonic Level of 

a 20kV Distribution Network.”, ICEM 2006 Conference, Chania, 2006 

C.11 Charis Demoulias, Dimitris Goutzamanis, Kostas Gouramanis, “Voltage Harmonic Distortion at 

Buses Feeding Office Loads.”, Proc. IEEE PowerTech07 Conference, Lausanne, June 2007, Paper 
347 

 

C.12 I.T. Papaioannou, A.S. Bouhouras, A.G. Marinopoulos, M.C.Alexiadis, C.S. Demoulias and D.P. 

Labridis: "Harmonic Impact of Small Photovoltaic Systems Connected to the LV Distribution 

Network," EEM 08 (5th International Conference on the European Electricity Market), Lisbon, 
Portugal, May 28-30, 2008. 
 

C.13 Charis Demoulias, Zoe Kampouri, Kostas Gouramanis, «Natural Canceling of Current Harmonics 

in Office Loads and its Effect upon the Transmission Capacity of Distribution Cables», Proc. 
International Symposium on Industrial Electronics 2008, Cambridge, UK, June 2008. 
 
C.14 I.T. Papaioannou, A.S. Bouhouras, A.G. Marinopoulos, M.C. Alexiadis, C.S. Demoulias, D.P. 

Labridis “Harmonic Modeling and Simulation of Small Photovoltaic Systems Connected to the LV 

Distribution Network” MedPower 2008, November 2-5 2008, Thessaloniki, Greece. 
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C.15 I.T. Papaioannou, M. Alexiadis, C. Demoulias, D. Labridis, P. Dokopoulos “Harmonics induced 

in low-voltage networks by photovoltaics” 3rd International Conference on Integration of Renewable 
and Distributed Resources, Nice, France, December 10-12, 2008  
 

C.16 Χάρης Δημουλιάς, Κώστας Γκουραμάνης, “Βέλτιστη διαστασιολόγηση αντιστροφέων 

dc/ac σε διασυνδεδεμένα με το δίκτυο ΦΒ συστήματα – Παρουσίαση μετρήσεων 

φωτοβολταϊκής εγκατάστασης 20 kWp, διασυνδεδεμένης με το δίκτυο χαμηλής τάσης.” 9o 
Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Δήμος Γεροσκήπου, Πάφος, Κύπρος, 26-28 

Μαρτίου 2009. 

 

C.17 Ioulia T.Papaioannou, Minas S. Alexiadis, Charis S.Demoulias, Dimitris P.Labridis, P.Dokopoulos, 

«Modelling and Measurement of Small Photovoltaic Systems and Penetration Scenarios», IEEE 
Power Tech 2009 Conference, Bucharest, Romania, 28 June- 02 July 2009 

 

C.18 Mesemanolis, A.; Pontikidis, D.; Demoulias, C.; «A new modulation technique for reduced 

harmonic distortion of current in PV inverters», EUROCON - International Conference on Computer 

as a Tool (EUROCON), 2011 IEEE, Lisbon, Portugal. DOI: 10.1109/EUROCON.2011.5929199 

 

C.19 Vlachopoulos, S.; Demoulias, C.; “Voltage regulation in low-voltage rural feeders with 

distributed PV systems”, EUROCON - International Conference on Computer as a Tool 

(EUROCON), 2011 IEEE, Lisbon, Portugal. DOI:  10.1109/EUROCON.2011.5929198 

 

C.20 Oureilidis, K.O.; Demoulias, C.S., "Microgrid wireless energy management with energy storage 

system," 47th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), 2012, pp.1,6, 4-7 

Sept. 2012 doi: 10.1109/UPEC.2012.6398684 

 

C.21 Gkavanoudis, S.I.; Demoulias, C.S., "A new Fault Ride-Through control method for full-

converter wind turbines employing Supercapacitor Energy Storage System," 47th International  

Universities Power Engineering Conference (UPEC), 2012, pp.1-6, 4-7 Sept. 2012 doi: 

10.1109/UPEC.2012.6398683 

 

C.22  Bakirtzis, E.A. ; Demoulias, C., “Control of a micro grid supplied by renewable energy sources 

and storage batteries,” XXth International Conference on Electrical Machines (ICEM), 2012, DOI: 

10.1109/ICElMach.2012.6350165, 2012, Page(s): 2053-2059. 

 

C.23 Kyriaki-Nefeli Malamaki, Charis Demoulias, “A decentralized voltage regulation method in low-

voltage feeders with PV systems and domestic loads”, in POWERENG 2013-4th International 

Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, Istanbul, Turkey, 13-17 May 2013 

 

C.24 Konstantinos O. Oureilidis, Charis S. Demoulias, “A Control Strategy for Inverter-Interfaced 

Microgrids Under Symmetrical and Asymmetrical Faults”, in ICRERA 2013 - International 
Conference on Renewable Energy Research and Applications, 20 Oct - 23 Oct 2013, Madrid, 

Spain 

 

C.25 Spyros I. Gkavanoudis, Charis S. Demoulias and Konstantinos O. Oureilidis, “Fault Ride-

Through Capability of a Microgrid With WTGs and Supercapacitor Storage During Balanced and 

Unbalanced Utility Voltage Sags”, in ICRERA 2013 - International Conference on Renewable 
Energy Research and Applications, 20 Oct - 23 Oct 2013, Madrid, Spain 
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4.4. Δημοσιεύσεις σε ελληνικά τεχνικά περιοδικά 
 

GR.1 Συγγραφή, κατά το διάστημα 1996-2013, δεκατριών ενημερωτικών άρθρων στο περιοδικό 

«ΚΤΙΡΙΟ» με αντικείμενα, τον φωτισμό, τους ηλεκτρικούς υποσταθμούς, τα συστήματα δομημένης 

καλωδίωσης στα κτίρια, την συμπαραγωγή θερμότητας-ηλεκτρισμού, τα συστήματα BMS, την ψύξη 

με απορρόφηση, τον έλεγχο συστημάτων κλιματισμού, τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, κλπ. 

 

GR.2 Χ. Δημουλιάς, Δ. Λαμπρίδης, Π. Ντοκόπουλος, Κ. Γκουραμάνης, “Ικανότητα Μεταφοράς 

Ρεύματος σε Καλώδια Χ.Τ. όταν Διαρρέονται από Μη-Ημιτονοειδή Ρεύματα”, Δελτίο του 
Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων, Τεύχος 395, 

Φεβρουάριος 2007. 

 

GR.3 Χάρης Δημουλιάς, «Στοιχεία για την σχεδίαση ΦΒ συστημάτων συνδεδεμένων με το 

ηλεκτρικό δίκτυο», Περιοδικό «Τεχνική Επιθεώρηση», τεύχος 184, Σεπτέμβριος 2007. 

(Το άρθρο αυτό γράφτηκε μετά από πρόσκληση του περιοδικού). 

 

GR.4 Χ. Δημουλιάς, Κ. Γκουραμάνης, «Βέλτιστη διαστασιολόγηση αντιστροφέων dc/ac σε 

διασυνδεδεμένα με το δίκτυο ΦΒ συστήματα», Περιοδικό «Σύγχρονη Τεχνική Επιθεώρηση», 

Απρίλιος 2010 

 

GR.5 Κυριακή-Νεφέλη Μαλαμάκη, Χάρης Δημουλιάς, «Μέθοδος Ρύθμισης Της Τάσης Σε 

Γραμμές Χτ Με Φ/Β Και Οικιακούς Καταναλωτές», περιοδικό e-τεχνολογία του ΣΜΗΒΕ, 

τεύχος 7, Οκτώβριος 2012 

 

 

5. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

5.1. Κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 
 

 IET  Generation, Transmission & Distribution 

 IET  Science Measurement & Technology 

 IEEE, Transactions on Industrial Electronics 

 IEEE, Transactions on Power Systems 

 IEEE, Transactions on Power Delivery 

 IEEE  Power Engineering Letters 

 IEEE Transactions on Energy Conversion 

 IEEE Transactions on Sustainable Energy 

 Electric Power Systems Research (Elsevier) 

 International Transactions on Electrical Energy Systems (Wiley) 

 Energy Policy (Elsevier) 

 International Journal of Electrical Power & Energy Systems (Elsevier) 

 

 

5.2. Διοικητική Δραστηριότητα 
 

 Μέλος της επιτροπής μελέτης ασφάλειας χώρων και κτιρίων της Πολυτεχνικής Σχολής 

(ΠΣ) ΑΠΘ 

 Μέλος της επιτροπής επί βλεψης έργων του κτιρίου Ε, χώρων διδασκαλίας και 

εργαστηρίων του ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ. 
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 Επιτροπή επιτάχυνσης έργων νέων κτιρίων της ΠΣ, ΑΠΘ 

 Επιτροπή συντονισμού συνεργείων της ΠΣ.   

 Αναπληρωματικό μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ορισμός από την Κοσμητεία της ΠΣ του ΑΠΘ) 

 Εποπτεία της «Αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού του δικτύου μέσης τάσης του 

ΑΠΘ» (η ανάθεση έγινε από το πρυτανικό συμβούλιο) 

 Επιτροπή προετοιμασίας διαγωνισμού για την δημιουργία Υπόγειου Σταθμού 

Αυτοκινήτων στην Πλατεία Χημείου, ΑΠΘ  

 Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Φοιτητών 

 Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (2013) 
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6.2    Από το Google Scholar
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6.3 Από το Web of Science

 

 

7. Υπόμνημα Ερευνητικών Δραστηριοτήτων 
 
 

7.1. Διδακτορική διατριβή 
 

Τίτλος: Λειτουργία Ανεμογεννητριών σε μικρά αυτόνομα δίκτυα  
Yποβλήθηκε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ, Μάρτιος 

1991. Επιβλέπων: καθ. Πέτρος Ντοκόπουλος 

 

    Στην εργασία αυτή ερευνήθηκαν οι μεταβολές της τάσης και της συχνότητας του δικτύου καθώς 

και το φαινόμενο της αυτοδιέγερσης σε αυτόνομα ηλεκτρικά δίκτυα, τα οποία τροφοδοτούνται από 

ντηζελοηλεκτρικό και αιολικό σταθμό παραγωγής, όταν: 

     α) Η ισχύς του ανέμου μεταβάλλεται περιοδικά γύρω από μία μέση τιμή. 

     β) Η ανεμογεννήτρια (ΑΝΓ) για κάποιο λόγο π.χ. αύξηση της ταχύτητας του ανέμου  πέρα 

από κάποιο όριο, τεθεί εκτός δικτύου. 

     γ) το φορτίο διακοπεί από το δίκτυο. 

    

 Για ένα δεδομένο αυτόνομο δίκτυο υπολογίζεται, με βάση ένα πρόγραμμα προσομοίωσης σε Η/Υ 

που αναπτύχθηκε για τον σκοπό αυτό, η ισχύς της ΑΝΓ που μπορεί να εγκατασταθεί, ώστε σε 

καμία από τις περιπτώσεις α), β), γ), να μην έχουμε απόκλιση  της συχνότητας και της τάσης πέρα 

από κάποια προκαθορισμένα όρια. 

Το φαινόμενο της αυτοδιέγερσης των ΑΝΓ ερευνήθηκε με ένα πρόγραμμα προσομοίωσης σε 

υπολογιστή για τον υπολογισμό της τάσης και της συχνότητας που παράγει μία αυτοδιεγερμένη 

ΑΝΓ. Η αυτοδιέγερση της ΑΝΓ θεωρήθηκε ότι συμβαίνει, όταν αυτή τροφοδοτεί ένα τοπικό φορτίο, 

μετά την απόζευξη του δικτύου στο οποίο ήταν συνδεδεμένη. Επίσης έγιναν εργαστηριακά 

πειράματα σε μηχανές μερικών kW, τα οποία επιβεβαίωσαν τα αναλυτικά αποτελέσματα.  

Αποδεικνύεται ότι η τάση και η συχνότητα μπορεί, για πολλούς συνδυασμούς ισχύος της ΑΝΓ και 

χωρητικής αντιστάθμισης να έχουν τιμές συγκρίσιμες ή και μεγαλύτερες των ονομαστικών. Επειδή η 

περίπτωση αυτή δημιουργεί κινδύνους τόσο για τη μηχανή, στην περίπτωση επανάζευξης του 

δικτύου, όσο και στο προσωπικό συντήρησης, ερευνήθηκε η δυνατότητα αποσύνδεσης και της ΑΝΓ 

από το υπόλοιπο δίκτυο μέσω της χρήσης κατάλληλα ρυθμισμένων ρελαί υπέρ-υποσυχνότητας και 

υπέρ-υπότασης. 
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Με βάση τους παραπάνω υπολογισμούς γίνονται προτάσεις για την κατάλληλη ρύθμιση της 

χωρητικής αντιστάθμισης έτσι ώστε να λειτουργήσουν τα προαναφερθέντα ρελαί κάτω από κάθε  

συνδυασμό ισχύος της ΑΝΓ και φορτίου. 

Η συμβολή της εργασίας είναι η διαπίστωση ότι επιτρέπεται η χρήση ΑΝΓ, η ισχύς των οποίων σαν 

ποσοστό της ισχύος του φορτίου είναι μεγαλύτερη από ότι μέχρι σήμερα -τουλάχιστον στη Ελλάδα- 

θεωρείται επιτρεπτό για δεδομένη επιτρεπτή απόκλιση της τάσης και της συχνότητας του δικτύου. 

Επίσης συμβάλλει στην διεξοδική ερμηνεία του φαινομένου της μεταβατικής συμπεριφοράς της 

αυτοδιεγερμένης ΑΝΓ και προτείνονται εφικτές λύσεις για την μείωση των κινδύνων της 

αυτοδιέγερσης σε όλη την περιοχή λειτουργίας της ΑΝΓ.  
 

7.2. Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 
 

J.1  C. Demoulias, P. Dokopoulos, D. Tampakis, "Transient forces in three phase gas cables", Archiv 
fuer Elektrotechnik 68 (1985) Seite, 241-248 
 

     Θεωρήθηκε ένα τριφασικό καλώδιο ισχύος με μονωτικό αέριο (SF6). Το καλώδιο 

αποτελείται από τρεις, απείρως λεπτούς σωληνοειδείς αγωγούς φάσεων οι οποίοι είναι 

συμμετρικά τοποθετημένοι μέσα σε ένα λεπτό σωληνοειδές κέλυφος το οποίο είναι μη 

μαγνητικό (μr=1). Στους αγωγούς επιβάλλονται μεταβατικά ρεύματα  βραχυκύκλωσης τα 

οποία αντιστοιχούν σε ένα τριφασικό βραχυκύκλωμα μακριά από τη γεννήτρια. 

Υπολογίζονται το πεδίο και οι δυνάμεις χρησιμοποιώντας το μιγαδικό δυναμικό και την 

ανάλυση των ρευμάτων σε σειρά Fourier με μιγαδικούς στο χώρο, δηλαδή ιδιότητες των 

αναλυτικών συναρτήσεων. Έγινε παραμετρική ανάλυση, με παραμέτρους όπως η 

αγωγιμότητα, οι διαστάσεις των καλωδίων και η ασυμμετρία των ρευμάτων. 

 

J.2  P. Dokopoulos, D. Tampakis, C. Demoulias. "Short circuit forces in three phase tubular bus bars 

with steel enclosures", etz Archiv, Band 7, Heft 11, November 1985, Seite 357-362. 

 

Υπολογίζονται αναλυτικά οι μεταβατικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια βραχυκυκλώματος σε 

τριφασικές μπάρες οι οποίες βρίσκονται σε χαλύβδινο περίβλημα.  

Οι αγωγοί των φάσεων θεωρούνται σαν σωλήνες αμελητέου πάχους. Βρίσκονται συμμετρικά 

τοποθετημένοι μέσα σε ένα σωληνοειδές κέλυφος με άπειρη μαγνητική διαπερατότητα. 

Θεωρούμε ότι επιβάλλονται στους αγωγούς φάσεων ρεύματα βραχυκύκλωσης τα οποία 

αντιστοιχούν σε τριφασικό βραχυκύκλωμα μακριά από τη γεννήτρια. Η ανάλυση του πεδίου 

γίνεται με τη χρήση μιγαδικών μαγνητικών δυναμικών, τα οποία είναι αναλυτικές 

συναρτήσεις και έχουν χρήσιμες ιδιότητες οδηγώντας έτσι σε απλοποιημένους υπολογισμούς.  

Οι παράμετροι που μελετήθηκαν είναι, οι διαστάσεις του καλωδίου, η ασυμμετρία των 

ρευμάτων, η αγωγιμότητα των αγωγών φάσεων, και η dc χρονική σταθερά του ρεύματος 

βραχυκύκλωσης. Ορισμένα από τα αποτελέσματα συγκρίνονται με άλλα τα οποία 

ελήφθησαν με απλούστερα μοντέλα π.χ. χρησιμοποιώντας σημειακούς αντί για σωληνοειδείς 

αγωγούς. 

 

J.3  C.S. Demoulias, P.S. Dokopoulos "Transient behavior and self-excitation of wind-driven 

induction generator after its disconnection from the power grid" IEEE Transactions on Energy 
Conversion Vol.5, No 2, June 1990, pp 272-278. 

 

Ερευνάται η μεταβατική συμπεριφορά μιας ανεμογεννήτριας (ΑΝΓ) με επαγωγική μηχανή, 

μετά την ξαφνική αποσύνδεση του δικτύου. Μετρήσεις που έγιναν σε μία πειραματική 

διάταξη, καθώς και θεωρητικοί υπολογισμοί έδειξαν ότι η ΑΝΓ αυτοδιεγείρεται πάντοτε 

όταν εφαρμόζεται ροπή στον άξονά της και υπάρχει χωρητική αντιστάθμιση στην 

επαγωγική μηχανή. Φαίνεται ότι για μια μεγάλη περιοχή τιμών της χωρητικής 
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αντιστάθμισης, η τάση της αυτοδιεγερμένης ΑΝΓ δεν διαφέρει σημαντικά από την 

ονομαστική της τιμή. 

Γίνονται προτάσεις για προστασία έναντι της αυτοδιέγερσης σε ανάλογες περιπτώσεις. 

 

J.4 C.S. Demoulias, P.S. Dokopoulos “Electrical transients of wind turbines connected to a power 

grid”  IEEE Transactions on Energy Conversion,  Vol.11, No 3, September 1996, pp 636-642 

 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών που έγιναν σε 

υφιστάμενες εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών (Α/Γ) του Ο.Τ.Ε. με ονομαστική ισχύ 60 kW 

και 100 kW σε δύο ελληνικά νησιά (Κέα, Πάρος).  

Τα ηλεκτρικά μεγέθη της τάσης και του ρεύματος μετρήθηκαν τόσο κατά την μόνιμη 

κατάσταση λειτουργίας όσο και κατά την μεταβατική κατάσταση λειτουργίας σε 

περιπτώσεις απόζευξης κα πέδησης των Α/Γ. Οι μετρήσεις έγιναν με σύστημα ψηφιακής 

δειγματοληψίας  με συχνότητα δειγματοληψίας 130 kHz.  

Έγινε ανάλυση των μετρήσεων με ειδικό λογισμικό το οποίο κατασκευάσθηκε για τον σκοπό 

αυτό. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων και των θεωρητικών υπολογισμών συμφωνούν σε 

μία ευρεία χρονική περιοχή. Η συμφωνία αυτή απέδειξε την ορθότητα του λογισμικού το 

οποίο στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για την διερεύνηση της διαδικασίας απόζευξης των 

Α/Γ κάτω από διάφορες καταστάσεις. 

Από την ανάλυση αυτή φαίνεται ότι κατά την απόζευξη των Α/Γ εμφανίζονται μεγάλα 

ρεύματα στον στάτη τα οποία δημιουργούν βυθίσεις στην τάση του δικτύου και επομένως 

μειώνουν την ποιότητα ισχύος του δικτύου. Επίσης φαίνεται ότι κατά την απόζευξη των 

Α/Γ, αυτές αυτοδιεγείρονται όταν λειτουργούν με χαμηλό φορτίο ακόμη και με μικρή 

χωρητική αντιστάθμιση. 

Μελετήθηκε το μέγεθος της ενέργειας που απορροφά το μηχανικό σύστημα πέδησης των 

Α/Γ, κατά την απόζευξή τους από το δίκτυο, κάτω από διάφορες καταστάσεις. Στην 

εργασία γίνονται προτάσεις για την βέλτιστη στιγμή εφαρμογής της πέδης έτσι ώστε η 

καταπόνησή της να είναι η ελάχιστη δυνατή. 

 

J.5 Petros S. Dokopoulos, Charalampos S. Dimoulias, Iordanis M. Manousaridis and Athanasios X. 

Patralexis ‘Improvement of Power Quality in a Grid with Wind Turbines using Inductive Storage’,  

Wind Engineering, Volume 23, No. 4, 1999. 

 

Στην εργασία αυτή γίνεται διερεύνηση της χρήσης πηνίων ως μέσου αποθήκευσης ενέργειας 

σε εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών οι οποίες χρησιμοποιούν μετατροπείς ac-dc-ac για την 

σύνδεσή τους στο δίκτυο. Η χρήση πηνίων στον dc κλάδο μπορεί να ομαλοποιήσει τις 

διαταραχές οι οποίες προκαλούνται στο δίκτυο λόγω της μεταβαλλόμενης ισχύος του ανέμου 

ιδιαίτερα σε εγκαταστάσεις με μεγάλο βαθμό διείσδυσης των ανεμογεννητριών.  

Στην εργασία διερευνάται η ομαλοποίηση της ισχύος που δίδει η ανεμογεννήτρια στο δίκτυο 

σαν συνάρτηση των παραμέτρων του συστήματος επαγωγικής αποθήκευσης. Αυτές οι 

παράμετροι είναι η αυτεπαγωγή, το μέγιστο και ελάχιστο ρεύμα κατά την διάρκεια της 

λειτουργίας της ανεμογεννήτριας, καθώς και οι ανοχές υπέρτασης που μπορεί να δεχθεί το 

δίκτυο για μικρά χρονικά διαστήματα (1-30 s). 

Αποδεικνύεται ότι μία αυτεπαγωγή με ικανότητα αποθήκευσης ίση με την ονομαστική ισχύ 

της ανεμογεννήτρια επί δύο δευτερόλεπτα, έχει σαν αποτέλεσμα την σημαντική μείωση των 

μεταβολών της ηλεκτρικής ισχύος της ανεμογεννήτριας. 

Επίσης αποδεικνύεται ότι η ίδια αυτεπαγωγή είναι ικανή να διατηρήσει την ανεμογεννήτρια 

εντός του δικτύου κατά την διάρκεια εξάλειψης ενός σφάλματος σε αυτό. Αυτό είναι 

σημαντικό για δίκτυα στα οποία υπάρχει μεγάλη διείσδυση ανεμογεννητριών. 
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J.6 C. Demoulias, D. Labridis, P. Dokopoulos, K. Gouramanis, “Ampacity of low voltage power 

cables under non sinusoidal currents”, IEEE Trans. On Power Delivery, January 2007, Vol. 22, 
No.1, pp. 584–594. 

 

Στην εργασία αυτή προσδιορίζονται συντελεστές διόρθωσης της ικανότητας φόρτισης 

τετραπολικών (3 φάσεις και ουδέτερος) καλωδίων ισχύος (τύπου J1VV, 0,6/1 kV) τα οποία 

χρησιμοποιούνται ευρέως στην διανομή ηλεκτρικής ενέργειας όταν τροφοδοτούν φορτία 

ηλεκτρονικών ισχύος-έχουν δηλαδή σημαντική αρμονική παραμόρφωση. Τα σημερινά 

standards (HD384 στην Ευρώπη και NEC στις ΗΠΑ) προσδιορίζουν την ικανότητα φόρτισης 

των καλωδίων για ρεύματα μόνον στα 50Hz. Έγινε μοντελοποίηση των καλωδίων με 

πεπερασμένα στοιχεία και υπολογίσθηκε η ισοδύναμη αντίσταση κάθε αγωγού σε όλες τις 

αρμονικές συχνότητες μέχρι και την 49
η
. Προτάθηκε ένας συντελεστής διόρθωσης της 

ικανότητας φόρτισης με παραμέτρους τις αντιστάσεις σε κάθε αρμονική συχνότητα και την 

αρμονική σύνθεση του ρεύματος. Η αρχή στην οποία βασίστηκε ο προσδιορισμός του 

συντελεστή διόρθωσης είναι ότι ένα παραμορφωμένο ρεύμα δεν πρέπει να προκαλεί στο 

καλώδιο μεγαλύτερες απώλειες από ότι το καθαρά ημιτονοειδές που αναφέρουν τα standards. 

Ο συντελεστής διόρθωσης προσδιορίσθηκε για καλώδια με μικρή, μεσαία και μεγάλη διατομή 

και με ουδέτερο αγωγό ίσης ή μειωμένης διατομής. 

Αποδεικνύεται ότι πρέπει να γίνει σημαντική μείωση της επιτρεπτής φόρτισης των 

καλωδίων ιδιαίτερα σε μεγάλες διατομές και ακόμη περισσότερο σε περιπτώσεις που τα 

ρεύματα περιέχουν σημαντικές τριπλές (πολλαπλάσια του τρία) αρμονικές. Η ακρίβεια της 

προτεινόμενης μεθόδου αποδεικνύεται μέσω σύγκρισης με δεδομένα στο ΙΕΕΕ Std 519-1992 

και μέσω μετρήσεων σε πραγματική εγκατάσταση καλωδίου που μεταφέρει ρεύματα με 

μεγάλη αρμονική παραμόρφωση.     

 

J.7 C. Demoulias, K. Gouramanis “Voltage Multiple-Zero-Crossings at Buses Feeding Large Triac-

Controlled Loads”, IEEE Trans. On Industrial Electronics, Vol. 54, Issue 5, October 2007, pp. 

2853-2863 

 

Ηλεκτρικά φορτία, τα οποία ελέγχονται από triacs και λειτουργούν σε τριφασικά δίκτυα με 

ουδέτερο αγωγό παράγουν σημαντικές τριπλές αρμονικές δημιουργώντας σημαντικά ρεύματα 

στον ουδέτερο αγωγό. Αποδεικνύεται ότι, υπό ορισμένες συνθήκες, η φασική τάση στον 

ζυγό που τροφοδοτεί αυτά τα φορτία παραμορφώνεται σε τέτοιο βαθμό που να 

εμφανίζονται πολλαπλοί μηδενισμοί στην κυματομορφή της. Η εμφάνιση πολλαπλών 

μηδενισμών στην φασική τάση μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες στο σύστημα ελέγχου 

των triac αλλά και σε άλλα συστήματα ελέγχου που βασίζονται στην ανίχνευση των 

μηδισμών της τάσης τροφοδοσίας τους. Στην εργασία αυτή έγινε διερεύνηση της επίδρασης 

των παραμέτρων του φορτίου και του καλωδίου που το τροφοδοτεί στην εμφάνιση 

πολλαπλών μηδενισμών στην τάση. Η διερεύνηση έγινε με αναλυτικές μαθηματικές εκφράσεις, 

και με προσομοίωση μέσω του ATP. Η ακρίβεια του μοντέλου προσομοίωσης επιβεβαιώθηκε 

με μετρήσεις σε πραγματική εγκατάσταση (Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης). Αποδεικνύεται 

ότι, κατά την τροφοδότηση φορτίων ελεγχόμενων από triac, συγκεκριμένες διατάξεις 

καλωδίων πρέπει να αποφεύγονται διότι διαφορετικά θα παρουσιασθούν στην τάση 

πολλαπλοί μηδενισμοί.   

    

J.8 Charis Demoulias, Dimitris P. Labridis, Petros Dokopoulos, Kostas Gouramanis, “Influence 

of metallic trays on the ac resistance and ampacity of low-voltage cables under non-

sinusoidal currents”, Electric Power Systems Research, May 2008, Vol. 78, No.5, pp.883-
896 
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Σε αυτήν την εργασία εξετάζεται με ένα μοντέλο σε πεπερασμένα στοιχεία η επίδραση 

μεταλλικών σχαρών στην ικανότητα φόρτισης τετραπολικών καλωδίων J1VV, 0.6/1 kV όταν 

αυτά διαρρέονται από μη-ημιτονοειδή ρεύματα. Αποδεικνύεται ότι η σχετική μαγνητική 

διαπερατότητα και η ειδική αγωγιμότητα της μεταλλικής σχάρας επιδρούν σημαντικά στην 

ικανότητα φόρτισης του καλωδίου ενώ οι διαστάσεις της σχάρας όχι. Αποδεικνύεται επίσης 

ότι και τρόπος τοποθέτησης του καλωδίου επάνω στην σχάρα επιδρά στην ικανότητα 

φόρτισής του σε μη ημιτονοειδή ρεύματα. Υπολογίζεται ένας συντελεστής διόρθωσης της 

ικανότητας φόρτισης στην βάση ότι οι απώλειες του καλωδίου με μη ημιτονοειδή ρεύματα 

δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες από αυτές που αναφέρουν τα ισχύοντα standards για 

όδευση επάνω σε σχάρες. Ο υπολογισμός του συντελεστή διόρθωσης γίνεται για πέντε 

τυπικά φορτία ηλεκτρονικών ισχύος. Δίνονται παραδείγματα για τον υπολογισμό της 

ικανότητας φόρτισης και την εκτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας από τις απώλειες των 

καλωδίων που θα υπήρχε στην περίπτωση εφαρμογής ενεργών φίλτρων αρμονικών. 

 
J.9 Kostas Gouramanis, Charis Demoulias, Dimitris P. Labridis, Petros Dokopoulos, 

“Distribution of Non-Sinusoidal Currents in Parallel Conductors Used in 3-Phase TN-S 

Systems”, Electric Power Systems Research, May 2009, Vol. 79, No.5, pp. 766–780 
 

Σε αυτήν την εργασία γίνεται ανάλυση της κατανομής μη ημιτονοειδών ρευμάτων σε 

παράλληλα συνδεδεμένα μονοπολικά καλώδια 0.6/1 kV σε συστήματα TN-S. Τα καλώδια 

θεωρούνται σε μεταλλικές σχάρες σε ελεύθερο χώρο, αμελείται δηλαδή η επίδραση της γης. 

Αναπτύχθηκε ένας επαναληπτικός αλγόριθμος για τον ακριβή προσδιορισμό της κατανομής 

των μη ημιτονοειδών ρευμάτων στους αγωγούς των φάσεων και του ουδετέρου σε διάφορες 

αρμονικές συχνότητες έχοντας σαν δεδομένο εισόδου τον πίνακα αντιδράσεων του συνολικού 

συστήματος καλωδίων. Ο πίνακας αντιδράσεων υπολογίζεται με ένα μοντέλο σε 

πεπερασμένα στοιχεία διότι-όπως αποδεικνύεται- οι προσεγγιστικές αναλυτικές μέθοδοι που 

παρουσιάζονται στην βιβλιογραφία εισάγουν σημαντικά σφάλματα σε συχνότητες πάνω από 

την 7η αρμονική. Το μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων, αντίθετα, μπορεί να προσδιορίσει με 

ακρίβεια την μεταβολή της ομικής αντίστασης, της αυτεπαγωγής και της αμοιβαίας 

επαγωγής των παράλληλα συνδεδεμένων καλωδίων στις διάφορες συχνότητες. Το μοντέλο 

αυτό χρησιμοποιήθηκε στην συνέχεια και για τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας στην 

μόνωση των καλωδίων. 

Αποδεικνύεται ότι η ανομοιόμορφη κατανομή του ρεύματος στους παράλληλους αγωγούς 

μπορεί να είναι πολύ μεγάλη και ότι αυτή αυξάνεται με την συχνότητα και τον αριθμό των 

παράλληλων καλωδίων. Το προτεινόμενο στην εργασία μοντέλο χρησιμοποιείται για τον 

προσδιορισμό της διάταξης των καλωδίων που θα δώσει την πιο ομοιόμορφη κατανομή του 

ρεύματος χωρίς να χρειαστεί αντιμετάθεση καλωδίων. Δίνονται παραδείγματα για την 

κατανομή του ρεύματος για δύο συχνά εμφανιζόμενα μη ημιτονοειδή φορτία και για διάφορες 

διατάξεις καλωδίων.  

Το μοντέλο επιβεβαιώθηκε με μετρήσεις που έγιναν σε υποσταθμό μιας μεγάλης 

κλωστοϋφαντουργίας όπου τα καλώδια ήταν μονοπολικά 300mm2, τα δε ρεύματα μη 

ημιτονοειδή λόγω του σημαντικού αριθμού βιομηχανικών drives που τροφοδοτεί ο 

υποσταθμός. Επιπλέον επιβεβαίωση έγινε μέσω της σύγκρισης των υπολογισμένων και 

μετρημένων θερμοκρασιών στην επιφάνεια των καλωδίων.   

 

J.10 Charis Demoulias, Dimitris Goutzamanis, Kostas Gouramanis, “Analysis of the Voltage 

Harmonic Distortion at Buses Feeding Office Loads”, IEΤ Science Measurement and 
Technology, July 2009, Volume 3, Issue 4, p. 286-301 

 

Στην εργασία αυτή διερευνάται η αρμονική παραμόρφωση της φασικής τάσης σε ζυγούς 

που τροφοδοτούν φορτία με διακοπτικά τροφοδοτικά (όπως ευρέως γίνεται σήμερα σε κτίρια 
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γραφείων) για διάφορες διατάξεις, μήκη και διατομές  καλωδίων. Η διερεύνηση γίνεται μέσω 

προσομοίωσης,  η ακρίβεια δε του μοντέλου προσομοίωσης επιβεβαιώνεται και από 

αναλυτικές μαθηματικές εκφράσεις και από μετρήσεις σε υφιστάμενη εγκατάσταση (αίθουσα 

Βεργίνα του ΤΗΜΜΥ). Αποδεικνύεται ότι κατά την τροφοδότηση τέτοιων φορτίων το 

καλώδιο δεν πρέπει να επιλέγεται με κριτήριο μόνο το επιτρεπτό ρεύμα φόρτισης και την 

πτώση τάσης αλλά σημασία έχει και η ίδια η διάταξη του καλωδίου έτσι ώστε να 

αποφεύγεται σημαντική αρμονική παραμόρφωση της τάσης. Σε διατάξεις στις οποίες ο 

ουδέτερος αγωγός είναι μέρος ενός πολυπολικού καλωδίου η αρμονική παραμόρφωση της 

τάσης αποδεικνύεται ότι είναι σχετικά μικρή ενώ σε διατάξεις όπου ο ουδέτερος οδεύει 

χωριστά προκαλείται σημαντικά αρμονική παραμόρφωση στην τάση. Στην τελευταία 

περίπτωση ο ουδέτερος αγωγός μπορεί να αναπτύξει σημαντική τάση ως προς γη. Με την 

αύξηση της διατομής που ουδετέρου-όπως υποδεικνύουν τα υφιστάμενα standards- 

αποφεύγεται μεν η υπερφόρτισή του από τριπλές αρμονικές αλλά η ποιότητα της τάσης 

στους ζυγούς δεν βελτιώνεται.   

 

 J.11 Charis Demoulias, “A new simple analytical method for calculating the optimum inverter size in 

grid-connected PV plants”, Electric Power Systems Research, 80 (2010) 1197–1204 
 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται με νέα αναλυτική μέθοδος για τον υπολογισμό του 

βέλτιστου-από ενεργειακή άποψη- αντιστροφέα dc/ac μιας ΦΒ εγκατάστασης με σταθερά 

πλαίσια. Οι αναλυτικές εκφράσεις που προκύπτουν περιέχουν μόνο τέσσερις αγνώστους, 

τρεις εκ των οποίων σχετίζονται με τον αντιστροφέα ενώ η τέταρτη σχετίζεται με την 

ονομαστική ισχύ και την γεωγραφική θέση της ΦΒ εγκατάστασης. Και οι τέσσερις άγνωστες 

παράμετροι μπορούν να υπολογισθούν εύκολα από δεδομένα του κατασκευαστή του 

αντιστροφέα και από κλιματικά δεδομένα τα οποία είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. 

Επιπρόσθετα δίνονται αναλυτικές εκφράσεις για τον υπολογισμό της ετήσιας ενέργειας που 

εγχέεται στο δίκτυο για δεδομένο αντιστροφέα και ΦΒ σύστημα. Επίσης δίνεται αναλυτική 

έκφραση για τον υπολογισμό ενός ετήσιου ενεργειακού βαθμού απόδοσης ενός αντιστροφέα. 

Οι αναλυτικές εκφράσεις που εξάγονται σε αυτήν την εργασία μπορούν να αποτελέσουν ένα 

χρήσιμο εργαλείο, για του μηχανικούς που σχεδιάζουν ΦΒ συστήματα, για να συγκρίνουν 

ενεργειακά διαφορετικούς αντιστροφείς χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγουν σε πολλαπλές 

προσομοιώσεις (όπως μέχρι σήμερα γίνεται). Η ακρίβεια των αναλυτικών εκφράσεων που 

εξήχθησαν επιβεβαιώνεται μέσω συγκρίσεων με δεδομένα που ελήφθησαν τόσο από 

λεπτομερείς προσομοιώσεις όσο και από μετρήσεις σε πραγματικές ΦΒ εγκαταστάσεις.    

 

J.12 Papaioannou I. T.; Alexiadis M. C.; Demoulias C. S.; Labridis D. P.; Dokopoulos, P. S., 

“Modeling and Field Measurements of Photovoltaic Units Connected to LV Grid. Study of 

Penetration Scenarios”, IEEE Transactions on Power Delivery, Volume: 26, Issue: 2, 2011, p. 979 

– 987, DOI:10.1109/TPWRD.2010.2095888 

 

Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει την επίδραση που έχει η αύξηση της 

διείσδυσης των ΦΒ στο δίκτυο χαμηλής τάσης. Η επίδραση των ΦΒ σε τέτοια δίκτυα είναι 

συνάρτηση της παραγόμενης ενεργού ισχύος, της θέσης τους μέσα στο δίκτυο και της 

έγχυσης ρευμάτων σε ανώτερες αρμονικές. Στην εργασία παρουσιάζεται ένα μοντέλο ΦΒ 

γεννήτριας για τον υπολογισμό της ροής φορτίου, των αρμονικών και της τάσης κατά μήκος 

ακτινικών γραμμών χαμηλής τάσης με διασπαρμένες ΦΒ γεννήτριες. Κάθε ΦΒ πλαίσιο 

μοντελοποιείται σαν πηγή ρεύματος εξαρτώμενη από το μέγεθος της ηλιακής ακτινοβολίας 

μαζί με τον αντίστοιχο αλγόριθμο παρακολούθησης του σημείου μέγιστης ισχύος. Οι 

αντιστροφείς dc/ac μοντελοποιούνται αναλυτικά με τους ελεγχόμενους διακόπτες τους. Οι ΦΒ 

γεννήτριες και το ηλεκτρικό δίκτυο προσομοιώνονται στα λογισμικά PSIM και Harmonique. Η 

ακρίβεια της προσομοίωσης επιβεβαιώνεται μέσω σύγκρισης με δεδομένα από μετρήσεις σε 
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πραγματική ΦΒ εγκατάσταση και δίκτυο καθώς επίσης και με δεδομένα από την 

βιβλιογραφία. Υπολογίζεται η επιτρεπτή διείσδυση των ΦΒ συστημάτων σε γραμμές 

χαμηλής τάσης σαν συνάρτηση της τοπολογίας του δικτύου, του αριθμού, του μεγέθους και 

της θέσης των ΦΒ συστημάτων και των φορτίων στις εκάστοτε γραμμές χαμηλής τάσης. 

 

J.13 Kyriaki-Nefeli D. Malamaki and Charis S. Demoulias., “Minimization of Electrical Losses in Two 

- axis Tracking PV Systems”, IEEE Transactions on Power Delivery, Volume: 28, Issue: 4, Oct. 

2013, p. 2445 – 2455, DOI: 10.1109/TPWRD.2013.2272405  

 

Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η εξαγωγή προσεγγιστικών αναλυτικών μαθηματικών 

εκφράσεων που αφορούν 1) την καμπύλη διάρκειας ισχύος, 2) το ενεργειακά βέλτιστο 

μέγεθος αντιστροφέα dc/ac ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της καμπύλης βαθμού απόδοσής 

του, 3) τις ετήσιες απώλειες ενέργειας σε dc και ac καλώδια και σε μετασχηματιστές 

ανύψωσης, καθώς και το βέλτιστο μέγεθος μετασχηματιστή για φωτοβολταϊκά συστήματα 

δύο αξόνων διαφόρων μεγεθών εγκατεστημένης ισχύος οπουδήποτε στην Ευρώπη. Αυτές οι 

μαθηματικές σχέσεις περιέχουν λίγες άγνεστες παραμέτρους οι οποίες μπορούν να  

εκτιμηθούν από μετεωρολογικά δεδομένα και από τα δεδομένα των κατασκευαστών (είτε 

των μετατροπέων είτε των μετασχηματιστών) που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Αυτές οι 

αναλυτικές εκφράσεις μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για τους μηχανικούς που 

σχεδιάζουν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα δύο αξόνων, καθώς μπορούν να συγκρίνουν – από 

τη σκοπιά των ενεργειακών απωλειών – διαφορετικούς μετατροπείς, διατομές καλωδίων και 

μετασχηματιστές χωρίς να χρειάζεται να κάνουν λεπτομερείς προσομοιώσεις, όπως γίνεται 

σήμερα. Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων των εκφράσεων επιβεβαιώθηκε συγκρίνοντας τα με 

τα αντίστοιχα αποτελέσματα από λεπτομερείς μαθηματικούς υπολογισμούς. Επίσης, το 

μαθηματικό μοντέλο για την καμπύλη διάρκειας φορτίου και η σχέση που αφορά τις ετήσιες 

απώλειες σε τριφασικά καλώδια έχουν επαληθευτεί μέσω σύγκρισης με ετήσιες μετρήσεις σε 

υπάρχουσα φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. 

 

 
J.14 Spyros I. Gkavanoudis and Charis S. Demoulias, “A Combined Fault Ride-Through and Power 

Smoothing Control Method for Full-Converter Wind Turbines Employing Supercapacitor Energy 

Storage System”, Electric Power Systems Research, 106 (2014) 62-72. 
 

Λόγω της αύξησης της διείσδυση των ανεμογεννητριών (Α/Γ) ηλεκτρικό δίκτυο 

δημιουργήθηκε η απαίτηση για την διατήρηση της σύνδεσής τους με αυτό ακόμη και σε 

περιπτώσεις σφαλμάτων. Αυτό όμως έχει επιπτώσεις στην λειτουργία των συμβατικών 

μέσων προστασίας κατά την διάρκεια σφαλμάτων επειδή αυτά μπορεί να μην ανιχνεύουν 

πλέον σωστά υπερρεύματα και ρεύμα βραχυκύκλωσης. Σε αυτήν την εργασία προτείνεται 

μια νέα μέθοδος ελέγχου των Α/Γ σύμφωνα με την οποία αυτές παραμένουν συνδεδεμένες με 

το δίκτυο σε σφάλματα μικρής διάρκειας αλλά αποσυνδέουν την Α/Γ όταν το σφάλμα έχει 

διάρκεια μεγαλύτερη από μια τιμή. Η περίσσεια ενέργειας μετά την αποσύνδεση 

αποθηκεύεται σε έναν υπερπυκνωτή. Έτσι η Α/Γ παραμένει ηλεκτρικά ενεργή με 

δυνατότητα άμεσης επανασύνδεσης με το δίκτυο όταν το σφάλμα αποκατασταθεί. Ο 

υπερπυκνωτής χρησιμοποιείται και κατά την κανονική λειτουργία της Α/Γ για την 

εξομάλυνση των ταλαντώσεων μέσης συχνότητας που προκαλούνται από την διακύμανση 

της ισχύος του ανέμου, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ισχύος. Η προτεινόμενη μεθοδολογία 

ελέγχου επιβεβαιώνεται μέσω αναλυτικών προσομοιώσεων σε Α/Γ 2MW με σύγχρονη 

γεννήτρια εξωτερικής διέγερσης.   

 

J.15 Ioulia T. Papaioannou, Arturs Purvins, Charis S. Demoulias, “Reactive power consumption in 

photovoltaic inverters: a novel configuration for voltage regulation in low-voltage radial feeders with 
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no need for central control”, Progress in Photovoltaics: Research and Applications, Έγινε δεκτό 

προς δημοσίευση στις 30/12/2013.  

 

Η υψηλή διείσδυση των ΦΒ συστημάτων σε δίκτυα χαμηλής τάσης μπορεί να προκαλέσει 

ανεπίτρεπτη αύξηση της τάσης ειδικά σε συνθήκες χαμηλού φορτίου. Ο συμβατικός τρόπος 

αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού είναι μέσω της αποσύνδεσης των ΦΒ συστημάτων ή 

της μείωσης της εγχεόμενης ενεργού ισχύος τους. Σε αυτήν την εργασία προτείνεται μια νέα 

μέθοδος ελέγχου της τάσης σε ακτινικές γραμμές χαμηλής τάσης με ΦΒ μέσω ρύθμισης της 

άεργης ισχύος των αντιστροφέων κάθε ΦΒ συστήματος. Η καινοτομία της μεθοδολογίας 

έγκειται στο γεγονός ότι οι αντιστροφείς ρυθμίζουν την άεργη ισχύ τους χωρίς να 

επικοινωνούν μεταξύ τους ή με κάποιο κεντρικό σύστημα ελέγχου. Για την υλοποίηση του 

ελέγχου αρχικά υπολογίζεται μια τάση αναφοράς για κάθε αντιστροφέα. Ο υπολογισμός 

μπορεί να γίνει από τον διαχειριστή του δικτύου μέσω απλής ροής φορτίου. Στην εργασία 

παρουσιάζεται επίσης μια ανάλυση ευαισθησίας για το βαθμό κατά τον οποίο η άεργος 

ισχύς ενός αντιστροφέα επηρεάζει την συνολική διείσδυση των ΦΒ και το απαιτούμενο 

μέγεθος των αντιστροφέων για διάφορες τοπολογίες των ΦΒ κατά μήκος της ακτινικής 

γραμμή χαμηλής τάσης.   

 

  

7.3. Δημοσιεύσεις σε ελληνικά τεχνικά περιοδικά 
 

GR.1 Συγγραφή, κατά το διάστημα 1996-2013, δεκατριών ενημερωτικών άρθρων στο περιοδικό 

«ΚΤΙΡΙΟ» με αντικείμενα, τον φωτισμό, τους ηλεκτρικούς υποσταθμούς, τα συστήματα δομημένης 

καλωδίωσης στα κτίρια, την συμπαραγωγή θερμότητας-ηλεκτρισμού, τα συστήματα BMS, την ψύξη 

με απορρόφηση, τον έλεγχο συστημάτων κλιματισμού, τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, κλπ. 

 

Σκοπός αυτών άρθρων ήταν η απλοποιημένη παρουσίαση των παραπάνω θεμάτων με 

σκοπό την κατανόησή τους από μη ειδικούς μηχανικούς. 

 

GR.2 Χ. Δημουλιάς, Δ. Λαμπρίδης, Π. Ντοκόπουλος, Κ. Γκουραμάνης, “Ικανότητα Μεταφοράς 

Ρεύματος σε Καλώδια Χ.Τ. όταν Διαρρέονται από Μη-Ημιτονοειδή Ρεύματα”, Δελτίο του 
Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων, Τεύχος 395, 

Φεβρουάριος 2007. 

 

Πρόκειται για απόδοση στα ελληνικά- με κάποιες απλοποιήσεις- της εργασίας J.6 
 

GR.3 Χάρης Δημουλιάς, «Στοιχεία για την σχεδίαση ΦΒ συστημάτων συνδεδεμένων με το 

ηλεκτρικό δίκτυο», Περιοδικό «Τεχνική Επιθεώρηση», τεύχος 184, Σεπτέμβριος 2007. 

(Το άρθρο αυτό γράφτηκε μετά από πρόσκληση του περιοδικού). 

 

Το άρθρο αυτό γράφτηκε μετά από πρόσκληση του περιοδικού. Αφορά σε βασικές οδηγίες 

για την σχεδίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνδεδεμένων με το ηλεκτρικό δίκτυο. 

Συγκεκριμένα καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των ΦΒ pales, των αντιστροφέων, οι 

περιορισμοί που θέτουν οι αντιστροφείς στα panels. Επίσης καθορίζεται ο τελικός πίνακας 

στο σημείο, οι απαιτήσεις γείωσης και γίνονται υποδείξεις για την διαστασιολόγηση των 

καλωδίων στο dc και ac μέρος της εγκατάστασης. 

 

 

GR.4 Χ. Δημουλιάς, Κ. Γκουραμάνης, «Βέλτιστη διαστασιολόγηση αντιστροφέων dc/ac σε 

διασυνδεδεμένα με το δίκτυο ΦΒ συστήματα», Περιοδικό «Σύγχρονη Τεχνική Επιθεώρηση», 

Απρίλιος 2010 
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Το άρθρο αυτό είναι μια απλοποιημένη μορφή της εργασίας J.11. Στόχος ήταν η 

παρουσίαση ενός απλοποιημένου αλγορίθμου βασισμένου στις αναλυτικές εκφράσεις της J.11 

για την ενεργειακή σύγκριση διαφόρων αντιστροφέων σε ΦΒ συστήματα χωρίς να 

χρειάζονται πολλαπλές προσομοιώσεις.  

  

GR.5 Κυριακή-Νεφέλη Μαλαμάκη, Χάρης Δημουλιάς, «Μέθοδος Ρύθμισης Της Τάσης Σε 

Γραμμές Χτ Με Φ/Β Και Οικιακούς Καταναλωτές», περιοδικό e-τεχνολογία του ΣΜΗΒΕ, 

τεύχος 7, Οκτώβριος 2012 

 
Το άρθρο αυτό είναι μια απλοποιημένη μορφή της εργασίας Σ23. Στόχος ήταν να γίνει 

αντιληπτό από τους μηχανικούς που εμπλέκονται στην σχεδίαση και σύνδεση ΦΒ με το 

ηλεκτρικό δίκτυο το πρόβλημα της ανύψωσης της τάσης και οι σχετικοί περιορισμοί που 

θέτει ο ΔΕΔΗΕ.  

 
 

7.4. Ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια 
 

C.1  P. Dokopoulos, C. Demoulias, P. Fessas. "Protection considerations of an autonomous island 

power system using wind generators". Delphi Workshop on Wind Energy Applications 1985, Delphi. 
 

Μελετήθηκε το αυτόνομο ηλεκτρικό δίκτυο της νήσου Κύθνου το οποίο τροφοδοτείται από 

τρεις πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα από μία ντηζελογεννήτρια, ένα φωτοβολταϊκό και 

ένα αιολικό σταθμό. Θεωρούμε τη δυνατότητα να τροφοδοτήσουμε το σύστημα 

χρησιμοποιώντας μόνο το φωτοβολταϊκό και τον αιολικό σταθμό, δηλ. χωρίς το σταθμό 

Diesel. Αποδεικνύεται ότι μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα σχετικά με την συμβατική 

προστασία του δικτύου σε περίπτωση σφαλμάτων. Στην περίπτωση σφάλματος το ρεύμα 

μπορεί να μην είναι αρκετά υψηλό για να ενεργοποιήσει τις ασφάλειες που προστατεύουν 

το δίκτυο και έτσι το σφάλμα θα υφίσταται αφού εκείνο το μέρος του δικτύου δεν θα 

αποσυνδεθεί. Ο λόγος είναι ότι ο φωτοβολταϊκός σταθμός δεν μπορεί να  τροφοδοτήσει 

υψηλά ρεύματα βραχυκύκλωσης επειδή το σύστημα προστασίας του σε υπερρεύματα 

λειτουργεί πέρα από κάποιο όριο. Ένας άλλος λόγος είναι ότι οι ασύγχρονες μηχανές των 

ανεμογεννητριών δεν μπορούν να τροφοδοτήσουν την υψηλή άεργη ισχύ που απαιτείται σε 

περίπτωση σφάλματος. Επιπλέον απαιτείται υψηλή ενεργός ισχύς στο μεταβατικό στάδιο 

για να ενεργοποιηθούν οι ασφάλειες επειδή το δίκτυο έχει μεγάλη ωμική αντίσταση 

R/X=2.86. 

Στην εργασία αυτή υπολογίζονται οι μεταβατικές συνθήκες κατά τη διάρκεια σφάλματος 

κάτω από διάφορα σενάρια. Ερευνάται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν επιπρόσθετα 

μέσα π.χ. στρεφόμενοι πυκνωτές για να τροφοδοτήσουν τα απαιτούμενα υψηλά ρεύματα και 

την άεργο ισχύ στην περίπτωση σφάλματος. 

 

C.2  Δημουλιάς Χ., Ντοκόπουλος Π. "Αυτοδιέγερση ανεμογεννητριών μετά από διακοπή του 

δικτύου" 3ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Θεσ/νίκη 9-11/11/88. 
 
Στην εργασία αυτή αναλύεται το φαινόμενο της αυτοδιέγερσης των ανεμογεννητριών (ΑΝΓ) 

μετά από μία πτώση ή διακοπή του δικτύου και απομόνωση των συμβατικών πηγών δηλ. 

των σύγχρονων γεννητριών. Γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων με πειραματικά δεδομένα 

τα οποία προέρχονται από μία διάταξη ασύγχρονων γεννητριών και δικτύου, η οποία 

κατασκευάσθηκε για αυτό το σκοπό.  

Αποδεικνύεται ότι όταν υπάρχουν οι κατάλληλοι συνδυασμοί φορτίου και πυκνωτών για 

τους οποίους η τάση που παράγεται από  την αυτοδιεγερμένη ανεμογεννήτρια (ΑΝΓ) 

μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και την ονομαστική τάση του δικτύου δημιουργώντας έτσι 
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προβλήματα στο δίκτυο και στην προστασία των ατόμων. Για ορισμένα όρια άεργων και 

ωμικών φορτίων του δικτύου η συχνότητα και η τάση διαφέρουν πάνω από 10% των 

ονομαστικών τιμών. Έτσι μπορεί κανείς με ρεονόμους ορίων τάσης και συχνότητας να 

αποζεύξει την αυτοδιεγερμένη ΑΝΓ από το δίκτυο και να αποφευχθούν οι ζημίες. 

 

C.3  Δημουλιάς Χ., Ντοκόπουλος Π., Λασκαρέλη Α. "Μεταβολή της τάσης και της 

συχνότητας σε ασθενή δίκτυα με ανεμογεννήτριες" 3ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές 
Ενέργειας, Θεσ/νίκη 9-11/11/88. 

 

Στην εργασία αυτή αναλύεται η διακύμανση της τάσης και της συχνότητας ενός αυτόνομου  

δικτύου που προκαλείται από την διακύμανση της ισχύος του ανέμου και από την 

βεβιασμένη έξοδο της ανεμογεννήτριας (ΑΝΓ). Το δίκτυο θεωρούμε ότι τροφοδοτείται από 

μία ΑΝΓ και μια ντηζελογεννήτρια. 

Η ανάλυση γίνεται για τις εξής παραμέτρους :Ισχύς του φορτίου, Κυμαινόμενη παραγωγή 

ΑΝΓ σαν ποσοστό του φορτίου, Ροπή αδράνειας της ντηζελογεννήτριας, Σύστημα ελέγχου 

των στροφών του κινητήρα Diesel. 

Υπολογίζονται με βάση ένα λογισμικό που αναπτύχθηκε σε Η/Υ, οι μεταβολές της τάσης και 

της συχνότητας. Έτσι αν κανείς ορίσει μία μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή για την διακύμανση 

της τάσης και της συχνότητας μπορεί να ορισθεί η μέγιστη ισχύς των ΑΝΓ στο δίκτυο. 

Επίσης μελετήθηκε η μεταβολή της τάσης και της συχνότητας του δικτύου όταν το αιολικό 

πάρκο για κάποιο λόγο αποσυνδεθεί ξαφνικά από το δίκτυο. 

Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας μπορεί να βοηθήσουν σημαντικά στο να γίνουν 

σωστές εκτιμήσεις των απαιτούμενων ΑΝΓ για ένα δίκτυο και των αναγκών της αγοράς σε 

ισχύ ΑΝΓ. 

 

C.4 X.Δημουλιάς, Π.Ντοκόπουλος, Ι. Γρηγοριάδης. “Μετρήσεις Μεταβατικών Φαινομένων σε 

Ανεμογεννήτριες”, 4o  Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Ξάνθη, 6-8/10/1992, 
Σελ. ΑΙΟ137-ΑΙΟ147 
 

Έγιναν μετρήσεις και αναλύσεις των ηλεκτρικών και ορισμένων μηχανικών μεγεθών στα 

διάφορα σημεία εγκαταστάσεων ανεμογεννητριών (Α/Γ) κατά την διάρκεια της εκκίνησης και 

σταματήματός των. Μελετήθηκαν επίσης και ανταλλαγές ενέργειας μεταξύ ανέμου, 

στρεφομένων μαζών και δικτύου. Έγιναν αποζεύξεις γραμμής δικτύου που τροφοδοτούσαν 

Α/Γ για να μελετηθούν φαινόμενα αυτοδιέγερσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι κατά το 

σταμάτημα της Α/Γ τα ρεύματα μπορεί να έχουν υψηλές τιμές, μεγαλύτερες από τα ρεύματα 

εκκίνησης. 

Δεν παρατηρήθηκαν φαινόμενα που οδήγησαν σε σημαντική αυτοδιέγερση κατά την 

απόζευξη της γραμμής με φορτία. Παρατηρήθηκαν όμως υψηλές τιμές αυτοδιέγερσης όταν 

αποζευγνύεται η γραμμή από το δίκτυο και παραμένουν οι πυκνωτές αντιστάθμισης έστω 

και αν αυτοί είναι μικροί π.χ. 30% της εν κενώ άεργου ισχύος. Έγινε προσομοίωση των 

δικτύων με βάση το πρόγραμμα που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της εργασίας [C.3] και 

βρέθηκε η καλή σύγκλιση των πειραματικών και θεωρητικών αποτελεσμάτων. 

 

C.5 Dan I. Teodoreanu, Charis Demoulias, Miklos Palfy, Alison Murray “SPORE – An European 

Project for Social Objectives in Remote Places in Romania” 16th EC-Photovoltaic Solar Energy 
Conference, 1-5 May 2000, Glasgow, UK. 
 
Στην εργασία αυτή γίνεται μία παρουσίαση των αρχικών αποτελεσμάτων από την εκτέλεση 

του project ‘Small Power PV Systems for Social Objectives in Remote Areas’ το οποίο 

χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (DG XVII) με το συμβόλαιο icop-demo-
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4008/98. Ο υποφαινόμενος, μέσω την Alteren A.E, ήταν ο συντονιστής (coordinator) του 

προγράμματος αυτού.  

Στην εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός δέκα αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων τα  

οποία εγκαταστάθηκαν σε ισάριθμες απομεμακρυσμένες περιοχές της Ρουμανίας (σε σχολεία, 

καταφύγια, και πολιτιστικά κέντρα). Στόχος της σχεδίασης αυτών των συστημάτων ήταν η 

απλότητα – διότι θα χειρίζονται και συντηρούνται από μη ειδικούς- αλλά και τροφοδότηση 

διαφορετικών ηλεκτρικά φορτίων (dc και ac). Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την ενεργειακή 

βελτίωση των συστημάτων και την αύξηση της διαθεσιμότητας της ενέργειας με το 

μικρότερο δυνατό κόστος. 

 

C.6 Dan I. Teodoreanu, Maria Teodoreanu, Bogdan Atanasiu, Charis Demoulias, Miklós Palfy: “PV 

Systems for social objectives installed in remote places in Romania. Performances and operational 

experience”, 17th European Photovoltaic Solar Energy Conference, Munich, Germany, November 
2001. 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέσματα του project που αναφέρεται 

στην C.5. 

 

C.7 C. Demoulias, “Harmonics in Spinning Mills: Causes, effects and solutions”, Proc. of UPEC 
2003 Conference, Thessaloniki, September 2003. 

 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται μετρήσεις σε δύο κλωστοϋφαντουργίες όπου 

παρατηρήθηκαν φαινόμενα μερικού συντονισμού λόγω των αρμονικών ρεύματος και του 

συνδυασμού πυκνωτών αντιστάθμισης με τους μετασχηματιστές ισχύος των βιομηχανιών. Η 

ανάλυση επιβεβαίωσε την σημαντική μείωση της διάρκειας ζωής των πυκνωτών και τις 

σημαντικά αυξημένες απώλειες στους μετασχηματιστές. Προτάθηκε η λύση της εγκατάστασης 

παθητικών ή/και ενεργών φίλτρων αρμονικών ρεύματος σε επιλεγμένα σημεία του φορτίου 

και έγινε υπολογισμός της εξοικονόμησης ενέργειας που θα επιτυγχάνονταν από τις λύσεις 

αυτές. 

  

C.8 C. Demoulias, S. Samoladas, K. Gouramanis “Harmonics induced problems in theatrical-lighting 

installation: real case measurements and proposed solutions”, Proc. IEEE PowerTech 2005 
Conference, St. Petersburg, June 2005, Paper 301 
 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι μετρήσεις στο σύστημα θεατρικού φωτισμού στο 

Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης και εξηγείται, σε αρχικό στάδιο, η δυσλειτουργία του 

ελέγχου του φωτισμού μέσω των triacs λόγω της εμφάνισης πολλαπλών μηδενισμών στην 

κυματομορφή της τάσης. Η εργασία αυτή αποτελεί πρωτόλειο της J.7. 
  

C.9 K. Gouramanis, C. Demoulias,  “Cable Overheating in an Industrial Substation Feeder Due to 

Untransposed Power Cables - Measurement and Simulation” The International Conference on 
Computer as a Tool, 2005, EUROCON 2005. Volume 2, 2005 Page(s):1438 – 1441 

 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται μετρήσεις της ανομοιόμορφης κατανομής του ρεύματος 

σε παράλληλα μονοπολικά καλώδια στο δευτερεύον των μετασχηματιστών ισχύος μιας 

βιομηχανίας (Νηματουργία Βαρβαρέσος). Η υπερφόρτιση ορισμένων από τα παράλληλα 

συνδεδεμένα καλώδια εξηγεί την σημαντική μείωση της διάρκειας ζωής τους. Προσομοίωση 

με το ATP έδειξε ότι υπάρχουν και άλλες μέθοδοι-πέραν την γνωστής αντιμετάθεσης- που 

μπορούν να μειώσουν την ανομοιομορφία στην κατανομή του ρεύματος. Υπολογίζονται, για 

διάφορες διατάξεις των μονοπολικών καλωδίων- οι απώλειες, η θερμοκρασία της μόνωσής 

τους, και ο περιορισμός της διάρκειας ζωής τους. 
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Η εργασία αυτή αποτελεί πρωτόλειο της J.9.  
 

C.10 Athanasios S. Dagoumas, Antonios G. Marinopoulos, Filippos S. Kianidis, Charalambos S. 

Demoulias, and Petros S. Dokopoulos, “Influence of Distributed Generators on the Harmonic Level of 

a 20kV Distribution Network.”, ICEM 2006 Conference, Chania, 2006 

Στην εργασία αυτή γίνεται μια εκτίμηση (μέσω προσομοίωσης στο Neplan) της αρμονικής 

παραμόρφωσης των ρευμάτων και τάσεων που μπορεί να προκύψουν σε ένα δίκτυο 

διανομής από την εκτεταμένη σύνδεση διανεμημένης παραγωγής σε διάφορους κόμβους του 

δικτύου όταν η διασύνδεση των πηγών αυτών γίνεται μέσω μετατροπέων ηλεκτρονικών 

ισχύος. Η διανεμημένη παραγωγή θεωρείται ότι συνδέεται στην χαμηλή τάση του δικτύου 

διανομής. Το δίκτυο είναι ένα πραγματικό υπόγειο δίκτυο της ΔΕΗ στην βόρεια Ελλάδα. 

Επίσης γίνεται εκτίμηση της επίδρασης φίλτρων αρμονικών που ενδεχομένως θα 

τοποθετούνταν στην έξοδο των μετατροπέων με ηλεκτρονικά ισχύος.  

 
C.11 Charis Demoulias, Dimitris Goutzamanis, Kostas Gouramanis, “Voltage Harmonic Distortion at 

Buses Feeding Office Loads.”, Proc. IEEE PowerTech07 Conference, Lausanne, June 2007, Paper 
347 

 

Η εργασία αυτή αποτελεί πρωτόλειο της J.10 
 

C.12 I.T. Papaioannou, A.S. Bouhouras, A.G. Marinopoulos, M.C.Alexiadis, C.S. Demoulias and D.P. 

Labridis: "Harmonic Impact of Small Photovoltaic Systems Connected to the LV Distribution 

Network," EEM 08 (5th International Conference on the European Electricity Market), Lisbon, 
Portugal, May 28-30, 2008. 
 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται μετρήσεις αρμονικών τάσεων και ρευμάτων στο σημείο 

διασύνδεσης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος 20 kWp στο δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ. 

Γίνεται συσχέτιση των αρμονικών με την ηλιακή ακτινοβολία και με άλλες παραμέτρους του 

συστήματος. Δημιουργήθηκε ένα μοντέλο του ΦΒ συστήματος με το λογισμικό Psim το οποίο 

επιβεβαιώθηκε από τις μετρήσεις. Στην συνέχεια, με το μοντέλο προσομοίωσης, έγινε 

διερεύνηση του μεγέθους διείσδυσης των ΦΒ στο δίκτυο έτσι ώστε η αρμονική 

παραμόρφωση της τάσης να μην υπερβαίνει τα όρια που τίθενται από τα standards.  

 
C.13 Charis Demoulias, Zoe Kampouri, Kostas Gouramanis, «Natural Canceling of Current Harmonics 

in Office Loads and its Effect upon the Transmission Capacity of Distribution Cables», Proc. 
International Symposium on Industrial Electronics 2008, Cambridge, UK, June 2008. 
 

Εργαστηριακές μετρήσεις έδειξαν ότι η τρίτη και ένατη αρμονική του ρεύματος φωτιστικών 

σωμάτων με μαγνητικά ballasts έχει σχεδόν 180° διαφορά από την 3
η
 και 9

η
 αρμονική των 

διακοπτικών τροφοδοτικών των υπολογιστών. Επομένως ανάμειξη τέτοιων φορτίων σε 

κτιριακές εγκαταστάσεις οδηγεί σε φυσική αλληλοαναίρεση των τριπλών αρμονικών και 

επομένως μείωση του ρεύματος στον ουδέτερο αγωγό. Αυτή η αλληλοαναίρεση οδηγεί σε 

αύξηση της ικανότητας φόρτισης των καλωδίων όπως αποδεικνύεται και μαθηματικά μέσω 

της αύξησης του συντελεστή διόρθωσης της ικανότητας φόρτισης των καλωδίων. Η χρήση 

αυτής της διαπίστωσης σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα της 

υπερφόρτισης του ουδέτερου χωρίς την χρήση φίλτρων αρμονικών. 
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C.14 I.T. Papaioannou, A.S. Bouhouras, A.G. Marinopoulos, M.C. Alexiadis, C.S. Demoulias, D.P. 

Labridis “Harmonic Modeling and Simulation of Small Photovoltaic Systems Connected to the LV 

Distribution Network” MedPower 2008, November 2-5 2008, Thessaloniki, Greece. 
 

Στην εργασία αυτή διερευνάται η επίδραση της διείσδυσης φωτοβολταϊκών συστημάτων 

στην αρμονική παραμόρφωση και στο επίπεδο της τάσης σε δίκτυο χαμηλής τάσης. Η 

διερεύνηση γίνεται με προσομοίωση όπου τα ΦΒ συστήματα παριστάνονται ως πηγές 

ρεύματος. Το μέτρο και οι φάση των πηγών ρεύματος έχει εξαχθεί από μετρήσεις αρμονικών 

ρεύματος και τάσης σε πραγματική φωτοβολταϊκή εγκατάσταση 20 kWh συνδεδεμένη στο 

δίκτυο 0.4kV της ΔΕΗ. Συμπεραίνεται ότι με αύξηση της διείσδυσης των ΦΒ θα 

παρατηρηθεί αύξηση της τάσης λειτουργίας του δικτύου ενώ η αρμονική παραμόρφωση της 

τάσης θα αυξηθεί αλλά όχι πάνω από επιτρεπτά όρια.  

  

C.15 I.T. Papaioannou, M. Alexiadis, C. Demoulias, D. Labridis, P. Dokopoulos “Harmonics induced 

in low-voltage networks by photovoltaics” 3rd International Conference on Integration of Renewable 
and Distributed Resources, Nice, France, December 10-12, 2008  
 

Στην εργασία αυτή διερευνάται η αρμονική παραμόρφωση της τάσης και το μέτρο της 

τάσης σε δίκτυο χαμηλής τάσης με παράμετρο τον βαθμό διείσδυσης των φωτοβολταϊκών. 

Τα ΦΒ συστήματα εξετάζονται με δύο τρόπους: σαν πηγές ρεύματος και σαν 1-φασικοί 

διακοπτικοί αντιστροφείς πλήρους γέφυρας με διαμόρφωση PWM με έλεγχο της 

παραγόμενης τάσης. Και τα δύο μοντέλα των ΦΒ επιβεβαιώνονται από μετρήσεις σε 

υφιστάμενη εγκατάσταση ισχύος 20 kWp. Διαπιστώνεται ότι και με τα δύο μοντέλα η 

αύξηση της διείσδυσης των ΦΒ οδηγεί σε ανύψωση της τάσης στο δίκτυο σε σημείο που 

μπορεί να προκαλέσει και απόζευξη των αντιστροφέων λόγω ενεργοποίησης της εσωτερικής 

τους προστασίας. Επίσης παρατηρείται αύξηση της αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης ή 

οποία εξακολουθεί όμως να παραμένει σε αποδεκτά επίπεδα. 

  

C.16 Χάρης Δημουλιάς, Κώστας Γκουραμάνης, “Βέλτιστη διαστασιολόγηση αντιστροφέων 

dc/ac σε διασυνδεδεμένα με το δίκτυο ΦΒ συστήματα – Παρουσίαση μετρήσεων 

φωτοβολταϊκής εγκατάστασης 20 kWp, διασυνδεδεμένης με το δίκτυο χαμηλής τάσης.” 9o 
Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Δήμος Γεροσκήπου, Πάφος, Κύπρος, 26-28 

Μαρτίου 2009. 

 

Ο βαθμός απόδοσης των αντιστροφέων φωτοβολταϊκών (ΦΒ) συστημάτων επηρεάζεται σε 

σημαντικό βαθμό από την φόρτισή τους. Αποδεικνύεται μέσω προσομοιώσεων με 53 

εμπορικά διαθέσιμους αντιστροφείς και για επτά περιοχές της Ελλάδας ότι η βέλτιστη, από 

ενεργειακή άποψη, ισχύς των αντιστροφέων πρέπει να είναι στο 75%-85% της μέγιστης 

ισχύος του ΦΒ συστήματος για τις συνθήκες ηλιοφάνειας της Ελλάδας. Μετρήσεις έξι μηνών 

σε υφιστάμενο σύστημα 20kWp επιβεβαιώνουν τον παραπάνω ισχυρισμό. Από τις μετρήσεις 

φαίνεται επίσης ότι οι αντιστροφείς για να λειτουργήσουν προκαλούν ανύψωση τάσης στο 

σημείο σύνδεσης της τάξης του 5%. Επίσης από τις μετρήσεις φαίνεται ότι σφάλματα 

δικτύου και η απαίτηση για αποφυγή νησιδοποίησης που θέτει η ΔΕΗ προκαλούν απώλεια 

παραγόμενης ενέργειας της τάξης του 5,3% σε διάστημα 6 μηνών. 

 

C.17 Ioulia T.Papaioannou, Minas S. Alexiadis, Charis S.Demoulias, Dimitris P.Labridis, P.Dokopoulos, 

«Modelling and Measurement of Small Photovoltaic Systems and Penetration Scenarios», IEEE 
Power Tech 2009 Conference, Bucharest, Romania, 28 June- 02 July 2009 

 

Η λειτουργία των ΦΒ συστημάτων που είναι συνδεδεμένα στο ηλεκτρικό δίκτυο 

χαρακτηρίζεται από αρκετές αβεβαιότητες όπως ο αριθμός των μονάδων που λειτουργούν, 
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τα σημεία του δικτύου που είναι συνδεδεμένα, η παραγόμενη ισχύς και η έγχυση αρμονικών 

ρεύματος. Στόχος αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει τον βαθμό διείσδυσης των ΦΒ 

συστημάτων στο δίκτυο της χαμηλής τάσης. Με βάση μετρήσεις σε ένα υφιστάμενο 

σύστημα, δημιουργήθηκε ένα μοντέλο για το ΦΒ σύστημα βασισμένο σε μια dc πηγή τάσης 

και έναν 1-φασικό inverter πλήρους γέφυρας. Γίνεται διερεύνηση, μέσω προσομοίωσης, του 

επιτρεπτού βαθμού διείσδυσης για διάφορα σενάρια που αφορούν τον αριθμό, την θέση και 

την λειτουργία των μονάδων. Η εργασία αυτή αποτελεί πρωτόλειο της J.12 
 

 

C.18 Mesemanolis, A.; Pontikidis, D.; Demoulias, C.; «A new modulation technique for reduced 

harmonic distortion of current in PV inverters», EUROCON - International Conference on Computer 

as a Tool (EUROCON), 2011 IEEE, Lisbon, Portugal. DOI: 10.1109/EUROCON.2011.5929199 

 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια νέα μέθοδος διαμόρφωσης εύρους παλμών (PWM) για 

μονοφασικούς αντιστροφείς ΦΒ συστημάτων. Η μέθοδος, που είναι κατάλληλος συνδυασμός 

της ημιτονοειδούς μονοπολικής και διπολικής διαμόρφωσης, ονομάζεται μικτή μέθοδος. Η 

μικτή μέθοδος εφαρμόζεται σε δύο μεθόδους ελέγχου του ρεύματος του αντιστροφέα: τον 

έλεγχο ρεύματος με ζώνη ανοχής και το έλεγχο μηδενικής ανοχής. Μέσω προσομοίωσης 

αποδεικνύεται ότι με την μικτή μέθοδο επιτυγχάνεται ταυτόχρονα μικρότερη αρμονική 

παραμόρφωση στο ρεύμα εξόδου του αντιστροφέα και μείωση των απωλειών στα 

διακοπτικά στοιχεία του, επομένως μεγαλύτερος βαθμός απόδοσης.      

 

 

C.19 Vlachopoulos, S.; Demoulias, C.; “Voltage regulation in low-voltage rural feeders with 

distributed PV systems”, EUROCON - International Conference on Computer as a Tool 

(EUROCON), 2011 IEEE, Lisbon, Portugal. DOI:  10.1109/EUROCON.2011.5929198 

Η αυξανόμενη διείσδυση των φωτοβολταϊκών (ΦΒ) συστημάτων σε εναέριες γραμμές χαμηλής 

τάσης μπορεί να προκαλέσει ανύψωση της τάσης και αυξημένη αρμονική παραμόρφωση.  

Στην εργασία αυτή αποδεικνύεται ότι κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να 

παραβιαστούν οι απαιτήσεις που καθορίζονται από το πρότυπο ΕΝ 50160. Σε αυτή την 

εργασία παρουσιάζεται μία μέθοδος ελέγχου, με την οποία προσδιορίζεται η άεργος ισχύς 

που θα ανταλλάσσει ο ΦΒ μετατροπέας με το δίκτυο ούτως ώστε το προφίλ της τάσης να 

μένει εντός των ορίων του ΕΝ 50160, χωρίς να απαιτείται καμία μέθοδος επικοινωνίας 

μεταξύ των μετατροπέων. Για αυτό το λόγο αναπτύχθηκε ένα λεπτομερές μοντέλο 

προσομοίωσης του μετατροπέα το οποίο επιβεβαιώθηκε μέσω σύγκρισης με μετρήσεις από 

μετατροπείς σε υπάρχουσα ΦΒ εγκατάσταση. Υπολογίζεται η απαραίτητη 

υπερδιαστασιολόγηση των μετατροπέων που βρίσκονται στην αρχή και στο τέλος της 

εναέριας γραμμής για την ανταλλαγή της άεργης ισχύος. 

C.20 Oureilidis, K.O.; Demoulias, C.S., "Microgrid wireless energy management with energy storage 

system," 47th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), 2012, pp.1,6, 4-7 

Sept. 2012 doi: 10.1109/UPEC.2012.6398684 

 

Η διείσδυση των μικρής κλίμακας ανανεώσιμων πηγών στα δίκτυα διανομής δίνει την 

δυνατότητα σε μερικά τμήματα του δικτύου να λειτουργούν ως μικροδίκτυα. Το μικροδίκτυο 

πρέπει να μπορεί να λειτουργεί είτε συνδεδεμένο με το δίκτυο είτε σε κατάσταση 

νησιδοποίησης, ενώ η τάση και η συχνότητά του πρέπει να μένουν εντός των ορίων που 

καθορίζονται από το πρότυπο ΕΝ 50160. Η επιπρόσθετη χρήση συστήματος αποθήκευσης 

ενέργειας συνιστάται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ παραγωγής και 

κατανάλωσης και για τη διατήρηση της ποιότητας της τάσης του μικροδικτύου. Ενώ η μέχρι 
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τώρα έρευνα επικεντρώνεται σε μεθόδους ελέγχου των διανεμημένων πηγών (ΔΠ) βασισμένες 

σε κάποιου είδους επικοινωνία μεταξύ τους, αυτή η εργασία προτείνει μια μέθοδο ελέγχου 

των ΔΠ χωρίς επικοινωνία μεταξύ τους με σκοπό τη διατήρηση της τάσης και της 

συχνότητας του μικροδικτύου εντός των ορίων του ΕΝ 50160. Ο έλεγχος χωρίς επικοινωνία 

είναι εφικτός λόγω της χρήσης στο μικροδίκτυο και μιας κατάλληλα ελεγχόμενης μπαταρίας 

σαν μέσο αποθήκευσης ενέργειας. Προτείνεται, επίσης, μια αναλυτική έκφραση για τον 

υπολογισμό της χωρητικότητας της μπαταρίας. Ο καταμερισμός της ενεργού και άεργου 

ισχύος μεταξύ των πηγών επιτυγχάνεται με τη μέθοδο ελέγχου στατικής χαρακτηριστικής 

και ενός αλγόριθμου ανάλογου με τη στατική χαρακτηριστική και τη φαινόμενη ισχύ κάθε 

πηγής. Σύμφωνα με τις τιμές της συχνότητας και της τάσης και το επίπεδο φόρτισης της 

μπαταρίας, η μπαταρία συνδέεται στο μικροδίκτυο σε λειτουργία είτε φόρτισης είτε 

εκφόρτισης. Διερευνάται ένα μικροδίκτυο με δύο πηγές με μετατροπείς ισχύος, μία μπαταρία 

και ένα φορτίο σταθερής ισχύος. Τα αποτελέσματα προσομοιώσεων δείχνουν ότι με την 

προτεινόμενη μέθοδο ελέγχου –χωρίς επικοινωνία μεταξύ των πηγών- το φορτίο του 

μικροδικτύου μπορεί να τροφοδοτηθεί με τάση υψηλής ποιότητας και στις δύο λειτουργίες 

του μικροδικτύου – δηλαδή είτε συνδεδεμένο με το δίκτυο είτε σε κατάσταση 

νησιδοποίησης- και για διαφορετικά μεγέθη φορτίου. 

 

C.21 Gkavanoudis, S.I.; Demoulias, C.S., "A new Fault Ride-Through control method for full-

converter wind turbines employing Supercapacitor Energy Storage System," 47th International  

Universities Power Engineering Conference (UPEC), 2012, pp.1-6, 4-7 Sept. 2012 doi: 

10.1109/UPEC.2012.6398683 

 

Η αυξανόμενη διείσδυση των ανεμογεννητριών στα ηλεκτρικά δίκτυα έχει δημιουργήσει την 

απαίτηση για την διατήρηση της σύνδεσής τους με το δίκτυο ακόμη και κατά την διάρκεια 

σφαλμάτων (Fault Ride-Through, FRT). Προηγούμενες έρευνες έχουν επικεντρωθεί στη 

βελτίωση της ικανότητας FRT εφόσον η ανεμογεννήτρια μένει συνδεδεμένη στο δίκτυο. 

Όμως, η ύπαρξη διανεμημένων πηγών (ΔΠ) στα ηλεκτρικά δίκτυα έχει επιπτώσεις στην 

ορθή λειτουργία των συμβατικών μέσων προστασίας έναντι σφαλμάτων επειδή αυτά 

σχεδιάστηκαν χωρίς να θεωρηθεί η ύπαρξη των ΔΠ. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει 

αποδειχθεί ότι τα συμβατικά μέσα προστασίας μπορεί να μην αντιληφθούν την ύπαρξη 

σφαλμάτων στο δίκτυο λόγω της ταυτόχρονης ύπαρξης-κοντά στο σφάλμα- κάποιων ΔΠ.   

Αυτή η εργασία προτείνει την αποσύνδεση της ανεμογεννήτριας όταν συμβαίνει ένα σφάλμα 

στο δίκτυο και η τάση σε αυτό δεν επανέρχεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό 

περιθώριο. Η περίσσεια ενέργειας κατά τη διάρκεια του σφάλματος αποθηκεύεται σε ένα 

σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με Υπερπυκνωτή που επιτρέπει στην ανεμογεννήτρια να 

συνεχίζει να λειτουργεί παρόλο που έχει διακοπεί η σύνδεσή της με το δίκτυο. Με αυτό τον 

τρόπο μπορεί να λάβει χώρα η συνηθισμένη διαδικασία εξάλειψης του σφάλματος. Αμέσως 

μετά την επανασύνδεση, οι ανεμογεννήτριες θα μπορούν και πάλι να δίνουν στο δίκτυο ισχύ 

διασφαλίζοντας παράλληλα την αξιοπιστία του συστήματος. Η εργασία αυτή αποτελεί 

πρωτόλειο της J.14 
 

C.22  Bakirtzis, E.A. ; Demoulias, C., “Control of a micro grid supplied by renewable energy sources 

and storage batteries,” XXth International Conference on Electrical Machines (ICEM), 2012, DOI: 

10.1109/ICElMach.2012.6350165, 2012, Page(s): 2053-2059. 

 

Σε αυτή την εργασία διερευνάται η λειτουργία ενός μικροδικτύου που τροφοδοτείται 

αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ -ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά) 

και διαθέτει μπαταρίες για αποθήκευση ενέργειας. Ο μετατροπέας της μπαταρίας ελέγχεται 

με ημιτονοειδή διαμόρφωση PWM μεταβλητής τάσης και συχνότητας. Η συχνότητα του 

συστήματος προσδιορίζεται από τη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας ενώ η τάση στον κύριο 
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ζυγό παραμένει σταθερή. Ο φωτοβολταϊκός (ΦΒ) μετατροπέας ελέγχεται όπως μία πηγή 

ρεύματος παρακολουθώντας τιμές αναφοράς ενεργού και άεργου ισχύος, όπου η ενεργός 

ισχύς είναι συνάρτηση της συχνότητας του συστήματος. Η επαγωγική μηχανή της 

ανεμογεννήτριας είναι συνδεδεμένη απευθείας στο δίκτυο. Αποδεικνύεται μέσω λεπτομερούς 

προσομοίωσης ότι με αυτό τον τρόπο ελέγχου η τάση και η συχνότητα του δικτύου μένει 

εντός των ορίων που προδιαγράφονται από το πρότυπο ΕΝ 50160 ακόμη και σε μεγάλες 

διακυμάνσεις της ενεργού και άεργου ισχύος που προέρχεται από τις ανεμογεννήτριες, τα 

φωτοβολταϊκά ή το φορτίο. Επίσης αποδεικνύεται ότι μεταβάλλοντας τον έλεγχο του 

μετατροπέα της μπαταρίας ώστε να λειτουργεί σαν πηγή ρεύματος, το σύστημα μπορεί να 

παρέχει, σε περιπτώσεις σφαλμάτων, μεγάλα ρεύματα ώστε να τεθούν σε λειτουργία τα 

συμβατικά μέσα προστασίας. Επειδή η συχνότητα του συστήματος είναι το σήμα ελέγχου, 

επιτυγχάνεται «ασύρματη» επικοινωνία μεταξύ των ΑΠΕ ενώ η στάθμη φόρτισης της 

μπαταρίας, και η κατάσταση υγείας της (State-of-Health) παρακολουθούνται συνεχώς. 

 

C.23 Kyriaki-Nefeli Malamaki, Charis Demoulias, “A decentralized voltage regulation method in low-

voltage feeders with PV systems and domestic loads”, in POWERENG 2013-4th International 

Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, Istanbul, Turkey, 13-17 May 2013 

 

Στην εργασία αυτή προτείνεται μία μέθοδος αποκεντρωμένης ρύθμισης της τάσης σε γραμμές 

χαμηλής τάσης με οικιακά φορτία και φωτοβολταϊκά συστήματα, ώστε η τάση σε κάθε 

κόμβο - σημείο σύνδεσης με το δίκτυο διανομής, ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο σημείο, 

να μένει εντός των ορίων που προδιαγράφονται από το πρότυπο ΕΝ 50160 και τα 

ρεύματα σε κάθε κλάδο της γραμμής να παραμένουν κάτω από το θερμικό όριο της 

γραμμής. Αυτά τα όρια τηρούνται σε όλες τις πιθανές καταστάσεις φωτοβολταϊκής 

παραγωγής και φορτίων και για πιθανές διακυμάνσεις της τάσης στο δίκτυο διανομής των 

20kV. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, κάθε μετατροπέας φωτοβολταϊκών προσαρμόζει την 

άεργο ισχύ του σύμφωνα με μία τάση αναφοράς, η οποία έχει προϋπολογιστεί και τίθεται 

εφάπαξ στο μετατροπέα πριν την σύνδεσή του με το δίκτυο. Η τάση αναφοράς 

προϋπολογίζεται από μια απλοποιημένη αναλυτική μέθοδο, η ακρίβεια της οποίας 

επιβεβαιώθηκε μέσω σύγκρισης με λεπτομερή μοντέλα προσομοίωσης. Η απλοποιημένη αυτή 

μέθοδος υπολογίζει επίσης το επίπεδο διείσδυσης των φωτοβολταϊκών υπό ορισμένους 

περιορισμούς, λαμβάνοντας υπόψη την εγκατεστημένη φωτοβολταϊκή ισχύ ανά κόμβο, τη 

φαινόμενη ισχύ των μετατροπέων και την ενδεχόμενη λειτουργία των μετατροπέων κατά τη 

διάρκεια της νύχτας όταν δεν υπάρχει φωτοβολταϊκή παραγωγή. 

 

 

C.24 Konstantinos O. Oureilidis, Charis S. Demoulias, “A Control Strategy for Inverter-Interfaced 

Microgrids Under Symmetrical and Asymmetrical Faults”, in ICRERA 2013 - International 
Conference on Renewable Energy Research and Applications, 20 Oct - 23 Oct 2013, Madrid, 
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Η αύξηση της διείσδυσης της διανεμημένης παραγωγής τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει 

το σκεπτικό της ένταξης της διανεμημένης παραγωγής σε μικροδίκτυα. Τα μικροδίκτυα 

αποτελούνται από διανεμημένες πηγές (ΔΠ) -συνδεδεμένες με το δίκτυο με μετατροπείς 

ηλεκτρονικών ισχύος- και φορτία και μπορούν να λειτουργήσουν σε δύο καταστάσεις: είτε 

συνδεδεμένα με το δίκτυο είτε απομονωμένα σε κατάσταση νησιδοποίησης. Ο καταμερισμός 

της ισχύος μεταξύ των συνδεδεμένων ΔΠ πραγματοποιείται μέσω συνδυασμού των 

στατικών χαρακτηριστικών κάθε ΔΠ σύμφωνα με την ζήτηση των φορτίων σε ενεργό και 

άεργο ισχύ. Ένα σφάλμα- σε τέτοια μικροδίκτυα που λειτουργούν σε κατάσταση της 

νησιδοποίησης- είναι πολύ δύσκολο να ανιχνευθεί εξαιτίας της αδυναμίας των ΔΠ να 

παράγουν μεγάλα ρεύματα βραχυκύκλωσης. Η κατάσταση μπορεί να γίνει πιο περίπλοκη 
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αν το σφάλμα συμβεί μεταξύ δύο φάσεων ή μεταξύ μιας φάσης και γης. Στην εργασία αυτή 

προτείνεται μία μέθοδος ανίχνευσης συμμετρικών και ασύμμετρων σφαλμάτων, η οποία δεν 

απαιτεί επικοινωνία μεταξύ των ΔΠ. Τα τριφασικά σφάλματα μπορούν να ανιχνευθούν μέσω 

της μεταβολής της αντίδρασης του μικροδικτύου που είναι σε κατάσταση νησιδοποίησης, 

ενώ τα ασύμμετρα μέσω των αντίστροφων συνιστωσών της τάσης εξόδου κάθε ΔΠ. Επίσης, 

με την προτεινόμενη μέθοδο, η επάνοδος της τάσης μετά την εξάλειψη του σφάλματος 

γίνεται μέσω ενός πολύ μικρού μεταβατικού  φαινομένου και το μικροδίκτυο συνεχίζει να 

τροφοδοτεί τα φορτία του μέσω εφαρμογής μιας μεθόδου ελέγχου των ορθών και 

αντίστροφων συνιστωσών. Η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθόδου επιβεβαιώθηκε 

μέσω δοκιμών στο περιβάλλον προσομοίωσης PSIM. 
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Η ιδέα του μικροδικτύου άρχισε πρόσφατα να γίνεται όλο και πιο ελκυστική. Παρόλα αυτά 

για να ενσωματωθούν τα μικροδίκτυα στα δίκτυα διανομής θα πρέπει απαραίτητα να 

αλλάξει η φιλοσοφία της μεταξύ τους διασύνδεσης. Ένα μικροδίκτυο που είναι συνδεδεμένο 

με το δίκτυο θα πρέπει να έχει ικανότητα διατήρησης της σύνδεσης ακόμη και σε 

περίπτωση σφάλματος στο δίκτυο (Fault Ride-Through, FRT) καθώς και να παρέχει 

βοηθητικές υπηρεσίες σε μια κατάσταση ανωμαλίας του δικτύου. Στην εργασία αυτή 

προτείνεται μία μέθοδος ελέγχου για τη βελτίωση της ικανότητας FRT ενός μικροδικτύου σε 

συμμετρικά και ασύμμετρα σφάλματα θεωρώντας ότι οι διανεμημένες πηγές (ΔΠ) συνδέονται 

στο μικροδίκτυο μέσω μετατροπέων με ηλεκτρονικά ισχύος. Οι ΔΠ θεωρούμε ότι 

χρησιμοποιούν ανεμογεννήτριες ως πρωτεύουσες πηγές ενέργειας με την καθεμία από αυτές 

να συνδέεται και με ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με Υπερπυκνωτή. Σκοπός αυτής 

της μεθόδου ελέγχου είναι να μένει το μικροδίκτυο συνδεδεμένο με το κυρίως δίκτυο όταν 

στο τελευταίο συμβεί συμμετρική ή ασύμμετρη βύθιση της τάσης ικανοποιώντας τους 

περιορισμούς που θέτει η FRT ενώ παράλληλα το προφίλ της τάσης στο κοινό ζυγό του 

μικροδικτύου να διατηρείται σε αποδεκτά όρια. Κάθε ΔΠ ελέγχεται έτσι ώστε να στηρίζει 

την τάση στο μικροδίκτυο μέσω ανταλλαγής άεργης ισχύος και αυτό χωρίς να απαιτείται 

κάποιος κεντρικός έλεγχος των ΔΠ. Κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης όπου υπάρχει 

ασυμμετρία στην τάση του κυρίως δικτύου, οι ΔΠ λειτουργούν συλλογικά ούτως ώστε να 

αντισταθμίσουν τις ανεπιθύμητες ομοπολικές και αντίστροφες συνιστώσες. Έτσι, στον κοινό 

ζυγό του μικροδικτύου η τάση διατηρείται συμμετρική. Αποδεικνύεται μέσω προσομοίωσης 

ότι το μικροδίκτυο μπορεί να ανταπεξέλθει ακόμη και σε μεγάλες βυθίσεις της τάσης, είτε 

συμμετρικές είτε όχι, ενώ παράλληλα τροφοδοτεί τα φορτία του με τάση υψηλής ποιότητας.   


