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Ενεργειακά δεδοµένα για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος

∆ΙΠΑΕ Πρόγραµµα
«έξυπνων»
µετρητών ενέργειας
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Ενεργειακά "έξυπνο" φιλοδοξεί από την αντιπρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ Αννα
Μίχου, µπορεί οι τεχνολογίες πληροφορικής
να γίνει το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο και επικοινωνιών (ΤΠΕ) να χαρακτηρίστηκαν
Ελλάδος (∆ΙΠΑΕ)
αρχικά ως µια "καθαρή" βιοµηχανία
συγκρινόµενες µε άλλες πιο ρυπογόνες
που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη,
δραστηριότητες, αλλά ο µύθος
µέσω ειδικού προγράµµατοςαυτός γρήγορα κατέρρευσε. Σύµφωνα µε
έρευνες, το 2007 οι ΤΠΕ ευθύνονται για
διεπιστηµονικής
το
των παγκόσµιων εκλύσεων αερίων
συνεργασίας.
του2%
θερµοκηπίου, ποσοστό που αναµένεται
···>·.·*£

να αυξηθεί περαιτέρω στα επόµενα χρόνια,
Σκοπός
του προγράµµατος είναι
όσο ο κλάδος αναπτύσσεται. Μάλιστα,
η λειτουργία "έξυπνων" µετρητών µε βάση τις απαισιόδοξες εκτιµήσεις, την
στο χώρο του πανεπιστηµίου, επόµενη 20ετία, οι ΤΠΕ θα ξεπεράσουν
σι οποίοι θα καταγράφουν
και το αποτύπωµα C02 που αντιστοιχεί
-afc*':.
σε πραγµατικό χρόνο την κατανάλωση
στις αεροπορικές µεταφορές. "Η κατάρρευσηTo κτίριο του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου στη Θεσσαλονίκη σχεδιάζεται να συνδεθεί
ενέργειας, αλλά και η δηµιουργία λογισµικού
του µύθου της "καθαρής τεχνολογίας" µε το λεγόµενο «ευφυές» δίκτυο ηλεκτροδότησης.
για την επεξεργασία δεδοµένων
δηµιούργησε αρχικά δυσαρέσκεια,
για αυτοµατισµό, εξοικονόµηση ενέργειας
αλλά από την άλλη οι ΤΠΕ µπορούν να
και σύνδεση του κτιρίου µε το µελλοντικό
αποτελέσουν σηµαντικό "πράσινο"", σηµείωσε
Εικονικοί διακοµιστ^
η κ. Μίχου.
ευφυές δίκτυο ηλεκτροδότησης (smart
grid). Εκτός αυτών, στόχος είναι η δηµιουργίαΣτον τοµέα των τεχνολογιών πληροφορικής Τα οφέλη από τη λειτουργία των εικονικών ερευνητικό έργο Cassandra. Όπως τόνισε,
ιστοσελίδας για την προβολή
και επικοινωνιών (ΤΠΕ) εκτιµάται
διακοµιστών
(cloud servers) παρουσίασε "οι καταναλωτές
χαµηλής τάσης
των ενεργειακών δεδοµένων και η χρήση
ότι απορροφάται πάνω από το 8% της συνολικής
ο διευθύνων σύµβουλος της
παραµένουν
αποκοµµένοι,
καθώς είναι
των στοιχείων αυτών για εκπαιδευτικούς
καταναλισκόµενης ηλεκτρικής
Interwork^ Cloud Services Κώστας Παπαδηµητρίου.
µεµονωµένα
ασήµαντοι και n "αγοραστική"
σκοπούς στα προγράµµατα µεταπτυχιακών ενέργειας διεθνώς, σύµφωνα µε έρευνα
"Με τη χρήση εικονικής
τους δύναµη πρακτικά µηδενική.
σπουδών του ∆ΙΠΑΕ, που σχετίζονται
του ερευνητικού ινστιτούτου ΙΒΒΤ (2007),
τεχνολογίας
είναι δυνατή n λειτουργία
Αν µπορούσαν
να συναθροιστούν
µε
µε την πληροφορική και την ενέργεια
τα αποτελέσµατα της οποίας επικαλέστηκε
ενός εικονικού server µε ενέργεια που
κάποιο τρόπο, όµως, n δύναµη τους
στην εκδήλωση η κ. Άννα Σάτσιου, µεταδιδακτορική
αναλογεί
στο 0,025% της ενέργειας
στην αγορά θα πολλαπλασιάζονταν
(MSC in ICT Systems και MSC in Energy
ερευνήτρια
του
Ινστιτούτου
που
θα
χρειαζόταν
ένας
φυσικός
server",
δραµατικά,
ώστε να επηρεάζουν
τις
Systems).
Οι δράσεις του προγράµµατος παρουσιάστηκαν
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
τόνισε. Οι καταναλωτές
χαµηλής
τιµές και το κόστος του ηλεκτρικού
από τον ακαδηµαϊκό βοηθό
(ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ). Στα δίκτυα 4ης
τάσης θα µπορούσαν
να επηρεάσουν
ρεύµατος".
Στις δυνατότητες,
τις προοπτικές
ερευνητή του πανεπιστηµίου
Γεώργιο
γενιάς, τα οποία αναπτύσσονται µε ραγδαίουςτις τιµές και το κόστος του ηλεκτρικού
αλλά και τα προβλήµατα
που
Κουτίτα, στη διάρκεια ηµερίδας που διοργάνωσε
ρυθµούς και αναµένεται σταδιακά
ρεύµατος, εφόσον είχαν τη δυνατότητα
παρουσιάζονται
από την εφαρµογή
το ΤΕΕ/ΤΚΜ στα γραφεία του
να κυριαρχήσουν στην αγορά των τηλεπικοινωνιών,
να συναθροιστούν,
τόνισε ο λέκτορας
των έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας
αναφέρθηκε ο λέκτορας του
στη Θεσσαλονίκη µε θέµα "Πράσινες τεχνολογίες
του τµήµατος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών
αναφέρθηκε
ο λέκτορας του τµήµατος
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών:
τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής και
του ΑΠΘ Ανδρέας
Συµεωνίδης,
ηλεκτρολόγων
µηχανικών
του
Προοπτικές και προκλήσεις".
Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστηµίου ∆υτικής παρουσιάζοντας
το νέο ευρωπαϊκό
ΑΠΘ Γιώργος Ανδρέου.
Όπως επισηµάνθηκε στην εκδήλωση
Μακεδονίας Θωµάς Λάγκας.
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Εξοικονόµηση ρεύµατος
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