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Θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων για εκπόνηση 

Διδακτορικών Διατριβών 

Ημερομηνία έναρξης: 01 Οκτωβρίου 2019* 

Θέμα 1: Θεωρία βελτιστοποίησης και σύγχρονα ενεργειακά δίκτυα  

Περιγραφή: Στα σύγχρονα ενεργειακά συστήματα η προσφορά ενέργειας είναι αρκετά δυναμική και 

απρόβλεπτη λόγω του υψηλού βαθμού χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Απαιτούνται λοιπόν 

αλγόριθμοι για τη δυναμική και βέλτιστη χρήση του δικτύου. Στη συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή θα 

υποθέσουμε γραμμικά και μη γραμμικά προβλήματα βελτιστοποίησης δικτύων διανομής ενέργειας και θα 

υλοποιηθούν αλγόριθμοι βέλτιστης χρήσης του δικτύου διανομής ενέργειας με σκοπό την ευσταθή και 

χαμηλού κόστους διανομή. 

Επαρκής και ποιοτική επίβλεψη. Γνώσεις που θα χρειαστούν/ θα αποκτηθούν είναι προγραμματισμός σε 

περιβάλλον Matlab και προχωρημένες γνώσεις μη γραμμικής βελτιστοποίησης και ανάλυσης ενεργειακών 

δικτύων. 

Σχετικός σύνδεσμος: https://en.wikipedia.org/wiki/Power_system_simulation#Optimal_power_flow 

 

Θέμα 2: Θεωρία παιγνίων και καινοτόμες υπηρεσίες για αποδοτική συμμετοχή σε αναδυόμενες αγορές 

ενέργειας 

Περιγραφή: Στην σύγχρονη ανοιχτή  αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προσφέρονται ευκαιρίες κερδοφορίας από 

την παροχή υπηρεσιών ευστάθειας του δικτύου όπως: ι) διαχείριση ζήτησης 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_demand_management) και ιι) διαχείριση συστημάτων αποθήκευσης 

ενέργειας (π.χ. υδροηλεκτρικά φράγματα, μπαταρίες, κ.α.). Αυτές έχουν σκοπό την εναρμόνιση της 

προσφοράς ενέργειας με τη ζήτηση (σταθερότητα συστήματος) σε περιβάλλοντα που η προσφορά είναι 

δυναμική και απρόβλεπτη λόγω του υψηλού βαθμού χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (). Στην 

συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή θα ασχοληθούμε με τη μοντελοποίηση λήψης αποφάσεων από τη μεριά 

των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικές με τη στρατηγική συμμετοχή τους σε αγορές 

ηλεκτρικής ενέργειας. Θα υλοποιηθούν αλγόριθμοι διαχείρισης ζήτησης και αποθήκευσης εε που παρέχουν 

στους τελικούς καταναλωτές οικονομική και σταθερή ενέργεια, με το βέλτιστο δυνατό οικονομικό όφελος για 

τους Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Παρέχεται επαρκής και ποιοτική επίβλεψη. Γνώσεις που θα χρειαστούν/ θα αποκτηθούν είναι 

προγραμματισμός σε περιβάλλον Matlab και θεωρητικές γνώσεις βελτιστοποίησης και θεωρίας παιγνίων. 

Σχετικός σύνδεσμος: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_programming_with_equilibrium_constraints 
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Θέμα 3: Τεχνητή Νοημοσύνη στα σύγχρονα ενεργειακά δίκτυα (Markov Decision Process) 

Περιγραφή: Το μελλοντικό δίκτυο ενέργειας αναμένεται να περιλαμβάνει έξυπνες συσκευές (όπως ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα, air-conditions κ.α.) των οποίων οι αποφάσεις κατανάλωσης θα ελέγχονται από ευφυείς 

αλγορίθμους/πράκτορες. Ο σκοπός του πράκτορα-ελεγκτή είναι να μειώσει το κόστος κατανάλωσης 

ενέργειας χωρίς να επηρεάζει τις προτιμήσεις του χρήστη. Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, θα 

μελετηθεί η συμπεριφορά ενός ευφυούς πράκτορα σε περιβάλλον δυναμικής τιμολόγησης ενέργειας 

χρησιμοποιώντας Μαρκοβιανές αλυσίδες αποφάσεων. 

Επαρκής και ποιοτική επίβλεψη. Γνώσεις που θα χρειαστούν/ θα αποκτηθούν είναι προγραμματισμός σε 

περιβάλλον Matlab ή Python και βασικές αρχές Τεχνητής Νοημοσύνης, Πιθανοθεωρίας. 

Σχετικός σύνδεσμος:  https://en.wikipedia.org/wiki/Markov_decision_process 

 

Θέμα 4: Τεχνητή Νοημοσύνη στα σύγχρονα ενεργειακά δίκτυα (Reinforcement Learning) 

Περιγραφή: Το μελλοντικό δίκτυο ενέργειας αναμένεται να περιλαμβάνει έξυπνες συσκευές (όπως ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα, air-conditions κ.α.) των οποίων οι αποφάσεις κατανάλωσης θα ελέγχονται από ευφυείς 

αλγορίθμους/πράκτορες. Ο σκοπός του πράκτορα-ελεγκτή είναι να μειώσει το κόστος κατανάλωσης 

ενέργειας χωρίς να επηρεάζει τις προτιμήσεις του χρήστη. Στη συγκεκριμένη διδακτορική διατριβη, θα 

μελετηθεί η συμπεριφορά ενός ευφυούς πράκτορα σε άγνωστο περιβάλλον χρησιμοποιώντας τεχνικές 

Reinforcement Learning. 

Επαρκής επίβλεψη και δυνατότητα δημοσίευσης. Γνώσεις που θα χρειαστούν/ θα αποκτηθούν είναι 

προγραμματισμός σε περιβάλλον Matlab ή Python και αρχές Τεχνητής Νοημοσύνης (νευρωνικά δίκτυα). 

Σχετικός σύνδεσμος: https://en.wikipedia.org/wiki/Reinforcement_learning 
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