
     
  
 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στην Αθήνα το «θερινό 

σχολείο» του προγράμματος ERIGrid με θέμα 

“Προηγμένος έλεγχος και λειτουργία ενεργών 

δικτύων διανομής”  

 
Ένα επιτυχημένο θερινό σχολείο με θέμα «Προηγμένος έλεγχος και λειτουργία ενεργών 

δικτύων διανομής» έλαβε χώρα στην Αθήνα μεταξύ της 10ης και της 14ης Ιουνίου 2019 στα 

πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERIGrid. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από δύο εκ 

των εταίρων του ERIGrid, το ΕΜΠ-ΕΠΙΣΕΥ και τον ΔΕΔΔΗΕ, σε συνεργασία με την 

εταιρεία RTDS Technologies και παρείχε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διαλέξεων, 

πρακτικής εργαστηριακής άσκησης, επισκέψεων σε εγκαταστάσεις τελευταίας 

τεχνολογίας αλλά και επαφής με τη βιομηχανία. 32 συμμετέχοντες από 14 χώρες, 

προερχόμενοι από τον ακαδημαϊκό και βιομηχανικό χώρο, παρακολούθησαν την εκδήλωση 

και αποκόμισαν άριστες εντυπώσεις. 

Τα δίκτυα διανομής παίζουν βασικό ρόλο στον μετασχηματισμό του ενεργειακού 

συστήματος, που χαρακτηρίζεται από τη μαζική ενσωμάτωση διεσπαρμένης παραγωγής 

(φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες κ.ά.), μονάδων αποθήκευσης και ηλεκτρικών οχημάτων, 

την υιοθέτηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την ενεργή 

συμμετοχή των καταναλωτών. Το θερινό σχολείο του ERIGrid περιλάμβανε διαλέξεις σε 

σημαντικά θέματα των μοντέρνων δικτύων διανομής και των έξυπνων δικτύων, όπως: 

 Προηγμένες λειτουργίες αντιστροφέων για παροχή επικουρικών υπηρεσιών στο δίκτυο 

 Βέλτιστη λειτουργία και έλεγχος δικτύων διανομής 

 Ενεργειακές αγορές και διαχείριση της ζήτησης 

 Ενσωμάτωση ηλεκτρικών οχημάτων στο δίκτυο 

 Προσαρμοστική προστασία δικτύων διανομής 

 Αποκατάσταση λειτουργίας δικτύων διανομής 

 Ανθεκτικότητα ενεργειακών συστημάτων 

 Εφαρμογές μικροδικτύων με χρήση προσομοιώσεων πραγματικού χρόνου 

http://www.erigrid.eu/
http://www.smartrue.gr/en/home-2/
https://www.deddie.gr/el/
https://www.rtds.com/


     
  
 

 

Διάλεξη περί μικροδικτύων από τον καθηγητή του ΕΜΠ και πρόεδρο του ΔΕΔΔΗΕ Νικόλαο 

Χατζηαργυρίου. 

 

Διάλεξη περί προσομοιώσεων πραγματικού χρόνου από τον Christian Jegues της RTDS 

Technologies. 



     
  
 

 

Συμμετέχοντες του Θερινού Σχολείου κατά τη διάρκεια των διαλέξεων. 

 

Το πρόγραμμα περιείχε 3 προηγμένες εργαστηριακές συνεδρίες από την ερευνητική ομάδα 

Smart Grids Research Unit - Smart RUE του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ και της RTDS Technologies. Οι 

συνεδρίες έλαβαν χώρα στο Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΕΜΠ. 

 Κάθε εκπαιδευόμενος είχε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει εξειδικευμένο λογισμικό για 

να εκτελέσει προσομοιώσεις πραγματικού χρόνου αντιστροφέων φωτοβολταϊκών. 

Ακολούθησε ομαδική εργασία για τη βέλτιση ρύθμιση παραμέτρων του αλγορίθμου 

ελέγχου του αντιστροφέα. 

 Πραγματοποιήθηκαν επιδείξεις προσομοιώσεων πραγματικού χρόνου με τη μέθοδο 

Hardware in the Loop όπως: προσαρμοστική προστασία δικτύων διανομής, έλεγχος 

τάσης, κλπ. 

 

Πρακτική εργαστηριακή συνεδρία προσομοίωσης αντιστροφέα φωτοβολταϊκών σε πραγματικό 

χρόνο. 

http://www.smartrue.gr/en/home-2/


     
  
 

 

Συνεδρία Poster και ευκαιρία για δικτύωση μεταξύ των συμμετεχόντων. 

 

 

Εργασία σε ομάδες για εκτέλεση πειραμάτων ελέγχου αντιστροφέα φωτοβολταϊκών. 



     
  
 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επίσκεψη στο πιλοτικό site 

έξυπνων δικτύων στο Μελτέμι. Οι συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή με μια φιλική προς το 

περιβάλλον κοινότητα εξοπλισμένη με τεχνολογία αιχμής και εργαλεία εγκατεστημένα 

από τους ερευνητές της Smart RUE, όπως έξυπνους ελεγκτές φορτίου, μικρές 

ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, κλπ. Εξηγήθηκαν επίσης, οι εφαρμογές έξυπνων 

δικτύων που εφαρμόζονται εκεί, στο πλαίσιο διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

 

 

Επίσκεψη στο πιλοτικό site έξυπνων δικτύων στο Μελτέμι: μικρή ανεμογεννήτρια 

κατασκευασμένη στο ΕΜΠ. 

 

 

Επίσκεψη στο πιλοτικό site έξυπνων δικτύων στο Μελτέμι: πεδίο δοκιμών ανεμογεννητριών. 

https://www.youtube.com/watch?v=gGoSA4PTykU
https://www.youtube.com/watch?v=gGoSA4PTykU


     
  
 

Τέλος, διοργανώθηκε μια ημερίδα με τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Οι συμμετέχοντες είχαν τη μοναδική ευκαιρία να 

επισκεφθούν τις αίθουσες των Κέντρου Ελέγχου Δικτύου Διανομής της Αττικής, να 

παρατηρήσουν τα συστήματα SCADA σε λειτουργία και να ενημερωθούν για τις λειτουργίες 

του συστήματος DMS. Ακολούθως μετέβησαν στη Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων 

Δικτύου, για να δουν από κοντά την επισκευή κατεστραμμένων μετασχηματιστών 

ΥΤ/ΜΤ και ΜΤ/ΧΤ. Στη συνέχεια, μηχανικοί του ΔΕΔΔΗΕ παρουσίασαν το προφίλ της 

εταιρείας, τα ευρωπαϊκά τους ερευνητικά προγράμματα, ζητήματα σχετικά με τα κέντρα 

ελέγχου διανομής, τις προκλήσεις της τηλεμέτρησης, καθώς και λοιπά θέματα μέτρησης 

μεταξύ άλλων. Το Θερινό Σχολείο ολοκληρώθηκε με ενδιαφέρουσες συζητήσεις των 

συμμετεχόντων με στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Στη Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ: επισκευή μετασχηματιστή 

ΥΤ/ΜΤ. 

 

 

Παρουσιάσεις και συζητήσεις με στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ. 


