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Περίληψη

Σήμερα στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλο ποσοστό της 
ισχύος παράγεται από αιολικά πάρκα αλλά και από θερμικούς σταθμούς. 
Η  διείσδυση  κατανεμημένης  παραγωγής  στα  συστήματα  χρειάζεται 
ιδιαίτερη  μελέτη.  Σε  αυτή  την  εργασία  ερευνήθηκε  η  λειτουργία 
ολόκληρων συστημάτων διανομής που περιείχαν διάφορα αιολικά πάρκα 
και θερμικούς σταθμούς.

Αρχικά εξετάστηκε το θέμα του εντοπισμού των απωλειών ισχύος 
σε συστήματα διανομής με κατανεμημένη παραγωγή. Παρουσιάστηκαν 
μια νέα σχετικά προσέγγιση στον εντοπισμό των απωλειών με βάση τις 
τροφοδοσίες ρευμάτων καθώς και μία μήτρα εμπεδήσεων. Τα παραπάνω 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στατιστική ανάλυση των απωλειών 
βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης ή την εκτίμηση της συνδιακύμανσης 
μεταξύ φορτίου και παραγωγής.

Στη  συνέχεια  περιγράφεται  το  πρόβλημα  της  βραχυπρόθεσμης 
ευστάθειας  τάσης  σε  δίκτυα  με  υψηλή  διείσδυση  κατανεμημένης 
παραγωγής.  Εστιάζουμε  στην  αναπαράσταση  του  δικτύου  κατά  τη 
διάρκεια και μετά από την εμφάνιση σφάλματος ως ισοδύναμο κύκλωμα 
Thevenin τάσης  και  εμπέδησης.  Επίσης  διερευνάται  η  επίδραση 
γειτονικών  σύγχρονων  γεννητριών,  ανεμογεννητριών  τύπου  Δανίας, 
SVC, και STATCOM στις παραμέτρους Thevenin.

Τελικά  εξετάζεται  το  πρόβλημα  του  ελέγχου  τάσης  και  άεργου 
ισχύος.  Ιδιαίτερη  προσοχή  δίνεται  στους  περιορισμούς  τροφοδοσίας 
πραγματικής και άεργου ισχύος οι οποίες επιβάλλονται από τα όρια του 
πλάτους της τάσης.
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Abstract

Nowadays  in  power  systems  a  large  amount  of  power  produced 
from  wind  farms  and  Heat  Power  Plants  (HPP).  High  penetration  of 
distributed generation in power systems is a subject to study. Τhe focus of 
this  project  is  on  the  operation  of  an  entire  distribution  system  with 
several wind farms and HPP.

Firstly,  the  subject  of  allocation  of  power  system  losses  in  a 
distribution system with distributed generation is treated. A new approach 
to loss allocation based on current injections and an impedance matrix is 
presented.  The  formulation  can  be  used  for  statistical  analysis  of  the 
losses  based  on  linear  regression  or  estimates  of  covariances  between 
production and load.

Secondly, the problem of short term voltage stability in networks 
with  high  penetration  of  DG  is  assessed.  The  focus  is  on  the 
representation  of  the  network  during  and  after  a  fault  as  a  Thevenin 
equivalent voltage and impedance. The influence of adjacent synchronous 
generators, Danish concept wind turbines, SVCs and STATCOMs on the 
Thevenin parameters have been investigated.

Finally,  the  problem  of  voltage  and  reactive  power  control  is 
investigated. Special  focus is on the constraints for active and reactive 
power injection which are imposed by the voltage magnitude limits.
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Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή

Η  διείσδυση  των  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  στο  Δίκτυα  Διανομής 
Ενέργειας θεωρείται  πλέον επιτακτική.  Λόγω των περιβαλλοντικών ανησυχιών και 
των  περιορισμένων  αποθεμάτων  ορυκτών  καυσίμων  είναι  αναγκαία  η  εύρεση  πιο 
συμβατικών μορφών ενέργειας. Η αιολική ενέργεια καθώς και η ηλιακή όπως και η 
χρήση κυττάρων καυσίμου (fuel cells) είναι οι πιο υποσχόμενες πηγές ενέργειας. Σε 
αυτή την εργασία θα δοθεί μεγάλη προσοχή στην αιολική ενέργεια.

Η  εισαγωγή  στο  δίκτυο  όμως  μεγάλων  μονάδων  παραγωγής  ηλεκτρικής 
ενέργειας  πρέπει  να  ξεπεράσει  πρώτα  τους  τεχνολογικούς  αλλά  και  οικονομικούς 
φραγμούς που παρουσιάζονται. Στην διπλωματική αυτή εξετάζονται τα προβλήματα 
της  ευστάθειας  αλλά  και  της  ποιότητας  ενέργειας  που  παρουσιάζονται  κατά  την 
μεγάλη διείσδυση αιολικής ενέργειας στο Δίκτυο.

1.1 Ιστορική αναδρομή

Η  χρήση  ανεμογεννητριών  σε  εκτεταμένο  επίπεδο  έγινε  στις  αρχές  της 
δεκαετίας του ’80, συνδεόμενη και με την κρίση του πετρελαίου που σημειώθηκε στα 
μέσα  της  δεκαετίας  του  ’70.  Τότε  έκανε  την  εμφάνιση  της  για  πρώτη  φορά  η 
ανεμογεννήτρια  και  έγινε  πολύ  δημοφιλής  η  χρήση  της  στα  αιολικά  συστήματα. 
Αρχικά το μοντέλο της ανεμογεννήτριας περιελάμβανε έναν έλικα αποτελούμενο από 
τρεις  λεπίδες,  ένα  σύστημα  μετάδοσης,  μία  γεννήτρια  η  οποία  ήταν  απευθείας 
συνδεδεμένη με το δίκτυο καθώς και ένα σύστημα ελέγχου.

Αυτό το μοντέλο ήταν αρκετά φτηνό και εύκολα υλοποιήσιμο όμως κατά την 
εφαρμογή του σε μεγάλο βαθμό στο δίκτυο επέφερε προβλήματα, λόγω της φτωχής 
σε  ποιότητα  ενέργειας,  προκαλούσε  ακόμα  και  προβλήματα  στην  ευστάθεια  της 
τάσης σε ολόκληρο το δίκτυο. Για το λόγο αυτό κατά τη δεκαετία του ’80 η χρήση 
αιολικών  πάρκων  για  την  παραγωγή  ενέργειας  ήταν  πολύ  περιορισμένη,  σε  λίγες 
εκατοντάδες kilowatts στα ήδη υπάρχοντα δίκτυα. Το μέγεθος της αιολικής ενέργειας 
αυτής δεν ήταν αρκετό ώστε να δημιουργηθεί πρόβλημα στην ποιότητα της τάσης και 
στην ευστάθεια των συστημάτων διανομής ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 παρουσιάστηκαν αρκετές καινοτομίες. 
Λόγω της ανάγκης για πιο αποδοτικές πηγές ενέργειας νέα μοντέλα προέκυψαν τα 
οποία συμβάδιζαν με  τις  ενεργειακές  απαιτήσεις.  Τότε  οι  ανεμογεννήτριες  ,και  τα 
αιολικά πάρκα πλέον, μεγαλώνουν σε μέγεθος και απόδοση από μερικές εκατοντάδες 
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kilowatts φτάνουν τώρα την κλίμακα των megawatts. Σε αυτή την περίοδο η έρευνα 
επεκτείνεται  στους  τομείς  της  ποιότητας  της  ενέργειας  καθώς  και  της 
οικονομικότερης λειτουργίας των συστημάτων ενέργειας που περιλαμβάνουν πλέον 
και την παραγωγή αιολικής.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 τα αιολικά πάρκα πλέον αυξάνουν και άλλο σε 
μέγεθος και φτάνουν κάποιες εκατοντάδες  megawatts. Οι έρευνες αυτή την περίοδο 
εστιάζουν  στην  δυναμική  συμπεριφορά  των  μηχανών  κατά  την  εμφάνιση  των 
διαταραχών,  όπου  έχουν  αμεληθεί  οι  δυναμικές  συνέπειες  των  διακυμάνσεων  του 
ανέμου. Την ίδια αυτή περίοδο μία Διεθνής Σύνοδος Ηλεκτροτεχνίας έρχεται για να 
συμπληρώσει  τα  κενά  που  υπήρχαν  στα  τεχνικά  πρότυπα  που  αφορούσαν  την 
ποιότητα  ενέργειας  που  προέρχεται  από  ανεμογεννήτριες  με  τον  κανονισμό  IEC 
61400-21.

Σήμερα  αρχίζουν  να  συναντώνται  προβλήματα  στην  παραγωγή  κάποιων 
χιλιάδων  gigawatts από αιολικά πάρκα τα οποία καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις. 
Τα  κύρια  προβλήματα  είναι  ο  προγραμματισμός,  η  λειτουργία  και  ο  έλεγχος 
συστημάτων παραγωγής και διανομής ενέργειας που περιλαμβάνουν μεγάλα αιολικά 
πάρκα.  Οι  κύριες  προκλήσεις  σε  αυτά  τα  προβλήματα  διαχωρίζονται  στον 
μακροπρόθεσμο  προγραμματισμό,  στη  λειτουργία  και  στα  συστήματα  διαχείρισης 
ενέργειας, και στην απόδοση τους.

• Ο  μακροπρόθεσμος  προγραμματισμός  επικεντρώνεται  σε  διάφορα 
θέματα  όπως  την  προσπάθεια  των  χειριστών  του  δικτύου  διανομής  να 
συμφωνούν με τη στοχαστική φύση του ανέμου, το οποίο επίσης περιλαμβάνει 
και οικονομικά θέματα. Επίσης εξετάζεται η συσχέτιση της αξιοπιστίας του 
δικτύου διανομής με την παραγωγή αιολικής ενέργειας.

• Ο προγραμματισμός και τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας εστιάζουν 
στην πρόβλεψη της παραγωγής αιολικής ενέργειας και τη συμφωνίας της με 
τις  εμπορικές  συμφωνίες.  Περιλαμβάνει  και  ανάλυση ασφαλείας καθώς και 
την συγκράτηση ενέργειας έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη λειτουργία 
ολόκληρου του συστήματος ενέργειας.

• Η απόδοση του συστήματος  εξετάζει  τον  έλεγχο  της  τάσης  και  της 
συχνότητας, την ποιότητα της ενέργειας, και την δυναμική συμπεριφορά των 
πηγών αιολικής ενέργειας.

1.2 Βασικές έννοιες της αιολικής ενέργειας

Οι ανεμογεννήτριες αποτελούνται από ένα αεροδυναμικό έλικα τριών λεπίδων, 
ένα μηχανικό σύστημα μετάδοσης, ένα σύστημα ελέγχου, μία αντιστάθμιση αέργου 
ισχύος  περιορισμένης  κλίμακας,  και  ένα  μετασχηματιστή.  Ο  συμβατικός  τύπος 
ανεμογεννήτριας  είναι  μέχρι  και  σήμερα  ο  πιο  κοινός  τύπος  εγκατεστημένων 
ανεμογεννητριών.  Παρακάτω  παρουσιάζονται  τα  βασικά  περιεχόμενα  μιας 
ανεμογεννήτριας:
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Σχήμα 1-1: Βασικά στοιχεία ανεμογεννήτριας

Η συμβατική ανεμογεννήτρια είναι απευθείας συνδεδεμένη με το δίκτυο και η 
γεννήτρια  της  είναι  συγχρονισμένη  με  αυτό.  Αυτή  η  τεχνολογία  ονομάζεται 
καθορισμένης  ταχύτητας  περιστροφής  ανεμογεννήτρια  γιατί  η  γεννήτρια  επιτρέπει 
μικρές διακυμάνσεις στην μηχανική ταχύτητα. Το κύριο πρόβλημα που παρουσιάζεται 
στο σύστημα από ανεμογεννήτριες τέτοιας τεχνολογίας είναι η έλλειψη ελέγχου της 
πραγματικής και άεργου ισχύος. Ο έλεγχος της πραγματικής και αέργου ισχύος είναι 
πολύ σημαντικός για να διατηρείται η συχνότητα και η τάση σταθερή μέσα σε κάποια 
όρια. Η έλλειψη αέργου ισχύος μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην τάση, ενώ η 
έλλειψη  ελέγχου  της  παραγωγής  της  πραγματικής  ισχύος  μπορεί  να  προκαλέσει 
διακυμάνσεις  στην συχνότητα. Γι αυτό η αιολική ενέργεια θεωρείται η φτωχότερη 
πηγή σε ποιότητα ενεργείας.

Σε μεγάλης κλίμακας αιολικά πάρκα παρατηρείται ένα φαινόμενο εξομάλυνσης 
των διακυμάνσεων της ενέργειας. Παρατηρείται δηλαδή πως όσο μεγαλύτερος είναι ο 
αριθμός των ανεμογεννητριών τόσο μικρότερες είναι οι διακυμάνσεις της ισχύος που 
παρέχει  το  πάρκο.  Αυτό  συμβαίνει  λόγω της  μικρής  συσχέτισης  του  ανέμου  που 
δέχεται κάθε ανεμογεννήτρια. Οι διακυμάνσεις ισχύος που προκύπτουν από πολλές 
ανεμογεννήτριες  είναι  πολύπλοκο  θέμα  και  για  να  αντιμετωπιστεί  χρειάζεται 
πολύπλοκες τεχνικές, διαφέρει πολύ από τον απλό μετασχηματισμό τάσης που γίνεται 
στην περίπτωση μίας μοναδικής ανεμογεννήτριας.

Επιπρόσθετα  του  προβλήματος  της  διακύμανσης  της  ισχύος  ένα  ακόμα 
σημαντικό  προς  διερεύνηση  ζήτημα  είναι  η  ευστάθεια  της  τάσης  όταν  συνδέεται 
μεγάλο  ποσό  αιολικής  ενέργειας  στο  δίκτυο.  Η  ευστάθεια  τάσης  χωρίζεται  σε 
βραχυπρόθεσμη  και  σε  μακροπρόθεσμη  δυναμική.  Στην  πρώτη  περίπτωση 
εξετάζονται  προβλήματα  στην  ευστάθεια  της  τάσης  που  εμφανίζονται  μετά  από 
μεγάλες  διαταράξεις  όπως βραχυκυκλώματα.  Στη δεύτερη περίπτωση εξετάζεται  η 
σχέση  μεταξύ  της  αργής  αύξησης  του  φορτίου  στο  σύστημα  και  την  παροχή 
πραγματικής και αέργου ισχύος. Λόγω της περιορισμένης ικανότητας αντιστάθμισης 
αέργου από τις ίδιες τις ανεμογεννήτριες τα αιολικά πάρκα απαιτούν άεργο από το 
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δίκτυο, σε αυτή την περίπτωση εξετάζονται οι επιπτώσεις λόγω της απαίτησης άεργου 
και παροχής πραγματικής ισχύος από και προς το δίκτυο αντίστοιχα.

1.3 Περίληψη Μελέτης
Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται μία επισκόπηση ενός από τα πιο εξελιγμένα 

δίκτυα που περιλαμβάνουν αιολικά πάρκα, αυτό της Δανίας. Αναφέρονται η τωρινή 
κατάσταση  του  δικτύου,  οι  διάφορες  τεχνολογίες  κατανεμημένης  παραγωγής  και 
τεχνικών θεμάτων για την ολοκλήρωση των κατανεμημένων στο δίκτυο.

Στο κεφάλαιο 3 αντιμετωπίζεται το πρόβλημα του εντοπισμού των απωλειών 
ισχύος συστήματος διανομής που περιλαμβάνει κατανεμημένες γεννήτριες. Στην αρχή 
αναφέρονται οι ήδη υπάρχουσες μέθοδοι για τον εντοπισμό απωλειών. Στη συνέχεια 
παρουσιάζεται μια νέα προσέγγιση για τον εντοπισμό απωλειών που βασίζεται στις 
εισαγωγές ρευμάτων και των πίνακα των εμπεδήσεων. Η διατύπωση αυτή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη στατιστική ανάλυση των απωλειών βασισμένη στη μέθοδο της 
γραμμικής  παλινδρόμησης  ή της  εκτίμησης  των συνδιακυμάνσεων  παραγωγής και 
φορτίου.

Στο κεφάλαιο 4 περιγράφεται το πρόβλημα της βραχυπρόθεσμης ευστάθειας 
σε  δίκτυα  με  μεγάλη  διείσδυση  κατανεμημένης  παραγωγής.  Εστιάζουμε  στην 
αναπαράσταση του δικτύου κατά τη διάρκεια και μετά από σφάλματα σαν ισοδύναμο 
τάσης  και  εμπέδησης  Thevenin.  Εξετάζεται  η  επίδραση  που  έχουν  γειτονικές 
σύγχρονες γεννήτριες,  ανεμογεννήτριες  τύπου Δανίας,  SVCs και  STATCOMs στις 
παραμέτρους  Thevenin. Οι ανεμογεννήτριες τύπου Δανίας χρησιμοποιήθηκαν για να 
φανεί η επίδραση των παραμέτρων  Thevenin στη μεταβατική ευστάθεια. Στις μέρες 
μας αυτού του είδους ανεμογεννήτριες είναι ξεπερασμένες, υπάρχουν πλέον μοντέλα 
με μετατροπείς με ηλεκτρονικά ισχύος που δεν προκαλούν τα ίδια προβλήματα στην 
ευστάθειας  τάσης.  Στο  σύστημα  ισχύος  της  Δανίας  υπάρχει  βέβαια  μία  μεγάλη 
ενεργητική αδράνεια λόγω αυτών των ανεμογεννητριών που πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη κατά τον χειρισμό του συστήματος. Επιπλέον η προσέγγιση για τον καθορισμό 
της τάσης και εμπέδησης  Thevenin στο σημείο σύνδεσης είναι εφαρμόσιμη και για 
άλλου είδους γεννητριών.

Στο  κεφάλαιο  5  εξετάζεται  ο  έλεγχος  της  τάσης  και  της  άεργου  ισχύος. 
Αναφέρονται οι στρατηγικές αντιστάθμισης της άεργου ισχύος στα δίκτυα, καθώς και 
στα  μέρη  του  συστήματος  που  παράγεται  και  που  καταναλώνεται  άεργος,  οι 
περιορισμοί που τίθενται και τα φαινόμενα που παρουσιάζονται, όπως η άνοδος τάσης 
και πως αυτή περιορίζεται.
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Κεφάλαιο 2
Κατανεμημένη παραγωγή

2.1 Ιστορική αναδρομή του συστήματος ισχύος της Δανίας
Σήμερα το σύστημα ενέργειας της Δανίας είναι ένα από τα λίγα συστήματα 

ανά τον κόσμο που έχουν τόσο μεγάλη διείσδυση αιολικών συστημάτων και μικρών 
μονάδων παραγωγής. Αυτή η ενότητα δίνει μια επισκόπηση της διαδρομής από ένα 
ελεύθερο σύστημα βασισμένο σε μικρές κατανεμημένες μονάδες παραγωγής πάνω σε 
ένα κεντρικό σύστημα αποτελούμενο κυρίως από μεγάλους σταθμούς παραγωγής σε 
ένα σύστημα όπου οι μεγάλοι  σταθμοί  παραγωγής λειτουργούν μαζί με τις  μικρές 
μονάδες κατανεμημένης παραγωγής. Η πρώτη γεννήτρια, στο σύστημα της Δανίας, 
που εξυπηρετούσε εξωτερικούς καταναλωτές εγκαταστάθηκε το 1891. Ήταν μηχανή 
φυσικού αερίου με μία DC γεννήτρια. Στα επόμενα χρόνια χτίστηκαν πολλοί μικροί 
DC σταθμοί που εξυπηρετούσαν πελάτες μέχρι και σε αποστάσεις τριών χιλιομέτρων. 
Αρχικά οι κύριες επιλογές ήταν μηχανές φυσικού αερίου και ατμομηχανές, αλλά μετά 
το  1905  οι  μηχανές  Diesel κέρδισαν  σε  δημοτικότητα.  Λόγω των  περιορισμένων 
υδάτινων πόρων, το κίνητρο για εγκατάσταση διασυνδεδεμένου AC συστήματος ήταν 
μικρότερο σε σχέση με άλλων χωρών όπως η Σουηδία.

Ο  πρώτος  AC σταθμός  υψηλής  τάσης  κτίστηκε  το  1908,  και  το  1914 
εγκαταστάθηκε  υποβρύχια  AC σύνδεσης  με  τη  Σουηδία.  Το  πρώτο  AC σύστημα 
τροφοδοσίας εγκαταστάθηκε σε ένα σταθμό παραγωγής στο Aabernaa, το οποίο ήταν 
το  ξεκίνημα  του  διασυνδεδεμένου  συστήματος  ενέργειας.  Βέβαια  οι  DC σταθμοί 
παρέμεινα στο δίκτυο μέχρι τη δεκαετία του 50 όπου βγήκαν εκτός λειτουργίας και οι 
τελευταίοι και όλοι οι καταναλωτές συνδέθηκαν στο AC σύστημα. 

Το 1952 ιδρύθηκε η συνεργασία NORDEL μεταξύ των σκανδιναβικών χωρών 
για την βελτιστοποίηση της χρήσης των ενεργειακών πόρων. Η υψηλής  DC τάσης 
σύνδεση (HVDC) το 1965 μεταξύ Σουηδίας και Δανίας έκανε πραγματοποιήσιμη τη 
συναλλαγή ισχύος μεταξύ των σκανδιναβικών χωρών και της Δανίας.  Αυτό με τη 
σειρά του έκανε εφικτή την εγκατάσταση μεγαλύτερων σταθμών παραγωγής ισχύος 
αφού τώρα το τυχόν πλεόνασμα θα μπορούσε να εξαχθεί.

Μετά την κρίση του πετρελαίου το 1973, ήταν εμφανές ότι η Δανία ήταν σε 
μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από την εισαγωγή ενέργειας. Η πρώτη προσέγγιση λύσης 
του  προβλήματος  ήταν  η  αντικατάσταση  των  σταθμών  που  χρησιμοποιούσαν 
πετρέλαιο με άλλους που θα χρησιμοποιούσαν άνθρακα, ήταν όμως ξεκάθαρο ότι θα 
χρειαζόταν περισσότερες πηγές πρώτης ύλης. Η πυρηνική ενέργεια θα μπορούσε να 
αποτελέσει λύση του προβλήματος. Από το 1958 το εθνικό εργαστήριο έκανε έρευνες 
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για την εκμετάλλευση της πυρηνικής ενέργειας. Έγινα σχέδια για την εγκατάσταση 
πυρηνικών σταθμών, αλλά λόγω του ρίσκου και της αντίδρασης του πληθυσμού τα 
σχέδια αυτά εγκαταλείφτηκαν το 1985.

Η αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού ξεκίνησε 
το  1891  στο  λύκειο  του  Askov όπου  ο  Poul la Cour πειραματίστηκε  με 
ανεμογεννήτρια  που  παρήγαγε  DC.  Στα  πειράματα  έγινε  χρήση  αερίου  του 
υπεροξειδίου του οξυγόνου που παράχθηκε με ηλεκτρόλυση για χαμηλή παραγωγή. 
Όταν  πέθανε  το  1908  εγκαταλείφτηκαν  και  οι  ιδέες  του  που  αφορούσαν 
ανεμογεννήτριες για παραγωγή μεγάλης κλίμακας. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου 
Παγκοσμίου  Πολέμου  η  ιδέα  της  αιολικής  ενέργειας  αναγεννήθηκε  με  DC 
ανεμογεννήτριες  με  ισχύ  στα  30kW.  Στη  συνέχεια  έχουμε  την  “ανεμογεννήτρια 
Gedser”  η  οποία  κατασκευάστηκε  το  1957  από  τον  Johannes Juul ως  μέρος 
ερευνητικού προγράμματος. Η ανεμογεννήτρια ήταν συνδεδεμένη στο σύστημα μέσω 
επαγωγικής γεννήτριας. Αυτός ο τύπος ονομάστηκε αργότερα ως Danish concept, που 
θα  αναφέρεται  παρακάτω  ως  τύπου  Δανίας.  Το  1962  τελικά  κατάληξαν  στο 
αποτέλεσμα ότι η παραγωγή τη συγκεκριμένη περίοδο από την αιολική ενέργεια δεν 
μπορούσε να συναγωνιστεί  τις  τιμές  του άνθρακα και  του πετρελαίου.  Το 1976 ο 
ξυλουργός  Christian Riisager έφτιαξε μια ανεμογεννήτρια τύπου Δανίας στην αυλή 
του και την συνέδεσε στο ηλεκτρικό σύστημα του σπιτιού του. Κατά την διάρκεια των 
δοκιμών ο μετρητής του άρχισε να τρέχει ανάποδα. Για την ηλεκτρική εταιρία αυτό 
ήταν ένα νέο πρόβλημα που θα έπρεπε να αντιμετωπίσει,  καθώς και η δημιουργία 
νέων κανονισμών και τιμοκαταλόγου για αυτούς τους καταναλωτές. Ήταν το αρχικό 
σημείο για μια νέα εποχή στην αιολική ενέργεια της Δανίας. Το 1979 αποφασίστηκε 
από το κοινοβούλιο της Δανίας ότι οι ανεμογεννήτριες που έχουν πάρει την έγκριση 
από το Εθνικό Εργαστήριο Risø θα επιδοτούνται σε ποσοστό 30%. Το 1990 ήρθε το 
ENERGI 2000 όπου προέβλεπε ότι μέχρι το 2005 έπρεπε τουλάχιστον το 10% της 
ηλεκτρικής παραγωγής της χώρας να προέρχεται από ανεμογεννήτριες, ακόμη και από 
ιδιώτες  οι  οποίοι  ενθαρρύνονταν  να  επενδύσουν  σε  αυτό  τον  τομέα.  Για  την 
προώθηση  της  ανάπτυξης  οι  τιμές  μειώθηκαν  και  οι  χειριστές  του  δικτύου  ήταν 
αναγκασμένοι  να  παρέχουν  φθηνή  και  άμεση  πρόσβαση  χωρίς  γραφειοκρατικούς 
περιορισμούς στα δίκτυα διανομής. Ο στόχος του 10% επετεύχθη το 2000. Το σχήμα 
2-1 δείχνει την εξέλιξη σε ικανότητα παραγωγής των διαφόρων μονάδων παραγωγής 
του συστήματος, και το σχήμα 2-2 δείχνει το μέρος τους στην ολική παραγωγή. Το 
2002 κατασκευάστηκε το αιολικό πάρκο  Horn’s Reef με ονομαστική ισχύ 160  MW 
και το 2003 ακολούθησε το αιολικό πάρκο Nysted με ονομαστική ισχύ 165 MW. Από 
το 2003 η ικανότητα παραγωγής αιολικής ενέργειας είναι  περίπου 3100MW  το 13% 
της συνολικής ικανότητας παραγωγής. Το 2005 η αιολική ενέργεια κάλυπτε το 18.5% 
της συνολικής παραγωγής ισχύος και στην δυτική Δανία υπάρχουν περίοδοι όπου η 
αιολική ενέργεια μπορεί να καλύψει μόνη της το ολόκληρο το φορτίο.
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Σχήμα 2-1: Ικανότητα παραγωγής του συστήματος ενέργειας της Δανίας

Η εποχή  των  μικρών  θερμικών  μονάδων,  HPP,  ξεκίνησε  το  1983  όπου  η 
πρώτη τέτοια μονάδα εγκαταστάθηκε για να εξετασθούν ποιες είναι οι πιθανότητες 
χρήσης φυσικού αερίου στη τροφοδοσία ισχύος. Μεγάλες επενδύσεις έγιναν για τη 
μεταφορά  φυσικού  αερίου  από  τα  κοιτάσματα  πετρελαίου  στη  Βόρεια  Θάλασσα. 
Ήταν  λοιπόν  αναγκαία  η  χρήση  του  φυσικού  αερίου  σε  μεγάλη  κλίμακα  της 
παραγωγής ενέργειας για να αποδώσουν οι επενδύσεις.

Σχήμα 2-2: Ηλεκτρική παραγωγή κατά τύπο παραγωγού.

Το 1986 τέθηκε ως στόχος τα 450 MW από μικρές μονάδες HPP πριν το 1994 
από το κοινοβούλιο της Δανίας. Οι σταθμοί έπρεπε να χρησιμοποιούν ως καύσιμο το 
φυσικό αέριο, βιοαέριο, απόβλητα, άχυρο και ροκανίδια. Το μεγάλο πλεονέκτημα των 
κατανεμημένων σταθμών παραγωγής είναι ότι οι θερμικές απώλειες που σχετίζονται 
αποκλειστικά  με  τη  θέρμανση  είναι  λιγότερες  όταν  ο  σταθμός  είναι  πλησιέστερα 
στους καταναλωτές, και είναι πιο εύκολο να βρεθούν περιοχές για την εγκατάσταση 
μικρών  μονάδων.   Μέχρι  το  1994  773  MW μικρής  κλίμακας  μονάδες 
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εγκαταστάθηκαν και μέχρι το 2002 η συνολική ικανότητα ήταν σταθερή γύρω στα 
1500 MW το 12% δηλαδή της συνολικής ικανότητας.

2.2 Ορισμός
Οι κατανεμημένες γεννήτριες ορίζονται με βάση τα ακόλουθα γνωρίσματα:

1. Μη κεντρικά εγκατεστημένες

2. Μη κεντρικά συνδεδεμένες

3. Μικρότερες από 50 – 100 MW

4. Συνδεδεμένες στο σύστημα διανομής

2.3 Τεχνολογίες κατανεμημένης παραγωγής
Παρακάτω δίνεται λίστα των τυπικών σταθμών κατανεμημένης παραγωγής:
1. Θερμικούς (HPP)

2. Ανεμογεννήτριες

3. Μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες

4. Φωτοβολταϊκά κύτταρα

5. Κύτταρα καυσίμου

6. Μικροτουρμπίνες

Παρακάτω αναφέρονται οι πιο κοινοί τύποι των ανεμογεννητριών και των θερμικών 
μονάδων.

2.3.1 Ανεμογεννήτριες
Από πλευράς  του  δικτύου  οι  ανεμογεννήτριες  που  υπάρχουν  σήμερα  στην 

αγορά χωρίζονται σε τέσσερα είδη που φαίνονται στο σχήμα2-3. Παρακάτω υπάρχει 
μια συνοπτική αναφορά για αυτά τα είδη. 

Σχήμα 2-3: Διάφορα είδη ανεμογεννητριών
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Α  είδος:  σταθερής  ταχύτητας  ανεμογεννήτρια  με  επαγωγική  γεννήτρια 
βραχυκυκλωμένου κλωβού συνδεδεμένη απευθείας στο δίκτυο. Είναι γνωστή και ως 
τύπου Δανίας (Danish concept). Συχνά μπορεί να μειωθεί η ταχύτητα του δρομέα, για 
χαμηλότερες ταχύτητες ανέμου, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του στάτη με τρία αντί για 
δύο ζεύγη πόλων. Ήταν το είδος που είχε κατακλύσει την αγορά μέχρι το 2000, και 
είναι  ο  πιο  κοινός  τύπος  στο  δίκτυο  της  Δανίας.  Τα  πλεονεκτήματά  της  είναι  η 
στιβαρότητα και  το κόστος της.  Τα μειονεκτήματα είναι  ότι  η ταχύτητα δεν είναι 
ελέγξιμη που συνεπάγεται ότι οι διακυμάνσεις του ανέμου προκαλούν διακυμάνσεις 
ισχύος στο δίκτυο και η εμφάνιση κατανάλωσης άεργου ισχύος μετά από εμφάνιση 
σφάλματος στο δίκτυο.

Β  είδος:  μοντέλο  μεταβλητής  ολίσθησης,  περιέχει  επαγωγική  γεννήτρια 
δακτυλιοφόρου δρομέα με μεταβλητή αντίσταση δρομέα. Αλλάζοντας την αντίσταση 
του  δρομέα  μεταβάλλεται  η  καμπύλη  ροπής  και  η  μηχανική  καταπόνηση  και  οι 
διακυμάνσεις ισχύος μπορούν να ελαττωθούν. Η στατική ολίσθηση μπορεί να αυξηθεί 
περίπου  μέχρι  10%  αλλά  αυξάνοντας  την  ολίσθηση  οδηγούμαστε  σε  αυξημένες 
απώλειες  στην  αντίσταση  του  δρομέα.  Λόγω  της  έλευσης  της  γεννήτριας  διπλής 
τροφοδοσίας αυτό ο τύπος έχασε έδαφος.

C είδος:  Η  διπλής  τροφοδοσίας  γεννήτρια  περιέχει  επίσης  επαγωγική 
γεννήτρια δακτυλιοφόρου δρομέα, τώρα όμως η ηλεκτρική ισχύς μεταφέρεται από τα 
τυλίγματα  του  δρομέα  στο  δίκτυο  με  υπέρ  σύγχρονη  λειτουργία  μέσω  άμεσα 
συνδεδεμένου μετατροπέα ισχύος.  Για υπό σύγχρονες  λειτουργίες  η ροή ενέργειας 
είναι αντίθετη. Τα κύρια πλεονεκτήματα αυτού του είδους έναντι του προηγουμένου 
είναι το εύρος ταχύτητας μπορεί να μεγαλώσει μέχρι και 40%, δεν υπάρχουν απώλειες 
που σχετίζονται με την εξωτερική αντίσταση του δρομέα και η άεργος ισχύς ελέγχεται 
ανεξάρτητα  της  πραγματικής.  Το  πλεονέκτημα  έναντι  του  πλήρους  κλίμακας 
μετατροπέα  είναι  ότι  μόνο  ένα  μέρος  της  παραγόμενης  ενέργειας,  ανάλογο  της 
ολίσθησης πρέπει να περάσει από τους μετατροπείς που σημαίνει ότι ο μετατροπέας 
αρκεί  να  έχει  ονομαστική  ισχύ  περίπου  20%  της  ονομαστικής  ισχύος  της 
ανεμογεννήτριας. Μειονέκτημα αυτού του είδους είναι ότι δεν μπορεί να προσφέρει 
στο δίκτυο άεργο ισχύ κατά τη διάρκεια και μετά από μία μεγάλη πτώση τάσης.

D είδος:  περιέχει  μετατροπέα  πλήρους  κλίμακας  συνδεδεμένο  στο  δίκτυο. 
Χρησιμοποιείται για ανεμογεννήτριες με σύγχρονες γεννήτριες πολλαπλών πόλων και 
επαγωγικές  γεννήτριες  βραχυκυκλωμένου  κλωβού.  Αυτό  το  είδος  κερδίζει  σε 
δημοτικότητα στις μέρες μας, αυτό συμβαίνει διότι ο πλήρους κλίμακας μετατροπέας 
παρέχει μεγάλο βαθμό ευελιξίας καθιστώντας εύκολο να εκπληρώνονται ταυτόχρονα 
οι περιορισμοί δύο δικτύων.

2.3.2 Θερμικοί σταθμοί (HPP)
Σήμερα  οι  θερμικοί  σταθμοί  έχουν  δύο  λειτουργίες.  Πρώτον,  πρέπει  να 

προσφέρει θερμότητα είτε στους καταναλωτές είτε σε άλλες βιομηχανικές διεργασίες 
και δεύτερον να πουλά την ηλεκτρική ενέργεια που παράγει στη μέγιστη τιμή της. Ο 
κυριότερος  περιορισμός  είναι  η  απαίτηση  θέρμανσης,  καθώς  οι  καταναλωτές  της 
θερμικής ενέργειας στηρίζονται σε ένα μόνο σταθμό ενώ η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί 
να αγοραστεί από μακρινές αποστάσεις. Από την άλλη πλευρά όμως, η θερμότητα 
μπορεί να αποθηκευτεί σε δεξαμενές θερμότητας και σε κάποιο βαθμό σε σωλήνες 
διανομής θερμότητας ανεβάζοντας την θερμοκρασία.
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Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τύποι τέτοιων σταθμών:
1. Μηχανές εσωτερικής καύσης, diesel ή φυσικού αερίου

2. Αεριοστρόβιλοι

3. Αεριοστρόβιλοι συνδυασμένου κύκλου

4. Ατμοστρόβιλοι

2.3.2.1 Μηχανές εσωτερικής καύσης
Οι μηχανές αυτές έχουν ίδια αρχή όπως οι μηχανές που χρησιμοποιούνται στα 

αυτοκίνητα, η θερμότητα εξάγεται από το υγρό ψύξης, τα έλαια λίπανσης, τα αέρια 
της  εξάτμισης  και  σε  κάποιες  περιπτώσεις  από  την  εξαγωγή  αερίων  του 
υπερσυμπιεστή. Το τυπικό μέγεθος τέτοιας μηχανής κυμαίνεται από μερικά  kW έως 
3-5  MW.  Πολλοί  HPP περιέχουν  αρκετές  μηχανές  φυσικού  αερίου  που  καθιστά 
εφικτή τη μείωση της παραγωγής του  HPP όταν λειτουργούν ανεξάρτητες μηχανές 
στην ονομαστική τους ισχύ. Το κύριο πλεονέκτημα των μηχανών αυτών είναι ότι το 
αρχικό  κόστος  είναι  σχετικά  χαμηλό  όπως  και  το  κόστος  εκκίνησης,  και  επίσης 
μπορούν  να  λειτουργήσουν  μέχρι  75% της  ικανότητας  φόρτωσής  τους.  Το  κύριο 
μειονέκτημα  τους  είναι  ότι  το  κόστος  συντήρησης  είναι  αρκετά  μεγάλο  καθώς 
περιέχουν πολλά κινούμενα μέρη.

Σχήμα 2-4: Γεννήτρια φυσικού αερίου 3.5ΜW

2.3.2.2 Αεριοστρόβιλοι
Οι  αεριοστρόβιλοι  χρησιμοποιούν  το  αέριο  καύσης  για  να  οδηγήσουν  ένα 

στρόβιλο, η θερμότητα που ανακτάται από τα καυσαέρια είναι συνήθως 400ο με 600ο 

C. Λόγω της υψηλής θερμοκρασίας των καυσαερίων, η θερμότητά τους μπορεί επίσης 
να  χρησιμοποιηθεί  για  την  παραγωγή  ατμού.  Το  μέγεθος  ενός  αεριοστρόβιλου 
κυμαίνεται από 30 kW έως 300 MW, αλλά συνήθως, δεν είναι μεγαλύτερη από 15 
MW. 

2.3.2.3 Αεριοστρόβιλος συνδυασμένου κύκλου
Σε αεριοστρόβιλο συνδυασμένου κύκλου, τα καυσαέρια του αεριοστρόβιλου 

τροφοδοτούνται σε εναλλάκτη θερμότητας που παράγει ατμό για έναν ατμοστρόβιλο. 
Το πλεονέκτημα αυτής της ιδέας σε σύγκριση με τον αεριοστρόβιλο είναι ότι  ένα 
μεγαλύτερο  μέρος  της  ενέργειας  μπορεί  να  μετατραπεί  σε  ηλεκτρική  ενέργεια. 
Συνήθως, οι αεριοστρόβιλοι συνδυασμένου κύκλου έχουν μέγεθος πάνω από 20 MW.

2.3.2.4 Ατμοστρόβιλοι
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Θερμικοί  σταθμοί  με  ατμοστρόβιλους  λειτουργούν  όπως  οι  παραδοσιακοί 
θερμικοί  σταθμοί  παραγωγής  με  ένα  λέβητα  και  ένα  ή  περισσότερους 
ατμοστροβίλους.  Σε  ένα  παραδοσιακό  θερμοηλεκτρικό  σταθμό,  ο  ατμός 
συμπυκνώνεται με το νερό ψύξης για μέγιστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σε ένα 
HPP, ο ατμός από το στρόβιλο αφήνεται μέσω ενός εναλλάκτη θερμότητας για την 
εξαγωγή ενέργειας για την θέρμανση. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι ατμοστροβίλων: 
διαφορικής  πίεσης  (backpressure)  και  μονού  περάσματος  (pass-out).  Στο 
ατμοστρόβιλο  διαφορικής  πίεσης,  ο  ατμός  εξάγεται  από την  τουρμπίνα  με  υψηλή 
πίεση και αφήνεται μέσα από έναν εναλλάκτη θερμότητας. Με αυτή τη ρύθμιση, η 
σχέση μεταξύ  παραγωγής  θερμότητας  και  ηλεκτρικής  ενέργειας  είναι  σταθερή.  Ο 
ατμοστρόβιλος μονού περάσματος περιλαμβάνει επίσης συμπυκνωτή.  Περνώντας ο 
ατμός  από  το  συμπυκνωτή,  η  πίεση  εξόδου  μειώνεται  έτσι  τελικά  παρατηρείται 
αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και χαμηλότερη παραγωγή θερμότητας. 
Σε  κατανεμημένες  μονάδες  HPP,  οι  ατμοστρόβιλοι  συνήθως  χρησιμοποιούν  για 
καύση τα απόβλητα και τα στερεά βιοκαύσιμα όπως το άχυρο ή τα ροκανίδια.

2.3.2.5 Επισκόπηση
Ο  πίνακας  2-1 παρουσιάζει  μια  συνοπτική  επισκόπηση  της  εφαρμογής 

διαφόρων τύπων HPP. 
Εσωτερικής 

καύσης
Αεριοστρόβιλοι Συνδυασμένου 

κύκλου
Ατμοστρόβιλοι

Ηλεκτρική 
απόδοση

30-45% 20-42% 44-50% 20-40%

Συνολική 
απόδοση

85-92% -90% 86-88% 85-90%

Σχέση ηλ/ολ 0.5-1.0 0.3-0.9 1.0-1.3 0.3-0.9
Κόστος 
εκκίνησης

μικρό μέσο υψηλό Υψηλό

Μερική 
ικανότητα 
φορτίου

καλή ασθενής ασθενής μέτρια

Μέγεθος <3-5MW >3-5MW >20MW >10MW

2.4 Τεχνικά  θέματα σχετικά  με  την  ολοκλήρωση  του 
δικτύου

Σε αυτή την ενότητα γίνεται αναφορά των θεμάτων που σχετίζονται με την 
ολοκλήρωση  των  κατανεμημένων  στο  δίκτυο  και  παρουσιάζεται  και  σχετική 
βιβλιογραφία για το κάθε θέμα. Σύντομη αλλά περιεκτική έρευνα για τις οικονομικές, 
οικολογικές  και  τεχνικές  ευκαιρίες  που  προσφέρονται  γίνεται  στο  [11].  Το  [12] 
παρέχει μια ανασκόπηση εστιασμένη στα τεχνικά θέματα. Περισσότερες λεπτομέρειες 
δίνονται στο εγχειρίδιο [6] το οποίο αναλύει τα περισσότερα θέματα που αναφέρονται 
παρακάτω.

2.4.1 Ισορροπία πραγματικής ισχύος
Η ηλεκτρική  ενέργεια  διαφέρει  από τις  άλλες  μορφές  ενέργειας  διότι  είναι 

δύσκολο και ακριβό να αποθηκευτεί.  Σε κάθε ηλεκτρικό σύστημα το φορτίο και η 
ζήτηση πρέπει να βρίσκονται συνέχεια σε ισορροπία. Η εξισορρόπηση επιτυγχάνεται 
σε  διαφορετικές  χρονικές  κλίμακες.  Σε  μικρή  χρονική  κλίμακα  η  ισορροπία 
επιτυγχάνεται μέσω της αδράνειας του συστήματος. Μεγάλοι θερμικοί σταθμοί έχουν 
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μεγαλύτερες  σταθερές  αδράνειας  από  μικρούς  HPP.  Οι  μετατροπείς  των 
ανεμογεννητριών δεν έχουν καθόλου αδράνεια, μπορούν όμως να προγραμματιστούν 
ώστε να συμπεριφέρονται ως εικονική αδράνεια. Ο πρωτογενής έλεγχος συχνότητας 
λειτουργεί σε εύρος χρόνου από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι 10 λεπτά. Στο σύστημα 
της  Δανίας  επιβάλλεται  για  τις  μονάδες  HPP άνω  των  1.5MW και  για 
ανεμογεννήτριες άνω των 1.5MW που έχουν συνδεθεί σε δίκτυα κάτω των 100kV ότι 
οι νέες μονάδες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν έλεγχο με μονάδες 
στατισμού  (droop controller)  σε  βαθμό  που  τους  επιτρέπει  η  τεχνολογία.  Η 
μακροπρόθεσμη  ισορροπία  επιτυγχάνεται  ρυθμίζοντας  την  αγορά  ισχύος.  Η 
παραγωγή ηλεκτρισμού από HPP μπορεί να προγραμματιστεί για την επόμενη ημέρα 
και  προγραμματίζεται  για  περιόδους  όπου  οι  τιμές  είναι  στο  μέγιστο.  Επιφέρει 
επομένως σταθερότητα στις τιμές και δεν δημιουργεί  την ανάγκη για ρυθμιζόμενη 
ισχύ. Από την άλλη όσο αφορά την αιολική ενέργεια υπάρχει πάντα αβεβαιότητα σε 
σχέση με τις προβλέψεις.

2.4.2 Ισορροπία άεργου ισχύος
Στα συστήματα διανομής συνήθως η άεργος δεν χρησιμοποιείται για έλεγχο 

της τάσης, η ικανότητα παραγωγής άεργου των σταθμών κατανεμημένης παραγωγής 
μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  την  εξισορρόπηση  της  άεργου.  Το  πρόβλημα  που 
προκύπτει από την μείωση της ροής της άεργου μεταξύ του συστήματος διανομής της 
Δανίας και στα συστήματα μεταφοράς περιγράφεται σε διάφορα συγγράμματα.

Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι για τη βελτιστοποίηση της αντιστάθμισης άεργου. 
Η  πιθανότητα  χρήσης  μονάδων  κατανεμημένης  παραγωγής  με  μετατροπείς 
συχνότητας  με  ηλεκτρονικά  ισχύος  για  την  υποστήριξη  της  τάσης  ή  την 
εξισορρόπηση  της  άεργου  ισχύος  σε  συστήματα  διανομής.  Το  θέμα  της 
εξισορρόπησης της άεργου εξετάζεται στην παράγραφο 5.2. 

2.4.3 Μέγεθος τάσης
Στα συστήματα διανομής η αναλογία  X/R είναι συνήθως μικρότερη από ότι 

στα συστήματα μεταφοράς. Η κατανάλωση άεργου ισχύος προκαλεί πάντα μείωση 
στην τάση του ζυγού η οποία μπορεί να αντισταθμιστεί με έλεγχο της αντιστάθμισης 
στη  γραμμή από τους  υπό φορτίο  μεταγωγικούς  διακόπτες  των μετασχηματιστών. 
Αντιθέτως η τροφοδοσία πραγματικής ισχύος θα προκαλέσει αύξηση της τάσης σε 
μέσης και χαμηλής τάσης δίκτυα. Τα προβλήματα που σχετίζονται με την άνοδο της 
τάσης  στα  συστήματα  διανομής  με  γεννήτριες  κατανεμημένης  παραγωγής 
περιγράφονται  στα  [23-26]  και  περαιτέρω  λεπτομέρειες  παρουσιάζονται  στην 
παράγραφο 5.4.1.1. Το πρόβλημα που προκύπτει  στη διατήρηση της τάσης σε ένα 
υποσύστημα μεταφοράς μετά τη σύνδεση αιολικού πάρκου περιγράφεται στο [27]. 

2.4.4 Ποιότητα ισχύος
Η ποιότητα της ισχύος είναι ένα μέτρο του κατά πόσο η τάση στο δέκτη είναι 

ημιτονοειδής  με  ονομαστική  συχνότητα  και  ονομαστικό  μέγεθος.  Μονάδες 
παραγωγής  όπως  παλιές  ανεμογεννήτριες  και  μεγάλοι  πυκνωτές  προκαλούν 
μεταβατικές διακυμάνσεις στην τάση, διακοπτόμενες αναλαμπές. Οι διακυμάνσεις της 
ταχύτητας  του  ανέμου  προκαλούν  περιοδικές  διακυμάνσεις  τάσης,  συνεχείς 
αναλαμπές. Οι μετατροπείς συχνότητας μπορούν να προκαλέσουν αρμονικά ρεύματα. 
Η αδράνεια και η χαμηλή αρνητικής ακολουθίας εμπέδηση των επαγωγικών και των 
σύγχρονων γεννητριών δύναται να συνεισφέρει στη μείωση των διακυμάνσεων της 
τάσης,  μπορούν  να  προκληθούν  αρμονικά  ρεύματα  και  ανισορροπία  από  τους 
καταναλωτές ή άλλες μονάδες παραγωγής. Η θεωρία πάνω στις διακυμάνσεις ισχύος 
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από  ανεμογεννήτριες  υπάρχει  στο  [29].  Μετρήσεις  σχετικά  με  το  φαινόμενο  των 
αναλαμπών  από  πραγματικά  αιολικά  πάρκα  παρουσιάζονται  στα  [30]  και  [31]. 
Ορισμοί και μέθοδοι για τα αποτελέσματα της ποιότητα ισχύος διευκρινίζονται από το 
IEC 61400-21.

2.4.5 Προστασία
Τα  συστήματα  προστασίας  για  τα  συστήματα  διανομής  κατασκευάζονται 

παραδοσιακά για ακτινικά συστήματα όπου η ροή πραγματικής ισχύος παρέχεται από 
υψηλότερα επίπεδα τάσης σε επίπεδα χαμηλότερης τάσης. Όπως περιγράφεται στα [6] 
και [32], η σύνδεση των μονάδων παραγωγής σε  MV και  LV οδηγεί στις επόμενες 
προκλήσεις:

• Αυξημένα επίπεδα σφάλματος μπορεί να υπερβούν την ικανότητα του 
εξοπλισμού των διακοπτών

• Εμφάνιση  σφάλματος  σε  υγιή  ακτινικά  δίκτυα  με  μονάδες 
κατανεμημένης  παραγωγής σε περίπτωση σφάλματος σε γειτονικά  ακτινικά 
δίκτυα.

• Αστοχία  της  προστασίας  όταν  γειτονικές  μονάδες  τροφοδοτούν  με 
ρεύμα βραχυκύκλωσης κάποιο τοπικό σφάλμα.

• Ακούσια  απώλεια  των  κεντρικών  που  μπορεί  να  οδηγήσει  σε 
απαγόρευση  του  επανακλεισίματος  των  ηλεκτρονόμων,  ασυγχρόνιστο 
επανακλείσιμο των διακοπτών και σε κάποιες περιπτώσεις λειτουργία μέρους 
των δικτύων χωρίς επαρκή γείωση.

2.4.6 Ευστάθεια
Η μόνη έγνοια όταν εξετάζεται η ευστάθεια σε συστήματα διανομής με υψηλή 

διείσδυση μονάδων κατανεμημένης  παραγωγής  είναι  η  ικανότητα  να  αντεπεξέλθει 
κατά την εμφάνιση σφάλματος στα συστήματα μεταφοράς. Ο λόγος είναι ότι μόνο ένα 
σφάλμα στο σύστημα μεταφοράς μπορεί  να προκαλέσει  πτώση τάσης σε διάφορα 
συστήματα  διανομής  που  μπορεί  να   οδηγήσει  ακόμα  και  σε  απώλεια  αρκετών 
μονάδων παραγωγής ή και κατάρρευση της τάσης.

Η  επίδραση  των  κατανεμημένων  μονάδων  στη  μεταβατική  ευστάθεια  των 
συστημάτων μεταφοράς περιγράφεται στο [33]. Η βραχυπρόθεσμη ευστάθεια τάσης 
των ανεμογεννητριών αξιολογείται στο [34]. Στο [35] αναφέρεται η ευστάθεια των 
ανεμογεννητριών και των μικρών  HPP μονάδων με σύγχρονες γεννήτριες. Το θέμα 
της ευστάθειας συζητείται περαιτέρω στο κεφάλαιο 5.

2.4.7 Απώλειες
Ένα από τα πλεονεκτήματα της κατανεμημένης παραγωγής είναι ότι μπορεί να 

προκληθεί  μείωση  των  απωλειών  τροφοδοτώντας  κοντινούς  καταναλωτές.  Στα 
συστήματα  με  υψηλά  επίπεδα  διείσδυσης  κατανεμημένης  παραγωγής  και  μικρής 
σύμπτωσης  φάσεων  μεταξύ  της  παραγωγής  και  του  τοπικού  φορτίου,  οι 
κατανεμημένες μονάδες παραγωγής μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε αύξηση των 
απωλειών  του  συστήματος.  Η  μείωση  των  απωλειών  για  την  ολοκλήρωση 
φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής έχει αξιολογηθεί σε πραγματικό σύστημα σε 
MW στο [36]. Διαφορετικές  μέθοδοι  και σχετικές  αναφορές για την εκτίμηση του 
αντίκτυπου  της  κατανεμημένης  παραγωγής  στις  απώλειες  συστήματος 
παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 3.
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2.4.8 Συμφόρηση
Όπως οι μονάδες κατανεμημένης παραγωγής μπορούν να συνεισφέρουν στη 

μείωση των απωλειών όταν βρίσκονται πλησίον στα τοπικά κέντρα, μπορούν επίσης 
να συνεισφέρουν  στη  μείωση της  μέγιστης  συμφόρησης στις  γραμμές  μεταφοράς. 
Αυτό  σημαίνει  ότι  οι  ενισχύσεις  του  δικτύου  που  είναι  επιτακτικές  λόγω  της 
αυξανόμενης  ζήτησης  φορτίου  μπορούν  να  αλλάξουν  από  την  εγκατάσταση  των 
τοπικών  μονάδων  κατανεμημένης  παραγωγής.  Μέθοδος  ανάλυσης  της  πιθανής 
διαφοράς  της  ενίσχυσης  κατά  την  εγκατάσταση  διάφορων  τύπων  μονάδων 
κατανεμημένης παραγωγής παρουσιάζεται στο [37].

2.4.9 Έλεγχος και επίβλεψη
Το μειωμένο κόστος και η αυξημένη αξιοπιστία του εξοπλισμού επικοινωνίας 

και ελέγχου καθιστά εφικτή τη βελτιστοποίηση της χρήσης των μονάδων. Σήμερα στα 
περισσότερα  συστήματα  διανομής  έχουν  σύστημα  συλλογής  πληροφοριών  και 
εποπτικού  ελέγχου  (SCADA) για να πραγματοποιούν έλεγχο  και  εποπτεία από το 
δωμάτιο  ελέγχου.  Αυτά  τα  συστήματα  είναι  ιδιόκτητα  και  βασισμένα  στα 
συγκεκριμένα πρότυπα του προμηθευτή. Για να είναι εφικτή η επικοινωνία προϊόντων 
από  διαφορετικούς  κατασκευαστές  αναπτύχθηκαν  πρότυπα  επικοινωνίας  [38].  Το 
πρότυπο IEC 61580 περιγράφει την επικοινωνία υποσταθμών και το  IEC 61400-25 
την επικοινωνία ανεμογεννητριών. Η χρήση των συστημάτων επικοινωνίας για έλεγχο 
μεγάλου αριθμού κατανεμημένων μονάδων παραγωγής εξετάζεται στο [41], μεγάλη 
πρόοδος γίνεται σε αυτόν τον τομέα.
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Κεφάλαιο 3
Απώλειες πραγματικής και άεργου ισχύος

Η μεταφορά και η διανομή του ηλεκτρισμού οδηγεί πάντα σε θετικές απώλειες 
πραγματικής  ισχύος.  Σύμφωνα  με  μελέτες  οι  απώλειες  μπορούν  να  χωρισθούν  σε 
τεχνικές  και  μη  τεχνικές  απώλειες.  Οι  μη  τεχνικές  απώλειες  αναπαριστούν  την 
καταναλωθείσα ενέργεια για την οποία οι εταιρίες δεν πληρώνονται. Πηγές τέτοιων 
απωλειών είναι ανακριβείς μετρήσεις, ανακρίβειες στην καταγραφή ή στο διάβασμα, 
στην αξιοπιστία των μετρήσεων και σε παράνομες συνδέσεις. Το πρόβλημα των μη 
τεχνικών απωλειών είναι εντονότερο στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου τα συστήματα 
μέτρησης είναι πρωτόγονα και η κλοπή είναι διαδεδομένη.

Οι  τεχνικές  απώλειες  ανταποκρίνονται  στην  ενέργεια  που  μετατρέπεται  σε 
θερμότητα κατά τη μεταφορά από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Μπορεί να γίνει 
περαιτέρω διαχωρισμός των τεχνικών απωλειών σε εξαρτημένες και ανεξάρτητες από 
το  φορτίο  απώλειες.  Οι  απώλειες  που  εξαρτούνται  από  το  φορτίο  μπορούν  να 
περιγραφούν ως απώλειες σε σειρά που δίνονται από τον τύπο I2*R, όπου R είναι η εν 
σειρά αντίσταση των καλωδίων, εναέριων γραμμών, μετασχηματιστών κτλ. Λόγω του 
τετραγωνικού όρου η ανισόρροπη φόρτωση γραμμής διανομής οδηγεί σε υψηλότερες 
απώλειες  από ένα ισορροπημένο φορτίο.  Οι ανεξάρτητες από το φορτίο απώλειες, 
αναφέρονται και ως παράλληλες απώλειες και δίνονται από τον τύπο V2*G, όπου G 
είναι η παράλληλη αγωγιμότητα, περιγράφουν τις απώλειες του συστήματος που είναι 
ανεξάρτητες  της  φόρτωσης  όταν  αντιμετωπίζεται  μία  αλλαγή  της  τάσης  που 
προκαλείται από αλλαγή στο φορτίο. Αυτές οι απώλειες σχετίζονται με την υστέρηση 
και τα δινορεύματα στον πυρήνα σιδήρου των μετασχηματιστών και στις διηλεκτρικές 
απώλειες των καλωδίων. Υπάρχουν επίσης απώλειες που σχετίζονται με την ψύξη, 
λειτουργία  του  διακοπτικού  εξοπλισμού  κα.  Στο  εργαλείο  προσομοίωσης  του 
συστήματος  PowerFactory®  που  χρησιμοποιήθηκε  στην  εργασία  οι  εν  σειρά  και 
παράλληλες απώλειες μπορούν να προστεθούν ξεχωριστά.

Στα  συστήματα  AC η  μεταφορά  του  ηλεκτρισμού  οδηγεί  και  σε  απώλειες 
άεργου  ισχύος.  Αντίθετα  από  τις  πραγματικές  απώλειες  οι  επαγωγικές  άεργες 
απώλειες μπορεί να είναι είτε θετικές είτε αρνητικές. Η άεργη ενέργεια στις μέρες μας 
δεν χρεώνεται στο χρήστη όπως η πραγματική. Επομένως ο όρος μη τεχνικές άεργες 
απώλειες δεν είναι δόκιμος. Όπως και οι απώλειες  πραγματικής ισχύος έτσι και οι 
απώλειες  άεργου μπορούν να διαχωριστούν σε εξαρτώμενες  που δίνονται από τον 
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τύπο I2*Χ, και ανεξάρτητες από το φορτίο παράλληλες απώλειες που δίνονται από 
τον  τύπο -V2*B όπου  Χ  είναι  ή  αντίδραση  και  Β  το  φανταστικό  μέρος  της 
αγωγιμότητας.  Θετικές  απώλειες  σε  σειρά  δημιουργούνται  κυρίως  από  εναέριες 
γραμμές μεταφοράς και μετασχηματιστές. Αρνητικές απώλειες σε σειρά μπορούν να 
δημιουργηθούν  από  πυκνωτές  που  χρησιμοποιούνται  για  αντιστάθμιση.  Θετικές 
παράλληλες  απώλειες  δημιουργούνται  από  τη  μαγνήτιση  των  μετασχηματιστών. 
Αρνητικές  παράλληλες  απώλειες  δημιουργούνται  από  επίγεια  καλώδια  και 
παράλληλους πυκνωτές.

Ο στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση του κύριου προβλήματος 
στον υπολογισμό των απωλειών πραγματικής και άεργου ισχύος και  το εντοπισμό 
τους  στα  ανεξάρτητα  φορτία  και  στις  γεννήτριες  σε  σύστημα  με  ενσωματωμένη 
παραγωγή.

3.1 Εκτίμηση των απωλειών
Οι  απώλειες  πραγματικής  και  άεργου  ισχύος  σε  ένα  σύστημα  μπορούν  να 

υπολογιστούν  με  δύο  τρόπους.  Ο  πιο  άμεσος  τρόπος  είναι  ο  υπολογισμός  των 
απωλειών  ως  τη  διαφορά  μεταξύ  παραγωγής  και  κατανάλωσης.  Το  πλεονέκτημα 
αυτού  του  τρόπου  είναι  ότι  δεν  χρειάζεται  να  έχουμε  τις  πληροφορίες  για  τις 
παραμέτρους του δικτύου. Το μειονέκτημα είναι η απαίτηση ακριβών μετρήσεων  σε 
όλους τους παραγωγούς και καταναλωτές. Αφού οι απώλειες είναι πολύ μικρότερες 
από  τη  ροή  φορτιού  στο  σύστημα,  μικρές  ανακρίβειες  στις  μετρήσεις  μπορεί  να 
οδηγήσουν σε μεγαλύτερες ανακρίβειες στις εκτιμήσεις των απωλειών.

3.1.1 Εκτίμηση απωλειών βάσει των τάσεων και των αγωγιμοτήτων
Για  καλύτερη  ακρίβεια  από  τους  δικτυακούς  υπολογισμούς,  οι  απώλειες 

μπορούν να υπολογιστούν από τις εκτιμήσεις των ροών φορτίου στο σύστημα, που 
λαμβάνονται από μετρήσεις, εκτίμηση καταστάσεων και μοντελοποίηση του δικτύου. 
Η ακρίβεια αυτής της προσέγγισης εξαρτάται από την ακρίβεια των μετρήσεων και 
των δεδομένων του δικτύου. Αλλά η σχετική ανακρίβεια των απωλειών είναι ίδιας 
τάξης μεγέθους  όπως η σχετική ανακρίβεια των μετρήσεων και των παραμέτρων του 
δικτύου.  Επιπλέον  αυτή  η  προσέγγιση  δίνει  πληροφορίες  για  τον   εντοπισμό  των 
απωλειών  στο  δίκτυο.  Οι  εξισώσεις  που  παρουσιάζονται  σε  αυτή  την  ενότητα 
υπάρχουν  σε  πολλά   εγχειρίδια  παρουσιάζονται  όμως  γιατί  χρησιμοποιούνται  στη 
συνέχεια για τον υπολογισμό της ευαισθησίας των απωλειών.

Η  ηλεκτρική  σύνδεση  μεταξύ  δύο  ζυγών  μπορεί  να  παρασταθεί  ως  π-
ισοδύναμο όπως φαίνεται στο σχήμα 3-1.

Σχήμα 3-1: π-ισοδύναμο της ηλεκτρικής σύνδεσης δύο ζυγών.

Το Yk,n είναι στοιχείο της μήτρας εμπεδήσεων και τα Sk και Sn αναπαριστούν 
την ισχύ που εισάγεται στους ζυγούς  k και n.  Η ισχύς από τον ζυγό  k στο ζυγό  n 
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δίνεται από τη σχέση  (3.1), και οι ολικές απώλειες που παρέχονται από τον ζυγό  k 
δίνονται από τη σχέση (3.2).

Οι ολικές απώλειες στις εν σειρά αγωγιμότητες μπορούν να υπολογιστούν ως 
το άθροισμα της εισαγόμενης ισχύος στα δύο άκρα κάθε σύνδεσης στην  (3.1) έτσι 
καταλήγουμε στη σχέση (3.3).

Οι παράλληλες απώλειες υπολογίζονται ως το άθροισμα των σχέσεων (3.2) σε όλους 
τους ζυγούς.

Στο  PowerFactory®   οι  πραγματικές  και  άεργες  απώλειες,  σε  σειρά  και 
παράλληλες , προσθέτονται αυτόματα ξεχωριστά από τους μετασχηματιστές και τις 
γραμμές όταν γίνεται υπολογισμός ροής φορτίου. Οι σε σειρά απώλειες αναφέρονται 
ως εξαρτημένες από το φορτίο ενώ οι παράλληλες ως ανεξάρτητες. Υπάρχει, βέβαια, 
συνάφεια αφού αν το σύστημα αλλάξει τις τάσεις των ζυγών και των παράλληλων 
στοιχείων προκαλείται  ροή ισχύος στις γραμμές ακόμη και όταν το σύστημα είναι 
αφόρτιστο.  Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  οι  αγωγιμότητες  αλλάζουν  με  αλλαγή  των 
ρυθμίσεων στους μετασχηματιστές.

3.1.2 Υπολογισμός  βάσει  των  εμπεδήσεων  και  των  τροφοδοσιών 
ρευμάτων

Η ακόλουθη μέθοδος για την εκτίμηση των απωλειών του δικτύου βασίζεται 
στη  μήτρα  εμπεδήσεων  και  στην  τροφοδοσία  ρευμάτων  και  όχι  στην  μήτρα 
αγωγιμοτήτων  και  τις  τάσεις  των  ζυγών.  Αυτός  ο  τρόπος  είναι  κατάλληλος  για 
εντοπισμό απωλειών με βάση στατιστικές  υποθέσεις  ο οποίος  παρουσιάζεται  στην 
ενότητα 3.3.

Η  βασική  υπόθεση  της  μεθόδου  είναι  ότι  ζυγοί  του  δικτύου  μπορούν  να 
χωριστούν σε τρείς κατηγορίες: ένα ζυγό αναφοράς, ένα αριθμό ζυγών που υπάρχει 
τροφοδοσία ρεύματος και ένα αριθμό ζυγών που δεν υπάρχει. Η σχέση μεταξύ των 
ρευμάτων και των τάσεων στους ζυγούς δίνεται από τη μήτρα εμπεδήσεων στη σχέση 
(3.5). Τα VSL και ISL είναι η τάση και το ρεύμα του ζυγού αναφοράς. Τα VI και II είναι 
τα  διανύσματα  με  στοιχεία  τις  τάσεις  και  τα  ρεύματα  των  ζυγών  με  τροφοδοσία 
τάσης. Οι ζυγοί χωρίς πηγές δεν υπολογίζονται.

Η τάση στο ζυγό αναφοράς και το ρεύμα στους ζυγούς με πηγές ρεύματος 
θεωρούνται  γνωστά. Το ρεύμα στο ζυγό αναφοράς και  οι  τάσεις  στους ζυγούς με 
πηγές υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τις σχέσεις  (3.6) και  (3.7) όπου οι μήτρες  ZI, 
K12 και Κ21 φαίνονται στις σχέσεις (3.8)  μέχρι (3.10).
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Οι απώλειες  υπολογίζονται  ως  το άθροισμα όλων τροφοδοσιών ισχύος στο 
δίκτυο, (3.11).

Εισάγοντας τις (3.6) και (3.7) στην (3.11) υποθέτοντας ότι η μήτρα εμπεδήσεων είναι 
συμμετρική παίρνουμε τη σχέση (3.12)

Η  έκφραση  αυτή  αποτελείται  από  τρεις  όρους.  Ο  πρώτος  όρος  περιγράφει  τις 
ανεξάρτητες από το φορτίο απώλειες οι οποίες εξαρτώνται μόνο από την τάση στο 
ζυγό αναφοράς. Αυτό περιλαμβάνει τις παράλληλες απώλειες στους μετασχηματιστές 
και τις εν σειρά απώλειες που σχετίζονται από τη ροή της αέργου στα παράλληλα 
στοιχεία. Ο δεύτερος όρος αναπαριστά τις απώλειες που σχετίζονται με το τετράγωνο 
των ρευμάτων. Ο τελευταίος όρος παρουσιάζει τη συσχέτιση των δύο πρώτων όρων. 
Ο  όρος  αυτός  περιγράφει  την  αλλαγή  στις  απώλειες  όταν  τροφοδοτούνται  τα 
παράλληλα  στοιχεία  από  διαφορετικούς  ζυγούς.  Για  παράδειγμα,  έστω 
μετασχηματιστής με μεγάλο ρεύμα μαγνήτισης που βρίσκεται  μακριά από το ζυγό 
αναφοράς. Αν ένα μέρος του ρεύματος μαγνήτισης παρέχεται στο σημείο σύνδεσης 
πλησίον του μετασχηματιστή θα συμβάλλει  στη μείωση των συνολικών απωλειών. 
Αυτό  το  φαινόμενο   δεν  καλύπτεται  από  τον  δεύτερο  όρο.  Αν  οι  παράλληλες 
εμπεδήσεις στο σύστημα είναι μεγάλες σχετικά με αυτές σε σειρά, τότε το K21 θα είναι 
σχεδόν μονάδα και ο τελευταίος όρος θα είναι πολύ μικρός. 

Σε πολλές περιπτώσεις η τροφοδοσία άεργου  και πραγματικής ισχύος είναι 
ευρύτερα γνωστή από την τροφοδοσία ρευμάτων που χρησιμοποιήθηκε στην (3.12). 
Η ροή ισχύος στο σύστημα θα αλλάξει το μέγεθος και τη γωνία των τάσεων στους 
ζυγούς. Για να ληφθεί υπόψη και αυτό το φαινόμενο πρέπει να γίνει ανάλυση ροής 
φορτίου. Παρόλαυτα μία εκτίμηση της τροφοδοσίας ρευμάτων μπορεί να επιτευχθεί 
χρησιμοποιώντας τις σχέσεις (3.13) και (3.14).

Πιστεύεται ότι η έκφραση των συνολικών απωλειών συστήματος στην (3.12) 
είναι  νέα.  Ο εντοπισμός  και  εκτίμηση  των  απωλειών  μέσω της  τροφοδοσίας  των 
ρευμάτων  έχει  προταθεί  και  παλιότερα  και  ονομαζόταν  μέθοδος  εντοπισμού 
απωλειών  Ζ-ζυγού.  Η  κύρια  διαφορά  μεταξύ  της  μεθόδου  αυτής  και  αυτής  που 
χρησιμοποιούσαμε  είναι  ότι  η  ζ-Ζυγου  βασίζεται  σε  ολόκληρη  τη  μήτρα  των 
εμπεδήσεων,  δεν  χωρίστηκαν  δηλαδή  οι  ζυγοί  όπως  έγινε  πιο  πριν.  Αυτό  είναι 
πλεονέκτημα σε ένα μεγάλο σύστημα μεταφοράς όπου υπάρχουν διάφορες γεννήτριες 
που  ανταλλάσουν  ισχύ  για  τη  εξισορρόπηση  του  συστήματος.  Στη  μέθοδο  που 
προτείναμε  θεωρείται  ένας  ζυγός  αναφοράς.  Αυτό  μπορεί  να  λειτουργήσει  για 
συστήματα διανομής αφού τα συστήματα αυτά έχουν συνήθως ένα σημείο σύνδεσης 
με  το  σύστημα  μεταφοράς.  Πλεονέκτημα  του  υπολογισμού  με  βάση  το  μειωμένο 
πίνακα είναι ότι τα διαγώνια στοιχεία, όπως φαίνονται στην ενότητα 4.1, έχουν τη 
φυσική ερμηνεία της εμπέδησης βραχυκυκλώματος στον αντίστοιχο ζυγό και τα μη 
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διαγώνια στοιχεία είναι περίπου ίσα με την εμπέδηση βραχυκυκλώματος στο σημείο 
κοινής  σύζευξης  μεταξύ  των  αντίστοιχων  ζυγών.  Καθιστά  εφικτό  επίσης  το 
διαχωρισμό των ανεξάρτητων και εξαρτημένων από το φορτίο απωλειών.

Μειονέκτημα  της  έκφρασης  με  τη  μήτρα  εμπέδησης  έναντι  της  μήτρας 
αγωγιμοτήτων είναι  ότι  η  διασπορά είναι  μικρότερη για την μήτρα αγωγιμοτήτων 
έναντι  της  μήτρας  εμπεδήσεων.  Αυτό  σημαίνει  ότι  για  μεγάλα  συστήματα  το 
υπολογιστικό φορτίο είναι υψηλότερο για τον υπολογισμό των απωλειών βάσει της 
μεθόδου με τη τροφοδοσία ρευμάτων απ’ ότι  η μέθοδος που βασίζεται στη μήτρα 
αγωγιμοτήτων. 

3.1.3 Παράδειγμα
Στο  σχήμα 3-2 φαίνεται ένα παράδειγμα δικτύου με ζυγό αναφοράς και δύο πηγές 
ρεύματος που μπορούν να παράγουν και να καταναλώσουν πραγματική και άεργο 
ισχύ.

Σχήμα 3-2: Παράδειγμα μικρού δικτύου

Η σχέση μεταξύ των ρευμάτων των ζυγών και στις τάσεις των ζυγών δίνεται από τη 
σχέση

Υπολογίζοντας του τρεις όρους της  (3.12)  ξεχωριστά δίνει τις εκφράσεις  (3.16) έως 
(3.18). Η (3.16) δείχνει τις απώλειες αν απενεργοποιηθούν πηγές ρεύματος.

Η  (3.17) δείχνει  τις  απώλειες,  αν η τάση στο ζυγό Α οριστεί  μηδέν.  Τα διαγώνια 
στοιχεία αναπαριστούν τις απώλειες που αντιστοιχούν σε ρεύμα που πηγαίνει από μία 
από τις  πηγές  μέσω της  παράλληλης σύνδεσης των  ZAD και  ZDD.  Τα μη διαγώνια 
στοιχεία αναπαριστούν αποτέλεσμα που προκύπτει από τα δύο ρεύματα.

Η (3.18) δείχνει τη σχέση μεταξύ των ζυγών Β και C και την τάση στο ζυγό Α. Αν η 
ZDD είναι  πολύ μεγαλύτερη από την  ZΑD ή και  η  ZΑD και  η  ZDD έχουν παρόμοιες 
αναλογίες X/R τότε ο όρος αυτός είναι πολύ μικρός.
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3.2 Ντετερμινιστικός εντοπισμός απωλειών συστήματος
Έχοντας  υπολογίσει τις  εξαρτώμενες  από το χρόνο πραγματικές  και άεργες 

απώλειες στα διάφορα μέρη του κυκλώματος, είναι σωστό να μελετηθούν και η αιτίες 
των απωλειών. Σε μία ελεύθερη αγορά αυτή η γνώση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την αποφυγή της υποτίμησης τελών στη διανομή και μεταφορά των καταναλωτών και 
παραγωγών, για να δημιουργηθούν κίνητρα στους συμμετέχοντες για να αλλάξουν 
την κατανάλωση ή την παραγωγή σε περιόδους με συμφόρησης ή την εκτίμηση της 
τιμής της κατανεμημένης παραγωγής στην περιοχή. Σε συστήματα όπου οι επενδύσεις 
και  η  λειτουργία  είναι  μερικώς ή πλήρως ελεγχόμενα κεντρικά,  ο  εντοπισμός  των 
απωλειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και των 
επενδύσεων  για  τη  ελαχιστοποίηση  των  απωλειών.  Ένα  από  τα  προβλήματα  του 
διαχωρισμού είναι η μη γραμμική φύσης της σχέσης (3.17). Σε περίπτωση όπου δύο 
συμμετέχοντες  συνδέονται  στον  ίδιο  ζυγό  και  μοιράζονται  την  ίδια  γραμμή,  οι 
απώλειες σε σειρά μπορούν να εκφραστούν όπως φαίνεται στη σχέση (3.19). 

Οι δύο πρώτοι όροι που αναπαριστούν το τετράγωνο των συνεισφορών των 
δύο  ρευμάτων  μπορούν  να  εντοπιστούν  στις  δύο  γεννήτριες.  Ο  τελευταίος  όρος 
εξαρτάται από το μέγεθος και των δύο συνεισφορών ρευμάτων και η γωνία μεταξύ 
τους.  Αυτό  σημαίνει  ότι  η  συνεισφορά  του  ενός  συμμετέχοντα  στις  απώλειες 
εξαρτάται από τη συμπεριφορά του γειτονικού συμμετέχοντα. 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν οι ακόλουθες δύο ντετερμινιστικές προσεγγίσεις 
εντοπισμού απωλειών: Αναλογικές διαδικασίες όπου οι απώλειες εντοπίζονται στους 
παραγωγούς και τους καταναλωτές αναλογικά στην παραδοθείσα ή καταναλωθείσα 
ενέργεια, διαδικασίες Οριακού Εντοπισμού απωλειών όπου οι απώλειες εντοπίζονται 
σύμφωνα με την αλλαγή στις απώλειες που αντιστοιχούν σε μια μικρή αλλαγή στην 
παραγωγή  ή  την  κατανάλωση  και  διαδικασίες  Αναλογικού  Καταμερισμού  των 
Απωλειών,  όπου  οι  απώλειες  εντοπίζονται  με  βάση  τη  συνολική  ροή  ισχύος  στο 
σύστημα που παράγεται από τους συμμετέχοντες. Περαιτέρω, η μέθοδος εντοπισμού 
Ζ-ζυγων  έχει  προταθεί  στο  [46]  όπου  οι  απώλειες  εντοπίζονται  βάσει  των  ροών 
ρεύματος στο σύστημα κα όχι των ροών ισχύος.

Οι  επόμενες  ενότητες  επεξηγούν  εν  συντομία  και  συγκρίνουν  τη  μέθοδο 
Οριακού Εντοπισμού Απωλειών με τον αλγόριθμο Αναλογικού Καταμερισμού.

3.2.1 Οριακός Εντοπισμός Απωλειών (ανάλυση ευαισθησίας)
Ένας τρόπος για τον καθορισμό του ποσού των απωλειών που είναι υπεύθυνος 

κάθε  καταναλωτής  ή  παραγωγός  είναι  ο  υπολογισμός  των  οριακών  αλλαγών  στις 
απώλειες που αντιστοιχούν σε οριακές αλλαγές στη παραγωγή ή την κατανάλωση.

Οι οριακοί συντελεστές απωλειών για μεταφορά πραγματικής ισχύος, ∂Ploss/∂Pk 

και ∂Qloss/∂Pk αναπαριστούν την αλλαγή στις πραγματικές και άεργες απώλειες ισχύος, 
που αντιστοιχούν σε μικρή αλλαγή στην τροφοδοσία πραγματικής ισχύος στον ζυγό k, 
εξασφαλίζοντας  ότι  η  παραπάνω  τροφοδοσία  μείον  τις  παραπάνω  απώλειες 
απορροφώνται  από  το  ζυγό  αναφοράς  ή  από  διάφορους  ζυγούς.  Αναλογικά  οι 
συντελεστές,  ,  ∂Ploss/∂Pk και  ∂Qloss/∂Pk,  μπορεί  να  οριστούν  για  τη  μεταφορά  της 
άεργου. Η παραπάνω τροφοδοσία ισχύος θα απορροφηθεί σε ένα ή παραπάνω  PV-
ζυγούς ή σε κάποιο από τα παράλληλα στοιχεία λόγω της αλλαγής στις τάσεις των 
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ζυγών.  Οι  συντελεστές  που  αντιστοιχούν  στη  μεταφορά  πραγματικής  και  άεργης 
ισχύος από ένα ζυγό είναι γενικά θετικοί αν υπάρχει περίσσεια πραγματικής ή άεργου 
ισχύος στη περιοχή του ζυγού και αντίστροφα.

Έχοντας  υπολογίσει  τους  συντελεστές  σε  δεδομένο  σημείο  λειτουργίας,  οι 
πραγματικές και άεργες απώλειες  ισχύος μπορούν να υπολογιστούν στις  (3.20)  και 
(3.21).  Ο παράγοντας,  κ,  είναι  κοντά  στο 0.5 λόγω της τετραγωνικής  μορφής της 
καμπύλης  απωλειών,  αλλά  για  να  βεβαιωθεί  ότι  οι  συνεισφορές  από  όλους  τους 
καταναλωτές και οι παραγωγοί προστίθενται στις συνολικές απώλειες που εξαρτώνται 
από  το  φορτίο,  μπορεί  ο  παράγοντας  να  τροποποιηθεί.

Ένας  τρόπος  βελτίωσης  της  ακρίβειας  του  εκτιμώμενων  απωλειών  είναι  η 
εκτέλεση μίας αναγωγής Taylor της (3.3) περιλαμβάνοντας και τον δεύτερο όρο. Αυτό 
σημαίνει ότι η Εσσιανή μήτρα με δεύτερη παράγωγο των απωλειών έχοντας υπόψη τη 
γωνία τάσης και των μεγεθών πρέπει να υπολογίζεται.

3.2.2 Αναλογικός Καταμερισμός Απωλειών
Οι αρχές της ανίχνευσης ροής πρωτοπαρουσιάστηκαν από τον Bialek το 1996. 

Οι μέθοδοι που βασίζονται στις αρχές προτάθηκαν από άλλους ερευνητές σε διάφορες 
δημοσιεύσεις.  Η βασική ιδέα του αναλογικού καταμερισμού είναι ότι  η εισροή σε 
ζυγό ενός δικτύου διανέμεται αναλογικά μεταξύ των εκροών του ίδιου ζυγού. Στο 
σχήμα 3-3 φαίνεται ένα παράδειγμα ενός κόμβου με τρεις εισροές και δύο εκροές. Η 
συνολική  ροή ισχύος  έξω από τον  κόμβο  των 100  MW η οποία είναι  ίδια  με  τη 
συνολική ροή ισχύος στον κόμβο.

Σχήμα 3-3: Η αρχή του αναλογικού καταμερισμού. Τα νούμερα υποδεικνύουν τη ροή ισχύος σε MW.

Σύμφωνα με την αρχή του αναλογικού καταμερισμού τα 40MW που ρέουν 
στη γραμμή i-m μακριά από το ζυγό-i περιέχει 40*40/100=16MW από τη γραμμή j-i, 
35*40/100=14MW από  τη  γραμμή  k-i και  25*40/100=10MW από  τη  γραμμή  l-i. 
Αναλογικά φαίνεται ότι τα 40MW στη γραμμή j-i περιέχουν 60*40/100=24MW προς 
τη γραμμή n-i και 40*40/100=16MW προς το ζυγό m. 
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Οι απώλειες στις μεμονωμένες γραμμές μπορεί να διαμοιραστούν μεταξύ των 
γεννητριών ή των φορτίων που είναι υπεύθυνες γι αυτές. Ο καταμερισμός μπορεί να 
βασιστεί είτε στη σχετική ροή ισχύος είτε στο τετράγωνο της ροής ισχύος. Για την 
εύρεση  των  ροών  σε  μεγαλύτερα  συστήματα,  ένα  σύνολο  κανονικοποιημένων 
αλγορίθμων χρειάζεται.

3.3 Στατιστικός εντοπισμός των απωλειών
Στην  προηγούμενη  ενότητα  δείχθηκε  πως  μπορούν  οι  απώλειες  ενός 

συστήματος να υπολογιστούν με ακρίβεια βάσει των δεδομένων που έχουμε γι αυτό 
και της κατάστασης του. Σε περιπτώσεις όπου έχουμε μεγάλα πακέτα δεδομένων για 
το σύστημα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στατιστικοί μέθοδοι για το διαχωρισμό των 
αιτιών των πραγματικών και άεργων απωλειών μεταξύ τους και για την πρόβλεψη 
μελλοντικών  απωλειών.  Στην ενότητα  αυτή αναφέρονται  δύο μέθοδοι  στατιστικής 
ανάλυσης, η ανάλυση παλινδρόμησης, και η ανάλυση της διακύμανσης.

3.3.1 Ανάλυση παλινδρόμησης
Η  ιδέα  της  γραμμικής  ανάλυσης  παλινδρόμησης  είναι  η  αναπαράσταση 

γραμμικού  συνδυασμού  ενός  συνόλου  μεταβλητών.  Γενικά  το  πρόβλημα  της 
γραμμικής  παλινδρόμησης  μπορεί  να  εστιαστεί  στην  (3.22).  To y είναι  διάνυσμα 
στήλης με ένα δείγμα της εκτιμώμενης ποσότητας ανά είσοδο, το Χ είναι πίνακας με 
μία γραμμή για κάθε παρατήρηση και μία στήλη για κάθε παράμετρο εισόδου, το Β 
είναι  διάνυσμα στήλης  με ένα συντελεστή  ανά παράμετρο εισόδου,  και  το  l είναι 
ταυτοτικό διάνυσμα στήλης με ίδιο μέγεθος με το y.

y = b0 l + b1 x1 + b2 x2 +…+ bk xk = Χ * Β                         (3.22)

Υπάρχουν τυποποιημένοι αλγόριθμοι για τον υπολογισμό του διανύσματος με τους 
συντελεστές  το οποίο μας οδηγεί  σε μικρότερη τετραγωνική απόκλιση μεταξύ της 
μετρήσιμης και  εκτιμώμενης  εξόδου.  Είναι  σημαντική όμως η γνώση της βασικής 
δομής του προβλήματος για την επιλογή μιας ομάδας παραμέτρων που θα παρέχουν 
επαρκή και όχι μειωμένη πληροφορία.

Η βάση για το στατιστικό μοντέλο είναι η σχέση  (3.12). υποθέτοντας ότι η 
τάση στο ζυγό αναφοράς παραμένει σχετικά σταθερή, η  (3.23) μπορεί να θεωρηθεί 
επίσης σταθερή. Για αυτό αναμένεται το b0 στην (3.22) όταν χρησιμοποιείται για την 
εκτίμηση σύνθετων απωλειών του συστήματος θα πλησιάζει τη σχέση (3.23).

Sloss-shunt = Vsl (Z11
-1)* Vsl

*       (3.22)

Οι εξαρτημένες  από το φορτίο απώλειες  στην  (3.24) εξαρτώνται  από τις  σύνθετες 
τροφοδοσίες ρευμάτων των παραγωγών και καταναλωτών.

Sloss-series = IH ZI I          (3.24)

Για να είναι η τελευταία σχέση συμβατή με τη σχέση (3.22), ο πίνακας εμπεδήσεων 
πρέπει να απομονωθεί. Η (3.24) επαναδιατυπώνεται όπως φαίνεται στην (3.25) όπου 
το Ν είναι ο αριθμός των ζυγών που τροφοδοτούνται με ρεύμα. 

Αν  το  σύστημα  δεν  περιέχει  μετασχηματιστές  μετατόπισης  φάσης,  ο  πίνακας 
εμπεδήσεων θα είναι συμμετρικός [45]. Αυτό συνεπάγεται ότι οι όροι που εξαρτώνται 
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και από τους στην σχέση  (3.25) θα περιλαμβάνονται μόνο μία φορά όπως φαίνεται 
στην (3.26).

για να υπάρξει ταυτοποίηση μεταξύ του μοντέλου αυτού και του συστήματος πρέπει 
να περιληφθεί ο τελευταίος όρος της σχέσης (3.12). που σημαίνει πως οι παράμετροι 
εισόδου που αντιστοιχούν στην παραγωγή του ρεύματος και της τάσης στο σημείο 
αναφοράς πρέπει να προστεθούν στο διάνυσμα με τις εισόδους στην (3.27).

Περιλαμβάνοντας  όλους  τους  όρους  που  αναφέρθηκα  παραπάνω  στις 
παραμέτρους εισόδου οδηγούμαστε στην έκφραση (3.28). Tο μέγεθος του Β είναι 

B = 1 + 0.5 * Ν * (Ν+1) + 2 * Ν

 Αν  δεν  υπάρχουν  στο  σύστημα  μπαταρίες  με  διακοπτόμενους  πυκνωτές  και 
μετασχηματιστές με μεταβατικούς διακόπτες τότε το μοντέλο που περιγράφεται από 
την (3.28) δίνει πλήρη περιγραφή των απωλειών. Αυτό σημαίνει ότι αν το Sloss και το 
Χ είναι  ακριβώς  γνωστά,  για  ένα  μεγάλο  αριθμό  δειγμάτων,  και  οι  μεταβλητές 
εισόδου  δεν  είναι  γραμμικά  εξαρτημένες  ή  σταθερές,  η  ανάλυση  θα  δώσει  το 
διάνυσμα Β στη σχέση (3.28).

Αν οι εισαγωγές ρεύματος δεν είναι γνωστές, μπορούν να προσεγγιστούν από 
την (3.14), ή υποθέτοντας ότι η τάση έχει μέγεθος 1pu και γωνία 0 σε ολόκληρο το 
σύστημα που είναι ισοδύναμο με την εισαγωγή κλίσης των σύνθετων συνεισφορών 
ισχύος. Ένα πρόβλημα της ανάλυσης αυτής είναι ότι οι τροφοδοσίες των ρευμάτων 
έχουν υψηλή συσχέτιση μεταξύ τους. Για παράδειγμα αιολικά πάρκα εγκαταστημένα 
σε κοντινές  αποστάσεις.  Αυτό το πρόβλημα ονομάζεται πολυσυγγραμμικότητα και 
μπορεί  να  οδηγήσει  σε  μεγάλη  διακύμανση  των  εκτιμώμενων  συντελεστών  όταν 
αναλύονται διαφορετικά δείγματα. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να ξεπεραστεί μερικώς 
εφαρμόζοντας τεχνικές, που μπορούν να μειώσουν τη διακύμανση .
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3.3.1.1 Συνάθροιση των πηγών ρεύματος

Σε  πραγματικά  συστήματα  διανομής,  υπάρχει  συνήθως  μεγάλος  αριθμός 
καταναλωτών  και  μονάδων  παραγωγής.  Στην  περίπτωση  που  εξετάζαμε  ένα 
πραγματικό  σύστημα  θα  έπρεπε  να  έχουμε  γνώση  χιλιάδων  στοιχείων  για  να 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την (3.28). Γι αυτό είναι σωστό να ομαδοποιήσουμε 
κάποιες πηγές και να υποθέσουμε ότι λειτουργούν ως μία πηγή, συνδεδεμένη σε ένα 
εικονικό κόμβο. Η ομαδοποίηση παρόμοιων στοιχείων μειώνει επίσης το πρόβλημα 
της πολυσυγγραμμικότητας.

Υποθέτοντας  ότι  οι  τροφοδοσίες  ρεύματος  μπορούν  να  εκφραστούν  ως 
γραμμικός  συνδυασμός  μειωμένου  αριθμού  ομαδοποιημένων  ρευμάτων  όπως στην 
(3.29), οι απώλειες που εξαρτώνται από το φορτίο μπορούν να υπολογιστούν ακριβώς 
από τις σχέσεις (3.30) και (3.31).

Το ΚΙ είναι πίνακας μετασχηματισμού με αριθμό γραμμών που αντιστοιχούν στον 
αριθμό των ομαδοποιημένων ρευμάτων.

Μια προσέγγιση είναι ο προσδιορισμός του αθροιστικού ρεύματος για κάθε 
τροφοδότη με βάση το άθροισμα όλων των φορτίων των τροφοδοτών και ενός ακόμα 
αθροισμένου  ρεύματος  με  βάση  το  άθροισμα  όλων  των  μονάδων παραγωγής  των 
τροφοδοτών. Συχνά, μόνο η ολική ισχύς των φορτίων ενός τροφοδότη είναι γνωστή. 
Για την εκτίμηση λοιπόν του ρεύματος πρέπει πρώτα να υποθέσουμε μία τάση. Σαν 
πρώτη  προσέγγιση  οι  τάσεις  στο  σημείο  σύνδεσης  των  τροφοδοτών  μπορούν  να 
χρησιμοποιηθούν  σαν  βάση   για  τον  υπολογισμό  του  ρεύματος  στους  εικονικούς 
κόμβους.

3.3.2 Ανάλυση της συνδιακύμανσης

Ο μειωμένος πίνακας εμπεδήσεων, δείχνει πως οι διαφορετικές συμπαραγωγές 
των ρευμάτων  επηρεάζουν τις  απώλειες.  Η συνεισφορά τους  στις  μέσες  απώλειες 
εξαρτάται  από  το  συγχρονισμό  μεταξύ  της  δραστηριότητας  διαφορετικών 
καταναλωτών  και  παραγωγών.  Μέτρο  του  συγχρονισμού  δίνεται  από  το  πίνακα 
συνδιακύμανσης.  Ο πίνακας τυχαίου διανύσματος ορίζεται στην  (3.22),  όπου το Ε 
δηλώνει  τις  αναμενόμενες  τιμές.  Γίνεται  γενίκευση  της  θεωρίας  για  να 
συμπεριληφθούν σύνθετα τυχαία διανύσματα.

Από την  (3.32) η αναμενόμενη τιμή του διανύσματος μπορεί να εκφραστεί από τη 
σχέση (3.33).
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Για να γίνει χρήση της (3.33) για την εκτίμηση της μέσης τιμής των απωλειών 
σε  ένα  σύστημα  με  βάση  τη  μέση  τιμή  και  τη  συνδιακύμανση  των  ρευμάτων 
τροφοδοσίας  φέρνουμε  την  (3.25) στη  μορφή  (3.34),  όπου  το [.•] δηλώνει 
πολλαπλασιασμό μητρών, και το l είναι διάνυσμα στήλη με αριθμό στηλών ίσο με τον 
αριθμό των ζυγών ρεύματος. Το Ι είναι διάνυσμα στήλη των σύνθετων τροφοδοσιών 
ρεύματος σε διαφορετικούς ζυγούς. Κάθε ρεύμα θεωρείται ως στοχαστική μεταβλητή 
με μέση τιμή και διακύμανση.

Εισάγοντας την αναμενόμενη τιμή της κλίσης του προϊόντος εξόδου του διανύσματος 
ρεύματος με τον εαυτό της,(3,35), στην (3.34) παίρνουμε την (3.36)

Η σχέση (3.36) δείχνει πως οι συνέπειες των μέσων τιμών των τροφοδοσιών 
ρεύματος  στις  απώλειες  μπορούν  να  διαχωριστούν  από  τις  συνέπειες  της 
συνδιακύμανσης μεταξύ των τροφοδοσιών ρεύματος στις απώλειες. Ο σύνθετος όρος 
της  (3.31) θεωρείται μέρος των απωλειών που σχετίζεται με τις μέσες ροές ισχύος. 
αφού αν η τάση στο ζυγό αναφοράς είναι σχεδόν σταθερή, αυτός ο όρος εξαρτάται 
από  τα  μέσα  ρεύματα.  Πριν  το  πολλαπλασιασμό  με  τα  ταυτοτικά  διανύσματα  οι 
αναμενόμενες απώλειες σχηματίζουν ένα πίνακα Ν επί Ν στοιχείων. Το πραγματικό 
κομμάτι  των  διαγώνιων  στοιχείων  είναι  πάντοτε  θετικό.  Αυτό  σημαίνει  ότι 
οποιαδήποτε ροή πραγματικής ή άεργου ισχύος στο σύστημα θα προκαλέσει απώλειες 
πραγματικής  ισχύος.  τα  μη  διαγώνια  στοιχεία  μπορούν  να  είναι  είτε  θετικά  είτε 
αρνητικά, ανάλογα μα τη φόρτωση του δικτύου. Το πραγματικό μέρος του όρου που 
περιέχει τις μέσες τιμές αλλάζει πολύ δύσκολα. Η μέση τιμή της παραγωγής ή της 
κατανάλωσης σε μεγάλες περιόδους δίνεται από την πραγματική εκμετάλλευση της 
ενέργεια. Η μέση τιμή της άεργου μπορεί να αλλάξει, για παράδειγμα εγκαθιστώντας 
η  αφαιρώντας  ένα  πυκνωτή  ή  αλλάζοντας  το  συντελεστή  ισχύος  μιας  σύγχρονης 
μηχανής. Τα μη διαγώνια στοιχεία περιγράφουν το συγχρονισμό των διακυμάνσεων 
διαφορετικών  πηγών ρευμάτων.  Τυπικά  η  πληροφορία  που  περιέχεται  στο  πίνακα 
συνδιακυμάνσεων  αναπαριστάται  με  ένα  παράγοντα  σύμπτωσης  ή  με  συντελεστές 
Velander [43].  Ο  συγχρονισμός  μεταξύ  διαφορετικών  φορτίων  και  παραγωγών 
προκαλείται  από  διάφορα  φαινόμενα  σε  διαφορετικές  χρονικές  περιόδους 
περιλαμβανομένων  ωριαίες,  ημερήσιες,  εβδομαδιαίες  και  εποχιακές  διακυμάνσεις. 
Επομένως μία εκτίμηση των μέσων τιμών και των συνδιακυμάνσεων ισχύουν μόνο 
για τη χρονική περίοδο που πάρθηκαν οι μετρήσεις. 

Ο πίνακας που προέρχεται από το πίνακα συνδιακυμάνσεων και το μειωμένο 
πίνακα  εμπεδήσεων  δίνει  μία  ένδειξη  για  το  που  μπορούν  να  υπάρξουν 
εξοικονομήσεις  ενέργειας,  για  παράδειγμα,  αλλάζοντας  το μοτίβο  παραγωγής ενός 
HPP για να ταιριάζει καλύτερα με το μοτίβο του φορτίου μιας ομάδας καταναλωτών 
στην γύρω περιοχή. Ο πίνακας εμπεδήσεων μπορεί να μην είναι σταθερός κατά τη 
διάρκεια όλης της περιόδου. Για παράδειγμα, οι υπό φορτίο μεταβατικοί διακόπτες 
μετασχηματιστών αλλάζουν συνεχώς.  Αν οι αλλαγές είναι  σχετικά  μικρές,  η μέση 
τιμή  του  πίνακα  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί.  Διαφορετικά  η  ανάλυση  μπορεί  να 
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πραγματοποιηθεί  για  χρονικές  περιόδους  όπου  στο  δίκτυο  έχουμε  διαφορετικές 
ρυθμίσεις.  Αν  δεν  γνωρίζουμε  το  μειωμένο  πίνακα  εμπεδήσεων  για  το  σύστημα, 
μπορεί να εκτιμηθεί με την ανάλυση παλινδρόμησης που αναφέρθηκε νωρίτερα.

3.3.3 Η επίδραση της ροής άεργου ισχύος

Οι  απώλειες  που  εξαρτώνται  από  το  ρεύμα  μπορούν  να  διαχωριστούν  σε 
συνεισφορές από την μεταφορά πραγματικής ισχύος, τη μεταφορά άεργου ισχύος και 
από  ένα  συνδυαστικό  φαινόμενο  αυτών  των  δύο.  Η  εξίσωση  (3.37) δείχνει  το 
διαχωρισμό  της  τροφοδοσίας  ρεύματος  σε  ένα  μέρος  που  αντιστοιχεί  στις 
τροφοδοσίες  πραγματικής  ισχύος  και  ένα  μέρος  που  αντιστοιχεί  στις  τροφοδοσίες 
άεργου  ισχύος.  Οι  αλλαγές  στην  τάση  που  προκαλούνται  από  τις  τροφοδοσίες 
ρεύματος δεν λαμβάνονται υπόψη.

Εισάγοντας την (3.37) στην (3.34) παίρνουμε την (3.39).

Οι  τρεις  όροι  στην  (3.39) αναπαριστούν  την  συμβολή  από  τις  τροφοδοσίες 
πραγματικής ισχύος, τις τροφοδοσίες άεργου και του φαινομένου που προκαλείται και 
από  τις  δύο.  Αφού  η  μεταφορά  πραγματικής  ισχύος  συνήθως  αντιμετωπίζεται  ως 
κύριο  αντικείμενο,  οι  συνέπειες  και  από  τις  δύο  μπορεί  να  θεωρηθεί  μέρος  των 
απωλειών, της άεργου ισχύος.

3.4 Συμπεράσματα

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν διάφοροι μέθοδοι για τον υπολογισμό και 
τον εντοπισμό των απωλειών στο σύστημα.

Οι  δύο  υπάρχοντες  αλγόριθμοι  για  τον  εντοπισμό  απωλειών  είναι  οι 
αλγόριθμοι:  αναλογικού  καταμερισμού  (ανίχνευση  ροής)  και  οριακού  εντοπισμού 
απωλειών.  Η κύρια  διαφορά τους  είναι  ότι  ο  δεύτερος  υποθέτει  την ύπαρξη ενός 
ζυγού αναφοράς στο σύστημα, το οποίο δεν συμβαίνει στον αλγόριθμο αναλογικού 
καταμερισμού.  Καταλήξαμε  στο  συμπέρασμα  ότι  ο  πρώτος  είναι  κατάλληλος  για 
μεγαλύτερα  διασυνδεδεμένα  συστήματα  μεταφοράς,  ενώ  ο  δεύτερος  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί  για  συστήματα  διανομής  όπου  η  σύνδεση  τους  με  το  σύστημα 
μεταφοράς αποτελεί κατάλληλη επιλογή σημείου αναφοράς. Το κύριο πλεονέκτημα 
του  αλγόριθμου  οριακού  εντοπισμού  είναι  πως  η  τιμολόγηση  δίνει  στους 
συμμετέχοντες κίνητρα να προσαρμόσουν την παραγωγή και την κατανάλωση έτσι 
ώστε το σύστημα να λειτουργεί με ελάχιστες απώλειες. Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι 
ότι  ο  υπολογισμός  των  οριακών  απωλειών  είναι  χαρακτηριστικό  διαθέσιμο  στα 
περισσότερα εμπορικά εργαλεία προσομοίωσης.

Επίσης παρουσιάστηκε μία νέα μέθοδος για τον εντοπισμό των απωλειών. Η 
μέθοδος καθιστά εφικτή την αναγνώριση των αποτελεσμάτων αλληλεπίδρασης των 
συμμετεχόντων. Η μέθοδος μπορεί επίσης να διαχωρίσει τις απώλειες σε ένα μέρος 
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που εξαρτάται από τη μέση παραγωγή/κατανάλωση και ένα μέρος το οποίο εξαρτάται 
από τη συνδιακύμανση, για παράδειγμα μεταξύ διαφορετικών φορτίων παραγωγής. Οι 
απώλειες που προκύπτουν από τη συνδιακύμανση των ροών αναπαριστούν τη μέγιστη 
δυνατή  εξοικονόμηση  που  μπορεί  να  επιτευχθεί  αλλάζοντας  τα  μοτίβα 
παραγωγής/κατανάλωσης χωρίς να διαφοροποιηθούν οι μέσες ροές. Όπως και στην 
μέθοδο οριακού εντοπισμού έτσι και τώρα απαιτείται ορισμός ενός ζυγού αναφοράς, 
το οποίο δεν αποτελεί πρόβλημα για συστήματα διανομής. Η μέθοδος τροφοδοσίας 
ρευμάτων  χρησιμοποιείται  επίσης  για  τη  μορφοποίηση  προβλήματος  γραμμικής 
παλινδρόμησης για τον εντοπισμό των απωλειών με αυστηρά μαθηματικό τρόπο. Αν 
και είναι πιο απλό να χρησιμοποιηθεί η τροφοδοσία πραγματικής και η άεργου ισχύος 
απ’  ότι  η  μέθοδος  με  τα  ρεύματα,  στην  ανάλυση  που  έγινε  φάνηκαν  από  ποιες 
προσεγγίσεις εξαρτάται αυτή η προσέγγιση .
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Κεφάλαιο 4
Eυστάθεια δικτύων διανομής με 

κατανεμημένη παραγωγή
Σε ένα  AC σύστημα ισχύος, είναι αναγκαίο οι τιμές της συχνότητας και της 

τάσης να βρίσκονται συνέχεια κοντά στις ονομαστικές τιμές. Συνήθως, ο έλεγχος της 
τάσης και της συχνότητας επιτυγχάνεται από μεγάλους θερμικούς ή υδροηλεκτρικούς 
σταθμούς.  Για  παράδειγμα,  στο  σύστημα  ισχύος  της  δυτικής  Δανίας  υπάρχουν 
τουλάχιστον τρεις τέτοιοι σταθμοί σε λειτουργία και ένας σε ετοιμότητα συνδεδεμένοι 
στο δίκτυο των 150 kV ώστε να διασφαλίζεται η ευστάθεια του συστήματος. Διάφορα 
εγχειρίδια ασχολούνται  με την ευστάθεια του συστήματος ισχύος.  Τα προβλήματα 
ευστάθειας κατηγοριοποιούνται βάσει τριών κριτηρίων. Πρώτον γίνεται διαχωρισμός 
μεταξύ της ευστάθειας γωνίας και ευστάθειας τάσης. Η ευστάθεια γωνίας προκαλείται 
από έλλειψη συγχρονισμού μεταξύ σύγχρονων γεννητριών  και η ευστάθεια τάσης 
από έλλειψη άεργου ισχύος σε περιοχές με απαίτηση υψηλού φορτίου. Δεύτερον, τα 
προβλήματα ευστάθειας διαχωρίζονται σε αυτά που έχουν μακροπρόθεσμες και αυτά 
που έχουν βραχυπρόθεσμες συνέπειες. Τρίτον, σε μη γραμμικά συστήματα, υπάρχουν 
τρεις  τρόποι με τους οποίους προκύπτει  αστάθεια:  έλλειψη ευσταθούς  ισορροπίας, 
έλλειψη έλξης σε ευσταθή ισορροπία και έλλειψη απόσβεσης.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 μεγάλος αριθμός ανεμογεννητριών 
τύπου Δανίας με επαγωγικές  γεννήτριες  βραχυκυκλωμένου κλωβού (Squirrel Cage 
Induction Generator,  SCIG) συνδεδεμένες απευθείας στο δίκτυο τοποθετήθηκαν στο 
σύστημα της Δανίας. Για την αποφυγή ακούσιας εμφάνισης φαινομένων απομόνωσης 
και μεγάλης έλλειψης αέργου ισχύος ύστερα από κάποιο σφάλμα στο δίκτυο, αυτές οι 
ανεμογεννήτριες ήταν προγραμματισμένες να αποσυνδέονται όταν επικρατούσαν μη 
φυσιολογικές  συνθήκες  στο  δίκτυο.  Καθώς  η  διείσδυση  των  ανεμογεννητριών 
αυξανόταν,  η  παραγωγή  αιολικής  ενέργειας  κατά  περιόδους  αποτελούσε  μεγάλο 
μέρος  της  συνολικής  παραγωγής  στην  περιοχή.  Αν  ένα  μεγάλο  κομμάτι  από  τα 
αιολικά  πάρκα  αποσυνδεόταν  από  το  σύστημα  μετά  από  ένα  βραχυκύκλωμα  στο 
σύστημα μεταφοράς,  το φορτίο που καλυπτόταν από αυτά πριν το σφάλμα πρέπει 
τώρα  να  καλυφθεί  από  την  παραγωγή  των  θερμικών  σταθμών.  Γι  αυτό  το  λόγο 
υπάρχει  ένας  κώδικας  δικτύου  για  τις  ανεμογεννήτριες,  που  απαιτεί  οι 
ανεμογεννήτριες να παραμένουν συνδεδεμένες στο δίκτυο μετά από ένα τριφασικό 
βραχυκύκλωμα στο σύστημα μεταφοράς. Παρόλα αυτά εάν ένας μεγάλος αριθμός από 
ανεμογεννήτριες με SCIGs παραμείνουν συνδεδεμένες κατά τη διάρκεια κ μετά από 
ένα  σφάλμα  τότε  υπάρχει  το  ρίσκο  ενός  βραχυπρόθεσμου  προβλήματος  στην 
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ευστάθεια τάσης λόγω της κατανάλωσης αέργου ισχύος από της γεννήτριες (Speed 
Stability). Η προσφορά του Vladislav Akhmatov ήταν μεγάλη στην κατανόηση αυτού 
καθώς και άλλων προβλημάτων που σχετίζονται με την ευστάθεια των συστημάτων 
ισχύος στα οποία υπάρχει  υψηλή διείσδυση αιολικής ενέργειας.  Η ικανότητα  μίας 
ανεμογεννήτριας  να  παραμένει  συνδεδεμένη  κατά  τη  διάρκεια  κ  μετά  από  μια 
διαταραχή στο δίκτυο αναφέρεται ως Ικανότητα Αδιάλειπτης Λειτουργίας (Fault Ride 
Through Capability).

Για τις σταθεράς ταχύτητας ανεμογεννήτριες η παροδική ευστάθεια μπορεί να 
βελτιωθεί με ελάττωση της ταχύτητας των πτερυγίων, έτσι μειώνεται η παρεχόμενη 
ισχύς όταν το σφάλμα εντοπίζεται. Για ανεμογεννήτριες με κυμαινόμενη ταχύτητα το 
κύριο πρόβλημα είναι ότι τα βραχυκυκλώματα προκαλούν μεγάλα παροδικά ρεύματα 
στο κύκλωμα του ρότορα. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η απενεργοποίηση του 
μετατροπέα του δρομέα και η γείωση του πλευρών του με μια εξωτερική αντίσταση 
(Crowbar Operation).  Για  ανεμογεννήτρια  με  πλήρους  κλίμακας  μετατροπέα  το 
σημαντικό είναι η διατήρηση μιας  DC τάσης κατά τη διάρκεια και μετά το σφάλμα 
και  η  αποφυγή  ενεργοποίησης  του  μετατροπέα  λόγω  του  υπερρεύματους  στους 
ημιαγωγούς.  Αυτό  το  πρόβλημα  σχετίζεται  σημαντικά  με  την  κατάλληλη  επιλογή 
σχήματος  ελέγχου.  Ακόμη  δεν  είναι  σαφές  πως  οι  κανόνες  θα  πρέπει  να 
διαμορφωθούν, σε σχέση με τη συμπεριφορά των ανεμογεννητριών που συνδέονται 
στα συστήματα, έτσι ώστε να υποδεικνύουν τους κατάλληλους χειρισμούς ώστε να 
διασφαλίζεται η προστασία των εξοπλισμών των δικτύων διανομής.

Στους θερμικούς σταθμούς συνεχίζει να υπάρχει το ρίσκο απωλειών ενέργειας 
μετά  από  βραχυκύκλωμα.  Για  την  αποφυγή  ασύγχρονης  επανασύνδεσης  πολλοί 
μικρότεροι  θερμικοί  σταθμοί είναι  εξοπλισμένοι  με σύγχρονους ηλεκτρονόμους,  οι 
οποίοι αποσυνδέουν τις μονάδες αν η θετική ακολουθία της τάσης πέσει κάτω από ένα 
συγκεκριμένο όριο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μεγάλου αριθμού μονάδων 
σε περίπτωση σφάλματος στο σύστημα μετάδοσης.

Ακριβείς  προσομοιώσεις συστημάτων ισχύος, που περιλαμβάνουν διαφόρων 
ειδών ανεμογεννήτριες, μπορούν γίνουν με αρκετά εμπορικά εργαλεία προσομοίωσης 
όπως  τα  PSCAD®,  SIMPOW®,  PSS/E®  and  PowerFactory®.  Μια  λεπτομερής 
προσομοίωση μπορεί να υποδείξει κάποια προβλήματα σε ένα συγκεκριμένο δίκτυο, 
όμως για την επιλογή της κατάλληλης λύσης είναι σημαντική η γνώση της φύσης του 
προβλήματος.

Το  αντικείμενο  αυτού  του  κεφαλαίου  είναι  η  ποιοτική  περιγραφή  της 
επίδρασης  της  τοπολογίας  του  δικτύου  στις  παραμέτρου  του  και  την  επιρροή 
διάφορων  παραμέτρων  του  δικτύου  στην  ευστάθεια  του  δικτύου  διανομής  με 
κατανεμημένες γεννήτριες.

4.1 Ισοδύναμο Thevenin και ισχύς βραχυκυκλώματος
Έχει  αποδειχθεί  ότι  η  ευστάθεια  ταχύτητας  μιας  ανεμογεννήτριας  ή  ενός 

αιολικού πάρκου με SCIGs μπορεί να αξιολογηθεί αναλύοντας τις στατικές καμπύλες 
ροπής μίας αθροισμένης γεννήτριας συνδεδεμένη σε ένα ισοδύναμο δίκτυο Thevenin. 
Αυτή  η  θεωρία  θα  χρησιμοποιηθεί  εδώ για  να  αξιολογηθεί  η  επίδραση  αιολικών 
πάρκων συνδεδεμένα σε διαφορετικά σημεία στο δίκτυο διανομής.

Η ιδέα πίσω από την παρουσίαση ενώ ισοδύναμου δικτύου  Thevenin είναι η 
αντιμετώπιση  των  γεννητριών,  των  μονάδων  αντιστάθμισης  και  των  φορτίων  ως 
πηγές τάσης, πηγές ρεύματος, ή εμπεδήσεων. Λόγω της μη γραμμικής συμπεριφοράς 
των στοιχείων, η γραμμικοποίηση  είναι έγκυρη μόνο για μικρές αποκλίσεις από το 
στατικό σημείο ή μεγάλες αποκλίσεις μικρής διάρκειας. Αυτή είναι η προσέγγιση που 
χρησιμοποιείται  από  τα  πιο  πολλά  εργαλεία  προσομοίωσης  για  τον  στατικό 
υπολογισμό των ρευμάτων βραχυκύκλωσης.
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Το PowerFactory® προσφέρει δύο τρόπους για τον υπολογισμό των ρευμάτων 
βραχυκυκλώματος βασισμένους στην ανάλυση στατικής κατάστασης. Η πιο ακριβής 
μέθοδος,  Πλήρης  Μέθοδος,  βασίζεται  στον  αλγόριθμο  της  υπέρθεσης.  Αρχικά 
εφαρμόζεται προσφαλματικός υπολογισμός της ροής φορτίου για να βρεθούν τάσεις 
στους ζυγούς, ρεύματα στους κλάδους κλπ. Στη συνέχεια γίνεται υπολογισμός όπου 
όλες  οι  πηγές  τάσεις  είναι  βραχυκυκλωμένες  και  όλες  οι  προσφαλματικές  τάσεις, 
μετατοπισμένες κατά 180 μοίρες, εισάγονται στο σημείο βραχυκυκλώματος μετά τη 
εμπέδηση βραχυκυκλώματος. Τα ρεύματα βραχυκυκλώματος στο σύστημα μπορούν 
να υπολογιστούν ως το άθροισμα των ρευμάτων στους δύο παραπάνω υπολογισμούς. 
Μόλις  λυθεί  το  πρόβλημα  της  μη  γραμμικής  ροής  φορτίου  για  μία  δεδομένη 
προσφαλματική κατάσταση, οι υπολογισμοί βραχυκυκλώματος σε ένα αριθμό ζυγών 
στο  σύστημα  μπορούν  να  γίνουν  χρησιμοποιώντας  μόνο  απλούς  γραμμικούς 
υπολογισμούς.

Μια σύγχρονη μηχανή μπορεί  να παρουσιαστεί  ως συνεχής  τάση μετά την 
άεργη αντίδραση για τον υπολογισμό των ρευμάτων κατά τις πρώτες AC περιόδους ή 
με συνεχή τάση μετά την άεργη αντίδραση για τον υπολογισμό των ρευμάτων σε 
εύρος χρόνου μιας μικρής μεταβλητής χρόνου. Ένας μετατροπέας πηγής τάσης όπως 
ένας STATCOM μπορεί  να  αντικατασταθεί  είτε  ως  πηγή  τάσης  είτε  ως  πηγή 
ρεύματος, όπου το ρεύμα ή η τάση ισούται με την προσφαλματική τιμή. Ένα  SVC 
αντικαθίσταται  με  την  προσφαλματική  τιμή  του  φανταστικού  μέρους  της 
αγωγιμότητας.

Σε ένα σύστημα σε λειτουργία μπορούν να γίνουν όλοι οι υπολογισμοί από 
μετρήσεις  από  φυσιολογικά  εμφανιζόμενα  φαινόμενα  κατά  τη  λειτουργία  του 
συστήματος.

Με κάποιες  τροποποιήσεις,  το ισοδύναμο  Thevenin σε ένα ζυγό μπορεί  να 
υπολογιστεί από τις σχέσεις  (3.5)  και  (3.10). Στην (3.5) υποθέτουμε ότι το σύστημα 
έχει  μόνο  μία  πηγή  τάσης  στο  ζυγό  αναφοράς.  Όταν  ασχολούμαστε  με 
βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα που συνδέονται με βραχυκυκλώματα,  η πεπλεγμένη 
ροή των γεννητριών αποτελούν επίσης πηγές τάσης που θεωρούνται  σταθερές για 
μικρό χρονικό διάστημα. Γι αυτό ο ζυγός αναφοράς πρέπει να αντικατασταθεί με ένα 
διάνυσμα από σταθερές τάσεις στους ζυγούς όπως φαίνεται στην (4.1). Σε ένα τυπικό 
δίκτυο διανομής με  μια ανατροφοδότηση από ένα σύστημα μεταφοράς,  μπορεί  να 
εισαχθεί ένας εικονικός ζυγός αναφοράς, πίσω από την εμπέδηση βραχυκυκλώματος 
στο  σημείο  σύνδεσης  του  συστήματος  διανομής,  ως  ένας  από  τους  κόμβους  με 
σταθερή  τάση.  Ο  κόμβος  όπου  πρέπει  να  υπολογιστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα 
Thevenin πρέπει να περιλαμβάνεται στους κόμβους με συνεχές ρεύμα.

Οι τάσεις στους ζυγούς σταθερού ρεύματος δίνονται από τη σχέση (4.2), όπου 
ΖΙ και Κ21 δίνονται από τις σχέσεις (3.8) και (3.10)

Η εμπέδηση  Thevenin στον ζυγό  n δίνεται από το  n-οστό διαγώνιο στοιχείο 
του μειωμένου πίνακα εμπεδήσεων (4.3).

Η τάση Thevenin στον n-οστό υπολογίζεται θέτοντας το ρεύμα του ζυγού στο 
μηδέν στη σχέση (4.2) και διατηρώντας ίδιες όλες τις άλλες τάσεις και ρεύματα έτσι 
έχουμε την (4.4)
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Τόσο το  πλάτος  όσο και  η  γωνία σε σχέση με  ένα πλαίσιο αναφοράς των 
πηγών  ρεύματος  και  τάσεων  πρέπει  να  είναι  γνωστά.  Αυτά  μπορούν  να  βρεθούν 
χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο αλγόριθμο ροής φορτίου. Καθορίζοντας την ισχύ 
βραχυκυκλώματος, Ssc, ως το γινόμενο  του σφαλματικού σφαλματικού ρεύματος και 
της ονομαστικής τάσης απ’ όπου προκύπτει η έκφραση  (4.5) όπου το * δηλώνει το 
συζυγή μιγαδικό.

4.2 Ανεμογεννήτριες τύπου Δανίας
Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται σύντομα μερικά από τα προβλήματα που 

σχετίζονται με αυτού του είδους ανεμογεννήτριες.
4.2.1  Επίδραση των παραμέτρων δικτύου στην ευστάθεια 
ανεμογεννητριών με SCIGs

Για τις ανεμογεννήτριες τύπου Δανίας αποτελεί μεγάλο πρόβλημα η υπέρβαση 
της  καθορισμένης  ταχύτητας  κατά  τη  διάρκεια  σφαλμάτων.  Όταν η  ταχύτητα  του 
ρότορα γίνεται πολύ μεγάλη η ηλεκτρική ροπή της μηχανής είναι μικρότερη από τη 
μηχανική  ροπή  του  ρότορα  συνεπώς  δεν  οδεύουμε  προς  ένα  σταθερό  ισοδύναμο 
σημείο. Σε αυτή την ενότητα φαίνεται , εν συντομία, πως οι παράμετροι Thevenin του 
δικτύου  επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά επαγωγικής γεννήτριας. Στο  σχήμα 4-1 Α 
παρουσιάζεται ένα ισοδύναμο κύκλωμα μιας επαγωγικής μηχανής συνδεδεμένης στο 
δίκτυο το οποίο παρουσιάζεται με μία ισοδύναμη Thevenin τάση και εμπέδηση.

Για ανάλυση στατικής κατάστασης είναι προτιμότερο να γίνει μετατροπή του 
Τ-ισοδύναμου σε ένα νέο ισοδύναμο κύκλωμα  Thevenin, όπως το βλέπουμε από το 
κύκλωμα του ρότορα, όπως φαίνεται στο σχήμα 4-1Β.

Η  εμπέδηση και  τάση  Thevenin από το  εικονικό  διάκενο  δίνονται  από τις 
παρακάτω σχέσεις.

Σχήμα 4-1: ισοδύναμα κυκλώματα για τον υπολογισμό της συμπεριφοράς σε στατική κατάσταση μίας 
επαγωγικής μηχανής.
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Η στατική ροπή στο διάκενο ανά μονάδα (pu) είναι ίση με τη μηχανική ισχύ 
μείον τις απώλειες από την αντίσταση του ρότορα, διαιρούμενη με τη συχνότητα του 
στάτη. Θεωρείται θετική όταν η μηχανή λειτουργεί ως γεννήτρια.

Η  ολίσθηση,  για  την  οποία  η  ροπή  διακένου  γίνεται  μέγιστη  βρίσκεται 
παραγωγίζοντας την (4.8) και φαίνεται στη σχέση:

 Εισάγοντας την (4.9) στην (4.8) προκύπτει η μέγιστη ροπή στο διάκενο:

Όταν  η  αντίσταση  Thevenin είναι  μη  μηδενική,  η  μέγιστη  ροπή  είναι 
μεγαλύτερη όταν η μηχανή λειτουργεί ως γεννήτρια από τη ροπή όταν λειτούργει σαν 
κινητήρας. Η διαφορά προκύπτει από το τελευταίο όρο μέσα στην παρένθεση στην 
(4.10), ο οποίος δεν προκύπτει για λειτουργία κινητήρα.

Η ροπή είναι ανάλογη του τετραγώνου της τάσης Thevenin και παρόμοια με 
το αντίστροφο της εμπέδησης Thevenin συν τη διαρροή επαγωγικής αντίστασης του 
ρότορα.

Στο σχήμα 4-2  φαίνονται οι καμπύλες ροπής-ταχύτητας ρότορα σε επαγωγική 
γεννήτρια με ένα μετασχηματιστή ο οποίος ορίζεται από τα μεγέθη που φαίνονται 
στον παρακάτω πίνακα. Εισάγεται στην πλευρά χαμηλής τάσης του μετασχηματιστή 
ένας πυκνωτής αντιστάθμισης 1MVar ο οποίος αντιστοιχεί περίπου στην κατανάλωση 
άεργου ισχύος  υπό πλήρες  φορτίο.  Οι  αναλογίες  βραχυκυκλώματος  SCR και  X/R 
προσδιορίζονται στην πλευρά υψηλής τάσης του μετασχηματιστή.

Vp [kV] Vs [kV] Sn 
[MVA]

ex [%] er [%] i0 [%] P0-Loss [kW]

10.5 0.96 2.0 6.7 1 0.8 0

Vp [kV] Sn [MVA] Rs [pu] Xs [pu] Xm [pu] Xr [pu] Rr [pu]

0,96 2.3 0.01 0.125 4.0 0.125 0.01

Hgen Hrotor Kstiff 

[pu/rad]
Kdamp

0.5s 3.5s 0.48 0.0033

Πίνακας4-1: Στοιχεία μετασχηματιστή και ανεμογεννητριών που χρησιμοποιούνται στα παραδείγματα
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Σχήμα 4-2: Καμπύλες ροπής μίας επαγωγικής γεννήτριας με μετασχηματιστή. Η βασική υπόθεση έχει 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  SCR=10,  X/R=5,  Qcap=1  MVar,  Vth=1  p.u..  Oι τρεις άλλες καμπύλες 
δείχνουν τα αποτελέσματα διακυμάνσεων από τη βασική υπόθεση. Σε μερικές περιπτώσεις η τάση στο 
στάτη  είναι έξω από τα κανονικά επίπεδα.

4.2.1.1  Μηχανικό μοντέλο

Η ευελιξία του διαφορικού μίας ανεμογεννήτριας επηρεάζει τη συμπεριφορά 
της κατά τη διάρκεια και μετά την εμφάνιση σφάλματος. Ο πιο κοινός τρόπος για την 
αναπαράσταση  της  ευελιξίας  μιας  ανεμογεννήτριας  φαίνεται  στο  σχήμα  4-3.  Ο 
ρότορας  της  ανεμογεννήτριας  και  αυτός  της  μηχανής  αναπαριστούνται  από  δύο 
συνδεδεμένες περιστρεφόμενες μάζες με κάποια ακαμψία και απόσβεση μεταξύ τους. 
Η  απόσβεση  και  η  ακαμψία  μπορούν  να  συγχρονιστούν  βάσει  μιας  υποθετικής 
ιδιοσυχνότητας και απόσβεσης των διακυμάνσεων του διαφορικού. 
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Η κίνηση του συστήματος περιγράφεται από τις παρακάτω τέσσερις εξισώσεις:

Η συνολική δυναμική των δύο περιστρεφόμενων μαζών μπορεί να εκφραστεί 
με το ισοδύναμο ή τη συνολική ταχύτητα δρομέα στην  (4.15) και της ισοδύναμης 
σταθεράς  αδράνειας  στην  (4.16) που πληρούν τη  διαφορική  εξίσωση στην  (4.17). 
Εναλλακτικά,  η ισοδύναμη ταχύτητα θα μπορούσε να βασίζεται στη συνολική της 
κινητική  ενέργεια  και  όχι  τη  συνολική  δυναμική,  αλλά  για  σταθερής  ταχύτητας 
ανεμογεννήτρια, η διαφορά είναι μάλλον μικρή.

Ο  χρόνος  που  απαιτείται  πριν  η  ισοδύναμη  ταχύτητα  δρομέα  υπερβεί  το 
σημείο στο  Σχήμα 4-2,  όπου η ηλεκτρική ροπή είναι μικρότερη από τη μηχανική 
ροπή μπορεί χονδρικά να εκτιμηθεί από την (4.18).

Για παράδειγμα,  μία ανεμογεννήτρια με συνολική σταθερά αδράνειας  4sec. 
Με  αναλογία  βραχυκυκλώματος  SCR=5  και  αναλογία  Χ/R=5,  όπως  στη 
διακεκομμένη γραμμή στο  σχήμα 4-2 A,  η  διαφορά μεταξύ της  ταχύτητα δρομέα 
στην ονομαστική παραγωγή ισχύος και τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δρομέα 
είναι περίπου 0,03 p.u.. Υποθέτοντας ότι η ροπή από τον άνεμο είναι 1 pu και ότι η 
ηλεκτρική ροπή πέδησης κατά τη διάρκεια του σφάλματος είναι 0, ο μέγιστος χρόνος 
εκκαθάρισης του σφάλματος, σύμφωνα με την  (4.18) είναι 0,03 · 2 · 4 = 0.24 sec. 
Αυτό  αποτελεί,  ωστόσο,  μια  μάλλον  αισιόδοξη  εκτίμηση,  δεδομένου  ότι  παίρνει 
κάποιο χρόνο στη ροή να ανακτηθεί μετά από την εκκαθάριση του σφάλματος και 
επειδή  η  ταλάντωση  η  οποία  προκλήθηκε  στον  άξονα  σε  συνδυασμό  με  τα  μη 
γραμμικά χαρακτηριστικά της ροπής καταλήγει σε μια χαμηλότερη ροπή πέδησης.
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4.2.2   Επίδραση ανεμογεννητριών τύπου Δανίας στις παραμέτρους 
δικτύου

Η παρουσία των άμεσα συνδεδεμένων στο δίκτυο ανεμογεννητριών επηρεάζει 
τις παραμέτρους Thevenin του δικτύου στην περιοχή. Κατά τον  υπολογισμό ενός 
βραχυκυκλώματος,  για  παράδειγμα  με  PowerFactory®,  μια  επαγωγική  μηχανή 
συνήθως  αντικαθίσταται  από  σταθερή  τάση  πίσω  από  μια  παροδική  επαγωγική 
αντίσταση, που δίνεται από  (4.19),  και η αντίσταση στάτη όπως απεικονίζεται στο 
σχήμα 4-4 Α. Η τάση αντιπροσωπεύει την ηλεκτρεγερτική δύναμη που αντιστοιχεί 
στη  πεπλεγμένη  ροή στον κλωβό  του  δρομέα.  Αυτό σημαίνει  ότι  η  γεννήτρια  θα 
προμηθεύει  άεργο ρεύμα στο δίκτυο κατά τη διάρκεια ενός βραχυκυκλώματος  και 
έτσι θα στηριχθεί η τάση του δικτύου. Η ροή του δρομέα, ωστόσο, θα αποσβένει με 
μία χρονική σταθερά η οποία είναι συγκρίσιμη με την υπομεταβατική σταθερά χρόνου 
μιας  σύγχρονης  μηχανής.  Κατά τη διάρκεια  μιας  σοβαρής  πτώσης τάσης,  η  ροπή 
αδράνειας της γεννήτριας είναι σημαντικά μειωμένη, γεγονός που προκαλεί αύξηση 
στην ταχύτητα του δρομέα. Όταν γίνει η εκκαθάριση σφάλματος, ο δρομέας πρέπει να 
υποχωρήσει στην ονομαστική του ταχύτητά. Οι επιπτώσεις επί του δικτύου μετά το 
σφάλμα  είναι  δυνατόν  σε  κάποιο  βαθμό  να  αναλυθούν  με  τη  μελέτη  στατικής 
κατάστασης του ισοδύναμου κυκλώματος που παρουσιάζεται στο σχήμα 4-4 Β, όπου 
η  ισοδύναμη  αντίσταση  δρομέα  δίνεται  από  τη  φυσική  εμπέδηση  του  δρομέα 
διαιρούμενη με την ολίσθηση που φαίνεται στο (4.21).

Σχήμα 4-4: Ισοδύναμα κυκλώματα ενός SCIG όπως φαίνεται από το στάτη. Α: μεταβατικό μοντέλο, Β: 
στατικό μοντέλο.

Κατά  την  αξιολόγηση  της  αντοχής  ενός  δυνητικού  σημείου  σύνδεσης  μιας 
ανεμογεννήτριας,  η  επίδραση  από  γειτονικές  ανεμογεννήτριες  συνδεδεμένες  στο 
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δίκτυο  θα  πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη.  Εάν  γίνει  κάποιος  πρότυπος  υπολογισμός 
βραχυκυκλώματος,  οι  άλλες  ανεμογεννήτριες  θα  συμβάλουν  στη  ισχύ 
βραχυκυκλώματος, με αποτέλεσμα το δίκτυο να φαίνεται πως έχει μεγαλύτερη αντοχή 
από  το  δίκτυο  χωρίς  τις  ανεμογεννήτριες.  Εάν  ο  στόχος  είναι  να  υπολογισθεί  το 
πραγματικό  ρεύμα  βραχυκύκλωσης  στο  σημείο  σύνδεσης  στις  πρώτες  περιόδους, 
αυτή είναι μια έγκυρη προσέγγιση. Οι άλλες ανεμογεννήτριες θα συμβάλλουν επίσης 
στην μείωση του μεγέθους της πτώσης τάσης που προκλήθηκε από το βραχυκύκλωμα 
στο σύστημα μεταφοράς. Όταν η τάση επιστρέψει, οι γειτονικές ανεμογεννήτριες θα 
κάνουν το δίκτυο να φαίνεται λιγότερο ισχυρό στο σημείο σύνδεσης, δεδομένου ότι 
θα καταναλώσουν άεργο ισχύ. Για ένα αιολικό πάρκο, η συνήθης προσέγγιση είναι η 
ομαδοποίηση των ανεμογεννητριών και των μετασχηματιστών και η σύγκριση της 
ισχύς βραχυκυκλώματος του δικτύου χωρίς το αιολικό πάρκο στην ονομαστική ισχύ 
του  αιολικού  πάρκου.  Για  ένα  σύστημα  διανομής  με  αρκετές  ανεμογεννήτριες 
συνδεδεμένες  σε  διαφορετικές  τοποθεσίες,  οι  αμοιβαίες  συζεύξεις  μεταξύ  των 
ανεμογεννητριών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Μία πολύ απλή προσέγγιση είναι 
να  υποθέσουμε  ότι  όλες  οι  ανεμογεννήτριες  τύπου  Δανίας είναι  διαβαθμισμένες 
εκδόσεις  του ίδιου τύπου ανεμογεννήτριας,  ώστε να λειτουργούν με την ίδια ισχύ 
εξόδου,  ώστε  να  συμπεριφέρονται  κατά  τον  ίδιο  τρόπο  όταν  εκτίθεται  σε  μια 
συγκεκριμένη διαταραχή στο δίκτυο και ότι η γωνία τάσης στα σημεία σύνδεσής τους 
είναι παρόμοια.  Με αυτές τις  υποθέσεις,  η ισοδύναμη εμπέδηση  Thevenin για μία 
δεδομένη ανεμογεννήτρια μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση  (4.22). Η ιδέα είναι 
ότι  οι  αμοιβαίες  εμπεδήσεις  προστίθενται  σύμφωνα  με  την  αιολική  ενέργεια  που 
διέρχεται από αυτές.

Στο  σχήμα  που  φαίνεται  παρακάτω  δίνεται  το  απλοποιημένο  ισοδύναμο  δύο 
ανεμογεννητριών συνδεδεμένες σε ισχυρό δίκτυο μέσω μίας κοινής γραμμής.

Σχήμα 4-5: Ισοδύναμο κύκλωμα ενός συστήματος με δύο ανεμογεννήτριες.

Η ισοδύναμη εμπέδηση Thevenin της WT1 υπολογίζεται από την (4.23) σύμφωνα με 
την (4.22).
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Αν οι ZBD και ZCD είναι πολύ μικρές σε σύγκριση με ZAD και οι δύο ανεμογεννήτριες 
έχουν  το  ίδιο  μέγεθος,  η  ισχύς  βραχυκυκλώματος,  για  καθεμία  από  τις 
ανεμογεννήτριες, είναι το μισό της πραγματικής ισχύoς βραχυκυκλώματος στα σημεία 
σύνδεσης τους. Αυτό ισοδυναμεί με την εισαγωγή μιας ισοδύναμης συγκεντρωτικής 
ανεμογεννήτριας, διατηρώντας όμως τις αρχικές παραμέτρους δικτύου. Από την άλλη 
πλευρά,  αν η  ZAD είναι  πολύ μικρή,  θα υπάρχει  μικρή σύζευξη  μεταξύ των δύο 
ανεμογεννητριών. Αν η αναλογία Χ/R της ZAD είναι διαφορετική από αυτή της ZBD, η 
προκύπτουσα αναλογία Χ/R στο ζυγό B θα αλλάξει επίσης λόγω της παρουσίας της 
WT 2.

4.2.2.1 Παράδειγμα

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η ισοδύναμη ισχύς βραχυκυκλώματος δίνει 
μόνο ένα καλό υπολογισμό της αντοχής του δικτύου σε ένα συγκεκριμένο σημείο 
σύνδεσης. Ακολουθεί ένα παράδειγμα:

Το  σχήμα 4-6  φαίνεται το δίκτυο. Οι παράμετροι των ανεμογεννητριών και 
των μετασχηματιστών τους φαίνεται στον πίνακα 4.1. Στην πρώτη σειρά φαίνονται τα 
στοιχεία  των  μετασχηματιστών  και  στη  δεύτερη  και  τρίτη  τα  στοιχεία  των 
ανεμογεννητριών.

Η βασική υπόθεση για τη διερεύνηση είναι το μικρό αιολικό πάρκο, WT2, το 
οποίο συγκρίνει δύο ανεμογεννήτριες των 2MW. Διερευνάται επίσης το αποτέλεσμα 
της σύνδεσης αιολικού πάρκου με τέσσερις  ανεμογεννήτριες  των 2  MW είτε στον 
ζυγό 3 είτε στο ζυγό 4.

Σχήμα 4-6:  Παράδειγμα δικτύου για την επίδειξη της επιρροής  γειτονικών ανεμογεννητριών στην 
ευστάθεια τάσης.
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Η εμπέδηση του εξωτερικού δικτύου δεν υπολογίζεται. Οι εμπεδήσεις  Thevenin των 
ζυγών 2-6 φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Η  ισχύς  βραχυκυκλώματος   στο  ζυγό  2  υπολογίζεται  από  την  σχέση  (4.5) αφού 
αγνοήσουμε  όλες  τις  ανεμογεννήτριες.  Υποθέτοντας  ότι  η  τάση  Thevenin είναι 
περίπου 1pu  η ισχύς βραχυκυκλώματος δίνεται από την (4.24).

Όταν το αιολικό πάρκο στον ζυγό 3 συνδεθεί, πρέπει να λάβουμε υπόψη και 
την αμοιβαία επαγωγή των ζυγών 2 και 3. Έτσι παίρνουμε την σχέση (4.25). Οι ζυγοί 
2 και 3 μοιράζονται μόνο το δίκτυο των 60kV και τον μετασχηματιστή 150/60kV. 
Οπότε η αμοιβαία επαγωγή έχει μεγαλύτερη X/R αναλογία από τις αυτεπαγωγές των 
δύο ζυγών. Η ισχύς βραχυκυκλώματος στο ζυγό 2 μειώθηκε κατά 1.6 φορές και η 
εγκατεστημένη αιολική ενέργεια αυξήθηκε 3 φορές.

Αν το δεύτερο αιολικό πάρκο τοποθετηθεί στο ζυγό 4 και όχι στο ζυγό 3, τα 
δύο πάρκα τώρα θα μοιράζονται τον μετασχηματιστή 60/10kV και μεγαλύτερο μέρος 
του  δικτύου  των  60kV.  Η  ισοδύναμη  ισχύς  βραχυκυκλώματος  για  αυτήν  την 
περίπτωση δίνεται στη σχέση (4.26). Η ισοδύναμη αναλογία X/R αυξήθηκε περαιτέρω 
εφόσον ένας επιπλέον μετασχηματιστής παρεμβάλλεται των δύο πάρκων. Σε αυτή την 
περίπτωση  η  ισχύς  βραχυκυκλώματος  μειώθηκε  κατά  2.75  φορές  ενώ  η 
εγκατεστημένη  ενέργεια  παρέμεινε  όπως  στην  προηγούμενη  περίπτωση  3  φορές 
μεγαλύτερη.

Στο  σχήμα 4-7 φαίνονται  τα  αποτελέσματα  πέντε  προσομοιώσεων  σφαλμάτων  σε 
RMS στο  PowerFactory® όταν συμβαίνει ένα τριφασικό βραχυκύκλωμα, διάρκειας 
100  ms  στο  ζυγό  1.  Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  οι  ανεμογεννήτριες  παράγουν  την 
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ονομαστική τους ισχύ και είναι πλήρως αντισταθμισμένες πριν συμβεί το σφάλμα. 
Περίπτωση Α δείχνει μια προσομοίωση αναφοράς όπου μόνο το WT2 είναι ενεργό. 
Περίπτωση Β δείχνει μια προσομοίωση όπου και τα δύο WT2 και WT3 είναι ενεργά. 
Η πτώση τάσης της περίπτωσης Β δεν είναι τόσο βαθιά όσο και στην περίπτωση Α, 
δεδομένου  ότι  και  οι  δύο  ανεμογεννήτριες  συμβάλλουν  με  άεργο  ισχύ  κατά  τη 
διάρκεια του σφάλματος. Μετά την εκκαθάριση του σφάλματος, η τάση επιστρέφει 
γρηγορότερα στην περίπτωση Α από ό, τι στην περίπτωση Β, δεδομένου ότι και οι 
δυο  ανεμογεννήτριες  καταναλώνουν  άεργο  ισχύ  κατά  την  περίοδο  αυτή.  Στην 
περίπτωση Γ, η Line_2_5 έχει ανοίξει, και ο μετασχηματιστής, που ισοδυναμεί με 
WT3,  με  ισχύς  βραχυκυκλώματος,  όπως  ορίζεται  στην  (4.25) έχει  ενεργοποιηθεί. 
Επομένως,  το  WT2  προσομοιώνεται  μόνο  του  με  την  αντίστοιχη  αντίσταση  του 
δικτύου. Μπορεί να διαπιστωθεί ότι η καμπύλη Β και Γ είναι παρόμοιες, ειδικά στην 
αρχή.  Κατά τη διάρκεια  του βραχυκυκλώματος,  είναι  ευκολότερο για  το WT2 να 
κρατήσει την τάση, όταν η αντίσταση είναι υψηλότερη, και μετά από το σφάλμα η 
μεγαλύτερη αντίσταση καθυστερεί την ανάκαμψη της τάσης. Στις περιπτώσεις Δ και 
Ε έχουμε τις ίδιες προσομοιώσεις με τις περιπτώσεις Β και Γ μόνο που αντί για το 
πάρκο  WT3 έχουμε το  WT4. Κατά τα πρώτα 0,5 δευτερόλεπτα μετά το σφάλμα οι 
δύο προσομοιώσεις δίνουν παρόμοια αποτελέσματα, αλλά μετά από αυτό το σημείο 
υπάρχει  κάποια απόκλιση μεταξύ των δύο καμπυλών.  Ο λόγος είναι  ότι  ο  χρόνος 
εκκαθάρισης σφάλματος των 100 ms είναι κοντά στην κρίσιμο χρόνο εκκαθάρισης 
σφάλματος για αυτό το σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι όταν το σφάλμα καθαρίζεται και 
έχει επιστρέψει η ροή της μηχανής, υπάρχει πολύ μικρή διαφορά μεταξύ ηλεκτρικής 
και μηχανικής ροπής. Αυτό σημαίνει ότι η πορεία των μεταβλητών κατάστασης είναι 
πολύ  ευαίσθητη,  ακόμη  και  σε  μικρές  αλλαγές  των  παραμέτρων.  Με  ένα  χρόνο 
εκκαθάρισης  σφάλματος  των  75  ms,  οι  δύο  καμπύλες  δύσκολα  μπορούν  να 
διακριθούν.

Σχήμα 4-7: Δυναμική προσομοίωση σφάλματος στο ζυγό 1 του σχήματος 4-6.
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4.2.2.2 Αποτελέσματα

Αποδείχτηκε ότι η επίδραση των γειτονικών ανεμογεννητριών  τύπου Δανίας 
μπορεί  σε  κάποιο  βαθμό  να  εκτιμηθεί  χρησιμοποιώντας  ισοδύναμη  αντίσταση 
Thevenin,  όπου  οι  αμοιβαίες  σύνθετες  αντιστάσεις  μεταξύ  των  διαφόρων 
ανεμογεννητριών έχουν προστεθεί σύμφωνα με την κίνηση. Εάν οι ανεμογεννήτριες 
έχουν  σημαντικά  διαφορετικές  παραμέτρους  ή  σύνθετες  αντιστάσεις  τους  είναι 
σημαντικά  διαφορετικές,  η  υπόθεση  ότι  οι  ανεμογεννήτριες  θα  συμπεριφέρονται 
παρόμοια κατά τη διάρκεια και μετά από ένα σφάλμα δεν ισχύει. Η μέθοδος, όμως, 
παρέχει μια ένδειξη για την ικανότητα ενός δεδομένου σημείου σύνδεσης.

4.3 Επίδραση θερμικών σταθμών

Το μεγαλύτερο μέρος  των  HPP είναι  κινητήρες  φυσικού αερίου και 
σύγχρονες γεννήτριες. Οι περισσότερες από τις σύγχρονες γεννήτριες που οδηγούνται 
από  παλινδρομικούς  κινητήρες  είναι   γεννήτριες  με  έκτυπους  πόλους.  Το  μεγάλο 
πρόβλημα  ευστάθειας  που  σχετίζεται  με  σύγχρονες  μηχανές  είναι  απώλεια 
συγχρονισμού,  ευστάθεια  γωνίας.  Εδώ θα διερευνηθεί  η επίδραση από τους  HPPs 
σχετικά με τη σταθερότητα των ανεμογεννητριών.

4.3.1 Γενική θεωρία

Στο  σχήμα 4-8 δίνεται  ένα  απλοποιημένο ισοδύναμο κύκλωμα ενός  δρομέα,  μιας 
σύγχρονης  μηχανής,  όπου  οι  ηλεκτρεγερτικές  δυνάμεις  της  πεπλεγμένης  ροής 
αναπαριστούνται ως πηγές τάσης. Το E είναι η ηλεκτρεγερτική δύναμη της ροής που 
προκαλείται  από  την  τάση  διέγερσης  ,  το  Ε΄  αποτελεί  την  πεπλεγμένη  ροή  που 
παγιδεύεται από το στρεφόμενο δρομέα και το  Ε΄΄ είναι η ηλεκτρεγερτική δύναμη 
από  τη  ροή  που  παγιδεύεται  από  την  απόσβεση.  Για  μία  σύγχρονη  μηχανή  με 
έκτυπους πόλους, οι εμπεδήσεις στους άξονες d- και q-δεν είναι ίσες μεταξύ τους, και 
μόνο  η  q-  συνιστώσα  της  Ε’ μπορεί  να  θεωρηθεί  σταθερή,  δεδομένου  ότι  δεν 
υπάρχουν  εικονικές  περιελίξεις  στον  πυρήνα  σιδήρου  κάθετες  προς  το  πεδίο  για 
παγιδεύουν τη πεπλεγμένη ροή.

Σχήμα 4-8: Απλοποιημένο ισοδύναμο κύκλωμα συμμετρικής σύγχρονης γεννήτριας.

Η  ηλεκτρική  ισχύς  στην  έξοδο  μίας  συμμετρικής  σύγχρονης  γεννήτριας 
(υπερτροφοδοτούμενης  γεννήτριας)  συνδεδεμένη  σε  ένα  ζυγό σταθερής  τάσης,  V, 
κατά τη διάρκεια ενός μεταβατικού φαινομένου μπορεί να εκτιμηθεί από τη σχέση 
(4.27).
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Για σύγχρονη γεννήτρια με έκτυπους πόλους και για υπερτροφοδοτούμενη γεννήτρια 
αναλογιζόμενοι την ασυμμετρία του δρομέα, η  (4.28) δίνει καλύτερη εκτίμηση της 
ισχύος. Η σχέση αυτή χρησιμοποιεί μόνο το μέρος της ηλεκτρεγερτικής δύναμης που 
υπάρχει στον  q-άξονα, όμως περιέχει  ένα όρο με τη λεγόμενη ροπή αντίδρασης ή 
οποία δεν εξαρτάται από τη διέγερση του δρομέα.

Η σχέση  (4.27) μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να λάβουμε μία καλή 
εκτίμηση  της  μεταβατικής  συμπεριφοράς  μιας  σύγχρονης  γεννήτριας  με  έκτυπους 
πόλους, εφόσον αγνοήσουμε την ροπή αντίδρασης θα ακυρωθεί κατά κάποιο τρόπο 
από την Ε΄ και όχι από την Εq΄.

Οι περισσότερες από τις μικρότερες HPP μονάδες στο σύστημα διανομής της 
Δανίας περιλαμβάνουν αργά περιστρεφόμενους κινητήρες με σύγχρονες γεννήτριες 
με έκτυπους πόλους. Για λεπτομερείς αναλύσεις ευστάθειας στις οποίες συμμετέχουν 
τέτοιες  γεννήτριες,  είναι  βολική  η  χρήση  ενός  εργαλείου  προσομοίωσης  για  το 
σύστημα  ισχύος  το  οποίο  να  υπολογίζει  τον  κορεσμό,  τη  διέγερση  κλπ  του 
συστήματος.  Ο  σκοπός  αυτού  του  κεφαλαίου  είναι  να  δώσει  μια  γενικότερη 
κατανόηση της επίδρασης των μονάδων HPP στη σταθερότητα άλλων μονάδων.

Εάν  συμβεί  ένα  τριφασικό  βραχυκύκλωμα  στο  στάτη  σύγχρονης  μηχανής 
χωρίς φορτίο, η κύρια συχνότητα του ρεύματος μπορεί να εκτιμηθεί από τη σχέση 
(4.29) όπου  ο  πρώτος  όρος  δηλώνει  το  στατικό  σφαλματικό  ρεύμα  υπό  την 
προϋπόθεση ότι η τάση διέγερσης είναι σταθερή, ο δεύτερος όρος εκφράζει το ρεύμα 
το  οποίο  θα  εξαλειφθεί  σύμφωνα  με  τον  όρο  td΄,  μεταβατική  σταθερά  χρόνου 
βραχυκυκλώματος, η οποία συνήθως είναι από 0.5 έως 3 δευτερόλεπτα. Ο τελευταίος 
όρος  περιγράφει  ένα  ρεύμα  το  οποίο  αποσβένει  σύμφωνα  με  την  υπομεταβατική 
σταθερά  χρόνου  td΄΄ η  οποία  βρίσκεται  τυπικά  ανάμεσα  στις  τιμές  0.02  και  0.05 
δευτερόλεπτα. Τέλος θα υπάρχει μια DC συνιστώσα ή οποία θα φθίνει με την πάροδο 
του χρόνου.

Αν το βραχυκύκλωμα συμβεί σε κάποια απόσταση από το στάτη τότε αλλάζει 
το μέγεθος του ρεύματος αλλά και οι ισοδύναμες σταθερές χρόνου.

4.3.2 Επίδραση σύγχρονης μηχανής στις παραμέτρους Thevenin

Χρησιμοποιώντας την παραδοχή μιας σταθερής πεπλεγμένης ροής, η επίδραση μιας 
σύγχρονης  γεννήτριας  στην  σύνθετη  αντίσταση  Thevenin  και  στην  τάση  σε  ένα 
συγκεκριμένο σημείο σύνδεσης μπορεί να εκτιμηθεί με την προσθήκη μιας εικονικής 
πηγής τάσης πίσω από μια μεταβατική ή υπομεταβατική αντίδραση στις εξισώσεις 
δικτύου  (4.1) έως  (4.4).  Πρόκειται  για  την  ίδια  προσέγγιση  με  εκείνη  που  θα 
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χρησιμοποιηθεί  για  την  αξιολόγηση  της  επίδρασης  ενός  STATCOM ή ενός  SVC 
αργότερα  στην  ενότητα  4.4.  Υπάρχουν,  ωστόσο,  ορισμένες  θεμελιώδεις  διαφορές 
μεταξύ συσκευών όπως τα SVCs και τα STATCOMS και μια σύγχρονη γεννήτρια. 
Πρώτον, η σύγχρονη γεννήτρια είναι συνδεδεμένη σε κινητήρια μονάδα που επιτρέπει 
στη γεννήτρια να παρέχει πραγματική ισχύ κατά τη διάρκεια βραχυκυκλώματος. Σε 
περιπτώσεις όπου η παραγωγή πριν από το σφάλμα ήταν αρκετά υψηλή, η μηχανική 
ενέργεια από την κινητήρια μηχανή θα επιτάχυνε το δρομέα, και θα άλλαζε τη γωνία 
της  τάσης  Thevenin  σε  σχέση  με  το  υπόλοιπο  δίκτυο.  Δεύτερον,  το  τύλιγμα 
απόσβεσης θα συμπεριφερθεί  σαν μια γεννήτρια  επαγωγής.  Κατά τη διάρκεια  του 
βραχυκυκλώματος, ο απομαγνητισμός των τυλιγμάτων απόσβεσης θα προκαλέσει τη 
γεννήτρια  να  συνεισφέρει  ρεύμα  αντίδρασης.  Αλλά  μετά  την  εκκαθάριση  του 
σφάλματος,  η  μαγνήτιση  του  τυλίγματος  απόσβεσης  θα  προκαλέσει  επιπλέον 
κατανάλωση αέργου ισχύος.

4.3.2.1 Παράδειγμα

Για  να  φανεί  ποια  είναι  η  επίδραση  της  σύγχρονης  γεννήτριας  στις 
παραμέτρους Thevenin σε ένα σημείο σύνδεσης και επομένως και στην ευστάθεια της 
επαγωγικής γεννήτριας, δίνεται ένα νέο παράδειγμα παρόμοιο με αυτό της ενότητας 
4.2.2.1.  Το  αιολικό  πάρκο  των  4MW,  με  τις  δύο  ανεμογεννήτριες,  στο  ζυγό  2 
παραμένει ως έχει, το αιολικό πάρκο στο ζυγό 4, το οποίο μοιράζεται το δίκτυο των 
10kVμε το ζυγό 2, αντικαθίσταται από ένα  HPP που περιλαμβάνει δύο γεννήτριες 
έκτυπων  πόλων  των  4MW με  στοιχεία  που  φαίνονται  στον  παρακάτω  πίνακα.  Η 
κινητήρια μηχανή αντικαταστήθηκε από μία σταθερή ισχύ εισόδου, και έχει γίνει μια 
εκτίμηση για τη σταθερή τάση διέγερσης.

Vn [kV] Sn [MVA] cos(φ) Xd [pu] Xq [pu] Xd΄ [pu] Xq΄ [pu]

10.5 4.855 0.8 1.5 0.75 0.256 0.53

Xd΄΄ [pu] Xq΄΄ [pu] Td΄΄[pu
]

Tq΄΄[pu] Rs [pu] H [s]

0.168 0.184 0.03 0.03 0.0504 2

Πίνακας 4-2: Στοιχεία HPP

Στις  σχέσεις  (4.30)-(4.32) υπολογίζεται  η  AC τάση στο  ζυγό 2  όπου  είναι 
συνδεδεμένο το αιολικό πάρκο, σύμφωνα με τη σχέση (4.2). Στην (4.30) η σύγχρονη 
μηχανή αντικαθιστάται από συνεχή τάση πίσω από τη σύγχρονη αντίδραση του  d-
άξονα.  Η  σύνθετη  αντίσταση  είναι  σε  ανά  μονάδα  με  βάση  τα  100MVA.  Η 
αναπαράσταση  αυτή  δείχνει  πόσο  πρέπει  να  αλλάξει  η  διέγερση  της  σύγχρονης 
μηχανής για να επιβάλει μία δεδομένη μεταβολή της τάσης στο σημείο σύνδεσης του 
πάρκου. Με τη μεταβατική αναπαράσταση στην (4.31) η ισοδύναμη αντίσταση και η 
αναλογία  X/R μειώθηκαν,  ενώ η επίδραση της σύγχρονης μηχανής στην τάση του 
ζυγού  2  αυξήθηκε.  Στο  υπομεταβατικό  ισοδύναμο  στην  σχέση  (4.22)  τα 
αποτελέσματα αυτά είναι ακόμη πιο φανερά.
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Για  τον  έλεγχο  της  υπόθεσης  ότι  η  (4.31) μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  στην 
περιγραφή  του  ισοδύναμου  δικτύου  στο  ζυγό  2  κατά  τη  διάρκεια  και  μετά  από 
σφάλμα, έγινε RMS προσομοίωση ενός σφάλματος με διάρκεια 100ms στο ζυγό 1 με 
το  PowerFactory®.  Έγινε  προσομοίωση  έξι  διαφορετικών  περιπτώσεων.  Η 
πραγματική  ισχύς  από  τους  HPPs ορίστηκε  στα  0,  4  και  8MW.  Σε  όλες  τις 
περιπτώσεις το ρεύμα διέγερσης ήταν τόσο έτσι ώστε η άεργος ισχύς να είναι μηδέν 
σε  στατική  κατάσταση.  Οι  τρεις  περιπτώσεις  προσομοιώθηκαν  με  το  πάρκο 
συνδεδεμένο και να παράγει την ονομαστική ισχύ του και αποσυνδεδεμένο.

Στο  σχήμα 4-9  φαίνεται  η  ισοδύναμη τάση  Thevenin στο  ζυγό 2  υπό την 
προϋπόθεση ότι η αντίσταση Thevenin έχει συνεχώς την τιμή που υπολογίστηκε στη 
σχέση  (4.31).  Η  τάση  υπολογίστηκε  από  τη  σχέση  (4.33).  Το  Ibus2 είναι  η 
προσομοίωση του ρεύματος από την πλευρά της υψηλής τάσης του μετασχηματιστή 
της ανεμογεννήτριας.

Στην  αριστερή  στήλη  του  σχήματος  φαίνονται  τα  αποτελέσματα  των  τριών 
προσομοιώσεων όπου το πάρκο WT2 είναι ενεργό, ενώ στη δεξιά στήλη το αιολικό 
πάρκο  είναι  αποσυνδεδεμένο.  Η  αναπαράσταση  Thevenin στην  (4.31) έχει  νόημα 
μόνο αν η τάση Thevenin με και χωρίς από το WT2 είναι παρόμοιες. Αμέσως μετά το 
βραχυκύκλωμα η τάση Thevenin πέφτει περίπου στο 0,45 έως 0,5pu. Αυτό συνάδει με 
τη σχέση (4.32) που προβλέπει μία τάση Thevenin της τάξης 0,46pu όταν η τάση στο 
ζυγό 1 είναι 0. Κατά τη διάρκεια του βραχυκυκλώματος, όσο το ρεύμα στο τύλιγμα 
απόσβεσης φθίνει, η τάση Thevenin μειώνεται επίσης στο 0,35 έως 0,38 pu τιμή πολύ 
κοντά στην υπομεταβατική τιμή της τάσης Thevenin των 3,37pu από τη σχέση (4.31). 
μετά την εκκαθάριση του βραχυκυκλώματος η τάση επιστρέφει  περίπου στα 0,9pu 
για μηδενική και μέση παραγωγή από τους HPP και στο 0,85 για μεγάλη παραγωγή. Ο 
λόγος για τον οποίο η τάση δεν επιστρέφει στο 1pu είναι γιατί η συνεισφορά από την 
υπομεταβατική  τάση  μειώθηκε  από  0,46pu σε  0,37pu κατά  τη  διάρκεια  του 
βραχυκυκλώματος.  Μετά  το  βραχυκύκλωμα  υπάρχει  διαφορά  0,09pu.  Στην 
περίπτωση της  μεγάλης παραγωγής η γωνία μεταξύ την τάση στο ζυγό 1 και  της 
υπομεταβατικής  τάσης  επίσης  αυξήθηκε  επομένως  δίνει  χαμηλότερη  τάση  στην 
(4.32). Η μόνη σημαντική διαφορά μεταξύ των περιπτώσεων με και χωρίς το  WT2 
είναι  ότι  η  τάση  χρειάζεται  μεγαλύτερο  χρόνο  για  να  επανέλθει,  στη  περίπτωση 
μεγάλης  παραγωγής,  όταν  είναι  συνδεδεμένο  το  WT2  απ’  όταν  αυτό  δεν  είναι 
συνδεδεμένο.
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Σχήμα 4-9:  Ισοδύναμη τάση  Thevenin από το ζυγό2 υπό την προϋπόθεση οι η  Thevenin εμπέδηση 
ανταποκρίνεται στην (4.31).

Η  γωνία  τάσης  είναι  διαφορετική  στις  δύο  στήλες.  Στην  περίπτωση  υψηλής 
παραγωγής ο δρομέας του  HPP επιταχύνει  ταχύτερα όταν είναι  ενεργό το αιολικό 
πάρκο. Στη περίπτωση της μέσης παραγωγής ο δρομέας επιταχύνει ελαφρώς όταν το 
πάρκο είναι ενεργό, ενώ όταν είναι ανενεργό επιβραδύνει λόγω των απωλειών στο 
δίκτυο.  Όταν  η  παραγωγή  είναι  μηδενική  ο  δρομέας  επιβραδύνει  και  στις  δύο 
περιπτώσεις,  όταν  όμως  το  πάρκο  είναι  αποσυνδεδεμένο  η  επιτάχυνση  είναι 
μεγαλύτερη.

Στο σχήμα 4-11 φαίνονται η τάση, η ροπή, η ταχύτητα της γεννήτριας και η 
αθροιστική ταχύτητα των δρομέων του WT2, υπολογισμένα από τη σχέση (4.17).

Εκτός από τις προσομοιώσεις που φαίνονται στο σχήμα 4-9 έγιναν ακόμη δύο: 
μία  στην  οποία  απενεργοποιήθηκε  το  HPP και  μία  όπου  το  HPP και  το  δίκτυο 
αντικαταστήθηκαν από ένα ισοδύναμο μετασχηματιστή.  Η σύνθετη  αντίσταση του 
μετασχηματιστή είναι ίδια με αυτή στη σχέση (4.31) που βασίζεται στην μεταβατική 
αντίδραση της σύγχρονης γεννήτριας. Το βραχυκύκλωμα αντικαταστάθηκε από πηγή 
τάσης στο ζυγό1 η μορφή του φαίνεται στο σχήμα4-10. Η τάση κατά τη διάρκεια του 
βραχυκυκλώματος ορίστηκε στην τιμή της συνεισφοράς της μεταβατικής τάσης από 
τη σύγχρονη γεννήτρια όταν η τάση στο ζυγό1 είναι μηδενική. Εφόσον η άεργος ισχύς 
της σύγχρονης μηχανής είναι μηδέν τότε η Ε΄ είναι σχεδόν 1pu. Η τάση μετά την 
εκκαθάριση  του  βραχυκυκλώματος  ορίζεται  ως  0,91pu.  Η  διαφορά  μεταξύ  της 
προσφαλματικής  τάσης  Thevenin και  αυτής  μετά  το  σφάλμα  υπολογίζεται  ως  η 
διαφορά  μεταξύ  της  υπομεταβατική  και  μεταβατικής  συνεισφοράς  της  σύγχρονης 
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γεννήτριας,  π.χ.  0,46pu –  0.37pu =  0.09pu,  για  να  αντισταθμιστεί  η  μείωση  της 
πεπλεγμένης ροής στο τύλιγμα απόσβεσης κατά τη διάρκεια του σφάλματος.

Σχήμα 4-10:Η μορφή της εικονικής τάσης κατά τη διάρκεια του βραχυκυκλώματος.

Το  σχήμα  4-11  Α δείχνει  την  τάση  στην  πλευρά  χαμηλής  τάσης  του 
αναγωγικού μετασχηματιστή των ανεμογεννητριών. Όταν το  HPP είναι στη μέγιστη 
παραγωγή ακόμη και όταν βρίσκεται  στην περίπτωση της μηδενικής παραγωγής η 
πτώση τάσης είναι μικρότερη από όταν αυτός είναι ανενεργός. Όταν γίνει εκκαθάριση 
του σφάλματος η τάση επανέρχεται περίπου με το ίδιο ρυθμό όταν ο HPP παράγει την 
ονομαστική του ισχύ και όταν είναι ανενεργό.

Το  σχήμα 4-11  C δείχνει  την ηλεκτρική  ροπή του αιολικού πάρκου.  Στην 
περίπτωση χωρίς το  HPP η τάση φθίνει κατά τη διάρκεια του σφάλματος επειδή η 
τάση  Thevenin του  δικτύου  είναι  μηδέν.  Στη  περίπτωση  του  ισοδύναμου 
μετασχηματιστή και  της πηγής  τάσης,  η  ροπή μειώνεται  στα 0,6pu και  μένει  εκεί 
μέχρι να εκκαθαριστεί το σφάλμα. Στις περιπτώσεις οπού το HPP είναι ενεργό η ροπή 
μειώνεται πιο πολύ αμέσως μετά την εμφάνιση του σφάλματος και επανέρχεται κατά 
τη διάρκεια του σφάλματος. Ο λόγος της μεγάλης πτώσης της ροπής είναι η αλλαγή 
της  φάσης  η  οποία  συμβαίνει  όταν  συμβαίνει  βραχυκύκλωμα  όπως  φαίνεται  στο 
σχήμα 4-9  C.  Στην περίπτωση υψηλού  φορτίου   η  γωνία  του φάσορα της  τάσης 
Thevenin από 8.7ο πριν το σφάλμα φτάνει στις 30ο αμέσως μετά από αυτό. Επειδή η 
γωνία της ροής του δρομέα της επαγωγικής γεννήτριας δεν αλλάζει  η ροπή μειώνεται 
μέχρι  η  γωνία  της  ροής  του  δρομέα  προσαρμοστεί  μόνη  της.  Όταν  το  σφάλμα 
καθαριστεί η φάση μειώνεται δραστικά στις περιπτώσεις όπου είναι ενεργό το HPP. 
Αυτό  σε  συνδυασμό  με  την  αυξημένη  ταχύτητα  του  δρομέα  της  γεννήτριας  της 
ανεμογεννήτριας δημιουργεί μία μεγάλη θετική ροπή αμέσως μετά την εκκαθάριση 
του σφάλματος. Η αθροιστική ταχύτητα του δρομέα στο  σχήμα 4-11 D είναι  ένα 
μέτρο  της  συνολικής  μηχανικής  δυναμικής  της  γεννήτριας  και  του  δρομέα  της 
ανεμογεννήτριας. Η προσομοίωση με τον ισοδύναμο μετασχηματιστή και την πηγή 
τάσης προβλέπει περίπου την ίδια ταχύτητα δρομέα, όπως η προσομοίωση όπου ο 
HPP λειτουργεί χωρίς να παράγει. Η ταχύτητα, στην περίπτωση που ο HPP παράγει 
την  ονομαστική  του ισχύ,  είναι  υψηλότερη από αυτήν στην περίπτωση μηδενικής 
παραγωγής, αλλά παραμένει χαμηλότερη από ότι στην περίπτωση όπου το HPP είναι 
εκτός λειτουργίας.
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Σχήμα 4-11:Η κατάσταση του WT2 στο σχήμα 4-6 μετά από βραχυκύκλωμα στο σύστημα μεταφοράς 
με διαφορετικές ρυθμίσεις στο HPP στο ζυγό 4.

Το παράδειγμα αυτό μας έδειξε ότι ένας εγκατεστημένος  HPP επηρεάζει την 
τάση και εμπέδηση  Thevenin κατά τη διάρκεια ενός βραχυκυκλώματος στο δίκτυο 
μετάδοσης. Η παρουσία σύγχρονης γεννήτριας στο σύστημα διανομής μικραίνει το 
βύθισμα τάσης που προκαλείται από βραχυκύκλωμα στο σύστημα μετάδοσης. Αλλά 
πέρα από τη διατήρηση της τάσης, η γεννήτρια προκαλεί αλλαγή στη γωνία φάσης 
κατά την εμφάνιση και εκκαθάριση ενός βραχυκυκλώματος. Αυτό το φαινόμενο είναι 
εμφανέστερο  όσο  μεγαλύτερη  είναι  η  παραγωγή  πραγματικής  ισχύος.  Λόγω 
λειτουργικότητας,  οι  μικρότερες  HPP γεννήτριες  είτε  δουλεύουν  κοντά  στην 
ονομαστική  τους  ισχύ  ή  βρίσκονται  εκτός  λειτουργίας,  που  σημαίνει  ότι  αυτό  το 
φαινόμενο δεν μπορεί να αγνοηθεί. Αποτελεί ιδιότητα των μικρότερων HPP μονάδων 
ότι  έχουν  μικρότερη  σταθερά  χρόνου  αδράνειας  από  μεγάλες  ατμοστροβιλικές 
μονάδες.  Η  σταθερά  αδράνειας  της  γεννήτριας  που  χρησιμοποιήθηκε  εδώ  είχε 
σταθερά  αδράνειας,  Η,  2  δευτερολέπτων.  Για  τη  γεννήτρια  που  χρησιμοποιήθηκε 
βρέθηκε στη βιβλιοθήκη του εργαλείου προσομοίωσης ότι τα στοιχεία της ταιριάζουν 
με  αυτά  των  γεννητριών  που  χρησιμοποιούνται  στο  δίκτυο  της  Δανίας,  σταθερά 
αδράνειας  1,5  μέχρι  2  δευτερόλεπτα.  Για  λόγους  σύγκρισης  ένας  μεγάλος 
ατμοστρόβιλος έχει σταθερά αδράνειας 5 – 6 δευτερόλεπτα.

Συνήθως  μεγάλες  μεταβολές  της  γωνίας  φάσης  συμβαίνουν  όταν  η  X/R 
αναλογία  της  “αυτό  αντίστασης”  στην  περιοχή  του  βραχυκυκλώματος  είναι 
διαφορετική από την  X/R αναλογία της αμοιβαίας αντίστασης μεταξύ του σημείου 
σύνδεσης  που  είναι  υπό  εξέταση  και  του  βραχυκυκλώματος,  το  οποίο  συνήθως 
συμβαίνει όταν έχουμε βραχυκύκλωμα στο σύστημα διανομής.
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Η  αναπαράσταση  στη  σχέση  (4.31)  όπου  η  σύγχρονη  γεννήτρια 
αντιμετωπίζεται  σαν  σταθερή  τάση  μετά  την  μεταβατική  αντίδραση  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί  για  να  περιγράψει  την  επίδραση,  αλλά  όταν  ο  HPP παράγει  την 
ονομαστική, περίπου, ισχύ του, η γωνία του δρομέα και η επιτάχυνση του κατά τη 
διάρκεια  του  σφάλματος  πρέπει  να  λαμβάνονται  υπόψη.  Ακόμα  πρέπει  να 
υπολογίζονται το σύστημα διέγερσης και το σύστημα προστασίας της γεννήτριας. Η 
σύγχρονη γεννήτρια βελτιώνει τη μεταβατική ευστάθεια τάσης της ανεμογεννήτριας 
ακόμη και όταν παράγει τη μέγιστη ισχύ. Αυτό όμως δεν ισχύει πάντα. Σε περιπτώσεις 
όπου ο HPP βρίσκεται περίπου στ όριο της ευστάθειας γωνίας σε περίπτωση λάθους, 
μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιθώριο της σταθερότητας της τάσης 
ενός  γειτονικού  αιολικού  πάρκου.  Λόγω των σχετικά  μικρών  X/R αναλογιών στο 
συστήματα διανομής, ένα τέτοιος σημείο λειτουργίας του συστήματος θα οδηγούσε 
σε  μεγάλες  θερμικές  απώλειες.  Συνεπώς,  είναι  δεδομένο  ότι  οι  HPPs  στις 
περισσότερες περιπτώσεις θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην μεταβατική σταθερότητα 
τάσης των γειτονικών ανεμογεννητριών τύπου Δανίας.

4.4 Η  επίδραση  παράλληλης  αντιστάθμισης  στις  παραμέτρους 
Thevenin του δικτύου.

Όπως θα περιγραφεί αργότερα στο κεφάλαιο 5, μονάδες αντιστάθμιση όπως 
SVC και STATCOMS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της ποιότητας 
ισχύος και τη μορφή τάσης σε περιοχές με μεγάλη διείσδυση αιολικής ενέργειας χωρίς 
να  υπάρχουν  γειτονικοί  σταθμοί  παραγωγής  ισχύος.  Σε  αυτήν  την  ενότητα 
διερευνάται πως οι μονάδες παράλληλης αντιστάθμισης επηρεάζουν την ικανότητα 
βραχυκυκλώματος σε ένα σημείο σύνδεσης, και πως αυτό μπορεί να βελτιώσει την 
μεταβατική ευστάθεια τάσης ενός αιολικού πάρκου με ανεμογεννήτριες τύπου Δανίας.

Ο SVC σχεδιάστηκε σαν ελεγχόμενη αγωγιμότητα με άνω όριο το Bmax-SVC και 
κάτω όριο το Bmin-SVC. Το σύστημα ελέγχου σχεδιάστηκε σαν ελεγκτής απόσβεσης με 
απόσβεση Xsl όπως φαίνεται στην (4.34). 

Όταν η τάση πλησιάζει το 1pu το ρεύμα είναι κοντά στην αγωγιμότητα σε pu. Αυτό 
δίνει το άεργο ρεύμα Ιq-SVC στη σχέση (4.35).

Επομένως η αναλογία μεταξύ μιας αλλαγής στη τάση και μιας αλλαγής στο άεργο 
ρεύμα δίνεται από τη σταθερά απόσβεσης.

Ο STATCOM σχεδιάστηκε ως ένας μετατροπέας πηγών τάσης που ελέγχει το 
ρεύμα.  Το  πλάτος  του  ρεύματος  είναι  περιορισμένο  από το  μέγιστο  ρεύμα  στους 
ημιαγωγούς. Ο νόμος ελέγχου για το ρεύμα του  STATCOM δίνεται από τη σχέση 
(4.36).
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Το διάγραμμα του  σχήματος 4-12 είναι ένα διάγραμμα λειτουργίας ενός  SVC και 
ενός STATCOM ίδιας διαβάθμισης βασισμένο στις σχέσεις (4.35) και (4.36).

Σχήμα 4-12: Απλοποιημένο διάγραμμα λειτουργίας ενός SVCκαι ενός STATCOM.

Για  την  επίδειξη  της  επίδρασης  της  τοποθεσίας  και  του  τύπου  της 
αντιστάθμισης αναλύεται ένα απλό παράδειγμα όπου ένα  SVC και ένα  STATCOM 
τοποθετούνται  στο  μήκος  μιας  μακριάς  γραμμής  .  Το  απλοποιημένο  ισοδύναμο 
κύκλωμα δίνεται  στο  σχήμα 4-13 το  οποίο αναπαριστά ένα σημείο σύνδεσης στο 
τέλος μιας μακριάς γραμμής.

Η γραμμή αναπαρίσταται από σε σειρά συνδεδεμένη αντίδραση με τιμή  Xgrid 

και η τάση στο άλλο άκρο της θεωρείται  πως είναι σταθερή. Για την αύξηση της 
ευστάθειας τάσης στο σημείο σύνδεσης κάπου στο μέσο της γραμμής τοποθετήθηκε 
μία  παράλληλη  αντιστάθμιση.  Το  k το  οποίο  βρίσκεται  μεταξύ  του  0  και  του  1 
αναπαριστά την σχετική ηλεκτρική απόσταση μεταξύ της μονάδας αντιστάθμισης και 
κυρίως δικτύου.

Σχήμα 4-13:  απλό δίκτυο για την  επίδειξη της  επίδρασης  παράλληλης  αντιστάθμισης.  Α: Μονάδα 
αντιστάθμισης στη περιοχή γραμμικού ελέγχου, Β: SVC, C:STATCOM
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4.4.1 Μονάδα παράλληλης αντιστάθμισης ως ελεγκτής τάσης.

Όταν η μονάδα αντιστάθμισης δεν λειτουργεί στα όρια της, ελέγχει την τάση 
σύμφωνα  με  τις  σχέσεις  (4.35)  και  (4.36).  Δεδομένου  ότι  το  ρεύμα  της  μονάδας 
αντιστάθμισης  είναι  ανάλογο  της  διαφοράς  μεταξύ  της  ορισμένης  τάσης  από  την 
πραγματική τάση διαιρούμενη από το παράγοντα  πτώσης, η μονάδα αναπαρίσταται 
σαν πηγή τάσης με τιμή αυτή του σημείου επιλογής μετά από μία αντίδραση που 
αντιστοιχεί στον παράγοντα πτώσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό δεν εκφράζει την 
πραγματική ηλεκτρική σύνδεση. Εισάγοντας τα στοιχεία του κυκλώματος στις σχέσεις 
(4.1) – (4.5) και θέτοντας BSVC και Iq-STATCOM ίσες με μηδέν υπολογίζονται η σύνθετη 
αντίσταση και η τάση Thevenin καθώς και η ισχύς βραχυκυκλώματος από τις σχέσεις 
(4.37) – (4.39).

Όσο πιο κοντά στο σημείο σύνδεσης τοποθετείται η μονάδα αντιστάθμισης και 
όσο  μικρότερος  γίνεται  ο  ελεγκτής  πτώσης  τόσο  πιο  μικρή  γίνεται  η  αντίσταση 
Thevenin και  πιο  μεγάλη  η  ισχύς  βραχυκυκλώματος.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  αν 
συμβεί βραχυκύκλωμα πλησίον της μονάδας τότε η ισχύς βραχυκυκλώματος δεν θα 
φτάσει τις τιμές που δίνονται από την (4.39) αφού θα έχει φτάσει η αντιστάθμιση στα 
όρια της και επειδή δεν μπορεί να τροφοδοτήσει με πραγματική ισχύ. Επομένως η 
ισχύς βραχυκύκλωσης είναι ένα μέτρο της αντοχής του δικτύου για ανάλυση μικρού 
σήματος. Η τάση Thevenin είναι σταθμισμένος μέσος όρος της τάσης του δικτύου και 
της ορισμένης τάσης. Κατά την πρόσθεση των τάσεων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
και η γωνία τους. Ως εκ τούτου η τάση Thevenin και η ισχύς βραχυκύκλωσης είναι 
κυρίως υπεύθυνες για το φορτίο του συστήματος.

4.4.2      Μονάδα παράλληλης αντιστάθμισης στο όριο 

Αν η μονάδα αντιστάθμισης δεν μπορεί να παρέχει αρκετή άεργο ισχύ για να 
διατηρείται η τάση, θα αλλάξει το σχήμα ελέγχου της. Σε αυτή την περίπτωση μία 
μονάδα  SVC θα  συμπεριφερθεί  σαν  πυκνωτής,  ενώ  μία  STATCOM ως  πηγή 
ρεύματος, με την προϋπόθεση πως μπορούν να παραμείνουν συνδεδεμένες κατά τη 
διάρκεια της διαταραχής.

Εισάγοντας  τα στοιχεία  του κυκλώματος  στις  σχέσεις  (4.1)  –  (4.5)  οι  παράμετροι 
Thevenin μπορούν να εκφραστούν από τις σχέσεις (4.40)-(4.42). Όταν έχουμε μονάδα 
SVC το Iq-STATCOM είναι μηδέν, ενώ αν η μονάδα είναι STATCOM τότε το ΒSVC είναι 
μηδέν.
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Το σχήμα 4-14 δείχνει ένα παράδειγμα της εξάρτησης των παραμέτρων Thevenin από 
την  τοποθεσία  και  τον  τύπο  της  μονάδας  παράλληλης  αντιστάθμισης  όταν  αυτή 
λειτουργεί στα όρια της.

Σχήμα 4-14: Οι παράμετροι Thevenin του δικτύου του σχήματος 4-13 όταν οι μονάδες βρίσκονται στα 
λειτουργικά τους όρια. Χgrid=0.5pu, Vgrid=1pu, Bcomp=0.8, Icomp=-j0.8pu.

Στην περίπτωση του  SVC, η  εμπέδηση  Thevenin εξαρτάται  από το σημείο 
τοποθέτησης της μονάδας. Για τις τιμές του  Βcomp που είναι θετικές και μικρότερες 
από  1/Xgrid η  εμπέδηση  Thevenin θα  αυξηθεί  όταν  αυξηθεί  το  k,  π.χ.  η  μονάδα 
αντιστάθμισης μετακινηθεί πλησιέστερα στο σημείο σύνδεσης. Το ίδιο ισχύει για την 
τάση  Thevenin. Όταν το  SVC βρίσκεται κοντά στο σημείο σύνδεσης ή μακριά στο 
τέλος  της  γραμμής  δεν  επηρεάζει  στην  ισχύ  βραχυκυκλώματος  όπως  αυτή 
εκφράστηκε  στη  σχέση  (4.5),  όταν  αυτή  λειτουργεί  στ  όρια  της.  Η  μεγαλύτερη 
αύξηση στην ισχύ βραχυκυκλώματος επιτυγχάνεται όταν το  SVC τοποθετείται  στο 
μέσον της γραμμής.

Η αντοχή σε βραχυκυκλώματα (Effective Short Circuit Ratio) προτάθηκε για 
να μετρά την επίδραση των παράλληλων αντισταθμίσεων πλησίον σε εγκαταστάσεις 
HVDC.  Η  ιδέα  είναι  να  μετρά  την  ισχύ  βραχυκύκλωσης  ως  το  τετράγωνο  της 
ονομαστικής  τάσης  προς  την  αντίσταση  Thevenin.  Σε  αυτή  την  προσέγγιση  ένας 
πυκνωτής  τοποθετημένος  πλησίον  της  εγκατάστασης  θα  μείωνε  την  ισχύ 
βραχυκύκλωσης. Όπως θα δειχθεί στην ενότητα 4.5 κανένας από τους ορισμούς δεν 
είναι  καλή προσέγγιση για το όριο ευστάθειας  αιολικού πάρκου με αντισταθμιστή 
SVC στο κόρο.
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Στην περίπτωση του  STATCOM όπου το  Bcomp=0 στις σχέσεις  (4.40)-(4.42) 
καταλήγουμε στις σχέσεις (4.43)-(4.45).

Το  STATCOM με  περιορισμό  στο  ρεύμα  δεν  επηρεάζει  την  αντίσταση 
Thevenin.  Η  συνεισφορά  του  STATCOM στην  τάση  Thevenin και  στην  ισχύ 
βραχυκύκλωσης  αυξήθηκε  γραμμικά  με  την  αύξηση της  διαβάθμισης  του  και  την 
εγγύτητα στο σημείο σύνδεσης. Εφόσον το STATCOM έχει συντελεστή ισχύος κοντά 
στο μηδέν η γωνία του  Ιcomp σε σχέση με τη σταθερή τάση του δικτύου θα αλλάξει 
όταν το δίκτυο έχει φορτίο. Αυτό επισημαίνει ότι το δίκτυο δεν είναι γραμμικό. Η 
συνεισφορά του STATCOM στην τάση Thevenin στην σχέση (4.44) είναι μικρότερη 
όταν το δίκτυο έχει μεγάλο φορτίο. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το  STATCOM 
έχει  ελάχιστη  απαιτούμενη  τάση  στους  ακροδέκτες  και  δεν  μπορεί  να  παρέχει 
συνεχώς  πραγματική  ισχύ,  αφού  πρέπει  να  διατηρεί  μία  αποδεκτή  DC τάση. 
Επομένως  δεν  θα  μπορεί  να  παρέχει  το  ονομαστικό  ρεύμα  βραχυκύκλωσης  όταν 
βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο που συνέβη το σφάλμα.

4.5 Έρευνα

Για να δειχθεί η θεωρία και να εξεταστούν τα διάφορα φαινόμενα διεξάγεται 
μία υπόθεση.

Σαν βάση παίρνουμε το σύστημα που φαίνεται  στο  σχήμα 4-15.  Το οποίο 
περιέχει ένα αιολικό πάρκο 80MW συνδεδεμένο στο σύστημα μετάδοσης  μέσω ενός 
σχετικά αδύναμου υποσυστήματος μετάδοσης των 132kV. Ο ζυγός1 αναπαριστά ένα 
ισχυρό  δίκτυο  και  αντικαθίσταται  από  πηγή  τάσης  στους  υπολογισμούς  και  τις 
προσομοιώσεις. Όταν όλα τα μέρη είναι εκτός λειτουργίας η ισχύς βραχυκύκλωσης 
στο ζυγο9, όπου έχει συνδεθεί το αιολικό πάρκο, είναι 200MVA, και η αναλογία X/R 
είναι 2.8. Αυτά τα στοιχεία δίνουν μία αναλογία βραχυκυκλώματος της τάξης του 2.2 
όταν δεν υπάρχει καμία δυναμική αντιστάθμιση άεργου ισχύος. Το αντικείμενο της 
έρευνας είναι να δείξει πως ένα  STATCOM η ένα  SVC ,μπορούν να αυξήσουν την 
ικανότητα βραχυκυκλώματος στο σημείο σύνδεσης του αιολικού πάρκου.
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Σχήμα 4-15: Δίκτυο προς μελέτη

4.5.1 Τα μέρη του συστήματος

4.5.1.1 Αιολικό πάρκο

Το αιολικό πάρκο μοντελοποιήθηκε ως άθροισμα σαράντα ανεμογεννητριών 
τύπου  Δανίας  των  2MW.  Οι  RMS προσομοιώσεις  έγιναν  με  το  PowerFactory® 
χρησιμοποιώντας δύο μοντέλα το μοντέλο δύο μαζών και το μοντέλο αθροισμένων 
δρομέων.  Λόγω των διαφορετικών δομών των μοντέλων που χρησιμοποιήθηκαν η 
αιολική  ισχύς  αναπαρίσταται  σαν  μία  σταθερή  μηχανική  ροπή  κατά  τις 
προσομοιώσεις  με  το πρώτο μοντέλο,  και  από μία καθορισμένη  εισερχόμενη  ισχύ 
κατά τη διάρκεια των προσομοιώσεων με το δεύτερο μοντέλο.  Οι τοπικοί φασικοί 
πυκνωτές  αντιστάθμισης  υποτίθεται  πως  έχουν  σταθερή  χωρητικότητα  κατά  τις 
προσομοιώσεις.

4.5.1.2 STATCOM

Το STATCOM μοντελοποιήθηκε ως ελεγχόμενος από το ρεύμα αντιστροφέας 
πηγής  τάσης  40MVA μετά  από  αντίδραση.  Οι  απώλειες  πραγματικής  ισχύος  του 
μετατροπέα  δεν  υπολογίστηκαν.  Σε  κανονικές  συνθήκες  το  ρεύμα  στον  d-άξονα 
χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της τάσης του  DC πυκνωτή, και το ρεύμα στον  q-
άξονα χρησιμοποιείται  για τον έλεγχο του πλάτους της  AC τάσης. Όταν το ρεύμα 
φτάσει την ονομαστική τιμή τότε το πλάτος του είναι περιορισμένο. Στην ανάλυση 
στατικής  κατάστασης,  το  STATCOM θεωρείται  είτε  ως  πηγή  τάσης  μετά  από 
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αντίδραση  που  αντιστοιχεί  στον  ελεγκτή  πτώσης  είτε  ως  πηγή  ρεύματος  που 
τροφοδοτεί με το ονομαστικό ρεύμα με συντελεστή ισχύος 0. Ο νόμος ελέγχου δίνεται 
από απλούς ελεγκτές στην σχέση (4.46) το ρεύμα είναι σε pu με βάση 40MVA και το 
s ο τελεστής Laplace.

4.5.1.3 SVC

Το  SVC μοντελοποιήθηκε  ως  σταθερός  πυκνωτής  40MVar και  αντιδρά 
ελεγχόμενος από θυρίστορ. Η γωνία πυροδότησης χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της 
τάσης,  όταν  φτάσει  τις  180ο αυτό  συμπεριφέρεται  σαν  σταθερός  πυκνωτής.  Για 
υπολογισμούς σε στατική κατάσταση το SVC θεωρείται είτε ως πηγή τάσης μετά από 
αντίδραση που αντιστοιχεί σε ελεγκτή πτώσης είτε ως πυκνωτής. Ο ελεγκτής του SVC 
υλοποιείται σύμφωνα με τη σχέση (4.47) όπου η αγωγιμότητα είναι σε pu με βάση τα 
40MVA.  Η  γωνία  πυροδότησης  ελέγχεται  από  την  διεπαφή  του  εργαλείου 
προσομοίωσης.

4.5.1.4 Φορτίο

Το τοπικό φορτίο στο ζυγό8 έχει αναπαρασταθεί σαν φορτίο αντιστάσεων με 
ονομαστική ισχύ 50MW.

4.5.1.5 Μετασχηματιστές

Τα χαρακτηριστικά των μετασχηματιστών όπως ο μεταγωγός, ο κόρος και η 
μαγνήτιση δεν έχουν ληφθεί υπόψη.

4.5.2 Ανάλυση Στατικής Κατάστασης

Τα  αντικείμενα  της  ανάλυσης  είναι  η  σύγκριση  της  αντιστάθμισης  με 
STATCOM και  SVC, η σύγκριση δυναμικής αντιστάθμισης στο σημείο σύνδεσης, 
ζυγό9,  με  τη  δυναμική  αντιστάθμιση  στο  σημείο  κοινής  σύζευξης,  ζυγό  6,  και  η 
διερεύνηση  της  επίδρασης  της  μονάδας  στατισμού  (controller droop).  Για  τις 
παραπάνω συγκρίσεις διερευνήθηκαν οι 9 περιπτώσεις που φαίνονται στον πίνακα. Σε 
όλες  τις  υποθέσεις  τοποθετήθηκε  ένας  πυκνωτής  44MVar στην  αθροιστική 
ανεμογεννήτρια,  ζυγό10,  ο  οποίος  αντιπροσωπεύει  την  αντιστάθμιση  πλήρους 
φορτίου  της γεννήτριας και του μετασχηματιστή στην ονομαστική παραγωγή. Σε μια 
απλή  εφαρμογή  αυτή  η  αντιστάθμιση  αποτελείται  από  διακοπτόμενους  πυκνωτές 
μπαταρίας. Ακόμη μία αντιστάθμιση της τάξης των 10MVar τοποθετείται στο σημείο 
κοινής σύζευξης, ζυγό6, για τη διασφάλισης τάσης 1 στην ονομαστική λειτουργία του 
αιολικού πάρκου. Αυτό συνεπάγεται ότι σε στατική κατάσταση για την ονομαστική 
παραγωγή η δυναμική αντιστάθμιση δεν παρέχει καθόλου άεργο ισχύ.
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Περίπτωση Περιγραφή

1 Χωρίς δυναμική αντιστάθμιση

2 Έλεγχος της τάσης στο ζυγό 9 μέσω STATCOM ή SVC και Xsl=5%

3 Έλεγχος της τάσης στο σημείο σύνδεσης μέσω STATCOM ή SVC και 
Xsl=2%

4 Το SVC λειτουργεί στο όριο της αντίδρασης στο ζυγό 9

5 Το STATCOM λειτουργεί στο όριο του ρεύματος στο ζυγό 9

6 Έλεγχος της τάσης στο σημείο κοινής σύζευξης, ζυγό 6, μέσω 
STATCOM ή SVC και Xsl=5%

7 Έλεγχος της τάσης στο σημείο κοινής σύζευξης, ζυγό 6, μέσω 
STATCOM ή SVC και Xsl=2%

8 Το SVC λειτουργεί στο όριο της αντίδρασης στο ζυγό 6

9 Το STATCOM λειτουργεί στο όριο του ρεύματος στο ζυγό 6

4.5.2.1 Υπολογισμός των παραμέτρων Thevenin

Οι παράμετροι Thevenin όταν το αιολικό πάρκο παράγει την ονομαστική ισχύ 
του  και  αντισταθμίζεται  πλήρως  υπολογίζονται  από  τις  σχέσεις  (4.1)-(4.5).  Η 
επαγωγική γεννήτρια αναπαρίσταται σύμφωνα με το σχήμα 4-1 Α με ολίσθηση ίση με 
μηδέν, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η τάση Thevenin θα δηλώνει την τάση του ζυγού 
για  τη  δεδομένη  αντιστάθμιση.  Στον  παρακάτω  πίνακα  έχουν  υπολογιστεί  οι 
παράμετροι  και  μία  ισοδύναμη  ισχύς  βραχυκύκλωσης  στους  ακροδέκτες  της 
γεννήτριας για τις εννέα περιπτώσεις. Η Slipmax δηλώνει τη μέγιστη ολίσθηση  όπου η 
ηλεκτρική ισχύς πέδησης υπερβαίνει την ονομαστική ισχύ του αιολικού πάρκου. Για 
τις περιπτώσει που υπάρχει έλεγχος τάσης αυτό το σημείο δεν μπορεί να επιτευχτεί 
στα  όρια  της  χωρητικότητας.  Στα  επόμενα  η  ολίσθηση  θεωρείται  θετική  για 
υπερσύγχρονη λειτουργία.
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Περίπτωση Vth [pu] Zth [pu] 
Zb=100MVA

X/R Ssc [MVA] Slipmax [%]

1 1.11 0.624 3.3 178 ∠73o 1.84

2 1.03 0.166 10.1 620 ∠84o

3 1.02 0.108 9.4 943 ∠84o

4 1.40 0.770 2.6 181 ∠69o 2.80

5 1.32 0.624 3.3 211 ∠73o 3.20

6 1.07 0.338 7.4 316 ∠71o

7 1.06 0.283 7.6 374 ∠82o

8 1.28 0.681 2.8 187 ∠73o 2.69

9 1.25 0.624 3.3 200 ∠73o 2.81
Πίνακας 4-3: Υπολογισμός παραμέτρων Τhevenin

Στο σχήμα 4-16  και το σχήμα  4-17 φαίνονται οι καμπύλες που παρουσιάζουν 
την ηλεκτρική ροπή προς την ταχύτητα του δρομέα που αντιστοιχούν στις παραπάνω 
περιπτώσεις.  Για  τις  τιμές  ολίσθησης  που  είναι  μικρότερες  από  την  την  τιμή  της 
ολίσθησης εκκίνησης η στατική λειτουργία δεν είναι δυνατή, από τις καμπύλες όμως 
φαίνεται  ότι  η ροπή μπορεί  να φτάσει  στα επιθυμητά επίπεδα αν η ταχύτητα  του 
δρομέα μεταβάλλεται αργά σε σχέση με τη ροή του. Η πραγματική καμπύλη ροπής 
ενός  STATCOM με  Χsl=5%  όταν  η  τάση  και  το  ρεύμα  είναι  υπό  περιορισμό 
αποτελείται από τα ελάχιστα των καμπυλών 2 και 4 στο σχήμα 4-16. Αυτό σημαίνει 
ότι με ολίσθηση 1.6% η κλίση της καμπύλης ροπής από θετική γίνεται αρνητική.

Σχήμα 4-16: Ροπή προς ταχύτητα για αντιστάθμιση στο ζυγό 9
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Σχήμα 4-17: Ροπή προς ταχύτητα για αντιστάθμιση στο ζυγό 6

Όπως  περιγράφηκε  νωρίτερα,  η  συνεισφορά  του  STATCOM στην  τάση 
Thevenin στο σημείο σύνδεσης εξαρτάται από τη γωνία της τάσης στο σημείο που 
έχει  συνδεθεί  το  STATCOM.  Εισάγοντας  τις  παραμέτρους  του  δικτύου  στην(4.4) 
προκύπτει η έκφραση (4.48) για την τάση Thevenin.

Εφόσον το ρεύμα του στάτη καθυστερεί 90ο της τάσης όταν παράγει άεργο 
ισχύ η μέγιστη συνεισφορά του  STATCOM στο ζυγό9 επιτυγχάνεται όταν η γωνία 
της τάσης στο ζυγό9 είναι: -11,3ο-72,5ο+900=6,2ο. Η μέγιστη συνεισφορά STATCOM 
στο ζυγό6 επιτυγχάνεται όταν η γωνία τάσης στο ζυγό6 είναι 10ο. Το σχήμα 4-18 Α 
δείχνει την γωνία στο ζυγο9 όταν ένα 40MVA STATCOM με το ρεύμα στο όριο του 
τοποθετείται εκεί. Το σχήμα 4-18 Β δείχνει ότι η συνεισφερόμενη τάση Thevenin στο 
ζυγό9  έχει  διακύμανση  1%  όταν  έχει  ολίσθηση  20%.  Στο  σχήμα4-18  C και  D 
φαίνεται ότι ισχύουν τα ίδια όταν το STATCOM τοποθετείται στο ζυγό6.
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Σχήμα 4-18: Εξάρτηση τάσης Thevenin στο υπό φορτίο σύστημα. Α,Β:STATCOM με οριακό ρεύμα 
στο ζυγό9, C,D: STATCOM με οριακό ρεύμα στο ζυγό6

Αναφορικά με το πλάτος της τάσης μπορεί να αναπαρασταθεί το δίκτυο αυτό 
ως  ισοδύναμη  τάση  Thevenin  μετά  από ισοδύναμη εμπέδηση  Thevenin,  όταν  το 
STATCOM λειτουργεί με οριακό ρεύμα στο ζυγό 6 ή στο ζυγό 9.

4.5.2.2 Επίδραση του ελεγκτή σχέσης συχνότητας-τάσης

Στις περιπτώσεις όπου η μονάδα αντιστάθμισης δεν λειτουργεί οριακά το  Xsl 

τίθεται είτε 2% είτε 5%. Από τις περιπτώσεις 2,3,6,7 και τις γραφικές στα σχήματα 4-
16  και 4-17 προκύπτει  ότι  η  επίδραση του  Xsl είναι  εμφανέστερη  όταν η  μονάδα 
αντιστάθμισης  βρίσκεται  πλησιέστερα  στο  σημείο  σύνδεσης.  Το  αποτέλεσμα  της 
μείωσης του Xsl  είναι η αύξηση της κλίσης της καμπύλης ροπής/ολίσθησης. Η αλλαγή 
στην  αντοχή  του  δικτύου  φαίνεται  από  την  ισοδύναμη  ισχύ  βραχυκύκλωσης.  Το 
σύστημα  χωρίς  τη  δυναμική  φασική  αντιστάθμιση  έχει  ισχύ  βραχυκύκλωσης 
178MVA το οποίο δίνει αναλογία βραχυκυκλώματος 1.9 στη πλευρά χαμηλή τάσης 
του μετασχηματιστή, το σύστημα με τη μονάδα αντιστάθμισης στο ζτγό9 με Xsl=2% 
έχει ισχύ βραχυκύκλωσης 943MVA και αναλογία βραχυκυκλώματος 10.

4.5.2.3 Σύγκριση STATCOM και SVC

Όταν  η  έξοδος  του  STATCOM ή  του  SVC φτάνει  σε  οριακό  σημείο  η 
ολίσθηση είναι σε όλες τις περιπτώσεις μεγαλύτερη από την ολίσθηση εκκίνησης. Οι 
καμπύλες  που αντιστοιχούν στο  SVC φθίνουν πιο γρήγορα από τις  καμπύλες  που 
αντιστοιχούν στα  STATCOM. Η διαφορά είναι  πιο εμφανής  όταν η μονάδα είναι 
τοποθετημένη πιο κοντά στο ζυγό9, που είναι κοντά στο αιολικό πάρκο, και όταν η 
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τιμή της ολίσθησης είναι πολύ υψηλή. Ο λόγος είναι ότι όσο πιο κοντά στο πάρκο 
βρίσκεται το SVC τόσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της αντίστασης Thevenin στο σημείο 
σύνδεσης, ενώ η τοποθεσία του STATCOM δεν επηρεάζει την αντίσταση Thevenin. 
Όπως φαίνεται από την (4.9) η τάση Thevenin απλά αλλάζει το μέγεθος της καμπύλης 
ενώ  η  αντίσταση  Thevenin αλλάζει  τη  μορφή  της.  Μεγάλη  αντίσταση  Thevenin 
οδηγεί σε χαμηλή ολίσθηση εισόδου η οποία φαίνεται στην καμπύλη 5 στο σχήμα 4-
16. Η μέγιστη ροπή για την οποία η ηλεκτρική ροπή υπερβαίνει την μηχανική, υπό 
την προϋπόθεση σταθερής μηχανικής ισχύος, είναι μεγαλύτερη στην περίπτωση που 
το  STATCOM συνδέεται  στο  ζυγό 9  και  μικρότερη  όταν  το  SVC συνδέεται  στο 
ζυγό6.  Καταλήγουμε  σε ίδια  κρίσιμη ταχύτητα  δρομέα για  SVC συνδεδεμένο στο 
ζυγό  9  και  για  STATCOM συνδεδεμένο  στο  ζυγό6.  Η  ισοδύναμη  ισχύ 
βραχυκυκλώματος  υπολογίζεται  από τη  σχέση  (4.5)  δεν  υποδεικνύει  ποια  από τις 
καμπύλες έχει μεγαλύτερη κρίσιμη ταχύτητα δρομέα. 

4.5.3 Υπολογισμός ισχύς βραχυκύκλωσης

Σε  πολλές  περιπτώσεις  τα  εργαλεία  προσομοίωσης  έχουν  διαθέσιμο  ένα 
μοντέλο σύνδεσης δικτύου, γι αυτό χρησιμοποιείται για την εξαγωγή των ισοδύναμων 
παραμέτρων  Thevenin. Για τη σύγκριση με τις υπολογισμένες παραμέτρους η ισχύ 
βραχυκύκλωσης, η τάση και η αντίσταση Thevenin υπολογίστηκαν από το εργαλείο 
στατικής ανάλυσης του PowerFactory.

 Πλήρης  μέθοδος  χρησιμοποιεί  αλγόριθμούς  σαν  αυτούς  που 
χρησιμοποιήθηκαν  για  τον  υπολογισμό  των  δεδομένων  στον  πίνακα  4.3.  το 
αποτέλεσμα λοιπόν πρέπει να είναι παρόμοιο.

Ο μετατροπέας πηγής τάσης που χρησιμοποιήθηκε για τη μοντελοποίηση του 
STATCOM στη  δυναμική  προσομοίωση  έχει  δύο  επιλογές  για  τον  υπολογισμό 
βραχυκυκλωμάτων.  Είτε  θεωρείται  σταθερή  πηγή  ρεύματος  που  μεταφέρει  το 
προσφαλματικό ρεύμα, είτε πηγή τάσης πίσω από την αντίδρασή του που μεταφέρει 
την προσφαλματική τάση. Για τη μοντελοποίηση της συμπεριφοράς του STATCOM ή 
του SVC για την επιλογή του γραμμικού ελέγχου, αντικαταστήθηκε από πηγή τάσης 
με  τάση  1pu και  συντελεστή  ισχύος  0  με  αντίδραση  σε  pu που  η  τιμή  της 
ανταποκρίνεται  στην  τιμή  του  Xsl.  Για  την  προσομοίωση  του  STATCOM στο 
κορεσμό  ρεύματος  αντικαταστάθηκε  από  ιδεατή  πηγή  ρεύματος  με  έξοδο  το 
ονομαστικό ρεύμα και συντελεστή ισχύος 0. Για το SVC στο κορεσμό της αντίδρασης 
αντικαταστάθηκε  από πυκνωτή 40MVar.  Η τοπική  αντιστάθμιση στο ζυγό 10 δεν 
επηρέασε την ισχύ βραχυκύκλωσης, αλλά την αναλογία X/R και την τάση Thevenin. 
Στους  υπολογισμούς  του  πίνακα  4-3  η  γεννήτρια  αναπαρίσταται  σαν  παράλληλη 
αντίσταση που αντιστοιχεί στην περίπτωση που δεν υπάρχει φορτίο. Για να έχουμε 
ίδια αποτελέσματα από το PowerFactory® οι άεργες απώλειες της γεννήτριας χωρίς 
φορτίο αφαιρέθηκαν από τον πυκνωτή. Σε όλες τις περιπτώσεις του  πίνακα 4-3 τα 
αποτελέσματα από το PowerFactory® διέφεραν λιγότερο από 1% από τις τιμές που 
υπολογίστηκαν από την μήτρα εμπέδησης.

4.5.4 Δυναμική προσομοίωση

Για την επίδειξη των αποτελεσμάτων των διαφορετικών τύπων αντιστάθμισης, στα 
διάφορα  σημεία  του  συστήματος,  προσομοιώθηκαν  οι  τέσσερις  παρακάτω 
περιπτώσεις. Σε όλες τις προσομοιώσεις το αιολικό πάρκο παράγει την ονομαστική 
του ισχύ, 80MW, όταν συμβαίνει ένα τριφασικό βραχυκύκλωμα στο ζυγό 5. Το  Xsl 

είναι σε όλες τις περιπτώσεις ίσο με 5%.
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Περίπτωση Περιγραφή

Α 40MVA STATCOM στο ζυγό 6

Β 40MVA STATCOM στο ζυγό 9

Γ 40MVA SVC στο ζυγό 6

Δ 40MVA SVC στο ζυγό 9

Για  να  επικεντρωθούμε  στην  επίδραση  των  καμπυλών  στατικής  ροπής  στο  όριο 
ευστάθειας,  οι  προσομοιώσεις  στην  αρχή  έγιναν  με  αναπαράσταση  της 
ανεμογεννήτριας  και  του  δρομέα  της  γεννήτριας  ως  μία  αθροισμένη  μάζα.  Στη 
συνέχεια για να γίνουν συγκρίσεις, έγιναν μετρήσεις όπου η γεννήτρια αναπαριστάται 
από ένα μοντέλο δύο μαζών. Όλες οι προσομοιώσεις έγινα χρησιμοποιώντας  RMS 
μεθόδους όπου μόνο η θεμελιώδης συχνότητα λήφθηκε υπόψη.

4.5.4.1 Το μοντέλο αθροισμένης περιστρεφόμενης μάζας

Σε  αυτή  την  προσομοίωση  ο  χρόνος  εκκαθάρισης  σφάλματος  τέθηκε  στα 
150ms για  φτάσει  το  σύστημα στο  όριο  ευστάθειας.  Στο  σχήμα 4-19 φαίνεται  η 
ηλεκτρική ροπή, η μηχανική ροπή και η καμπύλη σχετικής στατικής ροπής, από τα 
σχήματα 4-16 και  4-17, σε σχέση με την ταχύτητα δρομέα του αθροισμένου αιολικού 
πάρκου. Τα πλάτη της τάσης στους ζυγούς 6, 9 και 10 σχεδιάστηκαν στο σχήμα 4-20. 
Το σύστημα είναι σταθερό όταν η ηλεκτρική ροπή υπερβαίνει την μηχανική μετά την 
εκκαθάριση του σφάλματος και αποκατάστασης της ροής του δρομέα.

Στην περίπτωση Γ όπου το  SVC βρίσκεται  στο σημείο  κοινής  σύζευξης  η 
ολίσθηση  είναι  αθροιστικά  μεγαλύτερη  από  το  κρίσιμο  σημείο  που  φαίνεται  στο 
πίνακα 4-3 όταν η ροή έχει φτάσει την στατική της τιμή. Γι αυτό οι ανεμογεννήτριες 
τελικά επιταχύνουν. Αν η εκκαθάριση του σφάλματος γίνει σε χρόνο μεγαλύτερο από 
τα 140ms, αυτή η ρύθμιση θα είναι επίσης ευσταθής. Στις περιπτώσεις Α και Δ το 
σύστημα είναι σε ευστάθεια, αλλά η μέγιστη ταχύτητα του δρομέα έχει φτάσει κοντά 
στην κρίσιμη τιμή της, όπου όπως στην περίπτωση Β, υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο 
για το κρίσιμο σημείο. Κατά την επιβράδυνση του δρομέα η ροπή δεν ακολουθεί την 
καμπύλη  στατικής  ροπής,  αφού  υπάρχει  καθυστέρηση  μεταξύ  της  αλλαγής  στην 
ταχύτητα του δρομέα και της αλλαγής στη ροή του. Όταν η ταχύτητα πλησιάζει στο 
στατικό σημείο υπάρχει μικρότερη απόσβεση των ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων 
στην περίπτωση Β και Δ, όπου η αντιστάθμιση είναι κοντά στο αιολικό πάρκο, απ ότι 
στην περίπτωση Α. Η ίδια προσομοίωση με χρόνο εκκαθάρισης 140ms δείχνει ότι το 
SVC στο ζυγό6 καταλήγει σε ίδια απόσβεση με αυτή του STATCOM στ ζυγό6. Μία 
εξήγηση  του  φαινομένου  είναι  ότι  η  αντίσταση  Thevenin,  όταν  η  μονάδα 
αντιστάθμισης  είναι  στη  περιοχή  γραμμικού  ελέγχου,  είναι  μικρότερη  στις 
περιπτώσεις  Α  και  Γ  απ’  ότι  στις  περιπτώσεις  Β  και  Δ,  το  οποίο  επηρεάζει  την 
ιδιοτιμή με τη μικρότερη απόσβεση.
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Σχήμα 4-19: Ηλεκτρική ροπή προς ταχύτητα δρομέα με τα την ονομαστική ροπή του αιολικού πάρκου. 
Οι αριθμημένες καμπύλες είναι αυτές των σχημάτων 4-16 και 4-17. Η σταθερή οριζόντια καμπύλη με 
τιμή 1pu αντιστοιχεί στη μηχανική ροπή.

Σχήμα 4-20: Οι τάσεις στους ζυγούς 6, 9 και 10 όταν συμβεί σφάλμα στο ζυγό5 και εκκαθαριστεί τη 
στιγμή t=0.15sec.

Συνοψίζοντας,  το  μεγαλύτερο  περιθώριο  ευστάθειας  επιτυγχάνεται 
χρησιμοποιώντας  STATCOM στο σημείο συλλογής του αιολικού πάρκου (ζυγός 9). 
Το  STATCOM στο  σημείο  κοινής  σύζευξης  (ζυγός  6)  έχει  περίπου  τα  ίδια 
αποτελέσματα  στην ευστάθεια με το SVC συνδεδεμένο στο σημείο συλλογής (ζυγό 
9), και τέλος το  SVC στο σημείο κοινής σύζευξης (ζυγό 6) παρέχει το μικρότερο 
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περιθώριο ευστάθειας.  Τα αποτελέσματα αυτά ανταποκρίνονται  στα αποτελέσματα 
του  Slipmax στον  πίνακα  4-2.  Η  απόσβεση  των  ηλεκτρομηχανικών  ταλαντώσεων 
κοντά  στην  ονομαστική  λειτουργία  είναι  μέγιστη  όταν  η  μονάδα  αντιστάθμισης 
βρίσκεται σημείο κοινής σύζευξης (ζυγός 6).

4.5.4.2 Μοντέλο δύο μαζών

Η πραγματική ανεμογεννήτρια έχει  κάποια ευελιξία  στο διαφορικό η οποία 
επηρεάζει  το όριο ευστάθειας του συστήματος. Λόγω της περίσσιας ενέργειας στο 
ευέλικτο διαφορικό το όριο ευστάθειας δεν μπορεί να εξετασθεί τόσο απλά όσο στο 
προηγούμενο μοντέλο. Παρόλαυτα η τάση και η αντίσταση Thevenin και συνεπώς η 
μορφή της καμπύλης στατικής ροπής εξακολουθούν να επηρεάζουν την ευστάθεια.

Οι ίδιες τέσσερις προσομοιώσεις επαναλαμβάνονται για το νέο μοντέλο και 
για χρόνο εκκαθάρισης 90ms. Στο  σχήμα 4-21 φαίνεται οι καμπύλες της ροπής σε 
σχέση με την ταχύτητα του δρομέα για αυτήν την περίπτωση. Αντί για την ταχύτητα 
του δρομέα της γεννήτριας, η ισοδύναμη ταχύτητα δρομέα, ωeq, σύμφωνα με τη σχέση 
(4.15) χρησιμοποιείται ως χ άξονας. Πολλαπλασιάζοντας αυτή την ταχύτητα δρομέα 
με το άθροισμα των δύο σταθερών αδράνειας παίρνουμε το τελικό αποτέλεσμα του 
μοντέλου των δύο μαζών. Αυτό σημαίνει  ότι  τώρα η ισοδύναμη ταχύτητα δρομέα 
αυξάνει  όταν  η  μηχανική  ροπή  εισόδου  του  ανέμου  είναι  μεγαλύτερη  και  το 
αντίστροφο.

Ο χρόνος εκκαθάρισης σφάλματος επιλέχθηκε έτσι ώστε το σύστημα να είναι 
σταθερό  και  στις  τέσσερις  περιπτώσεις.  Η  σειρά  προτίμησης  των  μονάδων 
αντιστάθμισης  σε  σχέση  με  το  περιθώριο  ευστάθειας  είναι  ίδια  όπως  στο 
προηγούμενο μοντέλο, αλλά ο μέγιστος χρόνος βραχυκύκλωσης έχει μειωθεί.

Σχήμα 4-21:  Ίδιες καμπύλες με αυτές του σχήματος 4-19 αλλά προσομοιωμένες με το μοντέλο των 
δύο μαζών και χρόνο εκκαθάρισης  t=0.09sec. Η σταθερή οριζόντια καμπύλη με τιμή 1pu αντιστοιχεί 
στη μηχανική ροπή.
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Η απόσβεση των ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων δεν είναι το ίδιο απλό να αναλυθεί 
για το νέο μοντέλο, η ανάλυση του είναι πέρα από το αντικείμενο της εργασίας αυτής.

Συνοψίζοντας δύο αντικείμενα μελετήθηκαν τώρα. Πρώτον, η επίδραση του 
SVC και  του  STATCOM στην  τάση  και  εμπέδηση  Thevenin και  στην  ισχύ 
βραχυκύκλωσης  στο  σημείο  σύνδεσης.  Δεύτερον,  η  επίδραση  της  τάσης  κα 
εμπέδησης  Thevenin στην  ευστάθεια  αιολικού  συστήματος  με  απευθείας 
συνδεδεμένες  στο  δίκτυο  βραχυκυκλωμένου  κλωβού  επαγωγικές  γεννήτριες.  Τα 
αποτελέσματα  στηρίζονται  σε  απλοποιημένα  ισοδύναμα  των:  STATCOM,  SVC, 
φορτίων και του αιολικού πάρκου.

4.6 Συμπεράσματα

Σε  αυτό  το  κεφάλαιο  εξετάστηκε  ποιοι  παράγοντες  επηρεάζουν  την 
βραχυπρόθεσμη  ευστάθεια  τάσης  στο  δίκτυο  διανομής  όταν  συμβαίνει  κάποιο 
σφάλμα στο σύστημα μετάδοσής του.

Η έρευνα χωρίστηκε σε δύο κομμάτια. Πρώτον περιγράφηκαν οι συνέπειες της 
ισχύς  βραχυκύκλωσης,  της  αναλογίας  X/R,  της  τάσης  Thevenin και  της  τοπικής 
φασικής  αντιστάθμισης  στο  περιθώριο  ευστάθειας  μιας  ανεμογεννήτριας  τύπου 
Δανίας. Δεύτερον εξετάστηκε η επίδραση που είχαν στις παραμέτρους Thevenin του 
σημείου σύνδεσης οι γειτονικές ανεμογεννήτριες τύπου Δανίας, οι HPP,οι STATCOM 
και οι SVC.

4.6.1 Επίδραση των παραμέτρων του δικτύου στην ευστάθεια 
των ανεμογεννητριών

Έγιναν οι παρακάτω παρατηρήσεις:

2 Μικρή αναλογία  βραχυκύκλωσης  στο  σημείο  σύνδεσης  προκαλούσε 
μικρή ροπή και ολίσθηση εκκίνησης.

3 Μικρή αναλογία X/R στο σημείο σύνδεσης προκαλούσε μεγάλη ροπή 
και ολίσθηση εκκίνησης.

4 Τοπική φασική αντιστάθμιση πυκνωτών αυξάνει την ροπή εκκίνησης 
και μειώνει ελαφρώς την ολίσθηση.

5 Ολόκληρη η καμπύλη ροπής διαβαθμίζεται σύμφωνα με το τετράγωνο 
της τάσης Thevenin.

Τα  αποτελέσματα  χρησιμοποιήθηκαν  στην  αξιολόγηση  της  επίδρασης  άλλων 
μονάδων παραγωγής και αντιστάθμισης στο όριο της ευστάθειας.

4.6.2 Επίδραση γειτονικών ανεμογεννητριών στις παραμέτρους 
του δικτύου

Για  τις  γειτονικές  ανεμογεννήτριες  τύπου  Δανίας  αποδείχθηκε  ότι  ο 
αντίκτυπος  σε  δεδομένη  ανεμογεννήτρια   μπορεί  να  υπολογιστεί  ανάγοντας  την 
αμοιβαία αντίσταση βραχυκύκλωσης σύμφωνα με τη σχετική ροή αιολικής ενέργειας 
που περνά από αυτές,
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4.6.3 Επίδραση σύγχρονων γεννητριών

Η  επίδραση  από  σύγχρονη  γεννήτρια  που  λειτουργεί  χωρίς  φορτίο  μπορεί 
μέχρι  κάποιο  βαθμό  να  συγκριθεί  με  συνεχή  πηγή  τάσης  μετά  από  μεταβατική 
αντίδραση.  Όταν  η  σύγχρονη  γεννήτρια  έχει  μεγάλο  φορτίο   αυτή  η  προσέγγιση 
εξακολουθεί να ισχύει, πρέπει όμως να λαμβάνεται υπόψη η γωνία του δρομέα γιατί 
όταν συμβεί κάποιο σφάλμα προκαλεί αύξηση της γωνίας του φάσορα, ενώ όταν το 
σφάλμα εκκαθαριστεί προκαλεί μείωση της γωνίας και μικρότερη συνεισφορά στην 
τάση μετά την εκκαθάριση του σφάλματος.

4.6.3.1 Επίδραση SVC και STATCOM

Όταν ένα STATCOM ή ένα SVC λειτουργεί στην γραμμική περιοχή ελέγχου 
έχει ως αποτέλεσμα ότι η αντίσταση Thevenin στο σημείο σύνδεσης μειώνεται, ενώ η 
τάση  Thevenin πλησιάζει  την  καθορισμένη  τιμή  και  η  ισοδύναμη  ισχύς 
βραχυκύκλωσης αυξάνεται. Αυτά τα αποτελέσματα είναι πιο εμφανή όσο πιο κοντά 
στο σημείο σύνδεσης είναι τοποθετημένη η μονάδα αντιστάθμισης και όσο μικρότερο 
είναι το Xsl.

Όταν το  SVC φτάνει στο όριο λειτουργίας του μπορεί να αναπαρασταθεί ως 
πυκνωτής. Το αποτέλεσμα είναι πως η αντίσταση και η τάση  Thevenin στο σημείο 
σύνδεσης αυξήθηκαν, σε σχέση με την περίπτωση που απουσιάζει η αντιστάθμιση.

Το STATCOM στο όριο λειτουργίας του μπορεί να αναπαρασταθεί από πηγή 
τάσης, οπότε δεν θα επηρεάσει την αντίσταση Thevenin. Στην πραγματικότητα δίκτυο 
με  STATCOM δεν  μπορεί  να  αναπαρασταθεί  από ισοδύναμο  Thevenin εφόσον  η 
γωνία του εισερχόμενου ρεύματος εξαρτάται από το φορτίο του συστήματος. Στην 
έρευνα μας όμως προέκυψε ότι η ισοδύναμη τάση  Thevenin διαφοροποιείται μόνο 
κατά  1%  υπό  τις  δεδομένες  συνθήκες.  Η  συνεισφορά  του  STATCOM είναι 
μεγαλύτερη όσο πλησιέστερα στο σημείο σύνδεσης είναι τοποθετημένο.

Σε περιπτώσεις όπου το STATCOM ή το SVC λειτουργεί οριακά η ισοδύναμη 
ισχύς βραχυκύκλωσης συμπεριλαμβανομένου και  της  συσκευής  αντιστάθμισης  δεν 
αποτελεί  καλό  μέτρο  για  την  αντοχή  του  δικτύου.  Άρα  σε  τέτοιες  περιπτώσεις  ο 
προσδιορισμός  της  τάσης  και  αντίστασης  Thevenin παρέχει  περισσότερες 
πληροφορίες για τη φύση του συστήματος.

Αποδείχθηκε ότι  ο υπολογισμός των παραμέτρων  Thevenin μπορεί να γίνει 
είτε  βάσει  της  μήτρας  σύνθετων  αντιστάσεων  του  δικτύου  είτε  χρησιμοποιώντας 
εργαλείο υπολογισμού στατικού βραχυκυκλώματος, αρκεί να είναι ικανό να εξετάσει 
πηγές ρεύματος και πυκνωτές.

4.6.3.2 Επίδραση δυναμικής αντιστάθμισης σε αιολικό πάρκο με 
SCIGs

Καταλήξαμε  ότι  καλό  μέτρο  για  το  μεταβατικό  περιθώριο  ευστάθειας 
επαγωγικής  γεννήτριας  βραχυκυκλωμένου  κλωβού  είναι  η  μέγιστη  ταχύτητα  του 
δρομέα  για  την  οποία  η  ηλεκτρική  δύναμη  πέδησης  είναι  μεγαλύτερη  από  την 
ονομαστική  εισερχόμενη  ισχύ.  Αυτή  η  τιμή  μπορεί  να  διαβαθμίσει  διαφορετικές 
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λύσεις  μεταξύ  τους,  αλλά  όχι  για  απευθείας  εκτίμηση  του  μέγιστου  χρόνου 
εκκαθάρισης, αφού το μέγεθος αυτό επηρεάζεται από τη δυναμική ροή του δρομέα 
και το φαινόμενο της ευελιξίας του διαφορικού.

Για δεδομένη τάση και αντίσταση Thevenin σε ένα σημείο σύνδεσης, όταν η 
αντιστάθμιση λειτουργεί στην περιοχή γραμμικού ελέγχου αλλά και όταν λειτουργεί 
στα όρια του οι ημιστατικές καμπύλες ροπής μπορούν εύκολα να υπολογιστούν για 
διάφορα  είδη  γεννητριών.  Τα  όρια  της  παράλληλης  αντιστάθμισης  μπορούν  να 
βρεθούν από τις τομές μεταξύ των καμπυλών.

Για δεδομένο τύπο γεννήτριας, αύξηση στην αντίσταση Thevenin στο σημείο 
σύνδεσης  συνεπάγεται  μείωση  της  ολίσθησης  εκκίνησης  και  της  μέγιστης  ροπής. 
Όταν ένα  STATCOM φτάσει στο όριο του η μορφή της χαρακτηριστικής καμπύλης 
ροπής  θα  έχει  ίδια  μορφή  με  την  χαρακτηριστική  καμπύλη  μορφής  χωρίς  την 
αντιστάθμιση, αλλά με ένα παράγοντα διαβάθμισης. Ένα  SVC στο όριο θα μειώσει 
την ολίσθηση εκκίνησης και επομένως θα προκληθεί καμπύλη ροπής που θα φθίνει 
ταχύτερα  για  μεγαλύτερες  ολισθήσεις  για  τις  περιπτώσεις  που  χρησιμοποιούμε 
STATCOM.
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Κεφάλαιο 5
Έλεγχος τάσης και άεργου ισχύος

5.1 Εισαγωγή
Για  τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και την αποφυγή μεγάλης διάρκειας 

απομόνωσης, η τάση στα συστήματα μεταφοράς και διανομής πρέπει να παραμένει 
για ένα εύλογο διάστημα γύρω από τις ονομαστικές τιμές. Ορίστηκε, ΕΝ 50160, ότι 
στα  συστήματα  διανομής  η  δεκάλεπτη  μέση  RMS τάση,  στο  μέσο  και  χαμηλό 
επίπεδο, πρέπει να κυμαίνεται σε ποσοστό ±10% της ονομαστικής τάσης για το 95% 
του χρόνου για την αποφυγή ζημιών και φθοράς του εξοπλισμού του καταναλωτή και 
της  διανομής.  Τα  εθνικά  πρότυπα  όμως  μπορεί  να  έχουν  αυστηρότερους 
περιορισμούς. Στο σύστημα της Δανίας έχει οριστεί ότι το δεκάλεπτο μέσο επίπεδο 
RMS τάσης  των  400V πρέπει  να  κυμαίνεται  μεταξύ  του  -10% και  του  +6% της 
ονομαστικής τιμής για το 100% του χρόνου. Στο σύστημα μετάδοσης της Δανίας τα 
άνω όρια τάσης προσδιορίζονται από το εκτελεστικό διάταγμα για τη ισχύ υψηλής 
τάσης. Τα κάτω όρια είναι πιο ευέλικτα, για παράδειγμα η τάση των 150kV μπορεί να 
μειωθεί στα135kV σε περίπτωση καταιγίδας άλατος για την αποφυγή αναφλέξεων.

Ο έλεγχος τάσης εφαρμόζεται διαφορετικά στα συστήματα μεταφοράς και στα 
συστήματα διανομής. Στα συστήματα μεταφοράς όπου η αναλογία X/R είναι υψηλή 
το πλάτος  της  τάσης αποφασίζεται  μόνο βάση της  ροής  άεργης  ισχύος.  Ο κύριος 
έλεγχος  τάσης γίνεται  από σταθμούς  ισχύος  που είναι  συνδεδεμένοι  στο  σύστημα 
μεταφοράς. Η ισορροπία της αέργου ισχύος διασφαλίζεται από την αντιστάθμιση που 
παρέχουν διακοπτόμενοι παράλληλοι πυκνωτές και παραγωγοί αέργου ισχύος. Κοντά 
στη γραμμή μεταγωγής εγκαταστάσεις HVDC και σύγχρονοι πυκνωτές (SC) μπορούν 
να παρέχουν άεργο ισχύ και ισχύ βραχυκύκλωσης. Δυναμικός έλεγχος τάσης μπορεί 
να πραγματοποιηθεί μέσω συσκευών όπως τα STATCOM και τα SVC.

Στα συστήματα διανομής η τάση στο μέσο επίπεδο τάσης συνήθως ελέγχεται 
από  υπό  φορτίο  μετασχηματιστές  με  μεταγωγικούς  διακόπτες,  (under load tap 
changing transformers). Η αναλογία  X/R τώρα είναι μικρότερη  από τα συστήματα 
μεταφοράς  που  σημαίνει  ότι  η  ροή  της  πραγματικής  ισχύος  έχει  αντίκτυπο  στην 
πτώση  τάσης.  Στα  παραδοσιακά  συστήματα  διανομής  χωρίς  κατανεμημένες 
γεννήτριες  η  πτώση  τάσης  στη  τροφοδοσία  μπορεί  να  αντισταθμιστεί  από  ULTC 
μετασχηματιστές  με  τη  λεγόμενη  μονάδας  αντιστάθμισης  πτώσης  γραμμής.  Μια 
τέτοια  μονάδα  δεν  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  σε  υποσταθμούς  όπου  μερικοί 
τροφοδότες περιέχουν κατανεμημένη παραγωγή και άλλοι όχι, αφού σε περιπτώσεις 
υψηλού  φορτίου  και  μεγάλης  παραγωγής  η  τάση  σε  μακρινούς  τροφοδότες  με 
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κατανεμημένη παραγωγή αυξάνει ενώ η τάση σε τροφοδότες χωρίς φορτίο μειώνεται. 
Για  να  αντισταθμιστεί  η  πτώση ή  η  άνοδος  της  τάσης  κατά  μήκος  μιας  γραμμής 
μπορεί να γίνει εισαγωγή κατά μήκος της γραμμής μετασχηματιστών ενίσχυσης, κάτι 
που δεν συμβαίνει συχνά στο σύστημα της Δανίας.

 Στο  μέσο  και  χαμηλό  επίπεδο  τάσης  με  τροφοδότηση άεργου  ισχύος  δεν 
υπάρχει ενεργός έλεγχος τάσης. Πρώτον σε περιοχή με κατανεμημένη παραγωγή ,η 
οποία είναι διαχωρισμένη από το κυρίως δίκτυο, ο έλεγχος είναι δύσκολος. Δεύτερον 
ο  έλεγχος  της  τάσης  μπορεί  να  παρέμβει  στο  έλεγχο  των  μετασχηματιστών.  Και 
τρίτον, η ευαισθησία τάσης στην τροφοδότηση αέργου δεν είναι υψηλή όταν το X/R 
είναι χαμηλό στο σημείο σύνδεσης. Έχουν γίνει  βέβαια κάποια πειράματα ελέγχου 
στο επίπεδο της μέσης τάσης.

Στη Δανία ο χειριστής του δικτύου διανομής είναι υποχρεωμένος να ελέγχει 
τις πηγές αέργου ισχύος με τέτοιο τρόπο ώστε η ροή της μεταξύ του συστήματος 
διανομής και του συστήματος μεταφοράς να μένει μέσα σε ένα δεδομένο εύρος.

Σχήμα 5-1: Συσχέτιση μεταξύ αιολικής παραγωγής και ολικής συναλλαγής αέργου μεταξύ συστήματος 
μεταφοράς και δικτύου διανομής της Δυτικής Δανίας. Η στερεά καμπύλη εκφράζει μία τετραγωνική 
εφαρμογή, το πρόσημο θεωρείται θετικό όταν τα δίκτυα διανομής εισάγουν άεργο ισχύ.

Σήμερα  μείζον  θέμα,  κατά  την  εξέταση  της  ισορροπίας  της  αέργου  στα 
συστήματα  διανομής,  είναι  η  κατανάλωση  αέργου  των  χωρίς  φορτίο 
αντισταθμισμένων ανεμογεννητριών. Στο σχήμα 5-1 φαίνεται η συνολική συναλλαγή 
αέργου  ισχύος  μεταξύ  του  Δυτικού  συστήματος  μεταφοράς  της  Δανίας  και  των 
συστημάτων διανομής στην περιοχή προς τη συνολική αιολική παραγωγή στην ίδια 
περιοχή. Η παραπάνω κατανάλωση αέργου ισχύος στις υψηλές αιολικές παραγωγές 
ευθύνεται εν μέρει στη κατανάλωση των γεννητριών των ανεμογεννητριών και στις 
παραπάνω απώλειες των μετασχηματιστών.

Η παραγωγή από τους θερμικούς σταθμούς (HPP) έχει μεγάλη σχέση με το 
φορτίο,  αφού  οι  χρεώσεις  εισαγωγής  αέργου  είναι  υψηλότερες  σε  περιόδους  με 
μεγάλο  φορτίο.  Η  απορρόφηση  αέργου  από  τους  καταναλωτές  προκαλείται  για 
παράδειγμα από επαγωγικούς κινητήρες και οι εξαρτώμενες από το φορτίο απώλειες 
αέργου από τους μετασχηματιστές μπορούν σε κάποιο βαθμό να αντισταθμιστούν από 
τη  λειτουργία  των  HPP με  εξαρτώμενο  από  το  χρόνο  συντελεστή  ισχύος  στην 
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ονομαστική  λειτουργία.  Ένα  ακόμη  ζήτημα  είναι  οι  διακυμάνσεις  στην  τάση  που 
προκαλούνται από διακυμάνσεις στην παραγωγή ισχύος ( flicker). Μέθοδοι μέτρα και 
υπολογισμοί  για  τα  αποτελέσματα  που  έχει  αυτό  το  φαινόμενο  αναλύονται  στο 
πρότυπο του IEC, 614000-21.

Σήμερα γίνονται πολλές μελέτες που ερευνούν την πιθανότητα του χειρισμού 
συστήματος  διανομής  με  κατανεμημένη  παραγωγή  σαν  να  είναι  απομονωμένο 
ηλεκτρικά,  όταν το σύστημα μεταφοράς για κάποιο λόγο δεν είναι  διαθέσιμο.  Για 
παράδειγμα, προτείνεται σύστημα όπου όταν όλοι οι τροφοδότες είναι συνδεδεμένοι 
σε ένα 150/60kV μετασχηματιστή μπορεί να λειτουργήσει σαν αυτόνομο σύστημα, με 
την προϋπόθεση ότι υπάρχει αρκετή τοπική παραγωγή.  Η τάση και η συχνότητα είναι 
συντονισμένες σε ένα κεντρικό ελεγκτή. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να είναι ικανό να 
ισορροπεί την άεργο ισχύ μέσα στην περιοχή έτσι ώστε να ελέγχει πλήρως την τάση. 
Υπό  κανονικές  συνθήκες  αυτή  η  ελεγξιμότητα  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για 
υποστήριξη της τάσης στο σύστημα μεταφοράς, δεδομένου ότι δεν παραβιάζονται οι 
περιορισμοί των ρευμάτων και των τάσεων στο δίκτυο διανομής.

5.2 Στρατηγικές  αντιστάθμισης  άεργου  ισχύος  στα  δίκτυα 
διανομής.

Όπως  περιγράφηκε  νωρίτερα,  το  αντικείμενο  του  ελέγχου  της  αέργου  στο 
σύστημα μεταφοράς υπάρχει για να ισορροπεί την απορρόφηση και παραγωγή αέργου 
ισχύος για να περιορίζει την συναλλαγή μεταξύ των συστημάτων μεταφοράς και των 
συστημάτων  διανομής.  Λόγω  της  αντικατάστασης  των  εναέριων  γραμμών  με 
καλώδια, το πλεόνασμα αέργου ισχύος μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα σε περιόδους 
με χαμηλό φορτίο. Γι αυτό το 2003 στη Δανία έκαναν τη “συμφωνία MVar”, σκοπός 
ήταν ο περιορισμός της συναλλαγής της αέργου ισχύος μεταξύ των δικτύων διανομής 
των 60kV και των δικτύων μεταφοράς των 150kV και έτσι να διασφαλιστεί ότι τα 
αποθεματικά του ελέγχου στο σύστημα μεταφοράς είναι επαρκή για να εξασφαλιστεί 
η ομαλή λειτουργία του συστήματος και για χαμηλά και για υψηλά φορτία.  Η ιδέα 
είναι να εξεταστούν τα τεχνικά και οικονομικά ζητήματα του συστήματος στο σύνολό 
του -  δεν είναι  επομένως  προσέγγιση με βάση την αγορά. Το σύστημα διανομής 
χωρίζεται σε έναν αριθμό κυττάρων. Ένα κύτταρο είναι το κομμάτι του δικτύου το 
οποίο  είναι  συνδεδεμένο   σε  ένα  μετασχηματιστή  150/60kV.  Για  κάθε  κύτταρο 
ορίζεται ένα εύρος αέργου ισχύος, η συναλλαγή αέργου πρέπει να είναι μέσα στο 98% 
του  εύρους  σε  περίοδο  ενός  έτους.  Το  εύρος  ορίζεται  με  βάση  το  συνδυασμό 
παραγωγής  στο  κελί,  η  προηγούμενη  μετρημένη  συναλλαγή  αέργου  ισχύος  και  η 
συναλλαγή αέργου που συγκρατεί  ο  ελεγκτής  στο  σύστημα  μεταφοράς  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί  σε  ακραίες  περιπτώσεις.  Προτείνεται  η  χρήση  διακοπτόμενων 
πυκνωτών  και  παραγωγών  αέργου  για  όσο  το  δυνατόν  περισσότερη  στατική 
αντιστάθμιση για την εξοικονόμηση των απωλειών των γεννητριών και τη διατήρηση 
των δυναμικών αποθεματικών για ακραίες περιπτώσεις. Τα αποθεματικά του ελέγχου 
του συστήματος μεταφοράς πρέπει να είναι ικανά να παρέχουν άεργο ισχύ για την 
κάλυψη των στατικών απωλειών αέργου ισχύος, λόγω της μεταφοράς πραγματικής 
ισχύος, καθώς επίσης για τη διασφάλιση της ευστάθειας. 

Στο μέλλον διάφορες εξελίξεις μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγή των προτύπων 
σε μία ποιο αγοροστρεφική προσέγγιση. Πρώτον η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών 
και  του εξοπλισμού ελέγχου είναι  πιθανόν να διευθύνουν την λειτουργία  αρκετών 
μικρότερων  μονάδων  για  την  ικανοποίηση  παγκοσμίου  ή  τοπικών  σκοπών.  Για 
παράδειγμα έχουν γίνει  βήματα στις  τηλεπικοινωνιακές  τεχνολογίες  έτσι ώστε ένα 
κύτταρο των 60kV να συμπεριφέρεται ως σταθμός παραγωγής ισχύος. Δεύτερον, η 
δυναμική υποστήριξη άεργου ισχύος που μπορεί να προσφέρει το σύστημα διανομής 
μπορεί να περιορίσει την ανάγκη για αποθεματικά αέργου, από σταθμούς που είναι σε 
ετοιμότητα, στο σύστημα μεταφοράς σε περιόδους μεγάλης παραγωγής από αιολικά 
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πάρκα  και  θερμικούς  σταθμούς.  Και  τέλος  η  τάση  της  αγοράς  σήμερα  είναι  η 
απελευθέρωση  και  ο  διαχωρισμός  των  υπηρεσιών  των  κοινών  προϊόντων.  Για 
παράδειγμα  ιδιώτες  μπορούν  να  εμπορεύονται  διαβαθμισμένη  ισχύ  με  μικρές 
γεννήτριες π.χ. 11kV. Έχουν παρουσιαστεί πολλές προτάσεις για την τιμολόγηση της 
αέργου ισχύος στα συστήματα μεταφοράς οι οποίες βασίζονται σε στοιχεία όπως: η 
αυξημένη  ικανότητα  μεταφοράς,  αυξημένα  όρια ευστάθειας  τάσης,  καθώς  και  μία 
πρόταση για δημιουργία χρηματιστηρίου αέργου ισχύος στα συστήματα διανομής.
5.3 Παραγωγή και απορρόφηση αέργου ενέργειας

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή του κεφαλαίου, το κύριο μέλημα όσο αφορά 
τον  έλεγχο  της  άεργου  ισχύος,  σε  συστήματα  διανομής,  είναι  η  διατήρηση  της 
ισορροπίας και η οριοθέτηση της συναλλαγής της άεργου με το σύστημα μεταφοράς. 
Όπως  αποδεικνύεται  στην  ενότητα  5.4,  η  εξισορρόπηση  πρέπει  να  γίνεται 
λαμβάνοντας  υπόψη  τους  περιορισμούς  που  δίνονται  για  τα  μεγέθη  τάσης  στο 
σύστημα.  Εξισορρόπηση  της  άεργου  σημαίνει  ότι  το  άθροισμα  της  παραγωγής 
κατανάλωση και  απωλειών πρέπει  πάντα να είναι  μηδενικό.  Σε αυτή  την ενότητα 
γίνεται μια μικρή αναφορά μερικών από τις πηγές και τους καταναλωτές αέργου που 
υπάρχουν σε ένα δίκτυο διανομής. 

Στον  πίνακα  5-1 φαίνεται  η  συνεισφορά  στην  ισορροπία  της  αέργου 
συσκευών που βρίσκονται στο δίκτυο.

πηγές καταναλώσεις Ελεγχόμενες
Υπόγεια καλώδια Μετασχηματιστές Σύγχρονες γεννήτριες

Εναέριες γραμμές υπό 
φορτίο

Εναέριες γραμμές υπό 
υψηλό φορτίο

Διακοπτόμενες χωρητικές 
μπαταρίες

Σταθεροί πυκνωτές Καταναλωτές π.χ. 
επαγωγικοί κινητήρες

Διακοπτόμενοι άεργοι 
αντιστάτες

Ανεμογεννήτριες χωρίς 
αντιστάθμιση

STATCOM ή SVC

Σταθεροί άεργοι 
αντιστάτες

Μετατροπείς που 
τροφοδοτούν μονάδες 

παραγωγής όπως 
ανεμογεννήτριες

Σχήμα5-1: αναφορά συσκευών που χρησιμεύουν στην εξισορρόπηση της αέργου ισχύος στο δίκτυο.

Βασική πηγή αέργου στα δίκτυα διανομής σήμερα είναι τα υπόγεια καλώδια 
των 10kV. Σε πολλά δίκτυα έχουν αντικατασταθεί οι εναέριες γραμμές των 10 και 
0.4kV από υπόγεια καλώδια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη παραγωγή αέργου 
χωρίς φορτίο και χαμηλότερη εξαρτώμενη από το φορτίο κατανάλωση αέργου. Αν οι 
σταθεροί πυκνωτές που τοποθετήθηκαν για να αντισταθμίσουν τα ελλείμματα αέργου 
δεν  αφαιρεθούν  μετά  την  εγκατάσταση  των  καλωδίων,  υπάρχει  πιθανότητα  να 
εμφανιστεί  περίσσια  αέργου  στο  σύστημα,  ιδιαίτερα  κατά  τις  περιόδους  χαμηλού 
φορτίου.  Ο  πίνακας  5-2 δείχνει  την  παραγωγή  αέργου  διαφόρων  καλωδίων  που 
χρησιμοποιούνται  σε  σύστημα  διανομής  της  τάξης  των  MV.  Συγκριτικά  με  την 
ονομαστική  χωρητικότητά  τους  τα  μικρότερα  καλώδια  συνεισφέρουν  περισσότερο 
στην παραγωγή αέργου.

Κόμβος 
[mm2]

Smax [MVA] R [Ω/km] X [Ω/km] R/X Qcharge 

[kVar/km]
25 2.0 1.2 0.1225 9.8 7.2
70 3.4 0.44 0.1037 4.3 9.1
95 4.0 0.32 0.0974 3.3 10.4
120 4.6 0.25 0.0942 2.7 11.0
240 6.7 0.13 0.0880 1.4 15.1

Πίνακας 5-2: Παράμετροι μερικών τρισυρματικών καλωδίων των 10kV.

77



5.3.1 Γεννήτριες ανεμογεννητριών
Στην επόμενη ενότητα γίνεται σύντομη αναφορά στα άεργα χαρακτηριστικά 

των περισσότερο χρησιμοποιούμενων γεννητριών σε συστήματα ανεμογεννητριών.

5.3.1.1 Επαγωγική γεννήτρια βραχυκυκλωμένου κλωβού (SCIG)
Οι γεννήτριες αυτού του είδους χρησιμοποιούν άεργο ισχύ από το δίκτυο για 

τη διατήρηση της μαγνήτισης του δρομέα. Προσεγγιστικά, η άεργος ισχύς μπορεί να 
εκφραστεί σε δύο όρους, ένα ανεξάρτητο από το φορτίο της μηχανής και ένα ανάλογο 
του τετραγώνου της παραγωγής πραγματικής ισχύος. Ο απλούστερος τρόπος για να 
δειχθεί αυτή η σχέση είναι το γ-ισοδύναμο που φαίνεται στον σχήμα 5-2.

Σχήμα 5-2: γ-ισοδύναμο επαγωγικής γεννήτριας για να δειχθεί κατανάλωση αέργου ισχύος.
Οι παράμετροι του κυκλώματος μπορούν να υπολογιστούν με τη χρήση των 

παραμέτρων του τ-ισοδύναμου που παρουσιάστηκε στο σχήμα 4-4 Β σύμφωνα με τις 
σχέσεις (5.1) και (5.2).

Το  πλεονέκτημα  του  γ-ισοδύναμου  είναι  ότι  αν  αγνοηθεί  η  αντίσταση του 
στάτη, οι απώλειες αέργου χωρίς φορτίο περιλαμβάνονται στην κύρια αντίδραση του 
ισοδύναμου,  και  οι  απώλειες  αέργου  που  εξαρτούνται  από  το  φορτίο 
περιλαμβάνονται στην ισοδύναμη αντίδραση διαρροής. Βασιζομένη στην πραγματική 
ισχύ,  Pag,  η  οποία  μεταφέρεται  μέσω  του  διακένου  και  την  τάση  του  στάτη,  η 
ισοδύναμη τάση του δρομέα του γ-ισοδύναμου υπολογίζεται από την (5.3).

Από την  (5.3)  υπολογίζεται το τετράγωνο του ισοδύναμου ρεύματος δρομέα από το 
οποίο  παίρνουμε  την  σχέση  (5.4).  χρησιμοποιώντας  το  ανάπτυγμα  Taylor για  τη 
δεύτερη  έκφραση  δεν  οδηγούμαστε  σε  ένα  βέβαιο  αποτέλεσμα  όσον  αφορά  την 
κατανάλωση  αέργου  ισχύος  της  ανεμογεννήτριας  ,  διότι  η  ισοδύναμη  τάση  του 
δρομέα είναι χαμηλότερη από την τάση του στάτη όταν η γεννήτρια λειτουργεί με 
υψηλό φορτίο.

Αν η ανεμογεννήτρια δεν έχει αντιστάθμιση φορτίου, π.χ. ένα πυκνωτή τοποθετημένο 
στους ακροδέκτες  του στάτη με μέγεθος  που να αντιστοιχεί  στο σταθερό όρο της 
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(5.4), ο συνήθης τρόπος έκφρασης της κατανάλωσης αέργου ισχύος δίνεται στη σχέση 
(5.5).

Qwind άεργος  ισχύς  που  καταναλώνεται  από  την  γεννήτριας  της  ανεμογεννήτριας 
μείον αυτή των πυκνωτών [MVar].

kQ συντελεστής, συγκεκριμενοποιεί την κατανάλωση αέργου ισχύος [MVar/MW]
Pwind-rated ονομαστική πραγματική ισχύς της ανεμογεννήτριας [MW]
Pwind πραγματική παραγωγή ανεμογεννήτριας [MW]

Αν το  kQ οριστεί ίσο με  XrΓ στην  (5.5) δίνει  μία ακριβή περιγραφή για την μικρή 
παραγωγή ισχύος. Διαφορετικά μπορεί το  kQ να υπολογιστεί από τη σχέση  (5.6), η 
οποία υπολογίζει την ακριβή παραγωγή αέργου ισχύος στην ονομαστική ισχύ και μία 
καλή εκτίμηση για μικρή παραγωγή ισχύος. Αν η αντίδραση είναι ανά μονάδα,  pu, 
τότε η ονομαστική ισχύς που εισάγεται είναι ο συντελεστής ονομαστικής ισχύος της 
γεννήτριας. 

Η  αντίσταση  του  δρομέα  δεν  χρησιμοποιείται  στους  υπολογισμούς.  Είναι  σωστό 
λοιπόν  να  υποτεθεί  ότι  επαγωγική  γεννήτρια  με  δακτυλιοφόρο  δρομέα  και 
ρυθμιζόμενη αντίσταση θα έχει τα ίδια  PQ χαρακτηριστικά με επαγωγική γεννήτρια 
βραχυκυκλωμένου  κλωβού  σε  στατική  λειτουργία.  Στο  πίνακα  5-3 φαίνονται  οι 
ισοδύναμες  παράμετροι  της  ανεμογεννήτριας  που  χρησιμοποιήθηκε  στην  ενότητα 
4.2.2.1 (στον προηγούμενο πίνακα οι τιμές είναι με βάση τα 2.3MVA εδώ όμως έχουν 
βάση τα 2MVA για να συμφωνούν με την σχέση  (5.5)).  Στην ονομαστική ισχύ η 
ανεμογεννήτρια καταναλώνει 24% της ονομαστική πραγματικής ισχύος αν δεν έχει 
αντιστάθμιση φορτίου. Αν η διαρρέουσα αντίδραση στο γ-σοδύναμο χρησιμοποιηθεί, 
η κατανάλωση άεργου ισχύος θα είναι περίπου 5.5%, στην ονομαστική παραγωγή.

Παράμετρος Τιμή (βάση 2MVA)

kQ 0.2404

1/ XmΓ 0.2793

XrΓ 0.2273

Πίνακας 5-3: Τιμές των παραμέτρων της ανεμογεννήτριας.

5.3.1.2 Μετατροπέας πλήρους κλίμακας

Για  ανεμογεννήτριες  εξοπλισμένες  με  μετατροπείς  πλήρους  κλίμακας,  ο 
παράγοντας που οριοθετεί την παραγωγή αέργου ισχύος σε κανονικές συνθήκες είναι 
το όριο του μεγέθους του ρεύματος του μετατροπέα. Το ανώτατο και κατώτατο όριο 
άεργου ισχύος για δεδομένη παραγωγή πραγματικής ισχύος δίνεται από την σχέση 
(5.7).  Φαίνεται  ότι  η  ικανότητα  παραγωγής  άεργου  είναι  ανάλογη της  τάσης  στο 
σημείο σύνδεσης.
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Στο σχήμα 5-3 φαίνεται πως η ικανότητα παραγωγής άεργου ενός μετατροπέα ισχύος 
εξαρτάται  από το μέγεθος  του για  δεδομένη παραγωγή πραγματικής  ισχύος.  Αν η 
ικανότητα του μετατροπέα είναι 10% μεγαλύτερη από την ονομαστική πραγματική 
ισχύ εξόδου,  τότε ο μετατροπέας  μπορεί  να δώσει  άεργο ισχύ ίση με το 45% της 
ονομαστικής  πραγματικής  ισχύς  στη  μέγιστη  παραγωγή  όταν  η  τάση  στο  σημείο 
σύνδεσης είναι 1pu.

Σχήμα  5-3: Εξάρτηση  ικανότητας  παραγωγής  αέργου  στην  ονομαστική  ισχύ  για  μετατροπέα 
συνδεδεμένο στο δίκτυο όταν παράγει 1pu πραγματικής ισχύος.

5.3.1.3 Επαγωγική γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας (DFIG)

Η άεργος ισχύς εξόδου επαγωγικής γεννήτριας  διπλής τροφοδοσίας (DFIG) 
μπορεί να ελέγθει ανεξάρτητα από την πραγματική ισχύ εξόδου αλλάζοντας την γωνία 
ή το μέγεθος της επαγόμενης τάσης στο δρομέα ή χρησιμοποιώντας το μετατροπέα 
από  τη  πλευρά  του  δικτύου  για  συναλλαγή  αέργου  ισχύος.  Υπάρχουν  τρεις 
περιοριστικοί παράγοντες: το ρεύμα του δρομέα, το ρεύμα του στάτη και η τάση του 
δρομέα.  Στο  σχήμα 5-4 φαίνεται  ένα  παράδειγμα ενός  διαγράμματος  P-Q για μία 
DFIG.  Η  παραγωγή  αέργου  περιορίζεται  από  την  χωρητικότητα  του  δρομέα  του 
μετατροπέα.  Λόγω  της  αέργου  που  χρειάζεται  για  τη  μαγνήτιση  του  δρομέα,  η 
μέγιστη  απορρόφηση  αέργου  είναι  υψηλότερη  από  τη  μέγιστη  παραγωγή.  Η 
απορρόφηση τυπικά περιορίζεται από το μέγεθος του ρεύματος στο στάτη ή από την 
ευστάθεια  της  γεννήτριας.  Για  χαμηλές  ταχύτητες  του αέρα όπου η ταχύτητα  του 
δρομέα είναι μικρή, λόγω της αναζήτησης σημείου μέγιστης ισχύος, το μέγεθος της 
τάσης  του  δρομέα  γίνεται  περιοριστικός  παράγοντας.  Για  την  αποφυγή  του 
προβλήματος αυτού μπορεί ο στάτης να συνδεθεί ως αστέρας σε χαμηλές ταχύτητες 
δρομέα, δηλαδή χαμηλότερη τάση στο στάτη. Το αποτέλεσμα είναι ότι στενεύει το 
εύρος που ορίζεται από το ρεύμα του στάτη και το ρεύμα του δρομέα.
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Διάγραμμα λειτουργίας DFIG: Ir=0.46kA, Is_max=1.8kA, Vr_max=0.69kV

Σχήμα 5-4: Παράδειγμα διαγράμματος στατικής λειτουργίας για ανεμογεννήτρια 2MW, 2MVA με 
DFIG.

5.4 Περιορισμοί δικτύου

Σε αυτή την ενότητα γίνεται σύντομη αναφορά των βασικών περιορισμών που 
είναι  σχετικοί  για  την  αξιολόγηση  της  μορφής  της  τάσης  κατά  την  παρουσία 
κατανεμημένης παραγωγής.

5.4.1 Μονός ζυγός συνδεδεμένος σε στιβαρό δίκτυο

Για την κατανόηση του προβλήματος της διακύμανσης της τάσης σε σύστημα 
με κατανεμημένη παραγωγή χρησιμοποιούμε το ισοδύναμο  Thevenin που φαίνεται 
στο σχήμα 5-5 το οποίο είναι παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην ενότητα 
4.1 για την μεταβατική ευστάθεια.

Σχήμα 5-5: Απλό ισοδύναμο Thevenin

Υποθέτοντας σταθερή εισροή πραγματικής και αέργου ισχύος στο δίκτυο και 
ορίζοντας το σύστημα αναφοράς έτσι ώστε η τάση Thevenin να έχει μηδενική γωνία, 
η τάση υπολογίζεται λύνοντας την (5.8).
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Αυτή  δίνει  σαν  αποτέλεσμα  μία  περίπλοκη  δευτεροβάθμια  εξίσωση.  Η  λύση  της 
δίνεται από την (5.9). Λόγω της φύσης της (5.8) έχει δύο λύσεις για συνδυασμούς P 
και Q που είναι φυσικά πιθανές. Μόνο η λύση όπου ∂V/∂Q στην (5.12) είναι θετική 
δηλώνει ευσταθή σημείο λειτουργίας με σταθερή εισροή P και Q.

Η ευαισθησία της τάσης σε μικρή αλλαγή της εισροής της πραγματικής και άεργου 
ισχύος  βρίσκεται  παραγωγίζοντας  την  (5.9) ως  προς  P και  Q όπως  φαίνεται  στις 
σχέσεις (5.10) και (5.11).

Η ευαισθησία του μεγέθους της τάσης επηρεάζεται μόνο από τον παράγοντα που είναι 
παράλληλος του V, η οποία εκφράζεται στην (5.12).

Όταν η εισαγωγή πραγματικής και αέργου ισχύος είναι χαμηλή σε σχέση με την ισχύ 
βραχυκύκλωσης, η τάση στο σημείο σύνδεσης μπορεί να προσεγγιστεί με το πρώτης 
τάξης  ανάπτυγμα  Taylor στη  σχέση  (5.13)  αφού θέσουμε  τα  P και  Q μηδέν  στις 
σχέσεις (5.10) και (5.11).

Στο  σχήμα 5-6 Α φαίνονται οι καμπύλες  P/V στο σημείο σύνδεσης με τάση 
Thevenin 1pu,  και  αναλογία  X/R=3  και  διαφορετικές  αναλογίες  βραχυκύκλωσης 
(SCR).  Οι  SCR ορίζονται  ως το κλάσμα της ισχύς βραχυκύκλωσης προς τη βάση 
ισχύος που χρησιμοποιείται για μετατροπές σε ανά μονάδα μεγέθη. Για μικρές εισροές 
πραγματικής  ισχύος  το μέγεθος  της τάσης αυξάνεται  λόγω της πτώσης τάσης στο 
πραγματικό μέρος της σύνθετης αντίστασης. Για μεγαλύτερες εισροές το μέγεθος της 
τάσης  μειώνεται   λόγω  της  πτώσης  τάσης  στο  φανταστικό  μέρος  της  σύνθετης 
αντίστασης.  Αξιοσημείωτο  είναι  το  γεγονός  ότι  όλες  οι  καμπύλες  για  δεδομένη 
αναλογία Χ/R και τάση  Thevenin έχουν ίδια μορφή, όμως τα μεγέθη τους στον χ-
άξονα είναι ανάλογα των  SCR. Αυτό σημαίνει ότι η μέγιστη τάση και η τάση στο 
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σημείο  όπου  το  σύστημα  γίνεται  οριακά  ευσταθές  εξαρτώνται  από  την  αναλογία 
βραχυκύκλωσης.  Ένας  τρόπος  εξήγησης  αυτού  του  φαινομένου  είναι  πως  αν  η 
αντίσταση  και η αντίδραση στην (5.9) πολλαπλασιαστούν με ένα κοινό συντελεστή η 
πραγματική και η άεργος ισχύς πολλαπλασιάζονται με ένα ανάλογο συντελεστή και 
έτσι το αποτέλεσμα δεν διαφοροποιείται.

Το σχήμα 5-6 Γ δείχνει την γωνία τάσης στις ίδιες συνθήκες. Επειδή το μέγεθος της 
τάσης στο σημείο σύνδεσης δεν διατηρείται σταθερό η αστάθεια συμβαίνει  πριν η 
γωνία φτάσει τις 90ο, όταν δεν εισάγεται άεργος ισχύς.

Σχήμα 5-6: Καμπύλες τάσεις για διαφορετικές αναλογίες βραχυκυκλώματος.

Στις  περιπτώσεις  όπου  υπάρχει  καλά  ορισμένη  σχέση  μεταξύ  της  εισροής 
πραγματικής  και  αέργου  ισχύος  στο  σημείο  σύνδεσης,  για  παράδειγμα  στην 
περίπτωση  όπου  χωρίς  αντιστάθμιση  φορτίου  ανεμογεννήτριες  τύπου  Δανίας 
λειτουργούν με σταθερό συντελεστή ισχύος, η ευαισθησία της τάσης  σε μια αλλαγή 
της  εισροής  πραγματικής  ισχύος  συμπεριλαμβανομένου  της  αλλαγής  στην  εισροή 
αέργου ισχύος που συνεπάγεται μπορεί να υπολογιστεί με τον αλυσιδωτό κανόνα που 
ορίζεται από τη σχέση (5.14)

Για ανεμογεννήτρια τύπου Δανίας η κατανάλωση αέργου είναι περίπου ανάλογη του 
τετραγώνου  της  παραγωγής  πραγματικής  ισχύος.  Αυτή  φαίνεται  στην  (5.5). 
Εισάγοντας την (5.5) στην (5.14) δίνει την ευαισθησία τάσης που φαίνεται στην (5.15) 
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όπου  το  βάρος  των  δύο  μερικών  παραγώγων  εξαρτάται  από  την  ανά  μονάδα 
παραγωγή. 

 
Στην περίπτωση θερμικού σταθμού που λειτουργεί με σταθερό συντελεστή ισχύος, η 
ευαισθησία εκφράζεται από την σχέση (5.16) όπου το βάρος των μερικών παραγώγων 
είναι ανεξάρτητο της παραγωγής πραγματικής ισχύος.

5.4.1.1 Άνοδος τάσης

Σύνηθες πρόβλημα κατά τη σύνδεση γεννήτριας στο σύστημα διανομής μέσω 
μακριάς  γραμμής ισχύος  με χαμηλή αναλογία  X/R είναι  η  άνοδος  της  τάσης του. 
Όπως φαίνεται στο σχήμα 5-6 Α η μέγιστη άνοδος τάσης για συντελεστή ισχύος 1 δεν 
εξαρτάται από την αναλογία βραχυκυκλώματος στο σημείο σύνδεσης αλλά μόνο στην 
αναλογία  Χ/R και  στην  τάση  Thevenin.  Σε  αυτή  την  ενότητα  παρουσιάζεται  μία 
εμπειρική προσέγγιση της μέγιστης ανόδου τάσης. Το μέγεθος της τάσης στην (5.9) 
μπορεί να ευρεθεί χρησιμοποιώντας την (5.17).

Η τάση μπορεί να προσεγγιστεί χρησιμοποιώντας δεύτερης τάξης προσέγγιση Taylor 
για Ρ=0 στην σχέση (5.18). Το δευτέρας τάξης ανάπτυγμα Taylor εμπεριέχει τον όρο 
R2/V3

ThP2, συγκρινόμενη όμως με τις σχέσεις (5.9) και (5.17) φαίνεται πως καλύτερη 
εφαρμογή επιτυγχάνεται παραλείποντας την αντίσταση στο όρο της δευτέρας τάξης. 
Ο  λόγος  είναι  ότι  οι  συντελεστές  των  όρων  υψηλότερων  τάξεων  στο  ανάπτυγμα 
Taylor δεν μετατρέπονται σε μηδέν. 

Στο σχήμα 5-7 φαίνονται οι μορφές της τάσης με διαφορετικές αναλογίες X/R 
με τις πρώτης και δευτέρας τάξεις προσεγγίσεις σύμφωνα με την σχέση  (5.18). Για 
υψηλές αναλογίες  X/R η πρώτης τάξης προσέγγιση ισχύει μόνο για μικρές εισροές 
ισχύος, όπου η δευτέρας τάξης προσέγγιση προσεγγίζει ικανοποιητικά την άνοδο της 
τάσης. Όταν η αναλογία  X/R είναι χαμηλότερη από 1.5, ο όρος της δεύτερης τάξης 
δεν έχει μεγάλη επίδραση στην περιοχή όπου η τάση είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια. 
Η μέγιστη άνοδος της τάσης δεν εξαρτάται από εκεί.
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Σχήμα 5-7: Τάση για διαφορετικές αναλογίες X/R. Η συνεχής γραμμή είναι ο ακριβής υπολογισμός η 
καλή προσέγγιση είναι  η δεύτερης τάξης ενώ η καμπύλη που δεν προσεγγίζει  καλά την τάση,  για 
μεγάλες τιμές του Ρ, είναι η πρώτης τάξης προσέγγιση.

 Η μέγιστη τάση για εισροή μόνο πραγματικής ισχύος μπορεί να υπολογιστεί 
από  το  μέγιστο  της  τετραγωνικής  προσέγγισης.  Με  την  προσέγγιση  της  (5.19) η 
σχετική  άνοδος  τάσης  είναι  ανάλογη  του  τετραγώνου  της  X/R αναλογίας  και 
ανεξάρτητη  της  τάσης  Thevenin και  της  ισχύς  βραχυκύκλωσης. 

Στο σχήμα 5-7 για Χ/R=2.3 η ακριβής αλλαγή τάσης που υπολογίστηκε είναι 
9.04%, και η άνοδος τάσης από την  (5.8)  είναι 9.45%. Αυτή είναι διακύμανση της 
τάξης του 4.5% το οποίο θεωρείται καλή ακρίβεια σε σχέση με τις διαφοροποιήσεις 
στις παραμέτρους που είναι διαθέσιμες σε τέτοιους υπολογισμούς.

Η εισαγωγή ισχύος όταν συμβαίνει η μέγιστη άνοδος στην τάση μπορεί να 
εκτιμηθεί  από  την  (5.20).  όπως  περιγράφηκε  νωρίτερα  η  ισχύς  για  την  οποία 
σημειώνεται  η  μέγιστη  τάση  είναι  ευθέως  ανάλογη  της  ισχύς  βραχυκύκλωσης. 

Όταν θεωρούμε σημείο σύνδεσης για κατανεμημένη παραγωγή, οι  (5.19)  και 
(5.20)  μπορεί  να χρησιμοποιηθούν για να γίνει  καλή εκτίμηση των αναμενόμενων 
προβλημάτων  από  άνοδο  της  τάσης.  Για  X/R μεγαλύτερο  του  3  από  την  (5.19) 
υπολογίζεται ότι η μέγιστη άνοδος τάσης που μπορεί να συμβεί είναι χαμηλότερη από 
6%.  Αν  το  σημείο  όπου  επιτυγχάνεται  η  μέγιστη  τάση  στην  (5.20) είναι  πολύ 
υψηλότερο  από  την  ονομαστική  ισχύ  της  γεννήτριας,  θεωρείται  λογική  η  χρήση 
γραμμικής προσέγγισης για τον υπολογισμό της μέγιστης ανόδου τάσης.
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Αν η τάση σε συγκεκριμένο σημείο ελέγχεται  από μεταγωγικό διακόπτη, η 
τάση Thevenin πρέπει να οριστεί στο άνω όριο του εύρους ελέγχου, και η αντίσταση 
Thevenin πρέπει  να  περιλαμβάνει  μόνο  το  κομμάτι  του  δικτύου  από  το  σημείο 
σύνδεσης ως το ζυγό με τον έλεγχο τάσης. 

Καταναλωτές που βρίσκονται στην ίδια περιοχή με τη γεννήτρια συμβάλλουν 
στο περιορισμό της τάσης. Μία μέθοδος είναι η εισαγωγή το εκτιμώμενου ελάχιστου 
φορτίου  στο  σημείο  κοινής  σύζευξης  και  υπολογισμός  της  μέγιστης  ανόδου 
βασιζόμενοι στην ονομαστική παραγωγή ισχύος σε αυτή την περίπτωση. Διαφορετικά 
θεωρούμε  υψηλότερο  φορτίο  τον  οποίο  επιτρέπει  την  εγκατάσταση  περισσότερων 
γεννητριών. Σε σχετικά μικρές περιόδους όπου μέγιστη δυνατή παραγωγή μπορεί να 
οδηγήσει σε πολύ υψηλή τάση η παραγωγή μπορεί να περιορισθεί.  Για θερμικούς 
σταθμούς  μια  σύντομη  περίοδος  περιορισμού  δεν  είναι  συνήθως  κρίσιμη  γιατί  τα 
καύσιμα μπορούν να φυλαχθούν για αργότερα, και η απαίτηση θερμότητας μπορεί να 
ικανοποιηθεί από τις δεξαμενές. Επιπλέον οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν συνήθως σε 
περιόδους όπου η απαίτηση φορτίου και οι τιμές είναι σε υψηλά επίπεδα. Αντιθέτως 
περιορισμός στα αιολικά πάρκα σημαίνει ότι η δυνατή ενέργεια χάνεται.

5.4.1.2 Όρια τροφοδοσίας αέργου ισχύος

Όπως αναφέρθηκε  νωρίτερα ο  έλεγχος  τάσης συνήθως  δεν  γίνεται  από τις 
γεννήτριες  σε  MV και  LV δίκτυα.  Αντιθέτως  οι  κατανεμημένες  γεννήτριες  συχνά 
χρησιμοποιούνται για την παροχή ή την απορρόφηση αέργου ισχύος, για παράδειγμα 
ο χρονικά εξαρτημένος έλεγχος του συντελεστής ισχύος χρησιμοποιείται σε μερικές 
περιπτώσεις για να αντισταθμίσουν οι θερμικοί σταθμοί την απορρόφηση της αέργου 
ισχύος από τους καταναλωτές. Διαφορετικά γεννήτρια συνδεδεμένη στο τέλος μιας 
μακριάς ακτινικής γραμμής μπορεί να απορροφήσει άεργο ισχύ σε περιόδους χαμηλού 
φορτίου  για  την  οριοθέτηση  της  ανόδου  τάσης.  Αυτή  η  ενότητα  περιγράφει 
περιληπτικά πως το μέγεθος της τάσης περιορίζει την μεταφορά της αέργου ισχύος σε 
ένα δεδομένο σημείο σύνδεσης.

Η προσέγγιση γίνεται μέσω του υπολογισμού της εισαγωγής πραγματικής και 
αέργου  ισχύος  όπου  η  τάση  στο  σημείο  σύνδεσης  ορίζεται  σε  μέγεθος  που 
ανταποκρίνεται  στο  άνω  ή  στο  κάτω  όριο  και  σε  μια  μεταβαλλόμενη  γωνία.  Η 
εξίσωση  (5.21) δείχνει πως η εισαγωγή ισχύος μπορεί να υπολογιστεί από τη τάση 
Thevenin, η τάση στο σημείο σύνδεσης και την αντίσταση  Thevenin. Η τελευταία 
έκφραση δείχνει ότι αν η γωνία τάσης στο σημείο σύνδεσης κυμαίνεται μεταξύ 0ο και 
360ο, η φαινόμενη ισχύς θα σχηματίσει κύκλο στο μιγαδικό επίπεδο με κέντρο που 
αντιστοιχεί  στον πρώτο όρο και ακτίνα που αντιστοιχεί  στο μέγεθος του δεύτερου 
όρου.

Το σχήμα 5-8Β δείχνει τις καμπύλες P/Q για τρία διαφορετικά μεγέθη τάσης 
και μία για σταθερό ρεύμα όταν η τάση είναι 1pu. Οι καμπύλες που αντιστοιχούν σε 
0.95 και 1.05  pu χαρακτηρίζουν τα άνω και κάτω όρια της αέργου που μπορεί να 
εισαχθεί δίνοντας τα ύστερα όρια τάσης. Επίσης η γεννήτρια επιβάλλει όρια για τη 
συναλλαγή αέργου, για παράδειγμα το μέγεθος ρεύματος πρέπει να είναι χαμηλότερο 
από το ονομαστικό.  Γεννήτρια με ονομαστική ισχύ 1pu συνδεδεμένη σε δεδομένο 
δίκτυο μπορεί στην ονομαστική παραγωγή ισχύος της να δώσει περίπου 0.3pu αέργου 
πριν η τάση υπερβεί το 1.05pu. Στο σχήμα 5-8 Α φαίνεται η γεωμετρική ερμηνεία της 
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(5.21). Φαίνεται πως το κέντρο και η ακτίνα των κύκλων διαφοροποιούνται με την 
αλλαγή των παραμέτρων. Μπορούν να γίνουν οι ακόλουθες εμπειρικές παρατηρήσεις:

1 Οι κύκλοι όπου η τάση Thevenin και το μέγεθος της τάσης στο σημείο 
σύνδεσης είναι ίδιοι περνούν πάντα από το P,Q = 0,0

2 Αν  αυξηθεί  η  τάση  Thevenin μόνο  η  ακτίνα  επηρεάζεται.  Αυτό 
σημαίνει ότι λιγότερη άεργος μπορεί να προσφερθεί και περισσότερη άεργος 
να απορροφηθεί για τα δεδομένα όρια τάσης.

3 Αν μειωθεί η αναλογία X/R οι κύκλοι θα γείρουν προς τα δεξιά έτσι θα 
πάρουμε πιο απότομη καμπύλη στην περιοχή κανονικής λειτουργίας δίνεται 
στο σχήμα 5-8 Β. Αυτό σημαίνει πως για υψηλότερες παραγωγές πραγματικής 
ισχύος η  άεργος  θα πρέπει  να απορροφηθεί  για να διατηρηθεί  η τάση στα 
χαμηλότερα επίπεδα του ανώτατου ορίου.

4 Αν η αναλογία βραχυκύκλωσης μειωθεί (αυξηθεί το μέγεθος της ανά 
μονάδας σύνθετης αντίστασης  Thevenin) τότε η ακτίνα  των κύκλων γίνεται 
μικρότερη και το κέντρο πλησιάζει στο αρχικό.  Αυτό σημαίνει  αύξηση της 
καμπυλότητας στο Β. Επιπροσθέτως οι καμπύλες που σχετίζονται με το άνω 
και  κάτω  όριο  τάσης  πλησιάζουν  η  μία  την  άλλη  πράγμα  που  κάνει  το 
διάστημα ελέγχου μικρότερο.

Σχήμα 5-8: Q/P καμπύλες για διαφορετικά μεγέθη τάσης. Η τάση Thevenin είναι 1pu.

Για δεδομένους περιορισμούς στην τάση, το εύρος ελέγχου της άεργου ισχύος 
βρίσκεται ως η κατακόρυφη διαφορά μεταξύ άνω και κάτω Q/P καμπυλών στο σχήμα 
5-8  Β.   Η  εξίσωση  (5.22) υπολογίστηκε  χρησιμοποιώντας  τριγωνομετρία.  Η 
καμπυλότητα των καμπυλών δεν λαμβάνεται υπόψη, έτσι μπορεί να εξαχθεί είτε από 
την πρώτης τάξης προσέγγιση από τη (5.13).
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Για  παράδειγμα  στο  σχήμα  5-8  Β η  μέγιστη  άεργος  ισχύς  που  μπορεί  να 
προσφερθεί για μηδενική εισροή πραγματικής ισχύος υπολογίζεται ως: 0.05*1.05*10/
sin(71.6o)=0.553pu και η πραγματική τιμή είναι 0.555pu. αν η τάση Thevenin μειωθεί 
από ένα μεταγωγικό διακόπτη για παράδειγμα, το εύρος ελέγχου μικραίνει ελαφρώς 
και μετακινείται χαμηλότερα και αντίστροφα.

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα πληροφορία που εξάγεται  από το  σχήμα 5-8 Α 
είναι το όριο ευστάθειας για λειτουργία με σταθερές πηγές P και Q. Στα σημεία όπου 
οι καμπύλες των άνω και κάτω ορίων τέμνουν την καμπύλη της ονομαστικής τάσης, 
μικρή αλλαγή στην εισαγωγή αέργου δεν θα αλλάξει την τάση στο ζυγό. Πάνω από τα 
σημεία τομής θετική εισαγωγή αέργου θα προκαλέσει πτώση τάσης η οποία σημαίνει 
ότι  το  dV/dQ είναι  αρνητικό.  Στην  περιοχή  αυτή  το  σύστημα  είναι  ασταθές. 
Αξιοσημείωτο  είναι  ότι  το  dV/dQ υπό  προϋποθέσεις  περιλαμβάνει   συνδεδεμένα 
φορτία  και  γεννήτριες.  Για  παράδειγμα,  μία  μεγάλη  σύγχρονη  γεννήτρια  είναι 
θεωρητικά πιθανό να λειτουργεί και στο άνω δεξιά μέρος των κύκλων.

5.4.2 Σύστημα πολλών ζυγών

Στην προηγούμενη ενότητα εστιάσαμε σε μία μόνο γεννήτρια ή ένα φορτίο 
συνδεδεμένα  στο  δίκτυο  το  οποίο  μπορεί  να  παρασταθεί  ως  ισοδύναμο  κύκλωμα 
Thevenin.  Αυτή  η  προσέγγιση  είναι  έγκυρη  εφόσον  όλοι  οι  παραγωγοί  και  οι 
καταναλωτές μπορούν να θεωρηθούν ως θετικές ή αρνητικές σύνθετες αντιστάσεις, 
πηγές τάσης ή πηγές έντασης. 

5.4.2.1 Ευαισθησία

Σε πραγματικό σύστημα όπου η μη γραμμική συμπεριφορά των καταναλωτών 
και των γεννητριών πρέπει να ληφθούν υπόψη, ένας σίγουρος τρόπος υπολογισμού 
της  τάσης  είναι  ο  υπολογισμός  της  ευαισθησίας  των  τάσεων  από  την  Ιακωβιανή 
ορίζουσα.

Η σχέση  (5.24) είναι μι σύντομη μορφή της παραγώγου της ευαισθησίας της τάσης 
από  την  Ιακωβιανή  ορίζουσα.  Ο δείκτης  red δηλώνει  ότι  ο  ζυγός  αναφοράς  έχει 
αφαιρεθεί από την ορίζουσα αφού είναι πλήρης κλίμακας. Στην πραγματικότητα οι 
υπομήτρες στην  (5.24) πρέπει  να υπολογιστούν ξεχωριστά  από την  (5.23) για την 
αποφυγή της αντιστροφής της Ιακωβιανής ορίζουσας.

Ο  υπολογισμός  της  ευαισθησίας  των  τάσεων  είναι  χαρακτηριστικό  στα 
περισσότερο εργαλεία  προσομοίωσης.  Ενώ οι  ευαισθησίες  των τάσεων βασίζονται 
στις εξισώσεις του δικτύου μπορούν να υπολογιστούν αναμφίβολα, η εισαγωγή των 
χαρακτηριστικών  των  φορτίων,  οι  μεταγωγικοί  διακόπτες  στου  καταναλωτές  κτλ 
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απαιτούν μεγαλύτερη γνώση του συστήματος. Για παράδειγμα, τα φορτία μπορούν να 
αποτελούνται  από  επαγωγικούς  κινητήρες  με  φορτία  που  εξαρτώνται  από  την 
ολίσθηση.  Αυτό σημαίνει  πως όταν αλλάζει  η  τάση  η ολίσθηση και  επομένως η 
πραγματική και άεργος κατανάλωση αλλάζουν.

5.5 Συμπεράσματα

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε αναφορά στα προβλήματα που σχετίζονται με την 
ισορροπία της άεργου σε συστήματα διανομής. Υπογραμμίστηκαν οι ικανότητες των 
συνήθως χρησιμοποιούμενων ανεμογεννητριών όσον αφορά την άεργο ισχύ.

Επιπλέον εξετάστηκε το πρόβλημα που σχετίζεται με την άνοδο τάσης κατά 
την  παρουσία  κατανεμημένης  παραγωγής.  Υπολογίστηκαν  εξισώσεις  για  την 
προσέγγιση της μέγιστης πιθανής αύξησης τάσης  σε σχέση με την εισαγωγή ισχύος 
με συντελεστή 1, βασισμένες σε ισοδύναμη σύνθετη αντίσταση βραχυκύκλωσης. Αν η 
τάση  ελέγχεται  από  μετασχηματιστή  με  μεταγωγικούς  διακόπτες  υπό  φορτίο,  η 
ισοδύναμη  σύνθετη  αντίσταση  βραχυκυκλώματος  για  τον  υπολογισμό  της  ανόδου 
τάσης είναι η αντίσταση μεταξύ του υποψήφιου σημείου σύνδεσης και το ζυγό οπού 
γίνεται έλεγχος της τάσης. Καταλήξαμε στο ότι η άνοδος τάσης αποτελεί πρόβλημα 
όταν η  αναλογία X/R μιας ισοδύναμης σύνθετης αντίστασης έχει μέγεθος μικρότερο 
από 3.

Το  όριο  μεταφοράς  αέργου  ισχύος  υποδεικνύονται  από  το  ανώτερο  και 
κατώτερο όριο του μεγέθους τάσης και αυτά φάνηκαν και στις καμπύλες  P/Q που 
σχεδιάστηκαν  στο  μιγαδικό  επίπεδο.  Αυτό  επέτρεψε  τη  γεωμετρική  μελέτη  των 
αποτελεσμάτων της αλλαγής της τάσης Thevenin, της ικανότητας βραχυκυκλώματος, 
της αναλογίας X/R και των ορίων των μεγεθών της τάσης.

]
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