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Περίληψη 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία προσομοιώθηκε, μέσω του προγράμματος Matlab 

και συγκεκριμένα μέσω της εργαλειοθήκης Simulink, ένα υβριδικό μικροδίκτυο το οποίο 

αποτελούνταν από μια φωτοβολταϊκή διάταξη των 85W, ένα συσσωρευτή ιόντων-λιθίου (Li-

ion battery), δυο DC-DC μετατροπείς και ένα R-L φορτίο. Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκαν 

4 διαφορετικές τεχνικές ελέγχου  σε 2 σημεία, έναν στην πλευρά του φωτοβολταϊκού και έναν 

στην πλευρά της μπαταρίας. Ο έλεγχος στην πλευρά του φωτοβολταϊκού στόχευε το ρεύμα 

του φωτοβολταϊκού κάθε χρονική στιγμή να έχει την κατάλληλη τιμή προκειμένου να 

επιτυγχάνεται η μέγιστη ισχύς μέσω σημείου απόδοσης της μέγιστης ισχύος (MPPT). Ο 

έλεγχος στην πλευρά της μπαταρίας έχει ως σκοπό την διατήρηση της τάσης του φορτίου στα 

100 V.(Vload_reference=100V). Οι έλεγχοι  που πραγματοποιήθηκαν ήταν με χρήση PI ελεγκτών, 

έλεγχοι εκμεταλλευόμενοι την παθητικότητα του Euler-Lagrange συστήματος (PBC), με 

χρήση ασαφών (fuzzy) ελεγκτών και με χρήση νευρο-ασαφών (neuro-fuzzy) ελεγκτών. 
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Abstract 

In this diploma thesis a DC hybrid microgrid was simulated by using the program 

Matlab and specifically the toolbox Simulink. The microgrid consists of a photovoltaic array, 

a Li-ion battery storage, two DC-DC converters and an R-L load. Four different control 

methods were then applied to our system in 2 places, one on the photovoltaic array and one on 

the battery. The one on the photovoltaic array aimed that the PV current would be such that 

every time the maximum power from the PV would be achieved through a maximum power 

point tracker. The one on the battery has the purpose of maintaining the load voltage at 100 

Volts. The control methods which were implied were PI controllers, passivity based control, 

fuzzy controllers and neuro-fuzzy controllers. 
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1.1 Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας 

Με τον όρο ανανεώσιμες ή ήπιες μορφές ενέργειας αναφερόμαστε σε μορφές 

εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες όπως ο άνεμος, η 

γεωθερμία η κυκλοφορία του νερού και άλλες. Ο όρος ήπιες χρησιμοποιείται για 2 λόγους. 

Πρώτον επειδή για την εκμετάλλευση τους δεν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέμβαση όπως 

για παράδειγμα εξόρυξη, άντληση ή καύση αλλά απλώς η εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας 

ροής ενέργειας φύση. Δεύτερον αναφερόμαστε σε «καθαρές» μορφές, φιλικές προς το 

περιβάλλον, οι οποίες δεν αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και 

ραδιενεργά απόβλητα, όπως ακριβώς συμβαίνει με τις υπόλοιπες πηγές ενέργειας που 

χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα. Συνεπώς οι ΑΠΕ μπορούν να θεωρηθούν η απαρχή για την 

επίλυση των οικολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η γη. Ως ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας θεωρούνται γενικά οι εναλλακτικές των παραδοσιακών πηγών ενέργειας όπως η ηλιακή 

και η αιολική. Το 16% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες 

πηγές. Οι κυριότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι οι εξής: 

 

1.1.1 Αιολική ενέργεια 

Ως αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του 

πνέοντος ανέμου. Η εγκατάσταση αιολικών συστημάτων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

τον άνεμο με χρήση ανεμογεννητριών οριζοντίου ή  κατακόρυφου άξονα πτερυγίων βρίσκεται 

σήμερα σε εντυπωσιακή εξέλιξη. Η παγκοσμίως εγκατεστημένη ονομαστική ισχύς 

ανεμογεννητριών από 7.6 GW  το 1997 έφτασε τα 74.9 GW το 2006, και τα 283 GW στο τέλος 

του 2012. 

 

Σχήμα 1.1: Αιολικά πάρκα στην Φλώρινα 



3 
 

1.1.2 Γεωθερμική ενέργεια 

Η φυσική θερμική ενέργεια που παράγεται και αποθηκεύεται στην γη. Η θερμική ενέργεια 

είναι η ενέργεια που καθορίζει την θερμοκρασία της ύλης. Η ενέργεια αυτή σχετίζεται με την 

ηφαιστειότητα και τις ειδικότερες γεωλογικές και γεωτεκτονικές συνθήκες της κάθε περιοχής. Η 

γεωθερμική ενέργεια του φλοιού της γης προέρχεται από τον αρχικό σχηματισμό του πλανήτη 

(20%) και από την ραδιενεργό διάσπαση των μετάλλων (80%). Για την παραγωγή ηλεκτρικού 

ρεύματος, ζεστό νερό σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 150 Co μέχρι και       

370Co μεταφέρεται σε γεωτρήσεις από υπόγειες δεξαμενές σε ειδικές δεξαμενές και με την 

απελευθέρωση της πίεσης μετατρέπεται σε ατμό. Ο ατμός διαχωρίζεται από τα ρευστά και 

διοχετεύεται σε περιφερειακά τμήματα της δεξαμενής για να βοηθήσουν να διατηρηθεί η πίεση. 

Αν η δεξαμενή χρησιμοποιηθεί για άμεση χρήση της θερμότητας τα γεωθερμικά ρευστά 

τροφοδοτούν έναν εναλλακτήρα θερμότητας και να επιστέψουν στη γη. Το ζεστό νερό από την 

έξοδο του εναλλακτήρα χρησιμοποιείται για την θέρμανση κτηρίων, θερμοκηπίων. 

 

 
Σχήμα 1.2: Γεωθερμικό εργοστάσιο στην Ξάνθη 
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1.1.3 Ενέργεια από βιομάζα 

 

Με τον όρο βιομάζα αναφερόμαστε σε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς 

οργανισμούς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για την παραγωγή ενέργειας. Το καύσιμο 

βιομάζας στην Ελλάδα αναφέρεται και ως πελέτ. Η ενέργεια από βιομάζα αναφέρεται στο μέρος 

της ηλιακής ενέργειας που χρησιμοποιείται για φωτοσύνθεση και αποθηκεύεται ως χημική 

ενέργεια μέσα στην φυτική ύλη. Κυρίως η ενέργεια από βιομάζα χρησιμοποιείται για παραγωγή 

θερμότητας και υγρών καυσίμων στα αυτοκίνητα. Βασικό πλεονέκτημα της βιομάζας είναι ότι 

είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και ότι παρέχει ενέργεια αποθηκευμένη με χημική μορφή. Η 

αξιοποίηση της μπορεί να γίνει με μετατροπή της σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, με διάφορες 

μεθόδους και τη χρήση απλής τεχνολογίας. Πλεονέκτημά της είναι το ότι κατά την παραγωγή και 

την μετατροπή της δεν δημιουργούνται οικολογικά και περιβαλλοντολογικά προβλήματα. Από 

την άλλη, σαν μορφή ενέργειας η βιομάζα χαρακτηρίζεται από πολυμορφία, χαμηλό ενεργειακό 

περιεχόμενο, σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα, λόγω χαμηλής πυκνότητας και υψηλής 

περιεκτικότητας σε νερό, εποχικότητα, μεγάλη διασπορά, κλπ. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

συνεπάγονται πρόσθετες, σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα, δυσκολίες στη συλλογή, μεταφορά και 

αποθήκευσή της. Σαν συνέπεια το κόστος μετατροπής της σε πιο εύχρηστες μορφές ενέργειας 

παραμένει υψηλό. 

 

 
Σχήμα 1.3: Χαρακτηριστική εικόνα pellet 

 



5 
 

1.1.4 Υδροηλεκτρική ενέργεια 

Η Υδροηλεκτρική Ενέργεια  είναι η ενέργεια η οποία στηρίζεται στην εκμετάλλευση και 

τη μετατροπή της δυναμικής ενέργειας του νερού των λιμνών και της κινητικής ενέργειας του 

νερού των ποταμών σε ηλεκτρική ενέργεια. Η μετατροπή αυτή γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο 

στάδιο, μέσω της πτερωτής του στροβίλου, έχουμε την μετατροπή της κινητικής ενέργειας του 

νερού σε μηχανική ενέργεια με την μορφή περιστροφής του άξονα της πτερωτής και στο δεύτερο 

στάδιο, μέσω της γεννήτριας, επιτυγχάνουμε τη μετατροπή της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική. 

Το σύνολο των έργων και εξοπλισμού μέσω των οποίων γίνεται η μετατροπή της υδραυλικής 

ενέργειας σε ηλεκτρική, ονομάζεται Υδροηλεκτρικό Έργο. Το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό 

εργοστάσιο στον κόσμο είναι το Three Gorges Dam . Βρίσκεται στον ποταμό Yangtze , στην 

επαρχία Yiling της Κίνας. Έχει μήκος 2.335,00 m , ύψος 101,00 m  και πλάτος 115,00 m. Έχει 32 

τουρμπίνες , η ισχύς των οποίων είναι 22.500 MW ενώ η ετήσια παραγωγή του είναι 100.000 Gwh 

.  

 
Σχήμα 1.4: Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Three Gorges Dam 

 

 

 

 



6 
 

1.1.5 Ενέργεια κυμάτων, παλιρροϊκών κινήσεων και θαλάσσιων ρευμάτων 

 
 Η παραγωγή ενέργειας από κύματα ή τις παλιρροϊκές κινήσεις, έχει αξιοποιηθεί σε 

συγκεκριμένες θέσεις, όπου το ύψος των κυμάτων και η διάρκεια κυματισμού καθώς και η 

ταχύτητα των θαλασσίων ρευμάτων επιτρέπουν την ενεργειακή αξιοποίησή τους. Εντυπωσιακό 

σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κυματισμό είναι η διάταξη με το όνομα Pelamis 

(είδος θαλάσσιου φιδιού). 

 

Σχήμα 1.5: Pelamis  σε λειτουργία  

1.1.6  Ηλιακή ενέργεια 

Με τον όρο ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας 

που προέρχονται από τον ήλιο. Τέτοιες είναι το φως, η θερμότητα όπως και διάφορες 

ακτινοβολίες. Είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή είσοδος πάνω στην γη, η οποία όμως μπορεί να 

συνεχιστεί για δισεκατομμύρια χρόνια στο μέλλον με τον ίδιο ρυθμό. Με την εξέλιξη της 

επιστήμης και της τεχνολογίας αλλά και για την κάλυψη των σημερινών ενεργειακών αναγκών 

χρειάζονται πιο προωθημένα συστήματα μετατροπής αυτής της  ενέργειας. Αυτά χωρίζονται σε 3 

κατηγορίες: 

1. Άμεση μετατροπή για θέρμανση (Θέρμανση νερού για οικιακή χρήση, θέρμανση 

χώρων κτλ.). 

2. Μετατροπή με ενδιάμεσο θερμοδυναμικό κύκλο (αφαλάτωση νερού, ψύξη και 

κυρίως παραγωγή μηχανικής ή ηλεκτρικής ενέργειας από θερμότητα). 

3. Απ’ ευθείας μετατροπή σε ηλεκτρική ενέργεια (φωτοβολταϊκό φαινόμενο με το 

οποίο ασχολήθηκε και η συγκεκριμένη εργασία). 
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1.2 Φωτοβολταϊκό φαινόμενο 

 

 

Σχήμα 1.6: Φωτοβολταϊκό πλαίσιο 

 

1.2.1 Γενικά 

Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η μετατροπή της ηλιακής 

ενέργειας σε ηλεκτρική ανακαλύφθηκε το 1839 από τον Becquerel ο οποίος παρατήρησε την 

ανάπτυξη τάσεως μεταξύ 2 ηλεκτροδίων που βρίσκονται μέσα σε ένα ηλεκτρολύτη όταν ηλιακό 

φως πέσει σε ένα από αυτά. Στα στερεά υλικά  το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε για 1η φορά  στο 

σελήνιο (1876) ενώ αργότερα και σε άλλα υλικά (υποξείδιο του χαλκού, θειούχο κάδμιο.) Η 

εδραίωση του φαινομένου ωστόσο παρατηρήθηκε με την επίτευξη μέγιστου βαθμού απόδοσης 

στο πυρίτιο (1954). Αργότερα τα ηλιακά κύτταρα πυριτίου χρησιμοποιήθηκαν σε φάρους και 

αναμεταδότες τηλεπικοινωνιών (1956) αλλά και σε δορυφόρους το 1958. Σε επίγειες εφαρμογές 
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τα φωτοβολταϊκά συστήματα άρχισαν να χρησιμοποιούνται μετά το 1975. Από το 1975 μέχρι και 

σήμερα τέτοια συστήματα έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές με εγκατεστημένη ισχύ 

από μερικά mWatt  μέχρι και την τάξη των MWatt. Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο είναι άμεσα 

συνδεδεμένο με το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο  αν και είναι διαφορετικές διαδικασίες. Στο 

φωτοηλεκτρικό φαινόμενο τα ηλεκτρόνια έχουν εξαχθεί από την επιφάνεια ενός υλικού  στο κενό 

μετά την έκθεση τους στο φως. Από αυτήν την διαδικασία παράγεται επίσης ηλεκτρική ενέργεια, 

ωστόσο υπάρχει συνήθως ένα μέγιστο όριο ενέργειας φωτονίων. Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο 

διαφέρει στο ότι τα διεγειρόμενα ηλεκτρόνια περνούν απευθείας από το ένα υλικό στο άλλο, 

αποφεύγοντας το δύσκολο βήμα της μετάβασης μέσα από το μεταξύ τους κενό. 

 

1.2.2 Φωτοβολταϊκά Συστήματα 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα ομαδοποιούνται σε 2 κατηγορίες: τα αυτόνομα και τα 

διασυνδεδεμένα με το δίκτυο συστήματα. 

Σχήμα 1.7: Τύποι φωτοβολταϊκών συστημάτων 
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 Στα αυτόνομα συστήματα η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από την αντίστοιχη  

ηλιακή συνδυάζεται με την ζήτηση ενέργειας και δεδομένου πως η ηλιακή ενέργεια δεν συμπίπτει 

χρονικά με την ενεργειακή ζήτηση των συνδεόμενων φορτίων χρησιμοποιούνται γενικά πρόσθετα 

συστήματα αποθήκευσης όπως μπαταρίες. Αν το φωτοβολταϊκό σύστημα υποστηρίζεται και από 

μια συμπληρωματική πηγή ενέργειας όπως για παράδειγμα μια ανεμογεννήτρια ή μια γεννήτρια 

πετρελαίου τότε το σύστημα ονομάζεται υβριδικό φωτοβολταϊκό σύστημα. Ένα τυπικό αυτόνομο 

σύστημα αποτελείται από τις εξής συνιστώσες: 

 Φωτοβολταϊκές μονάδες, οι οποίες συνήθως συνδέονται παράλληλα ή σε σειρά 

 Ελεγκτή φόρτισης 

 Συσσωρευτές 

 Φορτίο 

 Αντιστροφέα [σε συστήματα παροχής εναλλασσόμενου (AC) ρεύματος] 

Στα διασυνδεδεμένα στο δίκτυο συστήματα το δημόσιο δίκτυο ηλεκτρισμού λειτουργεί ως 

σύστημα αποθήκευσης  ενέργειας. Αντίστοιχα τα διασυνδεδεμένα με το δίκτυο συστήματα από 

τις εξής συνιστώσες: 

 Συστοιχία φωτοβολταϊκών μονάδων 

 Κουτί διακλάδωσης 

 DC καλωδίωση 

 Διακόπτης απομόνωσης  

 Αντιστροφέας 

 AC καλωδίωση 

 Μετρητής με συστήματα διανομής ισχύος αλλά και παροχής και τροφοδοσίας ενός 

μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος 
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1.2.3 Πλεονεκτήματα- Μειονεκτήματα 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα παρουσιάζουν συνοπτικά τα εξής πλεονεκτήματα: 

 Η ηλιακή ενεργεία είναι ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή, με μηδενικό κόστος και εύκολη 

διαθεσιμότητα. 

 Απευθείας μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική χωρίς θερμικό ή μηχανικό 

ενδιάμεσο στάδιο. 

 Αποτελούν τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον καθώς δεν το μολύνουν, λειτουργούν 

αθόρυβα και εφαρμόζοντας κατάλληλο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό δεν αλλοιώνουν 

αισθητικά το περιβάλλον. 

 Επεκτείνονται πολύ εύκολα προκειμένου να καλύψουν αυξημένες μελλοντικές απαιτήσεις 

του φορτίου. 

 Ασφαλώς απολαμβάνουν τα γνωστά πλεονεκτήματα του ηλεκτρισμού δηλαδή των 

ποικίλων εφαρμογών, της ευκολίας χρήσης καθώς και της αξιοπιστίας των ηλεκτρικών 

συσκευών. 

 Μικρές ανάγκες συντήρησης καθώς δεν έχουν κινούμενα μέρη και επομένως δεν 

χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση. 

 Αποτελούν ιδανική λύση για την κάλυψη μικρών φορτίων (μέχρι και 10 kWatt) που 

απαιτούνται σε απομακρυσμένες περιοχές. Σε τέτοιες εφαρμογές η κάλυψη του φορτίου 

από το φωτοβολταϊκό σύστημα είναι συνήθως οικονομικότερη από την επέκταση του 

δίκτυου διανομής ή την εγκατάσταση μιας ηλεκτρογεννήτριας. 

 

Αντίθετα ως μειονεκτήματα θα μπορούσαν να αναφερθούν τα εξής: 

 Υψηλό κόστος [Μια ενδεικτική τιμή είναι 2700 ευρώ ανά εγκατεστημένο 

 Κιλοβάτ (kW) ηλεκτρικής ισχύος]. 

 Η μικρή πυκνότητα ενέργειας της ηλιακής ακτινοβολίας απαιτεί σχετικά μεγάλες 

επιφάνειες φωτοβολταϊκής συστοιχίας. 

 Η ανάγκη ύπαρξης συσκευών αποθήκευσης ενέργειας για την κάλυψη του φορτίου όταν 

δεν υπάρχει ηλιακή ακτινοβολία και αλλά και την εξισορρόπηση των εποχιακών  

διαφορών  της ηλιακής ενέργειας. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CF%84


11 
 

 Η ανάγκη ύπαρξης συσκευών μικρής κατανάλωσης και μεγάλου βαθμού απόδοσης. 

 Δεν φαίνονται ικανά να λύσουν το ενεργειακό πρόβλημα των ανεπτυγμένων χωρών από 

μόνα τους μάλλον θα διαδραματίζουν δευτερεύοντα ρόλο στα δίκτυα που θα βασίζονται 

σε άλλες μορφές ενέργειας. 

 

1.2.4 Φωτοβολταϊκά συστήματα στην Ελλάδα 

Ο τομέας της αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα μετράει ήδη 3 δεκαετίες 

δραστηριότητας. Η έναρξη του ως παραγωγικός κλάδος εντοπίζεται στο 1978 . Ως και το 1987 η 

ανάπτυξη της αγοράς είναι ραγδαία ενώ στην συνέχεια σταθεροποιείται (2001) ως  αποτέλεσμα 

της μείωσης των τιμών του πετρελαίου και γενικότερα της παραμονής των τιμών του ηλεκτρικού 

ρεύματος σε χαμηλά επίπεδα. Βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέχρι το 2020 το 

20% της κατανάλωσης ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.  Όσον αφορά την 

ηλιοθερμική ενέργεια η Ελλάδα αποτέλεσε μια από τους πρωτοπόρους στην χρήση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, με περίπου ένα εκατομμύριο εγκατεστημένους ηλιακούς θερμοσίφωνες 

συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Αρκεί 

να γίνει το ίδιο και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  

 Οι προϋποθέσεις μάλιστα για τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα είναι ακόμα καλύτερες, αφού 

τα Φ/Β συστήματα παρουσιάζουν την μέγιστη παραγωγή ακριβώς εκείνες τις ώρες της ημέρας 

που και η κατανάλωση (ζήτηση) φτάνει στο μέγιστο και η ΔΕΗ ζητά από όλους τους καταναλωτές 

να περιορίσουν την ζήτηση ή αναγκάζεται να κάνει περικοπές (ελεγχόμενη συσκότιση). Τα 

φωτοβολταϊκά συστήματα επιδοτούνται από την Ελληνική πολιτεία μέσω του νόμου για επενδυτές 

μεσαίας και μεγάλης κλίμακας (επιδότηση αγοράς εξοπλισμού έως και 40% ανάλογα με την 

περιοχή της εγκατάστασης και τα επιχειρηματικά κριτήρια που ικανοποιούνται). Στη συνέχεια, με 

βάση το νόμο Ν. 3468/06 για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ιούνιος 2006) ο επενδυτής 

συνάπτει δεκαετές συμβόλαιο  με μονομερή δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης από την 

πλευρά του επενδυτή για ακόμη δέκα χρόνια  για την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγει στον ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας) για τις διασυνδεδεμένες περιοχές, ή απευθείας στη ΔΕΗ για τις μη-διασυνδεδεμένες 

περιοχές. Η τιμή πώλησης κυμαίνεται από 0,40 έως 0,50 Ευρώ ανά κιλοβατώρα (kWh) ανάλογα 

με το μέγεθος και την περιοχή της εγκατάστασης. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D._3468/06
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%95%CE%A3%CE%9C%CE%97%CE%95
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%95%CE%97
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CF%84%CF%8E%CF%81%CE%B1
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2. Απαραίτητες έννοιες για την κατανόηση της 

θεωρίας 
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2.1 Σημείο λειτουργείας μέγιστης ισχύος (Maximum Power Point, MPP) 

 

Σημείο μέγιστης ισχύος ονομάζεται εκείνο το σημείο στο οποίο για δεδομένη τιμή 

θερμοκρασίας και ακτινοβολίας παράγεται η μέγιστη ισχύς από τα ηλιακά κύτταρα για 

συγκεκριμένο ρεύμα και τάση εξόδου. Για να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση της ισχύος των 

φωτοβολταϊκών διατάξεων θα πρέπει το φορτίο να λειτουργεί στο σημείο μέγιστης ισχύος. Αυτό 

όμως αλλάζει ανάλογα με την θερμοκρασία και την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία. 

Προκειμένου λοιπόν να εξασφαλίσουμε την απόδοση της μέγιστης δυνατής ισχύος 

χρησιμοποιούμε ένα σύστημα που ονομάζεται ανιχνευτής σημείου μέγιστης ισχύος και το οποίο 

τοποθετείται ανάμεσα στα φωτοβολταϊκά πλαίσια και το φορτίο. 

Ο ανιχνευτής σημείου μέγιστης ισχύος συνήθως είναι ένας DC-DC μετατροπέας ο οποίος 

και χρησιμοποιεί την τεχνική PWM(διαμόρφωσης παλμών) για την μεταβολή του λόγου 

κατάτμησης. Χρησιμοποιώντας αισθητήρες ρεύματος και τάσης στην είσοδο υπολογίζεται η ισχύς 

εισόδου μέσω ενός ψηφιακού κυκλώματος. 

Η πιο συνηθισμένη μέθοδος ανίχνευσης του σημείου μέγιστης ισχύος είναι μέσω μιας 

επαναληπτικής μεθόδου. Αυτή η μέθοδος μεταβάλλει τον λόγο κατάτμησης υπολογίζοντας 

παράλληλα μέσω των αισθητήρων και του ψηφιακού κυκλώματος την ισχύ εισόδου. Εάν 

αυξάνοντας τον λόγο κατάτμησης προκαλείται αύξηση της ισχύος εισόδου τότε ο λόγος 

κατάτμησης συνεχίζει να αυξάνεται. Αν αύξηση του λόγου κατάτμησης οδηγεί σε μείωση της 

ισχύος εισόδου τότε ο λόγος κατάτμηση αρχίζει να αλλάζει προς την αντίθετη κατεύθυνση, 

δηλαδή να μειώνεται. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται μέθοδος διαταραχής και παρατήρησης (Perturb 

and Observe).Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι όπως Open voltage method, incremental conductance 

method, sliding mode control. 

 

2.2 Ηλιακό κύτταρο 

2.2.1 Δομή 

Τα ηλιακά κύτταρα αποτελούν μια p-n ένωση, δηλαδή κατασκευάζονται με την ένωση 

ενός υλικού p-τύπου και ενός n-τύπου. Συνήθως κατασκευάζονται από νοθευμένο πυρίτιο , το 

οποίο παρουσιάζει ατέλειες. Όταν το ηλιακό φως χτυπά το ηλιακό κύτταρο η ενέργεια των 
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φωτονίων παράγει ελεύθερους φορείς φορτίου. Διαχωρίζονται δηλαδή τα ηλεκτρόνια και οι οπές 

δημιουργώντας έτσι διαφορά δυναμικού στο κύτταρο. Αν συνδεθεί ένα φορτίο σε αυτό το κύτταρο 

τότε οι φορείς φορτίου μπορούν να κινηθούν μέσω του φορτίου ως ρεύμα. Συνδέοντας πολλά 

ηλιακά κύτταρα δημιουργούνται πλαίσια ενώ πολλά πλαίσια δημιουργούν μια συστοιχία. 

 

2.2.2 Κυκλωματικό διάγραμμα και I-V χαρακτηριστική του κυττάρου 

Ένα ηλιακό κύτταρο αποτελούμενο από p,n- ημιαγωγούς πυριτίου είναι ουσιαστικά μια 

μεγάλης κλίμακας δίοδος πυριτίου. Η ένωση p-n της διόδου δεν εκτίθεται στο φως οπότε θα πρέπει 

να λαμβάνεται υπόψιν και το φωτόρευμα για την I-V σχέση του κυττάρου. Η I-V σχέση θα είναι 

η εξής:   

𝐈𝐨 =  𝐈𝐩𝐡 − 𝜤𝝄(𝒆
𝒒𝑽

𝒌𝑻 − 𝟏)         (2.1) 

Όπου ΙPh είναι το φωτόρευμα το οποίο και είναι ανάλογο της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας 

και Ιο είναι το ρεύμα κορεσμού δηλαδή το ρεύμα των φορέων μειονότητας των δημιουργημένων 

δια θερμικής διέγερσης που επιτυγχάνονται μέσα στο πεδίο επαφής p-n. 

Το ισοδύναμο κυκλωματικό διάγραμμα παρουσιάζεται στο σχήμα 2.1. 

  

Σχήμα 2.1: Κυκλωματικό διάγραμμα ιδανικού ηλιακού κυττάρου. 
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Υπο καθεστώς βραχυκύκλωσης isc=iph. . Δεν περνάει καθόλου ρεύμα από την εσωτερική 

δίοδο και συνεπώς πάει όλο στην έξοδο. Η τάση εξόδου είναι μηδέν. Σε ανοιχτό κύκλωμα θα 

ισχύει 𝑉𝑂𝐶 = (
𝑘𝑇

𝑞
) ln (

𝑖𝑝ℎ

𝑖0
+ 1). Σε αυτή την περίπτωση όλο το ρεύμα θα περάσει μέσα από την 

εσωτερική δίοδο ,η τάση εξόδου θα είναι VOC και το ρεύμα εξόδου θα είναι μηδέν. Το ηλιακό 

κύτταρο υπό σκότος δεν είναι ενεργή συνιστώσα. Λειτουργεί σαν p-n επαφή, δηλαδή σαν δίοδος 

Η I-V χαρακτηριστική παρουσιάζεται στο σχήμα 2.2. 

 

Σχήμα 2.2: Ι-V χαρακτηριστική με ακτινοβολία και χωρίς. 

 

Παρατηρούμε πως όσο αυξάνεται η ένταση της ακτινοβολίας τόσο μετατοπίζεται η καμπύλη προς 

τα κάτω. Αυτό οφείλεται στο ότι το φωτόρευμα έχει αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με το ρεύμα 

που διαρρέει την δίοδο κάτι που φαίνεται και από την σχέση 2.1. 

Αντιστρέφουμε την I-V καμπύλη του σχήματος 2.2 προκειμένου να έχουμε θετική ισχύ και έτσι 

προκύπτει το σχήμα 2.3 
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Σχήμα 2.3: Ανεστραμμένη I-V Φ/Β στοιχείου στο τεταρτημόριο που αυτό παρέχει ενέργεια. Στο ίδιο 

διάγραμμα σχεδιάστηκε η παρεχόμενη απ’ αυτό και κάτω από σταθερό φως, ισχύς P, ως συνάρτηση της τάσης 

V άκρα του καταναλωτή.  
  

Όπως παρατηρούμε και στο σχήμα 2.3 η ισχύς μεγιστοποιείται σε ένα μοναδικό σημείο 

πάνω στην I-V καμπύλη στο οποίο και επιθυμούμε να λειτουργεί το κύτταρο μας. Καθώς αλλάζει 

η ακτινοβολία η χαρακτηριστική I-V μετατοπίζεται πάνω κάτω με αποτέλεσμα το σημείο μέγιστης 

απόδοσης ισχύος να μεταβάλλεται εξίσου. Το σημείο απόδοσης μέγιστης ισχύος PMPP εντοπίζεται 

στο γόνατο της χαρακτηριστικής I-V. Η τάση και το ρεύμα σε αυτό το σημείο ονομάζονται VMPP 

και IMPP αντίστοιχα. 

 

2.2.3 Απόδοση των ηλιακών κυττάρων και των φωτοβολταϊκών μονάδων 

Η απόδοση των ηλιακών κυττάρων είναι το αποτέλεσμα της σχέσης μεταξύ της ενέργειας 

που προσπίπτει στο ηλιακό κύτταρο και της ενέργειας που παράγει αυτό. Έτσι υπολογίζεται από 

τα στοιχεία στο μέγιστο σημείο λειτουργίας, την ηλιακή ακτινοβολία Ε και την περιοχή του 

ηλιακού κυττάρου ως εξής: 

𝛈 =
𝐏𝐌𝐏𝐏

𝐄∗𝐀
=

𝐅𝐅∗𝐕𝐎𝐂∗𝐈𝐒𝐂

𝐄∗𝐀
                          (2.2) 
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Στις φωτοβολταϊκές μονάδες ως Α θεωρείται η συνολική επιφάνεια των μονάδων ενώ FF είναι ο 

συντελεστής πλήρωσης που ορίζεται ως :  𝐅𝐅 =
𝐕𝐦𝐩∗𝐈𝐦𝐩

𝐕𝐨𝐜∗𝐈𝐬𝐜
 

Στα φυλλάδια των κατασκευαστών η ονομαστική απόδοση είναι αυτή που υπολογίζεται σε 

τυπικές συνθήκες δοκιμής(STC):   ηΝ=ηSTC. 

Οι τυπικές συνθήκες δοκιμής (STC)  είναι σύμφωνα με το IEC 60904-3: 

1. Κάθετη ηλιακή ακτινοβολία Ε τιμής 100 W/m2  

2. Θερμοκρασία κυττάρου Τ τιμής 25 °C και με περιθώριο σφάλματος ± 2°C 

3. Καθορισμένο φάσμα φωτός (φασματική κατανομή της ηλιακής ακτινοβολίας 

σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60904-3 ) με μάζα αέρα =1.5 

Έτσι η ονομαστική απόδοση ενός κυττάρου ή μιας φωτοβολταϊκής μονάδας υπολογίζεται από 

την 1.1 ως εξής:       𝛈𝚴 =
𝐏𝐌𝐏𝐏(𝐒𝐓𝐂)

𝐀∗𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐖/𝐦^𝟐
  

Η απόδοση των ηλιακών κυττάρων εξαρτάται τόσο από την θερμοκρασία όσο και από την 

ακτινοβολία. Η απόδοση σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία ή ακτινοβολία είναι αποτέλεσμα της 

ονομαστική απόδοσης μείον την μεταβολή της απόδοσης. 

η = ηΝ − Δη 

Χρησιμοποιώντας τον συντελεστή ακτινοβολίας s μπορεί να υπολογιστεί η αλλαγή στην απόδοση 

ανάλογα με την ένταση της ακτινοβολίας σε STC ως εξής: 

s =
E

1000W
m2⁄

 

Η μεταβολή της απόδοσης για κύτταρα κρυσταλλικού πυριτίου θεωρώντας την θερμοκρασία 

σταθερή δίνεται ως εξής: 

Δη ≅ −0.04 × ηN × lns 

 

 



19 
 

Θεωρώντας τώρα σταθερή ακτινοβολία το Δη υπολογίζεται βάση της θερμοκρασίας ως εξής: 

Δη ≅ −0.045 × (25CO−Tmod) × ηN 

 

 

2.3 Συσσωρευτές 

 

             Ένα  αξιόπιστο σύστημα πρέπει να παρέχει επαρκή ηλεκτρική ενέργεια για την 

ικανοποίηση της ζήτησης και στα χρονικά διαστήματα που δεν υπάρχει αντίστοιχη ηλιακή 

ακτινοβολία. Προφανώς, εννοούνται κυρίως οι νυχτερινές ώρες, οι συννεφιασμένες ημέρες και οι 

χρονικές αιχμές της κατανάλωσης. Τα ΦΒ συστήματα που είναι συνδεδεμένα με κεντρικά 

ηλεκτρικά δίκτυα διανομής, αντλούν από αυτά την απαιτούμενη συμπληρωματική ηλεκτρική 

ενέργεια. Επίσης διοχετεύουν προς τα δίκτυα την ενδεχόμενη περίσσεια της παραγόμενης ΦΒ 

ηλεκτρικής ενέργειας, όταν υπερβαίνει την κατανάλωση του συστήματος. Όμως τα απομονωμένα 

αυτόνομα ΦΒ συστήματα δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα ενεργειακής ανταλλαγής. Επομένως, 

χρειάζεται να αποθηκεύουν μια ποσότητα από την περίσσεια της ηλεκτρικής τους παραγωγής, 

ώστε να χρησιμοποιηθεί όταν η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την παραγωγή της ΦΒ γεννήτριας. 

Ως προς την απαλλαγή του συστήματος από την περίσσεια της παραγόμενης ΦΒ ηλεκτρικής 

ενέργειας, πέρα από τη ζήτηση της κατανάλωσης και τη δυνατότητα της αποθήκευσης, αυτή 

αναγκαστικά αντιμετωπίζεται με τη διοχέτευσή της στη γη ή σε ηλεκτρικές αντιστάσεις. 
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3.  Μετατροπείς και Αντιστροφείς 
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3.1 Μετατροπείς 

3.1.1 Εισαγωγή 

Προκείμενου να λειτουργήσει οποιοδήποτε αυτόνομο ή και διασυνδεδεμένο  

φωτοβολταϊκό σύστημα απαραίτητη είναι η ύπαρξη μετατροπέων και αντιστροφέων οπότε 

κρίνεται αναγκαία η εις βάθος μελέτη τους ή τουλάχιστον η αναφορά κάποιων βασικών εννοιών. 

Οι DC-DC μετατροπείς βρίσκουν εφαρμογή περισσότερο σε σταθεροποιημένες dc 

τροφοδοσίες διακοπτικού τύπου και σε εφαρμογές dc κινητήριων συστημάτων. Συνήθως η 

είσοδος τους είναι μια μη σταθεροποιημένη dc τάση (όπως και στο φωτοβολταϊκό ) η οποία 

λαμβάνεται με ανόρθωση της τάσης του δικτύου. Λόγω της μεταβολής της τιμής του πλάτους της 

τάσης του δικτύου η dc τάση αυξομειώνεται. Έτσι οι DC-DC μετατροπείς χρησιμοποιούνται για 

την μετατροπή της μη σταθεροποιημένης dc εισόδου σε μια ελεγχόμενη dc είσοδο. 

 

Σχήμα 3.1:Σύστημα μετατροπέα DC-DC 

Οι πιο γνωστοί και ευρέως χρησιμοποιούμενοι dc-dc μετατροπείς είναι: 

 DC Chopper 

 Μετατροπέας υποβιβασμού τάσης (Buck) 

 Μετατροπέας ανύψωσης τάσης (Boost) 

 Μικτός (Buck-Boost) μετατροπέας  

 Μετατροπέας του Cuk 

 Μετατροπέας με πλήρη γέφυρα 

Από τους προαναφερθέντες μετατροπείς οι βασικότεροι είναι αυτοί του υποβιβασμού και 

ανύψωσης της τάσης και γι’ αυτό θα περιγραφούν αναλυτικά μόνο αυτοί οι 2 ενώ  τόσο ο μικτός 
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όσο και ο μετατροπέας του Cuk προκύπτουν από αυτούς τους 2. Ο μετατροπέας με πλήρη γέφυρα 

προκύπτει από τον μετατροπέα υποβιβασμού τάσης. 

 

3.1.2 Έλεγχος των μετατροπέων DC-DC 

Το βασικό μέγεθος το οποίο ελέγχεται σε ένα dc-dc μετατροπέα είναι η μέση dc τάση 

προκειμένου να βρίσκεται σε ένα επιθυμητό επίπεδο ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η τάση 

εισόδου και το φορτίο μπορούν να μεταβάλλονται. Αυτού του είδους οι μετατροπείς (διακοπτικού 

τύπου) χρησιμοποιούν έναν ή περισσότερους διακόπτες για τον μετασχηματισμό της dc τάσης από 

το ένα επίπεδο στο άλλο. Έτσι δεδομένης μια τάσης εισόδου, η μέση τάση εξόδου ρυθμίζεται 

ελέγχοντας τους χρόνους έναυσης και σβέσης των διακοπτών. 

Έστω πως έχουμε ένα κλασσικό DC-DC μετατροπέα : 

 

Σχήμα 3.2: Βασικός DC-DC Μετατροπέας 

Η μέση τιμή  Vo της τάσης εξόδου υο εξαρτάται από τους χρόνους ton και toff (έναυσης και 

σβέσης). Μια μέθοδος ελέγχου της μέσης τιμής τάσης εξόδου διατηρεί σταθερή την συχνότητα 

μετάβασης και συνεπώς και την περίοδο μετάβασης  και ρυθμίζει την διάρκεια κατά την οποία ο 

διακόπτης είναι κλειστός. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΕΥΡΟΥΣ ΠΑΛΜΩΝ (Pulse-Width-Modulation) και μεταβάλλεται η σχετική διάρκεια αγωγής 

(duty ratio) η οποία ορίζεται ως ο λόγος της διάρκειας κατά την οποία ο διακόπτης είναι κλειστός 

προς την περίοδο μετάβασης. 
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𝐃 =
𝐭𝐨𝐧

𝐓
     (3.1) 

       

Στην διαμόρφωση με PWM με σταθερή συχνότητα μετάβασης το σήμα ελέγχου του διακόπτη 

παράγεται συγκρίνοντας το επίπεδο τάσης του σήματος ελέγχου ucontol με μια περιοδική 

κυματομορφή σταθερού πλάτους όπως φαίνεται και παρακάτω. 

 

 

Σχήμα 3.3: Λειτουργικό διάγραμμα PWM διαμόρφωσης. 

 

Όπως φαίνεται και από το παραπάνω λειτουργικό διάγραμμα το σήμα της τάσης ελέγχου 

λαμβάνεται ενισχύοντας την διαφορά μεταξύ της πραγματικής τάσης εξόδου και της επιθυμητής 

της τιμής ή αλλιώς την τιμή του σφάλματος .Η συχνότητα της περιοδικής κυματομορφής η οποία 

συνήθως είναι πριονωτή καθορίζει την συχνότητα μετάβασης. Στον PWM έλεγχο η συχνότητα 

αυτή διατηρείται σταθερή και επιλέγεται στην περιοχή από μερικά kHz μέχρι μερικές εκατοντάδες 

kHz. Στην περίπτωση που το ενισχυόμενο σήμα σφάλματος είναι μεγαλύτερο από την πριονωτή 

κυματομορφή το σήμα ελέγχου του διακόπτη γίνεται high προκαλώντας έτσι το κλείσιμο του 

διακόπτη. Στην αντίθετη περίπτωση ο διακόπτης είναι ανοιχτός. 



25 
 

  

Σχήμα 3.4: Σήματα συγκριτή σε PWM διαμόρφωση 

Το duty cycle μπορεί να εκφραστεί και ως συνάρτηση της ucontol και του πλάτους της πριονωτής 

κυματομορφής ως εξής: 

𝐃 =
𝐭𝐨𝐧

𝐓𝐬
=

𝐯𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥

𝐕𝐬𝐭
          (3.2) 

Γενικά οι μετατροπείς μπορούν να λειτουργούν με 2 τρόπους: με αγωγή συνεχούς ρεύματος και 

με αγωγή ασυνεχούς ρεύματος ανάλογα με το αν διαρρέει ρεύμα συνεχώς ή όχι το πηνίο 

εξομάλυνσης. 
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3.1.3 DC Chopper 

Ουσιαστικά το DC Chopper παράγει μια τάση εξόδου της οποία η μέση τιμή μεταβάλλεται 

ανάλογα με το πόσο κρατάμε ανοιχτό ή κλειστό τον διακόπτη. 

 

Σχήμα 3.5: Κυκλωματικό διάγραμμα ενός DC Chopper 

 

Ο διακόπτης του θεωρούμε πως ανοιγοκλείνει με σταθερό ρυθμό(περίοδο) οπότε η μέση τιμή της 

τάσης εξόδου εκφράζεται από την σχέση: 

𝐕𝐎𝐔𝐓 = 𝐃 ∗ 𝐕𝐒  με  𝐃 =
𝐭𝐨𝐧

𝐓𝐬
 

Το  DC Chopper αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα απλού DC-DC  μετατροπέα και 

συνεπώς θα συμφωνεί με όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως. 
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3.1.4 Μετατροπέας υποβιβασμού τάσης (Buck) 

3.1.4.1 Γενικά 

Κύριο χαρακτηριστικό ενός DC-DC μετατροπέα υποβιβασμού τάσης είναι η παραγωγή 

μιας μέσης τιμής εισόδου χαμηλότερης από την dc τάση εισόδου  Vd για οποιαδήποτε συχνότητα 

λειτουργίας και για οποιοδήποτε λόγο κατάτμησης (duty cycle) δ.  Τέτοιου είδους μετατροπείς 

εφαρμόζονται σε σταθεροποιημένα dc διακοπτικά τροφοδοτικά αλλά και για τον έλεγχο της 

ταχύτητας των dc  κινητήρων. 

Το βασικό κυκλωματικό διάγραμμα ενός Buck μετατροπέα είναι αυτό του σχήματος 3.2 

έχοντας ένα καθαρά ωμικό φορτίο και έναν ιδανικό διακόπτη. Άρα η στιγμιαία τάση εξόδου θα 

εξαρτάται από την θέση του διακόπτη. Από το 3.2 σχήμα ακόμα μπορούμε να υπολογίσουμε την 

μέση τιμή της τάσης εξόδου ως συνάρτηση της σχετικής διάρκειας αγωγής ως εξής: 

𝐕𝐨 =
𝟏

𝐓𝐬
∫ 𝛎𝟎(𝐭)

𝐓𝐬

𝟎
=

𝟏

𝐓𝐬
(∫ 𝐕𝐝𝐝𝐭

𝐭𝐨𝐧

𝟎
+ ∫ 𝟎𝐝𝐭)

𝐓𝐬

𝐭𝐨𝐧
=

𝐭𝐨𝐧

𝐓𝐬
𝐕𝐝 = 𝐃𝐕𝐝     (3.3) 

 

Και χρησιμοποιώντας την σχέση   D =
ton

Ts
=

vcontrol

Vst
      (3.4) 

Έχω            Vo =
Vd

V̂st
νcontrol = kνcontrol    (3.5) 

 

Με  k:                          𝑘 =
𝑉𝑑

�̂�𝑠𝑡
= 𝜎𝜏𝛼𝜃𝜀𝜌ά                            (3.6) 

Έτσι παρατηρώ πως η Vo μπορεί να ελεγχθεί μεταβάλλοντας τον λόγο ton/Ts (duty cycle). 

Ακόμα βλέπουμε πως η μέση τάση εξόδου μεταβάλλεται γραμμικά με την τάση ελέγχου. 

Πρακτικά αυτό το μοντέλο δεν μας καλύπτει για 2 λόγους. Πρώτον τα φορτία που συναντώνται  

σπάνια είναι  μόνο ωμικά (συνήθως επαγωγικά ή ωμικά-επαγωγικά). Συνεπώς ο διακόπτης θα 

πρέπει να απορροφά ή να καταναλώνει την ενέργεια που αποθηκεύεται στην αυτεπαγωγή γεγονός 

που μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή του. Δεύτερον η τάση εξόδου δεν παραμένει σταθερή 

αλλά μεταβάλλεται από 0 μέχρι Vd γεγονός που δεν είναι αποδεκτό στις περισσότερες 

βιομηχανικές εφαρμογές. Όσον αφορά την αποθηκευμένη ενέργεια αυτό αντιμετωπίζεται με την 
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χρήση μια διόδου ενώ οι διακυμάνσεις στην τάση εξόδου ελαττώνονται με την χρήση ενός 

χαμηλοπερατού φίλτρου, αποτελούμενο από ένα πηνίο και έναν πυκνωτή. Η συχνότητα αποκοπής 

του φίλτρου επιλέγεται πολύ μικρότερη από την συχνότητα μετάβασης εξαλείφοντας ουσιαστικά 

την κυμάτωση στην συχνότητα μετάβασης από την τάση εξόδου. 

Όταν ο διακόπτης είναι κλειστός, τότε μέρος της ενέργειας  εισόδου μεταφέρεται 

απευθείας στην έξοδο ενώ η υπόλοιπη αποθηκεύεται στην επαγωγή Lo. Η δίοδος Do πολώνεται 

ανάστροφα και δεν άγει. Όταν ο διακόπτης τώρα είναι κλειστός το πηνίο Lo τείνει να διατηρήσει το 

ρεύμα στην ίδια κατεύθυνση. Άρα η διαφορά δυναμικού στα άκρα του πηνίου αναστρέφεται και η δίοδος 

Do άγει. Τέλος, όσον αφορά την θεωρητική ανάλυση του μετατροπέα θα πρέπει να γίνουν οι εξής 

παραδοχές: 

Καταρχήν βρισκόμαστε σε  μόνιμη κατάσταση λειτουργείας και τα ημιαγωγικά στοιχεία 

είναι ιδανικά κάτι που συνεπάγεται μηδενικούς χρόνους έναυσης και σβέσης όπως και μηδενικές 

απώλειες αγωγής και μηδενική πτώση τάσης. Επιπρόσθετα το πηνίο εξομάλυνσης L θεωρείται 

πάρα πολύ μεγάλο όπως και ο πυκνωτής C. 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.6: Κυκλωματική δομή του µμετατροπέα υποβιβασμού τάσης. 

 

3.1.4.2 Συνεχής Αγωγή 

Όπως και στους υπόλοιπους μετατροπείς και εδώ έχουμε 2 καταστάσεις λειτουργίας, την 

κατάσταση συνεχούς και την ασυνεχούς αγωγής. 

Ο μετατροπέας υποβιβασμού της τάσης λειτουργεί µε συνεχή αγωγή του ρεύματος, όταν 

το ρεύμα ρέει συνεχώς µέσω του πηνίου L σ’ όλη την περίοδο λειτουργίας Ts, δηλαδή 0 iL >0 . 
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Στην περίπτωση αυτή οι κυματομορφές της τάσης στα άκρα της διόδου, της τάσης και του 

ρεύματος στο πηνίο, παρουσιάζονται στο Σχ. 3.7. Η τάση στα άκρα της επαγωγής είναι ίση µε   

Vdc -Vo στο διάστημα αγωγής του διακόπτη. Ο διακόπτης άγει για χρόνο ίσο µε ton=DTs   και 

βρίσκεται σε αποκοπή για χρονικό διάστημα Toff =(1- D)Ts . Στο διάστημα αποκοπής του διακόπτη 

το ρεύμα του πηνίου ρέει µέσω της διόδου ελεύθερης ροής. Τo ρεύμα iL µειώνεται γραµµικά και 

η τάση του πηνίου είναι ίση µε την τάση εξόδου −Vo . Επειδή η επαγωγή δεν καταναλώνει ενεργό 

ισχύ, η µέση τιμή της τάσης ul πρέπει να είναι µηδέν. Επομένως, από την ισότητα των εμβαδών 

της τάσης υL στο Σχ. 3.7 έχουμε : 

(𝐕𝐝𝐜 − 𝐕𝐨)𝐃𝐓𝐬 = 𝐕𝐨(𝟏 − 𝐃)𝐓𝐬          (3.7) 

   

Από την παραπάνω εξίσωση προκύπτει πως ο λόγος της τάσης εξόδου προς την τάση εισόδου 

είναι:      
𝐕𝐨

𝐕𝐝𝐜
= 𝐃 

 

 

 

Σχήμα 3.7: Κυματομορφές στο µμετατροπέα υποβιβασμού τάσης, όταν λειτουργεί µε συνεχή αγωγή του 

ρεύματος. 

 

Από την προηγούμενη εξίσωση είναι φανερό ότι κατά τη λειτουργία µε συνεχή αγωγή του 

ρεύματος, η τάση εξόδου εξαρτάται µόνο από το duty cycle και είναι ανεξάρτητη από το ρεύμα 
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του φορτίου Ιο. Ακόμη, η τάση εξόδου μεταβάλλεται γραµµικά µε το duty cycle. Τέλος τα στοιχεία 

του μετατροπέα θεωρούνται ιδανικά οπότε η ισχύς εξόδου θα είναι με την ισχύ εισόδου. Άρα: 

    VdcIdc = VoIo 

Από εδώ συνεπάγεται πως: 

𝐕𝐨

𝐕𝐝𝐜
=

𝐈𝐝𝐜

𝐈𝐨
= 𝐃           (3.8) 

Από την τελευταία εξίσωση παρατηρούμε πως ο buck μετατροπέας συμπεριφέρεται ως 

μετασχηµατιστής συνεχούς ρεύµατος µε ηλεκτρονικά ρυθµιζόµενο λόγο µετασχηµατισµού D.Το 

ρεύµα της επαγωγής il εξαρτάται από την ένταση του ρεύµατος που απαιτεί το φορτίο. Καθώς η 

αντίσταση του φορτίου αυξάνεται, το ρεύµα Ιο µειώνεται. Το ρεύµα εξόδου Ιο είναι ίσο µε τη 

µέση τιµή του ρεύµατος στο πηνίο, δηλαδή IL=IO. Εποµένως, υπάρχει ένα όριο στη λειτουργία 

του µετατροπέα µε συνεχή αγωγή του ρεύµατος, στο οποίο οι κυµατοµορφές της τάσης και του 

ρεύµατος στο πηνίο έχουν τη µορφή του Σχ. 3.8. Η µέση τιµή του ρεύµατος στην επαγωγή, στο 

όριο της λειτουργίας είναι : 

 

𝐈𝐋
𝐥𝐢𝐦 =

𝟏

𝟐
𝐢𝐋,𝐦𝐚𝐱 =

𝟏

𝟐

𝟏

𝐋
(𝐕𝐝𝐜 − 𝐕𝐨)𝐃𝐓𝐬 =

𝐕𝐝𝐜𝐓𝐬

𝟐𝐋
(𝟏 − 𝐃)𝐃 =

𝟏

𝟐

𝟏

𝐋
𝐕𝐨(𝟏 − 𝐃)𝐓𝐬   (3.9) 

 

 

Σχήμα 3.8: Κυµατοµορφές του µετατροπέα υποβιβασµού τάσης, στο όριο της λειτουργίας µε συνεχή αγωγή 

του ρεύµατος 
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Όταν η τάση εισόδου Vdc είναι σταθερή και η τάση εξόδου Vο µεταβάλλεται, το ρεύµα ΙLlim που 

εξασφαλίζει τη λειτουργία του µετατροπέα µε συνεχή αγωγή του ρεύµατος αποκτά τη µέγιστη 

τιµή του όταν D=0.5 

𝐈𝐋,𝐦𝐚𝐱
𝐥𝐢𝐦 =

𝐕𝐨𝐓𝐬

𝟖𝐋
           (3.10) 

Αντίστοιχα, όταν η τάση εξόδου διατηρείται σταθερή και η τάση εισόδου µεταβάλλεται, το ρεύµα 

ΙLlim γίνεται µέγιστο όταν D →0. Άρα θα ισχύει: 

𝐈𝐋,𝐦𝐚𝐱
𝐥𝐢𝐦 =

𝐕𝐨𝐓𝐬

𝟐𝐋
           (3.11) 

 

 

3.1.4.3 Ασυνεχής αγωγή 

Για δεδοµένη τάση εισόδου και εξόδου στο μµετατροπέα, αν το ρεύµα του φορτίου Ιο 

µειωθεί παραπέρα από ένα όριο, το ρεύµα στην επαγωγή γίνεται ασυνεχές. .Στο χρονικό διάστηµα 

δ2*Τs η τάση και το ρεύµα στο πηνίο είναι µηδέν. Ο πυκνωτής του φίλτρου παρέχει το ρεύµα στο 

φορτίο. Η µέση τιµή της τάσης στην επαγωγή είναι και πάλι µηδέν, οπότε : 

(𝐕𝐝𝐜 − 𝐕𝐨)𝐃𝐓𝐬 − 𝐕𝐨𝛅𝟏𝚻𝐬 = 𝟎         (3.12) 

Από την παραπάνω εξίσωση  υπολογίζουµε το λόγο της τάσης εξόδου προς την τάση εισόδου  

ως εξής: 

𝐕𝐨

𝐕𝐝𝐜
=

𝐃

𝐃+𝛅𝟏
           (3.13) 

ο οποίος τώρα εξαρτάται από το ρεύµα του φορτίου. 
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Σχ. 3.9 Κυματομορφές του µμετατροπέα υποβιβασμού τάσης, µε ασυνεχή αγωγή του ρεύματος. 

 

Η µέση τιµή του ρεύµατος στο πηνίο, το οποίο είναι ίσο µε το ρεύµα του φορτίο, είναι : 

𝚰𝐋 = 𝐢𝐋,𝐦𝐚𝐱

(𝐃 + 𝛅𝟏)𝚻𝐬

𝟐𝐓𝐬

=
𝐕𝐨𝛅𝟏𝚻𝐬

𝐋

𝐃 + 𝛅𝟏

𝟐
=

𝛅𝟏𝚻𝐬

𝟐𝐋
𝐕𝐨(𝐃 + 𝛅𝟏) =

𝛅𝟏𝐓𝐬

𝟐𝐋
𝐃𝐕𝐝𝐜 

 

3.1.5 Μετατροπέας Ανύψωσης τάσης (Boost) 

3.1.5.1 Γενικά 

Ο µετατροπέας ανύψωσης τάσης παρέχει στην έξοδό του µια τάση Vo, µεγαλύτερη της τάσης 

εισόδου Vdc.Το κυκλωματικό διάγραμμα του μετατροπέα φαίνεται παρακάτω: 
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Σχ. 3.10 Κυκλωματική δομή του µμετατροπέα ανύψωσης τάσης 

Όταν ο διακόπτης είναι κλειστός, η πηγή εισόδου παρέχει ενέργεια στην επαγωγή, η οποία 

αποθηκεύεται µε µορφή µαγνητικού πεδίου. Η δίοδος είναι ανάστροφα πολωµένη και δεν άγει. 

Έτσι, η έξοδος είναι αποµονωµένη από την είσοδο. Όταν ο διακόπτης ανοίξει, το ρεύµα του 

πηνίου τείνει να µειωθεί, ενώ η τάση αλλάζει πολικότητα. Μόλις η τάση του πηνίου γίνει ίση µε 

Vdc – Vo , η δίοδος πολώνεται ορθά και η ενέργεια µεταφέρεται από την πηγή και την επαγωγή 

στο φορτίο. Ο µετατροπέας ανύψωσης τάσης ομοίως λειτουργεί µε συνεχή αγωγή ρεύµατος, όταν 

το ρεύµα στο πηνίο ρέει συνεχώς. Όταν η ροή του ρεύµατος διακόπτεται σε κάποιο τµήµα της 

περιόδου, όπου ο διακόπτης είναι σε αποκοπή, ο µετατροπέας λειτουργεί µε ασυνεχή αγωγή 

ρεύµατος. 
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3.1.5.2 Λειτουργία με συνεχή αγωγή ρεύματος 

Σε αυτήν την περίπτωση οι κυµατοµορφές της τάσης και του ρεύµατος στην επαγωγή 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Σχ. 3.11: Κυματομορφές στο µμετατροπέα ανύψωσης τάσης µε συνεχή αγωγή του ρεύματος 

 

Ο λόγος της τάσης εξόδου προς την τάση εισόδου υπολογίζεται από τη µέση τάση στα άκρα της 

επαγωγή, η οποία είναι ίση µε το µηδέν. Άρα : 

𝐕𝐝𝐜𝐃𝐓𝐬 + (𝐕𝐝𝐜 − 𝐕𝐨)(𝟏 − 𝐃)𝐓𝐬 = 𝟎        (3.14) 

Και τελικά: 

𝐕𝐨

𝐕𝐝𝐜
=

𝟏

𝟏−𝐃
            (3.15) 

Θεωρώντας µηδενικές απώλειες στο µετατροπέα, η ισχύς εισόδου είναι ίση µε τη ισχύ            

εξόδου VdcIdc =VoIo . Εποµένως, έχουµε: 

𝐕𝐨

𝐕𝐝𝐜
=

𝐈𝐝𝐜

𝐈𝐨
=

𝟏

𝟏−𝐃
           (3.16) 
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Για δεδομένες τιμές των τάσεων εισόδου και εξόδου, ο µμετατροπέας λειτουργεί µε συνεχή αγωγή 

ρεύματος, εφόσον το ρεύμα στο φορτίο Ιο είναι µμεγαλύτερο από κάποια οριακή τιμή Ιo
lim . Οι 

κυματομορφές στο όριο της λειτουργίας µε συνεχή αγωγή του ρεύματος εικονίζονται παρακάτω: 

 

Σχ. 3.12: Κυματομορφές στο µμετατροπέα ανύψωσης τάσης, στο όριο της λειτουργίας µε συνεχή αγωγή του 

ρεύματος 

Η µέση τιμή του ρεύματος στο πηνίο, στο όριο της λειτουργίας, είναι: 

𝐈𝐋
𝐥𝐢𝐦 =

𝟏

𝟐
𝐢𝐋,𝐦𝐚𝐱 =

𝟏

𝟐

𝐕𝐝𝐜

𝐋
𝐃𝐓𝐬 =

𝐕𝐨𝐓𝐬

𝟐𝐋
(𝟏 − 𝐃)𝐃        (3.17) 

Το ρεύμα του πηνίου λαμβάνει τη µμέγιστη τιμή του όταν D=0.5 , η οποία είναι : 

𝐈𝐋,𝐦𝐚𝐱
𝐥𝐢𝐦 =

𝐕𝐨𝐓𝐬

𝟖𝐋
           (3.18) 

Στον μετατροπέα ανύψωσης τάσης, η µέση τιμή του ρεύματος στο πηνίο δεν είναι ίση µε το ρεύμα 

στο φορτίο. Το ρεύμα της επαγωγής είναι ίσο µε το ρεύμα εισόδου idc. Έτσι, το ρεύμα του φορτίου 

στο όριο της συνεχούς αγωγής ρεύματος, προκύπτει ως εξής: 

𝐈𝐨
𝐥𝐢𝐦 = 𝐈𝐋

𝐥𝐢𝐦(𝟏 − 𝐃) =
𝐕𝐨𝐓𝐬

𝟐𝐋
(𝟏 − 𝐃)𝟐𝐃       (3.19) 

Το ρεύμα Ιo
lim γίνεται µέγγιστο όταν D =1/3 και είναι ίσο µε: 

𝐈𝐨,𝐦𝐚𝐱
𝐥𝐢𝐦 =

𝟐𝐕𝐨𝐓𝐬

𝟐𝟕𝐋
           (3.20) 
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3.1.5.3 Λειτουργία με ασυνεχή αγωγή ρεύματος 

Όταν το ρεύμα στο φορτίο του µμετατροπέα ανύψωσης τάσης γίνει µμικρότερο από µια 

οριακή τιµή, η οποία εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας, το ρεύμα στην επαγωγή γίνεται 

ασυνεχές. Οι κυματομορφές της τάσης και του ρεύματος στο πηνίο εισόδου, µε ασυνεχή ροή του 

ρεύματος, εικονίζονται στο σχήμα 3.12. Ο λόγος της τάσης εξόδου προς την τάση εισόδου 

υπολογίζεται και πάλι αναγνωρίζοντας ότι, η µέση τάση στο πηνίο είναι µηδέν. Επομένως, από 

την ισότητα των γραµµοσκιασµένων εμβαδών, έχουμε: 

𝐕𝐝𝐜𝐃𝐓𝐬 + (𝐕𝐝𝐜 − 𝐕𝐨)𝛅𝟏𝐓𝐬 = 𝟎 

Από όπου προκύπτει: 

𝐕𝐨

𝐕𝐝𝐜
=

𝐈𝐝𝐜

𝐈𝐨
=

𝐃 + 𝛅𝟏

𝛅𝟏
 

Η µέση τιμή των ρευμάτων εισόδου και της επαγωγής είναι : 

𝚰𝐝𝐜 = 𝐈𝐋 =
𝐃 + 𝛅𝟏

𝟐
𝐢𝐋,𝐦𝐚𝐱 =

𝐃 + 𝛅𝟏

𝟐

𝐕𝐝𝐜

𝐋
𝐃𝐓𝐬 

Η µέση τιμή του ρεύματος εξόδου προκύπτει ως εξής : 

𝐈𝐨 = 𝐈𝐝𝐜
𝛅𝟏

𝐃+𝛅𝟏
=

𝐕𝐝𝐜𝛅𝟏

𝟐𝐋
𝐃𝐓𝐬         (3.21) 

 

3.2 Αντιστροφείς 

 

Μία ΦΒ συστοιχία ανεξάρτητα από το μέγεθος και το είδος της κατασκευής μπορεί να 

παράγει ηλεκτρική ενέργεια μόνο συνεχούς ρεύματος. Υπάρχουν εφαρμογές για τις οποίες το 

συνεχές ρεύμα είναι κατάλληλο όπως για παράδειγμα η φόρτιση μπαταριών η οποία μπορεί να 

πραγματοποιηθεί συνδέοντας την μπαταρία απευθείας σε ΦΒ πλαίσιο χωρίς να μεσολαβεί κάποιο 

στάδιο μετατροπής της ενέργειας. Αντίθετα, σε περιπτώσεις που το σύστημα τροφοδοτεί φορτία 

εναλλασσόμενου ρεύματος ή παρέχει ενέργεια στο ηλεκτρικό δίκτυο (230 Vrms/ 50Hz) απαιτείται 

η χρήση inverter (αντιστροφέα). Οι αντιστροφείς μετατρέπουν τη συνεχή τάση (dc) που παράγεται 

από τη ΦΒ γεννήτρια σε εναλλασσόμενη (ac) τάση και διαιρούνται σε δύο κατηγορίες: 
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1. αντιστροφείς αυτόνομων ΦΒ συστημάτων 

2. αντιστροφείς συνδεδεμένοι στο δίκτυο 

 

3.2.1 Βασικές αρχές των αντιστροφέων 

 
Θεωρούμε ένα μονοφασικό αντιστροφέα όπως αυτόν του σχήματος 3.13 

 
Σχήμα 3.13:Απλός μονοφασικός αντιστροφέας. 

 

Η τάση εξόδου εξομαλύνεται ώστε η uo να μπορεί να θεωρηθεί ημιτονοειδής. Αν το φορτίο 

είναι επαγωγικό τότε το io θα καθυστερεί σε σχέση με την uo όπως φαίνεται και στο σχήμα 3.14. 

Στις κυματομορφές του σχήματος 3.14 παρατηρούμε πως στο χρονικό διάστημα 1, οι τιμές των 

υo και io  είναι θετικές ενώ στο χρονικό διάστημα 3 είναι αρνητικές. Άρα σε αυτά τα χρονικά 

διαστήματα η στιγμιαία ροή ισχύος po είναι από την dc  στην ac πλευρά, αντιστοιχώντας σε 

λειτουργεία αντιστροφέα. Στα χρονικά διαστήματα 2,4  τα υo και io είναι ετερόσημα οπότε έχουμε 

ροή ισχύος από την ac στην dc πλευρά του αντιστροφέα αντιστοιχώντας σε λειτουργία ανορθωτή. 

Έτσι αυτού του τύπου ο αντιστροφέας μπορεί να λειτουργεί κα στα 4 τεταρτημόρια του επιπέδου 

io, υο όπως φαίνεται και στο σχήμα 3.15. 
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Σχήμα 3.14 Τάση και ρεύμα εξόδου για επαγωγικό φορτίο 

 

 

 

 
Σχήμα 3.15: Περιοχές λειτουργίας του αντιστροφέα. 
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3.2.2 Αντιστροφείς με διαμόρφωση εύρους παλμών (PWM) 

 
Στους αντιστροφείς αυτούς η dc τάση εισόδου έχει ουσιαστικά σταθερό πλάτος , όπου για 

την ανόρθωση της τάσης του δικτύου χρησιμοποιείται ένας ανορθωτής με διόδους. Επομένως ο 

αντιστροφέας πρέπει να ελέγχει το πλάτος και την συχνότητα των AC τάσεων εξόδου. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την διαμόρφωση του εύρους των παλμών των διακοπτών του αντιστροφέα. Για 

την παραγωγή μια ημιτονοειδούς τάσης εξόδου σε μια επιθυμητή συχνότητα συγκρίνεται ένα 

ημιτονοειδές σήμα ελέγχου στην επιθυμητή συχνότητα με μια τριγωνική κυματομορφή όπως 

φαίνεται και στο σχήμα 3.13. 

 

 
Σχήμα 3.16:Διαμόρφωση εύρους παλμών 

 

Η συχνότητα της τριγωνικής κυματομορφής καθορίζει την συχνότητα μετάβασης του 

αντιστροφέα και διατηρείται γενικά σταθερή όπως και το πλάτος της. Η συχνότητα fs της 

τριγωνικής κυματομορφής καθορίζει την συχνότητα με την οποία αλλάζουν κατάσταση οι 

διακόπτες  του αντιστροφέα και λέγεται συχνότητα μετάβασης. Το σήμα ελέγχου Ucontrol  

χρησιμοποιείται για την διαμόρφωση της σχετικής διάρκειας αγωγής και έχει μια συχνότητα f1, η 

οποία είναι η επιθυμητή θεμελιώδης συχνότητα της τάσης εξόδου του αντιστροφέα. Η τάση 

εξόδου του αντιστροφέα δεν θα είναι μια τέλεια ημιτονοειδής κυματομορφή, αλλά θα περιέχει 

αρμονικές της f1. Ο συντελεστής διαμόρφωσης mα ορίζεται ως εξής: 

 

 

𝐦𝐚 =
�̂�𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥

�̂�𝐭𝐫𝐢
               (3.22) 
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Όπου Vcontrol το πλάτος του σήματος ελέγχου και Vtri το πλάτος του τριγωνικού σήματος το 

οποίο γενικά διατηρείται σταθερό. Ο συντελεστής διαμόρφωσης συχνότητας ορίζεται ως 

 

𝐦𝐟 =
𝐟𝐬

𝐟𝟏
           (3.23) 

 

Στον αντιστροφέα του σχήματος 3.14 οι διακόπτες Τα+ και Tα- ελέγχονται με βάση την σύγκριση 

των  υcontrol και υtri και προκύπτει η ακόλουθη τάση εξόδου ανεξάρτητα από την φορά του io: 

 
Σχήμα 3.17: Αντιστροφέας διακοπτικού τύπου για ένα σκέλος. 

 

 

𝐕𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 > 𝐕𝐭𝐫𝐢,    𝐓𝐀+𝛆ί𝛎𝛂𝛊 𝐨𝐧 ,   𝐕𝐚𝟎
=

𝟏

𝟐
𝐕𝐝        (3.24) 

 

𝐕𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 < 𝐕𝐭𝐫𝐢,    𝐓𝐀+𝛆ί𝛎𝛂𝛊 𝐨𝐧 ,   𝐕𝐚𝟎
= −

𝟏

𝟐
𝐕𝐝      (3.25) 

 

Εφόσον οι διακόπτες δεν είναι ποτέ ταυτόχρονα ανοιχτοί, η τάση εξόδου uAo κυμαίνεται μεταξύ 

των τιμών 
𝟏

𝟐
𝐕𝐝  ,−

𝟏

𝟐
𝐕𝐝.  Η  υΑΟ  και η θεμελιώδης συχνότητα φαίνεται στο σχήμα 3.18. 
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Σχήμα 3.18: Η υΑο και η θεμελιώδης συχνότητα. 
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4. Έλεγχος Euler-Lagrange συστημάτων με βάση 

την έννοια της παθητικότητας 
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4.1 Γενικά 

Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία παρουσιάζεται ένα αυτόνομο σύστημα με 

φωτοβολταϊκά. Μπαταρία και DC-DC μετατροπείς του οποίου η μαθηματική υλοποίηση γίνεται 

χρησιμοποιώντας  τις εξισώσεις Euler-Lagrange.Μια από τις βασικές μεθόδους ελέγχου αυτού του 

μοντέλου μας ήταν αυτή του PBC(passivity-based control) οπότε κρίνεται σκόπιμη η αναλυτική 

περιγραφή τόσο  της μεθόδου όσο  και των συνιστωσών της. 

Αρχικά, η μοντελοποιήση του συγκεκριμένου συστήματος έγινε με χρήση των εξισώσεων 

Euler-Lagrange καθώς αυτές μπορούν να  χρησιμοποιηθούν για την περιγραφή της συμπεριφοράς 

μιας μεγάλης κατηγορίας σύγχρονων μηχανικών συστημάτων, ειδικά για ορισμένα συστήματα τα 

οποία είναι πολύ δύσκολα στην επίλυση χρησιμοποιώντας γραμμικά στοιχεία ελέγχου.                      

Τα E-L (Euler-Lagrange) συστήματα είναι το αποτέλεσμα μιας ισχυρής τεχνικής μοντελοποίησης 

της μεθόδου των μεταβολών (variational method) της οποίας το σημείο εκκίνησης είναι ο ορισμός 

των συναρτήσεων των ενεργειών (ηλεκτρική, μαγνητική, κινητική κτλ.) σε όρους συνόλων 

γενικευμένων μεταβλητών, το οποίο και οδηγεί στον ορισμό της συνάρτηση Lagrange. Οι 

εξισώσεις κίνησης προκύπτουν στην συνέχεια χρησιμοποιώντας γνωστές αρχές της αναλυτικής 

δυναμικής και ειδικότερα την αρχή του Hamilton, η οποία σε γενικές γραμμές αναφέρει πως το 

σύστημα κινείται κατά μήκος τροχιών οι οποίες ελαχιστοποιούν το ολοκλήρωμα της Lagrange-

ιανής. 

 

4.2 Εξισώσεις Euler-Lagrange 

Στην μοντελοποιήση φυσικών συστημάτων με συγκεντρωμένες παραμέτρους συνήθως 

χρησιμοποιούνται 2 τυπικές προσεγγίσεις: Παραγωγή των εξισώσεων κίνησης χρησιμοποιώντας 

τους  νόμους δυνάμεων ή εφαρμογή των αρχών μεταβολής για συγκεκριμένες συναρτήσεις 

ενέργειας. Για απλά συστήματα τα οποία έχουν μόνο στοιχεία της ίδιας φύσεως η πρώτη 

προσέγγιση συνήθως είναι επαρκής. Για παράδειγμα σε καθαρά μηχανικά ή ηλεκτρικά συστήματα 

μέσω του δεύτερου νόμου του Newton ή μέσω του νόμου του Kirchhoff προκύπτουν οι επιθυμητές 

εξισώσεις. Αυτή η μέθοδος μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε συστήματα των οποίων τα στοιχεία 

είναι «μικτής» φύσεως όπως για παράδειγμα συστήματα τα οποία έχουν τόσο ηλεκτρικά όσο και 
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μηχανικά μέρη. Στην περίπτωση αυτή οι δυνάμεις αλληλεπίδρασης μπορούν να υπολογιστούν 

χρησιμοποιώντας την μέθοδο των αυθαίρετων μετατοπίσεων και συγκέντρωσης ενέργειας. 

Ωστόσο αυτή η προσέγγιση απαιτεί μεγάλη οξυδέρκεια. Έτσι είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας πιο 

γενικής φόρμουλας προκειμένου να αναπτυχθούν με πιο συστηματικό τρόπο οι εξισώσεις 

εξισορρόπησης.  

Ο κοινός σύνδεσμος μεταξύ των δυο διαφορετικών υποσυστημάτων είναι πως όλα 

μετασχηματίζουν ενέργεια. Έτσι είναι φυσικό να διατυπώνεται το πρόβλημα της μοντελοποίησης 

χρησιμοποιώντας ποσότητες ενέργειας. Η αφετηρία  της προσέγγισης, μέσω της μεθόδου των 

μεταβολών  για την μοντελοποίηση, είναι ο ορισμός των συναρτήσεων ενέργειας σε όρους 

συνόλων των γενικευμένων μεταβλητών, η οποία διαδικασία οδηγεί στην εισαγωγή της εξίσωσης  

Lagrange.  

Ένα δυναμικό σύστημα n βαθμών ελευθερίας με γενικές συντεταγμένες 𝑞 ∈ 𝑅𝑛, 

εξωτερικές δυνάμεις , 𝑄 ∈ 𝑅𝑛 περιγράφεται από τις E-L εξισώσεις ως εξής: 

𝐝

𝐝𝐭
(

𝛛𝐋

𝛛�̇�
(𝐪, �̇�)) −

𝛛𝐋

𝛛𝐪
(𝐪, �̇�) = 𝐐 

Όπου  

𝐋(𝐪, 𝐪)̇ ≜ 𝐓(𝐪, �̇�) − 𝐕(𝐪) 

L η συνάρτηση Lagrange, T  η συνάρτηση της κινητικής ενέργειας η οποία υποτίθεται πως είναι 

της μορφής  

𝐓(𝐪, �̇�) =
𝟏

𝟐
𝐪𝐓𝐃(𝐪)̇ �̇� 

Όπου 𝐷(𝑞) ∈ 𝑅𝑛𝑥𝑛  είναι η γενικευμένη μήτρα αδράνειας η οποία και ικανοποιεί την 

σχέση 𝐷(𝑞) = 𝐷𝑇(𝑞) > 0  και V(q) είναι η συνάρτηση δυναμικού η οποία οριοθετείται από το 

εξής: υπάρχει ένα  𝑐 ∈ 𝑅   έτσι ώστε V(q)≥c  για  κάθε 𝑞 ∈ 𝑅𝑛. 

Θεωρούμε πως υπάρχουν 3 ήδη εξωτερικών δυνάμεων: η δράση των ελέγχων, οι απώλειες 

και η αλληλεπίδραση του συστήματος με το περιβάλλον. Οι έλεγχοι τοποθετούνται γραμμικά 

καθώς 𝑀𝑢 ∈ 𝑅𝑛 , όπου 𝑀 ∈ 𝑅𝑛𝑥𝑛 είναι μια σταθερή μήτρα και 𝑢 ∈ 𝑅𝑛 είναι το διάνυσμα ελέγχου. 
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Οι απώλειες είναι της μορφής −
𝜕𝐹

𝜕�̇�
(�̇�)  όπου 𝐹(�̇�) είναι η συνάρτηση απωλειών του Rayleigh η 

οποία και εξορισμού ικανοποιεί την σχέση : 

�̇�𝐓
𝛛𝐅

𝛛�̇�
(�̇�) ≥ 𝟎 

Συνοψίζοντας οι εξωτερικές δυνάμεις εκφράζονται από το: 

𝐐 = −
𝛛𝐅

𝛛�̇�
(�̇�) + 𝐐𝛓 + 𝚳𝐮 

Όπου Qς είναι ένα εξωτερικό σήμα το οποίο εκφράζει την επίδραση των διαταραχών. 

Ένα πιο γενικό μοντέλο περιγραφής των E-L εξισώσεων κίνησης είναι το εξής: 

𝐝

𝐝𝐭
(

𝛛𝐋

𝛛�̇�
(𝐪, �̇�)) −

𝛛𝐋

𝛛𝐪
(𝐪, �̇�) +

𝛛𝐅

𝛛�̇�
(�̇�) = 𝐌𝐮 + 𝐐𝛓 

Οι προηγούμενες εξισώσεις μαζί με την τελευταία καθορίζουν πλήρως ένα E-L σύστημα το οποίο 

χαρακτηρίζεται από τις εξής  E-L παραμέτρους του : 

{𝚻(𝐪, �̇�), 𝐕(𝐪), 𝐅(�̇�), 𝐌, 𝐐𝛓} 

H μήτρα Μ είναι μια μήτρα που συσχετίζει τις εξωτερικές εισόδους στις γενικευμένες 

συντεταγμένες. 

 

4.3 Παθητικότητα σε Euler-Lagrange συστήματα 

Τα παθητικά συστήματα είναι μια μορφή δυναμικών συστημάτων στα οποία η ενέργεια 

που ανταλλάσσεται με το περιβάλλον διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο. Σε αυτού του είδους τα 

συστήματα ο ρυθμός με τον οποίο ρέει η ενέργεια στο σύστημα δεν είναι μικρότερος από την 

αύξηση κατά την αποθήκευση, δηλαδή ένα παθητικό σύστημα δεν μπορεί να αποθηκεύσει 

περισσότερη ενέργεια από αυτήν που δέχεται από εξωτερικές πηγές με την διαφορά να είναι η 

ενέργεια των απωλειών. Στην περίπτωση ύπαρξης ενέργειας απωλειών έχουμε αποσβενόμενο 

σύστημα. 
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Έστω ένα μη γραμμικό σύστημα το οποίο είναι της μορφής: 

�̇� = 𝐟(𝐱) + 𝐛(𝐱)𝐮     με  𝐱(𝐨) = 𝐱𝐨 ∈ 𝐑𝐧 .                                                                       (4.1) 

Ως u θεωρώ την είσοδο του συστήματος ,b(x) ένας nxm πίνακας και y η έξοδος του συστήματος 

για την οποία ισχύει: 

𝐲 = 𝐡(𝐱) 𝛍𝛆 𝐟(𝟎) = 𝟎, 𝐡(𝟎) = 𝟎                                                                                (4.2) 

Ακόμα θεωρώ ως ρυθμό ενέργειας εισόδου στο σύστημα την w(y,u) έτσι ώστε: 

∫ ⌊𝐰(𝐬)⌋
𝐭

𝐨

𝐝𝐬 < ∞ 

Το σύστημα τα οποίο περιγράφεται από τις εξισώσεις (4.1), (4.2) αποτελεί ένα σύστημα με 

απώλειες, αν και μόνο αν υπάρχει συνάρτηση αποθήκευσης  H(x(t))≥0 έτσι ώστε να ισχύει: 

𝐇(𝐱(𝐓)) ≤ 𝐇(𝐱(𝟎)) + ∫ 𝐰(𝐮(𝐭)), 𝐲(𝐭)𝐝𝐭
𝐓

𝟎

 

Για κάθε u ,όλα τα Τ ≥ 𝟎 και 𝐱(𝐨) = 𝐱𝐨 ∈ 𝐑𝐧. 

Ακολουθούν κάποιοι ορισμοί για πότε ένα σύστημα θεωρείται παθητικό: 

1) Ένα σύστημα θα θεωρείται παθητικό εάν είναι σύστημα με απώλειες του οποίου η ισχύς 

εισόδου  θα είναι:  w(u,y)=uT y. Ακόμη ως παθητικό μπορεί να θεωρηθεί και ένα σύστημα για 

το οποίο ισχύει: w(y,u)=yT u. 

2)  Ένα σύστημα θεωρείται καθαρά παθητικό ως προς την έξοδο αν αποτελεί σύστημα απωλειών 

με ισχύ εξόδου την με α>0. Η 𝐰(𝐮, 𝐲) = 𝐮𝐓𝐲 − 𝐚‖𝐲‖𝟐 συγκεκριμένη σχέση γράφεται και ως εξής:  

⟨𝑢|𝑦⟩ ≥ 𝑎‖𝑦‖2 + 𝐻[𝑔(𝑇), 𝑔(𝑇)] − 𝐻[𝑔(0),̇ �̇�(0)]  Πάλι για συγκεκριμένο α>0. 

3) Τέλος, ένα σύστημα θα θεωρείται αυστηρά παθητικό ως προς την έξοδο αν αποτελεί σύστημα 

με  απώλειες του οποίου η ισχύς εξόδου θα είναι: 𝐰(𝐮, 𝐲) = 𝐮𝐓𝐲 − 𝐚‖𝐆(𝐮)‖𝟐 με α>0. Διαφορετικά 

η παραπάνω σχέση γράφεται ως εξής: 

⟨𝐮|𝐆(𝐮)⟩ ≥ +𝐇[𝐠(𝐓), �̇�(𝐓)] − 𝐇(𝐠(𝟎), �̇�(𝟎)]                   Για συγκεκριμένο α>0. 
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4.4 Μοντελοποίηση ενός DC-DC μετατροπέα με χρήση E-L εξισώσεων 

Όπως αναφέραμε και πριν βασικό κομμάτι του συνολικού μοντέλου μας αποτελεί ο DC-

DC μετατροπέας οπότε παρακάτω αναφέρεται η μοντελοποίηση του χρησιμοποιώντας τις Euler-

Lagrange εξισώσεις. 

Η μετατροπή της συνεχούς τάσης από μια τιμή σε μια άλλη επιτυγχάνεται σε διακοπτικά 

κυκλώματα μέσω έξυπνων κυκλικών μεταφορών ενέργειας οι οποίες και ρυθμίζονται από την 

θέση των διακοπτών. Οι διακόπτες ουσιαστικά επιτρέπουν την αποθήκευση της ενέργειας που 

αποκτάται από εξωτερικές πηγές, σε εσωτερικούς επαγωγικούς κλάδους τοποθετώντας τα εν λόγω 

πηνία στον ίδιο βρόχο ως πηγές. Η αποθηκευμένη κινητική ενέργεια στην συνέχεια μεταφέρεται 

είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά σε πιθανούς ταμιευτήρες ενέργειας (πυκνωτές). Η αποθηκευμένη 

δυναμική ενέργεια στους πυκνωτές μεταφέρεται με την σειρά της υπό την μορφή κινητικής 

ενέργειας σε ένα διαφορετικό εσωτερικό επαγωγικό κλάδο, ο οποίος είναι συνδεδεμένος και με 

εξωτερικούς πυκνωτές 

Θεωρούμε μια γενική Ε-L μορφή κινητικής ενέργειας η οποία δίνεται από την σχέση: 

𝐓𝐮 =
𝟏

𝟐
�̇�𝐋

𝐓 𝐋 �̇�𝐋   ; �̇�𝐋 ∈ 𝐑𝐧𝐋 

Όπου το �̇�𝐿 εκφράζει το διάνυσμα των επαγωγικών ρευμάτων και L είναι μια διαγώνια θετικά 

ορισμένη μήτρα. 

Η E-L μορφή της δυναμικής ενέργειας ,V, αποτελείται από 2 όρους. Ο ένας εκφράζει την  

αποθηκευμένη δυναμική ενέργεια στους πυκνωτές η οποία και δεν επηρεάζεται άμεσα από την 

κίνηση των διακοπτών .Ο δεύτερος όρος περιλαμβάνει την δυναμική ενέργεια των πυκνωτών οι 

οποίοι απομακρύνονται από ένα επαγωγικό βρόχο και τοποθετούνται σε έναν άλλο επαγωγικό 

βρόχο μέσω των κινήσεων των διακοπτών. Ορίζουμε ως τον πρώτο όρο του διανύσματος V ως qc1 

και τον δεύτερο ως qcV. Έτσι η μήτρα Vu ορίζεται ως εξής: 

𝐕𝐮 =
𝟏

𝟐
𝐪𝐂𝐈

𝐓 𝐂𝐈
−𝟏𝐪𝐂𝐈

+
𝟏

𝟐
𝐪𝐂𝐯

𝐓 𝐂𝐕
−𝟏𝐪𝐂𝐕

=
𝟏

𝟐
𝐪𝐂𝐈

𝐓 𝐂𝐈
−𝟏𝐪𝐂𝐈

+
𝟏

𝟐
𝐪𝐋

𝐓𝐕𝐓(𝐮)𝐂𝐕
−𝟏𝐕(𝐮)𝐪𝐋 
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Όσον αφορά την συνάρτηση απωλειών αυτή υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψιν τα 

ρεύματα δια μέσω του φορτίου εξόδου. Τα ρεύματα αυτά προκύπτουν από την διαφορά μεταξύ 

των ρευμάτων που ρέουν στους επαγωγικούς βρόχους . Τα ρεύματα μέσω των πυκνωτών εξόδου 

εκφράζονται μέσω του όρου �̇�𝐶𝐼
  . Το διάνυσμα των επαγωγικών ρευμάτων που εισέρχονται ή 

εξέρχονται από τους κόμβους εξόδου αποτελούν ένα υπο-διάνυσμα του 𝑞𝐿 .Αυτό το υπο-διάνυσμα 

εκφράζεται στην μορφή 𝑍(𝑢)�̇�𝐿, όπου η no x nql μήτρα, Z(u) εκφράζει την εισαγωγή επαγωγικών 

κόμβων. Άρα η συνάρτηση απωλειών κατά E-L θα έχει την μορφή: 

𝐅𝐮 =
𝟏

𝟐
[𝐙(𝐮)�̇�𝐋 − �̇�𝐂𝐈

]𝐓𝐑[𝐙(𝐮)�̇�𝐋 − 𝐍�̇�𝐂𝐈
 

Η μήτρα R είναι μια διαγώνια μήτρα η οποία εμπεριέχει όλες τις τιμές των αντιστάσεων 

εξόδου. Τέλος, το διάνυσμα των εξωτερικών πηγών Qu συνήθως εμπεριέχει ένα μοναδικό μη 

μηδενικό στοιχείο το μπορεί να το τοποθετηθεί στο βρόχο εισόδου μέσω της κίνησης των 

διακοπτών. Το διάνυσμα Qu εκφράζεται ως εξής: 

𝐐𝐮 = [(𝐐(𝐮)𝐄)𝐓, 𝟎𝟏𝐗(𝐧𝐋−𝐧𝐢)] 

Όπου Ε είναι ένα υπο-διάνυσμα των μη μηδενικών στοιχείων το οποίο αντιπροσωπεύει  ne  

εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας με  ne=ni ,όπου ni≤nL , και nL   o αριθμός των επαγωγικών εισόδων 

οι οποίες μπορεί να σχηματίσουν βρόχους με τις εξωτερικές πηγές μέσω των διακοπτών.  Ως Q(u) 

θεωρούμε μια μήτρα που αναφέρεται στην εξωτερική πηγή εισόδου, διαστάσεων ni x ne=ni x ni .  

Εφαρμόζοντας τώρα τις  E-L εξισώσεις και χρησιμοποιώντας τις  E-L παραμέτρους που 

υπολογίσαμε παραπάνω προκύπτει ένα γενικό μοντέλο για τους  DC-DC μετατροπείς το οποίο 

έχει την μορφή: 

𝐋�̈�𝐋 + 𝐕𝐓(𝐮)𝐂𝐕
−𝟏𝐕(𝐮)𝐪𝐋 = −𝐙𝐓(𝐮)𝐑[𝐙(𝐔)�̇�𝐋 − 𝐪𝐜𝐈

] + 𝐐𝐮 

𝐂𝐈
−𝟏𝐪𝐂𝐈

= 𝐑[𝐙(𝐮)�̇�𝐋 − �̇�𝐂𝐈
] 

 

Θεωρώντας ακόμα 𝑥𝐿 = �̇�𝐿,    𝑥𝐶𝑉
= 𝐶𝑉

−1𝑞𝐶𝑉
= 𝐶𝑉

−1𝑉(𝑢)𝑞𝐿   και    𝑥𝐶𝐼
= 𝑞𝐶𝐼

   προκύπτει το 

μοντέλο στον χώρο κατάστασης ως εξής: 
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Οι παραπάνω εξισώσεις μπορεί να γραφούν στην ακόλουθη γενική μορφή ως εξής: 

𝐃�̇� + 𝐆(𝐮)𝐱 + 𝐑𝐱 = 𝐄 

Όπου x ≜ [xL
T, xCV

T , xCI

T ]T  ,D διαγώνια θετικά ορισμένη  μήτρα, G(u) είναι μια αντισυμμετρική 

μήτρα για οποιεσδήποτε επιτρεπτές τιμές του διανύσματος που περιέχει τις παραμέτρους του 

διακοπτικού στοιχείου και R είναι μια διαγώνια θετικά ημιορισμένη μήτρα. 

Η συνολική ενέργεια του κυκλώματος δίνεται από την σχέση : 

𝐇𝐮 = 𝐓𝐮 + 𝐕𝐮 =
𝟏

𝟐
𝐱𝐓𝐃𝐱 

Διαφορίζοντας την παραπάνω σχέση ,λαμβάνοντας υπόψιν την αντισυμμετρική μήτρα G(u) και 

ολοκληρώνοντας πάλι πίσω παίρνουμε την εξίσωση εξισορρόπησης ενέργειας: 

  

                                       (4.3)  
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5. Ευφυής έλεγχος και ασαφής λογική 
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5.1 Εισαγωγή 

 

Σε αυτήν την διπλωματική εργασία μια από τις  μεθόδους που επελέγη όσον αφορά τον 

ευφυή έλεγχο είναι αυτή της ασαφούς λογικής. Για να γίνουν ωστόσο κατανοητοί οι λόγοι αυτής 

της επιλογής θα πρέπει πρώτα να αναλυθούν κάποιες βασικές έννοιες τόσο του ευφυούς ελέγχου 

όσο και της ασαφούς λογικής. 

Ο ευφυής έλεγχος αντιμετωπίζει το πρόβλημα του ελέγχου των διαδικασιών με τρόπο που 

διαφέρει ριζικά από τον συμβατικό έλεγχο. Ο ευφυής έλεγχος βασίζεται στην γνώση και στην 

εμπειρία του ανθρώπου χειριστή και δεν απαιτεί εξειδικευμένη γνώση της ελεγχόμενης 

διαδικασίας. Ουσιαστικά ο ευφυής έλεγχος αναζητά λύσεις του ελέγχου της διαδικασίας από την 

πλευρά του ανθρώπου χειριστή της διαδικασίας. Οι ευφυείς ελεγκτές βασίζονται σε λεκτικούς 

κανόνες της μορφής «εάν (αίτια) τότε (συμπεράσματα)» , οι οποίοι είναι όμοιοι με αυτούς με τους 

οποίους εκπαιδεύονται οι χειριστές των διαδικασιών. 

Ο θεωρητικός φορέας για την υλοποίηση μιας μεγάλης κατηγορίας ευφυών συστημάτων είναι η 

ασαφής λογική (fuzzy logic) η οποία εισήχθη για 1η φορά από τον Lotfi A Zadeh στο Berkley των 

ΗΠΑ στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Η θεωρία της ασαφούς λογική βασίζεται στην 

προϋπόθεση  πως ο περιβάλλων χώρος αποτελείται από στοιχεία που ανήκουν σε διαφορετικούς 

βαθμούς συμμετοχής. Η ασάφεια δημιουργεί μια πλειότιμη έννοια στον χώρο της αβεβαιότητας 

παραδείγματα της οποίας είναι το η αλήθεια, το ψεύδος και οι ενδιάμεσες έννοιες. Γενικότερα το 

πρόβλημα δεν οφείλεται στις έννοιες που χρησιμοποιούνται για την ποσοτικοποίηση κάποιας 

πληροφορίας αλλά στην αντίληψη που έχει ο καθένας για τους λεκτικούς περιορισμούς ποσοτικών 

μεγεθών. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί και η διαφορά ανάμεσα στις 2 έννοιες της ασάφειας και 

της τυχαιότητας. Η ασάφεια περιγράφει την αβεβαιότητα για το αν ένα γεγονός ανήκει σε ένα 

σύνολο ενώ η τυχαιότητα περιγράφει την αβεβαιότητα για το αν θα συμβεί ένα γεγονός. 
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5.2 Βασικοί όροι 

Στην κλασσική θεωρία συνόλων ένα σύνολο αποτελείται από ένα πεπερασμένο αριθμό ή 

άπειρο αριθμό στοιχείων και μπορεί να αναπαρασταθεί από την αρίθμηση των στοιχείων. Τα 

στοιχεία όλων των συνόλων υπό μελέτη ανήκουν σε ένα υπερσύνολο αναφοράς. Τα στοιχεία ενός 

υπερσυνόλου αναφοράς που περιέχει το σύνολο υπό μελέτη ανήκουν ή όχι στο υπό μελέτη σύνολο 

Α. Αυτό εκφράζεται μέσω της χαρακτηριστικής ή δείκτριας συνάρτησης  του Boole του σαφούς 

συνόλου Α : 

𝐟𝐚(𝐱) = 𝟏, 𝛂𝛎 𝐱 ∈ 𝚨 

              = 𝟎, 𝛂𝛎 𝐱 ∈ 𝐀′ 

Ως ασαφές σύνολο ορίζεται οποιοδήποτε σύνολο το οποίο επιτρέπει στα μέλη του να έχουν 

διαφορετικούς βαθμούς συμμετοχής στο διάστημα [0,1] και εκφράζεται ως ένα σύνολο 

διατεταγμένων ζευγών ως εξής: 

𝚨 = ∫{𝛍𝛂 (𝐱)/𝐱}}= ∑{𝛍𝛂(𝐱) /𝐱}  για 𝐱 ∈ 𝐗 

Για την συνεχή και την διακριτή περίπτωση αντίστοιχα. (Τα σύμβολα του ολοκληρώματος 

και του αθροίσματος εκφράζουν το σύνολο και όχι τα κλασσικά  μαθηματικά σύμβολα. 

Για τα ασαφή σύνολα μπορεί επίσης να οριστεί μια συνάρτηση η οποία καλείται 

συνάρτηση συμμετοχής (Membership function). Αυτή υποδεικνύει το βαθμό κατά τον οποίο το 

σύνολο x ανήκει στο σύνολο Α, δηλαδή  

𝛍𝛂(𝐱): 𝐗 → [𝟎, 𝟏] 

Στην θεωρία των συνόλων η συνάρτηση συμμετοχής μα(x) παίρνει μόνο τιμές 0 και 

1.Τέτοια σύνολα ονομάζονται crisp sets ενώ σύνολα που μπορούν να πάρουν και άλλες τιμές 

ονομάζονται ασαφή. 
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Σχήμα 5.1: Χαρακτηριστική συνάρτηση συμμετοχής ενός κλασσικού ή crisp συνόλου (αριστερά) και ενός  

ασαφούς συνόλου (δεξιά) 

 

Σε μια απλούστερη μορφή η συνάρτηση συμμετοχής μπορεί να γραφτεί ως εξής: 

𝛍𝛂(𝐱) = {𝛍𝟏(𝐱)/𝐱𝟏, 𝛍𝟐(𝐱)/𝐱𝟐. . 𝛍𝐧(𝐱)/𝐱𝐧} 

 

5.3 Συναρτήσεις συμμετοχής 

Τα ασαφή σύνολα αναπαρίστανται μέσω διαφόρων τύπων συναρτήσεων συμμετοχής. Οι 

κυριότερες είναι: 

1.Τριγωνική: Αυτή εκφράζεται μέσω των 3 παραμέτρων a,b,c και εκφράζεται από την σχέση:       

triangle(x;a,b,c) = {

   𝟎, 𝒙 ≤ 𝒂 ή 𝒙 ≥ 𝒄
𝒙−𝒂

𝒃−𝒂
, 𝒂 ≤ 𝒙 ≤ 𝒃

𝒄−𝒙

𝒄−𝒃
, 𝒃 ≤ 𝒙 ≤ 𝒄

 

Ή             𝒕𝒓𝒊𝒂𝒏𝒈𝒍𝒆(𝒙; 𝒂, 𝒃, 𝒄) = 𝐦𝐚𝐱 (𝐦𝐢𝐧 (
𝒙−𝒂

𝒃−𝒂
,

𝒄−𝒙

𝒄−𝒃
) , 𝟎) 
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Σχήμα 5.2: Παράδειγμα τριγωνικών συναρτήσεων συμμετοχής από το fuzzy toolbox του matlab. 

2.Τραπεζοειδής: Αυτή εκφράζεται με 4 παραμέτρους ως εξής: 

Trapezoid(x;a,b,c,d)=max(min((x-a)/(b-a),1,(d-x)/(d-c)),0) 

 

Σχήμα 5.3: Παράδειγμα τραπεζοειδών συναρτήσεων συμμετοχής από το fuzzy toolbox του matlab. 

3.Καμπανοειδής:  Αυτή εκφράζεται με 3 παραμέτρους από την σχέση: 

𝐛𝐞𝐥𝐥(𝐱; 𝐚, 𝐛, 𝐜) =
𝟏

𝟏 + |
𝐱 − 𝐜

𝐚 |
𝟐𝐛
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Σχήμα 5.4:Παράδειγμα καμπανοειδών συναρτήσεων συμμετοχής από το fuzzy toolbox του matlab. 

4.Γκαουσιανή: Μια γκαουσιανή συνάρτηση συμμετοχής εκφράζεται από τις παραμέτρους σ και 

c όπου το σ καθορίζει το πλάτος και το c το κέντρο της συνάρτησης συμμετοχής. Ορίζεται από 

την σχέση: 

𝐠𝐚𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚𝐧(𝐱; 𝛔, 𝐜) = 𝐞−(
𝐱−𝐜

𝛔
)𝟐

 

 

 

Σχήμα 5.5: Παράδειγμα γκαουσιανής συνάρτησης συμμετοχής από το fuzzy toolbox του matlab. 

5.Σιγμοειδής:  Εκφράζεται από τις παραμέτρους α,c και ορίζεται ως: 

𝐬𝐢𝐠𝐦𝐨𝐢𝐝(𝐱; 𝐚, 𝐜) =
𝟏

𝟏 + 𝐞−𝐚(𝐱−𝐜)
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Όπου το α ελέγχει την κλίση στο σημείο διασταύρωσης x=c. 

Σχήμα 5.6: Παράδειγμα σιγμοειδών συναρτήσεων συμμετοχής από το fuzzy toolbox του matlab. 

 

5.4 Πράξεις μεταξύ ασαφών συνόλων 

Αρχικά ως κενό σύνολο Α ορίζεται εκείνο για το οποίο η συνάρτηση συμμετοχής του είναι παντού 

0. (μα(x)=0) 

Το συμπλήρωμα ενός ασαφούς συνόλου ορίζεται ως: 

𝝁�̅�(𝒙) = 𝟏 − 𝝁𝜜(𝒙)∀𝒙 ∈ 𝑿 

Οι πράξεις που μπορούν να γίνουν μεταξύ 2 ασαφών συνόλων Α και Β είναι: 

 Ένωση: 

 

 Τομή: 

 

 Γινόμενο: 
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 Αλγεβρικό άθροισμα: 

 

Αν η συνάρτηση συμμετοχής ενός ασαφούς συνόλου Α είναι μικρότερη ή ίση με τη συνάρτηση 

συμμετοχής ενός ασαφούς συνόλου Β, τότε το ασαφές σύνολο Α είναι υποσύνολο (subset) του 

ασαφούς συνόλου Β: 

 

Τέλος, ισότιμα είναι εκείνα τα ασαφή σύνολα Α και Β των οποίων οι συναρτήσεις συμμετοχής 

είναι όμοιες. 

 

 

Σχήμα 5.7:Τομή 2 ασαφών συνόλων 
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Σχήμα 5.8: Γινόμενο 2 ασαφών συνόλων  

 

Σχήμα 5.9: Ένωση 2 ασαφών συνόλων 

 

Σχήμα 5.10-Αλγεβρικό άθροισμα 2 ασαφών συνόλων 
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Σχήμα 5.11: Συμπλήρωμα ενός ασαφούς συνόλου 

 

5.5 Λεκτικοί Τροποποιητές ή Φράκτες 

Τα ασαφή σύνολα χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για να εκφραστούν βασικοί όροι της 

φυσικής ανθρώπινης διαλέκτου (atoms), χρειάζονται όμως ένα μηχανισμό παραγωγής 

τροποποιημένων όρων από τους βασικούς όρους. Αν δηλαδή έχουμε ένα ασαφές σύνολο που 

εκφράζει τον λεκτικό όρο «γέρος» τότε θα πρέπει από τον όρο αυτό να υπάρχει η δυνατότητα 

παραγωγής όρων όπως:  

 

‘Πολύ γέρος’ (very old)  

‘Πολύ πολύ γέρος’ (very very old)  

‘ελαφρώς γέρος’ (slightly old)  

‘γέρος και κάτι’ (plus old)  

‘γέρος παρά κάτι’ (minus old)  

 

Έτσι αν για παράδειγμα ένας λεκτικός όρος ‘Α’ έχει συνάρτηση συμμετοχής μα(x) τότε οι 

συναρτήσεις συμμετοχής των αντίστοιχων όρων παράγονται ως εξής:  
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5.6 Ασαφείς Κανόνες 

 

Εννοιολογικά, ο ασαφής κανόνας είναι ένας μηχανισμός αναπαράστασης της γνώσης, ο 

οποίος προσιδιάζει στον ανθρώπινο τρόπο σκέψης .Ένας ασαφής κανόνας αποτελείται από δύο 

βασικά μέρη : 

α) το τμήμα υπόθεσης (premise part) και β) το τμήμα απόδοσης η απόφασης (consequent part).  

 

Ένας ασαφής κανόνας στην πιο απλή μορφή του είναι: 

 If x is A then y is B με το «if x is A» να είναι η υπόθεση και το «then y is B» να είναι η 

απόφαση. Όπου Α και Β είναι ασαφή σύνολα, x είναι η τιμή μιας μεταβλητής εισόδου, η οποία 

ασαφοποιείται (fuzzyfication), δηλαδή αποκτά ένα βαθμό συμμετοχής στο ασαφές σύνολο Α. Υ 

είναι η έξοδος του συστήματος που εκφράζει την απόφαση του κανόνα και παρέχεται από το 

μηχανισμό του συμπεράσματος (inference) σε ασαφή μορφή. Στη συνέχεια το ασαφές 

συμπέρασμα από-ασαφοποιείται με το μηχανισμό της αποασαφοποίησης (defuzzyfication), και 

προκύπτει μια crisp τιμή που είναι το τελικό αριθμητικό συμπέρασμα που μπορεί να χειριστεί η 

υπολογιστική μηχανή η ένα αισθητήριο. Ένας κανόνας μπορεί να πάρει διάφορες μορφές εκτός 

από την παραπάνω.  

Ο κανόνας του οποίου η έξοδος είναι ένα ασαφές σύνολο ονομάζεται κανόνας τύπου 

mamdani προς τιμή του Ebrahim Mamdani που ήταν από τους πρώτους που εφάρμοσε την ασαφή 

λογική για να κατασκευάσει ένα ασαφές σύστημα αυτόματου ελέγχου της ταχύτητας μιας 

ατμομηχανής.  
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Για περισσότερες από μία εισόδους οι κανόνες επεκτείνονται στις αντίστοιχες μορφές:  

If x1 is A1 and x2 is A2 and…. xn is An then y is B 

 

 

5.7 Ασαφείς Ελεγκτές 

Ένας ασαφής ελεγκτής αποτελείται από τα εξής  απαραίτητα δομικά στοιχεία: 

 Η βάση δεδομένων πραγματικού χρόνου 

 Η βάση γνώσης 

 Τα ασαφή σύνολα 

 Το σύστημα ανάπτυξης 

 Ο ασαφοποιητής 

 Ο μηχανισμός συμπερασμού 

 Ο από-ασαφοποιητής 

Αναλυτικά: 

Στην βάση δεδομένων πραγματικού χρόνου καταχωρούνται μετά από εξομάλυνση οι τιμές 

των μεταβλητών που συλλέγονται από την φυσική διαδικασία από τις διάφορες τοπικές μονάδες 

ελέγχου καθώς και οι έξοδοι του ελεγκτή που τακτά χρονικά διαστήματα μεταφέρονται και πάλι 

στις τοπικές μονάδες ελέγχου μέσω του τοπικού βιομηχανικού δικτύου. Άρα η βάση δεδομένων 

πραγματικού χρόνου είναι ο κρίκος μεταξύ της φυσική διαδικασίας και του ελεγκτή. 

Στην  βάση γνώσης καταχωρείται η κωδικοποιημένη γνώση(δηλαδή οι κανόνες ελέγχου) 

για τον έλεγχο της διαδικασίας. 

Τα ασαφή σύνολα τα οποία είναι καταχωρημένα είτε σε αναλυτική ή διακριτή  μορφή σε 

ειδικό αρχείο. Ο μηχανισμός συμπερασμού χρησιμοποιεί αυτά σύνολα προκειμένου να αποδώσει 

πράξεις ελέγχου στην  διαδικασία. 

Το σύστημα ανάπτυξης  όπου ο μηχανικός γνώσης επικοινωνεί με το περιβάλλον του 

ελεγκτή . 
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Ο ασαφοποιητής όπου οι φυσικές μεταβλητές της διαδικασίας μετατρέπονται στην 

γλώσσα ασαφών συνόλων. 

Ο μηχανισμός συμπερασμού όπου συνεπάγονται τα ασαφή σύνολα των συμπερασμάτων. 

Ο από-ασαφοποιητής όπου τα ασαφή σύνολα των συμπερασμάτων μετατρέπονται σε 

σαφείς δράσεις ελέγχου προς μετάδοση στους ενεργοποιητές της διαδικασίας. 

 

Σχήμα 5.12: Βαθμίδες ενός ασαφούς ελεγκτή 
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Oι είσοδοι σε έναν ασαφή ελεγκτή είναι σήματα (δηλαδή σαφείς μεταβλητές) και επομένως πρέπει 

ο σχεδιαστής ενός ασαφούς ελεγκτή να κάνει τα ακόλουθα βήματα: 

 

1.Λεκτικός διαμερισμός των εισόδων: Θα πρέπει δηλαδή να αναπαραστήσει τις μεταβλητές 

εισόδου και εξόδου με λεκτικούς όρους. 

 

2.Διατύπωση των κανόνων: Έχοντας διαμερίσει τις εισόδους και τις εξόδους τα ασαφή 

σύνολα μπορούν να αποθηκευτούν στον υπολογιστή υπό μορφή συναρτήσεων. Στη συνέχεια 

διατυπώνονται οι κανόνες.  

 

3. Καθορισμός του τύπου της ασαφούς συνεπαγωγής : Μετά τη διατύπωση των κανόνων είναι 

απαραίτητος ο καθορισμός του ασαφούς τύπου συνεπαγωγής. Οι πιο γνωστοί τύποι ασαφούς 

συνεπαγωγής είναι: 

α) του Mamdani, όπου χρησιμοποιείται ο τελεστής max-min, ο οποίος λαμβάνει το 

μικρότερο από τους βαθμούς συμμετοχής των ασαφοποιημένων τιμών και παράγει το βαθμό 

εκπλήρωσης (degree of fulfillment) του κάθε κανόνα. Ο βαθμός εκπλήρωσης του κανόνα δηλώνει 

τη βαρύτητα που έχει το αποτέλεσμα του κανόνα. 

β) του Larsen, όπου χρησιμοποιείται ο τελεστής max-product, ο οποίος 

πολλαπλασιάζοντας τους βαθμούς συμμετοχής των ασαφοποιημένων τιμών υπολογίζει το βαθμό 

εκπλήρωσης του κανόνα. 

 

4.Μέθοδος αποασαφοποίησης (defuzzyfication). Η διαδικασία της αποασαφοποίησης                       

είναι αντίθετη αυτής της ασαφοποίησης και παράγει μια αυστηρά αριθμητική (τιμή crisp τιμή) 

από ένα ασαφές σύνολο. Είναι δηλαδή μια απεικόνιση, η οποία απεικονίζει ένα ασαφές σύνολο 

σε ένα πραγματικό αριθμό. Οι μέθοδοι αποασαφοποίησης είναι: 

Από-ασαφοποίηση κεντρικής τιμής (Centroid defuzzycation ή center of area ή COA), 

όπου υπολογίζεται το κέντρο βάρους της κατανομής του ασαφούς συνόλου της εξόδου: 
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Αποασαφοποίηση μέσου όρου των μεγίστων (mean of maxima or mom): σύμφωνα 

με τη μέθοδο αυτή υπολογίζεται ο μέσος όρος των μέγιστων τιμών του ασαφούς συνόλου της 

εξόδου.  

 

Από-ασαφοποίηση μικρότερου από τους μέγιστους (Smallest of maxima ή SOM), όπου 

υπολογίζεται από τις μέγιστες τιμές εξόδου εκείνη που έχει το μικρότερο βαθμό συμμετοχής. 

Από-ασαφοποίηση μεγαλύτερου από τους μέγιστους (Largest of maxima ή LOM), όπου 

υπολογίζεται από τις μέγιστες τιμές εξόδου εκείνη που έχει το μεγαλύτερο βαθμό συμμετοχής. Η 

μέθοδος που χρησιμοποιείται περισσότερο είναι η μέθοδος από-ασαφοποίησης της κεντρικής 

τιμής ή κεντρώου (Centroid ή COA), καθώς εμφανίζει μικρότερο σφάλμα σε σχέση με τις άλλες 

μεθόδους. 

 

5.8 Ασαφείς Συνεπαγωγές 

Μια ασαφής δήλωση συνεπαγωγής περιγράφει τη σχέση μεταξύ των λεκτικών μεταβλητών του 

ελεγκτή. 

R :  ΑΝ Α ΤΟΤΕ Β = Α   Β Α  Β 

Boole  

Η κλασική συνεπαγωγή του δυαδικού κανόνα Boole χρησιμοποιεί τους τελεστές ένωσης και 

άρνησης και ορίζεται ως:  

RΒoole =  (A  Y)  (X  B) 

και 

                                           μR(x,y) = (1 - μΑ(x)) μΒ(y) 
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Ο συνδυασμός Ν εξαρτημένων σχέσεων γίνεται με το συνδετικό KAI, δηλαδή 

RN = k R
k όπου k=1,2....Ν  και 

                                                  μR
N(x,y) = k ((1- μΑ

k(x)) μΒ
k(y)) 

Lukasiewicz 

Η συνεπαγωγή Lukasiewicz είναι βασισμένη στην πλειότιμη λογική και ορίζεται ως: 

                                        μR(x,y) = 1  (1 - μΑ(x)+ μΒ(y)) 

όπου το σύμβολο ‘+’ παριστάνει την κοινή αριθμητική πρόσθεση. O συνδυασμός Ν εξαρτημένων 

σχέσεων γίνεται με το συνδετικό KAI, δηλαδή: 

                                         RN = k R
k όπου k=1,2....Ν  και 

                                   μR
Ν(x,y) = k (1  (1 - μΑ

k(x)+ μΒ
k(y))) 

 

Zadeh 

 Η συνεπαγωγή Zadeh με τελεστές max και min ορίζεται ως: 

                                          RZadeh = (A B)  (A  X) 

                                                           και 

                                 μR(x,y) = (μΑ(x) μΒ(y))(1 - μΑ(x)) 

 Η συνεπαγωγή αυτή είναι δύσχρηστη και δεν αποδέχεται απλή υπολογιστική λύση.  

 

Mamdani 

Η συνεπαγωγή Mamdani είναι απλούστευση της συνεπαγωγής του Zadeh, χρησιμοποιεί μόνο τον 

τελεστή min και ορίζεται ως: 
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RΜamdani = A  B 

και 

μR(x,y) = μΑ(x) μΒ(y)=min(μΑ(x), μΒ(y)) 

Ο συνδυασμός Ν εξαρτημένων σχέσεων γίνεται με το συνδετικό Ή, δηλαδή 

RN = k R
k όπου k=1,2....Ν και 

μR
N(x,y) = k (μΑ

k(x) μΒ
k(y)) 

 

Larsen 

Η συνεπαγωγή Larsen χρησιμοποιεί το αριθμητικό γινόμενο κατά τον υπολογισμό του 

καρτεσιανού γινομένου και ορίζεται ως: 

RLarsen =  A  B 

και 

μR(x,y) = μΑ(x)* μΒ(y) 

O συνδυασμός Ν εξαρτημένων σχέσεων γίνεται και στην περίπτωση αυτή με το συνδετικό ´H, 

δηλαδή 

RN = k R
k όπου k=1,2....Ν και 

μR
Ν(x,y) = k (μΑ

k(x). μΒ
k(y)) 

 

Όπως και για τη συνεπαγωγή του Mamdani, η συνεπαγωγή του Larsen έχει βρει εφαρμογή στην 

πράξη λόγω της αριθμητικής της απλότητας. Σχεδόν όλοι οι ασαφείς ελεγκτές που έχουν 

υλοποιηθεί μέχρι σήμερα βασίζονται σε μηχανισμούς συμπερασμού που χρησιμοποιούν μία από 

τις δύο τελευταίες συνεπαγωγές. 
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6.  Αυτόνομο υβριδικό μικροδίκτυο αποτελούμενο 

από φωτοβολταϊκή διάταξη και μπαταρία 
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6.1 Εισαγωγή 

 

Στην  συγκεκριμένη διπλωματική εργασία ,όπως προαναφέρθηκε, πραγματοποιήθηκε μια 

πλήρης περιγραφή και ανάλυση ενός αυτόνομου συστήματος αποτελούμενο από μια διάταξη  

φωτοβολταϊκών μια μπαταρία και ένα R-L φορτίο, του οποίου η μοντελοποίηση 

πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις Euler-Lagrange. 

Η διάταξη των φωτοβολταϊκών αποτελεί την κύρια πηγή ενέργειας ενώ η μπαταρία 

χρησιμοποιείται ως δευτερεύουσα βοηθητική πηγή στη περίπτωση που η παραγόμενη ισχύς δεν 

καλύπτει την ζήτηση του φορτίου.  

Όπως προ είπαμε, για την σωστή λειτουργία του μικροδικτύου  είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

DC-DC μετατροπέων. Στο συγκεκριμένο μικροδίκτυο που εξετάζουμε χρησιμοποιήθηκαν 2 

μετατροπείς ανύψωσης τάσης (boost), ένας στην μεριά του φωτοβολταϊκού και ένας στην μεριά 

της μπαταρίας. Για την  υλοποίηση των ελέγχων χρησιμοποιήθηκαν 4 τεχνικές: 

1. Απλοί  PI ελεγκτές. 

2. Ελεγκτές εκμεταλλευόμενοι την παθητικότητα του Euler-Lagrange συστήματος. 

3. Ασαφείς (fuzzy)  ελεγκτές 

4. Νευρο-ασαφείς(neuro-fuzzy) ελεγκτές 

 

Στην μεριά της μπαταρίας ο έλεγχος έχει ως σκοπό την διατήρηση της τάσης του φορτίου στα 100 

V.(Vload_reference=100V), ενώ στην μεριά του φωτοβολταϊκού επιθυμούμε κάθε χρονική στιγμή, 

σύμφωνα με τον ανιχνευτή σημείου μέγιστης ισχύος (MPPT), το ρεύμα να έχει την κατάλληλη 

τιμή προκειμένου να επιτυγχάνεται η μέγιστη ισχύς. 
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6.2 Περιγραφή του εξεταζόμενου συστήματος 

Το εξεταζόμενο σύστημα είναι το παρακάτω: 

 

Σχήμα 6.1: Δομή του αυτόνομου μικροδικτύου και της μπαταρίας 

 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω αυτό αποτελείται από μια μπαταρία(Li-ion battery), μια 

φωτοβολταϊκή διάταξη. ένα φορτίο R-L και δυο DC-DC μετατροπείς. 

 

6.2.1 Η φωτοβολταϊκή διάταξη 

Το ηλιακό κύτταρο αποτελεί μια θεμελιώδη συνιστώσα του φωτοβολταϊκού συστήματος, 

το οποίο μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική. Αποτελείται από ημιαγωγικές p-n επαφές. 

Το φωτοβολταϊκό πάνελ με την σειρά του αποτελείται από ένα συγκεκριμένο αριθμό ηλιακών 

κυττάρων συνδεδεμένα σε σειρά ή παράλληλα προκειμένου να παράγουν την επιθυμητή τάση και 

ρεύμα.  Το ισοδύναμο κύκλωμα φαίνεται στο σχήμα 6.1. Αποτελείται από μια πηγή ρεύματος         

IL, της οποίας το εύρος εξαρτάται από την θερμοκρασία και την ακτινοβολία, μια δίοδο D και τις 

εσωτερικές αντιστάσεις RSh  και Rs  οι οποίες συνδέονται παράλληλα και σε σειρά αντίστοιχα. Η 
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V-I(τάσης-ρεύματος)  χαρακτηριστική ενός ηλιακού κυττάρου είναι εξαιρετικά μη-γραμμική και 

δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση: 

 

𝑰𝑷𝑽 = 𝑰𝑳 − 𝑰𝟎 [𝒆𝒙𝒑 (
𝒒(𝑽𝑷𝑽+𝑹𝑺𝑰𝑷𝑽)

𝑨𝑲𝑻
) − 𝟏] −

𝑽𝑷𝑽+𝑰𝑷𝑽𝑹𝑺

𝑹𝑺𝒉
           (6.1) 

 

Όπου VPV  και IPV  η τάση και το ρεύμα του ηλιακού κυττάρου αντίστοιχα, Io το ανάστροφο 

ρεύμα κορεσμού της διόδου, q το φορτίο του ηλεκτρονίου(e=2,803 × 10 −10), Α είναι ο ιδανικός 

συντελεστής της p-n ένωσης, Κ είναι η σταθερά του Boltzmann και Τ είναι η θερμοκρασία του 

κυττάρου. 

Η ισχύς που παρέχεται από την φωτοβολταϊκή διάταξη ποικίλει ανάλογα με την 

ακτινοβολία, την θερμοκρασία και την αποδοτικότητα των στοιχείων του συστήματος. Έτσι η 

μέγιστη ισχύς θα πρέπει να επιτυγχάνεται σε κάθε συνδυασμό των παραπάνω συνθηκών. Η τυπική 

προσέγγιση που χρησιμοποιείται για να μεγιστοποιηθεί η ισχύς που προέρχεται από μια συστοιχία 

φωτοβολταϊκών κάτω από μεταβαλλόμενες ατμοσφαιρικές συνθήκες  είναι ο αλγόριθμος εύρεσης 

σημείου μέγιστης ισχύος (MPPT: maximum power point tracker) ο οποίος και παρέχει ένα 

ρεύμα ή μια τάση αναφοράς για τον DC-DC μετατροπέα. Σε αυτή τη μελέτη, χρησιμοποιήθηκε 

ένα ρεύμα αναφοράς για κάθε χρονική στιγμή, οι τιμές του οποίου εξάχθηκαν σύμφωνα με την 

μέθοδο ‘Διαταραχής και Παρατήρησης’ (P&O) και φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. 
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Σχήμα 6.2: Το ρεύμα του Φ/Β συναρτήσει του χρόνου, για το μέγιστο σημείο ισχύος 

Η ηλιακή ακτινοβολία συναρτήσει του χρόνου είναι μια μεταβαλλόμενη συνάρτηση. 

Παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

Σχήμα 6.3:Ηλιακή ακτινοβολία συναρτήσει του χρόνου. 
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Το εξεταζόμενο πάνελ των φωτοβολταϊκών αποτελείται από δύο παράλληλους κλάδους, καθένας 

από τους οποίους έχει τέσσερα ηλιακά πάνελ σε σειρά.  

Οι προδιαγραφές του εξεταζόμενου πάνελ παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Παράμετρος   Τιμή 

Μέγιστη ισχύς        85(W) 

Τάση στο MPPT        17.8(V) 

Ρεύμα στο MPPT        4.8(Α) 

Ρεύμα βραχυκύκλωσης       5,1(Α) 

Τάση ανοιχτοκύκλωσης       22,2(V) 

Απόδοση του πάνελ        13,1(%)   

Αριθμός πάνελ σε σειρά       4  

Αριθμός παράλληλων κλάδων      2    

    

Πίνακας 6.1: Προδιαγραφές ηλιακού πάνελ 

 

6.2.2 Μοντέλο του Συσσωρευτή ιόντων-λιθίου (Li-ion battery model) 

Σε υβριδικά μοντέλα όπως και το συγκεκριμένο είναι απαραίτητη  η ύπαρξη μονάδων 

αποθήκευσης με σκοπό την εκμετάλλευση της παραγόμενης ενέργειας. Οι μπαταρίες 

αποθηκεύουν την ενέργεια σε ηλεκτροχημική μορφή. Συνήθως σε τέτοιου είδους συστήματα 

χρησιμοποιούνται μπαταρίες ιόντων-λιθίου καθώς έχουν υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, υψηλά 

επίπεδα τάσης λειτουργείας  καθώς και μεγάλη διάρκεια ζωής. Η προσομοίωση της μπαταρίας 

έγινε με βάση το δυναμικό μοντέλο που προτάθηκε από τους «Chen and Rico’n-Mora» και το 
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οποίο προβλέπει ακριβώς τον χρόνο λειτουργίας και την καμπύλη V-I της μπαταρίας. Το 

κυκλωματικό διάγραμμα της μπαταρίας παρουσιάζεται στο σχήμα 6.1. 

Με βάση το διάγραμμα παρατηρούμε πως η μπαταρία αποτελείται από ξεχωριστά 

κυκλώματα τα οποία και συνδέονται μέσω μια πηγής ελεγχόμενης τάσης και πηγής ελεγχόμενου 

ρεύματος αντίστοιχα. Ο χρόνος λειτουργίας και η κατάσταση φόρτισης(state of charge – SOC) 

της μπαταρίας υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το κύκλωμα στα αριστερά. Η ισοδύναμη 

εσωτερική εμπέδηση του δεξιού κυκλώματος εξομοιώνει την εσωτερική αντίσταση καθώς και την 

μεταβατική συμπεριφορά της μπαταρίας.  Έτσι η  αντίσταση RSeries  είναι υπεύθυνη για την πτώση 

της τάσης της μπαταρίας και οι συνιστώσες των  R-C κλάδων είναι υπεύθυνες για τις 

βραχυπρόθεσμες (short transient) αλλά και μακροπρόθεσμες (long transient) μεταβολές, στην 

εσωτερική εμπέδηση της μπαταρίας. Τα στοιχεία των ισοδύναμων εσωτερικών εμπεδήσεων είναι 

συνάρτηση της κατάστασης φόρτισης και εκφράζονται ακολούθως: 

𝐑𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬(𝐒𝐎𝐂) = 𝟎. 𝟏𝟓𝟔𝟐𝐞−𝟐𝟒.𝟑𝟕𝟓×𝐒𝐎𝐂 + 𝟎. 𝟎𝟕𝟒𝟒𝟔       (6.2) 

𝐑𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐞𝐧𝐭_𝐒(𝐒𝐎𝐂) = 𝟎. 𝟑𝟐𝟎𝟖𝐞−𝟐𝟗.𝟏𝟒×𝐒𝐎𝐂 + 𝟎. 𝟎𝟒𝟔𝟔𝟗       (6.3) 

𝐂𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐞𝐧𝐭_𝐒(𝐒𝐎𝐂) = −𝟕𝟓𝟐. 𝟗𝐞−𝟏𝟑.𝟓𝟏×𝐒𝐎𝐂 + 𝟕𝟎𝟑. 𝟔        (6.4) 

𝐑𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐞𝐧𝐭_𝐋(𝐒𝐎𝐂) = 𝟔. 𝟔𝟎𝟑𝐞−𝟏𝟓𝟓.𝟐×𝐒𝐎𝐂 + 𝟎. 𝟎𝟒𝟗𝟖𝟒              (6.5) 

𝐂𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐞𝐧𝐭_𝐋(𝐒𝐎𝐂) = −𝟔𝟎𝟓𝟔𝐞−𝟐𝟕.𝟏𝟐×𝐒𝐎𝐂 + 𝟒𝟒𝟕𝟓        (6.6) 

 

Η τιμή της ελεγχόμενης πηγής τάσης, ως συνάρτηση της κατάστασης φόρτισης, στο αριστερό 

κύκλωμα, δίνεται από την: 

𝐕𝐎𝐂(𝐒𝐎𝐂) = −𝟏. 𝟎𝟑𝟏𝐞−𝟑𝟓×𝐒𝐎𝐂 + 𝟑. 𝟔𝟖𝟓 + 𝟎. 𝟐𝟏𝟓𝟔 × 𝐒𝐎𝐂 − 𝟎. 𝟏𝟏𝟕𝟖 × 𝐒𝐎𝐂𝟐 + 𝟎. 𝟑𝟐𝟎𝟏 ×

𝐒𝐎𝐂𝟑                  (6.7) 

Για κάθε χρονική στιγμή η τιμή της κατάστασης φόρτισης (SOC) δίνεται από την εξίσωση: 

𝐒𝐎𝐂(𝐭) = 𝐒𝐎𝐂(𝟎) −
𝟏

𝐂𝐂𝐚𝐩
∫ 𝐢(𝐭)𝐝𝛕

𝐭

𝟎
             (6.8) 

Μετά από πειραματικούς υπολογισμούς στο simulink παρατηρήθηκε πως οι εκθετικοί όροι στις 

εξισώσεις των στοιχείων του δεξιού κυκλώματος συνεισφέρουν ελάχιστα στο αποτέλεσμα. Άρα 

μπορούμε να υπολογίσουμε την τάση της μπαταρίας VBAT από το δεξί κύκλωμα ως εξής: 
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𝐕𝐛𝐚𝐭 = 𝐕𝐎𝐂 − 𝐕𝐋 − 𝐕𝐒 − 𝐑𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬𝐈𝐛𝐚𝐭              (6.9) 

 

Τα 𝑉𝑂𝐶, 𝑉𝐿, και 𝑉𝑆 υπολογίζονται με βάση το σχήμα (6.4): 

 

 

 

 

Σχήμα 6.4:Δεξιό υποκύκλωμα στο εσωτερικό της μπαταρίας. 

Για την επίλυση της (6.9) πρέπει να υπολογιστούν οι όροι 𝑉𝐿 και 𝑉𝑆. Έτσι χρησιμοποιώντας νόμο 

Kirchhoff για κάθε βρόχο RC έχουμε τις διαφορικές εξισώσεις: 

𝐂𝐋�̇�𝐋 +
𝐕𝐋

𝐑𝐋
= 𝐈𝐛𝐚𝐭 

𝐂𝐒�̇�𝐒 +
𝐕𝐒

𝐑𝐒
= 𝐈𝐛𝐚𝐭 

Από τις παραπάνω εξισώσεις προκύπτουν οι τα: 

�̇�𝐋 = −
𝐕𝐋

𝐑𝐋𝐂𝐋
+

𝐈𝐛𝐚𝐭

𝐂𝐋
              (6.10) 

 

�̇�𝐒 = −
𝐕𝐒

𝐑𝐒𝐂𝐒
+

𝐈𝐛𝐚𝐭

𝐂𝐒
               (6.11) 

 

Οι διαφορικές εξισώσεις (6.10),(6.11) θα χρησιμοποιηθούν στην προσομοίωση για τον 

υπολογισμό των VL και VS. 
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Παρακάτω παρουσιάζονται οι προδιαγραφές του ενός κυττάρου της μπαταρίας που εξετάστηκε:  

Παράμετρος   Τιμή 

Χωρητικότητα(Cbat)   850(mAh) 

Ονομαστική τάση   3.7(V) 

Μέγιστη τάση φόρτισης   4.23(V) 

Αριθμός κυττάρων εν σειρά   11 

Αριθμός παραλλήλων κυττάρων   4 

    

Πίνακας 6.2: Προδιαγραφές κυττάρου μπαταρίας ιόντων-λιθίου 

Οι Ah μετατράπηκαν σε ampere*sec για να χρησιμοποιηθούν στην σχέση (6.8) 

Cbat=3060As 

 

6.2.3 DC-DC Μετατροπείς 

Το εύρος της τάσης εξόδου του φωτοβολταϊκού συστήματος εξαρτάται από την προσπίπτουσα 

ηλιακή ακτινοβολία στο φωτοβολταϊκό πάνελ. Συνεπώς είναι απαραίτητη όπως έχει αναφερθεί 

και στη  αρχή του κεφαλαίου η ύπαρξη των DC-DC μετατροπέων προκειμένου να ρυθμίζουν το 

ρεύμα εξόδου του φωτοβολταϊκού ώστε να έχει τις τιμές που ορίζει ο αλγόριθμος ‘Ανίχνευσης 

Μέγιστης Απόδοσης Ισχύος’(MPPT). 

Ακόμα χρησιμοποιείται ένας boost μετατροπέας στην μεριά της μπαταρίας έτσι ώστε να διατηρεί 

σταθερή την τιμή της τάσης εξόδου. Στο σχήμα 6.1 παρουσιάζεται το κυκλωματικό διάγραμμα 

των μετατροπέων. Τα χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Παράμετρος      Τιμή 

Τάση κυμάτωσης       0,5% 

Ρεύμα κυμάτωσης   2% 

LPV       23.2(mH) 

CPV       330(μF) 

rPV       0.03(Ω) 

fs       20(kHz) 

Lbat       100(mH) 

Cbat       87(μF) 

Rbat       0.07(Ω) 

    

Πίνακας 6.3:Προδιαγραφές των χρησιμοποιηθέντων  DC-DC μετατροπέων. 
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6.3 Το φορτίο 

Το φορτίο που χρησιμοποιήθηκε στο σύστημα μας είναι όπως προαναφέρθηκε ένα R-L 

φορτίο αποτελούμενο από μια αντίσταση και μια επαγωγή. Η τιμή της επαγωγής είναι 1mH ενώ 

η αντίσταση R μεταβάλλεται βηματικά προκειμένου να εξετάσουμε την συμπεριφορά του 

μικροδικτύου σε διάφορες περιπτώσεις φορτίου. Έτσι η αντίσταση R συναρτήσει του χρόνου θα 

είναι ως εξής: 

 

Σχήμα 6.5:Αντίσταση (R) του φορτίου συναρτήσει του χρόνου 
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6.4 Μοντελοποίηση του υβριδικού μοντέλου με χρήση των Euler-

Lagrange εξισώσεων 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι Euler-Lagrange εξισώσεις του υβριδικού 

μοντέλου που εξετάσαμε. Η Lagrang-ιανή 𝓛(�̇�, 𝒒) του συστήματος μας είναι η διαφορά της 

μαγνητικής ενέργειας των επαγωγικών στοιχείων του κυκλώματος, η οποία εκφράζεται ως 

𝜯(�̇�, 𝒒),  από την ηλεκτρική ενέργεια των χωρητικών στοιχείων , η οποία ομοίως εκφράζεται 

ως 𝑽(𝒒). Προκύπτει έτσι ότι: 

  𝓛(�̇�, 𝐪) = 𝚻(�̇�, 𝐪) − 𝐕(𝐪)    (6.12) 

όπου q είναι το διάνυσμα του ηλεκτρικού φορτίου και �̇� είναι το διάνυσμα του ρεύματος.  

Οι Euler-Lagrange εξισώσεις που λαμβάνουν υπόψιν τους τις παραμέτρους του κυκλώματος είναι 

οι εξής: 

𝐝

𝐝𝐭
(

𝛛𝓛

𝛛�̇�
(�̇�, 𝐪)) −

𝛛𝓛

𝛛𝐪
(�̇�, 𝐪) = −

𝛛𝐃

𝛛�̇�
(�̇�) + 𝐀(𝐪)𝛌 + 𝓕𝐪    (6.13) 

 

𝐀(𝐪)𝐓�̇� = 𝟎 

όπου 𝑫(�̇�) είναι η συνάρτηση απωλειών Rayleigh και 𝓕𝒒 είναι το διάνυσμα της γενικευμένης 

συνάρτησης δυνάμεων. 

Στην περίπτωση μας τα στοιχεία των διανυσμάτων q, �̇� περιλαμβάνουν τα ηλεκτρικά 

φορτία 𝐪𝐂_𝐏𝐕 , 𝐪𝐂_𝐁𝐚𝐭 και τα ρεύματα �̇�𝐋_𝐏𝐕 , �̇�𝐋_𝐁𝐚𝐭 , �̇�𝟎 τα οποία αντιστοιχούν στους πυκνωτές των 

DC-DC μετατροπέων του Φ/Β και της μπαταρίας καθώς και σε αυτόν του φορτίου, αντιστοίχως. 

Σύμφωνα λοιπόν και με το σχήμα 6.1 προκύπτουν οι ακόλουθες Euler-Lagrange εξισώσεις: 

𝚻 =
𝟏

𝟐
(𝐋𝐏𝐕�̇�𝐋_𝐏𝐕

𝟐 + 𝐋𝐁𝐚𝐭�̇�𝐋_𝐁𝐚𝐭
𝟐 + 𝐋�̇�𝟎

𝟐)              (6.14) 

 

𝐕 =
𝟏

𝟐
(

𝟏

𝐂𝐏𝐕
𝐪𝐂_𝐏𝐕

𝟐 +
𝟏

𝐂𝐁𝐚𝐭
𝐪𝐂_𝐁𝐚𝐭

𝟐 )         (6.15) 
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𝐃 =
𝟏

𝟐
𝐫𝐏𝐕�̇�𝐋_𝐏𝐕

𝟐 +
𝟏

𝟐
𝐫𝐁𝐚𝐭�̇�𝐋_𝐁𝐚𝐭

𝟐 +
𝟏

𝟐
𝐑�̇�𝟎

𝟐        (6.16) 

 

𝓕𝐪 = [𝐕𝐏𝐕   𝐕𝐁𝐚𝐭   𝟎   𝟎   𝟎]𝐓            (6.17) 

Όπου R και L είναι η αντίσταση και η επαγωγή του φορτίου αντίστοιχα. Οι βοηθητικές εξισώσεις 

δίνονται από τον νόμο του Kirchhoff. Έτσι ο πίνακας τους είναι ο εξής: 

𝚨 = [𝟏 − 𝐮𝐏𝐕   𝟏 − 𝐮𝐁𝐚𝐭   − 𝟏  − 𝟏  − 𝟏]𝐓       (6.18) 

 όπου 𝐪 = [𝐪𝐋_𝐏𝐕     𝐪𝐋_𝐁𝐚𝐭    𝐪𝟎    𝐪𝟎    𝐪𝐂_𝐁𝐚𝐭]
𝐓
 και από τις εξισώσεις (6.13),(6.18) οι E-L 

εξισώσεις  παίρνουν την παρακάτω μορφή: 

𝐝

𝐝𝐭
(

𝛛𝓛

𝛛�̇�𝐋_𝐏𝐕
(�̇�, 𝐪)) −

𝛛𝓛

𝛛𝐪𝐋_𝐏𝐕
(�̇�, 𝐪) = −

𝛛𝐃

𝛛�̇�𝐋_𝐏𝐕
(�̇�) + (𝟏 − 𝐮𝐏𝐕)𝛌 + 𝐕𝐏𝐕    (6.19) 

 

𝐝

𝐝𝐭
(

𝛛𝓛

𝛛�̇�𝐋_𝐁𝐚𝐭
(�̇�, 𝐪)) −

𝛛𝓛

𝛛𝐪𝐋_𝐁𝐚𝐭
(�̇�, 𝐪) = −

𝛛𝐃

𝛛�̇�𝐋_𝐁𝐚𝐭
(�̇�) + (𝟏 − 𝐮𝐁𝐚𝐭)𝛌 + 𝐕𝐁𝐚𝐭    (6.20) 

 

𝐝

𝐝𝐭
(

𝛛𝓛

𝛛�̇�𝐨
(�̇�, 𝐪)) −

𝛛𝓛

𝛛𝐪𝐨
(�̇�, 𝐪) = −

𝛛𝐃

𝛛�̇�𝐨
(�̇�) − 𝛌         (6.21) 

𝐝

𝐝𝐭
(

𝛛𝓛

𝛛�̇�𝐂_𝐏𝐕
(�̇�, 𝐪)) −

𝛛𝓛

𝛛𝐪𝐂_𝐏𝐕
(�̇�, 𝐪) = −

𝛛𝐃

𝛛�̇�𝐂_𝐏𝐕
(�̇�) − 𝛌                   (6.22) 

𝐝

𝐝𝐭
(

𝛛𝓛

𝛛�̇�𝐂_𝐁𝐚𝐭
(�̇�, 𝐪)) −

𝛛𝓛

𝛛𝐪𝐂_𝐁𝐚𝐭
(�̇�, 𝐪) = −

𝛛𝐃

𝛛�̇�𝐂_𝐁𝐚𝐭
(�̇�) − 𝛌      (6.23) 

 

Επιλύοντας τις (6.19) ως και (6.23) χρησιμοποιώντας τις παραμετρικές εξισώσεις (6.14), (6.18) οι 

E-L εξισώσεις διαμορφώνονται τελικά ως εξής: 

𝐋�̈�𝐋_𝐏𝐕 + 𝐫𝐏𝐕�̇�𝐋_𝐏𝐕 + (𝟏 − 𝐮𝐏𝐕)𝛌 = 𝐕𝐏𝐕       (6.24) 

𝐋�̈�𝐋_𝐁𝐚𝐭 + 𝐫𝐁𝐚𝐭�̇�𝐋_𝐁𝐚𝐭 + (𝟏 − 𝐮𝐁𝐚𝐭)𝛌 = 𝐕𝐁𝐚𝐭       (6.25) 



82 
 

𝐋�̈�𝐋_𝐎 + 𝐑𝐋�̇�𝐋_𝐎 + 𝛌 = 𝟎         (6.26) 

𝟏

𝐂𝐏𝐕
𝐪𝐂_𝐏𝐕 = −𝛌           (6.27) 

𝟏

𝐂𝐁𝐚𝐭
𝐪𝐂_𝐁𝐚𝐭 = −𝛌           (6.28) 

Από τις εξισώσεις (6.27), (6.28) παρατηρούμε ότι οι τάσεις στα άκρα των δύο DC-DC 

μετατροπέων είναι ίσες. Αυτό σημαίνει ότι η τάση στα άκρα του φορτίου θα διατηρείται σταθερή. 

Αν χρησιμοποιήσουμε μορφή πίνακα 𝒛 = [�̇�𝑳_𝑷𝑽  �̇�𝑳_𝑩𝒂𝒕 �̇�𝑳_𝑶  (𝟏 𝑪𝑷𝑽⁄ )𝒒𝑪_𝑷𝑽 ]
𝑻
 οι τελευταίες 

εξισώσεις παίρνουν την μορφή: 

𝐋𝐏𝐕�̇�𝟏 + 𝐫𝐏𝐕𝐳𝟏 + (𝟏 − 𝐮𝐏𝐕)𝐳𝟒 = 𝐕𝐏𝐕        (6.29) 

𝐋𝐁𝐚𝐭�̇�𝟐 + 𝐫𝐁𝐚𝐭𝐳𝟐 + (𝟏 − 𝐮𝐁𝐚𝐭)𝐳𝟒 = 𝐕𝐁𝐚𝐭        (6.30) 

𝐋�̇�𝟑 + 𝐑𝐳𝟑 − 𝐳𝟒 = 𝟎           (6.31) 

(𝐂𝐏𝐕 + 𝐂𝐁𝐚𝐭)�̇�𝟒 − (𝟏 − 𝐮𝐏𝐕)𝐳𝟏 − (𝟏 − 𝐮𝐁𝐚𝐭)𝐳𝟐 + 𝐳𝟑 = 𝟎      (6.32) 

 

Όπου: 

𝒛𝟏: Το ρεύμα στην έξοδο του φωτοβολταϊκού 

𝒛𝟐: Το ρεύμα της μπαταρίας 

𝒛𝟑: Το ρεύμα στο φορτίο 

𝒛𝟒: Η τάση στο φορτίο 

 

6.5 Έλεγχος του υβριδικού μοντέλου 

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως στο  συγκεκριμένο κεφάλαιο ο έλεγχος του 

συστήματος μας πραγματοποιείται σε 2 πλευρές, στην μεριά του φωτοβολταϊκού και στην μεριά 

της μπαταρίας. Στο φωτοβολταϊκό ο έλεγχος συνίσταται στην διατήρηση του ρεύματος του 

μετατροπέα στις τιμές που προκύπτουν από τον αλγόριθμο ανίχνευσης σημείου μέγιστης 
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ισχύος(MPPT) χρησιμοποιώντας την μέθοδο «Διαταραχής και Παρατήρησης». Στην μπαταρία 

επιθυμούμε η τάση εξόδου του μετατροπέα να παραμένει σε μια σταθερή τιμή. Η τιμή που 

επιθυμούμε είναι Vd= 100V. 

Θεωρώ  𝐳𝐝 = [𝐳𝟏𝐝   𝐳𝟐𝐝   𝐳𝟑𝐝   𝐳𝟒𝐝]𝐓 με zid i=1,…,4 εκφράζονται οι επιθυμητές τιμές του 

κλειστού συστήματος όταν αυτό βρίσκεται στην ισορροπία. Μετά από κάποιους απλούς 

υπολογισμούς προκύπτει πως 𝐳𝟒𝐝 = 𝐕𝐝 και 𝐳𝟑𝐝 =
𝐕𝐝

𝐑⁄ . 

Χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις (6.25),(6.26),(6.28) προκύπτει η εξής εξίσωση: 

 

𝐫𝐏𝐕𝐳𝟏𝐝
𝟐 + 𝐫𝐁𝐚𝐭𝐳𝟐𝐝

𝟐 − 𝐕𝐏𝐕𝐳𝟏𝐝 − 𝐕𝐁𝐚𝐭𝐳𝟐𝐝 +
𝐕𝐝

𝟐

𝐑
= 𝟎       (6.33) 

 

Από την (6.33) γνωρίζοντας το z1d ή το z2d υπολογίζουμε αντίστοιχα το άλλο μέγεθος. 

 

 

6.5.1 PI ελεγκτές 

Στο μοντέλο μας υπάρχουν 2 σήματα ελέγχου τα uPV και ubat   στα οποία και 

χρησιμοποιήθηκαν 2 PI ελεγκτές. 

Όσον αφορά το σήμα ελέγχου του φωτοβολταϊκού uPV έχω: 

𝐮𝐏𝐕 = −𝐤𝐩𝐏𝐕 − 𝐤𝐢𝐏𝐕 ∫(𝐳𝟏 − 𝐳𝟏𝐝)𝐝𝐳         (6.34) 

Το z1d αποτελεί όπως προ είπαμε αποτελεί την επιθυμητή τιμή του ρεύματος στην έξοδο του 

φωτοβολταϊκού και οι τιμές του φαίνονται στο σχήμα 6.2.  

Για το σήμα ελέγχου της μπαταρίας ubat  ομοίως έχω: 

𝐮𝐛𝐚𝐭 = −𝐤𝐩𝐛𝐚𝐭 − 𝐤𝐢𝐛𝐚𝐭 ∫(𝐳𝟐 − 𝐳𝟐𝐝)𝐝𝐳         (6.35) 
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Το z2d υπολογίζεται όπως αναφέραμε και προηγουμένως από την σχέση (6.29) έχοντας ως γνωστό 

το z1d . 

 

6.5.2 Ελεγκτές εκμεταλλευόμενοι την παθητικότητα του Euler-Lagrange 

συστήματος 

Για το προτεινόμενο υβριδικό αυτόνομο σύστημα ο κύριος στόχος είναι το φορτίο, το 

οποίο παράγεται μόνο από το φωτοβολταϊκό σύστημα κάθε φορά που αυτό παράγει ενέργεια. Ως 

εκ τούτου, ο DC-DC μετατροπέας ελέγχεται προκειμένου να διατηρεί την τάση σε μια σταθερή 

τιμή. Η αποθήκευση ενέργειας στην μπαταρία χρησιμοποιείται για περιπτώσεις κατά τις οποίες η 

ισχύς του φορτίου υπερβαίνει την παραγόμενη από την φωτοβολταϊκή διάταξη ισχύ. 

Θεωρούμε το διάνυσμα κατάστασης σφάλματος ως εξής: 

�̃� = [𝐳𝟏𝐝 𝐳𝟐𝐝 𝐳𝟑𝐝 𝐳𝟒𝐝]𝐓 = [𝐳𝟏 − 𝐳𝟏𝐝  𝐳𝟐 − 𝐳𝟐𝐝  𝐳𝟑 − 𝐳𝟑𝐝  𝐳𝟒 − 𝐳𝟒𝐝]𝐓 

Με βάση την παραπάνω θεώρηση η δυναμική εξίσωση σφάλματος εκφράζεται ως εξής: 

𝚳�̇̃� + 𝐓(𝐮)�̃� + 𝐑�̃� = 𝐄 − (𝐌�̇�𝐝 + 𝐓(𝐮)𝐳𝐝 + 𝐑𝐳𝐝)      (6.36)  

Προσθέτοντας το 𝑅𝑎�̃� και στα 2 μέλη της εξίσωσης (6.36) η δυναμική εξίσωση σφάλματος με 

επιθυμητή απόσβεση θα έχει ως εξής: 

𝚳�̇̃� + 𝐓(𝐮)�̃� + 𝑹𝒅�̃� = 𝐄 − (𝐌�̇�𝐝 + 𝐓(𝐮)𝐳𝐝 + 𝐑𝐳𝐝 − 𝑹𝒂�̃� )    (6.37) 

Όπου  𝑹𝒅 = 𝑹 + 𝑹𝒂  (6.38)    

                     και  

          𝑹𝒂 = 𝒅𝒊𝒂𝒈{𝒓𝒂𝟏; 𝒓𝒂𝟐; 𝟎; 𝟎}  (6.39) 

Θεωρώντας τώρα πως το δεξί μέρος τη (6.37) μηδέν έχω:  

𝚳�̇̃� + 𝐓(𝐮)�̃� + 𝐑�̃� = 𝟎          (6.40) 
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Θεωρούμε πως η συνολική ενέργεια 𝛨 = (1
2⁄ )𝑧𝑇𝛭𝑧 αποτελεί μια συνάρτηση Lyapanov. 

Η ασυμπτωτική ευστάθεια της δυναμικής σφάλματος επιτυγχάνεται μέσω της μήτρας M, η οποία 

αποτελεί μια θετικά ορισμένη μήτρα. Η παράγωγος της ικανοποιεί την συνθήκη: 

 

�̇�𝐝(𝐭) = −�̃�𝐓𝐑𝐝𝐳 ≤ −𝐚𝐇𝐝(𝐭) < 𝟎,    ∀�̃� ≠ 𝟎      (6.41) 

Όπου α μια αυστηρά θετική σταθερά. 

Συμπεραίνεται πως η δυναμική σφάλματος (6.40)  είναι ασυμπτωτικά σταθερή στο μηδέν. Έτσι 

για να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη δυναμική σφάλματος και συγκρίνοντας τις (6.37), (6.40) 

προκύπτει: 

𝚳𝒛�̇̃� + 𝐓(𝐮)�̃�𝒅 + 𝐑𝒛�̃� − 𝑹𝒂�̃� = 𝐄         (6.42) 

Η παραπάνω εξίσωση επεκτείνεται και στις ακόλουθες βαθμωτές διαφορικές εξισώσεις: 

𝐋𝐏𝐕�̇�𝟏𝐝 + 𝐫𝐏𝐕𝐳𝟏𝐝 + (𝟏 − 𝐮𝐏𝐕)𝐳𝟒𝐝 − 𝐫𝐚𝟏(𝐳𝟏 − 𝐳𝟏𝐝) = 𝐕𝐏𝐕      (6.43) 

𝐋𝐁𝐚𝐭�̇�𝟐𝐝 + 𝐫𝐁𝐚𝐭𝐳𝟐𝐝 + (𝟏 − 𝐮𝐁𝐚𝐭)𝐳𝟒𝐝 − 𝐫𝐚𝟐(𝐳𝟐 − 𝐳𝟐𝐝) = 𝐕𝐁𝐚𝐭    (6.44) 

𝐋�̇�𝟑𝐝 + 𝐑𝐳𝟑𝐝 − 𝐳𝟒𝐝 = 𝟎         (6.45) 

(𝑪𝑷𝑽 + 𝑪𝑩𝒂𝒕)�̇�𝟒𝒅 − (𝟏 − 𝒖𝑷𝑽)𝒛𝟏𝒅 − (𝟏 − 𝒖𝑩𝒂𝒕)𝒛𝟐𝒅 + 𝒛𝟑𝒅 = 𝟎    (6.46) 

 

Ο στόχος του ελέγχου είναι ο έλεγχος με βάση την παθητικότητα του συστήματος της DC 

τάσης εξόδου. Ο άμεσος έλεγχος δεν είναι εφικτός λόγω έλλειψης σταθερότητας . Έτσι 

χρησιμοποιείται έμμεσος έλεγχος για να διατηρήσει την τάση εξόδου σε μια σταθερή τιμή 

ισορροπίας. 

Από την εξίσωση (6.46) μπορεί να εξαχθεί το σήμα ελέγχου του φωτοβολταϊκού ως εξής: 

𝐮𝐏𝐕 = 𝟏 −
𝟏

𝐳𝟒𝐝
[𝐕𝐏𝐕 − 𝐫𝐏𝐕𝐳𝟏𝐝 + 𝐫𝐚𝟏(𝐳𝟏 − 𝐳𝟏𝐝)]      (6.47) 
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Επιπλέον από την εξίσωση (6.46) μπορεί να υπολογιστεί το σήμα ελέγχου της μπαταρίας ως εξής: 

𝐮𝐁𝐚𝐭 = 𝟏 −
𝟏

𝐳𝟒𝐝
[𝐕𝐁𝐚𝐭 − 𝐫𝐁𝐚𝐭𝐳𝟐𝐝 + 𝐫𝐚𝟐(𝐳𝟐 − 𝐳𝟐𝐝)]      (6.48) 

 

Αντικαθιστώντας τις (6.47), (6.48)  στην (6.46) το z4d  μπορεί να γραφεί ως εξής: 

�̇�𝟒𝐝 =
𝟏

𝐂𝐏𝐕+𝐂𝐁𝐚𝐭
[−𝐳𝟑𝐝 +

𝐳𝟏𝐝

𝐳𝟒𝐝
(𝐕𝐏𝐕 − 𝐫𝐏𝐕𝐳𝟏𝐝 + 𝐫𝐚𝟏(𝐳𝟏 − 𝐳𝟏𝐝)) +

𝐳𝟐𝐝

𝐳𝟒𝐝
(𝐕𝐁𝐚𝐭 − 𝐫𝐁𝐚𝐭𝐳𝟐𝐝 +

𝐫𝐚𝟐(𝐳𝟐 − 𝐳𝟐𝐝))]          (6.49) 

 

Η κατάσταση του ελεγκτή z4d εξαρτάται από την z3d και η οποία υπολογίζεται ακολούθως: 

�̇�𝟑𝐝 =
𝟏

𝐋
[𝐳𝟒𝐝 − 𝐑𝐳𝟑𝐝]          (6.50) 

 

 

6.5.3 Ασαφείς (Fuzzy) Ελεγκτές  

Κατά την τελευταία δεκαετία οι μικροελεγκτές έχουν κάνει την χρήση ασαφούς λογική 

ελέγχου ιδιαιτέρως δημοφιλή για την ανίχνευση του σημείου μέγιστης ισχύος (MPPT). Και αυτό 

γιατί οι ασαφείς ελεγκτές έχουν το πλεονέκτημα εργασίας με ασαφείς εισόδους, χωρίς να 

χρειάζονται ένα ακριβές μαθηματικό μοντέλο  και έχοντας την δυνατότητα  να χειριστούν μη 

γραμμικά μοντέλα. Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενα κεφάλαια ο έλεγχος διαφόρων 

μεγεθών χρησιμοποιώντας την ασαφή λογική αποτελείται από τα εξής στάδια: ασαφοποίηση, 

βάση γνώσης και από-ασαφοποίηση. Κατά την διάρκεια της ασαφοποίησης αριθμητικές 

μεταβλητές εισόδου μετατρέπονται σε γλωσσικές μεταβλητές βασιζόμενες σε συναρτήσεις 

συμμετοχής παρόμοιες με το σχήμα 6.5. 
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Σχήμα 6.6: Συνάρτηση συμμετοχής εισόδου και εξόδου για ασαφή ελεγκτή (matlab fuzzy toolbox) 

Σε αυτήν την περίπτωση, 5 ασαφή επίπεδα χρησιμοποιούνται: NB(αρνητικά μεγάλο), 

NS(αρνητικά μικρό), ZE(μηδέν), PS(θετικά μικρό), PB(θετικά μεγάλο). 

Οι είσοδοι στον ασαφή ελεγκτή  είναι συνήθως το σφάλμα E και η μεταβολή του 

σφάλματος ΔΕ. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα της επιλογής του τρόπου υπολογισμού των E και 

ΔΕ. Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία τα E και ΔΕ υπολογίζονται ως εξής: 

𝚬(𝐧) =
𝐏(𝐧)−𝐏(𝐧−𝟏)

𝐕(𝐧)−𝐕(𝐧−𝟏)
          (6.51)  

Όπου τα P,V εκφράζουν την ισχύ και τάση του φωτοβολταϊκού αντίστοιχα. 

𝚫𝚬(𝐧) = 𝐄(𝐧) − 𝐄(𝐧 − 𝟏)         (6.52) 

Αφού υπολογιστούν τα Ε και ΔΕ και μετατραπούν σε γλωσσικές μεταβλητές η έξοδος του 

ελεγκτή, η οποία συνήθως είναι μια μεταβολή του λόγου κατάτμησης ΔD ή Δδ του DC-DC 

μετατροπέα, υπολογίζεται με βάση τον πίνακα (6.4). 
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Ε/ΔΕ NB NS ZE PS PB 

NB ZE ZE NB NB NB 

NS ZE ZE NS NS NS 

ZE NS ZE ZE ZE PS 

PS PS PS PS ZE ZE 

PB PB PB PB ZE ZE 

Πίνακας 6.4:Βάση γνώσης 

Οι γλωσσικές μεταβλητές που έχουν ανατεθεί στο ΔD για τους διαφορετικούς 

συνδυασμούς των Ε και ΔΕ βασίζονται στον μετατροπέα που χρησιμοποιείται καθώς και στην 

γνώση του χρήστη. Ο πίνακας (6.4) αφορά ένα boost μετατροπέα. Αν για παράδειγμα το σημείο 

λειτουργείας του συστήματος είναι μακριά προς τα αριστερά του σημείου μέγιστης ισχύος(Ε=PB), 

και το ΔΕ είναι ZE τότε θέλουμε μεγάλη αύξηση του λόγου κατάτμησης(ΔD=PB) για να 

επιτύχουμε το σημείο μέγιστης ισχύος. 

Οι ασαφείς ελεγκτές σε προβλήματα MPPT έδειξαν να αποδίδουν κάτω από ποικίλες 

ατμοσφαιρικές συνθήκες(θερμοκρασία ακτινοβολία κτλ.). Ωστόσο η αποδοτικότητα τους 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις γνώσεις του χρήστη ή του μηχανικού προκειμένου να επιλέξει 

το σωστό σφάλμα αλλά και την σωστή βάση γνώσης. 

 

6.5.4 Νευρο-Ασαφείς (Neuro-fuzzy) Ελεγκτές  

Παρότι οι ασαφείς ελεγκτές παρουσιάζουν αρκετά πλεονεκτήματα στην επίλυση των 

διαφόρων προβλημάτων κα είναι αρκετά εύκολοι στην υλοποίηση έχουν τα εξής 2 μειονεκτήματα 

που τους καθιστούν μάλλον όχι αποδοτικούς. 

 Δεν διαθέτουν μια συγκεκριμένη μέθοδο για τον προσδιορισμό των συναρτήσεων 

συμμετοχής. 

 Δεν διαθέτουν μια συνιστώσα μάθησης ή προσαρμοστικότητας. 
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Τα παραπάνω μειονεκτήματα εξαλείφονται αν χρησιμοποιήσουμε νευρωνικά δίκτυα για 

την καθοδήγηση της ασαφούς συλλογιστικής, Τα νευρωνικά δίκτυα μπορούν να εκπαιδευτούν να 

επιλέγουν τις συναρτήσεις συμμετοχής (δηλαδή τα ασαφή σύνολα) κατά αυτόματο τρόπο αλλά 

και να επιλέγουν τον αριθμό ή και την μορφή των ασαφών κανόνων. Έτσι έχουν δημιουργηθεί 

διάφορες τεχνικές με σχετικές διακυμάνσεις στην γενικότητα, απλότητα και εφαρμοσιμότητα 

τους. Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του προσαρμοστικού 

συστήματος νευρο-ασαφούς συλλογιστικής (ANFIS). Άλλες τεχνικές είναι το γενικευμένο 

σύστημα προσεγγιστικής συλλογιστικής (GARIC) όπως και το νευρο-ασαφές σύστημα 

ταξινόμησης( Ασαφές ART-ARTMAP). 

 

6.5.4.1 Προσαρμοστικό σύστημα νευρο-ασαφούς συλλογιστικής (ANFIS) 

Το σύστημα ANFIS(adaptive neuro-fuzzy inference system) είναι μια πλατφόρμα 

προσαρμοστικών συστημάτων νευρο-ασαφούς συλλογιστικής. Η πλατφόρμα αυτή απεικονίζει τη 

λειτουργία του ασαφούς συστήματος σε ένα ΝΔ (νευρωνικό δίκτυο) που αποτελείται από πέντε 

στρώματα και εκπαιδεύεται με τον αλγόριθμο ανάστροφης διάδοσης. Οι κανόνες του ασαφούς 

συστήματος μπορούν να είναι τύπου Takagi-Sugeno ή τύπου Mandami και η συλλογιστική μπορεί 

να χρησιμοποιεί τον κανόνα γινομένου ή τον κανόνα ελαχίστου. Οι συναρτήσεις συμμετοχής 

επιτρέπεται να είναι οποιασδήποτε παραμετροποιημένης μορφής. Στην εργασία που 

πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιήθηκαν γκαουσιανές συναρτήσεις συμμετοχής καθώς 

παρατηρήθηκε καλύτερη απόκριση του συστήματος μας χρησιμοποιώντας αυτές. 
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7. Χρήση του λογισμικού Simulink για την 

προσομοίωση του  μικροδικτύου 
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Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζεται η υλοποίηση της προσομοίωσης του 

συστήματος που μελετήθηκε καθώς και τα αποτελέσματα διαφόρων μεγεθών του συστήματος με 

την μορφή διαγραμμάτων. 

Η προσομοίωση έγινε χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα matlab και συγκεκριμένα την 

εργαλειοθήκη(toolbox) simulink.  Η έκδοση που χρησιμοποιήθηκε είναι η «7.12.0.635 

(R2011a)». 

 

7.1 Δομή του μικροδικτύου 

Αρχικά παρουσιάζεται η δομή του συστήματος μας στο simulink για κάθε έλεγχο ενώ στην 

συνέχεια θα παρουσιαστούν αναλυτικά όλες οι συνιστώσες του συστήματος: 

 

Σχήμα 7.1: Δομή του συστήματος με PI ελεγκτές 
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Σχήμα 7.2: Δομή του συστήματος με PBC 

 

Σχήμα 7.3: Δομή του συστήματος με ασαφείς(fuzzy) ελεγκτές 
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Σχήμα 7.4: Δομή του συστήματος με νευρο-ασαφείς(neuro-fuzzy) ελεγκτές 
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7.1.1 Το μοντέλο του φωτοβολταϊκού  

Το μοντέλο της  φωτοβολταϊκής διάταξης που χρησιμοποιήθηκε αποτελεί ένα κλασσικό μοντέλο 

προσομοίωσης του Φ/Β στο  simulink και παρουσιάζεται στο σχήμα (7.4). 

 

 

Σχήμα 7.5:Αναπαράσταση του Φ/Β πλαισίου στο simulink 

 

Το μοντέλο αυτό είναι κατάλληλο για φωτοβολταϊκές μονάδες που συνδέονται σε σειρά 

και διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα. Από τις προδιαγραφές της φωτοβολταϊκής διάταξης 

γνωρίζουμε πως αποτελείται από δύο παράλληλους κλάδους, καθένας από τους οποίους έχει 

τέσσερα ηλιακά πάνελ σε σειρά γι’ αυτό και χρησιμοποιήθηκε το συγκεκριμένο μοντέλο στο 

simulink. Κάθε πάνελ αναπαρίσταται μέσω του block «PV module».  Όπως παρατηρούμε και από 

το σχήμα το σύστημα αυτό αποτελεί ένα σύστημα 2 εισόδων  εξόδων. 
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Ως εισόδους έχουμε το ρεύμα IPV και την ακτινοβολία ενώ οι μεταβλητές εξόδου είναι η 

τάση VPV και η ισχύς PPV  της φωτοβολταϊκής διάταξης . 

Συγκεκριμένα το ρεύμα ΙPV αποτελεί το ρεύμα που δέχεται το κάθε πάνελ. Αυτό 

συμβολίζεται ως z1 και υπολογίζεται όπως είπαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο από την 

εξίσωση (6.25).Το ρεύμα που δέχεται το κάθε πάνελ είναι βέβαια το μισό του συνολικού. Έτσι 

χρησιμοποιείται το block «parallel strings» προκειμένου να διαιρεθεί το ρεύμα αυτό δια 2. 

Η δεύτερη είσοδος insolation αντιστοιχεί στην ακτινοβολία που δέχεται κάθε χρονική 

στιγμή το panel. Οι τιμές της δίνονται από μια βηματική(step) συνάρτηση και παρουσιάστηκαν 

στο προηγούμενο κεφάλαιο(σχήμα 6.3). Έτσι χρησιμοποιείται η βηματική συνάρτηση «solar 

irradiance»  στο simulink προκειμένου να έχει η ακτινοβολία τις επιθυμητές τιμές κάθε χρονική 

στιγμή. 

Η έξοδος VPV αποτελεί την τάση εξόδου του κάθε πάνελ. Το σύστημα μας, όπως είπαμε 

και προηγουμένως, έχει 4 πάνελ σε σειρά σε καθένα από τους 2 κλάδους οπότε χρησιμοποιήθηκε 

το block «module in series» για να πολλαπλασιάζει την τάση εξόδου επί τέσσερα. 

Η δεύτερη έξοδος PPV  δίνει την ισχύ που παράγει το κάθε panel και οδηγείται στο block 

«scope» όπου δίνεται η γραφική της παράσταση. 
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7.1.2 Οι διαφορικές εξισώσεις zi 

Για τον υπολογισμό των μεταβλητών z1, z2, z3, z4  οι οποίες υπολογίζονται από τις εξισώσεις (6.29-

6.32) χρησιμοποιήθηκε ένας πολυπλέκτης όπως φαίνεται και στο σχήμα (7.6).  

 

Σχήμα 7.6: Διαφορικές εξισώσεις στο simulink 

 

Τα μεγέθη του πολύπλέκτη περνάνε μέσα από τις συναρτήσεις f(u) και εν συνεχεία από 

τους ολοκληρωτές και έτσι προκύπτουν τα ζητούμενα μεγέθη  z1, z2, z3, z4   δηλαδή το ρεύμα του 

Φ/Β, το ρεύμα της μπαταρίας, το ρεύμα του φορτίου και την τάση του φορτίου, αντίστοιχα. Για 

την απεικόνιση των μεγεθών μετά τους ολοκληρωτές χρησιμοποιείται ένα block «scope» για κάθε 

μέγεθος αντίστοιχα. 
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7.1.3 Το μοντέλο της Μπαταρίας 

Από τον πίνακα των προδιαγραφών της μπαταρίας γνωρίζουμε πως η διάταξη της 

αποτελείται από τέσσερις παράλληλους κλάδους καθένας από τους οποίους έχει έντεκα κυψέλες 

(cells) σε σειρά. Το μοντέλο στο simulink φαίνεται στο σχήμα (7.6). 

 

 

Σχήμα 7.7: Εξωτερικό μοντέλο της μπαταρίας 

Το block «BATTERY» αναπαριστά μια κυψέλη. Έτσι χρησιμοποιείται το block «parallel 

single junction» για την διαίρεση του συνολικού ρεύματος στα τέσσερα. Ακόμα χρησιμοποιείται 

το block «cell in series» που πολλαπλασιάζει την τάση της κυψέλης επί έντεκα για να προκύψει η 

συνολική τάση της μπαταρίας. Η τάση της μπαταρίας  με την σειρά της τροφοδοτείται στον 

πολυπλέκτη για την επίλυση των διαφορικών εξισώσεων. 

Το block της μπαταρίας είναι ένα block 2 εισόδων 2 εξόδων όπως φαίνεται και στο σχήμα 

(7.7). Οι είσοδοι είναι το ρεύμα της μπαταρίας μιας κυψέλης  IBat  και το επίπεδο φόρτισης σε 

μορφή ποσοστού(0-1). Όσον αφορά τις εξόδους η μια είναι η συνολική τάση της μπαταρίας VBat  

και η άλλη το ποσοστιαίο επίπεδο φόρτισης συναρτήσει του χρόνου (SOC(t)). Μετά από κάθε 
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έξοδο έχει τοποθετηθεί ένα block «scope» για την αναπαράσταση των δεδομένων κάθε χρονική 

στιγμή. 

Όσον αφορά το εσωτερικό της μπαταρίας η προσομοίωση του έγινε  με βάση τις εξισώσεις 

(6.2-6.11). Το μοντέλο του εσωτερικού της μπαταρίας παρουσιάζεται από κάτω στο σχήμα (7.8). 

 

Σχήμα 7.8: Εσωτερικό μοντέλο της μπαταρίας 

Το ρεύμα της κυψέλης, που αποτελεί το ¼ του συνολικού ρεύματος της μπαταρίας, 

οδηγείται στον πολυπλέκτη προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση των διαφορικών 

εξισώσεων. Κάτω αριστερά στο διάγραμμα μας είναι η υλοποίηση της εξίσωσης (6.8) 

προκειμένου να υπολογιστεί το SOC. Αφού υπολογιστεί το SOC αυτό τροφοδοτείται στις 

συναρτήσεις f(u), οι οποίες και υπολογίζουν τα μεγέθη των εξισώσεων (6.2-6.7) . Αυτά τα μεγέθη 

με την σειρά τους εισάγονται στον πολυπλέκτη και από εκεί στις συναρτήσεις που αναπαριστούν 

τις εξισώσεις (6.10,6.11). Το σήμα εξόδου τους ολοκληρώνεται και έτσι υπολογίζονται τα VL και 

VS. Τέλος, αφού έχουν βρεθεί όλοι οι όροι της εξίσωσης (6.9), τοποθετούνται σε έναν αθροιστή 

και προκύπτει η ζητούμενη τάση της μιας κυψέλης της μπαταρίας η οποία είναι το 1/11 της 

συνολικής. 
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7.1.4 Οι έλεγχοι 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια στο σύστημα που μελετάται 

πραγματοποιείται έλεγχος σε 2 σημεία. Ο πρώτος έλεγχος στοχεύει στην διατήρηση του ρεύματος 

του φωτοβολταϊκού σε συγκεκριμένες τιμές προκειμένου κάθε χρονική στιγμή να επιτυγχάνεται 

το μέγιστο σημείο λειτουργίας (MPPT).  Ο δεύτερος έλεγχος έχει ως σκοπό το να διατηρεί το 

ρεύμα της μπαταρίας σε συγκεκριμένες τιμές προκειμένου η τάση του φορτίου να είναι σταθερή 

στα 100V.  Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο στην συγκεκριμένη διπλωματική 

εργασία πραγματοποιήθηκαν οι εξής έλεγχοι: 

 PI ελεγκτές  

 Ελεγκτές εκμεταλλευόμενοι την παθητικότητα του Euler-Lagrange συστήματος. 

 Ασαφείς ελεγκτές(fuzzy) 

 Νευρο-ασαφής ελεγκτές (neuro-fuzzy) 

Παρακάτω παρουσιάζεται η υλοποίηση του κάθε ελέγχου στο matlab: 

 

7.1.4.1 PI ελεγκτές 

Για τον έλεγχο στην πλευρά του φωτοβολταϊκού χρησιμοποιήθηκε ένας απλός PI ελεγκτής 

ο οποίος απεικονίζεται και στο σχήμα (7.9). Το ρεύμα z1 προκύπτει από τον block των διαφορικών 

εξισώσεων και είναι το ίδιο ρεύμα που τροφοδοτείται στο block του φωτοβολταϊκού. Το ρεύμα 

z1* είναι ένας timer που παράγει τις επιθυμητές τιμές του ρεύματος σύμφωνα με τον την μέθοδο 

διαταραχής και παρατήρησης. Οι επιθυμητές τιμές του ρεύματος δίνονται από το σχήμα (6.2). Τα 

κέρδη των ελεγκτών P και I είναι 3 και 30 αντίστοιχα όπως φαίνεται και στο σχήμα. Το αρνητικό 

πρόσημο οφείλεται στην εξίσωση του ελεγκτή ενώ οι τιμές των κερδών προέκυψαν μετά από 

πολλές δοκιμές προκειμένου να επιτυγχάνεται μια αποδοτική λειτουργία του ελεγκτή και όλου 

του συστήματος. Το σήμα που προκύπτει από τον PI ελεγκτή αποτελεί το σήμα ελέγχου του 

φωτοβολταϊκού και οδηγείται πίσω στον πολυπλέκτη. 
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Σχήμα 7.9: PI ελεγκτής στην πλευρά του Φ/Β. 

 

Αντίστοιχα για τον έλεγχο στην μεριά της μπαταρίας χρησιμοποιήθηκε πάλι ένας απλός 

PI ελεγκτής. Απεικονίζεται στο σχήμα (7.10). Το z2 προκύπτει πάλι από το block των διαφορικών 

εξισώσεων ενώ το z2* είναι το επιθυμητό ρεύμα της μπαταρίας. Υπολογίζεται από την εξίσωση 

(6.33) αφού γνωρίζουμε την επιθυμητή τιμή του ρεύματος του φωτοβολταϊκού από τον timer που 

αναφέρθηκε παραπάνω. Τα κέρδη των P και I ελεγκτών είναι 2 και 100 αντίστοιχα. Προέκυψαν 

και αυτά μετά από πολλές δοκιμές προκείμενου να υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερα μεταβατικά 

φαινόμενα. Τα αρνητικά πρόσημα οφείλονται στην εξίσωση του ελεγκτή. Το σήμα που προκύπτει, 

αφού πρώτα περάσει από έναν περιοριστή(saturation block) προκειμένου να διατηρεί την τιμή του 

σήματος από 0 μέχρι 1, αποτελεί το σήμα ελέγχου της μπαταρίας το οποίο και τροφοδοτείται στον 

πολυπλέκτη.  

Τόσο στον έλεγχο του Φ/Β όσο και στον έλεγχο της μπαταρίας έχει τοποθετηθεί ένα block 

scope για την αναπαράσταση των σημάτων ελέγχου. 
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Σχήμα 7.10: PI ελεγκτής στην πλευρά της μπαταρίας. 

 

 

7.1.4.2 Ελεγκτές εκμεταλλευόμενοι την παθητικότητα του Euler-Lagrange συστήματος 

(passivity-based control design) 

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο τα κεφάλαιο τα σφάλματα του Φ/Β και της 

μπαταρίας u_pv και u_bat αντίστοιχα υπολογίζονται από τις σχέσεις (6.47),(6.48). Για να 

υπολογιστούν όμως αυτά τα μεγέθη πρώτα πρέπει να υπολογιστούν τα μεγέθη z3d και z4d μέσω 

των σχέσεων (6.49), (6.50). Η συγκεκριμένη υλοποίηση απεικονίζεται στο σχήμα (7.10). 
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Σχήμα 7.11: PBC  και υπολογισμός των σημάτων ελέγχου. 

Εισάγοντας τα μεγέθη που χρειάζονται για τον υπολογισμό των z3d και z4d σε ένα 

καινούριο πολυπλέκτη υπολογίζουμε αντίστοιχα με τα μεγέθη z1,z2,z3,z4  τα z3d,z4d. Όταν αυτά 

υπολογιστούν χρησιμοποιώντας το block “Fcn” υπολογίζουμε τα σήματα ελέγχου u_pv και u_bat 

τα οποία και βλέπουμε μέσω των scope.Στη συνέχεια αυτά  τροφοδοτούνται στον αρχικό 

πολυπλέκτη μας. Τα μεγέθη z1d και z2d είναι τα ίδια με τα μεγέθη z1* και z2* αντίστοιχα και 

υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίστηκαν με την χρήση των PI ελεγκτών. Το πόσο 

καλά θα ισορροπήσει στις επιθυμητές τιμές το σύστημα μας ουσιαστικά επιτυγχάνεται μέσω των 

τιμών των r_a1 και r_a2 στα οποία μετά από δοκιμές δόθηκαν οι τιμές 400 και 300 αντίστοιχα. 

 

7.1.4.3 Ασαφείς(fuzzy) Ελεγκτές 

Προκειμένου να υπολογιστούν τα σήματα ελέγχου του Φ/Β και της μπαταρίας 

ακολουθήθηκε μετά από μελέτη διαφόρων μεθόδων η εξής λογική: Ως είσοδος του ασαφούς 

ελεγκτή στην πλευρά του φωτοβολταϊκού χρησιμοποιήθηκε αντίστοιχα με την PI λογική το 
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σφάλμα z1*-z1. Στην πλευρά της μπαταρίας χρησιμοποιήθηκε αντίστοιχα το σφάλμα z2*-z2. Ως 

έξοδο του ελεγκτή έχουμε την διαφορά Δu_pv και Δu_bat αντίστοιχα. Οι 2 έλεγχοι απεικονίζονται 

στα σχήματα (7.11) και (7.12).  

 

 

Σχήμα 7.12: Ασαφής ελεγκτής στην πλευρά του Φ/Β. 
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Σχήμα 7.13: Ασαφής ελεγκτής στην πλευρά της μπαταρίας. 

Για τον υπολογισμό των συναρτήσεων συμμετοχής που χρησιμοποιήθηκαν στους fuzzy 

logic controllers τόσο στο Φ/Β όσο και στην μπαταρία χρησιμοποιήθηκε το “fuzzy toolbox” 

του“matlab”(Σχήμα (7.14)).  

 

Σχήμα 7.14: fuzzy toolbox του matlab και συναρτήσεις συμμετοχής 

Μετά από δοκιμές παρατηρήθηκε πως οι πιο αποδοτικές συναρτήσεις συμμετοχής ήταν οι 

γκαουσιανές και έτσι χρησιμοποιήθηκαν 3 συναρτήσεις τέτοιου είδους και συγκεκριμένα 1 στενή 
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στην μέση και 2 πλατιές στα άκρα. Για τους κανόνες(rule editor)γνωρίζοντας  πως υπάρχει μια 

σχέση αναλογίας μεταξύ του σφάλματος σε κάθε περίπτωση(Φ/Β, μπαταρία) και της μεταβολής 

του λόγου κατάτμησης(u_pv και u_bat) δημιουργήθηκαν οι εξής κανόνες: 

If error is negative, then Δm is negative 

If error is zero, then Δm  is zero 

If error is positive ,then Δm is positive 

Αφού προκύψει κάθε ασαφές σύστημα συμπερασμού (fis αρχείο) τότε αυτό τροφοδοτείται 

στο μοντέλο μας στο simulink στον ασαφή ελεγκτή (fuzzy logic controller). Όπως αναφέραμε και 

προηγουμένως ως έξοδος κάθε ελεγκτή είναι η μεταβολή του λόγου κατάτμησης Δm. Εμείς όμως 

θέλουμε να τροφοδοτήσουμε τον λόγο κατάτμησης m για να ισορροπεί σωστά το σύστημα μας. 

Έτσι μετά από κάθε ελεγκτή τόσο στην μπαταρία όσο και στο φωτοβολταϊκό έχει τοποθετηθεί 

ένας ολοκληρωτής (integrator) προκειμένου να μας εξασφαλίζει σε κάθε χρονική στιγμή πως το Ι 

και Ireference  θα συγκλίνουν(τόσο στο φωτοβολταϊκό όσο και στην μπαταρία). Τέλος προτού το 

κάθε σήμα να τροφοδοτηθεί στον πολυπλέκτη περνάει μέσα από ένα περιοριστή(saturation) όπως 

έγινε και στον PI έλεγχο. Για την απεικόνιση των 2 λόγων κατάτμησης έχουν χρησιμοποιηθεί 2 

scope blocks. 

  

7.1.4.4 Νευρο-Ασαφείς (neuro-fuzzy) Ελεγκτές 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως κατά την χρησιμοποίηση των ασαφών ελεγκτών 

προκύπτει το πρόβλημα της μη ακριβής προσέγγισης των συναρτήσεων συμμετοχής. Αυτό το 

πρόβλημα επιλύεται μέσω των νευρο-ασαφών ελεγκτών και συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας το 

anfis toolbox του matlab (σχήμα (7.14)) 
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Σχήμα 7.15: Το anfis toolbox του matlab 

Η λογική της συγκεκριμένης εργαλειοθήκης είναι η εξής: Τα δεδομένα εισόδου και εξόδου 

λαμβάνονται σε μορφή πινάκων και συγκεκριμένα στηλών πίνακα με την τελευταία στήλη να 

αποτελεί την έξοδο του συστήματος . Έτσι εισάγοντας τα δεδομένα εισόδου και εξόδου η 

συγκεκριμένη εργαλειοθήκη δημιουργεί τις συναρτήσεις συμμετοχής οι οποίες αν τροφοδοτηθούν 

σε ένα fuzzy ελεγκτή με είσοδο και έξοδο τις αντίστοιχες εισόδους και εξόδους του anfis θα 

δημιουργήσει την επιθυμητή έξοδο μας. 

Για την συγκεκριμένη διπλωματική σκοπός μας ήταν μέσω του anfis και έχοντας ως είσοδο 

την ακτινοβολία που προσπίπτει στην φωτοβολταϊκή διάταξη  κάθε χρονική στιγμή και ως έξοδο 

τις επιθυμητές τιμές του ρεύματος του  φωτοβολταϊκού που προκύπτουν από έναν MPPT 

αλγόριθμο η δημιουργία των αντίστοιχων συναρτήσεων συμμετοχής. Πρώτα όμως θα πρέπει να 

προκύψουν τα δεδομένα που θα εισαχθούν στο anfis. Έτσι πηγαίνοντας στο μοντέλο του PI 
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ελεγκτή τοποθετούμε 2 blocks “ to workspace “ από την βιβλιοθήκη “sinks” του simulink, ένα 

στον timer της ακτινοβολίας και έναν στον timer του IPV επιθυμητού (σχήμα (7.15)). 

 

Σχήμα 7.16: Δημιουργία των πινάκων IPV (ρεύμα από MPPT του φωτοβολταϊκού)και inso(ακτινοβολία) 

 

Από τους 2 αυτούς 1*1 πίνακες δημιουργούμε ένα νέο 1*2 πίνακα με τα στοιχεία και των 

2 προαναφερθέντων πινάκων. Αυτός ο πίνακας εισάγεται στο anfis και από εκεί υπολογίζονται οι 

συναρτήσεις συμμετοχής που θα χρησιμοποιηθούν στο μοντέλο μας στο Simulink (σχήμα (7.16)) 
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Σχήμα 7.17: Εισαγωγή των δεδομένων εισόδου εξόδου στο anfis, Δομή του anfis 

Αφού εισάγουμε τα δεδομένα στο anfis, με το “generate fis” επιλέγουμε “Gaussian” 

συναρτήσεις συμμετοχής. Το σύστημα μας εκπαιδεύεται για 50000 εποχές προκειμένου να 

υπάρχει όσο το δυνατόν μικρότερο σφάλμα. Μόλις ολοκληρωθεί η εκπαίδευση του συστήματος 

μας προκύπτουν οι επιθυμητές συναρτήσεις συμμετοχής. Το fis αρχείο απεικονίζεται και στο 

σχήμα 7.18. 

 

Σχήμα 7.18: Anfis fis και  οι συναρτήσεις συμμετοχής του. 

Εφόσον τώρα υπάρχουν έτοιμες οι συναρτήσεις συμμετοχής πηγαίνουμε και 

δημιουργούμε ένα καινούριο μοντέλο στο simulink το οποίο και απεικονίζεται στο σχήμα 7.4. 

Αναλυτικά η δομή του συστήματος είναι η ίδια με αυτή του PI ελεγκτή. Η μόνη διαφορά έγκειται 

στον υπολογισμό του μεγέθους uPV. Η λογική του υπολογισμού του uPV φαίνεται στο σχήμα 7.19. 



110 
 

Σχήμα 7.19: Νευρο-ασαφής Ελεγκτής για τον υπολογισμό του λόγου κατάτμησης του φωτοβολταϊκού. 

 

Συγκεκριμένα στον αθροιστή τροφοδοτούνται 2 σήματα, το ρεύμα του φωτοβολταϊκού και 

το επιθυμητό από τον MPPT αλγόριθμο ρεύμα του φωτοβολταϊκού. Το z1 παράγεται πάλι από το 

block των διαφορικών εξισώσεων ενώ το z1* υπολογίζεται ως εξής: To “fis” αρχείο που 

παράχθηκε από το anfis τροφοδοτείται στον “anfis controller” και έτσι έχοντας ως είσοδο του 

νευρο-ασαφούς ελεγκτή την ακτινοβολία προκύπτει  για κάθε χρονική στιγμή το βέλτιστο ρεύμα 

που επιθυμούμε. Στην συνέχεια έχει χρησιμοποιηθεί ένας PI ελεγκτής προκειμένου να ισορροπεί 

το ρεύμα του Φ/Β στις επιθυμητές τιμές. Το σήμα που προκύπτει τροφοδοτείται στον πολυπλέκτη 

και έχει τοποθετηθεί και ένα “block scope” για την αναπαράσταση του συγκεκριμένου μεγέθους. 

 

 

 

 

 

 



111 
 

7.2 Αποτελέσματα και γραφική απεικόνιση των διαφόρων μεγεθών κατά 

την προσομοίωση του συστήματος 

 

Στην συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν σε κάθε 

έλεγχο καθώς και σύντομος σχολιασμός τους. Οι διαταραχές που λαμβάνουν χώρα τόσο στην 

ακτινοβολία όσο και στο φορτίο υφίστανται για τα πρώτα 7 δευτερόλεπτα της προσομοίωσης. 

Ακολουθούν τα αποτελέσματα κάθε ελέγχου για τα  βασικά μεγέθη του ρεύματος του 

φωτοβολταϊκού, του ρεύματος της μπαταρίας, του ρεύματος του φορτίου, της τάσης του φορτίου 

αλλά και κάποιων άλλων μεγεθών. 

 

7.2.1 PI έλεγχος 

7.2.1.1 Το φωτοβολταϊκό 

Παρακάτω θα παρουσιαστούν οι γραφικές παραστάσεις του ρεύματος ,της τάσης και της ισχύος 

ενός πάνελ της φωτοβολταϊκής διάταξης. 

Σχήμα 7.20: Το ρεύμα του φωτοβολταϊκού. 
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Σχήμα 7.21: Η τάση του φωτοβολταϊκού 

 

Σχήμα 7.22: Η ισχύς του φωτοβολταϊκού 
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Από τις γραφικές παραστάσεις προκύπτει πως το ρεύμα του φωτοβολταϊκού πηγαίνει στις 

επιθυμητές από τον MPPT αλγόριθμο τιμές. Η τάση ολόκληρης της φωτοβολταϊκής διάταξης 

παρατηρούμε πως παρουσιάζει κάποιες διακυμάνσεις , που οφείλονται τόσο στις διαταραχές του 

φορτίου και της ακτινοβολίας όσο και στον έλεγχο μας αλλά διατηρείται σχετικά σταθερή στα 70 

Volts. Τέλος η ισχύς ακολουθεί την κυματομορφή του ρεύματος αφού αυτή της τάσης είναι 

σταθερή και κυμαίνεται από 64-78 Watts. 

 

7.2.1.2 Η μπαταρία 

Παρακάτω θα παρουσιαστούν οι γραφικές απεικονίσεις για το ρεύμα της μπαταρίας, την 

τάση της μπαταρίας και την κατάστασης φόρτισης (SOC).

 

Σχήμα 7.23:Το ρεύμα της μπαταρίας 
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Σχήμα 7.24: Η τάση της μπαταρίας 

Σχήμα 7.25: Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας 
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Παρατηρούμε πως το ρεύμα της μπαταρίας κυμαίνεται στις επιθυμητές τιμές από -4 ώς 3, 

η τάση της μπαταρίας βρίσκεται σταθερά στα 40-42 Volts ενώ η κατάστασης φόρτισης της 

μπαταρίας παρουσιάζει μια μικρή αύξηση καθώς αυξάνεται η ακτινοβολία. Στην συνέχεια υπάρχει 

μια πτώση, που σημαίνει ότι η μπαταρία έχει αναλάβει την κάλυψη της επιπλέον ζήτησης και 

συνεπώς ξεκινάει να αποφορτίζεται. 

 

 

7.2.1.3 Το φορτίο 

Ομοίως, παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις του ρεύματος και της τάσεως του φορτίου. 

Σχήμα 7.26: Το ρεύμα του φορτίου 
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Σχήμα 7.27: Η τάση του φορτίου 

 

Η τάση του φορτίου διατηρείται σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια της προσομοίωσης 

καθιστώντας τον έλεγχο στην πλευρά της μπαταρίας επιτυχή. Το ρεύμα του φορτίου εναντιώνεται 

στις μικρές μεταβολές που προκύπτουν από την διαταραχή της ακτινοβολίας. Οι μεταβολές στην 

αντίσταση του φορτίου το επηρεάζουν ανάλογα καθώς με μείωση της αντίστασης αυξάνεται το 

ρεύμα και αντίστροφα. Το ρεύμα της μπαταρίας τελικά ισορροπεί στην τιμή 6.6 A μετά το πέρας 

όλων των διαταραχών. 
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 7.2.1.4 Τα σήματα ελέγχου του φωτοβολταϊκού και της μπαταρίας 

Ακολουθούν οι γραφικές παραστάσεις των σημάτων ελέγχου uPV και uBat . 

Σχήμα 7.28: Το σήμα ελέγχου του φωτοβολταϊκού. 
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Σχήμα 7.28: Το σήμα ελέγχου της μπαταρίας. 

 

Το σήμα ελέγχου του φωτοβολταϊκού ισορροπεί σχετικά σταθερά στην τιμή 0.3082 ενώ 

το σήμα ελέγχου της μπαταρίας ισορροπεί στην τιμή 0.5716. Και οι 2 τιμές είναι δεκτές αφού 

βρίσκονται στο διάστημα 0 ως 1.Βέβαια αυτό μας το εξασφαλίζει και ο περιοριστής σε κάθε σήμα 

ελέγχου. 

 

7.2.2 PBC 

7.2.2.1 Το φωτοβολταϊκό 

Ομοίως με τον PI έλεγχο παρακάτω θα παρουσιαστούν οι γραφικές παραστάσεις του 

ρεύματος ,της τάσης και της ισχύος ενός πάνελ της φωτοβολταϊκής διάταξης. 
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Σχήμα 7.29: Το ρεύμα του φωτοβολταϊκού. 

 

Σχήμα 7.30:Η τάση του φωτοβολταϊκού 
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Σχήμα 7.31: Η ισχύς του φωτοβολταϊκού 

 

7.2.2.2 Η μπαταρία 

Ομοίως  θα παρουσιαστούν οι γραφικές απεικονίσεις για το ρεύμα της μπαταρίας, την 

τάση της μπαταρίας και την κατάστασης φόρτισης (SOC). 
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Σχήμα 7.32: Το ρεύμα της μπαταρίας 

 

Σχήμα 7.33: Η τάση της μπαταρίας 
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Σχήμα 7.34: Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. 
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7.2.2.3 Το φορτίο 

Ακολουθούν οι γραφικές παραστάσεις της τάσης και του ρεύματος του φορτίου. 

Σχήμα 7.35: Το ρεύμα του φορτίου 
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Σχήμα 7.36: Η τάση του φορτίου 

 

7.2.2.4 Τα σήματα ελέγχου του φωτοβολταϊκού και της μπαταρίας  

Σχήμα 7.37: Το σήμα ελέγχου του φωτοβολταϊκού 
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Σχήμα 7.38: Το σήμα ελέγχου της μπαταρίας 

 

7.2.3 Fuzzy control 

7.2.3.1 Το φωτοβολταϊκό 

Ακολουθούν και εδώ οι γραφικές παραστάσεις ρεύματος, της τάσης και της ισχύς του 

φωτοβολταϊκού. 
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Σχήμα 7.39: Το ρεύμα του φωτοβολταϊκού 

Σχήμα 7.40: Η τάση του φωτοβολταϊκού 
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Σχήμα 7.41: Η ισχύς του φωτοβολταϊκού 

 

7.2.3.2 Η μπαταρία 

Ακολουθούν  οι γραφικές παραστάσεις για το ρεύμα την τάση και την κατάσταση 

φόρτισης της μπαταρίας. 
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Σχήμα 7.42: Το ρεύμα της μπαταρίας 

 

Σχήμα 7.43: Η τάση της μπαταρίας 
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Σχήμα 7.44: Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας 

 

7.2.3.3 Το φορτίο 

Ακολουθούν οι γραφικές παραστάσεις για το ρεύμα και την τάση του φορτίου. 

Σχήμα 7.45: Το ρεύμα του φορτίου 
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Σχήμα 7.46: Η τάση του φορτίου 

 

7.2.3.4 Τα σήματα ελέγχου του φωτοβολταϊκού και της μπαταρίας 

Ακολουθούν τα σήματα ελέγχου στην πλευρά του φωτοβολταϊκού και της μπαταρίας. 

Σχήμα 7.47: Το σήμα ελέγχου του φωτοβολταϊκού 
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Σχήμα 7.48: Το σήμα ελέγχου της μπαταρίας 

 

7.2.4 ANFIS control 

Και σε αυτό τον έλεγχο ακολουθείται η ίδια δομή και παρουσιάζονται τα ίδια μεγέθη. 

 

7.2.4.1 Το φωτοβολταϊκό 

Ομοίως ακολουθούν οι γραφικές για το ρεύμα, την τάση και την ισχύς ενός πάνελ της 

φωτοβολταϊκής διάταξης. 
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Σχήμα 7.49: Το ρεύμα του φωτοβολταϊκού 

Σχήμα 7.50: Η τάση του φωτοβολταϊκού 
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Σχήμα 7.51:Η ισχύς ενός πάνελ της  φωτοβολταϊκής διάταξης 

 

7.2.4.2 Η μπαταρία 

Παρακάτω παρουσιάζονται το ρεύμα, η τάση και η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. 

Σχήμα 7.52: Το ρεύμα της μπαταρίας 
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Σχήμα 7.53: Η τάσης της μπαταρίας 

Σχήμα 7.54: Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας 
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7.2.4.3 Το φορτίο 

Ακολουθούν οι γραφικές παραστάσεις για το ρεύμα και τάση του φορτίου όπως και στις 

προηγούμενες περιπτώσεις. 

Σχήμα 7.55:Το ρεύμα του φορτίου 

Σχήμα 7.56: Η τάση του φορτίου 
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7.2.4.4 Τα σήματα ελέγχου του φωτοβολταϊκού και της μπαταρίας 

Ακολουθούν οι γραφικές απεικονίσεις των uPV και uBat και για αυτόν τον έλεγχο 

Σχήμα 7.57: Το σήμα ελέγχου του φωτοβολταϊκού 

Σχήμα 7.58:Το σήμα ελέγχου της μπαταρίας 
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7.3 Καλύτερη ρύθμιση των fuzzy ελεγκτών 

Παρατηρούμε πως με την χρήση ασαφών ελεγκτών υπάρχουν αρκετά μεταβατικά 

φαινόμενα και το σύστημα μας δεν ισορροπεί για κάθε χρονική στιγμή στις επιθυμητές τιμές. Έτσι 

προτείνονται διάφορες λύσεις όπως η χρήση ενός MPPT για τον υπολογισμό του λόγου 

κατάτμησης ,της μεταβολής του ή του επιθυμητού ρεύματος του φωτοβολταϊκού και οι οποίες 

παρουσιάζονται παρακάτω. 

7.3.1 MPPT 

7.3.1.1 Ο έλεγχος 

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 6.5.2 το σήμα ελέγχου του φωτοβολταϊκού μπορεί 

να υπολογιστεί από την σχέση 6.51: 𝐄(𝐧) =
𝐏(𝐧)−𝐏(𝐧−𝟏)

𝐕(𝐧)−𝐕(𝐧−𝟏)
. Οι συναρτήσεις συμμετοχής που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι 3 Gaussian  και οι κανόνες για τις συναρτήσεις συμμετοχής είναι οι ίδιοι 

με αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν στην προηγούμενη περίπτωση καθώς πάλι υπάρχει μια σχέση 

αναλογίας μεταξύ των μεγεθών. 

Στην πλευρά της μπαταρίας ο έλεγχος που έχει γίνει ουσιαστικά ελέγχει την τάση του 

φορτίου με μια επιθυμητή τιμή(100 Volts) και καθότι υπάρχει μια σχέση αναλογίας μεταξύ του 

σφάλματος που προκύπτει και της μεταβολής του λόγου κατάτμησης χρησιμοποιείται ο ίδιος 

fuzzy ελεγκτής με προηγουμένως. Το συνολικό μοντέλο παρουσιάζεται στο σχήμα 7.59. 

 

Σχήμα 7.59: Μοντέλο με fuzzy ελεγκτές,MPPT στο φωτοβολταϊκό. 
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Ο έλεγχος στην πλευρά του φωτοβολταϊκού απεικονίζεται στο σχήμα 7.60. 

 

Σχήμα 7.60: MPPT έλεγχος στην πλευρά του φωτοβολταϊκού 

Θέλουμε να δημιουργήσουμε τον λόγο  𝐄(𝐧) =
𝐏(𝐧)−𝐏(𝐧−𝟏)

𝐕(𝐧)−𝐕(𝐧−𝟏)
. Έτσι χρησιμοποιώντας το 

block “product” υπολογίζουμε την ισχύ. Χρησιμοποιώντας το block  “transport delay” όπου 

θέτουμε χρόνο καθυστέρησης 1msec υπολογίζουμε το P(n)-P(n-1). Αντίστοιχα υπολογίζουμε το 

V(n)-V(n-1). Το σήμα που προκύπτει από την διαίρεση της ισχύος με την τάση περνάει μέσα από 

τον fuzzy ελεγκτή και στην συνέχεια από ένα ολοκληρωτή καθώς το αποτέλεσμα του ασαφούς 

ελεγκτή είναι η μεταβολή του λόγου κατάτμησης. 

Ο έλεγχος στην πλευράς της μπαταρία απεικονίζεται στο σχήμα 7.61:Σε αυτή την 

περίπτωση έχουμε απευθείας έλεγχο στην τάση του φορτίου. Έτσι ως σφάλμα τροφοδοτείται η 

διαφορά της τάσης του φορτίου με την επιθυμητή της τιμή. (Vd=100V) 
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Σχήμα 7.61: Ασαφής ελεγκτής στην πλευρά της μπαταρίας 

 

Το σφάλμα που προκύπτει από τον αθροιστή τροφοδοτείται στον ασαφή ελεγκτή και στην 

συνέχεια η έξοδος του που αποτελεί την μεταβολή του λόγου κατάτμησης περνάει από ένα 

ολοκληρωτή για να προκύψει το τελικό m. Αυτό με την σειρά του τροφοδοτείται στον 

πολυπλέκτη. Στο ασαφή ελεγκτή χρησιμοποιείται πάλι ο ίδιος ελεγκτής καθώς υπάρχει σχέση 

αναλογίας μεταξύ του σφάλματος και της μεταβολής του λόγου κατάτμησης. 

 

7.3.1.2 Αποτελέσματα και γραφικές παραστάσεις 

Καθότι ούτε αυτός ο έλεγχος εξάλειψε τα μεταβατικά φαινόμενα και βελτίωσε την 

ισορροπία του συστήματος στις επιθυμητές τιμές κρίνεται σκόπιμη η παρουσίαση μόνο κάποιων 

βασικών μεγεθών όπως το ρεύμα του φωτοβολταϊκού, η τάση του φορτίου αλλά και τα σήματα 

ελέγχου του φωτοβολταϊκού και της μπαταρίας αντίστοιχα. 
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Σχήμα 7.62: Το ρεύμα του φωτοβολταϊκού 

Σχήμα 7.63: Η τάση του φορτίου 
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Σχήμα 7.64: Το σήμα ελέγχου του φωτοβολταϊκού 

Σχήμα 7.65: Το σήμα ελέγχου της μπαταρίας 
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Παρατηρούμε πως υπάρχει ελάχιστη βελτίωση της απόκρισης του συστήματος μας τόσο 

στο φωτοβολταϊκό όσο και στην μπαταρία γεγονός που καθιστά τον έλεγχο μας ανεπιτυχή. 

 

7.3.2 MPPT Ε/ΔΕ 

7.3.2.1 Ο έλεγχος 

Το συνολικό μοντέλο σε αυτή την περίπτωση φαίνεται στο σχήμα 7.66. 

 

Σχήμα 7.66: Το συνολικό μοντέλο με MPPT για τον υπολογισμό του σφάλματος και της μεταβολή αυτού  

Καθότι υπάρχει αλλαγή μόνο στον τελικό υπολογισμό του σήματος ελέγχου του 

φωτοβολταϊκού θα παρουσιαστούν μόνο τα μεγέθη που εμπλέκουν αυτό. Ο υπολογισμός του 

σήματος ελέγχου του φωτοβολταϊκού απεικονίζεται στο σχήμα 7.67. Ο υπολογισμός του E γίνεται 

όπως ακριβώς και στην MPPT λογική. Το σήμα Ε που δημιουργείται περνάει από το block 

“transport delay” όπου και υπολογίζεται το αμέσως προηγούμενο δείγμα για χρόνο καθυστέρησης 

1msec. Με το “sum” υπολογίζεται το ΔE και στην συνέχεια τα μεγέθη Ε,ΔE τροφοδοτούνται στον 
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πολυπλέκτη για να εισαχθούν στον ελεγκτή μας. Όσον αφορά τον ελεγκτή αυτός υλοποιείται πάλι 

από το fuzzy toolbox του matlab σύμφωνα με το σχήμα 6.6 και τον πίνακα 6.4.  

 

Σχήμα 7.67: Ο έλεγχος στην πλευρά του φωτοβολταϊκού 

 

 

7.3.2.2 Αποτελέσματα και γραφικές παραστάσεις 

Παρακάτω θα παρουσιαστούν τα βασικά μεγέθη του φωτοβολταϊκού στα οποία και επήλθε 

ουσιαστική βελτίωση. 
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Σχήμα 7.68: Το ρεύμα του φωτοβολταϊκού 

Σχήμα 7.69: Η τάση του φωτοβολταϊκού 
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Σχήμα 7.70: Η ισχύς του φωτοβολταϊκού 

Παρατηρούμε πως αυτός ο ελεγκτής λειτουργεί μεν πιο αποδοτικά για τον υπολογισμό των 

μεγεθών που σχετίζονται με το φωτοβολταϊκό, ωστόσο  δεν απαλείφονται εντελώς τα μεταβατικά 

φαινόμενα. 
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7.3.3 MPPT fuzzy ελεγκτής (Ireference) 

Άλλη μια λύση για την αποφυγή των μεταβατικών φαινομένων και την καλύτερη 

ισορροπία του συστήματος μας ήταν να ακολουθηθεί μια MPPT λογική από την οποία δεν θα 

προκύπτει η μεταβολή του λόγου κατάτμησης αλλά η μεταβολή του ρεύματος (I(n)-I(n-1)). Το 

μοντέλο σε αυτή την περίπτωση απεικονίζεται στο σχήμα 7.71. 

 

Σχήμα 7.71: Το τελικό σύστημα σε αυτή την περίπτωση. 

 

7.3.3.1 Ο έλεγχος 

Ο έλεγχος στην πλευρά του φωτοβολταϊκού απεικονίζεται στο σχήμα 7.72. 
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Σχήμα 7.72: Ο έλεγχος στην πλευρά του φωτοβολταϊκού σε αυτή την περίπτωση. 

Σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε πως από το πηλίκο της ισχύος με την τάση προκύπτει η 

μεταβολή του ρεύματος (Ι(n)-I(n-1)). Περνώντας αυτή την μεταβολή μέσα από ένα ολοκληρωτή 

προκύπτει το επιθυμητό ρεύμα για κάθε χρονική στιγμή. Στην συνέχεια συγκρίνοντας το 

επιθυμητό ρεύμα με το ρεύμα του φωτοβολταϊκού προκύπτει το σφάλμα το οποίο τροφοδοτείται 

στον ασαφή ελεγκτή . Στον ασαφή ελεγκτή έχουμε χρησιμοποιήσει τον ίδιο ελεγκτή που 

χρησιμοποιήσαμε και στις προηγούμενες περιπτώσεις. Από τον ελεγκτή προκύπτει η μεταβολή 

του λόγου κατάτμησης οπότε χρησιμοποιούμε ένα ολοκληρωτή για να προκύψει ο λόγος 

κατάτμησης , ο οποίος και τροφοδοτείται στον πολυπλέκτη. 

Στην πλευρά της μπαταρίας έχουμε χρησιμοποιήσει πάλι απευθείας έλεγχο πάνω στην 

τάση του φορτίου όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις. 
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7.3.3.2 Αποτελέσματα και γραφικές παραστάσεις 

Ούτε σε αυτήν την περίπτωση έχουμε καλύτερη ισορροπία του συστήματος μας σε σχέση 

με τους προηγούμενους ελέγχους οπότε πάλι θα παρουσιαστούν μόνο βασικά μεγέθη όπως το 

ρεύμα του φωτοβολταϊκού, η τάση του φορτίου, αλλά και τα σήματα ελέγχου του φωτοβολταϊκού 

και της μπαταρίας. 

Σχήμα 7.73: Το ρεύμα του φωτοβολταϊκού 

Σχήμα 7.74: Η τάση του φορτίου 
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Σχήμα 7.75:Το σήμα ελέγχου του φωτοβολταϊκού 

Σχήμα 7.76:Το σήμα ελέγχου της μπαταρίας 
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7.3.4 Βέλτιστος fuzzy ελεγκτής 

Μετά από πολλές δοκιμές τόσο στην πλευρά του φωτοβολταϊκού όσο και στην πλευρά της 

μπαταρίας καταλήξαμε στο τελικό μοντέλο με ασαφείς ελεγκτές το οποίο και απεικονίζεται στο 

σχήμα 7.77. 

 

Σχήμα 7.77: Το συνολικό σύστημα 

 

7.3.4.1 Ο έλεγχος 

Ας εξετάσουμε κάθε έλεγχο ξεχωριστά.  Ο έλεγχος στην πλευρά του φωτοβολταϊκού 

φαίνεται στο σχήμα 7.78. Είναι ο κλασσικός έλεγχος με MPPT λογική  όπως παρουσιάστηκε 

παραπάνω στο κεφάλαιο 7.3.1. Ο έλεγχος στην πλευρά της μπαταρίας απεικονίζεται στο σχήμα 

7.79. Η λογική υπολογισμού του σφάλματος που θα τροφοδοτηθεί στον ασαφή ελεγκτή είναι η 

ίδια με το κεφάλαιο 7.3.1. Η διαφορά βρίσκεται στο ότι μετά τον ελεγκτή έχει υλοποιηθεί μια PI 

λογική  στην πλευρά της μπαταρίας καθώς ο έλεγχος πάνω στην τάση του φορτίου είναι ιδιαιτέρως 

δύσκολος να επιτευχθεί. 
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Σχήμα 7.78: Ο έλεγχος στην πλευρά του φωτοβολταϊκού  
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Σχήμα 7.79:Ο έλεγχος στην πλευρά της μπαταρίας 
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7.3.4.2 Αποτελέσματα και γραφικές παραστάσεις 

7.3.4.2.1 Το φωτοβολταϊκό 

Ακολουθούν πάλι οι γνωστές γραφικές παραστάσεις. 

Σχήμα 7.80: Το ρεύμα του φωτοβολταϊκού. 

Σχήμα 7.81:Η τάση του φωτοβολταϊκού 
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Σχήμα 7.82:Η ισχύς του φωτοβολταϊκού 

 

 

7.3.4.2.2 Η μπαταρία 

Παρακάτω παρουσιάζονται και σε αυτήν την περίπτωση το ρεύμα, η τάση και η 

κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. 
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Σχήμα 7.83:Το ρεύμα της μπαταρίας 

Σχήμα 7.84:Η τάση της μπαταρίας 
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Σχήμα 7.85: Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. 
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7.3.4.2.3 Το φορτίο 

Σχήμα 7.86: Το ρεύμα του φορτίου 

Σχήμα 7.87: Η τάση του φορτίου. 



158 
 

7.3.4.2.3 Τα σήματα ελέγχου 

Σχήμα 7.88: Το σήμα ελέγχου του φωτοβολταϊκού 

Σχήμα 7.89:Το σήμα ελέγχου της μπαταρίας. 
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8. Συμπεράσματα και Προτάσεις 
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8.1 Συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Όπως αναφέρθηκε και στην περίληψη στην αρχής της εργασίας στην συγκεκριμένη 

διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε η δυναμική ανάλυση και υλοποίηση ενός αυτόνομου 

μικροδικτύου, το οποίο αποτελείται από μια διάταξη φωτοβολταϊκών για την παραγωγή ηλεκτρική 

ενέργειας αλλά και από μια μπαταρία ιόντων λιθίου σαν δευτερεύουσα μονάδα υποστήριξης. 

Ακόμα χρησιμοποιούνται 2 DC-DC μετατροπείς ένας στην πλευρά του φωτοβολταϊκού και ένας 

στην πλευρά της μπαταρίας. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 4 έλεγχοι. Σε γενικές γραμμές 

παρήχθησαν τα επιθυμητά αποτελέσματα, αφού η τάση του φορτίου πηγαίνει στη επιθυμητή τιμή 

των 100 Volts για διάφορες μεταβολές της αντίστασης του φορτίου και της ακτινοβολίας. 

Όσον αφορά την σύγκριση των ελεγκτών που εξετάστηκαν στον PI έλεγχο έχουμε μεν 

γρήγορη απόκριση των ελεγκτών, ωστόσο δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ευστάθεια 

του συστήματος μας.  

Στον PBC το ρεύμα και η τάση του φορτίου παρουσιάζουν μια ομαλή και γρήγορη 

μετάβαση που ανταποκρίνεται στις μεταβολές της ακτινοβολίας και της αντίστασης του φορτίου. 

Στον PBC γνωρίζουμε τις ακριβείς παραμέτρους του συστήματος μας οπότε μπορούμε να 

εγγυηθούμε σε μεγαλύτερο βαθμό την ευστάθεια του σε σχέση με τον PI. 

Στους ασαφείς ελεγκτές παρατηρήθηκε πολύ μεγάλη δυσκολία στην εύρεση των σωστών 

συναρτήσεων συμμετοχής αλλά και ο καθορισμός των ορίων τους με βάση τις εισόδους τους κάθε 

φορά. Γενικά η απόκριση του δεν κρίνεται ιδιαιτέρως αποδοτική καθώς χρειάστηκε η τοποθέτηση 

PI ελεγκτών για τα νέα σήματα που δημιουργήθηκαν προκείμενου να αποφευχθούν τα πολλά 

μεταβατικά φαινόμενα που δημιουργήθηκαν. 

Στους νευρο-ασαφείς ελεγκτές ο σκοπός ήταν να πραγματοποιηθεί μια MPPT λογική 

βασιζόμενη στο ANFIS η οποία θα υπολογίζει το επιθυμητό ρεύμα για διάφορες μεταβολές της 

ακτινοβολίας. Παρατηρήθηκε πως είναι ένα αρκετά αποδοτικό και γρήγορο εργαλείο. Γενικά είναι 

ένα αρκετά εύχρηστο εργαλείο για τον υπολογισμό των συναρτήσεων συμμετοχής ασαφών 

ελεγκτών γνωρίζοντας τα δεδομένα εισόδου και εξόδου τους. 

Ως προτάσεις θα μπορούσαμε ένα εφαρμόσουμε τους ελέγχους μας σε ένα πραγματικό 

σύστημα και να εξετάσουμε την απόκριση του σε κάθε έλεγχο προσομοιώνοντας το φωτοβολταϊκό 
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με ένα DC τροφοδοτικό. Ακόμα γνωρίζοντας τα δεδομένα εισόδου εξόδου των ασαφών ελεγκτών 

από τους PI ελεγκτές ή από MPPT λογικές  θα μπορούσαμε με χρήση του ANFIS  να 

υπολογίσουμε με ακρίβεια τις συναρτήσεις συμμετοχής τους προκείμενου να βελτιστοποιήσουμε 

το σύστημα μας στην περίπτωση που εφαρμόζουμε fuzzy ελεγκτές .Μεγαλύτερη ακρίβεια στους 

fuzzy ελεγκτές θα μπορούσε να επιτευχθεί ίσως με αύξηση των συναρτήσεων συμμετοχής. Ακόμα 

θα μπορούσαμε να εξετάσουμε την περίπτωση που τάση του φορτίου δεν ήταν σταθερή στα 

100Volts αλλά μεταβαλλόμενη. Μια ακόμα περίπτωση που θα μπορούσε θα ήταν στο ANFIS να 

εξετάζονται και άλλες παράμετροι όπως η θερμοκρασία, η σκίαση προκειμένου να επιτυγχάνεται 

μεγαλύτερη ακρίβεια. Μια άλλη περίπτωση θα ήταν να προστεθούν παραπάνω μονάδες 

παραγωγής όπως ανεμογεννήτριες κτλ., αλλά και διαφορετικές μονάδες αποθήκευσης.  
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