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Περίληψη 

 Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση μιας απλής 

αλλά αποδοτικής μεθόδου ελέγχου για συστήματα διεσπαρμένης παραγωγής που 

χρησιμοποιούν ΣΡ/ΕΡ μετατροπέα. Μελετώνται διάφορα σενάρια λειτουργίας τέτοιων 

πηγών με στόχο την τροφοδοσία ενός φορτίου, τόσο σε αυτόνομη, όσο και σε 

διασυνδεδεμένη λειτουργία. Επιπλέον, εξετάζεται η δυναμική συμπεριφορά για 

συστήματα που περιέχουν παραπάνω από μία πηγές, και η αλληλεπίδραση μεταξύ των 

πηγών. Η μέθοδος αυτή, που βασίζεται σε PI ελεγκτές ρεύματος, αποδεικνύεται 

ευσταθής και αξιόπιστη για μεγάλο εύρος τάσεων λειτουργίας αλλά και για απότομες 

μεταβολές φορτίου. Επιπλέον, με την ενσωμάτωση τεχνικών συγχρονισμού για την 

διασυνδεδεμένη και την αυτόνομη λειτουργία, αλλά και με την χρήση καμπυλών 

στατισμού για την αυτόνομη λειτουργία, επιτυγχάνεται η ακριβής αποτύπωση όλων των 

στοιχείων του συστήματος. Η ανάλυση γίνεται τόσο θεωρητικά, όσο και με 

προσομοίωση στο εργαλείο Simulink της MATLAB. Όπως αναμένουμε, τα 

αποτελέσματα των προσομοιώσεων συνάδουν πλήρως με την θεωρητική ανάλυση. 

 

Abstract 

 The purpose of this diploma thesis is to present a simple, yet efficient control 

scheme for distributed generation systems using DC/AC converters. Several scenarios 

are discussed, concerning the function of such sources, with the aim of supplying a load, 

both in autonomous and interconnected mode. Moreover, we consider the dynamic 

behavior of systems that contain more than one source, and the interaction between 

them. This method, based on PI current controllers, is proven stable and reliable for a 

wide range of operating voltages and for sudden load changes. Furthermore, by 

embodying synchronization techniques in the interconnected and autonomous mode, as 

well as using droop curves in autonomous mode, a thorough incorporation of all the 

system’s components is achieved. The analysis is performed both theoretically and by 

simulation, using the Simulink tool of MATLAB. As expected, the simulation results 

are fully in line with the theoretical analysis. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Ο αξιόπιστος έλεγχος των συστημάτων διεσπαρμένης παραγωγής αποτελεί μία από τις 

μεγαλύτερες προκλήσεις στα εξελισσόμενα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, και πιθανώς να 

αποτελεί και το κλειδί για την ενσωμάτωση μεγαλύτερου ποσοστού ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, αλλά και για την επίλυση του ενεργειακού προβλήματος γενικότερα. Στην παρούσα 

διπλωματική θα γίνει μελέτη μιας τεχνικής ελέγχου αυτών των συστημάτων. 

 Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται γενικά στοιχεία και ορισμοί σχετικά με την έννοια της 

διεσπαρμένης παραγωγής και αναλύονται τα βασικά στοιχεία που ενσωματώνει, δηλαδή τα 

micro-CHP, οι ΑΠΕ, και οι συσκευές αποθήκευσης. 

 Στο Κεφάλαιο 2 αναλύονται οι έννοιες του συστήματος και του ελέγχου, δίνονται 

απαραίτητοι ορισμοί και κατηγοριοποιούνται τα είδη συστημάτων και οι μέθοδοι ελέγχου. 

Στη συνέχεια αναλύονται οι δύο πυρήνες στους οποίους βασίζεται η παρούσα διπλωματική 

εργασία, τα E-L συστήματα και ο μη γραμμικός έλεγχος. 

 Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται μια επισκόπηση των ηλεκτρονικών ισχύος και οι βασικές τους 

κατηγοριοποιήσεις και δίνονται γενικές εφαρμογές τους στα συστήματα διεσπαρμένης 

παραγωγής. Στη συνέχεια γίνεται θεμελίωση του μετασχηματισμού Park και χρήση του σε 

συνδυασμό με τη θεωρία των E-L συστημάτων για την ανάλυση του DC/AC μετατροπέα. 

 Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται περιγραφή και ανάλυση των τριών συστημάτων που θα 

προσομοιωθούν, και δίνονται στοιχεία σχετικά με την χρήση του Simulink. 

 Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων και εξάγονται 

χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την εφαρμογή του ελέγχου. 

 Στο Κεφάλαιο 6 τέλος, εξάγονται τα τελικά συμπεράσματα, ενώ επίσης παρουσιάζονται 

ιδέες για περαιτέρω εξέλιξη της εργασίας. 

 

  



4 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 Θα ήθελα να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. 

Αντώνιο Αλεξανδρίδη για την πολύτιμη καθοδήγηση του σε όλη την διάρκεια εκπόνησης της 

παρούσας εργασίας, αλλά και για την συνολική συνεργασία μας. Θα ήθελα ακόμα να 

ευχαριστήσω την υποψήφια διδάκτορα Μακρυγιώργου Δέσποινα και τον διδάκτορα 

Κρομμύδα Κωνσταντίνο για την βοήθειά τους και τις υποδείξεις τους σε όλους τους 

προβληματισμούς που συνάντησα. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου, χωρίς 

τις θυσίες των οποίων δεν θα μπορούσα να ολοκληρώσω τις σπουδές μου. 

 

  



5 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

- Πρόλογος…………………………………………………………………………… 3 

- Περιεχόμενα………………………………………………………………………… 5 

- Κεφάλαιο 1: Διεσπαρμένη Παραγωγή και Μικροδίκτυα…………………………… 6 

- 1.1. Εισαγωγή………………………………………………………………… 6 

- 1.2. Micro-CHP συστήματα………………………………………………….. 7 

- 1.3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας………………………………………….. 12 

- 1.4. Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας……………………………………. 17 

- 1.5. Αναφορές…………………………………………………………………19 

- Κεφάλαιο 2: Βασικές έννοιες Θεωρίας Ελέγχου και Συστημάτων…………………. 22 

- 2.1. Εισαγωγή………………………………………………………………… 22 

- 2.2. Κατηγορίες Συστημάτων………………………………………………… 22 

- 2.3. Μέθοδοι ελέγχου………………………………………………………… 26 

- 2.4. Μη Γραμμικός Έλεγχος και Ευστάθεια…………………………………. 27 

- 2.5. Συστήματα Euler – Lagrange……………………………………………. 31 

- 2.6. Αναφορές………………………………………………………………… 33 

- Κεφάλαιο 3: Περιγραφή και Ανάλυση AC/DC και DC/AC Μετατροπέων………… 35 

- 3.1. Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά Ισχύος……………………………………... 35 

- 3.2. Η χρησιμότητα των Ηλεκτρονικών Ισχύος……………………………… 40 

- 3.3. Μαθηματική αναπαράσταση των ηλεκτρικών συστημάτων…………….. 44 

- 3.4. AC/DC και DC/AC μετατροπείς………………………………………… 47 

- 3.5. Αναφορές………………………………………………………………… 51 

- Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Ανάλυση των υπό μελέτη Συστημάτων……………… 53 

- 4.1. Εισαγωγή………………………………………………………………… 53 

- 4.2. Σύνδεση πηγής με αυτόνομο φορτίο…………………………………….. 53 

- 4.3. Σύνδεση δύο πηγών με αυτόνομο φορτίο……………………………….. 58 

- 4.4. Σύνδεση πηγής με τοπικό φορτίο και το δίκτυο…………………………. 62 

- 4.5. Χρήση του Simulink…………………………………………………….. 65 

- 4.6. Αναφορές………………………………………………………………… 70 

- Κεφάλαιο 5: Αναλυτική μελέτη και προσομοίωση των Συστημάτων Διεσπαρμένης 

   Παραγωγής……………………………………………………………. 71 

- 5.1. Αυτόνομο φορτίο που τροφοδοτείται από μία πηγή…………………….. 71 

- 5.2. Αυτόνομο φορτίο που τροφοδοτείται από δύο πηγές…………………….78 

- 5.3. Σύστημα πηγής–φορτίου σε αυτόνομη και διασυνδεδεμένη λειτουργία... 88 

- 5.4. Αναφορές………………………………………………………………… 92 

- Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα………………………………………………………… 93 

 

 

  



6 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΙΚΤΥΑ 

 

 

 

1.1. Εισαγωγή 

 Σε έναν ραγδαία εξελισσόμενο κόσμο, υπάρχει μια πρωτοπόρος δύναμη που συμβάλλει 

στην εξέλιξη της ανθρωπότητας και διαμορφώνει την ποιότητα ζωής σε όλα τα μήκη και 

πλάτη της Γης. Πρόκειται για την ηλεκτρική ενέργεια. Η δυνατότητα πρόσβασης στην 

ηλεκτρική ενέργεια έχει μετασχηματίσει κοινωνίες προς το καλύτερο. Ακόμα και σήμερα, η 

ζήτησή της συνεχώς αυξάνεται, τόσο στις ανεπτυγμένες χώρες που επεκτείνουν τις ανάγκες 

τους, όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες που προσπαθούν να διευρύνουν την χρήση της. Η 

επιστήμη και η τεχνολογία δεν μπορούν παρά να ακολουθήσουν αυτές τις ανάγκες και να 

βελτιώσουν τις μεθόδους αξιόπιστης παραγωγής, μεταφοράς και διανομής της [1.1]. 

 Στη λογική αυτή, τα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) μεγαλώνουν, 

εξελίσσονται και μετασχηματίζονται. Οι διαφορετικές ανάγκες δημιουργούν διαφορετικά 

μοντέλα εξέλιξής τους [1.1]. Για παράδειγμα, οι μεγάλες αποστάσεις ανάμεσα στους 

ενεργειακούς πόρους και στις μεγάλες πόλεις στην Κίνα, οδήγησαν στην χρήση μεγάλου 

μήκους γραμμών μεταφοράς υπό συνεχή τάση (HVDC) [1.2]. Στον αντίποδα, σε 

απομονωμένες περιοχές της Αφρικής, η μη πρόσβαση στο δίκτυο και οι μικρές ανάγκες για 

ηλεκτρισμό, οδηγούν στην τοπική παραγωγή ισχύος μέσω φωτοβολταϊκών [1.3]. Αυτά είναι 

δύο μόνο παραδείγματα από τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα σημερινά 

ΣΗΕ. Οι προκλήσεις αυτές ορίζουν και τις ανάγκες που πρέπει να ικανοποιήσουν τα 

ενεργειακά συστήματα του μέλλοντος [1.1]. Οι σημαντικότερες από αυτές τις ανάγκες είναι: 

 Η εκμετάλλευση των πηγών ενέργειας σε τοπικό επίπεδο [1.18] 

 Η κάλυψη απομακρυσμένων, νησιωτικών ή αγροτικών φορτίων [1.18] 

 Η αύξηση της συμμετοχής των καταναλωτών στην παραγωγή ενέργειας [1.6] 

 Η μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος [1.19] 

 Η εξάντληση των ορυκτών καυσίμων [1.19] 

 Η αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας [1.17] 

 Η αύξηση της απόδοσης των ενεργειακών συστημάτων [1.6] 

 Η ενσωμάτωση τεχνολογιών της πληροφορίας στα ΣΗΕ [1.6] 

 Η ικανοποίηση των αυξανόμενων απαιτήσεων της βιομηχανίας [1.18] 

Κάποιες από τις λύσεις που έχουν προταθεί για όλα αυτά, περιλαμβάνουν τις έννοιες της 

Διεσπαρμένης Παραγωγής και των Μικροδικτύων. 
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 Κατανεμημένη ή Διεσπαρμένη Παραγωγή (ΔΠ) ονομάζεται κάθε μονάδα παραγωγής 

ενέργειας που συνδέεται στο δίκτυο διανομής ή στην πλευρά του καταναλωτή [1.4]. Η 

διεσπαρμένη παραγωγή ξεφεύγει από την κλασική λογική της κεντρικοποιημένης παραγωγής, 

σύμφωνα με την οποία η ενέργεια παράγεται σε μεγάλης ισχύος εργοστάσια, μεταφέρεται 

μέσω των γραμμών μεταφοράς και διανέμεται στους καταναλωτές μέσω του δικτύου 

διανομής. Ένα σύστημα ΔΠ περιέχει πολλές τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας με μικρότερη 

ισχύ, οι οποίες βρίσκονται σε τοπικό επίπεδο. Έχει επίσης την δυνατότητα να λειτουργεί είτε 

αυτόνομα, είτε σε σύνδεση με το δίκτυο [1.5]. Οι τεχνολογίες της διεσπαρμένης παραγωγής 

περιλαμβάνουν Μονάδες Συμπαραγωγής (CHP), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και 

Μονάδες Αποθήκευσης Ενέργειας. Οι ορισμοί των στοιχείων αυτών δίνονται παρακάτω. 

Όσον αφορά την ισχύ, χωρίζονται σε micro, small, medium και large scale, αν και τα όρια 

διαχωρισμού τους δεν είναι αυστηρά [1.4]. 

 Μικροδίκτυο ονομάζεται μια ομάδα διασυνδεδεμένων φορτίων και πηγών 

διεσπαρμένης παραγωγής εντός σαφώς ορισμένων ορίων, που ενεργεί σαν ενιαία ελέγξιμη 

οντότητα σε σχέση με το υπόλοιπο δίκτυο. Ένα μικροδίκτυο μπορεί να συνδέεται και να 

αποσυνδέεται από το δίκτυο βρισκόμενο είτε σε διασυνδεδεμένη, είτε σε απομονωμένη 

λειτουργία [1.6]. Η διαχείριση του μικροδικτύου επιτυγχάνεται μέσω των ελεγκτών στις 

μικροπαραγωγές (Microsource Controllers – MC) και μέσω του κεντρικού ελεγκτή (Central 

Controller – CC) [1.15]. 

 Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η παρουσίαση των κυριότερων στοιχείων της 

Διεσπαρμένης Παραγωγής και των διατάξεων που την απαρτίζουν. 

 

 

1.2. Micro-CHP συστήματα 

 Τα CHP συστήματα γνωστότερα και ως συστήματα συμπαραγωγής, είναι οι 

ενεργειακές πηγές που συνδυάζουν ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής και χρήσιμης θερμικής 

ενέργειας [1.7]. Τα συστήματα αυτά έχουν υψηλή απόδοση, που φτάνει και το 80%. Τέτοια 

συστήματα παραγωγής μπορεί να είναι μεγάλης κλίμακας, όπως ένα λιγνιτικό εργοστάσιο που 

χρησιμοποιεί την αποβαλλόμενη θερμότητα σε επιπλέον χρήσεις, για παράδειγμα την 

θέρμανση γειτονικών πόλεων [1.17],[1.21]. Η ανάγκη για τέτοια συστήματα είναι τεράστια, 

καθότι μεγάλο ποσοστό της ενέργειας που χρησιμοποιείται στην παραγωγή, χάνεται ως 

θερμότητα [1.7],[1.21]. 
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Σχ. 1.1: Στις ΗΠΑ, πάνω από το 60% της παραγόμενης ενέργειας χάνεται ως θερμότητα κατά την διάρκεια 

μετατροπών της από μια μορφή στην άλλη[1.a] 

Μια υποκατηγορία των CHP, η οποία είναι μικρότερης κλίμακας, ονομάζεται micro-

CHP, και πέρα από την ανάγκη εκμετάλλευσης της χαμένης θερμικής ενέργειας, έχει 

αναδείξει και την ανάγκη για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πηγές που 

χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά για θέρμανση. Πολλές από αυτές τις διατάξεις, έχουν κύριο 

στόχο την παραγωγή θερμικής ενέργειας (θέρμανση σπιτιών, νοσοκομείων, φυλακών κ.α. 

[1.16], [1.7]) και δευτερεύον στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τέτοιες εφαρμογές 

αναπτύσσονται σε επίπεδο διεσπαρμένης παραγωγής, με μικρούς καταναλωτές να 

χρησιμοποιούν την περίσσεια θερμικής τους ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρισμού και να την 

προσφέρουν στο δίκτυο. Αλλά και εφαρμογές όπου επιδιώκεται η αύξηση της απόδοσης μέσω 

εκμετάλλευσης της χαμένης θερμότητας σε τοπικό επίπεδο, αποτελούν αντικείμενο των 

micro-CHP. Η μεταφορά θερμότητας σε μεγάλες αποστάσεις δεν είναι αποδοτική, για το λόγο 

αυτό επιδιώκεται τα micro-CHP συστήματα να βρίσκονται πιο κοντά στα θερμικά φορτία. Για 

χρήση σε τέτοια συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μηχανές εσωτερικής καύσης, 

μικροστρόβιλοι, κυψέλες καυσίμου, μηχανές Stirling, κ.α. [1.16]. 

 

1.2.1. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης 

 Οι διατάξεις ή τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ισχύος από 

θερμική ενέργεια συνήθως ονομάζονται θερμικές μηχανές. Οι θερμικές μηχανές 

κατηγοριοποιούνται στις μηχανές εξωτερικής καύσης και στις μηχανές εσωτερικής καύσης. 

Στις πρώτες, η ενέργεια παρέχεται από μια εξωτερική πηγή, ενώ στις δεύτερες, παρέχεται από 

καύσιμο που βρίσκεται στα όρια του συστήματος (εσωτερικά). Η αρχή λειτουργίας  που 

λειτουργούν οι μηχανές αυτές καλείται θερμοδυναμικός κύκλος. Υπάρχουν πολλοί 

θερμοδυναμικοί κύκλοι για τις μηχανές εσωτερικής καύσης, με τους σημαντικότερους από 

αυτούς να είναι ο κύκλος του Otto και ο κύκλος του Diesel. Ο πρώτος είναι κατάλληλος για 

μηχανές ανάφλεξης με σπινθήρα ενώ ο δεύτερος για μηχανές ανάφλεξης με συμπίεση [1.21]. 

Τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για τις μηχανές εσωτερικής καύσης μπορεί να είναι diesel, 

βενζίνη, προπάνιο, φυσικό αέριο κ.α. [1.16] Είναι σημαντικό επίσης ότι οι μηχανές 

εσωτερικής καύσης μπορούν να λειτουργούν και με βιοκαύσιμα, αφού τα βιοκαύσιμα 
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παράγονται από βιολογικά υποπροϊόντα, γεγονός που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ορυκτών 

καυσίμων, και έχουν πληθώρα πλεονεκτημάτων κυρίως για τις τοπικές οικονομίες. Η χρήση 

των παραπάνω μηχανών για οποιαδήποτε εμπορική ή οικιακή χρήση σε συνδυασμό με 

περιστροφή γεννητριών αποτελεί τον τρόπο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τις διατάξεις 

αυτές [1.17]. Η απόδοσή τους φτάνει ως και 40% για τις μηχανές Diesel [1.21]. 

 

Σχ. 1.2: Ιδανικός κύκλος Otto[1.b] Σχ. 1.3: Ιδανικός κύκλος Diesel[1.c] 

 

1.2.2. Μηχανές Stirling 

 Ένας ακόμα θερμοδυναμικός κύκλος που εμπεριέχει ισόθερμη ανταλλαγή θερμότητας 

είναι ο κύκλος του Stirling. Ο κύκλος αυτός χρησιμοποιεί την τεχνική της αναγέννησης, 

δηλαδή μια διαδικασία που προσφέρει προσωρινή αποθήκευση ενέργειας ανάμεσα στα στάδια 

του κύκλου με αποτέλεσμα αύξηση της απόδοσης. Οι θερμικές μηχανές που χρησιμοποιούν 

τον κύκλο αυτό ονομάζονται μηχανές Stirling [1.21]. Η πρόσληψη θερμότητας γίνεται από 

κάποια εξωτερική πηγή, όπως ο ήλιος, η γεωθερμία, ή ορυκτά καύσιμα και η εκπομπή γίνεται 

σε έναν ψυχρό χώρο μέσω διατάξεων όπως ένα καλοριφέρ. Η χρήση της μηχανής αυτής για 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, γίνεται με εκμετάλλευση της κίνησής της, συνδέοντάς την 

με μια γεννήτρια [1.16]. Η μηχανή Stirling είναι πιο αποδοτική και αξιόπιστη από τις μηχανές 

εσωτερικής καύσης και προσφέρει την δυνατότητα χρήσης ΑΠΕ, αλλά έχει μεγαλύτερο βάρος 

και όγκο και υψηλότερο κόστος εγκατάστασης [1.16],[1.21]. 

 

Σχ. 1.4: Ιδανικός κύκλος Stirling[1.d] 
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1.2.3. Μικροστρόβιλοι 

 Μια διαφορετική διάταξη που χρησιμοποιείται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

είναι ο στρόβιλος. Στρόβιλος ή Τουρμπίνα ονομάζεται η διάταξη που χρησιμοποιεί τη ροή 

ενός ρευστού για την παραγωγή κινητικής ενέργειας. Αν χρησιμοποιεί υγρό, καλείται 

υδροστρόβιλος ενώ αν χρησιμοποιεί αέριο καλείται αεριοστρόβιλος. Οι αεριοστρόβιλοι 

χρησιμοποιούν αέρια που βρίσκονται σε υψηλή θερμοκρασία και εκμεταλλεύονται την υψηλή 

τους πίεση για να παράγουν έργο [1.21]. Μικροστρόβιλος ονομάζεται κάθε μικρής ισχύος 

αεριοστρόβιλος. Οι μικροστρόβιλοι χρησιμοποιούν κι αυτοί αναγέννηση και άλλες τεχνικές 

ανάκτησης θερμότητας προκειμένου να αυξήσουν την απόδοσή τους. Ακόμα, 

χρησιμοποιούνται συνδυασμοί μικροστροβίλων, με αποτέλεσμα η απόδοση να μπορεί να 

φτάσει ως και 40%. Οι μικροστρόβιλοι έχουν ως κύρια πλεονεκτήματα το μικρό τους μέγεθος, 

το μικρό κόστος, την εύκολη εγκατάσταση και την μεγάλη διάρκεια ζωής [1.16]. 

 

1.2.4. Κυψέλες Καυσίμου 

 Μια διαφορετική προσέγγιση στην εκμετάλλευση της θερμικής ενέργειας προσφέρουν 

οι κυψέλες καυσίμου. Οι Κυψέλες Καυσίμου ή Fuel Cells είναι μια μέθοδος μετατροπής της 

χημικής ενέργειας ενός καυσίμου σε ηλεκτρισμό και θερμότητα. Έχουν το πλεονέκτημα ότι 

ακόμα και για καύσιμα που περιέχουν άνθρακα, η εκπομπή ρύπων είναι πολύ μικρότερη από 

μία συμβατική μηχανή. Η βασική αρχή λειτουργίας τους είναι η εξής: Αποτελούνται από δύο 

ηλεκτρόδια, την άνοδο και την κάθοδο, που διαχωρίζονται από έναν ηλεκτρολύτη. Η άνοδος 

και η κάθοδος περιέχουν και καταλύτες, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία. Ο 

ηλεκτρολύτης είναι ένα υλικό που επιτρέπει τα θετικά φορτισμένα ιόντα υδρογόνου να τον 

διαπερνούν. Καύσιμο που περιέχει υδρογόνο μπαίνει στην άνοδο και ηλεκτρόνια 

απελευθερώνονται, δημιουργώντας θετικά ιόντα υδρογόνου. Στην κάθοδο από την άλλη 

υπάρχει τροφοδοσία με οξυγόνο, συνήθως από τον αέρα. Τότε, τα θετικά ιόντα υδρογόνου 

διαπερνούν τον ηλεκτρολύτη και συνδέονται με το οξυγόνο στην κάθοδο, δημιουργώντας 

νερό. Ταυτόχρονα, τα ελεύθερα ηλεκτρόνια κινούνται σε ένα κύκλωμα παράγοντας συνεχές 

ηλεκτρικό ρεύμα. Στα περισσότερα fuel cells το καθαρό υδρογόνο είναι το χρησιμοποιούμενο 

καύσιμο. Τις περισσότερες φορές όμως αυτό εξάγεται από άλλα καύσιμα μέσω μιας 

διαδικασίας που λέγεται αναμόρφωση. Τέτοια καύσιμα είναι το φυσικό αέριο, παράγωγα του 

πετρελαίου, η αμμωνία, βιοκαύσιμα, κ.α. [1.22] 

 
Σχ. 1.5: Σχηματικό διάγραμμα ενός fuel cell[1.e] 
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 Υπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνολογίες κατασκευής κυψελών καυσίμου. Η κύρια 

κατηγοριοποίησή τους γίνεται με βάση τον τύπο του ηλεκτρολύτη που χρησιμοποιούν. Αυτό 

καθορίζει και την καταλληλόλητα της κυψέλης σε διαφορετικού είδους εφαρμογές [1.8]. 

Αναφέρονται μερικά είδη κυψελών που είναι κατάλληλες για micro-CHP αλλά και για 

εφαρμογές μικροδικτύου και διεσπαρμένης παραγωγής γενικότερα [1.16]. 

 Κυψέλες με μεμβράνη ανταλλαγής πρωτονίων (PEMFC). Χρησιμοποιούν ως 

ηλεκτρολύτη στερεά πολυμερή και καταλύτη που βασίζεται στην πλατίνα. Συνήθως 

τροφοδοτούνται με καθαρό υδρογόνο. Η χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας (γύρω στους 

80οC) αλλά και το σχετικά μικρό βάρος, τις κάνουν ιδανικές για εφαρμογές στην 

αυτοκίνηση. Η απόδοσή τους φτάνει το 80% [1.16],[1.8]. 

 Αλκαλικές κυψέλες καυσίμου (AFC). Χρησιμοποιούν σαν ηλεκτρολύτη διάλυμα KOH 

σε νερό και ως καταλύτη φθηνά μέταλλα. Έχουν πολλές δυσκολίες στην υλοποίηση με 

την κυριότερη την μεγάλη ευαισθησία στο CO2. Παρόλα αυτά είναι σημαντικές κυρίως 

ιστορικά, λόγω της χρήσης τους στο διαστημικό πρόγραμμα των ΗΠΑ για την 

παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στο διάστημα. Έχουν απόδοση πάνω από 

60% [1.8]. 

 Κυψέλες καυσίμου φωσφορικού οξέος (PAFC). Ηλεκτρολύτης είναι υγρό φωσφορικό 

οξύ και έχουν καταλύτη από πλατίνα. Είναι πιο ανθεκτικές στα χημικά των ορυκτών 

καυσίμων αλλά έχουν το μειονέκτημα του μεγάλου κόστους και βάρους. Οι ιδιότητες 

αυτές τις καθιστούν ιδανικές για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και για χρήση 

σε βαριά οχήματα όπως λεωφορεία. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει απόδοση 

γύρω στο 40%, αλλά σε micro-CHP εφαρμογές, η εκμετάλλευση της θερμότητας οδηγεί 

σε αποδόσεις άνω του 85% [1.16],[1.8]. 

 Κυψέλες καυσίμου τηγμένου ανθρακικού άλατος (MCFC). Ως ηλεκτρολύτη 

χρησιμοποιούν τηγμένο ανθρακικό άλας. Οι υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας 

(650οC), προσφέρουν μια σειρά από πλεονεκτήματα. Καταρχάς, ως καταλύτες 

επιλέγονται φθηνά μέταλλα. Επιπλέον, η αναμόρφωση γίνεται εσωτερικά, συνεπώς 

μπορούν να τροφοδοτηθούν απευθείας με ανεπεξέργαστο καύσιμο. Τέλος, είναι 

ιδανικές για micro-CHP εφαρμογές, καθώς μπορούν να συνδυαστούν με 

μικροστροβίλους (απόδοση 65%) και χρήση της αποβαλλόμενης θερμότητας (απόδοση 

85%). Το μεγαλύτερο μειονέκτημα είναι η μικρή διάρκεια ζωής (σημαντική 

χειροτέρευση λειτουργίας κοντά στα 5 χρόνια) [1.16],[1.8]. 

 Κυψέλες καυσίμου στερεού οξειδίου (SOFC). Χρησιμοποιούν σαν ηλεκτρολύτη 

κάποια μη πορώδη κεραμική ένωση. Έχουν τα ίδια πλεονεκτήματα με τα MCFC λόγω 

της υψηλής θερμοκρασίας, η οποία είναι πολύ υψηλότερη (1000οC). Επιπλέον, δεν 

δηλητηριάζονται από CO, το οποίο επιτρέπει χρήση ακόμα μεγαλύτερου εύρους 

καυσίμων, όπως φυσικό αέριο. Έχουν υψηλή απόδοση στην παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας της τάξης του 60%. Επιπλέον, έχουν πολύ μεγαλύτερο χρόνο ζωής από τις 

υπόλοιπες κατηγορίες κυψελών. Λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε πολλαπλές εφαρμογές micro-CHP, όπως θέρμανση, τροφοδοσία 

μικροστροβίλων, θέρμανση μηχανών Stirling. Η απόδοση σε τέτοιες εφαρμογές 

ξεπερνά το 85%. Σημαντικά μειονεκτήματα αποτελούν ο αργός χρόνος εκκίνησης, η 

ανάγκη για θερμική θωράκιση και τα εξειδικευμένα υλικά κατασκευής του [1.16],[1.8]. 
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1.3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

 Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας (ΑΠΕ) ονομάζεται κάθε ενεργειακός πόρος που είναι 

φυσικά αναγεννώμενος σε μικρή χρονική κλίμακα και προέρχεται άμεσα (φωτοβολταϊκά, 

θερμοηλιακά) ή έμμεσα (αέρας, υδροδυναμικά, βιομάζα) από τον ήλιο, ή κάθε άλλο φυσικό 

μηχανισμό (γεωθερμία, παλίρροιες) [1.10]. Οι ΑΠΕ συνδέονται με την έννοια της αειφορίας, 

δηλαδή την εξασφάλιση της ποιότητας και διατήρηση της ισορροπίας τους για τις επόμενες 

γενιές. Συγχέονται όμως με την έννοια της φιλικότητας προς το περιβάλλον, που αν και 

επιθυμητή, δεν είναι πάντα κατορθωτή. Κάποια παραδείγματα είναι τα βλαβερά χημικά που 

χρησιμοποιούνται στα φωτοβολταϊκά [1.20], ή η καύση των βιοκαυσίμων που παράγει 

καυσαέρια [1.19]. Επίσης, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά εργοστάσια παρόλο που αποτελούν 

μορφή ΑΠΕ, μελετώνται ιστορικά ως συμβατικές πηγές ενέργειας λόγω της τεράστιας ισχύος 

τους και της επιρροής που έχουν στα τοπικά οικοσυστήματα [1.17]. Υπάρχει μεγάλο εύρος 

διαφορετικών ΑΠΕ, πολλές από τις οποίες είναι σε πιλοτικό στάδιο ή σε πολύ μικρή εμπορική 

χρήση [1.19]. Για τον λόγο αυτό θα αναλυθούν παρακάτω μόνο οι κυριότερες από αυτές. 

 

Σχ. 1.6: Παγκόσμια ολική κατανάλωση ενέργειας[1.f] 

 

1.3.1. Αιολική Ενέργεια 

 Ο άνεμος χρησιμοποιείται σε πληθώρα εφαρμογών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 

Αιολική είναι η ενέργεια που προέρχεται από αυτόν. Η χρήση του αιολικού δυναμικού για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επιτυγχάνεται με τις ανεμογεννήτριες [1.14]. Παρόλο όμως 

που η χρήση ανεμογεννητριών χρονολογείται από το 1888 [1.14], η εμπορική τους χρήση 

εκτοξεύθηκε μόλις με την πετρελαϊκή κρίση του 1973 [1.19]. Από τότε, οι ανεμογεννήτριες 

αυξάνονται σε μέγεθος, ισχύ, αλλά και αξιοπιστία, γεγονός που έχει οδηγήσει σε συνεχώς 

αυξανόμενη ζήτηση, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια [1.14]. 

Οι ανεμογεννήτριες προσφέρουν μια πληθώρα πλεονεκτημάτων. Δεν εκπέμπουν 

βλαβερά αέρια, η επιρροή τους στο τοπικό οικοσύστημα είναι πρακτικά μηδενική, ο 

μηχανικός τους θόρυβος είναι μικρός, είναι ασφαλείς και έχουν διάρκεια ζωής που προσφέρει 
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μεγάλο κέρδος από επενδυτικής και περιβαλλοντικής άποψης (20-25 χρόνια). Στα αρνητικά 

τους συγκαταλέγονται η αβεβαιότητα στην παραγωγή λόγω της στατιστικής φύσης του 

ανέμου, η εισαγωγή διακυμάνσεων στο δίκτυο, οι οποίες όμως μειώνονται με την αύξηση του 

αριθμού των ανεμογεννητριών της εγκατάστασης και η σχετικά μικρή τους απόδοση. Όσον 

αφορά το τελευταίο, έχει αποδειχτεί ότι ο μέγιστος θεωρητικός βαθμός απόδοσης για 

μετατροπή της ισχύος του ανέμου σε μηχανική ισχύ είναι περίπου 59.3% και καλείται όριο 

του Betz. Στην πράξη όμως ένα σύστημα δεν ξεπερνά το 50%, η δε βέλτιστη λειτουργία του 

επιτυγχάνεται για βαθμό απόδοσης γύρω στο 43.8% [1.14]. 

Οι δύο βασικές κατηγορίες ανεμογεννητριών διακρίνονται με βάση τον 

προσανατολισμό τους στη ροή του ανέμου. Πρόκειται για τις ανεμογεννήτριες κατακόρυφου 

άξονα και οριζοντίου άξονα. Οι πρώτες έχουν το κύριο πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζονται 

προσανατολισμό στην κατεύθυνση του ανέμου καθώς βρίσκονται κατακόρυφα στη ροή του. 

Τα μειονεκτήματά τους είναι όμως η πολύ μικρή απόδοση και ότι χρειάζονται μεγάλη ροπή 

για να ξεκινήσουν περιστροφή. Οι πιο γνωστοί τύποι τέτοιων ανεμογεννητριών είναι οι 

Darrieus και Savonius. Οι ανεμογεννήτριες οριζοντίου άξονα έχουν τον άξονά τους σχεδόν 

παράλληλο στη ροή του ανέμου. Κυριότερο πλεονέκτημά τους είναι η ικανοποιητική τους 

απόδοση ακόμα και σε μικρές ταχύτητες ανέμου. Σημαντικά μειονεκτήματα είναι η δύσκολη 

κατασκευή τους και η ανάγκη για έλεγχο του προσανατολισμού τους. Ανάλογα με τον αριθμό 

των πτερυγίων τους, χωρίζονται σε μονοπτέρυγες, διπτέρυγες, τριπτέρυγες και πολυπτέρυγες. 

Αύξηση του αριθμού πτερυγίων προσφέρει μεγαλύτερη ροπή εκκίνησης αλλά μικρότερη ισχύ 

[1.14]. 

Οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι τριπτέρυγες 

οριζοντίου άξονα. Χρησιμοποιούν κιβώτιο ταχυτήτων για τη σύνδεση των πτερυγίων με την 

γεννήτρια. Το κιβώτιο αυτό μπορεί να προσφέρει λόγους ταχυτήτων από 1:1 ως και 45:1. Η 

γεννήτρια μπορεί να είναι DC ή AC. DC ή ασύγχρονες AC γεννήτριες χρησιμοποιούνται σε 

αυτόνομα συστήματα χωρίς εξωτερικό έλεγχο συχνότητας. Η τεχνική αυτή όμως τείνει να 

εκλείψει [1.19]. Πλέον χρησιμοποιούνται ασύγχρονες γεννήτριες με προηγμένες τεχνικές 

ελέγχου, ενώ μια καινούρια πρακτική είναι η χρήση σύγχρονων γεννητριών με μόνιμο 

μαγνήτη [1.14]. Τέλος, ο πύργος στήριξης καθορίζει το ύψος τοποθέτησης του συστήματος, 

το οποίο βελτιστοποιείται μέσω τεχνοοικονομικής μελέτης [1.19]. 

 
Σχ. 1.7: Άτρακτος Ανεμογεννήτριας[1.g] 
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1.3.2. Φωτοβολταϊκά Συστήματα 

 Η λειτουργία των φωτοβολταϊκών (φ/β) βασίζεται στο φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Αυτό 

περιγράφει την ιδιότητα που έχουν συγκεκριμένα υλικά (ημιαγωγοί) να δημιουργούν διαφορά 

δυναμικού σε μοριακό επίπεδο όταν δέχονται φωτεινή ακτινοβολία. Η ένωση δύο 

διαφορετικών τύπων ημιαγωγών με συγκεκριμένες προσμίξεις (οι λεγόμενοι n-type και p-type 

κρύσταλλοι) επιτυγχάνει το λεγόμενο φράγμα δυναμικού. Αυτό διαχωρίζει τα ηλεκτρόνια από 

τις οπές (ελλείψεις ηλεκτρονίων) και σε μακροσκοπικό επίπεδο δημιουργεί διαφορά 

δυναμικού. Ο στοιχειώδης αυτός κρύσταλλος λέγεται κύτταρο. Η σύνδεση συνεπώς ενός 

κυττάρου σε ένα κύκλωμα δημιουργεί ένα στοιχειώδες ηλεκτρικό ρεύμα [1.20]. 

 
Σχ. 1.8: Ι-V και P-V χαρακτηριστικές ηλιακού κυττάρου[1.h] 

Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται η I-V χαρακτηριστική ενός φωτιζόμενου ηλιακού 

κυττάρου. Το ISC είναι το ρεύμα βραχυκύκλωσης που δίνεται για μηδενική τάση και VOC η 

τάση ανοιχτοκυκλώματος που υπάρχει όταν έχουμε ανοιχτό κύκλωμα. Αυτές είναι και οι 

μέγιστες δυνατές τιμές ρεύματος και τάσης του κυττάρου. Υπάρχει επίσης το σημείο Mpp που 

είναι το σημείο λειτουργίας που οδηγεί σε μέγιστη ισχύ εξόδου. Αυτό είναι και το προτιμητέο 

σημείο λειτουργίας για τα φ/β κύτταρα. Η χαρακτηριστική μεταβάλλεται με βάση δύο 

στοιχεία, την ένταση της ακτινοβολίας του ήλιου και τη θερμοκρασία λειτουργίας. Η αύξηση 

της ακτινοβολίας επιφέρει αύξηση του ISC ενώ διατηρεί σχεδόν ίδια την VOC. Η θερμοκρασία 

λειτουργίας επιφέρει το αντίστροφο [1.20]. 

Δεδομένης της αλληλεξάρτησης όλων αυτών των χαρακτηριστικών (ρεύμα, τάση, 

θερμοκρασία, ακτινοβολία κ.α.), αποδεικνύεται ότι υπάρχει ένα μέγιστο όριο στον βαθμό 

απόδοσης που μπορεί να έχει ένα φ/β κύτταρο. Η μέγιστη αυτή θεωρητική απόδοση λέγεται 

όριο μέλανος σώματος και είναι γύρω στο 30%. Για πραγματικά κύτταρα, η μέγιστη 

θεωρητική απόδοση είναι γύρω στο 25% για κύτταρα GaAs και γύρω στο 23% για κύτταρα 

πυριτίου. Επιπλέον παράγοντες όπως η σκίαση, η ανάκλαση, η ατελής εκμετάλλευση των 

φωτονίων κ.α. αλλά και ο μη βέλτιστος συνδυασμός ακτινοβολίας και θερμοκρασίας 

(ειδικότερα οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες) οδηγούν σε περαιτέρω μείωση, με τους βαθμούς 

απόδοσης των πραγματικών συστημάτων να κυμαίνονται τελικά γύρω στο 13% ή και 

χαμηλότερα [1.20]. 
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Μια ομάδα κυττάρων συνδεδεμένων σε σειρά ή παράλληλα λέγεται πλαίσιο. Το 

μικρότερο αυτόνομο φ/β σύστημα αποτελείται από μια ομάδα πλαισίων και ονομάζεται φ/β 

πάνελ. Η μελέτη των φ/β σε επίπεδο πλαισίου και πάνελ αφορά κυρίως τον τρόπο τοποθέτησης 

των κυττάρων και την προστασία τους από υπερθέρμανση. Πολλά πάνελ συνθέτουν τελικά 

μια φ/β συστοιχία, που αποτελεί πλέον ολοκληρωμένο σύστημα. Η μελέτη των φ/β σε επίπεδο 

συστοιχίας αφορά τα τεχνικά ζητήματα, όπως η θέση τοποθέτησής της, η επιλογή του 

μεγέθους της, ο συνδυασμός της με άλλες συστοιχίες ή διαφορετικά συστήματα (π.χ. 

συσσωρευτές), ο τρόπος σύνδεσης με το δίκτυο ή το φορτίο κ.λπ. [1.20] 

Τα πλεονεκτήματα των φ/β συστημάτων είναι ότι ο ήλιος αποτελεί δωρεάν και 

ανεξάντλητη πηγή ισχύος. Έχουν ελάχιστη επίδραση στο περιβάλλον κατά τη λειτουργία τους, 

ενώ επιπλέον λειτουργούν αθόρυβα και χωρίς κινητά μέρη. Επίσης έχουν μεγάλη διάρκεια 

ζωής και χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση. Τα μειονεκτήματά τους αποτελούν η χαμηλή 

απόδοση και η αδυναμία εκμετάλλευσής τους κατά τη διάρκεια της νύχτας [1.16],[1.20]. 

 

1.3.3. Μικρής Κλίμακας Υδροηλεκτρικά Συστήματα 

 Τα υδροηλεκτρικά συστήματα, παρόλο που έχουν ανανεώσιμο και φιλικό προς το 

περιβάλλον «καύσιμο», αποτελούν συμβατικές κατασκευές [1.17]. Δεν μπορούν λοιπόν να 

κατασκευαστούν σε επίπεδο διεσπαρμένης παραγωγής. Υπάρχουν όμως μικρότερης κλίμακας 

υδροηλεκτρικά έργα, τα οποία χρησιμοποιούν κυρίως την φυσική ροή ποταμών για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και είναι ιδανικά για ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο [1.9]. Αυτά 

ονομάζονται μικρά υδροηλεκτρικά ή μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικά συστήματα [1.16],[1.9]. 

 Η βασική αρχή λειτουργίας είναι η εκμετάλλευση της κινητικής ενέργειας του νερού 

και η μετατροπή της σε ηλεκτρική. Η ισχύς ενός υδροηλεκτρικού εξαρτάται συγκεκριμένα 

από την ροή του νερού, την υψομετρική διαφορά της επιφάνειας του νερού από την γεννήτρια 

και τη δύναμη της βαρύτητας [1.17]. Τα μικρά υδροηλεκτρικά μπορούν να μην χρησιμοποιούν 

φράγμα για την συγκέντρωση του νερού, παρόλο που στα μεγάλα είναι απαραίτητο [1.16]. Για 

την εκμετάλλευση του νερού χρησιμοποιούνται υδροστρόβιλοι. Οι κυριότεροι τύποι είναι 

Pelton, Francis και Kaplan. Ο πρώτος εκμεταλλεύεται κυρίως την κινητική ενέργεια του νερού 

και χρησιμοποιείται για μεγάλες υψομετρικές διαφορές. Οι άλλοι δύο είναι ιδανικότεροι για 

μικρά υδροηλεκτρικά, διότι μπορούν να εκμεταλλεύονται το νερό σε μικρές ταχύτητες. 

Ειδικότερα ο υδροστρόβιλος τύπου Kaplan είναι ιδανικός για φυσική ροή ποταμών, δηλαδή 

σε μικρά υδροηλεκτρικά [1.17]. 

 Τα πλεονεκτήματα των μικρών υδροηλεκτρικών είναι πολλαπλά, όπως το ελάχιστο 

λειτουργικό κόστος, η μηδενική ρύπανση, το μικρό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, ο μεγάλος 

χρόνος ζωής και η συμβολή στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών [1.9],[1.17]. Το 

σημαντικότερο μειονέκτημα είναι η ακανόνιστη ροή του νερού. Όμως, με τη χρήση μικρής 

δεξαμενής νερού και τις σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου, αυτό το πρόβλημα μπορεί να 

ελαχιστοποιηθεί [1.16]. 
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1.3.4. Βιομάζα 

 Βιομάζα καλείται το σύνολο των φυτικών οργανισμών, τα φυτικά υπολείμματα και τα 

ζωικά απορρίμματα [1.17],[1.19]. Η άμεση ή έμμεση χρήση της βιομάζας για παραγωγή 

ενέργειας καλείται ενέργεια από βιομάζα. Οι πηγές εύρεσης της βιομάζας είναι πρακτικά 

απεριόριστες. Μερικές από τις πιο σημαντικές είναι τα αγροτικά και κτηνοτροφικά 

παραπροϊόντα, παραπροϊόντα από την επεξεργασία αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, 

ειδικές καλλιέργειες (π.χ. καλαμιών), προϊόντα και παραπροϊόντα ξυλείας, δημοτικά και 

βιομηχανικά απορρίμματα. Σε πολλές περιπτώσεις οι πηγές αυτές εμπλουτίζονται (π.χ. 

λιπάσματα) ώστε να επιτευχθεί μια εκμετάλλευση πολλών επιπέδων, δηλαδή να δημιουργηθεί 

ένας παραγωγικός κύκλος στον οποίο τα παραπροϊόντα έχουν πολλαπλές εφαρμογές ενώ 

ταυτόχρονα τα παραπροϊόντα αυτών μπορούν να υποστούν επιπλέον επεξεργασία [1.19]. 

 Η κυριότερη χρήση της βιομάζας από ενεργειακής άποψης αφορά στην παραγωγή 

βιοκαυσίμων. Τα προϊόντα αυτά είναι υγρά βιοκαύσιμα, με βασικότερα την αιθανόλη, την 

μεθανόλη και υδρογονάνθρακες, και αέρια βιοκαύσιμα, όπως μονοξείδιο του άνθρακα, 

υδρόθειο, μεθάνιο κ.α. Οι βιομηχανικές τεχνικές κατεργασίας βιομάζας χωρίζονται στις ξηρές 

και στις υγρές μεθόδους. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι [1.19]: 

 Απ’ ευθείας καύση: Είναι ξηρή μέθοδος και η παλαιότερη που υπάρχει. Έχει μικρή 

απόδοση και μολύνει το περιβάλλον αλλά συναντάται σε αγροτικές περιοχές που δεν 

έχουν συστηματική αξιοποίηση της βιομάζας. Χρησιμοποιείται για θέρμανση και 

μικροπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Πυρόλυση: Είναι ξηρή μέθοδος με βασική αρχή την βραδεία παροχή θερμότητας. 

Οδηγεί σε παραγωγή αερίων και υδρογονανθράκων. 

 Αναερόβια ζύμωση: Αποτελεί βιολογική διεργασία που κατατάσσεται στις υγρές 

μεθόδους. Χρησιμοποιεί μικροοργανισμούς σε περιβάλλον έλλειψης οξυγόνου και 

μετατρέπει την υγρή βιομάζα σε χρήσιμα αέρια όπως μεθάνιο, υδρογόνο και βιοαέριο. 

 Αλκοολική ζύμωση: Είναι υγρή μέθοδος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

αιθανόλης. 

 Σε κάποιες περιπτώσεις η βιομάζα αποτελεί οικονομικά χρήσιμο πόρο, όπως στις 

αγροτικές εφαρμογές. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, δεν αποτελεί την ιδανική λύση, 

ειδικότερα στην παραγωγή ή αντικατάσταση της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα βιοκαύσιμα 

συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και μολύνουν τον αέρα. Ακόμα, πολλές 

εφαρμογές είναι ενεργειακά ή οικονομικά ασύμφορες, ενώ νέες τεχνικές είναι ακόμα σε 

ερευνητικό στάδιο. Άλλου είδους προβλήματα αποτελούν η μικρή διαθεσιμότητα πόρων, οι 

περιορισμένες εμπορικές εφαρμογές, η αδυναμία εφαρμογής σε μεγάλη κλίμακα κ.α.[1.11] 

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της βιομάζας όμως είναι η αειφορία της, καθώς μπορεί να 

αποτελέσει μια πηγή καυσίμου που δεν εξαντλείται, σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα [1.19]. 

 

1.3.5. Γεωθερμία 

 Η γεωθερμική ενέργεια είναι μια μορφή θερμικής ενέργειας που δημιουργείται και 

αποθηκεύεται στη Γη. Η κύρια προέλευσή της είναι η ραδιενεργός διάσπαση των υλικών. 
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Στην επιφάνεια της Γης η ενέργεια αυτή είναι πολύ μικρή, αυξάνοντας όσο πλησιάζουμε το 

κέντρο της. Υπάρχουν όμως περιοχές όπου είναι πολλαπλάσια από το φυσιολογικό. Οι 

περιοχές αυτές λέγονται «γεωθερμικά πεδία». Η εκμετάλλευση αυτών των πεδίων είναι πολύ 

πιο αποδοτική και αποτελεί πρακτική που εφαρμόζεται για πάνω από έναν αιώνα. Υπάρχουν 

τρεις τύποι γεωθερμικών πεδίων. Τα πεδία ζεστού νερού που αποτελούνται από νερό 60-

100οC. Tα πεδία υγρού ατμού που περιέχουν νερό σε θερμοκρασία άνω των 100οC και υψηλή 

πίεση, το οποίο κατά την άνοδό του εξέρχεται ως μείγμα νερού και κορεσμένου ατμού. Και 

τα πεδία ξηρού ατμού που αποδίδουν κορεσμένο ή υπέρθερμο ξηρό ατμό [1.19]. 

 Με βάση τον τύπο του πεδίου και άλλα χαρακτηριστικά όπως η σύνθεση του ρευστού, 

οι θερμοδυναμικές του ιδιότητες, η περιοχή που βρίσκεται κ.λπ. αποφασίζεται η κατάλληλη 

εφαρμογή για την γεωθερμική πηγή. Πέρα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η 

εφαρμογή μπορεί να σχετίζεται με θέρμανση και ψύξη κατοικιών και εγκαταστάσεων, χημικές 

διεργασίες ή κατεργασίες υλικών, παραγωγή πόσιμου νερού, ρύθμιση θερμοκρασιών σε 

βιομηχανικές και αγροτικές εφαρμογές, εμπλουτισμός του εδάφους κ.α. [1.19] 

Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, χρησιμοποιούνται πολλές τεχνικές για την 

παραγωγή της. Η απευθείας χρήση του ρευστού σε ατμοστρόβιλο, η απευθείας χρήση σε 

αεριοστρόβιλο και η θέρμανση αερίου για αεριοστρόβιλους μέσω εναλλάκτη θερμότητας 

είναι οι σημαντικότερες από αυτές. Εξίσου σημαντική είναι η δυνατότητα συνδυασμού με 

CHP συστήματα, κάτι που διαφαίνεται από την φύση της γεωθερμίας [1.19]. Τα 

πλεονεκτήματα στην παραγωγή ηλεκτρισμού είναι ότι δεν υπάρχει κόστος καυσίμου [1.19] 

και παρά το υψηλό κόστος εγκατάστασης, είναι μικρότερο από συμβατικές μονάδες [1.17], 

[1.19]. Βασικό μειονέκτημα αποτελεί η μικρή απόδοση (γύρω στο 10%), λόγω της συγκριτικά 

χαμηλής θερμοκρασίας του ρευστού [1.17],[1.19]. 

 

1.4. Συσκευές Αποθήκευσης Ενέργειας 

 Η οικονομική και μαζική αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί μία από τις 

μεγαλύτερες προκλήσεις των ΣΗΕ [1.17]. Υπάρχουν πολλοί τρόποι αποθήκευσης και έχει 

χρησιμοποιηθεί σχεδόν κάθε δυνατή μορφή ενέργειας για τον σκοπό αυτό. Ενδεικτικά 

παραδείγματα αποτελούν η χημική ενέργεια, η μηχανική ενέργεια, η θερμική, η 

ηλεκτροχημική [1.12]. Στην πράξη όμως, ελάχιστες τεχνικές χρησιμοποιούνται σε επίπεδο 

παραγωγής, κυρίως λόγω της αντιοικονομικής ή μη αποδοτικής κατασκευής τους σε μεγάλο 

μέγεθος. Για το λόγο αυτό, οι περισσότερες είναι ιδανικές για ανάπτυξη σε μικρότερη κλίμακα 

[1.17]. Η διεσπαρμένη παραγωγή ενσωματώνει αυτές τις μεθόδους με στόχο την βέλτιστη 

αξιοποίησή τους [1.4]. Οι σημαντικότερες από αυτές περιγράφονται παρακάτω. 

 

1.4.1. Συσσωρευτές 

 Οι Συσσωρευτές ή Μπαταρίες αποτελούν συσκευές χημικής αποθήκευσης της 

ηλεκτρικής ενέργειας. Οι επαναφορτιζόμενοι συσσωρευτές αποτελούν την μόνη κατάλληλη 

κατηγορία για εφαρμογή σε διεσπαρμένη παραγωγή. Αποτελούνται από δύο ηλεκτρόδια 

(θετικό και αρνητικό) και τον ηλεκτρολύτη, του οποίου ο σκοπός είναι να συμπληρώνει το 
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κύκλωμα με ιόντα. Κατά την διάρκεια της εκφόρτισης, το διάλυμα του ηλεκτρολύτη αραιώνει, 

ενώ το αντίθετο συμβαίνει κατά της διάρκεια της φόρτισης. Μερικοί τύποι συσσωρευτών είναι 

οι Μολύβδου-Οξέος, οι Νικελίου-Καδμίου, οι Νικελίου-Σιδήρου, REDOX, κ.α. [1.20] 

 Τα βασικότερα χαρακτηριστικά των συσσωρευτών είναι η χωρητικότητα, το βάθος 

εκφόρτισης, η στάθμη φόρτισης και οι ρυθμοί φόρτισης/εκφόρτισης. Η χωρητικότητα 

μετριέται σε αμπεροώρες (Ah) και εκφράζει το ποσό του ρεύματος εκφόρτισης που μπορεί να 

παράγει ο συσσωρευτής στη μονάδα του χρόνου. Εξαρτάται από το ρυθμό εκφόρτισης, τη 

θερμοκρασία, το ρυθμό αυτοεκφόρτισης (εσωτερική κατανάλωση μέρους της αποθηκευμένης 

ενέργειας) και τη γήρανση. Βάθος εκφόρτισης καλείται το ποσοστό της ονομαστικής 

χωρητικότητας που έχει εκφορτιστεί και στάθμη φόρτισης καλείται το υπόλοιπο δηλαδή η 

διαθέσιμη χωρητικότητα. Η φόρτιση των συσσωρευτών μπορεί να γίνει είτε με σταθερή τάση, 

είτε με σταθερό ρεύμα. Επιπλέον, επειδή η απόκριση των συσσωρευτών είναι διαφορετική 

ανάλογα με τη στάθμη φόρτισης, πολλές φορές επιλέγεται μεταβαλλόμενος ρυθμός φόρτισης 

για μείωση της αυτοεκφόρτισης και του χρόνου φόρτισης [1.20]. 

 Μια πλήρης εκφόρτιση σε συνδυασμό με μια πλήρη φόρτιση αποτελούν έναν κύκλο 

λειτουργίας. Υπάρχουν πολλοί τύποι συσσωρευτών με βάση των κύκλο λειτουργίας και είναι 

ιδανικοί για συγκεκριμένα είδη εφαρμογών. Οι κυριότεροι τύποι για εφαρμογές στα ΣΗΕ είναι 

[1.20]: 

 Συσσωρευτές Έλξης: Χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Σχεδιάζονται για 

ημερήσια λειτουργία και υψηλό βάθος εκφόρτισης (ως και 90%) που ακολουθείται από 

φόρτιση με σταδιακά μειούμενο ρυθμό. Όταν δεν εκφορτίζονται πλήρως μπορούν να 

διαρκέσουν ως και 15 χρόνια. 

 Συσσωρευτές Μικρού Βαθμού Εκφόρτισης: Χρησιμοποιούνται σε απομακρυσμένα 

αυτόνομα συστήματα ως συσκευές μακροπρόθεσμης αποθήκευσης. Σχεδιάζονται με 

μικρό βαθμό εκφόρτισης και μικρό ρυθμό αυτοεκφόρτισης ώστε να έχουν μεγάλη 

διάρκεια ζωής. 

 Συσσωρευτές Μέσου Ρυθμού Εκφόρτισης: Χρησιμοποιούνται για βραχυπρόθεσμη 

αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουν μεγαλύτερο ρυθμό εκφόρτισης και 

σχεδιάζονται για ημερήσια λειτουργία με μεγάλο βάθος εκφόρτισης. 

 

1.4.2. Υπερπυκνωτές 

 Οι υπερπυκνωτές αποτελούν μια κατηγορία ηλεκτροχημικών πυκνωτών που δεν 

περιέχουν στερεά διηλεκτρικά. Η κυρίαρχη τεχνολογία είναι οι ηλεκτροχημικοί πυκνωτές 

διπλού στρώματος. Τα ηλεκτρόδιά τους έχουν μεγαλύτερη επιφάνεια και μικρότερη απόσταση 

λόγω των ειδικών διηλεκτρικών. Συνεπώς, αποθηκεύουν πολύ μεγαλύτερη ενέργεια από του 

κλασικούς πυκνωτές, ενώ έχουν και μεγαλύτερη χωρητικότητα. Έχουν επιπλέον κάποια 

πλεονεκτήματα και έναντι των συσσωρευτών, όπως ο μικρός χρόνος φόρτισης και εκφόρτισης 

και η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Υστερούν έναντι αυτών όμως, στο ότι έχουν μικρότερη 

δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας. Τα πλεονεκτήματά τους όμως τους κάνουν 

ιδανικότερους από τις μπαταρίες σε πληθώρα εφαρμογών [1.13]. 



19 

 

1.4.3. Σφόνδυλοι 

 Η τεχνική που χρησιμοποιείται στους σφονδύλους είναι η επιτάχυνση ενός ρότορα σε 

μεγάλη ταχύτητα και διατήρησή της σαν περιστρεφόμενη ενέργεια. Η εξαγωγή ενέργειας από 

τον σφόνδυλο γίνεται με σύνδεσή του σε μια γεννήτρια. Αυτό οδηγεί σε μείωση της ταχύτητάς 

του. Σε αντιστοιχία, προσθήκη ενέργειας τον επιταχύνει. Είναι ιδανικός για αποθήκευση 

ενέργειας για μικρή διάρκεια, καθώς η κινητική του ενέργεια αποσβένεται γρήγορα στα 

έδρανα στήριξής του. Εναλλακτικά, έχουν χρησιμοποιηθεί μαγνητικά στηρίγματα που 

προσφέρουν μείωση της τριβής με αποτέλεσμα την αύξηση της διάρκειας αποθήκευσης. 

Χρήση υπεραγώγιμων εδράνων βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο, υπόσχεται όμως να μειώσει 

την τριβή ως και δύο τάξεις μεγέθους. Η αποθήκευση ενέργειας είναι της τάξης των 10 KWh 

[1.17]. 

 

1.4.4. Υπεραγώγιμα πηνία 

 Τα υπεραγώγιμα πηνία είναι διατάξεις που χρησιμοποιούνται όταν χρειαζόμαστε 

μεγάλη ισχύ για μικρό χρονικό διάστημα. Αποτελούνται από ένα πηνίο κατασκευασμένο από 

υπεραγώγιμο υλικό το οποίο έχει ψυχθεί σε θερμοκρασία που του επιτρέπει να λειτουργεί ως 

υπεραγωγός. Το πηνίο αυτό είναι τοποθετημένο σε ειδικά μονωμένο δοχείο μαζί με το 

κατάλληλο ψυκτικό. Η ενέργεια αποθηκεύεται στο μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί το πηνίο 

μέσω της ροής συνεχούς ρεύματος. Σε εμπορική κλίμακα, υπάρχουν πηνία της τάξης των 

30MJ [1.17]. 

 

1.4.5. Υδροαντλητικοί Σταθμοί 

 Ορισμένα υδροηλεκτρικά εργοστάσια έχουν την δυνατότητα να αντιστρέφουν την ροή 

του νερού. Συνεπώς, όταν υπάρχει περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας οι γεννήτριες λειτουργούν 

ως κινητήρες αντλώντας το νερό στην δεξαμενή αποθήκευσης. Τα εργοστάσια που έχουν αυτή 

την δυνατότητα ονομάζονται υδροαντλητικοί σταθμοί. Η ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται 

έτσι υπό την μορφή δυναμικής ενέργειας στην δεξαμενή νερού. Η απόδοση αυτής της μεθόδου 

φτάνει μέχρι και 70%. Οι υδροαντλητικοί σταθμοί αποτελούν τον πιο διαδεδομένο τρόπο 

αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα. Η μέθοδος αυτή μπορεί προφανώς να 

χρησιμοποιηθεί και σε μικρότερης κλίμακας υδροηλεκτρικά [1.17]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

2.1. Εισαγωγή 

 Ένα από τα πιο σημαντικά πρακτικά και θεωρητικά αντικείμενα μελέτης του ανθρώπου 

είναι η δυνατότητα που έχει να επηρεάζει το περιβάλλον του με τρόπο που μπορεί να ελέγχει 

ο ίδιος. Θεωρία ελέγχου ονομάζεται ο κλάδος της μηχανικής και των μαθηματικών ο οποίος 

ασχολείται με την συμπεριφορά των δυναμικών συστημάτων και τον τρόπο που μπορεί να 

επηρεαστεί αυτή η συμπεριφορά [2.3]. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της θεωρίας ελέγχου είναι 

ότι είναι μαθηματικοποιημένη, συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς καν να γνωρίζουμε 

την φυσική υπόσταση της εφαρμογής. Μας δίνεται λοιπόν η δυνατότητα να μελετήσουμε και 

να ελέγξουμε ένα σύνολο φαινομένων ή ένα σύστημα με τις ίδιες μεθόδους για ένα τεράστιο 

εύρος εφαρμογών, από την αεροδιαστημική μέχρι την βιολογία [2.3]. Σύστημα καλείται μία 

τακτικά αλληλοεπιδρούσα ή αλληλεξαρτώμενη ομάδα στοιχείων που διαμορφώνουν ένα 

ενιαίο σύνολο [2.4]. Κάθε σύστημα συνεπώς ταξινομείται και μελετάται και μέσω της θεωρίας 

ελέγχου μπορεί να καθοριστεί κατά πόσο μπορούμε να το επηρεάσουμε. 

 

 

2.2. Κατηγορίες Συστημάτων 

 Από μαθηματικής άποψης, ως σύστημα ορίζουμε μία οποιαδήποτε απεικόνιση S από 

ένα σύνολο σημάτων U σε ένα άλλο σύνολο σημάτων Y. Τα σήματα u που ανήκουν στο πρώτο 

σύνολο U ονομάζονται είσοδοι του συστήματος ενώ οι εικόνες τους y που είναι και αυτά 

σήματα ονομάζονται έξοδοι του συστήματος [2.2]. Μια σημαντική ιδιότητα των συστημάτων 

είναι η έννοια της ευστάθειας. Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για την έννοια αυτή, αλλά μια 

απλή και διαισθητική είναι ο ορισμός της Bounded Input – Bounded Output ευστάθειας. Με 

βάση αυτό τον ορισμό, ένα σύστημα είναι ευσταθές εάν για οποιαδήποτε φραγμένη είσοδο, η 

απόκρισή του είναι φραγμένη συνάρτηση [2.6]. 

 Όπως είπαμε, το σύστημα μπορεί να αποτελείται από οποιοδήποτε πραγματικό ή 

θεωρητικό αντικείμενο, για τον λόγο αυτό μπορούμε να αγνοήσουμε την φυσική του 

υπόσταση και να το δούμε ως ένα μαύρο κουτί που μετασχηματίζει ένα σύνολο σημάτων σε 

κάποια άλλα [2.2]. Συνεπώς μπορεί να γίνει ένας χωρισμός – κατηγοριοποίηση των 

συστημάτων με βάση συγκεκριμένα μαθηματικά στοιχεία. 
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 Ένας πρώτος διαχωρισμός των συστημάτων μπορεί να γίνει με βάση το είδος σημάτων 

που δέχονται. Συνεπώς, συστήματα συνεχούς χρόνου ονομάζονται αυτά των οποίων οι είσοδοι 

και οι έξοδοι είναι σήματα συνεχούς χρόνου. Ομοίως, συστήματα διακριτού χρόνου καλούνται 

τα συστήματα των οποίων οι είσοδοι και οι έξοδοι είναι σήματα διακριτού χρόνου [2.1]. Αξίζει 

να αναφερθεί ότι συστήματα διακριτού χρόνου μπορούν να προσεγγιστούν με συστήματα 

συνεχούς χρόνου και αντίστροφα. Συνήθεις εφαρμογές αυτού είναι όταν συστήματα συνεχούς 

χρόνου χρησιμοποιούν ελεγκτές διακριτού χρόνου, ή συστήματα διακριτού χρόνου 

μετατρέπουν τις εξόδους τους σε συνεχή σήματα προκειμένου να αλληλοεπιδράσουν με ένα 

σύστημα συνεχούς. Για το λόγο αυτό είναι χρήσιμοι οι μετατροπείς A/D (analog to digital 

converter) και D/A (digital to analog converter) [2.6]. 

 Οι μετατροπείς A/D χρησιμοποιούν την τεχνική της δειγματοληψίας προκειμένου να 

κάνουν την μετατροπή του αναλογικού σήματος σε ψηφιακό. Αυτό σημαίνει ότι λαμβάνουν 

σε τακτά χρονικά διαστήματα  μια τιμή του συνεχούς σήματος και την χρησιμοποιούν σαν την 

διακριτή τιμή του σήματος για την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Συχνότητα δειγματοληψίας 

ονομάζεται ο αριθμός των φορών που ένα αναλογικό σήμα μετριέται (δειγματοληπτείται) σε 

ένα δευτερόλεπτο [2.3]. Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας για συνεχή σήματα με 

πεπερασμένο φάσμα συχνοτήτων δίνεται από το θεώρημα Nyquist, και ισούται με το διπλάσιο 

της μέγιστης συχνότητας του σήματος [2.7]. Κάθε σύστημα με είσοδο που έχει μετατραπεί σε 

διακριτή μέσω δειγματοληψίας, μπορεί να απεικονιστεί με πολλούς τρόπους. Οι 

σημαντικότεροι από αυτούς είναι ο Μετασχηματισμός Ζ, η Forward Difference, η Backward 

Difference, η μέθοδος Tustin [2.6]. Ένα διακριτό σύστημα με επαρκώς μεγάλη συχνότητα 

δειγματοληψίας παρομοιάζει ικανοποιητικά ένα συνεχές [2.3], και αυτό είναι σημαντικό 

στοιχείο για την ανάπτυξη των συστημάτων της παρούσας εργασίας. 

 Από την άλλη, οι μετατροπείς D/A χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους προκειμένου να 

δημιουργήσουν μια συνεχή έξοδο από διακριτές εισόδους. Η πιο συνηθισμένη είναι η μέθοδος 

ZOH (Zero–Order Hold) η οποία πρακτικά κρατάει σταθερή την έξοδο μέχρι να έρθει η 

επόμενη είσοδος. Μια ακόμα μέθοδος αλλά λίγο πιο πολύπλοκη εκδοχή της ZOH είναι η FOH 

(First–Order Hold). Όταν γνωρίζουμε ότι το σήμα που θα παραχθεί έχει μια ανώτατη 

συχνότητα, οι μέθοδοι αυτές συνδυάζονται με συγκεκριμένα φίλτρα, προκειμένου να έχουμε 

εξομάλυνση της εξόδου [2.6]. 

 Ένας ακόμα διαχωρισμός των συστημάτων γίνεται με βάση τον αριθμό των εισόδων 

και των εξόδων. Προκύπτουν συνεπώς οι παρακάτω κατηγορίες [2.5]: 

 Single Input – Single Output: Μία είσοδος, μία έξοδος (SISO) 

 Single Input – Multiple Output: Μία είσοδος, πολλές έξοδοι (SIMO) 

 Multiple Input – Single Output: Πολλαπλές είσοδοι, μία έξοδος (MISO) 

 Multiple Input – Multiple Output: Πολλαπλές είσοδοι, πολλαπλές έξοδοι (MIMO) 

 Μια ακόμα ταξινόμηση των συστημάτων μπορεί να γίνει με βάση την έννοια της 

γραμμικότητας. Ένα σύστημα είναι γραμμικό αν η έξοδος σε οποιοδήποτε γραμμικό 

συνδυασμό εισόδων u1, u2 ισούται με τον ίδιο γραμμικό συνδυασμό των αντίστοιχων εξόδων 

[2.1]. Με άλλα λόγια, για να είναι ένα σύστημα γραμμικό, πρέπει να ικανοποιείται η εξίσωση: 

S[a1·u1(⋅) + a2⋅u2(⋅)] = a1⋅y1(⋅) + a2⋅y2(⋅) [2.1] 
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Κάθε σύστημα που δεν είναι γραμμικό, είναι μη γραμμικό [2.1]. Βαθμός μη γραμμικότητας 

ονομάζεται ο μέγιστος αριθμός διαφορετικών ή μη μεταβλητών που βρίσκονται σε γινόμενο 

σε μια μη γραμμική εξίσωση που περιγράφει ένα σύστημα [2.8]. 

 Μια άλλη διάκριση γίνεται μέσω της έννοιας της χρονικής μεταβλητότητας. Ένα 

σύστημα λέγεται χρονικώς αμετάβλητο αν 

S[u(t-το)]=y(t-το) για κάθε το [2.1] 

Αυτό μεταφράζεται στο ότι αν μετατοπίσουμε στο χρόνο την είσοδο ενός συστήματος, η 

έξοδος μετατοπίζεται στο χρόνο κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Διαισθητικά, αυτό σημαίνει 

ότι η ίδια είσοδος θα δώσει την ίδια έξοδο οποιαδήποτε χρονική στιγμή και να εφαρμοστεί. 

Μια ενδιαφέρουσα ιδιότητα που απορρέει από τον ορισμό είναι ότι σε κάθε χρονικά 

αμετάβλητο σύστημα η μεταβλητή t είναι ανεξάρτητη της εισόδου και της εξόδου [2.1]. Κάθε 

σύστημα που δεν είναι χρονικώς αμετάβλητο λέγεται χρονικά μεταβαλλόμενο. 

 Η έννοια της χρονικής αμεταβλητότητας συγχίζεται συχνά με μια άλλη έννοια, αυτή 

του συστήματος με μνήμη. Στιγμιαίο ή σύστημα μηδενικής μνήμης καλείται κάθε σύστημα του 

οποίου η έξοδος κάθε χρονική στιγμή εξαρτάται μόνο από την τιμή της εισόδου την ίδια 

χρονική στιγμή. Αντίθετα, αν ένα σύστημα εξαρτάται κι από τιμές διαφορετικές αυτής, τότε 

λέγεται σύστημα με μνήμη. Αν ένα σύστημα με μνήμη εξαρτάται από χρονικές τιμές που 

βρίσκονται μετά από την παρούσα, τότε λέγεται μη αιτιατό. Τα μη αιτιατά συστήματα δεν 

είναι φυσικώς πραγματοποιήσιμα. Αντίθετα, αν ένα σύστημα εξαρτάται από χρονικές στιγμές 

παρελθούσες ή μέχρι και την παρούσα, λέγεται αιτιατό [2.1]. Αιτιατά μπορούν να είναι 

συνεπώς και τα συστήματα με μνήμη και τα στιγμιαία. 

 Πολλές από τις παραπάνω ιδιότητες μπορούν να περιγραφούν από έναν τελικό ορισμό 

που αφορά πρακτικά το μεγαλύτερο μέρος των φυσικών συστημάτων, και αυτό είναι η έννοια 

του δυναμικού συστήματος. Παρακάτω δίνεται αυτολεξεί ο ορισμός των δυναμικών 

συστημάτων από την πηγή [2.1]. 

 

Ένα σύστημα λέγεται δυναμικό αν υπάρχει μία συνάρτηση x(τ), x:T→ℜn , μία απεικόνιση S*: ℜnxU→ℜp και 

μία άλλη συνάρτηση g: Txℜnxℜm→ℜp τέτοιες ώστε 

x(τ) = S*[x(το),u[το ,τ]] 

y(τ) = g[τ, x(τ),u(τ)] 

για κάθε το∈T και τ>το. 

Οι συνιστώσες x1, x2, …, xn του διανύσματος x λέγονται μεταβλητές κατάστασης του συστήματος ενώ η x(το) 

υποδηλώνει την κατάσταση του συστήματος την χρονική στιγμή το. 

 

 Από τον ορισμό αυτόν μπορούν να εξαχθούν πολλά συμπεράσματα σχετικά με την 

θεωρία ελέγχου και συστημάτων. Καταρχάς ο αριθμός n ταυτίζεται με την έννοια της τάξης 

του συστήματος. Η τάξη του συστήματος είναι ο ελάχιστος αριθμός των μεταβλητών που 

χρειάζονται για την περιγραφή του συστήματος. Σε πολλές περιπτώσεις ισοδυναμεί με την 

τάξη της διαφορικής εξίσωσης που το περιγράφει. Εισάγεται επίσης η έννοια της μεταβλητής 
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κατάστασης, x(·). Η μεταβλητή κατάστασης δείχνει την κατάσταση του συστήματος κάθε 

στιγμή, δηλαδή τις εξόδους του και την εσωτερική δυναμική του. Ένα δυναμικό σύστημα 

μπορεί να είναι διακριτό ή συνεχές. Οι έννοιες των SISO, MIMO κ.λπ. αποκτούν πλέον 

υπόσταση και συνδέονται με τη διάσταση του διανύσματος U και του αριθμού p. Η 

γραμμικότητα ή μη του συστήματος ισοδυναμεί με τις ιδιότητες γραμμικότητας της 

απεικόνισης S* και της συνάρτησης g. Ομοίως οι έννοιες της χρονικής μεταβλητότητας και 

της μνήμης συνδέονται με την μορφή των S*, g, επιτρέποντας οποιονδήποτε από τους 

παραπάνω συνδυασμούς. 

 Κάθε γραμμικό δυναμικό σύστημα μπορεί να γραφεί στη μορφή των καταστατικών 

εξισώσεων. Οι καταστατικές εξισώσεις είναι ο πιο πλήρης τρόπος απεικόνισης τέτοιων 

συστημάτων [2.1]. Οι εξισώσεις αυτές για τα συνεχή συστήματα έχουν τη μορφή: 

�̇�(𝑡) = 𝐴(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝐵(𝑡)𝑢(𝑡) 

𝑦(𝑡) = 𝐶(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝐷(𝑡)𝑢(𝑡) 

όπου A∈ℜnxn, B∈ℜnxm, C∈ℜpxn, και D∈ℜpxm [2.1]. 

Αντίστοιχα για τα διακριτά συστήματα: 

𝑥(𝑘 + 1) = 𝐴(𝑘)𝑥(𝑘) + 𝐵(𝑘)𝑢(𝑘) 

𝑦(𝑘) = 𝐶(𝑘)𝑥(𝑘) + 𝐷(𝑘)𝑢(𝑘) 

όπου A∈ℜnxn, B∈ℜnxm, C∈ℜpxn, και D∈ℜpxm [2.1]. 

 Η τάξη του δυναμικού συστήματος είναι n. Οι είσοδοι και έξοδοί του καθορίζονται από 

τα u και y αντίστοιχα. Ακόμα, η χρονική μεταβλητότητα του συστήματος ισοδυναμεί με την 

εξάρτηση των πινάκων A, B, C, D από την μεταβλητή t για συνεχή συστήματα και την 

μεταβλητή k για διακριτά συστήματα. Τέλος, υπάρχει πάντα μετασχηματισμός ώστε μια 

διαφορική εξίσωση (εξίσωση διαφορών) ή ένα σύνολο διαφορικών εξισώσεων (εξισώσεων 

διαφορών) που περιγράφουν ένα σύστημα να μετατραπούν σε καταστατικές εξισώσεις και 

αντίστροφα [2.8]. Αυτό αναδεικνύει την σύνδεση μεταξύ της φύσης του προβλήματος 

(διαφορικές εξισώσεις) και της μαθηματικοποίησής του (καταστατικές εξισώσεις). 

 Όπως αναφέραμε, ένα συνεχές σύστημα μπορεί να διακριτοποιηθεί και να μετατραπεί 

σε σύστημα συνεχούς χρόνου. Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής εργασίας, τα συστήματα 

θα μελετηθούν ως συνεχούς χρόνου (εκτός από συγκεκριμένα σημεία που χρειάζεται διακριτή 

προσέγγιση) και θα θεωρηθεί ότι διατηρούν τις ιδιότητές τους λόγω της υψηλής συχνότητας 

δειγματοληψίας. Ο κυριότερος λόγος για αυτό είναι ότι τα αναλυθέντα συστήματα είναι μη 

γραμμικά και η μελέτη μη γραμμικών συστημάτων σε διακριτό χρόνο είναι ιδιαιτέρως 

πολύπλοκη και ξεφεύγει από τα πλαίσια μελέτης της παρούσας εργασίας. 
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2.3. Μέθοδοι ελέγχου 

 Υπάρχουν πολλές μέθοδοι ελέγχου, δηλαδή διαφορετικές προσεγγίσεις που σχετίζονται 

με την αντιμετώπιση των συστημάτων. Αυτές αναπτύχθηκαν αφενός σαν διαφορετικές 

φιλοσοφίες προσέγγισης ενός συστήματος, αφετέρου για να αντιμετωπίσουν προβλήματα 

ιδιαίτερης φύσης. Κάποιες σημαντικές από αυτές είναι: 

 Ψηφιακός Έλεγχος: Σκοπός του είναι ο διακριτός έλεγχος συνεχών ή διακριτών 

συστημάτων. Σημαντικό αντικείμενό του είναι οι μετατροπές A/D και D/A. Ο ψηφιακός 

έλεγχος προτιμάται καθώς προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον 

αναλογικό, με μερικά από αυτά να είναι η ευκολότερη κατασκευή ελεγκτών, η 

ενσωμάτωση μικροεπεξεργαστών που προσφέρουν ταχύτητα και αξιοπιστία, μείωση 

του μεγέθους, του κόστους κ.λπ. [2.6] 

 Βέλτιστος Έλεγχος: Ο βέλτιστος έλεγχος ασχολείται με το πρόβλημα εύρεσης εισόδων 

για ένα δεδομένο σύστημα έτσι ώστε να ικανοποιούνται κάποια κριτήρια κόστους. 

Τέτοια κριτήρια μπορεί να είναι η διάρκεια του μεταβατικού φαινομένου, το εύρος των 

εισόδων ή των εξόδων κ.α. [2.9] 

 Ευφυής Έλεγχος: Ο ευφυής έλεγχος αποτελεί μια κατηγορία τεχνικών ελέγχου που 

χρησιμοποιούν προσεγγίσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως τα Νευρωνικά Δίκτυα, 

η Μπεϋζιανή Στατιστική, η Ασαφής Λογική, η Μηχανική Μάθηση κ.α. [2.11] 

 Προσαρμοστικός Έλεγχος: Προσαρμοστικός είναι ο έλεγχος στον οποίο ο ελεγκτής 

μεταβάλλεται προκειμένου να προσαρμοστεί σε ένα σύστημα το οποίο έχει 

παραμέτρους που αλλάζουν ή για συστήματα με αβέβαιες αρχικές τιμές. Υπάρχουν 

πολλές διαφορετικές τεχνικές που ανήκουν στην κατηγορία τους προσαρμοστικού 

ελέγχου, καθώς και πολλοί διαφορετικοί στόχοι για τους οποίους επιλέγεται. Κάποιοι 

από αυτούς είναι ο έλεγχος χρονικά μεταβαλλόμενων συστημάτων, η αυτορρύθμιση 

του ελεγκτή πριν την τοποθέτησή του σε μια εφαρμογή, η αυτόματη αλλαγή αναφοράς 

σε γραμμικά συστήματα κ.α. [2.2] 

 PID Έλεγχος: Είναι ένας από τους σημαντικότερους και πιο συχνά χρησιμοποιούμενους 

ελέγχους για γραμμικά ή μη συστήματα. Πρόκειται για ακρωνύμιο του Proportional 

Integral Derivative Control και ονομάζεται και ελεγκτής τριών όρων. Η μορφή του 

ελεγκτή αυτού για συνεχή συστήματα δίνεται από την παρακάτω εξίσωση: 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)

𝑡

0

 

 όπου e(t) η είσοδός του και u(t) η έξοδος. Οι όροι Kp, Ki και Kd ονομάζονται κέρδη. Οι 

 υποκατηγορίες του PID ελεγκτή (με μηδενισμό των αντίστοιχων κερδών) είναι οι 

 ελεγκτές P, PI και PD. Τα κέρδη παίζουν σημαντικό ρόλο στο σύστημα. Αύξηση του 

 όρου P αυξάνει την απόκριση του συστήματος αλλά μειώνει την ευστάθεια. Αύξηση 

 του όρου I μειώνει το σφάλμα μόνιμης κατάστασης αλλά αυξάνει την υπερύψωση του 

 σήματος και τον χρόνο του μεταβατικού. Αύξηση του όρου D πετυχαίνει όλα τα θετικά 

 που αναφέρθηκαν, αλλά είναι ευαίσθητο στον θόρυβο που εισάγεται στο σύστημα [2.6]. 

 Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι για την σωστή ρύθμιση των 

 κερδών αυτών. Οι σημαντικότερες από αυτές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα [2.5]: 
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Σχ. 2.1: Σύγκριση μεθόδων εύρεσης PID κερδών[1.a] 

 Μη Γραμμικός Έλεγχος: Ο μη γραμμικός έλεγχος ασχολείται με  την ανάλυση και τον 

σχεδιασμό μη γραμμικών συστημάτων [2.2]. 

 

2.4. Μη Γραμμικός Έλεγχος και Ευστάθεια 

 Ένα μεγάλο αντικείμενο της θεωρίας ελέγχου και των δυναμικών συστημάτων είναι ο 

Μη Γραμμικός Έλεγχος και βρίσκει εφαρμογές ακόμα και στα γραμμικά συστήματα. Είναι 

δύσκολος στην εφαρμογή, αλλά προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Κάποια από αυτά είναι η 

λύση σε μεγάλο εύρος λειτουργίας των μη γραμμικών συστημάτων (σε αντίθεση με την 

γραμμικοποίηση που δουλεύει μόνο κοντά σε ένα συγκεκριμένο σημείο), προσφέρει λύση σε 

μη γραμμικά προβλήματα που δεν μπορούν να προσεγγιστούν γραμμικά, μπορεί να δουλέψει 

ακόμα κι αν κάποιες παράμετροι ενός συστήματος αλλοιώνονται, είναι χρονικά 

μεταβαλλόμενες κ.λπ., ενώ μπορεί να προσφέρει απλούς ελεγκτές ακόμα και σε γραμμικά 

συστήματα, καθότι είναι ισχυρά δεμένος με την φύση του προβλήματος [2.2]. 

 Ένας πρώτος τρόπος ανάλυσης των μη γραμμικών συστημάτων είναι η Ανάλυση στο 

πεδίο φάσης. Είναι γραφική μέθοδος, πολύ ικανοποιητική κυρίως για χρονικά αμετάβλητα 

συστήματα μέχρι 2ης τάξης και δίνει μια διαισθητική επαφή με το αντικείμενο του ελέγχου. 

Έστω λοιπόν το δυναμικό σύστημα που περιγράφεται από τις εξισώσεις: 

𝑥1̇ = 𝑓1(𝑥1, 𝑥2) 

𝑥2̇ = 𝑓2(𝑥1, 𝑥2) 

με xo ένα σύνολο αρχικών συνθηκών, όπου x1, x2 οι καταστάσεις του συστήματος και f1, f2 μη 

γραμμικές συναρτήσεις τους. Η απεικόνιση της λύσεως του συστήματος αυτού σε άξονες x1, 

x2 ονομάζεται τροχιά. Μια οικογένεια τροχιών για διάφορες αρχικές συνθήκες καλείται 

πορτραίτο φάσης [2.2]. 

 Μια ακόμα σημαντική έννοια είναι το οριακό σημείο. Οριακό σημείο είναι ένα σημείο 

στο πεδίο φάσης όπου το σύστημα μπορεί να μείνει απεριόριστα. Αυτό ισοδυναμεί με τα 

σημεία για τα οποία ισχύει �̇� = 0. Για το παραπάνω σύστημα ισχύει ότι προφανώς 

τουλάχιστον το σημείο για το οποίο συμβαίνει (f1,f2) = (0,0) είναι οριακό σημείο. Για τα 

γραμμικά συστήματα, το σημείο αυτό συνήθως είναι το μοναδικό. Για τα μη γραμμικά, μπορεί 

να υπάρχει πάνω από ένα οριακό σημείο. Ένα ακόμα φαινόμενο των μη γραμμικών 

συστημάτων είναι η ύπαρξη οριακών κύκλων. Οριακός κύκλος στο πεδίο φάσης ονομάζεται 

μια απομονωμένη και κλειστή καμπύλη. Απομονωμένη γιατί πρέπει οι κοντινές τροχιές να 

συγκλίνουν ή να αποκλίνουν από αυτήν και κλειστή γιατί φανερώνει την περιοδική φύση της 

κίνησης. Οι οριακοί κύκλοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες [2.2]: 
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 Ευσταθείς: όλες οι τροχιές στην περιοχή του συγκλίνουν σε αυτόν καθώς t→∞ 

 Ασταθείς: όλες οι τροχιές στην περιοχή του αποκλίνουν από αυτόν καθώς t→∞ 

 Ημιευσταθείς: κάποιες τροχιές στην περιοχή του συγκλίνουν και κάποιες αποκλίνουν 

καθώς t→∞ 

 

Σχ. 2.2 (a-b): Πορτραίτο φάσης (αριστερά) και οριακός κύκλος (δεξιά) δυναμικού συστήματος[2.b],[2.c] 

 Υπάρχουν πολλές μέθοδοι σχεδιασμού του πεδίου φάσης ενός δυναμικού συστήματος. 

Κάποιες από αυτές είναι η αναλυτική μέθοδος, η μέθοδος των ισοκλινών, η delta μέθοδος, η 

μέθοδος του Lienard, η μέθοδος του Pell κ.α. [2.2]. Φυσικά, με την χρήση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, ο σχεδιασμός του πεδίου φάσης έχει γίνει πιο εύκολος, ενώ με μοντέλα 3Δ 

απεικόνισης μπορούμε πλέον να σχεδιάζουμε εύκολα ως και συστήματα 3ης τάξης. 

 Ένας δεύτερος τρόπος ανάλυσης των μη γραμμικών συστημάτων είναι η θεωρία 

Lyapunov. Πρόκειται για την πιο γενική και χρήσιμη θεωρία μελέτης μη γραμμικών 

συστημάτων και περιλαμβάνει δύο μεθόδους, την μέθοδο γραμμικοποίησης και την άμεση 

μέθοδο. Για να αναπτυχθεί η παραπάνω θεωρία, ξεκινάμε με κάποιους ορισμούς. Καταρχάς, 

κάθε μη γραμμικό δυναμικό σύστημα (με ή χωρίς νόμο ελέγχου) μπορεί να αναπαρασταθεί 

με ένα σύνολο μη γραμμικών εξισώσεων με τον εξής τρόπο: �̇� = 𝑓(𝑥, 𝑡). Ορίζουμε ένα μη 

γραμμικό σύστημα ως αυτόνομο αν η συνάρτηση f δεν εξαρτάται ρητώς από τον χρόνο, 

δηλαδή αν �̇� = 𝑓(𝑥). Κάθε σύστημα που δεν είναι αυτόνομο ορίζεται ως μη αυτόνομο. Από 

αυτό το σημείο και πέρα θα ασχοληθούμε μόνο με αυτόνομα συστήματα, καθώς πολλά 

συστήματα (συμπεριλαμβανομένου και αυτών της παρούσας εργασίας) μπορούν να 

μελετηθούν σαν αυτόνομα, κάνοντας κάποιες παραδοχές που δεν αλλάζουν την φύση τους 

[2.2]. 

 Μια κατάσταση x* ονομάζεται σημείο ή κατάσταση ισορροπίας εάν σε περίπτωση που 

μια τροχιά x(t) γίνει ίση με x*(t), παραμένει ίση με αυτή για κάθε μελλοντική χρονική στιγμή. 

Αυτό σημαίνει ότι 𝑓(𝑥∗) = 0. Ένα μη γραμμικό σύστημα μπορεί να έχει πάνω από ένα σημείο 

ισορροπίας, ή και άπειρα. Αν για καθένα από αυτά τα σημεία εισάγουμε τον μετασχηματισμό 

y=x-x*, τότε η μελέτη συμπεριφοράς του συστήματος γύρω από ένα σημείο ισορροπίας 
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ισοδυναμεί με την μελέτη του συστήματος γύρω από την αρχή των αξόνων. Αυτό ισχύει γιατί 

το νέο σύστημα �̇� = 𝑓(𝑦 + 𝑥∗) έχει σημείο ισορροπίας το y=0. Διευκολύνουμε έτσι 

περισσότερο την μελέτη μη γραμμικών συστημάτων περιορίζοντάς την γύρω από την αρχή 

των αξόνων [2.2]. 

 

Ευστάθεια 

 Η κατάσταση ισορροπίας 𝑥 = 0 λέγεται ευσταθής εάν για κάθε 𝑅 > 0 υπάρχει 𝑟 > 0, 

τέτοιο ώστε αν ||𝑥(0)|| < 𝑟, τότε ||𝑥(𝑡)|| < 𝑅 για κάθε 𝑡 > 0. Αλλιώς, η κατάσταση λέγεται 

ασταθής. 

 Η κατάσταση ισορροπίας 𝑥 = 0 λέγεται ασυμπτωτικά ευσταθής εάν είναι ευσταθής και 

επιπλέον υπάρχει 𝑟 > 0, τέτοιο ώστε η σχέση ||𝑥(0)|| < 𝑟 να συνεπάγεται ότι 𝑥(𝑡) → 0 

καθώς 𝑡 → ∞. 

 Η κατάσταση ισορροπίας 𝑥 = 0 λέγεται εκθετικά ευσταθής εάν υπάρχουν δύο αυστηρά 

θετικοί αριθμοί α και λ, τέτοιοι ώστε ||𝑥(𝑡)|| ≤ 𝛼||𝑥(0)||𝑒−𝜆𝑡 σε μια περιοχή γύρω από την 

αρχή των αξόνων. 

 Εάν η ασυμπτωτική (ή εκθετική) ευστάθεια ισχύει για οποιαδήποτε αρχική συνθήκη 

ενός συστήματος, τότε η κατάσταση ισορροπίας λέγεται ολικά ασυμπτωτικά (ή εκθετικά) 

ευσταθής. Το αντίθετο της ολικής είναι η τοπική ευστάθεια [2.2]. 

 

Μέθοδος Γραμμικοποίησης Lyapunov 

 Η μέθοδος γραμμικοποίησης ασχολείται με την τοπική ευστάθεια των μη γραμμικών 

συστημάτων. Ένα σύστημα με σημείο ισορροπίας στο 0, χρησιμοποιώντας την σειρά Taylor 

έχουμε μπορεί να γραφτεί στην μορφή: 

�̇� = (
𝜕𝑓

𝜕𝑥
)
𝑥=0

· 𝑥 + 𝑓𝑖(𝑥) 

όπου (
𝜕𝑓

𝜕𝑥
)
𝑥=0

 η Ιακωβιανή του συστήματος ως προς x και 𝑓𝑖(𝑥) οι όροι μεγαλύτερης τάξεως. 

Συμβολίζοντας την Ιακωβιανή με έναν πίνακα Α, τότε ονομάζουμε γραμμικοποίηση του 

αρχικού συστήματος γύρω από το 0 το σύστημα 

�̇� = 𝛢 𝑥 

 Το θεώρημα γραμμικοποίησης του Lyapunov, δηλώνει το εξής: 

Αν το γραμμικοποιημένο σύστημα είναι αυστηρά ευσταθές, τότε το σημείο ισορροπίας του 

μη γραμμικού συστήματος είναι ασυμπτωτικά ευσταθές. 

Αν το γραμμικοποιημένο σύστημα είναι ασταθές, τότε το σημείο ισορροπίας είναι ασταθές. 
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Αν το γραμμικοποιημένο σύστημα είναι οριακά ευσταθές (δηλαδή τουλάχιστον μία ιδιοτιμή 

του πίνακα Α είναι της μορφής jω, ω∈ℜ), τότε δεν μπορεί να βγει συμπέρασμα για το σημείο 

ισορροπίας [2.2]. 

 

Άμεση μέθοδος Lyapunov 

 Σε περιπτώσεις που το σύστημα είναι οριακά ευσταθές ή γενικότερα είναι αδύνατον να 

πραγματοποιηθεί γραμμικοποίησή του με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω, τότε δεν 

μπορούμε να εξάγουμε συμπέρασμα για την ευστάθειά του. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να 

κάνουμε χρήση της άμεσης μεθόδου του Lyapunov, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

 Έστω ότι σε μια περιοχή υπάρχει μία βαθμωτή συνάρτηση V της κατάστασης x με 

συνεχείς παραγώγους πρώτης τάξης τέτοια ώστε 

 η 𝑉(𝑥) είναι θετικά ορισμένη στην περιοχή 

 η �̇�(𝑥) είναι αρνητικά ημιορισμένη στην περιοχή 

Τότε το 0 είναι σημείο ισορροπίας και είναι τοπικά ευσταθές. Αν επιπλέον η �̇�(𝑥) είναι 

αρνητικά ορισμένη, τότε η ευστάθεια είναι ασυμπτωτική [2.2]. 

 Έστω ότι υπάρχει μία βαθμωτή συνάρτηση V της κατάστασης x με συνεχείς 

παραγώγους πρώτης τάξης τέτοια ώστε 

 η 𝑉(𝑥) είναι θετικά ορισμένη 

 η �̇�(𝑥) είναι αρνητικά ορισμένη 

 𝑉(𝑥) → ∞ καθώς ||𝑥|| → ∞ 

Τότε το 0 είναι σημείο ισορροπίας και είναι ολικά ασυμπτωτικά ευσταθές [2.2]. 

 Η συνάρτηση V(x) και στις δύο περιπτώσεις ονομάζεται συνάρτηση Lyapunov. Η 

συνάρτηση Lyapunov ενός συστήματος δεν είναι μοναδική και η σωστή επιλογή της είναι 

πολύ σημαντική για την ανάλυση των μη γραμμικών συστημάτων. Όμως πολλές φορές είναι 

δύσκολο να βρεθεί συνάρτηση Lyapunov που αποδεικνύει ολική ευστάθεια. Λύση σε αυτό το 

πρόβλημα δίνουν τα θεωρήματα του La Salle, στα οποία θα προχωρήσουμε αφού πρώτα 

δώσουμε έναν ορισμό: Ένα σύνολο G είναι ένα αναλλοίωτο σύνολο ενός δυναμικού 

συστήματος αν κάθε τροχιά του συστήματος που ξεκινάει από το G, παραμένει σε αυτό για 

κάθε μελλοντική χρονική στιγμή [2.2]. 

 Έστω ένα αυτόνομο σύστημα της μορφής �̇� = 𝑓(𝑥) με f συνεχή και V(x) μια βαθμωτή 

συνάρτηση με συνεχείς πρώτες παραγώγους. Υποθέτουμε ότι 

 για κάποιο 𝑙 > 0, η περιοχή Ωl που ορίζεται από την 𝑉(𝑥) < 𝑙 είναι φραγμένη 

 �̇�(𝑥) ≤ 0 για κάθε x στο Ωl 

Έστω R το σύνολο όλων των σημείων εντός του Ωl όπου �̇�(𝑥) = 0, και Μ το μεγαλύτερο 

αναλλοίωτο σύνολο στο R. Τότε, κάθε λύση 𝑥(𝑡) που ξεκινάει στο Ωl τείνει στο Μ καθώς το 

𝑡 → ∞. 

 Έστω ένα αυτόνομο σύστημα της μορφής �̇� = 𝑓(𝑥) με f συνεχή και V(x) μια βαθμωτή 

συνάρτηση με συνεχείς πρώτες παραγώγους. Υποθέτουμε ότι 
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 𝑉(𝑥) → ∞ καθώς ||𝑥|| → ∞ 

 �̇�(𝑥) ≤ 0 σε ολόκληρο τον χώρο κατάστασης 

Έστω R το σύνολο όλων των σημείων όπου �̇�(𝑥) = 0, και Μ το μεγαλύτερο αναλλοίωτο 

σύνολο στο R. Τότε, όλες οι λύσεις συγκλίνουν ολικά ασυμπτωτικά στο Μ καθώς το 𝑡 → ∞. 

 Τα παραπάνω θεωρήματα (αντίστοιχα για την τοπική και την ολική ευστάθεια) 

εξασφαλίζουν ότι αν για ένα σύστημα μπορεί να βρεθεί μια συνάρτηση Lyapunov, ακόμα και 

χωρίς να είναι θετικά ορισμένη, τότε η λύση (είτε τοπικά, είτε όλες οι λύσεις αντίστοιχα) του 

συστήματος θα συγκλίνει σε κάποιο από τα σημεία ισορροπίας ή τους οριακούς κύκλους. 

Ειδικότερα, αν έχουμε μοναδικό σημείο ισορροπίας στην αρχή των αξόνων, τότε οι λύσεις θα 

συγκλίνουν σε αυτό [2.2]. 

 Συνεπώς, το μεγαλύτερο κομμάτι του μη γραμμικού ελέγχου μπορεί να αναχθεί στον 

σχηματισμό ενός νόμου ελέγχου για τον οποίο τελικά μαζί με το υπό έλεγχο σύστημα μπορεί 

να βρεθεί κατάλληλη συνάρτηση Lyapunov. Για τον σκοπό αυτό υπάρχουν πολλές μέθοδοι. 

Κάποιες από αυτές είναι η μέθοδος για γραμμικά συστήματα, η μέθοδος της μεταβλητής 

κλίσης, η μέθοδος Krasovskii κ.α. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως εξίσου δυνατή είναι και 

η διαισθητική μέθοδος, δηλαδή η εύρεση συναρτήσεων Lyapunov μέσω ιδιοτήτων 

συγκεκριμένων συστημάτων και της εμπειρίας του μηχανικού σε αυτά [2.2]. 

 Όσον αφορά τον έλεγχο που επενεργεί στο σύστημα, υπάρχουν ακόμα περισσότερες 

προσεγγίσεις. Τεχνικές προσαρμοστικού ελέγχου χρησιμοποιούνται συχνά για την 

αντιμετώπιση μη γραμμικών συστημάτων. Ακόμα χρησιμοποιείται η μέθοδος του sliding 

control, σύμφωνα με την οποία εφαρμόζεται ασυνεχής είσοδος με σκοπό την επιρροή της 

δυναμικής τους συστήματος ώστε αυτό να κάνει “slide” σε περιοχή που έχουμε φυσιολογική 

συμπεριφορά. Μια άλλη τεχνική που χρησιμοποιείται είναι η γραμμικοποίηση μέσω 

ανάδρασης, όπου οι μη γραμμικότητες του συστήματος καταργούνται τεχνητά ώστε το 

κλειστό σύστημα να είναι γραμμικό. Ο PID έλεγχος με ανατροφοδότηση κατάστασης είναι 

μια εξίσου συνήθης προσέγγιση σε πολλά μη γραμμικά συστήματα [2.2]. 

 

 

2.5. Συστήματα Euler – Lagrange 

 Υπάρχει μια κατηγορία συστημάτων που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μεγάλο 

μέρος των συστημάτων που απαντώνται στη φύση. Αυτά είναι τα συστήματα Euler – 

Lagrange, ή αλλιώς E-L. Η εξαγωγή των εξισώσεων βασίζεται στην παρατήρηση ότι τα 

φυσικά συστήματα τείνουν να λειτουργούν καταβάλλοντας την λιγότερη δυνατή προσπάθεια 

[2.10]. 

 Ορίζουμε καταρχάς τις έννοιες της γενικευμένης κινητικής και δυναμικής ενέργειας. 

Γενικευμένη δυναμική ενέργεια για ένα σύστημα που δεν αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον του 

(συντηρητικό) καλείται μια συνάρτηση V που ορίζεται εξ ολοκλήρου από τις συντεταγμένες 

θέσης του συστήματος. Γενικευμένη κινητική ενέργεια για ένα συντηρητικό σύστημα καλείται 

μια συνάρτηση Τ που ορίζεται εξ ολοκλήρου από τις συντεταγμένες θέσης και ρυθμού 

μεταβολής της θέσης του συστήματος. Lagrangian ενός συστήματος, είναι η συνάρτηση 
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L=T-V. Καλούμε τέλος L(t) την μεταβολή στο χρόνο της Lagrangian. Μπορούμε πλέον να 

διατυπώσουμε την αρχή του Hamilton, η οποία για συντηρητικά συστήματα δηλώνει ότι οι 

τροχιές που θα ακολουθήσει ένα σύστημα από την θέση Α στη θέση Β σε χρόνο από to ως tf 

είναι εκείνες για τις οποίες η μεταβολή του ολοκληρώματος της συνάρτησης 𝐿(𝑡) για το 

χρονικό αυτό διάστημα είναι μηδέν. Με τον τρόπο αυτό εκφράζεται η αρχή της λιγότερης 

δυνατής προσπάθειας [2.10]. 

 Η αρχή του Hamilton ικανοποιείται όταν ικανοποιούνται και οι εξισώσεις Euler – 

Lagrange. Έστω λοιπόν ότι οι γενικευμένες συντεταγμένες θέσης και ρυθμού μεταβολής της 

θέσης για ένα σύστημα είναι 𝑔𝑖 και �̇�𝑖, i = 1,2,… , N. Οι εξισώσεις Euler – Lagrange είναι: 

𝜕𝐿

𝜕𝑔𝑖
−

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝐿

𝜕�̇�𝑖
) = 0 

Εναλλακτικά, ορίζοντας την έννοια της γενικευμένης ορμής 𝑝𝑖 =
𝜕𝑇

𝜕�̇�𝑖
 προκύπτουν οι 

κανονικές εξισώσεις του Hamilton: 

𝑝�̇� = −
𝜕𝐻

𝜕𝑔𝑖
 

𝑔𝑖̇ =
𝜕𝐻

𝜕𝑝𝑖
 

όπου H η λεγόμενη Hamiltonian του συστήματος που ισούται με 𝛨 = 𝛵 + 𝑉 [2.10]. 

 Η εξίσωση E-L μπορεί όμως να γενικευτεί και για συστήματα μη συντηρητικά. 

Πρόκειται για τα συστήματα που έχουν αλληλοεπίδραση με το περιβάλλον μέσω διεγέρσεων 

από αυτό. Ορίζουμε στο σύνολο καρτεσιανών συντεταγμένων την επίδραση εξωτερικών 

δυνάμεων σε μία συντεταγμένη 𝑔𝑗 ως Fx
j, Fy

j και Fz
j αντίστοιχα. Οι γενικευμένες συνιστώσες 

της εξωτερικής διέγερσης δίνονται τότε από τον τύπο [2.10]: 

𝐺𝑖 = ∑(𝐹𝑥
𝑗 𝜕𝑥𝑗

𝜕𝑔𝑖
+ 𝐹𝑦

𝑗 𝜕𝑦𝑗

𝜕𝑔𝑖
+ 𝐹𝑧

𝑗 𝜕𝑧𝑗
𝜕𝑔𝑖

)

𝑝

𝑗=1

 

Τότε αποδεικνύεται ότι η εξίσωση E-L γίνεται [2.10]: 

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝐿

𝜕�̇�𝑖
) −

𝜕𝐿

𝜕𝑔𝑖
= 𝐺𝑖 

 Επιπλέον αποδεικνύεται ότι η εξίσωση E-L γενικεύεται και για πλήρως μη συντηρητικά 

συστήματα. Σε αυτά ισχύει επιπλέον ότι το σύστημα έχει απώλειες. Αποδεικνύεται[1.10] ότι η 

ενέργεια απωλειών είναι της μορφής 𝑄(�̇�1, �̇�2, … , �̇�𝑁 , 𝑡) και ορίζοντας επιπλέον ως συνάρτηση 

απωλειών D το ½ της συνάρτησης ισχύος των απωλειών, έχουμε την τελική μορφή 

περιγραφής των E-L συστημάτων, την εξίσωση Lagrange: 

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝑇

𝜕�̇�𝑖
) −

𝜕𝑇

𝜕𝑔𝑖
+

𝜕𝑉

𝜕𝑔𝑖
+

𝜕𝐷

𝜕�̇�𝑖
= 𝐺𝑖 
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Η εξίσωση Lagrange μπορεί να περιγράψει την δυναμική κατάσταση οποιουδήποτε E-L 

συστήματος [2.10]. 

 Γίνεται πλέον φανερό ότι τα E-L συστήματα μπορούν να απεικονίσουν ένα μεγάλο 

εύρος φυσικών συστημάτων. Από την εξίσωση Lagrange μπορεί να εξαχθεί για τα συστήματα 

αυτά ένα σύνολο διαφορικών εξισώσεων που τα περιγράφουν. Κατ’ επέκταση, η μετατροπή 

τους σε καταστατικές εξισώσεις μέσω ορισμού των 𝑔𝑖 και �̇�𝑖 ως καταστάσεις είναι κάτι 

τετριμμένο. Έτσι λοιπόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τεχνικές για περιγραφή 

των συστημάτων και στη συνέχεια μέσω της θεωρίας ελέγχου να μελετήσουμε τα συστήματα 

αυτά ως προς την ευστάθεια και να δημιουργήσουμε νόμους ελέγχου. Η διαδικασία αυτή είναι 

που θα ακολουθηθεί και στην παρούσα εργασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ AC/DC ΚΑΙ DC/AC 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ 
 

 

 

 

3.1. Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά Ισχύος 

 Η εξέλιξη των ΣΗΕ γενικότερα αλλά και η ανάπτυξη των Μικροδικτύων και της 

Διεσπαρμένης Παραγωγής ειδικότερα δεν θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί χωρίς την ανάπτυξη 

των Ηλεκτρονικών Στοιχείων Ισχύος και των διατάξεων που βασίζονται σε αυτά. Ηλεκτρονικά 

Ισχύος στερεάς κατάστασης ονομάζεται μία κλάση ηλεκτρονικών στοιχείων που έχουν την 

ικανότητα να διαχειρίζονται μεγαλύτερη ισχύ από τα κλασικά ηλεκτρονικά κυκλώματα και ο 

σκοπός τους είναι η επεξεργασία και ο έλεγχος της ηλεκτρικής ενέργειας [3.1]. 

 Η βασική αρχή λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Ισχύος (Η/Ι) σχετίζεται με τις ιδιότητες 

των ημιαγωγικών στοιχείων. Ημιαγωγοί είναι τα υλικά που έχουν ειδική αντίσταση ανάμεσα 

στους αγωγούς και τους μονωτές. Αποτελούνται από άτομα της IV ομάδας του περιοδικού 

πίνακα, με σημαντικότερο το πυρίτιο. Μια υποκατηγορία ημιαγωγών με μειωμένη 

καθαρότητα ονομάζονται εξωγενείς ημιαγωγοί. Αυτοί δημιουργούνται με αντικατάσταση 

ενός αριθμού ατόμων του κρυστάλλου με στοιχεία της ομάδας V ή III. Η διαδικασία αυτή 

λέγεται ντοπάρισμα και οδηγεί σε αύξηση της αγωγιμότητας του κρυστάλλου. Στην πρώτη 

περίπτωση δημιουργούνται οι λεγόμενοι ημιαγωγοί τύπου n (n-type), που έχουν πλεόνασμα 

ηλεκτρονίων, και στην δεύτερη οι ημιαγωγοί τύπου p (p-type), που έχουν έλλειψη 

ηλεκτρονίων (οπές). Η ένωση δύο τέτοιων στοιχείων ονομάζεται επαφή p-n και δημιουργεί 

εσωτερική διαφορά δυναμικού που διαχωρίζει τα ηλεκτρόνια από τις οπές. Η επαφή p-n 

αποτελεί το βασικό στοιχείο για την δημιουργία όλων των ηλεκτρονικών [3.3]. Είναι 

σημαντικό όμως να γίνει διαχωρισμός των ηλεκτρονικών ισχύος από τα κλασικά ηλεκτρονικά, 

καθώς η ικανότητα διαχείρισης μεγάλης ισχύος σχετίζεται με τροποποίηση στις αναλογίες των 

n και p, στο μέγεθος και στο επίπεδο ντοπαρίσματος των στοιχείων [3.1]. 
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Σχ. 3.1: I-V χαρακτηριστική επαφής pn[3.a] 

 Τα ηλεκτρονικά στοιχεία ισχύος ή διακόπτες ισχύος, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, 

με κριτήριο τον βαθμό ελεγξιμότητάς τους [3.1]. 

 Μη ελεγχόμενοι διακόπτες: Η αγωγή και η αποκοπή του ρεύματος ελέγχονται πλήρως 

από το κύκλωμα ισχύος [3.2]. 

 Ημιελεγχόμενοι Διακόπτες: Η αγωγή του ρεύματος έχει την δυνατότητα να ελέγχεται 

από εξωτερικά σήματα, η αποκοπή του ρεύματος όμως εξαρτάται από το κύκλωμα 

ισχύος [3.2]. 

 Πλήρως Ελεγχόμενοι Διακόπτες: Τόσο η αγωγή, όσο και η αποκοπή του ρεύματος 

ελέγχονται από εξωτερικές εντολές [3.2]. 

Ως προς τη δυνατότητα διαχείρισης τάσης ή ρεύματος, οι δύο τελευταίες κατηγορίες 

διακοπτών χωρίζονται στις εξής υποκατηγορίες: 

 Μονοκατευθυντικοί: Άγουν ρεύμα προς μόνο μία κατεύθυνση. Χωρίζονται σε 

μονοπολικούς και διπολικούς. Οι μονοπολικοί δεν έχουν μεγάλη αντοχή στην αντίθετης 

πολικότητας τάση και η εφαρμογή της οδηγεί σε αντίθετο ρεύμα, που είναι όμως 

καταστροφικό. Οι διπολικοί αντέχουν σχετικά μεγαλύτερη αντίθετη τάση [3.2]. 

 Με δυνατότητα αντιστροφής αγωγιμότητας:  Κατασκευάζονται όταν ένας 

μονοκατευθυντικός διακόπτης συνδέεται αντιπαράλληλα με μία δίοδο. Κατ’ αυτό τον 

τρόπο θεωρούνται σαν μονοπολικοί διακόπτες με τάση αντίστροφης αγωγής περίπου 

ίση με την πτώση τάσης μιας διόδου [3.2]. 

 Δικατευθυντικοί: Μπορούν να άγουν και να διακόπτουν ρεύμα και προς τις δύο 

κατευθύνσεις. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν πλήρως ελεγχόμενοι διακόπτες τέτοιου 

τύπου, οπότε η πρακτική υλοποίησή τους γίνεται με αντιπαράλληλη σύνδεση δύο 

διπολικών διακοπτών [3.2]. 

Οι σημαντικότεροι διακόπτες ισχύος είναι οι εξής: 

 Δίοδοι Ισχύος: Πρόκειται για το κυριότερο είδος μη ελεγχόμενων διακοπτών [3.2]. Η 

δίοδος αποτελείται από μία p-n επαφή και ακολουθεί την αντίστοιχη χαρακτηριστική. 

Όταν είναι ορθά πολωμένη, άγει ρεύμα με μικρή πτώση τάσης. Όταν είναι ανάστροφα 

πολωμένη με τάση που δεν ξεπερνά την breakdown voltage, διαρρέεται μόνο από ένα 

πολύ μικρό ρεύμα διαρροής. Κάποιες βελτιωμένες εκδόσεις της απλής διόδου 
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αποτελούν οι δίοδοι Schottky, οι δίοδοι ταχείας αποκατάστασης, οι δίοδοι συχνότητας 

δικτύου κ.α. [3.1] 

 Thyristor: Αποτελεί το κυριότερο είδος ημιελεγχόμενων διακοπτών. Κατασκευάζεται 

από τέσσερα επίπεδα ημιαγωγών (p-n-p-n) με μία πύλη [3.2]. Για να αρχίσει η αγωγή 

ρεύματος πρέπει να εφαρμοστεί ένας σύντομος θετικός παλμός (παλμός έναυσης) στην 

πύλη, ενώ ταυτόχρονα η συσκευή είναι θετικά πολωμένη. Έπειτα το θυρίστορ 

παραμένει στην κατάσταση αυτή ακόμα και με αφαίρεση του παλμού έναυσης. Για να 

σβήσει, πρέπει το ρεύμα του κυκλώματος ισχύος να τείνει να γίνει αρνητικό. Στην 

περιοχή αποκοπής ρέει μόνο ένα πολύ μικρό ρεύμα διαρροής. Διάφορες εκδόσεις των 

thyristor έχουν αναπτυχθεί, όπως phase-controlled thyristors, inverter-grade thyristors, 

light-activated thyristors κ.α. [3.1] 

 
Σχ. 3.2: I-V χαρακτηριστική του thyristor[3.b] 

 

 BJT Ισχύος: Τα BJT ισχύος είναι πλήρως ελεγχόμενοι διακόπτες [3.2]. 

Κατασκευάζονται με σύνδεση τριών επιπέδων, με συνηθέστερα τα n-p-n και 

σπανιότερα τα p-n-p. Αποτελούνται από τρεις ακροδέκτες, τον συλλέκτη, τη βάση και 

τον εκπομπό. Για να περάσουν σε κατάσταση αγωγής, πρέπει να εφαρμόζεται ένα 

επαρκώς μεγάλο ρεύμα βάσης το οποίο στην ενεργό περιοχή ορίζει με ένα κέρδος β το 

ρεύμα που θα διαρρέει το BJT. Για την επιστροφή σε κατάσταση αποκοπής, αρκεί ο 

μηδενισμός του ρεύματος βάσης. Επειδή όμως αυτή η τακτική έχει αργή απόκριση, σε 

μερικά είδη BJT εφαρμόζεται αντίθετο ρεύμα βάσης για ελεγχόμενο χρόνο και με 

ελεγχόμενο ρυθμό μεταβολής. Η σημαντικότερη παραλλαγή των BJT είναι τα 

Μονολιθικά Darlington [3.1]. 

 
Σχ. 3.3: I-V χαρακτηριστική του BJT ισχύος[3.c] 
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 MOSFET Ισχύος: Είναι πλήρως ελεγχόμενοι διακόπτες ισχύος [3.2]. Αποτελούνται από 

τρία επίπεδα όπως τα BJT αλλά με διαφορετική κατασκευή. Οι ακροδέκτες του 

ονομάζονται αντίστοιχα απαγωγός, πύλη και πηγή. Η κύρια διαφορά είναι ότι τα 

MOSFET ελέγχονται από την τάση πύλης – πηγής και όχι το ρεύμα. Όταν η τάση αυτή 

είναι επαρκώς υψηλή, το MOSFET περνάει σε αγωγιμότητα. Όταν είναι μικρότερη από 

μία τιμή κατωφλίου, βρίσκεται σε αποκοπή. Όταν είναι μεγάλη, το στοιχείο φτάνει στην 

ωμική περιοχή, όπου η τάση απαγωγού – πηγής είναι μικρή [3.1]. Τα MOSFET ισχύος 

έχουν σχετικά μικρές τάσεις και ρεύματα, αλλά γρήγορες μεταβάσεις. Γι’ αυτό 

προτιμώνται σε εφαρμογές με κύρια απαίτηση τη μεγάλη διακοπτική συχνότητα [3.2]. 

 
Σχ. 3.4: I-V χαρακτηριστική του MOSFET ισχύος[3.d] 

 GTO: Το GTO είναι αρκτικόλεξο του Gate Turn-off Thyristor και αποτελεί μια 

παραλλαγή του thyristor. Η διαδικασία έναυσης είναι ακριβώς η ίδια. Τα GTO όμως 

επιτρέπουν επιπλέον την σβέση του διακόπτη μέσω εφαρμογής ενός αρνητικού 

ρεύματος στην πύλη [3.1]. Για το λόγο αυτό ανήκουν στην κατηγορία των πλήρως 

ελεγχόμενων στοιχείων. Το ρεύμα αυτό όμως είναι αρκετά υψηλό, γεγονός που απαιτεί 

ακριβές σύστημα οδήγησης με υψηλές απώλειες [3.2]. 

 
Σχ. 3.5: I-V χαρακτηριστική του GTO[3.e] 

 IGBT: Πρόκειται για το πιο ραγδαία αναπτυσσόμενο είδος πλήρως ελεγχόμενου 

διακόπτη [3.2]. Η αρχή λειτουργίας του είναι ίδια με του MOSFET. Τα IGBT όμως 

συνδυάζουν θετικά χαρακτηριστικά τόσο από τα MOSFET όσο και από τα BJT. Είναι 

ταχύτερα σε σχέση με τα BJT, αλλά πιο αργά από τα MOSFET. Οι απώλειες στην 
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κατάσταση αγωγιμότητας είναι πολύ μικρότερες από του MOSFET και περίπου ίδιες 

με του BJT. Τα ρεύματα που μπορεί να διαχειριστεί είναι μεγαλύτερα από το MOSFET, 

αλλά μικρότερα από του BJT. Οι τάσεις που μπορεί να διαχειριστεί όμως είναι 

μεγαλύτερες και από τα δύο [3.1]. Αυτός ο συνδυασμός χαρακτηριστικών τα κάνει 

ιδανικά για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών στα ΣΗΕ [3.2]. 

 
Σχ. 3.6: I-V χαρακτηριστική του IGBT[3.f] 

 Η χρήση των παραπάνω στοιχείων σε διάφορες τοπολογίες με σκοπό την μετατροπή 

ενέργειας οδηγεί στην δημιουργία των ηλεκτρονικών διατάξεων ισχύος. Αυτές διαχωρίζονται 

σε τέσσερις κατηγορίες με βάση το είδος μετατροπής ισχύος [3.1]: 

- Μετατροπείς εναλλασσόμενου ρεύματος σε συνεχές ή ανορθωτές (AC/DC) 

- Μετατροπείς συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο ή αντιστροφείς (DC/AC) 

- Μετατροπείς συνεχούς ρεύματος σε συνεχές (DC/DC) 

- Μετατροπείς εναλλασσόμενου ρεύματος σε εναλλασσόμενο (AC/AC) 

Με βάση τον τρόπο μετάβασης των ηλεκτρικών στοιχείων, οι μετατροπείς χωρίζονται σε: 

- Μετατροπείς με φυσική μετάβαση: Η διαδικασία μετάβασης ελέγχεται από το κύκλωμα 

ισχύος [3.2]. 

- Μετατροπείς με εξαναγκασμένη μετάβαση: Η διαδικασία μετάβασης ελέγχεται πλήρως 

από εξωτερικό κύκλωμα. Αυτό συνεπάγεται είτε πλήρως ελεγχόμενους διακόπτες 

ισχύος, είτε ενσωμάτωση τεχνικών που επιτρέπουν την εξωτερική επέμβαση για τη 

σβέση των Η/Ι στο κύκλωμα [3.2]. 

- Μετατροπείς συντονισμού: Οι ελεγχόμενοι διακόπτες ανοίγουν ή κλείνουν όταν το 

ρεύμα ή η τάση μηδενίζεται [3.1]. 

  

 Μια τελευταία εισαγωγική έννοια είναι ο ιδανικός διακόπτης. Οι ιδιότητές του είναι ότι 

δεν έχει πτώση τάσης κατά την αγωγή, δεν έχει ρεύματα διαρροής κατά την αποκοπή, η 

μετάβαση γίνεται στιγμιαία και ότι η ισχύς για την διέγερση των διακοπτών είναι μηδέν. Η 

προσέγγιση αυτή απλοποιεί την ανάλυση των μετατροπέων χωρίς να δημιουργεί μεγάλες 

αποκλίσεις από την πραγματικότητα. Για τον λόγο αυτό, όλα τα Η/Ι που αναλύονται από αυτό 

το σημείο και έπειτα θα θεωρούνται ιδανικά [3.1]. 
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3.2. Η χρησιμότητα των Ηλεκτρονικών Ισχύος 

 Τα ηλεκτρονικά ισχύος έφεραν επανάσταση στα ΣΗΕ και βρήκαν αμέτρητες 

εφαρμογές. Λίγες μόνο από αυτές είναι ο έλεγχος ηλεκτρικών μηχανών, η μεταφορά ρεύματος 

υπό συνεχή τάση (HVDC), η μετατροπή της τάσης από συνεχή σε εναλλασσόμενη και 

αντίστροφα, αλλά και πολλές ακόμα application-specific χρήσεις [3.1]. Από όλο αυτό το εύρος 

εφαρμογών όμως που εκτείνεται από την παραγωγή μέχρι την χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής 

ενέργειας, αξίζει να αναφερθούμε σε δύο αξιόλογες περιπτώσεις που έκαναν πραγματικότητα 

την έννοια της διεσπαρμένης παραγωγής και των μικροδικτύων [3.2]. 

 

3.2.1. FACTS και FDS 

 Μια από αυτές τις εφαρμογές, είναι τα FACTS και τα FDS [3.4]. FACTS ή Flexible AC 

Transmission Systems καλούνται τα δίκτυα μεταφοράς εναλλασσόμενου ρεύματος που 

ενσωματώνουν ηλεκτρονικούς και στατικούς ελεγκτές με σκοπό την αύξηση της 

ελεγξιμότητας και της ικανότητας μεταφοράς ισχύος [3.5]. Σε αντιστοιχία, FDS ή Flexible 

Distribution System είναι το σύστημα διανομής που, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικούς 

ελεγκτές, αυξάνει την ελεγξιμότητα, την απόδοση και γενικότερα την αξιοπιστία του [3.6]. 

Υπάρχουν πολλοί τύποι συσκευών με πολλές διαφορετικές χρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί 

αυτό το αποτέλεσμα. Παρακάτω αναλύονται οι σημαντικότερες από αυτές τις διατάξεις, και 

ειδικότερα εκείνες που διατίθενται σε εμπορικό επίπεδο, δηλαδή χρησιμοποιούνται ευρέως 

στην πράξη [3.5]. 

 Η πρώτη σημαντική διάταξη  είναι ο Static VAR Compensator ή SVC. Όπως φανερώνει 

και το όνομά του, είναι στατική συσκευή, δηλαδή δεν αποτελείται από στρεφόμενα μέρη. 

Συγκεκριμένα, οι SVCs αποτελούνται από εγκάρσιους πυκνωτές και πηνία ελεγχόμενα από 

θυρίστορ. Ανήκουν στην κατηγορία συσκευών shunt compensators, δηλαδή συνδέονται 

παράλληλα με τη γραμμή μεταφοράς ή το φορτίο. Πρωταρχικός τους σκοπός είναι να 

παρέχουν ταχείας δράσης αλλαγές στην άεργο ισχύ προκειμένου να πετυχαίνουν 

αντιστάθμιση ισχύος. Αφετέρου οι SVCs μέσω του ελέγχου για την άεργο ισχύ, προσφέρουν 

επιπλέον λειτουργίες. Αυτές είναι η διατήρηση της τάσης σε διαταραχές τόσο του φορτίου 

όσο και της γραμμής μεταφοράς, η μείωση των διακυμάνσεων της τάσης σε μεταβατικά 

φαινόμενα, ο περιορισμός των υπερτάσεων και τελικά η αύξηση του ορίου ευστάθειας του 

συστήματος. Οι SVCs υπερτερούν της τεχνολογίας των σύγχρονων αντισταθμιστών καθώς 

είναι φθηνότεροι, έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα, μικρότερο κόστος συντήρησης, 

συγκριτικά λιγότερες απώλειες και ταχύτερες αποκρίσεις [3.4]. 

 Το σχηματικό διάγραμμα ενός SVC φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Ο SVC 

αποτελείται από δύο επιμέρους στοιχεία που ανήκουν στην οικογένεια των FACTS, τον TCR 

και τον TSC. Επίσης αποτελείται από αρμονικά φίλτρα και από πυκνωτές ή πηνία μηχανικά 

ενεργοποιούμενα από διακόπτη ισχύος. Για τη σύνδεσή του με το δίκτυο, χρησιμοποιείται 

μετασχηματιστής [3.4]. Ο σκοπός των TCR, TSC, είναι να μεταβάλλουν την άεργο ισχύ που 

δίνει ο SVC είτε αυξάνοντάς την (TSC) είτε μειώνοντάς της (TCR). Τα αρμονικά φίλτρα έχουν 

ως σκοπό την εξομάλυνση της κυματομορφής της τάσης. Τα μηχανικά ελεγχόμενα πηνία ή 

πυκνωτές, που πολλές φορές παραλείπονται, είναι απλώς μια τεχνική μείωσης του κόστους 
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του SVC. Ενσωματώνουν την κλασική τεχνική στατικών αντισταθμιστών και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τις αργές μεταβολές του φορτίου στη διάρκεια της μέρας, όπου δεν 

χρειάζεται η γρήγορη απόκριση [3.8]. 

 
Σχ. 3.7: Static VAR Compensator[3.g] 

Ο SVC έχει ένα βασικό μειονέκτημα. Η άεργος ισχύς που αποδίδει εξαρτάται άμεσα από την 

τάση του δικτύου μέσω της σχέσης 
𝑉𝛿𝜄𝜅𝜏ύ𝜊𝜐

2

𝛧
, όπου Ζ η συνολική μιγαδική του αντίσταση. 

Συνεπώς, σε περιπτώσεις βύθισης της τάσης, ο SVC δεν μπορεί να παρέχει αρκετή ισχύ, 

καθώς η μικρή Vδικτύου δεν επιτρέπει ικανοποιητική παραγωγή αέργου ισχύος ακόμα και για 

βελτιστοποίηση του Z. [3.6]. 

 Δύο ακόμα σημαντικές διατάξεις των FACTS είναι ο Thyristor-switched Series 

Capacitor (TSSC) και ο Thyristor-controlled Series Capacitor (TCSC). Είναι στατικές 

συσκευές και ανήκουν στην κατηγορία series compensators, δηλαδή συνδέονται σε σειρά με 

τα υπό έλεγχο στοιχεία. Και οι δύο αποτελούνται από έναν πυκνωτή που συνδέεται σε σειρά 

με τη γραμμή μεταφοράς και παράλληλα σε αυτόν βρίσκεται πηνίο ελεγχόμενο από 

αντιπαράλληλα θυρίστορ με σκοπό τον έλεγχο της χωρητικότητας της διάταξης. Η βασική 

τους διαφορά είναι στον τρόπο που αυτό πραγματοποιείται. Ο μεν TSSC πραγματοποιεί 

διακοπτικές αλλαγές, προσφέροντας βηματικό έλεγχο του πηνίου σε διακριτά βήματα, ο δε 

TCSC προσφέρει ελεγχόμενες αλλαγές, γεγονός που οδηγεί σε ομαλά μεταβαλλόμενες τιμές 

της χωρητικότητας [3.5]. Σκοπός των συσκευών αυτών είναι η ρύθμιση του επιπέδου 

φόρτισης της γραμμής μεταφοράς, η βελτίωση της απόσβεση των ταλαντώσεων και η 

ελάττωση του ρεύματος βραχυκύκλωσης [3.6]. 

 
Σχ. 3.8: TCSC/TSSC[3.h] 



42 

 

 Τελευταία σημαντική διάταξη είναι ο Static Synchronous Compensator (SSC ή 

STATCOM) και αποτελεί βελτίωση του SVC [3.6]. Ένας σύγχρονος στατικός αντισταθμιστής 

είναι μια διάταξη που συνδέεται παράλληλα με τη γραμμή μεταφοράς και του οποίου το 

χωρητικό ή επαγωγικό ρεύμα μπορεί να ελεγχθεί ανεξάρτητα της τάσεως του AC συστήματος 

[3.5]. Κάποια από τα πλεονεκτήματα του STATCOM έναντι του SVC είναι ότι βελτιώνει το 

πρόβλημα τροφοδοσίας με άεργο ισχύ κατά την πτώση τάσης, έχει γρηγορότερη απόκριση και 

μπορεί να δεχτεί υπερφόρτιση σε μεγαλύτερη περιοχή λειτουργίας [3.6]. Η αρχή λειτουργίας 

του STATCOM είναι παρόμοια με αυτή του μετατροπέα τάσης. Η AC πλευρά συνδέεται μέσω 

μετασχηματιστή στο δίκτυο και η DC πλευρά έχει έναν πυκνωτή αποθήκευσης ενέργειας. Η 

σύνδεση γίνεται μέσω αντιστροφέα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ανεξαρτητοποίηση 

πυκνωτών και δικτύου, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ελευθερία στον έλεγχο αέργου ισχύος, 

γεγονός που οδηγεί στα πλεονεκτήματα που προαναφέρθηκαν [1.24]. 

 
Σχ. 3.9: STATCOM[3.i] 

 Η χρήση όλων αυτών των στοιχείων σε επίπεδο μικροδικτύου έχει διπλή εφαρμογή. 

Αφενός, τα FACTS μπορούν να συνδέονται στις διασυνδετικές γραμμές μεταφοράς ενός 

μικροδικτύου με το υπόλοιπο ΣΗΕ. Η ενσωμάτωση αυτή αυξάνει την ανεξαρτησία του από 

το υπόλοιπο δίκτυο, καθώς η τροφοδοσία του με άεργο ισχύ μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την 

μεταφορά της από κάποιον απομακρυσμένο παραγωγό, ενώ συμβάλλουν και στην ευστάθεια. 

Αφετέρου, οι τεχνικές των FACTS μπορούν να ενσωματωθούν στα FDS. Με αυτό τον τρόπο, 

μικρότερης ισχύος διατάξεις χρησιμοποιούνται σε επίπεδο διανομής. Αυτές μπορούν να 

ικανοποιούν τις ανάγκες για άεργο ισχύ και βελτίωση της τάσης σε επίπεδο καταναλωτών, ή 

να συνδυάζονται με μικροπαραγωγές. 

 

3.2.2. Διασύνδεση ΑΠΕ και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας 

 Η δεύτερη και σημαντικότερη εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Ισχύος στη Διεσπαρμένη 

Παραγωγή, αφορά τη διασύνδεση των συστημάτων ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας με το 

υπόλοιπο δίκτυο. Δεν είναι απαραίτητο ότι χρειάζεται πάντα η διασύνδεση αυτή. Προκειμένου 

όμως να επιτύχουμε μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ και ενσωμάτωση συσκευών αποθήκευσης, που 

είναι και ένας από τους σκοπούς των μικροδικτύων και της διεσπαρμένης παραγωγής, δεν 

μπορούμε παρά να κάνουμε χρήση των ηλεκτρονικών διατάξεων ισχύος σε κάθε μελλοντική 

εφαρμογή. 
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Φωτοβολταϊκά 

 Ένας από τους λόγους για την χρήση Η/Ι σε φωτοβολταϊκά είναι η δυνατότητα ελέγχου 

που προσφέρουν στην παραγόμενη ισχύ. Ως γνωστόν, η ηλιοφάνεια δεν είναι σταθερή μέσα 

στη διάρκεια της μέρας. Επιπλέον, η χαρακτηριστική λειτουργίας των φωτοβολταϊκών έχει 

ένα σημείο μέγιστης ισχύος. Συνήθως, θέλουμε τα συστήματα να λειτουργούν κοντά στο 

σημείο αυτό. Μέσω διατάξεων Η/Ι που ελέγχουν και ρυθμίζουν κατάλληλα το ρεύμα και την 

τάση της συστοιχίας μπορούμε να επιτύχουμε αυτό τον έλεγχο [3.1]. 

 Μια ακόμα σημαντική χρήση των διατάξεων Η/Ι είναι η σύνδεση με το δίκτυο. 

Υπάρχουν πολλές τοπολογίες για την πραγματοποίηση της σύνδεσης, όμως μια συνήθης 

πρακτική είναι η μετατροπή του ρεύματος και της τάσης σε εναλλασσόμενη σε δύο στάδια. 

Αυτό σημαίνει μετατροπή DC→AC→DC→AC. Το πρώτο στάδιο μετατρέπει την συνεχή 

τάση της συστοιχίας σε εναλλασσόμενη με ελεγχόμενο DC/AC μετατροπέα. Είναι υπεύθυνο 

και για τον εντοπισμό του σημείου μέγιστης ισχύος στην DC πλευρά. Το δεύτερο στάδιο είναι 

AC/DC μετατροπέας με φυσική μετάβαση. Κύριος σκοπός του είναι η απομόνωση του 

δικτύου από το φ/β και η απαγόρευση του δικτύου να επιστρέψει ισχύ στην συστοιχία. Ο 

τελικός DC/AC μετατροπέας έχει ως βασικό στόχο την σωστή διεπαφή με το δίκτυο [3.1]. 

 Για τη διεπαφή αυτή, πρέπει να ικανοποιούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μία από 

αυτές είναι ότι τα φ/β δεν επιτρέπεται να ανταλλάσσουν άεργο ισχύ με το δίκτυο. Αυτό 

σημαίνει ότι η ισχύς του φ/β εισέρχεται στο δίκτυο κατά το δυνατόν ως πραγματική ισχύς. Για 

να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητη η ικανότητα ρύθμισης του μέτρου και της φασικής 

γωνίας της τάσης εξόδου του φ/β. Επίσης, η συχνότητα δικτύου και φ/β πρέπει να είναι ίδιες. 

Τέλος, υπάρχουν και άλλες συνθήκες που πρέπει να πληρούν τα φ/β για να συνδεθούν στο 

δίκτυο, όμως σε αυτό το σημείο δεν χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης [3.1]. 

 

Ανεμογεννήτριες και Μικρά Υδροηλεκτρικά 

 Η ισχύς στα μικρά υδροηλεκτρικά  και στις ανεμογεννήτριες είναι μη προβλέψιμη και 

εξαρτάται από την ροή του νερού ή του αέρα αντίστοιχα. Επίσης, είναι απαραίτητη η 

παραγωγή ισχύος στο βέλτιστο σημείο λειτουργίας των συστημάτων. Η απευθείας σύνδεση 

αυτών των πηγών στο δίκτυο μέσω του παραδοσιακού ελέγχου ασύγχρονων μηχανών μπορεί 

να γίνει, τα όρια λειτουργίας όμως είναι μικρά. Είναι απαραίτητη συνεπώς η χρήση διατάξεων 

Η/Ι. Μία από τις πολλές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό είναι οι λεγόμενοι 

AC/DC/AC μετατροπείς. Η εναλλασσόμενη έξοδος της γεννήτριας μετατρέπεται πρώτα σε 

συνεχή. Αυτό επιτρέπει στην πλευρά της γεννήτριας να λειτουργεί στο βέλτιστο σημείο 

(μέγιστη απόδοση) χωρίς να επηρεάζεται από το δίκτυο. Έπειτα, η συνεχής αυτή τάση 

μετατρέπεται σε εναλλασσόμενη που ακολουθεί τα χαρακτηριστικά του δικτύου. Οι 

προϋποθέσεις για σύνδεση στο δίκτυο είναι αντίστοιχες με τα φωτοβολταϊκά. Η μόνη διαφορά 

είναι ότι σε αυτά τα συστήματα, επιτρέπεται – και πολλές φορές επιβάλλεται – η ανταλλαγή 

αέργου ισχύος. Αυτό σίγουρα απαιτεί από τον DC/AC μετατροπέα τον πλήρη έλεγχο σε μέτρο, 

συχνότητα και φασική γωνία της παραγόμενης τάσης και συσχέτισή της με το δίκτυο [3.1]. 
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Συσσωρευτές 

 Η σύνδεση συσσωρευτών στο δίκτυο επιβάλλει την χρήση τουλάχιστον DC/AC 

μετατροπέα λόγω της συνεχούς τάσης τους. Ένας τέτοιος μετατροπέας με εξαναγκασμένη 

μετάβαση είναι η συνηθέστερη επιλογή. Μια βασική διαφορά από τα φ/β είναι ότι η 

ανταλλαγή ενέργειας είναι δύο δρόμων, με τους συσσωρευτές να μπορούν όχι μόνο να 

αποδώσουν ενέργεια, αλλά και να δεχτούν, αφού είναι εξ ορισμού στοιχεία αποθήκευσης. Με 

αυτό τον τρόπο η DC πλευρά έχει στόχο την διατήρηση της τάσης στα επίπεδα φόρτισης που 

χρειάζεται ο συσσωρευτής. Η AC πλευρά επιτυγχάνει την σύνδεση με το δίκτυο, με τις ίδιες 

ακριβώς προϋποθέσεις, όπως και τα φ/β [3.1]. 

 

 

3.3. Μαθηματική αναπαράσταση των ηλεκτρικών συστημάτων 

 Η μαθηματική αναπαράσταση των ηλεκτρικών συστημάτων, αφορά κυρίως το 

εναλλασσόμενο κομμάτι  του δικτύου. Αυτό συμβαίνει γιατί η συνεχής τάση, όταν δεν είναι 

μεταβαλλόμενη, εκφράζεται με μία πραγματική σταθερά. Από την άλλη, ακόμα και για 

σταθερή συχνότητα και πλάτος, η εναλλασσόμενη τάση χρειάζεται για την περιγραφή της μία 

εξίσωση για μονοφασικό σύστημα και τρεις για τριφασικό. Αντίστοιχα ισχύουν και για τα 

ρεύματα. Κάνοντας κάποιες παραδοχές, μπορούμε να απλοποιήσουμε την αναπαράσταση 

αυτή με διάφορες μεθόδους. 

 

3.3.1. Φάσορες 

 Ας θεωρήσουμε καταρχήν ένα συμμετρικό τριφασικό σύστημα θετικής ακολουθίας με 

σταθερή συχνότητα. Αυτό αναπαρίσταται από τις παρακάτω εξισώσεις: 

𝑓𝑎(𝑡) = 𝑓𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜃) 

𝑓𝑏(𝑡) = 𝑓𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜃 −
2𝜋

3
) 

𝑓𝑐(𝑡) = 𝑓𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜃 +
2𝜋

3
) 

όπου f το πλάτος της τάσης, του ρεύματος ή άλλων τριφασικών ποσοτήτων, ω η γωνιακή 

συχνότητα και θ η αρχική φάση. Ορίζοντας μια συνάρτηση στο διανυσματικό χώρο από τις 

παραπάνω συναρτήσεις, έχουμε: 

�⃗�(𝑡) =
2

3
[𝑒𝑗0𝑓𝑎(𝑡) + 𝑒𝑗

2𝜋

3 𝑓𝑏(𝑡) + 𝑒−𝑗
2𝜋

3 𝑓𝑐(𝑡)] = 𝑓𝑒𝑗(𝜔𝑡+𝜃) [3.2] 

Με βάση αυτό τον ορισμό, το τριφασικό σύστημα που περιγράψαμε μπορεί πλέον να 

αναπαρασταθεί σαν τρεις μιγαδικοί αριθμοί που στρέφονται με γωνιακή ταχύτητα ω, δηλαδή 

με τρεις φάσορες, οι οποίοι είναι οι 𝐹𝑎 = 𝑓∠𝜃, 𝐹𝑏 = 𝑓∠(𝜃 −
2𝜋

3
), 𝐹𝑐 = 𝑓∠(𝜃 +

2𝜋

3
) [3.7]. 



45 

 

 Στην γενική του μορφή, ο φάσορας μπορεί να ενσωματώσει και τριφασικές εξισώσεις 

με μεταβαλλόμενο πλάτος και συχνότητα. Οι εξισώσεις αυτές είναι [3.2]: 

𝑓𝑎(𝑡) = 𝑓(𝑡)𝑐𝑜𝑠[𝜃(𝑡)] 

𝑓𝑏(𝑡) = 𝑓(𝑡)𝑐𝑜𝑠[𝜃(𝑡) −
2𝜋

3
] 

𝑓𝑐(𝑡) = 𝑓(𝑡)𝑐𝑜𝑠[𝜃(𝑡) +
2𝜋

3
] 

όπου f(t) η συνάρτηση μεταβολής του πλάτους και 𝜃(𝑡) = 𝜃 + ∫ 𝜔(𝜏)𝑑𝜏
𝜏

0
. Τότε ο φάσορας 

αποκτά την γενική μορφή �⃗� = 𝑓(𝑡)∠𝜃(𝑡) ή �⃗� = 𝑓(𝑡)𝑒𝑗𝜃(𝑡) και λέγεται διανυσματικός 

φάσορας. Αυτός ο μετασχηματισμός όμως δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα στην ανάλυση 

των συστημάτων [3.2]. 

 Και στις δύο περιπτώσεις, η επιστροφή στις αρχικές εξισώσεις (αντίστροφος 

μετασχηματισμός) γίνεται με τις σχέσεις [3.2]: 

𝑓𝑎(𝑡) = 𝑅𝑒𝑎𝑙(�⃗�) 

𝑓𝑏(𝑡) = 𝑅𝑒𝑎𝑙(�⃗�𝑒−𝑗
2𝜋
3 ) 

𝑓𝑐(𝑡) = 𝑅𝑒𝑎𝑙(�⃗�𝑒𝑗
2𝜋
3 ) 

 Γενικά οι φάσορες αποτελούν μια απλοποιημένη μορφή αναπαράστασης των 

τριφασικών συστημάτων αλλά για εφαρμογές κυρίως στην μόνιμη κατάσταση [3.7]. 

 

3.3.2. Μετασχηματισμός αβ 

 Ξεκινώντας, θα περιγράψουμε έναν απλό μετασχηματισμό, τον μετασχηματισμό αβ. 

Έστω λοιπόν η περιγραφή ενός συμμετρικού τριφασικού συστήματος μέσω του διανύσματος 

�⃗�(𝑡) = 𝑓(𝑡)𝑒𝑗𝜃(𝑡). Η περιγραφή του σε καρτεσιανές συντεταγμένες οδηγεί στη συνάρτηση 

�⃗�(𝑡) = 𝑓(𝑡) cos[𝜃(𝑡)] + 𝑗𝑓(𝑡)sin [θ(𝑡)] = 𝑓𝛼(𝑡) + 𝑗𝑓𝛽(𝑡). Οι συναρτήσεις fα και fβ 

καλούνται α-άξονας και β-άξονας και υπάρχει απευθείας μετασχηματισμός των τριφασικών 

συναρτήσεων σε αυτές [3.2]. Συγκεκριμένα, ο μετασχηματισμός είναι της μορφής: 

[
𝑓𝛼(𝑡)

𝑓𝛽(𝑡)
] = 𝑇𝑎𝑏𝑐→𝛼𝛽 [

𝑓𝑎(𝑡)
𝑓𝑏(𝑡)
𝑓𝑐(𝑡)

] 

όπου 𝑇𝑎𝑏𝑐→𝛼𝛽 =
2

3
[
1 −

1

2
−

1

2

0
√3

2
−

√3

2

] ο πίνακας μετασχηματισμού abc→αβ 

με 𝑇𝛼𝛽→𝑎𝑏𝑐 =
3

2
𝑇𝑎𝑏𝑐→𝛼𝛽

𝑇  τον πίνακα αντίστροφου μετασχηματισμού αβ→abc [3.2]. 
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 Το σύστημα αναφοράς αβ λέγεται και σταθερό σύστημα αναφοράς και ο άξονας α είναι 

μόνιμα ευθυγραμμισμένος με τον άξονα a του τριφασικού συστήματος. Το βασικό του 

μειονέκτημα είναι ότι ακολουθεί κι αυτός ημιτονοειδή μεγέθη, όμως έχει το πλεονέκτημα ότι 

μειώνει τις μεταβλητές από τρεις (a,b,c) σε δύο (α,β) [3.2]. 

 

3.3.3. Μετασχηματισμός dq 

 Στη συνέχεια περνάμε στον μετασχηματισμό dq. Για τον διανυσματικό φάσορα �⃗�(𝑡), ο 

μετασχηματισμός από το αβ στο dq σύστημα αναφοράς ορίζεται από τη σχέση [3.2]: 

𝑓𝑑 + 𝑗𝑓𝑞 = (𝑓𝛼 + 𝑗𝑓𝛽)𝑒−𝑗 (𝑡) 

και ο αντίστροφος μετασχηματισμός (dq→αβ) από τη σχέση: 

𝑓𝛼 + 𝑗𝑓𝛽 = (𝑓𝑑 + 𝑗𝑓𝑞)𝑒
−𝑗 (𝑡) 

 Αποδεικνύεται ότι οι παραπάνω εξισώσεις οδηγούν στην γενική μορφή του 

μετασχηματισμού dq των τριφασικών συστημάτων που είναι: 

[
𝑓𝑑(𝑡)

𝑓𝑞(𝑡)
] = 𝑇𝑎𝑏𝑐→𝑑𝑞 [

𝑓𝑎(𝑡)
𝑓𝑏(𝑡)
𝑓𝑐(𝑡)

] 

όπου 𝑇𝑎𝑏𝑐→𝑑𝑞 =
2

3
[
cos[휀(𝑡)] cos[휀(𝑡) −

2𝜋

3
] cos[휀(𝑡) +

2𝜋

3
]

𝑠𝑖𝑛[휀(𝑡)] sin[휀(𝑡) −
2𝜋

3
] sin[휀(𝑡) +

2𝜋

3
]
] ο πίνακας μετασχηματισμού 

abc→dq με 𝑇𝑑𝑞→𝑎𝑏𝑐 =
3

2
𝑇𝑎𝑏𝑐→𝑑𝑞

𝑇  τον πίνακα αντίστροφου μετασχηματισμού dq→abc. 

 Το σύστημα dq λέγεται και στρεφόμενο σύστημα αναφοράς. Η γενικότητα αυτού του 

ορισμού εξασφαλίζει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια πληθώρα μετασχηματισμών ε(t) για 

την δημιουργία των αξόνων d και q. Οι μετασχηματισμοί επιλέγονται ανάλογα με την 

εφαρμογή. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται διάφορες παραλλαγές του μετασχηματισμού 

dq, που περιλαμβάνουν την ανταλλαγή των σειρών του πίνακα μετασχηματισμού, τον 

πολλαπλασιασμό της δεύτερης σειράς με -1, την αλλαγή της σταθεράς 
2

3
 με √

2

3
, κ.α. [3.9] Μια 

συνήθης επιλογή για τον μετασχηματισμό είναι ε(t)=ωt, όπου το ω είναι η γωνιακή συχνότητα 

του συστήματος. Τότε οι ποσότητες d, q είναι σταθερές για σταθερό πλάτος. Ακόμα, για ε(t)=0 

προκύπτει το αβ σύστημα αναφοράς, γεγονός που φανερώνει και γιατί ονομάστηκε σταθερό. 

 Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του στρεφόμενου συστήματος αναφοράς είναι ότι στην 

μόνιμη κατάσταση περιγράφει το σύστημα με δύο πραγματικές σταθερές d και q, ότι μπορεί 

να χρησιμοποιήσει PID ελεγκτές και ότι μετατρέπει σε σταθερές χρονικά μεταβαλλόμενα 

στοιχεία (πχ επαγωγές ηλεκτρικών μηχανών) [3.2]. 
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3.3.4. Μετασχηματισμός Park 

 Η τελική εκμετάλλευση όλων των προηγούμενων μετασχηματισμών γίνεται με τον 

μετασχηματισμό Park. Μετατρέπει τις abc συνιστώσες στο dq σύστημα συντεταγμένων. 

Επιπλέον, εισάγει μια μηδενική συνιστώσα (f0) η οποία χρησιμοποιείται για να αποτυπώσει 

τις ασυμμετρίες στο δίκτυο. Φυσικά, για συμμετρικό σύστημα, f0=0 και υπάρχουν μόνο οι d-

q άξονες. Επίσης, όπως και με τον μετασχηματισμό dq, έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε 

σταθερό σύστημα συντεταγμένων (αβ0) αν αυτό κριθεί χρήσιμο. Ο μετασχηματισμός αυτός 

συνεπώς έχει όλα τα πλεονεκτήματα των προηγούμενων, συν ότι μπορεί να χειρίζεται 

ασύμμετρη φόρτιση του δικτύου αν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

 Ο ορισμός του μετασχηματισμού Park διαφέρει στην βιβλιογραφία. Ο ορισμός που θα 

παρουσιάσουμε βασίζεται στο [3.10] και είναι αυτός που θα χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση 

των συστημάτων. Ο ορισμός αυτός αφορά συστήματα θετικής ακολουθίας και είναι ο εξής: 

[

𝑓𝑑(𝑡)

𝑓𝑞(𝑡)

𝑓0(𝑡)

] = 𝑃 [

𝑓𝑎(𝑡)
𝑓𝑏(𝑡)
𝑓𝑐(𝑡)

] 

όπου 𝑃 =
2

3

[
 
 
 
 cos𝜃 cos (𝜃 −

2𝜋

3
) cos (𝜃 +

2𝜋

3
)

sin𝜃 sin (𝜃 −
2𝜋

3
) sin (𝜃 +

2𝜋

3
)

1

2

1

2

1

2 ]
 
 
 
 

 

και 

[

𝑓𝑎(𝑡)
𝑓𝑏(𝑡)
𝑓𝑐(𝑡)

] = 𝑃−1 [

𝑓𝑑(𝑡)

𝑓𝑞(𝑡)

𝑓0(𝑡)

] 

όπου 𝑃−1 = [

cosθ sin𝜃 1

cos (𝜃 −
2𝜋

3
) sin (𝜃 −

2𝜋

3
) 1

cos (𝜃 +
2𝜋

3
) sin (𝜃 +

2𝜋

3
) 1

] 

 Στις εξισώσεις αυτές, θ=θ(t) και μπορεί να έχει όποια συνάρτηση επιθυμούμε. 

Συνηθέστερες είναι οι θ=0, θ=ωt όπου το ω είναι η συχνότητα του δικτύου, και 𝜃(𝑡) = 𝜃0 +

∫ 𝜔(𝜏)𝑑𝜏
𝜏

0
 όπου ω μεταβαλλόμενο και δίνεται από εξωτερικό ελεγκτή. 

 

 

3.4. AC/DC και DC/AC μετατροπείς 

 Οι AC/DC και οι DC/AC μετατροπείς είναι ηλεκτρονικές διατάξεις ισχύος με σκοπό 

την διεπαφή ενός συνεχούς με ένα εναλλασσόμενο ηλεκτρικό σύστημα. Οι DC/AC 

μετατροπείς μπορούν να διαχωριστούν με κριτήριο τις κυματομορφές στην DC πλευρά. Ο 

πρώτος τύπος είναι ο μετατροπέας ρεύματος (CSC) και αποτελείται από πηγή ρεύματος 

σταθερής φοράς στην DC πλευρά. Ο δεύτερος τύπος είναι ο μετατροπέας τάσης (VSC) που 
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στην DC πλευρά έχει πηγή τάσης σταθερής πολικότητας. Στην περίπτωση μάλιστα που οι 

διακόπτες δεν είναι μονοκατευθυντικοί, η ροή ισχύος καθορίζεται από την πολικότητα της 

τάσης στους CSC και από την φορά του ρεύματος στους VSC. Τότε, οι μετατροπείς DC/AC 

και AC/DC ταυτίζονται. Επιπλέον, στην περίπτωση που ασχολούμαστε με μετατροπείς 

εξαναγκασμένης μετάβασης, το CSC μοντέλο απαιτεί δικατευθυντικούς διακόπτες, ενώ το 

VSC μοντέλο μπορεί να λειτουργήσει και με διακόπτες αντιστροφής αγωγιμότητας. Η μικρή 

διακοπτική συχνότητα του πρώτου είδους διακοπτών, κάνει τους CSC ιδανικούς μόνο για 

εφαρμογές πολύ μεγάλης ισχύος, ενώ η ευρεία διαθεσιμότητα του δεύτερου είδους κάνει τους 

VSC το κυρίαρχο μοντέλο για τις υπόλοιπες εφαρμογές. Τα σημαντικότερα Η/Ι για αυτό τον 

σκοπό είναι τα IGBT και τα GTO [3.2]. 

 Με βάση τα παραπάνω και τους ορισμούς του κεφαλαίου 3.1, ο μετατροπέας που θα 

χρησιμοποιηθεί στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι ένας VSC με εξαναγκασμένη 

μετάβαση και διακόπτες με δυνατότητα αντιστροφής, συγκεκριμένα IGBT αντιπαράλληλα 

με διόδους. Αυτό συνεπάγεται ότι οι εξισώσεις για το μοντέλο του AC/DC και του DC/AC 

μετατροπέα είναι ίδιες. Για την ανάλυση θα χρησιμοποιήσουμε τον AC/DC μετατροπέα και 

στην συνέχεια θα τροποποιήσουμε τις εξισώσεις ώστε να ανταποκρίνονται στον DC/AC. Για 

την εξαγωγή των σχέσεων θα χρησιμοποιηθεί η εξίσωση Lagrange, με βάση το [3.11]. 

 Η τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί για την παλμοδότηση των διακοπτικών στοιχείων 

είναι η διαμόρφωση εύρους παλμών (pulse-width modulation, PWM). Η βασική αρχή της 

μεθόδου αυτής είναι η σύγκριση ενός τριγωνικού σήματος υψηλής συχνότητας Vtr (φέρον 

σήμα) με ένα ημιτονοειδές σήμα χαμηλής συχνότητας ίσης με τη συχνότητα του δικτύου, Vr 

(σήμα αναφοράς). Με το πλάτος και τη φάση του Vr ελέγχεται και το πλάτος και η φάση της 

τάσης στην AC πλευρά, και κατ’ επέκταση και η τάση στην DC πλευρά. Όταν Vtr<Vr τότε ο 

συγκριτής δίνει την τιμή Vdc/2, ενώ όταν Vtr>Vr τότε ο συγκριτής δίνει την τιμή -Vdc/2. Στην 

πρώτη περίπτωση ο διακόπτης είναι on και στην δεύτερη είναι off. Γενικά η μέθοδος PWM 

έχει πολλές παραλλαγές, που σχετίζονται κυρίως με διαφορές στην κυματομορφή των Vtr,Vr 

και στον τρόπο υλοποίησης του συγκριτή. Η μέθοδος όμως που θα χρησιμοποιηθεί στην 

παρούσα διπλωματική είναι η ημιτονοειδής διαμόρφωση εύρους παλμών, SPWM, στην οποία 

το φέρον σήμα συγκρίνεται με ένα απλό ημίτονο [3.1], [3.11]. Λεπτομέρειες σχετικά με την 

μέθοδο αυτή αναλύονται στο Κεφάλαιο 4. 

 
Σχ. 3.10: Η μέθοδος SPWM[3.j] 
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 Έστω λοιπόν ο AC/DC μετατροπέας του σχήματος: 

 
Σχ. 3.11: Ο υπό μελέτη AC/DC μετατροπέας[3.k] 

Ο μετατροπέας τροφοδοτείται με τις τάσεις: 

𝑈𝑎 = 𝑈𝑚𝑎𝑥cos (𝜔𝑠𝑡) 

𝑈𝑏 = 𝑈𝑚𝑎𝑥 cos (𝜔𝑠𝑡 −
2𝜋

3
) 

𝑈𝑐 = 𝑈𝑚𝑎𝑥 cos (𝜔𝑠𝑡 +
2𝜋

3
) 

όπου ωs η γωνιακή συχνότητα και Umax το μέγιστο πλάτος της φασικής τάσης. 

 Ορίζουμε τις μεταβλητές pa, pb και pc που περιγράφουν τη θέση των διακοπτών. Έχουν 

τιμή 1 όταν άγουν τα S1, S3, S5 αντίστοιχα και -1 όταν άγουν τα S2, S4, S6. Χωρίς βλάβη της 

γενικότητας, αποδεικνύεται[3.11] ότι οι μεταβλητές p μπορούν να οριστούν ως συνεχείς στο 

διάστημα (-1,1). Οι μεταβλητές αυτές δεν είναι άλλες από τους λόγους κατάτμησης του 

μετατροπέα [3.11]. 

 Για τον σχηματισμό του E-L συστήματος θεωρούμε ως διανύσματα 𝑞 και �̇� τα φορτία 

𝑞𝐿𝑎, 𝑞𝐿𝑏 , 𝑞𝐿𝑐 , 𝑞𝐶 και τα ρεύματα 𝑞𝐿𝑎̇ , 𝑞𝐿𝑏̇ , 𝑞𝐿𝑐̇ , 𝑞�̇�. 

Η κινητική ενέργεια του συστήματος είναι: 𝛵 =
1

2
(𝑞𝐿𝑎̇

2 + 𝑞𝐿𝑏̇
2 + 𝑞𝐿𝑐̇

2) 

Η δυναμική ενέργεια είναι 𝑉 =
1

2𝐶
𝑞𝐶

2 

Η συνάρτηση απωλειών είναι 𝐷 =
1

2
𝑅(𝑞𝐿𝑎̇

2 + 𝑞𝐿𝑏̇
2 + 𝑞𝐿𝑐̇

2) +
1

2
𝑅𝐿 [𝑞�̇� −

1

2
(𝑝𝑎𝑞𝐿𝑎̇ + 𝑝𝑏𝑞𝐿𝑏̇ + 𝑝𝑐𝑞𝐿𝑐̇ )]

2

 

Η συνάρτηση διεγέρσεων είναι 𝐺 = [

𝑈𝑎

𝑈𝑏

𝑈𝑐

0

] 

Αντικαθιστώντας στην εξίσωση Lagrange 
𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕𝑇

𝜕�̇�𝑖
) −

𝜕𝑇

𝜕𝑔𝑖
+

𝜕𝑉

𝜕𝑔𝑖
+

𝜕𝐷

𝜕�̇�𝑖
= 𝐺𝑖, προκύπτουν 

τέσσερις εξισώσεις: 
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𝑑

𝑑𝑡
(𝐿𝑞𝐿𝑖̇ ) + 𝑅𝑞𝐿𝑖̇ −

1

2
𝑝𝑖𝑅𝐿 [𝑞�̇� −

1

2
(𝑝𝑎𝑞𝐿𝑎̇ + 𝑝𝑏𝑞𝐿𝑏̇ + 𝑝𝑐𝑞𝐿𝑐̇ )] = 𝑈𝑖 για 𝑖 = 𝑎, 𝑏, 𝑐 

1

𝐶
𝑞𝐶 + 𝑅𝐿 [𝑞�̇� −

1

2
(𝑝𝑎𝑞𝐿𝑎̇ + 𝑝𝑏𝑞𝐿𝑏̇ + 𝑝𝑐𝑞𝐿𝑐̇ )] = 0 

 Διαχωρίζουμε τα μέλη της τελευταίας εξίσωσης και αντικαθιστούμε στις 

προηγούμενες. Επίσης γράφουμε τα ρεύματα ως 𝑖𝑖 = 𝑞𝐿𝑖̇ , την τάση του πυκνωτή 𝑉𝑑𝑐 =
𝑞𝐶

𝐶
 και 

τους λόγους κατάτμησης 𝑝𝑖 = 𝑚𝑖. Τότε έχουμε τις τελικές εξισώσεις: 

𝐿𝑖�̇� + 𝑅𝑖𝑎 +
1

2
𝑚𝑎𝑉𝑑𝑐 = 𝑈𝑎 

𝐿𝑖�̇� + 𝑅𝑖𝑏 +
1

2
𝑚𝑏𝑉𝑑𝑐 = 𝑈𝑏 

𝐿𝑖�̇� + 𝑅𝑖𝑐 +
1

2
𝑚𝑐𝑉𝑑𝑐 = 𝑈𝑐 

𝐶𝑉𝑑𝑐
̇ −

1

2
(𝑚𝑎𝑖𝑎 + 𝑚𝑏𝑖𝑏 + 𝑚𝑐𝑖𝑐) +

𝑉𝑑𝑐

𝑅𝐿
= 0 

 Εφαρμόζοντας τελικά τον μετασχηματισμό Park για 𝜃 = 𝜔𝑠𝑡, προκύπτει το μοντέλο 

στο στρεφόμενο d-q πλαίσιο: 

𝐿𝑖�̇� = −𝑅𝑖𝑑 + 𝜔𝑠𝐿𝑖𝑞 − 𝑚𝑑𝑉𝑑𝑐 + 𝑈𝑑 

𝐿𝑖�̇� = −𝑅𝑖𝑞 − 𝜔𝑠𝐿𝑖𝑑 − 𝑚𝑞𝑉𝑑𝑐 + 𝑈𝑞 

𝐶𝑉𝑑𝑐
̇ =

3

2
(𝑚𝑑𝑖𝑑 + 𝑚𝑞𝑖𝑞) −

𝑉𝑑𝑐

𝑅𝐿
 

όπου i τα ρεύματα, U οι τάσεις και m οι λόγοι κατάτμησης στους αντίστοιχους άξονες. Για 

τους λόγους κατάτμησης ισχύουν οι σχέσεις 𝑚𝑑 =
𝑉𝑑

𝑉𝑑𝑐
, 𝑚𝑞 =

𝑉𝑞

𝑉𝑑𝑐
 όπου Vd, Vq οι τάσεις 

εισόδου στον μετατροπέα. Για την PWM, οι σχέσεις με τους πραγματικούς λόγους 

κατάτμησης είναι: 

𝑚𝑎 = 2√𝑚𝑑
2 + 𝑚𝑞

2 

𝛥𝜑 = tan−1 (
𝑚𝑑

𝑚𝑞
) 

όπου ma ο λόγος κατάτμησης της a φάσης και Δφ η διαφορά φάσης μεταξύ των Ua και Va. 

 Επιπλέον, για να έχουμε γραμμική διαμόρφωση, δηλαδή γραμμική σχέση της Vr με την 

Va, πρέπει να ισχύει 𝑚𝑎 ≤ 1 που ισοδύναμα σημαίνει ότι 𝑚𝑑
2 + 𝑚𝑞

2 ≤ 0.25 

 Αποδεικνύεται τέλος, ότι η μέση τιμή της πραγματικής και αέργου ισχύος που 

ανταλλάσσεται με το δίκτυο, είναι: 

𝑃 =
3

2
(𝑈𝑑𝑖𝑑 + 𝑈𝑞𝑖𝑞) 

𝑄 =
3

2
(𝑈𝑞𝑖𝑑 − 𝑈𝑑𝑖𝑞) 
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 Για να αντιστοιχίσουμε το μοντέλο του AC/DC μετατροπέα με τον DC/AC μετατροπέα, 

αρκεί να θεωρήσουμε ότι η DC πλευρά παράγει ισχύ. Συνεπώς, αφαιρούμε το φορτίο και 

τοποθετούμε αντί αυτού πηγή τάσης, ενώ ανοιχτοκυκλώνουμε τον πυκνωτή. Τότε η τελευταία 

εξίσωση οδηγεί στην τετριμμένη σχέση 𝑉𝑑𝑐
̇ = 0 που είναι και η εξίσωση της πηγής τάσης. 

Τελικά οι εξισώσεις για τον DC/AC μετατροπέα στην περίπτωση αυτή γίνονται: 

𝑳𝒊�̇� = −𝑹𝒊𝒅 + 𝝎𝒔𝑳𝒊𝒒 − 𝒎𝒅𝑽𝒅𝒄 + 𝑼𝒅 

 

𝑳𝒊�̇� = −𝑹𝒊𝒒 − 𝝎𝒔𝑳𝒊𝒅 − 𝒎𝒒𝑽𝒅𝒄 + 𝑼𝒒 

 Είναι προφανές ότι οι εξισώσεις αυτές εκφράζονται διαφορετικά σε περίπτωση που 

στην DC πλευρά υπάρχουν κι άλλα στοιχεία. Στα πλαίσια της διπλωματικής όμως, αγνοούμε 

την ύπαρξη άλλων στοιχείων στο συνεχές κομμάτι του δικτύου, με την παραδοχή πως μπορεί 

να μας δώσει συνεχή τάση που δεν επηρεάζεται από την δυναμική συμπεριφορά του AC 

κομματιού. 

 Οι σχέσεις που αφορούν τους λόγους κατάτμησης και τις ισχύες δεν επηρεάζονται από 

αυτή την παραδοχή, συνεπώς δεν μεταβάλλονται. 

 Τα πρόσημα των σχέσεων μπορούν να μεταβάλλονται με αλλαγή των κατευθύνσεων 

των ρευμάτων και των αναφορών των τάσεων, αρκεί να έρχονται σε συμφωνία με τους νόμους 

του Kirchhoff. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

4.1. Εισαγωγή 

 Ένας από τους βασικούς στόχους ενός μικροδικτύου είναι η δυνατότητα να λειτουργεί 

τόσο σε σύνδεση με το υπόλοιπο δίκτυο όσο και αυτόνομα. Σε αυτόνομη λειτουργία είναι 

απαραίτητη η βέλτιστη χρήση των συστημάτων διεσπαρμένης παραγωγής που βρίσκονται στο 

μικροδίκτυο για την ακριβής κάλυψη του φορτίου. Σε διασυνδεδεμένη λειτουργία, αν υπάρχει 

έλλειψη ισχύος, το φορτίο καλύπτει τις ανάγκες του από το δίκτυο, ενώ αν υπάρχει περίσσεια 

ισχύος τότε αυτή μεταφέρεται στο δίκτυο και το μικροδίκτυο λειτουργεί σαν παραγωγός. 

 Με βάση τις λειτουργίες αυτές, θα χρησιμοποιήσουμε τρία σενάρια στα οποία ένα 

σύστημα διεσπαρμένης παραγωγής καλύπτει ένα τοπικό φορτίο και θα αναλύσουμε την 

ευστάθειά τους τόσο σε αυτόνομη, όσο και σε διασυνδεδεμένη λειτουργία. Για τους σκοπούς 

της μελέτης, θα αναπαραστήσουμε την παραγωγή με μία πηγή συνεχούς τάσης που συνδέεται 

με το εναλλασσόμενο κομμάτι του συστήματος μέσω ενός VSC. Η περίπτωση αυτή αποτελεί το 

γενικότερο σενάριο και η επιλογή της δικαιολογείται από το γεγονός ότι όλα τα είδη 

παραγωγών, όπως αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 3.2.2, χρησιμοποιούν διατάξεις στις οποίες το 

τελικό στάδιο μετατροπής είναι ένας αντιστροφέας. Σε περίπτωση που πρέπει να μελετηθεί η 

απόκριση μιας συγκεκριμένης πηγής, αρκεί να γίνει μεταβολή του DC κυκλώματος με βάση 

το αντίστοιχο μοντέλο. Στα πλαίσια όμως της παρούσας εργασίας, η παραδοχή ότι 

οποιαδήποτε μορφή παραγωγής μπορεί να δώσει σταθερή DC τάση, κάνει την επιλογή της 

DC πηγής τάσης ικανή να περιγράψει με ακρίβεια κάθε υποπερίπτωση. 

 

 

4.2. Σύνδεση πηγής με αυτόνομο φορτίο 

 Το μονογραμμικό διάγραμμα του πρώτου τριφασικού συστήματος που θα μελετηθεί, 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Η ανάλυση και ο έλεγχός του βασίζονται στα [4.1] - [4.4]. 
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Σχ. 4.1: DC/AC μετατροπέας που τροφοδοτεί αυτόνομο RL φορτίο 

Το κύκλωμα αποτελείται από μια πηγή συνεχούς τάσης συνδεδεμένη με έναν VSC (όπως 

περιεγράφηκε στο κεφάλαιο 3.4, ένα RLC φίλτρο που χρησιμοποιείται για εξομάλυνση των 

τάσεων και των ρευμάτων, μια γραμμή μεταφοράς/διανομής μικρού μήκους και ένα RL 

φορτίο που βρίσκεται παράλληλα με μια συστοιχία πυκνωτών. 

 Για την ανάλυση θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο μέσης τιμής. Χρησιμοποιώντας την μία 

φάση για την ανάλυση του AC κυκλώματος, μπορούμε με τους κανόνες του Kirchhoff να 

εξάγουμε τις εξισώσεις για τις τάσεις και τα ρεύματα που μας ενδιαφέρουν. 

Στον κλάδο V-Vo ο νόμος τάσεων μας δίνει την σχέση: 

𝑉𝑎 = 𝑉𝑅𝑓𝑎 + 𝑉𝐿𝑓𝑎 + 𝑉𝑜𝑎 ⇔ 𝑉𝑎 = 𝑅𝑓𝑖𝑙𝑎 + 𝐿𝑓

𝑑𝑖𝑙𝑎
𝑑𝑡

+ 𝑉𝑜𝑎 

Ομοίως για τον κλάδο Vo-Vb έχουμε: 

𝑉𝜊𝑎 = 𝑅𝑙𝑖𝑛𝑒𝑖𝑜𝑎 + 𝐿𝑙𝑖𝑛𝑒

𝑑𝑖𝑜𝑎

𝑑𝑡
+ 𝑉𝑏𝑎 

Τέλος, για το φορτίο ισχύει: 

𝑉𝑏𝑎 = 𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑𝑎 + 𝐿𝑙𝑜𝑎𝑑

𝑑𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑𝑎

𝑑𝑡
 

Στον κόμβο Vo ο νόμος ρευμάτων μας δίνει την σχέση: 

𝑖𝑙𝑎 = 𝑖𝐶𝑓𝑎 + 𝑖𝑜𝑎 ⇔ 𝑖𝑙𝑎 = 𝐶𝑓

𝑑𝑉𝑜𝑎

𝑑𝑡
+ 𝑖𝑜𝑎 

Ομοίως για τον κόμβο Vb: 

𝑖𝑜𝑎 = 𝐶𝑡

𝑑𝑉𝑏𝑎

𝑑𝑡
+ 𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑𝑎 

Οι ίδιες εξισώσεις ισχύουν και για τις άλλες φάσεις του κυκλώματος. 

 Με βάση το μοντέλο μέσης τιμής, ο μετατροπέας παράγει μια συμμετρική τριφασική 

τάση, δηλαδή τρεις φασικές τάσεις με ίδια συχνότητα και πλάτος και με διαφορά φάσης 120ο. 

Εφαρμόζουμε στις τάσεις αυτές τον σύγχρονα στρεφόμενο μετασχηματισμό Park με 

συχνότητα που δίνεται από ένα Phase-Locked-Loop (PLL) το οποίο είναι μια διάταξη που 

εντοπίζει και ακολουθεί την συχνότητα των τάσεων αυτών. Η διάταξη αυτή αναλύεται 
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παρακάτω. Έπειτα αντικαθιστούμε τις σχέσεις που δίνουν την τάση εξόδου του μετατροπέα 

όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο 3.4. Κάνοντας και ανακατανομή των όρων, προκύπτουν οι 

τελικές εξισώσεις που περιγράφουν το σύστημα στο d-q πλαίσιο: 

𝑑𝑖𝑙𝑑
𝑑𝑡

=
1

𝐿𝑓
(−𝑅𝑓𝑖𝑙𝑑 + 𝑚𝑑𝑉𝑑𝑐 − 𝑣𝑜𝑑) + 𝜔𝑃𝐿𝐿𝑖𝑙𝑞  (1𝑎) 

𝑑𝑖𝑙𝑞
𝑑𝑡

=
1

𝐿𝑓
(−𝑅𝑓𝑖𝑙𝑞 + 𝑚𝑞𝑉𝑑𝑐 − 𝑣𝑜𝑞) − 𝜔𝑃𝐿𝐿𝑖𝑙𝑑  (2𝑎) 

𝑑𝑣𝑜𝑑

𝑑𝑡
=

1

𝐶𝑓

(𝑖𝑙𝑑 − 𝑖𝑜𝑑) + 𝜔𝑃𝐿𝐿𝑣𝑜𝑞  (3𝑎) 

𝑑𝑣𝑜𝑞

𝑑𝑡
=

1

𝐶𝑓
(𝑖𝑙𝑞 − 𝑖𝑜𝑞) − 𝜔𝑃𝐿𝐿𝑣𝑜𝑑  (4𝑎) 

𝑑𝑖𝑜𝑑

𝑑𝑡
=

1

𝐿𝑙𝑖𝑛𝑒

(−𝑅𝑙𝑖𝑛𝑒𝑖𝑜𝑑 + 𝑣𝑜𝑑 − 𝑣𝑏𝑑) + 𝜔𝑃𝐿𝐿𝑖𝑜𝑞  (5𝑎) 

𝑑𝑖𝑜𝑞

𝑑𝑡
=

1

𝐿𝑙𝑖𝑛𝑒
(−𝑅𝑙𝑖𝑛𝑒𝑖𝑜𝑞 + 𝑣𝑜𝑞 − 𝑣𝑏𝑞) − 𝜔𝑃𝐿𝐿𝑖𝑜𝑑  (6𝑎) 

𝑑𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑𝑑

𝑑𝑡
=

1

𝐿𝑙𝑜𝑎𝑑

(−𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑𝑑 + 𝑣𝑏𝑑) + 𝜔𝑃𝐿𝐿𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑𝑞(7𝑎) 

𝑑𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑𝑞

𝑑𝑡
=

1

𝐿𝑙𝑜𝑎𝑑
(−𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑𝑞 + 𝑣𝑏𝑞) − 𝜔𝑃𝐿𝐿𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑𝑑  (8𝑎) 

𝑑𝑣𝑏𝑑

𝑑𝑡
=

1

𝐶𝑡

(𝑖𝑜𝑑 − 𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑𝑑) + 𝜔𝑃𝐿𝐿𝑣𝑏𝑞  (9𝑎) 

𝑑𝑣𝑏𝑞

𝑑𝑡
=

1

𝐶𝑡
(𝑖𝑜𝑞 − 𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑𝑞) − 𝜔𝑃𝐿𝐿𝑣𝑏𝑑  (10𝑎) 

 Πρόκειται συνεπώς για ένα δυναμικό σύστημα 10ης τάξης. Για σταθερές αντιστάσεις, 

επαγωγές, πυκνωτές, Vdc και ωPLL, το σύστημα είναι γραμμικό. Εξαιτίας όμως διαφόρων 

αιτιών, όπως ότι το φορτίο μεταβάλλεται (πχ κατά την διάρκεια της μέρας ή αν περιέχει 

στοιχεία όπως κινητήρες), ότι τα κυκλωματικά στοιχεία αλλάζουν κατά την διάρκεια 

λειτουργίας (εξαιτίας π.χ. της θερμότητας ή μακροπρόθεσμα λόγω π.χ. γήρανσης), ότι το ωPLL 

εμφανίζει μεταβατικά φαινόμενα, και για άλλους λόγους (π.χ. θόρυβος) το σύστημα είναι εν 

γένει μη γραμμικό. Συγκεκριμένα, μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν ένα χρονικά μεταβαλλόμενο 

μη γραμμικό σύστημα. Στα πλαίσια της διπλωματικής όμως, για την ανάλυση του συστήματος, 

θα θεωρήσουμε σταθερά τα κυκλωματικά στοιχεία και την Vdc, και ότι το φορτίο δεν αλλάζει 

κατά την διάρκεια του μεταβατικού φαινομένου. Συνεπώς, η μόνη μη-γραμμικότητα στο 

σύστημα προς το παρόν εμφανίζεται στην συμπεριφορά του ωPLL. Ο νόμος ελέγχου που 

προτείνεται για αυτό το σύστημα αποτελείται από PI ελεγκτές ρεύματος. Παρακάτω 

αναλύονται πλήρως οι εξισώσεις και η ευστάθειά τους. 
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 Ο έλεγχος του συστήματος ανάγεται στον έλεγχο των διακοπτικών στοιχείων του 

μετατροπέα. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε τα md και mq να έχουν τις κατάλληλες τιμές ώστε η 

έξοδος του μετατροπέα να είναι συγκεκριμένες τιμές ρευμάτων ild και ilq. Ο στόχος είναι τα 

ρεύματα αυτά να καταλήγουν ευσταθώς σε δύο τιμές αναφοράς, τις 𝑖𝑙𝑑
∗ και 𝑖𝑙𝑞

∗, και να 

παραμένουν εκεί για κάθε μελλοντική χρονική στιγμή. Πρέπει συνεπώς να δημιουργηθεί μια 

ελεγχόμενη σχέση ανάμεσα στις παραπάνω ποσότητες. Εναλλακτικά, μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τις τάσεις εξόδου του μετατροπέα, οι οποίες συνδέονται με τους λόγους 

κατάτμησης μέσω των σχέσεων 𝑣𝑖𝑑 = 𝑚𝑑𝑉𝑑𝑐 και 𝑣𝑖𝑞 = 𝑚𝑞𝑉𝑑𝑐. Με βάση αυτά, στο [4.1] 

προτείνεται ο παρακάτω νόμος ελέγχου: 

𝑣𝑖𝑑 = 𝑘𝑝𝑐𝑑(𝑖𝑙𝑑
∗ − 𝑖𝑙𝑑) + 𝑘𝑖𝑐𝑑 ∫ (𝑖𝑙𝑑

∗ − 𝑖𝑙𝑑)𝑑𝜏
𝑡

0

+ 𝑣𝑜𝑑 − 𝜔𝑃𝐿𝐿𝐿𝑓𝑖𝑙𝑞 

𝑣𝑖𝑞 = 𝑘𝑝𝑐𝑞(𝑖𝑙𝑞
∗ − 𝑖𝑙𝑞) + 𝑘𝑖𝑐𝑞 ∫ (𝑖𝑙𝑞

∗ − 𝑖𝑙𝑞)𝑑𝜏
𝑡

0

+ 𝑣𝑜𝑞 + 𝜔𝑃𝐿𝐿𝐿𝑓𝑖𝑙𝑑 

Ο νόμος αυτός επιτυγχάνει την αποσύζευξη των ρευμάτων του d και q άξονα. Επιπλέον, μέσω 

του δεύτερου νόμου του Lyapunov, στο [4.1] αποδεικνύεται ότι για κατάλληλα κέρδη, το 

τελικό σύστημα 12ης τάξης που περιλαμβάνει τις τροποποιημένες εξισώσεις του συστήματος 

μαζί με τις δύο εξισώσεις ελέγχου, είναι ευσταθές και συγκλίνει στο σημείο ισορροπίας για 

το οποίο τα ρεύματα ισούνται με τις αναφορές τους. 

 Σε αυτή τη διπλωματική, ένας διαφορετικός νόμος ελέγχου προτείνεται που αμελεί την 

αποσύζευξη των d και q άξονα, είναι όμως απλούστερος στην εφαρμογή. Αυτός δίνεται από 

τις σχέσεις: 

𝑣𝑖𝑑 = 𝑘𝑝𝑐𝑑(𝑖𝑙𝑑
∗ − 𝑖𝑙𝑑) + 𝑘𝑖𝑐𝑑 ∫ (𝑖𝑙𝑑

∗ − 𝑖𝑙𝑑)𝑑𝜏
𝑡

0

 (11𝑎) 

𝑣𝑖𝑞 = 𝑘𝑝𝑐𝑞(𝑖𝑙𝑞
∗ − 𝑖𝑙𝑞) + 𝑘𝑖𝑐𝑞 ∫ (𝑖𝑙𝑞

∗ − 𝑖𝑙𝑞)𝑑𝜏
𝑡

0

 (12𝑎) 

Ακόμα, με βάση τα αποτελέσματα του [4.3], αποδεικνύεται ότι ο έλεγχος αυτός οδηγεί σε 

ευσταθές 12ης τάξης σύστημα που επίσης συγκλίνει στο επιθυμητό σημείο ισορροπίας. 

 Η σημαντικότερη δυσκολία στην εφαρμογή των ελεγκτών ρεύματος, έγκειται στο 

γεγονός ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την κατάλληλη τιμή που πρέπει να έχουν τα ρεύματα 

ώστε το σύστημα να λειτουργεί με βάση κάποιες προδιαγραφές. Είναι συνεπώς απαραίτητη η 

ενσωμάτωση επιπλέον ελεγκτών με σκοπό τον προσδιορισμό του σημείου ισορροπίας. Το 

κριτήριο για την επιλογή αναφορών είναι η σωστή ρύθμιση της συχνότητας και της τάσης του 

συστήματος. Για τον σκοπό αυτό, στην παρούσα εργασία επιλέγονται οι παρακάτω βραδύτεροι 

εξωτερικοί ελεγκτές με βάση το [4.1]: 

𝑖𝑙𝑑
∗ = 𝑘𝑝𝑣𝑑(𝜔𝑃𝐿𝐿 − 𝜔∗) + 𝑘𝑖𝑣𝑑 ∫ (𝜔𝑃𝐿𝐿 − 𝜔∗)𝑑𝜏

𝑡

0

 (13𝑎) 

𝑖𝑙𝑞
∗ = 𝑘𝑝𝑣𝑞(𝑣𝑜𝑞

∗ − 𝑣𝑜𝑞) + 𝑘𝑖𝑣𝑞 ∫ (𝑣𝑜𝑞
∗ − 𝑣𝑜𝑞)𝑑𝜏

𝑡

0

 (14𝑎) 
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Το ωPLL είναι η συχνότητα που μας δίνει το PLL και ταυτίζεται με την πραγματική συχνότητα 

του συστήματος. Το voq είναι η τάση του q άξονα στο σημείο εξόδου των φίλτρων, δηλαδή 

στο σημείο εξόδου των φίλτρων. Γνωρίζοντας συνεπώς τις προδιαγραφές λειτουργίας του 

συστήματος, ορίζουμε τις αναφορές 𝜔∗ και 𝑣𝑜𝑞
∗. Αυτές κατ’ επέκταση ορίζουν και τις 

κατάλληλες τιμές ρευμάτων για τις οποίες συμβαίνει αυτό. 

 Υπάρχουν πολλοί τρόποι ορισμού των αναφορών για την τάση και τη συχνότητα σε ένα 

αυτόνομο σύστημα. Οι δύο κυριότεροι είναι οι εξής: 

Ονομαστικές Τιμές 

 Οι επιθυμητές τιμές τάσης και συχνότητας ορίζονται με βάση κάποιες προδιαγραφές. 

Για παράδειγμα, για ένα αυτόνομο σύστημα διανομής στην Ελλάδα, οι τιμές αυτές θα ήταν 

𝜔∗ = 2𝜋 · 50𝐻𝑧 και 𝑣𝑜𝑞
∗ = 230𝑉 [4.6]. 

Droop Control 

 Στα συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η πραγματική ισχύς έχει έντονη 

επίδραση στη γωνία ισχύος και η άεργος ισχύς έντονη επίδραση στο μέτρο της τάσης. Σε αυτή 

την λογική, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παραγόμενες ισχύες σαν έναν τρόπο να 

ορίσουμε το σημείο λειτουργίας για το μέτρο της τάσης και την γωνία ισχύος, και κατ’ 

επέκταση τη γωνιακή συχνότητα του συστήματος. Ο δευτερεύον αυτός έλεγχος συμπληρώνει 

τους εξωτερικούς ελεγκτές ακολουθώντας τις λεγόμενες droop χαρακτηριστικές [4.2]. 

 
Σχ. 4.2 (a-b): Droop χαρακτηριστική συχνότητας (αριστερά) και τάσης (δεξιά)[4.a] 

Η κλίση των χαρακτηριστικών αυτών συμβολίζεται με m και n αντίστοιχα και δίνεται σε 

ποσοστό επί τοις εκατό. Φανερώνει το ποσοστό που μεταβάλλεται η συχνότητα/τάση για μια 

μεταβολή της ισχύος. Κάθε πηγή έχει ένα δικό της σετ droop χαρακτηριστικών με δική τους 

κλίση. Η ύπαρξη αυτών εξασφαλίζει τον σωστό διαμοιρασμό των ισχύων όταν συνδέονται 

στο σύστημα πάνω από μία πηγές [4.5]. Οι εξισώσεις των Droop Controllers είναι [4.2]: 

𝜔∗ = 𝜔𝑛 − 𝑚𝑃 (15𝑎) 

𝑣𝑜𝑞
∗ = 𝑉𝑜𝑞𝑛 − 𝑛𝑄 (16𝑎) 

όπου m,n η κλίση των droop χαρακτηριστικών, ωn και Voqn οι ονομαστικές τιμές τάσης και 

συχνότητας για μηδενική κατανάλωση ισχύος και P,Q οι παραγόμενες ισχύες, ο υπολογισμός 

των οποίων θα αναλυθεί παρακάτω. 
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 Το τελευταίο στοιχείο του συστήματος είναι το PLL. Υπάρχουν πολλές μορφές για την 

κατασκευή και τον έλεγχο ενός PLL, εδώ θα επιλεγεί όμως PLL που βασίζεται στο d-q 

σύστημα. Η επιλογή του αποτελεί μια παραλλαγή του PLL στο [4.2]. Η αρχή λειτουργίας και 

η δυναμική του συμπεριφορά αναλύονται στο [4.4]. 

 Ο τρόπος με τον οποίο το PLL πετυχαίνει την εξαγωγή της συχνότητας είναι μέσω ενός 

PI ελεγκτή. Οι τάσεις που μετρούνται από το σύστημα μετασχηματίζονται στο d-q 

στρεφόμενο πλαίσιο μέσω μιας γωνίας δ που προέρχεται από ανατροφοδότηση. 

Αποδεικνύεται ότι αν οδηγήσουμε την τάση 𝑣𝑜𝑑 στο μηδέν μέσω του ελεγκτή αυτού, η έξοδός 

του είναι το πραγματικό ωPLL του συστήματος. Η γωνία δ και η έξοδος του PLL για την 

συγκεκριμένη διπλωματική εργασία δίνονται από τις σχέσεις: 

𝜔𝑃𝐿𝐿 = 𝜔𝑛 − 𝑘𝑝𝑣𝑜𝑑 − 𝑘𝑖 ∫ 𝑣𝑜𝑑𝑑𝜏
𝑡

0

 (17𝑎) 

�̇� = 𝜔𝑃𝐿𝐿 ⇔ 𝛿 = ∫ 𝜔𝑃𝐿𝐿𝑑𝜏
𝑡

0

 (18𝑎) 

 Οι εξισώσεις (1a) – (18a) περιγράφουν το πλήρες μοντέλο του συστήματος με τους 

ελεγκτές του και τον PLL. 

 

 

4.3. Σύνδεση δύο πηγών σε αυτόνομο φορτίο 

 Το μονογραμμικό κύκλωμα του δεύτερου τριφασικού συστήματος που θα μελετηθεί, 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Το κύκλωμα αυτό αποτελεί επέκταση του προηγούμενου. 

 
Σχ. 4.3: Σύστημα DC/AC μετατροπέων που τροφοδοτούν αυτόνομο RL φορτίο 
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Σε ένα σύστημα διεσπαρμένης παραγωγής δεν υπάρχει μόνο μία πηγή που παράγει ισχύ. 

Πολλές πηγές με διαφορετικά χαρακτηριστικά πρέπει να συνδεθούν στο δίκτυο. Θα μελετηθεί 

λοιπόν η δυναμική συμπεριφορά των δύο πηγών σε ταυτόχρονη λειτουργία και η 

αλληλεπίδραση που έχουν μεταξύ τους. Σκοπός είναι να δείξουμε ότι ο ανεξάρτητος έλεγχος 

των δύο πηγών οδηγεί το σύστημα στο ίδιο σημείο λειτουργίας διατηρώντας την ευστάθεια 

τόσο της κάθε διάταξης ξεχωριστά, όσο και του συνολικού συστήματος. 

 Η εξαρχής ανάλυση του συστήματος παραλείπεται γιατί εκφράζεται από παρόμοιες 

εξισώσεις με τις (1a) – (10a). Θα αναλυθούν όμως οι σημαντικές διαφορές που προκύπτουν 

κατά την ενσωμάτωση δεύτερης πηγής στο σύστημα. 

 Καταρχήν σημειώνουμε ότι η μέθοδος ελέγχου είναι η ίδια και στους δύο αντιστροφείς. 

Επίσης τονίζεται ότι οι αντιστροφείς λειτουργούν ανεξάρτητα, δηλαδή κανένα στοιχείο 

ελέγχου του ενός δεν αποτελεί είσοδο για τον άλλο. Αυτό έχει αφενός θεωρητική αξία, καθώς 

επιβεβαιώνει την γενικότητα της μεθόδου, όσο και πρακτική, καθώς οι πηγές δεν είναι εύκολο 

να ανταλλάσσουν δεδομένα λόγω της πιθανής μακρινής τους απόστασης. 

 Στο σύστημα αυτό οι εξισώσεις (1a) – (6a) και (11a) – (18a) μένουν ίδιες και 

προσαρμόζονται στις τιμές κάθε πηγής. Όμως οι εξισώσεις (7a) – (10a) υπάρχουν μία φορά 

για όλο το σύστημα, καθώς αποτελούν κοινό σημείο και των δύο πηγών. Όσον αφορά τις (7a) 

και (8a), μένουν ίδιες. Όσον αφορά τις άλλες δύο, τροποποιούνται καθώς τα ρεύματα 

αλλάζουν. Συγκεκριμένα, από τον νόμο ρευμάτων του Kirchhoff, έχουμε: 

𝑖𝑜𝑎1 + 𝑖𝑜𝑎2 = 𝑖𝐶𝑓𝑎 + 𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑𝑎 

Δηλαδή, το io αντικαθίσταται από io1+io2. 

 Μια σημαντική διαφορά προκύπτει σχετικά με το ποια είναι η πραγματική συχνότητα 

του συστήματος. Αν ο έλεγχος είναι σωστός, τότε η τελική τιμή των PLL πρέπει να είναι η 

ίδια, οδηγώντας σε μία τελική συχνότητα για το σύστημα. Κατά τη διάρκεια του μεταβατικού 

όμως, αυτό δεν ισχύει. Το πρώτο σύστημα εξάγει το ω από την vod1 και το δεύτερο από την 

vod2. Συνεπώς, ο μετασχηματισμός d-q του πρώτου συστήματος γίνεται με ωPLL1 και του 

δεύτερου με ωPLL2. Στα κοινά σημεία όμως, οι τάσεις και τα ρεύματα έχουν δική τους 

συχνότητα, που προκύπτει από υπέρθεση των πραγματικών τάσεων και ρευμάτων. Στην 

πραγματικότητα, όλα τα στοιχεία του συστήματος επηρεάζονται από την υπέρθεση αυτή. 

Δεδομένου όμως ότι ο μετασχηματισμός d-q γίνεται για τον κάθε inverter σε δικό του 

σύστημα, οι πραγματικές τιμές των ρευμάτων και τάσεων μετασχηματίζονται σε τιμές του 

αντίστοιχου συστήματος. 

 Αν θεωρούσαμε ένα PLL για τα κοινά στοιχεία του συστήματος, τότε θα είχαμε μια 

ωPLL3 γωνιακή συχνότητα με διαφορά φάσης από τις άλλες και ξεχωριστή μεταβατική 

συμπεριφορά, που θα κατέληγε όμως στην ίδια τελική τιμή. Αποδεικνύεται ότι αν θεωρήσουμε 

πως τα κοινά σημεία χρησιμοποιούν το d-q σύστημα ενός από τους δυο μετατροπείς, τότε 

υπάρχει μετασχηματισμός στροφής για να βρεθούν οι τιμές στο d-q σύστημα του άλλου, ενώ ο 

αντίστροφος μετασχηματισμός δίνει τις ίδιες πραγματικές τιμές στο abc σύστημα, 

ανεξαρτήτως του συστήματος αναφοράς που επιλέξαμε [4.2]. Αποδεικνύεται επίσης ότι αυτή 

η επιλογή δεν επηρεάζει την ευστάθεια του συστήματος [4.2]. Συνεπώς, οι τιμές για τις τάσεις 
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και τα ρεύματα στα κοινά σημεία διαφέρουν ανάλογα με το σύστημα αναφοράς, ενώ για τις 

κοινές εξισώσεις επιλέγουμε μετασχηματισμό d-q με τη συχνότητα του inverter 1. 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι εξισώσεις που περιγράφουν πλήρως το σύστημα δύο 

πηγών είναι: 

 

Inverter 1 

𝑑𝑖𝑙𝑑1

𝑑𝑡
=

1

𝐿𝑓1
(−𝑅𝑓1𝑖𝑙𝑑1 + 𝑣𝑖𝑑1 − 𝑣𝑜𝑑1) + 𝜔𝑃𝐿𝐿1𝑖𝑙𝑞1 (1𝑏) 

𝑑𝑖𝑙𝑞1

𝑑𝑡
=

1

𝐿𝑓1
(−𝑅𝑓1𝑖𝑙𝑞1 + 𝑣𝑖𝑞1 − 𝑣𝑜𝑞1) − 𝜔𝑃𝐿𝐿1𝑖𝑙𝑑1 (2𝑏) 

𝑑𝑣𝑜𝑑1

𝑑𝑡
=

1

𝐶𝑓1

(𝑖𝑙𝑑1 − 𝑖𝑜𝑑1) + 𝜔𝑃𝐿𝐿1𝑣𝑜𝑞1 (3𝑏) 

𝑑𝑣𝑜𝑞1

𝑑𝑡
=

1

𝐶𝑓1
(𝑖𝑙𝑞1 − 𝑖𝑜𝑞1) − 𝜔𝑃𝐿𝐿1𝑣𝑜𝑑1 (4𝑏) 

𝑑𝑖𝑜𝑑1

𝑑𝑡
=

1

𝐿𝑙𝑖𝑛𝑒1

(−𝑅𝑙𝑖𝑛𝑒1𝑖𝑜𝑑1 + 𝑣𝑜𝑑1 − 𝑣𝑏𝑑1) + 𝜔𝑃𝐿𝐿1𝑖𝑜𝑞1 (5𝑏) 

𝑑𝑖𝑜𝑞1

𝑑𝑡
=

1

𝐿𝑙𝑖𝑛𝑒1
(−𝑅𝑙𝑖𝑛𝑒1𝑖𝑜𝑞1 + 𝑣𝑜𝑞1 − 𝑣𝑏𝑞1) − 𝜔𝑃𝐿𝐿1𝑖𝑜𝑑1 (6𝑏) 

𝑣𝑖𝑑1 = 𝑘𝑝𝑐𝑑1(𝑖𝑙𝑑1
∗ − 𝑖𝑙𝑑1) + 𝑘𝑖𝑐𝑑1 ∫ (𝑖𝑙𝑑1

∗ − 𝑖𝑙𝑑1)𝑑𝜏
𝑡

0

 (7𝑏) 

𝑣𝑖𝑞1 = 𝑘𝑝𝑐𝑞1(𝑖𝑙𝑞1
∗ − 𝑖𝑙𝑞1) + 𝑘𝑖𝑐𝑞1 ∫ (𝑖𝑙𝑞1

∗ − 𝑖𝑙𝑞1)𝑑𝜏
𝑡

0

 (8𝑏) 

𝑖𝑙𝑑1
∗ = 𝑘𝑝𝑣𝑑1(𝜔𝑃𝐿𝐿1 − 𝜔1

∗) + 𝑘𝑖𝑣𝑑1 ∫ (𝜔𝑃𝐿𝐿1 − 𝜔1
∗)𝑑𝜏

𝑡

0

 (9𝑏) 

𝑖𝑙𝑞1
∗ = 𝑘𝑝𝑣𝑞1(𝑣𝑜𝑞1

∗ − 𝑣𝑜𝑞1) + 𝑘𝑖𝑣𝑞1 ∫ (𝑣𝑜𝑞1
∗ − 𝑣𝑜𝑞1)𝑑𝜏

𝑡

0

 (10𝑏) 

𝜔1
∗ = 𝜔𝑛 − 𝑚1𝑃1 (11𝑏) 

𝑣𝑜𝑞1
∗ = 𝑉𝑜𝑞𝑛 − 𝑛1𝑄1 (12𝑏) 

𝜔𝑃𝐿𝐿1 = 𝜔𝑛 − 𝑘𝑝1𝑣𝑜𝑑1 − 𝑘𝑖1 ∫ 𝑣𝑜𝑑1𝑑𝜏
𝑡

0

 (13𝑏) 

𝛿1̇ = 𝜔𝑃𝐿𝐿1 ⇔ 𝛿1 = ∫ 𝜔𝑃𝐿𝐿1𝑑𝜏
𝑡

0

 (14𝑏) 
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Inverter 2 

𝑑𝑖𝑙𝑑2

𝑑𝑡
=

1

𝐿𝑓2
(−𝑅𝑓2𝑖𝑙𝑑2 + 𝑣𝑖𝑑2 − 𝑣𝑜𝑑2) + 𝜔𝑃𝐿𝐿2𝑖𝑙𝑞2 (15𝑏) 

𝑑𝑖𝑙𝑞2

𝑑𝑡
=

1

𝐿𝑓2
(−𝑅𝑓2𝑖𝑙𝑞2 + 𝑣𝑖𝑞2 − 𝑣𝑜𝑞2) − 𝜔𝑃𝐿𝐿2𝑖𝑙𝑑2 (16𝑏) 

𝑑𝑣𝑜𝑑2

𝑑𝑡
=

1

𝐶𝑓2

(𝑖𝑙𝑑2 − 𝑖𝑜𝑑2) + 𝜔𝑃𝐿𝐿2𝑣𝑜𝑞2 (17𝑏) 

𝑑𝑣𝑜𝑞2

𝑑𝑡
=

1

𝐶𝑓2
(𝑖𝑙𝑞2 − 𝑖𝑜𝑞2) − 𝜔𝑃𝐿𝐿2𝑣𝑜𝑑2 (18𝑏) 

𝑑𝑖𝑜𝑑2

𝑑𝑡
=

1

𝐿𝑙𝑖𝑛𝑒2

(−𝑅𝑙𝑖𝑛𝑒2𝑖𝑜𝑑2 + 𝑣𝑜𝑑2 − 𝑣𝑏𝑑2) + 𝜔𝑃𝐿𝐿2𝑖𝑜𝑞2 (19𝑏) 

𝑑𝑖𝑜𝑞2

𝑑𝑡
=

1

𝐿𝑙𝑖𝑛𝑒2
(−𝑅𝑙𝑖𝑛𝑒2𝑖𝑜𝑞2 + 𝑣𝑜𝑞2 − 𝑣𝑏𝑞2) − 𝜔𝑃𝐿𝐿2𝑖𝑜𝑑2 (20𝑏) 

𝑣𝑖𝑑2 = 𝑘𝑝𝑐𝑑2(𝑖𝑙𝑑2
∗ − 𝑖𝑙𝑑2) + 𝑘𝑖𝑐𝑑2 ∫ (𝑖𝑙𝑑2

∗ − 𝑖𝑙𝑑2)𝑑𝜏
𝑡

0

 (21𝑏) 

𝑣𝑖𝑞2 = 𝑘𝑝𝑐𝑞2(𝑖𝑙𝑞2
∗ − 𝑖𝑙𝑞2) + 𝑘𝑖𝑐𝑞2 ∫ (𝑖𝑙𝑞2

∗ − 𝑖𝑙𝑞2)𝑑𝜏
𝑡

0

 (22𝑏) 

𝑖𝑙𝑑2
∗ = 𝑘𝑝𝑣𝑑2(𝜔𝑃𝐿𝐿2 − 𝜔2

∗) + 𝑘𝑖𝑣𝑑2 ∫ (𝜔𝑃𝐿𝐿2 − 𝜔2
∗)𝑑𝜏

𝑡

0

 (23𝑏) 

𝑖𝑙𝑞2
∗ = 𝑘𝑝𝑣𝑞2(𝑣𝑜𝑞2

∗ − 𝑣𝑜𝑞2) + 𝑘𝑖𝑣𝑞2 ∫ (𝑣𝑜𝑞2
∗ − 𝑣𝑜𝑞2)𝑑𝜏

𝑡

0

 (24𝑏) 

𝜔2
∗ = 𝜔𝑛 − 𝑚2𝑃2 (25𝑏) 

𝑣𝑜𝑞2
∗ = 𝑉𝑜𝑞𝑛 − 𝑛2𝑄2 (26𝑏) 

𝜔𝑃𝐿𝐿2 = 𝜔𝑛 − 𝑘𝑝2𝑣𝑜𝑑2 − 𝑘𝑖2 ∫ 𝑣𝑜𝑑2𝑑𝜏
𝑡

0

 (27𝑏) 

𝛿2̇ = 𝜔𝑃𝐿𝐿2 ⇔ 𝛿2 = ∫ 𝜔𝑃𝐿𝐿2𝑑𝜏
𝑡

0

 (28𝑏) 

 

Κοινά σημεία 

𝑑𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑𝑑

𝑑𝑡
=

1

𝐿𝑙𝑜𝑎𝑑

(−𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑𝑑 + 𝑣𝑏𝑑1) + 𝜔𝑃𝐿𝐿1𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑𝑞(29𝑏) 

𝑑𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑𝑞

𝑑𝑡
=

1

𝐿𝑙𝑜𝑎𝑑
(−𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑𝑞 + 𝑣𝑏𝑞1) − 𝜔𝑃𝐿𝐿1𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑𝑑  (30𝑏) 
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𝑑𝑣𝑏𝑑1

𝑑𝑡
=

1

𝐶𝑡

(𝑖𝑜𝑑1 + 𝑖𝑜𝐷2 − 𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑𝑑) + 𝜔𝑃𝐿𝐿1𝑣𝑏𝑞1 (31𝑏) 

𝑑𝑣𝑏𝑞1

𝑑𝑡
=

1

𝐶𝑡
(𝑖𝑜𝑞1 + 𝑖𝑜𝑄2 − 𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑𝑞) − 𝜔𝑃𝐿𝐿1𝑣𝑏𝑑1 (32𝑏) 

όπου ioD2, ioQ2 ο μετασχηματισμός στροφής των ρευμάτων iod2, ioq2 στο d-q σύστημα του 

πρώτου inverter. 

 

 

4.4. Σύνδεση πηγής με τοπικό φορτίο και το δίκτυο 

 Το μονογραμμικό κύκλωμα του τρίτου τριφασικού συστήματος που θα μελετηθεί, 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 
Σχ. 4.4: DC/AC μετατροπέας με διασυνδετικό διακόπτη και τοπικό φορτίο 

 Στο τελευταίο αυτό σενάριο θα μελετήσουμε την συμπεριφορά του συστήματος 

διεσπαρμένης παραγωγής όταν ικανοποιούνται οι συνθήκες για τη σύνδεση με το υπόλοιπο 

δίκτυο. Το σύστημα αυτό αποτελείται από έναν VSC συνδεδεμένο με ένα RLC φίλτρο, ένα 

τοπικό φορτίο στην έξοδό του, μια διασυνδετική γραμμή μικρού μήκους και έναν διακόπτη 

που συνδέει ή απομονώνει το σύστημα με το υπόλοιπο δίκτυο. Η ανάλυση του συστήματος 

γίνεται με βάση τα προηγούμενα και το [4.2]. 

 Ξεκινάμε την ανάλυση με τα βασικά στοιχεία του κυκλώματος. Οι εξισώσεις (1a) – (2a) 

και (5a) – (6a) δεν αλλάζουν μορφή, καθώς το κομμάτι αυτό του κυκλώματος μένει ίδιο. Η 

διαφορά προκύπτει στην κατάσταση του διακόπτη. Με ανοιχτό διακόπτη ισχύει 𝑉𝑝𝑐𝑐 = 𝑉𝑜, 

καθώς υπάρχει ανοιχτό κύκλωμα. Επίσης, ο κλάδος δεν διαρρέεται από ρεύμα, κάτι που 

επιβεβαιώνεται κι από την επίλυση των εξισώσεων. Με κλειστό διακόπτη, ισχύει 𝑉𝑝𝑐𝑐 = 𝑉𝑏. 

 Στη συνέχεια εφαρμόζουμε τον νόμο ρευμάτων του Kirchhoff στο σημείο εξόδου των 

φίλτρων. Για τη φάση a τότε ισχύει: 

𝑖𝑙𝑎 = 𝑖𝐶𝑓𝑎 + 𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑𝑎 + 𝑖𝑜𝑎 

Από τη σχέση αυτή για τις νέες τάσεις προκύπτουν οι τροποποιημένες εξισώσεις (3a) – (4a). 

 Στον νέο κλάδο φορτίου, εφαρμόζουμε τον νόμο τάσεων του Kirchhoff. Αυτό οδηγεί 

στη σχέση για την a φάση: 
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𝑉𝑜𝑎 = 𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑𝑎 + 𝐿𝑙𝑜𝑎𝑑

𝑑𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑𝑎

𝑑𝑡
 

Με βάση αυτή προκύπτουν οι νέες εξισώσεις για το ρεύμα φορτίου. 

 Τέλος, το δίκτυο αντιμετωπίζεται ως άπειρος ζυγός, οπότε η τάση του θεωρείται 

δεδομένη και δίνεται από τις εξισώσεις: 

𝑉𝑏𝑎 = 𝑉𝑛cos (𝜔𝑛𝑡 + 𝜃0) 

𝑉𝑏𝑏 = 𝑉𝑛cos (𝜔𝑛𝑡 + 𝜃0 −
2𝜋

3
) 

𝑉𝑏𝑐 = 𝑉𝑛cos (𝜔𝑛𝑡 + 𝜃0 +
2𝜋

3
) 

Αν θεωρήσουμε PLL2 που βασίζεται στην τάση του δικτύου με τις ίδιες εξισώσεις, τότε στη 

μόνιμη κατάσταση 𝜔𝑃𝐿𝐿2 = 𝜔𝑛. 

 Όσον αφορά τον έλεγχο του κυκλώματος, χωρίζεται σε δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά 

την αυτόνομη λειτουργία με έλεγχο που ρυθμίζει τις συνθήκες για σύνδεση με το δίκτυο. Το 

δεύτερο αφορά την διασυνδεδεμένη λειτουργία. 

 Καταρχάς, γίνεται προφανές ότι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να κλείσει/ανοίξει ο 

διακόπτης χωρίς να εμφανιστούν κυματικά φαινόμενα ή να περάσει το σύστημα σε αστάθεια, 

είναι την στιγμή της αλλαγής να ισχύει 𝑉𝑜 = 𝑉𝑏 και να υπάρχει ίδια φασική ακολουθία. 

Θεωρώντας δεδομένο ότι τα συστήματα έχουν θετική ακολουθία, η παραπάνω σχέση σημαίνει 

ότι η τάση εξόδου πρέπει να ρυθμιστεί ίση σε μέτρο, συχνότητα και φασική γωνία με την τάση 

του δικτύου. Επιπλέον, όσο διατηρείται αυτή η σχέση, το σύστημα δεν ανταλλάσσει ισχύ με 

το δίκτυο. Η παραπάνω συνθήκη, για τάση αναφοράς την Vo, όπως θα χρησιμοποιηθεί στην 

παρούσα διπλωματική, μεταφράζεται στις παρακάτω συνθήκες συγχρονισμού: 

𝜔𝑃𝐿𝐿 = 𝜔𝑛 ⇔ 𝑣𝑜𝑑 = 0 

𝑣𝑜𝑞 = 𝑉𝑛 

𝛥𝜑 = 0 

Είναι συνεπώς απαραίτητη η χρήση του PLL2 στην τάση Vb για τον συγχρονισμό, διότι πρέπει 

να βρεθεί η διαφορά φάσης ανάμεσα στα δύο συστήματα και να οριστεί στο μηδέν. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσω των γωνιών δ, καθώς στην μόνιμη κατάσταση ισχύει: 

𝛿𝑑𝑖𝑓𝑓 = 𝛿𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟 − 𝛿𝛿𝜄𝜅𝜏ύ𝜊𝜐 = 𝜔𝑛𝑡 + 𝜑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟 − 𝜔𝑛𝑡 − 𝜑𝛿𝜄𝜅𝜏ύ𝜊𝜐 = 𝜑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟 − 𝜃0 

Πρέπει συνεπώς πριν το κλείσιμο του διακόπτη να υπάρχει ένας έλεγχος ο οποίος, με αναφορά 

την Vo, να ορίζει 𝛿𝑑𝑖𝑓𝑓 = 0. Αυτός ο ορισμός γίνεται άπαξ, και οι τρεις τιμές των vod, voq και 

δdiff χρησιμοποιούνται ως αναφορά για κάθε μελλοντική μεταβολή. Μετά το κλείσιμο του 

διακόπτη, παύει να ισχύει αυτός ο έλεγχος, και αν υπάρξει κάποια μεταβολή στο σύστημα, η 

τιμή της τάσης Vo παρουσιάζει μεταβατικό φαινόμενο, για να επιστρέψει όμως μέσω του 

ελέγχου στις προηγούμενες τιμές. Η δε τιμή της τάσης δικτύου στο άπαξ ορισμένο d-q 

σύστημα αναφοράς δίνεται μέσω μετασχηματισμού στροφής, χρησιμοποιώντας την τρέχουσα 

πλέον δdiff [4.2]. Ο μετασχηματισμός αυτός απλοποιείται, αν λάβουμε υπόψιν ότι για την 
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αναφορά μας ισχύει 𝑣𝑜𝑑 = 0 και 𝑣𝑜𝑞 = 𝑉𝑛. Τότε, οι τάσεις του δικτύου μετά το κλείσιμο του 

διακόπτη δίνονται από τις σχέσεις: 

𝑣𝑏𝑑 = 𝑉𝑛sin (𝛿𝑑𝑖𝑓𝑓) 

𝑣𝑏𝑞 = 𝑉𝑛cos (𝛿𝑑𝑖𝑓𝑓) 

 Κλείνοντας, μπορούμε να συνοψίσουμε ότι η λογική ελέγχου είναι ίδια με την 

παράγραφο 4.2, αλλά με δύο διαφορές. Αφενός στην αυτόνομη λειτουργία, ο δευτερεύον 

έλεγχος droop παραλείπεται, καθώς οι τιμές αναφοράς της συχνότητας και της τάσης δίνονται 

από τις δύο πρώτες συνθήκες συγχρονισμού. Αφετέρου, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ακόμα ένα 

PLL στην πλευρά του δικτύου και επιπλέον νόμος ελέγχου για τις φασικές γωνίες, 

προκειμένου να έχουμε σωστό κλείσιμο του διακόπτη και σωστές τιμές τάσεων στην 

διασυνδεδεμένη λειτουργία. 

 Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής, θα αγνοήσουμε τον έλεγχο ταύτισης της φασικής 

γωνίας. Γίνεται συνεπώς η παραδοχή ότι λίγο πριν το κλείσιμο του διακόπτη δεν υπάρχει 

διαφορά φάσης ανάμεσα στις Vo και Vb, δηλαδή 𝛿𝑑𝑖𝑓𝑓 = 0. Αυτό μας «γλυτώνει» τη χρήση 

ενός δεύτερου PLL και των νόμων ελέγχου του. Συνεπώς, οι τελικές εξισώσεις του 

συστήματος συνοψίζονται παρακάτω: 

𝑑𝑖𝑙𝑑
𝑑𝑡

=
1

𝐿𝑓
(−𝑅𝑓𝑖𝑙𝑑 + 𝑣𝑖𝑑 − 𝑣𝑜𝑑) + 𝜔𝑃𝐿𝐿𝑖𝑙𝑞  (1𝑐) 

𝑑𝑖𝑙𝑞
𝑑𝑡

=
1

𝐿𝑓
(−𝑅𝑓𝑖𝑙𝑞 + 𝑣𝑖𝑞 − 𝑣𝑜𝑞) − 𝜔𝑃𝐿𝐿𝑖𝑙𝑑  (2𝑐) 

𝑑𝑣𝑜𝑑

𝑑𝑡
=

1

𝐶𝑓

(𝑖𝑙𝑑 − 𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑𝑑 − 𝑖𝑜𝑑) + 𝜔𝑃𝐿𝐿𝑣𝑜𝑞  (3𝑐) 

𝑑𝑣𝑜𝑞

𝑑𝑡
=

1

𝐶𝑓
(𝑖𝑙𝑞 − 𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑𝑞 − 𝑖𝑜𝑞) − 𝜔𝑃𝐿𝐿𝑣𝑜𝑑  (4𝑐) 

𝑑𝑖𝑜𝑑

𝑑𝑡
=

1

𝐿𝑙𝑖𝑛𝑒
(−𝑅𝑙𝑖𝑛𝑒𝑖𝑜𝑑 + 𝑣𝑜𝑑 − 𝑣𝑝𝑐𝑐𝑑) + 𝜔𝑃𝐿𝐿𝑖𝑜𝑞  (5𝑐) 

𝑑𝑖𝑜𝑞

𝑑𝑡
=

1

𝐿𝑙𝑖𝑛𝑒
(−𝑅𝑙𝑖𝑛𝑒𝑖𝑜𝑞 + 𝑣𝑜𝑞 − 𝑣𝑝𝑐𝑐𝑞) − 𝜔𝑃𝐿𝐿𝑖𝑜𝑑  (6𝑐) 

𝑑𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑𝑑

𝑑𝑡
=

1

𝐿𝑙𝑜𝑎𝑑

(−𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑𝑑 + 𝑣𝑜𝑑) + 𝜔𝑃𝐿𝐿𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑𝑞(7𝑐) 

𝑑𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑𝑞

𝑑𝑡
=

1

𝐿𝑙𝑜𝑎𝑑
(−𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑𝑞 + 𝑣𝑜𝑞) − 𝜔𝑃𝐿𝐿𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑𝑑  (8𝑐) 

𝑣𝑝𝑐𝑐𝑑 = {
𝑣𝑜𝑑  𝛾𝜄𝛼 𝛼𝜈𝜊𝜄𝜒𝜏ό 𝛿𝜄𝛼𝜅ό𝜋𝜏𝜂

𝑣𝑏𝑑  𝛾𝜄𝛼 𝜅𝜆휀𝜄𝜎𝜏ό 𝛿𝜄𝛼𝜅ό𝜋𝜏𝜂
} (9𝑐) 

𝑣𝑝𝑐𝑐𝑞 = {
𝑣𝑜𝑞  𝛾𝜄𝛼 𝛼𝜈𝜊𝜄𝜒𝜏ό 𝛿𝜄𝛼𝜅ό𝜋𝜏𝜂

𝑣𝑏𝑞 𝛾𝜄𝛼 𝜅𝜆휀𝜄𝜎𝜏ό 𝛿𝜄𝛼𝜅ό𝜋𝜏𝜂
} (10𝑐) 
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𝑣𝑏𝑑 = 𝑉𝑛 sin(𝛿𝑑𝑖𝑓𝑓) (11𝑐) 

(ισχύει μόνο μετά το κλείσιμο του διακόπτη) 

𝑣𝑏𝑞 = 𝑉𝑛 cos(𝛿𝑑𝑖𝑓𝑓) (12𝑐) 

(ισχύει μόνο μετά το κλείσιμο του διακόπτη) 

𝛿𝑑𝑖𝑓𝑓 = ∫ (𝜔𝑃𝐿𝐿 − 𝜔𝑛)
𝑡

𝑡𝑐𝑙

𝑑𝜏, ό𝜋𝜊𝜐 𝑡𝑐𝑙 𝜊 𝜒𝜌ό𝜈𝜊𝜍 𝜅𝜆휀𝜄𝜎ί𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍 𝜏𝜊𝜐 𝛿𝜄𝛼𝜅ό𝜋𝜏𝜂 (13𝑐) 

𝑣𝑖𝑑 = 𝑘𝑝𝑐𝑑(𝑖𝑙𝑑
∗ − 𝑖𝑙𝑑) + 𝑘𝑖𝑐𝑑 ∫ (𝑖𝑙𝑑

∗ − 𝑖𝑙𝑑)𝑑𝜏
𝑡

0

 (14𝑐) 

𝑣𝑖𝑞 = 𝑘𝑝𝑐𝑞(𝑖𝑙𝑞
∗ − 𝑖𝑙𝑞) + 𝑘𝑖𝑐𝑞 ∫ (𝑖𝑙𝑞

∗ − 𝑖𝑙𝑞)𝑑𝜏
𝑡

0

 (15𝑐) 

𝑖𝑙𝑑
∗ = 𝑘𝑝𝑣𝑑(𝜔𝑃𝐿𝐿 − 𝜔∗) + 𝑘𝑖𝑣𝑑 ∫ (𝜔𝑃𝐿𝐿 − 𝜔∗)𝑑𝜏

𝑡

0

 (16𝑐) 

𝑖𝑙𝑞
∗ = 𝑘𝑝𝑣𝑞(𝑣𝑜𝑞

∗ − 𝑣𝑜𝑞) + 𝑘𝑖𝑣𝑞 ∫ (𝑣𝑜𝑞
∗ − 𝑣𝑜𝑞)𝑑𝜏

𝑡

0

 (17𝑐) 

𝜔𝑃𝐿𝐿 = 𝜔𝑛 − 𝑘𝑝𝑣𝑜𝑑 − 𝑘𝑖 ∫ 𝑣𝑜𝑑𝑑𝜏
𝑡

0

 (18𝑐) 

�̇� = 𝜔𝑃𝐿𝐿 ⇔ 𝛿 = ∫ 𝜔𝑃𝐿𝐿𝑑𝜏
𝑡

0

 (19𝑐) 

 

 

4.5. Χρήση του Simulink 

 Η υλοποίηση των παραπάνω συστημάτων πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλον Simulink 

του MATLAB. Για το πρώτο σύστημα έγινε προσομοίωση τόσο του μοντέλου μέσης τιμής, 

όσο και ενός πραγματικού μοντέλου κατασκευασμένο μέσω του εργαλείου Simscape. Για το 

δεύτερο σύστημα χρησιμοποιήθηκε μόνο το εργαλείο Simscape. Για το τρίτο 

χρησιμοποιήθηκε μόνο το μοντέλο μέσης τιμής. Προτού όμως προχωρήσουμε στην 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων, θα αναλύσουμε κάποια επιπλέον στοιχεία που είναι 

χρήσιμα για την διαδικασία της προσομοίωσης. 

 

Διακριτοποίηση 

 Παρόλο που το σύστημα είναι συνεχές, ο έλεγχος ενδείκνυται να γίνεται διακριτά λόγω 

των πλεονεκτημάτων του ψηφιακού ελέγχου. Επιπλέον, το περιβάλλον του Simulink 

διακριτοποιεί τα συστήματα προκειμένου να τα προσομοιώσει. Είναι σημαντική λοιπόν η 

επιλογή μιας υψηλής συχνότητας δειγματοληψίας για την όσο το δυνατόν ακριβέστερη 
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απεικόνιση και έλεγχο, όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο 2. Επιλέχθηκε συνεπώς χρόνος 

δειγματοληψίας 10-6 sec για το περιβάλλον του Simscape και 10-5 sec για τα μοντέλα μέσης 

τιμής. Οι χρόνοι κρίθηκαν ικανοποιητικοί για την σωστή μοντελοποίηση των συστημάτων. 

 

Μετασχηματισμός Park 

 Ο μετασχηματισμός Park της προσομοίωσης και ο αντίστροφός του διαφοροποιούνται 

ελαφρώς από αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των συστημάτων. Οι πίνακες 

μετασχηματισμού δίνονται από τις σχέσεις [4.7]: 

𝑇 =
2

3

[
 
 
 
 
 cos𝜃 cos (𝜃 −

2𝜋

3
) cos (𝜃 +

2𝜋

3
)

−sin𝜃 −sin (𝜃 −
2𝜋

3
) −sin (𝜃 +

2𝜋

3
)

1

2

1

2

1

2 ]
 
 
 
 
 

 

𝑇−1 =

[
 
 
 
 

cosθ −sin𝜃 1

cos (𝜃 −
2𝜋

3
) −sin (𝜃 −

2𝜋

3
) 1

cos (𝜃 +
2𝜋

3
) −sin (𝜃 +

2𝜋

3
) 1]

 
 
 
 

 

Η χρήση του μετασχηματισμού αυτού έναντι του αρχικού δεν προκαλεί καμία αλλοίωση στην 

ευστάθεια του συστήματος, συνεπώς προτιμάται γιατί υπάρχει σε έτοιμο block του Simscape. 

 

PWM 

 Η υλοποίηση της PWM παλμοδότησης από τα ma, mb και mc, τόσο για την 

προσομοίωση όσο και στην πράξη, αποτελεί τυπική διαδικασία. Στο περιβάλλον του Simscape 

αυτό πραγματοποιείται με το block “PWM Generator (2-Level)” για τοπολογία 2 επιπέδων. Η 

μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι natural sampling με τιμή 1 όταν Vtr<Vr και -1 όταν Vtr>Vr, 

δηλαδή η SPWM. Αυτό έγινε με την τεχνική της ασύγχρονης διαμόρφωσης [4.8]. 

 Η ασύγχρονη διαμόρφωση γίνεται όταν ο συντελεστής διαμόρφωσης συχνότητας είναι 

μεγάλος. Ο συντελεστής αυτός συμβολίζεται με mf και αποτελεί τον λόγο της συχνότητας του 

τριγώνου προς τη συχνότητα της αναφοράς. Η τιμή του mf σχετίζεται με το πλάτος και τη 

συχνότητα των αρμονικών που εισάγει ο μετατροπέας στο δίκτυο. Εδώ επιλέγεται συχνότητα 

τριγώνου τα 10kHz, ενώ η συχνότητα του σήματος αναφοράς είναι κοντά στα 50Hz. Αυτό 

σημαίνει ότι η τιμή του mf κυμαίνεται κοντά στο 200, θεωρείται δηλαδή πολύ υψηλή. Για 

τέτοιες τιμές το πλάτος των υποαρμονικών είναι πολύ μικρό, συνεπώς η ασύγχρονη 

διαμόρφωση είναι αποδεκτή [4.9]. 
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Υπολογισμός Ισχύος 

 Όπως έχει αναφερθεί, οι ισχύες δίνονται από τους παρακάτω τύπους: 

𝑝 =
3

2
(𝑣𝑜𝑑𝑖𝑜𝑑 + 𝑣𝑜𝑞𝑖𝑜𝑞) 

𝑞 =
3

2
(𝑣𝑜𝑞𝑖𝑜𝑑 − 𝑣𝑜𝑑𝑖𝑜𝑞) 

Όμως, στο σύστημα οι ισχύες αυτές αποτελούν αποτέλεσμα των μετρήσεων και όχι τις ισχύες 

που προκύπτουν από το μοντέλο μέσης τιμής. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε 

χαμηλοπερατό φίλτρο 1ης τάξης προκειμένου να εξαχθεί η μέση τιμή αυτών [4.2]. 

 Η συνάρτηση μεταφοράς ενός τέτοιου φίλτρου δίνεται από τη σχέση 𝐻(𝑠) =
𝜔𝑐

𝑠+𝜔𝑐
, όπου 

ωc η γωνιακή συχνότητα αποκοπής του φίλτρου. Τα φίλτρα αυτά έχουν την ιδιότητα να 

μειώνουν το πλάτος των αρμονικών από μια συχνότητα και πάνω, δηλαδή αφήνουν να 

περνάνε μόνο οι χαμηλές συχνότητες. Αυτό του δίνει και το όνομα κατωπερατό. Η συχνότητα 

αποκοπής δίνεται από τη σχέση 𝑓𝑐 =
𝜔𝑐

2𝜋
 [4.9]. 

 Γνωρίζοντας την αργή φύση των αποκρίσεων της ισχύος, επιλέγουμε συχνότητα 

αποκοπής τα 10Hz. Οι τελικές τιμές των ισχύων δίνονται από τις σχέσεις [4.2]: 

𝑃 =
𝜔𝑐

𝑠 + 𝜔𝑐
𝑝 

𝑄 =
𝜔𝑐

𝑠 + 𝜔𝑐
𝑞 

 

Φίλτρα 

 Η προσομοίωση των συστημάτων με διακριτοποίηση εισάγει κάποιες ανακρίβειες, 

όπως ο θόρυβος δειγματοληψίας, ενώ σε ένα πραγματικό σύστημα υπάρχει θόρυβος που 

εισάγεται από το περιβάλλον. Επιπλέον, οι αρμονικές που εισάγει ο ίδιος ο μετατροπέας είναι 

λόγοι για τους οποίους οι μετρήσεις του συστήματος περιέχουν παραπάνω πληροφορία από 

το χρήσιμο σήμα. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να αυξήσουμε την ακρίβεια στις 

εισόδους (και κατ’ επέκταση στην έξοδο) του ελέγχου. Ο τρόπος που μπορεί να επιτευχθεί 

αυτό είναι η τοποθέτηση χαμηλοδιαβατών φίλτρων. 

 Σε αντίθεση με τα προηγούμενα, η σωστή επιλογή των φίλτρων αυτών είναι σημαντική 

όχι μόνο για την ορθό ορισμό του χρήσιμου σήματος, αλλά και για την διατήρηση της δομής 

του πραγματικού συστήματος. Με άλλα λόγια, ένα λανθασμένα επιλεγμένο φίλτρο μπορεί να 

οδηγήσει σε ανακρίβειες που επηρεάζουν την ευστάθεια όλου του συστήματος και εντέλει 

οδηγούν σε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα από τα αναμενόμενα. 

 Τα χαμηλοδιαβατά φίλτρα που επιλέχτηκαν τοποθετήθηκαν στο περιβάλλον του 

Simscape μπροστά από κάθε είσοδο του ελέγχου, δηλαδή φίλτραραν τις μετρήσεις Il, Io και 

Vo. Για τον σωστό προσδιορισμό των φίλτρων αυτών ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: 
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Σχ. 4.5: Το υποσύστημα για τον προσδιορισμό των φίλτρων σε Simulink 

 Δημιουργήθηκε ένα υποσύστημα με είσοδο τις μετρήσεις και τοποθετώντας τες σε έναν 

buffer, πραγματοποιήθηκε ανάλυση Fourier για να λάβουμε τις συχνότητες του σήματος. Ο 

χρόνος δειγματοληψίας του ZOH επιλέχθηκε μικρότερος κατά ½ από τον χρόνο 

δειγματοληψίας του συστήματος (θεώρημα Shannon) ώστε να μην επηρεάσει τα 

αποτελέσματα. Με αυτή την επιλογή, παρατηρήσαμε ότι μεγάλο μέρος του σήματος 

συγκεντρώνεται γύρω από την fZOH. Παρατηρήθηκε επίσης ότι όσο αυξάνεται το μέγεθος του 

buffer, τόσο στενεύει το εύρος συχνοτήτων του άχρηστου σήματος. Έτσι, για χρόνο 

δειγματοληψίας 10-5, για έναν buffer μεγέθους 32 το «άχρηστο» σήμα (κυρίως θόρυβος 

δειγματοληψίας) είναι πολύ κοντά στα 200KHz ενώ για έναν buffer μεγέθους 2048 το 

«άχρηστο» σήμα φτάνει ως και τα 20KHz. Συνεπώς σε πρώτη φάση, ένα φίλτρο με συχνότητα 

αποκοπής 20KHz κόβει ένα μεγάλο κομμάτι θορύβου δειγματοληψίας για το ακραίο σενάριο 

του χρόνου δειγματοληψίας 10-5 (πολύ μικρός) και του μικρού buffer. 

 Σε ένα πιο ρεαλιστικό σενάριο, επιλέγουμε χρόνο δειγματοληψίας 10-6 και buffer 

μεγέθους 1024. Η τυπική απόκριση συχνότητας για την τάση (παρόμοια είναι και για τα 

υπόλοιπα σήματα) φαίνεται παρακάτω αριστερά: 

  
Σχ. 4.6 (a-b): Τυπικό διάγραμμα θορύβου στο περιβάλλον Simscape 
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Βλέπουμε ότι όντως, το φίλτρο των 20KHz θα κόψει επιτυχώς όλες τις ανεπιθύμητες 

συχνότητες, καθώς αυτές βρίσκονται στην περιοχή των 2MHz. Παρατηρούμε ακόμα ότι το 

όριο χρήσιμου σήματος βρίσκεται κοντά στο μηδέν. Με αλλαγή του scaling μπορούμε να 

δούμε ότι οι συχνότητες αυτές είναι συγκεκριμένα στην περιοχή των 6KHz (εικόνα δεξιά). 

 Από αυτή τη συχνότητα και κάτω αρχίζουμε να μπαίνουμε στην περιοχή των 

αρμονικών που εισάγει ο μετατροπέας. Κάνοντας δοκιμές, κατεβάζουμε την συχνότητα του 

φίλτρου και παρατηρούμε την πιστότητα της απόκρισης. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η 

δοκιμή για τυχαία τιμή της Voq, παρόμοια διαδικασία ακολουθήθηκε για όλες τις εισόδους: 

   
6kHz(a)            1kHz(b)    500Hz(c) 

  
100Hz(d)                   10Hz(e) 

Σχ. 4.7 (a-e): Τυπική απόκριση τάσης με την χρήση κατωπερατών φίλτρων 

 Κάπου στην περιοχή των 6-1KHz βλέπουμε ότι αρχίζουμε να χάνουμε κάποια πολύ 

γρήγορα χρήσιμα μεταβατικά στην αρχή, η γενική απόκριση του συστήματος όμως δεν 

χαλάει. Μικρή αλλαγή παρατηρείται στην απόκριση με τα 100Hz (ελαφρά καθυστέρηση που 

φαίνεται από την μετακίνηση της απόκρισης ελαφρώς δεξιά), όμως έχουμε σχεδόν εξάλειψη 

των αρμονικών του μετατροπέα. Στα 10Hz, παρατηρούμε ότι αρχίζει να επηρεάζεται 

σημαντικά η απόκριση, οπότε μια τέτοια τιμή δεν αποδίδει πιστά το σήμα, ενώ ίσως οδηγήσει 

σε λανθασμένα αποτελέσματα. 

 Συμπερασματικά, τα ιδανικά φίλτρα για τον έλεγχο που θα εφαρμοστεί βρίσκονται στην 

περιοχή των 100-500Hz. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 

 

 

5.1. Αυτόνομο φορτίο που τροφοδοτείται από μία πηγή 

 Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναλύθηκαν όλες οι παραδοχές που έγιναν κατά την 

δημιουργία του μοντέλου και δόθηκαν τα σημαντικά στοιχεία σχετικά με την κατασκευή στο 

Simulink (μοντέλο μέσης τιμής και μοντέλο Simscape). Σε αυτό το κεφάλαιο θα 

παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της προσομοίωσης αυτής. Ο κύριος σκοπός της 

προσομοίωσης είναι να δείξουμε ότι το σύστημα καταλήγει και ισορροπεί στις επιθυμητές τελικές 

τιμές χωρίς να απειρίζεται καμία μεταβλητή του κατά τη διάρκεια του μεταβατικού. 

 Για την προσομοίωση αυτή ξεκινάμε από μία αρχική τιμή του φορτίου RL και μετά το 

μεταβατικό αλλάζουμε φορτίο προκειμένου να δείξουμε ότι το σύστημα μεταβάλλεται 

ανάλογα. Γίνεται μία προσομοίωση χωρίς Droop Control και μία με Droop Control ώστε να 

φανούν οι διαφορές στα σημεία ισορροπίας. Τέλος, γίνεται σύγκριση ανάμεσα στο μοντέλο 

μέσης τιμής και το Simscape. Στους ελεγκτές χρησιμοποιήθηκαν ίδια κέρδη για τον d και τον 

q άξονα. Οι τιμές των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Vdc 500V 

Vn 120V 

f 50Hz 

Lf 4.2mH 

Rf 0.5Ω 

Cf 15μF 

Rline 0.11Ω 

Lline 0.8mH 

Ct 5μF 

m 1/1000 rad/Ws 

n 1/1000 V/Var 

fiv 100Hz 

fpq 10Hz 

kpc 1 
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kic 200 

kpv 0.8 

kiv 50 

kp 0.5 

ki 6 

 

 Το προφίλ αλλαγής του φορτίου RL φαίνεται στις παρακάτω γραφικές εξισώσεις: 

  
Σχ. 5.1 (a-b): Φορτίο προσομοίωσης. Ωμικό (a) αριστερά, Επαγωγικό (b) δεξιά 

 Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων παρατίθενται παρακάτω. Στην αριστερή στήλη 

είναι οι αποκρίσεις με χρήση του droop control. Στη δεξιά στήλη παρατίθενται για σύγκριση 

οι αντίστοιχες αποκρίσεις χωρίς τη χρήση του droop control. Ακόμα, έχει γίνει plot στην ίδια 

γραφική η απόκριση του μοντέλου μέσης τιμής με γαλάζιο χρώμα και του Simscape μοντέλου 

(όπου υπάρχει) με πορτοκαλί χρώμα. 

 

  
Σχ. 5.2 (a-b): Λόγοι κατάτμησης d άξονα (a) με droop (b) χωρίς droop 
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Σχ. 5.3 (a-b): Λόγοι κατάτμησης q άξονα (a) με droop (b) χωρίς droop 

  
Σχ. 5.4 (a-b): Ρεύματα RL φίλτρου στον d άξονα (a) με droop (b) χωρίς droop 

  
Σχ. 5.5 (a-b): Ρεύματα RL φίλτρου στον q άξονα (a) με droop (b) χωρίς droop 
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Σχ. 5.6 (a-b): Τάσεις d άξονα στην έξοδο των φίλτρων (a) με droop (b) χωρίς droop 

  
Σχ. 5.7 (a-b): Τάσεις q άξονα στην έξοδο των φίλτρων (a) με droop (b) χωρίς droop 

  
Σχ. 5.8 (a-b): Γωνιακές συχνότητες (a) με droop (b) χωρίς droop 
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Σχ. 5.9 (a-b): Ρεύματα γραμμής στον d άξονα (a) με droop (b) χωρίς droop 

  
Σχ. 5.10 (a-b): Ρεύματα γραμμής στον q άξονα (a) με droop (b) χωρίς droop 

  
Σχ. 5.11 (a-b): Πραγματική Ισχύς που εξέρχεται από τη γραμμή (a) με droop (b) χωρίς droop 
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Σχ. 5.12 (a-b): Άεργος Ισχύς που ανταλλάσσεται από τη γραμμή (a) με droop (b) χωρίς droop 

  
Σχ. 5.13 (a-b): Τάση d άξονα στο ζυγό του φορτίου και των πυκνωτών (a) με droop (b) χωρίς droop 

  
Σχ. 5.14 (a-b): Τάση q άξονα στο ζυγό του φορτίου και των πυκνωτών (a) με droop (b) χωρίς droop 
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Σχ. 5.15 (a-b): Ρεύμα φορτίου στον d άξονα (a) με droop (b) χωρίς droop 

  

Σχ. 5.16 (a-b): Ρεύμα φορτίου στον q άξονα (a) με droop (b) χωρίς droop 

 

 Παρατηρώντας τις αποκρίσεις των παραπάνω μεταβλητών, συμπεραίνουμε ότι δεν 

υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στη χρήση ή όχι του droop ελέγχου. Παρόλο 

που αυτό το γεγονός φαίνεται αντεπιχείρημα για την χρήση του δευτερεύοντος αυτού ελέγχου, 

στην πραγματικότητα αποτελεί ένα από τα θετικά του. Αποδεικνύει ότι με τη χρήση του το 

σύστημα δεν αποκλίνει πολύ από τα ονομαστικά του χαρακτηριστικά, συνεπώς η 

ενσωμάτωσή του επιφέρει όλα τα θετικά του (θα φανούν στην επόμενη προσομοίωση) χωρίς 

να έχουμε μεγάλες διαφορές από την ονομαστική λειτουργία, κυρίως στη συχνότητα και το 

μέτρο της τάσης που είναι σημαντικό να διατηρούνται σταθερά. 

 Ένα άλλο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι σε όλα τα αποτελέσματα δεν υπάρχει 

απόκλιση ανάμεσα στο σημείο ισορροπίας που δίνει το μοντέλο μέσης τιμής και το Simscape, 

όπως ήταν αναμενόμενο. Αυτό επιβεβαιώνει την αξία του μοντέλου μέσης τιμής στην 

πρόβλεψη της λειτουργίας του πραγματικού συστήματος. Επίσης είναι ισχυροποίηση της 

σωστής λειτουργίας, καθότι μπορούμε να εντοπίσουμε πιθανά λάθη κατά την προσομοίωση 

ενός πραγματικού συστήματος ή ενός συστήματος κατασκευασμένου στο Simscape 

συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με το μοντέλο αυτό. 
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 Όσον αφορά τα επιμέρους αποτελέσματα, μπορούμε καταρχάς να δούμε την ορθότητα 

του ελέγχου, καθώς το vod οδηγείται στο μηδέν και το voq στο Vn (ή κοντά σε αυτό όταν 

περιλαμβάνεται και ο droop controller) μετά το μεταβατικό. Με την αλλαγή του φορτίου 

ακολουθεί δεύτερο μεταβατικό, για να επιστρέψουν ξανά στην ισορροπία με το πέρας του. 

Επιτυγχάνεται συνεπώς ο προσανατολισμός, γεγονός που οδηγεί παράλληλα και σε σωστή 

ρύθμιση του ωPLL. Χωρίς τον droop, τα ωPLL και voq ισορροπούν στην ονομαστική τους τιμή, 

ενώ με τον droop ισορροπούν σε λίγο διαφορετική, με την τιμή να διαφέρει όταν έχουμε το 

αρχικό φορτίο από όταν έχουμε το τελικό. 

 Τα md και mq τόσο στο μεταβατικό, όσο και στο σημείο ισορροπίας, έχουν τιμές που 

δεν ξεφεύγουν από τη γραμμική περιοχή. 

 Τόσο η άεργος, όσο και η πραγματική ισχύς έχουν παρόμοια απόκριση όχι μόνο για 

χρήση ή μη των droop, αλλά και ανάμεσα στο μοντέλο μέσης τιμής και το μοντέλο του 

Simscape. Αυτό σημαίνει ότι έγινε σωστή επιλογή της συχνότητας αποκοπής του φίλτρου που 

χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό τους. Αυτό είναι σημαντικό για την σωστή απεικόνιση 

της ισχύος, αλλά και για την ακρίβεια του droop controller. Ακόμα, παρατηρείται ότι ο έλεγχος 

λειτουργεί σωστά είτε ο συνδυασμός φορτίου – πυκνωτών απορροφά, είτε παράγει άεργο 

ισχύ. Τέλος, παρατηρούμε ότι η πραγματική ισχύς είναι περίπου διπλάσια για το τελικό φορτίο 

απ’ ότι για το αρχικό, γεγονός που είναι αναμενόμενο καθώς η τιμή του υποδιπλασιάζεται στο 

1 sec. Αυτό δεν ισχύει για την άεργο ισχύ, λόγω της συστοιχίας πυκνωτών παράλληλα του 

φορτίου. Με την ίδια λογική και το ρεύμα ilq διπλασιάζεται, γιατί στην μόνιμη κατάσταση 

σχετίζεται γραμμικά με την πραγματική ισχύ. Για το ild που σχετίζεται με την άεργο ισχύ, αυτό 

δεν ισχύει. Ο διπλασιασμός αυτός φαίνεται καθαρά στα ρεύματα του φορτίου iloadd και iloadq. 

 Όσον αφορά συνολικά τον έλεγχο, μπορούμε να πούμε ότι οι τιμές των κερδών είναι 

ικανοποιητικές, καθώς δεν οδηγούν σε αστάθεια στα μεταβατικά και οδηγούν το σύστημα σε 

μοναδικό σημείο ισορροπίας για κάθε τιμή του φορτίου. Η διάρκεια του μεταβατικού είναι 

πολύ μικρή, της τάξης των 0.2 sec, και δεν δημιουργούνται σημαντικές υπερυψώσεις. 

Επιπλέον, οι στιγμιαίες υπερυψώσεις στην αρχή του μεταβατικού είναι σε λογικά επίπεδα και 

εντός των ορίων σωστής λειτουργίας του συστήματος, ενώ δεν δημιουργούν αστάθεια. Αυτές 

δεν φαίνονται στο μοντέλο του Simscape λόγω των φίλτρων, αλλά αποτυπώνονται στο 

μοντέλο μέσης τιμής. Τέλος, η διαφορά στα μεταβατικά των δύο μοντέλων οφείλεται μεταξύ 

άλλων στα φίλτρα και στις αρμονικές του Simscape μοντέλου, που επηρεάζουν την δυναμική 

του συστήματος. 

 

 

5.2. Αυτόνομο φορτίο που τροφοδοτείται από δύο πηγές 

 Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του δεύτερου 

μοντέλου. Η προσομοίωση του μοντέλου αυτού έγινε μόνο σε Simscape. Σκοπός είναι πέρα 

από την ευστάθεια του συστήματος, να αναδείξουμε και τον διαμοιρασμό ισχύος που 

πετυχαίνει ο droop έλεγχος στις δύο πηγές. Σε αυτό το πείραμα το φορτίο θα είναι σταθερό. 

Για χάρη της γενικότητας, θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικά κέρδη στους ελεγκτές της κάθε 

πηγής. Οι τιμές των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΠΗΓΗ 1  ΠΗΓΗ 2 

Vdc1 400V  Vdc2 400V 

Lf1 4.2mH  Lf2 4.2mH 

Rf1 0.5Ω  Rf2 0.5Ω 

Cf1 5μF  Cf2 5μF 

Rline1 0.11Ω  Rline2 0.11Ω 

Lline1 0.8mH  Lline2 0.8mH 

m1 1/1000 rad/Ws  m2 2/1000 rad/Ws 

n1 1/1000 V/Var  n2 2/1000 V/Var 

fiv1 100Hz  fiv2 100Hz 

fpq1 10Hz  fpq2 10Hz 

Kpc1 1  Kpc2 1 

Kic1 100  Kic2 200 

Kpv1 0.5  Kpv2 0.5 

Kiv1 25  Kiv2 25 

Kp1 0.25  Kp2 0.4 

Ki1 2  Ki2 4 

ΚΟΙΝΑ 

Vn  60V 

f  50Hz 

Ct  5μF 

Rload  25Ω 

Lload  30mH 

 

 Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων παρατίθενται παρακάτω. Ομοίως με πριν, 

πρώτα παρατίθενται οι αποκρίσεις με χρήση του droop control και στη συνέχεια παρατίθενται 

οι αντίστοιχες αποκρίσεις χωρίς τη χρήση του droop control. Προσοχή θέλει το γεγονός ότι με 

το droop η προσομοίωση έγινε για 10 sec, ενώ χωρίς το droop έγινε για 2 sec. Επίσης έχει γίνει 

plot στην ίδια γραφική η απόκριση της αντίστοιχης μεταβλητής και για τις δύο πηγές. Με 

πράσινο χρώμα είναι οι αποκρίσεις που αφορούν την πηγή 1 και με μπλε είναι οι αποκρίσεις 

που αφορούν την πηγή 2. 
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Σχ. 5.17 (a-b): Λόγοι κατάτμησης d άξονα για τις δύο πηγές με droop (πάνω) και χωρίς droop (κάτω) 
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Σχ. 5.18 (a-b): Λόγοι κατάτμησης q άξονα για τις δύο πηγές με droop (πάνω) και χωρίς droop (κάτω) 

 

 
Σχ. 5.19 (a-b): Ρεύματα RL φίλτρων στον d άξονα με droop (πάνω) και χωρίς droop (κάτω) 
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Σχ. 5.20 (a-b): Ρεύματα RL φίλτρων στον q άξονα με droop (πάνω) και χωρίς droop (κάτω) 
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Σχ. 5.21 (a-b): Τάσεις d άξονα στην έξοδο των φίλτρων για τις δύο πηγές με droop (πάνω) και χωρίς droop (κάτω) 

 

 
Σχ. 5.22 (a-b): Τάσεις q άξονα στην έξοδο των φίλτρων για τις δύο πηγές με droop (πάνω) και χωρίς droop (κάτω) 
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Σχ. 5.23 (a-b): Γωνιακές συχνότητες για τις δύο πηγές με droop (πάνω) και χωρίς droop (κάτω) 
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Σχ. 5.24 (a-b): Ρεύματα γραμμών στον d άξονα με droop (πάνω) και χωρίς droop (κάτω) 

 

 
Σχ. 5.25 (a-b): Ρεύματα γραμμών στον q άξονα με droop (πάνω) και χωρίς droop (κάτω) 
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Σχ. 5.26 (a-b): Πραγματική Ισχύς στις γραμμές με droop (πάνω) και χωρίς droop (κάτω) 
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Σχ. 5.27 (a-b): Άεργος Ισχύς στις γραμμές με droop (πάνω) και χωρίς droop (κάτω) 

 Από τις παραπάνω αποκρίσεις μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά 

με την ευστάθεια του συστήματος και τον droop control. Χωρίς droop, παρατηρείται ότι όλες 

οι μεταβλητές καταλήγουν στην ίδια τιμή και για τις δύο πηγές. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα 

«ζητάει» από τις δύο πηγές να έχουν την ίδια ικανότητα παραγωγής. Αυτό φυσικά δεν είναι 

πάντα δυνατόν, γεγονός που εξηγεί την σημασία χρήσης των droop. Αυτό φαίνεται στις 

αποκρίσεις των υπόλοιπων στοιχείων, καθώς επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός με βάση την 

παραγωγική ικανότητα. Συγκεκριμένα, οι μεταβλητές ρεύματος στον q άξονα και η 

πραγματική ισχύς διαφοροποιούνται και ακολουθούν διαμοιρασμό με βάση τις κλίσεις m και 

n. Δηλαδή αφού τα droop της πηγής 2 έχουν διπλάσια κλίση από αυτά της πηγής 1, αυτό 

σημαίνει ότι τα q ρεύματα και η πραγματική ισχύς που παράγει η πηγή 2 είναι μισά από την 

παραγωγή της πηγής 1. Αυτό δεν ισχύει επακριβώς για την άεργο ισχύ και τα ρεύματα του d 

άξονα, λόγω της ύπαρξης των πυκνωτών αντιστάθμισης. Πάντως, ένας σχετικός διαμοιρασμός 

συνεχίζει να υπάρχει. Επιπλέον, οι τάσεις και η γωνιακή συχνότητα δεν έχουν τέτοιο 

διαμοιρασμό, και καταλήγουν στην ίδια τιμή και για τις δύο πηγές. Αυτό επιβεβαιώνει την 

συμβολή του droop control στην στήριξη της φασικής τάσης του δικτύου. Οι αποκλίσεις από 

τις ονομαστικές τιμές για τα μεγέθη αυτά συνεχίζουν να είναι μικρές, όπως και στην 

προσομοίωση του προηγούμενου μοντέλου. Τέλος, το άθροισμα των αντίστοιχων ρευμάτων 

και ισχύων οδηγεί, όπως αναμένεται, σχεδόν στην ίδια τιμή για droop και χωρίς droop, με τις 

μικροδιαφορές να οφείλονται μόνο στις διαφορές των τάσεων και της συχνότητας. 

 Όσον αφορά την ευστάθεια του συστήματος, παρατηρούμε ότι οι έλεγχοι λειτούργησαν 

ορθά και οδήγησαν το σύστημα σε μοναδικό σημείο σύγκλισης, με τις σωστές τιμές 

ισορροπίας, και χωρίς να υπάρξουν υπερυψώσεις εκτός του ορίου αντοχής των στοιχείων. 

Επιπλέον, οι λόγοι κατάτμησης λειτουργούν γραμμικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 

προσομοίωσης. Αυτά ισχύουν τόσο με την συμπερίληψη του droop control, όσο και χωρίς. 

Μια σημαντική διαφορά ωστόσο προκύπτει στη διάρκεια του μεταβατικού των μεταβλητών 

που σχετίζονται με την ισχύ όταν εφαρμόζεται ο droop control. Όπως παρατηρείται, η μορφή 

της απόκρισης δεν αλλάζει για το μέσης ταχύτητας μεταβατικό που βρίσκεται στην περιοχή 

κάτω των 0.5 sec, έπειτα όμως εμφανίζεται ένα βραδύ μεταβατικό φαινόμενο που διαρκεί 
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κοντά στα 10 sec. Αυτό οφείλεται στην εμφάνιση του φορτίου τη χρονική στιγμή t=0 και 

δημιουργείται στην πράξη για κάθε απότομη μεταβολή (κυρίως βραχυκυκλώματα) όταν 

υπάρχουν περισσότερες από μία γεννήτριες στο σύστημα. Οι ταλαντώσεις της ισχύος 

φανερώνουν ότι για την συγκεκριμένη επιλογή των κερδών, το σύστημα εμφανίζει υποκρίσιμη 

απόκριση. Ο επιπλέον στόχος συνεπώς όταν υπάρχει πάνω από μία πηγές είναι η διατήρηση 

της μεταβατικής ευστάθειας του συστήματος, δηλαδή επιπλέον προσοχή στην επιλογή των 

κερδών προκειμένου να μην υπάρξει αποσυγχρονισμός των πηγών [5.1], [5.2]. 

 

 

5.3. Σύστημα πηγής – φορτίου σε αυτόνομη και διασυνδεδεμένη λειτουργία 

 Στο τελευταίο σημείο, θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του 

τρίτου μοντέλου. Η προσομοίωση αυτή έγινε μόνο με το μοντέλο μέσης τιμής. Σκοπός είναι 

να αποδειχτεί η ευστάθεια του συστήματος σε σύνδεση με το δίκτυο. Στο μοντέλο αυτό η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η εξής: Ξεκινάμε από μία αρχική τιμή του φορτίου RL 

σε αυτόνομη λειτουργία. Αφότου περάσει το μεταβατικό, κατεβάζουμε το διακόπτη και 

συνδέουμε το αυτόνομο φορτίο με το δίκτυο που έχει ίδια τάση κατά μέτρο, συχνότητα, 

αρχική φάση και ακολουθία. Μετά το μεταβατικό αλλάζουμε φορτίο δύο φορές προκειμένου 

να δείξουμε ότι το σύστημα μεταβάλλεται ανάλογα. Οι τιμές των στοιχείων που 

χρησιμοποιήθηκαν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Vdc 500V 

Vn 120V 

f 50Hz 

Lf 4.2mH 

Rf 0.5Ω 

Cf 15μF 

Rline 0.11Ω 

Lline 0.8mH 

Kpc 1 

Kic 200 

Kpv 0.8 

Kiv 50 

Kp 0.5 

Ki 6 

 

 Το προφίλ αλλαγής του φορτίου RL φαίνεται στις παρακάτω γραφικές εξισώσεις: 



89 

 

  
Σχ. 5.28 (a-b): Φορτίο προσομοίωσης. Ωμικό (a) αριστερά, Επαγωγικό (b) δεξιά  

 Στην προσομοίωση αυτή δεν χρησιμοποιήθηκε droop control δεδομένου ότι το σύστημα 

είναι προς σύνδεση με το δίκτυο. Για τη διαδικασία όπως περιεγράφηκε, τα αποτελέσματα 

φαίνονται παρακάτω: 

 

  
Σχ. 5.29: Λόγοι κατάτμησης d άξονα   Σχ. 5.30: Λόγοι κατάτμησης q άξονα 

  
Σχ. 5.31: Ρεύμα RL φίλτρου στον d άξονα  Σχ. 5.32: Ρεύμα RL φίλτρου στον q άξονα 
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Σχ. 5.33: Τάση d άξονα στην έξοδο του φίλτρου  Σχ. 5.34: Τάση q άξονα στην έξοδο του φίλτρου 

 
Σχ. 5.35: Γωνιακή συχνότητα 

  
Σχ. 5.36: Ρεύμα d άξονα στη διασυνδετική γραμμή Σχ. 5.37: Ρεύμα q άξονα στη διασυνδετική γραμμή 
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 Σχ. 5.38: Ανταλλασσόμενη με το δίκτυο Πραγματική Ισχύς  Σχ. 5.39: Ανταλλασσόμενη με το δίκτυο Άεργος Ισχύς 

  
Σχ.5.40: Τάση d άξονα στο διακόπτη   Σχ.5.41: Τάση q άξονα στο διακόπτη 

  
Σχ.5.42: Ρεύμα d άξονα τοπικού φορτίου  Σχ.5.43: Ρεύμα q άξονα τοπικού φορτίου 

 

 Στο τελευταίο αυτό σύστημα, η ορθότητα του ελέγχου επιβεβαιώνεται τόσο πριν, όσο 

και μετά την σύνδεση με το δίκτυο, και μάλιστα με τα ίδια κέρδη. Το σύστημα παραμένει 

ευσταθές και οδηγείται στην ισορροπία κατά τις αλλαγές του φορτίου. Τόσο στην αυτόνομη 

λειτουργία, όσο και κατά τις μεταβολές του φορτίου, τα μεταβατικά φαινόμενα είναι γρήγορα 

και χωρίς πολλές απότομες κορυφές. Τα vod, voq και ωPLL οδηγούνται πάντα στις σωστές τιμές 
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μέσω του ελέγχου και τα md, mq παραμένουν γραμμικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 

προσομοίωσης. Όσον αφορά την στιγμή κλεισίματος του διακόπτη στο 1 sec, παρατηρούμε 

ότι δεν υπάρχει μεταβατικό φαινόμενο και αυτό οφείλεται στον ακριβή συγχρονισμό της 

τάσης στο σημείο εξόδου με το δίκτυο, όπως φαίνεται στην Vpcc. Επιπλέον, επιβεβαιώνουμε 

ότι όσο διατηρείται η σχέση αυτή, δεν ανταλλάσσεται ισχύς με το δίκτυο, όπως φαίνεται στις 

γραφικές των ρευμάτων γραμμής και των ισχύων, στο χρονικό διάστημα 1-1.5 sec. 

 Στο χρόνο 1.5 sec, έχουμε υποδιπλασιασμό του μεγέθους του φορτίου. Αυτό φαίνεται 

στις γραφικές του ρεύματος φορτίου, όπου έχουμε διπλασιασμό τους. Αντίστοιχα, έχουμε 

διπλασιασμό τιμών από το αρχικό φορτίο στα 3 sec, όπου και οι γραφικές των ρευμάτων 

αποκτούν ημίσεια τιμή σε σχέση με την αρχική. Πώς καλύπτονται όμως αυτό τα φορτία; 

Παρατηρούμε ότι με την πρώτη αλλαγή του φορτίου έχουμε vbd>0, ενώ ταυτόχρονα η μείωση 

της vbq από την ονομαστική τιμή είναι πολύ μικρή (δεν φαίνεται καθόλου στις εικόνες αλλά 

υπάρχει). Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια πολύ μικρή θετική γωνία ισχύος από την τάση εξόδου 

προς την τάση του δικτύου, και μία πολύ μικρή μείωση στο μέτρο της τάσης δικτύου σε σχέση 

με την Vo. Έτσι εξηγούνται και οι ροές ισχύος P και Q (και τα αντίστοιχα ρεύματα ioq, iod). 

Συνεπώς, για αυτό το σημείο λειτουργίας, το ωμικό φορτίο συνεχίζει να καλύπτεται από το 

σύστημα αντιστροφέα – φίλτρων, ενώ η περισσευούμενη πραγματική ισχύς δίνεται στο 

δίκτυο. Αντίθετα φαίνεται να ισχύουν για το επαγωγικό φορτίο. Αυτά αποτυπώνονται και στα 

αποτελέσματα, καθότι η θετική τιμή του P φανερώνει ροή πραγματικής ισχύος προς το δίκτυο, 

ενώ το αρνητικό πρόσημο της Q σημαίνει απορρόφηση αέργου ισχύος από το δίκτυο. Από την 

άλλη, με την δεύτερη αλλαγή στα 3 sec, έχουμε μικρότερη μείωση της vbq, ενώ πλέον vbd<0. 

Αυτό σημαίνει πως η γωνία ισχύος γίνεται αρνητική, που συνεπάγεται αντίθετη ροή 

πραγματικής ισχύος, ενώ ο νέος συνδυασμός μέτρου και γωνίας δείχνει περίσσεια αέργου 

ισχύος που περνάει στο δίκτυο. Αυτό φαίνεται στις νέες τιμές ισχύος, όπου για την πραγματική 

πλέον έχουμε αρνητική τιμή, ενώ για την άεργο θετική. 

 Στην πράξη, η τάση δικτύου δεν μπορεί να αλλάξει. Συνεπώς λαμβάνεται ως αναφορά 

και γίνεται μετασχηματισμός των τάσεων vod και voq ως προς αυτήν. Αυτή η διαφορά φυσικά 

δεν οδηγεί σε αντιφατικά αποτελέσματα σε σχέση με όσα παρουσιάστηκαν εδώ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

 Συμπερασματικά, μπορούμε να καταλήξουμε πως το σύστημα τροφοδοσίας ενός RL 

φορτίου μέσω αντιστροφέα που χρησιμοποιεί ελεγκτές ρεύματος είναι ευσταθές, ενώ επίσης 

ανταποκρίνεται ικανοποιητικά σε απότομες μεταβολές του φορτίου χωρίς να περνάει σε 

αστάθεια. Αυτή η τεχνική χρήσης PI ελέγχου αποδείχτηκε ότι αποτελεί αξιόπιστη επιλογή, 

τόσο για αυτόνομο φορτίο, όσο και για σύνδεση με το δίκτυο. Φυσικά, είναι επιτακτικό να 

επιλεχθούν τα κατάλληλα κέρδη, καθώς είναι ζωτικής σημασίας για τα όρια ευστάθειας του 

συστήματος, ειδικότερα όταν ενσωματώνονται παραπάνω από μία πηγές σε αυτό. 

 Έγινε, επιπλέον, απόδειξη της σημαντικότητας του Droop Control σε αυτόνομο φορτίο. 

Επιτυγχάνει την στήριξη της τάσης στο φορτίο και τον σωστό διαμοιρασμό της παραγωγής 

ανάμεσα στις πηγές που βρίσκονται στο σύστημα. Αυτό το πετυχαίνει μέσω χαλάρωσης των 

ορίων στο μέτρο και τη συχνότητα της τάσης. Όπως παρατηρήθηκε όμως, δεν προκαλεί 

μεγάλες αποκλίσεις από τις ονομαστικές τιμές, γεγονός που είναι σημαντικό για το ηλεκτρικό 

σύστημα, καθότι η σταθερή τάση και συχνότητα είναι απαραίτητες για την σωστή λειτουργία 

πολλών συσκευών που συνδέονται σε αυτό. 

 Στην διασυνδεδεμένη λειτουργία, έγινε φανερό ότι το σύστημα μπορεί να στηρίξει το 

φορτίο του με ακόμα καλύτερο τρόπο, καθώς η διασύνδεση με ένα ισχυρό δίκτυο επιτρέπει 

την ανταλλαγή ισχύος για την κάλυψη του φορτίου στην ονομαστική τιμή τάσης και 

συχνότητας. Όταν το φορτίο ξεπερνάει την ικανότητα της πηγής διεσπαρμένης παραγωγής 

στην ονομαστική τιμή, τότε γίνεται συμπλήρωση ισχύος από το δίκτυο. Όταν από την άλλη 

το φορτίο είναι μικρότερο από την ικανότητα αυτή, έχουμε περίσσεια ισχύος η οποία δίνεται 

στο δίκτυο, και η πηγή λειτουργεί ως παραγωγός για το διασυνδεδεμένο σύστημα. Αυτό 

φυσικά αποτελεί την συμβατική αντιμετώπιση των ΣΗΕ μέχρι σήμερα, είναι όμως σημαντικό, 

διότι πρέπει πρώτα να εξασφαλιστεί αξιόπιστη λειτουργία των διασυνδεδεμένων συστημάτων 

διεσπαρμένης παραγωγής, πριν την ομαλή μετάβαση στο δίκτυο του μέλλοντος. 

 Κλείνοντας, γίνονται κάποιες προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος αυτού, 

με σκοπό την βελτίωση της απόκρισης των συστημάτων. 

 Ως προς τον έλεγχο: 

 Χρήση βέλτιστου ή προσαρμοστικού ελέγχου για ενσωμάτωση κριτηρίων 

οικονομικής λειτουργίας 



94 

 

 On-line ρύθμιση κερδών που θα οδηγούν το σύστημα σε κρίσιμη απόκριση (που 

είναι και η ιδανική) ανάλογα με το φορτίο, με σκοπό την μείωση ταλάντωσης του 

βραδέως μεταβατικού των πηγών 

 Μελέτη των ορίων σθεναρότητας του συστήματος και ορισμός του μέγιστου 

αριθμού διείσδυσης πηγών 

 Κατασκευή συστήματος ελέγχου με σκοπό την αξιόπιστη σύνδεση ή αποσύνδεση 

μιας διεσπαρμένης παραγωγής με το δίκτυο 

 Ως προς το σύστημα: 

 Τροποποίηση της DC πηγής για συγκεκριμένο είδος παραγωγής πχ φ/β 

 Ενσωμάτωση πηγών αποθήκευσης ενέργειας και DC grid 

 Τροφοδοσία και έλεγχος συγκεκριμένου είδους φορτίου πχ ασύγχρονη μηχανή ή 

γενικού είδους φορτίου πχ με χρήση του δυναμικού μοντέλου αντί απλού RL 

 Μελέτη απόκρισης με αναίρεση της παραδοχής για απεριόριστη ισχύ, δηλαδή η 

πηγή να μπορεί να δώσει ένα μέγιστο ποσό ισχύος 

 Χρήση ειδικού συστήματος αντιστάθμισης αντί για συστοιχία πυκνωτών, όπως 

VSC, STATCOM κ.λπ. 
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