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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η ανάλυση της
ευστάθειας ενός απλού συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΕ). Το συγκεκριµένο
σύστηµα που εξετάσαµε αποτελείται από µια ισοδύναµη πηγή τάσης, η οποία
τροφοδοτεί φορτίο σταθερής αγωγιµότητας µέσω γραµµής µεταφοράς και δύο
µετασχηµατιστών συνδεδεµένων εν σειρά και εξοπλισµένων µε Συστήµατα Αλλαγής
Τάσεως υπό Φορτίο (ΣΑΤΦ). Το σύστηµα που µελετήσαµε είναι µη γραµµικό, οπότε
η ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε βασίστηκε στη θεωρία των µη γραµµικών
συστηµάτων διαφορικών εξισώσεων.
Σηµαντικό µέρος πληροφορίας για την ευστάθεια ενός ΣΗΕ προέρχεται από
τον εντοπισµό των διακλαδώσεων που αυτό συναντά καθώς µεταβάλλονται οι
παράµετροι του. Στο συγκεκριµένο σύστηµα εντοπίστηκε διακλάδωση σαγµατικού
κόµβου για κάποια τιµή φόρτισης, στην οποία πραγµατοποιείται µηδενισµός της
ορίζουσας του πίνακα κατάστασης του συστήµατος. Επίσης βρέθηκε ότι για
µικρότερες φορτίσεις στο σύστηµα εµφανίζονται διακλαδώσεις Hopf και οµοκλινούς
βρόχου, µε αποτέλεσµα να φράσσεται η περιοχή ευσταθούς λειτουργίας από αυτές.
Η αστάθεια όταν το σύστηµα συναντά διακλαδώσεις Hopf και οµοκλινούς βρόχου,
χαρακτηρίζεται από ταλαντώσεις αυξανόµενου πλάτους, ενώ αντίθετα η αστάθεια
έπειτα από τη διακλάδωση σαγµατικού κόµβου είναι µονότονη.
Επιπρόσθετα, έγινε ανάλυση των ιδιαζουσών διαταραχών στο σύστηµα όταν
το ένα ΣΑΤΦ λειτουργεί πολύ πιο γρήγορα σε σχέση µε το άλλο. Επίσης
µελετήθηκαν οι γεωµετρικές ιδιότητες ταλάντωσης και ευστάθειας του συστήµατος
µε τη βοήθεια των κλίσεων των καµπυλών ισορροπίας. Πιο συγκεκριµένα, βρέθηκε
ότι όταν οι δύο κλίσεις αυτές είναι οµόσηµες το σύστηµα παρουσιάζει διακλαδώσεις
Ηopf και οµοκλινούς βρόχου, άρα και αστάθεια. Όσο πιο γρήγορο είναι το ΣΑΤΦ
φορτίου (ΥΤ/ΜΤ) σε σχέση µε το ΣΑΤΦ δικτύου (ΥΥΤ/ΥΤ), τόσο περισσότερο
πλησιάζει το σύστηµα σε αστάθεια. Επίσης στη διακλάδωση σαγµατικού κόµβου οι
κλίσεις των καµπυλών ισορροπίας µηδενίζονται ταυτόχρονα.
Τέλος, παρουσιάζονται οι εξισώσεις που ορίζουν το διακριτό µοντέλο ΣΑΤΦ,
και αναλύεται η ευστάθεια του µε τη βοήθεια της µελέτης διάφορων περιπτώσεων
και προσοµοίωσης στο σύστηµα που µελετάµε. Συµπεραίνεται ότι οι ικανές
συνθήκες ευστάθειας στο διακριτό σύστηµα συµπίπτουν µε εκείνες που προκύπτουν
για το συνεχές από την εφαρµογή του θεωρήµατος του Gershgorin. Ακόµη
αναλύεται µε τη βοήθεια της προσοµοίωσης η σχέση µεταξύ της γεωµετρίας των
καµπυλών τόσο του γραµµικού όσο και του µη γραµµικού συστήµατος και της
ευστάθειας του διακριτού συστήµατος.

Λέξεις κλειδιά: Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ευστάθεια Τάσης, Συστήµατα
Αλλαγής Τάσης υπό Φορτίο, Θεωρία ∆ιακλαδώσεων, Ανάλυση Ιδιαζουσών
∆ιαταραχών, ∆ιακριτά Συστήµατα.
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ABSTRACT
The subject of this diploma thesis is voltage stability analysis of a simple
power system. In particular, the power system that is examined in this project
consists of an equivalent voltage source that feeds an impedance load, through a
transmission line and two transformers connected in series and equipped with under
Load Tap Changing systems (LTC). This system is a nonlinear one, therefore its
analysis is based on the nonlinear differential system theory.
Important information about the stability of a power system derives from the
localization of bifurcations that the system may experience. In this particular system
we have detected on a certain load, a saddle-node bifurcation, where the necessary
condition for the singularity of the state Jacobian holds. Furthermore, for smaller
loads we have located Hopf bifurcations and homoclinic loop bifurcations. As a
result, in these points the stable region of the system is bounded by those
bifurcations. Voltage instability phenomena caused by the appearance of Hopf or
homoclinic loop bifurcations, are characterized by growing oscillations, whereas
instability after a saddle-node bifurcation is monotonous.
Moreover, based on the singular perturbation analysis, we studied the
response of the system when the two LTCs operate in different time scales (i.e. one
LTC is much faster than the other). In addition we examined the oscillation and
stability geometrical properties of the system, by observing the inclination of the
equilibrium curves. More specifically, it has been found that when these two
inclinations are of the same moment, the system experiences Hopf and homoclinic
loop bifurcations, and thus it becomes unstable. The faster the LTC at the generation
side is, in relation with the LTC that feeds the distribution system, the more unstable
the system is. In addition, when the saddle-node is encountered, the inclinations of
the equilibrium curves become simultaneously zero.
Finally, we presented the equations that determine the discrete LTC's model
and we analyzed its stability by studying certain cases and simulations of the system
response. We concluded that the sufficient conditions for stability in the case of the
discrete models, coincides with the sufficient conditions for stability as far as the
continuous model is concerned, which derive from the Gershgorin's theorem. Also,
through simulation we proved the connection between the geometrical properties of
the equilibrium curves, both for the linearized and the nonlinear system, and the
stability of the discrete system.

Key-words: Power System, Voltage Stability, Under Load Tap Changer Systems,
Bifurcation Theory, Singular Perturbation Analysis, Discrete systems.
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1. ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑTA
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΤΑΣΕΩΣ
Η διαρκής αύξηση των ενεργειακών αναγκών και η συνακόλουθη αύξηση των
ηλεκτρικών φορτίων έχει σαν αποτέλεσµα την εντατικοποίηση των µελετών που
αφορούν στην ανάπτυξη και βελτίωση της απόδοσης των ηλεκτρικών δικτύων.
Καθώς η κατασκευή νέων γραµµών µεταφοράς (Γ.Μ.), κέντρων υπερήψηλης τάσης
(Κ.Υ.Τ.) και υποσταθµών (Υ/Σ) υπόκειται σε περιορισµούς, λόγω τεχνικών,
περιβαλλοντικών, γεωγραφικών και οικονοµικών παραγόντων, έχει ανακύψει η
ανάγκη για την εντατικότερη εκµετάλλευση και καλύτερη αξιοποίηση των ήδη
διαθεσίµων συστηµάτων µεταφοράς, µε συνέπεια τα ηλεκτρικά δίκτυα να
λειτουργούν ολοένα και πλησιέστερα στα όρια ασφαλούς λειτουργίας.
Το µέγιστο όριο µεταφοράς ισχύος σε ένα σύστηµα παραγωγής-µεταφοράς
είναι το σηµείο Μέγιστης Μεταφερόµενης Ισχύος, το οποίο ορίζεται στη θεωρία των
κυκλωµάτων. Όταν τα φορτία προσπαθούν να απορροφήσουν ισχύ πέρα από το
σηµείο αυτό τότε υπάρχει σηµαντική πιθανότητα εµφάνισης αστάθειας τάσης. Το
πιο συνηθισµένο µέτρο για την αύξηση της ικανότητας µεταφοράς του δικτύου είναι
η έγχυση αεργού ισχύος στο σύστηµα µέσω της εγκατάστασης χωρητικής
αντιστάθµισης, η οποία εν γένει επεκτείνει τα περιθώρια µεταφοράς ισχύος. Ένας
βασικός µηχανισµός που συµβάλλει στη διαδικασία ανάκτησης φορτίου, είναι η
λειτουργία των Συστηµάτων Αλλαγής Τάσεως υπό Φορτίο (ΣΑΤΦ), τα οποία έχουν
ως στόχο την επαναφορά της τάσης στους ελεγχόµενους ζυγούς φορτίου,
επαναφέροντας µε αυτόν τον τρόπο και το εξαρτώµενο από την τάση φορτίο.
Παρ’όλα αυτά όταν ένα σύστηµα λειτουργεί στα ήδη επιτεταµένα όρια φορτίσεως
του, τότε σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών έχει αυξηµένες πιθανότητες να
οδηγηθεί σε αστάθεια ή ακόµα να καταρρεύσει.
Για τους παραπάνω λόγους έχει αναπτυχθεί ένα σηµαντικό κοµµάτι
βιβλιογραφίας γύρω από τη µελέτη φαινοµένων αστάθειας στα Συστήµατα
Ηλεκτρικής Ενέργειας λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη δυναµική φύση του κάθε στοιχείου,
καθώς παλαιότερες αναλύσεις µε στατικά µοντέλα δεν ήταν επαρκείς για την πλήρη
εξήγηση και κατανόηση των µηχανισµών αστάθειας.
Προτού προχωρήσουµε στην ανάπτυξη των µηχανισµών αστάθειας σε ένα
δίκτυο, κρίνεται σκόπιµο να δοθούν οι ορισµοί της ευστάθειας και της αστάθειας
τάσεως όπως και της κατάρρευσης.
Σύµφωνα µε το [2], ο ορισµός της ευστάθειας τάσεως σε ένα σύστηµα
ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο εξής:
«Ένα σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκεται σε µια ορισµένη
κατάσταση καλείται ευσταθές ως προς την τάση, όταν έπειτα από µια
διαταραχή οι τάσεις στην πλευρά των φορτίων πλησιάζουν τις τάσεις
ισορροπίας πριν τη διαταραχή »
Επίσης στην [10] δίνεται ο ακόλουθος ορισµός για την αστάθεια τάσης:
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«Η αστάθεια τάσης προκαλείται από την απόπειρα των φορτίων να
αποκαταστήσουν την απορροφούµενη ισχύ του πέρα από τις δυνατότητες
του συνδυασµένου συστήµατος παραγωγής και µεταφοράς »
Όταν σε ένα σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας παρατηρηθεί αστάθειας τάσης τότε
ο µηχανισµός ο οποίος κινεί την αστάθεια είτε θα εξαντλήσει τα περιθώρια
µεταβολής του (π.χ. τα όρια ρύθµισης του ΣΑΤΦ), οπότε το σύστηµα θα
ισορροπήσει σε χαµηλά ως απαράδεκτα επίπεδα τάσης, είτε λόγω της επιτάχυνσης
του φαινοµένου που οδηγεί στην απότοµη βύθιση των τάσεων στην περιοχή
εµφάνισης του προβλήµατος θα οδηγηθούµε σε κατάρρευση της τάσης, µε συνέπεια
τη µερική ή ολική σβέση του συστήµατος.
Κοντά στο σηµείο κατάρρευσης, η χρονική απόκριση των τάσεων στην περιοχή
εµφάνισης του προβλήµατος γίνεται πολύ γρήγορη για να καταλήξει σε µια
κατακόρυφη πτώση τη χρονική στιγµή της κατάρρευσης. ∆ηλαδή, στο σηµείο της
κατάρρευσης έχουµε µια ασυνέχεια στη λειτουργία του συστήµατος. Η ασυνέχεια
αυτή οφείλεται στη συνεχή συµπεριφορά του συστήµατος και όχι σε εξωτερικά από
το σύστηµα συµβάντα (βραχυκύκλωµα, άνοιγµα γραµµής κλπ.). Γενικεύοντας την
έννοια της κατάρρευσης µπορούµε να δώσουµε τον εξής ορισµό [10]:
«Γενικά µε τον όρο κατάρρευση εννοούµε µια απότοµη καταστροφική
µετάβαση (πρακτικά ακαριαία) της κατάστασης ενός συστήµατος».

1.2 ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
1.2.1 Θεώρηµα Μέγιστης Μεταφερόµενης Ισχύος
Στην ενότητα αυτή διατυπώνεται και αποδεικνύεται το θεώρηµα Μέγιστης
Μεταφερόµενης Ισχύος, το οποίο, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 1.1, παίζει
κρίσιµο ρόλο στην κατανόηση των φαινοµένων αστάθειας τάσης.
Ας θεωρήσουµε το σύστηµα των δύο ζυγών του Σχήµατος 1.2.1. Το σύστηµα
αποτελείται από έναν ζυγό φορτίου ο οποίος τροφοδοτείται από έναν άπειρο ζυγό
διαµέσου µιας γραµµής µεταφοράς µε σύνθετη αντίσταση Z = R + jX .
Ε ∠0

o

R

Χ

V

I →

P,Q

Σχήµα 1.2.1: Σύστηµα άπειρου ζυγού - αποµονωµένου φορτίου
Θεωρούµε ότι το φορτίο συµπεριφέρεται ως σύνθετη αντίσταση και ότι
µεταβάλλεται µε σταθερό συντελεστή ισχύος ( cos ϕ = σταθ. ). Η σύνθετη αντίσταση
του φορτίου δίνεται από τη σχέση:
Z l = Rl + jX l = Rl (1 + j tan ϕ )

Το ρεύµα I , που διέρχεται από τη γραµµή µεταφοράς, δίνεται από τη σχέση:
8
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I =

E

(R + R ) + j ( X + R
l

l

tan ϕ )

Η αποδιδόµενη ενεργός ισχύς στο φορτίο δίνεται από:
P = RlI 2 =

RlE 2

(R + R ) + ( X + R
2

l

l

tan ϕ )

2

(1.1)

ενώ η συνθήκη ακροτάτου της (1.1) είναι:
∂P
=0
∂R l

Από την παραπάνω συνθήκη και µετά από υπολογισµούς έχουµε:
Rl2max P =

(R + X )
(1 + tan ϕ )
2

2

2

(1.2)

Η παραπάνω σχέση είναι ισοδύναµη µε:
Z l max P = Z

(1.3)

Η δεύτερη παράγωγος της (1.1) δίνεται από τη σχέση:
∂ 2P
2
2 = − 2R l (1+ tan ϕ )
∂R l

η οποία είναι πάντα αρνητική, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι η (1.1) παρουσιάζει
µέγιστο στο σηµείο µηδενισµού της παραγώγου της, δηλαδή όταν ισχύει η σχέση
(1.3). Με άλλα λόγια:
«Για σταθερό συντελεστή ισχύος, η ισχύς του φορτίου µεγιστοποιείται
όταν η σύνθετη αντίσταση του φορτίου γίνει ίση µε τη σύνθετη αντίσταση
της γραµµής µεταφοράς.»
Η παραπάνω συνθήκη αποτελεί το θεώρηµα Μέγιστης Μεταφερόµενης Ισχύος
(µε σταθερό συντελεστή ισχύος) που διέρχεται από µία γραµµή µεταφοράς [3].
Με αντικατάσταση της (1.2) στην (1.1) προκύπτει ότι η Μέγιστη
Μεταφερόµενη Ισχύς δίνεται από την σχέση :
Pmax =

E 2 cos φ

1
2

R 2 + X 2 + R cosφ + X sin φ

(1.4)

Ενώ η τάση Vmax P στο ζυγό φορτίου δίνεται από τη σχέση :
Vmax P =

1
2

1+

E
R cos φ + X sin φ

(1.5)

R2 + X 2

Στο Σχήµα 1.2.2 παριστάνεται η ενεργός ισχύς που αποδίδεται στο φορτίο
συναρτήσει της ωµικής αντίστασης του φορτίου Rl .
Από τις σχέσεις (1.4) και (1.5) παρατηρούµε ότι η µέγιστη αποδιδόµενη
ισχύς στο φορτίο εξαρτάται µόνο από τις παραµέτρους του δικτύου (R, X) και όχι
9
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από τη χαρακτηριστική του φορτίου (την εξάρτηση δηλαδή του φορτίου από την
τάση).
Σηµειώνεται ότι για αγωγιµότητα φορτίου µικρότερη από 1/ R max P η αύξηση
της αγωγιµότητας συνεπάγεται αύξηση ισχύος, ενώ για αγωγιµότητα µεγαλύτερη
από 1/ R max P ισχύει το αντίστροφο.
Γραµµή χωρίς απώλειες
Στην ειδική περίπτωση που η γραµµή µεταφοράς έχει αµελητέες ωµικές
απώλειες R = 0 , οι σχέσεις (1.4) και (1.5) παίρνουν την απλούστερη µορφή :
Pmax =

E 2 cos φ

(1.6)

2 X (1 + sin φ )

Vmax P =

E 2
1 + sin φ

(1.7)

Στην ακόµα πιο ειδική περίπτωση του καθαρά ωµικού φορτίου (cosφ=1) θα
ισχύει ότι:
Pmax

E2
=
2X

Vmax P =

E
2

P

P max

Rl
R maxP

Σχήµα 1.2.2: Ενεργός ισχύς P συναρτήσει της αντίστασης Rl του φορτίου
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1.2.2 Επίδραση της αντιστάθµισης στη µέγιστη µεταφερόµενη ισχύ
Γενικά µε τον όρο αντιστάθµιση σε ένα σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας
(ΣΗΕ) εννοούµε την έγχυση άεργου ισχύος σε ένα δίκτυο µε σκοπό την βελτίωση
της κατάστασης λειτουργίας του. Συγκεκριµένα η αντιστάθµιση συντελεί στην
διατήρηση των τάσεων κοντά στις ονοµαστικές τους τιµές, στην ελάττωση των
ρευµάτων γραµµής (και κατά συνέπεια των απωλειών του δικτύου) και τέλος στη
βελτίωση της ευστάθειας του δικτύου [4].
Τις περισσότερες φορές η αντιστάθµιση επιτυγχάνεται µε την εισαγωγή
πυκνωτών λόγω της επαγωγικής φύσης τόσο του δικτύου µεταφοράς όσο και (τις
περισσότερες φορές) του φορτίου.
Η αντιστάθµιση διακρίνεται σε αντιστάθµιση φορτίου (όταν η διαχείριση της
άεργου ισχύος αποσκοπεί στη βελτίωση των χαρακτηριστικών της παρεχόµενης
ισχύος σε ένα αποµονωµένο φορτίο ή σε µία οµάδα φορτίων) και σε αντιστάθµιση
του δικτύου µεταφοράς (όταν αποσκοπεί στον περιορισµό των απωλειών και τη
βελτίωση της ευστάθειας κατά την µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας).
Μπορούµε λοιπόν να πούµε ότι η αντιστάθµιση έχει τους εξής σκοπούς :
·Τη διόρθωση του συντελεστή ισχύος ενός φορτίου, διότι χαµηλός
συντελεστής ισχύος σηµαίνει αύξηση του µέτρου του ρεύµατος του φορτίου, οπότε
απαιτεί µεγαλύτερη διατοµή καλωδίων και ονοµαστικών τιµών διακοπτών και
άλλων µέσων προστασίας, ενώ αυξάνει τις απώλειες του δικτύου µεταφοράς.
· Τη ρύθµιση του µέτρου τάσεως.Το µέτρο της τάσεως έχει µεγάλη σηµασία
ειδικά για φορτία µε µεταβαλλόµενη ζήτηση άεργου ισχύος (π.χ. επαγωγικοί
κινητήρες). Η µεταβολή στη ζήτηση άεργου ισχύος µπορεί να προκαλέσει σοβαρή
µεταβολή του µέτρου της τάσεως στο ζυγό φορτίου, σε περίπτωση που ένας
καταναλωτής µε µεγάλη ζήτηση άεργου ισχύος συνδεθεί ξαφνικά σε αυτόν.
∆ηµιουργούνται έτσι σοβαρά προβλήµατα τάσεως και στους υπόλοιπους
καταναλωτές που είναι συνδεδεµένοι µε το ζυγό αυτό.
Η χωρητική αντιστάθµιση µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους:
·Χωρητική αντιστάθµιση σειράς
·Εγκάρσια χωρητική αντιστάθµιση
των οποίων η επίδραση στη µέγιστη µεταφερόµενη ισχύ περιγράφεται στη συνέχεια.
Χωρητική αντιστάθµιση σειράς
Η χωρητική αντιστάθµιση σειράς µειώνει την επαγωγική αντίδραση των
γραµµών µεταφοράς, όπως φαίνεται και από το απλό ισοδύναµο κύκλωµα του
Σχήµατος 1.2.3.
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Ε ∠0

o

X

V

XC

P,Q
Σχήµα 1.2.3: Χωρητική αντιστάθµιση σειράς
Η επαγωγική αντίδραση της γραµµής µεταφοράς είναι:

X net = X − X C = ωL −

1
<X
ωC

∆ηλαδή η επαγωγική αντίδραση της γραµµής µεταφοράς, µε χωρητική
αντιστάθµιση σειράς, ελαττώνεται. Αντικαθιστώντας την τιµή της επαγωγικής
αντίδρασης Χ µε την X net στη σχέση (1.4) είναι προφανές ότι η µέγιστη
µεταφερόµενη ισχύς αυξάνεται, ενώ η τάση όταν έχουµε Μ.Μ.Ι. παραµένει
αµετάβλητη.
Εγκάρσια Χωρητική Αντιστάθµιση
Η σύνδεση εγκάρσιων πυκνωτών ή πηνίων είναι η πλέον συνηθισµένη µορφή
αντιστάθµισης. Για να διευκολύνουµε την ανάλυση και την εξαγωγή ποιοτικών
συµπερασµάτων θα θεωρήσουµε στην περίπτωση αυτή µια γραµµή χωρίς ωµικές
απώλειες ( R = 0 στο Σχήµα 1.2.1) και θα προσθέσουµε ένα εγκάρσιο πυκνωτή BC
στο φορτίο, όπως φαίνεται στο Σχήµα 1.2.4.

Ε ∠0o

V

X
BC

P,Q

Σχήµα 1.2.4: Εγκάρσια χωρητική αντιστάθµιση

Για να εφαρµόσουµε τους τύπους (1.6) και (1.7) στην περίπτωση αυτή
προχωράµε στον υπολογισµό του ισοδυνάµου Thevenin του δικτύου µεταφοράς µαζί
µε τον πυκνωτή. Η ισοδύναµη τάση και αντίδραση είναι:

Eth =

1
E
1 − BC X

(1.8)
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X th =

X
1 − BC X

(1.9)

Αντικαθιστώντας όµως στον τύπο (1.6) προκύπτει ότι αυξάνει η µέγιστη
ισχύς που µπορεί να µεταφερθεί.
Pmax =

1
E 2 cos φ
1 − BC X 2 X (1 + sin φ )

(1.10)

Ενώ η τιµή της τάσεως φορτίου στην οποία έχουµε εµφάνιση της µέγιστης
ισχύος, αυξάνει επίσης:
V Pmax =

1
1 − BC X

E

2

1 + sin φ

(1.11)

Στο Σχήµα 1.2.5 φαίνεται ότι όσο αυξάνει η ισχύς του φορτίου, τόσο
περισσότερη εγκάρσια χωρητική αντιστάθµιση είναι αναγκαία για να διατηρηθεί η
τάση στα όρια που προσδιορίζουν οι διακεκοµµένες γραµµές (µεταξύ 0.95 και 1.05
αµ στο συγκεκριµένο παράδειγµα).
Η καµπύλη PV που προκύπτει από την κατά στάθµες ενεργοποίηση των
πυκνωτών, υποδηλώνεται από την έντονη γραµµή. Η ενεργοποίηση αυτή µπορεί να
γίνει είτε από την παρέµβαση κάποιου χειριστή είτε από την αυτόµατη ενεργοποίηση
µιας διάταξης µηχανικά ή ηλεκτρονικά (µέσω thyristor) ελεγχόµενης. Τέλος η
καµπύλη αυτή φανερώνει ένα άλλο ζήτηµα κρίσιµης σηµασίας για την ευστάθεια
τάσεως: Όσο η ζήτηση φορτίου αυξάνεται σε περιοχές µε έλλειµµα άεργου ισχύος,
τόσο µεγαλύτερα ποσά άεργου ισχύος αντισταθµίσεως είναι αναγκαία. Με αυτό τον
τρόπο όµως τα σηµεία λειτουργίας του συστήµατος σταδιακά προσεγγίζουν τα όρια
της µεταφερόµενης ισχύος και έτσι σε οποιαδήποτε ανωµαλία το σύστηµα είναι
ιδιαίτερα ευάλωτο σε ότι αφορά τη ευστάθεια τάσεως.

Σχήµα 1.2.5: Καµπύλες PV για διάφορα επίπεδα εγκάρσιας χωρητικής αντιστάθµισης

1.3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΣΑΤΦ)
1.3.1

Γενικά

Ένας βασικός µηχανισµός αποκατάστασης φορτίου είναι ο µηχανισµός
αυτόµατης ρύθµισης τάσεως µέσω
διατάξεων µεταβλητής λήψης, στους
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µετασχηµατιστές διανοµής των Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η διάταξη αυτή
ελέγχει την τάση στην πλευρά της διανοµής (Μέση Τάση) αλλάζοντας το λόγο
µετασχηµατισµού r. Στις περισσότερες περιπτώσεις η µεταβλητή λήψη γίνεται στην
πλευρά της υψηλής τάσης (ΥΤ). Αυτό συµβαίνει τόσο γιατί το ρεύµα σε αυτή την
πλευρά είναι µικρότερο διευκολύνοντας την µετατροπή, όσο και γιατί υπάρχουν
περισσότερες σπείρες στην πλευρά υψηλής τάσης οπότε η ρύθµιση είναι πιο
ακριβής. Εξαιρέσεις αυτού του κανόνα βρίσκονται ιδιαίτερα στην περίπτωση των
αυτοµετασχηµατιστών [4].
Το σφάλµα τάσης µπορεί να αντισταθµιστεί µε µια µέτρηση του ρεύµατος,
οπότε η τάση αναφοράς αυξάνεται για υψηλά επίπεδα φόρτισης. Αυτή η
αποκατάσταση είναι γνωστή ως αντιστάθµιση πτώσης τάσης στη γραµµή [5]. Αυτό
είναι το ίδιο µε το να ρυθµίζαµε την τάση αρκετά µακριά από το δευτερεύον του
µετασχηµατιστή.
Τα Συστήµατα Αλλαγής Τάσης υπό Φορτίο (ΣΑΤΦ) είναι αργοί µηχανισµοί
µε διακριτή συµπεριφορά που αλλάζουν την λήψη κατά ένα βήµα κάθε φορά, όταν
το σφάλµα τάσης παραµένει εκτός της νεκρής ζώνης (deadband) για περισσότερο
χρόνο από µια συγκεκριµένη τιµή χρονικής καθυστέρησης. Ο ελάχιστος χρόνος που
απαιτείται για το µηχανισµό αλλαγής λήψης για να ολοκληρώσει ένα βήµα είναι
συνήθως περίπου 5 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια θα συµβολίζουµε την χρονική
καθυστέρηση ως TD .Οι χρονικές καθυστερήσεις µπορεί να είναι σταθερές ή
µεταβλητές. Στην τελευταία περίπτωση χρησιµοποιείται χαρακτηριστική αντιθέτου
χρόνου. Το νόηµα της χαρακτηριστικής αντιθέτου χρόνου είναι ότι η χρονική
καθυστέρηση γίνεται πιο µικρή για µεγάλα σφάλµατα τάσεως.
Ένας σηµαντικός περιορισµός στη λειτουργία του ΣΑΤΦ είναι ότι τα
περιθώρια µεταβολής της λήψης του µετασχηµατιστή περιορίζεται από ένα κάτω
r min και ένα άνω όριο r max .
r min ≤ r ≤ r max
Τυπικές τιµές του κάτω ορίου είναι 0.85 έως 0.90 αµ και του άνω ορίου 1.10
έως 1.15 αµ. Το µέγεθος κάθε βήµατος της αλλαγής λήψης είναι συνήθως στην
περιοχή 0.5% έως 1.5%. Είναι προφανές ότι η νεκρή ζώνη πρέπει να είναι
µεγαλύτερη από αυτό το βήµα. Συνήθως η νεκρή ζώνη πρέπει να είναι διπλάσια του
βήµατος αλλαγής λήψης.

1.3.2

Μοντέλα ΣΑΤΦ

Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζουµε δύο µοντέλα ΣΑΤΦ, δηλαδή
διακριτό µοντέλο και το συνεχές µοντέλο.

το

Χάριν απλότητας για την περιγραφή των δύο µοντέλων θεωρούµε
µετασχηµατιστή στον οποίο αµελείται η αντίσταση και η αντίδραση µαγνητίσεως
και ο οποίος συνδέεται εν σειρά µε µια σταθερή αντίδραση X t στο άκρο του.
Φυσικά πιο λεπτοµερή µοντέλα που περιλαµβάνουν αντίσταση και µαγνητική
αντίδραση
χρησιµοποιούνται στη διαδικασίες προσοµοίωσης και πιθανά
επηρεάζουν την µεταβολή της λήψης στον µετασχηµατιστή. Το ισοδύναµο κύκλωµα
ενός µετασχηµατιστή µε λόγο µετασχηµατισµού r εφοδιασµένου µε ΣΑΤΦ φαίνεται
στο Σχήµα 1.3.1.
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V1

r:1

V1 / r

jX t

V2

P2 , Q2

Ιδανικός
µετασχηµατιστής

Σχήµα 1.3.1: Ισοδύναµο κύκλωµα Μ/Σ εξοπλισµένου µε ΣΑΤΦ

∆ιακριτό Μοντέλο
Το διακριτό µοντέλο βασίζεται στη διαπίστωση ότι όταν ενεργοποιείται το
ΣΑΤΦ ο λόγος µετασχηµατισµού θα αυξηθεί ή θα µειωθεί κατά ένα βήµα ακαριαία.
Συµβολίζουµε τη µεταβολή στο λόγο µετασχηµατισµού ενός βήµατος µε ∆r. Το
ΣΑΤΦ µπορεί να λειτουργεί σε διακριτές χρονικές στιγµές που συµβολίζονται µε t k
όπου k = 0,1... και δίνονται από τον αναδροµικό τύπο:
t k +1 = t k + TD

(1.12)

όπου TD η χρονική καθυστέρηση για τη λειτουργία του ΣΑΤΦ.
Η χρονική καθυστέρηση TD µπορεί να είναι διαφορετική για το πρώτο από
ότι για τα επόµενα βήµατα ρύθµισης. Για την πρώτη αλλαγή λήψης του
µετασχηµατιστή, η χρονική καθυστέρηση TD που µεσολαβεί είναι ίση µε :
TD = TDO + TD1

(1.13)

όπου TDO η αρχική χρονική καθυστέρηση και TD1 η χρονική καθυστέρηση που
µεσολαβεί µεταξύ δύο διαδοχικών βηµάτων του ΣΑΤΦ.
Η χρονική καθυστέρηση TD µπορεί να είναι σταθερή (ανεξάρτητη του
σφάλµατος της τάσης) ή να είναι αντιστρόφως ανάλογη του σφάλµατος της τάσης,
δηλαδή :
TD =

TD 0
Verr d

(1.14)

όπου d η ανοχή τάσεων, που είναι ίση µε το µισό της νεκρής ζώνης.
Η λογική µε την οποία αλλάζει η λήψη τη χρονική στιγµή t k είναι η
παρακάτω:
rk +1

 rk + ∆r

=  rk − ∆r

rk


αν
αν
αλλου

V2 > V20 + d και rk < r max
V2 < V20 − d και rk > r min

(1.15)
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όπου r max και r min είναι το άνω και το κάτω όριο της λήψης του µετασχηµατιστή,
και

V2 είναι η ελεγχόµενη τάση, ενώ V20 , η τάση αναφοράς

Το ΣΑΤΦ ενεργοποιείται ( k = 0 ) σε κάθε χρονική στιγµή t 0 που το σφάλµα
τάσης αυξάνεται πέρα από τα όρια της νεκρής ζώνης
k = 0 αν

( )

V2 t 0+ − V20 > d + ε και

( )

V2 t 0− − V20 ≤ d + ε

όπου το ε είναι ένας παράγοντας υστέρησης. Χρησιµοποιώντας αυτόν τον
παράγοντα η νεκρή ζώνη είναι µεγαλύτερη για την πρώτη αλλαγή λήψης, έτσι το
ΣΑΤΦ γίνεται πιο «απρόθυµο» να αρχίσει τις συχνές αλλαγές λήψης.
Συνεχές Μοντέλο

Το συνεχές µοντέλο περιγραφής του ΣΑΤΦ βασίζεται στην παραδοχή µιας
συνεχούς αλλαγής λήψης του λόγου µετασχηµατισµού r (t ) που µπορεί να πάρει
όλες τις πραγµατικές τιµές µεταξύ r min και r max . Συνήθως η επίδραση της νεκρής
ζώνης αµελείται στο συνεχές µοντέλο. Η διαφορική εξίσωση που περιγράφει το
συνεχές µοντέλο ΣΑΤΦ είναι :

Τc r& = V2 − V20

r min ≤ r ≤ r max

(1.16)

Το συνεχές µοντέλο είναι λιγότερο ακριβές από το διακριτό, αλλά είναι µια
χρήσιµη προσέγγιση, ειδικά για µελέτες ευστάθειας.
Το µοντέλο που περιγράφεται από τη σχέση (1.16) είναι µια συνεχής
προσέγγιση ενός διακριτού µοντέλου ΣΑΤΦ. Η σταθερά χρόνου Tc της διαφορικής
δίνεται ως:
Τc =

ΤD d
∆r

(1.17)

όπου TD η χρονική καθυστέρηση του ΣΑΤΦ, d το ήµισυ της νεκρής ζώνης και ∆r
η µοναδιαία µεταβολή του λόγου µετασχηµατισµού.

1.3.3 Επίδραση των ΣΑΤΦ φορτίου και δικτύου
Τα περισσότερα σύγχρονα συστήµατα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
χωρίζονται σε διαφορετικά επίπεδα τάσεων, για παράδειγµα την υπερύψηλη τάση
(Υ.Υ.Τ.: π.χ. 400kV), την υψηλή τάση (Υ.Τ.: π.χ. 150, 66 kV) και τη µέση τάση
(Μ.Τ.: π.χ. 20, 15 kV). Είναι επίσης σύνηθες οι µετασχηµατιστές που συνδέουν τα
διάφορα επίπεδα τάσεων να είναι εξοπλισµένοι µε συστήµατα αλλαγής τάσεως υπό
φορτίο (ΣΑΤΦ).
Υπάρχουν δύο ειδών Συστηµάτων Αλλαγής Τάσεως υπό Φορτίο. Στο ένα
είδος ανήκουν τα ΣΑΤΦ που καλούνται ΣΑΤΦ φορτίου, τα οποία αποκαθιστούν την
τάση διανοµής, άρα και το φορτίο, και αποτελούν κινητήριο µηχανισµό της
αστάθειας τάσης. Στο δεύτερο είδος ανήκουν τα ΣΑΤΦ που βρίσκονται στο επίπεδο
της µεταφοράς ισχύος (παραδείγµατος χάριν µεταξύ υπερύψηλης (ΥΥΤ) και υψηλής
16
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(ΥΤ) τάσης) τα οποία µειώνουν την ηλεκτρική απόσταση µεταξύ των γεννητριών και
των φορτίων, και ονοµάζονται ΣΑΤΦ δικτύου.
Παρακάτω αναλύεται η επίδραση των ΣΑΤΦ αυτών στα χαρακτηριστικά του
δικτύου.
Για το σκοπό αυτό θεωρούµε το απλό κύκλωµα του Σχήµατος 1.3.2. Η
αντίδραση x1 στην πλευρά του πρωτεύοντος µπορεί να παριστάνει είτε την
ισοδύναµη αντίδραση του συστήµατος µεταφοράς είτε την εσωτερική αντίδραση της
γεννήτριας. Όµοια, η αντίδραση x 2 παριστάνει την αντίδραση της γραµµής
µεταφοράς θεωρώντας ότι ο µετασχηµατιστής είναι ιδανικός και ενσωµατώνοντας
την αντίδραση σκεδάσεως του µε το x 2 . Σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, ο
λόγος µετασχηµατισµού του ΣΑΤΦ, r , µειώνεται (ή αντίθετα αυξάνεται) όταν
σηµειωθεί µια αύξηση (ή αντίστοιχα µείωση) στην τάση του δευτερεύοντος του
V
µετασχηµατιστή V2 = 1 , ώστε να την επαναφέρει στην επιθυµητή τιµή V2o .
r

jx1

V1

V2

r:1

jx t

G

P (V 2 )

Q (V 2 )

Σχήµα 1.3.2: Ισοδύναµο κύκλωµα που δείχνει την επίδραση των ΣΑΤΦ

Το ισοδύναµο Thevenin του κυκλώµατος του Σχήµατος 1.3.2 έχει την εξής
ηλεκτρεργετική δύναµη (ΗΕ∆) και αντίδραση, ανηγµένες στην πλευρά του φορτίου :
E
r

(1.18)

x1
+ x2
r2

(1.19)

ETH =
xTH =

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω σχέσεις στις (1.6) και (1.7), οι οποίες δίνουν
τη µέγιστη µεταφερόµενη ισχύ και την αντίστοιχη τάση σε γραµµή χωρίς απώλειες,
προκύπτει η Μ.Μ.Ι. σε ένα σύστηµα που λειτουργεί µε ΣΑΤΦ:
Pmax =

E2
1
cos φ
⋅
⋅ 2
2 (1 + sin φ ) r ⋅ x 2 + x1

Vmax P =

E

2

r ⋅ 1 + sin φ

(1.20)
(1.21)
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Συγκρίνοντας τις σχέσεις (1.20) και (1.21) µε εκείνες χωρίς µετασχηµατιστή
(δηλαδή τις αντίστοιχες µε µοναδιαίο λόγο µετασχηµατισµού r=1 ), συµπεραίνουµε
ότι µειώνοντας το r ώστε να αυξήσουµε τη τάση δευτερεύοντος V2 , η µέγιστη
µεταφερόµενη ισχύς αυξάνεται δηλαδή περισσότερη ισχύς µπορεί να αποδοθεί στο
φορτίο. Ακόµη, όσο µεγαλύτερος είναι ο λόγος x 2 x1 , τόσο µεγαλύτερη είναι η
επίδραση της µεταβολής του λόγου µετασχηµατισµού στη µέγιστη µεταφερόµενη
ισχύ. Επίσης η µείωση του r είναι ισοδύναµη µε τη µείωση της σύνθετης αντίστασης
µεταξύ πηγής και φορτίου.
Η φαινόµενη ισχύς που αποδίδεται στο ευαίσθητο ως προς την τάση φορτίο
είναι :
S 2 (V2 ) = P2 (V2 ) + jQ2 (V2 )

(1.22)

Όταν τα ΣΑΤΦ επαναφέρουν την τάση V2 στην επιθυµητή τιµή V2o ,
επαναφέρουν και τη φαινόµενη ισχύ, δηλαδή :
P (V2o ) = P2o
Q(V2o ) = Q2o

Η ίδια ισχύς (1.22) θα περνάει και από την πλευρά του πρωτεύοντος του
µετασχηµατιστή, εφ’ όσον όµως το σηµείο ( P2o , Q2o ) βρίσκεται εντός της περιοχής
που ορίζει η καµπύλη ( P, Q) του Σχήµατος 1.3.3, η οποία ορίζεται από τα σηµεία
µέγιστης µεταφερόµενης ισχύος για τις διάφορες τιµές του συντελεστή ισχύος
cos φ [4]. Η περιοχή αυτή επεκτείνεται όταν µειώνεται ο λόγος µετασχηµατισµού r
αφού τότε αυξάνει η Μ.Μ.Ι..

1
0

0 λύσεις

1 λύση

-1

.

QX/E 2

-2

o

o

(P2 , Q2 )

-3

2 λύσεις

-4
-5
-6
-7
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

PX/E 2

Σχήµα 1.3.3: Περιοχή ύπαρξης λύσης για τη ροή φορτίου

Εποµένως, η λειτουργία των ΣΑΤΦ δικτύου σε ένα σύστηµα µεταφοράς µε
διάφορα επίπεδα τάσης έχει ως αποτέλεσµα το ‘σπάσιµο’ της ηλεκτρικής απόστασης
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µεταξύ της πηγής και του φορτίου. Όταν ένα σύστηµα έχει περισσότερα από δύο
επίπεδα τάσεων τότε χρησιµόποιούνται αντίστοιχα επίπεδα ΣΑΤΦ εν σειρά. Τα
ΣΑΤΦ αυτά προσφέουν τη δυνατότητα σε ένα σύστηµα µε διάφορα επίπεδα τάσεως
µεταξύ τροφοδοσίας και φορτίου να λειτουργεί έτσι ώστε να µεταφέρεται η ισχύς
στα φορτία.
Η δυναµική αλληλεπίδραση µεταξύ των ΣΑΤΦ των διάφορων επιπέδων, και
πιο συγκεκριµένα δύο ΣΑΤΦ εν σειρά, µελετάται στην απόµενη παράγραφο, ενώ
σενάρια αστάθειας σε ένα σύστηµα µε δύο επίπεδα ΣΑΤΦ, η δυναµική συµπεριφορά
του οποίου αποτελεί αντικείµενο µελέτης της παρούσας εργασίας, φαίνονται στο
Κεφάλαιο 5.

Σύστηµα µε δύο επίπεδα ΣΑΤΦ

1.3.4

Σ’ αυτό το σηµείο θα µιλήσουµε για την αλληλεπίδραση µεταξύ διαφόρων
επιπέδων µετασχηµατιστών εξοπλισµένων µε ΣΑΤΦ θεωρώντας διακριτά µοντέλα
ΣΑΤΦ. Μια τυπική περίπτωση αλληλεπίδρασης µεταξύ µετασχηµατιστών
υπερυψηλής-υψηλής τάσης (ΥΥΤ/ΥΤ) τάσης και υψηλής – µέσης τάσης (ΥΤ/ΜΤ)
εµφανίζεται στα παρακάτω ακτινικό σύστηµα.
VG

jx

V

r1 : 1

jx1

Vh

r2 : 1

jx2

Vm

~
G

Σχήµα 1.3.4: Σύστηµα δύο Μ/Σ εν σειρά εξοπλισµένων µε ΣΑΤΦ

Όταν ο λόγος r1 µειώνεται τότε και οι δύο ελεγχόµενες τάσεις Vh ,Vm
αυξάνονται ενώ όταν ο λόγος r2 µειώνεται, προκειµένου να αυξήσει την τάση Vm η
Vh µειώνεται.
Λόγω των παραπάνω η συνήθης τακτική που ακολουθείται στο σχεδιασµό
Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι η απόκριση του µετασχηµατιστή στο
υπερυψηλό – υψηλό (ΥΥΤ/ΥΤ) επίπεδο τάσης να είναι πιο γρήγορη απ’ το
µετασχηµατιστή στο επίπεδο υψηλής – µέσης (ΥΤ/ΜΤ) τάσης. Οι διεθνείς χρόνοι
καθυστέρησης πρώτου βήµατος για το Μ/Σ στο υψηλό – µέσο (ΥΤ/ΜΤ) επίπεδο
τάσης είναι περίπου 20-40 δευτερόλεπτα µεγαλύτεροι απ’ αυτούς των Μ/Σ
υπερυψηλής – υψηλής (ΥΥΤ/ΥΤ) τάσης. Το ίδιο ισχύει και για περισσότερα των δύο
επιπέδων Μ/Σ, όσο πλησιάζουµε προς το φορτίο τόσο περισσότερο πρέπει να
καθυστερεί η ενεργοποίηση τους. Αυτό γίνεται ώστε να µη δηµιουργούνται
ταλαντώσεις µεταξύ των δύο ΣΑΤΦ, αλλά και για να εκµεταλλευόµαστε µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τα πλεονεκτήµατα των ΣΑΤΦ δικτύου (ΥΥΤ/ΥΤ) που
αναφέρθηκαν στην παρ. §1.3.3.
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Στη συνέχεια δίνονται παραδείγµατα απόκρισης του συστήµατος του
Σχήµατος 1.3.4 για διάφορες τιµές των χρονικών καθυστερήσεων των ΣΑΤΦ [4].
Στο Σχήµα 1.3.5 [4] φαίνεται η απόκριση των τάσεων για µία αύξηση της
αγωγιµότητας του φορτίου κατά 20%. Οι αρχικές χρονικές καθυστερήσεις TD 0 και
οι χρονικές καθυστερήσεις µεταξύ δύο διαδοχικών βηµάτων των ΣΑΤΦ φαίνονται
στο Πίνακα 1.
Πίνακας 1: Χρονικές καθυστερησεις ΣΑΤΦ (α’ περίπτωση)

ΤD0

TD1

ΣΑΤΦ 1

20

5

ΣΑΤΦ 2

50

10

Όπως φαίνεται από το Σχήµα 1.3.5 το ΣΑΤΦ του µετασχηµατιστή
υπερυψηλής – υψηλής τάσης (ΥΥΤ/ΥΤ) προλαβαίνει να αποκαταστήσει την τάση
Vh (µέσα σε πέντε βήµατα) πριν ακόµα προλάβει να ενεργοποιηθεί το ΣΑΤΦ του
µετασχηµατιστή υψηλής-µέσης τάσης (ΥΤ/ΜΤ).

Σχήµα 1.3.5 : Απόκριση τάσεων του συστήµατος µε γρήγορο το πρώτο ΣΑΤΦ

Στο Σχήµα 1.3.6 [4] φαίνεται η απόκριση των τάσεων Vh και Vm για την ίδια
αύξηση της αγωγιµότητας G του φορτίου.
Οι χρονικές καθυστερήσεις TD 0 και TD1 φαίνονται στον Πίνακα 2.
Πίνακας 2: Χρονικές καθυστερησεις ΣΑΤΦ (β’ περίπτωση)

ΤD0

TD1

ΣΑΤΦ 1

30

10

ΣΑΤΦ 2

45

10
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Σχήµα 1.3.6: Απόκριση τάσεων του συστήµατος µε αργό το πρώτο ΣΑΤΦ

Στην περίπτωση του Σχήµατος 1.3.6 το ΣΑΤΦ του µετασχηµατιστή
υπερυψηλής-υψηλής τάσης (ΥΥΤ/ΥΤ) δεν προλαβαίνει να αποκαταστήσει την τάση
Vh πριν την ενεργοποίηση του ΣΑΤΦ υψηλής-µέσης τάσης (ΥΤ/ΜΤ). Αυτό έχει ως
συνέπεια να δηµιουργούνται ταλαντώσεις µεταξύ των δύο ΣΑΤΦ (βλ. Σχήµα 1.3.6).

1.4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.4.1 Επισκόπηση της Βιβλιογραφίας
Το πρόβληµα της αστάθειας τάσεως είναι αρκετά σύνθετο και καλύπτει ένα
µεγάλο εύρος φυσικών φαινοµένων. Τα τελευταία χρόνια πολλοί ερευνητές και
µηχανικοί των Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας έχουν ασχοληθεί µε τη µελέτη
των φαινοµένων αστάθειας τάσεως. Αξιόλογη έρευνα έχει διεξαχθεί τόσο στην
κατεύθυνση ανάλυσης και ερµηνείας, όσο και στην ανάπτυξη λογισµικών εργαλείων
για τη µελέτη και τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των φαινοµένων αυτών.
Σηµαντικό κοµµάτι της βιβλιογραφίας για τα φαινόµενα αστάθειας και κατάρρευσης
τάσεως είναι αφιερωµένο στην ανάλυση των φαινοµένων αυτών. Και αυτό είναι
φυσικό, αφού η καλύτερη κατανόηση των µηχανισµών αστάθειας οδηγεί σε πιο
αποτελεσµατικά και µε χαµηλότερο κόστος µέτρα για την αντιµετώπισή τους.
Οι πρώτες αναφορές στην έννοια της κατάρρευσης τάσης στα Συστήµατα
Ηλεκτρικής Ενέργειας έγιναν στα βιβλία [12,13]. Πολύ γρήγορα όµως διαπιστώθηκε
ότι η διατήρηση των τάσεων σε ικανοποιητικά επίπεδα δεν εγγυάται την ευστάθεια
τάσης ενός συστήµατος [2] και η εµφάνιση των προβληµάτων αστάθειας τάσεως
άρχισε να συνδέεται µε τη µη γραµµικότητα των Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
(η οποία γίνεται πιο έντονη όσο αυξάνει η πολυπλοκότητα των συστηµάτων αυτών).
Αυτό οδήγησε στην αναζήτηση νέων θεωρητικών προσεγγίσεων του προβλήµατος
µε τη βοήθεια της θεωρίας των µη γραµµικών συστηµάτων διαφορικών εξισώσεων
και της θεωρίας των διακλαδώσεων, των οποίων οι βασικές αρχές αναλύονται στα
βιβλία [14,15].
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Οι κυριότερες διακλαδώσεις είναι η διακλάδωση σαγµατικού κόµβου, η
διακλάδωση Hopf και η διακλάδωση λόγω αλγεβρικής ιδιοµορφίας. Επίσης στα
βιβλία [18,19] αναλύεται η θεωρία των ιδιάζουσων διαταραχών βάσει της οποίας
εξηγείται η δυναµική συµπεριφορά συστηµάτων που αναπτύσσονται σε
διαφορετικές χρονικές κλίµακες. Εκτενής παρουσίαση της θεωρίας των
διακλαδώσεων όπως και της ανάλυσης των ιδιάζουσων διαταραχών γίνεται στο
Κεφάλαιο 2.
Τρεις κύριοι µηχανισµοί αστάθειας τάσης είναι τα ΣΑΤΦ, τα δυναµικά φορτία
και τα Συστήµατα Προστασίας Υπερδιεγέρσεως των γεννητριών [2,4]. Πιο
λεπτοµερείς περιγραφές του µηχανισµού των Συστηµάτων Αλλαγής Τάσης υπό
Φορτίο (ΣΑΤΦ) βρίσκονται στις εργασίες [3,5,6]. Στην εργασία [9] αναλύεται η
ευστάθεια των διακριτών µοντέλων ΣΑΤΦ, ενώ στην διατριβή [7] αναλύεται η
εµφάνιση ταλλαντώσεων λόγω της διακριτής φύσης των ΣΑΤΦ και της
αλληλεπίδρασης µεταξύ τους.
Στην εργασία [22] µελετάται Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας το οποίο
περιλαµβάνει δύο µετασχηµατιστές εν σειρά εξοπλισµένους µε ΣΑΤΦ. Στην
εργασία αυτή θεωρείται συνεχές µοντέλο ΣΑΤΦ. Ειδικότερα µελετάται, κατ’αρχήν
για ένα µετασχηµατιστή µε ΣΑΤΦ η εξάρτηση της τάσης του ρυθµιζόµενου ζυγού
από το λόγο µετασχηµατισµού. Κατασκευάζονται καµπύλες τάσης(ρυθµιζόµενου
ζυγού)-λόγου µετασχηµατισµού και µελετάται η εξάρτηση των καµπυλών αυτών
από τις παραµέτρους του συστήµατος. Στην συνέχεια µελετάται το σύστηµα µε δύο
µετασχηµατιστές εν σειρά εξοπλισµένους µε ΣΑΤΦ. Υπολογίζονται τα σηµεία
ισορροπίας του συστήµατος (για διάφορες τιµές των παραµέτρων) και εξετάζεται η
ευστάθειά τους. Εξετάζεται επίσης η επίδραση των χρονικών σταθερών των δύο
ΣΑΤΦ στην εµφάνιση των ταλαντώσεων. ∆ιαπιστώνεται ότι όταν οι χρονικές
σταθερές είναι της ίδιας τάξης µεγέθους τότε η απόκριση του συστήµατος εµφανίζει
ταλαντώσεις, ενώ για διαφορετικής τάξης µεγέθους χρονικές σταθερές, δηλαδή για
ένα αργό και ένα γρήγορο ΣΑΤΦ το σύστηµα παρουσιάζει µονότονη συµπεριφορά.
Τέλος, στην εργασία [1] αναλύεται πάλι το σύστηµα µε δύο επίπεδα ΣΑΤΦ και
εξετάζεται µε τη βοήθεια της θεωρίας των διακλαδώσεων η συµπεριφορά του για
διάφορες τιµές του λόγου των χρονικών σταθερών των ΣΑΤΦ, καθώς και η
ευστάθεια των σηµείων ισορροπίας του συστήµατος.
Στην παρούσα διπλωµατική εργασία βασιζόµενοι στα συµπεράσµατα της [1]
γίνεται περαιτέρω ανάλυση του ίδιου συστήµατος µε δύο ΣΑΤΦ εν σειρά. Πιο
αναλυτικά η δοµή της εργασίας φαίνεται στην επόµενη παράγραφο.

1.4.2 Σκοπός – ∆οµή της Εργασίας
Η παρούσα διπλωµατική εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια. Γενικό
αντικείµενο µελέτης είναι η ανάλυση της Ευστάθειας ενός Συστήµατος Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΣΗΕ) το οποίο περιλαµβάνει δύο µετασχηµατιστές εν σειρά
εξοπλισµένους µε Συστηµάτα Αλλαγής Τάσης υπό Φορτίο (ΣΑΤΦ), οι οποίοι
τροφοδοτούν ωµικό φορτίο. Στη συνέχεια περιγράφονται τα επτά κεφάλαια της
διπλωµατικής εργασίας.
Στο πρώτο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον ορισµό της ευστάθειας τάσης
στα Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) και δίνεται µια γενική περιγραφή των
Συστηµάτων Αλλαγής Τάσης υπό Φορτίο (ΣΑΤΦ). Ειδικότερα διατυπώνεται και
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αποδεικνύεται το Θεώρηµα Μέγιστης Μεταφερόµενης Ισχύος, και αναλύεται η
επίδραση της χωρητικής αντιστάθµισης στην ικανότητα µεταφοράς του δικτύου.
Στην συνέχεια παρουσιάζονται δύο µοντέλα ΣΑΤΦ, το συνεχές (το οποίο
χρησιµοποιείται στο µεγαλύτερο µέρος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας) και το
διακριτό (το οποίο θα αναλυθεί πληρέστερα στο Κεφάλαιο 5). Επίσης γίνεται
αναφορά στην επίδραση της λειτουργίας των ΣΑΤΦ σε συστήµατα µε πολλαπλά
επίπεδα τάσης και τέλος δίνονται παραδείγµατα της αλληλεπίδρασης µεταξύ των
δύο ΣΑΤΦ σε ένα σύστηµα µε δύο επίπεδα τάσης.
Στο δεύτερο Κεφάλαιο περιγράφονται οι βασικότερες µαθηµατικές θεωρίες
στις οποίες βασίζεται η ανάλυση των ΣΗΕ, τα οποία περιγράφονται από µη
γραµµικές διαφορικές εξισώσεις. Πιο συγκεκριµένα περιγράφονται το Θεώρηµα
Ύπαρξης και Μοναδικότητας των λύσεων µη γραµµικών διαφορικών εξισώσεων, τα
σηµεία ισορροπίας και η σύνδεσή τους µε την ευστάθεια ενός συστήµατος, οι
ιδιοτιµές και τα ιδιοδιανύσµατα, οι πολλαπλότητες των σηµείων ισορροπίας, καθώς
και οι περιοδικές λύσεις, αποµονωµένες ή µη, συστηµάτων µη γραµµικών
διαφορικών εξισώσεων. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στην θεωρία των
διακλαδώσεων και περιγράφονται µε αναλυτικό τρόπο η διακλάδωση σαγµατικού
κόµβου, η υποκρίσιµη διακλάδωση Hopf και η διακλάδωση οµοκλινούς βρόχου.
Επίσης παρατίθεται η ανάλυση των ιδιάζουσων διαταραχών η οποία εφαρµόζεται σε
συστήµατα η δυναµική συµπεριφορά των οποίων αναπτύσσεται σε διάφορες
χρονικές κλίµακες.
Στο τρίτο Κεφάλαιο γίνεται η εξαγωγή των σχέσεων που εκφράζουν το
σύστηµα που εξετάζουµε, το οποίο περιλαµβάνει δύο µετασχηµατιστές εν σειρά
εξοπλισµένους µε ΣΑΤΦ. Αρχικά γίνεται µία περιγραφή του συστήµατος και
υπολογίζονται οι συνθήκες που αντιστοιχούν στη µέγιστη µεταφερόµενη ισχύ για
τρείς διαφορετικές περιπτώσεις. Στην συνέχεια εξάγονται οι σχέσεις που δίνουν τις
τάσεις στα δευτερεύοντα των µετασχηµατιστών, προσδιορίζονται τα σηµεία
ισορροπίας του συστήµατος και γίνεται η γραµµικοποίηση του συστήµατος. Πιο
συγκεκριµένα µελετώνται οι ιδιότητες του πίνακα κατάστασης, η επίδραση της
ορίζουσας και του ίχνους του πίνακα κατάστασης στην ευστάθεια του συστήµατος
και τέλος εξετάζεται η ύπαρξη συνθηκών κάτω από τις οποίες το σύστηµα θα
παρουσιάσει αστάθεια υπό τη µορφή ταλαντώσεων.
Στο τέταρτο Κεφάλαιο µελετάται η περιοχή έλξης του ασυµπτωτικά
ευσταθούς σηµείου ισορροπίας του συστήµατος. Πιο συγκεκριµένα αρχικά
κατασκευάζεται το διάγραµµα των καµπυλών ισορροπίας και περιγράφονται οι
πέντε περιοχές που εµφανίζονται σε αυτό όπως και η µεταβολή των λόγων
µετασχηµατισµού των δύο ΣΑΤΦ όταν το σύστηµα βρεθεί σε κάθε µία από τις
περιοχές αυτές. Ακόµη αναλύονται οι συνθήκες για την εµφάνιση διακλαδώσεως
σαγµατικού κόµβου, Hopf, ασταθούς οριακού κύκλου και οµοκλινούς βρόχου. Για
το σκοπό αυτό κατασκευάζονται οι γεωµετρικοί τόποι των ριζών του
χαρακτηριστικού πολυωνύµου του συστήµατος. Έπειτα µελετάται η Περιοχή Έλξης
του ευσταθούς σηµείου ισορροπίας του συστήµατος για διαφορες τιµές των
παραµέτρων, δηλαδή της αγωγιµότητας φορτίου G και των χρονικών σταθερών των
δύο ΣΑΤΦ, T1, T2.
Στο πέµπτο Κεφάλαιο µελετώνται οι οριακές περιπτώσεις που το ένα από τα
δύο ΣΑΤΦ είναι πολύ πιο αργό από το άλλο. Ειδικότερα αναλύεται µε τη βοήθεια
των ιδιάζουσων διαταραχών η συµπεριφορά του συστήµατος και στη συνέχεια
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υπολογίζονται και κατασκευάζονται τα δεξιά ιδιοδιανύσµατα των σηµείων
ισορροπίας και στις δύο οριακές περιπτώσεις. Έπειτα εξετάζεται η µεταβολή των
κλίσεων των καµπυλών ισορροπίας, η οποία εξαρτάται µόνο από τα στοιχεί του
πίνακα ευαισθησίας του συστήµατος. Τέλος, κατασκευάζονται τα διαγράµµατα
καµπυλών ισορροπίας για διάφορες τιµές του G και αναλύονται οι γεωµετρικές
ιδιότητες του συστήµατος µε τη βοήθεια της σχετικής κλίσης των δύο καµπυλών
ισορροπίας.
Στο έκτο Κεφάλαιο εφαρµόζεται στο σύστηµα που µελετάµε το διακριτό
µοντέλο ΣΑΤΦ. Πιο συγκεκριµένα διατυπώνονται οι σχέσεις που ορίζουν τα µεγέθη
του συστήµατος µε βάση το µοντέλο αυτό, αναλύεται η ευστάθεια του και τέλος
γίνεται προσοµοίωση της συµπεριφοράς του συστήµατος για διάφορες τιµές της
αγωγιµότητας.
Στο έβδοµο Κεφάλαιο αναφέρονται τα συµπεράσµατα και οι προοπτικές που
προκύπτουν από την ανάλυση που γίνεται στη παρούσα διπλωµατική εργασία.
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2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται συνοπτικά οι βασικότερες µαθηµατικές έννοιες
που χρησιµοποιούνται στην ανάλυση της ευστάθειας συστηµάτων ηλεκτρικής
ενέργειας τα οποία περιγράφονται από µη γραµµικές διαφορικές εξισώσεις. Επίσης
γίνεται αναφορά στην θεωρία των διακλαδώσεων γενικά, µε έναν συνοπτικό τρόπο
και πιο αναλυτικά στα είδη των διακλαδώσεων που θα συναντήσουµε στην πορεία
της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, όπως και στη θεωρία των ιδιάζουσων
διαταραχών όπου γίνεται ο χωρισµός των µεταβλητών κατάστασης σε χρονικές
κλίµακες. Τα θέµατα αυτά αναλύονται λεπτοµερώς στα βιβλία [14,15].

2.1 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
2.1.1 Ύπαρξη και µονοσήµαντο λύσεων - Κατάρρευση
Η δυναµική συµπεριφορά των Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας αναλύεται
χρησιµοποιώντας ένα σύνολο µη γραµµικών διαφορικών εξισώσεων οι οποίες
υπόκεινται σε αλγεβρικούς περιορισµούς.
Ας υποθέσουµε ότι η δυναµική συµπεριφορά ενός συστήµατος περιγράφεται
από τις ακόλουθες n µη γραµµικές διαφορικές εξισώσεις:
.

x = f(x)

(2.1)

Οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες κάτω από τις οποίες για µία αρχική
συνθήκη xo για t=0 υπάρχει λύση του µη γραµµικού συστήµατος (2.1)
περιγράφονται από το θεώρηµα ύπαρξης και µοναδικότητας των λύσεων [14]. Ας
υποθέσουµε ότι οι f (x ) είναι ορισµένες στο πεδίο U το οποίο είναι υποσύνολο του
χώρου Rn.
1.Αν η f είναι συνεχής στο U, τότε υπάρχει λύση x(t ) για όλες τις αρχικές
συνθήκες xo στο U. Κάθε λύση ορίζεται σε ένα µέγιστο διάστηµα ύπαρξης
I x o , το οποίο εξαρτάται από τις αρχικές συνθήκες:
I xo :
α xo < t < β xo
(2.2)
Οι τιµές α x o , β x o που ορίζουν τα άνω και κάτω όρια του διαστήµατος
ύπαρξης της λύσης µπορεί να τείνουν και οι δύο στο άπειρο, οπότε η λύση
υπάρχει για όλα τα t ∈ R .

2.Όταν η f είναι k φορές παραγωγίσιµη (k ≥ 1 ) στο xo , τότε η λύση x(t ) µε
αρχικές συνθήκες xo είναι µοναδική και έχει επίσης k συνεχείς παραγώγους.
Εποµένως, µία ικανή συνθήκη για το µονοσήµαντο της λύσης είναι η f να
είναι συνεχής και παραγωγίσιµη.
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3.Όταν το µέγιστο διάστηµα ύπαρξης είναι πεπερασµένο, τότε τα οριακά
σηµεία των λύσεων της x(t ) για t → β −x o ή για t → α +x o είτε ανήκουν στο
σύνορο (boundary) του U, όταν το σύνολο U φράσσεται, είτε είναι άπειρα
όταν το U δεν είναι φραγµένο.
Μία λύση x(t ) της (2.1) για αρχικές συνθήκες xo ονοµάζεται τροχιά. Η
θετική τροχιά αντιστοιχεί σε t > 0 και η αρνητική τροχιά σε t < 0 [4].
Με βάση τα παραπάνω, µπορούµε να δώσουµε τον ακόλουθο ορισµό για την
κατάρρευση ενός συστήµατος που περιγράφεται από διαφορικές εξισώσεις της
µορφής (2.1). Ένα σύστηµα που περιγράφεται από τη διαφορική εξίσωση (2.1) λέµε
ότι καταρρέει τη χρονική στιγµή t = β x0 όταν η λύση x(t ) για αρχικές συνθήκες x0

έχει πεπερασµένο άνω όριο του διαστήµατος ύπαρξης β x 0 < ∞ .

Για ένα φυσικό σύστηµα, το φαινόµενο της κατάρρευσης µπορεί να θεωρηθεί
ότι αποτελεί µια διακριτή µετάβαση τη χρονική στιγµή t = β x0 , σε µιαν άλλη
κατάσταση η οποία περιγράφεται από ένα διαφορετικό σύνολο διαφορικών
εξισώσεων από το (2.1). Η διακριτή αυτή µετάβαση είναι αποτέλεσµα της συνεχούς
δυναµικής συµπεριφοράς του συστήµατος, σε αντίθεση µε άλλα συµβάντα που
προκαλούνται εξωτερικά στο σύστηµα, όπως π.χ. το άνοιγµα µίας γραµµής,
βραχυκυκλώµατα κτλ.[10].

2.1.2 Σηµεία ισορροπίας - Ευστάθεια
Τα σηµεία ισορροπίας x ενός συστήµατος που περιγράφεται από n
διαφορικές εξισώσεις της µορφής (2.1) δίνονται από τις λύσεις του συστήµατος των
αλγεβρικών εξισώσεων:
0 = f(x)

(2.3)

Eνα σηµείο ισορροπίας x είναι ευσταθές κατά Liapunov αν για κάθε περιοχή
V του x υπάρχει περιοχή V1 του x τέτοια ώστε για όλα τα xo ∈ V1 η λύση της x(t )
του συστήµατος (2.1) υπάρχει και βρίσκεται στην περιοχή V για όλα τα t >0 .
Επίσης ένα σηµείο ισορροπίας είναι ασυµπτωτικά ευσταθές όταν όλες οι
τροχιές του συστήµατος µε αρχική συνθήκη xo ∈ V1 τείνουν στο x καθώς ο χρόνος
τείνει στο άπειρο ( t → ∞ ). Τέλος ένα σηµείο ισορροπίας καλείται ασταθές όταν δεν
είναι ευσταθές.
Ο παραπάνω ορισµός ευστάθειας αναφέρεται σε ένα σηµείο ισορροπίας και
εποµένως η ευστάθεια, όπως ορίζεται παραπάνω, συνιστά τοπική ιδιότητα του
σηµείου ισορροπίας. Αν ενδιαφερόµαστε για τη συνολική συµπεριφορά του
συστήµατος τότε το ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί είναι αν οι τροχιές του
συστήµατος (για διάφορες αρχικές συνθήκες) συγκλίνουν ή αποκλίνουν από ένα
ευσταθές σηµείο ισορροπίας.
Η µέγιστη περιοχή Α, όπου όλες οι τροχιές του συστήµατος µε αρχικές
συνθήκες xo ∈ A τείνουν τελικά σε ένα ασυµπτωτικά ευσταθές σηµείο ισορροπίας
x καλείται περιοχή έλξης του x .
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Ας θεωρήσουµε ένα γραµµικό σύστηµα της µορφής:
.

x = Ax

(2.4)

Η ευστάθεια του συστήµατος (2.4) καθορίζεται ως γνωστόν από τις ιδιοτιµές
του πίνακα Α. Εάν όλες οι ιδιοτιµές έχουν αρνητικά πραγµατικά µέρη τότε το σηµείο
ισορροπίας x = 0 είναι ασυµπτωτικά ευσταθές και η περιοχή έλξης του είναι όλος ο
χώρος των καταστάσεων. Εάν έστω και µία ιδιοτιµή έχει θετικό πραγµατικό µέρος
τότε το σύστηµα είναι ασταθές. Όταν ο Ιακωβιανός πίνακας του συστήµατος δεν έχει
καµία ιδιοτιµή µε µηδενικό πραγµατικό µέρος, τότε το σηµείο ισορροπίας x = 0
λέγεται υπερβολικό.
Σε αντίθεση µε τα γραµµικά συστήµατα, στα µη γραµµικά το πλήθος των
σηµείων ισορροπίας ποικίλλει και η περιοχή έλξης τους µπορεί να είναι
περιορισµένη, εποµένως η ύπαρξη ενός ευσταθούς Σ.Ι. δεν µπορεί να εγγυηθεί την
ευστάθεια του συστήµατος. Επίσης σε ένα µη γραµµικό σύστηµα της µορφής του
(2.1) η ευστάθεια ενός σηµείου ισορροπίας µπορεί να προσδιοριστεί εξετάζοντας την
ευστάθεια του αντίστοιχου γραµµικοποιηµένου συστήµατος γύρω από ένα σηµείο
ισορροπίας x , που δίνεται από τις επόµενες εξισώσεις :
∆x& = A∆x

(2.4α)

όπου ο πίνακας Α είναι ο Ιακωβιανός πίνακας κατάστασης και ορίζεται ως:
A=

∂f
∂x

Είδη σηµείων ισορροπίας
Τα ασυµπτωτικά ευσταθή σηµεία ισορροπίας ενός µη γραµµικού συστήµατος
των οποίων οι ιδιοτιµές είναι αρνητικές πραγµατικές, ονοµάζονται ευσταθείς κόµβοι
(stable nodes). Τα ασταθή σηµεία ισορροπίας τα οποία έχουν όλες τις ιδιοτιµές τους
θετικές πραγµατικές ονοµάζονται πηγές ή ασταθείς κόµβοι (sources ή unstable
nodes). Στην περίπτωση που τα ασταθή σηµεία ισορροπίας έχουν µερικές ιδιοτιµές
θετικές και άλλες αρνητικές, τότε ονοµάζονται σαγµατικά σηµεία (saddles). Τα
σηµεία ισορροπίας µε µιγαδικές ιδιοτιµές ονοµάζονται συνήθως εστίες, και
χαρακτηρίζονται ευσταθείς ή ασταθείς αντίστοιχα ανάλογα µε το πραγµατικό µέρος
των ιδιοτιµών τους.
Η γραµµικοποίηση δεν παρέχει καµµία πληροφορία για την ευστάθεια ενός
σηµείου ισορροπίας όταν ο αντίστοιχος Ιακωβιανός πίνακας έχει µία ή περισσότερες
ιδιοτιµές µε µηδενικό πραγµατικό µέρος. Σε αυτήν την περίπτωση η ευστάθεια
προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας τον ορισµό της ευστάθειας. Αν για όλες τις
περιοχές κοντά στο σηµείο ισορροπίας x υπάρχουν αρχικές συνθήκες για τις οποίες
οι τροχιές του συστήµατος δεν είναι φραγµένες, τότε το σηµείο ισορροπίας είναι
ασταθές.
Ένα συγκεκριµένο είδος µη υπερβολικού σηµείου ισορροπίας είναι ο
σαγµατικός κόµβος (saddle node). Η χαρακτηριστική ιδιότητα ενός σαγµατικού
κόµβου είναι ότι υπάρχει κατεύθυνση στο χώρο των καταστάσεων, τέτοια ώστε οι
τροχιές µε αρχικές συνθήκες από τη µια πλευρά του σηµείου ισορροπίας να
συγκλίνουν σε αυτόν, ενώ από την άλλη µεριά να αποκλίνουν. Ένα άλλο είδος µη
υπερβολικού σηµείου ισορροπίας είναι το κέντρο (center). Tο κέντρο είναι ένα
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σηµείο ισορροπίας του οποίου το αντίστοιχο γραµµικοποιηµένο σύστηµα
χαρακτηρίζεται από ένα ζευγάρι συζυγών µιγαδικών ιδιοτιµών µε µηδενικό
πραγµατικό µέρος, ενώ όλες οι τροχιές σε µια περιοχή γύρω από αυτό είναι
περιοδικές.
Για ένα σύστηµα πρώτης τάξης, τα τρία είδη σηµείων ισορροπίας φαίνονται
στο Σχήµα 2.1.1, για το χώρο των καταστάσεων που είναι ευθεία γραµµή [15].

x

x

(β)

(α)

x
(γ)

Σχήµα 2.1.1: α) Ευσταθής κόµβος, β) Ασταθής κόµβος, γ) Σαγµατικός κόµβος

2.1.3 Ιδιοτιµές - Ιδιοδιανύσµατα
Είναι γνωστό πως η απόκριση του γραµµικού συστήµατος (2.4) για κάθε
αρχική συνθήκη xo µπορεί να γραφεί συναρτήσει του δεξιού ( v ) και του αριστερού
( w ) ιδιοδιανύσµατος του πίνακα κατάστασης Α. Τα ιδιοδιανύσµατα ικανοποιούν τις
ακόλουθες σχέσεις:
Avi = λi vi

i = 1,...,n

w A = λi w
T
i

i = 1,..., n

T
i

(2.5)

Για απλούστευση θα θεωρήσουµε ότι το γραµµικοποιηµένο σύστηµα έχει n
διακεκριµένες ιδιοτιµές. Στην περίπτωση αυτή τα αριστερά και τα δεξιά
ιδιοδιανύσµατα που αντιστοιχούν σε διαφορετικές ιδιοτιµές είναι ορθογώνια µεταξύ
τους:
wiT v j = 0

i≠ j

(2.6)

Η απόκριση του γραµµικού συστήµατος για αρχική συνθήκη xo δίνεται από
τη σχέση:
n

x(t ) = ∑ e λi t vi wiT xo

(2.7)

i =1

Θεωρώντας τώρα µια αρχική συνθήκη xo που βρίσκεται πάνω στην ευθεία
που ορίζει ένα (δεξιό) ιδιοδιάνυσµα vi :

xo = αvi

(2.8)

Aντικαθιστώντας την (2.8) στην (2.7) και κάνοντας χρήση της (2.6) έχουµε:
x(t ) = e λit wiT vi x o = bvi

(2.9)
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Η σχέση (2.9) υποδηλώνει το αναλλοίωτο (invariance) ενός ιδιοδιανύσµατος.
Η απόκριση ενός γραµµικού συστήµατος, µε αρχικές συνθήκες πάνω σε ένα
ιδιοδιάνυσµα, παραµένει πάντα πάνω στο ιδιοδιάνυσµα. Ακόµη από την (2.9)
φαίνεται ότι αν η ιδιοτιµή λ i έχει αρνητικό πραγµατικό µέρος τότε η τροχιά
x(t ) τείνει στο σηµείο ισορροπίας για t → ∞ .
Οι διανυσµατικοί χώροι οι οποίοι παράγονται από έναν αριθµό
ιδιοδιανυσµάτων έχουν την ίδια ιδιότητα, είναι δηλαδή αναλλοίωτοι. Ας
θεωρήσουµε ένα αρχικό σηµείο xo το οποίο βρίσκεται στο επίπεδο που ορίζεται από
δύο ιδιοδιανύσµατα vi , v j :

xo = avi + bv j

(2.10)

H απόκριση του γραµµικού συστήµατος δίνεται από την σχέση:

(

) (

)

x(t ) = ae λit wiT vi vi + be j wTj v j v j = cvi + dv j
λt

(2.11)

Από τη (2.11) φαίνεται ότι η απόκριση του συστήµατος βρίσκεται πάντα
πάνω στο επίπεδο που ορίζεται από τα vi , v j .
Εφαρµόζοντας τα παραπάνω µπορούµε να ορίσουµε τρεις διανυσµατικούς
υπόχωρους που έχουν ιδιαίτερη σηµασία. Ο διανυσµατικός υπόχωρος που ορίζεται
από τα ιδιοδιανύσµατα που αντιστοιχούν σε ιδιοτιµές µε αρνητικά πραγµατικά µέρη
ονοµάζεται ευσταθής διανυσµατικός υπόχωρος (stable eigenspace) του γραµµικού
συστήµατος. Αντίστοιχα ο διανυσµατικός υπόχωρος που ορίζεται από τα
ιδιοδιανύσµατα που αντιστοιχούν σε ιδιοτιµές µε µηδενικό πραγµατικό µέρος
αποτελούν τον κεντρικό διανυσµατικό υπόχωρο (center eigenspace). Τέλος ο
διανυσµατικός υπόχωρος που ορίζεται από τα ιδιοδιανύσµατα που αντιστοιχούν σε
ιδιοτιµές µε θετικά πραγµατικά µέρη ονοµάζεται ασταθής διανυσµατικός υπόχωρος
(unstable eigenspace) του γραµµικού συστήµατος[15].

2.2 ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΕΣ
2.2.1 Γενικά
Mε τον όρο πολλαπλότητα (manifold) εννοούµε µια καµπύλη γραµµή,
επιφάνεια ή υπερεπιφάνεια χωρίς ιδιόµορφα σηµεία. Μία αναλλοίωτη πολλαπλότητα
(invariant manifold) ενός συστήµατος (2.1) είναι ένας υπόχωρος του χώρου των
καταστάσεων, τέτοιος ώστε κάθε τροχιά του συστήµατος η οποία ξεκινάει από
αυτόν, να παραµένει σε αυτόν συνέχεια.
Ο ευσταθής, ασταθής και κεντρικός διανυσµατικός υπόχωρος του
γραµµικοποιηµένου συστήµατος γύρω από ένα σηµείο ισορροπίας x αντιστοιχεί σε
µία ευσταθή, ασταθή και κεντρική πολλαπλότητα του µη γραµµικού συστήµατος.
Οµοίως µε τον ευσταθή διανυσµατικό υπόχωρο, όλες οι τροχιές οι οποίες ξεκινούν
από µια ευσταθή πολλαπλότητα, παραµένουν σ' αυτήν συνεχώς και τείνουν στο
σηµείο ισορροπίας x για t → ∞ . Αντίστοιχα, ασταθής πολλαπλότητα ενός σηµείου
ισορροπίας x είναι εκείνος ο υπόχωρος των καταστάσεων στον οποίο όλες οι
τροχιές προέρχονται από το x για t → −∞ . Κοντά στο σηµείο ισορροπίας οι τοπικά
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ευσταθείς, ασταθείς και κεντρικές πολλαπλότητες είναι εφαπτόµενες στους
αντίστοιχους διανυσµατικούς υπόχωρους του γραµµικοποιηµένου συστήµατος. Αν
το σηµείο ισορροπίας x είναι υπερβολικό, τότε η διάσταση της ασταθούς
πολλαπλότητας είναι ίση µε τον τύπο του x , όπου τύπος του x ονοµάζεται ο
αριθµός των ιδιοτιµών του µε θετικό πραγµατικό µέρος. Οι ευσταθείς και ασταθείς
πολλαπλότητες είναι πάντα µοναδικές, αλλά η κεντρική πολλαπλότητα δεν είναι
πάντα.
Στο Σχήµα 2.2.1 απεικονίζονται οι τροχιές ενός συστήµατος στο χώρο των
καταστάσεωνγια διάφορες αρχικές συνθήκες. Ένα τέτοιο σύνολο τροχιών
ονοµάζεται πορτραίτο των φάσεων του συστήµατος [14]. Από το Σχήµα 2.2.1
παρατηρούµε ότι όλες οι τροχιές κοντά στο κέντρο είναι περιοδικές ταλαντώσεις
σταθερού πλάτους. Από τον ορισµό της ευστάθειας µπορούµε να συνάγουµε ότι το
ένα σηµείο ισορροπίας ( x (1) ) είναι ευσταθές αλλά όχι ασυµπτωτικά ευσταθές.
2
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Σχήµα 2.2.1: Πορτραίτο των φάσεων του συστήµατος Γεννήτριας - Απείρου ζυγού
χωρίς απόσβεση [14]

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό του συστήµατος του Σχήµατος 2.2.1 είναι ότι
ο ένας κλάδος της ευσταθούς πολλαπλότητας του ασταθούς σηµείου ισορροπίας
συµπίπτει µε τον ένα κλάδο της ασταθούς πολλαπλότητας του ίδιου σηµείου
ισορροπίας, σχηµατίζοντας τον λεγόµενο οµοκλινή βρόχο (homoclinic loop), ο
οποίος περιβάλλει το ευσταθές σηµείο ισορροπίας.
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2.2.2 Περιοχή έλξης ευσταθών σηµείων ισορροπίας
Η περιοχή έλξης ενός ασυµπτωτικά ευσταθούς σηµείου ισορροπίας ορίζεται
ως η µεγαλύτερη περιοχή Α ( x ) για την οποία ισχύει ότι:

xo ∈ A( x ) ⇔ lim x(t ) = x
t →∞

Άµεση συνέπεια του παραπάνω ορισµού είναι ότι αν ένα σηµείο ανήκει στην
περιοχή έλξης Α, τότε και η αρνητική τροχιά του, ανήκει στην Α.
Η περιοχή έλξης ενός σηµείου ισορροπίας δεν είναι απαραίτητα φραγµένη.
Για παράδειγµα, η περιοχή έλξης ενός ευσταθούς σηµείου ισορροπίας σε ένα
γραµµικό σύστηµα είναι όλος ο χώρος των καταστάσεων. Στις περιπτώσεις που η
περιοχή έλξης φράσσεται τότε το σύνορό της αποτελείται από τµήµατα της
ευσταθούς πολλαπλότητας των ασταθών σηµείων ισορροπίας και των ασταθών
οριακών κύκλων.
Αν θεωρήσουµε τώρα το σύστηµα του Σχήµατος 2.2.1 λαµβάνοντας υπόψη
και την απόσβεση του συστήµατος, τότε προκύπτει το πορτραίτο φάσεων του
Σχήµατος 2.2.2.
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Σχήµα 2.2.2: Πορτραίτο των φάσεων του συστήµατος γεννήτριας - απείρου ζυγού µε
απόσβεση

Οι ευσταθείς και ασταθείς πολλαπλότητες του ασταθούς σηµείου ισορροπίας
φαίνονται στο Σχήµα. 2.2.2. Ο οµοκλινής βρόχος που εµφανίζεται στο αντίστοιχο
σύστηµα χωρίς απόσβεση (Σχήµα 2.2.1) έχει ανοίξει τώρα. Ο ένας κλάδος της
ασταθούς πολλαπλότητας του ασταθούς σηµείου ισορροπίας συνιστά σπειροειδή
τροχιά η οποία καταλήγει στο ευσταθές σηµείο ισορροπίας. Η περιοχή έλξης του
ευσταθούς σηµείου ισορροπίας x(1) προσδιορίζεται και από τους δύο κλάδους της
ευσταθούς πολλαπλότητας του x(2) (περιοχή Α στο Σχήµα 2.2.2). Στην περίπτωση
αυτή η περιοχή έλξης δεν είναι φραγµένη από παντού. Μέσα στην περιοχή έλξης
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όλες οι τροχιές εκτελούν σπειροειδή τροχιά και καταλήγουν στο ευσταθές σηµείο
ισορροπίας.

2.2.3 Περιοδικές λύσεις - Οριακοί κύκλοι
Μία περιοδική λύση ενός συστήµατος διαφορικών εξισώσεων της µορφής
(2.1) είναι µια συνάρτηση x(t) για την οποία ισχύει:
x(t + T) = x(t )

∀ t

(2.12)

Η περίοδος της περιοδικής λύσης είναι η µικρότερη τιµή του Τ για την οποία
ισχύει η (2.12). Μια περιοδική λύση ενός συστήµατος n-διαφορικών εξισώσεων
σχηµατίζει µια κλειστή καµπύλη στο n-διάστατο χώρο των καταστάσεων.
Οριακός κύκλος είναι µια αποµονωµένη περιοδική λύση του συστήµατος
(2.1). Σηµειωτέον ότι οι περιοδικές λύσεις του συστήµατος γεννήτριας χωρίς
απόσβεση - απείρου ζυγού (Σχήµα 2.2.2) οι οποίες περιβάλλουν το σηµείο
ισορροπίας δεν είναι οριακοί κύκλοι επειδή δεν είναι αποµονωµένες (υπάρχει
άπειρος αριθµός περιοδικών λύσεων κοντά σε κάθε µια από αυτές τις λύσεις).
Ένας οριακός κύκλος είναι ασυµπτωτικά ευσταθής όταν όλες οι τροχιές που
ξεκινούν από σηµεία κοντά στον οριακό κύκλο πλησιάζουν σε αυτόν για t → +∞ ,
ενώ ασταθής είναι ένας οριακός κύκλος όταν όλες οι τροχιές που ξεκινούν από
σηµεία κοντά σ' αυτόν αποµακρύνονται από αυτόν για t → +∞ .
Στο Σχήµα 2.2.3 φαίνεται το πορτραίτο των φάσεων ενός συστήµατος µε
ευσταθή οριακό κύκλο. Όλες οι τροχιές, που ξεκινούν γύρω από το ασταθές σηµείο
ισορροπίας στην αρχή των αξόνων, καταλήγουν σε µια περιοδική ταλάντωση. Η
περιοδική αυτή ταλάντωση στο χώρο των καταστάσεων (Σχήµα 2.2.3) φαίνεται σαν
µια κλειστή καµπύλη (οριακός κύκλος). Ο οριακός κύκλος είναι ασυµπτωτικά
ευσταθής, αφού όλες οι τροχιές (και αυτές που ξεκινούν µέσα και αυτές που
ξεκινούν έξω από αυτόν) καταλήγουν στον οριακό κύκλο.
2
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Σχήµα 2.2.3: Ευσταθής οριακός κύκλος. Παράδειγµα ταλαντωτή Van der Pol
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Στο Σχήµα 2.2.4 φαίνεται το πορτραίτο των φάσεων ενός συστήµατος µε
ασταθή οριακό κύκλο. Όλες οι τροχιές, που ξεκινούν από αρχικές συνθήκες πάνω
στο θετικό ηµιάξονα και ως ένα κρίσιµο σηµείο x1cr , εκτελούν αποσβυνόµενες
ταλαντώσεις και καταλήγουν στο ευσταθές σηµείο ισορροπίας. Αντίθετα, οι τροχιές
που ξεκινούν πέρα από το κρίσιµο σηµείο αποκλίνουν. Η τροχιά που ξεκινάει
ακριβώς από το κρίσιµο σηµείο x1cr αποτελεί τον οριακό κύκλο. Στο Σχήµα 2.2.4
φαίνεται ο ασταθής οριακός κύκλος συστήµατος µαζί µε δύο τροχιές, από τις οποίες
η µία συγκλίνει στο ευσταθές σηµείο ισορροπίας και η άλλη αποκλίνει και
απειρίζεται. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ασταθής οριακός κύκλος αποτελεί το σύνορο
της περιοχής έλξης του ευσταθούς σηµείου ισορροπίας.
Όµοια µε τα σηµεία ισορροπίας, οι οριακοί κύκλοι έχουν αναλλοίωτες
πολλαπλότητες. H ευσταθής πολλαπλότητα ενός οριακού κύκλου είναι η µεγαλύτερη
περιοχή του χώρου των καταστάσεων, όπου όλες οι τροχιές που ξεκινούν από την
περιοχή αυτή πλησιάζουν τον οριακό κύκλο για t → +∞ . H ασταθής πολλαπλότητα
ενός οριακού κύκλου είναι η µεγαλύτερη περιοχή του χώρου των καταστάσεων όπου
όλες οι αρνητικές τροχιές των σηµείων της προέρχονται από τον οριακό κύκλο για
t → −∞ . Στο παραπάνω παράδειγµα η ευσταθής πολλαπλότητα του ασταθούς
οριακού κύκλου είναι ο ίδιος ο οριακός κύκλος, αφού κάθε τροχιά η οποία ξεκινάει
από τον οριακό κύκλο παραµένει σε αυτόν συνέχεια ( t → +∞ ). Ενώ η ασταθής
πολλαπλότητα του οριακού κύκλου είναι όλος ο υπόλοιπος χώρος των καταστάσεων.
Εν γένει η ευσταθής πολλαπλότητα ενός ασταθούς οριακού κύκλου έχει
διάσταση n-1.
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Σχήµα 2.2.4: Ασταθής οριακός κύκλος.
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2.3 ΘΕΩΡΙΑ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ
2.3.1 Γενικά
Ας θεωρήσουµε µια οικογένεια διαφορικών εξισώσεων της µορφής:
.

x = f(x,µ)

(2.13)

όπου x είναι ένα n ×1 διάνυσµα των µεταβλητών κατάστασης και µ είναι ένα k ×1
διάνυσµα των παραµέτρων του συστήµατος.
Τα σηµεία ισορροπίας του συστήµατος (2.13), για τις διάφορες τιµές των
παραµέτρων µ , δίνονται από τις λύσεις των εξισώσεων :

f(x ,µ) = 0

(2.13α)

Η θεωρία διακλαδώσεων εξετάζει πότε ένα µη γραµµικό σύστηµα το οποίο
περιγράφεται από διαφορικές εξισώσεις ή από σύστηµα διαφορικών και αλγεβρικών
εξισώσεων αλλάζει ριζικά τη συµπεριφορά του για σχετικά µικρή µεταβολή των
παραµέτρων του [16,17].
Με τον όρο διακλάδωση (bifurcation) εννοούµε όλα τα σηµεία του χώρου
των παραµέτρων στα οποία αλλάζει η ποιοτική δοµή ενός δυναµικού συστήµατος
για µικρές µεταβολές των παραµέτρων του.
Τις διακλαδώσεις τις κατατάσσουµε σε δύο κατηγορίες, ανάλογα µε την
περιοχή στην οποία αλλάζει η ποιοτική συµπεριφορά του συστήµατος:

•

Στις τοπικές διακλαδώσεις (Local Bifurcations), όταν αλλάζει η ποιοτική
συµπεριφορά του συστήµατος σε µικρή περιοχή γύρω από σηµεία ισορροπίας.

•

Στις υπερτοπικές-ολικές διακλαδώσεις (Global Bifurcations), όταν αλλάζει
συνολικά η ποιοτική συµπεριφορά του συστήµατος [3].

∆ιακλάδωση παρουσιάζεται όταν αλλάζει για µικρή µεταβολή του µ ένα από τα
παρακάτω ποιοτικά χαρακτηριστικά του συστήµατος [15]:
1. Αριθµός σηµείων ισορροπίας.
2. Αριθµός οριακών κύκλων.
3. Ευστάθεια σηµείων ισορροπίας και οριακών κύκλων.
4. Περίοδος περιοδικών λύσεων.
Στις επόµενες παραγράφους γίνεται εκτενέστερη αναφορά σε τρία διαφορετικά
είδη διακλαδώσεων.

2.3.2

∆ιακλάδωση σαγµατικού κόµβου (Saddle Node Bifurcation)

Η διακλάδωση σαγµατικού κόµβου παρουσιάζεται όταν εξαφανίζεται (ή
δηµιουργείται) ένα ζευγάρι σηµείων ισορροπίας ως συνέπεια µιας µικρής µεταβολής
των παραµέτρων του συστήµατος. Η διακλάδωση αυτή είναι η πιο συχνή στα
Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας και παρουσιάζεται συνήθως µε την εξαφάνιση
ενός ευσταθούς και ενός ασταθούς σηµείου ισορροπίας. Η διακλάδωση σαγµατικού
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κόµβου είναι ένα καθαρά µη γραµµικό φαινόµενο και δεν συναντάται σε γραµµικά
συστήµατα.
Παρόλο που η διακλάδωση σαγµατικού κόµβου είναι ένα καθαρά µη
γραµµικό φαινόµενο, εντούτοις µπορεί εύκολα να προσδιοριστεί από την
πληροφορία του αντίστοιχου γραµµικοποιηµένου συστήµατος, αφού µια αναγκαία
συνθήκη εµφάνισης της διακλάδωσης αυτής είναι ο πίνακας κατάστασης Α του
συστήµατος (2.4α) να έχει µηδενική ορίζουσα και κατά συνέπεια µια (τουλάχιστον)
µηδενική ιδιοτιµή:
det ( A) = 0

(2.14)

Πριν τη διακλάδωση σαγµατικού κόµβου το σύστηµα έχει δύο σηµεία
ισορροπίας, ένα µε θετική πραγµατική ιδιοτιµή και ένα µε αρνητική πραγµατική
ιδιοτιµή, που τη στιγµή της διακλάδωσης γίνονται ταυτόχρονα µηδέν. Μετά τη
διακλάδωση το σύστηµα δεν έχει σηµεία ισορροπίας.
Γενικά, οι συνθήκες που χαρακτηρίζουν µια διακλάδωση σαγµατικού κόµβου
είναι:

•

Η σύµπτωση δύο σηµείων ισορροπίας.

•

Ο απειρισµός των ευαισθησιών ως προς µια (τουλάχιστον) παράµετρο του
συστήµατος.

•

Ο µηδενισµός µιας ιδιοτιµής του πίνακα κατάστασης Α του συστήµατος (2.4α).

Ας θεωρήσουµε πάλι το σύστηµα διαφορικών εξισώσεων (2.13). Τα σηµεία στον
(n+k)-διάστασης χώρο των µεταβλητών κατάστασης και παραµέτρων, τα οποία
εκπληρούν τις αναγκαίες συνθήκες για µια διακλάδωση σαγµατικού κόµβου
ορίζονται από την (2.14) και την εξίσωση ισορροπίας:
0 = f(x,µ)

(2.15)

Γεωµετρικά, σε ένα σηµείο όπου παρουσιάζεται διακλάδωση σαγµατικού
κόµβου, η πολλαπλότητα των σηµείων ισορροπίας του συστήµατος διπλώνει ως
προς το χώρο των παραµέτρων.
Η προβολή των σηµείων διακλάδωσης σαγµατικού κόµβου στο χώρο των
παραµέτρων συνιστά µια επιφάνεια διάστασης (k-1) η οποία ονοµάζεται επιφάνεια
διακλαδώσεων και ορίζει το όριο της περιοχής λειτουργίας (feasibility region) του
συστήµατος στο χώρο των παραµέτρων. Με άλλα λόγια ορίζει την περιοχή όπου το
σύστηµα έχει σηµεία ισορροπίας.
Όπως έχει ήδη τονιστεί, στη διακλάδωση σαγµατικού κόµβου µια ιδιοτιµή
του πίνακα Α του συστήµατος (2.4α) γίνεται µηδενική. Αν υποθέσουµε ότι στο
σηµείο της διακλάδωσης δεν υπάρχουν άλλες ιδιοτιµές µε µηδενικό πραγµατικό
µέρος, τότε η κεντρική πολλαπλότητα (center manifold) του σαγµατικού κόµβου
είναι µία καµπύλη στο χώρο των καταστάσεων εφαπτόµενη στο δεξιό ιδιοδιάνυσµα
της µηδενικής ιδιοτιµής.
Η σχετική συνεισφορά των µεταβλητών κατάστασης στην αστάθεια που
σχετίζεται µε τη διέλευσή του από µια διακλάδωση σαγµατικού κόµβου µπορεί να
προσδιοριστεί από την πληροφορία του δεξιού ιδιοδιανύσµατος που αντιστοιχεί στη
µηδενική ιδιοτιµή. Η πληροφορία αυτή (του δεξιού ιδιοδιανύσµατος) έχει σηµαντική
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εφαρµογή στα Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον προσδιορισµό της περιοχής
εκείνης που γίνεται αισθητή η αστάθεια τάσεως. Το αριστερό ιδιοδιάνυσµα στη
µηδενική ιδιοτιµή δίνει πληροφορία για πιθανούς διορθωτικούς ελέγχους ή αλλαγές
παραµέτρων του συστήµατος ώστε να αποφευχθεί το σηµείο διακλάδωσης.

2.3.3

∆ιακλάδωση Hopf

Ενώ η διακλάδωση σαγµατικού κόµβου συνοδεύεται από τροχιές που είναι
απεριοδικές, η διακλάδωση Hopf προκαλεί ταλαντούµενη αστάθεια του συστήµατος
και εµφανίζεται όταν ένα ζευγάρι µιγαδικών ιδιοτιµών του γραµµικοποιηµένου
συστήµατος διασχίζει το φανταστικό άξονα (δηλαδή µηδενίζεται και αµέσως µετά
αλλάζει πρόσηµο, το πραγµατικό µέρος ενός ζευγαριού µιγαδικών ιδιοτιµών).
Κατά τη διακλάδωση Hopf ένα σηµείο ισορροπίας από ευσταθές γίνεται
ασταθές µέσω της αλληλεπίδρασής του µε έναν οριακό κύκλο. Υπάρχουν δύο τύποι
διακλάδωσης Hopf, ανάλογα µε την ευστάθεια του σηµείου ισορροπίας του οριακού
κύκλου.

Υπερκρίσιµη διακλάδωση Hopf (Supercritical Hopf Bifurcation):
Στην διακλάδωση αυτή ένα ευσταθές σηµείο ισορροπίας γίνεται ασταθές
(παρουσιάζοντας ταλαντώσεις αυξανοµένου πλάτους), ενώ ταυτόχρονα ένας
ευσταθής οριακός κύκλος δηµιουργείται. Μετά τη διακλάδωση, το σύστηµα για
αρχικές τιµές κοντά στο σηµείο ισορροπίας εκτελεί ταλαντώσεις, που έλκονται από
τον ευσταθή οριακό κύκλο και ο οριακός κύκλος µεγαλώνει σε πλάτος.

Υποκρίσιµη διακλάδωση Hopf (Subcritical Hopf Bifurcation):
Πριν τη διακλάδωση αυτή, υπάρχει ένα ευσταθές σηµείο ισορροπίας το οποίο
περιβάλλεται από έναν ασταθή οριακό κύκλο, ο οποίος συρρικνώνεται µε την
αύξηση της παραµέτρου. Στο σηµείο της διακλάδωσης το σηµείο ισορροπίας γίνεται
ασταθές και ο οριακός κύκλος συγχωνεύεται µε το σηµείο ισορροπίας και
εξαφανίζεται. Μετά τη διακλάδωση το σηµείο ισορροπίας είναι ασταθές
παρουσιάζοντας ταλαντώσεις αυξανοµένου πλάτους.
Η αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη διακλάδωσης Hopf είναι η ύπαρξη
σηµείου ισορροπίας που έχει ιδιοτιµές µε µηδενικό πραγµατικό µέρος και οι οποίες
αλλάζουν πρόσηµο µετά το σηµείο διακλάδωσης. Τα σηµεία ισορροπίας όπου το
πραγµατικό µέρος δύο συζυγών ιδιοτιµών µηδενίζεται αλλά κατόπιν δεν αλλάζει
πρόσηµο, δεν αποτελούν διακλαδώσεις Hopf.
Σε αντίθεση µε τη διακλάδωση σαγµατικού κόµβου όπου έχουµε µηδενισµό
της ορίζουσας του πίνακα κατάστασης και το σηµείο διακλάδωσης υπολογίζεται
σχετικά εύκολα, η διακλάδωση Hopf είναι πιο δύσκολο να προσδιοριστεί γιατί
απαιτείται ο υπολογισµός όλων των ιδιοτιµών του συστήµατος.
Στο Σχήµα 2.3.1 παριστάνονται γραφικά οι δύο τύποι διακλάδωσης Hopf:
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µο

µο

µ

( α) Υ ποκρίσιµη διακλάδωση H opf

µ

( β) Υ περκρίσιµη διακλάδωση H opf

Σχήµα 2.3.1: ∆ιακλαδώσεις Hopf

H ευθεία γραµµή αντιστοιχεί σε σηµεία ισορροπίας, ενώ η καµπύλη γραµµή
παριστάνει το πλάτος των οριακών κύκλων. Οι συνεχείς γραµµές παριστάνουν
ευσταθή σηµεία ισορροπίας ή ευσταθείς οριακούς κύκλους, ενώ οι διακεκοµµένες
γραµµές παριστάνουν ασταθή σηµεία ισορροπίας ή ασταθείς οριακούς κύκλους.
Στο Σχήµα 2.3.1α (υποκρίσιµη διακλάδωση Hopf) το πλάτος του ευσταθούς
οριακού κύκλου µειώνεται όσο η παράµετρος µ του συστήµατος πλησιάζει την τιµή
διακλάδωσης µο. Στο σηµείο διακλάδωσης ο οριακός κύκλος εξαφανίζεται και το
σηµείο ισορροπίας γίνεται ασταθές. Η περιοχή έλξης του ευσταθούς σηµείου
ισορροπίας (πριν τη διακλάδωση Hopf) φράσσεται από την ευσταθή πολλαπλότητα
του ασταθούς οριακού κύκλου. Οι τροχιές µετά το σηµείο διακλάδωσης είναι µη
φραγµένες ταλαντώσεις αυξανοµένου πλάτους. Αυτό στη βιβλιογραφία λέγεται
"σφοδρή απώλεια της ευστάθειας" (hard loss of stability).
Στο Σχήµα 2.3.1β (υπερκρίσιµη Hopf διακλάδωση) πριν το σηµείο
διακλάδωσης δεν υπάρχει οριακός κύκλος ο οποίος να φράσσει την περιοχή έλξης
του ευσταθούς σηµείου ισορροπίας. Ο οριακός κύκλος δηµιουργείται στο σηµείο
διακλάδωσης και είναι ευσταθής. Μετά το σηµείο διακλάδωσης οι τροχιές που
ξεκινούν από το ασταθές σηµείο ισορροπίας έλκονται από τον ευσταθή οριακό
κύκλο (οι ασταθείς ταλαντώσεις στην περίπτωση αυτή φράσσονται από τον οριακό
κύκλο). Στη βιβλιογραφία αυτό λέγεται "ήπια απώλεια της ευστάθειας" (Soft loss of
stability).

2.3.4

∆ιακλάδωση Οµοκλινούς βρόχου

Κατά τη διακλάδωση αυτή ταυτίζεται ο ένας κλάδος της ευσταθούς
πολλαπλότητας µε έναν κλάδο της ασταθούς του ίδιου ασταθούς σηµείου
ισορροπίας. Με αυτή την ταύτιση δηµιουργείται µία αποµονωµένη κλειστή καµπύλη
η οποία περνάει από το ασταθές σηµείο ισορροπίας. Η καµπύλη αυτή καλείται
οµοκλινής βρόχος. Μετά τη διακλάδωση αυτή γεννιέται ένας ασταθής οριακός
κύκλος, ο οποίος φράσσει την περιοχή έλξης, που πριν έφραζαν οι πολλαπλότητες
του ασταθούς σηµείου ισορροπίας. Ο οριακός κύκλος στη συνέχεια µε την αύξηση
της παραµέτρου, συρρικνώνεται και πλησιάζει το ευσταθές σηµείο ισορροπίας. Η
συρρίκνωση του οριακού κύκλου θα φτάσει σε τέτοιο σηµείο ώστε να ταυτιστεί µε
το ευσταθές σηµείο ισορροπίας το οποίο περιέβαλε. Η ταύτιση του οριακού κύκλου
µε το ευσταθές σηµείο ισορροπίας γεννάει ένα ασταθές σηµείο ισορροπίας. Έχουµε
δηλαδή υποκρίσιµη διακλάδωση Ηορf.
Ανακεφαλαιώνοντας µπορούµε να πούµε ότι η ύπαρξη της διακλάδωση
οµοκλινούς βρόχου, σηµατοδοτεί ότι για περαιτέρω αύξηση της παραµέτρου θα
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παρουσιαστεί διακλάδωση Ηορf, αφού αποτελεί ένα αίτιο γέννησης οριακού
κύκλου, ο οποίος αλληλεπιδρώντας µε το ευσταθές σηµείο που περιβάλλει θα
παράγει ασταθές σηµείο ισορροπίας.
Πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι ιδιοτιµές των σηµείων ισορροπίας δεν µας
δίνουν καµία πληροφορία για την ύπαρξη διακλάδωσης οµοκλινούς βρόχου. Αυτό
οφείλεται στο ότι η διακλάδωση αυτή ανήκει στην κατηγορία των υπερτοπικώνολικών διακλαδώσεων (Global Bifurcations). Την ύπαρξή της µπορούµε να την
υποψιαστούµε είτε από την ύπαρξη υποκρίσιµης διακλάδωσης Ηορf (γνωρίζουµε
ότι πριν από αυτήν πιθανά να υπάρχει µία διακλάδωση οµοκλινούς βρόχου) είτε
φτιάχνοντας τα πορτραίτα των φάσεων του συστήµατος, για διάφορες τιµές της
συγκεκριµένης παραµέτρου.
Ο υπολογισµός µίας συνθήκης που να προσδιορίζει την ακριβή τιµή της
παραµέτρου για την οποία εµφανίζεται διακλάδωση οµοκλινούς βρόχου είναι
αντικείµενο µελέτης του θεωρήµατος του Melnikov [14]. H θεωρία αυτή βέβαια
απαιτεί ως προϋπόθεση να βρίσκεται το σύστηµα σε Χαµιλτονιανή µορφή. Άλλοι
τρόποι προσέγγισης του ίδιου προβλήµατος δεν είναι ευρέως γνωστοί και αποτελούν
αντικείµενο έρευνας.

2.4 ΑΝΑΛΥΣΗ Ι∆ΙΑΖΟΥΣΩΝ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
2.4.1 Συστήµατα διαφορικών – αλγεβρικών εξισώσεων
Ένα σύστηµα διαφορικών – αλγεβρικών εξισώσεων (D-A system)
περιγράφεται από ένα σύνολο n διαφορικών και m αλγεβρικών εξισώσεων :

x& = f ( x, y, p)

(2.16α)

0 = g ( x, y , p )

(2.16β)

όπου x είναι το διάνυσµα των n µεταβλητών κατάστασης, y το διάνυσµα των m
αλγεβρικών µεταβλητών και p οι k παράµετροι του συστήµατος.
Τα συστήµατα αυτής της µορφής αναλύονται µε τη βοήθεια του θεωρήµατος
της πεπλεγµένης συνάρτησης (Implicit Function Theorem) [14]. Ας θεωρήσουµε ένα
σηµείο x, y, p στο οποίο η ορίζουσα του αλγεβρικού Ιακωβιανού πίνακα
g y ( x, y, p) = ∂g ∂y είναι διάφορη του µηδενός. Τότε σύµφωνα µε το προηγούµενο
θεώρηµα, υπάρχει µια τοπικά µοναδική και συνεχής συνάρτηση F της µορφής :

x& = F ( x, p )
(2.17)
στην οποία έχουν εξαλειφθεί οι αλγεβρικές µεταβλητές. Εφ’όσον η F ορίζεται σε
όλα τα σηµεία όπου η ορίζουσα det g y δεν είναι µηδενική, τότε γνωρίζουµε από το
θεώρηµα ύπαρξης και µοναδικότητας ότι υπάρχει µια µοναδική λύση του
διαφορικού-αλγεβρικού συστήµατος (2.16) για όλα αυτά τα σηµεία. Συµβολίζουµε
ως U p το πεδίο ορισµού της F στο χώρο των καταστάσεων για µια δοσµένη τιµή
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της παραµέτρου p . Εποµένως ο χώρος U p φράσσεται από τα σηµεία που
ικανοποιούν την εξίσωση:

det g y =0

(2.18)

Για µια συγκεκριµένη τιµή των παραµέτρων, p , τα σηµεία ισορροπίας του
συστήµατος (2.16) αποτελούν λύσεις του επόµενου συστήµατος αλγεβρικών
εξισώσεων :
0 = f ( x, y , p )

(2.19α)

0 = g ( x, y , p )

(2.19β)

Η ευστάθεια των παραπάνω σηµείων ισορροπίας µπορεί να προσδιοριστεί
από τη γραµµικοποιήση του συστήµατος (2.16) γύρω από αυτά, δηλαδή:
∆x& 
0=
 

∆x 
J 
∆y 

(2.20)

f
fy 
όπου J =  x
είναι ο πλήρης Ιακωβιανός πίνακας κατάστασης του

 g x g y 
διαφορικού-αλγεβρικού συστήµατος.

Εφ’όσον η ορίζουσα det g y δεν είναι µηδενική, η εξίσωση (2.20) γίνεται:

[

]

∆x& = f x − f y g y−1 g x ∆x = A∆x

(2.21)

όπου ο πίνακας κατάστασης Α δίνεται ως το συµπλήρωµα του Schur [24] του
πίνακα g y και ονοµάζεται ελαττωµένος Ιακωβιανός πίνακας του διαφορικούαλγεβρικού συστήµατος.
Από την σχέση (2.21) προκύπτει ότι η ευστάθεια ενός σηµείου ισορροπίας
του διαφορικού-αλγεβρικού συστήµατος για
µια συγκεκριµένη τιµή του
p εξαρτάται από τις ιδιοτιµές του πίνακα κατάστασης Α . Καθώς το p αλλάζει, στο
σύστηµα µπορεί να παρουσιαστούν διακλαδώσεις. Αξιοσηµείωτη είναι η περίπτωση
της διακλάδωσης σαγµατικού κόµβου για την οποία η ορίζουσα του πίνακα
κατάστασης Α µηδενίζεται. Σύµφωνα όµως µε τη σχέση του Schur για τις
ορίζουσες :
det J = det g y det[ f x − f y g y−1 g x ] = det g y det A

(2.22)

παρατηρούµε ότι οι οριζουσες των πινάκων A, J µηδενίζονται ταυτόχρονα , οπότε
µια αναγκαία συνθήκη για τη διακλάδωση σαγµατικού κόµβου είναι η µη
αντιστρεψιµότητα του πλήρους Ιακωβιανού πίνακα J.

39

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2.4.2 Χωρισµός σε χρονικές κλίµακες
Η δυναµική συµπεριφορά πολλών συστηµάτων αναπτύσσεται σε
διαφορετικές χρονικές κλίµακες, κάποιες από τις οποίες είναι βραχυπρόθεσµες ενώ
άλλες µακροπρόθεσµες. Για την ανάλυση αυτών των συστηµάτων γίνεται η
παραδοχή ότι στα γρήγορα συστήµατα οι µακροπρόθεσµες µεταβλητές είναι περίπου
σταθερές κατά τη διάρκεια γρήγορων µεταβολών, ενώ στα αργά συστήµατα οι
βραχυπρόθεσµες µεταβατικές µεταβλητές δεν µεταβάλλονται κατά τις αργές
αλλαγές.
Για την ανάλυση των συστηµάτων αυτών χρησιµοποιούνται µοντέλα
µειωµένης τάξεως για κάθε χρονική κλίµακα. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται
διαχωρισµός σε χρονικές κλίµακες και βασίζεται στην ανάλυση των ιδιάζουσων
διαταραχών[18,19].
Ένα σύστηµα µε ιδιάζουσα διαταραχή χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι η
τάξη του συστήµατος αλλάζει για µια µικρή µεταβολή µιας παραµέτρου. Αυτό
συµβαίνει όταν τουλάχιστον µία παράγωγος είναι πολλαπλασιασµένη µε µια πολύ
µικρή παράµετρο ε , δηλαδή περιγράφεται γενικά από συστήµατα της µορφής:
x& = f ( x, y, ε )

(2.23α)

εy& = g ( x, y, ε )

(2.23β)

όπου x , y είναι n × 1 και m × 1 διανύσµατα αντίστοιχα.
Ο χωρισµός σε χρονικές κλίµακες συνίσταται στην ανάλυση δύο
υποσυστηµάτων, τα οποία περιγράφουν την µακροπρόθεσµη και βραχυπρόθεσµη
δυναµική του συστήµατος (2.23). Συµβολίζουµε µε x s , y s τις αργές και x f , y f τις
ταχείες συνιστώσες των µεταβλητων κατάστασης x, y έτσι ώστε :
x = xs + x f

(2.24α)

y = ys + y f

(2.24β)

Η οιονεί στατική προσέγγιση (quasi-steady-state (QSS)) του συστήµατος
προκύπτει από τις σχέσεις (2.23) µε την παραδοχή ότι ε = 0 :
x& s = f ( x s , y s )

0 = g ( xs , y s )

(2.25α)
(2.25β)

Όπως παρατηρούµε το οιονεί στατικό υποσύστηµα είναι ένα διαφορικόαλγεβρικό σύστηµα και για το λόγο αυτό µπορεί να αναλυθεί µε βάση τη θεωρία της
παραγράφου (2.4.1). Άρα η ευστάθεια του χαρακτηρίζεται από την κατάσταση του
ελαττωµένου Ιακωβιανού πίνακα Α, του οποίου η ιδιοµορφία, όπως έχει αναφερθεί
συµπίπτει µε την ιδιοµορφία του πλήρους Ιακωβιανού πίνακα J.
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Αργό υποσύστηµα
Εισάγοντας την έννοια της αργής πολλαπλότητας, είναι δυνατόν να
αναλύσουµε ακριβέστερα την δυναµική του αργού υποσυστήµατος (2.25). Στην παρ.
§2.2.1 είδαµε ότι στα γραµµικοποιηµένα συστήµατα τα ιδιοδιανύσµατα
αντικαθίστανται από τις αναλλοίωτες πολλαπλότητες. Με τον ίδιο τρόπο στο
σύστηµα που µελετάµε το αργό ιδιοδιάνυσµα αντικαθίσταται από την αργή
πολλαπλότητα. Σε ένα σύστηµα µε n αργές µεταβλητές x s , οι αργές πολλαπλότητες
είναι διαστάσεως n, και ορίζονται από τις m ακόλουθες εξισώσεις :
y s = h( x s )

(2.26)

Οι συναρτήσεις h πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες συνθήκες:

εhx f ( x s , h) = g ( x s , h)

(2.27)

όπου hx είναι ο Ιακωβιανός πίνακας του h ως προς το x , και x s , y s οι λύσεις του
αρχικού συστήµατος (2.23).
Για ε → 0 παίρνουµε ότι :
g ( x s , ho ) = 0

(2.28)

Αυτό σηµαίνει ότι όταν το ε → 0 η αργή πολλαπλότητα δίνεται από την
οιονεί στατική προσέγγισή της (2.25β).
Στο Σχήµα 2.4.1α φαίνονται τα ιδιοδιανύσµατα του συστήµατος [4] :
x& = y

ε ⋅ y& = − x − 1.1 ⋅ y

(2.29α)
(2.29β)

το οποίο είναι ιδιάζουσας µορφής. Το σύστηµα για πολύ µικρό ε έχει δύο πολύ
µικρές κατά απόλυτη τιµή αρνητικές ιδιοτιµές για τις οποίες ισχύει ότι :

λ 2 << λ1 < 0
Η πολύ µικρή ιδιοτιµή (λ1) αντιστοιχεί στην αργή δυναµική του συστήµατος
ενώ η µεγαλύτερη ιδιοτιµή (λ2) στη γρήγορη. Όταν το σύστηµα βρεθεί πάνω στο
αργό ιδιοδιάνυσµα (δηλαδή αυτό που αντιστοιχεί στην αργή ιδιοτιµή ) v1 τότε
παραµένει πάνω σε αυτό. Επίσης όταν το σύστηµα έχει αρχικές συνθήκες έξω από το
αργό ιδιοδιάνυσµα, τότε ακολουθώντας την τροχιά του γρήγορου ιδιοδιανύσµατος
(v2) θα συγκλίνει τελικά στο v1, όπως φαίνεται από τα βέλη του Σχήµατος 2.4.1α.
Ακόµη στο Σχήµα 2.4.1β φαίνονται οι τροχιές του µη γραµµικού συστήµατος
των εξισώσεων (2.29α) και (2.29β), για διάφορες αρχικές συνθήκες, όπως και η κατά
προσέγγιση αργή πολλαπλότητα που αντιστοιχεί σε ε=0 και η οποία έχει
υπολογιστεί ότι δίνεται από τη σχέση :
ho ( x s ) = −( x s + x s3 ) / 1.1

Όπως φαίνεται το σύστηµα µε αρχικές συνθήκες επί της αργής
πολλαπλότητας, παραµένει πάντα πάνω σε αυτήν.
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y=ho(x)

v1

α

β

Σχήµα 2.4.1: Αργά και γρήγορα ιδιοδιανύσµατα και αργή πολλαπλότητα

Γρήγορο Υποσύστηµα
Έχοντας υπολογίσει την αργή πολλαπλότητα h( x s ) η µακροπρόθεσµη
δυναµική του συστήµατος δίνεται από το µειωµένης τάξεως αργό υποσύστηµα :
x& s = f ( x s , h( x s ))

(2.30)

ενώ οι αργές συνιστώσες της µεταβλητής y δίνονται από την σχέση (2.26).
Για να προσεγγίσουµε το γρήγορο υποσύστηµα θεωρούµε ότι το x είναι
κατά βάση αργό, δηλαδή ισχύει ότι x ≅ x s . Οπότε οι µεταβλητές κατάστασης αυτού
του συστήµατος θα είναι οι γρήγορες συνιστώσες y f , οι οποίες καλούνται
µεταβλητές εκτός της πολλαπλότητας (off-manifold) :
y f = y − y s = y − h( x s )

(2.31)

Από τις σχέσεις (2.31) και (2.23β) δίνεται κατά προσέγγιση το γρήγορο
υποσύστηµα :

εy& f = εy& − εy& s ≅ g ( x s , y f + h( x s ))

(2.32)

Γραµµικοποιώντας την (2.32) σε ένα σηµείο ( x s h( x s )) , παίρνουµε ότι :

ε∆y& f = g y ∆y f

(2.33)

άρα η ευστάθεια του γρήγορου συστήµατος εκτός της πολλαπλότητας καθορίζεται
από τον Ιακωβιανό πίνακα g y .
Με την βοήθεια της ασυµπτωτικής ανάλυσης έχει αποδειχθεί ότι το αργό
υποσύστηµα που προκύπτει από την οιονεί στατική µέθοδο προσεγγίζει τα αργά
δυναµικά φαινόµενα του πλήρους συστήµατος (εκτός από την αρχική γρήγορη
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µεταβατική τους απόκριση) µε ένα σφάλµα της τάξεως ε , όταν ισχύουν οι
ακόλουθες συνθήκες:
1.Οι αλγεβρικές εξισώσεις (2.19α,β) δεν έχουν ιδιόµορφα σηµεία. Αυτό σηµαίνει ότι
ο (m )x(m ) Ιακωβιανός πίνακας καταστάσεως των γρήγορων µεταβατικών
φαινοµένων είναι αντιστρέψιµος, δηλαδή det g y ≠ 0 και έχει αρνητικές ιδιοτιµές.
Σε αντίθετη περίπτωση το αλγεβρικό σύστηµα (2.19α,β) δεν µπορεί να επιλυθεί ως
προς τις µεταβλητές x και y .
2.Ο πίνακας g y έχει όλες τις τιµές του µε αρνητικά πραγµατικά µέρη, δηλαδή το
γρήγορο υποσύστηµα είναι ευσταθές.
3.Το σύστηµα µετά από κάθε απότοµη διαταραχή παραµένει στην περιοχή έλξης του
ευσταθούς σηµείου ισορροπίας των βραχυπρόθεσµων δυναµικών φαινοµένων.
Όταν κάποια από τις παραπάνω συνθήκες παραβιάζεται, ο διαχωρισµός των
χρονικών κλιµάκων και η προσέγγιση µε το αργό υποσύστηµα δεν µπορούν να
πραγµατοποιηθούν.
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΥΟ ΣΑΤΦ ΕΝ ΣΕΙΡΑ
3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το σύστηµα που θα αναλύσουµε στην παρούσα διπλωµατική εργασία φαίνεται
στο Σχήµα 3.1.1.

E

ΥΥΤ
jx0

r1 : 1

ΥΤ

jx1

r2 : 1

jx2

ΜΤ

~
G

B

Σχήµα 3.1.1: Σύστηµα δύο επιπέδων ΣΑΤΦ µε χωρητική αντιστάθµιση
Στο σύστηµα που εξετάζουµε ο άπειρος ζυγός παριστάνεται από µια
ισοδύναµη γεννήτρια τάσης Ε, η οποία τροφοδοτεί ωµικό φορτίο σταθερής
αγωγιµότητας, G , µέσω γραµµής µεταφοράς και
δύο µετασχηµατιστών
συνδεδεµένων σε σειρά. Οι δύο µετασχηµατιστές είναι εξοπλισµένοι µε Συστήµατα
Αλλαγής Τάσεως υπό Φορτίο (ΣΑΤΦ), και όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.1.1
παριστάνονται ως δύο Μ/Σ σε σειρά µε αντίδραση σκεδάσεως. Ο πρώτος
µετασχηµατιστής που βρίσκεται στην πλευρά της τροφοδοσίας, υποβιβάζει την
υπερύψηλη τάση (ΥΥΤ) σε υψηλή (ΥΤ), ενώ ο δεύτερος µετατρέπει την υψηλή τάση
(ΥΤ) σε µέση (ΜΤ). Χάριν απλότητας η αντίδραση του µετασχηµατιστή ανυψώσεως
τάσης της γεννήτριας έχει ενσωµατωθεί στην αντίδραση της γραµµής µεταφοράς και
συµβολίζεται ως x0 . Ακόµη, οι αντιδράσεις x1 , x 2 , όπως φαίνονται στο Σχήµα
3.3.1, θεωρούµε ότι συµπεριλαµβάνουν τόσο τις αντιδράσεις του πρώτου(ΥΥΤ/ΥΤ)
και δεύτερου(ΥΤ/ΜΤ) µετασχηµατιστή αντίστοιχα, όσο και την αντίδραση της
γραµµής. Τέλος, η αγωγιµότητα του πυκνωτή Β , συµβολίζει είτε την εγκάρσια
χωρητική αντιστάθµιση στην έξοδο της γεννήτριας, είτε την χωρητική αντίδραση της
γραµµής.
Οι εξισώσεις που χαρακτηρίζουν τα ΣΑΤΦ, χρησιµοποιώντας το
προσεγγιστικό µοντέλο συνεχούς χρόνου, το οποίο αναλύθηκε στην παρ. §1.3.2,
είναι :
T1 ⋅ r&1 = (Vh − Vh )
o

(3.1)

για το ΣΑΤΦ υποβιβασµού της υπερύψηλης τάσης σε υψηλή, και
T2 ⋅ r&2 = (Vm − Vm )
o

(3.2)
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για το ΣΑΤΦ υποβιβασµού της υψηλής τάσης σε µέση,
όπου

T1 , T2 ,οι χρονικές σταθερές των δύο ΣΑΤΦ σε sec,

Vh , Vm ,οι τάσεις στους ζυγούς υψηλής και µέσης τάσης αντίστοιχα σε αµ
και

o

o

Vh , Vm , οι τάσεις αναφοράς , δηλαδή οι επιθυµητές τάσεις στους ζυγούς
υψηλής και µέσης τάσης αντίστοιχα, µετρηµένες και αυτές σε αµ.

Όπως έχει αναφερθεί και στην εισαγωγή (§1.3.2), το παραπάνω µοντέλο δεν
λαµβάνει υπ’όψιν το διάστηµα ανοχής της τάσης (νεκρή ζώνη), µε αποτέλεσµα τα
δύο ΣΑΤΦ να σταµατούν τη λειτουργία τους µόνο όταν οι τάσεις στα δευτερεύοντα
τους γίνουν ακριβώς ίσες µε τις ονοµαστικές και όχι όταν αυτές βρίσκονται µέσα σε
δεδοµένα επιτρεπτά όρια. Επίσης δε συµπεριλαµβάνει το σταθερό διακριτό βήµα
αλλαγής των λόγων µετασχηµατισµού των ΣΑΤΦ. Εποµένως σύµφωνα µε το
µοντέλο αυτό τα ΣΑΤΦ ενεργοποιούνται όταν υπάρχει απόκλιση των τάσεων Vh, Vm
από τις επιθυµητές. ∆ηλαδή όταν ισχύει ότι:
Vh − Vh

o

≠0

για το πρώτο ΣΑΤΦ (ΥΥΤ/ΥΤ), και
o

Vm − Vm ≠ 0

για το δεύτερο (ΥΤ/ΜΤ), οπότε και µεταβάλλουν τις τάσεις Vh, Vm, αυξάνοντας ή
µειώνοντας τις, όταν το σφάλµα είναι αρνητικό ή θετικό αντίστοιχα, µέχρις ότου να
επανέλθουν στις ονοµαστικές τους τιµές.
Το σύστηµα του Σχήµατος 3.1.1 έπειτα από την εφαρµογή του θεωρήµατος
Thevenin απλοποιείται στο σύστηµα του Σχήµατος 3.1.2 :

VG

jx

V

r1 : 1

jx1

Vh

r2 : 1

jx2

Vm

~
I

G

Σχήµα 3.1.2 : Απλοποιηµένο Σύστηµα
όπου VG , η τάση Thevenin, V , η υπερύψηλη τάση, Vh , η υψηλή τάση και Vm η
µέση τάση.
Για το σύστηµα του Σχήµατος 3.1.2 ισχύουν οι σχέσεις :
x = a ⋅ xo ,

a=

1
και VG = a ⋅ E
1 − B ⋅ xo
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Η ολική σύνθετη αντίδραση του συστήµατος είναι:
2

Z ολ

2

r ⋅r
2
2
2
= Ζ L + Z = 1 2 + j ⋅ ( x + r1 ⋅ x1 + r1 ⋅ r2 ⋅ x 2 )
G

(3.3)

ενώ το ρεύµα I , που διαρρέει το δίκτυο, δίνεται από τη σχέση:

I =

VG
VG
= 2 2
Z ολ r1 ⋅ r2
+ j ⋅ ( x + r12 ⋅ x1 + r12 ⋅ r22 ⋅ x 2 )
G

(3.4)

και η αποδιδόµενη ενεργός ισχύς στο φορτίο είναι:
2

P = Rολ ⋅ I 2 = Re{Z ολ } ⋅ I 2 =

2

VG2
r1 ⋅ r2
⋅ 2 2
(3.5)
G
r1 ⋅ r2 2
2
2
2
2
(
) + ( x + r1 ⋅ x1 + r1 ⋅ r2 ⋅ x 2 )
G

Στον Πίνακα 3.1 φαίνονται οι παράµετροι του συστήµατος του Σχήµατος.
3.1.2 καθώς και οι τιµές τους.
Πίνακας 3.1: Παράµετροι του συστήµατος

x0

x1

x2

0.1

0.2

0.15

Β
3.333

Ε
1.03607

Οι τιµές των παραµέτρων του Πίνακα 3.1 δίνονται στο ανά µονάδα σύστηµα.
Η τιµή του παράγοντα αντιστάθµισης α υπολογίζεται µε βάση τις τιµές του Πίνακα
3.1 ίση µε :
a=

1
= 1.5
1 − BX 0

Επίσης η τάση Thevenin VG και η αντίδραση Thevenin x έχουν τις εξής τιµές:
VG = aE = 1.554105αµ
x = ax0 = 0.15αµ
Η αγωγιµότητα του φορτίου G και ο λόγος των χρονικών σταθερών T1 ,T2 των
ΣΑΤΦ (γ=Τ1/Τ2) αποτελούν τις παραµέτρους του συστήµατος.

3.2 ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
Σύµφωνα µε το θεώρηµα Μέγιστης Μεταφερόµενης Ισχύος το οποίο
αναλύθηκε στην ενότητα 1.2, ισχύει ότι:
«Για σταθερό συντελεστή ισχύος, η ισχύς του φορτίου µεγιστοποιείται όταν η
σύνθετη αντίσταση της γραµµής µεταφοράς γίνει ίση µε τη σύνθετη
αντίσταση της γραµµής µεταφοράς.»

46

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΥΟ ΣΑΤΦ ΕΝ ΣΕΙΡΑ

Στις επόµενες παραγράφους (§3.2.1 – §3.2.3), εξετάζουµε τη συνθήκη για
µέγιστη ισχύ µε τη βοήθεια του θεωρήµατος αυτού για τρεις διαφορετικές
περιπτώσεις.

3.2.1 Βραχυπρόθεσµο Όριο Μεταφοράς
Το φορτίο του συστήµατος, G, µεταβάλλεται ενώ οι λόγοι µετασχηµατισµού
των δύο ΣΑΤΦ, r1, r2, παραµένουν σταθεροί.
Στην περίπτωση αυτή το θεώρηµα µέγιστης µεταφερόµενης ισχύος
εφαρµόζεται στο ζυγό δευτερεύοντος του δεύτερου ΣΑΤΦ (ΥΤ/ΜΤ), δηλαδή στο
ζυγό µέσης τάσης Vm, όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.2.1:

VG

jx

V

r1 : 1

Vh

jx1

r2 : 1

jx2

Vm

~
I

Pmax

G

Σχήµα 3.2.1 :Μέγιστη µεταφερόµενη ισχύς στο ζυγό µέσης τάσης

Η σύνθετη αντίδραση της γραµµής µέχρι το ζυγό µέσης τάσεως Vm, είναι:
2

2

2

Z = j ⋅ ( x + r1 ⋅ x1 + r1 ⋅ r2 ⋅ x 2 )

(3.6)

ενώ η σύνθετη αντίδραση του φορτίου είναι:
2

r ⋅r
ZL = 1 2
G

2

+ j⋅0

(3.7)

Εφ’όσον το φορτίο G είναι καθαρά ωµικό, συνεπάγεται ότι ο συντελεστής
ισχύος είναι σταθερός και ίσος µε τη µονάδα, όποτε το θεώρηµα µέγιστης
µεταφερόµενης ισχύος µπορεί να εφαρµοστεί στο προηγούµενο σύστηµα.
Σύµφωνα µε το θεώρηµα της µέγιστης µεταφερόµενης ισχύος, έχουµε
µέγιστη ισχύ όταν ισχύει η σχέση :
ZL = Z

(3.8)

δηλαδή όταν:

R2 = (

r12 ⋅ r22 2
2
2
2
) = ( x + r1 ⋅ x1 + r1 ⋅ r2 ⋅ x 2 ) 2 = X 2
*
G

Εποµένως η αγωγιµότητα φορτίου για την οποία η ισχύς στο ζυγό µέσης
τάσης µεγιστοποιείται, δίνεται από τη σχέση :
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G =

r12 ⋅ r22
= G*
2
2
2
( x + r1 ⋅ x1 + r1 ⋅ r2 ⋅ x 2 )

(3.9)

Το όριο G=G*(r1,r2) είναι το βραχυπρόθεσµο όριο µεταφοράς ισχύος,
δηλαδή αντιστοιχεί στη µέγιστη ισχύ για γρήγορη µεταβολή της αγωγιµότητας
φορτίου G και για σταθερά r1 , r2 .
Ακόµη από τις σχέσεις (3.9) και (3.5) προκύπτει ότι η µέγιστη ισχύς του
συστήµατος για την περίπτωση που εξετάζουµε (G:µεταβαλλόµενο και r1 , r2 :
σταθερά) είναι:
Pmax =

VG2
2 ⋅ ( x + r12 ⋅ x1 + r12 ⋅ r22 ⋅ x 2 )

(3.10)

Πράγµατι το ίδιο αποτέλεσµα θα προέκυπτε από το µηδενισµό της
παραγώγου της ισχύος P ως προς το φορτίο G, όπως είδαµε και στην παρ. §1.2.1.
Η τάση στο ζυγό φορτίου σε συνθήκες µέγιστης µεταφερόµενης ισχύος
δίνεται από τη σχέση (1.7) για µοναδιαίο συντελεστή ισχύος ( cosφ=1), και είναι:
VmPmax =

VG

2

3.2.2 Μέγιστη Μεταφερόµενη Ισχύς για µεταβολή του r2
Το φορτίο G, που τροφοδοτείται από το σύστηµα, παραµένει σταθερό, όπως
και ο λόγος µετασχηµατισµού του πρώτου ΣΑΤΦ , r1 , ενώ ο αντίστοιχος λόγος για
το δεύτερο ΣΑΤΦ, r2 , µεταβάλλεται.
Στην περίπτωση αυτή, ο ζυγός στον οποίο εφαρµόζεται το θεώρηµα µέγιστης
µεταφερόµενης ισχύος είναι το δευτερεύον του πρώτου ΣΑΤΦ (ΥΥΤ/ΥΤ), δηλαδή ο
ζυγός υψηλής τάσης Vh , όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.2.2 :

VG

jx

V

r1 : 1

jx1

Vh

r2 : 1

jx2

Vm

~
I

Pmax

G

Σχήµα 3.2.2: Μέγιστη µεταφερόµενη ισχύς στο ζυγό υψηλής τάσης
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Η σύνθετη αντίδραση της γραµµής µέχρι το ζυγό τάσεως Vh , είναι:
Z = j ⋅ ( x1 +

x
)
r12

(3.11)

ενώ η σύνθετή αντίδραση του φορτίου είναι:
2

r
Z L = 2 + j ⋅ r22 ⋅ x 2
G

(3.12)

Από τη σχέση (3.12) προκύπτει ότι ο συντελεστής ισχύος του φορτίου είναι:
cos φ =

Re{Z L }
1
=
ZL
1 + G 2 ⋅ x 22

(3.13)

δηλαδή είναι σταθερός αφού δεν µεταβάλλεται κανένα από τα G, x 2 . Όποτε το
θεώρηµα µέγιστης µεταφερόµενης ισχύος µπορεί να εφαρµοστεί στον ζυγό υψηλής
τάσης Vh .
Σύµφωνα µε το θεώρηµα στο ζυγό τάσεως Vh έχουµε µέγιστη ισχύ όταν
ισχύει η σχέση (3.8), δηλαδή όταν :
r22 2
x 2
( x1 + 2 ) = ( ) + (r22 ⋅ x 2 ) 2
r1
G

Εποµένως ο λόγος µετασχηµατισµού του δεύτερου ΣΑΤΦ που υποβιβάζει
την υψηλή τάση σε µέση, r2 , για τον οποίο η ισχύς στο ζυγό µέσης τάσης
µεγιστοποιείται δίνεται από τη σχέση :
r2 =

G ⋅ ( x + r12 ⋅ x1 ) ⋅ 1 + G ⋅ x 22
r1

= r2*

(3.14)

και η αντίστοιχη αγωγιµότητα φορτίου θα δίνεται από τη σχέση :
r12 ⋅ r22

G* =

1
2 2
2

(3.15)

[( x + r ⋅ x1 ) − r ⋅ r ⋅ x ]
2
1

2

4
1

4
2

Το όριο r2 = r2* (r1 , G ) είναι το µακροπρόθεσµο όριο µεταφοράς ισχύος για το
ΣΑΤΦ ΥΤ/ΜΤ, δηλαδή αντιστοιχεί στη µέγιστη ισχύ για µεταβολή µόνο του λόγου
µετασχηµατισµού r2 , και για σταθερά r1 , G.
Ακόµη από τις σχέσεις (3.14) και (3.5) προκύπτει ότι η µέγιστη ισχύς του
συστήµατος για την περίπτωση που εξετάζουµε ( r2 :µεταβαλλόµενο και G, r1 :
σταθερά) είναι:
Pmax =

VG2
x + r12 ⋅ x1 − r12 ⋅ r22 ⋅ x 2 12
⋅
[
]
2 ⋅ ( x + r12 ⋅ x1 ) x + r12 ⋅ x1 + r12 ⋅ r22 ⋅ x 2

(3.16)
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Πράγµατι το ίδιο αποτέλεσµα θα προέκυπτε από το µηδενισµό της
παραγώγου της ισχύος P, ως προς το λόγο µετασχηµατισµού του δεύτερου ΣΑΤΦ,
r2 .
Η τάση στο ζυγό φορτίου σε συνθήκες µέγιστης µεταφερόµενης ισχύος
δίνεται από τη σχέση (1.7) για τον συντελεστή ισχύος της σχέσης (3.13) :
VhPmax =

VG

2

1 + (G ⋅ x 2

(3.17)

1 + G 2 ⋅ x 22 )

3.2.3 Μέγιστη Μεταφερόµενη Ισχύς για µεταβολή του r1
Το φορτίο G, που τροφοδοτείται από το σύστηµα, παραµένει σταθερό, όπως
και ο λόγος µετασχηµατισµού του δεύτερου ΣΑΤΦ, r2 , ενώ ο αντίστοιχος λόγος για
το πρώτο ΣΑΤΦ, r1 , µεταβάλλεται.
Στην περίπτωση αυτή, ο ζυγός στον οποίο εφαρµόζεται το θεώρηµα µέγιστης
µεταφερόµενης ισχύος είναι το πρωτεύον του πρώτου ΣΑΤΦ, δηλαδή ο ζυγός
υπερύψηλης τάσης V, όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.2.3.

VG

jx

V

r1 : 1

Vh

jx1

r2 : 1

jx2

Vm

~
I

G

Pmax

Σχήµα 3.2.3: Μέγιστη µεταφερόµενη ισχύς στο ζυγό υπερύψηλης τάσης

Η σύνθετη αντίδραση της γραµµής µέχρι το ζυγό τάσεως V, είναι:

Z = j⋅x

(3.18)

ενώ η σύνθετη αντίδραση του φορτίου είναι:
2

r2 ⋅r
Z L = 1 2 + j ⋅ (r12 ⋅ x1 + r12 ⋅ r22 ⋅ x 2 )
G

(3.19)

Από την σχέση (3.19) προκύπτει ότι ο συντελεστής ισχύος του φορτίου είναι:
Re{Z L }
cos φ =
=
ZL

r22
r24 + G 2 ⋅ ( x1 + r22 ⋅ x 2 ) 2

(3.20)
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δηλαδή είναι σταθερός αφού δεν µεταβάλλεται κανένα από τα G, r2 , x 2 . Όποτε το
θεώρηµα µέγιστης µεταφερόµενης ισχύος µπορεί να εφαρµοστεί στoν ζυγό τάσης V.
Σύµφωνα µε το θεώρηµα, στο ζυγό τάσεως V έχουµε µέγιστη ισχύ όταν
ισχύει η σχέση (3.8), δηλαδή όταν :
x2 = (

r12 ⋅ r22 2
) + (r12 ⋅ x1 + r22 ⋅ r22 ⋅ x 2 ) 2
G

Εποµένως ο λόγος µετασχηµατισµού του πρώτου ΣΑΤΦ που υποβιβάζει την
υπερύψηλη τάση σε υψηλή, r1 , για τον οποίο η ισχύς στο ζυγό τάσης V
µεγιστοποιείται δίνεται από τη σχέση :
r1 =

x⋅G
4

r + G ⋅ ( x1 + r ⋅ x 2 )
4
2

2

2
2

2

= r1*

(3.21)

και η αντίστοιχη αγωγιµότητα φορτίου θα δίνεται από τη σχέση :
r12 ⋅ r22

G* =

(3.22)

1
2 2

[ x − (r ⋅ x1 + r ⋅ r ⋅ x 2 ) ]
2

2
1

2
1

2
2

Το όριο r1 = r1* (r2 , G ) είναι το µακροπρόθεσµο όριο µεταφοράς ισχύος για το
ΣΑΤΦ ΥΥΤ/ΥΤ, δηλαδή αντιστοιχεί στη µέγιστη ισχύ για γρήγορη µεταβολή του
λόγου µετασχηµατισµού r1 , και για σταθερά r2 , G.
Ακόµη από τις σχέσεις (3.21) και (3.5) προκύπτει ότι η µέγιστη ισχύς του
συστήµατος για την περίπτωση που εξετάζουµε ( r1 :µεταβαλλόµενο και G, r2 :
σταθερά) είναι:
Pmax =

VG2 x − r12 ⋅ x1 − r12 ⋅ r22 ⋅ x 2 12
]
⋅[
2 ⋅ x x + r12 ⋅ x1 + r12 ⋅ r22 ⋅ x 2

(3.23)

Πράγµατι το ίδιο αποτέλεσµα θα προέκυπτε από το µηδενισµό της παραγώγου
της ισχύος P ως προς το λόγο µετασχηµατισµού του πρώτου ΣΑΤΦ, r1 .
Η τάση στο ζυγό φορτίου σε συνθήκες µέγιστης µεταφερόµενης ισχύος
δίνεται από τη σχέση (1.7) για τον συντελεστή ισχύος της σχέσης (3.20) :
V Pmax =

VG
1 + (G ⋅ ( x1 + r ⋅ x 2 )
2
2

2

(3.24)

r + G ⋅ ( x1 + r ⋅ x 2 ) )
4
2

2

2
2

2

Στον Πίνακα 3.2 φαίνονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα της ανάλυσης για
µέγιστη µεταφερόµενη ισχύ για τις τρεις περιπτώσεις.
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Πίνακας 3.2: Συνθήκες για Μέγιστη Μεταφερόµενη Ισχύ

Συνθήκη Μ.Μ.Ι
Βραχυπρόθεσµο όριο
για G µεταβαλλόµενο
και r1, r2 σταθερά

2

G

Μακροπρόθεσµο όριο
για µεταβολή µόνο
του r2 (ΥΤ/ΜΤ) και
G, r1 σταθερά

=

*

r1
(x

2

+ r1

2

⋅ r2

2

2

⋅ x1 + r1 ⋅ r2 ⋅

2

r =
*
2

Μακροπρόθεσµο όριο
για µεταβολή µόνο
του r1 (ΥΥΤ/ΥΤ) και
G , r2 σταθερά

r1* =

Ισχύς

x2 )

Pmax =

r1

2

2

2

+ r1 r2

2

VG

⋅

2

2 ( x + r1 x1 )

xG
G

2

2 ( x + r1 x1
2

2

G ( x + r1 x1 ) 1 + Gx 2

4 r4 +
2

2

VG

Pmax =

[

x + r1 x1
x

2

+ r1

x1

x2 )
2

2

x2

2

2

x2

− r1 r2

+ r1 r2

1

]2

1
2

( x1 + r2

x2 )

Pmax =

2

2

VG

2x

2

⋅

[

x − r1 x1
2

x + r1 x1

2

2

2

2

− r1 r2

+ r1 r2

x2
x2

]2

3.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
3.3.1 Υπολογισµός υψηλής και µέσης τάσης
Το κύκλωµα που εξετάζουµε, όταν όλα τα στοιχεία έχουν αναχθεί στην
πλευρά του ζυγού υπερύψηλης τάσης V , είναι όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.3.1 :

V

jx

G

V

jr12 x1

Vh r1

jr12r22 x2

V m r1r2

~
r12 r22
G

Σχήµα 3.3.1: Ισοδύναµο σύστηµα ανηγµένο στην πλευρά της ΥΥΤ

Σύµφωνα µε το κύκλωµα του Σχήµατος 3.3.1, ισχύει η επόµενη σχέση για
την υψηλή τάση Vh :
r1 ⋅ Vh = VG − j ⋅ I ⋅ ( x + r12 ⋅ x1 )

όπου το ρεύµα

I

(3.25)

δίνεται από τη σχέση (3.4).

Εποµένως η σχέση (3.25) παίρνει την εξής µορφή:
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Vh =

(r1 ⋅ r22 + j ⋅ G ⋅ r1 ⋅ r22 ⋅ x 2 ) ⋅ VG
r12 ⋅ r22 + j ⋅ G ⋅ ( x + r12 ⋅ x1 + r12 ⋅ r22 ⋅ x 2 )

(3.26)

Οµοίως για την µέση τάση Vm προκύπτει ότι:
r1 ⋅ r2 ⋅ Vm = VG − j ⋅ I ⋅ ( x + r12 ⋅ x1 + r12 ⋅ r22 ⋅ x 2 )

(3.27)

και έπειτα από αντικατάσταση της σχέσης (3.4) στην σχέση (3.27) καταλήγουµε
στην επόµενη σχέση για την Vm :
Vm =

r1 ⋅ r2 ⋅ VG
r ⋅ r + j ⋅ G ⋅ ( x + r12 ⋅ x1 + r12 ⋅ r22 ⋅ x 2 )
2
1

(3.28)

2
2

Τα µέτρα των τάσεων Vh και Vm θα δίνονται από τις ακόλουθες σχέσεις:
Vh2 =

και

Vm2 =

(r12 ⋅ r24 + G 2 ⋅ r12 ⋅ r24 ⋅ x 22 )
⋅ VG2
4
4
2
2
2
2
2
r1 ⋅ r2 + G ⋅ ( x + r1 ⋅ x1 + r1 ⋅ r2 ⋅ x 2 )
r12 ⋅ r22
r ⋅ r + G ⋅ ( x + r ⋅ x1 + r ⋅ r ⋅ x 2 )
4
1

4
2

2

2
1

2
1

2
2

2

⋅ VG2

(3.29)

(3.30)

ή πιο απλά

Vh2 = g (r1 , r2 ) ⋅ VG2

(3.31α)

και

Vm2 = h (r1 , r2 ) ⋅ VG2

(3.31β)

3.3.2 Προσδιορισµός των σηµείων ισορροπίας
Η δυναµική συµπεριφορά των ΣΑΤΦ περιγράφεται από το σύστηµα των µη
γραµµικών διαφορικών εξισώσεων που δίνονται από τις σχέσεις (3.1) και (3.2), ενώ
οι τάσεις Vh και Vm δίνονται από τις σχέσεις (3.29) και (3.30), δηλαδή:

T1 ⋅ r&1 = [VG ⋅ g (r1 , r2 , G ) − Vho ]

(3.32α)

T2 ⋅ r&2 = [VG ⋅ h(r1 , r2 , G ) − Vmo ]

(3.32β)

Με βάση το σύστηµα αυτό ο υπολογισµός των σηµείων ισορροπίας
προκύπτει από τη λύση των επόµενων αλγεβρικών εξισώσεων:
o

0 = (Vh − Vh )
o

0 = (Vm − Vm )
∆ηλαδή από τις εξισώσεις :

(3.33)
(3.34)

o

(3.35)

o

(3.36)

Vh = VG ⋅ g (r1 , r2 , G )
Vm = VG ⋅ h(r1 , r2 , G )
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Οι εξισώσεις(3.35) και (3.36) αποτελούν τις συνθήκες ισορροπίας του
συστήµατος που θα αναλυθούν διεξοδικά στο Κεφάλαιο 5.
Επίσης για να υπολογίσουµε τις τιµές ισορροπίας των λόγων
µετασχηµατισµού r1 , r2 , αντικαθιστούµε στο παραπάνω σύστηµα τις εκφράσεις
των τάσεων Vh , Vm όπως δόθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο από τις σχέσεις
(3.29) και (3.30), και έπειτα από πράξεις, προκύπτει ότι:
r2e =

Vho
1
⋅
o
Vm
1 + G 2 ⋅ x 22

(3.37)

ενώ οι τιµές ισορροπίας του r1e δίνονται από τις ρίζες της επόµενης διτετράγωνης
εξίσωσης:
r ⋅ [V
4
1

02
m

02

2
2
V ⋅ G 2 ⋅ x12
⋅r + m
+ Vm0 ⋅ G 2 ⋅ x 22 ⋅ r22 + 2 ⋅ Vm0 ⋅ G 2 ⋅ x1 ⋅ x 2 ] +
2
r2

r12 ⋅ [−VG2 +

2
2

2 ⋅ Vm0 ⋅ G 2 ⋅ x ⋅ x1
2
+ 2 ⋅ Vm0 ⋅ G 2 ⋅ x ⋅ x 2 ] +
2
r2

2

Vm0 ⋅ G 2 ⋅ x 2
r22

(3.38)

=0

Από την ανάλυση της προηγούµενης εξίσωσης στην διπλωµατική εργασία [1]
γνωρίζουµε ότι για τις διάφορες τιµές της διακρίνουσας η παραπάνω εξίσωση έχει το
πολύ δύο θετικές ρίζες. Από τα προηγούµενα συµπεραίνουµε ότι το σύστηµα έχει
το πολύ δύο σηµεία ισορροπίας ( r1e , r2e ), ένα ευσταθές και ένα ασταθές, µε κοινό
r2e . ∆ηλαδή τα σηµεία αυτά βρίσκονται σε ευθεία παράλληλη ως προς τον άξονα
των r1e .

3.3.3 Γραµµικοποίηση, Ευαισθησίες
Το σύστηµα των διαφορικών εξισώσεων (3.1) και (3.2) είναι µη γραµµικό.
Οπότε για να µελετήσουµε την ευστάθεια των σηµείων ισορροπίας αυτού του
συστήµατος, εξετάζουµε το γραµµικοποιηµένο σύστηµα γύρω από ένα σηµείο
ισορροπίας.
Εποµένως θεωρώντας το σύστηµα που µελετάµε ότι έχει τη µορφή:
r& = f ( x)

µε το r = [r1 r2 ] να είναι το 2 × 1 διάνυσµα κατάστασης και οι συναρτήσεις f 1 ,
f 2 δύο µη γραµµικές εξισώσεις των r1 , r2 , το αντίστοιχο γραµµικοποιηµένο
σύστηµα θα είναι το επόµενο :
Τ

∆r& = S ⋅ ∆r
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όπου ο πίνακας S ονοµάζεται Ιακωβιανός πίνακας κατάστασης, και δίνεται από τη
σχέση S = ∂f ∂r .
Εφαρµόζοντας τη γραµµικοποιήση στο σύστηµα (3.1-3.2) προκύπτει ότι :
∆r&1 = T1−1 (∆Vh − ∆Vho )
∆r&2 = T2−1 (∆Vm − ∆Vmo )

και επειδή ∆Vho = ∆Vmo = 0 , θα ισχύει ότι:
∆V h 
 ∆r&1  T1−1 0   ∆Vh 
−1 
=
=
⋅
⋅
T




 ∆V 
∆r& 
−1
 2   0 T2  ∆Vm 
 m

(3.39)

ή

 ∆r&1 
 ∆r1 
=
⋅
S
∆r& 
 ∆r 
 2
 2

(3.40)

όπου

A
S = T −1 ⋅  11
 A21

A12 
A22 

(3.40α)

και Α ο πίνακας ευαισθησίας µε:
A11 =

VG2 ∂g
VG2 ∂g
VG2 ∂h
VG2 ∂h
⋅
A
=
⋅
A
=
⋅
A
=
⋅
,
,
και
12
21
22
2 ⋅ Vho ∂r1
2 ⋅ Vho ∂r2
2 ⋅ Vmo ∂r1
2 ⋅ Vmo ∂r2

όπου σύµφωνα µε την παρ. §3.3.1 οι εξισώσεις h(r1 , r2 ) , g (r1 , r2 ) δίνονται από τις
σχέσεις:
h (r1 , r2 ) =

και

g (r1 , r2 ) =

(r12 ⋅ r24 + G 2 ⋅ r12 ⋅ r24 ⋅ x 22 )
r14 ⋅ r24 + G 2 ⋅ ( x + r12 ⋅ x1 + r12 ⋅ r22 ⋅ x 2 ) 2
r12 ⋅ r22
r14 ⋅ r24 + G 2 ⋅ ( x + r12 ⋅ x1 + r12 ⋅ r22 ⋅ x 2 ) 2

(3.41)

(3.42)

οπότε παραγωγίζοντας τις (3.41) και (3.42) παίρνουµε τις εξισώσεις που εκφράζουν
τα στοιχεία του πίνακα ευαισθησιών A :
A11 =

VG2
G 2 ⋅ [ x 2 − (r12 ⋅ x1 + r12 ⋅ r22 ⋅ x 2 ) 2 ] − r14 ⋅ r24
4
2
2
⋅
⋅
r
⋅
r
⋅
+
G
⋅
x
⋅
(3.43)
2
(
1
)
1
2
2
2 ⋅ Vho
[r14 ⋅ r24 + G 2 ⋅ ( x + r12 ⋅ x1 + r12 ⋅ r22 ⋅ x 2 ) 2 ] 2

VG2
G 2 ⋅ [( x + r12 ⋅ x1 ) 2 − (r12 ⋅ r22 ⋅ x 2 ) 2 ] − r14 ⋅ r24
2
⋅ 2 ⋅ r1 ⋅ r2 ⋅ 4 4
A22 =
2 ⋅ Vmo
[r1 ⋅ r2 + G 2 ⋅ ( x + r12 ⋅ x1 + r12 ⋅ r22 ⋅ x 2 ) 2 ] 2

(3.44)

A21 =

2
2
2
2
2
2
4
4
VG2
2 G ⋅ [ x − ( r1 ⋅ x1 + r1 ⋅ r2 ⋅ x 2 ) ] − r1 ⋅ r2
⋅
⋅
r
⋅
r
⋅
2
1
2
2 ⋅ Vmo
[r14 ⋅ r24 + G 2 ⋅ ( x + r12 ⋅ x1 + r12 ⋅ r22 ⋅ x 2 ) 2 ] 2

A12 =

VG2
G 2 ⋅ [( x + r12 ⋅ x1 ) ⋅ ( x + r12 ⋅ x1 + r12 ⋅ r22 ⋅ x 2 )
2
3
2
2
⋅
⋅
r
⋅
r
⋅
+
G
⋅
x
⋅
(3.46)
4
(
1
)
1
2
2
2 ⋅ Vho
[r14 ⋅ r24 + G 2 ⋅ ( x + r12 ⋅ x1 + r12 ⋅ r22 ⋅ x 2 ) 2 ] 2

(3.45)

Οι γραφικές παραστάσεις των στοιχείων του πίνακα κατάστασης συναρτήσει
της αγωγιµότητας φορτίου, G , για τις τιµές του Πίνακα 3.1 φαίνονται παρακάτω :
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Σχήµα 3.3.2: Μεταβολή του Α11 συναρτήσει της αγωγιµότητας G του φορτίου
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Σχήµα 3.3.3: Μεταβολή του Α12 συναρτήσει της αγωγιµότητας G του φορτίου
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Σχήµα 3.3.4: Μεταβολή του Α21 συναρτήσει της αγωγιµότητας G του φορτίου
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Σχήµα 3.3.5: Μεταβολή του Α22 συναρτήσει της αγωγιµότητας G του φορτίου
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Παρατηρούµε από τις σχέσεις (3.43) και (3.45) ότι η έκφραση της
µεταβλητής A11 , είναι ανάλογη της αντίστοιχης έκφρασης για το στοιχείο A21 του
πίνακα ευαισθησιών του γραµµικοποιηµένου συστήµατος. Πιο συγκεκριµένα
προκύπτει ότι:

A11 Vmo 2
= o ⋅ r2 ⋅ (1 + G 2 ⋅ x 22 )
A21 Vh
Επειδή όµως ισχύει ότι στα σηµεία ισορροπίας η τιµή του r2 δίνεται από τη
σχέση (3.37), προκύπτει ότι :

A11 Vmo Vho 2
1
= o ⋅( o) ⋅
⋅ (1 + G 2 ⋅ x 22 )
2
2
A21 Vh Vm
1 + G ⋅ x2
δηλαδή ότι ο λόγος των A11 και A21 είναι ίσος µε τον λόγο των επιθυµητών τάσεων:

A11 Vmo
=
A21 Vho

(3.47)

Στην ειδική περίπτωση που οι τάσεις αναφοράς του συστήµατος, δηλαδή οι
επιθυµητές τάσεις, είναι ίσες κατά µέτρο, οπότε Vho = Vmo , παρατηρούµε πως τα
στοιχεία της πρώτης στήλης του πίνακα κατάστασης Α είναι ίσα:

A11 = A21

(3.48)

δηλαδή µια µεταβολή του r1 θα προκαλέσει την ίδια (ή ανάλογη όταν Vho ≠ Vmo )
µεταβολή στις τάσεις Vh και Vm .
Επίσης, από τις εκφράσεις των στοιχείων του πίνακα A , προκύπτει ότι τα
στοιχεία αυτά µηδενίζονται για τις ακόλουθες τιµές της αγωγιµότητας φορτίου G :
- A11 : A11 = 0 όταν

G

*
A11 = 0

r12 ⋅ r22

=

1
2 2

(3.49)

[ x − (r ⋅ x1 + r ⋅ r ⋅ x 2 ) ]
2

2
1

2
1

2
2

- A12 : Το A12 δεν µηδενίζεται για καµία τιµή της αγωγιµότητας φορτίου G ,
και είναι πάντα θετικό. ∆ηλαδή πάντα η αύξηση του r2 , προκαλεί την
αύξηση της τάσης Vh
- A21 : Προφανώς το A21 µηδενίζεται για την τιµή της αγωγιµότητας
φορτίου G για την οποία µηδενίζεται και το A11 . ∆ηλαδή
όταν

G

*
A11 = 0

- A22 : A22 = 0 όταν

=G

*
A21 = 0

G A*

22

r12 ⋅ r22

=

1
2 2

(3.50)

[ x − (r ⋅ x1 + r ⋅ r ⋅ x 2 ) ]

=
=0

2

2
1

2
1

2
2

r12 ⋅ r22
1
2 2
2

(3.51)

[( x + r12 ⋅ x1 ) 2 − r14 ⋅ r24 ⋅ x ]

Συγκρίνοντας τις σχέσεις (3.22) και (3.15) µε τις (3.49) και (3.51) αντίστοιχα,
οποίες
παρατηρούµε ότι οι τιµές της αγωγιµότητας φορτίου G , για τις
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µηδενίζονται τα στοιχεία του πίνακα κατάστασης, A11 , A22 , είναι ίδιες µε αυτές για
τις οποίες µεγιστοποιείται η
µεταφερόµενη ισχύς στις περιπτώσεις
που
µεταβάλλονται είτε µόνο ο λόγος µετασχηµατισµού του πρώτου ΣΑΤΦ (ΥΥΤ/ΥΤ),
r1 , είτε µόνο ο λόγος µετασχηµατισµού του δεύτερου ΣΑΤΦ (ΥΤ/ΜΤ), r2 ,
αντίστοιχα.
Αυτό σηµαίνει ότι όταν λειτουργεί µόνο ο πρώτος µετασχηµατιστής ως
ΣΑΤΦ τότε η συνθήκη για µέγιστη µεταφερόµενη ισχύ είναι:

G * = G A*

11

=
=0

r12 ⋅ r22
1
2 2

(3.52)

[ x − (r ⋅ x1 + r ⋅ r ⋅ x 2 ) ]
2

2
1

2
1

2
2

κάτι που είναι αναµενόµενο εφόσον στην περίπτωση αυτή ο πίνακας κατάστασης
του συστήµατος έχει ένα µόνο στοιχείο, το A11 Τ1 οπότε η µέγιστη µεταφερόµενη
ισχύς στο σύστηµα θα παρατηρείται στο µηδενισµό της ορίζουσας του πίνακα
κατάστασης D A = A11 Τ1 , δηλαδή στην τιµή εκείνη της αγωγιµότητας για την οποία
µηδενίζεται το A11 .
Αντίστοιχα όταν λειτουργεί µόνο ο δεύτερος µετασχηµατιστής ως ΣΑΤΦ,
τότε ο πίνακας κατάστασης έχει µόνο ένα στοιχείο, το A22 Τ2 και άρα η µέγιστη
µεταφερόµενη ισχύς παρατηρείται στο µηδενισµό του A22 . ∆ηλαδή όταν:

G =G
*

*
A22 = 0

r12 ⋅ r22

=

1
2 2
2

(3.53)

[( x + r ⋅ x1 ) − r ⋅ r ⋅ x ]
2
1

2

4
1

4
2

3.3.4 Επίδραση της ορίζουσας και του ίχνους του πίνακα

κατάστασης στην ευστάθεια του συστήµατος
Η ορίζουσα του πίνακα Α, δίνεται από τη σχέση :

D A = A11 ⋅ A22 - A21 ⋅ A12

(3.54)

Η γραφική παράσταση της ορίζουσας του πίνακα ευαισθησιών A , D A για τις
τιµές των στοιχείων σύµφωνα µε τον Πίνακα 3.1φαίνεται στο Σχήµα 3.3.6.
Σύµφωνα µε τη σχέση (3.47), θα ισχύει ότι:

D A = A11 ⋅ ( A22 −

Vho
⋅ A12 )
Vmo

(3.55)

ή ακόµα ότι :

D A = A11 ⋅ ( A22 − A12 )

(3.56)

στην περίπτωση που οι τάσεις αναφοράς είναι ίσες.
Με βάση τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι στην περίπτωση που οι τάσεις
αναφοράς είναι ίσες ( Vho = Vmo ), οπότε ισχύει η σχέση (3.56), τότε η ορίζουσα D A
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θα µηδενίζεται όταν θα µηδενίζεται και το στοιχείο A11 , αφού η διαφορά
( A12 − A22 ) (για τις παραµέτρους του Πίνακα 3.1) είναι πάντα θετική, όπως φαίνεται
και στο διάγραµµα του Σχήµατος 3.3.7.
0.7
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Da
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0.3

0.2

0.1
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1.5
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Σχήµα 3.3.6: Μεταβολή του D A συναρτήσει της αγωγιµότητας G του φορτίου
1.2
1.15
1.1

(A12-A22)

1.05
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0.8
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Σχήµα 3.3.7: Μεταβολή του (Α12 –Α22) συναρτήσει της αγωγιµότητας G του φορτίου
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∆ηλαδή η ορίζουσα D A του πίνακα A µηδενίζεται όταν η αγωγιµότητα
φορτίου είναι ίση µε :

r12 ⋅ r22

G D* a =0 =

1
2 2

(3.57)

[ x − (r ⋅ x1 + r ⋅ r ⋅ x 2 ) ]
2

2
1

2
1

2
2

και εποµένως θα συµπίπτει µε την συνθήκη Μέγιστης Μεταφερόµενης Ισχύος όταν
το G και το r2 είναι σταθερά ενώ το r1 µεταβλητό (µακροπρόθεσµο όριο
µεταφοράς ισχύος για το ΣΑΤΦ ΥΥΤ/ΥΤ).
Αυτή η διαπίστωση είναι ιδιαίτερα σηµαντική, εφ’όσον η τιµή, και κυρίως
το πρόσηµο, της ορίζουσας του πίνακα A , D A , παίζει σηµαντικό ρόλο στην
ευστάθεια του συστήµατος, όπως προκύπτει από τη µελέτη της χαρακτηριστικής
εξίσωσης του γραµµικοποιηµένου συστήµατος (3.40), η οποία είναι:

λ2 − (

A22 A11
DA
+
)⋅λ +
=0
T2
T1
T1 ⋅ T2

(3.58)

Όπως γνωρίζουµε, το πρόσηµο του σταθερού όρου του χαρακτηριστικού
πολυωνύµου, που σ’ αυτή την περίπτωση είναι το ( D A (Τ1 ⋅ Τ2 ) ), καθορίζει κατά
ένα µέρος το είδος της ευστάθειας του συστήµατος.
Πιο συγκεκριµένα, όταν σε ένα χαρακτηριστικό πολυώνυµο της µορφής:
λ − b ⋅ λ + c = 0 , ισχύει ότι c < 0 και άρα το γινόµενο των ριζών είναι αρνητικό
οπότε οι ιδιοτιµές ετερόσηµες, τότε το σύστηµα παρουσιάζει µονότονη αστάθεια,
ενώ όταν c > 0 και άρα οι δύο ιδιοτιµές είναι οµόσηµες ( δηλαδή είτε και οι δύο
θετικές είτε και οι δύο αρνητικές), τότε το σύστηµα µπορεί είτε να παρουσιάζει
αστάθεια υπό τη µορφή ταλαντώσεων, στην περίπτωση των δύο θετικών ιδιοτιµών,
είτε να είναι ευσταθές, στην αντίθετη περίπτωση, ανάλογα µε την τιµή του
συντελεστή του πρώτου όρου b , που στο πρόβληµα που εξετάζουµε είναι
A
A
b= ( 22 + 11 ) .
T2
T1
2

Όπως αποδείχτηκε προηγουµένως το D A µηδενίζεται όταν το G πάρει την
τιµή που δίνεται από τη σχέση (3.57).
Μέχρι αυτή την τιµή το D A είναι θετικό, όπως φαίνεται και στη γραφική
παράσταση του Σχήµατος 3.3.6, αφού το A11 είναι αρνητικό όπως και η διαφορά
( A22 − A12 ) µέχρι την τιµή αυτή της αγωγιµότητας .
Εποµένως αφού και οι παράµετροι T1 , T2 του συστήµατος που συµβολίζουν
τις χρονικές σταθερές των δύο ΣΑΤΦ, είναι πάντα θετικές, προκύπτει ότι ο όρος
c= D A (Τ1 ⋅ Τ2 ) του χαρακτηριστικού πολυωνύµου είναι µεγαλύτερος του µηδενός
µέχρι την τιµή της αγωγιµότητας φορτίου G D* A =0 , ενώ πέρα από αυτή την τιµή το c
γίνεται αρνητικό, και άρα το σύστηµα γίνεται ασταθές.
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Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η συµπεριφορά του συστήµατος όταν η
αγωγιµότητα είναι µικρότερη από την τιµή G D* A =0 , εξαρτάται από το πρόσηµο του
συντελεστή του χαρακτηριστικού πολυωνύµου b, που ονοµάζεται ίχνος του πίνακα
κατάστασης S και συµβολίζεται ως trS .
Μάλιστα όταν το ίχνος του S , trS , είναι θετικό, τότε το σύστηµα µπορεί να
παρουσιάσει αστάθεια υπό µορφή ταλαντώσεων, λόγω της πιθανής ύπαρξης δύο
θετικών ιδιοτιµών (ή δύο συζυγών µιγαδικών µε θετικά πραγµατικά µέρη), ενώ στην
αντίθετη περίπτωση που είναι αρνητικό, το σύστηµα είναι ευσταθές, αφού και οι δύο
ιδιοτιµές είναι αρνητικές.

3.3.5 Συνθήκη Εµφάνισης Ταλαντώσεων
Σύµφωνα µε τα προηγούµενα για να µελετήσουµε την ικανότητα του
συστήµατος να παρουσιάζει ευστάθεια ή αστάθεια, θα πρέπει να µελετήσουµε το
πρόσηµο του ίχνους του πίνακα κατάστασης trS . ∆ηλαδή να ερευνήσουµε για ποιες
τιµές της αγωγιµότητας φορτίου G µηδενίζεται και αλλάζει πρόσηµο η παράσταση
A
A
( 22 + 11 ) .
T2
T1
Από τις γραφικές παραστάσεις των A11 , A22 , παρατηρούµε ότι αρχικά και τα
δύο στοιχεία είναι αρνητικά µέχρι το µηδενισµό τους στις τιµές της αγωγιµότητας,
όπως δίνονται από τις σχέσεις (3.49) και (3.51) αντίστοιχα. Οπότε το trS είναι
αρνητικό µέχρι τις τιµές αυτές της αγωγιµότητας, και µπορεί να µηδενιστεί και άρα
να αλλάξει πρόσηµο εφ’όσον µηδενιστεί ένα από τα A11 , A22 . ∆ηλαδή όταν το ένα
γίνει θετικό ενώ το άλλο παραµείνει αρνητικό.
Με βάση τα παραπάνω για να ελέγξουµε αν το σύστηµα έχει την ικανότητα ή
όχι να παραµένει ευσταθές µέχρι την τιµή G D* A =0 της αγωγιµότητας όπου το
σύστηµα καταρρέει λόγω του µηδενισµού της ορίζουσας D A , για οποιονδήποτε
συνδυασµό τιµών των χρονικών σταθερών T1 , T2 , αρκεί να ερευνήσουµε αν το A22
µηδενίζεται για τιµή της αγωγιµότητας µικρότερη από την G D* A =0 , στην οποία
µηδενίζεται και το A11 , όπως έχουµε εξηγήσει.
Εποµένως για να εµφανίζεται αστάθεια υπό τη µορφή ταλαντώσεων θα
πρέπει να ισχύει ότι:
G A*22 =0 < G A*11 =0

r12 ⋅ r22

ή

1
2 2
2

[( x + r ⋅ x1 ) − r ⋅ r ⋅ x ]
2
1

2

4
1

4
2

r12 ⋅ r22

<

1
2 2

[ x − (r ⋅ x1 + r ⋅ r ⋅ x 2 ) ]
2

2
1

2
1

2
2

ή x 2 − (r12 ⋅ x1 + r12 ⋅ r22 ⋅ x 2 ) 2 < ( x + r12 ⋅ x1 ) 2 − (r12 ⋅ r22 ⋅ x 2 ) 2
ή
x − r ⋅ x − r ⋅ r24 ⋅ x 22 − 2 ⋅ r14 ⋅ r22 ⋅ x1 ⋅ x 2 < x 2 + r14 ⋅ x12 − r14 ⋅ r24 ⋅ x 22 + 2 ⋅ r12 ⋅ x ⋅ x 1
2

4
1

2
1

4
1
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ή

0 < 2 ⋅ r14 ⋅ x12 + 2 ⋅ r14 ⋅ r22 ⋅ x1 ⋅ x 2 + r12 ⋅ x ⋅ x 1

ή

0 < 2 ⋅ r12 ⋅ (r12 ⋅ x12 + r12 ⋅ r22 ⋅ x1 ⋅ x 2 + x ⋅ x 1 )

το οποίο ισχύει για οποιεσδήποτε τιµές των στοιχείων r1 , r2 , x, x1 , x 2 , αφού αυτές
είναι πάντα θετικές.
Άρα εξάγεται το συµπέρασµα ότι υπάρχουν ζεύγη τιµών των T1 , T2 ή
διαφορετικά τιµές του λόγου γ = T1 T2 , οι οποίες µηδενίζουν το ίχνος του πίνακα
κατάστασης S , trS , µε αποτέλεσµα το σύστηµα να µεταπίπτει από την ευστάθεια
στην αστάθεια υπό τη µορφή ταλαντώσεων όταν η αγωγιµότητα φορτίου είναι
µεταξύ των τιµών G A*22 =0 και G A*11 =0 = G D* A =0 .
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4.1 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
4.1.1 Γενικά
Οι καµπύλες ισορροπίας των r1 και r2 προκύπτουν από το µηδενισµό του
δεξιού µέρους των διαφορικών εξισώσεων (3.1) και (3.2) που χαρακτηρίζουν τη
λειτουργία των δύο ΣΑΤΦ, δηλαδή από την επίλυση των αλγεβρικών εξισώσεων
(3.33) και (3.34).
Πιο συγκεκριµένα, οι εξισώσεις ισορροπίας του συστήµατος είναι οι:
o

(4.1)

o

(4.2)

Vh = g (r1 , r2 , G )
για το ΣΑΤΦ ΥΥΤ/ΥΤ, και
Vm = h(r1 , r2 , G )
για το ΣΑΤΦ ΥΤ/ΜΤ.

Αντικαθιστώντας στις παραπάνω σχέσεις τις εκφράσεις των µέτρων των
τάσεων Vh και Vm, όπως δίνονται από τις σχέσεις (3.29) και (3.30) αντίστοιχα, και
θεωρώντας ότι οι τάσεις αναφοράς είναι ίσες µε τη µονάδα, δηλαδή ότι ισχύει η
σχέση Vho = Vmo = 1 , προκύπτουν οι επόµενες εξισώσεις:

r14 ⋅ (r24 ⋅ (1 + G 2 ⋅ x 22 ) + G 2 ⋅ x1 ⋅ ( x1 + 2 ⋅ x 2 ⋅ r22 )) +

r12 ⋅ (2 ⋅ G 2 ⋅ x ⋅ ( x1 + r22 ⋅ x 2 ) − r24 ⋅ VG2 ⋅ (1 + G 2 ⋅ x 22 )) +

G2 ⋅ x2 =

0

(4.3)

r24 ⋅ (r14 ⋅ (1 + G 2 ⋅ x 22 )) +
r22 ⋅ (2 ⋅ G 2 ⋅ x 2 ⋅ r12 ⋅ ( x + r12 ⋅ x1 ) − r12 ⋅ VG2 ) +
(G 2 ⋅ ( x + r12 ⋅ x1 ) 2 ) =

0

(4.4)

Με βάση τις αλγεβρικές εξισώσεις (4.3) και (4.4) κατασκευάζεται το Σχήµα
4.1.1, που αποτελεί το διάγραµµα ισορροπίας του συστήµατος στο χώρο των
καταστάσεων. Το συγκεκριµένο διάγραµµα σχεδιάστηκε για αγωγιµότητα φορτίου
ίση µε G=2.8 αµ, µοναδιαίες επιθυµητές τάσεις και τιµές των παραµέτρων του
συστήµατος όπως δίνονται στον Πίνακα 3.1. Η καµπύλη Ε1 αποτελείται από τα
σηµεία ισορροπίας που είναι λύσεις της (4.3), ενώ η Ε2 από τα σηµεία ισορροπίας
που είναι λύσεις της εξίσωσης (4.4). Τα σηµεία τοµής των δύο καµπυλών, που
συµβολίζονται στο Σχήµα 4.1.1 ως S και U, είναι τα σηµεία που ικανοποιούν και τις
δύο προηγούµενες εξισώσεις, δηλαδή είναι τα σηµεία ισορροπίας του συστήµατος
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(3.1-3.2). Όπως αναλύθηκε στην παρ. §3.3.2 τα σηµεία ισορροπίας δίνονται από τις
εξισώσεις (3.37) και (3.38).
1.3

E1

E2

1.2

D

r2

1.1

B

A

1

U

0.9

S
C

0.8

E
0.7

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

r1

Σχήµα 4.1.1 : Περιοχές διαγράµµατος ισορροπίας

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.1.1, στα διαγράµµατα ισορροπίας διακρίνονται
πέντε περιοχές :
• Περιοχή Α :Σ’ αυτήν την περιοχή ισχύει

ότι

Vm > Vmo (= 1)

και

Vh > Vho (= 1) άρα και τα δύο ΣΑΤΦ όταν βρεθούν στην
περιοχή αυτή πρέπει να κινηθούν, σύµφωνα µε τις εξισώσεις
(3.1) και (3.2), προς την κατεύθυνση αύξησης και των
δύο λόγων µετασχηµατισµού r1 , r2 , όπως δείχνουν τα βέλη
του Σχήµατος 4.1.1.
• Περιοχή Β,D:Και στις δύο αυτές περιοχές ισχύει ότι Vm < Vmo (= 1) και
Vh > Vho (= 1) , που σηµαίνει ότι το πρώτο ΣΑΤΦ πρέπει να
αυξήσει το λόγο µετασχηµατισµού του, r1 , ενώ το δεύτερο
ΣΑΤΦ να µειώσει το r2 , όπως φαίνεται και από τα βέλη του
Σχήµατος 4.1.1, πάντα σύµφωνα µε τις εξισώσεις (3.1)-(3.2)
• Περιοχή C :Σ’ αυτήν την περιοχή ισχύει ότι Vm > Vmo (= 1) και
Vh < Vho (= 1) , άρα το πρώτο ΣΑΤΦ πρέπει να µειώσει το λόγο
µετασχηµατισµού του, r1 , ενώ το δεύτερο να αυξήσει το r2 .
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• Περιοχή E :Σ’ αυτήν την περιοχή ισχύει ότι

Vm < Vmo (= 1)

και

Vh < Vho (= 1) , οπότε και τα δύο ΣΑΤΦ πρέπει να µειώσουν
τους λόγους µετασχηµατισµού τους r1 , r2 .

4.1.2 Τροχιές και Καµπύλες Ισορροπίας
Oι κινήσεις που πραγµατοποιεί το σύστηµα για διάφορες αρχικές συνθήκες
( r1o , r2o ) και διάφορες τιµές των χρονικών σταθερών T1 ,T2 , ώστε να µεταβάλλει
τους λόγους µετασχηµατισµού των ΣΑΤΦ, r1 , r2 , σύµφωνα µε τις εξισώσεις (3.1)
και (3.2), αποτελούν τις τροχιές του συστήµατος. Στο Σχήµα 4.1.2 φαίνεται µια
τροχιά καθώς και οι καµπύλες ισορροπίας του συστήµατος που µελετάµε για τυχαίες
αρχικές συνθήκες και τιµές των T1 , T2 . Όπως παρατηρούµε η τροχιά που εκτελεί το
σύστηµα κόβει, (π.χ. στο σηµείο Α), την καµπύλη του πρώτου ΣΑΤΦ (ΥΥΤ/ΥΤ) που
o
δίνεται από τη σχέση Vh = Vh , πάντα κατακόρυφα, ενώ την καµπύλη ισορροπίας
o

του δεύτερου ΣΑΤΦ (ΥΤ/ΜΤ), Vm = Vm , (π.χ. στο σηµείο Β), πάντα οριζόντια.
o
V =V
h h

r2

V =V o
m m

A

S

U

B

0
r1

Σχήµα 4.1.2:Τοµή των καµπυλών ισορροπίας µε τις τροχιές

Η παραπάνω παρατήρηση ισχύει γενικά για όλες τις τροχιές και τιµές των
παραµέτρων του συστήµατος και εξηγείται από το γεγονός ότι οι τροχιές που εκτελεί
το σύστηµα προκύπτουν από την επίλυση των διαφορικών εξισώσεων (3.1) και
(3.2). Εποµένως όταν το σύστηµα βρίσκεται κοντά στην καµπύλη ισορροπίας του
o
ΣΑΤΦ ΥΥΤ/ΥΤ, τότε η διαφορά (Vh − Vh ) είναι πολύ µικρή, και συνεπώς το r&1
επίσης πολύ µικρό. Άρα στην περίπτωση αυτή η µεταβολή του

λόγου
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µετασχηµατισµού του πρώτου ΣΑΤΦ, τη στιγµή που διασχίζει η τροχιά την καµπύλη
o
ισορροπίας Vh = Vh , είναι µηδενική, δηλαδή το r1 τοπικά σταθερό. Κατά συνέπεια
στο σηµείο αυτό λειτουργεί ουσιαστικά µόνο το δεύτερο ΣΑΤΦ, µε αποτέλεσµα το
σύστηµα να κινείται αποκλειστικά κατακόρυφα, είτε προς την αύξηση του r2 , είτε
προς τη µείωση του.
Αντίστοιχα, όταν το σύστηµα βρίσκεται κοντά στην καµπύλη ισορροπίας του
o
ΣΑΤΦ ΥΤ/ΜΤ, τότε λόγω του ότι η διαφορά (Vm − Vm ) είναι πολύ µικρή, πρέπει
να είναι και η µεταβολή του r2 ελάχιστη, άρα και ο λόγος µετασχηµατισµού του
δεύτερου ΣΑΤΦ τοπικά σταθερός. Οπότε στην περίπτωση αυτή το σύστηµα κινείται
οριζόντια λόγω της µείωσης ή αύξησης του λόγου µετασχηµατισµού του πρώτου
ΣΑΤΦ, r1 , το οποίο λειτουργεί σχεδόν αποκλειστικά τη χρονική στιγµή αυτή.

4.1.3 ∆ιακλάδωση Σαγµατικού Κόµβου (∆ΣΚ)
Γενικά, η διακλάδωση σαγµατικού κόµβου παρουσιάζεται σε ένα σύστηµα
όταν εξαφανίζεται (ή δηµιουργείται) ένα ζευγάρι σηµείων ισορροπίας, έπειτα από
µια µικρή µεταβολή των παραµέτρων του συστήµατος. Πιο συγκεκριµένα, η
διακλάδωση σαγµατικού κόµβου εµφανίζεται όταν λόγω µιας αλλαγής στην τιµή
µιας παραµέτρου, η ορίζουσα του πίνακα κατάστασης µηδενίζεται, µε αποτέλεσµα
το σύστηµα να έχει τουλάχιστον µία µηδενική ιδιοτιµή. Επίσης για περαιτέρω
µεταβολή της παραµέτρου αυτής, το σύστηµα δε θα έχει σηµεία ισορροπίας.
Επιστρέφοντας τώρα στη γραµµικοποίηση του συστήµατος που µελετάµε η
οποία εκφράζεται από το σύστηµα των εξισώσεων (3.40), παρατηρούµε ότι, όπως
αναλύθηκε στην παρ. §3.3.4, η ορίζουσα του πίνακα κατάστασης, D A , µηδενίζεται
όταν η αγωγιµότητα φορτίου πάρει την τιµή :
r12 ⋅ r22
G D* a =0 =
(4.5)
1
[ x 2 − (r12 ⋅ x1 + r12 ⋅ r22 ⋅ x 2 ) 2 ] 2
Μάλιστα όταν οι παράµετροι του συστήµατος έχουν τις τιµές που δίνονται
στον Πίνακα 3.1, τότε η τιµή αυτή της αγωγιµότητας φορτίου υπολογίζεται ότι είναι
ίση µε G=2.9837 αµ.
Εποµένως συµπεραίνουµε ότι το σύστηµα εµφανίζει διακλάδωση σαγµατικού
κόµβου όταν η αγωγιµότητα πάρει την τιµή που δίνεται από τη σχέση (4.5), ενώ για
µεγαλύτερες τιµές του G το σύστηµα δεν θα έχει σηµεία ισορροπίας, άρα θα
εµφανίζει πάντα αστάθεια.
Στο Σχήµα 4.1.3 φαίνεται το διάγραµµα των καµπυλών ισορροπίας για την
τιµή της αγωγιµότητας κατά την οποία εµφανίζεται διακλάδωση σαγµατικού κόµβου
για τις τιµές των στοιχείων του Πίνακα 3.1, δηλαδή για αγωγιµότητα ίση µε
G=2.9837 αµ. Όπως φαίνεται, το σύστηµα έχει µόνο ένα σηµείο ισορροπίας (σηµείο
διακλάδωσης σαγµατικού κόµβου), λόγω της συγχώνευσης των σηµείων S και U
που εµφανίζονται στο διάγραµµα ισορροπίας για µικρότερη τιµή της αγωγιµότητας
( G = 2.8 αµ) του Σχήµατος 4.1.1. Το σηµείο αυτό έχει τις εξής ιδιοτιµές:
λ1=0 και λ2=(Α22/Τ2)=(0.5106/Τ2)
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δηλαδή έχει µια µηδενική και µία θετική ιδιοτιµή για οποιαδήποτε τιµή του λόγου
των χρονικών σταθερών Τ1 και Τ2. Αυτό σηµαίνει πως για τις δεδοµένες αριθµητικές
τιµές στο σηµείο διακλάδωσης σαγµατικού κόµβου το σύστηµα είναι ήδη ασταθές
(για όλες τις τιµές των Τ1 και Τ2) άρα έχει υποστεί προηγουµένως, δηλαδή για
µικρότερη τιµή της αγωγιµότητας, διακλάδωση Ηopf (§2.3.3) και αστάθεια µέσω
ταλαντώσεων.
o

o

Vm=Vm

1.7

Vh=Vh

1.6
1.5
1.4

D

B

A

r2

1.3
1.2
1.1
1

E

0.9

U=S

0.8
0.7

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

r1

Σχήµα 4.1.3: Καµπύλες Ισορροπίας στο ∆ΣΚ

Επίσης, παρατηρούµε πως η περιοχή C των διαγραµµάτων ισορροπίας
εκφυλίζεται σε σηµείο κατά την εµφάνιση της διακλάδωσης σαγµατικού κόµβου. Με
βάση την παρατήρηση αυτή και την µελέτη του τρόπου που θα κινηθεί το σύστηµα
ξεκινώντας από την περιοχή Α, µπορεί να εξηγηθεί µε διαφορετικό τρόπο η
αστάθεια του συστήµατος. Πιο συγκεκριµένα το σύστηµα έχοντας αρχικές συνθήκες
στη περιοχή Α των διαγραµµάτων ισορροπίας, θα κινηθεί όπως δείχνει το βέλος στο
Σχήµα 4.1.3 προς την περιοχή Β, έπειτα θα εισέλθει στην περιοχή Ε, όπου λόγω του
ότι δεν υπάρχει η περιοχή C όπως στο διάγραµµα του Σχήµατος 4.1.1, ώστε µέσω
αυτής το σύστηµα να κινηθεί προς τα αριστερά και πάνω είτε για να καταλήξει στο
S, είτε για να επανέλθει στην περιοχή Α και να εκτελέσει ταλαντώσεις ώστε να
φτάσει τελικά στο S, το σύστηµα πάντα καταρρέει, δηλαδή κινείται όπως δείχνει το
βέλος στην περιοχή Ε, προς µια κατεύθυνση όπου δεν υπάρχουν σηµεία ισορροπίας.
Στην περίπτωση αυτή το σηµείο ισορροπίας µπορεί να προσεγγιστεί µόνο από την
περιοχή D, λόγω του ενός κλάδου της ευσταθούς πολλαπλότητας του ασταθούς
σηµείου ισορροπίας, U, που όπως θα αποδείξουµε στο επόµενο κεφάλαιο βρίσκεται
πάντα ανάµεσα στις καµπύλες ισορροπίας των δύο ΣΑΤΦ στην περιοχή D.
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4.2 ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗ HOPF KAI ΟΜΟΚΛΙΝΗΣ ΒΡΟΧΟΣ
4.2.1 ∆ιακλάδωση Hopf
Η διακλάδωση Hopf (∆H) προκαλεί την εµφάνιση ασταθών ταλαντώσεων
στο σύστηµα και πραγµατοποιείται όταν ένα ευσταθές σηµείο ισορροπίας γίνει
ασταθές µέσω της αλληλεπίδρασης του µε έναν οριακό κύκλο. Από πλευράς του
γραµµικού συστήµατος (3.40) η διακλάδωση Hopf εµφανίζεται όταν το ίχνος του
πίνακα κατάστασης, trS , γίνει θετικό, ενώ η ορίζουσα D A είναι επίσης θετική. Στην
περίπτωση αυτή ένα ζεύγος συζυγών µιγαδικών διασχίζει των άξονα των
φανταστικών αριθµών και περνά στο δεξί µιγαδικό ηµιεπίπεδο. Επίσης όπως έχει
αναφερθεί στην εισαγωγή (§2.3.3), υπάρχουν δύο είδη διακλαδώσεων Hopf, η
υπερκρίσιµη και η υποκρίσιµη. Στην υπερκρίσιµη ∆Η ένα ευσταθές σηµείο
ισορροπίας γίνεται ασταθές, ενώ ταυτόχρονα δηµιουργείται ένας ευσταθής οριακός
κύκλος. Αντίθετα, στην υποκρίσιµη ∆H πραγµατοποιείται η συγχώνευση ενός
ασταθούς οριακού κύκλου µε ένα ευσταθές σηµείο ισορροπίας, µε αποτέλεσµα αυτό
να γίνει ασταθές.
Για το σύστηµα (3.1-3.2) που µελετάµε και για αγωγιµότητα φορτίου
G = 2.8 αµ, εµφανίζεται Υποκρίσιµη ∆ιακλάδωση Hopf, όπως έχει παρουσιαστεί
στη εργασία [1], για χρονικές σταθερές Τ1=106.385 sec και Τ2=50 sec
(γΗ(2.8)=2.1277). Για τις τιµές αυτές των παραµέτρων το σηµείο ισορροπίας S έχει
τις ακόλουθες ιδιοτιµές : λ1=0.0000+0.0096ј και λ2=0.0000-0.0096ј. Συνεπώς το
σηµείο ισορροπίας S γίνεται ασταθές για µεγαλύτερες τιµές του λόγου των χρονικών
σταθερών, γ, µε αποτέλεσµα το σύστηµα για αρχικές συνθήκες κοντά στο S να
παρουσιάζει ασταθείς ταλαντώσεις αυξανόµενου πλάτους.
Γενικά, η αναγκαία συνθήκη για την εµφάνιση διακλάδωσης Hopf είναι η
ύπαρξη ενός ζεύγους µιγαδικών ιδιοτιµών, το πραγµατικό µέρος των οποίων κατά τη
διακλάδωση Hopf µηδενίζεται και έπειτα αλλάζει πρόσηµο. Άρα για να εξετάσουµε
τη συνθήκη ύπαρξης διακλάδωσης Hοpf στο σύστηµα που µελετάµε θα πρέπει να
ελέγξουµε τις ιδιοτιµές της χαρακτηριστικής εξίσωσης που δίνεται από τη σχέση
(3.58) για το ευσταθές σηµείο ισορροπίας, δηλαδή τις ρίζες της εξίσωσης :

λ2 − (

A22 A11
DA
+
)⋅λ +
=0
T2
T1
T1 ⋅ T2

(4.6)

Όπως φαίνεται από την εξίσωση (4.6) όταν το σηµείο ισορροπίας S έχει
µιγαδικές ιδιοτιµές, τότε το πραγµατικό µέρος αυτών των ιδιοτιµών είναι :
Re{λ} = trS 2

(4.7)

εποµένως για να παρουσιάσει το σύστηµα διακλάδωση Hοpf θα πρέπει για µια µικρή
µεταβολή µιας παραµέτρου του συστήµατος (π.χ. της χρονικής σταθεράς Τ1) το ίχνος
του πίνακα κατάστασης trS να µηδενίζεται και έπειτα να αλλάζει πρόσηµο.
Στο Κεφάλαιο 3 (§3.3.5) είχε αποδειχτεί ότι όταν τα στοιχεία του
συστήµατος έχουν τις τιµές που δίνονται στον Πίνακα 3.1, το ίχνος του πίνακα
κατάστασης trS, µπορεί να µηδενιστεί και να πάρει θετικές τιµές µόνο για τιµές
αγωγιµότητας φορτίου µεγαλύτερες από G=2.537 αµ, τιµή για την οποία µηδενίζεται
το στοιχείο του πίνακα κατάστασης Α22, ενώ για µικρότερες τιµές είναι πάντα
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αρνητικό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η εµφάνιση διακλάδωσης
Hοpf για την περιοχή τιµών αγωγιµότητας 0<G<2.537 αµ. Για µεγαλύτερες όµως
τιµές του G, το trS µπορεί να µηδενιστεί για ορισµένους λόγους των χρονικών
σταθερών, γ = T1 T2 . Πιο συγκεκριµένα, θεωρώντας ότι το T2 είναι σταθερό,
υπάρχουν τιµές του Τ1 για τις οποίες το trS, άρα και το πραγµατικό µέρος των
ιδιοτιµών του συστήµατος, µηδενίζεται ενώ για περαιτέρω αύξηση της χρονικής
σταθεράς Τ1 ο αρνητικός όρος του ίχνους (A11/T1<0) µειώνεται µε αποτέλεσµα το trS
να αλλάξει πρόσηµο και να γίνεται θετικό. ∆ηλαδή για αγωγιµότητες µε τιµή
µεγαλύτερη από G=2.537 αµ µπορεί να εµφανιστεί διακλάδωση Hοpf στο σύστηµα,
για κάποια τιµή της παραµέτρου του συστήµατος Τ1 (εφ’όσον η χρονική σταθερά Τ2
παραµένει σταθερή).

4.2.2 ∆ιαγράµµατα Τόπου Ριζών
Τα συµπεράσµατα της παρ. §4.2.1 γίνονται πιο σαφή αν µελετήσουµε τον
γεωµετρικό τόπο των ριζών της χαρακτηριστικής εξίσωσης (4.6). Στα Σχήµατα 4.2.1,
4.2.2 και 4.2.3 κατασκευάζονται οι παραπάνω τόποι για τις τιµές αγωγιµότητας
φορτίου G=2 αµ, G=2.537 αµ και G=2.8 αµ αντίστοιχα.
Στο Σχήµα 4.2.1 φαίνεται το πραγµατικό και φανταστικό µέρος των
ιδιοτιµών του σηµείου ισορροπίας S για G=2 αµ και Τ2=50 sec ενώ η τιµή του Τ1
µεταβάλλεται από 1 έως 10.000 sec. Πιο συγκεκριµένα αρχικά, για µικρές τιµές του
Τ1 οι ιδιοτιµές είναι πραγµατικές και αρνητικές (η µία αυξάνει ενώ η άλλη µειώνεται
όπως δείχνουν τα βέλη του Σχήµατος). Καθώς αυξάνεται το Τ1 οι ιδιοτιµές γίνονται
µιγαδικές µε αρνητικό πραγµατικό µέρος µέχρις ότου γίνουν και πάλι πραγµατικές
για ακόµη µεγαλύτερες τιµές της παραµέτρου Τ1. Εφ’ όσον ο γεωµετρικός τόπος των
ριζών βρίσκεται για όλες τις τιµές του Τ1 στο αριστερό µιγαδικό επίπεδο,
συµπεραίνεται ότι για αυτήν την τιµή της αγωγιµότητας δεν εµφανίζεται
διακλάδωση Hοpf. Στο ίδιο συµπέρασµα θα καταλήγαµε εξετάζοντας τους
γεωµετρικόυς τόπους των ιδιοτιµών του σηµείου ισορροπίας S για όλες τις τιµές της
αγωγιµότητας στην περιοχή 0<G<2.537 αµ αφού ποιοτικά έχουν ίδια µορφή µε
αυτόν του Σχήµατος 4.2.1.
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Επίσης, παρατηρώντας το Σχήµα 4.2.1 βλέπουµε ότι οι πραγµατικές ιδιοτιµές
του συστήµατος για τις µεγάλες τιµές του Τ1 (δηλαδή όταν οι ιδιοτιµές ξαναγίνονται
πραγµατικές στο σηµείο Α του Σχήµατος 4.2.1 είναι πάντα αρνητικές, ενώ η µία από
αυτές για πολύ µεγάλο Τ1 (πρακτικά άπειρο) πλησιάζει το µηδέν, χωρίς όµως να το
φτάνει οπότε δεν έχουµε διακλάδωση σαγµατικού κόµβου. Από τα παραπάνω
συµπεραίνουµε ότι το σηµείο ισορροπίας S του συστήµατος (3.1-3.2) είναι ευσταθές
για τιµές αγωγιµότητας στην περιοχή 0<G<2.537 αµ, για οποιαδήποτε τιµή του
λόγου γ, και γίνεται σαγµατικό µόνο όταν ο λόγος αυτός απειριστεί.
Στο Σχήµα 4.2.2 φαίνεται το πραγµατικό και φανταστικό µέρος των
ιδιοτιµών του σηµείου ισορροπίας S για G=2.537 αµ και Τ2=50 sec ενώ η τιµή του
Τ1 µεταβάλλεται από 1 έως 15.000 sec. Πιο συγκεκριµένα αρχικά, για µικρές τιµές
του Τ1 οι ιδιοτιµές είναι πραγµατικές και αρνητικές. Καθώς αυξάνεται το Τ1 οι
ιδιοτιµές γίνονται µιγαδικές µε αρνητικό πραγµατικό µέρος µέχρις ότου γίνουν και
πάλι πραγµατικές για ακόµη µεγαλύτερες τιµές της παραµέτρου Τ1. Ο γεωµετρικός
τόπος των ριζών βρίσκεται στο αριστερό µιγαδικό επίπεδο για όλες τις τιµές του Τ1,
ενώ καθώς η παράµετρος Τ1 τείνει στο άπειρο στο σύστηµα εµφανίζεται δίπλωση
(fold) [23] αφού τότε οι ιδιοτιµές της χαρακτηριστικής εξίσωσης µηδενίζονται
ταυτόχρονα. Ο γεωµετρικός τόπος των ριζών του Σχήµατος 4.2.2 αποτελεί οριακή
περίπτωση εφ’όσον για µεγαλύτερες τιµές της αγωγιµότητας θα εµφανίζεται
διακλάδωση Hοpf καθώς και αστάθεια µε ταλαντώσεις αφού από αυτήν την τιµή και
µετά ο τόπος των ριζών θα έχει ποιοτικά την µορφή του Σχήµατος 4.2.3.
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Σχήµα 4.2.2: Γεωµετρικός τόπος των ριζών για G=2.537 αµ

Στο Σχήµα 4.2.3 φαίνεται το πραγµατικό και φανταστικό µέρος των
ιδιοτιµών του σηµείου ισορροπίας S για G=2.8 αµ και Τ2=50 sec ενώ η τιµή του Τ1
µεταβάλλεται από 1 έως 3.000 sec. Πιο συγκεκριµένα αρχικά, για µικρές τιµές του
Τ1 οι ιδιοτιµές είναι πραγµατικές και αρνητικές. Καθώς αυξάνεται το Τ1 οι ιδιοτιµές
γίνονται συζυγείς µιγαδικές µε αρνητικό πραγµατικό µέρος µέχρις ότου διασχίσουν
τον άξονα των φανταστικών και συνεχίσουν να είναι µιγαδικές αλλά σ’αυτήν την
περίπτωση µε θετικό πραγµατικό µέρος. Για ακόµα µεγαλύτερες τιµές της
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παραµέτρου Τ1 οι ιδιοτιµές γίνονται και πάλι πραγµατικές και θετικές, ενώ όταν το
Τ1 τείνει στο άπειρο οι ιδιοτιµές του συστήµατος είναι πραγµατικές και η µία
ιδιοτιµή τείνει στο µηδέν. Ο γεωµετρικός τόπος των ριζών για G=2.8 αµ, βρίσκεται
για κάποιες τιµές της παραµέτρου Τ1 και στο δεξί µιγαδικό επίπεδο, µε αποτέλεσµα
να εµφανίζεται τόσο διακλάδωση Hοpf άρα και αστάθεια αφού το σηµείο
ισορροπίας S έχει τουλάχιστον µία θετική ιδιοτιµή (ή µιγαδικές ιδιοτιµές µε θετικό
πραγµατικό µέρος) για αρκετές τιµές του Τ1. Επίσης όπως αναφέρθηκε
προηγουµένως ο γεωµετρικός των ριζών έχει ποιοτικά τη µορφή του Σχήµατος 4.2.3
και για άλλες τιµές της αγωγιµότητας στην περιοχή 2.537<G<2.9837 αµ. ∆ηλαδή
για αυτές τις τιµές του G εµφανίζεται διακλάδωση Hοpf, πριν τη διακλάδωση
σαγµατικού κόµβου.
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Σχήµα 4.2.3: Γεωµετρικός τόπος των ριζών για G=2.8 αµ

4.2.3 Οµοκλινής Βρόχος – Ασταθής Οριακός Κύκλος
Οριακός κύκλος ενός συστήµατος n διαφορικών εξισώσεων είναι µια
αποµονωµένη κλειστή τροχιά στο n-διάστατο χώρο των καταστάσεων. Ο οριακός
κύκλος είναι ασταθής όταν όλες οι τροχιές µε αρχικές συνθήκες κοντά σε αυτόν,
αποµακρύνονται από αυτόν καθώς ο χρόνος τείνει στο άπειρο.
Οι ασταθείς οριακοί κύκλοι έχουν όπως και τα σηµεία ισορροπίας
αναλλοίωτες πολλαπλότητες, όπως έχει αναφερθεί στην παρ. §2.2.3. Μάλιστα στο
χώρο των δύο διαστάσεων, η ευσταθής πολλαπλότητα του ασταθούς οριακού
κύκλου, δηλαδή το σύνολο των σηµείων από τα οποία αν ξεκινήσει το σύστηµα τότε
θα καταλήγει πάντα στον οριακό κύκλο είναι ο ίδιος ο οριακός κύκλος, και κατά
συνέπεια η ασταθής πολλαπλότητα του ασταθούς οριακού κύκλου είναι ο υπόλοιπος
δισδιάστατος χώρος των καταστάσεων.
Στην εργασία [1] έχει µελετηθεί αναλυτικά η δηµιουργία ενός ασταθούς
οριακού κύκλου στο σύστηµα των εξισώσεων (3.1) και (3.2). Πιο συγκεκριµένα στο
Σχήµα 4.2.4 παρουσιάζεται ένας οριακός κύκλος για τιµή αγωγιµότητας φορτίου ίση
µε G=2.8 αµ και χρονικές σταθερές Τ1=71sec και Τ2=50 sec (γ=1.42). Όπως έχει
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αναλυθεί στην [1], η περαιτέρω αύξηση της παραµέτρου του συστήµατος Τ1 θα έχει
ως συνέπεια τη συνεχή συρρίκνωση του ασταθούς οριακού κύκλου, µέχρις ότου το
Τ1 πάρει την τιµή Τ1=106.385 sec (γΗ(2.8)=2.1277), όπου ο οριακός κύκλος
ταυτίζεται µε το ευσταθές σηµείο ισορροπίας S, δηλαδή εµφανίζεται η υποκρίσιµη
διακλάδωση Hopf, που αναφέραµε στην παρ. §4.3.1 .
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Σχήµα 4.2.4: Ασταθής οριακός Κύκλος

Από τα προηγούµενα γίνεται σαφές ότι πριν την εµφάνιση διακλάδωσης
Ηopf στο σύστηµα υπάρχει οριακός κύκλος για µικρότερες τιµές της παραµέτρου Τ1.
Εποµένως πρόκειται για υποκρίσιµη διακλάδωση Hopf. Εποµένως, µε βάση τα
συµπεράσµατα της παρ. §4.2.2 µπορούµε να πούµε ότι το σύστηµα που µελετάµε
µπορεί να παρουσιάζει ασταθή οριακό κύκλο όταν η αγωγιµότητα του φορτίου
βρίσκεται στην περιοχή των τιµών 2.537<G<2.9837 αµ.
Η διακλάδωση οµοκλινούς βρόχου [4] εµφανίζεται σε ένα σύστηµα όταν για
κάποια τιµή µιας παραµέτρου ο ένας κλάδος της ευσταθούς και ο ένας κλάδος της
ασταθούς πολλαπλότητας του ασταθούς σηµείου ισορροπίας ταυτιστούν.
Αποτέλεσµα της ταύτισης αυτής είναι η δηµιουργία µιας κλειστής καµπύλης που
ξεκινάει και καταλήγει στο ασταθές σηµείο ισορροπίας ενώ περικλείει το ευσταθές
σηµείο ισορροπίας.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η διακλάδωση οµοκλινούς βρόχου ανήκει στην
κατηγορία των υπερτοπικών διακλαδώσεων, συνεπώς οι ιδιοτιµές των σηµείων
ισορροπίας δε δίνουν καµία πληροφορία για την ύπαρξη ή µη της διακλάδωσης
οµοκλινούς βρόχου. Εποµένως η εύρεση µιας συνθήκης που θα εξασφάλιζε την
ύπαρξη της και θα προσδιόριζε την τιµή της παραµέτρου για την οποία εµφανίζεται
µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε µε τη µελέτη του θεωρήµατος του Melnikov [14],
είτε πειραµατικά.
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Πάντως, εφ’όσον η ύπαρξη υποκρίσιµης διακλάδωσης Hopf προϋποθέτει
την εµφάνιση προηγουµένως ενός ασταθούς οριακού κύκλου µέσω παραδείγµατος
χάριν µιας διακλάδωσης οµοκλινούς βρόχου, µπορούµε να υποθέσουµε την ύπαρξη
της αν ικανοποιείται η συνθήκη εµφάνισης διακλάδωσης Hopf. Οπότε σύµφωνα µε
τα συµπεράσµατα της παρ. §4.2.2 µπορούµε να πούµε ότι διακλάδωση οµοκλινούς
βρόχου µπορεί να παρουσιαστεί στο σύστηµα (3.1-3.2) που µελετάµε εφ’ όσον η
αγωγιµότητα του φορτίου βρίσκεται στην περιοχή των τιµών 2.537<G<2.9837 αµ.
Στο Σχήµα 4.2.5 παρουσιάζεται η περίπτωση δηµιουργίας οµοκλινούς
βρόχου για τιµή αγωγιµότητας φορτίου ίση µε G=2.8 αµ και χρονικές σταθερές
Τ1=64.4sec και Τ2=50 sec (γΟΒ(2.8)=1.288), η οποία έχει αναλυθεί στην εργασία
[1].
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Σχήµα 4.2.5: ∆ιακλάδωση οµοκλινούς βρόχου

4.3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΞΗΣ ΕΥΣΤΑΘΟΥΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
4.3.1 Γενικά
Η περιοχή έλξης ενός ασυµπτωτικά ευσταθούς σηµείου ισορροπίας ορίζεται
ως η µεγαλύτερη περιοχή στην οποία αν βρεθεί το σύστηµα θα συγκλίνει στο
ευσταθές σηµείο ισορροπίας. Στο σύστηµα που µελετάµε ασυµπτωτικά ευσταθές
σηµείο ισορροπίας είναι το σηµείο S των διαγραµµάτων καµπυλών ισορροπίας για
τις περισσότερες τιµές του λόγου των χρονικών σταθερών, γ, στην περιοχή τιµών
αγωγιµότητας 0<G<2.9837 αµ.
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Στα µη γραµµικά συστήµατα η περιοχή έλξης των ευσταθών σηµείων
ισορροπίας δεν είναι ολόκληρος ο χώρος των καταστάσεων, δηλαδή η περιοχή έλξης
µπορεί να είναι φραγµένη. Γενικά η περιοχή έλξης σε ένα σύστηµα µε δύο
µεταβλητές κατάστασης, φράσσεται είτε από τους δύο κλάδους της ευσταθούς
πολλαπλότητας του ασταθούς σηµείου ισορροπίας (που συµβολίζεται στα
διαγράµµατα καµπυλών ισορροπίας του συστήµατος (3.1-3.2) ως U), είτε από την
ευσταθή πολλαπλότητα του ασταθούς οριακού κύκλου (η οποία στις δύο διαστάσεις
ταυτίζεται µε τον ίδιο τον οριακό κύκλο) εφ’όσον αυτός υπάρχει.
Στην ενότητα 4.2 αναλύθηκε η συνθήκη για την οποία το σύστηµα (3.1-3.2)
παρουσιάζει διακλάδωση Hopf. Η ίδια συνθήκη ισχύει και για την εµφάνιση
οµοκλινούς βρόχου ή ασταθούς οριακού κύκλου, ανάλογα µε την τιµή της
παραµέτρου Τ1. Τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν όταν τα στοιχεία του συστήµατος
έχουν τιµές όπως δίνονται στον Πίνακα 3.1, ήταν ότι για τις τιµές της αγωγιµότητας
φορτίου 0<G<2.537 αµ, στο σύστηµα δεν παρουσιάζεται διακλάδωση Hopf και το
σηµείο ισορροπίας S είναι ασυµπτωτικά ευσταθές (αφού έχει αρνητικές ιδιοτιµές ή
µιγαδικές ιδιοτιµές µε αρνητικά πραγµατικά µέρη) για όλες τις τιµές του λόγου των
χρονικών σταθερών γ. Για την περιοχή των τιµών αγωγιµότητας 2.537<G<2.9837
αµ, το σύστηµα εµφανίζει διακλάδωση Hopf, άρα και οµοκλινή βρόχο ή ασταθή
οριακό κύκλο, και το σηµείο ισορροπίας S έχει και θετικές ιδιοτιµές όπως και
µιγαδικές ιδιοτιµές µε θετικό πραγµατικό µέρος, οπότε µπορεί να γίνει ασταθές για
κάποιες τιµές του λόγου των χρονικών σταθερών των ΣΑΤΦ, γ.
Με βάση τα συµπεράσµατα αυτά αναλύεται στις επόµενες παραγράφους η
περιοχή έλξης του σηµείου ισορροπίας S για τις διάφορες τιµές της αγωγιµότητας G.

4.3.2 Ευσταθείς πολλαπλότητες ασταθούς σηµείου ισορροπίας
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην περιοχή τιµών 0<G<2.537 αµ της
αγωγιµότητας φορτίου, δεν εµφανίζονται ασταθείς οριακοί κύκλοι, οπότε η περιοχή
έλξης του ασυµπτωτικά ευσταθούς σηµείου ισορροπίας, S, φράσσεται για όλες τις
τιµές του λόγου γ από τους δύο κλάδους της ευσταθούς πολλαπλότητας του
ασταθούς σηµείου ισορροπίας, U. Γενικά το µέγεθος της περιοχής έλξης
επηρεάζεται από τις τιµές των παραµέτρων του συστήµατος, οι οποίες είναι η τιµή
της αγωγιµότητας φορτίου G και οι χρονικές σταθερές των δύο ΣΑΤΦ, Τ1, Τ2. Για το
λόγο αυτό είναι σηµαντικό να µελετηθεί η περιοχή έλξης του S για διάφορες τιµές
του G και του λόγου γ, αφού ουσιαστικά οι σχετικές τιµές, δηλαδή ο λόγος των
χρονικών σταθερών Τ1, Τ2, επηρεάζει την περιοχή έλξης.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στην ανάλυση που ακολουθεί έχει θεωρηθεί ότι η
χρονική σταθερά του δεύτερου ΣΑΤΦ, παραµένει σταθερή και ίση µε Τ2=50 sec,
ενώ του πρώτου µεταβλητή, και εξετάζονται οι ευσταθείς πολλαπλότητες του
ασταθούς σηµείου ισορροπίας για δύο διαφορετικές τιµές του G πάντα στην περιοχή
τιµών 0<G<2.537 αµ.
Στο Σχήµα 4.3.1 έχει κατασκευαστεί το πορτραίτο φάσεων του συστήµατος
που µελετάµε για τιµή αγωγιµότητας ίση µε G=1.5 αµ και χρονική σταθερά του
πρώτου ΣΑΤΦ, Τ1=218 sec (γ=4.36). Αναλυτικότερα, στο Σχήµα φαίνονται οι
καµπύλες ισορροπίας του συστήµατος, τα σηµεία ισορροπίας S και U, οι δύο κλάδοι
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της ευσταθούς πολλαπλότητας του U µε έντονες µαύρες γραµµές (Wus ), και τέλος µε
διακεκοµµένες γραµµές οι τροχιές k, l, n, m, που θα διαγράψει το σύστηµα όταν έχει
αρχικές συνθήκες πολύ κοντά στους κλάδους της ευσταθούς πολλαπλότητας του U
(οι αρχικές συνθήκες για τις τροχιές k, l, m, n σηµειώνονται µε τα σηµεία K, L, M,
N, αντίστοιχα).
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Σχήµα 4.3.1 : Ευσταθής πολλαπλότητα του U για G=1.5 αµ και Τ1=218 sec

Παρατηρούµε ότι ενώ η τιµή της χρονικής σταθεράς Τ1 είναι υψηλή, η
περιοχή έλξης που βρίσκεται άνω των κλάδων της πολλαπλότητας Wus , είναι ευρεία
και περιλαµβάνει ολόκληρες τις περιοχές Α, Β, των καµπυλών ισορροπίας που
είχαµε δει στο Σχήµα 4.1.1, όπως και σηµαντικό µέρος των περιοχών D, C και της Ε.
Αυτό σηµαίνει πως το σύστηµα είναι ευσταθές και µάλιστα µονότονα ευσταθές όπως
φαίνεται από τις τροχιές m, l, του Σχήµατος 4.3.1, για ένα µεγάλο εύρος αρχικών
συνθηκών .
Επίσης στο Σχήµα 4.3.2 φαίνονται ακόµη δύο τροχιές του συστήµατος για
τιµή αγωγιµότητας G=1.5 αµ αλλά για διαφορετικές τιµές της παραµέτρου Τ1. Πιο
συγκεκριµένα έχει σχεδιαστεί η τροχιά z, η οποία έχει ίδιες αρχικές συνθήκες µε την
τροχιά m του Σχήµατος 4.3.1, αλλά σ’ αυτήν την περίπτωση η χρονική σταθερά του
πρώτου ΣΑΤΦ έχει µεγαλύτερη τιµή, Τ1=300 sec (γ=6). Όπως φαίνεται σε αντίθεση
µε την τροχιά m, η τροχιά z είναι ασταθής, δηλαδή βρίσκεται έξω από την περιοχή
έλξης του S ή διαφορετικά κάτω από την ευσταθή πολλαπλότητα του U, οπότε
συµπεραίνουµε ότι καθώς αυξάνει η τιµή της παραµέτρου Τ1, η περιοχή έλξης του S
συρρικνώνεται λόγω της µετακίνησης της πολλαπλότητας Wus προς τα πάνω και
αριστερά. Παρ’ όλα αυτά, αν παρατηρήσουµε την τροχιά w του Σχήµατος 4.3.2, η
οποία έχει αρχικές συνθήκες (σηµείο W) πολύ κοντά στα όρια της περιοχής Β των
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καµπυλών ισορροπίας και χρονική σταθερά Τ1=2000 sec (δηλαδή πρακτικά άπειρη
τιµή), ή διαφορετικά γ=40, θα συµπεράνουµε ότι η περιοχή Β θα βρίσκεται πάντα
εντός της περιοχής έλξης του S για G=1.5 αµ όσο κι αν αυξηθεί η τιµή του λόγου γ
των χρονικών σταθερών. Η παρατήρηση αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική και θα
εξηγηθεί αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 5.
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Σχήµα 4.3.2 : Τροχιές για µεγάλες τιµές της παραµέτρου Τ1 και G=1.5 αµ

Στο Σχήµα 4.3.3 έχει κατασκευαστεί το πορτραίτο φάσεων του συστήµατος
που µελετάµε για τιµή αγωγιµότητας ίση µε G=2 αµ και χρονική σταθερά του
πρώτου ΣΑΤΦ, Τ1=450 sec (γ=9). Αναλυτικότερα, στο Σχήµα φαίνονται οι
καµπύλες ισορροπίας του συστήµατος, τα σηµεία ισορροπίας S και U, οι δύο κλάδοι
της ευσταθούς πολλαπλότητας του U µε έντονες µαύρες γραµµές (Wus ), και τέλος µε
διακεκοµµένες γραµµές οι τροχιές k, l, που θα διαγράψει το σύστηµα όταν έχει
αρχικές συνθήκες πολύ κοντά στους κλάδους της πολλαπλότητας Wus (οι αρχικές
συνθήκες για τις τροχιές k, l σηµειώνονται µε τα σηµεία K, L αντίστοιχα). Επίσης
διαγράφεται και η τροχιά z η οποία έχει αρχικές συνθήκες στο σηµείο Κ, αλλά η
τιµή της παραµέτρου σ’ αυτήν την περίπτωση είναι Τ1=650 sec (γ=13).
Παρατηρούµε ότι για την µεγαλύτερη τιµή αγωγιµότητας φορτίου, G=2 αµ, η
περιοχή έλξης έχει συρρικνωθεί σηµαντικά µε αποτέλεσµα να περιλαµβάνει πολύ
µικρότερο µέρος της περιοχής Ε των διαγραµµάτων ισορροπίας και επίσης να
χωρίζει την περιοχή Β σε δύο µέρη σχεδόν κατακόρυφα, ένα εντός της περιοχής
έλξης και ένα εκτός. Επίσης από το γεγονός ότι η τροχιά z, µε σηµαντικά
µεγαλύτερη τιµή της παραµέτρου Τ1, είναι ασταθής και άρα βρίσκεται κάτω από την
ευσταθή πολλαπλότητα του ασταθούς σηµείου ισορροπίας στην οποία η τιµή της
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παραµέτρου είναι Τ1=650 sec, συµπεραίνουµε ότι καθώς αυξάνεται το Τ1 η περιοχή
έλξης συρρικνώνεται ακόµα περισσότερο.
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Σχήµα 4.3.3 : Ευσταθής πολλαπλότητα του U για G=2 αµ και Τ1=450 sec

4.3.3 Ασταθής οριακός Κύκλος
Ας θεωρήσουµε πάλι ότι το σύστηµα έχει δύο παραµέτρους, την
αγωγιµότητα φορτίου G και το λόγο των χρονικών σταθερών γ (την τιµή του οποίου
µεταβάλλουµε αλλάζοντας µόνο την τιµή της χρονικής σταθεράς του πρώτου ΣΑΤΦ
Τ1 και κρατώντας σταθερή αυτήν του δεύτερου ΣΑΤΦ ίση µε Τ2=50sec). Με βάση
τις παραδοχές αυτές, υπάρχουν κάποιες τιµές του G, που όταν τα στοιχεία του
συστήµατος έχουν τις τιµές του Πίνακα 3.1 είναι όλη η περιοχή 2.537<G<2.9837
αµ, οι οποίες επιτρέπουν για κάποια τιµή του λόγου γ, έστω γ H (G ) , την εµφάνιση
διακλάδωσης Hopf. Επειδή όµως όπως είδαµε στην παρ. §4.2.3 η διακλάδωση είναι
υποκρίσιµη, πριν από τη ∆Η για κάποια τιµή του λόγου γ, έστω γ OB (G ) µικρότερη
της γ H (G ) , εµφανίζεται διακλάδωση οµοκλινούς βρόχου στο σύστηµα. Ακόµη για
τις τιµές του λόγου γ µεταξύ των γ H (G ) < γ < γ OB (G ) υπάρχει ασταθής οριακός
κύκλος, ο οποίος φράσσει την περιοχή έλξης του ευσταθούς σηµείου ισορροπίας S .
Στη συνέχεια εξετάζεται η εµφάνιση ασταθών οριακών κύκλων και
οµοκλινών βρόχων, για την περιοχή τιµών 2.537<G<2.9837 αµ της αγωγιµότητας
φορτίου.
Στο Σχήµα 4.3.4 έχει κατασκευαστεί το πορτραίτο των φάσεων του
συστήµατος για την τιµή της αγωγιµότητας G=2.537 αµ, η οποία και αποτελεί την
οριακή περίπτωση εµφάνισης διακλάδωσης οµοκλινούς βρόχου, για χρονική
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σταθερά Τ1=244.8449614 sec, άρα γ OB (2.537) =4.897. Όπως φαίνεται και στο
Σχήµα το πορτραίτο των φάσεων για τις παραµέτρους G=2.537 αµ και
Τ1=244.8449614 sec αποτελεί τον οµοκλινή βρόχο του συστήµατος, ο οποίος
προκύπτει από την ταύτιση του ενός κλάδου της ασταθούς πολλαπλότητας του
ασταθούς σηµείου ισορροπίας µε τον ένα κλάδο της ευσταθούς. Επίσης έχουν
σχεδιαστεί οι τροχιές m, n, µε αρχικές συνθήκες που σηµειώνονται ως M, N
αντίστοιχα. Οι δύο τροχιές αυτές ξεκινούν πολύ κοντά από τον οµοκλινή βρόχο, η m
έξω από αυτόν και η n µέσα σ’ αυτόν. Όπως αναµενόταν η τροχιά m αποκλίνει ενώ η
n συγκλίνει, αφού στη φάση αυτή η περιοχή έλξης του ασυµπτωτικά ευσταθούς
σηµείου ισορροπίας S οριοθετείται από τον οµοκλινή βρόχο.
V =V o
m m

1.6
1.5
1.4

m

1.3
M

1.2
r2

o
Vh = V h

n
N

1.1
1

S
U

0.9
0.8
0.7
0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7
r1

0.8

0.9

1

1.1

1.2

Σχήµα 4.3.4 : Οµοκλινής Βρόχος για G=2.537 αµ

Στο Σχήµα 4.3.5 κατασκευάζεται το πορτραίτο των φάσεων πάλι για τιµή
αγωγιµότητας G=2.537 αµ αλλά για διαφορετική τιµή της παραµέτρου Τ1,
Τ1=300.9343 sec (γ=6.02). Στο πορτραίτο αυτό φαίνεται µε έντονη γραµµή ο
οριακός κύκλος που εµφανίζεται στο σύστηµα καθώς και δύο τροχιές n, m που
έχοντας και οι δύο αρχικές συνθήκες κοντά στον ασταθή οριακό κύκλο η µία
συγκλίνει και η άλλη αποκλίνει.
Οπότε για την τιµή της χρονικής σταθεράς του πρώτου ΣΑΤΦ,
Τ1=300.9343sec, η περιοχή έλξης του ευσταθούς σηµείου ισορροπίας, S, φράσσεται
από έναν ασταθή οριακό κύκλο και όπως παρατηρούµε είναι αρκετά πιο
συρρικνωµένη σε σχέση µε το πορτραίτο του Σχήµατος 4.3.4. Γενικά, καθώς η τιµή
της παραµέτρου γ αυξάνεται, ο ασταθής οριακός κύκλος θα συρρικνώνεται έως ότου
ταυτιστεί µε το σηµείο ισορροπίας S (διακλάδωση δίπλωσης) όταν ο λόγος των
χρονικών σταθερών πάρει την τιµή γ Fold (2.537) , που όπως εξηγήσαµε µε τη
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βοήθεια του τόπου ριζών του χαρακτηριστικού πολυωνύµου στην παρ. §4.2.2 είναι
πρακτικά άπειρη.
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Σχήµα 4.3.5 : Ασταθής Οριακός Κύκλος για G=2.537 αµ και Τ1=300.9343 sec

Για ακόµα µεγαλύτερη τιµή της αγωγιµότητας φορτίου, G=2.8 αµ, τα
πορτραίτα των φάσεων για τις διάφορες τιµές της παραµέτρου Τ1 και ενώ το Τ2
παραµένει σταθερό, έχουν αναλυθεί διεξοδικά στην εργασία [1]. Παρακάτω έχουν
κατασκευαστεί άλλα πορτραίτα φάσεων για την ίδια τιµή της αγωγιµότητας (G=2.8
αµ), όπου σχεδιάζονται τροχιές για διάφορες τιµές του γ ώστε να σχολιαστεί τόσο η
περιοχή έλξης όσο και η ευστάθεια του σηµείου ισορροπίας S.
Πιο αναλυτικά, στο Σχήµα 4.3.6 φαίνονται για ίσες χρονικές σταθερές,
συγκεκριµένα για T1=T2=50 sec, δηλαδή για γ=1, και G=2.8 αµ, τρεις τροχιές του
συστήµατος (3.1-3.2), m, k, n, οι οποίες έχουν αρχικές συνθήκες κοντά στο ασταθές
σηµείο ισορροπίας U. Ακόµη στο ίδιο σχήµα µε συνεχείς γραµµές έχουν σχεδιαστεί
οι δύο κλάδοι της ευσταθούς πολλαπλότητας του U.
Η τροχιά m του Σχήµατος 4.3.6, ξεκινώντας έξω και αριστερά από τον χώρο
που οριοθετούν οι δύο κλάδοι της ευσταθούς πολλαπλότητας του U, αποκλίνει από
το ευσταθές σηµείο ισορροπίας S, χωρίς το σύστηµα να εκτελέσει ταλαντώσεις.
Αντίθετα η τροχιά k που ξεκινά κοντά στις αρχικές συνθήκες της m αλλά µέσα στην
περιοχή που περικλείει η ευσταθής πολλαπλότητα του U (Wus ), δηλαδή από το
σηµείο Κ, συγκλίνει µε ταλαντώσεις στο σηµείο ισορροπίας S. Τέλος η τροχιά n µε
αρχικές συνθήκες στο σηµείο Ν, το οποίο βρίσκεται δεξιά της περιοχής που
σχηµατίζει η Wus , αποκλίνει αφού όµως πραγµατοποιήσει µια ταλάντωση γύρω από
το ευσταθές σηµείο ισορροπίας. Από τα προηγούµενα συµπεραίνουµε ότι οι κλάδοι
της ευσταθούς πολλαπλότητας του ασταθούς σηµείου ισορροπίας, U, ορίζουν την
περιοχή έλξης του ευσταθούς σηµείου ισορροπίας, S, όταν ο λόγος γ έχει µοναδιαία
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τιµή. Εποµένως η τιµή αυτή πρέπει να είναι µικρότερη από εκείνη που αντιστοιχεί
στη διακλάδωση οµοκλινούς βρόχου. Πράγµατι όπως έχει βρεθεί στην [1] η τιµή
γ OB (2.8) του λόγου των χρονικών σταθερών είναι λίγο µεγαλύτερη από τη µονάδα
και ίση µε : γΟΒ(2.8)=1.288.
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Σχήµα 4.3.6 : Τροχιές µε αρχικές συνθήκες κοντά στο ασταθές Σ.Ι.

Στο Σχήµα 4.3.7 κατασκευάζονται το ευσταθές και το ασταθές ιδιοδιάνυσµα
του ασταθούς σηµείου ισορροπίας U που συµβολίζονται ως us και uu. Ακόµη
σχεδιάζονται δύο τροχιές, οι m και n, οι οποίες ξεκινούν πολύ κοντά στο ασταθές
σηµείο ισορροπίας U, η πρώτη δεξιά από το ευσταθές ιδιοδιάνυσµα us και η
δεύτερη από αριστερά.
Τα δεξιά ιδιοδιανύσµατα του ασταθούς σηµείου ισορροπίας προσδιορίζονται
µε την ανάλυση που ακολουθεί. Όταν η αγωγιµότητα φορτίου είναι ίση µε G = 2.8
αµ το ασταθές σηµείο ισορροπίας, U, είναι το :
( r1e = 0.4180 , r2e = 0.9220 )
Ακόµη τα στοιχεία του πίνακα κατάστασης έχουν τις εξής τιµές:
A11 = 0.8581 = A21 , A12 = 1.8170 , A22 = 0.7324 και D A = −0.9307

Από τα παραπάνω προκύπτουν οι παρακάτω ιδιοτιµές του πίνακα
κατάστασης για το ασταθές σηµείο ισορροπίας U:

λ1 = 0.0409 και

λ 2 = −0.0091 , για T1 = T2 = 50 sec .
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Οπότε το ευσταθές ιδιοδιάνυσµα του ασταθούς σηµείου ισορροπίας που
δίνεται από την αρνητική ιδιοτιµή λ 2 = −0.0091 είναι το :
− 1.384
us = 

 1 
ενώ το ασταθές ιδιοδιάνυσµα του ασταθούς σηµείου ισορροπίας που δίνεται από την
θετική ιδιοτιµή λ1 = 0.0409 είναι το :
1.531
uu = 

 1 
Όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.3.7 η τροχιά n αποκλίνει, ενώ η m συγκλίνει στο
ευσταθές σηµείο ισορροπίας, S, εκτελώντας ταλαντώσεις. Η παρατήρηση αυτή
ισχύει γενικά σε µια µικρή περιοχή γύρω από το ευσταθές ιδιοδιάνυσµα us του
ασταθούς σηµείου ισορροπίας, U. ∆ηλαδή ισχύει γενικά ότι για αρχικές συνθήκες
κοντά στο U, οι τροχιές που ξεκινούν αριστερά από το ευσταθές ιδιοδιάνυσµα us θα
αποκλίνουν, ενώ εκείνες που ξεκινούν δεξιά από το ευσταθές ιδιοδιάνυσµα us θα
συγκλίνουν στο ευσταθές σηµείου ισορροπίας, S. Οπότε το ευσταθές ιδιοδιάνυσµα
του ασταθούς σηµείου ισορροπίας, u s , που όπως γνωρίζουµε είναι εφαπτόµενο στην
ευσταθή πολλαπλότητα του ασταθούς σηµείου ισορροπίας στο σηµείο U, οριοθετεί
την περιοχή έλξης του S, σε µια µικρή περιοχή γύρω από το U.
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Σχήµα 4.3.7 : ∆εξιά ιδιοδιανύσµατα ασταθούς σηµείου ισορροπίας (γ=1)

Στο Σχήµα 4.3.8 φαίνονται δύο τροχιές του συστήµατος (3.1-3.2) οι οποίες
έχουν ίδιες αρχικές συνθήκες κοντά στο σηµείο ισορροπίας S, αλλά διαφορετικές
τιµές για την χρονική σταθερά του πρώτου ΣΑΤΦ, T1 .
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Πιο συγκεκριµένα, η συνεχής τροχιά του Σχήµατος 4.3.8 η οποία είναι
ευσταθής, έχει τιµές για τις χρονικές σταθερές των ΣΑΤΦ, T1 = 90 sec, T2 = 50 sec ,
(γ=1.8), ενώ η διακεκοµµένη τροχιά που είναι ασταθής έχει την ίδια τιµή για τη
σταθερά T2 , δηλαδή T2 = 50 sec , ενώ µεγαλύτερη για την T1 , T1 = 120 sec (γ=2.4).
G = 2.8 αµ το ευσταθές σηµείο

Για αγωγιµότητα φορτίου ίση µε
ισορροπίας, S είναι το :

( r1e = 0.8036 , r2e = 0.9220 )
Ακόµη τα στοιχεία του πίνακα κατάστασης για αυτές τις τιµές ισορροπίας
των r και r2e , υπολογίζεται ότι είναι ίσα µε:
e
1

A11 = −0.4464 = A21 , A12 = 1.2944 , A22 = 0.2098 και D A = 0.4841

Οπότε η χαρακτηριστική εξίσωση του συστήµατος για το ευσταθές σηµείο
ισορροπίας είναι:

λ2 − (

− 0.4464 0.2098
0.4841
+
)⋅λ +
=0
T1
T2
T1 ⋅ T2

Για T1 = 90 sec, T2 = 50 sec (τιµές των παραµέτρων για τη συνεχή τροχιά), οι
ιδιοτιµές που προκύπτουν από την παραπάνω εξίσωση είναι:

λ1 = −0.00038 + j ⋅ 0.02073 και

λ 2 = −0.00038 − j ⋅ 0.02073

Επειδή οι ιδιοτιµές αυτές έχουν αρνητικά πραγµατικά µέρη, το σηµείο
ισορροπίας S είναι ασυµπτωτικά ευσταθές για T1 = 90 sec, T2 = 50 sec .
Για T1 = 120 sec, T2 = 50 sec (τιµές των παραµέτρων για τη διακεκοµµένη
τροχιά) οι ιδιοτιµές που προκύπτουν από την προηγούµενη χαρακτηριστική εξίσωση
είναι:

λ1 = 0.00024 + j ⋅ 0.01800

και

λ 2 = 0.00024 − j ⋅ 0.01800

Επειδή οι ιδιοτιµές αυτές έχουν θετικά πραγµατικά µέρη, το σηµείο
ισορροπίας S είναι ασταθές για T1 = 120 sec, T2 = 50 sec . Εποµένως βρισκόµαστε
στην περιοχή µετά τη διακλάδωση Hopf, δηλαδή µετά την εξαφάνιση του ασταθούς
οριακού κύκλου. Πράγµατι όπως αναφέραµε στην παρ. §4.2.1 η τιµή του λόγου γ για
την οποία εµφανίζεται διακλάδωση Hopf όταν η αγωγιµότητα έχει τιµή G = 2.8 αµ
είναι ίση µε γΗ(2.8)=2.1277, που είναι πράγµατι µικρότερη από εκείνη που
αντιστοιχεί στη διακεκοµένη τροχιά (γ=2.4).
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η ευστάθεια του σηµείου ισορροπίας S
επηρρεάζεται από τις τιµές των χρονικών σταθερών T1 , T2 ή καλύτερα από το λόγο
τους γ = T1 T2 , κάτι που είχαµε παρατηρήσει και από τη εξέταση της υπάρξεως
διακλάδωσης Hopf, καθώς και τη µελέτη του γεωµετρικού τόπου των ριζών της
χαρακτηριστικής εξίσωσης για αγωγιµότητες στην περιοχή τιµών2.537<G<2.9837
αµ.

83

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ

o
Vm=Vm
1.05

V =V o
h

1

h

M

r2

0.95

U

S

0.9

0.85

0.8

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

r1

Σχήµα 4.3.8 : Ευστάθεια του σηµείου ισορροπίας S

Στο Σχήµα 4.3.9 φαίνονται τέσσερις τροχιές που ξεκινούν από τις ίδιες
αρχικές συνθήκες στο σηµείο Α ( r1 = 0.50 , r2 = 0.95 ), αλλά έχουν διαφορετικές
τιµές για τη χρονική σταθερά T1 .
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Σχήµα 4.3.9 : Περιοχή έλξης του σηµείου ισορροπίας S (γΟΒ<γ<γΗ)
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Πιο συγκεκριµένα η συνεχής τροχιά k µε T1 = 68 sec (γ=1.36), είναι
ευσταθής και καταλήγει µε ταλαντώσεις στο σηµείο ισορροπίας S. Η διακεκοµµένη
τροχιά n, παρ’όλο που έχει τιµή για τη χρονική σταθερά T1 λίγο µεγαλύτερη σε
σχέση µε την τροχιά k, T1 = 68.05 sec (γ=1.361), αφού πρώτα εκτελέσει µια πλήρη
περιστροφή γύρω από το S, στο τέλος αποκλίνει από το ευσταθές σηµείο ισορροπίας
S. Η συνεχής, έντονη τροχιά p µε τιµή για την T1 λίγο µεγαλύτερη,
T1 = 68.0566751998901369 sec (γ=1.361134), καταλήγει στο ασταθές σηµείο
ισορροπίας, U. Τέλος, η διακεκοµµένη τροχιά m µε τιµή για το T1 ακόµα
µεγαλύτερη, T1 = 75 sec (γ=1.5), είναι µονότονα ασταθής.
Η τροχιά που καταλήγει στο ασταθές σηµείο ισορροπίας είναι ο κλάδος της
ευσταθούς πολλαπλότητας του U , για τις τιµές των χρονικών σταθερών:
T1 = 68.0566751998901369 sec και T2 = 50 sec .
Ακόµη παρατηρούµε πως η τροχιά n ταλαντώνεται αρχικά γύρω από το
ευσταθές σηµείο ισορροπίας, πριν αποκλίνει. Αυτό σηµαίνει
ότι για
T1 = 68.05 sec και T2 = 50 sec ο ασταθής οριακός κύκλος περνάει από ένα σηµείο,
πολύ κοντά και δεξιότερα από το σηµείο Α, απ’ όπου ξεκινούν οι τροχιές του
Σχήµατος 4.3.9. ∆ηλαδή η ευσταθής πολλαπλότητα του ασταθούς σηµείου
ισορροπίας, U , δεν είναι στην περίπτωση αυτή το όριο της περιοχής έλξης διότι
υπάρχει ασταθής οριακός κύκλος, ο οποίος φράσσει την περιοχή έλξης.
Για T1 = 68 sec και T2 = 50 sec , χρονικές σταθερές για τις οποίες το
σύστηµα εκτελεί την τροχιά k, ο οριακός κύκλος περνά από σηµείο αριστερότερα
του Α. Εποµένως το σηµείο Α, γι’ αυτές τις χρονικές σταθερές, βρίσκεται εντός του
οριακού κύκλου, που φράζει την περιοχή έλξης του ευσταθούς σηµείου ισορροπίας,
S, και για το λόγο αυτό η τροχιά k είναι ευσταθής και συγκλίνει στο S.
Γενικά µε την αύξηση του λόγου των χρονικών σταθερών, ο οριακός κύκλος
συρρικνώνεται όπως και η περιοχή έλξης του S . Το παραπάνω γίνεται εµφανές στο
προηγούµενο Σχήµα, όπου για µια πολύ µικρή αύξηση του λόγου γ = T1 T2 , το
σηµείο Α βρίσκεται εκτός της περιοχής έλξης.
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5. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ
5.1 ΑΝΑΛΥΣΗ Ι∆ΙΑΖΟΥΣΩΝ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
5.1.1 Γενικά
Στην ενότητα αυτή µελετάται η συµπεριφορά του συστήµατος στις οριακές
περιπτώσεις που το ένα από τα δύο ΣΑΤΦ είναι πολύ πιο γρήγορο από το άλλο,
χρησιµοποιώντας τη θεωρία των ιδιάζουσων διαταραχών.
Γενικά η ανάλυση των ιδιάζουσων διαταραχών συνίσταται στον χωρισµό των
µεταβλητών κατάστασης του συστήµατος σε χρονικές κλίµακες, δηλαδή στην
παραδοχή ότι οι µεταβλητές έχουν αργές και γρήγορες συνιστώσες. Σ’ αυτήν τη
βάση, µελετάται τόσο η γρήγορη όσο και η αργή δυναµική συµπεριφορά του
συστήµατος. Μάλιστα στην θεωρία των ιδιάζουσων διαταραχών εισάγεται η έννοια
της αργής πολλαπλότητας, στην οποία εκτυλίσσεται η αργή δυναµική του
συστήµατος.
Το γραµµικοπoιηµένο σύστηµα που εξετάζουµε δίνεται από τις σχέσεις:
 ∆r&1  T1−1 0   A11
⋅
∆r&  = 
−1  
 2   0 T2   A21

A12   ∆r1 
⋅
A22  ∆r2 

(5.1)

ή διαφορετικά από τη σχέση :
 T1 ⋅ ∆r&1   A11
T ⋅ ∆r&  =  A
2
 21
 2

A12   ∆r1 
⋅
A22  ∆r2 

(5.2)

Στη συνέχεια αναλύονται ξεχωριστά δύο οριακές περιπτώσεις όπου το ένα
από τα δύο ΣΑΤΦ είναι πολύ πιο γρήγορο από το άλλο, για το σύστηµα (5.2).

5.1.2 Περίπτωση µε γρήγορο το πρώτο ΣΑΤΦ (ΥΥΤ/ΥΤ)
Στην περίπτωση αυτή ισχύει ότι το πρώτο ΣΑΤΦ είναι πολύ πιο γρήγορο από
το δεύτερο ( T1 << T2 ), δηλαδή ότι η χρονική σταθερά του δεύτερου ΣΑΤΦ τείνει στο
άπειρο ( T2 → ∞ ). Οπότε αν θεωρήσουµε το λόγο των χρονικών σταθερών :

ε1 =

T1
T2

(5.3)

τότε παρατηρούµε ότι ο λόγος αυτός ε1 είναι ένας πολύ µικρός αριθµός που τείνει
στο µηδέν ( ε 1 → 0 ). Ακόµη στην περίπτωση αυτή, αφού ισχύει ότι Τ1=ε1Τ2, το
σύστηµα (5.2) µπορεί να γραφτεί στην µορφή :
ε 1 ⋅ T2 ⋅ ∆r&1   A11
 T ⋅ ∆r&  =  A
2 
 2
 21

A12   ∆r1 
⋅
A22  ∆r2 

(5.4)
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Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία µε την οποία το σύστηµα (5.4)
αναλύεται και εξετάζεται η συµπεριφορά του µε βάση τις αργές και γρήγορες
δυναµικές.
Αλλαγή χρονικής κλίµακας
Θεωρώντας την χρονική µεταβλητή τ για την οποία ισχύει ότι:

τ = t T2

(5.5)

µπορούµε να αλλάξουµε την χρονική κλίµακα του συστήµατος (5.4) ως εξής :
dr2 dr2 dt
=
⋅
= ∆r&2 ⋅ T2
dτ
dt dτ

και

dr1 dr1 dt
=
⋅
= ∆r&1 ⋅ T2
dτ
dt dτ

οπότε το σύστηµα µετά την αλλαγή της χρονικής κλίµακας θα έχει τη µορφή :
 dr2 dτ   A22
ε ⋅ dr dτ  =  A
  12
 1 1

A21  ∆r2 
⋅
A11   ∆r1 

(5.6)

Όπως παρατηρούµε το σύστηµα όπως δίνεται στη σχέση (5.6) έχει την
τυπική µορφή για την ανάλυση ιδιάζουσας διαταραχής, όπως είχε εξηγηθεί στην
ενότητα 2.4 και είχε δοθεί από τη σχέση (2.23 a-b). Εποµένως µπορούµε να το
αναλύσουµε µε τη βοήθεια της θεωρίας των ιδιάζουσων διαταραχών.
Ο χρονικός διαχωρισµός του συστήµατος προκύπτει από τη θεώρηση δύο
υποσυστηµάτων του (5.6), τέτοια ώστε το ένα να περιγράφει την αργή δυναµική του
συστήµατος, ενώ το άλλο τη γρήγορη. Για το λόγο αυτό γίνεται η παραδοχή ότι οι
µεταβλητές κατάστασης του συστήµατος, ∆r1 και ∆r2, αποτελούνται από τις αργές
συνιστώσες ∆r1s και ∆r2s και τις γρήγορες ∆r1f και ∆r2f, έτσι ώστε να ισχύει ότι :
∆r2= ∆r2s+ ∆r2f και ∆r1= ∆r1s+ ∆r1f
Θεωρώντας µόνο το αργό υποσύστηµα του (5.6) και ότι ε1 → 0 προκύπτει ότι
η οιονεί στατική προσέγγιση του αργού υποσυστήµατος (QSS: quasi-steady state)
είναι :
dr2 s dτ   A22
 0  = A

  12

A21  ∆r2 s 
⋅
A11   ∆r1s 

(5.7)

Όπως φαίνεται στο σύστηµα (5.7) η ∆r2s είναι η µεταβλητή κατάστασης και η
∆r1s η αλγεβρική µεταβλητή, οπότε το οιονεί στατικό υποσύστηµα έχει τη µορφή
ενός διαφορικού-αλγεβρικού συστήµατος και η ευστάθεια του στην περίπτωση που
µελετάµε µπορεί να εξεταστεί από τη µελέτη του ελαττωµένου πίνακα κατάστασης
της παρ. §2.4.1.
Πιο συγκεκριµένα, δίνεται ότι από το σύστηµα (5.7) αν απαλοιφεί η
αλγεβρική µεταβλητή ∆r1s τότε για την ∆r2s θα ισχύει ότι :

[

]

dr2 s dτ = A22 − A21 ⋅ A11−1 ⋅ A12 ⋅ ∆r2 s

(5.8)
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[

όπου ο πίνακας A22 − A21 ⋅ A11−1 ⋅ A12
Α´.

]

ονοµάζεται ελαττωµένος Ιακωβιανός πίνακας

Ακόµη αφού έχουµε αποδείξει ότι στο σύστηµα που µελετάµε για το σηµείο
ισορροπίας S, όταν οι τάσεις αναφοράς είναι ίσες, ισχύει ότι Α11=Α21 τότε η εξίσωση
(5.8) µετατρέπεται στην :

dr2s dτ = [ A22 − A12 ] ⋅ ∆r2 s

(5.9)

οπότε η ευστάθεια του σηµείου S εξαρτάται από τον ελαττωµένο πίνακα κατάστασης
A′ = [ A22 − A12 ] . ∆ηλαδή θα πρέπει να εξετάσουµε τις ιδιοτιµές του πίνακα αυτού
ώστε να βγάλουµε συµπεράσµατα για την ευστάθεια του συστήµατος. Ο πίνακας Α´
έχει µόνο ένα στοιχείο, άρα και µία µόνο ιδιοτιµή την λ = A22 − A12 , και για να είναι
το S ευσταθές θα πρέπει να ισχύει ότι λ = A22 − A12 <0. Πράγµατι στην παρ. §3.3.4
αποδείχτηκε ότι η παραπάνω ανισότητα ισχύει για όλες τις αγωγιµότητες στην
περιοχή τιµών 0<G<2.9837 αµ. ∆ηλαδή το σύστηµα στην οριακή περίπτωση αυτή
είναι ευσταθές για την ίδια περιοχή τιµών αγωγιµότητας όπως και στις µη οριακές
περιπτώσεις. Με βάση τα παραπάνω εξάγεται το συµπέρασµα ότι η οριακή
περίπτωση µε γρήγορο το ΣΑΤΦ που υποβιβάζει την ΥΥΤ σε ΥΤ δεν δυσχεραίνει
την ευστάθεια του συστήµατος. Εποµένως σε ένα σύστηµα µε δύο επίπεδα ΣΑΤΦ
ισχύει ότι το ΣΑΤΦ στην πλευρά της τροφοδοσίας µπορεί να έχει πιο µικρή χρονική
σταθερά χωρίς αυτό να επηρεάζει την ευστάθεια του συστήµατος. Επίσης λόγω του
ότι η ορίζουσα του ελαττωµένου πίνακα κατάστασης, detA´, δε µηδενίζεται για
καµία τιµή της αγωγιµότητας προκύπτει ότι δεν ικανοποιείται η συνθήκη εµφάνισης
διακλάδωσης σαγµατικού κόµβου σε αυτή την οριακή περίπτωση.

Αργή πολλαπλότητα
Η αργή πολλαπλότητα που παριστάνει την αργή δυναµική του
γραµµικοποιηµένου συστήµατος της µορφής (5.6) δίνεται από τις επόµενες σχέσεις:
∆r1s = ho (∆r2 s )
και

0 = A12 ⋅ ∆r2 s + A11 ⋅ ho

από τις οποίες προκύπτει ότι η αργή πολλαπλότητα είναι µια ευθεία που δίνεται από
τη σχέση :
ho = −

A12
⋅ ∆r2 s
A11

(5.10)

Η αργή πολλαπλότητα της σχέσης (5.10) εκφράζει την αργή δυναµική του
συστήµατος, δηλαδή τη µεταβολή µόνο της αργής συνιστώσας ∆r2s. Εποµένως όταν
το σύστηµα βρίσκεται πάνω σε αυτή τότε λειτουργεί µόνο το αργό ΣΑΤΦ, δηλαδή
το ΣΑΤΦ ΥΤ/ΜΤ. Αντίθετα έξω από την αργή πολλαπλότητα, το σύστηµα κινείται
µε βάση τις γρήγορες δυναµικές, δηλαδή έχουµε µεταβολή µόνο της γρήγορης
συνιστώσας ∆r1f , οπότε το σύστηµα κινείται αποκλειστικά µε οριζόντια διεύθυνση.
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5.1.3 Περίπτωση µε γρήγορο το δεύτερο ΣΑΤΦ (ΥΤ/ΜΤ)
Στην περίπτωση αυτή ισχύει ότι το δεύτερο ΣΑΤΦ είναι πολύ πιο γρήγορο
από το πρώτο ( T2 << T1 ), δηλαδή ότι η χρονική σταθερά του πρώτου ΣΑΤΦ τείνει
στο άπειρο ( T1 → ∞ ). Οπότε αν θεωρήσουµε τον λόγο των χρονικών σταθερών :

ε2 =

T2
T1

(5.11)

τότε παρατηρούµε ότι ο λόγος αυτός, ε2, είναι ένας πολύ µικρός αριθµός που τείνει
στο µηδέν ( ε 2 → 0 ). Ακόµη στην περίπτωση αυτή, αφού ισχύει ότι Τ2=ε2Τ1, το
σύστηµα (5.2) µπορεί να γραφτεί στην µορφή :
 T1 ⋅ ∆r&1   A11
ε ⋅ T ⋅ ∆r&  =  A
2
 2 1
 21

A12   ∆r1 
⋅
A22  ∆r2 

(5.12)

Αλλαγή χρονικής κλίµακας
Θεωρώντας την χρονική µεταβλητή τ για την οποία ισχύει ότι:

τ = t T1

(5.13)

τότε µπορούµε να αλλάξουµε την χρονική κλίµακα του συστήµατος (5.12) ως εξής :
dr1 dr1 dt
=
⋅
= ∆r&1 ⋅ T1
dτ
dt dτ

και

dr2 dr2 dt
=
⋅
= ∆r&2 ⋅ T1
dτ
dt dτ

οπότε το σύστηµα (5.12) µετά την αλλαγή της χρονικής κλίµακας θα έχει την εξής
µορφή :
 dr1 dτ   A11
ε ⋅ dr dτ  =  A
2
 2
  21

A12   ∆r1 
⋅
A22  ∆r2 

(5.14)

Ο χρονικός διαχωρισµός προκύπτει από τη παραδοχή δύο υποσυστηµάτων
του (5.14) τα οποία είναι τέτοια ώστε το ένα να περιγράφει την αργή δυναµική του
συστήµατος, ενώ το άλλο τη γρήγορη. Για το λόγο αυτό δεχόµαστε ότι οι
µεταβλητές κατάστασης του συστήµατος, ∆r1 και ∆r2, αποτελούνται από τις αργές
συνιστώσες ∆r1s και ∆r2s και τις γρήγορες ∆r1f και ∆r2f, έτσι ώστε να ισχύει ότι :

∆r2= ∆r2s+ ∆r2f και ∆r1= ∆r1s+ ∆r1f
Θεωρώντας µόνο το αργό υποσύστηµα του (5.14) και ότι ε2 → 0 προκύπτει
ότι η οιονεί στατική προσέγγιση του αργού υποσυστήµατος (QSS: quasi-steady
state) είναι :
dr1s dτ   A11
 0  = A

  21

A12   ∆r1s 
⋅
A22  ∆r2 s 

(5.15)

Όπως φαίνεται στο σύστηµα (5.15) η ∆r1s είναι η µεταβλητή κατάστασης και
η ∆r2s η αλγεβρική µεταβλητή, οπότε το οιονεί στατικό υποσύστηµα έχει τη µορφή
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ενός διαφορικού-αλγεβρικού συστήµατος και η ευστάθεια του στην περίπτωση που
µελετάµε µπορεί να εξεταστεί από τη µελέτη του ελαττωµένου πίνακα κατάστασης.
Πιο συγκεκριµένα, δίνεται ότι από το σύστηµα (5.15) αν απαλοιφεί η
αλγεβρική µεταβλητή ∆r2s τότε για την ∆r1s θα ισχύει ότι :

[

]

dr1s dτ = A11 − A12 ⋅ A22−1 ⋅ A21 ⋅ ∆r1s

[

(5.16)

]

όπου ο πίνακας A11 − A12 ⋅ A22−1 ⋅ A21 είναι ο ελαττωµένος Ιακωβιανός πίνακας.
Ακόµη αφού έχουµε βρει ότι στο σύστηµα που µελετάµε για το σηµείο
ισορροπίας S, όταν οι τάσεις αναφοράς είναι ίσες, ισχύει ότι Α11=Α21 τότε η εξίσωση
(5.16) γίνεται :

dr1s dτ = A11 ⋅ [1 − A12 / A22 ] ⋅ ∆r1s

(5.17)

οπότε η ευστάθεια του σηµείου S εξαρτάται από τον ελαττωµένο πίνακα κατάστασης
A′ = A11 ⋅ [1 − A12 / A22 ] . ∆ηλαδή θα πρέπει να εξετάσουµε τις ιδιοτιµές του πίνακα
αυτού. Ο πίνακας Α´ έχει µόνο ένα στοιχείο, άρα και µία µόνο ιδιοτιµή την
λ = A11 ⋅ (1 − A12 / A22 ) , και για να είναι το S ευσταθές θα πρέπει να ισχύει ότι

λ = A11 ⋅ (1 − A12 / A22 ) <0. Στην παρ. §3.3.4 αποδείχτηκε ότι το Α11 είναι αρνητικό
για όλες τις αγωγιµότητες στην περιοχή τιµών 0<G<2.9837 αµ, ενώ η παράσταση
(1 − A12 / A22 ) είναι θετική µέχρι την τιµή G=2.537 αµ. ∆ηλαδή η ιδιοτιµή του
ελαττωµένου πίνακα είναι αρνητική και άρα το σηµείο ισορροπίας S ευσταθές, µέχρι
την τιµή αγωγιµότητας G=2.537 αµ, η οποία είναι µικρότερη τιµή σε σχέση µε την
αντίστοιχη στην οριακή περίπτωση όπου ισχύει ότι T1 << T2 . Με βάση τα παραπάνω
εξάγεται το συµπέρασµα ότι η οριακή περίπτωση µε γρήγορο το ΣΑΤΦ που
υποβιβάζει την υψηλή τάση σε µέση δυσχεραίνει την ευστάθεια του συστήµατος.
Εποµένως σε ένα σύστηµα µε δύο επίπεδα ΣΑΤΦ ισχύει ότι το ΣΑΤΦ στην πλευρά
του φορτίου είναι προτιµότερο να έχει µεγαλύτερη χρονική σταθερά ώστε να
εξασφαλίζεται η ευστάθεια του συστήµατος σε οριακές περιπτώσεις για ακόµη
µεγαλύτερες αγωγιµότητες φορτίου.
Αργή πολλαπλότητα
Η αργή πολλαπλότητα που παριστάνει την αργή δυναµική του
γραµµικοποιηµένου συστήµατος της µορφής (5.14) δίνεται από τις επόµενες σχέσεις:
∆r2 s = ho (∆r1s )
και

0 = A21 ⋅ ∆r1s + A22 ⋅ ho

από τις οποίες προκύπτει ότι η αργή πολλαπλότητα είναι µια ευθεία που δίνεται από
τη σχέση :
ho = −

A11
⋅ ∆r1s
A22

(5.18)

αφού ισχύει ότι Α11=Α21.
Η αργή πολλαπλότητα της σχέσης (5.18) εκφράζει την αργή δυναµική του
συστήµατος, δηλαδή τη µεταβολή µόνο της αργής συνιστώσας ∆r1s. Εποµένως όταν
το σύστηµα βρίσκεται πάνω σε αυτή τότε λειτουργεί µόνο το αργό ΣΑΤΦ, δηλαδή
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το ΣΑΤΦ ΥΥΤ/ΥΤ. Αντίθετα έξω από την αργή πολλαπλότητα, το σύστηµα κινείται
µε βάση τις γρήγορες δυναµικές, δηλαδή έχουµε µεταβολή µόνο της γρήγορης
συνιστώσας ∆r2, οπότε το σύστηµα κινείται αποκλειστικά µε κατακόρυφη
διεύθυνση.

5.2 ΟΡΙΑΚΑ Ι∆ΙΟ∆ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ
Στην ενότητα αυτή κατασκευάζονται τα δεξιά ιδιοδιανύσµατα των σηµείων
ισορροπίας του συστήµατος των εξισώσεων (3.1) και (3.2) για τις οριακές
περιπτώσεις που το ένα από τα δύο ΣΑΤΦ είναι πολύ πιο γρήγορο σε σχέση µε το
άλλο, δηλαδή στις περιπτώσεις που ισχύει ότι είτε T1 << T2 , είτε T2 << T1 .
Στην παρ. §2.1.3 αναφερθήκαµε στην εξίσωση που εκφράζει τα δεξιά
ιδιοδιανύσµατα των σηµείων ισορροπίας ενός συστήµατος σε σχέση µε µια ιδιοτιµή
του πίνακα κατάστασης του συστήµατος. Πιο συγκεκριµένα το δεξιό ιδιοδιάνυσµα,
u, που αντιστοιχεί στην ιδιοτιµή λ του πίνακα κατάστασης S, δίνεται από τη σχέση :
S ⋅u = λ ⋅u

(5.19)

Στο σύστηµα που µελετάµε ο πίνακας κατάστασης δίνεται από τη σχέση
T −1
0   A11
S= 1
⋅
−1  
A
0
T
2   21


A12 
A22 

(5.20)

όπου τα στοιχεία Α11, Α12,, Α21, Α22 δίνονται από τις σχέσεις (3.43), (3.44), (3.45)
και (3.46) αντίστοιχα και εκφράζουν την ευαισθησία της τάσης ως προς τους λόγους
µετασχηµατισµού r1 , r2 . Επίσης οι ιδιοτιµές του πίνακα κατάστασης S δίνονται από
τις ρίζες της σχέσης (3.58) που αποτελεί τη χαρακτηριστική εξίσωση του
συστήµατος, δηλαδή από τη σχέση :

λ2 − (

A22 A11
DA
+
)⋅λ +
=0
T2
T1
T1 ⋅ T2

(5.21)

Εποµένως χρησιµοποιώντας τις σχέσεις (5.19) έως (5.21) στις δύο οριακές
περιπτώσεις βρίσκουµε τα οριακά ιδιοδιανύσµατα του συστήµατος όταν η µία από
τις δύο χρονικές µεταβλητές τείνει στο άπειρο, δηλαδή όταν µόνο ένα ΣΑΤΦ
λειτουργεί σε πεπερασµένο χρόνο.

5.2.1 Περίπτωση µε γρήγορο το πρώτο ΣΑΤΦ (ΥΥΤ/ΥΤ)
Στην περίπτωση αυτή ισχύει ότι T1 << T2 και εποµένως η χρονική σταθερά Τ2
τείνει στο άπειρο, µε αποτέλεσµα η χαρακτηριστική εξίσωση του συστήµατος
(σχέση (5.21)) να παίρνει την εξής µορφή:

λ2 −

A11
⋅λ =0
T1

(5.22)

Κατά συνέπεια το σύστηµα σε αυτήν την περίπτωση έχει τις εξής ιδιοτιµές :
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λ1

T2 → ∞

= 0 και λ 2T

2 →∞

= A11 T1

Για τη µηδενική ιδιοτιµή προκύπτει µε τη βοήθεια των εξισώσεων (5.19) και
(5.20) ότι το δεξιό ιδιοδιάνυσµα είναι:
u oT <<T
1

2

 A12 
−
=  A11 


 1 

(5.23)

και για τα δύο σηµεία ισορροπίας S και U . Το ιδιοδιάνυσµα αυτό το οποίο
αντιστοιχεί στη µηδενική ιδιοτιµή ονοµάζεται κεντρικό ιδιοδιάνυσµα, όπως έχει
αναφερθεί στην παρ. §2.1.2.
Όπως παρατηρούµε, η σχέση (5.23) που δίνει το κεντρικό ιδιοδιάνυσµα στην
περίπτωση που ισχύει ότι T1 << T2 , είναι ταυτόσηµη της σχέσης (5.10) που ορίζει
την αργή πολλαπλότητα του συστήµατος για την ίδια οριακή περίπτωση. Εποµένως
το κεντρικό ιδιοδιάνυσµα εκφράζει την αργή δυναµική του συστήµατος, και αυτό
σηµαίνει ότι πάνω σε αυτό λειτουργεί µόνο το αργό ΣΑΤΦ (ΥΤ/ΜΤ), άρα όταν το
σύστηµα βρίσκεται πάνω στο κεντρικό ιδιοδιάνυσµα u oT <<T , µεταβάλλεται µόνο το
1

2

r2 .

Στα Σχήµατα 5.2.1 και 5.2.2 σχεδιάζονται τα οριακά ιδιοδιανύσµατα και στα
δύο σηµεία ισορροπίας S και U , για δύο διαφορετικές τιµές της αγωγιµότητας,
G=1.5 αµ και G=2.8 αµ αντίστοιχα και για τιµές στοιχείων όπως δίνονται στον
Πίνακα 3.1. Ο λόγος για την επιλογή αυτή των τιµών του G είναι ότι για την πρώτη
τιµή (G=1.5 αµ) όπως αποδείχτηκε στο κεφάλαιο 4, δεν υπάρχει τιµή του λόγου γ
για την οποία να εµφανίζεται διακλάδωση οµοκλινούς βρόχου, άρα και αστάθεια,
όσον αφορά το σηµείο ισορροπίας S . Αντίθετα για τη δεύτερη τιµή (G=2.8 αµ)
υπάρχει τιµή του γ για οµοκλινή βρόχο (γΟΒ(2.8)=1.288).
Παρατηρώντας τα Σχήµατα 5.2.1 και 5.2.2 βλέπουµε ότι τα κεντρικά
ιδιοδιανύσµατα u oT <<T , τόσο στο S όσο και στο U , είναι εφαπτόµενα στην
1

2

καµπύλη ισορροπίας του γρήγορου ΣΑΤΦ, δηλαδή στην καµπύλη Vh = Vho . Αυτό
σηµαίνει πως η κεντρική πολλαπλότητα που είναι εφαπτόµενη στο κεντρικό
ιδιοδιάνυσµα αντιστοιχεί στην καµπύλη ισορροπίας του γρήγορου υποσυστήµατος.
Για τη δεύτερη ιδιοτιµή λ 2T2 → ∞ = A11 T1 προκύπτει ότι το δεξιό ιδιοδιάνυσµα
είναι το :
1
u uT <<T =   για το U
1
2
0 

1 
και u sT <<T =   για το S
1
2
0 

(5.24)

δηλαδή είναι µια οριζόντια ευθεία, πάνω στην οποία ο λόγος µετασχηµατισµού του
αργου ΣΑΤΦ, r2 , παραµένει σταθερός. Εποµένως τα ιδιοδιανύσµατα u uT <<T και
1

u sT <<T
1

2

2

εκφράζουν τη γρήγορη δυναµική του συστήµατος, δηλαδή τη µεταβολή

µόνο του r1 στην περίπτωση που µελετάµε, και για το λόγο αυτό καλούνται γρήγορα
ιδιoδιανύσµατα.
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5.2.2 Περίπτωση µε γρήγορο το δεύτερο ΣΑΤΦ (ΥΤ/ΜΤ)
Στην περίπτωση αυτή ισχύει ότι T2 << T1 και εποµένως η χρονική σταθερά Τ1
τείνει στο άπειρο, µε αποτέλεσµα η χαρακτηριστική εξίσωση του συστήµατος
(σχέση (5.21)) να παίρνει την εξής µορφή:

λ2 −

A22
⋅λ =0
T2

(5.25)

Κατά συνέπεια το σύστηµα σε αυτήν την περίπτωση έχει τις εξής ιδιοτιµές :

λ1

T1 → ∞

= 0 και λ 2T → ∞ = A22 T2
1

Για τη µηδενική ιδιοτιµή προκύπτει µε τη βοήθεια των εξισώσεων (5.19) και
(5.20) ότι το δεξιό ιδιοδιάνυσµα είναι:
u oT

2 <<T1

 A22 
−
=  A11 


 1 

(5.26)

και για τα δύο σηµεία ισορροπίας. Το ιδιοδιάνυσµα αυτό είναι το κεντρικό
ιδιοδιάνυσµα στην οριακή περίπτωση που το δεύτερο ΣΑΤΦ είναι πιο γρήγορο.
Όπως και στην παρ. §5.2.1, το κεντρικό ιδιοδιάνυσµα και σε αυτήν την περίπτωση
ταυτίζεται µε την αργή πολλαπλότητα της σχέσης (5.18). Εποµένως εκφράζει την
αργή δυναµική του συστήµατος όταν ισχύει ότι T2 << T1 . Επίσης, είναι εφαπτόµενο
στην καµπύλη ισορροπίας του γρήγορου ΣΑΤΦ, που τώρα είναι η Vm = Vmo , άρα και
σε αυτήν την περίπτωση η κεντρική πολλαπλότητα αντιστοιχεί στην καµπύλη
ισορροπίας του γρήγορου υποσυστήµατος (ΣΑΤΦ ΥΤ/ΜΤ).
Για τη δεύτερη ιδιοτιµή λ 2T1 → ∞ = A22 T2 προκύπτει ότι το δεξιό ιδιοδιάνυσµα
είναι το :
u uT

2 <<T1

0 
=   για το U
1

και

u sT

2 <<T1

0 
=   για το S
1 

(5.27)

δηλαδή είναι µια κατακόρυφη ευθεία, πάνω στη οποία δε µεταβάλλεται η αργή
συνιστώσα r1 , και για το λόγο αυτό ονοµάζεται γρήγορο ιδιoδιάνυσµα.
Η φορά του συστήµατος πάνω στα κεντρικά αλλά και στα γρήγορα
ιδιοδιανύσµατα καθορίζεται σύµφωνα µε τα βέλη του Σχήµατος 4.1.1, και προκύπτει
ότι είναι όπως φαίνεται στα Σχήµατα 5.2.1 και 5.2.2.
Στο Σχήµα 5.2.1, το οποίο είναι κατασκευασµένο για
G=1.5 αµ,
παρατηρούµε ότι η κεντρική πολλαπλότητα όπως και το γρήγορο ιδιοδιάνυσµα γύρω
από το σηµείο ισορροπίας S είναι ευσταθείς και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή και
όταν το πρώτο ΣΑΤΦ είναι πιο γρήγορο και όταν είναι πιο αργό. Αντίθετα από το
Σχήµα 5.2.2, το οποίο έχει κατασκευαστεί για G=2.8 αµ, παρατηρούµε ότι ενώ στην
περίπτωση που το ΣΑΤΦ ΥΥΤ/ΥΤ είναι πιο γρήγορο, το κεντρικό και γρήγορο
ιδιοδιάνυσµα συνιστούν ευσταθείς ιδιόχωρους, στην περίπτωση που το ΣΑΤΦ
ΥΤ/ΜΤ είναι πιο γρήγορο, και τα δύο ιδιαδιανύσµατα είναι ασταθή, εποµένως και το
σηµείο ισορροπίας S είναι επίσης ασταθές. Οι προηγούµενες παρατηρήσεις
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συµφωνούν µε το συµπέρασµα της ενότητας 5.1, δηλαδή ότι η ύπαρξη ενός
γρήγορου ΣΑΤΦ στην πλευρά της τροφοδοσίας σε ένα σύστηµα µε δύο επίπεδα
ΣΑΤΦ, δεν δυσχεραίνει την ευστάθεια του συστήµατος. Αντίθετα η ύπαρξη ενός πιο
γρήγορου ΣΑΤΦ στην πλευρά φορτίου οδηγεί το σύστηµα σε αστάθεια για
περισσότερες τιµές της αγωγιµότητας φορτίου, G.
Για το ασταθές σηµείο ισορροπίας, U , ισχύει και στις δύο οριακές
περιπτώσεις και για τις δύο τιµές της αγωγιµότητας, ότι είναι ένα σαγµατικό σηµείο
ισορροπίας(saddle). Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι τα κεντρικά ιδιοδιανύσµατα
στο U είναι ευσταθή ενώ τα γρήγορα ασταθή.
Γενικά όσον αφορά στο ασταθές σηµείο ισορροπίας, U , από την εργασία [1]
γνωρίζουµε ότι είναι σαγµατικό σηµείο ισορροπίας, δηλαδή έχει µια θετική και µία
αρνητική ιδιοτιµή, για όλες τις τιµές των παραµέτρων του συστήµατος G, γ. Οι
περιπτώσεις µε γρήγορο το ένα ΣΑΤΦ αποτελούν την οριακή περίπτωση στην οποία
η αρνητική ιδιοτιµή του ασταθούς σηµείου ισορροπίας, U , γίνεται µηδέν.
Όπως είχαµε δείξει στην παρ. §4.3.3, το ιδιοδιάνυσµα του ασταθούς σηµείου
ισορροπίας U , που αντιστοιχεί στην αρνητική ιδιοτιµή είναι ευσταθές. Επίσης αυτό
το ευσταθές ιδιοδιάνυσµα είχε σχεδιαστεί στο Σχήµα 4.3.7 για τιµές των
παραµέτρων G=2.8 αµ και γ=1 και είχε συµβολιστεί ως u s . Εποµένως τα κεντρικά
ιδιοδιανύσµατα u oT <<T και u oT <<T είναι οι οριακές περιπτώσεις του ευσταθούς
1

2

2

1

ιδιοδιανύσµατος u s , και ισχύει ότι καθώς αυξάνεται ο λόγος των χρονικών
σταθερών γ = T1 T2 , το ευσταθές ιδιοδιάνυσµα u s που αντιστοιχεί στην αρνητική
ιδιοτιµή περιστρέφεται γύρω από το σηµείο ισορροπίας U µε ωρολογιακή φορά,
έτσι ώστε στην οριακή περίπτωση που T2 << T1 και άρα γ → ∞ , οπότε η ιδιοτιµή
µηδενίζεται, να καλειται κεντρικό ιδιοδιάνυσµα και να εφάπτεται στην καµπύλη
o
Vm = Vm . Αντίθετα καθώς µειώνεται ο λόγος των χρονικών σταθερών γ = T1 T2 , το
ευσταθές ιδιοδιάνυσµα u s περιστρέφεται γύρω από το σηµείο ισορροπίας του
συστήµατος µε ανθωρολογιακή φορά, έτσι ώστε στην οριακή περίπτωση που
o
T1 << T2 και άρα γ → 0 , να εφάπτεται στην καµπύλη Vh = Vh .
Ακόµη, εφ’όσον γνωρίζουµε ότι το ευσταθές ιδιοδιάνυσµα u s είναι
εφαπτόµενο στον ένα κλάδο της ευσταθούς πολλαπλότητας του ασταθούς σηµείου
ισορροπίας, U , συµπεραίνουµε ότι η ευσταθής πολλαπλότητα του U βρίσκεται για
όλες τις τιµές του λόγου των χρονικών σταθερών, γ, ανάµεσα στις δύο καµπύλες
ισορροπίας δηλαδή στην περιοχή D των διαγραµµάτων καµπυλών ισορροπίας.
Επίσης εφ’όσον ο λόγος γ είναι µικρότερος από την τιµή που αντιστοιχεί στην
διακλάδωση οµοκλινούς βρόχου (γΟΒ(G)) (αν αυτή υπάρχει), ο κλάδος αυτός
οριοθετεί την περιοχή έλξης του ευσταθούς σηµείου ισορροπίας, S .
Όσον αφορά στο σηµείο ισορροπίας S , σηµειώνεται ότι όταν οι χρονικές
σταθερές T2 , T1 γίνουν συγκρίσιµες δεν υπάρχει πλέον διαχωρισµός χρονικών
κλιµάκων, και για το λόγο αυτό τα ιδιοδιανύσµατα u s και u o που φαίνονται στα
Σχήµατα 5.2.1 και 5.2.2 γύρω από το S , τείνουν να ταυτιστούν και οι ιδιοτιµές του
συστήµατος γίνονται µιγαδικές.
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Σχήµα 5.2.1 : Οριακά ∆εξιά Ιδιοδιανύσµατα των Σηµείων Ισορροπίας (G=1.5 αµ)
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Σχήµα 5.2.2 : Οριακά ∆εξιά Ιδιοδιανύσµατα των Σηµείων Ισορροπίας (G=2.8 αµ)
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5.3 Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΩΝ
5.3.1 Γενικά
Οι εξισώσεις ισορροπίας για το γραµµικοποιηµένο σύστηµα (3.40) δίνονται
από τη σχέση :

ή διαφορετικά

 ∆r 
S ⋅ 1 = 0
∆r2 
T1−1 0   A11 A12   ∆r1  0
⋅

⋅
= 
−1  
 0 T2   A11 A22  ∆r2  0

(5.28)

Από τη σχέση (5.28) προκύπτει ότι :
A11 ⋅ ∆r1 + A12 ⋅ ∆r2 = 0

(5.29α)

A21 ⋅ ∆r1 + A22 ⋅ ∆r2 = 0

(5.29β)

Οι σχέσεις (5.29α) και (5.29β) αποτελούν τις εξισώσεις ισορροπίας του
γραµµικοποιηµένου συστήµατος και στα δύο σηµεία ισορροπίας S και U . Όπως
φαίνεται δίνονται από τις ίδιες σχέσεις µε αυτές των κεντρικών ιδιοδιανυσµάτων,
εποµένως είναι εφαπτόµενες στις καµπύλες ισορροπίας του µη γραµµικού
συστήµατος. Ακόµη παρατηρούµε πως οι εξισώσεις αυτές εξαρτώνται µόνο από τον
πίνακα ευαισθησιών Α.
Στη συνέχεια µελετάται η σχετική µεταβολή των κλίσεων αυτών µε την
αγωγιµότητα G γύρω από το σηµείο ισορροπίας S .

5.3.2 Κλίσεις

των
συστήµατος

εξισώσεων

ισορροπίας

του

γραµµικού

Η πρώτη εξίσωση ισορροπίας του γραµµικοποηµένου συστήµατος (5.28)
είναι µια ευθεία που περνάει από το σηµείο ισορροπίας του συστήµατος, S, και έχει
κλίση a1 = − A11 A12 . Από το κεφάλαιο 3 γνωρίζουµε ότι το στοιχειό Α11 του πίνακα
ευαισθησιών, όσον αφορά στο S και για τις τιµές του Πίνακα 3.1, είναι αρνητικό για
όλες τις τιµές της αγωγιµότητας φορτίου στο διάστηµα 0<G<2.9837 αµ, ενώ το Α12
είναι πάντα θετικό. Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι η κλίση της πρώτης
εξίσωσης ισορροπίας (σχέση (5.29α)) είναι πάντα θετική και µάλιστα, όπως φαίνεται
στο Σχήµα 5.3.1, µειώνεται µε την αύξηση της αγωγιµότητας µέχρις ότου γίνει
µηδενική για G=2.9837 αµ. ∆ηλαδή η ευθεία κινείται ωρολογιακά ξεκινώντας από
την κατακόρυφη θέση για πολύ µικρό G και καταλήγει στην οριζόντια θέση όταν η
αγωγιµότητα πάρει την τιµή G=2.9837 αµ, όπου όπως έχει αναφερθεί εµφανίζεται
διακλάδωση σαγµατικού κόµβου.
Η δεύτερη εξίσωση ισορροπίας του γραµµικοποηµένου συστήµατος (5.28)
είναι µια ευθεία που περνάει από το σηµείο ισορροπίας του συστήµατος, S, και έχει
κλίση a 2 = − A11 A22 . Από το κεφάλαιο 3 γνωρίζουµε ότι το στoιχειό Α11 του πίνακα
κατάστασης, όσον αφορά στο S και για τις τιµές του Πίνακα 3.1, είναι αρνητικό για
όλες τις τιµές της αγωγιµότητας φορτίου στο διάστηµα 0<G<2.9837 αµ, ενώ το Α22
είναι αρνητικό µέχρι να µηδενιστεί για αγωγιµότητα φορτίου G=2.537 αµ. Με βάση
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τα παραπάνω και παρατηρώντας το Σχήµα 5.3.2, προκύπτει ότι η κλίση της δεύτερης
εξίσωσης ισορροπίας, α2 είναι αρχικά αρνητική και κατά απόλυτη τιµή αυξάνεται.
Όταν η αγωγιµότητα πάρει την τιµή G=2.537 αµ τότε η κλίση της δεύτερης
εξίσωσης απειρίζεται (δηλαδή η ευθεία ισορροπίας είναι κατακόρυφη για αυτήν την
τιµή αγωγιµότητας). Για περαιτέρω αύξηση του G, η κλίση α2 γίνεται θετική και
αρχίζει να µειώνεται µε την αύξηση της αγωγιµότητας µέχρις ότου γίνει µηδενική
για G=2.9837 αµ. ∆ηλαδή η ευθεία κινείται ωρολογιακά ξεκινώντας από αρνητική
κλίση για πολύ µικρό G, γίνεται κατακόρυφη για G=2.537 αµ και καταλήγει στην
οριζόντια θέση όταν η αγωγιµότητα πάρει την τιµή G=2.9837 αµ.
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Σχήµα 5.3.1 : Μεταβολή της κλισης α1 συναρτήσει της αγωγιµότητας φορτίου G
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Σχήµα 5.3.2 :Μεταβολή της κλισης α2 συναρτήσει της αγωγιµότητας φορτίου G
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Συγκρίνοντας τις δύο εξισώσεις ισορροπίας παρατηρούµε ότι ταυτίζονται
µόνο όταν βρεθούν και οι δύο σε οριζόντια θέση για G=2.9837 αµ αφού αν
εξισώσουµε τις κλίσεις α1 και α2 προκύπτει ότι :
A
A
a1 = 11 = − 11 = a 2 ή Α11(Α12-Α22)=0
A12
A22
το οποίο σύµφωνα µε την παρ. §3.3.4 ισχύει µόνο όταν µηδενιστεί το Α11 για
G=2.9837 αµ (για τις τιµές του Πίνακα 3.1).
Ακόµη παρατηρούµε ότι για την τιµή αγωγιµότητας G=1.66413297 αµ, όπου
ισχύει ότι A22 = A12 , οι κλίσεις των δύο εξισώσεων ισορροπίας γίνονται ίσες και
αντίθετες. Για µικρότερες τιµές της αγωγιµότητας η κλίση α2 είναι αρνητική αλλά
κατά απόλυτη τιµή µικρότερη σε σχέση µε την κλίση α1. Για τιµές αγωγιµότητας
µεγαλύτερες του G=1.66413297 αµ η α2 είναι και πάλι αρνητική αλλά τώρα κατά
απόλυτη τιµή είναι µεγαλύτερη. Αυτό ισχύει µέχρι η αγωγιµότητα να πάρει τη τιµή
G=2.537 αµ, αφού για µεγαλύτερες τιµές του G οι κλίσεις γίνονται οµόσηµες.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η τιµή G=1.66413297 αµ στην οποία οι κλίσεις των
εφαπτόµενων των καµπυλών ισορροπίας γίνονται ίσες και αντίθετες, συµπίπτει µε το
όριο µονότονης συµπεριφοράς όπως έχει αναλυθεί στην εργασία [1]. Επίσης η τιµή
αγωγιµότητας G=2.537 αµ στην οποία αλλάζει πρόσηµο η κλίση της εξίσωσης
ισορροπίας για το δεύτερο ΣΑΤΦ, α2, συµπίπτει µε το όριο της ευσταθούς
συµπεριφοράς του συστήµατος όπως αναλύθηκε τόσο στην εργασία [1], όσο και στις
ενότητες 4.2 και 4.3 βάση των συνθηκών για διακλάδωση Hopf και οµοκλινή βρόχο,
στην παρούσα διπλωµατική εργασία. Τέλος, η τιµή G=2.9837 αµ στην οποία
µηδενίζονται ταυτόχρονα οι κλίσεις των εφαπτόµενων των καµπυλών ισορροπίας
συµπίπτει µε τη συνθήκη εµφάνισης διακλάδωσης σαγµατικού κόµβου. Τα
παραπάνω αριθµητικά δεδοµένα ισχύουν για τις τιµές του Πίνακα 3.1.
Συµπερασµατικά, συνδυάζοντας τις προηγούµενες παρατηρήσεις πάνω στις
κλίσεις των εφαπτόµενων των καµπυλών ισορροπίας µε τα αποτελέσµατα της
εργασίας [1] γύρω από το είδος της ευστάθειας ή αστάθειας του συστήµατος που
µελετάµε καθώς και τα αποτελέσµατα των ενοτήτων 4.3 και 4.4, θα λέγαµε ότι :
· Για αγωγιµότητες στην περιοχή τιµών 0<G<1.66413297 αµ, όπου οι
κλίσεις των καµπυλών ισορροπίας έχουν αντίθετο πρόσηµο και κατά απόλυτη τιµή η
κλίση της εφαπτόµενης στην καµπύλη του δεύτερου ΣΑΤΦ (δηλαδή εκείνη µε την
αρνητική κλίση) είναι µικρότερη, το σύστηµα είναι µονότονα ευσταθές ενώ δεν
ικανοποιείται για καµία τιµή του λόγου γ η συνθήκη για διακλάδωση Hopf ή
οµοκλινή βρόχο. Εποµένως το σηµείο ισορροπίας S είναι ευσταθές για όλους τους
λόγους γ.
· Για αγωγιµότητα ίση µε G=1.66413297 αµ, όπου οι κλίσεις των καµπυλών
ισορροπίας γίνονται ίσες και αντίθετες, το σύστηµα αρχίζει να εµφανίζει ευσταθείς
ταλαντώσεις .
· Για αγωγιµότητες στην περιοχή τιµών 1.66413297 <G<2.537 αµ, όπου οι
κλίσεις των καµπυλών ισορροπίας συνεχίζουν να έχουν αντίθετο πρόσηµο αλλά
κατά απόλυτη τιµή η κλίση της εφαπτόµενης στην καµπύλη του δεύτερου ΣΑΤΦ
(δηλαδή εκείνη που είναι αρνητική) είναι τώρα µεγαλύτερη, το σύστηµα είναι
ευσταθές µονότονα ή µε ταλαντώσεις ανάλογα µε το λόγο των χρονικών σταθερών,
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γ. Ακόµη λόγω του ότι δεν υπάρχουν τιµές γ H (G ) ή γ OB (G ) στις οποίες εµφανίζεται
διακλάδωση Hopf ή οµοκλινής βρόχος αντίστοιχα, το σηµείο ισορροπίας S
συνεχίζει να είναι ευσταθές, αλλά η περιοχή έλξης του είναι αρκετά συρρικνωµένη.
· Για αγωγιµότητα ίση µε G=2.537 αµ, όπου η κλίση της εφαπτόµενης στην
καµπύλη ισορροπίας του δεύτερου ΣΑΤΦ γίνεται κατακόρυφη, έχουµε την εµφάνιση
αστάθειας. Επίσης από αυτήν την τιµή αγωγιµότητας και µετά ικανοποιούνται οι
συνθήκες εµφάνισης διακλάδωσης Hopf, και εποµένως οµοκλινούς βρόχου ή
ασταθούς οριακού κύκλου, δηλαδή υπάρχουν τιµές του λόγου γ στις οποίες
πραγµατοποιείται ∆Η ή οµοκλινής βρόχος ( γ H (G ) ή γ OB (G ) αντίστοιχα).
· Για αγωγιµότητες στην περιοχή τιµών 2.537 <G<2.9837 αµ, όπου οι
κλίσεις των καµπυλών ισορροπίας είναι πλέον οµόσηµες, το σύστηµα εµφανίζει
αστάθεια για διάφορες τιµές του λόγου των χρονικών σταθερών γ, και λόγω της
ύπαρξης τιµών γ H (G ) και γ OB (G ) , το σηµείο ισορροπίας S δεν είναι πάντα
ευσταθές.
· Για αγωγιµότητα ίση µε G=2.9837 αµ, όπου η ορίζουσα του πίνακα
ευαισθησιών, D A , µηδενίζεται και οι κλίσεις των καµπυλών ισορροπίας ταυτίζονται
στην οριζόντια θέση, το σύστηµα εµφανίζει διακλάδωση σαγµατικού κόµβου και για
µεγαλύτερες τιµές της αγωγιµότητας δεν έχει σηµεία ισορροπίας.
Στα Σχήµατα 5.3.3 έως 5.3.8 παρουσιάζονται οι εξισώσεις ισορροπίας τόσο
του γραµµικού (έντονες γραµµές) όσο και του µη γραµµικού συστήµατος για τιµές
αγωγιµότητας που αντιστοιχούν στις περιοχές τιµών που αναφέραµε παραπάνω. Πιο
συγκεκριµένα έχουν κατασκευαστεί τα διαγράµµατα ισορροπίας για τις ακόλουθες
τιµές αγωγιµότητας : G=1.2 αµ, G=1.66413297 αµ, G=2αµ, G=2.537 αµ, G=2.8 αµ
και G=2.9837 αµ.
2
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Σχήµα 5.3.3 : Εξισώσεις Ισορροπίας µε Αντίθετες Κλίσεις (a1>a2)
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Σχήµα 5.3.4 : Εξισώσεις Ισορροπίας µε Ίσες και Αντίθετες Κλίσεις
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Σχήµα 5.3.5 : Εξισώσεις Ισορροπίας µε Αντίθετες Κλίσεις (a1<a2)
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Σχήµα 5.3.6 : Εξισώσεις Ισορροπίας όταν η Κλίση της εφαπτόµενης για το
δευτερο ΣΑΤΦ απειρίζεται(a2→∞ )
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Σχήµα 5.3.7 : Εξισώσεις Ισορροπίας µε Οµόσηµες Κλίσεις
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Σχήµα 5.3.8 : Εξισώσεις Ισορροπίας µε Μηδενικές Κλίσεις (∆ΣΚ)

Παρατηρούµε σε όλα τα Σχήµατα (5.3.3-5.3.8) ότι στην εξίσωση ισορροπίας
µε τη θετική κλίση a1, που συµπίπτει µε το κεντρικό ιδιοδιάνυσµα στην περίπτωση
µε γρήγορο το πρώτο ΣΑΤΦ, u oT <<T , λόγω του σταθερού προσήµου του a1 η φορά
1

2

του συστήµατος πάνω σε αυτή είναι πάντα σταθερή προς το σηµείο ισορροπίας S.
Εποµένως συµπεραίνουµε ότι το κεντρικό ιδιοδιάνυσµα u oT <<T είναι πάντα
1

2

ευσταθές όπως και το σηµείο ισορροπίας S για την περίπτωση µε γρήγορο το πρώτο
ΣΑΤΦ για όλες τις αγωγιµότητες µέχρι τη διακλάδωση σαγµατικού κόµβου.
Αντίθετα για την εξίσωση ισορροπίας µε κλίση a2 λόγω του ότι µεταβάλλεται το
πρόσηµο της, η φορά του συστήµατος δεν είναι πάντα προς το σηµείο ισορροπίας S .
Πιο συγκεκριµένα όταν η κλίση a2 γίνει θετική (Σχήµατα 5.3.6-5.3.8) η φορά του
συστήµατος πάνω σε αυτήν άρα και στο κεντρικό ιδιοδιάνυσµα u oT <<T αλλάζει
2

1

(αποκλίνει από το S) µε αποτέλεσµα το u oT <<T να είναι ασταθές. Με βάση τα
2
1
συµπεράσµατα αυτά εξηγείται η παρατήρηση της παρ. §5.2.2 που είχε εξαχθεί
παρατηρώντας τα Σχήµατα 5.2.1 και 5.2.2.
Τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν σε αυτή την ενότητα παρατηρώντας τη
σύµπτωση των συνθηκών για την αλλαγή της συµπεριφοράς του συστήµατος σε
διάφορες τιµές της αγωγιµότητας και τη µεταβολή των σχετικών κλίσεων των
καµπυλών ισορροπίας, εξηγούνται πληρέστερα στην επόµενη ενότητα, όπου
περιγράφεται η συµπεριφορά του συστήµατος βάση των διαγραµµάτων ισορροπίας
και των κινήσεων των ΣΑΤΦ, όπως φαίνονται στο Σχήµα 4.1.1.
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5.4 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΚΟΝΤΑ

ΣΤΟ

5.4.1 Γενικά
Στις επόµενες ενότητες εξετάζεται η συµπεριφορά του συστήµατος (3.1-3.2)
για τις διάφορες τιµές της αγωγιµότητας φορτίου G, µε τη βοήθεια των
διαγραµµάτων καµπυλών ισορροπίας. Στην ανάλυση που παρουσιάζεται, θεωρείται
ότι οι αρχικές συνθήκες του συστήµατος βρίσκονται σχετικά κοντά στο σηµείο
ισορροπίας S , και πιο συγκεκριµένα στην περιοχή Β των καµπυλών ισορροπίας,
όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.1.1. Ο λόγος για την επιλογή αυτή είναι ότι η περιοχή
έλξης του σηµείου ισορροπίας S για τις διάφορες τιµές των παραµέτρων του
συστήµατος (αγωγιµότητα G και λόγος των χρονικών σταθερών γ), όπως δείξαµε
στην ενότητα 4.3, δεν είναι ολόκληρος ο χώρος των καταστάσεων και ακόµη
µεταβάλλεται σε µέγεθος και µορφή. Εποµένως, είναι σηµαντικό να µελετηθεί η
ευστάθεια του συστήµατος σε µια περιοχή στην οποία υπάρχουν τόσο τιµές
παραµέτρων οι οποίες οδηγούν σε ευστάθεια (µονότονη ή ταλαντούµενη), όσο και
τιµές που οδηγούν σε αστάθεια (πάλι µονότονη ή ταλαντούµενη). Από την µελέτη
της περιοχής έλξης του συστήµατος (3.1-3.2), δείξαµε ότι η περιοχή των
διαγραµµάτων καµπυλών ισορροπίας, Β, ικανοποιεί τις προηγούµενες απαιτήσεις,
καθώς για κάποιες µεταβολές των παραµέτρων του συστήµατος βρίσκεται εντός ή
εκτός της περιοχής έλξης.
Με βάση τις προηγούµενες παρατηρήσεις κατασκευάζουµε και µελετάµε τη
συµπεριφορά του συστήµατος στα διαγράµµατα καµπυλών ισορροπίας για τις ίδιες
περιοχές τιµών µε την ενότητα 5.3.

5.4.2

Μονότονη Συµπεριφορά

Σύµφωνα µε την [1] όταν τα στοιχεία του συστήµατος έχουν τις τιµές που
δίνονται στον Πίνακα 3.1 και η αγωγιµότητα του φορτίου βρίσκεται στην περιοχή
τιµών 0<G<1.66413297 αµ, τότε η συµπεριφορά του συστήµατος είναι ευσταθής
και µονότονη, δηλαδή δεν εµφανίζεται υπερακόντιση για αρχικές συνθήκες κοντά
στο S, για όλες τις τιµές των Τ1 ,Τ2.
Στο Σχήµα 5.4.1 φαίνονται οι καµπύλες ισορροπίας των δύο ΣΑΤΦ για τιµή
της αγωγιµότητας ίση µε G = 1.5 αµ. Με 1 και 2 έχουν συµβολιστεί οι κινήσεις που
θα εκτελέσουν τα ΣΑΤΦ καθώς διασχίζουν τις καµπύλες ισορροπίας Vh = Vho και
Vm = Vmo αντίστοιχα.
Όταν οι αρχικές συνθήκες του συστήµατος βρίσκονται στην περιοχή Β του
διαγράµµατος ισορροπίας, τότε το σύστηµα κινείται µε κλίση προς τα δεξιά και
κάτω όπως δείχνει το βέλος στο Σχήµα 5.4.1, κόβοντας την καµπύλη ισορροπίας του
πρώτου ΣΑΤΦ κατακόρυφα (κίνηση 1), και µπαίνει στην περιοχή Ε. Στην περιοχή
αυτή των διαγραµµάτων καµπυλών ισορροπίας το σύστηµα κινείται προς τα κάτω
και αριστερά, όπως δείχνει το βέλος, µε αποτέλεσµα να καταλήξει είτε στο ευσταθές
σηµείο ισορροπίας S, είτε να κινηθεί προς την περιοχή C. Στη δεύτερη περίπτωση το
σύστηµα κόβει οριζόντια την καµπύλη ισορροπίας του δεύτερου ΣΑΤΦ, όπως
δείχνει η κίνηση 2 του Σχήµατος 5.4.1, και κινείται ανοδικά µε αποτέλεσµα να
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καταλήξει στο σηµείο ισορροπίας S χωρίς να εισέλθει στην Περιοχή Α και χωρίς να
κάνει ταλαντώσεις .
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Σχήµα 5.4.1 : Καµπύλες ισορροπίας για µονότονη συµπεριφορά

Στην οριακή περίπτωση που το πρώτο ΣΑΤΦ είναι πολύ πιο αργό από το
δεύτερο, δηλαδή ισχύει ότι T2 << T1 και ο λόγος γ τείνει στο άπειρο, τότε το
σύστηµα έχοντας αρχικές συνθήκες στην περιοχή Β, κινείται κατακόρυφα (αφού
λειτουργεί ουσιαστικά µόνο το δεύτερο ΣΑΤΦ), εισέρχεται στην περιοχή Ε και
συνεχίζει να κινείται κατακόρυφα µέχρι να φτάσει την καµπύλη ισορροπίας του
o
δεύτερου ΣΑΤΦ ( Vm = Vm ) όπου ακολουθεί την τροχιά αυτής της καµπύλης µέχρι
το ευσταθές σηµείο ισορροπίας S. Σ’ αυτήν την περίπτωση όπως φαίνεται στο Σχήµα
5.4.1, το σύστηµα κινούµενο κατακόρυφα ξεκινώντας µέσα από την περιοχή Β, θα
συναντήσει σε κάθε περίπτωση την καµπύλη ισορροπίας του δεύτερου ΣΑΤΦ, και
γι’ αυτόν το λόγο αποκλείεται το σενάριο της αστάθειας για αυτή την τιµή της
αγωγιµότητας. Ακόµη παρατηρούµε ότι τα παραπάνω θα συµβαίνουν µόνο όταν η
εφαπτόµενη της καµπύλης ισορροπίας του δεύτερου ΣΑΤΦ στο σηµείο Κ, που όπως
o
φαίνεται στο Σχήµα 5.4.1 είναι το δεξιότερο σηµείο της καµπύλης Vm = Vm , δεν
τέµνει σε κανένα σηµείο την καµπύλη ισορροπίας του πρώτου ΣΑΤΦ και άρα
αφήνει στο αριστερό µέρος της ολόκληρη την περιοχή Β.
Επίσης, παρατηρώντας το Σχήµα 5.4.2 όπου έχουν κατασκευαστεί οι
καµπύλες ισορροπίας για το όριο της µονότονης συµπεριφοράς σύµφωνα µε την [1],
δηλαδή για αγωγιµότητα φορτίου ίση µε G = 1.66413297 αµ, παρατηρούµε ότι η
προϋπόθεση η εφαπτόµενη στο σηµείο Κ να µην τέµνει την καµπύλη ισορροπίας του
πρώτου ΣΑΤΦ, οριακά ικανοποιείται.
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Πιο συγκεκριµένα, όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.4.2, η εφαπτόµενη στο σηµείο
o
Κ της Vm = Vm , είναι ασύµπτωτη της καµπύλης ισορροπίας του πρώτου ΣΑΤΦ,
o

Vh = Vh , µε αποτέλεσµα να χωρίζει την περιοχή Ε των διαγραµµάτων ισορροπίας
κατακόρυφα σε δύο περιοχές Ε1 και Ε2.

Με βάση τα παραπάνω θα µπορούσε να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι για να
είναι ευσταθές το σύστηµα που µελετάµε όταν ξεκινήσει από την περιοχή Β, θα
o
πρέπει η εφαπτόµενη της καµπύλης ισορροπίας του δεύτερου ΣΑΤΦ, Vm = Vm , στο
σηµείο S να έχει αρνητική κλίση ή διαφορετικά θα πρέπει οι εφαπτόµενες των δύο
καµπυλών στο S να έχουν αντίρροπες κλίσεις και µάλιστα η αρνητική κλίση της
o
Vm = Vm να είναι µικρότερη.
Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι το σύστηµα παρουσιάζει ευσταθή µονότονη
συµπεριφορά για αρχικές συνθήκες σε όλη την περιοχή Β των διαγραµµάτων
ισορροπίας, µόνο όταν οι εφαπτόµενες των καµπυλών ισορροπίας των δύο ΣΑΤΦ
στο ευσταθές σηµείο ισορροπίας S, έχουν αντίρροπες κλίσεις και η κλίση της
καµπύλης του δεύτερου ΣΑΤΦ είναι αριθµητικά πιο µικρή. Για τις τιµές που
δίνονται στον Πίνακα 3.1 η συνθήκη αυτή ισχύει όταν η αγωγιµότητα φορτίου
βρίσκεται µεταξύ των τιµών 0 ≤ G ≤ 1.66413297 αµ.
Πράγµατι όπως αποδείχτηκε στην ενότητα 5.3 οι εφαπτόµενες των καµπυλών
ισορροπίας στο ευσταθές σηµείο ισορροπίας για τιµές αγωγιµότητας στην περιοχή
0 ≤ G ≤ 1.66413297 αµ, όχι µόνο έχουν αντίρροπες κλίσεις, άλλα και κατά απόλυτη
τιµή η κλίση της εφαπτοµένης στην καµπύλη ισορροπίας του δεύτερου ΣΑΤΦ είναι
πάντα µικρότερη σε σχέση µε την αντίστοιχη κλίση για το πρώτο ΣΑΤΦ, µέχρι τη
στιγµή που γίνονται ίσες και αντίθετες για G = 1.66413297 αµ.
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Σχήµα 5.4.2 : Καµπύλες ισορροπίας για το όριο µονότονης συµπεριφοράς
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5.4.3 Ευσταθής ταλαντωτική συµπεριφορά
Σύµφωνα µε την [1] όταν το σύστηµα έχει τις τιµές των στοιχείων που
δίνονται στον Πίνακα 3.1 και η αγωγιµότητα του βρίσκεται στην περιοχή τιµών
1.66413297 <G<2.537 αµ, τότε η συµπεριφορά του µπορεί να είναι είτε µονότονα
ευσταθής είτε ευσταθής µε ταλαντώσεις, για όλες τις τιµές των Τ1 ,Τ2.
Στο Σχήµα 5.4.3 φαίνονται οι καµπύλες ισορροπίας των δύο ΣΑΤΦ για τιµή
της αγωγιµότητας ίση µε G = 2 αµ. Με 1, 2, 3, 4, 5 έχουν συµβολιστεί οι κινήσεις
που θα εκτελέσουν τα ΣΑΤΦ καθώς διασχίζουν τις καµπύλες ισορροπίας
Vh = Vho και Vm = Vmo εναλλάξ.
Μια τυπική συµπεριφορά του συστήµατος για αυτήν την τιµή της
αγωγιµότητας περιγράφεται παρακάτω. Όταν οι αρχικές συνθήκες του συστήµατος
βρίσκονται στην περιοχή Β του διαγράµµατος ισορροπίας, τότε το σύστηµα κινείται
µε κλίση προς τα δεξιά και κάτω όπως δείχνει το βέλος στο Σχήµα 5.4.3, κόβοντας
την καµπύλη ισορροπίας του πρώτου ΣΑΤΦ κατακόρυφα (κίνηση 1), και µπαίνει
στην περιοχή Ε. Στην περιοχή αυτή των διαγραµµάτων καµπυλών ισορροπίας το
σύστηµα κινείται προς τα κάτω και αριστερά, όπως δείχνει το βέλος, και κόβοντας
οριζόντια την καµπύλη ισορροπίας του δεύτερου ΣΑΤΦ, µπαίνει στην περιοχή C
(κίνηση 2). Στη συνέχεια κινείται ανοδικά και προς τα αριστερά µε τέτοια κλίση
ώστε να εισέλθει στην περιοχή Α, όπως δείχνει η κίνηση 3 του Σχήµατος 5.4.3, και
να κινηθεί ανοδικά και προς τα δεξιά µε αποτέλεσµα να ξαναπεράσει από την
περιοχή Β (κίνηση 4). Εποµένως το σύστηµα θα επαναλάβει την προηγούµενη
διαδικασία (κινήσεις 5...), αυτή τη φορά όµως µε ταλάντωση µικρότερου πλάτους,
ώστε να καταλήξει στο σηµείο ισορροπίας S εκτελώντας συνεχώς ταλαντώσεις
µειούµενου πλάτους .
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Στην οριακή περίπτωση που το πρώτο ΣΑΤΦ είναι πολύ πιο αργό από το
δεύτερο, δηλαδή ισχύει ότι T2 << T1 και ο λόγος γ τείνει στο άπειρο, τότε το
σύστηµα έχοντας αρχικές συνθήκες στην περιοχή Β θα κινηθεί κατακόρυφα και θα
εισέλθει στην περιοχή Ε όπου θα συνεχίσει να κινείται κατακόρυφα. Όµως όπως
φαίνεται στο Σχήµα 5.4.3 υπάρχει περίπτωση το σύστηµα κινούµενο κατακόρυφα να
o
µη διασχίσει την καµπύλη ισορροπίας του δεύτερου ΣΑΤΦ ( Vm = Vm ) µε
αποτέλεσµα να συνεχίσει την πορεία του και να µη µπορέσει να συγκλίνει στο
ευσταθές σηµείο ισορροπίας S. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν αρχικές συνθήκες στην
o
περιοχή Β, κυρίως όσο πλησιάζουµε κοντά στην καµπύλη Vh = Vh , για τις οποίες αν
βρισκόµαστε σε οριακές καταστάσεις όπου το δεύτερο ΣΑΤΦ είναι αρκετά πιο
γρήγορο από το πρώτο, δηλαδή ισχύει ότι T2 << T1 , το σύστηµα να καταλήγει σε
αστάθεια. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν σηµεία στην περιοχή Β κοντά στο σηµείο
ισορροπίας S, τέτοια ώστε ακόµη και όταν ισχύει ότι T2 << T1 , οι τροχιές που
ξεκινούν από εκείνα, να καταλήγουν στο ευσταθές σηµείο ισορροπίας S.
Παρατηρώντας το Σχήµα 5.4.4, το οποίο έχει κατασκευαστεί για την κρίσιµη
τιµή της αγωγιµότητας φορτίου G = 2.537 αµ βλέπουµε ότι στην περίπτωση αυτή το
σύστηµα µπορεί οριακά µόνο να είναι ευσταθές αν ξεκινήσει από την περιοχή Β και
κινούµενο κατακόρυφα.
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Επίσης, όπως αποδείχτηκε στην ενότητα 5.3 οι εφαπτόµενες των καµπυλών
ισορροπίας στο S , για αγωγιµότητες φορτίου στο διάστηµα τιµών
1.66413297 < G < 2.537 αµ είναι αντίρροπες (όπως και στην προηγούµενη
παράγραφο), αλλά σε αντίθεση µε πριν η εφαπτόµενη στην καµπύλη ισορροπίας του
δεύτερου ΣΑΤΦ, έχει τώρα κλίση µεγαλύτερη. Ακόµα αποδεικνύεται ότι όταν η
o
αγωγιµότητα πάρει την τιµή G = 2.537 αµ η εφαπτόµενη στην καµπύλη Vm = Vm ,
γίνεται κατακόρυφη, κάτι που φαίνεται καθαρά και στο Σχήµα 5.4.4.
Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι το σύστηµα παρουσιάζει ευσταθή µονότονη
ή ταλαντούµενη συµπεριφορά για ορισµένες µόνο αρχικές συνθήκες στην περιοχή Β
των διαγραµµάτων ισορροπίας, όταν οι εφαπτόµενες των καµπυλών ισορροπίας των
δύο ΣΑΤΦ στο ευσταθές σηµείο ισορροπίας S, έχουν αντίρροπες κλίσεις και κατά
o
απόλυτη τιµή η κλίση της καµπύλης Vm = Vm είναι µεγαλύτερη. Για τις τιµές που
δίνονται στον Πίνακα 3.1 η συνθήκη αυτή ισχύει όταν η αγωγιµότητα φορτίου
βρίσκεται µεταξύ των τιµών 1.66413297 ≤ G ≤ 2.537 αµ.

5.4.4 Εµφάνιση Ασταθών Ταλαντώσεων
Σύµφωνα µε την [1] όταν το σύστηµα έχει τις τιµές των στοιχείων που
δίνονται στον Πίνακα 3.1 και η αγωγιµότητα του βρίσκεται στην περιοχή τιµών
2.537<G<2.9837 αµ, τότε η συµπεριφορά του µπορεί να είναι είτε ευσταθής
µονότονα ή µε ταλαντώσεις είτε ασταθής µε ταλαντώσεις, για τις διάφορες τιµές των
Τ1 ,Τ2.
Στην περιοχή αυτή των τιµών της αγωγιµότητας φορτίου, όπως φαίνεται στο
Σχήµα 5.4.5 που αποτελεί το διάγραµµα ισορροπίας για G = 2.7 αµ, οι καµπύλες
ισορροπίας γύρω από το ευσταθές σηµείο ισορροπίας είναι πλέον οµόρροπες.
Πράγµατι όπως αποδείχτηκε στην ενότητα 5.3 οι εφαπτόµενες των καµπυλών
ισορροπίας στο S , έχουν κλίσεις οµόσηµες για αυτό το διάστηµα τιµών
αγωγιµότητας φορτίου.
Η παραπάνω παρατήρηση εξηγεί το λόγο για τον οποίο αν πάρουµε σε
οποιαδήποτε σηµείο της περιοχής Β αρχικές συνθήκες για το σύστηµα, τότε στην
περίπτωση που το δεύτερο ΣΑΤΦ είναι αρκετά πιο γρήγορο από το πρώτο, T2 << T1 ,
τότε το σύστηµα πάντα θα καταλήγει σε αστάθεια, εφ’όσον το σύστηµα κινούµενο
o
κατακόρυφα δε τέµνει την καµπύλη ισορροπίας του δεύτερου ΣΑΤΦ ( Vm = Vm ), σε
κανένα της σηµείο. Αυτό σηµαίνει ότι η περιοχή έλξης του ευσταθούς σηµείου
ισορροπίας, S, µπορεί για κάποιο λόγο των χρονικών σταθερών T2 , T1 να είναι πολύ
µικρή και το σύστηµα ασταθές, κάτι που είχαµε εξηγήσει και µε την εµφάνιση
ασταθών οριακών κύκλων και διακλαδώσεων Hopf γι’ αυτές τις τιµές αγωγιµότητας.
Βέβαια αν δεν ισχύει η προηγούµενη οριακή περίπτωση, δηλαδή δεν είναι
αρκετά πιο γρήγορο το δεύτερο ΣΑΤΦ, τότε το σύστηµα ξεκινώντας από την
περιοχή Β και κινούµενο όπως δείχνουν τα βέλη στο προηγούµενο Σχήµα, µπορεί
να καταλήξει στο ευσταθές σηµείο ισορροπίας, S, είτε µονότονα είτε µε ταλαντώσεις
ανάλογα µε το λόγο γ = T1
.
T2
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6. ∆ΙΑΚΡΙΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
6.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΚΡΙΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Στα προηγούµενα κεφάλαια εξετάστηκε η συµπεριφορά του συστήµατος του
Σχήµατος 3.1.1 που αποτελείται από ΣΑΤΦ δύο επιπέδων, χρησιµοποιώντας το
συνεχές µοντέλο που εκφράζεται από τις εξισώσεις (3.1) και (3.2). Στο κεφάλαιο
αυτό θα προσεγγίσουµε τις συνθήκες ευστάθειας του ίδιου συστήµατος, αλλά αυτήν
τη φορά µε τη βοήθεια του διακριτού µοντέλου, του οποίου τα γενικά
χαρακτηριστικά παρατέθηκαν στην παρ. §1.3.2.
Στα διακριτά συστήµατα τα ΣΑΤΦ ενεργοποιούνται µόνο όταν η διαφορά των
τάσεων των ελεγχόµενων ζυγών από τις τάσεις αναφοράς, ∆V=V-Vo, ξεπεράσει τα
επιτρεπόµενα όρια ± d, δηλαδή µόνο όταν ισχύει ότι ∆V > d . Για το λόγο αυτό
ορίζεται η συνάρτηση ελέγχου των ΣΑΤΦ, f (∆V ) , δηλαδή:
1,

f (∆V ) = 0,
1,


∆V > d
∆V ≤ d

(6.1)

∆V < − d

Εποµένως το σύστηµα εξισώσεων διακριτού χρόνου που εκφράζει την
αλλαγή της θέσεως των ΣΑΤΦ στο (k+1)-οστό βήµα έχει την εξής µορφή :

r (k + 1) = r (k ) − f (∆V ) ⋅ rstep
όπου r (k ) ,

(6.2)

το 2×1 διάνυσµα που δίνει τις θέσεις των ΣΑΤΦ στο k-οστό βήµα

f (∆V ) , η συνάρτηση ελέγχου
και rstep ,

ο διαγώνιος πίνακας 2×2 που δίνει το βήµα αλλαγής του λόγου
µετασχηµατισµού για κάθε ΣΑΤΦ. Βέβαια αν και τα δύο ΣΑΤΦ
έχουν ίσα βήµατα αλλαγής των λόγων µετασχηµατισµού τότε ο
πίνακας rstep είναι απλώς ένας αριθµός.

Η εξίσωση (6.2) δίνει την θέση των λόγων µετασχηµατισµού των ΣΑΤΦ στο
k-οστό βήµα συναρτήσει του λόγου του αµέσως προηγούµενου βήµατος.
Παρατηρούµε πως αν η µεταβολή των ελεγχόµενων τάσεων, ∆V=V-Vo, δεν
ξεπεράσει τα επιτρεπόµενα όρια ± d, τότε τα ΣΑΤΦ δεν ενεργοποιούνται αφού η
συνάρτηση f(∆V) είναι σε αυτήν την περίπτωση µηδενική.
Αν θεωρήσουµε ότι το βήµα αλλαγής των λόγων µετασχηµατισµού, rstep ,
είναι ίδιο και για τα δύο ΣΑΤΦ και µάλιστα πολύ µικρό, τότε µπορούµε να
προσεγγίσουµε τη διαφορά των τάσεων στους ελεγχόµενους ζυγούς του συστήµατος
που µελετάµε (τάσεις Vh και Vm ), για το (k+1)-οστό βήµα µε το εξής σύστηµα
διακριτού χρόνου :
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 ∆V h(k + 1)   ∆V h(k )   A11
∆V (k + 1) − ∆V (k ) =  A
 m
  m   21

A12   f (∆V h) 
 f (∆V h) 
⋅
⋅ rstep = A ⋅ 

 ⋅ rstep (6.3)

A22   f (∆V m)
 f (∆V m)

όπου ο πίνακας Α είναι ο πίνακας ευαισθησιών που είχε οριστεί στο κεφάλαιο 3 από
τις σχέσεις (3.43) έως (3.46).
Από τη σχέση (6.3) βλέπουµε ότι η απόκλιση των τάσεων Vh (υψηλή τάση)
και Vm (µέση τάση) στο (k+1)-οστό βήµα δίνεται ως συνάρτηση των τάσεων του
αµέσως προηγούµενου βήµατος.

6.2 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ
Αντικείµενο µελέτης αποτελεί η εύρεση συνθηκών για τις οποίες οι
ελεγχόµενες τάσεις θα επανέλθουν στις ονοµαστικές τιµές τους έπειτα από µια
διαταραχή, ή ακριβώς το αντίθετο δηλαδή η εύρεση συνθηκών για τις οποίες θα
παρατηρηθεί αστάθεια. Για το λόγο αυτό ορίζεται ένα σύνολο Va, το οποίο
περιλαµβάνει τις συνθήκες ισορροπίας. Πιο συγκεκριµένα το σύνολο αυτό είναι το
εξής :
Va = {∆Vi : ∆Vi ≤ d , i = h, m}

Σύµφωνα µε τα παραπάνω αν όλο το σύνολο των ελεγχόµενων τάσεων
ανήκει στο σύνολο Va, τότε και τα δύο ΣΑΤΦ είναι σε ισορροπία, ενώ αν
τουλάχιστον µία διαφορά τάσης δεν ανήκει στο Va, τότε τουλάχιστον το ένα ΣΑΤΦ
λειτουργεί.
Εξετάζοντας τις εξισώσεις διακριτού χρόνου (6.3) και λαµβάνοντας υπ’όψιν
ότι οι τιµές του f (∆Vi ) είναι αποκλειστικά 1 ή 0 ή -1, παρατηρούµε ότι αν τα
διαγώνια στοιχεία του πίνακα ευαισθησιών Α είναι αρνητικά και ισχύουν οι εξής
ανισότητες:
A11 + A12 ≤ 0

και

A22 + A21 ≤ 0

δηλαδή τα στοιχεία της διαγωνίου κυριαρχούν επί των µη διαγώνιων στοιχείων, τότε
όποια και να είναι η αρχική κατάσταση του συστήµατος, η απόκλιση των τάσεων
κατά απόλυτη τιµή θα µικρύνει. Εποµένως οι ελεγχόµενες τάσεις θα συγκλίνουν
τελικά στο σύνολο Va [9].
Τα προηγούµενα γίνονται πιο σαφή στη συνέχεια όπου εξετάζεται η εξίσωση
(6.3) για διάφορες αρχικές συνθήκες.
Έστω ότι στο k-οστό βήµα υπάρχει απόκλιση της υψηλής τάσης Vh από την
επιθυµητή και ότι η απόκλιση αυτή είναι θετική, δηλαδή ισχύει ότι ∆Vh (k ) > d .
Στην περίπτωση αυτή η συνάρτηση ελέγχου του πρώτου ΣΑΤΦ θα έχει τιµή 1,
δηλαδή f (∆Vh ) = 1 . Για να έχουµε σύγκλιση της τάσης Vh στο σύνολο Va θα πρέπει

111

∆ΙΑΚΡΙΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

στο επόµενο βήµα, η απόκλιση της τάσης να µειωθεί, δηλαδή θα πρέπει να ισχύει
ότι:
∆Vh (k + 1) − ∆Vh (k ) < 0

(6.4)

Από τη σχέση (6.3) παίρνουµε ότι :

∆Vh (k + 1) − ∆Vh (k ) = ( A11 ⋅ f (∆Vh ) + A12 ⋅ f (∆Vm )) ⋅ rstep

(6.5)

Η σχέση (6.5) στην περίπτωση που η µέση τάση βρίσκεται µέσα στα
επιτρεπτά όρια, δηλαδή f (∆Vm ) = 0 , µπορεί να έχει αρνητικό το δεύτερο µέλος
της, εφ’όσον το rstep είναι πάντα θετικό, µόνο αν το στοιχείο του πίνακα
ευαισθησιών Α11 είναι αρνητικό. Εποµένως για να ισχύει η ανισότητα (6.4) σε
οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεται το ΣΑΤΦ ΥΤ/ΜΤ θα πρέπει το Α11 να
είναι αρνητικό. Στη συνέχεια, αν η τάση Vm είναι µεγαλύτερη από την επιθυµητή
και άρα ισχύει ότι f (∆Vm ) = 1, για να είναι αρνητικό το δεύτερο µέλος της (6.5) θα
πρέπει να ισχύει ότι:
A11 + A12 ≤ 0

(6.6)

Ακόµη στην περίπτωση που η τάση Vm είναι µικρότερη από την επιθυµητή
και άρα ισχύει ότι f (∆Vm ) = −1 , για να είναι αρνητικό το δεύτερο µέλος της (6.5)
θα πρέπει να ισχύει ότι :
A11 − A12 ≤ 0

(6.7)

Για να ισχύουν και οι δύο ανισότητες (6.6) και (6.7) ταυτόχρονα όταν το Α11
είναι αρνητικό, αρκεί το Α11 κατά απόλυτη τιµή να είναι µεγαλύτερο από το Α12,
δηλαδή να ισχύει η ανισότητα:
A11 + A12 ≤ 0

(6.8)

Έστω τώρα ότι στο k-οστό βήµα υπάρχει απόκλιση της υψηλής τάσης Vh
από την επιθυµητή και ότι η απόκλιση αυτή είναι αρνητική, δηλαδή ισχύει ότι
∆Vh (k ) < −d . Στην περίπτωση αυτή η συνάρτηση ελέγχου του πρώτου ΣΑΤΦ θα
έχει τιµή -1, δηλαδή f (∆Vh ) = −1 . Για να έχουµε σύγκλιση της τάσης Vh στο
σύνολο Va θα πρέπει στο επόµενο βήµα η απόκλιση της τάσης να αυξηθεί (ή
διαφορετικά να µειωθεί κατά µέτρο), δηλαδή θα πρέπει να ισχύει ότι:
∆Vh (k + 1) − ∆Vh (k ) > 0

(6.9)

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία µε αυτήν της προηγούµενης περίπτωσης
καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι για να ισχύει η ανισότητα (6.9) πρέπει το το Α11
να είναι αρνητικό και κατά απόλυτη τιµή να είναι µεγαλύτερο από το Α12. ∆ηλαδή
και σ’ αυτήν την περίπτωση ισχύουν οι ίδιες συνθήκες σύγκλισης.
Με τον ίδιο τρόπο εξετάζουµε και την απόκλιση της µέσης τάσης Vm και
καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι υπάρχει σύγκλιση όταν το στοιχείο του πίνακα
ευαισθησιών Α22 είναι αρνητικό και κατά απόλυτη τιµή να είναι µεγαλύτερο από το
Α21, δηλαδή όταν :
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A22 + A21 ≤ 0

(6.10)

Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι για ένα σύστηµα που εκφράζεται από
εξισώσεις διακριτού χρόνου, ικανή συνθήκη ευστάθειας είναι τα διαγώνια στοιχεία
του πίνακα κατάστασης να είναι αρνητικά, ενώ κατά απόλυτη πρέπει να είναι
µεγαλύτερα από το άθροισµα των απόλυτων τιµών όλων των στοιχείων της γραµµής
στην οποίας ανήκουν. ∆ηλαδή θα πρέπει να ισχύει η επόµενη σχέση για όλες τις
γραµµές του πίνακα κατάστασης Α(n×n):
n

Aii + ∑ Aij < 0
j =1

(6.11)

j ≠1

η οποία στο συγκεκριµένο σύστηµα που µελετάµε (σχέση (6.3)), µετατρέπεται στις
(6.8) και (6.10).[9]
Θεώρηµα Gershgorin
Το θεώρηµα του Gershgorin είναι ιδιαίτερα χρήσιµο γιατί προσφέρει όρια
στην εµβέλεια των ιδιοτιµών του πίνακα κατάστασης S, στα συστήµατα που
εκφράζονται µε εξισώσεις συνεχούς χρόνου [8].
Πιο συγκεκριµένα γνωρίζουµε ότι για το δεξί ιδιοδιάνυσµα, u, που
αντιστοιχεί στην ιδιοτιµή λ του πίνακα S, ισχύει η επόµενη εξίσωση :
S ⋅u = λ ⋅u
(6.12)
Αν κανονικοποιήσουµε το ιδιοδιάνυσµα u ώστε το µεγαλύτερο κατά απόλυτη
τιµή στοιχείο του, έστω το ui, να είναι ίσο µε τη µονάδα, τότε αναλύοντας την
διανυσµατική εξίσωση (6.12) στην γραµµή i , προκύπτει ότι:
n

∑ sij ⋅ u j = λ ⋅ u i

(6.13)

j =1

ή αφαιρώντας από το άθροισµα τον όρο που αντιστοιχεί στο διαγώνιο στοιχείο sii η
εξίσωση (6.13) γίνεται :
n

∑ sij ⋅ u j + s ii ⋅u i = λ ⋅ u i
j =1
j ≠i

δηλαδή

n

(λ − sii ) ⋅ u i = ∑ sij ⋅ u j
j =1

(6.14)

j ≠i

και εφ’όσον στο κανονικοποιηµένο ιδιοδιάνυσµα ισχύει ότι u j ≤ 1 ∀j συνεπάγεται
ότι :
n

λ − sii ≤ ∑ sij
j =1
j ≠i

(6.15)

Η ανισότητα (6.15) δείχνει ότι η ιδιοτιµή λ πρέπει να βρίσκεται µέσα στο
δίσκο που ορίζεται από έναν κύκλο µε κέντρο το σηµείο (sii ,0) και ακτίνα το
άθροισµα των απόλυτων τιµών των υπόλοιπων στοιχείων της i γραµµής του πίνακα
κατάστασης S. Εποµένως µια ικανή συνθήκη ώστε όλες οι ιδιοτιµές του πίνακα
κατάστασης να έχουν αρνητικά πραγµατικά µέρη είναι το κέντρο του παραπάνω
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δίσκου να βρίσκεται στον αρνητικό ηµιάξονα και η ακτίνα του να µην υπερβαίνει
την απόλυτη τιµή του sii. ∆ηλαδή να ισχύουν οι σχέσεις:
n

s ii + ∑ sij < 0

(6.16)

s ii < 0

(6.17)

j =1
j ≠1

και

Τα παραπάνω µπορούν να προκύψουν και για τις στήλες του πίνακα
κατάστασης αν χρησιµοποιούσαµε το αριστερό ιδιοδιάνυσµα.
Επειδή γενικά δεν γνωρίζουµε ποιο είναι το κατά απόλυτη τιµή µέγιστο
στοιχείο του ιδιοδιανύσµατος, µια ικανή συνθήκη ώστε όλες οι ιδιοτιµές να έχουν
αρνητικό πραγµατικό µέρος θα ήταν να ισχύουν οι ανισότητες (6.16) και (6.17) για
όλα τα διαγώνια στοιχεία του πίνακα. ∆ηλαδή για να έχουν όλες οι ιδιοτιµές
αρνητικό πραγµατικό µέρος αρκεί η τοµή των δίσκων της µορφής (6.16) είτε για τις
γραµµές είτε για τις στήλες του πίνακα για όλα τα διαγώνια στοιχεία να βρίσκεται
στο αριστερό µιγαδικό επίπεδο.
Στο γραµµικοποιηµένο σύστηµα που µελετάµε, εφαρµόζουµε το θεώρηµα
του Gershgorin για τις γραµµές του πίνακα κατάστασης S που δίνεται από τη σχέση
(3.40α), οπότε προκύπτει ότι για να έχουν όλες οι ιδιοτιµές αρνητικό πραγµατικό
µέρος θα πρέπει να ισχύουν οι επόµενες ανισότητες :
T1−1 ⋅ ( A11 + A12 ) ≤ 0
(6.18)
και

T2−1 ⋅ ( A22 + A21 ) ≤ 0

(6.19)

Παρατηρώντας τις σχέσεις (6.18) και (6.19), οι οποίες είναι ικανές συνθήκες
ευστάθειας για το συνεχές σύστηµα, αξίζει να σηµειώσουµε πως όποιες και αν είναι
οι τιµές των χρονικών σταθερών Τ1 και Τ2, οι παραπάνω ανισότητες είναι
ταυτόσηµες µε τις (6.8) και (6.10) που αποτελούν επίσης ικανές συνθήκες
ευστάθειας αλλά για το διακριτό σύστηµα.
Βέβαια, επειδή το θεώρηµα του Gershgorin µπορεί να εφαρµοστεί και στις
στήλες του πίνακα κατάστασης, θα προέκυπτε ότι για το συνεχές σύστηµα µπορούµε
να εξασφαλίσουµε ευστάθεια ακόµη και όταν ισχύει ότι:
(6.20)
T1−1 ⋅ A11 + T2−1 A21 ≤ 0
T2−1 ⋅ A22 + T1−1 A12 ≤ 0

(6.21)

Οι ανισότητες (6.20) και (6.21) στην ειδική περίπτωση που ισχύει ότι οι
χρονικές σταθερές των ΣΑΤΦ είναι ίσες, µπορούν να µετατραπούν στις:
A11 + A21 ≤ 0
(6.22)
A22 + A12 ≤ 0

(6.23)

Η ανισότητα (6.22) ισχύει πάντα ως ισότητα όταν οι τάσεις αναφοράς είναι
ίσες, σύµφωνα µε την παρ, §3.3.3, ενώ η δεύτερη ανισότητα (6.23) λαµβάνοντας υπ’
όψιν ότι το στοιχείο Α12 είναι θετικό για όλες τις τιµές της αγωγιµότητας (όταν οι
παράµετροι του συστήµατος δίνονται από τον Πίνακα 3.1) µετατρέπεται στην:
A22 + A12 ≤ 0
(6.24)
η οποία ισχύει για τιµές αγωγιµότητες µέχρι την εξίσωση των απόλυτων τιµών των
στοιχείων Α12 και Α22, δηλαδή όταν ισχύει ότι A22 = A12 , η οποία όπως αποδείχτηκε
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στην παρ. §5.3.2 απoτελεί τη συνθήκη στην οποία οι κλίσεις των καµπυλών
ισορροπίας γίνονται ίσες και αντίθετες.
Από τα παραπάνω εξάγεται το συµπέρασµα ότι για το συνεχές σύστηµα
σύµφωνα µε το θεώρηµα του Gershgorin όταν ισχύουν οι σχέσεις (6.18) και (6.19)
για τις γραµµές ή οι σχέσεις (6.22) και (6.23) για τις στήλες του πίνακα κατάστασης
τότε οι ιδιοτιµές του συστήµατος είναι αρνητικές και άρα το σύστηµα ευσταθές. Η
παραπάνω συνθήκη είναι ικανή και όχι αναγκαία συνθήκη ευστάθειας για το συνεχές
σύστηµα.

6.3 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
Για την καλύτερη κατανόηση της συµπεριφοράς των διακριτών συστηµάτων,
παρουσιάζονται στη συνέχεια διάφορες προσοµοιώσεις των κινήσεων που θα
εκτελέσουν τα ΣΑΤΦ όταν χρησιµοποιούµε το διακριτό µοντέλο (6.3). Στα
συγκεκριµένα σχήµατα που έχουν κατασκευαστεί θεωρούµε ότι βρισκόµαστε στην
ακραία περίπτωση που κάθε φορά λειτουργεί µόνο το ένα από τα δύο ΣΑΤΦ,
δηλαδή πως κάθε ΣΑΤΦ κάνει όσα βήµατα χρειάζεται ώστε να φτάσει σε ισορροπία,
πριν το άλλο ΣΑΤΦ αρχίσει να λειτουργεί. Επίσης θεωρούµε ότι το επιτρεπόµενο
όριο ανοχής της τάσης, ±d, τείνει στο µηδέν. Πιο συγκεκριµένα παρουσιάζεται η
συµπεριφορά των ΣΑΤΦ, όταν έχουµε αρχικές συνθήκες πάνω σε µία καµπύλη
ισορροπίας και όταν λειτουργεί κάθε φορά µόνο το ένα ΣΑΤΦ, οπότε έχουµε
αποκλειστικά µόνο οριζόντια ή κατακόρυφη κίνηση στο χώρο των καταστάσεων.
Αναλυτικότερα στο Σχήµα 6.3.1 φαίνονται οι κινήσεις του συστήµατος των
ΣΑΤΦ της σχέσης (6.3) για αγωγιµότητα φορτίου G=1.5 αµ, µε έντονες συνεχείς
γραµµές. Και στις δύο περιπτώσεις (γραµµικοποιηµένο(a) και µη γραµµικό(b)) τα
συστήµατα ξεκινούν από την καµπύλη ισορροπίας του δεύτερου ΣΑΤΦ µε
αποτέλεσµα να ενεργοποιηθεί µόνο το πρώτο ΣΑΤΦ και το σύστηµα να κινηθεί
οριζόντια προς την αύξηση του r1. Όταν το σύστηµα συναντήσει την καµπύλη
ισορροπίας του πρώτου ΣΑΤΦ θα απενεργοποιηθεί το πρώτο ΣΑΤΦ και θα
λειτουργήσει το δεύτερο. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί έτσι ώστε τελικά το
σύστηµα να συγκλίνει στο ευσταθές σηµείο ισορροπίας S εκτελώντας ταλαντώσεις
µειούµενου πλάτους.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι για οποιαδήποτε τιµή των χρονικών σταθερών των
δύο διακριτών ΣΑΤΦ, η τροχιά στο επίπεδο των καταστάσεων θα βρίσκεται
εσωτερικά της συνεχούς τροχιάς του Σχήµατος 6.3.1. Για να γίνει αυτή η
παρατήρηση πιο κατανοητή στο Σχήµα 6.3.1 έχει κατασκευαστεί µια άλλη τροχιά
του συστήµατος των δύο ΣΑΤΦ για µια λιγότερο ακραία περίπτωση. Πιο
συγκεκριµένα η διακεκοµµένη αυτή τροχιά κατασκευάστηκε θεωρώντας ότι η
χρονική καθυστέρηση κάθε ΣΑΤΦ είναι ίση µε τρεις περιόδους λειτουργίας των
ΣΑΤΦ, και ότι κάθε ΣΑΤΦ ενεργοποιείται αφού το προηγούµενο ΣΑΤΦ εκτελέσει
ακριβώς ένα βήµα. Παρατηρούµε από το Σχήµα 6.3.1 ότι η διακεκοµµένη τροχιά
συγκλίνει γρηγορότερα και βρίσκεται πάντα στο εσωτερικό της συνεχούς τροχιάς, η
οποία αποτελεί την πιο ακραία περίπτωση. Εποµένως µπορούµε να υποθέσουµε ότι
για οποιονδήποτε συνδυασµό χρονικών σταθερών το σύστηµα ισορροπεί.
Ακόµη, παρατηρούµε πως το σύστηµα για αυτή την τιµή αγωγιµότητας
συγκλίνει γιατί οι κλίσεις των καµπυλών ισορροπίας σε αυτήν την περίπτωση είναι
ετερόσηµες και µάλιστα κατά απόλυτη τιµή η αρνητική κλίση είναι µικρότερη.
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Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι ακόµα και στην ακραία περίπτωση το σύστηµα
των δύο ΣΑΤΦ έχοντας αγωγιµότητα στη περιοχή τιµών 0<G<1.66413297 αµ, για
τις τιµές του Πίνακα 3.1, είναι πάντα ευσταθές.
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Σχήµα 6.3.1 : Σύγκλιση του ∆ιακριτού Συστήµατος

Στο Σχήµα 6.3.2 φαίνονται οι κινήσεις του συστήµατος των ΣΑΤΦ της
σχέσης (6.3) για αγωγιµότητα φορτίου G=1.66413297 αµ, στην οποία οι κλίσεις των
καµπυλών ισορροπίας γίνονται ίσες και αντίθετες. Ας θεωρήσουµε ότι και στις δύο
περιπτώσεις (γραµµικοποιηµένο(a) και µη γραµµικό(b)) τα συστήµατα ξεκινούν από
την καµπύλη ισορροπίας του δεύτερου ΣΑΤΦ (σηµείο Α). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα
να ενεργοποιηθεί µόνο το πρώτο ΣΑΤΦ και το σύστηµα να κινηθεί οριζόντια προς
την αύξηση του r1. Όταν το σύστηµα συναντήσει την καµπύλη ισορροπίας του
πρώτου ΣΑΤΦ θα απενεργοποιηθεί το πρώτο ΣΑΤΦ και θα λειτουργήσει το δεύτερο.
Η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί, αλλά σε αντίθεση µε την προηγούµενη
περίπτωση µετά από τέσσερα βήµατα το σύστηµα θα επανέλθει στο σηµείο Α.
Εποµένως παρατηρούµε ότι σε αυτήν την περίπτωση που οι κλίσεις των
εξισώσεων ισορροπίας είναι ίσες και αντίθετες, το σύστηµα εγκλωβίζεται σε έναν
οριακό κύκλο, δηλαδή διαγράφει µια περιοδική τροχιά που δεν του επιτρέπει να
συγκλίνει στο ευσταθές σηµείο ισορροπίας, S. Επειδή αυτή η περίπτωση αυτή είναι
ακραία, θα ισχύει γενικά ότι το σύστηµα όταν η αγωγιµότητα φορτίου είναι ίση µε
G=1.66413297 αµ θα συγκλίνει.
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Σχήµα 6.3.2 : Οριακός Κύκλος στο ∆ιακριτό Σύστηµα

Στο Σχήµα 6.3.3 φαίνονται οι κινήσεις του συστήµατος των ΣΑΤΦ της
σχέσης (6.3) για αγωγιµότητα φορτίου G=2 αµ, στην οποία οι κλίσεις των καµπυλών
ισορροπίας είναι ετερόσηµες αλλά κατά απόλυτη τιµή η αρνητική κλίση του
δεύτερου ΣΑΤΦ είναι µεγαλύτερη. Ας θεωρήσουµε ότι και στις δύο περιπτώσεις
(γραµµικοποιηµένο(a) και µη γραµµικό(b)) τα συστήµατα ξεκινούν από την
καµπύλη ισορροπίας του δεύτερου ΣΑΤΦ, από ένα σηµείο (Α) που βρίσκεται πολύ
κοντά στο σηµείο ισορροπίας S. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να ενεργοποιηθεί µόνο το
πρώτο ΣΑΤΦ και το σύστηµα να κινηθεί οριζόντια προς την αύξηση του r1. Όταν το
σύστηµα συναντήσει την καµπύλη ισορροπίας του πρώτου ΣΑΤΦ θα
απενεργοποιηθεί το πρώτο ΣΑΤΦ και θα λειτουργήσει το δεύτερο. Η διαδικασία
αυτή θα ακολουθηθεί, αλλά σε αυτήν την περίπτωση το σύστηµα µετά από τέσσερα
βήµατα όταν συναντήσει για δεύτερη φορά την καµπύλη ισορροπίας του δεύτερου
ΣΑΤΦ θα την κόψει σε σηµείο µακρύτερα από το ευσταθές σηµείο ισορροπίας σε
σχέση µε το σηµείο Α. Εποµένως το σύστηµα εκτελώντας ταλαντώσεις συνεχώς
αυξανόµενου πλάτους τελικά θα καταρρεύσει όπως δείχνει το βέλος του Σχήµατος
6.3.3.
Φυσικά για ένα δεδοµένο συνδυασµό των χρονικών σταθερών των δύο
συστηµάτων θα µπορούσε η τροχιά του συστήµατος να είναι ευσταθής ή σε
χειρότερη περίπτωση να κάνει οριακό κύκλο.
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Σχήµα 6.3.3 : Αστάθεια µε Ταλαντώσεις στο ∆ιακριτό Σύστηµα

Στο Σχήµα 6.3.4 φαίνονται οι κινήσεις του συστήµατος των ΣΑΤΦ της
σχέσης (6.3) για ακόµα µεγαλύτερη αγωγιµότητα φορτίου G=2.537 αµ, για την
οποία η κλίση της καµπύλης ισορροπίας του δεύτερου ΣΑΤΦ γίνεται κατακόρυφη.
Όπως φαίνεται στο Σχήµα 6.3.4 θεωρούµε ότι και στις δύο περιπτώσεις
(γραµµικοποηµένο(a) και µη γραµµικό(b)) τα συστήµατα ξεκινούν από την
καµπύλη ισορροπίας του δεύτερου ΣΑΤΦ, από ένα σηµείο (Α). Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα να ενεργοποιηθεί µόνο το πρώτο ΣΑΤΦ και το σύστηµα να κινηθεί
οριζόντια προς την αύξηση του r1. Όταν το σύστηµα συναντήσει την καµπύλη
ισορροπίας του πρώτου ΣΑΤΦ θα απενεργοποιηθεί το πρώτο ΣΑΤΦ ώστε να αρχίσει
να λειτουργεί το δεύτερο. Όµως το σύστηµα κινούµενο τώρα κατακόρυφα δεν θα
συναντήσει την καµπύλη ισορροπίας του δεύτερου ΣΑΤΦ µε αποτέλεσµα να
συνεχίσει να µειώνει το λόγο µετασχηµατισµού του δεύτερου ΣΑΤΦ, r2, και άρα την
τάση ώστε όταν η τάση φτάσει σε απαράδεκτα όρια το σύστηµα να καταρρεύσει.
Εποµένως στην ακραία αυτήν περίπτωση για αγωγιµότητα G=2.537 αµ, το σύστηµα
εµφανίζει µονότονη αστάθεια. Το ίδιο ισχύει και για µεγαλύτερες τιµές
αγωγιµότητας φορτίου.
Η αστάθεια στην περίπτωση αυτή οφείλεται στο µηδενισµό του στοιχείου Α22
του πίνακα ευαισθησιών, µε αποτέλεσµα η κίνηση του δεύτερου ΣΑΤΦ να γίνεται
ασταθής.
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Σχήµα 6.3.4 : Κατάρρευση στο ∆ιακριτό Σύστηµα
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Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µελετήσαµε την ευστάθεια ενός
Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας το οποίο περιλαµβάνει δύο µετασχηµατιστές
συνδεδεµένους εν σειρά και εξοπλισµένους µε Συστήµατα Αλλαγής Τάσης υπό
Φορτίο (ΣΑΤΦ), οι οποίοι τροφοδοτούν φορτίο αγωγιµότητας G. Συνοπτικά, η
µεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η παρακάτω:
1. Αναλυτική έκφραση των µεταβλητών του συστήµατος:
 Υπολογίστηκαν τα δύο σηµεία ισορροπίας του συστήµατος, και αποδείχτηκε ότι
το ένα είναι σαγµατικό σηµείο ισορροπίας (U) ενώ το άλλο είναι ασυµπτωτικά
ευσταθές (S) για τις περισσότερες τιµές των παραµέτρων του συστήµατος που
είναι η αγωγιµότητα φορτίου, G, και ο λόγος των χρονικών σταθερών, γ.
 Γραµµικοποιήθηκε το σύστηµα που εξετάζουµε και ορίστηκαν τόσο ο πίνακας
κατάστασης, S, όσο και ο πίνακας ευαισθησιών, Α, του οποίου τα στοιχεία
εκφράζουν την ευαισθησία των ελεγχόµενων από τα ΣΑΤΦ τάσεων ως προς τις
µεταβολές των λόγων µετασχηµατισµού.
 Αναλύθηκε η επίδραση της ορίζουσας και του ίχνους του πίνακα κατάστασης
στην ευστάθεια του συστήµατος
2. Εξαγωγή σχέσεων και συνθηκών που αφορούν:
 Το σηµείο εµφάνισης διακλάδωσης σαγµατικού κόµβου (όρια µέγιστης
µεταφερόµενης ισχύος του συστήµατος).
 Την ύπαρξη τιµών των παραµέτρων του συστήµατος, G και γ, ώστε να είναι
δυνατή η εµφάνιση διακλάδωσης Hopf, ασταθούς οριακού κύκλου και
διακλάδωσης οµοκλινούς βρόχου.
3. Μελέτη της περιοχής έλξης του ασυµπτωτικά ευσταθούς σηµείου ισορροπίας, S,
για τις διάφορες τιµές των παραµέτρων, G και γ.
4. Κατασκευή των διαγραµµάτων καµπυλών ισορροπίας για το µη γραµµικό
σύστηµα:
 Εξήγηση των κινήσεων του συστήµατος των δύο ΣΑΤΦ στις πέντε περιοχές που
εµφανίζονται στα διαγράµµατα καµπυλών ισορροπίας.
 Μελέτη των αργών και γρήγορων δυναµικών του συστήµατος όταν το ένα από
τα δύο ΣΑΤΦ είναι πολύ πιο γρήγορο σε σχέση µε το άλλο.
 Μελέτη της σχετικής µεταβολής των κλίσεων των καµπυλών ισορροπίας µε την
αγωγιµότητα, G.
 Ανάλυση της συµπεριφοράς του συστήµατος µε τη βοήθεια των καµπυλών
ισορροπίας.
5. Περιγραφή του διακριτού µοντέλου των ΣΑΤΦ:
 Ορισµός των εξισώσεων διακριτού χρόνου που εκφράζουν τη µεταβολή των
ελεγχόµενων τάσεων για το σύστηµα που µελετάµε.
 Ανάλυση των συνθηκών ευστάθειας στο διακριτό σύστηµα.
 Προσοµοίωση της συµπεριφοράς του διακριτού συστήµατος.
Από την εξέταση των ιδιοτήτων του γραµµικοποιηµένου συστήµατος
προέκυψε ότι η τιµή της αγωγιµότητας στην οποία µηδενίζεται η ορίζουσα του
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πίνακα κατάστασης ( G*) συµπίπτει µε το µακροπρόθεσµο όριο µεταφοράς ισχύος
όταν µεταβάλλεται µόνο ο λόγος µετασχηµατισµού του ΣΑΤΦ ΥΥΤ/ΥΤ. Ακόµη το
όριο των τιµών της αγωγιµότητας για τις οποίες µπορεί να µηδενιστεί το ίχνος του
πίνακα κατάστασης, το οποίο αποτελεί και το όριο ευσταθούς συµπεριφοράς (Gcr),
συµπίπτει µε το µακροπρόθεσµο όριο µεταφοράς ισχύος όταν µεταβάλλεται µόνο ο
λόγος µετασχηµατισµού του ΣΑΤΦ ΥΤ/ΜΤ. Επειδή ισχύει ότι το Gcr είναι
µικρότερο από το G* προκύπτει ότι το ΣΑΤΦ διανοµής (ΥΤ/ΜΤ) φτάνει πρώτο στο
όριο µέγιστης µεταφερόµενης ισχύος, και άρα ευστάθειας, όταν λειτουργεί µόνο του.
Για µεγαλύτερες τιµές αγωγιµότητας από το Gcr η ευστάθεια του συστήµατος
εξαρτάται από τη σχετική ταχύτητα των δύο ΣΑΤΦ και σε αυτήν την περίπτωση το
όριο ευστάθειας είναι η διακλάδωση Hopf, η οποία είναι υποκρίσιµη. Για το ΣΑΤΦ
δικτύου (ΥΥΤ/ΥΤ) το όριο ευστάθειας είναι η διακλάδωση σαγµατικού κόµβου του
συνολικού συστήµατος, η οποία εµφανίζεται για τιµή αγωγιµότητας G*.
Σε επόµενο κεφάλαιο, µελετήθηκε η περιοχή έλξης του ασυµπτωτικά
ευσταθούς σηµείου ισορροπίας, S, µε βάση τις συνθήκες εµφάνισης διακλάδωσης
Ηοpf, οµοκλινούς βρόχου ή οριακού κύκλου.
Πιο συγκεκριµένα αποδείχτηκε ότι για τιµές αγωγιµότητας µικρότερες της Gcr
δεν υπάρχουν τιµές της παραµέτρου γ τέτοιες ώστε να είναι δυνατή η εµφάνιση
διακλάδωσης Ηοpf και άρα οµοκλινούς βρόχου ή οριακού κύκλου. Εποµένως για τις
τιµές αυτές η περιοχή έλξης είναι ανοικτή και ορίζεται από τους δύο κλάδους της
ευσταθούς πολλαπλότητας του ασταθούς σηµείου ισορροπίας U. Μάλιστα καθώς
αυξάνεται η τιµή της παραµέτρου γ η περιοχή έλξης συρρικνώνεται όλο και
περισσότερο, αλλά πάντα µένει ανοικτή. Επίσης το σηµείο ισορροπίας S για αυτές
τις τιµές αγωγιµότητας είναι ασυµπτωτικά ευσταθές για όλες τις τιµές του λόγου γ.
Όταν η αγωγιµότητα πάρει την τιµή Gcr τότε το σύστηµα οριακά µπορεί να
εµφανίσει διακλάδωση οµοκλινούς βρόχου, έστω σε µια τιµή γ OB (Gcr ) . Ακόµη
βρέθηκε ότι στην περίπτωση αυτή για πρακτικά άπειρη τιµή του λόγου γ, δηλαδή
όταν η χρονική σταθερά Τ1 τείνει στο άπειρο, το σύστηµα έχει δύο µηδενικές
ιδιοτιµές, λόγω του µηδενισµού του στοιχείου Α22 του πίνακα ευαισθησιών, οπότε
παρουσιάζει διακλάδωση δίπλωσης. Για τιµές της παραµέτρου γ µεγαλύτερες της
γ OB (Gcr ) , η περιοχή έλξης του σηµείου ισορροπίας S οριοθετείται από έναν ασταθή
οριακό κύκλο, ο οποίος συρρικνώνεται καθώς αυξάνεται το γ.
Για τιµές αγωγιµότητας µεγαλύτερες από το Gcr υπάρχουν τιµές της
παραµέτρου γ στις οποίες εµφανίζεται οµοκλινής βρόχος, γ OB (G ) , και διακλάδωση

Hopf, γ H (G ) . Για τις ενδιάµεσες τιµές του λόγου γ, στο σύστηµα εµφανίζεται
ασταθής οριακός κύκλος, ο οποίος δηµιουργείται από το σπάσιµο του οµοκλινούς
βρόχου για τιµή λίγο µεγαλύτερη του γ OB (G ) . Στη συνέχεια ο οριακός κύκλος
συρρικνώνεται έως ότου εξαφανιστεί στην τιµή γ H (G ) , λόγω της συγχώνευσης του
µε το σηµείο ισορροπίας S. Η περιοχή έλξης του S οριοθετείται για τιµές του λόγου γ
µεταξύ γ OB (G ) <γ< γ H (G ) από τον ασταθή οριακό κύκλο και το σηµείο
ισορροπίας S είναι ασταθές για τιµές µεγαλύτερες από το γ H (G ) .
Όταν η αγωγιµότητα πάρει την τιµή G* τότε το σύστηµα εµφανίζει
διακλάδωση σαγµατικού κόµβου, οπότε τα δύο σηµεία ισορροπίας, U και S,
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ταυτίζονται και µπορούν να προσεγγιστούν µόνο µέσω της ευσταθούς
πολλαπλότητας τους. Για µεγαλύτερες τιµές της αγωγιµότητας το σύστηµα
καταρρέει καθώς δεν έχει πια σηµεία ισορροπίας.
Στη συνέχεια της διπλωµατικής εργασίας, έγινε η ανάλυση του συστήµατος µε
ιδιάζουσα διαταραχή. Αναλυτικότερα εξετάστηκε το σύστηµα στις οριακές
περιπτώσεις που µόνο το ένα από τα δύο ΣΑΤΦ λειτουργεί σε πεπερασµένο χρόνο.
Σε αυτές τις περιπτώσεις η δυναµική συµπεριφορά του συστήµατος αναλύεται σε
γρήγορες και αργές συνιστώσες. Από την ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε βρέθηκε
ότι οι αργές δυναµικές του συστήµατος εκτυλίσσονται πάνω στα κεντρικά
ιδιοδιανύσµατα των σηµείων ισορροπίας, τα οποία είναι εφαπτόµενα στις καµπύλες
ισορροπίας των γρήγορων συστηµάτων. Εποµένως, σε οριακές περιπτώσεις το
σύστηµα λειτουργώντας εκτός της καµπύλης ισορροπίας του γρήγορου ΣΑΤΦ,
κινείται µε βάση µόνο τις γρήγορες δυναµικές και άρα αποκλειστικά οριζόντια ή
κατακόρυφα στο χώρο των καταστάσεων. Αντίθετα όταν βρίσκεται πάνω στην
καµπύλη ισορροπίας του γρήγορου ΣΑΤΦ, κινείται µεταβάλλοντας µόνο την αργή
µεταβλητή, που είναι ο λόγος µετασχηµατισµού του αργού ΣΑΤΦ.
Με βάση την παραπάνω ανάλυση, διαπιστώθηκε πως το σηµείο ισορροπίας U
είναι σαγµατικό σηµείο ισορροπίας, εφ’όσον τα κεντρικά ιδιοδιανύσµατα του είναι
ευσταθή ενώ τα γρήγορα ασταθή και στις δύο οριακές περιπτώσεις. Αντίθετα για το
σηµείο ισορροπίας S παρατηρήθηκε πως στην περίπτωση που το ΣΑΤΦ ΥΤ/ΜΤ
είναι πιο γρήγορο, τότε για κάποιες τιµές της παραµέτρου G τόσο το κεντρικό όσο
και το γρήγορο ιδιοδιάνυσµα του γίνονται ασταθή. Η εξήγηση της παραπάνω
παρατήρησης δόθηκε στη συνέχεια της εργασίας µε τη βοήθεια της µελέτης των
κλίσεων των καµπυλών ισορροπίας.
Πιο συγκεκριµένα εξετάστηκε η σχετική µεταβολή των κλίσεων των
εξισώσεων ισορροπίας του γραµµικοποιηµένου συστήµατος, οι οποίες είναι
εφαπτόµενες στις καµπύλες ισορροπίας του µη γραµµικού συστήµατος. Ειδικότερα
αποδείχτηκε πως η συνθήκη εµφάνισης ταλαντώσεων συµπίπτει µε τη συνθήκη να
είναι οι δύο κλίσεις των εξισώσεων ισορροπίας ίσες και αντίθετες, κάτι που
συµβαίνει στο µηδενισµό του αθροίσµατος των στοιχείων της δεύτερης στήλης του
πίνακα ευαισθησιών Α.
Ακόµη βρέθηκε ότι η συνθήκη για εµφάνιση διακλαδώσεως Hopf άρα και
αστάθειας συµπίπτει µε την αλλαγή προσήµου της κλίσης της καµπύλης ισορροπίας
του ΣΑΤΦ ΥΤ/ΜΤ όποτε και οι δύο κλίσεις των καµπυλών ισορροπίας γίνονται
οµόσηµες. Τέλος η συνθήκη εµφάνισης διακλάδωσης σαγµατικού κόµβου είναι ίδια
µε εκείνη για τον ταυτόχρονο µηδενισµό των κλίσεων των εξισώσεων ισορροπίας.
Στη συνέχεια κατασκευάστηκαν οι καµπύλες ισορροπίας του µη γραµµικού
συστήµατος για διάφορες τιµές της παραµέτρου G και µε τη βοήθεια των κλίσεων
τους εξηγήθηκε η συµπεριφορά του συστήµατος. Πιο συγκεκριµένα βρέθηκε ότι
όταν οι κλίσεις των καµπυλών ισορροπίας έχουν αντίθετο πρόσηµο τότε η ύπαρξη
ενός γρήγορου ΣΑΤΦ στην πλευρά του φορτίου (ΥΤ/ΜΤ) δεν επηρεάζει την
ευστάθεια του συστήµατος. Αντίθετα όταν οι κλίσεις γίνουν οµόσηµες τότε υπάρχει
πιθανότητα αστάθειας στο σύστηµα ειδικά όσο αυξάνει ο λόγος γ των χρονικών
σταθερών, δηλαδή όσο πιο γρήγορο γίνεται το ΣΑΤΦ στην πλευρά του φορτίου σε
σχέση µε το ΣΑΤΦ δικτύου (ΥΥΤ/ΥΤ).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Στο τελευταίο κεφάλαιο χρησιµοποιήθηκε το διακριτό µοντέλο ΣΑΤΦ.
Αναλυτικότερα, ορίστηκαν οι εξισώσεις που το εκφράζουν και αναλύθηκε η
ευστάθεια του µελετώντας τη συµπεριφορά του για διάφορες αρχικές συνθήκες. Τα
αποτελέσµατα που προέκυψαν συγκρίθηκαν µε αυτά του θεωρήµατος Gershgorin,
που δίνει όρια στις ιδιοτιµές του συνεχούς συστήµατος. Από τη σύγκριση αυτή
προέκυψε ότι οι ικανές συνθήκες ευστάθειας για το διακριτό σύστηµα συµπίπτουν
µε τις ικανές συνθήκες ευστάθειας στο συνεχές, όπως αυτές προκύπτουν από το
θεώρηµα Gershgorin. Τέλος µε προσοµοίωση εξηγήθηκε η συµπεριφορά των δύο
ΣΑΤΦ τα οποία παριστάνονται µε το διακριτό µοντέλο, στο οποίο θεωρήθηκε ότι η
νεκρή ζώνη είναι σχεδόν µηδενική και ότι κάθε ΣΑΤΦ εκτελεί ακριβώς όσα βήµατα
χρειάζεται µέχρι να ισορροπήσει πριν ενεργοποιηθεί το άλλο ΣΑΤΦ. Με την
προσοµοίωση καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι το όριο µονότονης συµπεριφοράς
για το συνεχές µοντέλο ταυτίζεται µε το όριο ευσταθούς συµπεριφοράς στο διακριτό
µοντέλο αυτό, και µάλιστα στο όριο αυτό το διακριτό µοντέλο εγκλωβίζεται στην
ακραία περίπτωση σε έναν οριακό κύκλο. Για µεγαλύτερες τιµές της αγωγιµότητας
µέχρι το Gcr, που αποτελεί την ικανή συνθήκη ευσταθούς συµπεριφοράς στα συνεχή
συστήµατα, το διακριτό µοντέλο εµφανίζει ασταθή ταλαντωτική συµπεριφορά. Μετά
το Gcr, στο διακριτό µοντέλο µπορεί να έχουµε µονότονη αστάθεια. Τα παραπάνω
συµπεράσµατα εξηγήθηκαν µε τη βοήθεια των κλίσεων των καµπυλών ισορροπίας.
Επεκτείνοντας την ανάλυση της παρούσας διπλωµατικής, ανοίγονται οι
προοπτικές για εξέταση της συµπεριφοράς του συστήµατος, για πιο σύνθετα
µοντέλα. Επίσης θα µπορούσε να εξεταστεί η συµπεριφορά του συστήµατος αν
συµπεριληφθεί στην ανάλυση τα άνω και κάτω όρια των ΣΑΤΦ. Μπορούµε να
δούµε πως τα όρια αυτά, επηρεάζουν τη µη γραµµική συµπεριφορά του συστήµατος.
Επίσης, ένα θέµα που θα µπορούσε να εξεταστεί, είναι το αν είναι δυνατό να
εξαχθεί συνθήκη για τη διακλάδωση οµοκλινούς βρόχου. Όπως έχουµε αναφέρει και
στο Κεφάλαιο 5, αυτό είναι αντικείµενο µελέτης του θεωρήµατος του Melnikov
[4,5]. Η θεωρία αυτή απαιτεί ως προϋπόθεση τη µετατροπή του συστήµατος σε
Χαµιλτονιανή µορφή. Ανοιχτό µένει βέβαια το ερώτηµα, αν είναι δυνατό να έρθει σε
αυτή τη µορφή το σύστηµα των µη γραµµικών διαφορικών εξισώσεων που
εξετάσαµε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στο παράρτηµα αυτό παρατίθενται τα προγράµµατα σε MatLab που
χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα διπλωµατική εργασία ώστε να κατασκευαστούν
τα διάφορα σχήµατα που αναλύθηκαν στα κεφάλαια 3 έως 5. Πιο συγκεκριµένα τα
προγράµµατα που κατασκευάστηκαν είναι τα εξής :
●Με το επόµενο πρόγραµµα κατασκευάστηκαν τα διαγράµµατα των µεταβολών των
στοιχείων του πίνακα ευαισθησίας Α για το ευσταθές σηµείο ισορροπίας (A11, A12,,
A21 , A22 , DA) ως προς την αγωγιµότητα φορτίου G που αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο
3, όπως και των κλίσεων των εφαπτόµενων των καµπυλών ισορροπίας τα οποία
παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 5. Το πρόγραµµα βασίστηκε στις σχέσεις (3.37),
(3.38) που δίνουν τις συντεταγµένες των σηµείων ισορροπίας και στις (3.43), (3.44),
(3.45), (3.46) και (3.54) που ορίζουν τα στοιχεία όπως και την ορίζουσα του πίνακα
Α. Για την εξαγωγή των διαγραµµάτων µεταβολής των κλίσεων των καµπυλών
ισορροπίας ως προς την αγωγιµότητα χρησιµοποιήθηκε η σχέση (5.28).
clear

Ορισµός των στοιχείων του συστήµατος όπως δίνονται από τον Πίνακα 3.1
X=0.1;X1=0.2; X2=0.15; Vg=1.03607;Vm=1;Vh=1; a1=1.5;Vg=Vg*a1;X=X*a1;
G=0.000001:0.1:2.9837;

Υπολολογισµός του ευσταθούς σηµείου ισορροπίας
a=(Vm.*r2).^2+((Vm.*G.*X1).^2./r2.^2)+(Vm.*G*X2.*r2).^2+2.*Vm.^2.*G.
^2.*X1.*X2;
b=-Vg.^2+((2*Vm^2.*G.^2.*X1.*X)./r2.^2)+2.*Vm^2.*G.^2.*X.*X2;
c=(Vm.*G.*X./r2).^2; d=b.^2-4.*a.*c; r=(-b+sqrt(d))/2./a;
r1=sqrt(r); r2=Vh./(Vm.*sqrt(1+G.^2.*X2^2));

Yπολογισµος των στοιχείων του πίνακα ευαισθησίας Α
D=1+G.^2.*X2^2; B=(2.*r1.*r2.^4.*D);
A=r1.^4.*r2.^4+G.^2.*(X+r1.^2.*X1+r1.^2.*r2.^2.*X2).^2;
C=4.*r1.^3.*r2.^4+2.*G.^2.*(X+r1.^2.*X1+r1.^2.*r2.^2.*X2).*(2.*r1.*X
1+2.*r1.*r2.^2*X2);
E=r1.^2.*r2.^4.*D; dgdr1=(B.*A-E.*C)./A.^2; F=4.*r2.^3.*r1.^2.*D;
H=4.*r1.^4.*r2.^3+2.*G.^2.*(X+r1.^2.*X1+r1.^2.*r2.^2.*X2).*(2.*r1.^2
.*r2.*X2);
dgdr2=(F.*A-H.*E)./A.^2; B1=2.*r1.*r2.^2.*A;
C1=4.*r1.^3.*r2.^4+2.*G.^2.*(X+r1.^2.*X1+r1.^2.*r2.^2.*X2).*(2.*r1.*
X1+2.*r1.*r2.^2.*X2);
D1=r1.^2.*r2.^2.*C1; dhdr1=(B1-D1)./A.^2;
E1=2.*r1.^2.*r2.*(r1.^4.*r2.^4+G.^2.*(X+r1.^2.*X1+r1.^2.*r2.^2.*X2).
^2);
F1=r1.^2.*r2.^2.*(4.*r1.^4.*r2.^3+2.*G.^2.*(X+r1.^2*X1+r1.^2.*r2.^2.
*X2).*2.*r1.^2.*r2.*X2); dhdr2=(E1-F1)./A.^2;
A11=(Vg^2/2/Vh).*dgdr1; A12=(Vg^2/2/Vh).*dgdr2;
A21=(Vg^2/2/Vm).*dhdr1; A22=(Vg^2/2/Vm).*dhdr2;
Da=(A11.*A22)-(A12.*A21);

Κατασκευή των διαγραµµάτων (3.3.2), (3.3.3,), (3.3.4), (3.3.5), (3.3.6) & (3.3.7)
figure(1); plot(G,Da);
figure(2); plot(G,A11);
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figure(3);
figure(4);
figure(5);
figure(6);

plot(G,A22);
plot(G,A12);
plot(G,A21);
plot(G,A12-A22);

Μεταβολή των κλίσεων των καµπυλών ισορροπίας µε το G (σχήµατα 5.2.1&5.2.2)
α1=-(A11./A12); α2=-(A11./A22);
figure(7); plot(G,α1)
figure(8); plot(G,α2)

●Με τα προγράµµατα που ακολουθούν έγινε η κατασκευή των διαγραµµάτων του
Κεφαλαίου 4, στα οποία φαίνονται οι τροχιές του συστήµατος για διάφορες τιµές
των παραµέτρων. Πιο συγκεκριµένα το πρώτο πρόγραµµα υπολογίζει τα σηµεία
ισορροπίας του συστήµατος και επιλύει το σύστηµα των διαφορικών εξισώσεων που
εκφράζουν το σύστηµα που µελετάµε για τις διάφορες αρχικές συνθήκες και τιµές
των παραµέτρων, G, T1, T2. Οι διαφορικές εξισώσεις ορίζονται στο δεύτερο
πρόγραµµα, το οποίο εισάγεται ως συνάρτηση στο πρώτο.
1ο :
clear
global T1 T2 G

Ορισµός των στοιχείων του συστήµατος όπως δίνονται από τον Πίνακα 3.1
X = 0.1; X1 = 0.2; X2 = 0.15; Vg = 1.03607; a1=1.5; Vg=Vg*a1;X=X*a1;
T1 =--; T2 =--; GA =--;

Υπολογισµός των δύο σηµείων ισορροπίας
G=--; Vh=1; Vm=1;
a=(Vm*r2)^2+((Vm*G*X1)^2/r2^2)+(Vm*G*X2*r2)^2+2*Vm^2*G^2*X1*X2;
b=-Vg^2+((2*Vm^2*G^2*X1*X)/r2^2)+2*Vm^2*G^2*X*X2;
c=(Vm*G*X/r2)^2; d=b^2-4*a*c; r=(-b+sqrt(d))/2/a;
rb=(-b-sqrt(d))/2/a; r1b=sqrt(rb)
r1=sqrt(r); r2=(Vh/(Vm*sqrt(1+G^2*X2^2)));
plot(r1,r2,'r*',r1b,r2,'g*')
hold on

Oρισµός των αρχικών συνθηκών
t0=0; tfinal=--; r10 =--; r20 =--; plot(r10,r20,'b*');

Eπίλυση των διαφορικών εξισώσεων του συστήµατος που ορίζονται στο Πρόγραµµα 2
y0=[r10 r20];
options=odeset('AbsTol',1e-14,'RelTol',1e-10);
TSPAN=[t0,tfinal];
[t1,y1]=ode45('taps_k',TSPAN,y0,options);
r1 = y1(:,1); r2 = y1(:,2);
a = GA.^2.*(X+r1.^2.*X1+r1.^2.*r2.^2.*X2).^2;
Vh = sqrt((r1.^2.*r2.^4.*Vg^2.*(1+GA.^2.*X2^2))./(r1.^4.*r2.^4+a));
Vm = sqrt((r1.^2.*r2.^2.*Vg^2)./(r1.^4.*r2.^4+a));
plot(r1,r2,'r') xlabel('r1') ylabel('r2') hold on
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2ο:
function yprime=taps(t,y)
global T1 T2 G

Ορισµός των στοιχείων του συστήµατος όπως δίνονται από τον Πίνακα 3.1
X =0.1;X1=0.2;X2 =0.15; Vg =1.03607; a1=1.5;Vg=Vg*a1; X=X*a1;
Vh0=1; Vm0=1;
r1 = y(1); r2 = y(2);
a = G^2*(X+r1^2*X1+r1^2*r2^2*X2)^2;
Vh = sqrt((r1^2*r2^4*Vg^2*(1+G^2*X2^2))/(r1^4*r2^4+a));
Vm = sqrt((r1^2*r2^2*Vg^2)/(r1^4*r2^4+a));

Ορισµός των διαφορικών εξισώσεων (σχέσεις 3.1 &3.2)
yprime(1) = 1/T1*(Vh-Vh0);
yprime(2) = 1/T2*(Vm-Vm0);
yprime=yprime';

●Με το επόµενο πρόγραµµα κατασκευάζονται τα διαγράµµατα καµπυλών
ισορροπίας τα οποία παρατίθενται στο Κεφάλαιο 4. (σχήµατα παρ. §4.4 & σχήµα
4.1.1)
syms r1 r2

Ορισµός των στοιχείων του συστήµατος όπως δίνονται από τον Πίνακα 3.1
x=0.1;x1=0.2; x2=0.15; Vg=1.03607; Vm=1; Vh=1; a=1.5; x=x*a;Vg=Vg*a;
G=--;

Καµπύλη ισορροπίας για το πρώτο ΣΑΤΦ (Vh=1) (σχεση 4.3)
F=r1^4*(r2^4*(1+G^2*x2^2)+G^2*x1*(x1+2*x2*r2^2))+r1^2*(2*G^2*x*(x1+r
2^2*x2)-r2^4*Vg^2*(1+G^2*x2^2))+(G*x)^2;
ezplot(F,[0,2,0,2]) hold on

Καµπύλη ισορροπίας για το δεύτερο ΣΑΤΦ (Vm=1) (σχεση4.4)
H=r2^4*(r1^4*(1+G^2*x2^2))+r2^2*(2*G^2*x2*r1^2*(x+r1^2*x1)r1^2*Vg^2)+(G^2*(x+r1^2*x1)^2);
ezplot(H,[0,2,0,2])

●Με τη βοήθεια του προγράµµατος που ακολουθεί κατασκευάζονται οι γεωµετρικοί
τόποι των ιδιοτιµών του χαρακτηριστικού πολυωνύµου όπως φαίνονται στην παρ.
§4.2.2:
clear

Ορισµός των στοιχείων του συστήµατος όπως δίνονται από τον Πίνακα 3.1
X=0.1; X1=0.2;X2=0.15;Vg=1.03607;Vm=1; Vh=1; a1=1.5;Vg=Vg*a1;X=X*a1;
G=--;

Υπολογισµός των δύο σηµείων ισορροπίας
a=(Vm.*r2).^2+((Vm.*G.*X1).^2./r2.^2)+(Vm.*G*X2.*r2).^2+2.*Vm.^2.*G.
^2.*X1.*X2;
b=-Vg.^2+((2*Vm^2.*G.^2.*X1.*X)./r2.^2)+2.*Vm^2.*G.^2.*X.*X2;
c=(Vm.*G.*X./r2).^2; d=b.^2-4.*a.*c; r=(-b±sqrt(d))/2./a;
r1=sqrt(r); r2=Vh./(Vm.*sqrt(1+G.^2.*X2^2));
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Yπολογισµος των στοιχείων του πίνακα ευαισθησίας Α
D=1+G.^2.*X2^2;B=(2.*r1.*r2.^4.*D);
A=r1.^4.*r2.^4+G.^2.*(X+r1.^2.*X1+r1.^2.*r2.^2.*X2).^2;
C=4.*r1.^3.*r2.^4+2.*G.^2.*(X+r1.^2.*X1+r1.^2.*r2.^2.*X2).*(2.*r1.*X
1+2.*r1.*r2.^2*X2); E=r1.^2.*r2.^4.*D;
dgdr1=(B.*A-E.*C)./A.^2; F=4.*r2.^3.*r1.^2.*D;
H=4.*r1.^4.*r2.^3+2.*G.^2.*(X+r1.^2.*X1+r1.^2.*r2.^2.*X2).*(2.*r1.^2
.*r2.*X2);
dgdr2=(F.*A-H.*E)./A.^2; B1=2.*r1.*r2.^2.*A;
C1=4.*r1.^3.*r2.^4+2.*G.^2.*(X+r1.^2.*X1+r1.^2.*r2.^2.*X2).*(2.*r1.*
X1+2.*r1.*r2.^2.*X2); D1=r1.^2.*r2.^2.*C1; dhdr1=(B1-D1)./A.^2;
E1=2.*r1.^2.*r2.*(r1.^4.*r2.^4+G.^2.*(X+r1.^2.*X1+r1.^2.*r2.^2.*X2).
^2);
F1=r1.^2.*r2.^2.*(4.*r1.^4.*r2.^3+2.*G.^2.*(X+r1.^2*X1+r1.^2.*r2.^2.
*X2).*2.*r1.^2.*r2.*X2); dhdr2=(E1-F1)./A.^2;
A11=(Vg^2/2/Vh).*dgdr1; A12=(Vg^2/2/Vh).*dgdr2;
A21=(Vg^2/2/Vm).*dhdr1; A22=(Vg^2/2/Vm).*dhdr2;
Da=(A11.*A22)-(A12.*A21);
T2=50;

Αναπαράσταση του πραγµατικού και φανταστικού µέρους των ιδιοτιµών του χαρακτηριστικού
πολυωνύµου της σχέσης (3..) µε τη µεταβολή της χρονικής σταθεράς Τ1
for T1=0.001:0.01:15000;
clear Or trA
k=0;
trA=(A11/T1)+(A22/T2);
Or=(trA)^2-4*(Da/(T1*T2));
if Or>0
k=k+1;
rel1(k)=(trA+sqrt(Or))/2; iml1(k)=0;
rel2(k)=(trA-sqrt(Or))/2; iml2(k)=0;
plot(rel1,iml1,'g') hold on plot(rel2,iml2,'r')
else
k=k+1;
rel1(k)=trA/2; iml1(k)=sqrt(-Or)/2;
rel2(k)=trA/2; iml2(k)=-sqrt(-Or)/2;
plot(rel1,iml1,'g') hold on plot(rel2,iml2,'r')
end
end

●Με το ακόλουθο πρόγραµµα κατασκευάστηκαν οι Εξισώσεις Ισορροπίας του
Γραµµικού Συστήµατος που παρατέθηκαν στο Κεφάλαιο 5:
syms r11 r22
X=0.1;X1=0.2;X2=0.15;Vg=1.03607;Vm=1;Vh=1;a1=1.5;Vg=Vg*a1;X=X*a1;
G=--;

Υπολολογισµός του ευσταθούς σηµείου ισορροπίας
a=(Vm.*r2).^2+((Vm.*G.*X1).^2./r2.^2)+(Vm.*G*X2.*r2).^2+2.*Vm.^2.*G.
^2.*X1.*X2;
b=-Vg.^2+((2*Vm^2.*G.^2.*X1.*X)./r2.^2)+2.*Vm^2.*G.^2.*X.*X2;
c=(Vm.*G.*X./r2).^2; d=b.^2-4.*a.*c; r=(-b+sqrt(d))/2./a;
r1=sqrt(r); r2=Vh./(Vm.*sqrt(1+G.^2.*X2^2));
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Yπολογισµος των στοιχείων του πίνακα ευαισθησίας Α
D=1+G.^2.*X2^2; B=(2.*r1.*r2.^4.*D);
A=r1.^4.*r2.^4+G.^2.*(X+r1.^2.*X1+r1.^2.*r2.^2.*X2).^2;
C=4.*r1.^3.*r2.^4+2.*G.^2.*(X+r1.^2.*X1+r1.^2.*r2.^2.*X2).*(2.*r1.*X
1+2.*r1.*r2.^2*X2); E=r1.^2.*r2.^4.*D; dgdr1=(B.*A-E.*C)./A.^2;
F=4.*r2.^3.*r1.^2.*D;
H=4.*r1.^4.*r2.^3+2.*G.^2.*(X+r1.^2.*X1+r1.^2.*r2.^2.*X2).*(2.*r1.^2
.*r2.*X2); dgdr2=(F.*A-H.*E)./A.^2; B1=2.*r1.*r2.^2.*A;
C1=4.*r1.^3.*r2.^4+2.*G.^2.*(X+r1.^2.*X1+r1.^2.*r2.^2.*X2).*(2.*r1.*
X1+2.*r1.*r2.^2.*X2); D1=r1.^2.*r2.^2.*C1; dhdr1=(B1-D1)./A.^2;
E1=2.*r1.^2.*r2.*(r1.^4.*r2.^4+G.^2.*(X+r1.^2.*X1+r1.^2.*r2.^2.*X2).
^2);
F1=r1.^2.*r2.^2.*(4.*r1.^4.*r2.^3+2.*G.^2.*(X+r1.^2*X1+r1.^2.*r2.^2.
*X2).*2.*r1.^2.*r2.*X2); dhdr2=(E1-F1)./A.^2;
A11=(Vg^2/2/Vh).*dgdr1; A12=(Vg^2/2/Vh).*dgdr2;
A21=(Vg^2/2/Vm).*dhdr1; A22=(Vg^2/2/Vm).*dhdr2;

Εξισώσεις ισορροπίας για τα δύο ΣΑΤΦ (σχεση 5.28)
H1=A11*(r11-r1)+A12*(r22-r2); H2=A21*(r11-r1)+A22*(r22-r2);
ezplot(H1,[-2,3,-2,2]) hold on ezplot(H2,[-2,3,-2,2])
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