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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας , είναι η μοντελοποίηση του Συστήματος 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) της Κύπρου στο λογισμικό πακέτο EUROSTAG, καθώς 

και η διεξαγωγή προσομοιώσεων, για τη μελέτη των επιδράσεων που θα έχουν διάφορα 

σενάρια διείσδυσης αιολικών πάρκων στο δίκτυο του νησιού. Η έρευνα επικεντρώνεται  

στον τομέα της δυναμικής ασφάλειας , που αφορά κατά κύριο λόγο τις μεταβολές στην 

συχνότητα του συστήματος , όπως επίσης και τις μεταβολές στις τάσεις των ζυγών. 

Στο Κεφάλαιο 1, γίνεται αρχικά μια σύντομη περιγραφή του ΣΗΕ της Κύπρου.            

Στη συνέχεια , στο Κεφάλαιο 2, αναλύεται σε συντομία το ηλεκτρικό σύστημα των 

ανεμογεννητριών και γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση του τρόπου σύνδεσης            

τους στο δίκτυο.  

Ακολούθως , στο Κεφάλαιο 3, αναλύονται οι σημαντικές έννοιες της ευστάθειας και της 

ασφάλειας σε ένα ΣΗΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της δυναμικής ασφάλειας. 

Παρατίθενται επίσης παραδείγματα μελετών άλλων χωρών, στα οποία αξιολογούνται τα 

κριτήρια δυναμικής ασφάλειας , σε σχέση με την αιολική διείσδυση στο σύστημα . 

Στο Κεφάλαιο 4, παρέχονται στοιχεία αναφορικά με την λειτουργία των ρυθμιστών 

στροφών και τάσης των γεννητριών, ενώ τα λειτουργικά τους διαγράμματα 

αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ηλεκτροπαραγωγών σταθμών 

της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). 

Στο Κεφάλαιο 5, γίνεται μια σύντομη τεχνική περιγραφή του λογισμικού πακέτου 

EUROSTAG, καθώς και μια λεπτομερής ανάλυση, που αφορά τον τρόπο με τον οποίο 

έγινε η μοντελοποίηση του ΣΗΕ της Κύπρου σ’αυτό. 

Τα διάφορα σενάρια που είχαν προσομοιώθει για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης 

περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6, μαζί με τον τρόπο που κατανέμεται η παραγωγή ισχύος 

στις μονάδες της ΑΗΚ, για το κάθε σενάριο αντίστοιχα. Το Κεφάλαιο 6, περιέχει επίσης 

στοιχεία που αφορούν την συνολική εφεδρεία του συστήματος , σε συνδυασμό με την 

συνθήκη εφεδρείας που πρέπει να τηρείται σ’ αυτό, ενώ κλείνει με την αναλυτική 

περιγραφή της διαδικασίας των προσομοιώσεων. 
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Στη συνέχεια , στο Κεφάλαιο 7, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων, 

με τα αντίστοιχα διαγράμματα της συχνότητας και της παραγωγής ενεργού και αέργου 

ισχύος των μονάδων της ΑΗΚ, καθώς και οι πίνακες με τις τάσεις των ζυγών του  

συστήματος , για την περίπτωση της απώλειας της 2ης μονάδας του Βασιλικού. 

Τέλος , στο Κεφάλαιο 8, αναφέρονται τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από 

την παρούσα εργασία , τα οποία σχετίζονται με την ευστάθεια και ασφάλεια του κάθε 

σεναρίου, καθώς και με την επιλογή του βέλτιστου ποσοστού αιολικής διείσδυσης , για 

τις διάφορες φορτίσεις του ΣΗΕ της Κύπρου. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αιολική Διείσδυση , Ανεμογεννήτριες , Ευστάθεια , Δυναμική 

Ασφάλεια , Ρυθμιστές Στροφών , Ρυθμιστές Τάσης , Μοντέλο Προσομοίωσης , 

EUROSTAG , Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου , Συχνότητα , Τάση , Ενεργός και Άεργος 

Παραγωγή , Εφεδρεία , Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας . 
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ABSTRACT 
 
The main purpose of this dissertation is to create a simulation model of the Electrical 

Energy System (EES) of Cyprus, based on the EUROSTAG software package and to 

conduct a series of simulations in order to study the effects of alternative scenarios of 

wind park penetration, on the island’s network. It concentrates mostly on the question of 

dynamic security, which concerns mainly changes to the frequency of the system and the 

voltage of its nodes. 

The dissertation provides initially, in Chapter 1, a brief description of the Cypriot 

Electrical Energy System (EES). Chapter 2 contains a short analysis of the electric 

system of a wind generator, followed by a brief presentation of the way wind generators 

are connected to the network.     

In Chapter 3, some important terms such as the stability and security of an EES are 

analyzed, with particular emphasis on the notion of dynamic security.  

Chapter 3, in addition, contains the results of similar studies undertaken in other 

countries, which evaluate different criteria of dynamic security, in connection with the 

degree of wind park penetration.   

Chapter 4 provides information about the functioning of the frequency and voltage 

regulators of generators. In addition, the generators functional diagrams are rearranged in 

accordance with the specifications of the power stations of the Electricity Authority of 

Cyprus (EAC). 

Chapter 5 gives a concise technical description of the EUROSTAG software package, as 

well as a detailed analysis concerning the modeling of the EES of Cyprus on this 

package. 

Chapter 6 gives a description of the various simulation scenarios which were ran for the 

purposes of this study, together with the way that the power generation is distributed 

among the various EAC units, respectively. Chapter 6 also provides data regarding the 

total system reserve, in conjunction with the necessary reserve conditions, while it closes 

with the analytical description of the simulation procedure.  
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Chapter 7 contains a presentation of the simulation process results, with the relevant 

frequency diagrams, the diagrams regarding the active and reactive power generation by 

the EAC units and also the tables with the voltages of some important nodes of the 

system, in the event of the loss of the 2nd Vasilikos unit. 

Finally, Chapter 8 presents the basic conclusions of the study, regarding the stability and 

security of each scenario and the selection of the optimal percentage of wind park 

penetration, for the various charge levels of the EES of Cyprus.   

 

KEY WORDS: Wind Penetration , Wind Generators , Stability , Dynamic Security , 

Frequency Regulators , Voltage Regulators , Simulation Model , EUROSTAG , 

Electricity Authority of Cyprus , Frequency , Voltage , Active and Reactive Power 

Generation , System Reserve , Electrical Energy System . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 
1.1 Γενικά 
 
Η χρήση της ενέργειας υπήρξε από την αρχή της ιστορίας καθοριστική για την εξέλιξη 

του ανθρωπίνου γένους, γι’αυτό και τα θέµατα που αφορούν την ενέργεια βρίσκονται 

στο επίκεντρο του αιώνα αυτού. Τα  βασικά ζητήματα  που θα καθορίσουν αναµφίβολα 

και τις εξελίξεις του 21ου αιώνα δεν μπορούν παρά να έχουν άμεση σχέση με την 

εξασφάλιση της αναγκαίας ποσότητας ενέργειας για κάθε κράτος, με  το κόστος αυτής 

της ενέργειας και  με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορούν να προκύψουν  από τη 

χρήση της. 

Μια καλή απάντηση στα πιο πάνω ζητήματα είναι η στροφή στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και πιο συγκεκριμένα η στροφή στην παραγωγή ενέργειας με την χρήση       

του ανέμου, αφού και ο τίτλος τις παρούσας διπλωματικής αφορά την διείσδυση αιολικής 

ισχύος στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΕ) της Κύπρου. 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη των επιδράσεων που θα έχουν διάφορα 

σενάρια εισχώρησης αιολικών πάρκων στο υπάρχον ΣΗΕ του νησιού, στον τομέα της 

δυναμικής ασφάλειας, που αφορά μεταβολές τάσεων στους ζυγούς, μεταβολές στην 

συχνότητα αλλά και στην γωνία των μηχανών. Τα σενάρια αυτά θα προσομοιωθούν      

με την βοήθεια του προγράμματος EUROSTAG και τα αποτελέσματα θα αξιολογηθούν 

έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις σχετικά με τις δυνατότητες διείσδυσης 

αιολικής ισχύος στο σύστημα, χωρίς αυτό να ξεφεύγει από τα επιτρεπτά όρια ευστάθειας 

που το διέπουν. 

Η επιλογή και εκπόνηση της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασιάς συνδέεται άμεσα με 

τους προβληματισμούς μου σαν Κύπριος αλλά και σαν μηχανικός, έχοντας γνώση την 

ενεργειακή κατάσταση που επικρατεί στο νησί, η οποία  χαρακτηρίζεται από την μεγάλη 

εξάρτηση σε συγκεκριμένο ορυκτό καύσιμο που είναι το μαζούτ , η εισαγωγή του οποίου 

κοστίζει αρκετά χρήματα στον Κύπριο πολίτη, αλλά και από την έλλειψη παραγωγής 
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ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές , η οποίες κατά γενική ομολογία πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται στον μελλοντικό ενεργειακό σχεδιασμό του κράτους. 

Οι παραπάνω λόγοι, ενισχυμένοι με το γεγονός ότι υπάρχει άφθονο αιολικό δυναμικό 

στο νησί, καθιστούν τις επενδύσεις σε παραγωγή αιολικής ενέργειας κερδοφόρες στην 

πορεία του χρόνου, μιας και το καύσιμο που χρησιμοποιείται είναι ο άνεμος και όχι το 

πετρέλαιο ή κάποιο παράγωγο του, το οποίο εκτός του ότι τείνει να εκλείψει από τον 

πλανήτη, έχει συνεχώς αυξανόμενη τιμή, αλλά και επιπτώσεις μάλλον αρνητικές για το 

περιβάλλον, οι οποίες προκύπτουν από την καύση του. 

Στη συνέχεια της διπλωματικής θα δοθούν στοιχεία που έχουν σχέση με το αυτόνομο 

ΣΗΕ της Κύπρου, με τις ανεμογεννήτριες (εικόνα 1.1), με την λειτουργία και ένταξη 

τους στο δίκτυο, με την δυναμική ασφάλεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά 

και με τους ρυθμιστές στροφών και τάσης που θα χρησιμοποιηθούν. 

 

 

 

Εικόνα 1.1 
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1.2 Το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο 
 
Το Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι μια έννοια που περιλαμβάνει το σύνολο των 

εγκαταστάσεων και των μέσων που χρησιμοποιούνται για την παροχή ηλεκτρικής 

ενέργειας σε εξυπηρετούμενες περιοχές κατανάλωσης. 

Όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο έτσι και η Κύπρος έχει το δίκο της αυτόνομο ΣΗΕ με 

τις αντίστοιχες γεννήτριες, ζυγούς και δίκτυο διανομής, του οποίου θα παρουσιαστούν 

ακολούθως  κάποια ενδεικτικά στοιχεία. 

Πάνω σ’αυτό το σύστημα θα μελετηθούν οι διαταραχές που θα προκαλέσουν τα διάφορα 

σενάρια διείσδυσης αιολικής ισχύος, αφού γίνουν οι προσομοιώσεις μας με την βοήθεια 

του παρεχόμενου λογισμικού. 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο γίνεται από τρεις ηλεκτροπαραγωγούς 

σταθμούς, που ανήκουν στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.  

Στον πιο κάτω πίνακα, παρουσιάζεται το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος στο νησί. 

Ηλεκτροπαραγωγός 
Σταθμός 

Ατμοστρόβιλοι Αεριοστρόβιλοι Παραγωγή 

Μονής 6x30=180MW 4x37,5=150MW 330MW 
Δεκέλειας 6x60=360MW  0 360MW 
Βασιλικού 3x130=390MW 37,5MW 427,5MW 
ΣΥΝΟΛΟ 930 MW  187,5 MW   1.117,5MW  

Πίνακας 1.1 (πηγή: ΔΣΜ) 

Ένας σημαντικός όρος που πρέπει να ληφθεί υπόψιν, είναι αυτός της Διαθέσιμης 

Ημερήσιας Παραγωγής, που έχει να κάνει με το ποσό ενέργειας το οποίο παράγεται 

ημερησίως από τις μηχανές παραγωγής ενέργειας, δηλαδή τις  ηλεκτρογεννήτριες ή τις 

μονάδες παραγωγής. 

 

 



 15

 

Τον έλεγχο για το πόση ενέργεια θα παραχθεί σε όλη την Κύπρο από στιγμή σε στιγμή 

τoν έχει ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, του Εθνικού Κέντρου Ενέργειας, το 

οποίο έχει την ευθύνη της επιτήρησης του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού 

ανά πάσα στιγμή. Αν υπάρχουν απρόβλεπτες διακοπές παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας 

(π.χ. από κεραυνούς, βραχυκυκλώματα), οι λειτουργοί του ΕΚΕ τις παρακολουθούν και 

αναλαμβάνουν τις επιδιορθώσεις, με τη συνεργασία τεχνικών συνεργείων της Αρχής 

Ηλεκτρισμού Κύπρου. Η απομόνωση του μέρους του δικτύου που έχει υποστεί βλάβη, 

γίνεται με εξ’ αποστάσεως χειρισμούς από το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας, με τη 

βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και κατάλληλου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. 

Με τον ίδιο τρόπο επίσης, γίνεται η απομόνωση του δικτύου για προγραμματισμένες 

εργασίες συντήρησης των διαφόρων μηχανημάτων. 

Στο πιο κάτω διάγραμμα, παρουσιάζεται η διακύμανση της συνολικής παραγωγής σε 

MW ημερησίως, όπου παρατηρούμε την αιχμή στην μέγιστη ζήτηση κατά τις 14:30 το 

μεσημέρι. 

 

Διάγραμμα 1.1 (πηγή: ΔΣΜ) 

.  
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Το ρεύμα και επομένως η ενέργεια που παράγεται στους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς, 

μεταφέρεται μέσω των μετασχηματιστών  ψηλής τάσης (για να μη χάνεται ενέργεια  ως 

θερμότητα κατά την μεταφορά της) και των γραμμών μεταφοράς, στους Υποσταθμούς 

Μεταφοράς. Εκεί υποβιβάζεται με άλλους μετασχηματιστές σε μέση τάση. Ακολούθως, 

η ενέργεια μεταφέρεται στους Υποσταθμούς Διανομής, όπου υποβιβάζεται ξανά σε 

χαμηλή τάση και διανέμεται μέσω πασσάλων ή υπογείων καλωδίων στους καταναλωτές.  

Στον χάρτη που παρουσιάζεται πιο κάτω, βλέπουμε τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας, του δικτύου διανομής της Κύπρου:  

 

 

Χάρτης 1.1 (πηγή: ΔΣΜ) 

Το Σύστημα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να αναβαθμίζεται 

συνεχώς με τις συνδέσεις νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, νέων 

καταναλωτών και νέων γραμμών μεταφοράς και διανομής, για την κάλυψη της συνεχούς 

αυξανόμενης ζήτησης σε ενέργεια, όπως φαίνεται και από τα στατιστικά του  

διαγράμματος 1.2.  
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Διάγραμμα 1.2 (πηγή: ΔΣΜ) 

Οι νέες αυτές συνδέσεις θα περάσουν υπό την επίβλεψη του Διαχειριστή Συστήματος 

Μεταφοράς, που θα φροντίσει ώστε να συμβαδίζουν με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 

χρειάζεται το ηλεκτρικό σύστημα για να δουλέψει. Αυτές οι νέες συνδέσεις αφορούν  

παραγωγούς που σχετίζονται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως για παράδειγμα 

ανεμογεννήτριες στα αιολικά πάρκα . 

Αυτές οι νέες συνδέσεις όμως, είναι και το θέμα που θα μας απασχολήσει στην παρούσα 

διπλωματική, αφού όπως έχουμε παρατηρήσει από τα πιο πάνω στοιχεία, διαπιστώνουμε 

πως η εξάρτηση του νησιού από ΑΠΕ είναι σχεδόν μηδαμινή, γεγονός που δεν 

συμβαδίζει με την επιτακτική ανάγκη της χρήσης των ΑΠΕ, σε ένα καιρό που μάλιστα, 

τα αποθέματα πετρελαίου στον πλανήτη τείνουν να εξαντληθούν. 
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1.3 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Κύπρο 
 
Όπως έχουμε επισημάνει και προηγουμένως, η Κύπρος παρουσιάζει σε γενικές γραμμές 

ένα «παρθένο» αλλά και συνάμα πρόσφορο έδαφος στον τομέα αξιοποίησης των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το πρόσφορο αυτό έδαφος είναι απόρροια της 

γεωγραφικής θέσης του νησιού, που του επιτρέπει να έχει μεγάλες περιόδους 

ηλιοφάνειας κατά την διάρκεια του έτους (όσον αφορά την χρήση φωτοβολταϊκών ), 

αλλά και ένα αρκετά καλό αιολικό δυναμικό (όσον αφορά την δημιουργία αιολικών 

πάρκων σε παράκτιες περιοχές του νησιού). 

Στην Κύπρο έχουν αρχίσει να κάνουν δειλά δειλά την εμφάνιση τους τα πρώτα 

φωτοβολταικά στοιχεία, κυρίως όμως σε ιδιωτική κλίμακα (εικόνα 1.2). 

 

 

Εικόνα 1.2 

Η κυβέρνηση συνειδητοποιώντας την σημασία της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, έχει εξαγγείλει νόμους σχετικά με την προώθηση και χρήση των ΑΠΕ, αλλά 

και σχέδιο χορηγιών (εικόνα 1.3), για στροφή προς την κατεύθυνση αυτή, το οποίο 

προνοεί χορηγίες ύψους μέχρι και 30%, σε επενδύσεις που σχετίζονται με τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  
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Εικόνα 1.3 (πηγή: ‘Ιδρυμα Ενέργειας Κύπρου, CIE) 

Στον τομέα της αιολικής ηλεκτροπαραγωγής, έχουν ήδη μελετηθεί τα ενδεχόμενα 

δημιουργίας μεγάλων εμπορικών συστημάτων, όπως επίσης και μικρών αιολικών 

συστημάτων. Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, υπάρχει πρόνοια για την δημιουργία 

αιολικών πάρκων ισχύος 120-150 ΜW, τα οποία ενδεικτικά εκτιμάται ότι θα παράγουν 

ένα ποσοστό κοντά στο 5% της συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας του νησιού, 

κατά το έτος 2010. 
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Όσο για την κατηγορία μικρών αιολικών συστημάτων, αναφερόμαστε σε αυτόνομα ή και 

σε συνδεδεμένα με το δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου συστήματα, τα οποία θα 

είναι δυναμικότητας κάτω των 30 ΚW, με δυνατότητα πώλησης του περισσεύματος   της 

παραγόμενης εκ’ μέρους τους ενέργειας. Εδώ θα πρέπει να  υπενθυμίσουμε επίσης τα 

αποτελέσματα πρόσφατων μελετών που δείχνουν εκτιμημένο παγκύπριο αιολικό 

δυναμικό της τάξης των 150 με 200 ΜW, τα οποία είναι συνδυασμένα με μετρήσεις της 

μέσης ταχύτητας του ανέμου σε διάφορες παράκτιες περιοχές. Από τα πιο πάνω 

αποτελέσματα, έχει προκύψει και ο πιο κάτω  χάρτης αιολικού δυναμικού, που 

απεικονίζει την παραθαλάσσια περιοχή Λεμεσού και σύμφωνα με τον οποίο η μέση 

ταχύτητα του ανέμου σε μερικές περιοχές ανέρχεται στα 5-6 m/sec και σε μεμονωμένες 

περιοχές στα  6,5-7 m/sec.Αν ληφθεί υπόψιν και το γεγονός ότι με μέση ταχύτητα ανέμου 

γύρω στα 5,8 m/sec, ένα αιολικό πάρκο μπορεί να είναι οικονομικά βιώσιμο, τότε θα 

λέγαμε ότι η κοινοτική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάλυψη του δέκα περίπου 

τοις εκατό των ενεργειακών αναγκών της Κύπρου από ΑΠΕ στα πλαίσια της επόμενης 

5ετίας, είναι πολύ πιθανόν να εκπληρωθεί.  

 

Χάρτης 1.2 (πηγή: ‘Ιδρυμα Ενέργειας Κύπρου , CIE) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 

 
 
 
2.1 Εισαγωγή 
Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφεί σε γενικές γραμμές η λειτουργία των ανεμογεννητριών 

οριζοντίου άξονα και θα παρουσιαστεί συνοπτικά το ηλεκτρικό σύστημα της μηχανής 

επαγωγής, με ισοδύναμα κυκλώματα και εξισώσεις. Επίσης θα δοθούν στοιχεία για το 

πως  συνδέονται οι ανεμογεννήτριες στο δίκτυο, αφού η διπλωματική μας εργασία έχει 

να κάνει με την διείσδυση αιολικής ισχύος σε υπάρχον σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

2.2 Ανεμογεννήτρια οριζοντίου άξονα 
Η λειτουργία μιας ανεμογεννήτριας  για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, έχει ως 

βάση την αρχή της ενεργειακής μετατροπής .Αν υποθέσουμε ένα φανταστικό σύστημα 

με μια είσοδο και μια έξοδο, τότε σχηματικά αυτό που γίνεται κατά την λειτουργία μιας 

ανεμογεννήτριας, μπορεί να παρασταθεί όπως φαίνεται πιο κάτω.  

 

 

Σχήμα 2.1 

Μπορεί ως ιδέα η λειτουργία των ανεμογεννητριών να είναι απλή στη σύλληψη , όμως οι 

ανεμογεννήτριες δεν παύουν να είναι μηχανές τελευταίας τεχνολογίας , οι οποίες χρόνο 

με το χρόνο βελτιώνονται κατασκευαστικά, για να αποδίδουν καλύτερα . Στις μέρες μας 

υπάρχουν πολλά  είδη ανεμογεννητριών, οι οποίες κατατάσσονται σε δύο βασικές 

κατηγορίες : 1)Αυτές του οριζοντίου άξονα, των οποίων ο δρομέας είναι τύπου έλικα και 
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βρίσκεται συνεχώς παράλληλος με την κατεύθυνση του ανέμου και του εδάφους και 2) 

αυτές του κατακόρυφου άξονα, ο οποίος παραμένει σταθερός και είναι κάθετος προς την 

επιφάνεια του εδάφους .                                                                                                                                       

Η απόδοση μιας ανεμογεννήτριας εξαρτάται από το μέγεθος της και την ταχύτητα του 

ανέμου. Το μέγεθος είναι συνάρτηση των αναγκών που καλείται να εξυπηρετήσει και 

ποικίλει από μερικές εκατοντάδες W μέχρι και μερικά MW. Οι ανεμογεννήτριες 

οριζοντίου άξονα υπερέχουν σε ενεργειακή απόδοση αυτών του κατακορύφου άξονα, 

αφού εγκαθίστανται σε μεγαλύτερο ύψος και διαθέτουν σύστημα προσανατολισμού το 

οποίο τις στρέφει ανάλογα με την φορά του ανέμου.Αυτός είναι και ο λόγος που σήμερα 

έχουν επικρατήσει οι ανεμογεννήτριες οριζοντίου άξονα. Οι τυπικές διαστάσεις μιας 

τέτοιας ανεμογεννήτριας, που έχει δυναμικότητα 500 kW, έχουν ως εξής : Διάμετρος 

δρομέα , 40 μέτρα και ύψος 40-50 μέτρα, ενώ γι’ αυτήν  των 3 MW, οι διαστάσεις είναι 

80 και 80–100 μέτρα αντίστοιχα. 

 

Σχήμα 2.2 (πηγή: KAPE) 
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Μια τυπική ανεμογεννήτρια οριζοντίου άξονα (σχήμα 2.2) , αποτελείται από τα εξής 

μέρη :  

1)  Το δρομέα, που αποτελείται από δύο ή τρία πτερύγια από ενισχυμένο πολυέστερ . Τα 

πτερύγια προσδένονται πάνω σε μια πλήμνη είτε σταθερά, είτε με τη δυνατότητα να 

περιστρέφονται γύρω από το διαμήκη άξονα τους μεταβάλλοντας το βήμα.. 

2)  Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης, αποτελούμενο από τον κύριο άξονα, τα έδρανα 

του και το κιβώτιο πολλαπλασιασμού στροφών , το οποίο προσαρμόζει την ταχύτητα 

περιστροφής του δρομέα στη σύγχρονη ταχύτητα της ηλεκτρογεννήτριας. Η ταχύτητα 

περιστροφής παραμένει σταθερή κατά την κανονική λειτουργία της μηχανής. 

3) Την ηλεκτρική γεννήτρια, σύγχρονη ή επαγωγική με 4 ή 6 πόλους, η οποία συνδέεται 

με την έξοδο του πολλαπλασιαστή, μέσω ενός ελαστικού ή υδραυλικού συνδέσμου και 

μετατρέπει τη μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική ενώ βρίσκεται συνήθως πάνω στον πύργο 

της ανεμογεννήτριας . Υπάρχει και το σύστημα πέδης το οποίο είναι ένα συνηθισμένο 

δισκόφρενο που τοποθετείται στον κύριο άξονα ή στον άξονα της γεννήτριας. 

4) Το σύστημα προσανατολισμού, που αναγκάζει συνεχώς τον άξονα περιστροφής του 

δρομέα , να βρίσκεται παράλληλα με τη διεύθυνση του ανέμου 

5) Τον πύργο, ο οποίος στηρίζει όλη την παραπάνω ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση. 

Ο πύργος είναι συνήθως σωληνωτός ή δικτυωτός και σπανίως από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. 

6) Τον ηλεκτρονικό πίνακα και τον πίνακα ελέγχου, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στη 

βάση του πύργου. Το σύστημα ελέγχου παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει όλες τις 

λειτουργίες της ανεμογεννήτριας, φροντίζοντας για την απρόσκοπτη λειτουργία της. 

 Συνοπτικά κατά την λειτουργία της ανεμογεννήτριας, έχουμε περιστροφή των πτερυγίων 

της καθώς φυσάει και μετάδοση της κίνησης αυτής στον άξονα περιστροφής, ο οποίος, 

χάρη σε ένα σύστημα προσανατολισμού, βρίσκεται πάντα παράλληλα προς την 

κατεύθυνση του ανέμου.  
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Η κινητική ενέργεια του άξονα περιστροφής, μετατρέπεται από μια γεννήτρια σε 

ηλεκτρική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια με κατάλληλη σύνδεση, διοχετεύεται στο 

δίκτυο.Σ’αυτό το σημείο, θα πρέπει να αναφέρουμε πως η σχέση που συνδέει την 

ταχύτητα του ανέμου, με την αεροδυναμική ισχύ του δρομέα , είναι η πιο κάτω:  

3.).(..
2
1 VwACpP λραερ =   , 

όπου Α: η διατομή των πτερυγίων (δρομέα), ρ: η πυκνότητα του αέρα και  Cp: ο 

αεροδυναμικός συντελεστής , με το λ να  εξαρτάται από την ακτίνα και την ταχύτητα 

περιστροφής των πτερυγίων , από τον εξής τύπο: 

   
Vw

RoptR
opt

.,ω
λ =    . 

Η ταχύτητα περιστροφής του δρομέα , δίνεται από την σχέση:  

2/
..2).1().1(

p
fesssr πωω −=−=    ,  

η οποία ισχύει στις ανεμογεννήτριες επαγωγής. Αν θέσουμε ότι η ολίσθηση s  ισούται με 

μηδέν, τότε η πιο πάνω σχέση ισχύει και για τις σύγχρονες ανεμογεννήτριες. 

Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο χρήσης πολλών ανεμογεννητριών μαζί (συστοιχιών), οι 

οποίες αποτελούν τα λεγόμενα αιολικά πάρκα, που επιτρέπουν τη μαζική εκμετάλλευση 

της αιολικής ενέργειας και τη διοχέτευση του συνόλου της παραγόμενης ενέργειας στο 

ηλεκτρικό σύστημα. Σ’αυτήν την περίπτωση, ο τύπος της αεροδυναμικής ισχύος θα 

πολλαπλασιαστεί, ανάλογα με τον αριθμό των ανεμογεννητριών που υπάρχουν στο 

αιολικό πάρκο. 
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2.3 Ηλεκτρικό σύστημα ανεμογεννητριών 
 
Οι ανεμογεννήτριες είναι μηχανές, σύγχρονες ή ασύγχρονες και έτσι μπορούν να 

περιγραφούν με ισοδύναμα κυκλώματα και εξισώσεις παρόμοια με αυτά των κινητήρων 

και γεννητριών. Σ’αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε κυρίως με την ασύγχρονη 

γεννήτρια, αλλιώς επαγωγής , περιγράφοντας τους τρεις πιο χαρακτηριστικούς τρόπους 

λειτουργίας της κυκλωματικά. 

 

1)Απ’ ευθείας σύνδεση με το δίκτυο 

 

Το δίκτυο , δηλαδή το Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας  στην περίπτωση αυτή , μπορεί να 

παρασταθεί με μια πηγή σταθερής τάσης Ε και με μια σύνθετη αντίσταση Ζt = rt +jXt. 

Στο σχήμα 2.3 φαίνεται αριστερά το ισοδύναμο ανά φάση κύκλωμα της ασύγχρονης 

γεννήτριας και δεξιά, το ΣΗΕ.Ο πυκνωτής Χc, συνδέεται στα άκρα της ανεμογεννήτριας 

με σκοπό να περιορίζει την άεργο ισχύ που απορροφάται από το δίκτυο. 

 

  

 
Σχήμα 2.3 (πηγή: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αναν. πηγές) 



 26

 

Προφανώς ισχύει ότι:   

EtIjXtrttU ~~).(~ ++= . 

Η άεργος ισχύς που καταναλίσκει η ασύγχρονη γεννήτρια ανά φάση είναι: 
22

2 .. mm IXIX +       ή    mXUtIUt /sin.. 2
22 +φ . 

 
Κατά την λειτουργία της ανεμογεννήτριας στην μόνιμη κατάσταση , οι μεταβολές του 

ανέμου έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της ολίσθησης s της ασύγχρονης μηχανής , η 

οποία με την σειρά της μεταβάλλει την ροπή στον άξονα σύμφωνα με την σχέση: 

22
21

2
2

)/(
.
..3

XsRR
s

UtR

Te s

++
=

ω
. 

 

Στο διάγραμμα 2.1 παρουσιάζεται η καμπύλη Τe(s) , στην οποία η γεννήτρια λειτουργεί 

ευσταθώς στο τμήμα από το 0- TS max  και ασταθώς στο υπόλοιπο τμήμα της. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Διάγραμμα 2.1 (πηγή: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές) 
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Είναι προφανές ότι με την απλή ασύγχρονη γεννήτρια, δεν είναι δυνατός ο οποιοσδήποτε 

έλεγχος των στροφών ή της ροής ισχύος προς το δίκτυο. 
 
 
2)Αυτόνομη λειτουργία 

 

Όταν η ασύγχρονη γεννήτρια συνδέεται στο δίκτυο, η απαιτούμενη για την λειτουργία 

της άεργος ισχύς λαμβάνεται από αυτό, όπως και κατά την λειτουργία της ασύχρονης 

μηχανής ως κινητήρα. Αν η ασύγχρονη γεννήτρια πρόκειται να λειτουργήσει αυτόνομα, 

τότε όλη η απαιτούμενη ισχύς πρέπει να δοθεί από τον πυκνωτή που είναι συνδεδεμένος 

παράλληλα στους ακροδέκτες της μηχανής. Αυτό λέγεται και αυτοδιέγερση της μηχανής. 

Έστω ότι η ασύγχρονη γεννήτρια του σχήματος 2.4 λειτουργεί αυτόνομα τροφοδοτώντας 

το φορτίο LLL XjRZ .+= . 

 

 

 
Σχήμα 2.4 (πηγή: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές) 
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Στην περίπτωση αυτή ο πυκνωτής, θα πρέπει εκτός από την άεργο ισχύ που καταναλίσκει 

η γεννήτρια, να παρέχει και άεργο ισχύ στο φορτίο ( 2. LL IX ). 

Κάτι άλλο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν, είναι το γεγονός ότι ενώ στην σύνδεση της 

ασύγχρονης γεννήτριας στο δίκτυο , η τάση Vt παραμένει σταθερή και περίπου ίση με Ε 

(λόγω της αμελητέας τιμής των rt και Χt του σχήματος 2.3 σε σχέση με τα R και X της 

γεννήτριας), στην περίπτωση της αυτόνομης λειτουργίας, οι μεταβολές του ανέμου και 

συνάμα της ολίσθησης, αλλά και οι μεταβολές του φορτίου, απαιτούν την συνεχή 

μεταβολή της Χc, ώστε η Ut να διατηρείται σταθερή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την 

βοήθεια ηλεκτρονικών ισχύος ή με άλλα αντίστοιχα συστήματα ελέγχου. 

 

 

3)Λειτουργία υπό συνθήκες αυτοδιέγερσης 

 

Για την λειτουργία υπό συνθήκες αυτοδιέγερσης, πρέπει να μην υπάρχει πηγή Ε στο 

κύκλωμα μας. Ως εκ τούτου, οι υπολογισμοί μας απ’ εδώ και κάτω, θα γίνουν με την 

βοήθεια του σχήματος 2.4. 

 

Προφανώς για επιτυχή αυτοδιέγερση της μηχανής , ισχύει ότι:  

01110
~~~

0~~~
1 =++⇒=++⇒=++

LCgL

t

C

t

g

t
LC ZZZZ

U
Z
U

Z
UIII  (1)  . 

Αν ω είναι η συχνότητα της γεννήτριας και rω  η ταχύτητα περιστροφής της , τότε η 

ολίσθηση της ασύγχρονης μηχανής ισούται με : 
ω
ωω rs −

= . 

Οι σύνθετες αντιστάσεις της γεννήτριας , του πυκνωτή αλλά και του φορτίου , έχουν ως 

εξής: ).//()( 21 XjRRXjZ
r

mg ω
ωω

ωω +
−

+=   ,  CC jXZ /ω=  , LLL XjRZ ω+= . 

Αν αντικαταστήσουμε αυτές τις τρεις εξισώσεις στην εξίσωση (1), τότε θα προκύψει η 

χαρακτηριστική εξίσωση αυτοδιέγερσης της γεννήτριας : 0),,,(~ =Cmr XXF ωω . 
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Η τελευταία εξίσωση, μπορεί να χωριστεί σε πραγματικό και φανταστικό μέρος , 

προκύπτοντας έτσι, ένα σύστημα δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους, με τη βοήθεια του 

οποίου, μπορούμε να βρούμε τις τιμές των διαφόρων παραμέτρων της χαρακτηριστικής 

εξίσωσης. 

Κατά την αυτοδιεγειρόμενη λειτουργία της ασύγχρονης μηχανής, η τάση των 

ακροδεκτών της μπορεί να παρουσιάζει αποκλίσεις από την ονομαστική της τιμή, κάτι 

που μπορεί να συμβεί και με την συχνότητα της. Συνεπώς και τα μαγνητικά 

χαρακτηριστικά της μηχανής, που καθορίζονται από τον λόγο της τάσης προς την 

συχνότητα, μπορούν εύκολα να μεταβληθούν, επιφέροντας αντίστοιχες μεταβολές στην 

αντίδραση μαγνήτισης Χm, του ισοδύναμου κυκλώματος. 

Έτσι κατά την μελέτη της αυτοδιέγερσης της ασύγχρονης γεννήτριας , χρησιμοποιείται η 

καμπύλη μαγνητίσεως του διαγράμματος 2.2, η οποία δείχνει την μεταβολή της 

αντίδρασης μαγνήτισης Χm, συναρτήσει του λόγου της τάσης των ακροδεκτών της 

γεννήτριας , προς τη συχνότητα της. 

 

 
Διάγραμμα 2.2 (πηγή: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές) 

  

 



 30

Λαμβάνοντας υπόψιν την καμπύλη μαγνητίσεως για δεδομένη ταχύτητα rω  και μέγεθος 

πυκνωτών Χc, υπολογίζουμε με την βοήθεια της χαρακτηριστικής εξίσωσης 

αυτοδιέγερσης, τη συχνότητα ω και την αντίδραση μαγνήτισης Χm, οπότε ακολούθως με 

την χρήση του διαγράμματος 2.2, υπολογίζεται η ζητούμενη τάση των ακροδεκτών Ut , 

καθώς και τα υπόλοιπα μεγέθη του συστήματος (ρεύματα κτλ).  

 

 

2.4 Σύνδεση ανεμογεννητριών στο δίκτυο 
 
Στην ενότητα αυτή, θα γίνει μια παρουσίαση για το πώς συνδέεται η αιολική παραγωγή 

στο δίκτυο διανομής, καθώς επίσης και καταγραφή των ορισμών και βασικών εννοιών, 

που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν κατά την διασύνδεση των αιολικών πάρκων στο 

σύστημα. 

Αρχίζοντας την ανάλυση μας, πρέπει να αναφέρουμε ότι οι ανεμογεννήτριες είναι 

συνήθως ασύγχρονες γεννήτριες , αυτοδιεγειρόμενες στην περίπτωση της απομονωμένης 

λειτουργίας και με διορθωτή συντελεστή ισχύος στην περίπτωση της συνδεδεμένης 

λειτουργίας με το δίκτυο. 

Κατά την αυτόνομη λειτουργία, η απαιτούµενη άεργος ισχύς για τη διέγερση των 

ασύγχρονων γεννητριών, παρέχεται είτε από πυκνωτές που συνδέονται στους ακροδέκτες 

της γεννήτριας , είτε από άλλα στοιχεία του αποµονωµένου τµήµατος του δικτύου (π.χ. 

χωρητικότητες καλωδίων).  

Κατά την συνδεδεμένη λειτουργία , η αντίστοιχη απαιτούµενη άεργος ισχύς , παρέχεται 

επίσης από πυκνωτές που συνδέονται στους ακροδέκτες της γεννήτριας , προκειµένου να 

αυξηθεί ο επαγωγικός συντελεστής ισχύος της γεννήτριας και άρα να µειωθεί η 

απορρόφηση αέργου ισχύος από το δίκτυο.  

Όταν μιλάμε για συνδεδεμένη λειτουργία της ανεμογεννήτριας στο δίκτυο , δεν 

μπορούμε παρά να αναφερθούμε στους βασικούς ορισμούς του ΣΣΔ και ΣΚΣ. 

Το Σηµείο Σύνδεσης στο ∆ίκτυο (ΣΣΔ) (σχήμα 2.5) 

Είναι το σηµείο του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ , όπου συνδέονται οι εγκαταστάσεις του 

παραγωγού και βρίσκεται πάντοτε στην έξοδο των εγκαταστάσεων αυτών. Στο ΣΣ∆ 
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εγκαθίσταται η διάταξη µέτρησης της ενέργειας , την οποία απορροφούν οι αιολικές 

εγκαταστάσεις από το δίκτυο. Η ενέργεια που αποδίδει ο παραγωγός στο δίκτυο και αυτή 

που απορροφά από το δίκτυο ως καταναλωτής , µεταφέρεται πάντοτε µέσω του ΣΣΔ. 

Το Σηµείο Κοινής Σύνδεσης (ΣΚΣ) (σχήμα 2.5)  

Είναι το πλησιέστερο σημείο του δικτύου προς τις εγκαταστάσεις του παραγωγού , στο 

οποίο συνδέεται (ή µπορεί να συνδεθεί µελλοντικά) , άλλος καταναλωτής ή παραγωγός. 

Το ΣΚΣ , αποτελεί το σηµείο αναφοράς , για τον προσδιορισµό των επιπτώσεων στο 

δίκτυο , οι οποίες προκαλούνται από τις εγκαταστάσεις αιολικής παραγωγής.  

Τα ΣΣΔ και ΣΚΣ µπορεί να ταυτίζονται , αλλά μπορεί και να είναι διαφορετικά , όπως 

π.χ στην περίπτωση παραγωγών οι οποίοι συνδέονται µέσω αποκλειστικής γραµµής 

(σχήμα 2.5).  

 
 
Σχήμα 2.5 (πηγή: Σύνδεση εγκαταστάσεων παραγωγής στα δίκτυα διανομής) 
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Παρατηρώντας το προηγούμενο σχήμα , θα πρέπει να τονιστεί ότι το σημείο που γίνεται 

ο διαχωρισμός των αρµοδιοτήτων και ευθύνης µεταξύ της αρχής παροχής ηλεκτρικής 

ενέργειας και του παραγωγού,  είναι συνήθως οι ακροδέκτες των Μ/Σ εντάσεως προς την 

πλευρά του παραγωγού.Το στοιχείο εκείνο που επιτρέπει τη ζεύξη ή αποµόνωση των 

εγκαταστάσεων παραγωγής από το δίκτυο, είναι ο Αυτόµατος ∆ιακόπτης ∆ιασύνδεσης 

(ΑΔΔ) ή αλλιώς ΑΔΣ , ο οποίος φαίνεται τόσο στο σχήμα 2.5 όσο και στο σχήμα 2.6 πιο 

αναλυτικά.Η λειτουργία του ΑΔΔ ελέγχεται συνήθως από ηλεκτρονόμους προστασίας. 

 

  
 
Σχήμα 2.6 (πηγή: Σύνδεση εγκαταστάσεων παραγωγής στα δίκτυα διανομής) 
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Καθώς παρατηρούμε το σχήμα 2.6, γίνεται αντιληπτός ο διαχωρισμός τριών σημαντικών 

εννοιών, οι οποίες θα μας βοηθήσουν στην ανάλυση που ακολουθεί. 

Η πρώτη έννοια , είναι αυτή της Εγκατάστασης Παραγωγής. 

Πρόκειται για ένα τµήµα εγκατάστασης, στο οποίο υπάρχουν µία ή περισσότερες 

µονάδες γεννητριών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων και 

όλων των απαιτούµενων για τη λειτουργία τους, ηλεκτρικών διατάξεων και συσκευών. 

Μια εγκατάσταση, είναι δυνατό να αποτελείται αποκλειστικά, από µια εγκατάσταση 

παραγωγής ή να περιλαµβάνει και φορτία.  

Η δεύτερη έννοια που μπορούμε να διακρίνουμε, είναι αυτή της Μοναδιαίας 

εγκατάστασης. 

Πρόκειται για το τµήµα της εγκατάστασης παραγωγής που περιλαµβάνει µία µονάδα 

γεννήτριας, μαζί με όλες τις ηλεκτρικές διατάξεις και συσκευές που απαιτούνται για την 

λειτουργία της. Όριο της µοναδιαίας εγκατάστασης, είναι το σηµείο στο οποίο είναι 

συνδεδεµένη µε άλλη µοναδιαία εγκατάσταση ή µε την υπόλοιπη εγκατάσταση ή µε το 

δηµόσιο δίκτυο. 

Τέλος , θα αναφερθούμε και στην έννοια της  Μονάδας Γεννήτριας, η οποία αποτελεί το 

τµήµα µιας µοναδιαίας εγκατάστασης το οποίο παράγει ενέργεια, συµπεριλαµβανοµένου 

και του µετατροπέα ισχύος , χωρίς όμως ενδεχόµενους πυκνωτές αντιστάθµισης αέργου 

ισχύος, µετασχηµατιστή προσαρµογής στην τάση του δικτύου και εξοπλισµό ζεύξης. 

Συνήθως η μονάδα γεννήτριας συμβολίζεται με το αγγλικό γράμμα G. 

Ακολούθως, κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστούν, τα σημαντικότερα ονομαστικά μεγέθη, 

που περιγράφουν την λειτουργία των πιο πάνω εγκαταστάσεων: 

 
1) Ονοµαστικά µεγέθη Μονάδας Γεννήτριας  
 
Ονοµαστική ενεργός ισχύς nGP : είναι η ενεργός ισχύς που προσδιορίζεται από τον 

κατασκευαστή της γεννήτριας για ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας (τάση, συχνότητα 

κλπ).  

Ονομαστική άεργος ισχύς nGQ : είναι η άεργος ισχύς που προσδιορίζεται από τον 

κατασκευαστή της γεννήτριας για ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας . 
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Οµοίως ορίζεται και η ονοµαστική φαινοµένη ισχύς της µονάδας γεννήτριας nGS , η 

ονοµαστική ένταση, nGI   και ο ονοµαστικός συντελεστής ισχύος εξόδου, nGλ .  

Ισχύει:  

nG

nG
nG S

P
=λ  ,  22

nGnGnG GPS +=  , 
nG

nG
nG U

SI
.3

=   , όπου nGU  η ονομαστική τάση 

της γεννήτριας. 

2)Ονοµαστικά µεγέθη Μοναδιαίας Εγκατάστασης  

Ονοµαστική ενεργός ισχύς nEP : είναι η ενεργός ισχύς εξόδου που δίνεται από τον 

κατασκευαστή για ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας (π.χ. ονοµαστική ταχύτητα ανέµου 

για αιολικές εγκαταστάσεις). 

Ονοµαστική άεργος ισχύς nEQ : είναι η άεργος ισχύς εξόδου που δίνεται από τον 

κατασκευαστή για ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας.  

Οµοίως ορίζεται και η ονοµαστική φαινοµένη ισχύς της Μοναδιαίας Εγκατάστασης 

nES , η ονοµαστική ένταση, nEI  και ο ονοµαστικός συντελεστής ισχύος εξόδου, nEλ , με 

σχέσεις ανάλογες με την περίπτωση της μονάδας γεννήτριας. 

Η ονοµαστική ενεργός ισχύς µοναδιαίας εγκατάστασης, γενικά συµπίπτει µε την 

ονοµαστική ισχύ της αντίστοιχης µονάδας γεννήτριας )( nGnE PP = . Αντίθετα, οι 

ονοµαστικές τιµές της αέργου και φαινοµένης ισχύος, του συντελεστή ισχύος και του 

ρεύµατος µιας µοναδιαίας εγκατάστασης, µπορεί να µην είναι ίσες προς τις αντίστοιχες 

της µοναδιαίας γεννήτριας. Π.χ. η ονοµαστική άεργος ισχύς µιας µοναδιαίας 

εγκατάστασης Α/Γ (µε γεν. επαγωγής απ’ ευθείας συνδεδεµένη στο δίκτυο), διαφέρει 

από αυτή της μοναδιαίας γεννήτριας, λόγω της ύπαρξης πυκνωτών αντιστάθµισης.  

 

3)Ονοµαστικά µεγέθη Εγκατάστασης Παραγωγής  

Η ονοµαστική ενεργός-άεργος ισχύς µιας εγκατάστασης παραγωγής, ισούται µε το 

άθροισµα των ονοµαστικών ενεργών-αέργων ισχύων, όλων των επιµέρους µοναδιαίων 

εγκαταστάσεων:  

∑
=

=
N

i
inEnA PP

1
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1
,   . 
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Η ονοµαστική φαινόµενη ισχύς , ένταση και συντελεστής ισχύος , προκύπτουν με 

σχέσεις ανάλογες με την περίπτωση της μονάδας γεννήτριας. 

Στην περίπτωση της Εγκατάστασης Παραγωγής , σημαντικό ρόλο έχει και η φασική 

γωνία του ρεύματος εγκατάστασης , που δίνεται από τον τύπο: )arctan(
A

A
A P

Q−
=φ . 

Με την τελευταία σχέση , έχουμε καλύψει την αναφορά μας στα ονομαστικά  μεγέθη που 

αφορούν τον παραγωγό και το μόνο που μας μένει , είναι η αναφορά στα σημαντικότερα 

μεγέθη που αφορούν το δίκτυο. 

Ας αρχίσουμε λοιπόν από την ονοµαστική τάση του δικτύου , nU  . Αναφερόμαστε στην 

τάση µε την οποία χαρακτηρίζεται το δίκτυο , π.χ. 230/400 V για δίκτυο ΧΤ , 15 kV ή 20 

kV για δίκτυο ΜΤ.  

Συνεχίζουμε με την ισχύ βραχυκυκλώσεως του δικτύου , kS  . Αυτή η  ισχύς αφορά το 

ΣΚΣ (ή το ΣΣ∆) και λαµβάνεται υπόψιν στον υπολογισµό των επιπτώσεων , από τη 

σύνδεση των εγκαταστάσεων παραγωγής στο δίκτυο. Ο τύπος της ισχύος 

βραχυκύκλωσης έχει ως εξής:  
k

n
k Z

US
2

=   , όπου kkk jXRZ +=  (η σύνθετη αντίσταση 

βραχυκυκλώσεως του δικτύου στο ΣΚΣ). 

Η φασική γωνία της προαναφερόμενης αντίστασης , ονομάζεται γωνία σύνθετης 

αντίστασης βραχυκυκλώσεως του δικτύου , kψ  και υπολογίζεται με τον τύπο: 

)arctan(
k

k
k R

X
=ψ . 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του δικτύου , το οποίο έχει και άμεση σχέση με το θέμα της 

διπλωματικής μας , είναι οι μεταβολές της τάσης που συμβαίνουν στους ζυγούς του , 

γεγονός αλληλένδετο με την διείσδυση νέων μονάδων στο σύστημα.Αύτες οι μεταβολές 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

1) Στις αργές µεταβολές της τάσης  

Πρόκειται για µεταβολές της τάσης στην µόνιµη κατάσταση, οι οποίες εκφράζονται από 

µέσες τιµές 10 min της τάσης  και µπορεί να οφείλονται σε αντίστοιχες διακυµάνσεις της 

ισχύος εξόδου των εγκαταστάσεων παραγωγής ή σε µεταβολές του φορτίου του δικτύου. 

Συχνά χρησιµοποιείται ο όρος της εκατοστιαίας µεταβολής της τάσης, ε(%), η οποία 
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εκφράζει τη µεταβολή της τάσης ανηγµένη επί της ονοµαστικής τάσης του δικτύου και 

δίνεται από την εξής σχέση: 
nU

UΔ
= .100(%)ε  . 

Εάν ∆U είναι η προκαλούµενη πτώση ή ανύψωση της τάσης επί της σύνθετης 

αντίστασης βραχυκυκλώσεως του δικτύου εξαιτίας του ρεύµατος των εγκαταστάσεων, 

τότε πρέπει να χρησιµοποιείται η ονοµαστική φασική τάση και άρα η πτώση τάσης θα 

περιγράφεται από την σχέση:  

3/
.100(%)

nU
UΔ

=ε . 

2) Στις ταχείες μεταβολές της τάσης 

Πρόκειται για οποιεσδήποτε γρήγορες µεταβολές της RMS τιµής της τάσης, οι οποίες 

συµβαίνουν σε χρονικά διαστήματα μεταξύ ενός κύκλου έως και αρκετών 

δευτερολέπτων. Αυτές οι μεταβολές πάντως, δεν υπερβαίνουν σε διάρκεια το όριο των 

10 min , το οποίο ισχύει στις αργές μεταβολές.Οι ταχείες µεταβολές συµβαίνουν λόγω 

χειρισµών στις εγκαταστάσεις παραγωγής (ζεύξη-απόζευξη, αλλαγή γεννητριών κλπ.) ή 

και εξαιτίας της µεταβλητότητας της ισχύος εξόδου των εγκαταστάσεων. Στο διάγραμμα 

που ακολουθεί , βλέπουμε την τυπική μορφή μιας ταχείας µεταβολής της τάσης , η οποία 

χαρακτηρίζεται από τη µέγιστη µεταβολή, maxUΔ και τη µεταβολή µόνιµης κατάστασης 

της τάσης τροφοδότησης, CUΔ :  

 
Διάγραμμα 2.3 (πηγή: Σύνδεση εγκαταστάσεων παραγωγής στα δίκτυα διανομής) 
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Bάσει των μεταβολών τάσης , maxUΔ και CUΔ , μπορούμε να ορίσουμε και τις 

αντίστοιχες σχετικές µεταβολές, ανηγµένες στην ονοµαστική τάση του δικτύου , nU , ως 

ακολούθως:   
nU

Ud max
max .100(%) Δ

=    και   
n

C
C U

Ud Δ
= .100(%)  . 

Στις δύο προαναφερόμενες σχέσεις, μπορούν σε αρκετές περιπτώσεις να 

χρησιμοποιηθούν και οι ακόλουθοι δύο συντελεστές , για τον υπολογισμό των βυθίσεων 

της τάσης : α) ο συντελεστής µεταβολής της τάσης, )( κψUk , 

που πρόκειται για αδιάστατο µέγεθος, χαρακτηριστικό της εγκατάστασης, το οποίο σε 

συνδυασµό µε την ονοµαστική της ισχύ και την ισχύ και γωνία βραχυκυκλώσεως του 

δικτύου στο ΣΚΣ , επιτρέπει την εκτίµηση του µεγίστου πλάτους των προκαλούµενων 

µεταβολών της τάσης στο ΣΚΣ , εξαιτίας χειρισµών (συνήθως ζεύξεων) στις 

εγκαταστάσεις και β) ο συντελεστής µεγίστου ρεύµατος ζεύξης, maxik ,  

που επιτρέπει σε συνδυασµό µε την ονοµαστική ισχύ της εγκατάστασης και την ισχύ 

βραχυκυκλώσεως του δικτύου, την προσεγγιστική εκτίµηση της µέγιστης αναµενόµενης 

µεταβολής της τάσης του ΣΚΣ εξαιτίας χειρισµών ζεύξης και ο οποίος  χρησιµοποιείται 

όταν δεν είναι διαθέσιµη η τιµή του συντελεστή µεταβολής της τάσης , )( κψUk . 

Η τιμή του maxik , δίνεται από την σχέση :  
n

i I
Ik εκκ=max  . 

Τελειώνοντας την ανάλυση μας για τα χαρακτηριστικά του δικτύου, απομένει να 

κάνουμε αναφορά σε δύο αρκετά σημαντικά φαινόμενα , που διαδραματίζονται κατά την 

λειτουργία του. 

 

Το φαινόμενο Flicker  

 

Με τον όρο flicker ορίζουμε την διακύμανση στην φωτεινότητα των λαµπτήρων 

(τρεμόπαιγμα φωτός) , εξαιτίας των αντίστοιχων διακυµάνσεων της τάσης τροφοδοσίας 

τους. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων παραγωγής (και κυρίως όταν πρόκειται για 

αιολικά πάρκα) , προκαλεί µεταβολές της τάσης στο ΣΚΣ, καθώς και σε άλλα σηµεία 

του συστήματος, οι οπόιες μπορούν να προκαλέσουν οπτική παρενόχληση δηλ. 

φαινόμενο flicker, σε καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι σε διάφορα μέρη του 
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δικτύου.Μέτρο του προκαλούµενου από τις διακυµάνσεις της τάσης flicker , είναι οι 

δείκτες flicker βραχείας διάρκειας, stP , και µακράς διάρκειας ltP  .Ο δείκτης flicker 

βραχείας διάρκειας, stP  , αποτελεί µέτρο της προκαλούµενης οπτικής διαταραχής λόγω 

flicker, για χρονικό διάστηµα παρατήρησης 10 λεπτών .Η τιµή του δείκτη stP  είναι 

ευθέως ανάλογη του πλάτους των µεταβολών τάσης και εξαρτάται επίσης από τη µορφή 

των µεταβολών και τη συχνότητα επανάληψής τους.Το φαινόμενο του flicker είναι 

διακριτό οπτικά και συνάμα ενοχλητικό , αν ισχύει για το δείκτη βραχείας διάρκειας 

ότι: 1≥stP . 

Ο δείκτης flicker µακράς διάρκειας, ltP , αποτελεί µέτρο της προκαλούµενης οπτικής 

διαταραχής λόγω flicker, για χρονικό διάστηµα παρατήρησης 120 λεπτών.Η τιµή του 

δείκτη ltP  διαµορφώνεται σύµφωνα µε τη σχέση:  

3
12

1

3
, )(

12
1 ∑

=

=
i

istlt PP  , όπου οι τιμές των stP  είναι οι τιμές των δώδεκα  δεκαλέπτων του 

διαστήµατος παρατήρησης των 120 λεπτών. 

Στην περίπτωση όπου το istP , είναι σταθερό , με τις επιμέρους του τιμές ίσες µεταξύ τους 

στο διάστηµα παρατήρησης των 120 λεπτών, τότε ισχύει ότι 
k

n
astlt S

SVcPP ).,( κψ== . 

Αυτή η σχέση , ισχύει για τις εκποµπές flicker που προκαλούνται κατά την κανονική 

λειτουργία μιας ανεμογεννήτριας. 

Ο όρος  ),( aVc κψ  , ονομάζεται συντελεστής flicker κανονικής λειτουργίας και 

πρόκειται για αδιάστατο µέγεθος, χαρακτηριστικό της εγκατάστασης, το οποίο σε 

συνδυασµό µε την ονοµαστική της ισχύ και την ισχύ και γωνία βραχυκυκλώσεως του 

δικτύου στο ΣΚΣ, επιτρέπει την εκτίµηση των αναµενόµενων εκποµπών flicker κατά την 

κανονική λειτουργία της εγκατάστασης. Στην περίπτωση αιολικών εγκαταστάσεων, 

πρέπει επιπλέον να δίνεται και ως συνάρτηση της µέσης ετήσιας ταχύτητας ανέµου, aV  , 

στη θέση εγκατάστασης.  

Αν  τώρα  πρόκειται  να  μελετήσουμε  την  συνολική  εκπομπή  flicker  ενός  αιολικού 

πάρκου με  Ν  ανεμογεννήτριες , τότε στην περίπτωση αυτή και σε συνθήκες κανονικής 
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λειτουργίας του πάρκου , ισχύει η σχέση: 

∑
=

===
N

i
inai

k
sttotalsttotallt SVc

S
PNPP

1

2
,,, )),((1. κψ  . 

Αντίστοιχα, μελετώντας το φαινόμενο flicker στην περίπτωση χειρισμών στις 

εγκαταστάσεις, ισχύουν για την περίπτωση της μιας ανεμογεννήτριας, οι εξής σχέσεις: 

k

n
st S

SKfNP ).(.18 31,0
10 κψ=   και  

k

n
lt S

SKfNP ).(.8 31,0
120 κψ=   , ενώ στην περίπτωση 

αιολικού πάρκου με Ν ανεμογεννήτριες, ισχύει η σχέση : ststtotalst PNPNP .. 31,03
, ==  

και ομοίως για το totalltP , . 

Ο όρος  )( κψKf , ονομάζεται συντελεστής flicker χειρισμών και πρόκειται για 

αδιάστατο µέγεθος, χαρακτηριστικό της εγκατάστασης, το οποίο σε συνδυασµό µε την 

ονοµαστική της ισχύ, την ισχύ και γωνία βραχυκυκλώσεως στο ΣΚΣ και τη µέγιστη 

αναµενόµενη συχνότητα χειρισµών, επιτρέπει την εκτίµηση των εκποµπών flicker 

εξαιτίας χειρισµών στις εγκαταστάσεις.  

Οι όροι 31,0
10N  και 31,0

120N , αναφέρονται στον μέγιστο αριθμό χειρισμών, που συμβαίνουν 

στο 10 λεπτο και 120 λεπτο αντίστοιχα. 

 

Το φαινόμενο εκπομπής αρμονικών 

 
Είναι το φαινόμενο παραµόρφωσης της τάσης σε μέρη του δικτύου , που επιφέρει 

παρενόχληση στην λειτουργία  συσκευών , όπως π.χ φορτίων ή άλλων στοιχείων , λόγω 

της εκπομπής αρµονικών, κυρίως από τις εγκαταστάσεις παραγωγής , αλλά και από 

λοιπές εγκατάστασεις που συνδέονται στο δίκτυο.  

Ο έλεγχος των εκποµπών αρµονικών , απαιτείται γενικά όταν ο προς σύνδεση 

εξοπλισµός , διαθέτει διατάξεις ηλεκτρονικών ισχύος (όπως συµβαίνει στις 

ανεµογεννήτριες µεταβλητών στροφών, στα φωτοβολταϊκά και άλλες διατάξεις οι οποίες 

περιλαµβάνουν µετατροπείς ισχύος). Στην περίπτωση της απ’ ευθείας σύνδεσης 

συµβατικών γεννητριών (σύγχρονων ή ασύγχρονων), χωρίς την παρεµβολή µετατροπέων 

ισχύος, δεν αναµένονται προβλήµατα εκποµπών αρµονικών, εφόσον η τάση διατηρείται 

εντός των προβλεπόµενων ορίων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΕ 
 
 

3.1 Εισαγωγή 
Το κεφάλαιο αυτό θα αναφερθεί στις σημαντικές έννοιες της ευστάθειας και ασφάλειας 

του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Ιδιαίτερη αναφορά θα δοθεί στην έννοια της 

δυναμικής ασφάλειας του ΣΗΕ , αφού στην συνέχεια της διπλωματικής θα μελετηθούν οι 

επιπτώσεις της διείσδυσης αιολικής ισχύος στο αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα της 

Κύπρου, πάνω σε κριτήρια που αφορούν άμεσα την έννοια αυτή. 

Η ασφάλεια αλλά και η ευστάθεια , είναι δύο όροι αλληλένδετοι μεταξύ τους όπως θα 

παρατηρήσουμε και στην συνέχεια , αφού μεν η πρώτη , θεωρείται ως μια συνθήκη 

μεταβαλλόμενη με τον χρόνο , που είναι συνάρτηση της ευρωστείας του ΣΗΕ και 

σχετίζεται με επικείμενες διαταραχές , ενώ η δεύτερη θεωρείται ως μια συνθήκη που 

αφορά την συνέχεια της παράλληλης και συγχρονισμένης λειτουργίας όλων των 

λειτουργικών μονάδων (π.χ γεννητριών του συστήματος) , αποτελώντας έναν από τους 

σημαντικότερους παράγοντες ασφαλείας. 

Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού , θα γίνει επίσης μια εκτενής αναφορά σε παρόμοιες 

μελέτες με την δική μας , οι οποίες ασχολούνται με τα αντικείμενα της δυναμικής 

ασφάλειας και ευστάθειας , σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

3.2 Ευστάθεια συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας 
Σε ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας , αναλόγως με την τοπολογία του δικτύου του , τις 

συνθήκες λειτουργίας του, αλλά και τον τύπο των διαταραχών που επίκεινται να 

συμβούν σ’αυτό, μπορεί να προκληθούν παρατεταμένες ανισορροπίες σε διάφορους 

παράγοντες που το χαρακτηρίζουν, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικούς 

τύπους αστάθειας. 
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Αυτοί οι τύποι αστάθειας μπορούν να ταξινομηθούν , λαμβάνοντας υπόψιν :  

α) την κύρια μεταβλητή του συστήματος που χαρακτηρίζει την αστάθεια (όπως π.χ την 

τάση ζυγών , συχνότητα και γωνία μηχανών) , 

β) το μέγεθος της θεωρούμενης διαταραχής που επηρεάζει τον υπολογισμό και την 

πρόβλεψη της ευστάθειας και  

γ) τις συσκευές , διαδικασίες , αλλά και το χρονικό διάστημα που πρέπει να ληφθούν 

υπόψιν για την εκτίμηση της ευστάθειας. 

Αναλόγως με τα προαναφερόμενα , μπορεί και η ευστάθεια ενός ΣΗΕ να ταξινομηθεί  

και ένας καλός τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει αυτό , παρουσιάζεται στο πιο κάτω 

σχήμα: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήμα 3.1 (πηγή: Definition and classification of power system stability) 

 

Σύμφωνα λοιπόν με το σχήμα 3.1, μπορούμε να διακρίνουμε τριών ειδών ευστάθεια: 

1)Την ευστάθεια τάσης: 

 η οποία αναφέρεται στην ικανότητα ενός ΣΗΕ να διατηρεί αποδεκτές τάσεις σε όλους 

τους ζυγούς στο σύστημα κάτω από συνθήκες κανονικής λειτουργίας , καθώς υπόκειται 

σε μια διαταραχή (στην προκειμένη περίπτωση της διπλωματικής μας , σε απώλεια 

ισχύος). Μια προοδευτική πτώση ή αύξηση της τάσης σε κάποιους ζυγούς , μπορεί να 
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προκαλέσει αστάθεια τάσης στο ΣΗΕ , το οποίο αδυνατεί να διατηρεί ένα σωστό 

ισοζύγιο αέργου ισχύος στους ζυγούς του. 

Η ευστάθεια τάσης για μεγάλες διαταραχές αναφέρεται στην ικανότητα του συστήματος 

να διατηρεί σταθερές τάσεις μετά από μεγάλες διαταραχές , ενώ η ευστάθεια τάσης για 

μικρές διαταραχές αναφέρεται στην ικανότητα του ΣΗΕ να ελέγξει μικρές διακυμάνσεις 

της τάσης που οφείλονται συνήθως σε εισχωρήσεις φορτίων στο σύστημα. 

 

2)Την ευστάθεια συχνότητας: 

η οποία αναφέρεται στην ικανότητα ενός ΣΗΕ να συντηρεί τη συχνότητα του σε ένα 

εύρος γύρω από την ονομαστική της τιμή, αφού προηγηθούν σοβαρές διαταραχές στο 

σύστημα, οι οποίες μπορούν να το οδηγήσουν ακόμα και σε διαίρεση μικροτέρων 

υποσυστημάτων που λειτουργούν σε διαφορετική συχνότητα. 

Η ικανότητα του ΣΗΕ, όσον αφορά την διατήρηση της ευστάθειας συχνότητας , 

εξαρτάται από τον βαθμό που μπορεί το ίδιο να αποκαθιστά το ισοζύγιο μεταξύ 

παραγωγής και φορτίου του συστήματος , με την ελάχιστη απώλεια φορτίου. 

 

3)Την ευστάθεια γωνίας δρομέα: 

 η οποία αναφέρεται στην ικανότητα των συγχρόνων μηχανών ενός διασυνδεδεμένου 

ΣΗΕ, να παραμένουν σε συγχρονισμό κάτω από συνθήκες κανονικής λειτουργίας και 

μετά από μια διαταραχή.Το πιο πάνω εξαρτάται από το κατά πόσο το ΣΗΕ μπορεί να 

διατηρήσει ή να αποκαταστήσει την ισορροπία μεταξύ ηλεκτρομαγνητικής και 

μηχανικής ροπής της κάθε σύγχρονης μηχανής που περιλαμβάνεται στο σύστημα. Η 

μορφή της αστάθειας που μπορεί να προκύψει σ’αυτήν την περίπτωση , συνήθως 

εκδηλώνεται με αυξανόμενες ταλαντώσεις της γωνίας μερικών γεννητριών του 

συστήματος , κάτι που οδηγεί στην απώλεια συγχρονισμού τους με τις άλλες γεννήτριες. 

Η ευστάθεια της γωνίας δρομέα επιπλέον , διαιρείται σε ευστάθεια γωνίας για μικρές 

διαταραχές και σε μεταβατική ευστάθεια. Η ευστάθεια γωνιάς για μικρές διαταραχές , 

έχει σχέση με την ικανότητα του ΣΗΕ να συντηρεί τον συγχρονισμό στις περιπτώσεις 

των μικρών διαταραχών , ενώ η μεταβατική ευστάθεια αναφέρεται στην ικανότητα του 

ΣΗΕ να διατηρεί τον συγχρονισμό, όταν το σύστημα υπόκειται σε μεταβατικές 

διαταραχές.   
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3.3 Εκτίμηση ασφάλειας συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας 
Για να γίνει κατανοητός ο όρος της ασφάλειας ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας , 

πρέπει πρώτα να αναφερθούμε στις λειτουργικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να 

βρεθεί , αφού αυτές οι καταστάσεις με την σειρά τους  , ταξινομούνται σύμφωνα με το 

επίπεδο ασφάλειας του ΣΗΕ , με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθούν τους χειριστές  , να 

σχεδιάζουν αλλά και να λαμβάνουν τις κατάλληλες για κάθε περίπτωση ενέργειες 

ελέγχου. 

Ο διαχωρισμός αυτός των λειτουργικών καταστάσεων σύμφωνα με το επίπεδο 

ασφάλειας που βρίσκεται ένα ΣΗΕ , αποδίδεται στον Dy-Liacco και παρουσιάζεται στο 

ακόλουθο σχήμα , όπου φαίνονται καθαρά η κατηγοριοποίηση , αλλά και οι σχέσεις 

αλληλοσύνδεσης μεταξύ των καταστάσεων: 

 

 
 

Σχήμα 3.2 (πηγή: Operating under stress and strain by Fink and Carlsen) 
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Σύμφωνα και με το σχήμα 3.2  λοιπόν , οι καταστάσεις που μπορεί να βρεθεί ένα 

σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι εξής: 

α) Η κανονική κατάσταση , όπου το ισοζύγιο μεταξύ παραγωγής και φορτίου 

(λαμβάνοντας υπόψιν και τις απώλειες ) ικανοποιείται, ενώ καμιά συσκευή του 

συστήματος δεν υπερφορτώνεται. Επιπρόσθετα τα περιθώρια εφεδρείας του ΣΗΕ είναι 

επαρκή και έτσι είναι ικανό να αντεπεξέρχεται σε πιθανές διαταραχές. 

β) Η κατάσταση επιφυλακής , όπου το επίπεδο ασφαλείας του συστήματος εξασθενεί , 

ενώ ταυτόχρονα η πιθανότητα να τύχει μια διαταραχή αυξάνεται , με αποτέλεσμα η 

εκδήλωση μιας διαταραχής να οδηγήσει κάποιες συσκευές του δικτύου σε υπερφόρτωση. 

Σ’αυτήν την κατάσταση όλοι οι περιορισμοί σχετικά με το ισοζύγιο παραγωγής-φορτίου 

του συστήματος, αλλά και σχετικά με τα όρια ισχύος και τάσης  ικανοποιούνται (όπως 

και στην περίπτωση α), με την διαφορά ότι τα περιθώρια εφεδρείας δεν είναι αρκετά για 

να εγγυηθούν ότι οι περιορισμοί θα εξακολουθούν να διατηρούνται , μετά  από μια 

σοβαρή διαταραχή. 

γ) Η κατάσταση ανάγκης  , η οποία αποτελεί την διάδοχη κατάσταση της κατάστασης 

επιφυλακής , εφόσον συμβεί μια σοβαρή διαταραχή , πριν ακόμα συμβεί οποιαδήποτε 

προληπτική ενέργεια. Σ’αυτήν την κατάσταση παραβιάζονται κάποιοι από τους 

περιορισμούς των ορίων τάσης και ισχύος, με αποτέλεσμα να υπερφορτώνονται 

συσκευές του δικτύου. Με την λήψη διορθωτικών ενεργειών, το σύστημα μπορεί να 

αποκατασταθεί στην κανονική του κατάσταση ή τουλάχιστον στην κατάσταση 

επιφυλακής. 

δ) Η ακραία κατάσταση , η οποία μπορεί να προκύψει από την κατάσταση επιφυλακής 

όταν λάβει χώρα προηγουμένως μια σοβαρή διαταραχή  ή  από την κατάσταση ανάγκης , 

όταν κατά την διάρκεια της δεν λαμβάνονται διορθωτικές ενέργειες. Σ’αυτήν την 

κατάσταση οι περιορισμοί σχετικά με το ισοζύγιο παραγωγής-φορτίου του συστήματος , 

αλλά και οι περιορισμοί σχετικά με τα όρια  ισχύος και τάσης  παραβιάζονται , με 

αποτέλεσμα το σύστημα να χάνει το συγχρονισμό του , να υπάρχουν διαδοχικές απώλειες 

στοιχείων και πιθανές διακοπές σε κύρια μέρη του ΣΗΕ.Οι διορθωτικές ενέργειες που 

μπορούν να ληφθούν σε αυτή την ακραία περίπτωση , είναι η απόρριψη φορτίου ή ο 

ελεγχόμενος διαχωρισμός του συστήματος, για την αποφυγή “blackout” ευρείας 

κλίμακας. 
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ε) Η κατάσταση αποκατάστασης , όπου ο χειριστής εκτελεί ενέργειες ελέγχου , που 

αποσκοπούν στην επανασύνδεση όλων των στοιχείων και στην αποκατάσταση όλου του 

φορτίου του συστήματος. Αναλόγως των συνθηκών, το σύστημα μπορεί να φτάσει ή 

στην κανονική ή στην κατάσταση επιφυλακής. 

 

Συνοψίζοντας μετά την παρουσίαση των λειτουργικών καταστάσεων που μπορούν να 

συμβούν σε ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας , είναι φανερό ότι το γενικόν αντικείμενο 

του ελέγχου ασφάλειας , είναι η διατήρηση του συστήματος στην κανονική κατάσταση 

λειτουργίας. Για να γίνει εφικτή η διατήρηση του συστήματος σε κανονικά επίπεδα 

λειτουργίας, πρέπει ακολούθως να αναφερθούμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα των 

ΣΗΕ, αυτό της εκτίμησης της ασφάλειας. 

Η εκτίμηση της ασφάλειας λοιπόν , διακρίνεται σε τρία επίπεδα: 

α) Στην εποπτεία της ασφάλειας , όπου ελέγχεται το κατά πόσον ικανοποιούνται οι 

λειτουργικές συνθήκες στο σύστημα. 

β) Στην ανάλυση της ασφάλειας ,  όπου γίνεται ο έλεγχος του κατά πόσον το σύστημα 

μπορεί να υποστεί διαταραχές, με αυτό να θεωρείται ασφαλές αν αντιστέκεται σε κάθε 

προσδιορισμένη διαταραχή χωρίς να μεταβαίνει σε κατάσταση ανάγκης. Αν το σύστημα 

δεν είναι ασφαλές , τότε λογικά είναι ανασφαλές ή σε κατάσταση επιφυλακής. Κατά την 

θεώρηση των διαταραχών, είναι καλύτερο να λαμβάνονται υπόψιν οι διαταραχές που 

έχουν λογικές πιθανότητες να συμβούν , αντί να λαμβάνονται υπόψιν όλες οι δυνατές 

διαταραχές , διότι στην προκειμένη περίπτωση θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί μια 

ασφαλής κατάσταση. 

γ) Στον προσδιορισμό του περιθωρίου ασφαλείας , όπου γίνεται η εκτίμηση του 

επιπέδου ασφάλειας για μια δοσμένη λειτουργική συνθήκη ή συγκεκριμένη τοπολογία 

του συστήματος, υπό ένα προκαθορισμένο σύνολο διαταραχών. Η εκτίμηση αυτή 

χρειάζεται τον ορισμό ενός περιθωρίου ασφαλείας, χρησιμοποιώντας κάποιες 

επιλεγόμενες μεταβλητές ή παραμέτρους. Στα πλαίσια αυτού του επιπέδου εκτίμησης της 

ασφάλειας, το αντικείμενο μας δεν περιστρέφεται μόνο γύρω από την μετάβαση του 

συστήματος από ανασφαλή σε ασφαλή  κατάσταση , αλλά εστιάζεται επίσης και στην 

διατήρηση των περιθωρίων ασφαλείας σε επαρκή επίπεδα. 
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Χαρακτηριστική περίπτωση του πιο πάνω , είναι η γνώση που απαιτείται να έχει ο 

χειριστής του ΣΗΕ, σχετικά με το πόσο φορτίο ή αύξηση μεταφοράς ισχύος είναι 

αποδεκτά , χωρίς το σύστημα να γίνεται ανασφαλές. 

 

Τελειώνοντας , θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η εκτίμηση ασφάλειας , ανάλογα με την 

μέθοδο ανάλυσης που χρησιμοποιείται για την μελέτη της, μπορεί να ταξινομηθεί σε 

Εκτίμηση Στατικής Ασφάλειας (Static Security Assessment SSA) και σε εκτίμηση 

Δυναμικής ασφάλειας (Dynamic Security Assessment DSA). 

H Εκτίμηση Στατικής Ασφάλειας , αφορά τις μεθοδολογίες εκείνες που ελέγχουν τα 

όρια της τάσης των ζυγών και της ροής ισχύος στις γραμμές για την κατάσταση 

λειτουργίας μετά τη διαταραχή , θεωρώντας ότι η μετάβαση μεταξύ των λειτουργικών 

καταστάσεων πριν και μετά τη διαταραχή , γίνεται χωρίς να εμφανιστούν οποιαδήποτε 

φαινόμενα αστάθειας σε οποιοδήποτε μέρος του συστήματος  . 

Η Εκτίμηση Δυναμικής Ασφάλειας ως αντιπαραβολή, αφορά τις μεθοδολογίες εκείνες 

που ασχολούνται με την εκτίμηση της ευστάθειας και της ποιότητας των μεταβατικών 

διαδικασιών μεταξύ των καταστάσεων πριν και μετά την διαταραχή.Στην περίπτωση 

λοιπόν της εκτίμησης της δυναμικής ασφάλειας, διασφαλίζεται ότι το σύστημα μας θα 

είναι ευσταθές και μετά την εκδήλωση της διαταραχής και ότι τα μεταβατικά φαινόμενα 

που προκαλούνται από μια τέτοια διαταραχή είναι αποσβέσιμα, έχοντας μικρό πλάτος 

και μικρή επίδραση στην ποιότητα εξυπηρέτησης. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, η εκτίμηση της ασφάλειας του συστήματος 

ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου, θα γίνει πάνω στην βάση δυναμικών κριτηρίων 

ασφαλείας , γι’ αυτό και στην ενότητα που ακολουθεί θα ασχοληθούμε με το αντικείμενο 

της δυναμικής ασφάλειας πιο αναλυτικά. 
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3.4 Δυναμική ασφάλεια συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας 
Όπως έχουμε αναφέρει και προηγουμένως , η εκτίμηση της δυναμικής ασφάλειας σ’ένα 

σύστημα , έχει να κάνει με την εκτίμηση της ευστάθειας , καθώς και της ποιότητας των 

μεταβατικών φαινομένων , που προκαλούνται από τις διαταραχές , οι οποίες συμβαίνουν 

στο σύστημα. 

Η διείσδυση αιολικής ισχύος από αιολικά πάρκα σ’ένα ΣΗΕ , είναι βέβαιο οτί θα 

προκαλέσει μεταβολές τάσεων στους ζυγούς , μεταβολές στην συχνότητα αλλά και στην 

γωνία των μηχανών (δηλ. μεταβολές που αφορούν την ευστάθεια) , όπως και φαινόμενα 

εκπομπών αρμονικών , flicker , βυθίσεις τάσης κ.τ.λ , τα οποία έχουν εξηγηθεί στην 

ενότητα  που αφορά την διασύνδεση ανεμογεννητριών στο δίκτυο. 

Για τους πιο πάνω λόγους , η εκτίμηση της δυναμικής ασφάλειας του ΣΗΕ , παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο στην μετέπειτα ομαλή λειτουργία του δικτύου , αφού εκτός του ότι 

πρέπει να τηρούνται τα όρια της ευστάθειας που έχουμε προαναφέρει , είναι σημαντικό 

επίσης τα φαινόμενα που προκαλεί η διείσδυση της αιολικής ισχύος , να είναι 

αποσβέσιμα , για να μην επηρεάζεται η ποιότητα εξυπηρέτησης της αρχής παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σημαντικό ρόλο στην δυναμική ασφάλεια ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας , έχουν 

τα κριτήρια δυναμικής ασφάλειας. Στην πράξη τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν: 

α) Αδρανειακά κριτήρια ευστάθειας , που αφορούν κυρίως την εξέλιξη των σχετικών 

γωνιών των μηχανών και συχνοτήτων. 

β) Βυθίσεις ή αυξήσεις τάσης , πέρα από ένα προσδιορισμένο επίπεδο κατωφλίου και 

για περισσότερο από μια συγκεκριμένη διάρκεια.Αυτό το κριτήριο δηλ. περιλαμβάνει 

διάφορα ζεύγη τιμών κατωφλίου και διάρκειας για βυθίσεις και αυξήσεις τάσης , καθώς 

και μέγιστες και ελάχιστες στιγμιαίες τιμές. 

γ) Relay margin criteria , τα οποία ορίζονται για τις καταστάσεις πριν και μετά την 

διαταραχή. Σ’αυτά τα κριτήρια αν το περιθώριο relay παραβιάζεται για περισσότερο από 

ένα μέγιστο καθοριζόμενο χρόνο μετά την διαταραχή , τότε η κατάσταση θεωρείται 

ανασφαλής. 
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δ) Κριτήρια Ελάχιστης Απόσβεσης (Minimum damping criteria) , τα οποία αφορούν 

καθορισμένη λίστα διαταραχών, όπου στην περίπτωση που το σύστημα μετά την 

διαταραχή εμφανίζει ταλαντώσεις, αυτές θα πρέπει να αποσβένουν. 

 

Για να δημιουργηθεί και να εφαρμοστεί λοιπόν μια λειτουργία εκτίμησης της δυναμικής 

ασφάλειας σε ένα σύστημα , εκτός από την γνώση των κριτηρίων (ΕΔΑ), χρειάζεται να 

τηρηθούν και κάποιες άλλες κύριες απαιτήσεις που αφορούν την μοντελοποίηση του 

συστήματος της ηλεκτρικής ενέργειας , αλλά και την προσομοίωση της λειτουργίας του 

στο πεδίο του χρόνου. 

Μοντελοποίηση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Η μοντελοποίηση ενός ΣΗΕ, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της εκτίμησης 

δυναμικής ασφάλειας του δικτύου. Η ανάλυση της δυναμικής απόδοσης του συστήματος, 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα του μοντέλου του συστήματος.Για να 

έχουμε ένα ακριβές μοντέλο του συστήματος , θα πρέπει να θεωρηθούν αλλά και να 

περιληφούν σ΄αυτό άλλες υποκατηγορίες μοντέλων , που αφορούν : 

α) Την μοντελοποίηση του δικτύου (Network modeling) , η οποία περιλαμβάνει την 

αναπαράσταση γραμμών , γεννητριών , μετασχηματιστών , διακοπτών , φορτίων και τις 

διασυνδέσεις του συστήματος με άλλα ΣΗΕ. 

β) Τα δυναμικά μοντέλα του συστήματος (System Dynamic Models) , τα οποία 

περιλαμβάνουν δυναμικά μοντέλα γεννητριών που παριστάνουν τις δυναμικές  εξισώσεις 

ηλεκτρικών μηχανών σε διάφορα επίπεδα λεπτομέρειας, όπως π.χ των ρυθμιστών 

στροφών, των συστημάτων διέγερσης, των περιοριστών υπερδιέγερσης, των 

σταθεροποιητών του συστήματος ισχύος , καθώς και δυναμικά μοντέλα γραμμών HVDC 

που περιλαμβάνουν διαφόρους ελέγχους , SVC δυναμικά μοντέλα και στοιχεία  FACTS 

που περιλαμβάνουν μοντελοποίηση της συνδεσιμότητας τους και χρονικές 

καθυστερήσεις. 

γ) Τα μοντέλα φορτίου (Load Models) , που περιλαμβάνουν μοντέλα μη γραμμικής 

εξάρτησης από τάση , είτε στην μορφή του μοντέλου ZIP (συνδιασμός φορτίου σταθερής 

εμπέδησης , φορτίου σταθερού ρεύματος και φορτίου σταθερής ισχύος) ή στην μορφή 

γενικού μοντέλου εξαρτώμενου από τάση και συχνότητα.Αυτή η κατηγορία επίσης 

περιλαμβάνει και αναπαράσταση φορτίων μεγάλων επαγωγικών κινητήρων. 
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δ) Τα μοντέλα σφαλμάτων (Fault Models) , τα οποία περιλαμβάνουν κατάλληλη 

μοντελοποίηση της εμπέδησης του σφάλματος , βασισμένης σε τύπους σφάλματος και 

μοντέλα διακοπτών (για τους διακόπτες που ίσως λειτουργούν εξαιτίας μιας διαταραχής). 

 

Προσομοίωση στο πεδίο του χρόνου 

Είναι ίσως η σημαντικότερη λειτουργία κατά την εκτίμηση της δυναμικής ασφάλειας του 

συστήματος.Βάζοντας ως είσοδο στην μηχανή προσομοίωσης τα διάφορα σενάρια (στην 

περίπτωση μας διείσδυσης αιολικής ισχύος) και τις διάφορες διαταραχές που ενδέχεται 

να συμβούν , μπορούμε να πάρουμε τα αποτελέσματα μας για οποιαδήποτε παράμετρο 

ενδιαφερόμαστε και σε οποιοδήποτε σημείο του συστήματος , συναρτήσει του πεδίου 

του χρόνου.  

Η προσομοίωση στο πεδίο του χρόνου παραμένει μια πολύ αξιόπιστη μέθοδος λόγω της 

ευελιξίας που έχει στην μοντελοποίηση του συστήματος.Το κύριο μειονέκτημα αυτής της 

προσέγγισης ,  αφορά την έλλειψη δεικτών απόδοσης , καθώς και τις μεγάλες 

υπολογιστικές απαιτήσεις για προσομοίωση της δυναμικής συμπεριφοράς του 

συστήματος.Οι υπολογισμοί μπορεί να διαρκέσουν ακόμα και λίγα δευτερόλεπτα μετά το 

σφάλμα , γεγονός που αποτελεί εμπόδιο για την χρήση τέτοιων συμβατικών 

προγραμμάτων σε πραγματικό χρόνο. 

Τέλος , θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής , θα γίνουν 

προσομοιώσεις με μια τέτοια μηχανή προσομοίωσης (EUROSTAG) , της οποίας η 

περιγραφή θα γίνει σε επόμενο κεφάλαιο. 
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3.5 Βιβλιογραφική αναφορά σε μελέτες δυναμικής ασφάλειας 
Στην ενότητα αυτή, γίνεται βιβλιογραφική αναφορά σε παρόμοιες μελέτες με την δική 

μας , οι οποίες ασχολούνται με το αντικείμενο της δυναμικής ασφάλειας ενός αυτόνομου 

ΣΗΕ, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις που ενδέχεται να προκληθούν σ’αυτό, από την 

διείσδυση αιολικής ισχύος στο σύστημα. 

Πιο κάτω λοιπόν, ακολουθούν σύντομες περιγραφές παρομοίων μελετών, που έγιναν για 

τις περιπτώσεις της Κρήτης , της Ιρλανδίας και της Δανίας . 

 

Α)Ανάλυση της επίδρασης αιολικής ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης . 

Στην μελέτη αυτή έχει χρησιμοποιηθεί το λογισμικό EUROSTAG, για την προσομοίωση 

της μεταβατικής λειτουργίας του συστήματος, σε διάφορες λειτουργικές καταστάσεις. 

Οι κύριες διαταραχές που ερευνούνται είναι η αποσύνδεση συμβατικών μηχανών και 

ανεμογεννητριών, καθώς επίσης και οι διακυμάνσεις της ταχύτητας του αέρα .  

Τα συμπεράσματα της μελέτης που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της 

διπλωματικής μας εργασίας , αφορούν τις εξής περιπτώσεις : 

α) Αποσύνδεση μηχανής (αεριοστροβίλου), δυνατότητας παραγωγής 20 MW. 

Στο σχήμα 3.3 παρουσιάζεται η μεταβολή της συχνότητας και της ισχύος σε μια μηχανή 

diesel, για τρεις διαφορετικές λειτουργικές καταστάσεις: 

 
 Σχήμα 3.3 (πηγή: Analysis of wind energy effects in Crete’s island power system) 
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Καταρχάς, το σύστημα θεωρείται ότι λειτουργεί χωρίς ανεμογεννήτριες (wind turbines) 

και φαίνεται να είναι αρκετά ευσταθές. 

Έπειτα, το σύστημα θεωρείται ότι λειτουργεί με 28% αιολική διείσδηση (46MW 

αιολικής παραγωγής) και με τις γρήγορες συμβατικές μονάδες όπως τις μηχανές diesel 

και τους αεριοστρόβιλους να είναι σε λειτουργία (fast spinning reserve).  

Στην περίπτωση αυτή το σύστημα φαίνεται να είναι και πάλι ευσταθές, αφού η 

χαμηλότερη τιμή της συχνότητας είναι σχεδόν η ίδια όπως στην προηγούμενη 

περίπτωση.  

Στην τελευταία περίπτωση, το σύστημα θεωρείται ότι λειτουργεί με τα ίδια υψηλά 

ποσοστά αιολικής διείσδυσης (28%), ενώ σε λειτουργία τώρα βρίσκονται οι αργές 

μηχανές του συστήματος, δηλ. οι ατμοστρόβιλοι (slow spinning reserve).  

Σε αυτή την περίπτωση, η χαμηλότερη τιμή της συχνότητας αγγίζει τα 49.14 Hz, γεγονός 

που θέτει σε λειτουργία τις συσκευές προστασίας των αιολικών πάρκων, οι οποίες 

οδηγούν το σύστημα σε κατάρρευση, αφού προκαλούν σ’αυτό συνολική αποσύνδεση της 

αιολικής του ισχύος .  

Λαμβάνοντας υπόψιν τα πιο πάνω, είναι προφανές ότι σε περίπτωση μεγάλης αιολικής 

διείσδυσης στο δίκτυο, η λειτουργία των μηχανών diesel και των αεριοστροβίλων (fast 

spinning reserve), είναι απαραίτητη για την διατήρηση της δυναμικής ασφάλειας του 

συστήματος. 

β) Αποσύνδεση μηχανής (αεριοστροβίλου), δυνατότητας παραγωγής 23 MW, στις 

περιπτώσεις συνολικού φορτίου στο σύστημα 207.2 MW και 199 MW αντίστοιχα. 

Στο σχήμα 3.4 παρουσιάζεται η μεταβολή της συχνότητας σε μια μηχανή diesel, για τις 

λειτουργικές καταστάσεις που αφορούν τα πιο πάνω φορτία : 

 
Σχήμα 3.4 (πηγή: Analysis of wind energy effects in Crete’s island power system) 
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Η πρώτη περίπτωση, (case 1) αντιστοιχεί στο συνολικό φορτίο των 207.2 MW, το οποίο 

καλύπτεται ως ακολούθως : 27 MW από τις μονάδες συνδυασμένου κύκλου (με 18 MW 

στρεφόμενη εφεδρεία), 56.8 MW από τους νέους ατμοστροβίλους (με 18.2 MW 

στρεφόμενη εφεδρεία), 21.3 MW από τις ντιζελογεννήτριες (με 27.9 MW στρεφόμενη 

εφεδρεία) και 10.1 MW από τους αεριοστροβίλους (με 6.1 MW στρεφόμενη εφεδρεία), 

ενώ η αιολική παραγωγή είναι 69 MW, που αντιστοιχεί σε αιολική διείσδυση 33.3 %. 

Παρατηρώντας το σχήμα 3.4 (case 1), φαίνεται ότι η συχνότητα παρουσιάζει πτώση, 

αγγίζοντας την ελάχιστη τιμή των 49.2 Hz, ενώ η ισορροπία του συστήματος 

αποκαθίσταται σε περίπου 50 δευτερόλεπτα.  

Η δεύτερη περίπτωση, (case 2), αντιστοιχεί στο συνολικό φορτίο των 199 MW το οποίο 

καλύπτεται ως ακολούθως : 27.57 MW από τις μονάδες συνδιασμένου κύκλου (με 17.43  

MW στρεφόμενη εφεδρεία), 69.3 MW από τους νέους ατμοστροβίλους (με 5.7 MW 

στρεφόμενη εφεδρεία), 23.4 MW από τις ντιζελογεννήτριες (με 25.8 MW στρεφόμενη 

εφεδρεία), ενώ η αιολική παραγωγή είναι 55.73 MW, που αντιστοιχεί σε αιολική 

διείσδυση 28 %.  

Παρατηρώντας το σχήμα 3.4 (case 2), φαίνεται ότι η συχνότητα παρουσιάζει πτώση, 

χωρίς όμως να κατορθώνεται η επαναφορά της στα φυσιολογικά επίπεδα, οπότε το 

σύστημα οδηγείται στην κατάρρευση συχνότητας.  

Οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των δύο πιο πάνω περιπτώσεων, αποδίδονται 

στο γεγονός ότι στην πρώτη περίπτωση, η στρεφόμενη εφεδρεία είναι υψηλότερη (70.2 

MW) και παρέχεται από τις ‘‘γρήγορες μονάδες’’ του συστήματος (αεριοστροβίλους) , 

ενώ στη δεύτερη περίπτωση, παρέχεται από τις πιο ‘‘αργές μονάδες’’ του συστήματος 

και είναι σαφώς μικρότερη (48.93 MW). 

Από τα πιο πάνω αποτελέσματα λοιπόν, προκύπτει η ανάγκη για βελτιστοποίηση του 

σχεδιασμού στρεφόμενης εφεδρείας, ενώ παρατηρείται ότι το σύστημα της Κρήτης, 

επιζεί και με υψηλές αιολικές διεισδύσεις (της τάξης του 30-40%), εάν υπάρχουν σ’αυτό 

επαρκή ποσά εφεδρείας. 

 

Β)Δυναμικός έλεγχος της συχνότητας με αυξανόμενη αιολική παραγωγή (Ιρλανδία). 

Στην μελέτη αυτή, προσομοιώνεται η λειτουργία του δικτύου της Ιρλανδίας, καθώς 

αυξάνει η αιολική παραγωγή στο σύστημα . 
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Ο κύριος της σκοπός, είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της αυξανόμενης 

παραγωγής από τα αιολικά πάρκα, στη συχνότητα καθώς και στην ασφάλεια του 

συστήματος, μετά από διάφορες διαταραχές . 

Τα συμπεράσματα της μελέτης που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της 

διπλωματικής  μας  εργασίας,  αφορούν  τις  εξής  περιπτώσεις : 

α) Αυξανόμενη αιολική παραγωγή, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αδρανειακής 

ανταπόκρισης (no inertial response), εκ’ μέρους των ανεμογεννητριών. 

Οι προσομοιώσεις για αυτή την περίπτωση, έγιναν πάνω στο μελλοντικό σενάριο για το 

έτος 2009, με συνολική εγκατεστημένη αιολική παραγωγή 1562 MW και απώλεια ισχύος 

320 MW. 

Στο σχήμα 3.5 παρουσιάζεται η μεταβολή της συχνότητας στο σύστημα, για αυξανόμενη 

αιολική παραγωγή από 0 εώς 100 % επί της εγκατεστημένης αιολικής ισχύος : 

 
Σχήμα 3.5 (πηγή: Dynamic frequency control with increasing wind generation) 

Μελετώντας το πιο πάνω σχήμα, φαίνεται καθαρά ότι με την αύξηση της αιολικής 

παραγωγής από τα 0 % στα 50 % και ακολούθως στα 100 %, η συχνότητα βυθίζεται σε 

οριακές για την ευστάθεια του συστήματος τιμές, μιας και το όριο ευστάθειας του 

Ιρλανδικού συστήματος στο οποίο ενεργοποιείται ο διακόπτης απόρριψης φορτίου, είναι 

τα 49.3 Hz. 
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Η πτώση της συχνότητας σε σχέση με την αυξανόμενη αιολική παραγωγή, οφείλεται στο 

γεγονός ότι, οι συμβατικές μηχανές των ηλεκτροπαραγωγών σταθμών οι οποίες 

παρέχουν αδρανειακή ανταπόκριση (inertial response) σε διαταραχές της συχνότητας, 

αντικαθίστανται από ανεμογεννήτριες οι οποίες δεν έχουν την δυνατότητα να παρέχουν 

αδρανειακή ανταπόκριση στο σύστημα . 

β) Αυξανόμενη αιολική παραγωγή, με τη δυνατότητα αδρανειακής ανταπόκρισης 

(with inertial response), εκ’ μέρους των ανεμογεννητριών. 

Οι προσομοιώσεις για αυτή την περίπτωση, έγιναν και πάλι πάνω στο μελλοντικό 

σενάριο για το έτος 2009, με συνολική εγκατεστημένη αιολική παραγωγή 1562 MW και 

απώλεια ισχύος 320 MW. 

Στο σχήμα 3.6 παρουσιάζεται η μεταβολή της συχνότητας στο σύστημα, για αυξανόμενη 

αιολική παραγωγή από 0 εώς 100 % επί της εγκατεστημένης αιολικής ισχύος : 

 
Σχήμα 3.6 (πηγή: Dynamic frequency control with increasing wind generation) 

Μελετώντας το πιο πάνω σχήμα, φαίνεται καθαρά ότι με την αύξηση της αιολικής 

παραγωγής από τα 0 % στα 25 %, υπάρχει και η ανάλογη αύξηση στην τιμή της 

ελάχιστης συχνότητας, στην οποία βυθίζεται το σύστημα, μετά την απώλεια ισχύος των 

320 MW. Αυτό, οφείλεται στο ότι η αιολική παραγωγή των 25 %, εκτοπίζει μόνο ένα 

μικρό ποσοστό της συμβατικής παραγωγής με τη σχετική αδράνεια της, προσφέροντας 
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όμως στη συνολική αδράνεια του συστήματος μια επιπλέον αδρανειακή ανταπόκριση,  η 

οποία προέρχεται από τις ανεμογεννήτριες. 

Όσον αφορά τώρα, την αύξηση της αιολικής παραγωγής από τα 25 % στα 75 % και 

ακολούθως στα 100 %, παρατηρείται ότι, καθώς το ποσοστό της αιολικής παραγωγής 

αυξάνεται, η ελάχιστη τιμή της συχνότητας υποχωρεί, λαμβάνοντας τελικά, την τιμή των 

49.4 Hz (η οποία αντιστοιχεί στην πλήρη λειτουργία της αιολικής παραγωγής). 

Η τιμή των 49.4 Hz, σε σύγκριση με την αντίστοιχη τιμή πλήρους λειτουργίας του 

σχήματος 3.5 (43.33 Hz), απέχει περισσότερο από το όριο ευστάθειας των 43.3 Hz του 

Ιρλανδικού συστήματος. 

Το πιο πάνω, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, η επιλογή ανεμογεννητριών με 

δυνατότητα αδρανειακής συνεισφοράς στο δίκτυο, απομακρύνει το σύστημα μας από το 

ενδεχόμενο να βρεθεί σε ασταθή κατάσταση. 

 

Γ)Ευστάθεια συστημάτων με μεγάλη αιολική παραγωγή : Μελέτη για το Δανέζικο 

σύστημα.  

Στην μελέτη αυτή, αξιολογείται η επίδραση που θα έχουν στην τάση των ζυγών του 

συστήματος, διάφορα τριφασικά βραχυκυκλώματα, που συμβαίνουν σε ορισμένα σημεία 

του δικτύου. 

Η εμφάνιση των βραχυκυκλωμάτων αυτών, όπως είναι γνωστό, συνεπάγεται και την 

απώλεια των άμεσα επηρεαζομένων μονάδων παραγωγής από το σύστημα .  

Στον πιο κάτω πίνακα, φαίνονται καθαρά οι απώλειες ισχύος από τις θερμοηλεκτρικές 

μονάδες (CHP), καθώς και από τις ανεμογεννήτριες (Wind Turbines), οι οποίες 

οφείλονται σε τριφασικά σφάλματα, που συμβαίνουν στους ζυγούς 6 και 7 του υπό 

μελέτη συστήματος . 

 
Πίνακας 3.1 (πηγή: System stability of large wind power networks: A Danish study case) 
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Παρατηρώντας προσεκτικά τον πίνακα 3.1, φαίνεται ότι η απώλεια ισχύος, για μέτρια 

τοπική αιολική παραγωγή (60 με 70%), προκαλείται κυρίως από την αποσύνδεση των 

θερμοηλεκτρικών μονάδων της περιοχής, εν’ αντιθέσει με τις ανεμογεννήτριες οι οποίες 

παραμένουν στο σύστημα . 

Εκτός των πιο πάνω βέβαια, ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα αποτελέσματα των 

σεναρίων που προσομοιώθηκαν στην μελέτη αυτή. 

Στο ακόλουθο σχήμα (3.7), παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν την τάση στο 

ζυγό 2 του συστήματος, για ένα ενδεικτικό σενάριο, με τριφασικό βραχυκύκλωμα στον 

ζυγό 7, ύπαρξη μονάδας SVC στον ζυγό 4 και αυξανόμενη αιολική παραγωγή από 60 

εώς 90 % επί της εγκατεστημένης αιολικής ισχύος. 

 
Σχήμα 3.7 (πηγή: System stability of large wind power networks: A Danish study case) 

Παρατηρώντας το σχήμα 3.7, διακρίνουμε μια ακαριαία πτώση στην τιμή της τάσης, την 

στιγμή που συμβαίνει το τριφασικό βραχυκύκλωμα, η οποία προσεγγίζει το 50 % της 

αρχικής της τιμής. 
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Στην συνέχεια το σύστημα ταλαντώνεται, μέχρις ότου η τάση επανέλθει στα επιτρεπτά 

για την λειτουργία του συστήματος επίπεδα. 

Σ’αυτό το σημείο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η μονάδα SVC, η οποία βρίσκεται 

διασυνδεδεμένη στον ζυγό 4, παίζει σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση της τάσης μετά το 

βραχυκύκλωμα, αφού συμπεριφέρεται ως μια εγκάρσια σύνθετη αντίσταση, η οποία 

καθορίζει το απαιτούμενο ρεύμα αντιστάθμισης, που χρειάζεται για την επαναφορά της 

τάσης  στην φυσιολογική της τιμή .  

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης και η ταχύτητα με την οποία επανέρχεται το σύστημα 

στην κανονική του κατάσταση (κοντά στο 1 p.u), η οποία, όπως φαίνεται, αυξάνει  

καθώς το ποσοστό της αιολικής παραγωγής μειώνεται από τα 90 στα 60 %. 

Το πιο πάνω γεγονός, αποδίδεται στο ότι, η μείωση της παραγωγής των 

ανεμογεννητριών, σε σχέση με το μέγιστο ποσό που μπορούν να παράξουν , επιφέρει και 

ανάλογη μείωση  στο ποσό της αέργου ισχύος , το οποίο απορροφάται από αυτές. 

Έτσι, διευκολύνεται η αποστολή των μονάδων SVC που υπάρχουν στο σύστημα, αφού 

αποκαθιστούν γρηγορότερα την τάση, χωρίς να χρειάζεται να προσφέρουν μεγάλα ποσά 

αέργου αντιστάθμισης στο δίκτυο. 

Όσο για τις περιπτώσεις όπου οι ανεμογεννήτριες παράγουν κοντά στην ονομαστική τους 

ισχύ, το πρόβλημα της αυξημένης απορρόφησης αέργου ισχύος, λύνεται με την μαζική 

αποσύνδεση ανεμογεννητριών από το σύστημα, κάτι που φαίνεται και στον πίνακα 3.1, 

για αιολικές παραγωγές της τάξης των 80 και 90 %. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ 
ΤΑΣΗΣ 
 

 

4.1 Εισαγωγή 
Δύο σημαντικές έννοιες που παίζουν καταλυτικό ρόλο στην ευστάθεια καθώς και στην 

ομαλή λειτουργία ενός ΣΗΕ , είναι οι έννοιες του Ρυθμιστή Στροφών και Ρυθμιστή 

τάσης. 

Κατά την μοντελλοποίηση του ΣΗΕ στον προσομοιωτή Εurostag , κατά την εισαγωγή 

των γεννητριών των ηλεκτροπαραγωγών σταθμών , αλλά και των ανεμογεννητριών στο 

σύστημα , χρειάζεται και η προσθήκη των αντιστοίχων ρυθμιστών στροφών και τάσης 

σ’αυτό, για την κάθε γεννήτρια αντίστοιχα. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφεί η γενική λειτουργία των ρυθμιστών στροφών και 

τάσης και στο τέλος θα παρουσιαστούν τα ειδικά μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν στον 

προσομοιωτή , για τις ανάγκες της διπλωματικής εργασίας. 
 

4.2 Ρυθμιστές στροφών 
Όταν μιλάμε για ρύθμιση στροφών ή αλλιώς για ρύθμιση συχνότητας σ’ένα σύστημα 

ηλεκτρικής ενέργειας , αναφερόμαστε στην συνεχή προσαρμογή της παραγόμενης ισχύος 

από τις γεννήτριες προς το φορτίο του συστήματος , ώστε η συχνότητα του να διατηρεί 

συνεχώς την κανονική της τιμή. 

Σε αντίθετη περίπτωση , οι γεννήτριες δεν θα μπορούσαν να δεχθούν μια αύξηση 

φορτίου , αφού απόντος του ρυθμιστή τάσεως , το άνοιγμα των βαλβίδων των στροβίλων 

τους θα έμενε σταθερό , με αποτέλεσμα να έχουμε επιβράδυνση των μηχανών (σε 

ενδεχόμενη αύξηση του φορτίου του συστήματος) και μείωση της συχνότητας στο 

σύστημα γενικά . 
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Όπως γίνεται αντιληπτό , αν μια γεννήτρια συνδέεται σ’ένα μεγάλο σύστημα , η 

ταχύτητα περιστροφής της είναι δεσμευμένη από την συχνότητα του συστήματος και ο 

ρυθμιστής στροφών στην ουσία ελέγχει την παραγόμενη ισχύ από την γεννήτρια. 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την λειτουργία του ρυθμιστή στροφών , παραθέτουμε το 

πιό κάτω σχήμα , που περιγράφει διαγραμματικά τις ρυθμίσεις που χρειάζονται για να 

διατηρηθεί το σύστημα στα ίδια επίπεδα συχνότητας , μετά από τυχόν προσθαφαίρεση 

φορτίων σ’αυτό:  

 

 
 
Σχήμα 4.1 (πηγή: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και έλεγχος συχνότητας και τάσεως) 

 

Παρατηρώντας το λειτουργικό διάγραμμα που φαίνεται στο σχήμα , γίνεται αντιληπτό 

ότι ο ρυθμιστής στροφών κάνει δύο είδους ρυθμίσεις: 

α) Την πρωτεύουσα ρύθμιση , η οποία λαμβάνει χώραν όταν γίνει αντιληπτή 

οποιαδήποτε μεταβολή στην ταχύτητα περιστροφής της γεννήτριας από το φυγόκεντρο 

ρυθμιστή που είναι συνδεδεμένος με τον άξονα της. Αυτή η μεταβολή όπως αναφέραμε 

και προηγουμένως , μπορεί να συμβεί μετά από προσθαφαιρέσεις φορτίου στο σύστημα. 
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Ακολούθως δίνεται σήμα-εντολή για την μετακίνηση της δικλείδας του ατμοστροβίλου, 

ώστε να προσαρμοστεί  η μηχανική ισχύς που παράγεται από το στρόβιλο , ανάλογα με 

τις ανάγκες του συστήματος για την κάλυψη του νέου φορτίου.  

β) Την δευτερεύουσα ρύθμιση , η οποία λαμβάνει χώραν μετά το πέρας της 

πρωτεύουσας ρύθμισης.Εδώ μετριέται το σφάλμα συχνότητας του συστήματος μετά την 

πρωτεύουσα ρύθμιση , καθώς και τυχόν διαφορές στη διακινούμενη ισχύ των 

εξωτερικών διασυνδέσεων και αποστέλλονται τα κατάλληλα σήματα στον μηχανισμό 

αλλαγής στροφών του ρυθμιστή , για την επαναφορά της συχνότητας στην κανονική της 

τιμή. 

 

Για μια πιο αναλυτική περιγραφή των πιο πάνω ρυθμίσεων , ας θεωρήσουμε την εξής  

χαρακτηριστική φορτίου-συχνότητας μιας μονάδας (διάγραμμα 4.1): 

 
Διάγραμμα 4.1 
 

Έστω ότι η μονάδα μας αρχικά βρίσκεται στην ονομαστική της κατάσταση λειτουργίας , 

δηλαδή έχει συνδεδεμένο το ονομαστικό της φορτίο , Po και λειτουργεί στην ονομαστική 

της συχνότητα , ωο. 
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Μια ενδεχόμενη αύξηση του φορτίου στην μονάδα , θα την οδηγήσει μετά το πέρας της 

πρωτεύουσας ρύθμισης , στην κατάσταση (P1,ω1) , με την συχνότητα λειτουργίας της να 

μειώνεται κατά Δω. 

Ο μόνος τρόπος για να μπορέσει το σύστημα να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση , 

είναι η εφαρμογή σ’αυτό της δευτερεύουσας ρύθμισης , με την βοήθεια του μηχανισμού 

αλλαγής στροφών της μονάδας.Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την μεταφορά της 

χαρακτηριστικής φορτίου-συχνότητας παράλληλα προς τα πάνω κατά Δωr , καθώς και 

επαναφορά του συστήματος στις αρχικές συνθήκες λειτουργίας. 

Όπως γίνεται αντιληπτό , οι μεταβολές της συχνότητας Δω και Δωr είναι αντίρροπες και 

ανάλογες με την μεταβολή του φορτίου ΔP.  

Τέλος , παρατηρώντας την κλίση της χαρακτηριστικής φορτίου-συχνότητας , μπορούμε 

να εξάγουμε το μέγεθος του στατισμού της μονάδας , το οποίο συνδέεται με τις 

μεταβολές Δω και ΔP ως εξής: 
P

R
Δ
Δ

−=
ω  . 

Ο στατισμός μιας μονάδας , καθώς και τα υπόλοιπα μεγέθη που προαναφέρθηκαν και τα 

οποία σχετίζονται μ’αυτόν , έχουν μεγάλη σημασία και χρήση , όταν ένας ρυθμιστής 

στροφών αντιμετωπιστεί σαν ένα σύστημα αυτομάτου ελέγχου.  

Έστω λοιπόν ο ρυθμιστής μας είναι ένα σύστημα αυτομάτου ελέγχου κλειστού βρόγχου , 

με είσοδο την επιθυμητή μεταβολή της συχνότητας (Δωr) για την επαναφορά του 

συστήματος στις αρχικές συνθήκες λειτουργίας και έξοδο την μεταβολή της συχνότητας 

(Δω) , η οποία πραγματικά συμβαίνει στο σύστημα , τότε το όλο σύστημα ελέγχου των 

στροφών του ατμοστροβίλου μπορεί να παρασταθεί με το εξής σχήμα: 

 
Σχήμα 4.2 (πηγή: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και έλεγχος συχνότητας και τάσεως) 
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Στην είσοδο του συστήματος που παρουσιάζεται στο σχήμα 4.2 , γίνεται σύγκριση των 

μεταβολών των συχνοτήτων , Δωr και Δω , η διαφορά των οποίων θα δώσει το σήμα 

σφάλματος που θα αναγκάσει τον ρυθμιστή στροφών να μεταβάλει κατά Δg τον ατμό 

που εισέρχεται στο στρόβιλο της γεννήτριας. 

Η όλη αυτή διαδικασία συμβαίνει στο κουτάκι Α , το οποίο διέπεται από την συνάρτηση 

μεταφοράς : 
sTg

R
r

g
.1

/1
+

=
Δ−Δ

Δ
ωω

 , όπου R ο στατισμός της μονάδας και Τg η χρονική 

σταθερά του ρυθμιστή στροφών του ατμοστροβίλου με τιμές από 0.2 μέχρι 1 sec.  

Ακολούθως η μεταβολή Δg του ατμού που εισέρχεται στο στρόβιλο της γεννήτριας, 

μεταβάλλει σύμφωνα με την συνάρτηση μεταφοράς  
sT .1

1
+

 , την μηχανική ισχύ στον 

άξονα του στροβίλου κατά ΔPm , όπου Τ η χρονική σταθερά του σερβομηχανισμού. Η 

διαφορά μεταξύ της μηχανικής και ηλεκτρικής ισχύος στον συγκριτή του κουτιού Β , θα 

έχει ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση της γεννήτριας κατά Δω , σύμφωνα με την εξίσωση 

επιταχύνσεως της γεννήτριας: dtdHPePm /)(.2 ωΔ=−  , όπου H η χρονική σταθερά 

αδράνειας του στροβίλου. 

Κλείνοντας θα πρεπεί να τονιστεί ότι το σχήμα του βρόχου ελέγχου των στροφών του 

ατμοστροβίλου , είναι μια γενική περίπτωση περιγραφής της λειτουργίας ενός ρυθμιστή 

συχνότητας , πάνω στο οποίο με μικρές παρεμβολές θα προσαρμόσουμε τους ρυθμιστές 

στροφών των ηλεκτροπαραγωγών σταθμών της ΑΗΚ , με τον τρόπο που θα περιγραφεί 

σε ακόλουθη ενότητα . 
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4.3 Ρυθμιστές τάσης 
Όπως προαναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα,  ο σκοπός της λειτουργίας ενός 

ρυθμιστή στροφών μιας γεννήτριας, είναι η διατήρηση μιας σταθερής ταχύτητας 

περιστροφής στον άξονα της και κατ’ επέκταση η διατήρηση σε σταθερά επίπεδα της 

συχνότητας του συστήματος. 

Κατά ανάλογο τρόπο , ένας  αυτόματος ρυθμιστής τάσεως μιας γεννήτριας , έχει σκοπό 

να διατηρεί σταθερή την τάση στους τερματικούς ζυγούς της γεννήτριας. 

Αυτό γίνεται εφικτό με την κατάλληλη μεταβολή της τάσης του πεδίου διέγερσης , μέσω 

του συστήματος διεγέρσεως της γεννήτριας.  

Η εντολή για την πιο πάνω ρύθμιση , δίνεται από τον αυτόματο ρυθμιστή τάσεως , ο 

οποίος συγκρίνει το μέτρο της τερματικής τάσεως με την τάση αναφοράς και 

αναπροσαρμόζει ανάλογα την  παραγόμενη ηλεκτρεγερτική  δύναμη της γεννήτριας. Η 

ΗΕΔ της γεννήτριας ή αλλιώς τάση διέγερσης της , είναι η τάση στους ακροδέκτες της εν 

κενώ και καθορίζει την άεργο ισχύ που παράγει ή καταναλώνει η γεννήτρια. Η τάση 

αυτή συμβολίζεται όπως είναι γνωστό με Ef και είναι μέγεθος ανάλογο προς το μέτρο 

της συνεχούς τάσης , από την οποία τροφοδοτείται το τύλιγμα του πεδίου (ή αλλιώς 

τύλιγμα διέγερσης). 

Πιο κάτω , παρουσιάζουμε το γενικό διάγραμμα ενός συστήματος διεγέρσεως , το οποίο 

αποτελείται από τον αυτόματο ρυθμιστή τάσεως και την κύρια διεγέρτρια . 

 
Σχήμα 4.3 (πηγή: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και έλεγχος συχνότητας και τάσεως) 
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Ανάλογα με το είδος της κύριας διεγέρτριας , τα συστήματα διεγέρσεως χωρίζονται στις 

ακόλουθες τρεις βασικές κατηγορίες:  

α) Στα στρεφόμενα συστήματα διέγερσης DC , τα οποία περιλαμβάνουν μια γεννήτρια 

συνεχούς ρεύματος (διεγέρτρια) , η οποία κινείται από τον άξονα της γεννήτριας και 

τροφοδοτεί το τύλιγμα διέγερσης της μηχανής.Το τύλιγμα διέγερσης της διεγέρτριας 

τροφοδοτείται από συσσωρευτή ή ανορθωτή ή συνήθως από βοηθητική γεννήτρια 

διέγερσης. Η διέγερση της διεγέρτριας ρυθμίζεται είτε μέσω ροοστάτη ή μέσω θυρίστορ , 

στο οποίο επενεργεί ο ρυθμιστής τάσης. 

 

β) Στα στρεφόμενα συστήματα διέγερσης ΑC , τα οποία περιλαμβάνουν μια διεγέρτρια 

εναλλασσόμενου ρεύματος και ο τύπος των οποίων χαρακτηρίζεται από την 

χρησιμοποίηση στατών ή στρεφόμενων ανορθωτών , για την ανόρθωση του ρεύματος 

και την τροφοδότηση του τυλίγματος διέγερσης. Σ’αυτήν την περίπτωση, η 

χρησιμοποίηση των στρεφόμενων ανορθωτών , παρουσιάζει το πλεονέκτημα να μην 

απαιτούνται ψήκτρες για τη διέλευση του συνεχούς ρεύματος προς το τύλιγμα διέγερσης. 

 

γ) Στα στατικά συστήματα διέγερσης  , τα οποία δεν περιλαμβάνουν διεγέρτρια με την 

μορφή στρεφόμενης μηχανής. Η διάταξη ενός στατικού συστήματος διέγερσης 

παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα: 

 
Σχήμα 4.4 (πηγή: Ανάλυση ΣΗΕ – Μόνιμη κατάσταση λειτουργίας) 
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Σ’αυτήν την περίπτωση η τροφοδότηση του τυλίγματος διέγερσης παρέχεται από την 

έξοδο της γεννήτριας , μέσω μετασχηματιστή τάσεως και γέφυρας θυρίστορ. Ο 

ρυθμιστής τάσεως του συστήματος συγκρίνει τη μετρούμενη τάση με την τάση αναφοράς 

και δίνει σήμα σφάλματος προς τα θυρίστορ , για την ρύθμιση του ρεύματος διεγέρσεως. 

Ο ρυθμιστής τροφοδοτείται είτε από μικρή βοηθητική γεννήτρια με μόνιμο μαγνήτη 

κινούμενη από τον άξονα της μηχανής , είτε από άλλη εξωτερική πηγή. Τέλος θα πρέπει 

να αναφερθεί ότι τα στατικά συστήματα διέγερσης ονομάζονται και αυτοδιεγειρόμενα , 

λόγω της τροφοδότησης του τυλίγματος διέγερσης τους , από την έξοδο της γεννήτριας 

τους.  

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία , θα χρησιμοποιήσουμε το μοντέλλο του στατικού 

συστήματος διέγερσης , για την δημιουργία των συστημάτων ρυθμίσεως τάσης των 

ηλεκτροπαραγωγών σταθμών της ΑΗΚ , αφού λόγω του αυτοδιεγειρόμενου χαρακτήρα 

του, επιτυγχάνει ταχύτατες ανταποκρίσεις , με προφανή ευνοϊκά αποτελέσματα στην 

λειτουργία του όλου ηλεκτρικού μας συστήματος. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αντιμετώπιση του στατού συστήματος διέγερσης και ρυθμίσεως  

τάσης σαν σύστημα αυτομάτου ελέγχου. 

Έστω λοιπόν ο ρυθμιστής μας είναι ένα σύστημα αυτομάτου ελέγχου κλειστού βρόγχου , 

με είσοδο την επιθυμητή τάση αναφοράς Vr και έξοδο την πραγματική τερματική τάση 

στον ζυγό που συνδέεται η γεννήτρια , τότε το όλο σύστημα διέγερσης και ρύθμισης 

τάσης της γεννήτριας μπορεί να παρασταθεί με το εξής σχήμα: 

 
Σχήμα 4.5 (πηγή: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και έλεγχος συχνότητας και τάσεως) 
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Λόγω του ότι η χρονική σταθερά ΤΤ του εξωτερικού βρόχου ανάδρασης , είναι συνήθως 

τόσο μικρή ώστε να δικαιολογείται η παράλειψη της , τότε μπορούμε να πούμε ότι η 

τερματική τάση Vt  που παρουσιάζεται στην έξοδο του συστήματος , παρουσιάζεται 

αυτούσια και στην είσοδο του. 

Εκεί λοιπόν , όπως φαίνεται και στο σχήμα 4.5 , γίνεται σύγκριση των τάσεων  Vr και 

Vt, η διαφορά των οποίων θα δώσει το σήμα σφάλματος , που θα αναγκάσει τον 

ρυθμιστή τάσης (ο οποίος χαρακτηρίζεται από το κέρδος ενίσχυσης KA και την χρονική 

σταθερά ΤΑ) , να αναπροσαρμόσει την τάση διέγερσης Εf , με τέτοιο τρόπο ώστε η 

τερματική τάση Vt , να επανέλθει στην κανονική της τιμή. 

Η τάση διέγερσης Εf όπως γίνεται αντιληπτό , περιορίζεται από άνω και κάτω όρια Efmax 

και Εfmin , συνδέεται δε , με την τερματική τάση Vt , μέσω της συνάρτησης μεταφοράς 

της γεννήτριας: 
sT

K
Ef
Vt

d

G

.1 '+
=  , όπου '

dT  η σταθερά χρόνου του τυλίγματος πεδίου υπό 

φορτίο και ΚG το κέρδος της συνάρτησης μεταφοράς της γεννήτριας. 

Όσον αφορά τώρα τον εσωτερικό βρόχο του σχήματος 4.5 , ο οποίος ονομάζεται και 

βρόχος σταθεροποιήσεως , η παρουσία του έχει σαν σκοπό την εξασφάλιση της 

ευσταθούς λειτουργίας του συστήματος ρυθμίσεως τάσης , κυρίως στις μεγάλες τιμές του 

κέρδους. Η χρονική σταθερά του βρόχου σταθεροποιήσεως ΤF , είναι της τάξης του 1sec,  

ενώ το κέρδος της συνάρτησης μεταφοράς της εσωτερικής ανατροφοδότησης ΚF , της 

τάξης του 3 με 4 %. 

Κλείνοντας , μιας και αναφερθήκαμε στην ευσταθή λειτουργία του συστήματος 

ρυθμίσεως τάσης , αλλά και του ΣΗΕ γενικά , θα πρέπει να τονιστεί ότι η τάση είναι 

μέγεθος πιο ευαίσθητο στις μεταβολές του φορτίου από την συχνότητα , αλλά και η 

απόκλιση της από την κανονική της τιμή , λιγότερο κρίσιμη για την λειτουργία του 

συστήματος , από την απόκλιση της συχνότητας. 

Έτσι λοιπόν και οι ανοχές στη ρύθμιση όπως και στην διακύμανση της τάσεως για τις 

τάσεις των ζυγών , είναι της τάξης του 1 % , σε αντίθεση με τις ανοχές που αφορούν την 

συχνότητα που είναι της τάξης του 0,03 %. 

Επίσης , ενώ η συχνότητα επαναφέρεται στην κανονική της τιμή με δευτερεύουσα 

ρύθμιση , στην περίπτωση της τάσεως είναι ανεκτά τα μόνιμα σφάλματα και συνεπώς 

δεν απαιτείται  δευτερεύουσα ρύθμιση. 
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4.4 Ρυθμιστές στροφών και τάσης της ΑΗΚ 

Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενο κεφάλαιο , η παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας στην Κύπρο γίνεται από τρεις ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς , οι γεννήτριες 

των οποίων ελέγχονται από τους αντίστοιχους ρυθμιστές στροφών και τάσης , για την 

διατήρηση της συχνότητας καθώς και των  τιμών των τάσεων στους ζυγούς του 

συστήματος , κατά τις διάφορες μεταβολές στο φορτίο που είναι δυνατόν να συμβούν. 

Οι ηλεκτροπαραγωγοί σταθμοί της Μονής , Δεκέλειας καθώς και του Βασιλικού , 

χρησιμοποιούν πανομοιότυπους ρυθμιστές τάσης στις σύγχρονες γεννήτριες τους , οι 

οποίοι περιγράφονται από το πιο κάτω σχήμα:  

 
Σχήμα 4.6 

 

Ο ρυθμιστής που απεικονίζεται , έχει ως βάση το μοντέλο στατού συστήματος διέγερσης 

και ρυθμίσεως της τάσης (σχήμα 4.5 , κεφ. 4.3) , του οποίου η λειτουργία έχει περιγραφεί 

αναλυτικά στην προηγούμενη ενότητα. 

Οι τιμές των παραμέτρων του ρυθμιστή τάσεως , φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

  Παράμετροι του ρυθμιστή τάσης 
KΑ 25 
KF 0.04 
TA 0.4 
TF 1 
 
Πίνακας 4.1 
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Όσον αφορά τους ρυθμιστές στροφών τώρα , η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου χρησιμοποιεί 

δύο διαφορετικούς τύπους. Για τις σύγχρονες γεννήτριες των ηλεκτροπαραγωγών 

σταθμών της Μονής και της Δεκέλειας τους ρυθμιστές στροφών χωρίς αναθέρμανση , 

ενώ για τις γεννήτριες του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού του Βασιλικού , τους ρυθμιστές 

στροφών με αναθέρμανση. 
Και οι δύο αυτοί τύποι ρυθμιστών , έχουν ως βάση το μοντέλο ελέγχου στροφών 

ατμοστροβίλου μιας βαθμίδας (σχήμα 4.2 , κεφ. 4.2) , του οποίου η λειτουργία έχει 

περιγραφεί αναλυτικά στην ενότητα που αναφέρεται στους ρυθμιστές στροφών. 

Στα ακόλουθα σχήματα , απεικονίζονται οι παραστάσεις των ρυθμιστών στροφών των 

τριών ηλεκτροπαραγωγών σταθμών της ΑΗΚ , πρώτα χωρίς και ακολούθως με 

αναθέρμανση: 

 
Σχήμα 4.7 

 
Σχήμα 4.8 
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Τα δύο μοντέλα ελέγχου που απεικονίζονται στα σχήματα 4.7 και 4.8 , δέχονται σαν 

είσοδο την ΔPref (αντίστοιχο μέγεθος με την μεταβολή συχνότητας Δωr σε ισχύ) , η 

οποία συγκρίνεται με την πραγματική μεταβολή της συχνότητας περιστροφής της 

γεννήτριας Δω , που συμβαίνει στο σύστημα. Η διαφορά των δύο αυτών μεγεθών , θα 

δώσει το σήμα σφάλματος που θα αναγκάσει τον ρυθμιστή στροφών να μεταβάλει κατά 

Δg τον ατμό που εισέρχεται στο στρόβιλο της γεννήτριας , ο οποίος με την σειρά του θα 

μεταβάλει την μηχανική ισχύ στον άξονα του στροβίλου κατά ΔPm. 

Εξετάζοντας προσεκτικά το μοντέλο του ρυθμιστή στροφών του Βασιλικού (σχήμα 4.8) , 

παρατηρούμε ότι υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ αυτού και του μοντέλου 

του συστήματος ελέγχου στροφών ατμοστροβίλου μιας βαθμίδας , του κεφαλαίου 4.2 

(σχήμα 4.2). Αύτη η διαφοροποίηση , έγκειται στο γεγονός της ύπαρξης αναθερμαντή 

στις γεννήτριες του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού του Βασιλικού. 

Στο Βασιλικό λοιπόν , μετά την εκτόνωση του ατμού στην βαθμίδα υψηλής πίεσης του 

στροβίλου , ο ατμός αναθερμαίνεται και οδηγείται στην βαθμίδα χαμηλής πίεσης όπου 

επαναχρησιμοποιείται. Οι δύο αυτές βαθμίδες αθροιστικά παράγουν την συνολική 

μηχανική ισχύ του στροβίλου , με την βαθμίδα υψηλής πίεσης που χαρακτηρίζεται από 

την χρονική σταθερά ΤΗΡ , να παράγει ποσοστό 30 % της ισχύος και την βαθμίδα 

χαμηλής πίεσης (ΤΡΕΗ) , να παράγει το υπόλοιπο 70 % (βλέπε σχήμα 4.8).  

Κλείνοντας , παρατίθενται οι παράμετροι του ρυθμιστή στροφών των μονάδων της ΑΗΚ: 

Παράμετροι του ρυθμιστή στροφών χωρίς αναθέρμανση 
 R (ST) TG Tt 
Δεκέλεια 1 0.06 0.39 1.59 
Δεκέλεια 2 0.06 0.39 1.20 
Δεκέλεια 3 0.06 0.24 3.34 
Δεκέλεια 4 0.06 0.22 4.17 
Μονή 1 0.05 0.20 2.95 
 
Πίνακας 4.2 

Παράμετροι του ρυθμιστή στροφών με αναθέρμανση 
 R (ST) TG THP TREH 
Βασιλικός 1 0.075 0.10 0.41 7.21 
Βασιλικός 2 0.075 0.083 0.53 7.77 
Βασιλικός 3 0.075 0.083 0.53 7.77 
 
Πίνακας 4.3 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ EUROSTAG 

 

 

5.1 Εισαγωγή 
Με σκοπό την βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων και την 

ελαχιστοποίηση των κόστων , τόσο οι σχεδιαστές , όσο και οι διαχειριστές  ενός  

συστήματος και στην προκειμένη περίπτωση ενός ΣΗΕ , πρέπει να διαθέτουν το 

κατάλληλο λογισμικό πακέτο , ούτως ώστε να μπορούν  με την αναγκαία ταχύτητα και 

αξιοπιστία να παράγουν τα κατάλληλα μοντέλα και προσομοιώσεις. 

Το μοντέλο προσομοίωσης EUROSTAG , είναι προιόν που δημιουργήθηκε από           

την εταιρεία Electricite de France & Tractebel , με σκοπό να πληρεί τις πιο πάνω 

προυποθέσεις. Το λογισμικό αυτό είναι πολύ αποτελεσματικό και φιλικό προς τον 

χρήστη , ένας επιπλέον λόγος που χρησιμοποιείται στην παρούσα διπλωματική εργασία. 

Στο κεφάλαιο αυτό , θα γίνει παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών του 

ΕUROSTAG , καθώς και συνοπτική περιγραφή των μοντέλων των στοιχείων που 

χρησιμοποιήθηκαν , για τη μοντελοποίηση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της 

Κύπρου , την επίλυση των ροών φορτίου , καθώς και για τις προσομοιώσεις των 

διαταραχών που έχουν προκληθεί , από τα διάφορα σενάρια διείσδυσης αιολικής ισχύος 

στο σύστημα. 

 

5.2 Λειτουργία και εφαρμογές του EUROSTAG 
Ανεξαρτήτως από το είδος των διαταραχών που σημειώνονται και το μέγεθος του 

συστήματος , το EUROSTAG δείχνει τη συμπεριφορά του ηλεκτρικού συστήματος  

μέχρι να επιστρέψει σε σταθερή κατάσταση , με αρκετή ακρίβεια. Ο επαναληπτικός 

αλγόριθμος που χρησιμοποιεί το EUROSTAG , εκτελεί αυτόματο έλεγχο των 

προσομοιώσεων , ο οποίος πληρεί τα κριτήρια ακρίβειας που καθορίζονται από τον 

χρήστη. Μετά το πέρας των προσομοιώσεων , μπορούν να αναλυθούν οι σχέσεις και να 

παρουσιαστούν διαγράματα που αναφέρονται σε δυναμικά φαινόμενα. 
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Η χρήση του EUROSTAG , επιτρέπει την μελέτη μεγάλων συστημάτων ηλεκτρικής 

ενέργειας , για μεγάλες χρονικές περιόδους , χωρίς την ανάγκη αλλαγής του αρχικού 

μοντέλου του συστήματος. 

Πιο κάτω παρατίθενται μερικά τυπικά παραδείγματα της χρήσης του EUROSTAG , που 

αφορούν την μελέτη ενός ΣΗΕ: 

1) Έλεγχος της τήρησης συγχρονισμού , μετά από διάφορες διαταραχές. 

2) Διαμόρφωση στρατηγικών σε δίκτυα , σε περιπτώσεις απόρριψης φορτίου. 

3) Μελέτη της συμπεριφοράς του δικτύου , κάτω από ασταθείς συνθήκες (προληπτική 

ασφάλεια). 

4) Μελέτη της συμπεριφοράς του δικτύου , κάτω από ακραίες ή έκτακτες συνθήκες  , π.χ 

κατάρρευση τάσης , απώλεια συγχρονισμού , επανασυγχρονισμό κ.τ.λ. 

5) Μελέτη της δυναμικής ευστάθειας των μηχανών με την δυνατότητα ρυθμίσεων , 

καθώς και προσαρμογή του συστήματος μετάδοσης τους , γύρω από συγκεκριμένο 

λειτουργικό σημείο του συστήματος. 

6) Σχεδιασμός και ρύθμιση των τοπικών συστημάτων ελέγxου (ρυθμιστές στροφών GOV 

και τάσης AVR , καθώς και έλεγχος των λήψεων των μετασχηματιστών TAPS). 

7) Σχεδιασμός και καθορισμός των συστημάτων προστασίας σταθμών παραγωγής και 

δικτύων διανομής. 

 

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως , η χρήση του λογισμικού EUROSTAG στην 

παρούσα διπλωματική εργασία , έχει να κάνει με τη μοντελοποίηση του συστήματος 

ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου , για την προσομοίωση των διαταραχών που θα 

προκαλέσουν  τα διάφορα σενάρια διείσδυσης αιολικής ισχύος στο σύστημα. 

Αυτό , θα μας βοηθήσει στην συνέχεια να μελετήσουμε τις επιπτώσεις του κάθε 

σεναρίου , στον τομέα της δυναμικής ασφάλειας του δικτύου , η οποία αφορά τα 

κριτήρια που αναγράφονται στο κεφάλαιο 3.4 , της παρούσας μελέτης. 
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5.3 Τεχνική περιγραφή του EUROSTAG 
Το EUROSTAG βασίζεται σε έναν επαναληπτικό αλγόριθμο με χρονομεταβλητό βήμα 

και είναι κατάλληλο για την μελέτη βραχυπρόθεσμων , αλλά και μακροπρόθεσμων 

μεταβατικών φαινομένων. Έτσι , οι μελέτες μεταβατικής ευστάθειας (φαινόμενα που 

διαρκούν από μερικά msec εώς μερικά δευτερόλεπτα) , καθώς και οι μακροπρόθεσμες 

δυναμικές μελέτες (αλλαγές που συμβαίνουν σε ένα διάστημα από μερικά δευτερόλεπτα 

εώς κάποιες ώρες) , καλύπτονται από την ίδια προσομοίωση. 

 

Το EUROSTAG χωρίζεται στα ακόλουθα πέντε βασικά μέρη: 

1) Από ένα πρόγραμμα ροής φορτίου (load flow) , του οποίου τα αποτελέσματα 

χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς στην προσομοίωση. 

2) Από ένα διαδραστικό προσομοιωτή , που επιτρέπει στον χρήστη να απεικονίζει τις 

διάφορες μεταβλητές , αλλά και να επεμβαίνει στη διαδικασία κατά τη διάρκεια της 

προσομοίωσης. 

3) Από ένα γραφικό προ-επεξεργαστή , που επιτρέπει την εισαγωγή νέων μοντέλων 

χρησιμοποιώντας σχήματα μπλοκ διαγραμμάτων. 

4) Από ένα γραφικό επεξεργαστή , ο οποίος χρησιμοποιείται για την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων , μετά το πέρας της προσομοίωσης. 

5) Από ένα τμήμα για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων , (μέσω παραμετρικού 

προσδιορισμού φίλτρων και δημιουργίας πινάκων). 

 

Το EUROSTAG είναι γραμμένο σε Fortran 77 και σε C , και εγκαθίσταται σε σταθμούς 

εργασίας με UNIX , καθώς και σε προσωπικούς Η/Υ με λειτουργικό σύστημα 

WINDOWS. 

Κατά την αναφορά μας στην τεχνική περιγραφή του λογισμικού πακέτου EUROSTAG , 

κρίνεται αναγκαία , η σύντομη περιγραφή του μοντέλου που χρησιμοποιεί , για την 

αναπαράσταση ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι , 

η μοντελοποίηση του συστήματος παραμένει αναλλοίωτη κατά την διάρκεια της 

προσομοίωσης , ανεξαρτήτως των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα . 
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Το μοντέλο λοιπόν του EUROSTAG , αποτελείται από τα εξής βασικά στοιχεία: 

1) Το δίκτυο.  

Το EUROSTAG χρησιμοποιεί είτε μονογραμμική , είτε τριφασική αναπαράσταση  του 

δικτύου. Οι κόμβοι τάσεων διέπονται από την αλγεβρική εξίσωση I=YU, στην οποία U 

είναι το διάνυσμα των τάσεων των κόμβων , Ι το διάνυσμα των ρευμάτων που 

εισέρχονται στους κόμβους και Y είναι η μήτρα αγωγιμότητας του δικτύου. Τα φορτία 

του συστήματος διέπονται από μη γραμμικές εξισώσεις , που είναι συναρτήσεις της 

τάσης και της συχνότητας. 

2) Τις γεννήτριες.  

Οι σύγχρονες μηχανές περιγράφονται από τις κλασσίκες εξισώσεις του PARK.Ο δρομέας 

των μηχανών παριστάνεται από τέσσερα ισοδύναμα ελίγματα. Μοντελοποιείται επίσης ο 

μαγνητικός κορεσμός και στους δύο άξονες. Αναφορικά με την μηχανική κίνηση των 

γεννητριών , οι κινήσεις του δρομέα καθορίζονται από την εξίσωση στρεφομένων μαζών, 

που συνδέει τη διαφορά ανάμεσα σε μηχανική και ηλεκτρική ροπή με την μεταβολή στην 

ταχύτητα περιστροφής.  

Τα χαρακτηριστικά της γεννήτριας καθορίζονται εξωτερικά (αντιδράσεις και σταθερές 

χρόνου) ή εσωτερικά (αμοιβαίες επαγωγές και αντιστάσεις ) , ανάλογα με το τι θα 

επιλέξει ο χρήστης. 

3) Τις μηχανές επαγωγής. 

Υπάρχουν δύο είδη μηχανών επαγωγής. Το ένα μοντέλο ονομάζεται και πλήρες μοντέλο 

(κυκλώματος δρομέα διπλού κλωβού) , ενώ το άλλο αναφέρεται και ως απλοποιημένο 

μοντέλο. 

4) Τους μετασχηματιστές. 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετασχηματιστών , όπως οι απλοί μετασχηματιστές , οι 

αυτομετασχηματιστές και οι μετασχηματιστές με taps , με πλήρη μοντέλα που 

λαμβάνουν υπόψιν τις απώλειες σιδήρου και χαλκού , τον κορεσμό , τις τάσεις 

βραχυκύκλωσης και τους  λόγους  μετασχηματισμού. 

5) Τα γεγονότα. 

Αυτά είναι όλα τα επεισόδια , διαταραχές και διαδικαστικές εντολές που λαμβάνουν 

χώρα κατά την διάρκεια μιας προσομοίωσης. Μπορεί να είναι προγραμματισμένα εκ των 



 74

προτέρων ή να δημιουργούνται στο πρόγραμμα όταν ενεργοποιείται μια αυτόματη 

συσκευή. Μπορεί επίσης να εισάγονται κατά την διάρκεια της προσομοίωσης. 

Τα γεγονότα στα οποία αναφερόμαστε , μπορεί να είναι βραχυκυκλώματα , κλείσιμο 

γραμμών , επανένωση υποδικτύων , ένταξη γεννητριών , εκκίνηση επαγωγικών 

κινητήρων , αλλαγή του ενεργού και αέργου φορτίου στους ζυγούς , απώλειες 

γεννητριών κ.τ.λ. 

6) Tα macroblock. 

O χρήστης μπορεί να καθορίζει τα δικά του μοντέλα (συστήματα ελέγχου ρυθμιστών 

στροφών , τάσεως κ.τ.λ) , μέσω ενός γραφικού προεπεξεργαστή , που χρησιμοποιεί 

απλουστευμένα στοιχεία ενός μπλοκ διαγράμματος. Αυτό ουσιαστικά , καταργεί την 

ανάγκη του προγραμματισμού σε Fortran. Τα προαναφερόμενα μοντέλα αποθηκεύονται 

σε ειδική βιβλιοθήκη , η οποία εξαρχής περιέχει και μερικά άλλα τυποποιημένα μοντέλα 

(IEEE , SVC , HVDC κ.τ.λ). 

 

Ιδιαίτερη σημασία στην τεχνική περιγραφή του λογισμικού EUROSTAG , έχει ο τρόπος 

με τον οποίο εισάγονται τα δεδομένα στο μοντέλο. Αυτό γίνεται με την δημιουργία και 

τον χειρισμό , τριών τύπων αρχείων: 

α) Του αρχείου ech , που περιλαμβάνει την τοπολογία του δικτύου με τους ζυγούς 

τάσεων (και τις παραγόμενες ή καταναλισκόμενες ισχύς τους) , τις γραμμές μεταφοράς 

του ρεύματος , τους μετασχηματιστές , τους πυκνωτές αντιστάθμισης , τα φορτία του 

συστήματος και τις σύγχρονες γεννήτριες των ηλεκτροπαραγωγών σταθμών. Οι 

ανεμογεννήτριες των αιολικών πάρκων παρίστανται με την μορφή φορτίου , το οποίο 

απορροφά άεργο ισχύ και παρέχει ενεργό ισχύ στο δίκτυο. 

β) Του αρχείου dta , που περιλαμβάνει τόσο τα χαρακτηριστικά , όσο και τους 

ρυθμιστές στροφών και τάσης των σύγχρονων γεννητριών του συστήματος , καθώς και 

τους ρυθμιστές στροφών των ανεμογεννητριών , που θα εντάσσονται σε κάθε σενάριο 

στο σύστημα. Οι ανεμογεννήτριες στο αρχείο dta , αναφέρονται ως μηχανές επαγωγής. 
γ) Του αρχείου seq , που περιλαμβάνει τις διαταραχές που ενδέχεται να προκληθούν  

στο σύστημα , π.χ η απώλεια μιας μονάδας του Βασιλικού , καθώς και τις παραμέτρους 

που ορίζουν την ακρίβεια της επαναληπτικής μεθόδου , που χρησιμοποιείται κατά την 

διάρκεια των προσομοιώσεων. 
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Τα αρχεία που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη σελίδα , παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο 

στην διεξαγωγή των προσομοιώσεων , κάτι που φαίνεται και στο ακόλουθο 

απλουστευμένο σχήμα , το οποίο απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το 

EUROSTAG. 

  
 

Σχήμα 5.1 (πηγή: EUROSTAG User’s Guide) 

 

Όπως παρατηρούμε και από το σχήμα , το EUROSTAG χρησιμοποιώντας το αρχείο ech , 

σαν το κύριο αρχείο δεδομένων , το οποίο εμπεριέχει την αναπαράσταση του ηλεκτρικού 
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μας δικτύου , μπορεί κατ’ευθεία να διεξάγει τον υπολογισμό της ροής φορτίου στο 

σύστημα. Τα αποτελέσματα της ροής φορτίου , παρουσιάζονται στο αρχείο lf του 

EUROSTAG , από το οποίο μπορεί να τα δει ο χρήστης. 

Μετά το πέρας του υπολογισμού της ροής φορτίου , δημιουργείται το αρχείο sav (το 

οποίο περιέχει τα αποτελέσματα της ροής φορτίου , για εσωτερική όμως χρήση από το 

πρόγραμμα). Στην συνέχεια το EUROSTAG , χρησιμοποιεί τα αρχεία sav , dta και seq , 

λαμβάνοντας υπόψιν και τα αρχεία rcp και pcp , για να προσομοιώσει την λειτουργία του 

συστήματος. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα αρχεία rcp και pcp , δημιουργούνται 

μέσω του model editor (macroblock editor) , αφού προηγουμένως γίνει μεταγλωττισμός 

(compilation) , των ρυθμιστών στροφών και τάσης που έχουν δημιουργηθεί εκεί. 

Μετά το πέρας της προσομοίωσης , τα ακατέργαστα αποτελέσματα της αποθηκεύονται 

στα αρχεία kev και res , όπου στην συνέχεια γίνονται κατεργασμένα αποτελέσματα 

(αρχεία kevd και red αντίστοιχα) , τα οποία παρουσιάζονται μέσω του γραφικού 

επεξεργαστή (υπό μορφή διαγραμμάτων) και μέσω του τμήματος δημιουργίας πινάκων , 

με την βοήθεια των αρχείων start και logbook. Στο αρχείο out περιέχονται τα δυναμικά 

δεδομένα του αρχείου dta , καθώς και μια περίληψη της προσομοίωσης , μαζί με τα 

μηνύματα σφαλμάτων , τα οποία τυγχάνει να συμβαίνουν κατά την εκτέλεση της 

επαναληπτικής μεθόδου. 

Κλείνοντας , θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τόσο το αρχείο ech , όσο και το αρχείο dta , 

είναι και τα δύο αρχεία κειμένου (της μορφής txt). Το γεγονός αυτό είναι πολύ 

σημαντικό , διότι μας επιτρέπει να επεμβαίνουμε στα προαναφερόμενα αρχεία , μέσω 

του κειμενογράφου (notepad) των WINDOWS και να προσαρμόζουμε τα δεδομένα και 

τις συνθήκες της κάθε προσομοίωσης με ιδιαίτερη ευκολία , χωρίς καν να χρειάζεται να 

χρησιμοποιούμε το λογισμικό μας. 

Τα πιο πάνω βέβαια μπορούν να γίνουν και μέσω του EUROSTAG , με την διαδικασία 

όμως να γίνεται λίγο πιο χρονοβόρα . 
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5.4 Μοντελοποίηση του ΣΗΕ της Κύπρου στο EUROSTAG 

Στην ενότητα αυτή , θα γίνει μια συνοπτική παρουσίαση των μοντέλων των στοιχείων 

που χρησιμοποιήθηκαν , καθώς και των παραμέτρων που χαρακτηρίζουν το αυτόνομο 

σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου. 

 

Το δίκτυο.  

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα , το EUROSTAG χρησιμοποιεί είτε 

μονογραμμική , είτε τριφασική αναπαράσταση του δικτύου , με τους κόμβους των 

τάσεων να διέπονται από τις αλγεβρικές εξισώσεις I=YU , στις οποίες U είναι το 

διάνυσμα των τάσεων των κόμβων , Ι το διάνυσμα των ρευμάτων που εισέρχονται στους 

κόμβους και Y είναι η μήτρα αγωγιμότητας του δικτύου. Στην περίπτωση της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας , χρησιμοποιούμε μονογραμμική αναπαράσταση του δικτύου. Τα 

φορτία παριστάνονται από μια μη γραμμική εξίσωση , που είναι συνάρτηση της τάσης 

και της συχνότητας , όπως φαίνεται και από τις πιο κάτω σχέσεις: 
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όπου: 
 
P  :η ενεργός ισχύς στον κάθε ζυγό.   

0P :η ονομαστική ενεργός ισχύς του κάθε ζυγού. 
Q  :η άεργος ισχύς στον κάθε ζυγό. 

0Q :η ονομαστική άεργος ισχύς του κάθε ζυγού. 
U  :η τάση του ζυγού του φορτίου.  

0U :η ονομαστική τάση του ζυγού του φορτίου.  
ω  :η συχνότητα του δικτύου. 

0ω :η ονομαστική συχνότητα του δικτύου. 
a,b,c,d:οι παράμετροι που καθορίζονται από τον τύπο του φορτίου. 
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Τα ονομαστικά μεγέθη των ενεργών και άεργων ισχύων , καθώς και των τάσεων των 

ζυγών στους οποίους συνδέονται τα φορτία , δηλώνονται στο αρχείο ech , κατά την 

εισαγωγή των φορτίων στο σύστημα. 

Οι τιμές των παραμέτρων a , b , c και d , εισάγονται στο αρχείο dta , σύμφωνα με τον 

ακόλουθο πίνακα: 

             
               Τιμές παραμέτρων a,b,c,d 
Παράμετρος Τιμή 
Α 1.4 
B 2 
C 1 
D 0 
 

Πίνακας 5.1 

 
Οι γεννήτριες.  

Οι γεννήτριες των ηλεκτροπαραγωγών σταθμών της Κύπρου , είναι σύγχρονες μηχανές 

και συνεπώς περιγράφονται από τις κλασσικές εξισώσεις του PARK , με το δρομέα να 

παριστάνεται από τέσσερα ισοδύναμα ελίγματα. Μοντελοποιείται επίσης ο μαγνητικός 

κορεσμός και στους δύο άξονες , ενώ όσον αφορά τη μηχανική κίνηση των γεννητριών , 

οι κινήσεις του δρομέα καθορίζονται από την εξίσωση στρεφομένων μαζών , που συνδέει 

τη διαφορά ανάμεσα στη μηχανική και ηλεκτρική ροπή , με την μεταβολή στην ταχύτητα 

περιστροφής.  

Οι παράμετροι των γεννητριών που χρησιμοποιούνται στο EUROSTAG για την κάλυψη 

του συνολικού φορτίου , περιγράφονται από τους πίνακες 5.2 έως 5.12. 

                        Παράμετροι μονάδων σταθμού Βασιλικού 
Xd 2.06 T'd 9 
Xq 1.92 T'q 1 
X'd 0.202 T''d 0.057 
X'q 0.329 T''q 0.095 
X''d 0.155 
X''q 0.164 

H (constant of inertia) 
MWs/MVA 

4.2 

Πίνακας 5.2 (πηγή: ABB Inc. report) 
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                   Παράμετροι μονάδων 1-2 σταθμού Δεκέλειας      
Xd 1.87 T'd 7.41 
Xq 1.85 T'q 3.23 
X'd 0.223 T''d 0.038 
X'q 0.245 T''q 0.038 
X''d 0.144 
X''q 0.144 

H (constant of inertia) 
MWs/MVA 

3.3  

Πίνακας 5.3 (πηγή: ABB Inc. report) 

                    

                   Παράμετροι μονάδων 3-4 σταθμού Δεκέλειας      
Xd 1.84 T'd 7.5 
Xq 1.71 T'q 0.421 
X'd 0.26 T''d 0.036 
X'q 0.29 T''q 0.089 
X''d 0.19 
X''q 0.19 

H (constant of inertia) 
MWs/MVA 

4.06   

 
Πίνακας 5.4 (πηγή: ABB Inc. report) 

                   

                   Παράμετροι μονάδων 5-6 σταθμού Δεκέλειας      
Xd 1.75 T'd 7.8 
Xq 1.59 T'q 0.421 
X'd 0.274 T''d 0.023 
X'q 0.377 T''q 0.059 
X''d 0.22 
X''q 0.22 

H (constant of inertia) 
MWs/MVA 

4   

 
Πίνακας 5.5 (πηγή: ABB Inc. report) 

                         

                       Παράμετροι μονάδας 1 σταθμού Μονής 
Xd 2.13 T'd 9 
Xq 1.94 T'q 4 
X'd 0.185 T''d 0.029 
X'q 0.203 T''q 0.028 
X''d 0.126 
X''q 0.135 

H (constant of inertia) 
MWs/MVA 

5.49 

 
Πίνακας 5.6 (πηγή: ABB Inc. report) 
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                       Παράμετροι μονάδας 2 σταθμού Μονής 
Xd 2.04 T'd 9.21 
Xq 1.94 T'q 4 
X'd 0.186 T''d 0.029 
X'q 0.205 T''q 0.029 
X''d 0.128 
X''q 0.136 

H (constant of inertia) 
MWs/MVA 

5.49 

 
Πίνακας 5.7 (πηγή: ABB Inc. report) 

 

                       Παράμετροι μονάδας 3 σταθμού Μονής 
Xd 2.08 T'd 9.52 
Xq 1.98 T'q 4.12 
X'd 0.179 T''d 0.029 
X'q 0.197 T''q 0.03 
X''d 0.125 
X''q 0.133 

H (constant of inertia) 
MWs/MVA 

5.49 

 
Πίνακας 5.8 (πηγή: ABB Inc. report) 

 

                       Παράμετροι μονάδας 4 σταθμού Μονής 
Xd 1.8 T'd 8.87 
Xq 1.71 T'q 3.85 
X'd 0.202 T''d 0.029 
X'q 0.222 T''q 0.029 
X''d 0.151 
X''q 0.161 

H (constant of inertia) 
MWs/MVA 

4.84 

 
Πίνακας 5.9 (πηγή: ABB Inc. report) 

 

                       Παράμετροι μονάδας 5 σταθμού Μονής 
Xd 1.76 T'd 8.5 
Xq 1.67 T'q 3.65 
X'd 0.195 T''d 0.029 
X'q 0.215 T''q 0.029 
X''d 0.145 
X''q 0.161 

H (constant of inertia) 
MWs/MVA 

4.84 

 
Πίνακας 5.10 (πηγή: ABB Inc. report) 
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                       Παράμετροι μονάδας 6 σταθμού Μονής 
Xd 1.74 T'd 9 
Xq 1.65 T'q 3.87 
X'd 0.194 T''d 0.03 
X'q 0.213 T''q 0.03 
X''d 0.146 
X''q 0.164 

H (constant of inertia) 
MWs/MVA 

4.84 

 
Πίνακας 5.11 (πηγή: ABB Inc. report) 

 

                       Παράμετροι μονάδων 7-10 σταθμού Μονής 
Xd 2.22 T'd 5.43 
Xq 2.08 T'q - 
X'd 0.213 T''d - 
X'q - T''q - 
X''d - 
X''q - 

H (constant of inertia) 
MWs/MVA 

6.06 

 
Πίνακας 5.12 (πηγή: ABB Inc. report) 
 
 
* Σημείωση : οι μονάδες 7-10 της Μονής παρίστανται με το απλοποιημένο μοντέλο σύγχρονης γεννήτριας , γι’αυτό 
και στον πίνακα 5.12 υπολείπονται οι αντίστοιχες παράμετροι.* 
 
όπου: 
 
Xd , Xq :οι επαγωγικές αντιδράσεις μόνιμης κατάστασης στον ευθύ και εγκάρσιο άξονα . 

X'd , X'q :οι μεταβατικές αντιδράσεις στον ευθύ και εγκάρσιο άξονα . 

X''d , X''q :οι υπομεταβατικές αντιδράσεις στον ευθύ και εγκάρσιο άξονα . 

Τ'd , Τ'q :οι μεταβατικές χρονικές σταθερές του ευθέως και εγκάρσιου άξονα . 

Τ''d , Τ''q :οι υπομεταβατικές χρονικές σταθερές του ευθέως και εγκάρσιου άξονα . 

 

Τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί στους πίνακες που προηγήθηκαν , αφορούν κυρίως 

την εσωτερική φύση των γεννητριών που χρησιμοποιεί η ΑΗΚ. Ιδιαίτερο αλλά και πιο 

σημαντικό ενδιαφέρον για μας , έχουν τα εξωτερικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις 

γεννήτριες , τα οποία αφορούν την δυναμικότητα τους στην παραγωγή ενεργού ισχύος , η 

οποία προσαρμόζεται ανάλογα με το κάθε προσομοιωτικό σενάριο , όπως θα αναλυθεί σε 

επόμενο κεφάλαιο.  
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Στον πίνακα που ακολουθεί , φαίνονται καθαρά τα στοιχεία των γεννητριών της ΑΗΚ 

που αφορούν την παραγωγή ενεργού ισχύος , όπως θα χρησιμοποιηθούν στο 

EUROSTAG: 

 
Ηλεκτροπαραγωγός 
σταθμός 

Ελάχιστη 
παραγωγή  

Μέγιστη 
παραγωγή  

Μέγιστη 
επιτρεπόμενη 
παραγωγή  

Βασιλικός (3 μον.) 60 MW/μον. 130 MW/μον. 119.6 MW/μον. 
Δεκέλεια (6 μον.) 30 MW/μον. 60 MW/μον. 55.2 MW/μον. 
Μονή (μον. 1 εώς 6) 18 MW/μον. 30 MW/μον. 27.6 MW/μον. 
Μονή (μον. 7 εώς 10)   4 MW/μον. 37.5 MW/μον. 34.5 MW/μον. 
 

Πίνακας 5.13 
 
Η σειρά που αναγράφονται οι ηλεκτροπαραγωγοί σταθμοί στον πίνακα 5.13 , δεν είναι 

καθόλου τυχαία , αλλά σχετίζεται με το κόστος παραγωγής ενέργειας στην κάθε 

μονάδα.Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τοποθετούνται ψηλά στον πίνακα οι μονάδες του 

Βασιλικού , στις οποίες η παραγωγή ενέργειας είναι πιο φτηνή σε σχέση με τις μονάδες 

των άλλων ηλεκτροπαραγωγών σταθμών , οι οποίοι χρησιμοποιούν παλαιότερη 

τεχνολογία.   

 

Οι αυτόματες συσκευές. 

Σε κάθε προσομοιωτικό σενάριο χρησιμοποιείται αυτόματος διακόπτης απόρριψης 

φορτίου , ο οποίος δημιουργείται στο αρχείο dta  και  ενεργοποιείται όταν η συχνότητα 

του δικτύου πέφτει κάτω από 49Hz. Η απόρριψη φορτίου σε κάθε ζυγό φορτίου , είναι 

της τάξης του 10 %. 

 

Οι ρυθμιστές τάσης και στροφών των γεννητριών. 

Όσον αφορά τους ρυθμιστές τάσης και στροφών που χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες 

γεννήτριες των ηλεκτροπαραγωγών σταθμών του συστήματος της Κύπρου , έχει γίνει 

μοντελοποίηση τους στο EUROSTAG με την μορφή μπλοκ διαγραμμάτων , βάσει των 

προτύπων σχημάτων 4.6 , 4.7 και 4.8 , των οποίων η λειτουργία περιγράφεται αναλυτικά 

στο κεφάλαιο 4 της παρούσας διπλωματικής. 
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Στα ακόλουθα σχήματα (5.1 εώς 5.3) , παρατίθενται με την σειρά τα μπλοκ διαγράμματα 

των ρυθμιστών στροφών με και χωρίς αναθέρμανση , καθώς και το μπλοκ διάγραμμα του 

ρυθμιστή τάσης , που αφορά όλες τις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες της ΑΗΚ.  

 
Έχουμε λοιπόν: 

α)Τον ρυθμιστή στροφών με αναθέρμανση ,  

ο οποίος χρησιμοποιείται στις μονάδες του Βασιλικού με τις παραμέτρους του πίνακα 4.3 

του κεφ. 4.4.  

Σχήμα 5.1 

 

β)Τον ρυθμιστή στροφών χωρίς αναθέρμανση , 

ο οποίος χρησιμοποιείται στις μονάδες της Δεκέλειας και της Μονής με τις παραμέτρους 

του πίνακα 4.2 του κεφ. 4.4 (* βλέπε σχήμα 5.2 *). 
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Σχήμα 5.2 

 

γ)Τον ρυθμιστή τάσης , 

ο οποίος χρησιμοποιείται  σε όλες τις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες της ΑΗΚ με τις 

παραμέτρους του πίνακα 4.1 του κεφ. 4.4. 

 
Σχήμα 5.3 
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Οι ανεμογεννήτριες. 

Οι ανεμογεννήτριες των αιολικών πάρκων μοντελοποιούνται ως ασύγχρονες γεννήτριες 

στο ΕUROSTAG , γι’αυτό και άλλωστε εισάγονται ως μηχανές επαγωγής στο αρχείο dta. 

Όσον αφορά τώρα το αρχείο ech , σ’αυτό οι ανεμογεννήτριες παρίστανται με την μορφή 

φορτίου , το οποίο απορροφά άεργο ισχύ και παρέχει ενεργό ισχύ στο δίκτυο. 

Στον πίνακα που ακολουθεί , (πίνακ. 5.14) , παρουσιάζονται οι ονομαστικές ενεργές και 

άεργες ισχείς των αιολικών πάρκων που εντάσσονται στο σύστημα μας , όπως τις έχουμε 

εισάξει αρχικά στο αρχείο ech , (με τα αιολικά να παριστάνονται υπό μορφή φορτίων). 

          
           Ενεργές και άεργες ισχείς αιολικών 

Αιολικό πάρκο Ενεργός ισχύς 
(MW) 

Άεργος ισχύς 
(MW) 

W1 -12 7.2 
W2 -34.5 20.7 
W3 -9.6 5.76 
W5 -10 6 
W9 -22.5 13.5 
W10 -10.5 6.3 
W11 -60 36 
W24 -10 6 
W26 -24 14.4 
W27 -42 25.2 
W28 -10 6 
W29 -24 14.4 
W30 -42 25.2 
 
Πίνακας 5.14 
 
Όπως φαίνεται στον πίνακα 5.14 , η ενεργός ισχύς κάθε πάρκου παρουσιάζεται με 

αρνητικό πρόσημο , κάτι που οφείλεται στην παράσταση του πάρκου με την μορφή 

φορτίου , το οποίο όμως δεν απορροφά , αλλά παρέχει ενεργό ισχύ στο σύστημα.  

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που παρατηρείται στον πίνακα 5.14 , είναι η σχέση μεταξύ 

ενεργού και άεργου φορτίου σε κάθε πάρκο.Τα δύο αυτά μεγέθη συνδέονται με την εξής 

σημαντική αναλογία : Qwind = 0,6.Pwind   , όπου Qwind  και  Pwind  οι τρέχουσες ενεργές 

και άεργες ισχείς των πάρκων , οι οποίες αλλάζουν σε κάθε προσομοίωση ανάλογα με το 

ποσοστό της αιολικής διείσδυσης του κάθε σεναρίου. 



 86

Εκτός από τα μεγέθη Qwind  και  Pwind  τα οποία όπως έχουμε αναφέρει προηγουμένως , 

λαμβάνονται υπόψιν στο αρχείο ech , ένα άλλο σημαντικό μέγεθος που χαρακτηρίζει μια 

ανεμογεννήτρια είναι αυτό της τρέχουσας φαινόμενης ισχύος της (Swind). 

Το μέγεθος αυτό λοιπόν , λαμβάνεται υπόψιν στο αρχείο dta και μεταβάλλεται σε κάθε 

προσομοίωση ανάλογα με το ποσοστό της αιολικής διείσδυσης του κάθε σεναρίου στο 

σύστημα .  

Όσον αφορά τώρα την σχέση που συνδέει το μέγεθος  Swind  μαζί με το Pwind , αυτή έχει 

ως εξής : windwindwindwindwindwindwind PPPPQPS .166,1.36,1).6,0( 22222 ==+=+=  . 

Σημαντικό ρόλο στην έκβαση της διπλωματικής μας εργασίας , έχει και ο τρόπος με τον 

οποίο έγινε η εισαγωγή των αιολικών πάρκων του πίνακα 5.14 , στο σύστημα . 

Η ένταξη των πάρκων αυτών λοιπόν , έγινε σε συγκεκριμένες περιοχές του υπάρχοντος 

δικτύου της ΑΗΚ , με καλό σχετικά αιολικό δυναμικό , αφού δόθηκαν προηγουμένως οι 

χάρτες με την υφιστάμενη τοπολογία του ΣΗΕ , καθώς και τα σημεία παρεμβολής των 

αιολικών στο σύστημα. 

Στο σχήμα 5.4 , φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο εντάσσονται τα πάρκα υπ’ αριθμόν 29 

και 30 στο δίκτυο , μεταξύ της υπάρχουσας γραμμής Βασιλικού – Αλάμπρας. 

Σχήμα 5.4 
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Σ’αυτό το σημείο , θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την σύνδεση ορισμένων αιολικών 

πάρκων , είχαμε αναγκαστεί να δημιουργήσουμε και νέες γραμμές μεταφοράς εκτός από 

τις υφιστάμενες , έτσι ώστε να μπορούν να ενταχθούν και αυτά στο σύστημα της ΑΗΚ. 

Χρησιμοποιήσαμε επίσης ρυθμιστές στροφών στις ανεμογεννήτριες , για την διατήρηση 

της συχνότητας στο δίκτυο , των οποίων το μπλοκ διάγραμμα όπως έχει δημιουργηθεί 

στο EUROSTAG , φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα:  

 
Σχήμα 5.5 

Η ρύθμιση της συχνότητας μέσω του ρυθμιστή στροφών γίνεται συνήθως χειροκίνητα , 

με προσαρμογή της παραγόμενης ισχύος από τις ανεμογεννήτριες προς το φορτίο του 

συστήματος. 

 
Οι μετασχηματιστές. 

Στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου , χρησιμοποιούνται κυρίως 

μετασχηματιστές με taps , με πλήρη μοντέλα που περιλαμβάνουν απώλειες σιδήρου, 

χαλκού , καθώς και τον μαγνητικό κορεσμό. 

Για την σύνδεση των αιολικών πάρκων στο σύστημα , χρησιμοποιούνται 

μετασχηματιστές με λόγο μετασχηματισμού 0.4 KV / 11 KV , για την ανύψωση της 

τάσης λειτουργίας των ανεμογεννητριών σε μέση τάση και ακολούθως μετασχηματιστές 
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με λόγο μετασχηματισμού 11 KV / 132 KV , για την ανύψωση σε ψηλή τάση , με την 

οποία γίνεται κατά κύριο λόγο η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο (βλέπε 

σχήμα 5.4).  

Όσον αφορά τώρα την σύνδεση των γεννητριών των τριών ηλεκτροπαραγωγών σταθμών 

της ΑΗΚ στο σύστημα , χρησιμοποιούνται μετασχηματιστές ανύψωσης της μέσης τάσης 

( των 11 με 22 KV ) , στην υψηλή τάση ( των 66 με 132 KV ). 

 
Οι πυκνωτές αντιστάθμισης. 
Στους ζυγούς του συστήματος στους οποίους έχουμε τοποθετήσει τα αιολικά πάρκα που 

δόθηκαν, χρησιμοποιούμε επίσης πυκνωτές αντιστάθμισης της αέργου ισχύος.Οι 

πυκνωτές αυτοί δηλώνονται στο αρχείο ech , με την άεργο ισχύ που παρέχουν στο 

σύστημα ( Qcap ). 

Η τιμή της αέργου ισχύος του πυκνωτή στο κάθε πάρκο , είναι άμεσα συνδεδεμένη με 

την τιμή της ενεργού ισχύος ( Pwind ) , που παρέχει το αιολικό στο δίκτυο της ΑΗΚ.Για 

την εύρεση της σχέσης που συνδέει τα δύο αυτά μεγέθη , χρησιμοποιούμε το σχήμα 5.6 , 

στο οποίο φαίνεται η ροή ενεργού και αέργου ισχύος , στον ζυγό διασύνδεσης κάθε 

πάρκου. 

 
Σχήμα 5.6 
Όπως φαίνεται στο σχήμα 5.6 , ο συντελεστής ισχύος στον ζυγό σύνδεσης έχει τιμή 0,98. 

Αυτή η τιμή έχει επιλεχθεί κοντά στην μονάδα , για να έχουμε όσο το δυνατό γίνεται 

μεγαλύτερη παραγωγή ενεργού ισχύος , σε σχέση με την απορρόφηση αέργου ισχύος από 

το κάθε αιολικό πάρκο. 
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Βλέποντας το σχήμα 5.6 λοιπόν , κάνουμε την ακόλουθη ανάλυση για την εύρεση της 

σχέσης που συνδέει την άεργο ισχύ αντιστάθμισης Qcap , με την ενεργό ισχύ Pwind που 

παρέχεται από τις ανεμογεννήτριες των πάρκων. 

Αρχίζοντας από τον συντελεστή ισχύος που ορίσαμε , έχουμε : ⇒
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ολολ QP .92,4=   ,  όμως ισχύει ότι : capwind QQQ −=ολ   ,  με το windwind PQ .6,0=  . 

 
Οπότε έχουμε : capwindcapwindwind QPQPPP .92,4.952,1).6,0.(92,4 −=−⇒−==ολ  . 

 
Άρα τελικά ισχύει ότι : windcap PQ .4,0≈  . 

Η πιο πάνω σχέση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη , διότι λαμβάνει υπόψιν και την άεργο 

αντιστάθμιση που γίνεται σε κάθε ζυγό διασύνδεσης αιολικού πάρκου και πρέπει να 

αναπροσαρμόζεται σε κάθε προσομοιωτικό σενάριο , ανάλογα με το ποσοστό της 

αιολικής διείσδυσης και κατ’ επέκταση την τρέχουσα Pwind που παράγεται σε κάθε πάρκο 

αντίστοιχα . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 
 

6.1 Εισαγωγή 
Στο κεφάλαιο 5 , είχε περιγραφεί ο τρόπος  με τον οποίο έγινε η μοντελοποίηση του 

συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου , στο EUROSTAG.  

Μετά λοιπόν την παρουσίαση της διαδικασίας μοντελοποίησης του ΣΗΕ που υπάρχει 

στο νησί , το παρόν κεφάλαιο θα ασχοληθεί με τις προσομοιώσεις που έγιναν κατά την 

περάτωση της διπλωματικής εργασίας , για τις διάφορες φορτίσεις του συστήματος , 

καθώς και τα διαφορετικά ποσοστά αιολικής διείσδυσης , των σεναρίων που 

καταστρώθηκαν. 

Θα περιγραφεί επίσης , ο τρόπος με τον οποίο έγινε , η κατανομή της παραγωγής ισχύος 

στις μονάδες της ΑΗΚ , έτσι ώστε να τηρείται η συνθήκη εφεδρείας του συστήματος , σε 

κάθε λειτουργική κατάσταση. 

Στην παρούσα εργασία, μας ενδιαφέρει κυρίως το αποτέλεσμα που θα έχει στην 

συχνότητα του δικτύου, αλλά και στην παραγωγή των ηλεκτροπαραγωγών σταθμών , η 

απώλεια της μονάδας που δίνει την μεγαλύτερη ισχύ ( Βασιλικός 2 ) . 

Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού, γίνεται μια αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας που 

ακολουθήσαμε για την διεξαγωγή των προσομοιώσεων , η οποία αποτέλεσε και την  

βάση, για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων-γραφημάτων , που παρουσιάζονται στο 

επόμενο κεφάλαιο.  

 

6.2 Συνοπτική παρουσίαση των σεναρίων 
Στην παρούσα μελέτη , το κάθε σενάριο χαρακτηρίζεται από την φόρτιση , καθώς και 

από το ποσοστό αιολικής διείσδυσης που υπάρχει στο σύστημα , την δεδομένη στιγμή.  
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Στον πίνακα που ακολουθεί , παρουσιάζονται συνοπτικά , τα σενάρια που είχαν 

καταστρωθεί , για τις ανάγκες της διπλωματικής μας εργασίας : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Πίνακας 6.1 

 

Σενάριο Συνολικό 
φορτίο (MW) 

Αιολική 
παραγωγή (MW)

Παραγωγή 
μονάδων της ΑΗΚ

(MW) 

Αιολική Διείσδυση 0% 
A1 280 0 280
A2 400 0 400
A3 600 0 600
A4 750                          0 750
A5 900 0 900

Αιολική Διείσδυση 15% 
B1 280                         42 238
B2 400 60 340
B3 600 90 510
B4 750 112.5 637.5
B5 900                       135 765

Αιολική Διείσδυση 25% 
Γ1 280         70 210
Γ2 400 100 300
Γ3 600 150 450
Γ4 750 187.5 562.5
Γ5 900 225 675

Αιολική Διείσδυση 35% 
Δ1 280 98 182
Δ2 400 140 260
Δ3 600 210 390
Δ4 750 262.5 487.5

Αιολική Διείσδυση 45% 
Ε1 280 126 154
Ε2 400 180 220
Ε3 600 270 330
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Παρατηρώντας τον πίνακα 6.1 , γίνεται αντιληπτό ότι οι φορτίσεις του συστήματος οι 

οποίες μας ενδιαφέρουν , κυμαίνονται μεταξύ του πολύ χαμηλού φορτιού των 280 MW 

και του πολύ ψηλού φορτίου των 900 MW , για αιολικές διεισδύσεις από 0 εώς 45%. 

Με τον όρο αιολική διείσδυση , είναι φανερό ότι , αναφερόμαστε στο ποσοστό του 

συνολικού φορτίου , το οποίο καλύπτεται από την αιολική παραγωγή.  

Τι συμβαίνει όμως , με το υπόλοιπο ποσοστό του φορτίου , που δεν καλύπτεται από την 

ισχύ που παράγουν τα αιολικά πάρκα ; 

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό , δίνεται στην αμέσως επόμενη ενότητα .. 

 

6.3 Κατανομή της παραγωγής ισχύος στις μονάδες της ΑΗΚ 
Όπως γίνεται αντιληπτό , παρατηρώντας και τον πίνακα 6.1 , το ποσοστό του φορτίου , 

που δεν καλύπτεται από την ισχύ που παράγουν τα αιολικά πάρκα , καλύπτεται από την 

ισχύ που προσφέρουν στο σύστημα , οι ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες της ΑΗΚ. 

Ιδιαίτερη σημασία , έχει ο τρόπος με τον οποίο έγινε ο καταμερισμός της παραγόμενης 

ισχύος , μεταξύ των μονάδων της ΑΗΚ , ανάλογα με το φορτίο που επιβάρυνε το 

σύστημα , αλλά και το ποσοστό της αιολικής διείσδυσης που αντιστοιχούσε σε κάθε 

σενάριο. 

Για την εξυπηρέτηση του πιο πάνω σκοπού , είχα γράψει το πιο κάτω πρόγραμμα , σε 

γλώσσα προγραμματισμού C + +  , ( χρησιμοποιώντας το λογισμικό , Visual Studio 6.0 ): 
 
#include <iostream.h> 
 
double Gen; 
 
const double MinVas=60; 
const double MaxVas=119.6; 
const double MinMon=18; //Για τις μονάδες 1-6 
const double MaxMon=34.5; //Για τις μονάδες 7-10 
const double MinDek=30; 
const double MaxDek=55.2; 
 
void Step4 (); 
void Step4 () 
{ 
 double W; 
 int W2;//W' (W τόνος) 
 int i; 
 
W=(Gen-(3*MaxVas + 6*MaxDek + 6*27.6))/MaxMon; 
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if (W<4) 
{ 
 W2=W+1; 
 for (i=7; i<=6+W2; i++) 
  cout<<"Mon"<<i<<": "<<(Gen-(3*MaxVas + 6*MaxDek + 6*27.6))/W2<<endl; 
 for (i=7+W2; i<=10 ; i++) 
  cout<<"Mon"<<i<<": 0"<<endl; 
} 
 
else if (W>4) 
cout<<endl<<"No Result"<<endl; 
 
}//End Step4 
 
 
void Step3 (); 
void Step3 () 
{ 
 double Z; 
 int Z2;//Z' (Ζ τόνος) 
 int i; 
 
Z=(Gen-(3*MaxVas + 6*MaxDek))/27.6; 
 
if (Z<6) 
{ 
 Z2=Z+1; 
 for (i=1; i<=Z2; i++) 
  cout<<"Mon"<<i<<": "<<(Gen-(3*MaxVas + 6*MaxDek))/Z2<<endl; 
 for (i=i; i<=6 ; i++) 
  cout<<"Mon"<<i<<": 0"<<endl; 
} 
 
else if (Z>6) 
{ 
 for (i=1; i<=6; i++) 
  cout<<"Mon"<<i<<": "<<27.6<<endl; 
 Step4(); 
} 
 
}//End Step3 
 
 
void Step2 (double X); 
void Step2 (double X) 
{ 
 
 double Y; 
 int Y2;//Y' (Υ τόνος) 
 int i; 
 
Y= (((X-MaxVas)*3)+30)/MaxDek; 
 
if (Y<6) 
{ 
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 Y2=Y+1; 
 for (i=1; i<=Y2; i++) 
  cout<<"Dek"<<i<<": "<<(((X-MaxVas)*3)+30)/Y2<<endl; 
 for (i=i; i<=6 ; i++) 
  cout<<"Dek"<<i<<": 0"<<endl; 
 cout<<"Mon1: "<<MinMon<<endl; 
 for (i=2; i<=10;i++) 
  cout<<"Mon"<<i<<": 0"<<endl; 
} 
 
else if (Y>6) 
{ 
 for (i=1; i<=6; i++) 
  cout<<"Dek"<<i<<": "<<MaxDek<<endl; 
 Step3(); 
} 
 
}//End Step2 
 
 
void Step1 (double X); 
void Step1 (double X) 
{ 
 int i; 
 
if (X>MaxVas) 
{ 
 
  for (i=1;i<=3;i++) 
   cout<<"Vas"<<i<<": "<<MaxVas<<endl; 
  Step2(X); 
  
} 
 
else if (X<MaxVas) 
{ 
 
 if (X<MinVas) 
 { 
  cout<<"Vas1: "<<X * 3/2<<endl; 
  cout<<"Vas2: "<<X * 3/2<<endl; 
  cout<<"Vas3: 0"<<endl; 
 
 } 
 
 else if (X>=MinVas) 
 { 
 for (i=1;i<=3;i++) 
  cout<<"Vas"<<i<<": "<<X<<endl; 
 } 
 cout<<"Dek1: "<<MinDek<<endl; 
  for (i=2;i<=6;i++) 
    cout<<"Dek"<<i<<": 0"<<endl; 
   cout<<"Mon1: "<<MinMon<<endl; 
  for (i=2;i<=10;i++) 
    cout<<"Mon"<<i<<": 0"<<endl; 
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} 
 
}//End Step1 
 
 
 
 
 
void main() 
{ 
 double Load; 
 double Wind; 
 double X; 
 
 cout<<"Enter Load: "; 
 cin>>Load; 
 cout<<"Enter Wind: "; 
 cin>>Wind; 
 
 Gen = Load - Wind; 
 cout<<"Gen: "<<Gen; 
 
 cout<<endl; 
 
 
 X = (Gen-(MinDek+MinMon))/3; 
 
Step1 (X); 
 
cout<<endl; 
 
} 
 
Ρίχνοντας μια ματιά στην κύρια συνάρτηση του προγράμματος (main) , γίνεται 

αντιληπτό ότι ζητούνται οι τιμές του συνολικού φορτίου ( Load ) και της αιολικής 

παραγωγής ( Wind ) , που χαρακτηρίζουν το σενάριο το οποίο μελετάται. 

Στην συνέχεια το πρόγραμμα υπολογίζει την παραγωγή ισχύος από τις γεννήτριες της 

ΑΗΚ ( Gen ) , η οποία απαιτείται για την κάλυψη του φορτίου του συστήματος. 

Οι βοηθητικές συναρτήσεις Step1 εώς Step 4 , χρησιμοποιούνται για να “φουλάρουν” 

κατά σειρά τις μονάδες του Βασιλικού , Δεκέλειας και Μονής , λόγω του χαμηλού 

κόστους παραγωγής ενέργειας στον Βασιλικό και του ψηλού κόστους παραγωγής στη 

Μονή.  

Η πιο πάνω λειτουργία επιτυγχάνεται με τις εντολές if και else των συναρτήσεων Step1 

εώς Step 4 , οι οποίες ελέγχουν διαδοχικά το κατά πόσο μπορεί ο τρέχον υποσταθμός  να  

καλύψει την απαιτούμενη παραγωγή ισχύος για την τροφοδότηση του φορτίου. 
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Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό , τότε καλείται η αμέσως επόμενη συνάρτηση 

που αντιστοιχεί σε άλλο υποσταθμό , διαδικασία η οποία επαναλαμβάνεται μέχρι τελικά 

να παραχθεί το απαιτούμενο ποσό ισχύος για την κάλυψη του φορτίου του συστήματος.  

Η μεταβλητή Χ , υπολογίζει την παραγωγή ισχύος των μονάδων του Βασιλικού, 

λαμβάνοτας υπόψιν την προυπόθεση ότι , πάντοτε στο σύστημα θα πρέπει να είναι 

ενταγμένες , τουλάχιστον μια μονάδα από τον σταθμό της Δεκέλειας , καθώς και μια 

μονάδα από τον σταθμό της Μονής , παράγοντας η κάθε μια το ελάχιστο ποσό ισχύος 

που μπορεί ( MinDek και MinMon ) , στην περίπτωση βέβαια , που ο υποσταθμός του 

Βασιλικού , μπορεί να καλύψει από μόνος του , τις ανάγκες του συστήματος σε 

παραγωγή ισχύος. 

Όσον αφορά τώρα , τις μεταβλητές Y' , Z' και W' , αυτές υπολογίζουν τον ελάχιστο 

αριθμό μονάδων της Δεκέλειας , Μονής 1 εώς 6 και Μονής 7 εώς 10 αντίστοιχα , οι 

οποίες πρέπει να ενταχθούν στο σύστημα , για να παραχθεί η ισχύς που απαιτείται για 

την κάλυψη του φορτίου. 

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι , το πρόγραμμα έχει γραφεί με τέτοιο τρόπο , ώστε οι 

μονάδες σε κάθε υποσταθμό , να παράγουν το ίδιο ποσό ισχύος μεταξύ τους. Άλλωστε 

γι’αυτόν τον λόγο , διαιρείται σε κάθε βήμα του προγράμματος , η συνολική παραγωγή 

του εκάστοτε υποσταθμού , με τον αντίστοιχο αριθμό των μονάδων του , που 

εντάσσονται στο σύστημα , (βλέπε μεταβλητές Y' , Z' και W'). 

Το γεγονός αυτό , εξασφαλίζει μια πιο εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρικού μας 

συστήματος , διότι στην περίπτωση βλάβης μιας οποιασδήποτε μονάδας , θα 

απωλέσουμε το μικρότερο δυνατό ποσό παραγόμενης ισχύος. 

Για παράδειγμα στον υποσταθμό του Βασιλικού , η απώλεια της δεύτερης μονάδας στην 

εξής κατανομή παραγωγής :  

Βασιλικός1=119.6 MW , Βασιλικός 2=119.6 MW και Βασιλικός 3=60 MW, θα έχει πιο 

δυσμενή αποτελέσματα στο σύστημα , από την απώλεια  της δεύτερης μονάδας , στην 

ισομοιρασμένη κατανομή:  

Βασιλικός1=99.73 MW , Βασιλικός 2=99.73 MW και Βασιλικός 3=99.73 MW , διότι θα 

χαθεί περισσότερη ισχύς από το σύστημα , ενώ η συνολική παραγωγή και στις δύο 

περιπτώσεις είναι η ίδια . 
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Αναφορικά τώρα , με τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προγράμματος μας , για τις 

τιμές των συνολικών φορτίων και των αιολικών παραγωγών , των σεναρίων του πίν. 6.1 , 

παραθέτουμε τους πίνακες 6.2 και 6.3 , στους οποίους παρουσιάζεται σε κάθε σενάριο 

αντίστοιχα , ο τρόπος με τον οποίο το πρόγραμμα καταμέρισε στις μονάδες της ΑΗΚ , 

την παραγωγή ισχύος , που απαιτείται για την κάλυψη του φορτίου σε κάθε περίπτωση. 

Σ’αυτό το σημείο , θα πρέπει να σημειωθεί ότι , η κάθε στήλη των δύο πινάκων που 

ακολουθούν , αποτελεί ένα διαφορετικό σενάριο και ως εκ’ τούτου , συνίσταται όπως η 

ανάγνωση τους , γίνεται με κάθετο τρόπο , για την όσο το δυνατόν πιο εύκολη 

κατανόηση των αποτελεσμάτων , που παρουσιάζονται σ’αυτούς. 
 
Σενάριο Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Β1 Β2 Β3 Β4 Β5 
Αιολική Διείσδυση 0% 15% 
Συνολ. φορτίο (MW) 280 400 600 750 900 280 400 600 750 900 

Αιολ. παραγωγή (MW) 0 0 0 0 0 42 60 90 112.5 135 

Βασιλικός 1 77.33 117.33 119.6 119.6 119.6 63.33 97.33 119.6 119.6 119.6 

Βασιλικός 2 77.33 117.33 119.6 119.6 119.6 63.33 97.33 119.6 119.6 119.6 

Βασιλικός 3 77.33 117.33 119.6 119.6 119.6 63.33 97.33 119.6 119.6 119.6 

Δεκέλεια 1 30 30 44.64 55.2 55.2 30 30 44.4 52.14 55.2 

Δεκέλεια 2 0 0 44.64 55.2 55.2 0 0 44.4 52.14 55.2 

Δεκέλεια 3 0 0 44.64 55.2 55.2 0 0 44.4 52.14 55.2 

Δεκέλεια 4 0 0 44.64 55.2 55.2 0 0 0 52.14 55.2 

Δεκέλεια 5 0 0 44.64 55.2 55.2 0 0 0 52.14 55.2 

Δεκέλεια 6 0 0 0 55.2 55.2 0 0 0 0 55.2 

Μονή 1 18 18 18 20 27.6 18 18 18 18 25 

Μονή 2 0 0 0 20 27.6 0 0 0 0 25 

Μονή 3 0 0 0 20 27.6 0 0 0 0 25 

Μονή 4 0 0 0 0 27.6 0 0 0 0 0 

Μονή 5 0 0 0 0 27.6 0 0 0 0 0 

Μονή 6 0 0 0 0 27.6 0 0 0 0 0 

Μονή 7 0 0 0 0 22.2 0 0 0 0 0 

Μονή 8 0 0 0 0 22.2 0 0 0 0 0 

Μονή 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μονή 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Συνολ. εφεδρεία (MW) 200 80 120 90 105 242 140 90 82.5 75 

 
Πίνακας 6.2 



 98

 

 
Πίνακας 6.3 
 
* Σημείωση : ο πίνακας 6.2 , καλύπτει τα σενάρια για αιολικές διεισδύσεις μέχρι και 15%  , ενώ ο πίνακας 6.3 , 
καλύπτει τα σενάρια για τις υπόλοιπες αιολικές διεισδύσεις των 25% , 35% και 45%.* 

 
Στους πίνακες 6.2 και 6.3 , εκτός από την κατανομή της παραγωγής ισχύος στις μονάδες 

της AHK , φαίνεται και η συνολική εφεδρεία σε MW , που είναι διαθέσιμη στο σύστημα 

σε κάθε σενάριο αντίστοιχα . 

Ο όρος της συνολικής εφεδρείας , είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε ένα σύστημα 

ηλεκτρικής ενέργειας , γι’αυτό και θα μας απασχολήσει στην ενότητα που ακολουθεί. 
 

Σενάριο Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 Γ5 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Ε1 Ε2 Ε3 
Αιολική Διείσδυση 25% 35% 45% 
Συνολ. φορτίο (MW) 280 400 600 750 900 280 400 600 750 280 400 600 

Αιολ. παραγωγή (MW) 70 100 150 187.5 225 98 140 210 262.5 126 180 270 

Βασιλικός 1 81 84 119.6 119.6 119.6 67 70.66 114 119.6 106 86 94 

Βασιλικός 2 81 84 119.6 119.6 119.6 67 70.66 114 119.6 0 86 94 

Βασιλικός 3 0 84 119.6 119.6 119.6 0 70.66 114 119.6 0 0 94 

Δεκέλεια 1 30 30 36.6 46.43 49.7 30 30 30 36.9 30 30 30 

Δεκέλεια 2 0 0 36.6 46.43 49.7 0 0 0 36.9 0 0 0 

Δεκέλεια 3 0 0 0 46.43 49.7 0 0 0 36.9 0 0 0 

Δεκέλεια 4 0 0 0 46.43 49.7 0 0 0 0 0 0 0 

Δεκέλεια 5 0 0 0 0 49.7 0 0 0 0 0 0 0 

Δεκέλεια 6 0 0 0 0 49.7 0 0 0 0 0 0 0 

Μονή 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Μονή 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μονή 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μονή 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μονή 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μονή 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μονή 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μονή 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μονή 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μονή 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Συνολ. εφεδρεία (MW) 140 180 90 97.5 105 168 220 90 112.5 66 130 150 
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6.4 Συνολική εφεδρεία και συνθήκη εφεδρείας του συστήματος 
Με τον όρο : ‘‘Συνολική εφεδρεία του συστήματος’’ , αναφερόμαστε στο άθροισμα 

όλων των επιμέρους εφεδρειών , των εν λειτουργία μονάδων του δικτύου μας.  

Η εφεδρεία μιας επιμέρους μονάδας του συστήματος , προκύπτει αφαιρώντας την 

τρέχουσα σε κάθε σενάριο , παραγωγή της μονάδας , από την τιμή της μέγιστης 

παραγωγής σ’αυτήν , (βλέπε 3η στήλη του πίνακα 5.13). 
Στην διπλωματική μας εργασία , εφόσον εξετάζουμε τις επιπτώσεις που θα έχει στο 

σύστημα της Κύπρου , η απώλεια μιας εκ’ των μεγαλύτερων μονάδων του δικτύου 

(Βασιλικός 2) , η ‘‘συνθήκη εφεδρείας’’ που πρέπει να ελέγχεται κατά πόσο τηρείται στο 

κάθε σενάριο , είναι η εξής: Συνολική εφεδρεία > Παραγωγή Βασιλικού 2 . 
Παρατηρώντας προσεκτικά τους πίνακες 6.2 και 6.3 , διαπιστώνουμε ότι η πιο πάνω 

συνθήκη , δεν ισχύει σε ορισμένα σενάρια.  

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού , χρειάστηκε να ενταχθούν νέες μονάδες , 

είτε της Δεκέλειας , είτε της Μονής , σε όποιο σχήμα παραγωγής , δεν τηρούσε την 

συνθήκη εφεδρείας. 

Η ισχύς των νέων αυτών μονάδων , αφαιρείτο από την παραγωγή των υπολοίπων 

μονάδων σε κάθε περίπτωση , έτσι ώστε η συνολική παραγωγή του συστήματος να 

παραμένει στα ίδια επίπεδα , με την εφεδρεία του όμως να αυξάνεται. 
Στην συνέχεια , ακολουθούσε ισομοιρασμός της παραγωγής του κάθε υποσταθμού στις 

μονάδες του , για τους λόγους που έχουμε αναφέρει στην σελίδα 88. 
Σ’αυτό το σημείο ,  θα πρέπει να αναφερθεί επίσης , ότι οι νέες μονάδες της Δεκέλειας 

εντάσσονταν στο σύστημα με την παραγωγή των 30 MW , ενώ της Μονής , με την 

παραγωγή των 18 ή 4ων MW , ανάλογα με τον αριθμό της υπό ένταξης μονάδας , (βλέπε 

πίνακα 5.13). 

Για την κατανόηση της πιο πάνω διαδικασίας , ακολουθεί το παράδειγμα της επόμενης 

σελίδας , στο οποίο φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο αυξήθηκε η συνολική εφεδρεία του 

συστήματος , στο σενάριο με 25 % αιολική διείσδυση , για το φορτίο των 600 MW 

(βλέπε πίνακα 6.3). 
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Παράδειγμα: 

 

1) Η αρχική κατανομή της παραγόμενης ισχύος στις μονάδες του σεναρίου είναι η εξής: 

Βασ.1=119.6 ΜW , Βασ.2=119.6 ΜW , Βασ.3=119.6 ΜW ,  

Δεκ.1=36.6 MW , Δεκ.2=36.6 MW και  

Μον.1=18 MW ,  

με εφεδρεία  90 MW < 119.6 MW. 

 

2) Εντάσσω στο σενάριο , την μονάδα Δεκέλεια 3 με παραγωγή 30 MW , οπότε έχω την 

εξής κατανομή: 

Βασ.1=119.6 ΜW , Βασ.2=119.6 ΜW , Βασ.3=119.6 ΜW ,  

Δεκ.1=36.6 MW , Δεκ.2=36.6 MW , Δεκ.3=30 MW και  

Μον.1=18 MW. 

 

3) Αφαιρώ την παραγωγή ισχύος της Δεκέλειας 3 από τις υπόλοιπες μονάδες , λαμβάνοντας 

υπόψιν , το γεγονός ότι στις μονάδες της Δεκέλειας , η ελάχιστη παραγωγή είναι τα 30 MW. 

Έτσι αφαιρώ 2*6.6 ΜW από τις Δεκέλειες 1,2 και τα υπόλοιπα (30-2*6.6)=16.8 MW από 

τον Βασιλικό 3. 

Τώρα η κατανομή της παραγόμενης ισχύος στις μονάδες του σεναρίου , είναι η εξής: 

Βασ.1=119.6 ΜW , Βασ.2=119.6 ΜW , Βασ.3=102.8 ΜW ,  

Δεκ.1=30 MW , Δεκ.2=30 MW , Δεκ.3=30 MW και  

Μον.1=18 MW. 

 

4) Ισομοιράζω την παραγωγή του υποσταθμού του Βασιλικού στις 3εις του μονάδες , ως 

ακολούθως: (119.6+119.6+102.8)/3=114 MW , οπότε η κατανομή της παραγόμενης 

ισχύος στις μονάδες του σεναρίου , έχει ως εξής: 

Βασ.1=114 ΜW , Βασ.2=114 ΜW , Βασ.3=114 ΜW ,  

Δεκ.1=30 MW , Δεκ.2=30 MW , Δεκ.3=30 MW και  

Μον.1=18 MW. 
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Η συνολική εφεδρεία σ’αυτήν την περίπτωση είναι:  

(130-114)*3+(60-30)*3+(30-18)=150 ΜW > 114 MW, οπότε ισχύει η συνθήκη της 

εφεδρείας. 

 

Σύμφωνα με το πιο πάνω παράδειγμα , είχαμε διορθώσει τα σενάρια τα οποία δεν 

τηρούσαν την συνθήκη της εφεδρείας , τροποποιώντας τους πίνακες 6.2 και 6.3 ως 

ακολούθως: 

 
Σενάριο Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Β1 Β2 Β3 Β4 Β5 
Αιολική Διείσδυση 0% 15% 
Συνολ. φορτίο (MW) 280 400 600 750 900 280 400 600 750 900 

Αιολ. παραγωγή (MW) 0 0 0 0 0 42 60 90 112.5 135 

Βασιλικός 1 77.33 107.33 119.6 119.6 119.6 63.33 97.33 119.6 119.6 119.6 

Βασιλικός 2 77.33 107.33 119.6 119.6 119.6 63.33 97.33 119.6 119.6 119.6 

Βασιλικός 3 77.33 107.33 119.6 119.6 119.6 63.33 97.33 119.6 119.6 119.6 

Δεκέλεια 1 30 30 44.64 53.2 55.2 30 30 33.3 43.45 52.7 

Δεκέλεια 2 0 30 44.64 53.2 55.2 0 0 33.3 43.45 52.7 

Δεκέλεια 3 0 0 44.64 53.2 55.2 0 0 33.3 43.45 52.7 

Δεκέλεια 4 0 0 44.64 53.2 55.2 0 0 33.3 43.45 52.7 

Δεκέλεια 5 0 0 44.64 53.2 55.2 0 0 0 43.45 52.7 

Δεκέλεια 6 0 0 0 53.2 55.2 0 0 0 43.45 52.7 

Μονή 1 18 18 18 18 27.6 18 18 18 18 18 

Μονή 2 0 0 0 18 27.6 0 0 0 0 18 

Μονή 3 0 0 0 18 27.6 0 0 0 0 18 

Μονή 4 0 0 0 18 27.6 0 0 0 0 18 

Μονή 5 0 0 0 0 27.6 0 0 0 0 18 

Μονή 6 0 0 0 0 27.6 0 0 0 0 0 

Μονή 7 0 0 0 0 14.8 0 0 0 0 0 

Μονή 8 0 0 0 0 14.8 0 0 0 0 0 

Μονή 9 0 0 0 0 14.8 0 0 0 0 0 

Μονή 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Συνολ. εφεδρεία (MW) 200 140 120 120 142.5 242 140 150 142.5 135 

 
Πίνακας 6.4 
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Πίνακας 6.5 
 
Στους πίνακες 6.4 και 6.5 , φαίνεται ότι , σε όλα τα σενάρια ικανοποιείται η συνθήκη της 

εφεδρείας. Αυτό το γεγονός , σημαίνει ότι , στην περίπτωση απώλειας της δεύτερης 

μονάδας του Βασιλικού , οι υπόλοιπες μονάδες του συστήματος , σε κάθε σενάριο 

αντίστοιχα , θα έχουν την δυνατότητα , παρέχοντας την εφεδρεία τους , να καλύπτουν 

επιτυχώς , την παραγωγή ισχύος που χάνεται. 
 

  

Σενάριο Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 Γ5 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Ε1 Ε2 Ε3 
Αιολική Διείσδυση 25% 35% 45% 
Συνολ. φορτίο (MW) 280 400 600 750 900 280 400 600 750 280 400 600 

Αιολ. παραγωγή (MW) 70 100 150 187.5 225 98 140 210 262.5 126 180 270 

Βασιλικός 1 81 84 114 119.6 119.6 67 70.66 104 116.5 76 86 94 

Βασιλικός 2 81 84 114 119.6 119.6 67 70.66 104 116.5 0 86 94 

Βασιλικός 3 0 84 114 119.6 119.6 0 70.66 104 116.5 0 0 94 

Δεκέλεια 1 30 30 30 37.14 46.7 30 30 30 30 30 30 30 

Δεκέλεια 2 0 0 30 37.14 46.7 0 0 30 30 30 0 0 

Δεκέλεια 3 0 0 30 37.14 46.7 0 0 0 30 0 0 0 

Δεκέλεια 4 0 0 0 37.14 46.7 0 0 0 30 0 0 0 

Δεκέλεια 5 0 0 0 37.14 46.7 0 0 0 0 0 0 0 

Δεκέλεια 6 0 0 0 0 46.7 0 0 0 0 0 0 0 

Μονή 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Μονή 2 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 

Μονή 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μονή 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μονή 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μονή 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μονή 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μονή 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μονή 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μονή 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Συνολ. εφεδρεία (MW) 140 180 150 157.5 135 168 220 150 172.5 126 130 150 
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6.5 Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας προσομοίωσης 
Για την προσομοίωση των σεναρίων του πίνακα 6.1 στο EUROSTAG , είχαμε στην 

διάθεση μας , τα εξής τρία βασικά αρχεία:  

α)Το βασικό αρχείο ech , το οποίο εκτός από την τοπολογία του δικτύου της ΑΗΚ 

(ζυγοί , γραμμές μεταφοράς , μετασχηματιστές , πυκνωτές αντιστάθμισης , και σύγχρονες 

γεννήτριες των ηλεκτροπαραγωγών σταθμών) , περιείχε το συνολικό το φορτίο των 

681,33 MW , καθώς και μια αιολική παραγωγή της τάξης των 311,1 MW (άθροισμα των 

αιολικών πάρκων του πίνακα 5.14). 

β)Το βασικό αρχείο dta , το οποίο περιείχε όλες τις σύγχρονες γεννήτριες των 

ηλεκτροπαραγωγών σταθμών , καθώς και τις ανεμογεννήτριες των αιολικών πάρκων ως 

μηχανές επαγωγής , λαμβάνοντας υπόψιν τους ρυθμιστές στροφών και τάσης , καθώς και 

τα εσωτερικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούσε η κάθε γεννήτρια αντίστοιχα. 

γ)Το βασικό αρχείο seq , το οποίο περιείχε την διαταραχή που προκαλούσαμε στο 

σύστημα (απώλεια της 2ης μονάδας του Βασιλικού) , καθώς και τις παραμέτρους που 

αφορούσαν την ακρίβεια της επαναληπτικής μεθόδου , κατά την εκτέλεση των 

προσομοιώσεων. 
 
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την προσομοίωση των σεναρίων του πίνακα 6.1 , 

αποτελείτο από τα εξής στάδια: 

 
1)Προσαρμογή του βασικού αρχείου ech στις ανάγκες του σεναρίου. 

α)Επιλογή του κατάλληλου συντελεστή για την αναγωγή του φορτίου των 681,33 MW , 

στο φορτίο των 280 ή 400 ή 600 ή 750 ή 900 MW , αναλόγως της φόρτισης του σεναρίου 

που εξετάζεται. 

Για παράδειγμα στην περίπτωση σεναρίου των 400 MW , είχαμε πολλαπλασιάσει όλα τα 

φορτία του βασικού μας αρχείου , με τον συντελεστή : .587,0
33,681

400
==loadσ  

Σ’αυτό το σημείο , θα πρέπει να αναφερθεί ότι , οι πολλαπλασιαστικοί συντελεστές στην 

περίπτωση των φορτίων , δεν αφορούν μόνο τις τιμές της ενεργού ισχύος , αλλά αφορούν 

επίσης και τις τιμές της αέργου ισχύος , που απορροφούνται στους ζυγούς του 

συστήματος. 
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β)Επιλογή του κατάλληλου συντελεστή για την αναγωγή της αιολικής παραγωγής των 

311,1 MW , στην αιολική παραγωγή που αντιστοιχεί στο ποσοστό των 0 ή 15 ή 25 ή 35 ή 

45% , αναλόγως με την αιολική διείσδυση του σεναρίου που εξετάζεται.  

Για παράδειγμα στην περίπτωση του σεναρίου των 280 MW , για αιολική διείσδυση 15% 

(βλέπε πίνακα 6.1) , είχαμε πολλαπλασιάσει όλα τα φορτία των ανεμογεννητριών του 

βασικού μας αρχείου , με τον συντελεστή : .135,0
1,311

42
==windσ  

Όσο για τη σχέση μεταξύ ενεργού και άεργου φορτίου σε κάθε πάρκο , τα δύο αυτά 

μεγέθη (όπως έχουμε προαναφέρει στο κεφάλαιο 5.4) , συνδέονται με την εξής αναλογία: 

windwind PQ .6,0=  , όπου windP  και windQ  , οι τρέχουσες ενεργές και άεργες ισχείς των 

πάρκων , οι οποίες αλλάζουν σε κάθε προσομοίωση , ανάλογα με το ποσοστό της 

αιολικής διείσδυσης του κάθε σεναρίου. 

γ)Εισαγωγή των ενεργών παραγωγών των μονάδων της ΑΗΚ , ανάλογα με το σενάριο 

που εξετάζεται , χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των πινάκων 6.4 και 6.5 , καθώς και 

εισαγωγή του ελαχίστου και μεγίστου ποσού ισχύος που μπορεί να παραχθεί από μια 

μονάδα , χρησιμοποιώντας τον πίνακα 5.13. 

δ)Απαλοιφή των γεννητριών της ΑΗΚ , καθώς και των αντιστοίχων ζυγών τους (PV 

nodes), που δεν βρίσκονται σε λειτουργία , στο σενάριο που εξετάζεται. 

ε)Εισαγωγή των τιμών της αέργου αντιστάθμισης των πυκνωτών του συστήματος , 

χρησιμοποιώντας την σχέση windcap PQ .4,0≈  , η οποία πρέπει να αναπροσαρμόζεται σε 

κάθε προσομοιωτικό σενάριο , ανάλογα με το ποσοστό της αιολικής διείσδυσης και κατ’ 

επέκταση την τρέχουσα windP  , που παράγεται σε κάθε πάρκο αντίστοιχα. 

 

2)Προσαρμογή του βασικού αρχείου dta στις ανάγκες του σεναρίου. 

α)Απαλοιφή των στοιχείων που αφορούν τις γεννήτριες της ΑΗΚ , που δεν βρίσκονται 

σε λειτουργία , στο σενάριο που εξετάζεται. 

β)Εισαγωγή των τιμών της φαινόμενης ισχύος των ανεμογεννητριών του συστήματος , 

χρησιμοποιώντας την σχέση windwind PS .166,1=  , η οποία πρέπει να αναπροσαρμόζεται σε 

κάθε προσομοιωτικό σενάριο , ανάλογα με το ποσοστό της αιολικής διείσδυσης και κατ’ 

επέκταση την τρέχουσα windP  , που παράγεται σε κάθε πάρκο αντίστοιχα. 
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3)Εκτέλεση ροής φορτίου (load flow). 

α)Φόρτωση του προσαρμοσμένου στις ανάγκες του σεναρίου , αρχείου ech και εκτέλεση 

της ροής φορτίου. 
β)Εξεύρεση των απωλειών ισχύος που παρουσιάζονται στο σύστημα , από το αρχείο lf , 

που δημιουργείται μετά την εκτέλεση της ροής φορτίου , καθώς και κατανομή των 

απωλειών αυτών , στις μονάδες του Βασιλικού , Δεκέλειας και Μονής , με αυτή την 

προτεραιότητα. 

Η πιο πάνω διαδικασία , αποσκοπεί στο να απαλλαχθεί ο ζυγός ταλάντωσης (slack bus) , 

από την ευθύνη της αναπλήρωσης των απωλειών του συστήματος , αφού αυτές 

ισομοιράζονται στις μονάδες του κάθε υποσταθμού. 

Ταυτόχρονα , βελτιώνεται και η ποιότητα των διαγραμμάτων , που απεικονίζουν την 

ενεργό παραγωγή των μονάδων της ΑΗΚ , αφού τόσο στον ζυγό ταλάντωσης , όσο και 

στους υπόλοιπους ζυγούς παραγωγής του ιδίου υποσταθμού , θα παράγεται το ίδιο ποσό 

ενεργού ισχύος. 

γ)Έλεγχος κατά πόσο τηρείται η συνθήκη εφεδρείας στο σενάριο που εξετάζεται , αφού 

η κατανομή των απωλειών στις μονάδες του συστήματος , έχει ως αποτέλεσμα , την 

μείωση της συνολικής εφεδρείας , που είναι διαθέσιμη στην κάθε λειτουργική 

κατάσταση. 

Σε περίπτωση που δεν τηρείται η συνθήκη της εφεδρείας , ακολουθείται παρόμοια 

διαδικασία με το παράδειγμα της σελίδας 92 , ούτως ώστε τελικά , να ικανοποιείται ο 

κανόνας: Συνολική εφεδρεία > Παραγωγή Βασιλικού 2 . 

δ)Αναπροσαρμογή του αρχείου ech (βλέπε βήμα 1γ) , σύμφωνα με την νέα κατανομή της 

παραγωγής στις μονάδες της ΑΗΚ , που λαμβάνει υπόψιν τις απώλειες ισχύος που 

υπάρχουν στο σύστημα , τηρώντας ταυτόχρονα και τον κανόνα της εφεδρείας. 

ε)Εκτέλεση ροής φορτίου , χρησιμοποιώντας το διορθωμένο αρχείο ech ,του βήματος 3δ. 

 

4)Εκτέλεση προσομοίωσης. 

α)Φόρτωση του διορθωμένου αρχείου ech , του προσαρμοσμένου αρχείου dta , του 

αρχείου sav (που παράγεται από τη ροή φορτίου του βήματος 3ε) , καθώς και του 

αρχείου seq (που περιέχει την διαταραχή η οποία προκαλείται στο σύστημα). 
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β)Εκτέλεση προσομοίωσης (simulation) , του σεναρίου που εξετάζεται και εξαγωγή της 

γραφικής παράστασης της συχνότητας του δικτύου , μέσω του γραφικού επεξεργαστή 

του EUROSTAG. 

Σε περίπτωση που η συχνότητα του  δικτύου , πέσει κάτω από τα 49 Hz , εισάγεται στο 

αρχείο dta , αυτόματος διακόπτης απόρριψης φορτίου και επανεκτελείται η προσομοίωση 

με το νέο dta. 

 
Αναλύοντας την διαδικασία προσομοίωσης , γίνεται αντιληπτό ότι , στα διάφορα σενάρια 

που προσομοιώθηκαν , συνυπολογίζονταν και οι απώλειες ισχύος του συστήματος , για 

κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Οι απώλειες αυτές , φαίνονται στους πίνακες 6.6 και 6.7. 
 

Σενάριο Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Β1 Β2 Β3 Β4 Β5 
Αιολική Διείσδυση 0% 15% 
Συν.φορτίο+Απώλειες 288.6 412.3 618.06 776.7 957 288.12 412.8 620.96 784.14 944.28 

Αιολ. παραγωγή (MW) 0 0 0 0 0 42 60 90 112.5 135 

Βασιλικός 1 80.2 111.43 119.6 119.6 119.6 66.04 101.6 119.6 119.6 119.6 

Βασιλικός 2 80.2 111.43 119.6 119.6 119.6 66.04 101.6 119.6 119.6 119.6 

Βασιλικός 3 80.2 111.43 119.6 119.6 119.6 66.04 101.6 119.6 119.6 119.6 

Δεκέλεια 1 30 30 40.21 54.65 55.2 30 30 38.54 46.14 55.2 

Δεκέλεια 2 0 30 40.21 54.65 55.2 0 0 38.54 46.14 55.2 

Δεκέλεια 3 0 0 40.21 54.65 55.2 0 0 38.54 46.14 55.2 

Δεκέλεια 4 0 0 40.21 54.65 55.2 0 0 38.54 46.14 55.2 

Δεκέλεια 5 0 0 40.21 54.65 55.2 0 0 0 46.14 55.2 

Δεκέλεια 6 0 0 40.21 54.65 55.2 0 0 0 46.14 55.2 

Μονή 1 18 18 18 18 27.6 18 18 18 18 19.88 

Μονή 2 0 0 0 18 27.6 0 0 0 18 19.88

Μονή 3 0 0 0 18 27.6 0 0 0 0 19.88

Μονή 4 0 0 0 18 27.6 0 0 0 0 19.88

Μονή 5 0 0 0 18 27.6 0 0 0 0 19.88

Μονή 6 0 0 0 0 27.6 0 0 0 0 19.88

Μονή 7 0 0 0 0 25.35 0 0 0 0 0 

Μονή 8 0 0 0 0 25.35 0 0 0 0 0 

Μονή 9 0 0 0 0 25.35 0 0 0 0 0 

Μονή 10 0 0 0 0 25.35 0 0 0 0 0 

Συνολ. εφεδρεία (MW) 191.4 127.7 161.94 123.3 123 233.88 127.2 129.04 138.36 120.72 

 

Πίνακας 6.6 



 107

 

Πίνακας 6.7 
 
Η σημαντική διαφορά μεταξύ των πινάκων 6.4 και 6.5 , με τους πίνακες 6.6 και 6.7 , 

έγκειται στο γεγονός ότι , στους δεύτερους πίνακες  , οι μονάδες της ΑΗΚ , χρειάζεται να 

παράγουν περισσότερη ισχύ , για να καλύπτουν τις απώλειες ισχύος , που 

παρουσιάζονται στο κάθε σενάριο. 
Με τη συμπερίληψη των απωλειών στους πίνακες μας , προσδίδεται μεγαλύτερη 

ακρίβεια και ρεαλιστικότητα στα σενάρια μας , εφόσον είναι εκτός πραγματικότητας να 

μην υπάρχουν απώλειες ισχύος , σε ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. 
 

 

Σενάριο Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 Γ5 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Ε1 Ε2 Ε3 
Αιολική Διείσδυση 25% 35% 45% 
Συν.φορτίο+Απώλειες 288.18 412.9 615.9 773.3 945 288.46 414.32 615.66 773.82 288.66 406.46 615.66 

Αιολ. παραγωγή (MW) 70 100 150 187.5 225 98 140 210 262.5 126 180 270 

Βασιλικός 1 85.09 88.3 119.3 119.6 119.6 71.23 75.44 109.22 119.6 84.66 89.23 99.22 

Βασιλικός 2 85.09 88.3 119.3 119.6 119.6 71.23 75.44 109.22 119.6 0 89.23 99.22 

Βασιλικός 3 0 88.3 119.3 119.6 119.6 0 75.44 109.22 119.6 0 0 99.22 

Δεκέλεια 1 30 30 30 41.8 51.2 30 30 30 33.63 30 30 30 

Δεκέλεια 2 0 0 30 41.8 51.2 0 0 30 33.63 30 0 0 

Δεκέλεια 3 0 0 30 41.8 51.2 0 0 0 33.63 0 0 0 

Δεκέλεια 4 0 0 0 41.8 51.2 0 0 0 33.63 0 0 0 

Δεκέλεια 5 0 0 0 41.8 51.2 0 0 0 0 0 0 0 

Δεκέλεια 6 0 0 0 0 51.2 0 0 0 0 0 0 0 

Μονή 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Μονή 2 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 

Μονή 3 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 

Μονή 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μονή 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μονή 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μονή 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μονή 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μονή 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μονή 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Συνολ. εφεδρεία (MW) 131.82 167.1 134.1 134.2 120 159.54 205.68 134.34 148.68 117.34 123.54 134.34 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

 
 
7.1 Εισαγωγή 
Στο κεφάλαιο αυτό , θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν , από τις 

προσομοιώσεις των σεναρίων του πίνακα 6.1 (σελ. 83) . 

Εφαρμόζοντας την διαδικασία προσομοίωσης που είχε περιγραφεί στην ενότητα 6.5 , 

είχαν δημιουργηθεί τα αρχεία res , στα οποία βρίσκονταν αποθηκευμένα , τα 

αποτελέσματα των προσομοιώσεων , για το κάθε σενάριο αντίστοιχα .  

Ακολούθως , έγινε η γραφική επεξεργασία των αποτελεσμάτων , μέσω του γραφικού 

επεξεργαστή και της γεννήτριας πινάκων του EUROSTAG , απ’ όπου είχαμε εξάγει , τα 

διαγράμματα συχνότητας , ενεργού και άεργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ , 

καθώς και τους πίνακες , με τα αποτελέσματα της ροής φορτίου , (δηλ. τις τάσεις στους 

ζυγούς του συστήματος ) , που αντιστοιχούσαν σε κάθε σενάριο . 

Σ’αυτό το σημείο , θα πρέπει να τονίσουμε ότι στις προσομοιώσεις , λαμβάνονταν 

υπόψιν και οι απώλειες του συστήματος για τις διάφορες λειτουργικές καταστάσεις . Οι 

απώλειες αυτές , φαίνονται στους πίνακες 6.6 και 6.7 (σελ. 98-99) . 

Αναφορικά με την διαταραχή που είχε προκληθεί σε όλα τα σενάρια , αυτή ήταν η 

απώλεια της δεύτερης μονάδας του Βασιλικού , η οποία συνέβαινε ακαριαία στο 10ο 

δευτερόλεπτο της προσομοίωσης .  

Ανάλογα με την βύθιση της συχνότητας σε κάθε περίπτωση , είχαμε και ενεργοποίηση 

του αυτόματου διακόπτη απόρριψης φορτίου . Έτσι , στα σενάρια όπου η συχνότητα του 

συστήματος πέφτει κάτω από τα 49 Hz , παρουσιάζεται και το αντίστοιχο γράφημα , με 

απόρριψη φορτίου (with load shedding) . 

Όσο για τα γραφήματα της ενεργού και αέργου ισχύος , θα πρέπει να επισημάνουμε ότι 

σ’αυτά , φαίνεται ενδεικτικά η παραγωγή μιας μονάδας , από τον κάθε ηλεκτροπαραγωγό 

σταθμό της ΑΗΚ , (αφού οι μονάδες στους υποσταθμούς , παράγουν με τον ίδιο τρόπο). 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα γίνει κατά σειράν , αρχίζοντας από τα σενάρια με 

το φορτίο των 280 MW και καταλήγοντας στα σενάρια με το φορτίο των 900MW. 
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7.2 Αποτελέσματα προσομοιώσεων για το φορτίο των 280 MW  
Τα αποτελέσματα που ακολουθούν , αφορούν τα σενάρια με το πολύ χαμηλό φορτίο των 

280 MW , για αιολικές διεισδύσεις από 0 εώς 45% : 

A) Αιολική διείσδυση 0% 
 

Σενάριο Συν.φορτίο (MW) Απώλειες (MW) Αιολ.παραγωγή (MW) Παραγωγή μονάδων της ΑΗΚ (MW)
Α1 280 8.6 0 288.6 

Πίνακας 7.1 :Περιγραφή σεναρίου 

 
Πίνακας 7.2 :Αποτελέσματα της ροής φορτίου για τις τάσεις των ζυγών του 
συστήματος πριν και μετά την διαταραχή 
 

 
Σχήμα 7.1 :Μεταβολή της συχνότητας για απώλεια της 2ης μονάδας του Βασιλικού 
με και χωρίς αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.2 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.3 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 



 111

 
Σχήμα 7.4 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.5 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 



 112

B) Αιολική διείσδυση 15% 
 

Σενάριο Συν.φορτίο (MW) Απώλειες (MW) Αιολ.παραγωγή (MW) Παραγωγή μονάδων της ΑΗΚ (MW)
B1 280 8.12 42 246.12 

Πίνακας 7.3 :Περιγραφή σεναρίου 

 
Πίνακας 7.4 :Αποτελέσματα της ροής φορτίου για τις τάσεις των ζυγών του 
συστήματος πριν και μετά την διαταραχή 
 

 
Σχήμα 7.6 :Μεταβολή της συχνότητας για απώλεια της 2ης μονάδας του Βασιλικού 
με και χωρίς αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.7 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.8 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.9 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.10 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 
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Γ) Αιολική διείσδυση 25% 
 

Σενάριο Συν.φορτίο (MW) Απώλειες (MW) Αιολ.παραγωγή (MW) Παραγωγή μονάδων της ΑΗΚ (MW)
Γ1 280 8.18 70 218.18 

Πίνακας 7.5 :Περιγραφή σεναρίου 

 
Πίνακας 7.6 :Αποτελέσματα της ροής φορτίου για τις τάσεις των ζυγών του 
συστήματος πριν και μετά την διαταραχή 
 

 
Σχήμα 7.11 :Μεταβολή της συχνότητας για απώλεια της 2ης μονάδας του Βασιλικού 
με και χωρίς αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.12 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.13 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.14 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.15 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 
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Δ) Αιολική διείσδυση 35% 
 

Σενάριο Συν.φορτίο (MW) Απώλειες (MW) Αιολ.παραγωγή (MW) Παραγωγή μονάδων της ΑΗΚ (MW)
Δ1 280 8.46 98 190.46 

Πίνακας 7.7 :Περιγραφή σεναρίου 

 
Πίνακας 7.8 :Αποτελέσματα της ροής φορτίου για τις τάσεις των ζυγών του 
συστήματος πριν και μετά την διαταραχή 
 

 
Σχήμα 7.16 :Μεταβολή της συχνότητας για απώλεια της 2ης μονάδας του Βασιλικού 
με και χωρίς αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.17 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.18 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.19 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.20 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 
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Ε) Αιολική διείσδυση 45% 
 

Σενάριο Συν.φορτίο (MW) Απώλειες (MW) Αιολ.παραγωγή (MW) Παραγωγή μονάδων της ΑΗΚ (MW)
Ε1 280 8.66 126 162.66 

Πίνακας 7.9 :Περιγραφή σεναρίου 

 
Πίνακας 7.10 :Αποτελέσματα της ροής φορτίου για τις τάσεις των ζυγών του 
συστήματος πριν και μετά την διαταραχή 
 

 
Σχήμα 7.21 :Μεταβολή της συχνότητας για απώλεια της 1ης μονάδας του Βασιλικού 
με και χωρίς αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.22 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 1ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.23 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 1ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.24 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 1ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.25 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 1ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 
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7.3 Αποτελέσματα προσομοιώσεων για το φορτίο των 400 MW  
Τα αποτελέσματα που ακολουθούν , αφορούν τα σενάρια με το χαμηλό φορτίο των  

400 MW , για αιολικές διεισδύσεις από 0 εώς 45% : 

A) Αιολική διείσδυση 0% 
 

Σενάριο Συν.φορτίο (MW) Απώλειες (MW) Αιολ.παραγωγή (MW) Παραγωγή μονάδων της ΑΗΚ (MW)
Α2 400 12.3 0 412.3 

Πίνακας 7.11 :Περιγραφή σεναρίου 

 
Πίνακας 7.12 :Αποτελέσματα της ροής φορτίου για τις τάσεις των ζυγών του 
συστήματος πριν και μετά την διαταραχή 
 

 
Σχήμα 7.26 :Μεταβολή της συχνότητας για απώλεια της 2ης μονάδας του Βασιλικού 
με και χωρίς αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.27 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.28 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.29 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.30 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 
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B) Αιολική διείσδυση 15% 
 

Σενάριο Συν.φορτίο (MW) Απώλειες (MW) Αιολ.παραγωγή (MW) Παραγωγή μονάδων της ΑΗΚ (MW)
B2 400 12.8 60 352.8 

Πίνακας 7.13 :Περιγραφή σεναρίου 

 
Πίνακας 7.14 :Αποτελέσματα της ροής φορτίου για τις τάσεις των ζυγών του 
συστήματος πριν και μετά την διαταραχή 
 

 
Σχήμα 7.31 :Μεταβολή της συχνότητας για απώλεια της 2ης μονάδας του Βασιλικού 
με και χωρίς αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.32 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.33 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.34 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.35 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 
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Γ) Αιολική διείσδυση 25% 
 

Σενάριο Συν.φορτίο (MW) Απώλειες (MW) Αιολ.παραγωγή (MW) Παραγωγή μονάδων της ΑΗΚ (MW)
Γ2 400 12.9 100 312.9 

Πίνακας 7.15 :Περιγραφή σεναρίου 

 
Πίνακας 7.16 :Αποτελέσματα της ροής φορτίου για τις τάσεις των ζυγών του 
συστήματος πριν και μετά την διαταραχή 
 

 
Σχήμα 7.36 :Μεταβολή της συχνότητας για απώλεια της 2ης μονάδας του Βασιλικού 
με και χωρίς αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.37 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.38 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.39 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.40 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 
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Δ) Αιολική διείσδυση 35% 
 

Σενάριο Συν.φορτίο (MW) Απώλειες (MW) Αιολ.παραγωγή (MW) Παραγωγή μονάδων της ΑΗΚ (MW)
Δ2 400 14.32 140 274.32 

Πίνακας 7.17 :Περιγραφή σεναρίου 

 
Πίνακας 7.18 :Αποτελέσματα της ροής φορτίου για τις τάσεις των ζυγών του 
συστήματος πριν και μετά την διαταραχή 
 

 
Σχήμα 7.41 :Μεταβολή της συχνότητας για απώλεια της 2ης μονάδας του Βασιλικού 
με και χωρίς αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.42 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.43 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.44 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.45 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 
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Ε) Αιολική διείσδυση 45% 
 

Σενάριο Συν.φορτίο (MW) Απώλειες (MW) Αιολ.παραγωγή (MW) Παραγωγή μονάδων της ΑΗΚ (MW)
E2 400 6.46 180 226.46 

Πίνακας 7.19 :Περιγραφή σεναρίου 

 
Πίνακας 7.20 :Αποτελέσματα της ροής φορτίου για τις τάσεις των ζυγών του 
συστήματος πριν και μετά την διαταραχή 
 

 
Σχήμα 7.46 :Μεταβολή της συχνότητας για απώλεια της 2ης μονάδας του Βασιλικού 
με και χωρίς αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.47 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.48 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 



 138

 
Σχήμα 7.49 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.50 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 
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7.4 Αποτελέσματα προσομοιώσεων για το φορτίο των 600 MW  
Τα αποτελέσματα που ακολουθούν , αφορούν τα σενάρια με το μέσο φορτίο των         

600 MW , για αιολικές διεισδύσεις από 0 εώς 45% : 

A) Αιολική διείσδυση 0% 
 

Σενάριο Συν.φορτίο (MW) Απώλειες (MW) Αιολ.παραγωγή (MW) Παραγωγή μονάδων της ΑΗΚ (MW)
Α3 600 18.06 0 618.06 

Πίνακας 7.21 :Περιγραφή σεναρίου 

 
Πίνακας 7.22 :Αποτελέσματα της ροής φορτίου για τις τάσεις των ζυγών του 
συστήματος πριν και μετά την διαταραχή 
 

 
Σχήμα 7.51 :Μεταβολή της συχνότητας για απώλεια της 2ης μονάδας του Βασιλικού 
με και χωρίς αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.52 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.53 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.54 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.55 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 
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B) Αιολική διείσδυση 15% 
 

Σενάριο Συν.φορτίο (MW) Απώλειες (MW) Αιολ.παραγωγή (MW) Παραγωγή μονάδων της ΑΗΚ (MW)
B3 600 20.96 90 530.96 

Πίνακας 7.23 :Περιγραφή σεναρίου 

 
Πίνακας 7.24 :Αποτελέσματα της ροής φορτίου για τις τάσεις των ζυγών του 
συστήματος πριν και μετά την διαταραχή 
 

 
Σχήμα 7.56 :Μεταβολή της συχνότητας για απώλεια της 2ης μονάδας του Βασιλικού 
με και χωρίς αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.57 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.58 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.59 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.60 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 
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Γ) Αιολική διείσδυση 25% 
 

Σενάριο Συν.φορτίο (MW) Απώλειες (MW) Αιολ.παραγωγή (MW) Παραγωγή μονάδων της ΑΗΚ (MW)
Γ3 600 15.9 150 465.9 

Πίνακας 7.25 :Περιγραφή σεναρίου 

 
Πίνακας 7.26 :Αποτελέσματα της ροής φορτίου για τις τάσεις των ζυγών του 
συστήματος πριν και μετά την διαταραχή 
 

 
Σχήμα 7.61 :Μεταβολή της συχνότητας για απώλεια της 2ης μονάδας του Βασιλικού 
με και χωρίς αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.62 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.63 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.64 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.65 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 
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Δ) Αιολική διείσδυση 35% 
 

Σενάριο Συν.φορτίο (MW) Απώλειες (MW) Αιολ.παραγωγή (MW) Παραγωγή μονάδων της ΑΗΚ (MW)
Δ3 600 15.66 210 405.66 

Πίνακας 7.27 :Περιγραφή σεναρίου 

 
Πίνακας 7.28 :Αποτελέσματα της ροής φορτίου για τις τάσεις των ζυγών του 
συστήματος πριν και μετά την διαταραχή 
 

 
Σχήμα 7.66 :Μεταβολή της συχνότητας για απώλεια της 2ης μονάδας του Βασιλικού 
με και χωρίς αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.67 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.68 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.69 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.70 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 
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Ε) Αιολική διείσδυση 45% 
 

Σενάριο Συν.φορτίο (MW) Απώλειες (MW) Αιολ.παραγωγή (MW) Παραγωγή μονάδων της ΑΗΚ (MW)
Ε3 600 15.66 270 345.66 

Πίνακας 7.29 :Περιγραφή σεναρίου 

 
Πίνακας 7.30 :Αποτελέσματα της ροής φορτίου για τις τάσεις των ζυγών του 
συστήματος πριν και μετά την διαταραχή 
 

 
Σχήμα 7.71 :Μεταβολή της συχνότητας για απώλεια της 2ης μονάδας του Βασιλικού 
με και χωρίς αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.72 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.73 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.74 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.75 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 
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7.5 Αποτελέσματα προσομοιώσεων για το φορτίο των 750 MW  
Τα αποτελέσματα που ακολουθούν , αφορούν τα σενάρια με το υψηλό φορτίο των         

750 MW , για αιολικές διεισδύσεις από 0 εώς 35% : 

A) Αιολική διείσδυση 0% 
 

Σενάριο Συν.φορτίο (MW) Απώλειες (MW) Αιολ.παραγωγή (MW) Παραγωγή μονάδων της ΑΗΚ (MW)
Α4 750 26.7 0 776.7 

Πίνακας 7.31 :Περιγραφή σεναρίου 

 
Πίνακας 7.32 :Αποτελέσματα της ροής φορτίου για τις τάσεις των ζυγών του 
συστήματος πριν και μετά την διαταραχή 
 

 
Σχήμα 7.76 :Μεταβολή της συχνότητας για απώλεια της 2ης μονάδας του Βασιλικού 
χωρίς αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.77 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.78 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
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B) Αιολική διείσδυση 15% 
 

Σενάριο Συν.φορτίο (MW) Απώλειες (MW) Αιολ.παραγωγή (MW) Παραγωγή μονάδων της ΑΗΚ (MW)
B4 750 34.14 112.5 671.64 

Πίνακας 7.33 :Περιγραφή σεναρίου 

 
Πίνακας 7.34 :Αποτελέσματα της ροής φορτίου για τις τάσεις των ζυγών του 
συστήματος πριν και μετά την διαταραχή 
 

 
Σχήμα 7.79 :Μεταβολή της συχνότητας για απώλεια της 2ης μονάδας του Βασιλικού 
χωρίς αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.80 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.81 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
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Γ) Αιολική διείσδυση 25% 
 

Σενάριο Συν.φορτίο (MW) Απώλειες (MW) Αιολ.παραγωγή (MW) Παραγωγή μονάδων της ΑΗΚ (MW)
Γ4 750 23.3 187.5 585.8 

Πίνακας 7.35 :Περιγραφή σεναρίου 

 
Πίνακας 7.36 :Αποτελέσματα της ροής φορτίου για τις τάσεις των ζυγών του 
συστήματος πριν και μετά την διαταραχή 
 

 
Σχήμα 7.82 :Μεταβολή της συχνότητας για απώλεια της 2ης μονάδας του Βασιλικού 
χωρίς αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.83 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.84 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
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Δ) Αιολική διείσδυση 35% 
 

Σενάριο Συν.φορτίο (MW) Απώλειες (MW) Αιολ.παραγωγή (MW) Παραγωγή μονάδων της ΑΗΚ (MW)
Δ4 750 23.82 262.5 511.32 

Πίνακας 7.37 :Περιγραφή σεναρίου 

 
Πίνακας 7.38 :Αποτελέσματα της ροής φορτίου για τις τάσεις των ζυγών του 
συστήματος πριν και μετά την διαταραχή 
 

 
Σχήμα 7.85 :Μεταβολή της συχνότητας για απώλεια της 2ης μονάδας του Βασιλικού 
με και χωρίς αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.86 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.87 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.88 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.89 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού με αποκοπή φορτίου 
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7.6 Αποτελέσματα προσομοιώσεων για το φορτίο των 900 MW  
Τα αποτελέσματα που ακολουθούν , αφορούν τα σενάρια με το πολύ υψηλό φορτίο των         

900 MW , για αιολικές διεισδύσεις από 0 εώς 25% : 

A) Αιολική διείσδυση 0% 
 

Σενάριο Συν.φορτίο (MW) Απώλειες (MW) Αιολ.παραγωγή (MW) Παραγωγή μονάδων της ΑΗΚ (MW)
Α5 900 57 0 957 

Πίνακας 7.39 :Περιγραφή σεναρίου 

 
Πίνακας 7.40 :Αποτελέσματα της ροής φορτίου για τις τάσεις των ζυγών του 
συστήματος πριν και μετά την διαταραχή 
 

 
Σχήμα 7.90 :Μεταβολή της συχνότητας για απώλεια της 2ης μονάδας του Βασιλικού 
χωρίς αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.91 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.92 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
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B) Αιολική διείσδυση 15% 
 

Σενάριο Συν.φορτίο (MW) Απώλειες (MW) Αιολ.παραγωγή (MW) Παραγωγή μονάδων της ΑΗΚ (MW)
B5 900 44.28 135 809.28 

Πίνακας 7.41 :Περιγραφή σεναρίου 

 
Πίνακας 7.42 :Αποτελέσματα της ροής φορτίου για τις τάσεις των ζυγών του 
συστήματος πριν και μετά την διαταραχή 
 

 
Σχήμα 7.93 :Μεταβολή της συχνότητας για απώλεια της 2ης μονάδας του Βασιλικού 
χωρίς αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.94 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.95 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
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Γ) Αιολική διείσδυση 25% 
 

Σενάριο Συν.φορτίο (MW) Απώλειες (MW) Αιολ.παραγωγή (MW) Παραγωγή μονάδων της ΑΗΚ (MW)
Γ5 900 45 225 720 

Πίνακας 7.43 :Περιγραφή σεναρίου 

 
Πίνακας 7.44 :Αποτελέσματα της ροής φορτίου για τις τάσεις των ζυγών του 
συστήματος πριν και μετά την διαταραχή 
 

 
Σχήμα 7.96 :Μεταβολή της συχνότητας για απώλεια της 2ης μονάδας του Βασιλικού 
χωρίς αποκοπή φορτίου 
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Σχήμα 7.97 :Μεταβολή της ενεργού παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
 

 
Σχήμα 7.98 :Μεταβολή της αέργου παραγωγής των μονάδων της ΑΗΚ για απώλεια 
της 2ης μονάδας του Βασιλικού χωρίς αποκοπή φορτίου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 
8.1 Εισαγωγή 
Στο κεφάλαιο αυτό , θα αναλυθούν τα αποτελέσματα , τα οποία προέκυψαν από την 

διεξαγωγή των προσομοιώσεων στο σύστημα της ΑΗΚ , για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων , που αφορούν την επιλογή του βέλτιστου ποσοστού αιολικής 

διείσδυσης , για τις διάφορες φορτίσεις του ηλεκτρικού μας συστήματος. 

 

8.2 Συμπεράσματα 
Τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης , παρατηρώντας και τα αποτελέσματα του 

κεφαλαίου 7 για το κάθε σενάριο αντίστοιχα , γίνεται αντιληπτό ότι , στρέφονται γύρω 

από τις εξής τρεις , σημαντικότατες για την ευστάθεια του δικτύου παραμέτρους: 
 
Α)Την συχνότητα. 

Η συχνότητα στο ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου , πρέπει να κυμαίνεται κοντά στην 

τιμή των 50 Hz . Η διαταραχή η οποία προκλήθηκε στα πλείστα σενάρια , (απώλεια της 

2ης μονάδας του Βασιλικού) , φαίνεται ότι επηρέαζε σε μεγάλο βαθμό την συχνότητα του 

δικτύου , αφού αυτή βυθιζόταν σε κρίσιμες για την ευστάθεια του συστήματος τιμές . 

Σ’αυτό το σημείο , τονίζουμε ότι , οποιεσδήποτε πτώσεις της συχνότητας κάτω από τα  

49 Hz , είναι ικανές να οδηγήσουν το ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου σε αστάθεια .  

Σ’αυτές τις περιπτώσεις , είχαμε ενεργοποιήσει απόρριψη φορτίου της τάξης του 10% , η 

οποία όπως φαίνεται και από τα διαγράμματα της συχνότητας , βοηθούσε τους ρυθμιστές 

στροφών των ηλεκτροπαραγωγών μονάδων της ΑΗΚ , να επαναφέρουν σε πιο σύντομο 

χρονικό διάστημα , την συχνότητα του δικτύου , σε τιμές κοντά στα φυσιολογικά της 

επίπεδα . 

Όσον αφορά τώρα , την εξαγωγή συμπερασμάτων επί των αποτελεσμάτων των διαφόρων 

σεναρίων που είχαν προσομοιωθεί , στον πίνακα που ακολουθεί , παρουσιάζονται 

συνοπτικά τα αποτελέσματα που αφορούν το δυναμικό κριτήριο της συχνότητας , βάσει 
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του οποίου αξιολογείται και η ασφάλεια του κάθε σεναρίου , σε σχέση με την ελάχιστη 

τιμή των 49 Hz : 
Σενάριο Aιολική 

Διείσδυση 
(%) 

Ελάχιστη τιμή 
 της συχνότητας 

 (Hz) 
(Χωρίς/με απόρριψη φορτίου)  

Τελική τιμή  
της συχνότητας 

 (Hz) 
(Χωρίς/με απόρριψη φορτίου) 

Δείκτης ευαισθησίας 
(Hz /MW) 

lossP
Fmin50 −

=Δ  

Χαρακτηρισμός 
κατάστασης 
σεναρίου 

Συνολικό φορτίο 280 MW 

A1 0% 48.45 / 48.70 49.30 / 49.50 0.0193 ανασφαλές
Β1 15% 48.75 / 48.90 49.40 / 49.60 0.0189 ανασφαλές
Γ1 25% 47.50 / 48.15 48.90 / 49.25 0.0293 ανασφαλές
Δ1 35% 48.35 / 48.65 49.15 / 49.40 0.0231 ανασφαλές
Ε1 45%  κατάρρευση συχνότητας / 48.85 κατάρρευση συχνότητας / 49.05 

49 0 49 0
- ανασφαλές

Συνολικό φορτίο 400 MW 

Α2 0% 47.90 / 48.40 48.90 / 49.40 0.0188 ανασφαλές
B2 15% 47.90 / 48.50 49.20 / 49.40 0.0206 ανασφαλές
Γ2 25% 48.65 / 48.90 49.30 / 49.55 0.0152 ανασφαλές
Δ2 35% 48.85 / 48.95 49.30 / 49.50 0.0152 ανασφαλές
Ε2 45% 47.80 / 48.20 49.00 / 49.25 0.0246 ανασφαλές

Συνολικό φορτίο 600 MW 

Α3 0% 48.85 / 48.95 49.45 / 49.70 0.0096 ανασφαλές
Β3 15% 48.60 / 48.85 49.30 / 49.60 0.0117 ανασφαλές
Γ3 25% 48.45 / 48.65 49.10 / 49.50 0.0129 ανασφαλές
Δ3 35% 48.65 / 48.75 49.40 / 49.60 0.0123 ανασφαλές
Ε3 45% 48.85 / 48.90 49.45 / 49.60 0.0115 ανασφαλές

Συνολικό φορτίο 750 MW 

Α4 0% 49.00 / - 49.60 / - 0.0084 ασφαλές
Β4 15%  49.10 / - 49.55 / - 0.0075 ασφαλές
Γ4 25%  49.05 / - 49.55 / - 0.0079 ασφαλές
Δ4 35%  48.95 / 48.99 49.50 / 49.70 0.0088 ανασφαλές

Συνολικό φορτίο 900 MW 

Α5 0% 49.40 / - 49.75 / - 0.00502 ασφαλές
Β5 15%   49.35 / - 49.70 / - 0.00543 ασφαλές
Γ5 25% 49.40 / - 49.70 / - 0.00502 ασφαλές

Πίνακας 8.1  

Παρατηρώντας τον πιο πάνω πίνακα , φαίνεται καθαρά ότι , τα σενάρια με ελάχιστη τιμή 

συχνότητας χωρίς απόρριψη φορτίου , κάτω των 49 Hz , κρίνονται ως ανασφαλή και ως 
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εκ’ τούτου σ’αυτά , ενεργοποιείται ο διακόπτης αποκοπής φορτίου , για την βελτίωση 

του ελαχίστου της συχνότητας , καθώς και της ταχύτητας επαναφοράς της , σε τελικές 

τιμές , οι οποίες κρίνονται φυσιολογικές , για την ομαλή λειτουργία του συστήματος . 

Τα κύρια συμπεράσματα , που προκύπτουν από την μελέτη των αποτελεσμάτων του 

πίνακα 8.1 , είναι τα εξής: 

1) Οι καταστάσεις των σεναρίων λειτουργίας του συστήματος , που αντιστοιχούν στις 

υψηλές φορτίσεις των 750 και 900 ΜW , κρίνονται ως επί το πλείστον ασφαλείς . Η 

εξυπηρέτηση φορτίων της τάξης των 750 και 900 ΜW , προυποθέτει και την ύπαρξη 

μεγάλου αριθμού ενταγμένων μονάδων στο σύστημα , οι οποίες κατά την απώλεια της 

2ης μονάδας του Βασιλικού , συνεισφέρουν στη συνολική αδράνεια του συστήματος , η 

κάθε μία με την δική της αδρανειακή ανταπόκριση , έτσι ώστε να διατηρείται η 

συχνότητα του δικτύου , σε τιμές άνω των 49 Hz . 

Εξαίρεση , αποτελεί η περίπτωση του σεναρίου των 750 MW , με υψηλή αιολική 

διείσδυση της τάξης του 35 % , οι οποία εκτοπίζει ένα σημαντικό ποσοστό της 

συμβατικής παραγωγής , με τη σχετική αδράνεια της , καθώς στο σύστημα , δεν παράγει 

πλέον , η μονάδα Δεκέλεια 5 , σε σχέση με το σενάριο των 25 % , (βλέπε πίνακα 6.7 

σελίδα 99). 

2) Οι καταστάσεις των σεναρίων λειτουργίας του συστήματος , που αντιστοιχούν στις 

χαμηλές φορτίσεις των 280 και 400 ΜW , καθώς και στην μέση φόρτιση των 600 MW , 

κρίνονται ως ανασφαλείς . Η εξυπηρέτηση των πιο πάνω χαμηλών και μέσων φορτίων , 

δεν προυποθέτει την ύπαρξη μεγάλου αριθμού ενταγμένων μονάδων στο σύστημα . Έτσι, 

κατά την απώλεια της 2ης μονάδας του Βασιλικού , η συνεισφορά των εν λειτουργία 

μονάδων συμβατικής παραγωγής στην συνολική αδράνεια του συστήματος , κρίνεται ως 

ανεπαρκής , με αποτέλεσμα να μην μπορεί η συχνότητα του δικτύου , να διατηρηθεί σε 

τιμές άνω των 49 Hz , γεγονός το οποίο , μπορεί να οδηγήσει το σύστημα μας σε 

αστάθεια . 

3) Για τα σενάρια με το πολύ χαμηλό φορτίο των 280 MW , οι αιολικές διεισδύσεις των 

15 και 35 % , κρίνονται περισσότερο ασφαλείς ως προς την ευστάθεια του συστήματος , 

από την αιολική διείσδυση των 25 % , αφού οι τιμές των ελαχίστων συχνοτήτων , για τα 

δύο αυτά σενάρια , απέχουν λιγότερο από την οριακή τιμή των 49 Hz .  

Το γεγονός αυτό , δικαιολογείται αν τεθούν σε σύγκριση τα τρία σενάρια μεταξύ τους . 
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Όπως φαίνεται και στους πίνακες 6.6 και 6.7 των σελίδων 98-99 , συγκρίνοντας τις 

παραγωγές της μονάδας του Βασιλικού 2 , για τα τρία σενάρια αντίστοιχα , παρατηρείται 

ότι στο σενάριο των 25 % , η ισχύς η οποία παράγεται από τον Βασιλικό 2 (85.09 MW) 

και στην συνέχεια χάνεται από το σύστημα , είναι μεγαλύτερη από αυτήν των σεναρίων 

για 15 και 35 % αιολική διείσδυση , (όπου η 2η μονάδα του Βασιλικού , παράγει 66.04 

και 71.23 MW αντιστοίχως) . Εκτός τούτου , η περίπτωση των 25 % , συγκρινόμενη με 

αυτήν των 15 % , υπολείπεται της παραγωγής από την 3η μονάδα του Βασιλικού , η 

οποία θα μπορούσε να συνεισφέρει την αδρανειακή της ανταπόκριση στο σύστημα , για 

την διατήρηση της συχνότητας . 

4) Η ιδιάζουσα περίπτωση για το φορτίο των 280 MW , με αιολική διείσδυση 45 % , 

χαρακτηρίζεται από την κατάρρευση της συχνότητας του δικτύου , αφού οι ρυθμιστές 

στροφών των μονάδων , αδυνατούν να την επαναφέρουν , σε φυσιολογικές , για την 

ομαλή λειτουργία του συστήματος τιμές , (βλέπε σχήμα 7.21) . 

Όπως παρατηρείται και στον πίνακα 8.1 , ένας καλός τρόπος για την αντιμετώπιση του 

πιο πάνω προβλήματος , είναι η ενεργοποίηση απόρριψης φορτίου της τάξης του 10 % , 

η οποία βοηθά τους ρυθμιστές στροφών των μηχανών του συστήματος , να επαναφέρουν 

την συχνότητα , στα φυσιολογικά της επίπεδα . 

Σ’αυτό το σημείο , θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η διαταραχή που εφαρμόζεται στο 

συγκεκριμένο σενάριο , αφορά την απώλεια της 1ης μονάδας του Βασιλικού , αφού η 2η 

μονάδα του Βασιλικού , βρίσκεται εκτός λειτουργίας . 

Το γεγονός αυτό , σε συνδιασμό με το γεγονός ότι , μετά την απώλεια της μοναδικής εν 

λειτουργία μονάδας του Βασιλικού (84.66 MW) , στο σύστημα παραμένουν μονάχα τρείς 

μονάδες , (δύο Δεκέλειες και μια Μονή) , αποτελεί και τον κύριο λόγο , στον οποίο 

οφείλεται η κατάρρευση της συχνότητας του δικτύου , αφού η συνολική αδράνεια του 

συστήματος , κρίνεται ως ανεπαρκής για την διατήρηση της συχνότητας . 

5) Για τα σενάρια με το χαμηλό φορτίο των 400 MW , οι αιολικές διεισδύσεις των 25 και 

35 % , κρίνονται περισσότερο ασφαλείς ως προς την ευστάθεια του συστήματος , από τις 

υπόλοιπες αιολικές διεισδύσεις (15 και 45 %) , αφού οι τιμές των ελαχίστων  

συχνοτήτων , για τα δύο αυτά σενάρια , απέχουν λιγότερο από την οριακή τιμή των       

49 Hz . 

Το πιο πάνω γεγονός , οφείλεται στους εξής , δύο λόγους : α) Στο ότι για την διείσδυση   
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των 15 % , η 2η μονάδα του Βασιλικού , λειτουργεί σε ψηλότερη παραγωγή (101.6 MW), 

κάτι που σημαίνει και μεγαλύτερη απώλεια ισχύος , συγκριτικά με αυτήν στα σενάρια 

των 25 και 35 % (με 88.3 και 75.44 MW αντιστοίχως). 

β) Στο ότι για την διείσδυση των 45 % , ο αριθμός των μονάδων που βρίσκονται εν 

λειτουργία στο σύστημα , χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκής , για την προσφορά της 

απαιτούμενης αδρανειακής ανταπόκρισης , η οποία θα μπορούσε να διατηρήσει την 

συχνότητα στο δίκτυο , (βλέπε πίνακα 6.7 , όπου στην περίπτωση με 45 % αιολική 

διείσδυση , η 3η μονάδα του Βασιλικού , δεν βρίσκεται εν λειτουργία , σε σχέση με τις 

περιπτώσεις των 25 και 35 %) . 

6) Για τα σενάρια με το μέσο φορτίο των 600 MW , οι αιολικές διεισδύσεις των 15 , 35  

και 45 % , κρίνονται περισσότερο ασφαλείς ως προς την ευστάθεια του συστήματος , 

από την αιολική διείσδυση των 25 % , αφού οι τιμές των ελαχίστων συχνοτήτων , για τα 

τρία αυτά σενάρια , απέχουν λιγότερο από την οριακή τιμή των 49 Hz . 

Στην περίπτωση του μέσου φορτίου , φαίνεται ότι οι ψηλές αιολικές διεισδύσεις των 35 

και 45 % , δρουν ευεργετικά ως προς την ευστάθεια του συστήματος , διότι εκτοπίζοντας 

σημαντικό ποσό της συμβατικής παραγωγής , σε σχέση με το σενάριο των 25 % , 

μειώνουν ταυτόχρονα και την παραγωγή του Βασιλικού 2 , η οποία χάνεται από το 

σύστημα την στιγμή της διαταραχής .  

Τα πιο πάνω , φαίνονται αναλυτικά και στον πίνακα 6.7 της σελίδας 99 , όπου ενώ στο 

σενάριο των 25 % , ο Βασιλικός 2 λειτουργεί στα 119.3 MW , στα σενάρια των 35 και  

45 % , λειτουργεί στις χαμηλότερες τιμές , των 109.22 και 99.22 MW αντιστοίχως . 

Όσον αφορά τώρα τις περιπτώσεις των σεναρίων για 0 και 15 % αιολική διείσδυση , 

αυτές κρίνονται περισσότερο ασφαλείς ως προς την ευστάθεια του συστήματος , από την 

αιολική διείσδυση των 25 % , διότι ενώ και στα τρία σενάρια , χάνεται περίπου το ίδιο 

ποσό ισχύος από το σύστημα (119.6 , 119.6 και 119.3 MW αντίστοιχα) , στα δύο πρώτα 

(0 και 15 %) , έχουμε μεγαλύτερο αριθμό ενταγμένων μονάδων στο δίκτυο , οι οποίες 

συνεισφέρουν μεγαλύτερο ποσό αδράνειας στη συνολική αδράνεια του συστήματος , από 

τις μονάδες του σεναρίου των 25 % . 

Αυτό φαίνεται και στους πίνακες 6.6 - 6.7 , όπου στο σενάριο των 0 % , λειτουργούν και 

οι έξι μονάδες της Δεκέλειας , στο σενάριο των 15 % οι τέσσερεις , ενώ στο σενάριο των 

25 % , μόνο οι τρείς . 
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7) Όσον αφορά την ευαισθησία της συχνότητας , ως προς την απώλεια της ισχύος η 

οποία παρατηρείται στο σύστημα , στον πίνακα 8.1 , παρουσιάζονται και οι τιμές του 

δείκτη ευαισθησίας σε Hz / MW , για το κάθε σενάριο αντίστοιχα . 

Ο δείκτης αυτός , προκύπτει διαιρώντας την πτώση της συχνότητας , με την απώλεια 

ισχύος του τρέχοντος σεναρίου , ως εξής : 
lossP
Fmin50 −

=Δ  , όπου F min , η ελάχιστη τιμή 

της συχνότητας του σεναρίου που μελετάται , (χωρίς την απόρριψη φορτίου) και P loss , η 

απώλεια ισχύος που παρατηρείται στο σύστημα , η οποία ταυτίζεται με την παραγωγή 

της 2ης μονάδας του Βασιλικού , (βλέπε πίνακες 6.6 και 6.7 των σελίδων 98-99) , για το 

κάθε σενάριο αντίστοιχα . 

Χαμηλές τιμές του δείκτη ευαισθησίας , σημαίνουν ότι η συχνότητα του συστήματος , 

επηρεάζεται σε μικρότερο βαθμό από ενδεχόμενες απώλειες ισχύος , ενώ στον αντίποδα , 

υψηλές τιμές του δείκτη ευαισθησίας , σημαίνουν ότι η συχνότητα του συστήματος , 

επηρεάζεται σε μεγαλύτερο βαθμό από ενδεχόμενες απώλειες ισχύος . 

Αξιολογώντας την ασφάλεια των διαφόρων σεναρίων του πίνακα 8.1 , βάσει των τιμών 

του δείκτη ευαισθησίας , παρατηρούμε ότι επιβεβαιώνονται τα συμπεράσματα τα οποία 

είχαμε αναφέρει προηγουμένως , σχετικά με την ασφάλεια του κάθε σεναρίου . 

Συνοπτικά λοιπόν , τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε , είναι τα εξής : α) Για το 

φορτίο των 280 MW , οι αιολικές διεισδύσεις των 15 και 35 % , κρίνονται περισσότερο 

ασφαλείς ως προς την ευστάθεια του συστήματος , από την αιολική διείσδυση των 25 % , 

αφού οι τιμές του δείκτη ευαισθησίας , για τα δύο αυτά σενάρια (0.0189-0.0231) , είναι 

μικρότερες από την τιμή του δείκτη ευαισθησίας του σεναρίου των 25 % (0.0293) . Στην 

ιδιάζουσα περίπτωση , με αιολική διείσδυση 45 % , δεν υπολογίζεται ο δείκτης 

ευαισθησίας , διότι η συχνότητα του δικτύου καταρρέει . 

β) Για το φορτίο των 400 MW , οι αιολικές διεισδύσεις των 25 και 35 % , κρίνονται 

περισσότερο ασφαλείς ως προς την ευστάθεια του συστήματος , από τις υπόλοιπες 

αιολικές διεισδύσεις , αφού η τιμή του δείκτη ευαισθησίας , για τα δύο αυτά σενάρια 

(0.0152) , είναι μικρότερη από τις τιμές του δείκτη ευαισθησίας των σεναρίων με 15 και 

45 % αιολική διείσδυση (0.0206-0.0246) . 

γ) Για το φορτίο των 600 MW , η αιολική διείσδυση των 25 % , κρίνεται ως η πιο 

ανασφαλής ως προς την ευστάθεια του συστήματος , αφού παρουσιάζει την υψηλότερη 
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τιμή δείκτη ευαισθησίας (0.0129) , σε σχέση με τα υπόλοιπα σενάρια του ιδίου φορτίου . 

Παρόμοιο συμπέρασμα , εξάγουμε και για το φορτίο των 750 MW , όπου η περίπτωση 

με 35 % αιολική διείσδυση , παρουσιάζει την υψηλότερη τιμή δείκτη ευαισθησίας 

(0.0088) και ως εκ’τούτου πρέπει να αποφεύγεται . 

δ) Κλείνοντας , συμπεραίνουμε ότι με την αύξηση του φορτίου , υπάρχει μείωση στις 

τιμές του δείκτη ευαισθησίας της συχνότητας . Σ’αυτό άλλωστε , οφείλεται και το 

γεγονός ότι , οι καταστάσεις των σεναρίων λειτουργίας του συστήματος , για τα υψηλά 

φορτία των 750 και 900 ΜW , κρίνονται ως επί το πλείστον ασφαλείς .  

 

B)Την τάση στους ζυγούς του συστήματος. 

Για την εξασφάλιση της ευσταθούς λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος της   

Κύπρου , οι τιμές των τάσεων στους ζυγούς του δικτύου , πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 

των τιμών 0.9 και 1.1 ανά μονάδα , σε σχέση με την ονομαστική τιμή της τάσης , η οποία 

χαρακτηρίζει τον κάθε ζυγό αντίστοιχα .  

Στην παρούσα διπλωματική εργασία , μελετάται κυρίως η επίδραση της απώλειας της  

2ης μονάδας του Βασιλικού , στις τιμές των τάσεων , που αφορούν τους σημαντικότερους 

ζυγούς υψηλής τάσης του συστήματος .  

Ως εκ’τούτου , πολλαπλασιάζοντας τα όρια ανοχής των 0.9 και 1.1 ανά μονάδα , με την 

υψηλή τάση των 132 KV , προκύπτει ότι για την ευσταθή λειτουργία του συστήματος , 

πρέπει να ισχύει η εξής σημαντική συνθήκη : 118.8 KV < Uζυγών < 145.2 KV , όπου 

Uζυγών, οι τάσεις στους ζυγούς του συστήματος , όπως προκύπτουν από τα αποτελέσματα 

της ροής φορτίου , για το κάθε σενάριο αντίστοιχα .  

Η πιο πάνω συνθήκη , χρειάζεται να ισχύει τόσο πριν , όσο και μετά την απώλεια της   

2ης μονάδας του Βασιλικού , γι’αυτό άλλωστε και στο σύστημα μας υπάρχουν οι 

ρυθμιστές τάσης , των οποίων η λειτουργία κρίνεται ως ζωτικής σημασίας , για την 

διατήρηση των τάσεων στους ζυγούς , σε τιμές κοντά στις ονομαστικές , ακόμα και μετά 

το πέρας της διαταραχής .  

Όσον αφορά τώρα , την εξαγωγή συμπερασμάτων επί των αποτελεσμάτων των διαφόρων 

σεναρίων που είχαν προσομοιωθεί , στον πίνακα που ακολουθεί , παρουσιάζονται 

συνοπτικά τα αποτελέσματα των ροών φορτίου , που αφορούν τις τάσεις ορισμένων 
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ενδεικτικών ζυγών του συστήματος , πριν και μετά την απώλεια της 2ης μονάδας του 

Βασιλικού , για το κάθε σενάριο αντίστοιχα : 
Σενάριο Aιολική 

Διείσδυση 
(%) 

 

Τάσεις των ζυγών του συστήματος 
πριν την διαταραχή 

(KV) 

Τάσεις των ζυγών του συστήματος 
μετά την διαταραχή 

(KV) 
 

Φορτίο 280 MW   DHEKE31    MONI31      VASIL31     LARNA31    STROV31   DHEKE31     MONI31       VASIL31     LARNA31    STROV31   

A1 0% 144.333 142.695 143.311 144.287 144.510 142.803 140.902 141.501 142.733 142.953 

Β1 15% 144.185 142.492 143.092 144.140 144.362 142.871 140.966 141.552 142.804 143.025 

Γ1 25% 143.492 141.795 142.387 143.419 143.643 140.069 137.890 138.436 139.933 140.132 

Δ1 35% 142.680 141.086 141.684 142.576 142.816 139.154 137.078 137.624 138.973 139.177 

Ε1 45% 142.330 140.164 140.784 142.104 142.336 109.626 101.963 102.125 107.606 107.262 

Φορτίο 400 MW   DHEKE31    MONI31      VASIL31     LARNA31    STROV31   DHEKE31     MONI31       VASIL31     LARNA31    STROV31

Α2 0% 141.944 141.947 142.499 141.945 141.784 138.633 138.174 138.697 138.567 138.384 

B2 15% 139.428 139.540 140.446 139.187 138.903 137.334 136.583 137.439 137.021 136.740 

Γ2 25% 137.119 138.614 139.492 137.005 136.817 133.928 134.751 135.557 133.737 133.510 

Δ2 35% 136.363 137.989 138.880 136.215 136.063 132.990 133.987 134.809 132.756 132.560 

Ε2 45% 134.753 136.635 137.604 134.527 134.427 128.503 129.334 130.428 128.104 127.938 

Φορτίο 600 MW   DHEKE31    MONI31      VASIL31     LARNA31    STROV31   DHEKE31     MONI31       VASIL31     LARNA31    STROV31

Α3 0% 136.963 138.989 139.005 137.563 135.377 133.990 134.587 134.819 134.336 133.322 

Β3 15% 136.586 138.430 138.971 136.378 134.786 133.699 133.951 134.197 133.974 132.606 

Γ3 25% 135.766 137.839 138.881 135.239 133.963 132.707 132.250 133.303 131.964 130.600 

Δ3 35% 134.831 137.030 138.103 134.557 133.378 130.764 131.645 132.605 130.281 128.978 

Ε3 45% 133.254 136.879 137.882 133.291 132.260 127.899 130.690 131.566 127.792 126.690 

Φορτίο 750 MW   DHEKE31    MONI31      VASIL31     LARNA31    STROV31   DHEKE31     MONI31       VASIL31     LARNA31    STROV31

Α4 0% 135.573 135.074 136.908 134.082 131.889 133.512 131.574 133.158 131.771 129.472 

Β4 15% 133.535 132.568 134.936 132.143 129.529 130.042 126.295 127.709 128.231 125.362 

Γ4 25% 132.275 132.487 134.053 131.205 128.625 128.446 126.218 127.631 126.990 124.183 

Δ4 35% 131.984 129.174 131.349 129.863 126.821 128.651 122.122 124.268 126.065 122.747 

Φορτίο 900 MW   DHEKE31    MONI31      VASIL31     LARNA31    STROV31   DHEKE31     MONI31       VASIL31     LARNA31    STROV31

Α5 0% 131.237 130.949 132.919 129.568 125.115 128.965 127.107 127.970 126.367 122.137 

Β5 15% 130.869 130.733 132.684 128.824 124.705 128.386 126.269 127.811 126.000 121.665 

Γ5 25% 130.320 128.364 130.997 128.202 123.731 126.771 121.913 124.248 124.127 119.303 

Πίνακας 8.2  

Τα κύρια συμπεράσματα , που προκύπτουν από την μελέτη των αποτελεσμάτων του πιο 

πάνω πίνακα , είναι τα εξής:  

1) Οι τιμές των τάσεων στους ζυγούς για τα πλείστα σενάρια , τόσο πριν , όσο και μετά 

την απώλεια της 2ης μονάδας του Βασιλικού , κυμαίνονται μεταξύ των ορίων των     

118,8 και 145.2 KV αντιστοίχως . Ως εκ’τούτου , αξιολογώντας την ευστάθεια των 
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σεναρίων μας , με βάσει το δυναμικό κριτήριο της τάσης , φαίνεται ότι στα πλείστα από 

αυτά , η κατάσταση λειτουργίας τους , κρίνεται ως ευσταθής .  

2) Στην ιδιάζουσα περίπτωση για το φορτίο των 280 MW , με αιολική διείσδυση 45 % , 

παρατηρείται ότι οι τάσεις των ζυγών μετά την απώλεια της 1ης μονάδας του Βασιλικού , 

πέφτουν κάτω από το ανεκτό , για την ευστάθεια του συστήματος , όριο των 118.8 KV . 

Το πιο πάνω , μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι , η κατάσταση του σεναρίου αυτού 

κρίνεται ως ανασφαλής , γεγονός που αποδίδεται στην ελλειπή παρουσία των μονάδων 

συμβατικής παραγωγής στο σύστημα , οι οποίες δεν φαίνονται ικανές , για να καλύψουν 

την αυξημένη ζήτηση σε άεργο ισχύ , που δημιουργείται από την υψηλή αιολική 

διείσδυση των 45 % . 

3) Οι τάσεις των ζυγών του συστήματος μετά την διαταραχή , παρουσιάζονται μειωμένες 

σε σχέση με τις τάσεις των ζυγών , πριν την διαταραχή . Αυτό είναι λογικό άλλωστε , 

αφού η απώλεια της 2ης μονάδας του Βασιλικού , στερεί ταυτόχρονα από το σύστημα και 

την άεργο παραγωγή της , η οποία αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα , για την διατήρηση 

της τάσης στο δίκτυο . 

4) Η αύξηση του φορτίου από τα 280 στα 900 MW , επιφέρει πτώση στις τιμές των 

τάσεων των ζυγών του συστήματος . Το γεγονός αυτό , οφείλεται αφ’ενός στην 

ταυτόχρονη αύξηση του αέργου φορτίου στο δίκτυο και αφ’εταίρου , στην αύξηση της 

μεταφερόμενης αέργου ισχύος , από τις μονάδες παραγωγής προς τους ζυγούς του 

συστήματος , κατά την μεταφορά της οποίας , προκύπτουν σημαντικές απώλειες σε 

άεργο ισχύ , οι οποίες συνιστούν υψηλό ποσοστό της συνολικής αέργου κατανάλωσης . 

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε , που το κύριο χαρακτηριστικό της αέργου ισχύος , είναι το ότι 

δεν μεταφέρεται εύκολα . 

5) Η αύξηση της αιολικής διείσδυσης στο δίκτυο , από την τιμή των 0 % εώς την        

τιμή των 45 % , επιφέρει μείωση στις τιμές των τάσεων των ζυγών του συστήματος .    

Το πιο πάνω γεγονός , αποδίδεται στους εξής , δύο λόγους : α) Στο ότι με την αύξηση           

της αιολικής διείσδυσης στο σύστημα , απορροφούνται όλο και μεγαλύτερα ποσά  

αέργου ισχύος , εκ’μέρους των αιολικών πάρκων . 

β) Στο ότι με την αυξανόμενη αιολική παραγωγή , εκτοπίζεται ταυτόχρονα και μέρος της 

συμβατικής παραγωγής , η οποία διαδραματίζει ρυθμιστικό ρόλο , στην διατήρηση της 

τάσης του δικτύου . 
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Γ)Την ενεργό και άεργο παραγωγή των μονάδων της ΑΗΚ. 

Στον πίνακα που ακολουθεί , παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα που αφορούν 

την ενεργό παραγωγή των μονάδων της ΑΗΚ , πριν και μετά την απώλεια της 2ης 

μονάδας του Βασιλικού , για το κάθε σενάριο αντίστοιχα : 
Σενάριο Aιολική 

Διείσδυση 
(%) 

Προ της διαταραχής 
ενεργός παραγωγή  

των μονάδων της ΑΗΚ 
 (MW) 

Μετά την διαταραχή  
ενεργός παραγωγή 

 των μονάδων της ΑΗΚ  
(MW) 

(Χωρίς απόρριψη φορτίου) 

Μετά την διαταραχή 
ενεργός παραγωγή 

 των μονάδων της ΑΗΚ 
 (MW) 

(Με απόρριψη φορτίου) 

Φορτίο 280 MW       Βασ1      Δεκ1      Μον1      Βασ1       Δεκ1       Μον1       Βασ1       Δεκ1      Μον1 
A1 0% 80.2 30 18 104   44 26 97 40 24 

Β1 15% 66.04 30 18 85 42 24 79 38 24 

Γ1 25% 85.09 30 18 118 50 30 110 46 28 

Δ1 35% 71.23 30 18 100 47 28 91 42 26 

Ε1 45% 84.66 30 18 - 60 30 - 50 29 

Φορτίο 400 MW        Βασ1      Δεκ1      Μον1      Βασ1       Δεκ1       Μον1       Βασ1       Δεκ1      Μον1  
Α2 0% 111.4 30 18 130 51 30 130 45 27 

B2 15% 101.6 30 18 130 49 28 120 42 25 

Γ2 25% 88.3 30 18 110 45 27 104 39 24 

Δ2 35% 75.44 30 18 99 45 26 92 39 24 

Ε2 45% 89.23 30 18 122 50 30 113 45 27 

Φορτίο 600 MW        Βασ1      Δεκ1      Μον1      Βασ1       Δεκ1       Μον1       Βασ1       Δεκ1      Μον1 
Α3 0% 119.6 40.21 18 130 51 24 130 45 23 

Β3 15% 119.6 38.54 18 130 52 25 130 46 24 

Γ3 25% 119.3 30 18 129 50 28 129 40 25 

Δ3 35% 109.2 30 18 130 45 26 125 40 24 

Ε3 45% 99.22 30 18 120 43 25 113 39 23 

Φορτίο 750 MW        Βασ1      Δεκ1      Μον1      Βασ1       Δεκ1       Μον1       Βασ1       Δεκ1      Μον1 
Α4 0% 119.6 54.65 18 130 60 24 - - - 

Β4 15% 119.6 46.14 18 130 55 24 - - - 

Γ4 25% 119.6  41.8 18 130 52 24 - - - 

Δ4 35% 119.6  33.63 18 130 45 24 129 40 21 

Φορτίο 900 MW       Βασ1    Δεκ1    Μον1   Μον7   Βασ1    Δεκ1    Μον1    Μον7    Βασ1   Δεκ1    Μον1   Μον7 
Α5 0% 119.6 55.2 27.6 25.4 125 60 30 28 - - - - 

Β5 15% 119.6   55.2 19.9 - 125 60 24 - - - - - 

Γ5 25% 119.6 51.2 18 - 127 55 21 - - - - - 

Πίνακας 8.3  

* Σημείωση : παρατηρώντας τον πιο πάνω πίνακα , φαίνεται ότι στα ασφαλή σύμφωνα με το κριτήριο της συχνότητας , 
σενάρια των 750 και 900 MW , δεν ενεργοποιείται ο διακόπτης αποκοπής φορτίου . Αυτός είναι και ο λόγος ,             
για τον οποίον απουσιάζουν από τον πίνακα , οι τιμές που αφορούν την ενεργό παραγωγή των μονάδων                                 
(με απόρριψη φορτίου) , για τα πλείστα σενάρια των 750 και 900 MW αντίστοιχα .* 
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Τα κύρια συμπεράσματα , που προκύπτουν από την μελέτη των αποτελεσμάτων του 

πίνακα 8.3 , είναι τα εξής:  

1) Η μετά την διαταραχή , ενεργός παραγωγή των μονάδων της ΑΗΚ , παρουσιάζεται 

αυξημένη , σε σχέση με την προ της διαταραχής , ενεργό παραγωγή των μονάδων . Το 

γεγονός αυτό , οφείλεται στο ότι οι γεννήτριες του συστήματος , προσπαθούν να 

αντιμετωπίσουν την απώλεια της 2ης μονάδας του Βασιλικού , παρέχοντας στο δίκτυο , η 

κάθε μια , την δική της συνεισφορά εφεδρείας , κάτι που μεταφράζεται σε επιπλέον 

παραγωγή ενεργού ισχύος , εκ μέρους των μονάδων της ΑΗΚ , η οποία προορίζεται για 

την κάλυψη των απωλειών , που προκαλεί η διαταραχή στο σύστημα . 

2) Η μετά την διαταραχή , ενεργός παραγωγή των μονάδων της ΑΗΚ , με απόρριψη 

φορτίου , παρουσιάζεται μειωμένη , σε σχέση με την ενεργό παραγωγή των μονάδων , 

χωρίς απόρριψη φορτίου . Το γεγονός αυτό , οφείλεται στο ότι , ένα ποσοστό του 

φορτίου , της τάξης του 10 % , απορρίπτεται από το σύστημα , οπότε οι 

ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες της ΑΗΚ , χρειάζονται πλέον να παράγουν μικρότερα 

ποσά ενεργού ισχύος , για την κάλυψη του συνολικού φορτίου του συστήματος . 

3) Στην ιδιάζουσα περίπτωση για το φορτίο των 280 MW , με αιολική διείσδυση 45 % , 

οι μονάδες της Δεκέλειας και Μονής , που παραμένουν στο σύστημα μετά την απώλεια 

της 1ης μονάδας του Βασιλικού , συνεισφέρουν όλο το ποσό εφεδρείας το οποίο 

διαθέτουν , αφού παράγουν την μέγιστη τους ισχύ , των 60 και 30 MW αντιστοίχως , 

(βλέπε πίνακα 5.13 σελ.74) . Παρά το γεγονός αυτό , η συνολική εφεδρεία που 

συνεισφέρουν , δεν κρίνεται επαρκής για την κάλυψη των απωλειών ισχύος και ως 

εκ’τούτου , η συχνότητα του συστήματος καταρρέει . 

4) Για το φορτίο των 400 ΜW , συμπεραίνουμε ότι με την αύξηση της αιολικής 

διείσδυσης , μειώνεται η ενεργός παραγωγή στις μονάδες του Βασιλικού , (οι οποίες 

παράγουν το ίδιο ποσό ισχύος , με την μονάδα Βασ1 του πίνακα) . Εξαίρεση αποτελεί το 

σενάριο των 45 % , όπου στο σύστημα βρίσκονται εν λειτουργία , δύο μονάδες του 

Βασιλικού , σε σχέση με τα υπόλοιπα σενάρια , στα οποία λειτουργούν και οι τρεις . 

5) Για το φορτίο των 600 ΜW , συμπεραίνουμε ότι με την αύξηση της αιολικής 

διείσδυσης , μειώνεται η ενεργός παραγωγή στις μονάδες του Βασιλικού και της 

Δεκέλειας , ενώ για το φορτίο των 750 MW , συμπεραίνουμε ότι με την αύξηση της 

αιολικής διείσδυσης , μειώνεται η ενεργός παραγωγή , μόνο στις μονάδες της Δεκέλειας . 
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Όσον αφορά το φορτίο των 900 MW , φαίνεται ότι η αύξηση της αιολικής διείσδυσης , 

επηρεάζει κυρίως τις μονάδες της Μονής , μειώνοντας την ενεργό παραγωγή τους .  

Τα προαναφερόμενα συμπεράσματα , οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι η αυξανόμενη 

αιολική διείσδυση , εκτοπίζει μέρος της συμβατικής παραγωγής , με αποτέλεσμα να 

μειώνεται ταυτόχρονα και η παραγόμενη ισχύς , εκ’μέρους των μονάδων της ΑΗΚ . 

 
Στην συνέχεια , παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν την άεργο παραγωγή 

των μονάδων της ΑΗΚ , πριν και μετά την απώλεια της 2ης μονάδας του Βασιλικού : 
Σενάριο Aιολική 

Διείσδυση 
(%) 

Προ της διαταραχής 
άεργος παραγωγή 

 των μονάδων της ΑΗΚ  
(MVAR) 

Μετά την διαταραχή  
άεργος παραγωγή 

 των μονάδων της ΑΗΚ 
 (MVAR) 

(Χωρίς απόρριψη φορτίου) 

Μετά την διαταραχή 
άεργος παραγωγή  

των μονάδων της ΑΗΚ  
(MVAR) 

(Με απόρριψη φορτίου) 

Φορτίο 280 MW       Βασ1      Δεκ1      Μον1      Βασ1       Δεκ1       Μον1       Βασ1       Δεκ1      Μον1 
A1 0% 2.2 -2.9 -13 6 -2 -14.5 -1.5 -7 -16.7 

Β1 15% 3.2 -2.4 -12.9 7 -1.5 -14 -0.7 -6 -16 

Γ1 25% 9.8 -0.2 -12 22.5 3.75 -11.5 9.7 -2.5 -15 

Δ1 35% 14.4 2.5 -10 30 7.5 -8 17 0.5 -15 

Ε1 45% 22 3.5 -8 - 70 35 - 25 8 

Φορτίο 400 MW        Βασ1      Δεκ1      Μον1      Βασ1       Δεκ1       Μον1       Βασ1       Δεκ1      Μον1  
Α2 0% 27 13 -6 38.5 14 -7 28.5 10 -7.5 

B2 15% 33.5 20.5 -4 47.5 25 -2.5 37.5 17.5 -5 

Γ2 25% 37.5 22.5 -3 54 29 0 42 21.5 -3.5 

Δ2 35% 47 28 0 80 40 7 67 33 4 

Ε2 45% 9 4.5 -18 22 8 -17 2.5 0 -23 

Φορτίο 600 MW        Βασ1      Δεκ1      Μον1      Βασ1       Δεκ1       Μον1       Βασ1       Δεκ1      Μον1 
Α3 0% 55 19 3 72.5 22.5 7 62 17.5 4 

Β3 15% 67.5 31 6 90 35 10 75 30 7 

Γ3 25% 47 25 -7.5 70 30 -5 50 22.5 -8.5 

Δ3 35% 45 28 -7.5 70 35 -2.5 47.5 25 -8.5 

Ε3 45% 46 33 -7.5 75 44 0 47.5 28 -8.5 

Φορτίο 750 MW        Βασ1      Δεκ1      Μον1      Βασ1       Δεκ1       Μον1       Βασ1       Δεκ1      Μον1 
Α4 0% 55 27.5 -2 74 32 1 - - - 

Β4 15% 100 38.5 13 132 45 20 - - - 

Γ4 25% 78.5  32.5 2.5 110 40 10 - - - 

Δ4 35% 77.5  36.5 2.5 110 43 10 85 35 3 

Φορτίο 900 MW       Βασ1    Δεκ1    Μον1   Μον7   Βασ1    Δεκ1    Μον1    Μον7    Βασ1   Δεκ1    Μον1   Μον7 
Α5 0% 98 55 4 31 120 60 8 35 - - - - 

Β5 15% 88  42.5 3 - 110 47 7 - - - - - 

Γ5 25% 103 45 8.5 - 133 51 15 - - - - - 

Πίνακας 8.4  
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Τα κύρια συμπεράσματα , που προκύπτουν από την μελέτη των αποτελεσμάτων του 

πίνακα 8.4 , είναι τα εξής:  

1) Η μετά την διαταραχή , άεργος παραγωγή των μονάδων της ΑΗΚ , παρουσιάζεται 

αυξημένη , σε σχέση με την προ της διαταραχής , άεργο παραγωγή των μονάδων . Το 

γεγονός αυτό , οφείλεται στο ότι οι γεννήτριες του συστήματος , προσπαθούν να 

αντιμετωπίσουν την απώλεια της παραγόμενης αέργου ισχύος , εκ’μέρους της 2ης 

μονάδας του Βασιλικού . Ως εκ τούτου , σε κάθε μονάδα του συστήματος , παρατηρείται 

μια επιπλέον παραγωγή αέργου ισχύος , η οποία προορίζεται για την κάλυψη των αέργων 

απωλειών , που προκαλεί η διαταραχή στο σύστημα . 

2) Η μετά την διαταραχή , άεργος παραγωγή των μονάδων της ΑΗΚ , με απόρριψη 

φορτίου , παρουσιάζεται μειωμένη , σε σχέση με την άεργο παραγωγή των μονάδων , 

χωρίς απόρριψη φορτίου . Το γεγονός αυτό , οφείλεται στο ότι , ένα ποσοστό του 

φορτίου , της τάξης του 10 % , απορρίπτεται από το σύστημα , οπότε οι 

ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες της ΑΗΚ , χρειάζονται πλέον να παράγουν μικρότερα 

ποσά αέργου ισχύος , για την κάλυψη του συνολικού άεργου φορτίου του συστήματος . 

3) Για τα χαμηλά φορτία των 280 και 400 ΜW , συμπεραίνουμε ότι η αύξηση της 

αιολικής διείσδυσης , επιφέρει και αύξηση , στην άεργο παραγωγή των μονάδων της 

ΑΗΚ , (με εξαίρεση το σενάριο των 45 % , για το φορτίο των 400 MW) .  

Όπως γνωρίζουμε , τα αιολικά πάρκα , εκτός από το να παράγουν ενεργό ισχύ , 

απορροφούν και μεγάλα ποσά αέργου ισχύος . Ως εκ τούτου , μαζί με την αυξημένη 

αιολική διείσδυση , συνεπάγεται και η ανάλογη αύξηση στην παραγωγή αέργου ισχύος  

εκ’μέρους των μονάδων του συστήματος , έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των 

αιολικών πάρκων , ως προς την άεργο ισχύ που χρειάζεται να απορροφούν . 

4) Όσον αφορά τα σενάρια , που αντιστοιχούν στα χαμηλά φορτία των 280 και 400 MW , 

καθώς και στο μέσο φορτίο των 600 MW , συμπεραίνουμε ότι οι πλείστες τιμές της 

αέργου παραγωγής , ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των ηλεκτροπαραγωγών μονάδων της 

Μονής , παρουσιάζονται με αρνητική τιμή .  

Για να εξηγηθεί ο λόγος , στον οποίο αποδίδεται το πιο πάνω γεγονός , θεωρούμε ότι οι 

γραμμές του δικτύου μας , αναπαρίστανται με ένα ισοδύναμο κύκλωμα - Π , όπως αυτό 

του σχήματος 8.1 , στο οποίο φαίνεται η ροή αέργου ισχύος , στον ζυγό διασύνδεσης 

μιας μονάδας παραγωγής . 
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Σχήμα 8.1  

Παρατηρώντας το σχήμα 8.1 , γίνεται αντιληπτό ότι , εάν η άεργος παραγωγή των 

εγκαρσίων πυκνωτών των γραμμών (Qc) , υπερβαίνει την παραγόμενη άεργο ισχύ , της 

υπό μελέτη γεννήτριας (Qgen) , τότε στον πίνακα 8.4 , η άεργος παραγωγή της 

αντίστοιχης μονάδας του συστήματος , καταγράφεται με αρνητικό πρόσημο . 

Το φαινόμενο αυτό , παρατηρείται πιο έντονα στις μονάδες της Μονής , αφού οι 

γεννήτριες τους , παράγουν μικρότερα ποσά αέργου ισχύος , σε σχέση με τις γεννήτριες 

των υποσταθμών της Δεκέλειας και του Βασιλικού . 
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