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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση ευστάθειας τάσεως
σε σύστημα πολλών δυναμικών φορτίων, που ρυθμίζονται από συστήματα αλλαγής
τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ). Η ευστάθεια τάσης είναι ένας από τους πλέον
καθοριστικούς παράγοντες της συμπεριφοράς ενός
συστήματος ηλεκτρικής
ενέργειας (ΣΗΕ), απώλεια της οποίας δημιουργεί τα περισσότερα φαινόμενα
κατάρρευσης στα σύγχρονα ΣΗΕ .
Τα ΣΑΤΥΦ είναι διακριτοί μηχανισμοί, που δρουν σε διακριτές χρονικές στιγμές
και οι λόγοι μετασχηματισμού τους παίρνουν μόνο διακριτές τιμές, ενώ τα δυναμικά
φορτία θεωρούνται ότι μεταβάλλονται συνεχώς, προσαρμόζοντας την αγωγιμότητα
τους ώστε να αποκαταστήσουν μια προκαθορισμένη ζήτηση. Επομένως, για την
ανάλυση της ευστάθειας τάσης αναπτύσσεται ένα γενικό υβριδικό μοντέλο χρονικής
προσομοίωσης, το οποίο στηρίζεται τόσο σε μια τροποποιημένη μέθοδο των κόμβων
με πίνακες αγωγιμοτήτων, όσο και στην διαίρεση του χρόνου σε διακριτές χρονικές
στιγμές, στις οποίες δρουν τα ΣΑΤΥΦ και συνεχή διαστήματα χρόνου μεταξύ αυτών
των στιγμών στις οποίες ολοκληρώνονται οι δυναμικές σχέσεις των φορτίων, ενώ τα
ΣΑΤΥΦ παραμένουν σταθερά. Η προσέγγιση αυτή μας δίνει την δυνατότητα
συστηματικής και οργανωμένης ανάλυσης οποιουδήποτε συστήματος αποτελείται
από πηγές τάσης, ΣΑΤΥΦ και αυτό-επαναφερόμενα δυναμικά φορτία, ανεξάρτητα
του τρόπου που αυτά συνδέονται μεταξύ τους.
Επιπρόσθετα για την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών που οδηγούν σε
αστάθεια τάσης και για την εφαρμογή προστασίας έναντι αυτής, έγινε μελέτη του
γενικού συστήματος από την σκοπιά της ευστάθειας συστημάτων με διαφορετικές
χρονικές κλίμακες και τις εξισώσεις ροής φορτίου, αποδεικνύοντας ότι το όριο
φόρτισης ενός συστήματος συμπίπτει με τα σημεία στα οποία τα ΣΑΤΥΦ χάνουν την
ικανότητα ρύθμισης της τάσης.
Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής
χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη ενός γενικού μοντέλου που υπολογίζει τα όρια
φόρτισης ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.
Τέλος, η θεωρητική διερεύνηση εφαρμόζεται σε ένα μικρό σύστημα που
αποτελείται από δύο φορτία, δύο ΣΑΤΥΦ και μία πηγή τάσης, σε συνδυασμό με ένα
σύστημα προστασίας από αστάθεια τάσης.
Όλες οι χρονικές προσομοιώσεις και υπολογισμοί που πραγματοποιήθηκαν σε
αυτό το πειραματικό σύστημα έγιναν μέσω κώδικα που υλοποιούσε τα μοντέλα που
αναπτύχθηκαν παραπάνω στο υπολογιστικό πακέτο MATLAB.

Λέξεις – Κλειδιά
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ευστάθεια/Αστάθεια Τάσης, Δυναμικά Φορτία,
Συστήματα Αλλαγής Τάσης Υπό Φορτίο, Όριο Φόρτισης, Υβριδικά Συστήματα
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Abstract
The scope of this diploma thesis is the analysis of voltage stability in a power
system with many dynamic loads, regulated by Load Tap Changers (LTC). Voltage
stability is one of the most basic constraints power systems must satisfy, the lack of
which causes most of the collapse phenomena in the contemporary power systems.
The LTCs are discrete mechanisms, which operate at specific time instants and
their tap ratio take discrete values. On the other hand, dynamic loads are assumed to
vary continuously, adapting their admittances to restore a specific power demand.
Thus a general hybrid model is developed for time simulation, which is based on a
slightly altered node admittance method and on the division of time in discrete
instants where LTCs act and continuous intervals, where the loads are integrated
while the LTCs are inactive. This approach gives the ability to systematically analyze
any power system consisted of voltage sources, LTCs and self-restorative dynamic
loads, irrespective the way in which they are interconnected.
Moreover, for better understanding of voltage instability mechanisms and in order
to apply protection against it, the general system was studied from the viewpoint of
stability in multiple time scales along with load flow equations. It was proven that the
loadability limit of a power system coincides with the points where LTCs lose the
ability to regulate their voltage. The results of this study are being used in order to
develop one general model, which calculates the loadability limits of a power system.
Finally, all the theoretical investigation is being applied in a small power system,
consisting of 2 loads,2 LTCs and a voltage source, combined with a protection
scheme against voltage collapse.
All models and calculations have been implemented in the MATLAB
computational environment, through code developed in the framework of the diploma
thesis.

Keywords
Power System, Voltage Stability/Instability, Dynamic Loads, Load Tap Changers,
Loadability Limits, Hybrid Systems
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΕ) ονομάζεται το σύνολο των εγκαταστάσεων
και του εξοπλισμού που έχει στόχο την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια
των καταναλωτών. Λόγοι όπως ότι η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί εύκολα και
αποδοτικά να μετατραπεί σε άλλες μορφές ενέργειας, να μεταφερθεί σε μεγάλες
αποστάσεις και η διαθεσιμότητα της όποτε αυτή ζητηθεί, έχουν συμβάλει στην
διαρκή αύξηση της κατανάλωσης της και ως εκ τούτου, στην αντίστοιχη ανάπτυξη
των ΣΗΕ και της πολυπλοκότητας τους, τα οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι
σε θέση να εξασφαλίσουν:
• Ικανοποίηση της διαρκώς μεταβαλλόμενης ζήτησης ενέργειας
• Σταθερή συχνότητα
• Σταθερή τάση
• Υψηλή αξιοπιστία τροφοδοτήσεως
και όλα αυτά με το μικρότερο δυνατό οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος [1,2].

1.1 ΔΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αν και τα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά τον κόσμο διαφέρουν ως προς το
μέγεθος και τα στοιχεία που τα αποτελούν, όλα έχουν τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά
και παρόμοια δομή. Συγκεκριμένα όλα τα ΣΗΕ αποτελούνται από τρία διακριτά
υποσυστήματα. Αυτά είναι το Σύστημα Παραγωγής, το Σύστημα Μεταφοράς και το
Δίκτυο Διανομής.
1.1.1 Σύστημα Παραγωγής
Το Σύστημα Παραγωγής περιλαμβάνει τους σταθμούς παραγωγής, στους οποίους
μια μορφή πρωτογενούς ενέργειας μετατρέπεται σε κινητική και κατόπιν σε
ηλεκτρική με την βοήθεια των τριφασικών σύγχρονων γεννητριών. Ανάλογα με την
μορφή της πρωτογενούς αυτής ενέργειας οι σταθμοί παραγωγής διακρίνονται σε
[1,3]:
• Θερμοηλεκτρικούς, όπου η θερμότητα, προερχόμενη από καύση ορυκτών
καυσίμων ή πυρηνική σχάση μετατρέπεται με την βοήθεια στροβίλων σε
κινητική που οδηγεί την σύγχρονη γεννήτρια. Ανάλογα με το μέσο που
χρησιμοποιούν οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί χωρίζονται περεταίρω σε
ατμοηλεκτρικούς και πυρηνικούς, που χρησιμοποιούν τον ατμό και στους
ντηζελοηλεκτρικούς, που χρησιμοποιούν μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ)
που μπορεί να είναι είτε εμβολοφόρες ντηζελογεννήτριες είτε αεριοστρόβιλοι.
• Υδροηλεκτρικούς, όπου η απαραίτητη κινητική ενέργεια προέρχεται από την
δυναμική ενέργεια του νερού καθώς αυτό διέρχεται μέσα από διάφορους
τύπους υδροστροβίλων. Ανάλογα με τον τρόπο που ρέει το νερό, τους
διακρίνουμε σε σταθμούς φυσικής ροής, ρυθμιζόμενης ροής και αντλητικούς.
• Εναλλακτικούς, όπου γίνεται χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι οποίες
βρίσκονται στην φύση σε πρακτικά ανεξάντλητες ποσότητες και καθώς οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας γίνονται
περισσότερο από αισθητές, αναμένεται η χρήση τους να αυξηθεί δραματικά τα
επόμενα χρόνια. Ανάλογα με την μορφή της πρωτογενούς μορφής έχουμε τα
αιολικά πάρκα, όπου χρησιμοποιείται η κινητική ενέργεια του ανέμου με την
βοήθεια ανεμογεννητριών και τους σταθμούς που χρησιμοποιούν την ηλιακή
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ενέργεια, είτε απευθείας σαν φωτεινή ενέργεια οπότε μιλάμε για
φωτοβολταϊκά πάρκα, είτε μετατρέποντας την πρώτα σε θερμότητα οπότε
μιλάμε για ηλιοθερμικούς σταθμούς.
1.1.2 Σύστημα Μεταφοράς
Το Σύστημα Μεταφοράς είναι εκείνο το κομμάτι του ΣΗΕ που ενώνει τους
διάφορους σταθμούς παραγωγής με τα μείζονα κέντρα φορτίου καθώς και με άλλα
ΣΗΕ και ως εκ τούτου είναι το μέσο που μεταφέρει τις μεγάλες ποσότητες ισχύος
[1,2]. Περιλαμβάνει τα δίκτυα των γραμμών υψηλής (66-220kV) και υπερυψηλής
(275-500kV) τάσης, τους υποσταθμούς ζεύξης των δικτύων αυτών και τους
υποσταθμούς μετασχηματισμού μεταξύ των διαφόρων επιπέδων τάσεων που
χρησιμοποιούνται στο σύστημα. Επίσης τροφοδοτούν τους μεγάλους καταναλωτές
υψηλής τάσης (κατανάλωση ισχύος μεγαλύτερη από 10MW). Η δομή τους είναι
βροχοειδής ώστε να εξασφαλίζουν εναλλακτικούς δρόμους ροής της ισχύος και ως εκ
τούτου μεγαλύτερη αξιοπιστία. Σε πολλές χώρες τα Συστήματα Μεταφοράς
περιλαμβάνουν και τα συστήματα Υπομεταφοράς που είναι τα δίκτυα μεταφοράς του
παρελθόντος και μεταφέρουν ισχύ σε ποσότητες και αποστάσεις μικρότερες των
τελευταίων και με χαμηλότερες τάσεις. Αν και ο ρόλος τους την σημερινή εποχή είναι
παρόμοιος με αυτόν των Δικτύων Διανομής που θα περιγραφούν παρακάτω,
εντούτοις περιλαμβάνονται στο Σύστημα Μεταφοράς για τον λόγο ότι δεν μπορούν
εύκολα να διαχωριστούν από αυτό.
1.1.3 Δίκτυο Διανομής
Το Δίκτυο Διανομής παραλαμβάνει την ενέργεια που μεταφέρεται στις μείζονες
περιοχές φορτίου μέσω του Συστήματος Μεταφοράς και το διανέμει μέσα στην
εξυπηρετούμενη περιοχή, φθάνοντας μέχρι τον τελευταίο καταναλωτή. Το Δίκτυο
Διανομής χωρίζεται σε δυο βαθμίδες: την διανομή Μ.Τ. ή πρωτεύουσα διανομή και
την διανομή Χ.Τ. ή δευτερεύουσα διανομή. Η τροφοδότηση του δικτύου διανομής
γίνεται από τους υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ και τροφοδοτεί τους σταθμούς ΜΤ/ΧΤ καθώς
και τους καταναλωτές ΜΤ. Ανάλογα με τον τύπο περιοχής που τροφοδοτούν μπορούν
να είναι είτε υπόγεια είτε εναέρια, ενώ λόγω του μεγάλου πλήθους των στοιχείων που
διαθέτουν, λειτουργούν ακτινικά χάριν απλότητας της προστασίας και της ροής
ενέργειας στα δίκτυα αυτά [2].

1.2 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΗΕ
Αφού στην προηγούμενη ενότητα είδαμε την βασική δομή των ΣΗΕ, στην
παρούσα εξετάζουμε την δυναμική συμπεριφορά και μοντελοποίηση των βασικών
στοιχείων που τα αποτελούν. Τα στοιχεία αυτά είναι οι γεννήτριες, τα δυναμικά
φορτία, οι μετασχηματιστές εξοπλισμένοι με ΣΑΤΥΦ και το δίκτυο το οποίο
περιλαμβάνει τους ζυγούς και τις ηλεκτρικές γραμμές που τους ενώνουν.
1.2.1 Σύγχρονες Γεννήτριες
Η πλειοψηφία των γεννητριών στα ΣΗΕ είναι σύγχρονες μηχανές (με εξαίρεση τα
αιολικά πάρκα στα οποία χρησιμοποιούνται μηχανές επαγωγής και τα φωτοβολταϊκά,
τα οποία δεν χρησιμοποιούν στρεφόμενες μηχανές), οι οποίες εκτός από πηγές
ενεργού ισχύος είναι ταυτόχρονα και οι βασικές πηγές αέργου ισχύος, με αποτέλεσμα
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να είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνες για την διατήρηση των τάσεων σε όλο το δίκτυο
σε αποδεκτά επίπεδα. Ως εκ τούτου τα χαρακτηριστικά τους και τα όρια τους είναι
σπουδαίας σημασίας για την ευστάθεια των ΣΗΕ [5].
Δομικά οι σύγχρονες γεννήτριες αποτελούνται από τον δρομέα, τον στάτη και τα
αντίστοιχα τυλίγματα. Ο δρομέας είναι μηχανικά συζευγμένος με την κινητήρια
μηχανή (π.χ. ατμοστρόβιλο) και διαρρέεται από συνεχές ρεύμα που δημιουργεί στο
διάκενο της μηχανής ένα στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο. Ο έλεγχος των σύγχρονων
γεννητριών γίνεται επομένως από δυο δυνάμεις ελέγχου, το ρεύμα διεγέρσεως και το
μηχανικό ζεύγος του κινητήριου άξονα [2]. Το ρεύμα διεγέρσεως χρησιμοποιείται
από του Αυτόματους Ρυθμιστές Τάσεως (ΑΡΤ) ώστε να κρατάνε την τερματική τάση
σταθερή ενώ το μηχανικό ζεύγος χρησιμοποιείται από τον ρυθμιστή στροφών για την
διατήρηση σταθερής συχνότητας. Μεταβολή πάντως οποιασδήποτε από τις δύο
δυνάμεις ελέγχου προκαλεί τόσο αλλαγή τάσης όσο και αλλαγή συχνότητας. Η
αλληλεξάρτηση αυτή είναι τόσο μικρότερη όσο πιο ισχυρό είναι το σύστημα στο
οποίο συνδέεται η γεννήτρια.
Για την ανάλυση, μελέτη και αναπαράσταση των γεννητριών υπάρχουν διάφορα
μοντέλα ανάλογα με την επιθυμητή ακρίβεια, που στηρίζονται στις εξισώσεις του
Park και μπορούν να αναζητηθούν στην βιβλιογραφία [2,5]. Χωρίς να επεκταθούμε
περισσότερο σε αυτά, εισάγουμε εδώ ένα μοντέλο γεννήτριας τρίτης τάξης, που
περιγράφεται από τις παρακάτω διαφορικές εξισώσεις [5]:

δ& = ω
D
ω
ω& = −
ω+
( Pm − Pe )

2H
2H
′
− Eq + υ fd − ( X d − X d′ )id
E& q′ =
Tdo′

(1.1)

(1.2)
(1.3)

όπου δ είναι η γωνία του δρομέα, ω η γωνιακή του ταχύτητα σε ανά μονάδα, Η η
σταθερά αδρανείας της μηχανής σε s, Pm η ισχύς της κινητήριας μηχανής, Pe η
ηλεκτρική ισχύς που παράγει η γεννήτρια, D μια σταθερά αποσβέσεως, E’q η ΗΕΔ
πίσω από την μεταβατική αντίδραση, Xd η αντίδραση οριζόντιου άξονα, X’d η
μεταβατική αντίδραση οριζόντιου άξονα, T’do η σταθερά χρόνου ανοιχτοκυκλώσεως,
υfd η τάση του τυλίγματος διεγέρσεως και id το ρεύμα οριζόντιου άξονα. Όλες οι τιμές
αν δεν αναφέρεται διαφορετικά είναι σε ανά μονάδα.
Αντίστοιχες διαφορικές εξισώσεις περιγράφουν και τους διάφορους μηχανισμούς
ελέγχου που αναφέρθηκαν παραπάνω, όπως τον ΑΡΤ και τον ρυθμιστή στροφών.
Λόγω της πρωτεύουσας σημασίας των γεννητριών, αυτές είναι εφοδιασμένες με
διάφορους μηχανισμούς προστασίας, οι οποίοι εισάγουν μη γραμμικότητες και είναι
υπεύθυνοι για αρκετά φαινόμενα αστάθειας. Ο σημαντικότερος από αυτούς τους
μηχανισμούς είναι ο μηχανισμός προστασίας υπερδιέγερσης (Over Excitation
Limiter, OXL). Ο μηχανισμός αυτός προστατεύει τα τυλίγματα του δρομέα από
υπερθέρμανση λόγω μεγάλου ρεύματος διεγέρσεως. Όταν ενεργοποιείται ο
μηχανισμός αυτός, ο ΑΡΤ δεν μπορεί να κρατήσει πλέον σταθερή την τερματική τάση
της γεννήτριας, που όπως αναφέραμε γίνεται μέσω ρύθμιση του ρεύματος
διεγέρσεως, αφού το τελευταίο διατηρείται σε μια σταθερή τιμή που ορίζεται από τον
μηχανισμό προστασίας υπερδιέγερσης.
Στην παρούσα διπλωματική πάντως θα θεωρήσουμε ότι οι σύγχρονες γεννήτριες
ελέγχονται από ιδανικούς ΑΡΤ, χωρίς προστασία υπερδιέγερσης, οι οποίοι κρατάνε
σταθερή την τερματική τάση, με αποτέλεσμα οι γεννήτριες να μπορούν να

15

περιγραφούν από το ισοδύναμο κύκλωμα Thevenin, σαν ιδανικές πηγές τάσης πίσω
από μια σύγχρονη αντίδραση.
1.2.2 Δυναμικά Φορτία

Η συστηματική περιγραφή των δυναμικών φορτίων είναι πολύ δύσκολη, εξαιτίας
του γεγονότος ότι τα ΣΗΕ περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό συσκευών που διαφέρουν
πολύ μεταξύ τους. Η καρδιά του προβλήματος βρίσκεται στον προσδιορισμό ανά
πάσα χρονική στιγμή της σύστασης των φορτίων και της ανάπτυξης ενός συνολικού
μοντέλου που να περιγράφει την εξάρτηση τους από το χρόνο.
Στην παρούσα διπλωματική θεωρούμε δυναμικά φορτία, σταθερού συντελεστή
ισχύος, τα οποία έχουν την τάση να αποκαταστήσουν την ονομαστική τους ζήτηση.
Τέτοια φορτία μπορεί να είναι για παράδειγμα μηχανές επαγωγής, θερμοστατικά
φορτία (δηλαδή φορτία που ελέγχονται από θερμοστάτες και καταναλώνουν σταθερή
ποσότητα ενέργειας ανεξάρτητα της τάσης) ή φορτία που αντιστοιχούν σε ρυθμιστές
τάσης στη διανομή [5].
Τα φορτία αυτά μπορούν να παρασταθούν σαν σύνθετες αγωγιμότητες με
μεταβλητές κατάστασης τις ωμικές αγωγιμότητες και εξαρτημένες μεταβλητές τις
χωρητικές, οι οποίες λόγω σταθερού συντελεστή ισχύος μπορούν να υπολογιστούν
από την σχέση 1.4:
B = G tan φ

(1.4)

όπου φ είναι η γωνία του συντελεστή ισχύος και G, B η ωμική και χωρητική
αγωγιμότητα αντίστοιχα.
Η δυναμική συμπεριφορά τέτοιων φορτίων περιγράφεται μέσω διαφορικών
εξισώσεων, όπως η παρακάτω:

& = P − GV 2
GT
G
D

(1.5)

όπου PD η ονομαστική ζήτηση του φορτίου και V η τάση του.
1.2.3 Συστήματα Αλλαγής Τάσης Υπό Φορτίο

Οι μεγάλοι μετασχηματιστές ισχύος είναι συνήθως εφοδιασμένοι με μηχανισμούς
αλλαγής της τάσης εξόδου τους χωρίς διακοπή του φορτίου. Η μεταβολή αυτή
επιτυγχάνεται με αλλαγή λήψεως στα τυλίγματα του μετασχηματιστή, δεδομένου ότι
η τάση ανά σπείρα παραμένει σταθερή. Ο μηχανισμός αυτός, που βρίσκεται συνήθως
στην πλευρά υψηλής τάσης καθώς εκεί ρέουν μικρότερα ρεύματα και υπάρχουν
περισσότερες σπείρες επιτρέποντας ακριβέστερη ρύθμιση της τάσης, ονομάζεται
Σύστημα Αλλαγής Τάσης Υπό Φορτίο ή ΣΑΤΥΦ. Τα ΣΑΤΥΦ είναι σχετικά αργοί
διακριτοί μηχανισμοί, που μεταβάλλονται μόνο κατά ένα βήμα την φορά, όταν η
ελεγχόμενη τάση βρεθεί εκτός μιας νεκρής ζώνης περισσότερο από ένα
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Οι χρονικές στιγμές στις οποίες μπορούν να
λειτουργήσουν τα ΣΑΤΥΦ, είναι:

tk +1 = tk + TD

(1.6)
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όπου TD είναι η χρονική καθυστέρηση μεταξύ δυο διαδοχικών αλλαγών του ΣΑΤΥΦ
και περιλαμβάνει τόσο τον απαραίτητο μηχανικό χρόνο που απαιτείται για την
αλλαγή, όσο και τον εκούσιο χρόνο καθυστέρησης που εισάγεται για αποφυγή
άσκοπων κινήσεων και ταλαντώσεων, ειδικά στην περίπτωση που υπάρχουν πολλά
ΣΑΤΥΦ σε σειρά.
Η δυναμική συμπεριφορά των ΣΑΤΥΦ περιγράφεται από εξισώσεις διαφορών της
μορφής:
d
⎧
⎪rk + Δr , εάν V > Vref + 2 και r < rmax
⎪
d
⎪
rk +1 = ⎨rk − Δr , εάν V < Vref − και r > rmin
2
⎪
⎪rk , διαφορετικά
⎪
⎩

(1.7)

όπου V είναι η ελεγχόμενη τάση, r ο λόγος του μετασχηματιστή που φέρει το
ΣΑΤΥΦ, rmin και rmax το κάτω και άνω όριο αντίστοιχα των τιμών που μπορεί να
πάρει αυτός ο λόγος, Δr το βήμα του λόγου μετασχηματισμού, Vref η τάση αναφοράς
και d η νεκρή ζώνη, η έκταση της οποίας είναι από Vref - d/2 έως Vref + d/2.
Περισσότερα σχετικά με τα ΣΑΤΥΦ και την δυναμική τους συμπεριφορά θα
αναφερθούν στο Κεφάλαιο 3.
1.2.4 Δίκτυο

Για την παράσταση του δικτύου γίνεται η υπόθεση ότι το σύστημα βρίσκεται στην
Ημιτονοειδή Μόνιμη Κατάσταση (ΗΜΚ) κατά την οποία όλα τα ηλεκτροδυναμικά
μεταβατικά φαινόμενα έχουν εξαλειφθεί και όλο το σύστημα έχει σταθερή
συχνότητα, ίση με την ονομαστική της τιμή. Όταν συμβαίνει αυτό οι τάσεις και τα
ρεύματα του δικτύου μπορούν να περιγραφούν από τους αντίστοιχους παραστατικούς
μιγαδικούς αριθμούς (phasors) με σταθερό μέτρο και φάση, ενώ τα δεδομένα του
δικτύου (π.χ. γραμμές μεταφοράς) μπορούν να αναπαρασταθούν μέσω σύνθετων
αντιστάσεων.
Επομένως εφαρμογή του Νόμου Ρευμάτων του Kirchhoff σε κάθε ένα ζυγό, ενός
συστήματος Ν ζυγών συνολικά, δίνει σε μητρική μορφή:

%
I% = YV

(1.8)

% το Ν-διάστατο
όπου I% είναι το Ν-διάστατο διάνυσμα των εγχύσεων ρεύματος, V
διάνυσμα των τάσεων των ζυγών και Y ο πίνακας αγωγιμοτήτων του συστήματος,
διάστασης Ν × Ν, με μιγαδικά στοιχεία. Αντικαθιστώντας τις εγχύσεις ρευμάτων
συναρτήσει των εγχεόμενων ισχύων και των τάσεων, βάση του τύπου:
P − jQ
I%i = i * i
V%

(1.9)

i

και εκτελώντας τις πράξεις στην σχέση (1.8), χωρίζοντας πραγματικά και φανταστικά
μέρη, παίρνουμε συνολικά 2Ν μη γραμμικές πραγματικές εξισώσεις ροών φορτίου
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που συνδέουν τις ισχείς, τις τάσεις και τις γωνίες όλου του συστήματος και
αποτελούν τις αλγεβρικές του εξισώσεις.
Σε συνεκτική μορφή οι αλγεβρικές εξισώσεις της ροής φορτίου μπορούν να
γραφούν στην μορφή:

g ( P, Q, V , θ ) = 0

(1.10)

όπου P, Q οι ενεργός και άεργος ισχύς αντίστοιχα και V, θ το μέτρο και η φάση των
τάσεων.
Περισσότερα σχετικά με την μορφή των εξισώσεων ροών φορτίου και τον
συστηματικό τους προσδιορισμό θα δοθούν στα Κεφάλαια 3 και 4, όπου γίνεται και
εκτεταμένη χρήση τους.

1.3 ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Τα περισσότερα σύγχρονα συστήματα περιλαμβάνουν τόσο τμήματα που
περιγράφονται από συνεχείς δυναμικούς μηχανισμούς όσο και από τμήματα με
καθαρά διακριτή συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζονται στο σύνολο τους
σαν Υβριδικά Συστήματα. Τα ΣΗΕ δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση,
καθώς αποτελούνται από στοιχεία όπως οι γεννήτριες και η πλειονότητα των φορτίων
που έχουν συνεχή δυναμική συμπεριφορά και στοιχεία όπως τα ΣΑΤΥΦ που
οδηγούνται μέσω μηχανισμών που δρουν σε διακριτό χρόνο.
Η συνύπαρξη αυτή διακριτών και συνεχών μηχανισμών σε ένα υβριδικό σύστημα
έχει σαν συνέπεια η συμπεριφορά του στις διαταραχές καθώς και η ανάλυση της
ευστάθειας του να μην μπορεί να μελετηθεί με βάση την κλασσική θεωρία ανάλυσης
συστημάτων. Έτσι μέχρι και πρόσφατα η μελέτη των υβριδικών συστημάτων
στηριζόταν περισσότερο σε χρονικές προσομοιώσεις. Η τάση αυτή αρχίζει ωστόσο να
αλλάζει με ανάπτυξη μοντέλων για την ανάλυση και ευστάθεια τέτοιων συστημάτων
και μάλιστα είναι αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας.
Στην παρούσα ενότητα δίνονται κάποια ποιοτικά στοιχεία που αφορούν τα
υβριδικά συστήματα και τα προβλήματα που παρουσιάζουν στην ανάλυση τους σε
σχέση με τα αμιγώς καθαρά συνεχή ή διακριτά συστήματα, καθώς και κάποια βασικά
μαθηματικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί για την συστηματική τους ανάλυση. Τα
θέματα αυτά μελετώνται λεπτομερώς και με μεγαλύτερη μαθηματική αυστηρότητα
στα [16, 17, 18].

1.3.1 Μοντέλο Υβριδικών Συστημάτων
Ένα από τα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί για την ανάλυση των υβριδικών
συστημάτων, με εφαρμογή και στα ΣΗΕ, είναι εκείνο που βασίζεται στο εξής σύνολο
εξισώσεων:

x& = f(x, y, z,p)
0 = g 0 (x, y, z,p)

⎧⎪g i − (x, y, z,p), y i < 0
0 = ⎨ i+
⎪⎩g (x, y, z,p), y i > 0
z + = h(x - , y - , z - ,p), y j = 0

z& = 0, y j ≠ 0

(1.11)
(1.12)

(1.13)
(1.14)

(1.15)
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όπου x, y, z, p είναι οι συνεχείς, αλγεβρικές, διακριτές μεταβλητές και οι παράμετροι
αντίστοιχα, ενώ τα + και – στους τύπους αναφέρονται στις στιγμές πριν και μετά από
ένα διακριτό γεγονός και τέλος, h είναι η συνάρτηση που απεικονίζει τις διακριτές
μεταβλητές. Η δύο πρώτες συναρτήσεις αφορούν τις συνεχείς μεταβλητές, που
εξαρτώνται όμως και από τις διακριτές. Περισσότερη ανάλυση αυτού του μοντέλου
γίνεται στο [16].
1.3.2 Προβλήματα ανάλυσης ευστάθειας υβριδικών συστημάτων
Όπως είναι γνωστό τα συνεχή συστήματα περιγράφονται από συστήματα
διαφορικών εξισώσεων που μπορούν να πάρουν την γενική μορφή, όταν δεν
υπάρχουν τα y, z, p:
x& = f(x)

(1.16)

όπου το x έχει οριστεί στην παράγραφο 1.3.1, ενώ f είναι το σύνολο των διαφορικών
εξισώσεων. Όταν οι διαφορικές εξισώσεις είναι γραμμικές, η σχέση (1.16) παίρνει
την μορφή:
x& = Ax

(1.17)

όπου A είναι ο πίνακας κατάστασης του συστήματος. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι
ακόμα και όταν το σύστημα είναι μη γραμμικό μπορεί πάντα να πάρει την μορφή
(1.17), γραμμικοποιώντας το γύρω από σημεία ισορροπίας που δίνονται από την
σχέση:

f(x) = 0

(1.18)

Όλα αυτά αναλύονται περισσότερο στο κεφάλαιο 2, στο οποίο δίνεται το
απαραίτητο μαθηματικό υπόβαθρο.
Η ευστάθεια των σημείων ισορροπίας των συνεχών συστημάτων μπορεί να
καθοριστεί μονοσήμαντα από τις ιδιοτιμές του πίνακα κατάστασης A του γραμμικού
συστήματος (ή του αντίστοιχου γραμμικοποιημένου μη γραμμικού συστήματος).
Συγκεκριμένα όταν όλες οι ιδιοτιμές του συστήματος σε ένα σημείο ισορροπίας έχουν
αρνητικά πραγματικά μέρη το σημείο αυτό είναι ευσταθές, διαφορετικά είναι
ασταθές.
Η μελέτη της ευστάθειας των διακριτών συστημάτων που περιγράφονται από
εξισώσεις διαφορών της μορφής:
z (k + 1) = A d z (k )

(1.19)

όπου z(k +1), z(k)οι διακριτές μεταβλητές τις χρονικές στιγμές k + 1 και k αντίστοιχα
και Ad ο πίνακας κατάστασης του γραμμικού διακριτού συστήματος ( ή του
αντίστοιχου γραμμικοποιημένου μη γραμμικού συστήματος), όταν αμελούνται τα x,
y, p, εξαρτάται και αυτή με την σειρά της από τις αντίστοιχες ιδιοτιμές του πίνακα
κατάστασης, μόνο που σε αυτήν την περίπτωση το κριτήριο του ευσταθούς σημείου
ισορροπίας δεν είναι το αρνητικό πραγματικό μέρος, αλλά η ύπαρξη όλων των
ιδιοτιμών εντός του μοναδιαίου κύκλου.
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Από την ανωτέρω ανάλυση γίνεται αμέσως εμφανές ότι σε ένα υβριδικό σύστημα
που περιέχει συνεχείς και διακριτές συνιστώσες, η ευστάθεια του δεν μπορεί να
καθοριστεί μόνο από τις ιδιοτιμές του πίνακα κατάστασης και απαιτούνται επιπλέον
κριτήρια, τα οποία όμως ξεφεύγουν των ορίων της παρούσας διπλωματικής αλλά
μπορούν να αναζητηθούν στα [17, 18]. Το γεγονός αυτό έχει σαν συνέπεια την
σύνθετη συμπεριφορά των υβριδικών συστημάτων και την εμφάνιση νέων μορφών
αστάθειας με κύριο χαρακτηριστικό την περιοδική ταλαντωτική συμπεριφορά, όπως
οι οριακοί κύκλοι [19].
1.3.3 Συμπεριφορά υβριδικών συστημάτων στον χρόνο
Για το υπόλοιπο της διπλωματικής εργασίας αυτό που χρειαζόμαστε όσον αφορά
τα υβριδικά συστήματα είναι η κατανόηση της συμπεριφοράς τους με την πάροδο
του χρόνου. Ο χρόνος στα υβριδικά συστήματα μπορούμε να θεωρήσουμε ποιοτικά
ότι αποτελείται από δύο συνιστώσες. Τις χρονικές στιγμές κατά τις οποίες
ενεργοποιούνται οι διακριτοί μηχανισμοί του συστήματος προκαλώντας του
βηματικές αλλαγές και τον συνεχή χρόνο μεταξύ δύο διαδοχικών χρονικών στιγμών,
κατά τον οποίο οι συνεχείς μηχανισμοί αναλαμβάνουν την οδήγηση του συστήματος,
ενώ οι αντίστοιχοι διακριτοί παραμένουν αδρανείς. Η δυναμική συμπεριφορά των
συνεχών μηχανισμών εξαρτάται από την κατάσταση των διακριτών και αντίστροφα.

1.4 ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ – ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΤΑΣΗΣ
1.4.1 Εισαγωγή
Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του κεφαλαίου, τα πλεονεκτήματα που παρέχει η
ηλεκτρική ενέργεια έναντι άλλων μορφών ενέργειας έχουν οδηγήσει στην αύξηση της
ζήτησης και κατανάλωσης της, με αποτέλεσμα την ανάγκη περεταίρω ανάπτυξης και
επέκτασης των ΣΗΕ. Ωστόσο λόγω περιβαλλοντικών και άλλων περιορισμών όπως
τεχνικών, γεωγραφικών και οικονομικών, αυτό δεν είναι πάντα δυνατό με
αποτέλεσμα τα ήδη υπάρχοντα συστήματα να λειτουργούν κοντά στα περιθώρια
ασφαλούς τους λειτουργίας.
Αυτή η εντατική χρήση των ΣΗΕ έχει οδηγήσει στην εμφάνιση νέων μορφών
αστάθειας που χαρακτηρίζονται από αργές ή ξαφνικές βυθίσεις τάσης, που πολλές
φορές μπορούν να κλιμακωθούν και να οδηγήσουν ακόμα και σε κατάρρευση.
Πριν προχωρήσουμε όμως καλό θα ήταν να δοθούν κάποιοι τυπικοί ορισμοί της
ευστάθειας και της αστάθειας τάσης [4]:
«Ευστάθεια τάσης είναι η ικανότητα του συστήματος να διατηρήσει ικανοποιητικά
επίπεδα τάσης σε όλους τους ζυγούς του δικτύου, τόσο κατά την κανονική
λειτουργία, όσο και μετά από διαταραχές».
Αντίθετα «ένα σύστημα παρουσιάζει αστάθεια τάσης όταν μια διαταραχή, όπως
αύξηση του φορτίου ή αλλαγή στην κατάσταση του συστήματος, έχει σαν
αποτέλεσμα μια προοδευτική και ανεξέλεγκτη πτώση της τάσης».
Η αιτία του όλου προβλήματος της αστάθειας τάσης, το οποίο είναι αντικείμενο
εντατικών ερευνών τόσο για την έγκαιρη πρόληψη του όσο και για την αντιμετώπιση
του όταν αυτό εμφανίζεται, δίνεται συνοπτικά από την παρακάτω φράση [5]:
«Η αστάθεια τάσης πηγάζει από την προσπάθεια της δυναμικής των φορτίων να
αποκαταστήσουν την κατανάλωση ισχύος πέρα από τα όρια του συνδυασμένου
συστήματος παραγωγής και μεταφοράς».
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Συνεπώς είναι ιδιαίτερης σημασίας ο προσδιορισμός αυτών των ορίων για την
περεταίρω κατανόηση και μελέτη των φαινομένων.
1.4.2 Μέγιστη μεταφερόμενη ισχύς και σχέση ισχύος-τάσεως, PV καμπύλες
δικτύου
Θεωρούμε το κύκλωμα το οποίο απεικονίζεται στο Σχήμα 1.1 και αποτελεί την
κυκλωματική, ανά φάση ισοδύναμη αναπαράσταση ενός απομονωμένου φορτίου PQ,
σταθερού συντελεστή ισχύος cos φ , συνδεδεμένο μέσω μιας γραμμής, με ωμική
αντίσταση R και επαγωγική αντίδραση X, σε ένα άπειρο σύστημα που χαρακτηρίζεται
από σταθερή τάση E% = E∠0° .
jX

R
E% = E∠0°

I%

V% = V ∠θ

P, Q
cos ϕ

Σχήμα 1. 1: Σύστημα άπειρου ζυγού – απομονωμένου φορτίου

Για οικονομία στις πράξεις και χωρίς βλάβη της γενικότητας μπορούμε να
υποθέσουμε ότι η ωμική αντίσταση της γραμμής R είναι μηδενική, κάτι που
προσεγγίζει τα πραγματικά Συστήματα Μεταφοράς.
Με αυτά τα δεδομένα έχουμε ότι η τάση στον ζυγό του φορτίου είναι:
%
V% = E% − IjX

(1.20)

Η αντίστοιχη φαινόμενη ισχύς του φορτίου δίνεται από τον τύπο:
%* %*
%% * = V% E − V = j ( EV cos θ + jEV sin θ − V 2 )
S% = P + jQ = VI
X
− jX

(1.21)

Η τελευταία σχέση μπορεί να αναλυθεί σε πραγματικό και φανταστικό μέρος,
δίνοντας την ενεργό και άεργο ισχύ αντίστοιχα:
EV
sin θ
X
V 2 EV
Q=−
+
cos θ
X
X
P=−

(1.22)
(1.23)

Οι σχέσεις (1.22) και (1.23) αποτελούν τις εξισώσεις ροής ισχύος για το σύστημα
χωρίς απώλειες. Η επίλυση των εξισώσεων αυτών για διάφορες τιμές των P, Q δίνει
τις τιμές των V, θ. Εάν από τις σχέσεις (1.22), (1.23) απαλειφθούν οι γωνίες θ,
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λαμβάνουμε μια σχέση η οποία δίνει την τάση του ζυγού του φορτίου συναρτήσει
των ισχύων του. Πρόκειται για την πολύ γνωστή διτετράγωνη εξίσωση [5]:
(V 2 ) 2 + (2QX − E 2 )V 2 + X 2 ( P 2 + Q 2 ) = 0

(1.24)

Η εξίσωση αυτή έχει πραγματική λύση μόνο όταν η διακρίνουσα της είναι
μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός, δηλαδή ισχύει:
(2QX − E 2 ) 2 − 4 X 2 ( P 2 + Q 2 ) ≥ 0

(1.25)

Στην οριακή περίπτωση που η σχέση (1.25) είναι ίση με μηδέν, παίρνουμε τα
ζευγάρια των P, Q για τα οποία έχουμε την μέγιστη δυνατή μεταφερόμενη ισχύ,
μεγαλύτερη της οποίας δεν μπορεί να αποδοθεί στο φορτίο.
Όταν ισχύει η σχέση (1.25), η (1.24) μπορεί να λυθεί ως προς V:
E2
E4
− QX ±
− X 2 P 2 − XE 2Q
2
4

V=

(1.26)

Η λύση με το θετικό πρόσημο αντιστοιχεί σε υψηλές τιμές τάσης και ως εκ τούτου
σε φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας ενώ η λύση με το αρνητικό πρόσημο σε
χαμηλότερες τάσεις. Η προβολή των λύσεων στον τρισδιάστατο χώρο δημιουργεί μια
επιφάνεια, της οποίας τομές με επίπεδα σταθερού συντελεστή ισχύος, φαίνονται στο
Σχήμα 1.2.

1.4
1.2
1

V/E

0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.4
-0.2
0
Q/Ssc

0.2
0.4

0.8

0.6

0.4

0.2

0

P/Ssc

Σχήμα 1. 2 Η τάση του φορτίου ως προς την ενεργό και άεργο ισχύ του

Οι τιμές των μεγεθών στο Σχήμα 1.2 είναι κανονικοποιημένες ως προς την τάση E
του άπειρου ζυγού και ως προς την ισχύ βραχυκύκλωσης του ζυγού φορτίου, Ssc, που
δίνεται από τον τύπο (1.27):
S sc = E 2 / X

(1.27)
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Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι ο ισημερινός του τρισδιάστατου Σχήματος 1.2
δείχνει την Μέγιστη Μεταφερόμενη Ισχύ και την Κρίσιμη Τάση στην οποία αυτή
επιτυγχάνεται.
Αν τώρα θεωρήσουμε ότι το φορτίο είναι σταθερού Συντελεστή Ισχύος, μπορούμε
να έχουμε μια πιο εποπτική εικόνα της σχέσης ανάμεσα στην τάση και στη ενεργό
ισχύ για διάφορες τιμές του Σ.Ι., όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο Σχήμα 1.3.
1.4

1.2

-0.1989

tanφ = 0
0.1989

0.4142

0.6682

1

1.4966

5.0273

0.6

2.4142

V/E

0.8

-0.4142

1

0.4

0.2

0

0

0.1

0.2

0.3

0.4
P/Ssc

0.5

0.6

0.7

0.8

Σχήμα 1. 3: Η καμπύλη PV του δικτύου για διάφορες γωνίες Σ.Ι.

Από το Σχήμα 1.3 μπορούν να εξαχθούν τα παρακάτω συμπεράσματα [5]:
1. Για τιμές ισχύος μικρότερες της μέγιστης υπάρχουν, όπως αναφέρθηκε και
προηγουμένως, δυο λύσεις ως προς την τάση, μια κανονικής λειτουργίας με
υψηλή τιμή και μια με χαμηλή τιμή τάσης, που αφενός είναι μη αποδεκτή για
ένα σύστημα, αφετέρου μπορεί να είναι και ασταθής.
2. Όσο περισσότερη αντιστάθμιση γίνεται στο φορτίο, μεταβαίνοντας προς
χωρητικό Σ.Ι., τόσο μεγαλώνει η μέγιστη ισχύς που μπορεί να μεταφερθεί και
όταν το φορτίο είναι υπερ-αντισταθμισμένο, υπάρχει ένα τμήμα της
καμπύλης, στο οποίο καθώς η φόρτιση αυξάνει, το ίδιο συμβαίνει και στην
τάση. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η άεργος παραγωγή του
φορτίου στην αρχή είναι σε θέση να αυξήσει την τάση του ζυγού περισσότερο
από την πτώση τάσης που προκαλεί η αύξηση της κατανάλωσης ενεργού
ισχύος του φορτίου
Όλα τα αποτελέσματα που έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής αφορούν καθαρά το
δίκτυο και όχι την δυναμική του φορτίου, με την έννοια ότι δίνουν την τιμή της τάσης
του ζυγού του φορτίου για διάφορες τιμές ισχύος του τελευταίου. Όπως φαίνεται
εξάλλου και από τις σχέσεις (1.22), (1.23) και (1.26) πουθενά δεν μπαίνουν οι
αναλυτικές εκφράσεις του φορτίου, παρά μόνο η συνολική ενεργός και άεργος ισχύς
που αυτό καταναλώνει. Ωστόσο για την κατανόηση των φαινομένων αστάθειας τάσης
είναι απαραίτητο τα αποτελέσματα αυτής της παραγράφου να συνδυαστούν με
χαρακτηριστικές σχέσεις τάσης-φορτίου, που περιγράφονται στην επόμενη
παράγραφο.
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1.4.3 Χαρακτηριστικές φορτίου
Εν γένει ο προσδιορισμός ενός μοντέλου φορτίου και ο τρόπος που αυτό
εξαρτάται από την τάση, είναι πολύ δύσκολο να γίνει καθώς αυτά αποτελούνται από
διάφορες συσκευές των οποίων τόσο η δυναμική συμπεριφορά όσο και η σύνθεση
είναι τελείως διαφορετική.
Γενικά η σχέση που περιγράφει τα φορτία και την τάση με την οποία αυτά
τροφοδοτούνται είναι της μορφής:
P = P( z,V )
Q = Q( z, V )

(1.28)
(1.29)

Οι σχέσεις αυτές αποτελούν τις χαρακτηριστικές σχέσεις τάσης – φορτίου ή απλά
τις χαρακτηριστικές φορτίου [5].
Όπως φαίνεται από αυτές, τα φορτία είναι τόσο συνάρτηση της τάσης V όσο και
μιας άλλης μεταβλητής, της z, που ονομάζεται ζήτηση φορτίου και εξαρτάται από το
μέγεθος του συνδεδεμένου εξοπλισμού.
Αν και όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι αρκετά δύσκολο να παρασταθούν
επακριβώς τα φορτία, διάφορα μοντέλα έχουν προταθεί κατά καιρούς. Από αυτά τα
δύο πιο διαδεδομένα και ευρέως χρησιμοποιούμενα είναι το εκθετικό μοντέλο
φορτίου και το πολυωνυμικό.
Το εκθετικό μοντέλο φορτίου περιγράφεται από τις παρακάτω σχέσεις:
α

⎛V ⎞
P = zPo ⎜ ⎟
⎝ Vo ⎠

⎛V ⎞
Q = zQo ⎜ ⎟
⎝ Vo ⎠

(1.30)
β

(1.31)

Όπου z αδιάστατη μεταβλητή που εκφράζει τη ζήτηση, Vo η ονομαστική τάση και
Po, Qo η ενεργός και άεργος ισχύς αντίστοιχα, που καταναλώνει το φορτίο όταν
βρίσκεται υπό ονομαστική τάση και z =1.
Ανάλογα με την τιμή του εκθέτη έχουμε [5]:
• α = β =2, φορτίο σταθερής αγωγιμότητας
• α = β =1, φορτίο σταθερού ρεύματος, και
• α = β =0, φορτίο σταθερής ισχύος
Για άλλους τύπους φορτίων μπορεί να αναζητηθεί στην βιβλιογραφία η τιμή των
εκθετών α , β [5,6].
Πριν κλείσουμε την αναφορά στο εκθετικό μοντέλο φορτίου και αναφερθούμε
στο πολυωνυμικό, είναι χρήσιμο να επισημάνουμε ότι οι εκθέτες α, β δείχνουν την
ευαισθησία της ενεργού και άεργου ισχύος ως προς τις μεταβολές της τάσης γύρω
από την ονομαστική τιμή της, δηλαδή:
dP
dV

=α
Po ,Vo

dQ
=β
dV Qo ,Vo

(1.32)

Το πολυωνυμικό μοντέλο φορτίου τώρα, στηρίζεται στην συγκέντρωση φορτίων
με ίδιους ή παρόμοιους ακέραιους εκθέτες μαζί. Μια ειδική περίπτωση είναι εκείνη
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κατά την οποία τα φορτία είναι σταθερής αγωγιμότητας, σταθερού ρεύματος και
σταθερής ισχύος οπότε και περιγράφονται από τις εξής σχέσεις:
⎡ ⎛ V ⎞2
⎤
V
P = zPo ⎢ aP ⎜ ⎟ + bP + cP ⎥
Vo
⎢⎣ ⎝ Vo ⎠
⎥⎦
⎡ ⎛ V ⎞2
⎤
V
Q = zQo ⎢ aQ ⎜ ⎟ + bQ + cQ ⎥
Vo
⎢⎣ ⎝ Vo ⎠
⎥⎦

(1.33)

(1.34)

όπου για τους διάφορους συντελεστές που δείχνουν την συμμετοχή κάθε τύπου
φορτίου ισχύει:
aP + bP + cP = aQ + bQ + cQ = 1

(1.35)

Όπως φαίνεται από τις σχέσεις τόσο του εκθετικού (1.30, 1.31), όσο και του
πολυωνυμικού μοντέλου (1.33, 1.34), για κάθε τιμή της ζήτησης φορτίου z, αυτές
ορίζουν στον τρισδιάστατο χώρο των PQV μια καμπύλη η οποία τέμνει την επιφάνεια
που ορίστηκε στην παράγραφο 1.4.2 (Σχήμα 1.2). Η καμπύλη αυτή μετακινείται
καθώς αλλάζει η ζήτηση φορτίου z με αποτέλεσμα το ίδιο να συμβαίνει και στα
σημεία τομής. Ανάλογα με την μορφή της καμπύλης μπορεί να υπάρχει ή μπορεί και
να μην υπάρχει μια κρίσιμη τιμή της ζήτησης z , πέρα από την οποία δεν υπάρχει
πλέον τομή των δυο χαρακτηριστικών, δηλαδή της χαρακτηριστικής του φορτίου και
της χαρακτηριστικής του δικτύου, με αποτέλεσμα ζήτηση μεγαλύτερη αυτής της
κρίσιμης τιμής να οδηγεί σε αστάθεια ακόμα και σε κατάρρευση τάσης.
Το όριο αυτό ονομάζεται Όριο Φόρτισης, πέρα από το όποιο τυχόν αύξηση της
ζήτησης αντί να αυξάνει την κατανάλωση ισχύος, την ελαττώνει. Θα πρέπει να
σημειωθεί εδώ ότι το όριο αυτό είναι ανεξάρτητο του ορίου μεγίστης μεταφερόμενης
ισχύος αν και σε περίπτωση φορτίου σταθερής ισχύος τα δύο αυτά όρια συμπίπτουν.
Πολλοί τύποι φορτίων εκτός από την εξάρτηση τους από την τάση έχουν και μια
εξάρτηση από τον χρόνο, είναι δηλαδή δυναμικής μορφής, με την τάση να
επαναφέρουν την κατανάλωση ισχύος σε μια σταθερή τιμή, κάνοντας τα
μακροπρόθεσμα να μοιάζουν με φορτία σταθερής ισχύος (παράγραφος 1.2.2). Το
γεγονός ότι σημαντικό μέρος των φορτίων παρουσιάζουν αυτό το χαρακτηριστικό,
όπως για παράδειγμα μηχανές επαγωγής, διάφορα θερμοστατικά φορτία και φορτία
πίσω από Συστήματα Αλλαγής Τάσης υπό Φορτίο (ΣΑΤΥΦ), επιτείνει το πρόβλημα
της αστάθειας τάσης στα σύγχρονα ΣΗΕ.

1.4.4 Ποιοτική περιγραφή των φαινομένων αστάθειας τάσης
Μετά την περιγραφή των χαρακτηριστικών των φορτιών και του δικτύου με την
τάση είμαστε σε θέση να δώσουμε μια ποιοτική περιγραφή δυο χαρακτηριστικών
περιπτώσεων αστάθειας τάσης. Και στις δυο περιπτώσεις θεωρούμε φορτίο σταθερού
συντελεστή ισχύος που περιγράφεται από τις σχέσεις (1.30) και (1.31), με α = β = 0
και δίκτυο που το τροφοδοτεί παρόμοιο με αυτό του Σχήματος 1.1. Στην πρώτη
περίπτωση θεωρούμε ότι το δίκτυο παραμένει σταθερό και μεταβάλλεται η ζήτηση
μόνο του φορτίου. Για διάφορες τιμές αυτής έχουμε το Σχήμα 1.4.
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χαρακτηριστικη φ oρτι oυ
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0.45

Σχήμα 1. 4 Κατάρρευση τάσης προερχόμενη από αύξηση της ζήτησης z του φορτίου

Όπως φαίνεται και από το Σχήμα 1.4, καθώς η ζήτηση του φορτίου αυξάνει, η
χαρακτηριστική του μετακινείται προς τα δεξιά, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια τιμή
της ζήτησης πέρα από την οποία η χαρακτηριστική του δεν τέμνει την
χαρακτηριστική του δικτύου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν η ζήτηση του φορτίου
ξεπεράσει την κρίσιμη αυτή τιμή και βγει εκτός ορίου φόρτισης θα έχουμε
κατάρρευση της τάσης. Στην περίπτωση αυτή που θεωρήσαμε φορτίο σταθερής
ισχύος, βλέπουμε ότι το όριο φόρτισης βρίσκεται στην μύτη της καμπύλης PV του
δικτύου και μόνο για αυτήν την περίπτωση φορτίου, συμπίπτει με το όριο μέγιστης
μεταφερόμενης ισχύος.
Η δεύτερη χαρακτηριστική περίπτωση είναι εκείνη κατά την οποία, ενώ η ζήτηση
του φορτίου και ως εκ τούτου και η χαρακτηριστική του δεν αλλάζει, ένα σφάλμα
πάνω στην γραμμή (π.χ. απόζευξη ενός παραπάνω κυκλώματος) έχει σαν συνέπεια
την συρρίκνωση της χαρακτηριστικής του δικτύου προς τα αριστερά. Η περίπτωση
αυτή απεικονίζεται στο Σχήμα 1.5.
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Σχήμα 1. 5: Κατάρρευση τάσης προερχόμενη από αλλαγή της χαρακτηριστικής καμπύλης PV του
δικτύου

Αν και το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, δηλαδή μη ύπαρξη σημείων λειτουργίας και
ως εκ τούτου κατάρρευση τάσης, το αίτιο που το δημιούργησε είναι διαφορετικό και
οφείλεται σε αλλαγή των χαρακτηριστικών του δικτύου.

1.5 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.5.1 Επισκόπηση της βιβλιογραφίας
Η μελέτη και ανάλυση των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και ιδιαίτερα η
υβριδική τους συμπεριφορά αποτελούν αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας στους
κόλπους των ηλεκτρολόγων μηχανικών, ενώ και η προστασία των συστημάτων
αυτών από αστάθεια τάσης έχει τύχει ανάλογου ενδιαφέροντος, εξαιτίας κυρίως της
λειτουργίας των ΣΗΕ κοντά στα όρια τους. Στην συνέχεια δίνονται οι κυριότερες
δημοσιεύσεις και συγγράμματα που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και αποτέλεσαν
το θεωρητικό υπόβαθρο της παρούσας εργασίας.
Βασικά στοιχεία της ανάλυσης των ΣΗΕ και του τρόπου λειτουργίας τους μπορούν
να αναζητηθούν στα συγγράμματα [1,2,3], ενώ ο ορισμός και η μελέτη των
φαινόμενων αστάθειας τάσης αποτελούν αντικείμενο του συγγράμματος [5]. Το
μαθηματικό υπόβαθρο που απαιτείται για την ανάλυση των ΣΗΕ και των μη
γραμμικών συστημάτων γενικά, με τις έννοιες των πολλαπλοτήτων και των
διακλαδώσεων αναπτύσσεται εισαγωγικά στο ίδιο σύγγραμμα, [5], καθώς επίσης και
με αυστηρά μαθηματικό ύφος στα βιβλία [6, 8].
Η συστηματική θεωρία ανάλυσης και ευστάθειας των υβριδικών συστημάτων
αποτελεί αντικείμενο των δημοσιεύσεων [17,18], ενώ η εξέταση των ΣΗΕ σαν
υβριδικά συστήματα γίνεται στην δημοσίευση [16].
Η υβριδική φύση των ΣΗΕ πηγάζει από το γεγονός ότι περιλαμβάνουν αφενός
στοιχεία με διακριτή συμπεριφορά, μεταξύ των οποίων εξέχουσα θέση κατέχουν τα
ΣΑΤΥΦ, και αφετέρου στοιχεία, όπως τα δυναμικά φορτία, που περιγράφονται με
συνεχή μοντέλα. Για τα δυναμικά μοντέλα των ΣΑΤΥΦ, χρησιμοποιήθηκαν
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πληροφορίες από την δημοσίευση [20] και το σύγγραμμα [5], το οποίο επίσης
χρησίμευσε και για το μοντέλο των δυναμικών φορτίων.
Τέλος όσον αφορά την προστασία των Σ.Η.Ε. από αστάθεια τάσης, πληθώρα
δημοσιεύσεων και εργασιών έχουν γίνει με αυτό το αντικείμενο, από τις οποίες άλλες
αφορούν τοπικό έλεγχο και άλλες κεντρικό, ενώ διαφέρουν και ως προς τα μέσα που
χρησιμοποιούν για την ανίχνευση της αστάθειας. Ένα ολοκληρωμένο σχήμα
προστασίας από αστάθεια τάσης που είναι ευρύτατα διαδεδομένο και
χρησιμοποιούμενο από όλα τα ΣΗΕ παγκοσμίως είναι αυτό της Αποκοπής Φορτίου
από Ηλεκτρονόμους Υποτάσεως (Under Voltage Load Shedding, UVLS), και το
οποίο στηρίζεται στην αποκοπή φορτίου από κάποιους προαποφασισμένους ζυγούς
όταν οι τάσεις πέσουν κάτω από ένα κατώφλι [27]. Επειδή όμως αυτή η μέθοδος
παρουσιάζει δυσκολίες όσον αφορά το καθορισμό του επιπέδου τάσης για το οποίο
θεωρείται ότι επίκειται κατάρρευση, άλλες μέθοδοι έχουν προταθεί. Μια από αυτές
τις μεθόδους για την εκτίμηση του πόσο κοντά στο όριο φόρτισης βρίσκεται το
εκάστοτε σύστημα, είναι αυτή που στηρίζεται στην σύγκριση των σύνθετων
αντιστάσεων φορτίου και ισοδύναμου Thevenin του δικτύου, και αναπτύσσεται στις
δημοσιεύσεις [21,22,23]. Ωστόσο και η μέθοδος αυτή παρουσιάζει δυσκολίες που
αφορούν από την μία πλευρά τον υπολογισμό της ισοδύναμης αντίστασης του
δικτύου και από την άλλη το γεγονός πως η ισότητα των δύο σύνθετων αντιστάσεων
παρουσιάζεται μετά την έναρξη της αστάθειας, μην αφήνοντας πολλά περιθώρια για
διόρθωση της κατάστασης. Αντίθετα η μέθοδος “LIVES”, η οποία στηρίζεται στην
μέτρηση της τάσης των ελεγχόμενων τάσεων των Μ/Σ που είναι εξοπλισμένοι με
ΣΑΤΥΦ και αναλύεται στις δημοσιεύσεις [11,13,14,15], είναι απλή και εμφανίζεται
πολλά υποσχόμενη. Όταν κάποια από τις προαναφερθείσες μεθόδους δώσει σήμα
συναγερμού ότι επέρχεται αστάθεια τάσης, το μόνο μέσο αποφυγής της είναι η
αποκοπή φορτίου, ώστε να ανακουφιστεί το σύστημα. Ωστόσο η απόφαση για το
πόσο φορτίο θα αποκοπεί, σε ποια περιοχή και σε πόσο χρόνο μετά την διάγνωση της
αστάθειας δεν είναι μονοσήμαντη. Και οι τρεις προαναφερθέντες παράγοντες είναι
αλληλοεξαρτώμενοι και ανάλογα με την ιεράρχηση που γίνεται καταλήγουμε σε
διαφορετικά σχήματα αποκοπής φορτίου. Διάφορες τέτοιες στρατηγικές αναλύονται
στην δημοσίευση [24],
όπου και γίνεται εφαρμογή τους στο Ελληνικό
διασυνδεδεμένο σύστημα, ενώ μελέτη μιας περίπτωσης που αφορά την ελάχιστη
αποκοπή φορτίου γίνεται στην εργασία [25].

1.5.2 Αντικείμενο διπλωματικής εργασίας
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση ευστάθειας τάσεως
σε υβριδικά συστήματα πολλών αυτό-επαναφερόμενων φορτίων και ΣΑΤΥΦ, μέσω
της ανάπτυξης ενός μοντέλου χρονικής προσομοίωσης.
Το μοντέλο αυτό είναι γενικό, στηρίζεται στην μέθοδο των κόμβων
χρησιμοποιώντας πίνακες αγωγιμοτήτων και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα
υβριδικά συστήματα που αποτελούνται από τέτοια στοιχεία (δυναμικά φορτία &
ΣΑΤΥΦ), ανεξάρτητα του αριθμού τους και του τρόπου διασύνδεσης τους.
Για την εξαγωγή πληρέστερων αποτελεσμάτων, διερευνώνται και τα όρια
ευστάθειας τέτοιων συστημάτων, τα οποία στον χώρο κατάστασης των φορτίων
σχηματίζουν αυτό που ονομάζεται όριο φόρτισης του συστήματος και το οποία δεν
είναι τίποτα άλλο πέρα από μια επιφάνεια διακλαδώσεων σαγματικού κόμβου. Ο
προσδιορισμός αυτών των ορίων στηρίζεται στη ανάλυση των συστημάτων
ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ροών φορτίου και στην συμπεριφορά των δυναμικών
τους στοιχείων.
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Τέλος, όλα αυτά θα εφαρμοστούν σε ένα σύστημα δύο φορτίων, στο οποίο
μεταβάλουμε την ζήτηση τους και μελετάμε την απόκριση του ως προς διάφορες
παραμέτρους (τάσεις, ισχείς κ.τ.λ.). Για την περίπτωση ειδικά που του σύστημα
οδηγηθεί σε κατάρρευση τάσης εισάγουμε ένα Σχήμα Προστασίας (System Protection
Scheme) έναντι τέτοιων μορφών αστάθειας και εξετάζουμε εκ νέου την συμπεριφορά
του.

1.5.3 Δομή της εργασίας
Στο πρώτο κεφάλαιο, όπως είδαμε, δίνονται κάποια εισαγωγικά στοιχεία που
αφορούν την οργάνωση και την δομή των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς
και την παράσταση των στοιχείων που τα αποτελούν (γεννήτριες, φορτία, ΣΑΤΥΦ).
Στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη ποιοτική περιγραφή των υβριδικών συστημάτων,
της συμπεριφοράς τους και των προβλημάτων που αυτά παρουσιάζουν σχετικά με
την ανάλυση της ευστάθειας τους. Στο τελευταίο μέρος του κεφαλαίου ορίζεται το
πρόβλημα της αστάθειας τάσης. Μάλιστα για την κατανόηση των μηχανισμών
αστάθειας στα ΣΗΕ, αναλύονται τα όρια Μέγιστης Μεταφερόμενης Ισχύος σε
συνδυασμό με τις καμπύλες PV του δικτύου και των φορτίων καθώς και οι
χαρακτηριστικές τάσης των τελευταίων.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρέχεται το απαραίτητο μαθηματικό υπόβαθρο για την
ανάλυση των συστημάτων μέσω αλγεβρικο-διαφορικών εξισώσεων. Συγκεκριμένα
παρατίθεται το θεώρημα Ύπαρξης και Μοναδικότητας των λύσεων διαφορικών
εξισώσεων, περιγραφή των γραμμικών συστημάτων μέσω του πίνακα κατάστασης
και γραμμικοποίηση των μη-γραμμικών συστημάτων, οι ιδιοτιμές και τα
ιδιοδιανύσματα και οι σχέσεις τους με τα αντίστοιχα σημεία ισορροπίας καθώς και η
αντιστοιχία τους με τις πολλαπλότητες. Ορίζονται οι διακλαδώσεις και γίνεται
αναφορά στην διακλάδωση του σαγματικού κόμβου που είναι η πιο συχνά
εμφανιζόμενη διακλάδωση σε ΣΗΕ που οδηγεί σε αστάθεια τάσης. Ακολουθεί η
έννοια των Ιδιαζουσών Διαταραχών και η περιγραφή συστημάτων που εξελίσσονται
σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες, μέσω αλγεβρικο-διαφορικών εξισώσεων.
Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται το μοντέλο προσομοίωσης γενικών υβριδικών
συστημάτων με δυναμικά φορτία και ΣΑΤΥΦ. Για τον σκοπό αυτό δίνονται τα
αναλυτικά μοντέλα και ο τρόπος λειτουργίας των ΣΑΤΥΦ και των δυναμικών
φορτίων. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στον τρόπο παράστασης των δομικών
στοιχείων σαν μονάδες αλλά και του συστήματος σαν σύνολο. Ακολουθεί η ανάλυση
του συστήματος, τόσο μέσω μιας ελαφρά τροποποιημένης μεθόδου των κόμβων με
την χρήση πινάκων αγωγιμοτήτων, η οποία μας δίνει την δυνατότητα συστηματικού
και οργανωμένου υπολογισμού όλων των μεγεθών και κυρίως των τάσεων, όσο και
μέσω των εξισώσεων ροής φορτίου, η οποίες χρησιμοποιούνται για την αρχικοποίηση
του συστήματος, αλλά και για την μελέτη ευστάθειας στο κεφάλαιο 4. Το κεφάλαιο
αυτό κλείνει με την παράθεση του τρόπου λειτουργίας του μοντέλου και το
αντίστοιχο διάγραμμα ροής.
Στο τέταρτο κεφάλαιο μελετάται το γενικό σύστημα από την άποψη της
ευστάθειας. Για τον σκοπό αυτό το σύστημα αναλύεται μέσω των εξισώσεων ροών
φορτίου που αναπτύχθηκαν στο κεφάλαιο 3. Οι αλγεβρικές αυτές εξισώσεις σε
συνδυασμό με τις δυναμικές σχέσεις
των φορτίων και των ΣΑΤΥΦ
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των ορίων φόρτισης του γενικού
συστήματος. Χρησιμοποιώντας τον χωρισμό σε χρονικές κλίμακες από το κεφάλαιο
2, θεωρούμε ότι το σύστημα περιγράφεται πλήρως από την δυναμική των ΣΑΤΥΦ,
ενώ τα φορτία και ειδικότερα οι αγωγιμότητες τους, θεωρούνται παράμετροι. Έτσι

29

ανάλογα με το αν χρησιμοποιήσουμε το διακριτό ή προσεγγιστικό συνεχές μοντέλο
των ΣΑΤΥΦ, το σύστημα χαρακτηρίζεται αντίστοιχα σαν διακριτό ή συνεχές. Για τον
υπολογισμό του ορίου φόρτισης χρησιμοποιείται το συνεχές μοντέλο, ενώ για την
εξαγωγή ικανής συνθήκης ευστάθειας που χρησιμοποιείται στο κεφάλαιο 6 από το
σύστημα προστασίας το διακριτό μοντέλο. Το κεφάλαιο κλείνει με την παράθεση του
μοντέλου υπολογισμού των ορίων φόρτισης και του αντίστοιχου διαγράμματος ροής.
Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται εφαρμογή των μοντέλων που αναπτύχθηκαν στα δύο
προηγούμενα σε ένα συγκεκριμένο σύστημα. Το σύστημα αυτό αποτελείται από 3
συνολικά ζυγούς, εκ των οποίων ο ένας είναι ζυγός πηγής τάσης και οι υπόλοιποι δύο
ζυγοί φορτίων στους οποίους τα δυναμικά φορτία συνδέονται μέσω ΣΑΤΥΦ. Αρχικά
το σύστημα αναλύεται με την μέθοδο των πινάκων αγωγιμοτήτων και υπολογίζεται η
αρχική του κατάσταση και τα όρια φόρτιση του. Στην συνέχεια υλοποιώντας το
μοντέλο του κεφαλαίου 3 στο υπολογιστικό πακέτο της MATLAB πραγματοποιούμε
χρονική προσομοίωση του συστήματος για δύο διαταραχές. Στην πρώτη περίπτωση
αυξάνουμε την ζήτηση εντός ορίου φόρτισης, ενώ στην δεύτερη εκτός αυτού.
Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται εφαρμογή προστασίας από αστάθεια τάσης στο
σύστημα των 3 ζυγών. Για τον σκοπό αυτό δίνονται οι βασικές αρχές λειτουργίας του
συστήματος προστασίας που επιλέχθηκε και αποτελείται από το σύστημα έγκαιρου
προσδιορισμού αστάθειας τάσης “LIVES” και την αποκοπή φορτίου όταν δοθεί το
κατάλληλο σήμα. Στο τελευταίο τμήμα του κεφαλαίου αυτού, το σχήμα προστασίας
ενσωματώνεται στο μοντέλο προσομοίωσης, ώστε να εφαρμοστεί στο σύστημα των 3
ζυγών και διενεργούνται προσομοιώσεις των ίδιων διαταραχών που έγιναν στο
πέμπτο κεφάλαιο.
Στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στα συμπεράσματα και
τις προοπτικές της παρούσας διπλωματικής εργασίας.
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2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Όπως είναι γνωστό τα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας παρουσιάζουν εξόχως μη
γραμμική δυναμική συμπεριφορά που οφείλεται κυρίως στην ανομοιομορφία και μη
γραμμικότητα του μεγάλου πλήθους στοιχείων που τα αποτελούν. Το γεγονός αυτό
έχει σαν συνέπεια τα ΣΗΕ να υφίστανται μεταβολές που δεν μπορούν να μελετηθούν,
αναλυθούν, προβλεφθούν ή ακόμα και να εξηγηθούν από την μελέτη των αντίστοιχων
γραμμικοποιημένων μοντέλων τους και χρειάζεται να καταφύγουμε στα πλήρη
μοντέλα τους, που αποτελούνται από ένα σύστημα μη γραμμικών διαφορικών και
αλγεβρικών εξισώσεων.
Έτσι στο παρόν κεφάλαιο δίνονται κάποια απαραίτητα μαθηματικά εργαλεία για
την ανάλυση δυναμικών συστημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν την ποιοτική θεωρία
των διαφορικών εξισώσεων, την γενική θεωρία των διακλαδώσεων, την ανάλυση
μέσω ιδιαζουσών διαταραχών και τον χωρισμό σε χρονικές κλίμακες.

2.1 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
2.1.1 Θεώρημα Ύπαρξης και μοναδικότητας των λύσεων
Όλα τα δυναμικά συστήματα μπορούν να περιγραφούν από ένα σύνολο n μη
γραμμικών διαφορικών εξισώσεων της μορφής:

x& = f(x)

(2.1)

όπου x είναι ένα n ×1 διάνυσμα κατάστασης και κάθε fi (i =1,…,n) είναι εν γένει μια
μη γραμμική εξίσωση όλων των μεταβλητών κατάστασης.
Για την επίλυση του συστήματος των διαφορικών εξισώσεων είναι απαραίτητη μια
αρχική συνθήκη, που συνήθως είναι αυτή που αντιστοιχεί στην χρονική στιγμή t = 0 :

x(0) = x0

(2.2)

Οι εξισώσεις (2.1) και (2.2) συνιστούν ένα πρόβλημα αρχικών τιμών του οποίου οι
αναγκαίες και ικανές συνθήκες για ύπαρξη λύσεων δίνονται από το παρακάτω
θεώρημα «ύπαρξης και μοναδικότητας των λύσεων» [5,6]:
i. Εάν f ∈ C 0 (U ⊆ R n , R ) , είναι δηλαδή συνεχείς συναρτήσεις στο πεδίο U ,
τότε για κάθε x0 ∈ U , υπάρχει λύση η οποία ορίζεται σε ένα μέγιστο διάστημα
ύπαρξης I x0 , το οποίο εξαρτάται από τις αρχικές συνθήκες: I x0 : α x0 < t < β x0 .
Φυσικά α x0 , β x0 ή και τα δύο μπορεί να είναι άπειρα, οπότε η λύση υπάρχει
ii.
iii.

για όλες τις αρνητικές/θετικές τιμές του χρόνου.
Εάν επιπλέον f ∈ C k , δηλαδή k φορές διαφορίσιμη, τότε η λύση είναι
μοναδική και έχει k συνεχείς παραγώγους. Για αυτό η ικανή συνθήκη
μοναδικότητας είναι η f να είναι ομαλή.
Όταν το μέγιστο διάστημα ύπαρξης είναι πεπερασμένο, τα οριακά σημεία της
λύσης x(t ) καθώς t → β − ή t → α + , είτε ανήκουν στο σύνορο του U , όταν
αυτό είναι φραγμένο, είτε απειρίζονται όταν είναι μη φραγμένο.
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Μια λύση x(t), του προβλήματος αρχικών τιμών, συνιστά στον χώρο κατάστασης
μια τροχιά. Η τροχιά για t > 0 καλείται θετική, ενώ εκείνη για t < 0 , αρνητική. Η
απεικόνιση του συνόλου των τροχιών για διάφορες αρχικές συνθήκες δημιουργεί
εκείνο που στην ανάλυση συστημάτων είναι γνωστό σαν πορτραίτο φάσεων.

2.1.2 Σημεία Ισορροπίας και είδη αυτών – Περιοχή έλξης
Σημεία Ισορροπίας ονομάζονται τα σημεία εκείνα x που πληρούν την εξίσωση
(2.1) και επιπλέον:

f (x) = 0

(2.3)

Τα σημεία αυτά είναι σταθερές λύσεις του συστήματος διαφορικών εξισώσεων
και διακρίνονται σε δυο κατηγορίες, τα ευσταθή και τα ασταθή Σημεία Ισορροπίας [7].
Ένα Σημείο Ισορροπίας x είναι κατά Liapunov ευσταθές όταν για κάθε γειτονιά V
του x στο U , μπορούμε να βρούμε μια γειτονιά V1 ⊂ V τέτοια ώστε κάθε λύση x(t )
με αρχικές συνθήκες μέσα στο V1 , ορίζεται και υπάρχει μέσα στο V για κάθε t > 0 .
Αν επιπλέον, η V1 μπορεί να επιλεγεί ώστε η x(t ) → x καθώς t → ∞ , τότε το x
λέγεται ασυμπτωτικά ευσταθές. Ένα Σημείο Ισορροπίας καλείται ασταθές όταν δεν
είναι ευσταθές [5,6,7,8].
Όπως φαίνεται από τον ανωτέρω ορισμό, η ευστάθεια ή μη ενός Σημείου
Ισορροπίας είναι μια τοπική ιδιότητα του συστήματος. Αν κάποιος ενδιαφέρεται σε
μια πιο εποπτική εικόνα της συνολικής συμπεριφοράς του συστήματος θα πρέπει να
καταφύγει στο πορτραίτο φάσεων του συστήματος και να δει για ποιες αρχικές
συνθήκες οι τροχιές συγκλίνουν ή αποκλίνουν από τα Σημεία Ισορροπίας.
Η μεγαλύτερη περιοχή, A του χώρου κατάστασης, γύρω από ένα ασυμπτωτικά
ευσταθές σημείο ισορροπίας x , για την οποία όλες οι τροχιές με αρχική συνθήκη
μέσα σε αυτήν, συγκλίνουν στο x , ονομάζεται περιοχή έλξης του x . Περιοχή έλξης
είναι δηλαδή το μεγαλύτερο υποσύνολο A( x ) του χώρου κατάστασης για το οποίο:

x0 ∈ A( x ) ⇔ lim x(t ) = x
t →∞

(2.4)

Στην εξιδανικευμένη περίπτωση που έχουμε ένα γραμμικό σύστημα που
περιγράφεται από την εξής εξίσωση σε συμπυκνωμένη μορφή:
x& = Ax

(2.5)

όπου A ένας n × n πίνακας σταθερών συντελεστών, η ευστάθεια του σημείου
ισορροπίας, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το x = 0 , χαρακτηρίζεται
αποκλειστικά από τις ιδιοτιμές του πίνακα A και συγκεκριμένα από το πραγματικό
τους μέρος. Έτσι όταν το πραγματικό μέρος είναι αρνητικό το σημείο ισορροπίας
είναι ασυμπτωτικά ευσταθές και η αντίστοιχη περιοχή έλξης όλος ο χώρος
κατάστασης, ενώ όταν έστω και μια ιδιοτιμή έχει πραγματικό μέρος μεγαλύτερο ή ίσο
του μηδενός, τότε το σημείο ισορροπίας είναι ασταθές.
Σε αντίθεση με τα γραμμικά συστήματα, τα μη γραμμικά (σχέση (2.1)) μπορούν να
έχουν ένα, περισσότερα του ενός ή κανένα σημείο ισορροπίας, ενώ και η περιοχή
έλξης μπορεί να είναι πεπερασμένη. Ωστόσο κανείς μπορεί να αποφανθεί για τα
σημεία ισορροπίας, αν φυσικά υπάρχουν, καταφεύγοντας σε γραμμικοποίηση των μη
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γραμμικών εξισώσεων γύρω από αυτά, με χρήση των πρώτων όρων του
αναπτύγματος Taylor. Έτσι το μη γραμμικό σύστημα γίνεται:
Δx& = A ⋅ Δx, Δx = x − x

(2.6)

με A = fx, τον Ιακωβιανό πίνακα των f ως προς x στο σημείο ισορροπίας . Το είδος
του σημείου καθορίζεται επομένως με βάση τις ιδιοτιμές του πίνακα A όπως
αναφέρθηκε πιο πάνω για τα γραμμικά συστήματα.
Είδη σημείων ισορροπίας
Τα ασυμπτωτικά ευσταθή σημεία ισορροπίας καλούνται καταβόθρες ή ευσταθείς
κόμβοι. Αν όλες οι ιδιοτιμές έχουν θετικά πραγματικά μέρη καλούνται εστίες ή
ασταθείς κόμβοι, ενώ αν μερικές ιδιοτιμές έχουν θετικά πραγματικά μέρη και οι
υπόλοιπες αρνητικά, το ασταθές σημείο ισορροπίας καλείται σαγματικός κόμβος.
Ένας άλλος ειδικός τύπος σημείου ισορροπίας είναι το κέντρο, του οποίου το
γραμμικοποιημένο μοντέλο χαρακτηρίζεται από ένα ζευγάρι συζυγών φανταστικών
αριθμών και οι αντίστοιχες τροχιές είναι περιοδικές γύρω από αυτό το σημείο.
Χρήζει ιδιαίτερης προσοχής το γεγονός ότι η γραμμικοποίηση δεν προσφέρει
καμιά πληροφορία σχετικά με την ευστάθεια ενός σημείου ισορροπίας, όταν ο
αντίστοιχος ιακωβιανός πίνακας έχει μία ή περισσότερες ιδιοτιμές με μηδενικό
πραγματικό μέρος. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει κανείς να καταφύγει στον
ορισμό της ευστάθειας που έχει δοθεί παραπάνω για να μπορέσει να αποφανθεί για το
είδος της.
Για ένα γραμμικό σύστημα δεύτερης τάξης με σημείο ισορροπίας στην αρχή των
αξόνων, οι παραπάνω τύποι σημείων ισορροπίας φαίνονται στο Σχήμα 2.1, όπου
έχουν σχεδιαστεί κάποιες ενδεικτικές τροχιές.

Σχήμα 2. 1: Είδη σημείων ισορροπίας
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2.1.3 Αναλλοίωτες πολλαπλότητες
Ιδιοτιμές – Ιδιοδιανύσματα
Όπως είναι γνωστό η απόκριση ενός γραμμικού συστήματος μπορεί να δοθεί με
την βοήθεια του δεξιού ( v ) και του αριστερού ( w ) ιδιοδιανύσματος του πίνακα
κατάστασης A . Το δεξί και αριστερό ιδιοδιάνυσμα ορίζονται αντίστοιχα:
Av i = λi v i , i = 1,..., n
w i A = λi w Ti , i = 1,..., n

(2.7)

Ενώ επιπλέον θεωρώντας n διαφορετικές ιδιοτιμές λi, τα ιδιοδιανύσματα είναι
ορθογώνια μεταξύ τους, δηλαδή ικανοποιούν και την σχέση (2.8):
w Ti v j = 0, ∀i ≠ j

(2.8)

Με βάση τα ανωτέρω η χρονική απόκριση ενός γραμμικού συστήματος με αρχική
συνθήκη xo δίνεται από τον τύπο:
n

x(t ) = ∑ eλi t v i wTi x o

(2.9)

i =1

Η σχέση (2.9), πέρα από την σημαντική της εφαρμογή για τον υπολογισμό της
απόκρισης του συστήματος, ανεξάρτητα των αρχικών συνθηκών, αποδεικνύει ότι αν
το σύστημα βρεθεί πάνω σε ένα ιδιοδιάνυσμα, τότε θα παραμείνει σε αυτό για όλο
τον χρόνο.
Πράγματι αν θεωρήσουμε ότι η αρχική συνθήκη είναι συγγραμμική με ένα δεξί
ιδιοδιάνυσμα, έστω το vi, δηλαδή ισχύει:
xo = α vi

(2.10)

και αντικαταστήσουμε την σχέση (2.10) στην (2.9) κάνοντας χρήση της (2.8), έχουμε
το εξής αποτέλεσμα:

x(t ) = eλi t v i w Ti x0 = eλi t v i w Ti α v i = bv i
14243

(2.11)

b

Η σχέση (2.11) εκφράζει την αναλλοίωτη ιδιότητα ενός δεξιού ιδιοδιανύσματος, η
οποία όμως μπορεί να επεκταθεί και στους υπόχωρους που ορίζονται από έναν
αριθμό δεξιών ιδιοδιανυσμάτων. Θεωρώντας για παράδειγμα ότι η αρχική συνθήκη
μπορεί να δοθεί σαν γραμμικός συνδυασμός δυο δεξιών ιδιοδιανυσμάτων έχουμε:

x o = av i + bv j

(2.12)

και εφαρμόζοντας όσα έχουν ήδη αναφερθεί, έχουμε για την απόκριση του
συστήματος:

34

x(t ) = eλi t v i w Ti x 0 = eλi t v i w Ti (av i + bv j ) = cv i + dv j

(2.13)

Δηλαδή η απόκριση του συστήματος βρίσκεται πάντα πάνω στον γραμμικό
υπόχωρο που ορίζουν τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα.
Μια άλλη σημαντική ιδιότητα που αποκαλύπτεται από την μελέτη της σχέσης
(2.9) είναι το γεγονός πως ιδιοτιμές με αρνητικό πραγματικό μέρος, θα έχουν σαν
αποτέλεσμα η απόκριση του συστήματος να τείνει στο 0 καθώς ο χρόνος t → ∞ (το 0
είναι το μοναδικό σημείο ισορροπίας των γραμμικών συστημάτων), ενώ ιδιοτιμές με
θετικό πραγματικό μέρος έχουν σαν αποτέλεσμα οι αποκρίσεις να πηγάζουν από το
μηδέν.
Με βάση αυτά μπορούμε να ορίσουμε διάφορους υποχώρους ανάλογα με τις
ιδιοτιμές και τις συνεπαγόμενες αποκρίσεις του συστήματος. Συγκεκριμένα ο
γραμμικός υπόχωρος που ορίζεται από τα ιδιοδιανύσματα που αντιστοιχούν σε
ιδιοτιμές με αρνητικό πραγματικό μέρος ονομάζεται ευσταθής ιδιόχωρος του
γραμμικού συστήματος, ενώ ο υπόχωρος που ορίζεται από τα ιδιοδιανύσματα των
ιδιοτιμών με θετικό πραγματικό μέρος ονομάζεται ασταθής ιδιόχωρος. Τέλος
ιδιοδιανύσματα με μηδενικό πραγματικό μέρος ιδιοτιμών διαμορφώνουν τον κεντρικό
ιδιόχωρο.
Αναλλοίωτες πολλαπλότητες
Όλες οι έννοιες και οι ιδιότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω και αφορούν τα
γραμμικά συστήματα, γενικεύονται και εφαρμόζονται στα μη γραμμικά συστήματα
με την βοήθεια της έννοιας της πολλαπλότητας, η οποία παίζει ακριβώς τον ίδιο ρόλο
με τα ιδιοδιανύσματα [5].
Οι πολλαπλότητες είναι λείες καμπύλες, επιφάνειες ή υπερεπιφάνειες, οι οποίες
δεν τέμνονται είτε μεταξύ τους είτε με τον εαυτό τους και δεν έχουν ιδιόμορφα
σημεία.
Και σε αυτήν την περίπτωση ορίζονται αναλλοίωτες πολλαπλότητες και το
αναλλοίωτο των υποχώρων που αυτές ορίζουν, με την έννοια ότι το σύστημα με
αρχική συνθήκη πάνω σε αυτές, θα παραμείνει για όλη την διάρκεια της απόκρισης
του σε αυτές. Επομένως κατά αναλογία με τα γραμμικά ομογενή συστήματα, ο
ευσταθή, ασταθής και κεντρικός ιδιοχώρος του μη γραμμικού συστήματος, ορίζεται
αντίστοιχα από ευσταθείς, ασταθείς ή κεντρικές πολλαπλότητες. Πάνω στο σημείο
ισορροπίας οι πολλαπλότητες είναι εφαπτομενικές των αντίστοιχων ιδιοδιανυσμάτων
που προκύπτουν από γραμμικοποίηση του συστήματος.
Στο Σχήμα 2.2 φαίνονται οι ευσταθείς και ασταθείς πολλαπλότητες ενός μη
γραμμικού συστήματος δεύτερης τάξης, καθώς και οι αντίστοιχοι ιδιοχώροι και τα
αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα του γραμμικοποιημένου συστήματος γύρω από την
περιοχή του σημείου ισορροπίας.
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Σχήμα 2. 2: Ευσταθής, ασταθής και κεντρική πολλαπλότητα με τους αντίστοιχους υποχώρους και
ιδιδιανύσματα

2.2 ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ
Οι διακλαδώσεις είναι μια έννοια η οποία εμφανίζεται σε μη γραμμικά συστήματα
που έχουν εξάρτηση από τις τιμές κάποιων παραμέτρων, με αποτέλεσμα μικρή
μεταβολή των τιμών αυτών των παραμέτρων να οδηγεί σε αλλαγή της ποιοτικής
δομής του συστήματος. Με τον όρο ποιοτική δομή εννοούμε [5]:
• Αριθμό σημείων ισορροπίας
• Αριθμό οριακών κύκλων
• Είδος ευστάθειας σημείων ισορροπίας και οριακών κύκλων
• Περίοδος περιοδικών λύσεων
Για μια πιο μαθηματική προσέγγιση ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα σύστημα που
περιγράφεται από την παρακάτω συμπτυγμένη εξίσωση:

x& = f(x, p)

(2.14)

όπου x είναι το n × 1 διάνυσμα κατάστασης και p ένα k × 1 διάνυσμα παραμέτρων.
Για κάθε τιμή των παραμέτρων p τα σημεία ισορροπίας του συστήματος δίνονται από
την σχέση:

f(x, p) = 0

(2.15)

Η τελευταία σχέση ορίζει μια k -διάστατη καμπύλη στον n × k χώρο κατάστασης
και παραμέτρων. Θεωρώντας τώρα ένα σημείο ισορροπίας x(1) που αντιστοιχεί σε
τιμή των παραμέτρων p0, στο οποίο ο ιακωβιανός πίνακας της f ως προς x, μπορεί να
αντιστραφεί, δηλαδή:

det f x (x(1) , p 0 ) ≠ 0

(2.16)

Τότε από το θεμελιώδες θεώρημα των πεπλεγμένων συναρτήσεων συνάγεται ότι
υπάρχει συνάρτηση g(1) τέτοια ώστε:
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x = g (1) (p)

(2.17)

Δηλαδή τα σημεία ισορροπίας δίνονται από ένα κλάδο συνάρτησης των τιμών των
παραμέτρων. Αν στην τιμή των παραμέτρων p0 αντιστοιχούν και άλλα σημεία
ισορροπίας, έστω x(2) για τα οποία επίσης ο ιακωβιανός πίνακας είναι ομαλός, τότε
από το θεώρημα των πεπλεγμένων συναρτήσεων έχουμε έναν άλλο κλάδο της
συνάρτησης:
x = g (2) (p)

(2.18)

Ο όρος διακλάδωση προκύπτει επομένως από το γεγονός ότι διαφορετικοί κλάδοι
των συναρτήσεων που ορίζονται από εξισώσεις σαν τις (2.17) και (2.18),
συγχωνεύονται ή τέμνονται και ως εκ τούτου «διακλαδίζονται». Στα σημεία
διακλαδώσεων ο ιακωβιανός πίνακας είναι ιδιάζων και το θεώρημα των πεπλεγμένων
συναρτήσεων δεν μπορεί πλέον να εφαρμοστεί.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι διακλαδώσεων ανάλογα με το είδος της αλλαγής της
δομικής συμπεριφοράς του συστήματος καθώς και διάφορες υποκατηγορίες αυτών,
που χαρακτηρίζονται από τον ελάχιστο αριθμό αναγκαίων συνθηκών που απαιτούνται
για την εμφάνιση τους [6].
Στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας οι διακλαδώσεις που εμφανίζονται πιο
συχνά και παίζουν σημαντικό ρόλο στην ευστάθεια τάσης, όπως θα αναλυθεί σε
επόμενο κεφάλαιο, είναι αυτές του Σαγματικού Κόμβου, οι οποίες και αναλύονται
παρακάτω.
Διακλάδωση Σαγματικού Κόμβου

Η διακλάδωση σαγματικού κόμβου εμφανίζεται όταν δυο σημεία ισορροπίας
συγκρούονται και εξαφανίζονται (ή αναδύονται ταυτόχρονα). Ένα από τα σημεία
ισορροπίας έχει ιδιοτιμή με θετικό πραγματικό μέρος και το άλλο, ιδιοτιμή με
αρνητικό πραγματικό μέρος και τα δύο μηδενιζόμενα στο σημείο της διακλάδωσης.
Αν επιπλέον όλες οι υπόλοιπες ιδιοτιμές του συστήματος έχουν αρνητικό πραγματικό
μέρος τότε το ένα από τα δύο σημεία ισορροπίας που συμμετέχουν στην διακλάδωση
είναι ευσταθές και το άλλο είναι ασταθές.
Οι αναγκαίες και ικανές συνθήκες γα την ύπαρξη διακλάδωσης σαγματικού
κόμβου είναι [9]:
1.
2.
3.
4.

f(x, p) = 0 (2.19)
det f x ( x, p) = 0 (2.20)
Απλή μηδενική ιδιοτιμή του ιακωβιανού πίνακα του συστήματος (2.21)
fpT ( x, p) ⋅ w ≠ 0 (2.22)

⎛ n
⎞
5. vT ⎜ ∑ wi ⋅ H i ⎟ ⋅ v ≠ 0 (2.23)
⎝ i =1
⎠
όπου v, w το δεξί και αριστερό ιδιοδιάνυσμα της αντίστοιχης μηδενικής ιδιοτιμής του
Ιακωβιανού πίνακα κατάστασης και Hi είναι ο Εσσιανός πίνακας (δεύτερης
παραγώγου) της fi, τα στοιχεία του οποίου δίνονται από τον τύπο:
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∂ 2 fi
H ij =
∂xi ⋅ ∂x j

(2.24)

Στα σημεία διακλάδωσης σαγματικού κόμβου η καμπύλη ισορροπίας του
συστήματος διπλώνει ως προς τον χώρο των παραμέτρων, όπως φαίνεται ενδεικτικά
στο Σχήμα 2.3 για το βαθμωτό σύστημα μιας παραμέτρου x& = x 2 + a , το οποίο
παρουσιάζει διακλάδωση σαγματικού κόμβου στην αρχή των αξόνων (ικανοποίηση
των εξισώσεων (2.19) έως (2.23)).
4
3
2

x

1
0
-1
-2
-3
-4
-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

α

Σχήμα 2. 3: Διακλάδωση Σαγματικού Κόμβου

Η προβολή όλων των σημείων ύπαρξης διακλάδωσης σαγματικού κόμβου στον k διάστατο χώρο των παραμέτρων δημιουργεί μια υπερεπιφάνεια διάστασης k − 1 , η
οποία καλείται επιφάνεια διακλαδώσεων και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην
ευστάθεια τάσης όπως θα φανεί στα επόμενα κεφάλαια, καθώς κατά τη διάβαση του
συστήματος από αυτήν ο αριθμός των σημείων ισορροπίας αλλάζει κατά δύο [5]. Η
επιφάνεια διακλαδώσεων φράζει την περιοχή λειτουργίας ενός συστήματος, πέρα από
την οποία δεν υπάρχουν σημεία λειτουργίας.

2.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΑΖΟΥΣΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
2.3.1 Συστήματα Διαφορικών – Αλγεβρικών Εξισώσεων
Τα συστήματα Διαφορικών – Αλγεβρικών εξισώσεων περιγράφονται από ένα
σύνολο n διαφορικών και m αλγεβρικών εξισώσεων, της μορφής:
x& = f(x, y,p)
0 = g(x, y,p)

(2.25)
(2.26)

Όπου x είναι το διάνυσμα των μεταβλητών κατάστασης διάστασης n, y το
διάνυσμα των m αλγεβρικών μεταβλητών, και p είναι το διάνυσμα των k παραμέτρων
του συστήματος.
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Αυτού του τύπου τα συστήματα αναλύονται χρησιμοποιώντας το θεώρημα των
πεπλεγμένων συναρτήσεων. Έτσι θεωρώντας ένα σημείο (x,y,p) στο οποίο ο
αλγεβρικός Ιακωβιανός πίνακας gy είναι αντιστρέψιμος, μπορούμε εφαρμόζοντας το
προαναφερθέν θεώρημα να υποθέσουμε ότι υπάρχει μια τοπικά μοναδική, λεία
συνάρτηση F, τέτοια ώστε:
x& = F(x,p)

(2.27)

και από την οποία έχουν απαλειφθεί οι αλγεβρικές μεταβλητές. Εφόσον η F μπορεί
να οριστεί και είναι λεία σε όλα τα σημεία που ο πίνακας gy είναι αντιστρέψιμος, με
βάση το θεώρημα ύπαρξης και μοναδικότητας, υπάρχει μοναδική χρονική λύση για
το διαφορικό - αλγεβρικό σύστημα των εξισώσεων (2.25), (2.26). Συμβολίζοντας με
Up το πεδίου ορισμού της F στον χώρο κατάστασης για δεδομένη τιμή των
παραμέτρων, μπορούμε να πούμε ότι το σύνολο Up φράζεται από τα σημεία στα
οποία ο πίνακας gy είναι μη ιδιάζων, δηλαδή ισχύει:
det g y ≠ 0

(2.28)

Για δεδομένη τιμή των παραμέτρων p το σύστημα έχει σημεία ισορροπίας που
ικανοποιούν της εξής σχέσεις:
f(x, y,p) = 0
g(x, y,p) = 0

(2.29)
(2.30)

Γραμμικοποιώντας τις εξισώσεις αυτές γύρω από το αντίστοιχο σημείο ισορροπίας
παίρνουμε:
⎡ Δx& ⎤
⎡ Δx ⎤
⎢ 0 ⎥ = J ⎢ Δy ⎥
⎣ ⎦
⎣ ⎦

(2.31)

⎡ fx fy ⎤
όπου J = ⎢
⎥ είναι ο μη ελαττωμένος Ιακωβιανός πίνακας του διαφορικο⎣g x g y ⎦
αλγεβρικού συστήματος.
Δεδομένου ότι ισχύει η σχέση (2.28), μπορούμε να απαλείψουμε από την (2.31) το
Δy παίρνοντας τελικά:

Δx& = ⎡⎣f x - f y g -1y g x ⎤⎦ Δx

(2.32)

Από την σχέση (2.32) μπορούμε να πάρουμε τον πίνακα κατάστασης του
γραμμικοποιημένου συστήματος:
A = f x - f y g -1y g x

(2.33)

Ο πίνακας A δίνεται επομένως σαν το συμπλήρωμα Schur [26] του Ιακωβιανού
πίνακα gy στον Ιακωβιανό J, και ονομάζεται συχνά ελαττωμένος Ιακωβιανός του
συστήματος ή απλά πίνακας κατάστασης του γραμμικοποιημένου συστήματος.
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Από όλα όσα έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής, γίνεται φανερό ότι η ευστάθεια ενός
σημείου ισορροπίας του γραμμικοποιημένου συστήματος και κατ’ επέκταση και του
μη γραμμικού, εξαρτάται από τις ιδιοτιμές του πίνακα A. Καθώς οι τιμές των
παραμέτρων p αλλάζουν, το διαφορικο-αλγεβρικό σύστημα μπορεί να υφίσταται
διακλαδώσεις.
Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι η περίπτωση διακλάδωσης σαγματικού κόμβου,
του οποίου αναγκαία συνθήκη είναι ο μηδενισμός της ορίζουσας του πίνακα A. Τότε
με βάση την σχέση του Schur για τις ορίζουσες έχουμε [26]:
det J = det g y det ⎡⎣f x - f y g -1y g x ⎤⎦ = det g y det A

(2.34)

Η σχέση (2.34) δείχνει ότι οι ορίζουσες των πινάκων A και J γίνονται μηδέν
ταυτόχρονα, όταν ισχύει η σχέση (2.28). Επομένως αναγκαία συνθήκη για
διακλάδωση σαγματικού κόμβου είναι η μη αντιστρεψιμότητα του μη ελαττωμένου
Ιακωβιανού πίνακα J.
Το συμπέρασμα αυτό καθώς και τις σχέσεις του Schur θα τις χρησιμοποιήσουμε
σε επόμενο κεφάλαιο για εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.
2.3.2 Χωρισμός σε χρονικές κλίμακες
Πολλά συστήματα περιλαμβάνουν δυναμικούς μηχανισμούς που εξελίσσονται σε
διαφορετικές χρονικές κλίμακες, άλλες βραχυπρόθεσμες και άλλες μακροπρόθεσμες.
Για την προσεγγιστική ανάλυση τέτοιων συστημάτων θεωρούμε συνήθως ότι κατά τις
γρήγορες μεταβολές του συστήματος οι αργές μεταβλητές του παραμένουν πρακτικά
σταθερές, ενώ κατά τις αργές μεταβολές του, οι γρήγορες μεταβλητές έχουν προλάβει
να φτάσουν σε ισορροπία.
Η μελέτη τέτοιων συστημάτων πολλαπλών χρονικών κλιμάκων γίνεται με την
μέθοδο χωρισμού των χρονικών κλιμάκων, δημιουργώντας μοντέλα μειωμένης τάξης
μέσω της ανάλυσης των ιδιαζουσών διαταραχών.
Ένα σύστημα το οποίο υφίσταται μια ιδιάζουσα διαταραχή, είναι εκείνο στο οποίο
μια ή περισσότερες παράγωγοι μεταβλητών κατάστασης είναι πολλαπλασιασμένες με
μία μικρή παράμετρο ε . Για αυτό όταν η παράμετρος αυτή τείνει στο μηδέν, η τάξη
του συστήματος αλλάζει. Ένα τέτοιο σύστημα περιγράφεται από εξισώσεις της
μορφής:

x& = f(x, y, ε )
ε y& = g(x, y , ε )

(2.35)
(2.36)

όπου x, y διανύσματα κατάστασης διάστασης n και m αντίστοιχα.
Ο χωρισμός σε χρονικές κλίμακες περιλαμβάνει την εξαγωγή δύο μειωμένης τάξης
υποσυστημάτων, εκ των οποίων το ένα περιγράφει τους αργούς μηχανισμούς και το
άλλο τους γρήγορους του αρχικού συστήματος, που περιγράφεται από τις σχέσεις
(2.35) και (2.36). Συμβολίζοντας με xs, ys τις αργές συνιστώσες των μεταβλητών
κατάστασης και με xf, yf τις αντίστοιχες ταχείες έχουμε:
x = xs + x f

(2.37)

y = ys + y f

(2.38)
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Εξαιτίας του όρου ε, η δυναμική των μεταβλητών y είναι γρηγορότερη αυτής των
μεταβλητών x. Επομένως μπορούμε προσεγγιστικά να θεωρήσουμε ότι η αργή
δυναμική του συστήματος των (2.35) και (2.36) αντιστοιχεί σε ε που τείνει στο
μηδέν. Αυτό ορίζει την οιονεί στατική προσέγγιση (quasi steady state, QSS) του
αργού υποσυστήματος, η οποία περιγράφεται από τις σχέσεις:
x& s = f(x s , y s )
0 = g(x s , y s )

(2.39)
(2.40)

Όπως φαίνεται από τις σχέσεις (2.39) και (2.40), το αργό υποσύστημα της οιονεί
στατικής προσέγγισης είναι ένα διαφορικο-αλγεβρικό σύστημα και η ανάλυση της
ευστάθειας του μπορεί να γίνει με την μέθοδο της παραγράφου 2.3.1.
Αργό Υποσύστημα

Η οιονεί στατική προσέγγιση μπορεί να βελτιωθεί σε οποιοδήποτε βαθμό
ακρίβειας εισάγοντας την έννοια της αργής πολλαπλότητας. Η τελευταία αυτή
πολλαπλότητα ορίζεται σαν αναλλοίωτη πολλαπλότητα πάνω στην οποία δεν
διεγείρονται η ταχείς δυναμικοί μηχανισμοί, ώστε x = xs, y = ys. Σε αυτήν την
περίπτωση η αργή πολλαπλότητα είναι διάστασης n, όση και η διάσταση των αργών
μεταβλητών, και μπορεί να οριστεί με την βοήθεια των m εξισώσεων:
y s = h(x s )

(2.41)

Οι εξισώσεις αυτές πρέπει να ικανοποιούν την σχέση (2.36), απ’ όπου με αλυσωτή
παραγώγιση προκύπτει:
∈ h xf (x s , h) = g(x s ,h)

(2.42)

όπου hx είναι ο Ιακωβιανός πίνακας των h ως προς x. Παίρνοντας τώρα το ανάπτυγμα
των εξισώσεων h σε σειρά Taylor ως προς ε, βρίσκουμε:
h(x s ) = h 0 (x s ) + ε h1 (x s ) + ε 2h 2 (x s ) + K

(2.43)

Από τις σχέσεις (2.42) και (2.43) παρατηρούμε ότι όταν ε = 0 παίρνουμε:
0 = g(x s ,h 0 )

(2.44)

Επομένως όταν ε → 0 η αργή πολλαπλότητα δίνεται από την οιονεί στατική
προσέγγιση της σχέσης (2.40). Σε αυτήν την περίπτωση το σφάλμα που γίνεται από
αυτήν την προσέγγιση, κρατώντας μόνο τον πρώτο όρο της σειράς Taylor, είναι τόσο
μικρότερο, όσο κοντύτερα στο μηδέν είναι το ε (μέγεθος σφάλματος τάξης ε). Εάν
κρατήσουμε τους δύο πρώτους όρους του σειράς Taylor, h0 και h1, το σφάλμα που
έχουμε είναι της τάξης του ε2, κ.ο.κ..

41

Γρήγορο Υποσύστημα

Έχοντας υπολογίσει την αργή πολλαπλότητα με όση ακρίβεια είναι επιθυμητή, οι
αργοί δυναμικοί μηχανισμοί του συστήματος (2.35)-(2.36) δίνονται από το
ελαττωμένης τάξης αργό υποσύστημα:
x& s = f(x s , h(x s ))

(2.45)

Ενώ οι αργές συνιστώσες των γρήγορων μεταβλητών, δίνονται από την σχέση
(2.41).
Η προσέγγιση του γρήγορου υποσυστήματος θεωρεί ότι οι μεταβλητές x είναι
τόσο αργές ώστε να παραμένουν πρακτικά σταθερές ( x ≅ xs). Ως εκ τούτου οι
μεταβλητές κατάστασης του γρήγορου υποσυστήματος, είναι οι ταχείες συνιστώσες
yf, που έχουν ήδη αναφερθεί και καλούνται επίσης και μεταβλητές εκτός (αργής)
πολλαπλότητας.
y f = y − y s = y − h( x s )

(2.46)

Συνδυασμός των σχέσεων (2.45) και (2.36) δίνει:

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

(2.47)

Η σχέση (2.47) αποδεικνύει ότι το γρήγορο υποσύστημα έχει σημείο ισορροπίας
πάνω στην αργή πολλαπλότητα, ενώ οι μεταβλητές xs αποτελούν τις παραμέτρους
του.
Η γραμμικοποίηση της (2.47) δίνει:

εΔy f = g y Δy f

(2.48)

απ' όπου συνάγεται ότι η ευστάθεια του γρήγορου υποσυστήματος καθορίζεται
από τον Ιακωβιανό πίνακα gy των γρήγορων εξισώσεων.
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3. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσεται η μεθοδολογία ανάλυσης ενός γενικού
υβριδικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας με την βοήθεια πινάκων αγωγιμοτήτων.
Το μοντέλο που αναπτύσσεται εδώ είναι γενικό και μπορεί να εφαρμοστεί σε
οποιοδήποτε δίκτυο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ζυγών, των φορτίων και των
πηγών τάσης καθώς και του τρόπου διασύνδεσης αυτών των παραμέτρων. Έτσι αφού
δοθούν κάποια χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων που αποτελούν το σύστημα
καθώς επίσης και μια συνοπτική περιγραφή του ίδιου του συστήματος ως σύνολο,
χρησιμοποιώντας την μέθοδο των κόμβων και τον πίνακα αγωγιμοτήτων,
καταλήγουμε σε μητρικές σχέσεις που δίνουν τις τάσεις των ζυγών (κατά μέτρο και
φάση) και οι οποίες χρησιμεύουν σε συνδυασμό με τις εξισώσεις που περιγράφουν
την δυναμική συμπεριφορά του συστήματος, στην ανάλυση του. Στο τελευταίο μέρος
του κεφαλαίου δίνεται το μοντέλο προσομοίωσης του συστήματος, που υλοποιήθηκε
με την βοήθεια του υπολογιστικού πακέτου MATLAB.

3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Στην ενότητα αυτή εισάγονται τα αναλυτικά μοντέλα του ΣΑΤΥΦ και του φορτίου
που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση αυτής της διπλωματικής εργασίας.
3.1.1 Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο
Στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 1,
υπάρχουν διάφορα επίπεδα τάσης τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με την βοήθεια
μετασχηματιστών και αυτομετασχηματιστών ισχύος. Ειδικότερα, οι μετασχηματιστές
που τροφοδοτούν υποσταθμούς διανομής (ΥΤ/ΜΤ), είναι εφοδιασμένοι με ειδικό
μηχανισμό που τους επιτρέπει να διατηρούν την τάση στο δευτερεύον κοντά στην
τιμή αναφοράς, μεταβάλλοντας τον λόγο μετασχηματισμού, χωρίς να διακοπεί η
παροχή ισχύος. Οι μηχανισμοί αυτοί αναφέρονται στην βιβλιογραφία σαν Συστήματα
Αλλαγής Τάσης Υπό Φορτίο (ΣΑΤΥΦ) και στηρίζονται στην αλλαγή λήψης στα
τυλίγματα του μετασχηματιστή, δεδομένου ότι η επαγόμενη τάση ανά σπείρα
παραμένει σταθερή [2]. Συνήθως ο μηχανισμός αυτός είναι εγκατεστημένος στην
πλευρά υψηλής τάσης του μετασχηματιστή, καθώς σε αυτήν την πλευρά
κυκλοφορούν μικρότερα ρεύματα που επιτρέπουν ευκολότερες μεταγωγές και
υπάρχουν περισσότερες σπείρες, δημιουργώντας την δυνατότητα ακριβέστερης
ρύθμισης της τάσης (υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις που αφορούν κυρίως τους
αυτομετασχηματιστές).
Συνήθως διακρίνουμε δύο τύπους ΣΑΤΥΦ, αυτούς του δικτύου (ΥΥΤ/ΥΤ) και των
Υποσταθμών Διανομής. Ο πρώτος τύπος αφορά υποσταθμούς ΥΥΤ/ΥΤ και ενώνει
διαφορετικά επίπεδα τάσης του συστήματος μεταφοράς και υπομεταφοράς,
μειώνοντας την ηλεκτρική αντίσταση του δικτύου και επιτρέποντας έτσι μεγαλύτερη
μεταφορά ισχύος στα φορτία [5]. Τα ΣΑΤΥΦ των Υ/Σ Διανομής είναι ένας
σημαντικός μηχανισμός αποκατάστασης της ΜΤ διανομής και ως εκ τούτου, της
κατανάλωσης των φορτίων και ως τέτοια παίζουν σημαντικό ρόλο στην ευστάθεια αστάθεια τάσης, όπως έχει ήδη τονιστεί στο 1ο κεφάλαιο.
Τα ΣΑΤΥΦ είναι σχετικά αργοί διακριτοί μηχανισμοί, που αλλάζουν μόνο ένα
βήμα την φορά, όταν η ελεγχόμενη τάση βρεθεί εκτός μιας νεκρής ζώνης
43

περισσότερο από μια προκαθορισμένη χρονική καθυστέρηση. Πλην των άλλων
πρόσθετων καθυστερήσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στα ΣΑΤΥΦ, υπάρχει μια
ελάχιστη χρονική καθυστέρηση της τάξης των 5 δευτερολέπτων περίπου, που είναι
απαραίτητη για την ίδια την κίνηση του μεταγωγέα του ΣΑΤΥΦ και αναφέρεται σαν
μηχανική χρονική καθυστέρηση, Tm [5]. Όταν χρησιμοποιείται εκούσια επιπλέον
χρονική καθυστέρηση συνήθως εφαρμόζεται μια χαρακτηριστική αντιστρόφου
χρόνου, ώστε το ΣΑΤΥΦ να δρα πιο γρήγορα σε μεγάλες αλλαγές της τάσης
αναφοράς και το αντίστροφο. Στην συνέχεια ο συνολικός χρόνος καθυστέρησης
(μηχανικού χρόνου και εκούσιου) συμβολίζεται ως TD.
Ένας περιοριστικός παράγοντας των ΣΑΤΥΦ είναι η ύπαρξη ορίων στις λήψεις
τους που συνήθως κυμαίνονται στο κάτω όριο rmin μεταξύ 85% και 90% και στο άνω
όριο rmax μεταξύ 110% με 115%. Επίσης το βήμα της λήψης είναι σταθερό, μεγέθους
0.5% έως 1.5%. Είναι αυτονόητο ότι το μέγεθος της νεκρής ζώνης γύρω από την
τάση αναφοράς πρέπει να είναι μεγαλύτερο του βήματος του ΣΑΤΥΦ για αποφυγή
ταλαντώσεων πάνω και κάτω από την νεκρή ζώνη. Συνεπώς, το συνολικό μέγεθος της
νεκρής ζώνης επιλέγεται τουλάχιστον διπλάσιο του βήματος του ΣΑΤΥΦ.
Για την ανάλυση συστημάτων με ΣΑΤΥΦ έχουν προταθεί δυο μοντέλα, ένα
συνεχές και ένα διακριτό.
Διακριτό μοντέλο ΣΑΤΥΦ

Θεωρώντας ότι η αντίδραση μαγνητίσεως του μετασχηματιστή είναι απειρη και
αγνοώντας τις ωμικές απώλειες των τυλιγμάτων, το ισοδύναμο κύκλωμα του ΣΑΤΥΦ
με αριθμό k φαίνεται στο Σχήμα 3.1.
VAk
VAk

rk :1

rk

VBk

Ztk ≅ jX tk

Σχήμα 3. 1: Ισοδύναμο κύκλωμα Μ/Σ εξοπλισμένου με ΣΑΤΥΦ

Όπου jXtk είναι η ισοδύναμη αντίδραση σκεδάσεως του Μ/Σ ανηγμένη στο
δευτερεύον του, rk : 1 είναι ο λόγος του ιδανικού Μ/Σ ο οποίος εκφράζει την
μεταβλητή σχέση μετασχηματισμού, ενώ VBk είναι η ρυθμιζόμενη τάση. Προκειμένου
να αυξηθεί η τάση αυτή, ο λόγος rk μειώνεται και για να ελαττωθεί, ο λόγος αυξάνει.
Στο διακριτό μοντέλο όταν ενεργοποιείται ο μηχανισμός του ΣΑΤΥΦ, θεωρούμε
ότι αλλάζει ο λόγος του ιδανικού Μ/Σ ακαριαία κατά ένα βήμα μεγέθους Δr . Το
σύστημα μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε διακριτές τιμές χρόνου, έστω tc , c=0,1,…,
οι οποίες δίνονται από τον επαναληπτικό τύπο:

tc+1 = tc + TD,c

(3.1)
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Το TD,c μπορεί να μην είναι σταθερό αλλά να εξαρτάται από τον αριθμό της
επανάληψης και το μέγεθος της απόκλισης από την τάσης αναφοράς. Όταν ο χρόνος
καθυστέρησης της πρώτης κίνησης είναι μεγαλύτερος των υπολοίπων το ΣΑΤΥΦ
λειτουργεί με βάσης το λεγόμενο ακολουθιακό μοντέλο. Διαφορετικά, όταν ο χρόνος
καθυστέρησης είναι σταθερός, το ΣΑΤΥΦ λειτουργεί με βάση το μη ακολουθιακό
μοντέλο [5]. Στην παρούσα διπλωματική θα ακολουθήσουμε το ακολουθιακό
μοντέλο.
Η λογική με την οποία μεταβάλλεται ο λόγος του k-οστού ΣΑΤΥΦ του δικτύου τις
χρονικές στιγμές tc+1, εκφράζεται από την παρακάτω εξίσωση διαφορών:

t

rkc+1

d
⎧ tc
⎪rk + Δr , εάν VBk > Vref + 2 και rk < rmax
⎪
d
⎪
= ⎨rktc − Δr , εάν VBk < Vref − και rk > rmin
2
⎪
t
⎪rkc , διαφορετικά
⎪
⎩

(3.2)

όπου rmin, rmax το κάτω και άνω όριο του ΣΑΤΥΦ, Δr το βήμα του λόγου
μετασχηματισμού, Vref η τάση αναφοράς και d η νεκρή ζώνη, η έκταση της οποίας
είναι από Vref – d/2 έως Vref + d/2.
Συνεχές μοντέλο ΣΑΤΥΦ

Το συνεχές μοντέλο στηρίζεται στην υπόθεση ότι ο λόγος του ΣΑΤΥΦ μπορεί να
πάρει όλες τις τιμές μεταξύ rmin και rmax, ενώ δεν υπάρχει και νεκρή ζώνη. Η λογική
με την οποία μεταβάλλεται ο λόγος δίνεται από την παρακάτω διαφορική εξίσωση:
TC r&k = VBk − Vref , rmin ≤ rk ≤ rmax

(3.3)

όπου εν γένει η χρονική σταθερά TC θεωρείται αμετάβλητη. Το μοντέλο αυτό
προσομοιώνει προσεγγιστικά τα ΣΑΤΥΦ με χαρακτηριστική αντιστρόφου χρόνου.
3.1.2 Δυναμικά Φορτία
Στην παρούσα διπλωματική εργασία θεωρούμε τα φορτία γραμμικά, θερμοστατικά
και γνωστού σταθερού συντελεστή ισχύος cosφ, που τείνουν να αποκαταστήσουν την
ονομαστική τους ζήτηση. Τέτοια φορτία μπορεί να είναι αυτά που ελέγχονται από
θερμοστάτες (σταθερής κατανάλωσης ενέργειας) και χρησιμοποιούνται σε όλες τις
εφαρμογές θέρμανσης (π.χ. θέρμανση νερού, χώρων, βιομηχανικών διαδικασιών) ή
να αντιστοιχούν σε ρυθμιστές τάσης στη διανομή, οι οποίοι αποκαθιστούν την τάση
και ως εκ τούτου την καταναλισκόμενη ισχύ. Επομένως τα φορτία είναι συνεχή και η
δυναμική τους συμπεριφορά δύναται να δοθεί με την μορφή μιας διαφορικής
εξίσωσης που περιλαμβάνει μόνο τις αγωγιμότητες τους και φαίνεται στην σχέση
(3.4)
TGk G& Lk = PDk − GLkVBk2

(3.4)
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όπου ο δείκτης k αφορά τον k - οστό ζυγό φορτίου του συστήματος, TGk, η
σταθερά χρόνου αποκατάστασης του εκάστοτε φορτίου, PDk, η ονομαστική ζήτηση
την οποία θέλει συνεχώς να ικανοποιήσει και GLkVBk2, η στιγμιαία καταναλισκόμενη
ισχύς. Η εκάστοτε άεργος ζήτηση καθώς και η χωρητική αγωγιμότητα του φορτίου
είναι εξαρτημένες μεταβλητές της ενεργού ζήτησης και της ωμικής αγωγιμότητας
αντίστοιχα, που δίνονται μέσω του συντελεστή ισχύος του φορτίου, όπως φαίνεται
από τις παρακάτω σχέσεις:
BLk = α GLk
QDk = α PDk

(3.5)
(3.6)

όπου α = tanφk. Επομένως δεν απαιτείται επιπλέον σχέση για την δυναμική τους
συμπεριφορά.
3.1.3 Υβριδικό Σύστημα
Από την ανωτέρω ανάλυση και το γεγονός ότι στην χρονική προσομοιωση
χρησιμοποιούμε διακριτό μοντέλο ΣΑΤΥΦ και συνεχές μοντέλο δυναμικών φορτίων
γίνεται αμέσως εμφανές ότι το σύστημα μας είναι υβριδικό σύστημα, όπως αυτό έχει
ήδη οριστεί στην ενότητα 1.3.
Η ανάλυση του επομένως στηρίζεται στις διακριτές μεταβλητές κατάστασης του
συστήματος που είναι οι λόγοι όλων των ΣΑΤΥΦ και δίνονται από το διάνυσμα r:
r = ⎣⎡ r1 L rm ⎦⎤

T

(3.7)

και στις συνεχείς μεταβλητές, διάνυσμα G, που περιλαμβάνει τις ωμικές
αγωγιμότητες όλων των φορτίων:
G = [GL1 L GLm ]

T

(3.8)

Τέλος υπάρχουν και οι παράμετροι του συστήματος που είναι η τάση αναφοράς
των ΣΑΤΥΦ και η ενεργός ζήτηση των φορτίων:
PD = [ PD1 L PDm ]

T

Vref = ⎡⎣Vref1

L Vrefm ⎤⎦

(3.9)
T

(3.10)

Οι δείκτες που αφορούν το πληθος των στοιχείων θα εξηγηθούν στην συνέχεια
(παράγραφος 3.2.5).

3.2 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Στην ενότητα αυτή δίνονται τα κυκλωματικά μοντέλα των δομικών στοιχείων
(πηγές τάσης, γραμμές μεταφοράς, ΣΑΤΥΦ, και φορτία) του γενικού συστήματος
καθώς και ο τρόπος παράστασης των διαφόρων μεταβλητών.
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3.2.1 Γεννήτριες
Οι γεννήτριες θεωρούνται πηγές τάσης σταθερού μέτρου και φάσης πίσω από μια
σύγχρονη αντίδραση χωρίς ωμικές απώλειες:
E%i = Ei ∠θi , i=1,..
Z si = jX si , i=1,..

(3.11)
(3.12)

Στην σύγχρονη αντίδραση θεωρούμε ότι περιλαμβάνονται και οι απώλειες
σκεδάσεως του εκάστοτε Μ/Σ ανυψώσεως.
3.2.2 Γραμμές Μεταφοράς
Θεωρούμε ότι κάθε γραμμή μεταφοράς που ενώνει δύο ζυγούς μεταξύ τους
παριστάνεται από το ισοδύναμο ονομαστικό κύκλωμα Π της γραμμής, σύμφωνα με
το οποίο έχει σύνθετη αντίσταση σειράς αποτελούμενη από ωμικό και επαγωγικό
μέρος και συνολική εγκάρσια σύνθετη αγωγιμότητα η οποία μοιράζεται ισόποσα στα
δυο άκρα της γραμμής όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.2.
Zlnij

Ylnij

Ylnij

2

2
Σχήμα 3. 2: Ονομαστικό Π των γραμμών

Όπου οι δείκτες i, j αφορούν τους αντίστοιχους ζυγούς που ενώνει η γραμμή
μεταφοράς, ενώ τα στοιχεία της είναι:
Zlnij = Rlnij + jX lnij

(3.13)

Ylnij = Glnij + jBlnij

(3.14)

3.2.3 Μετασχηματιστές
Δομικά οι μετασχηματιστές εξοπλισμένοι με ΣΑΤΥΦ, όπως περιγράφτηκε στην
ενότητα 3.1.1, περιλαμβάνουν έναν ιδανικό Μ/Σ με λόγο rk :1 , ο οποίος μεταβάλλεται
με βάση την εξίσωση διαφορών (3.2), και μια σύνθετη αντίσταση στο δευτερεύον του
Ztk. Το ισοδύναμο κύκλωμα του είναι αυτό του Σχήματος 3.1, όπου VAk, VBk η τάση
πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αντίστοιχα, ενώ η σύνθετη αντίσταση Ztk
περιλαμβάνει τις ωμικές απώλειες (οι οποίες σε πρακτικές εφαρμογές και για μεγάλες
ισχείς, αγνοούνται) και την αντίδραση σκεδάσεως, ενώ η αντίδραση μαγνήτισης
αμελείται. Δηλαδή:
Ztk = Rtk + jX tk ≅ jX tk

(3.15)
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Η αντίσταση Rtk εισάγεται για την περίπτωση που στου μοντέλο του
Μετασχηματιστή ενσωματώνεται και το ακτινικό δίκτυο διανομής (feeder).
3.2.4 Φορτία
Όπως προαναφέρθηκε τα φορτία, θεωρούνται γραμμικά με σταθερό συντελεστή
ισχύος τα οποία μπορούν να παρασταθούν με την βοήθεια σύνθετων αγωγιμοτήτων:
YLk = GLk + jBLk

(3.16)

όπου η σχέση μεταξύ των GLk και BLk είναι:
BLk = GLk tan ϕk

(3.17)

ϕk = cos −1 ( ΣΙ k )

(3.18)

Η γωνία φk λαμβάνεται θετική για χωρητικό φορτίο και αρνητική για επαγωγικό,
ενώ οι τιμές των ωμικών αγωγιμοτήτων μεταβάλλονται με βάση την διαφορική
εξίσωση (3.4)
3.2.5 Δίκτυο Μεταφοράς
Θεωρούμε ότι το Δίκτυο Μεταφοράς αποτελείται γενικά από n ζυγούς. Από
αυτούς:
• m είναι ζυγοί φορτίου, στους οποίους συνδέονται τα φορτία μέσω των
αντίστοιχων ΣΑΤΥΦ
• l είναι ζυγοί πηγών τάσης, στους οποίους συνδέονται οι πηγές τάσης, ενώ οι
σύγχρονες αντιδράσεις θεωρούμε ότι συμπεριλαμβάνονται στο παθητικό
δίκτυο.
• n-l-m ενδιάμεσοι ζυγοί μηδενικού PQ, στους οποίους δεν συνδέονται ούτε
φορτία, ούτε πηγές τάσεις.
Ποιοτικά αυτό φαίνεται στο Σχήμα 3.3.

n ζυγοί συνολικά

PAk , QAk
E%i

Z si

l ζυγοί πηγών τάσης

rk :1

m ζυγοί φορτίου

VAk / rk

VBk
Z tk

YLk

γενικό παθητικό δίκτυο

Σχήμα 3. 3: Γενικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας
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Η αρίθμηση των δεικτών είναι:
k = 1, 2,..., m
i = m + 1, m + 2,K, n − l
i = n − l + 1, n − l + 2,..., n

Φορτία:
Ενδιάμεσοι ζυγοί
Πηγές Τάσεις

(3.19)
(3.20)
(3.21)

ενώ ισχύει επίσης:
m+l ≤ n

(3.22)

3.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
3.3.1 Πίνακες αγωγιμοτήτων
Για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την μέθοδο των κόμβων στο γενικευμένο
σύστημα θα πρέπει να εξαλείψουμε τους ιδανικούς Μ/Σ των ΣΑΤΥΦ. Αυτό γίνεται
με μεταφορά όλων των στοιχείων που υπάρχουν στα δευτερεύοντα των Μ/Σ, στα
πρωτεύοντα ως εξής: Θεωρούμε την συνολική σύνθετη αντίσταση που βλέπει το
ΣΑΤΥΦ στα άκρα του ιδανικού Μ/Σ, όπως αυτός φαίνεται στο Σχήμα 3.3, ίση με ZBk,
η οποία βάση των σχέσεων (3.15) και (3.16) ισούται με:
Z Bk = Z tk +

1
GLk + jBLk

(3.23)

Η αντίσταση αυτή μεταφέρεται στο πρωτεύον του εκάστοτε μετασχηματιστή
συναρτήσει του λόγου rk ως εξής:
Z Ak = rk2 Z Bk

(3.24)

Στη συνέχεια ορίζουμε τον διαγώνιο πίνακα YD που αφορά τους m ζυγούς φορτίου
και ο οποίος περιλαμβάνει τους αντίστροφους των αντιστάσεων που ορίστηκαν στην
σχέση (3.24) και εξαρτάται τόσο από τα ΣΑΤΥΦ όσο και από τα φορτία. Δηλαδή:

⎡ 1 ⎤
YD (rk , YLk ) = diag ⎢
⎥
⎣ Z Ak ⎦ ( m×m )

(3.25)

Αγνοώντας τα φορτία μπορούμε να υπολογίσουμε τον πίνακα αγωγιμοτήτων, Yn,
του δικτύου με βάση τον τύπο:
Yn = ⎡⎣ yij ⎤⎦
( n× n )

(3.26)

Για τα μη διαγώνια στοιχεία του πίνακα Yn ισχύει:
yij = −

1

Zlnij

−

1
= y ji , i ≠ j , i, j :1,..., n
Z si

(3.27)
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όπου οι όροι 1/Zlnij είναι μη μηδενικοί μόνο όταν υπάρχει ζεύξη μεταξύ των ζυγών i
και j, ενώ ό όρος 1/Zsi είναι μη μηδενικός μόνο όταν ένας από τους δυο ζυγούς αυτούς
είναι ζυγός παραγωγής.
Τα διαγώνια στοιχεία του πίνακα ισούνται με το άθροισμα όλων των
αγωγιμοτήτων που προσπίπτουν πάνω στον αντίστοιχο ζυγό, επομένως:
n ⎛
Ylnij
1
1 ⎞ 1
⎟+
yii = ∑ ⎜
, i = 1,..., n
+
+
⎟
Z
Z
Z
2
j =1 ⎜
sj ⎠
si
lnij
j ≠i ⎝

(3.28)

όπου οι όροι 1/Zlnij+Ylnij/2 είναι μηδενικοί όταν δεν υπάρχει ζεύξη μεταξύ των ζυγών i
και j, ενώ οι όροι 1/Zsi, 1/Zsj είναι μη μηδενικοί μόνο όταν οι αντίστοιχοι ζυγοί i, j
είναι ζυγοί παραγωγής.
Με βάση την διαίρεση των ζυγών σε κατηγορίες, όπως αυτές ορίστηκαν στην
παράγραφο 3.2.5, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο πίνακας δικτύου Yn αποτελείται
από τους εξής υποπίνακες:
⎡ YLL
Yn = ⎢⎢ YNL
⎢⎣ YEL

YLN
YNN
YEN

YLE ⎤
YNE ⎥⎥
YEE ⎥⎦

(3.29)

όπου οι διάφοροι υποπίνακες ορίζονται με την βοήθεια των στοιχείων της σχέσης
(3.26) ως εξής:

YNN

⎡ y11
⎢
YLL = ⎢ M
⎢⎣ ym1
⎡ y( m+1)( m+1) L
⎢
M
O
=⎢
⎢y
L
⎣ ( n−l )( m+1)

L y1m ⎤
⎥
O
M ⎥
L ymm ⎥⎦ m×m

(3.30)

y( m+1)( n−l ) ⎤
⎥
M
⎥
y( n−l )( n−l ) ⎥
⎦ ( n −l −m )×( n−l −m)

(3.31)

⎡ y( n −l +1)( n−l +1) L y( n−l +1) n ⎤
⎢
⎥
YEE = ⎢
M
O
M
⎥
⎢ y
L
ynn ⎥
n ( n −l +1)
⎣
⎦ l×l
⎡ y1( m+1) L y1( n−l ) ⎤
⎢
⎥
T
YLN = YNL = ⎢ M
O
M ⎥
⎢y
L ym ( n − l ) ⎥
⎣ m ( m+1)
⎦ m×( n−l −m )
⎡ y1( n−l +1) L y1n ⎤
⎢
⎥
T
=⎢
YLE = YEL
M
O M ⎥
⎢y
L ymn ⎥
⎣ m ( n−l +1)
⎦ m×l

(3.32)

(3.33)

(3.34)
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T
YNE = YEN

⎡ y( m+1)( n−l +1) L y( m+1) n ⎤
⎢
⎥
M
O
M ⎥
=⎢
⎢y
L y( n−l ) n ⎥
⎣ ( n−l )( n−l +1)
⎦ ( n −l −m)×l

(3.35)

Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι στην κατασκευή του πίνακα YLLτης σχέσης (3.30) δεν
περιλαμβάνονται οι αγωγιμότητες των φορτίων του πίνακα YD της σχέσης (3.25).
Από τις σχέσεις (3.26) έως (3.35) και με την βοήθεια της (3.25), μπορούμε να
υπολογίσουμε
τον
πλήρη
πίνακα
αγωγιμοτήτων
του
συστήματος
συμπεριλαμβανομένου και των φορτίων, βάση του τύπου:
⎡ YLL + YD (rk , YLk ) YLN
Y = ⎢⎢
YNL
YNN
⎢⎣
YEL
YEN

YLE ⎤
YNE ⎥⎥
YEE ⎥⎦

(3.36)

Ο λόγος που έγινε όλη αυτή η διαδικασία είναι το γεγονός ότι ο πίνακας δικτύου
Yn (και κατ’ επέκταση οι υποπίνακες του), παραμένει σταθερός με την πάροδο του
χρόνου, εν αντιθέσει με τον πίνακα YD, ο οποίος εξαρτάται από την δυναμική φύση
των ΣΑΤΥΦ και των φορτίων και ως εκ τούτου επιβάλλεται ο υπολογισμός του κάθε
φορά που αυτά αλλάζουν. Επομένως αντί να υπολογίζουμε σε κάθε αλλαγή είτε των
ΣΑΤΥΦ είτε των φορτίων τον πίνακα αγωγιμοτήτων Υ, υπολογίζουμε μόνο μια φορά
τον πίνακα δικτύου Yn και σε κάθε μεταβολή των στοιχείων του YD τον προσθέτουμε
στον πίνακα αγωγιμοτήτων Υ με βάση την σχέση (3.36), εξοικονομώντας
υπολογιστικό χρόνο και χώρο.
3.3.2 Ελάττωση Δικτύου

Αφού υπολογίσαμε τον πίνακα αγωγιμοτήτων του συστήματος στην (3.36)
μπορούμε να εφαρμόσουμε την μέθοδο των κόμβων, αφού θεωρήσουμε τα παρακάτω
n × 1 διανύσματα:
T
I% = ⎡⎣ I% L I%n ⎤⎦
1× n

(3.37)

τις εγχύσεις δηλαδή ρευμάτων στους ζυγούς και:

% = ⎡V
%T
V
⎣ A

%T
V
N

% T ⎤T
E
⎦

1× n

(3.38)

τις αντίστοιχες τάσεις, όπου:

% = ⎡V% L V% ⎤T = ⎡V% L V% ⎤T
V
A
m⎦
Am ⎦
⎣ 1
⎣ A1

(3.39)

m ×1 διάνυσμα των τάσεων των πρωτευόντων των φορτίων (τάσεις δικτύου των
φορτίων),

% = ⎡V%
% ⎤T
V
V
L
N
m
+
1
n −l ⎦
⎣

(3.40)
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(n − l − m) ×1 διάνυσμα τάσεων των ενδιάμεσων ζυγών και τέλος

% = ⎡ E%
% ⎤T
E
E
L
n
−
l
+
1
n⎦
⎣

(3.41)

l × 1 διάνυσμα τάσεων των πηγών.
Είναι γνωστό ότι η απλή μέθοδος των κόμβων έχει την συνεκτική μορφή [2,10]:

%
I% = Y ⋅ V

(3.42)

Εφόσον έχουμε συμπεριλάβει τα φορτία μέσα στον πίνακα αγωγιμοτήτων, οι
εγχύσεις ρευμάτων στους ζυγούς είναι μηδέν, με εξαίρεση μόνο τα τελευταία n − l
στοιχεία του διανύσματος Ι% που αντιστοιχούν σε ζυγούς με πηγή τάσης. Δηλαδή:
T
I% E = ⎡⎣ I%n −l +1 L I%n ⎤⎦
1×l

(3.43)

Με χρήση της (3.43) η (3.42) δίνει:
⎡0⎤
%
⎢ I% ⎥ = Y ⋅ V
⎣ E⎦

(3.44)

Με εισαγωγή στην (3.44) της (3.36) έχουμε:
⎡ YLL + YD (rk , YLk ) YLN
⎢
YNL
YNN
⎢
⎢⎣
YEL
YEN

% ⎤
YLE ⎤ ⎡ V
A
⎢% ⎥ ⎡0⎤
⎥
YNE ⎥ ⋅ ⎢ VN ⎥ = ⎢ % ⎥
% ⎥ ⎣I E ⎦
YEE ⎥⎦ ⎢⎣ E
⎦

(3.45)

% και V
% , για δεδομένες
Η (3.45) ορίζει συνολικά n εξισώσεις, n − l αγνώστων V
A
N
% θεωρούνται γνωστές και σταθερές. Αυτό μας δίνει την
τιμές rk και YLk, εφόσον οι E
δυνατότητα να απαλοίψουμε από την (3.45) τις τελευταίες l εξισώσεις και με
αναδιάταξη των όρων να πάρουμε:
⎡ YLL + YD
⎢ Y
NL
⎣

% ⎤ ⎡ YLE ⎤
YLN ⎤ ⎡ V
A
%
⋅
⎢% ⎥+⎢
⎥ ⋅E = 0
YNN ⎥⎦ ⎣ V
Y
⎣ NE ⎦
N⎦

(3.46)

Επειδή ο δεύτερος όρος της εξίσωσης (3.46) είναι σταθερός και παριστάνει
ρεύματα, ορίζουμε το διάνυσμα I% e :
T
T
⎡Y ⎤ %
I% e = ⎢ LE ⎥ ⋅ E
= ⎡⎣ I%1e L I%ne−l ⎤⎦ = ⎡⎣ I1e ∠ε1 L I ne−l ∠ε n −l ⎤⎦
⎣ YNE ⎦

(3.47)

Και επομένως η (3.45) παίρνει την μορφή:

52

% ⎤
⎡V
YR ⋅ ⎢ A ⎥ = −I% e
%
⎣ VN ⎦
⎡ Y + YD YLN ⎤
YR = ⎢ LL
YNN ⎥⎦
⎣ YNL

(3.48)
(3.49)

Από την (3.48) μπορούν να υπολογιστούν οι τάσεις (μέτρο και φάση) των ζυγών
του δικτύου, είτε με υπολογισμό του αντιστρόφου του πίνακα YR της σχέσης (3.49)
είτε, πιο αποδοτικά, με κατευθείαν επίλυση του συστήματος (3.48) με τριγωνική
παραγοντοποίηση.
Επειδή όμως στη δυναμική συμπεριφορά ΣΑΤΥΦ και φορτίων συμμετέχει η
ελεγχόμενη από τα ΣΑΤΥΦ τάση του δευτερεύοντος των Μ/Σ, επιβάλλεται η
εισαγωγή ενός ενιαίου τρόπου υπολογισμού τους, όπως έγινε προηγουμένως για τις
% το διάνυσμα m × 1 που περιέχει τις τάσεις μετά
τάσεις του δικτύου. Ονομάζοντας V
B
την σύνθετη αντίσταση του δευτερεύοντος των ΣΑΤΥΦ (τάσεις φορτίου), έχουμε:
% = ⎡V% L V% ⎤T
V
B
Bm ⎦
⎣ B1

(3.50)

Παρατηρώντας τα Σχήματα (3.1) και (3.3) βλέπουμε ότι η σχέση που συνδέει τις
τάσεις των (3.39) και (3.50) είναι εκείνη του διαιρέτη τάσης που σχηματίζεται μεταξύ
της αντίστασης του ΣΑΤΥΦ και του εκάστοτε φορτίου. Δηλαδή:
V% 1 1
, k = 1, K , m
V%Bk = Ak
rk Z Bk YLk

(3.51)

όπου YLk, ZBk ορίζονται στις σχέσεις (3.13) και (3.19) αντίστοιχα. Εισάγοντας τον
διαγώνιο πίνακα RB:
⎡1 1 ⎤
R B (rk , YLk ) = diag ⎢
⎥
⎣ rk Z Bk YLk ⎦ ( m×m )

(3.52)

μπορούμε να γράψουμε την (3.51) σε μητρική μορφή χρησιμοποιώντας τις (3.39) και
(3.50) ως εξής:
% = R (r , Y ) ⋅ V
%
V
B
B k
Lk
A

(3.53)

Όλες οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν στην παρούσα παράγραφο, χρησιμοποιούνται
για την χρονική προσομοίωση των υβριδικών συστημάτων, όπου κάθε χρονική
στιγμή τόσο η τιμή των αγωγιμοτήτων των δυναμικών φορτίων όσο και ο λόγος τον
ΣΑΤΥΦ, είναι γνωστά και δίνονται από την δυναμική τους συμπεριφορά που έχει
ήδη αναπτυχθεί στην ενότητα 3.1
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3.3.3 Ροή Φορτίου
Αν και ο τρόπος ανάλυσης του συστήματος με τους πίνακες είναι πολύ απλός και
αποδοτικός, εντούτοις για την εφαρμογή του σε προσομοίωση συστημάτων
απαιτείται η αρχικοποίηση του συστήματος. Αυτό γίνεται με ανάλυση του
συστήματος αρχικά μέσω των εξισώσεων της ροής φορτίου, οι οποίες για το γενικό
σύστημα εξάγονται στην παρούσα παράγραφο.
Θεωρώντας τον k-οστό ζυγό φορτίου, η ροή ενεργού και αέργου ισχύος φαίνεται
στο Σχήμα 3.4 όπου τα φορτία και το ΣΑΤΥΦ έχουν αντικατασταθεί από την
συνολική ισχύ που απορροφούν.
V%Ak

PAk , QAk

Σχήμα 3. 4: Ενεργός και άεργος ισχύς σε ένα ζυγό φορτίου.

Η μιγαδική ισχύς που απορροφάται στον k -οστό ζυγό φορτίου είναι:
*
S% Ak = V%Ak I%Ak
, k = 1, K, m

(3.54)

απ’ όπου λύνοντας ως προς I%Ak έχουμε:
P − jQ
I%Ak = Ak * Ak , k = 1,K , m
V%Ak

(3.55)

Κάνοντας χρήση των (3.55) και (3.43), οι εγχύσεις ρευμάτων της (3.37) δίνονται
πλέον από την εξίσωση κόμβων:
⎡ PA1 − jQA1 ⎤
⎢−
⎥
V%A*1
⎢
⎥
⎢
⎥
M
⎢
⎥
⎢
⎥
I% = ⎢ PAm − jQAm ⎥
⎢−
⎥
*
V%Am
⎢
⎥
⎢
⎥
0
⎢
⎥
⎢
⎥
%I
⎢⎣
⎥⎦
E
n×1

(3.56)

όπου το πρόσημο (-) χρησιμοποιήθηκε εφόσον πρόκειται για φορτία.
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Χρησιμοποιώντας τον πίνακα αγωγιμοτήτων Yn της (3.29), εφόσον τα φορτία τα
έχουμε λάβει υπόψη μας στις εγχύσεις ρεύματος, την (3.56) και την (3.45) η μέθοδος
των κόμβων δίνει:
⎡ PA1 − jQA1 ⎤
⎢−
⎥
V%A*1
⎢
⎥
⎢
⎥
M
⎢
⎥
⎢
⎥ ⎡ YLL
⎢ PAm − jQAm ⎥ = ⎢ YNL
⎢−
⎥ ⎢
%*
V
Am
⎢
⎥ ⎢⎣ YEL
⎢
⎥
0
⎢
⎥
⎢
⎥
%I
⎢⎣
⎥⎦
E

YLN
YNN
YEN

% ⎤
YLE ⎤ ⎡ V
A
⎢
⎥
⎥
%
YNE ⎥ ⋅ ⎢ VN ⎥
% ⎥
YEE ⎥⎦ ⎢⎣ E
⎦

(3.57)

Κρατώντας μόνο τις n − l πρώτες εξισώσεις που ορίζονται στην (3.57) όπως έγινε
% είναι σταθερό και γνωστό, καταλήγουμε
και στην ενότητα 3.3, αφού το διάνυσμα E
στο εξής αποτέλεσμα:
⎡ PA1 − jQA1 ⎤
⎢−
⎥
V%A*1
⎢
⎥
M
⎢
⎥ ⎡ YLL
⎢
⎥=⎢
−
P
jQ
Am
Am
⎢−
⎥ ⎣ YNL
*
%
⎢
⎥
VAm
⎢
⎥
0
⎣
⎦

% ⎤
YLN ⎤ ⎡ V
A
⋅
⎢ % ⎥ + I% e
⎥
YNN ⎦ ⎣ VN ⎦

(3.58)

όπου το I% e έχει οριστεί στην σχέση (3.47), ενώ τα στοιχεία του σύνθετου πίνακα
αγωγιμοτήτων μπορούν να γραφούν ως εξής:
⎡ YLL
⎢Y
⎣ NL

⎡ g11 + jb11
g1( n −l ) + jb1( n −l ) ⎤
L
YLN ⎤ ⎢
⎥
=⎢
M
O
M
⎥
⎥
YNN ⎦
⎢ g ( n −l )1 + jb( n −l )1 L g ( n −l )( n −l ) + jb( n −l )( n −l ) ⎥
⎣
⎦

(3.59)

Η σχέση (3.58) ορίζει n − l μιγαδικές εξισώσεις, με αγνώστους τα n − l μιγαδικά
% και V
% . Αναλύοντας τα στοιχεία αυτών των πινάκων σε
στοιχεία των V
A
N
πραγματικά και φανταστικά μέρη, παίρνουμε:
V%i = Vi ∠θ i = Vi (cos θ i + j sin θ j ), i = 1, K , n − l

(3.60)

Εισαγωγή των (3.59), (3.60) στην (3.58) και χωρισμός των πραγματικών και
φανταστικών μερών τους, δίνει συνολικά 2(n − l ) πραγματικές εξισώσεις ως προς τα
μέτρα και τις φάσεις των τάσεων της (3.58):
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n −l

PAk + ∑ VkVi [ g ki cos(ϑi − ϑk ) − bki sin(ϑi − ϑk ) ] + Vk I ke cos(ε k − ϑk ) = 0
i =1

(3.61)

k = 1,K, m
n −l

QAk − ∑ VkVi [bki cos(ϑi − ϑk ) + g ki sin(ϑi − ϑk )] + Vk I ke sin(ε k − ϑk ) = 0
i =1

(3.62)

k = 1,K, m
n −l

∑V [ g
i =1

i

ki

cos ϑi − bki sin(ϑi )] + I ke cos(ε k ) = 0, k = m + 1, K, n − l

(3.63)

cos ϑi − g ki sin ϑi ] + I ke sin ε k = 0, k = m + 1,K , n − l

(3.64)

n −l

∑V [b
i =1

i

ki

Οι τελευταίες αυτές 2(n − l ) εξισώσεις (3.61 έως 3.64) αποτελούν τις εξισώσεις
ροής φορτίου του συστήματος σε πραγματική μορφή.

3.4 ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
Στην ενότητα αυτή παρατίθεται το μοντέλο που αναπτύχθηκε για την
προσομοίωση του γενικού υβριδικού συστήματος καθώς και ένα διάγραμμα ροής του
προγράμματος. Ο κώδικας της MATLAB όπως αυτός αναπτύχθηκε για την εκπόνηση
της παρούσας διπλωματικής εργασίας βρίσκεται σε παράρτημα, στο τέλος της.
Γενικά μπορούμε να πούμε ότι ο κώδικας αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη. Ένα
μέρος που αφορά τον προσδιορισμό του συστήματος και των παραμέτρων του, ένα
δεύτερο που αφορά την αρχικοποίηση, ένα τρίτο στο οποίο εισάγεται η διαταραχή
στο σύστημα και ένα τελευταίο, στο οποίο γίνεται η χρονική προσομοίωση. Στην
συνέχεια αναλύεται κάθε μέρος εκτενέστερα.
3.4.1 Προσδιορισμός Συστήματος και παράμετροι του

Σε πρώτη φάση χωρίζονται οι ζυγοί του συστήματος ανάλογα με το είδος τους
(φορτίου, πηγών τάσης, ενδιάμεσοι ζυγοί) και αριθμούνται με βάση την σειρά που
δίνεται στην παράγραφο 3.2.5 (σχέσεις (3.19) έως (3.21)).
Στην συνέχεια ορίζονται τα δεδομένα του συστήματος και αποδίδονται στις
αντίστοιχες μεταβλητές. Αυτά αφορούν αντιστάσεις γραμμών, τάσεις των πηγών
(μέτρο και φάση) και γενικά όλα τα μεγέθη που έχουν οριστεί στις ενότητες 3.1 και
3.2.
Εδώ θα πρέπει να τονιστεί αν και το μέτρο της τάσης των πηγών είναι γνωστό εκ
των προτέρων, δεν ισχύει κάτι ανάλογο για τις φάσεις τους, με εξαίρεση μιας πηγής
που λαμβάνεται σαν αναφορά με φάση ίση με 0o. Οι φάσεις των υπολοίπων τάσεων
προϋποθέτουν την επίλυση των εξισώσεων του συστήματος σε συνθήκες ισορροπίας
στην μόνιμη κατάσταση λειτουργίας μέσω π.χ. ενός προγράμματος ροών φορτίου.
Στην παρούσα διπλωματική δεν ασχολούμαστε με αυτό το μέρος του προβλήματος
και θεωρούμε γνωστά όλα τα μεγέθη των τάσεων των πηγών εκ των προτέρων.
Αφού προσδιοριστούν όλα τα αριθμητικά δεδομένα του συστήματος, το
πρόγραμμα προχωράει στον υπολογισμό των σταθερών πινάκων που παραμένουν
αναλλοίωτοι σε όλη την διάρκεια της προσομοίωσης. Οι πίνακες αυτοί ορίζονται από
τις σχέσεις (3.30) έως (3.35) καθώς και από την σχέση (3.47).
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3.4.2 Αρχικοποίηση Συστήματος

Για την αρχικοποίηση του συστήματος γίνονται οι εξής παραδοχές:
1. Θεωρούμε ότι έχουμε μια αρχική εκτίμηση της ζήτησης PDkο, την οποία
ικανοποιούν τα φορτία, δηλαδή: PDkο =GLkVBk2 και
2. Τα ΣΑΤΥΦ έχουν φέρει τις ελεγχόμενες τάσεις εντός της νεκρής ζώνης και
μάλιστα σε τιμή ίση ακριβώς με το κάτω ορίο της νεκρής ζώνης: VBk=Vrefk-d/2.
Δηλαδή το σύστημα κατά την εκκίνηση της προσομοίωσης βρίσκεται σε
κατάσταση ισορροπίας.
Οι αρχικές τιμές των αγωγιμοτήτων των φορτίων μπορούν να εξαχθούν πολύ
εύκολα από την αντίστοιχη εξίσωση ισορροπίας, η οποία δίνει:
GLk = PDk o / (Vrefk − d / 2 )

2

(3.65)

Με βάση τις σχέσεις (3.65), (3.4), (3.5), (3.15), το Σχήμα 3.3 και τις
προαναφερθείσες παραδοχές, η καταναλισκόμενη ισχύς από τα φορτία, όπως αυτή
φαίνεται από τους αντίστοιχους ζυγούς, είναι:
2
PAk = GLk (Vrefk − d / 2 ) + GLk
(1 + tan 2 ϕk ) (Vrefk − d / 2 ) Rtk

(3.66)

2
QAk = GLk (Vrefk − d / 2 ) tan ϕ k + GLk
(1 + tan 2 ϕ k ) (Vrefk − d / 2 ) X tk

(3.67)

2

2

2

2

Αντικαθιστώντας τις σχέσεις (3.66) και (3.67) στις (3.61) έως (3.64),
υπολογίζονται μονοσήμαντα όλες οι τάσεις του δικτύου μέσω τις επίλυσης των
εξισώσεων ροών φορτίου. Με βάση αυτές τις τιμές των τάσεων δικτύου, υπολογίζεται
ο λόγος μετασχηματισμού των ΣΑΤΥΦ από το μέτρο τις σχέσης (3.51):
rk =

VAk
(V − d / 2 )
k
ref

( Rtk GLk − X tk GLk tan ϕk + 1) + ( Rtk GLk tan φk + X tk GLk )
2

2

(3.68)

Η σχέση (3.68) δίνει τις ακριβείς τιμές των λόγων μετασχηματισμού, ώστε η
ρυθμιζόμενη τάση να είναι ίση με το κάτω όριο της νεκρής ζώνης. Επειδή όμως τα
ΣΑΤΥΦ είναι διακριτοί μηχανισμοί με συγκεκριμένο βήμα και νεκρή ζώνη, οι
προκύπτουσες τιμές των λόγων στρογγυλοποιούνται στις κοντινότερες πραγματικές
τιμές. Επειδή η στρογγυλοποίηση αυτή επηρεάζει όλο το σύστημα, βγάζοντας το από
την κατάσταση ισορροπίας, γίνονται οι εξής αναπροσαρμογές:
1. Η τιμή κάθε αγωγιμότητας θεωρείται σταθερή και ίση με την τιμή GLk που
έχει υπολογιστεί αρχικά μέσω της σχέσης (3.65).
2. Ο λόγος των ΣΑΤΥΦ είναι σταθερός και ίσος με την στρογγυλοποιημένη τιμή
που υπολογίζεται.
Με αυτές τις αλλαγές επιλύεται μονοσήμαντα το σύστημα που ορίζεται από τις
εξισώσεις (3.48) και (3.53), με αγνώστους μόνο τις τάσεις των ενδιάμεσων ζυγών και
των ζυγών φορτίου (τάσεις πρωτεύοντος και δευτερεύοντος των Μ/Σ). Με το πέρας
της επίλυσης, ελέγχεται αν όντως οι ελεγχόμενες τάσεις είναι μέσα στις αντίστοιχες
νεκρές ζώνες και η ζήτηση του συστήματος τίθεται ίση με PDk=GLkVBk2, k=1,…,m,
όπου VBk είναι οι τάσεις δευτερεύοντος που υπολογίστηκαν προηγουμένως και GLk οι
αρχικές αγωγιμότητες (3.65).
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Εναλλακτικά, αντί της επίλυσης με τις εξισώσεις ροής φορτίου, για την αρχικοποίηση
του συστήματος μπορεί να εφαρμοστεί επαναληπτική μέθοδος (π.χ. Newton Rapshon) που στηρίζεται στην ανάλυση του συστήματος μέσω των πινάκων
αγωγιμοτήτων της παραγράφου 3.3.2. Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής
θεωρείται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι δύο αρχικές προϋποθέσεις που αφορούν
την ζήτηση των φορτίων και τη ρυθμιζόμενη από τα ΣΑΤΥΦ τάση και ως εκ τούτου
ισχύει και η σχέση (3.65). Το σύστημα εξισώσεων που επιλύεται είναι αυτό των
σχέσεων (3.48) και (3.53), και η επίλυση γίνεται με χρήση π.χ. της υπορουτίνας
“fsolve” του MATLAB, η οποία επιστρέφει τις ακριβείς τιμές των λόγων των
ΣΑΤΥΦ. Στην συνέχεια η διαδικασία που ακολουθείται είναι ταυτόσημη με αυτήν
που διαδέχεται την επίλυση με την μέθοδο των εξισώσεων ροών φορτίου και αφορά
την στρογγυλοποίηση του λόγου των ΣΑΤΥΦ, τον εκ νέου υπολογισμό των τάσεων
και την αναπροσαρμογή της ζήτησης.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι όταν επιλέγεται η επαναληπτική μέθοδος,
απαιτούνται κάποιες αρχικές τιμές των λόγων των ΣΑΤΥΦ, οι οποίες επιλέγονται
ίσες με την μονάδα, ώστε να βρούμε τις λύσεις που αντιστοιχούν στις συνθήκες
κανονικής λειτουργίας.
3.4.3 Διαταραχή

Για την μελέτη της συμπεριφοράς του συστήματος εισάγεται σε κάποια
προαποφασισμένη χρονική στιγμή μια διαταραχή στο σύστημα. Η διαταραχή που
εισάγεται είναι η βηματική αύξηση της ζήτησης ενός ή περισσοτέρων φορτίων κατά
ένα επιθυμητό ποσοστό, γεγονός που ενεργοποιεί την δυναμική συμπεριφορά των
φορτίων που περιγράφονται από την διαφορική εξίσωση (3.4) και επηρεάζει τόσο τις
αγωγιμότητες όσο και τις τάσεις, μεταβολή των οποίων μπορεί να ενεργοποιήσει τα
ΣΑΤΥΦ, που λειτουργούν με βάση την σχέση (3.2). Η διαταραχή αυτή που
προσομοιώνει σύνδεση περεταίρω εξοπλισμού και συσκευών στους αντίστοιχους
ζυγούς φορτίου (Υποσταθμοί Διανομής) είναι ρεαλιστική και δίνει την δυνατότητα
μελέτης της απόκρισης του δικτύου σε διάφορα ποσοστά αύξησης της ζήτησης, από
τα οποία άλλα μπορεί να οδηγήσουν σε νέες συνθήκες ισορροπίας και άλλα σε
κατάρρευση τάσης.
3.4.4 Χρονική προσομοίωση

Το κυριότερο κομμάτι του μοντέλου αφορά την χρονική προσομοίωση. Το βασικό
του χαρακτηριστικό είναι ότι χρησιμοποιεί δύο διαφορετικά ρολόγια για την μέτρηση
του χρόνου. Ένα διακριτό, το οποίο μεταβάλλεται κάθε δευτερόλεπτο και
χρησιμοποιείται από τις σχέσεις που ελέγχουν τα ΣΑΤΥΦ και ένα συνεχές το οποίο
τρέχει σε όλο τον χρόνο προσομοίωσης και ειδικότερα σε κάθε διάστημα μεταξύ δυο
διαδοχικών στιγμών του διακριτού ρολογιού.
Επομένως ανάμεσα σε κάθε δύο διακριτές χρονικές στιγμές, από tk+ έως και tk−+1 ,
το σύστημα οδηγείται από την συνεχή δυναμική των φορτίων. Για τον λόγο αυτόν
γίνεται αριθμητική ολοκλήρωση της διαφορικής εξίσωσης που περιγράφει τα φορτία,
σχέση (3.4), και παράλληλος υπολογισμός όλων των μεγεθών του συστήματος με
χρήση της μεθόδου της παραγράφου 3.3.2. Καθόλη τη διάρκεια της αριθμητικής
ολοκλήρωσης οι τιμές των λόγων των ΣΑΤΥΦ παραμένουν σταθερές και ίσες με την
τιμή που έχουν στην αρχή της. Στο τέλος του συνεχούς αυτού διαστήματος
αποθηκεύονται όλα τα μεγέθη τα οποία εκτός από αρχικές συνθήκες στην αριθμητική
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ολοκλήρωση του επόμενου συνεχούς διαστήματος χρησιμεύουν και για τον έλεγχο
της λειτουργίας του ΣΑΤΥΦ στην επερχόμενη διακριτή χρονική στιγμή.
Έτσι στο τέλος του συνεχούς διαστήματος [tk+…tk+1-]όλα τα ΣΑΤΥΦ ελέγχουν αν
η τάση που ρυθμίζουν είναι εντός νεκρής ζώνης, οπότε παραμένουν αδρανή,
διαφορετικά ελέγχουν αν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους (δηλαδή
αν έχει παρέλθει η απαραίτητη χρονική καθυστέρηση ανάλογα με το βήμα) και
μεταβάλουν τους λόγους τους κατάλληλα. Με το τέλος αυτής της διαδικασίας
αποθηκεύονται οι νέες τιμές των λόγων των ΣΑΤΥΦ (εφόσον έχουν αλλάξει) και
γίνεται διόρθωση των τάσεων, μέσω της διαδικασίας με τους πίνακες αγωγιμοτήτων
(με τιμές αγωγιμοτήτων τις τελικές τιμές της αριθμητικής ολοκλήρωσης).
Οι τιμές που προκύπτουν από την αλλαγή των ΣΑΤΥΦ αποθηκεύονται και
ξεκινάει εκ νέου η διαδικασία με την αριθμητική ολοκλήρωση μέχρι την επόμενη
διακριτή χρονική στιγμή που αναλαμβάνει πάλι ο λογικός έλεγχος των ΣΑΤΥΦ, και
ούτω κάθε εξής έως ότου συμπληρωθεί ο προκαθορισμένος χρόνος προσομοίωσης ή
το σύστημα φτάσει σε ισορροπία.
Ποιοτικά όλη αυτή η διαδικασία με τον διακριτό και συνεχή χρόνο απεικονίζεται
στο Σχήμα 3.5, όπου ο οριζόντιος άξονας αντιστοιχεί στον χρόνο και ο κατακόρυφος
σε ένα τυπικό μέγεθος που μεταβάλλεται στο σύστημα, όπως π.χ. οι τάσεις.
V

V (tk− )
V (tk+ )

V (tk−+1 )
V (tk++1 )

tk

tk +1

t

Σχήμα 3. 5: Συνεχής και διακριτός χρόνος κατά την προσομοίωση

Οι ακαριαίες βηματικές μεταβολές κατά τις διακριτές χρονικές στιγμές που
παρατηρούνται στο σχήμα 3.5 οφείλονται σε αλλαγές των λόγων των ΣΑΤΥΦ στους
αντίστοιχους χρόνους, ενώ οι ομαλές μεταβολές μεταξύ των δυο διαδοχικών
διακριτών στιγμών στην δυναμική των φορτίων.
3.4.5 Λογικό διάγραμμα

Στο Σχήμα 3.6 φαίνεται το λογικό διάγραμμα του κώδικα που παρουσιάσθηκε στις
προηγούμενες παραγράφους:
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΤΑΘΕΡΩΝ
ΠΙΝΑΚΩΝ
ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΧΡΗΣΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΥ fsolve ΚΑΙ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
(ΦΟΡΤΙΩΝ-ΣΑΤΥΦ). t =0

t=t+1

+
AΠΟ (t -1) ΕΩΣ t ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ. ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΑΤΥΦ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ t ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ
ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΑΤΥΦ ΚΑΙ ΣΑΝ ΑΡΧΙΚΕΣ ΤΙΜΕΤΗΣ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΆΘΕ
ΣΑΤΥΦ

r = r ± Δr
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΤΑΣΕΩΝ

r=r

t < ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
ΖΗΤΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΖΗΤΗΣΗΣ
ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΙΔΙΑ ΖΗΤΗΣΗ

t < ΧΡΟΝΟΥ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σχήμα 3. 6 : Λογικό διάγραμμα κώδικα προσομοίωσης υβριδικού συστήματος
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ
Στο κεφάλαιο αυτό μελετάται η συμπεριφορά του συστήματος από την σκοπιά της
ευστάθειας τάσης. Συγκεκριμένα εξετάζεται το όριο φόρτισης του συστήματος, πέρα
από το οποίο η τάση και το σύστημα καταρρέουν, και προτείνεται ένας τρόπος
υπολογισμού του. Δίνεται επίσης και ο ποιοτικός τρόπος υπολογισμού του ορίου
αυτού στο υπολογιστικό περιβάλλον της MATLAB. Στο τέλος του κεφαλαίου
διατυπώνεται η ικανή συνθήκη ευστάθειας των ΣΑΤΥΦ, η οποία θα χρησιμοποιηθεί
στο κεφάλαιο 6 από το σύστημα εντοπισμού και προστασίας από αστάθεια τάσης.

4.1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Τα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας περιγράφονται από ένα σύνολο αλγεβρικών
εξισώσεων σε συνδυασμό με διαφορικές εξισώσεις που αφορούν συνεχείς μεταβλητές
και εξισώσεις διαφορών που αφορούν διακριτές μεταβλητές. Το σύνολο αυτών των
εξισώσεων που περιγράφουν πλήρως την συμπεριφορά τέτοιων υβριδικών
συστημάτων, αναπτύσσεται σε αυτήν την ενότητα.
Όπως έχει ήδη έχει αναπτυχθεί στο κεφάλαιο 3, το γενικό σύστημα ηλεκτρικής
ενέργειας που μελετάμε αποτελείται συνολικά από n ζυγούς ,εκ των οποίων m είναι
ζυγοί φορτίου στους οποίους συνδέονται τα δυναμικά φορτία μέσω μετασχηματιστών
εξοπλισμένων με ΣΑΤΥΦ, l είναι ζυγοί πηγών τάσης (σταθερού μέτρου και φάσης)
και n-l-m είναι ενδιάμεσοι ζυγοί στους οποίους δεν συνδέονται ούτε πηγές τάσης ούτε
φορτία (Σχήμα 3.3 και σχέσεις (3.19) έως (3.22)).
4.1.1 Δυναμική Συμπεριφορά των ΣΑΤΥΦ

Διακριτό μοντέλο

Η σύνδεση των m φορτίων στους αντίστοιχους ζυγούς, γίνεται με την χρήση Μ/Σ
εφοδιασμένων με ΣΑΤΥΦ, που λειτουργούν με βάση το ακολουθιακό μοντέλο, όπως
αυτό δόθηκε στην ενότητα 3.1.1, όπου ο χρόνος καθυστέρησης όταν τα ΣΑΤΥΦ
βρεθούν εκτός νεκρής ζώνης για πρώτη φορά είναι 20s , ενώ επόμενες κινήσεις μέχρι
την επαναφορά στην νεκρή ζώνη γίνονται με καθυστέρηση 10s . Για την περιγραφή
της δυναμικής τους συμπεριφορά χρησιμοποιείται η εξίσωση διαφορών:

t +TDk

rk

d
⎧ t
⎪rk + Δr , εάν VBk > Vref + 2 και rk < rmax
⎪
d
⎪
= ⎨rkt − Δr , εάν VBk < Vref − και rk > rmin , k = 1, K , m
2
⎪
t
⎪rk , διαφορετικά
⎪
⎩

(4.1)

Όπου τα rk θεωρούνται πλέον οι διακριτές μεταβλητές κατάστασης του
συστήματος, που περιγράφονται από το διάνυσμα:
T

r = ⎡⎣ r1 L rm ⎤⎦
m×1

(4.2)

Η συνθήκη ισορροπίας που περιγράφει το κάθε ΣΑΤΥΦ είναι:
61

Vref −

d
d
≤ VBk ≤ Vref + , k = 1, K, m
2
2

(4.3)

Συνεχές μοντέλο
Για την διευκόλυνση της ανάλυσης του συστήματος και εξαγωγής χρήσιμων
σχέσεων σε αρκετά σημεία της εργασίας θα χρησιμοποιηθεί το συνεχές μοντέλο των
ΣΑΤΥΦ, που αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.1.1. Δηλαδή θεωρούμε ότι τα ΣΑΤΥΦ
περιγράφονται δυναμικά από την σχέση:
r& = VBk − Vref , k = 1, K, m

(4.4)

VBk = Vref , k = 1, K, m

(4.5)

με συνθήκη ισορροπίας:

και διάνυσμα συνεχών μεταβλητών κατάστασης τους λόγους των μετασχηματιστών
των ΣΑΤΥΦ που δίνονται από την σχέση (4.2), με την διαφορά ότι οι λόγοι μπορούν
να πάρουν οποιαδήποτε πραγματική τιμή μεταξύ των ορίων του λόγου
μετασχηματισμού.
Η σχέση (4.4) μπορεί να πάρει την συνεκτική μορφή:
r& = f (VB )

(4.6)

Επειδή στην συνέχεια θα γραμμικοποιούμε το σύστημα μας και χρειαζόμαστε τον
Ιακωβιανό πίνακα της σχέσης (4.6) ως προς τις τάσεις, τον υπολογίζουμε εδώ, με
παραγώγιση των σχέσεων (4.4) ως προς VB:
∂ (VBk − VB0 )
= 1, k = 1, K, m
∂VBk
∂ (VBk − VB0 )
= 0, k ≠ i = 1, K, m
∂VBi

(4.7)

Από την σχέση (4.7) προκύπτει ότι ο Ιακωβιανός πίνακας fVB έχει μη μηδενικά
μόνο τα διαγώνια στοιχεία, είναι δηλαδή μοναδιαίος πίνακας διάστασης m:
fVB = I m

(4.8)

4.1.2 Δυναμικά Φορτία

Η δυναμική συμπεριφορά των φορτίων έχει ήδη περιγραφεί στην παράγραφο
3.1.2, όπου τα φορτία θεωρούνται γραμμικά, που τείνουν να αποκαταστήσουν την
ονομαστική τους ζήτηση PDk, μεταβάλλοντας την αγωγιμότητα τους με βάση την
σχέση:
TGk G& Lk = PDk − GLk ⋅ VBk2 , k = 1,K, m

(4.9)
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Ο χρόνος αποκατάστασης TGk θεωρείται πολύ μεγαλύτερος της σταθεράς χρόνου
των ΣΑΤΥΦ.
Επομένως οι συνεχείς μεταβλητές του υβριδικού συστήματος είναι οι καθαρές
αγωγιμότητες GLk, οι οποίες αποτελούν το διάνυσμα G που δίνεται από τον τύπο:
G = [GL1 L GLm ]1×m
T

(4.10)

Οι χωρητικές αγωγιμότητες BLk που περιγράφηκαν στην παράγραφο 3.2.4,
(εφόσον υπάρχουν) μπορούν να θεωρηθούν σαν εξαρτημένες μεταβλητές, οι οποίες
δίνονται συναρτήσει των συνεχών μεταβλητών κατάστασης μέσω της σχέσης (3.17)
που επαναλαμβάνεται εδώ:
BLk = GLk tan ϕk

(4.11)

όπου φk είναι η γωνία του Σ.Ι. του εκάστοτε φορτίου, ο οποίος θεωρείται σταθερός,
με αρνητική τιμή για επαγωγικό φορτίο και θετική τιμή για χωρητικό.
Η συνθήκη ισορροπίας των δυναμικών φορτίων είναι εκείνη όπου η ζήτηση σε
κάθε ζυγό φορτίου έχει γίνει ίση με την πραγματική ισχύ που καταναλώνεται,
δηλαδή:
PDk = GLk ⋅ VBk2 , k = 1,K, m

(4.12)

4.1.3 Αλγεβρικές Εξισώσεις Συστήματος

Εξισώσεις ροής φορτίου
Για την εξαγωγή των αλγεβρικών εξισώσεων του συστήματος, είναι προτιμότερο
να χρησιμοποιήσουμε την ανάλυση του μέσω των εξισώσεων ροών φορτίου, που
αναπτύχθηκαν για το γενικό σύστημα στην παράγραφο 3.3.3 και δίνονται από τις
σχέσεις (3.61) έως (3.64), που επαναλαμβάνονται εδώ:
n −l

PAk + ∑ VkVi [ g ki cos(ϑi − ϑk ) − bki sin(ϑi − ϑk ) ] + Vk I ke cos(ε k − ϑk ) = 0
i =1

(4.13)

k = 1,K, m
n −l

QAk − ∑ VkVi [bki cos(ϑi − ϑk ) + g ki sin(ϑi − ϑk )] + Vk I ke sin(ε k − ϑk ) = 0
i =1

(4.14)

k = 1,K, m
n −l

∑V [ g
i =1

i

ki

cos ϑi − bki sin(ϑi )] + I ke cos(ε k ) = 0, k = m + 1, K, n − l

(4.15)

cos ϑi − g ki sin ϑi ] + I ke sin ε k = 0, k = m + 1,K , n − l

(4.16)

n −l

∑V [b
i =1

i

ki

όπου
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⎡Y
⎡⎣ gij + jbij ⎤⎦ = ⎢ LL
⎣ YNL

YLN ⎤
YNN ⎥⎦ ( n −l )×( n −l )

(4.17)

T
⎡Y ⎤ %
⎡⎣ I1e ∠ε1 L I ne−l ∠ε n −l ⎤⎦ = ⎢ LE ⎥ ⋅ E
⎣ YNE ⎦
% ⎤
⎡V
⎡⎣V%i ⎤⎦ = [Vi ∠θi ] = ⎢ A ⎥
%
⎣ VN ⎦

(4.18)
(4.19)

με τους πίνακες αγωγιμοτήτων YLL, YNN, YLN, YNL, YLE και YNE να δίνονται από τους
% , που περιλαμβάνει τα μέτρα και τις φάσεις
τύπους (3.30) έως (3.35), το διάνυσμα E
% και V
%
όλων των πηγών τάσης, από τη σχέση (3.41) και τέλος τα διανύσματα V
A
N
των τάσεων δικτύου (μέτρο και φάση), από τις σχέσεις (3.39) και (3.40) αντίστοιχα.
Θεωρώντας τώρα το διάνυσμα y, που αποτελείται από τις φάσεις και τα μέτρα των
τάσεων των ενδιάμεσων ζυγών και των ζυγών φορτίου:
y = [ θ1

L

θ n −l

V1

L

Vn −l ]1×2( n −l )
T

(4.20)

και το διάνυσμα z των ισχύων που καταναλώνουν τα φορτία, όπως φαίνεται από τα
πρωτεύοντα των μετασχηματιστών:
z = ⎡⎣ PA1

L

PAm

QA1

L

T

QAm ⎤⎦1×2 m

(4.21)

μπορούμε να γράψουμε το σύνολο των 2(n-l) εξισώσεων ροής φορτίου των σχέσεων
(4.13) έως (4.6) σε συνεκτική μορφή, ως εξής:
φ( y , z ) = 0

(4.22)

Οι εξισώσεις αυτές συσχετίζουν τις καταναλισκόμενες από τα φορτία ισχείς με τις
τάσεις του δικτύου.
Επειδή στην συνέχεια θα γραμμικοποιήσουμε το σύστημα και χρειαζόμαστε τους
Ιακωβιανούς πίνακες της σχέσης (4.22) ως προς τα διανύσματα y και z, στο σημείο
αυτό θα εξετάσουμε την δομή τους. Παραγωγίζοντας τις σχέσεις (4.13) έως (4.16) ως
προς τις μεταβλητές z, βρίσκουμε ότι ο αντίστοιχος Ιακωβιανός πίνακας φz είναι της
μορφής:
⎡ I 2m

⎤

ϕz = ⎢
⎥
⎣02( n −l − m ) ⎦ 2( n −l )×2 m

(4.23)

Ο άλλος Ιακωβιανός πίνακας που χρειαζόμαστε και είναι μείζονος σημασίας, και
συμβολίζεται με J, είναι αυτός που προκύπτει από μερική παραγώγιση των ίδιων
σχέσεων με πριν, ως προς το διάνυσμα των μεταβλητών y.
J = ϕy

(4.24)
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Από την μορφή των εξισώσεων (4.13) έως (4.16) προκύπτει ότι αυτός ο πίνακας
έχει μηδενικά στοιχεία εκείνα που αντιστοιχούν σε ζυγούς χωρίς μεταξύ τους
σύζευξη, είναι δηλαδή αραιός.
Εξισώσεις ισχύος στους ζυγούς φορτίου

Η σύνδεση των φορτίων και των ΣΑΤΥΦ στους αντίστοιχους ζυγούς, καθώς και η
ροές ισχύος φαίνονται στο Σχήμα 4.1.

V%Ak

V%Ak
rk :1

rk

V%Bk

Z tk

PAk , QAk

PBk , QBk

YLk

Σχήμα 4. 1: Φορτία και ΣΑΤΥΦ σε έναν ζυγό φορτίου.

Η ισχύς που καταναλώνει το φορτίο είναι:
PBk = GLk ⋅VBk2
QBk = tan ϕ k PBk

(4.25)
(4.26)

Και η σχέση που τις συνδέει με τις ισχείς PAk, QAk:
PAk = PBk + I 2 Rtk

(4.27)

QAk = QBk + I X tk

(4.28)

2
2
I 2 = VBk2 (GLk
+ BLk
)

(4.29)

2

όπου:

Επομένως αντικατάσταση του ρεύματος στις (4.27) και (4.28) και χρήση των
(4.25) και (4.26) δίνει τελικά:
2
PAk − GLkVBk2 − GLk
(1 + tan 2 ϕ k )VBk2 Rtk = 0

(4.30)

QAk − GLkV tan ϕk − G (1 + tan ϕk )V X tk = 0

(4.31)

2
Bk

2
Lk

2

2
Bk

ή σε συνεκτική μορφή 2m εξισώσεων:
g(z, VB , G L ) = 0

(4.32)

Οι εξισώσεις αυτές δίνουν τις ισχείς στα πρωτεύοντα των μετασχηματιστών PAk
και QAk, συναρτήσει των τάσεων VBk και των εκάστοτε τιμών των αγωγιμοτήτων GLk.
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Επειδή για την γραμμικοποίηση του συστήματος θα χρησιμοποιηθούν Ιακωβιανοί
πίνακες, στο σημείο αυτό υπολογίζουμε αυτούς που θα χρειαστούμε. Έτσι
παραγωγίζοντας μερικώς τις εξισώσεις (4.30) και (4.31) ως προς τα διανύσματα z και
VB μπορούμε να πάρουμε τους Ιακωβιανούς πίνακες gz και gVB αντίστοιχα. Λόγω τις
μορφής των εξισώσεων (4.30) και (4.31) ο πίνακας gz είναι μοναδιαίος:
g z = I 2m

(4.33)

Ενώ ο πίνακας gVB έχει την μορφή:
gVB

⎡ diag[∂g 1k / ∂VBk ]m ⎤
=⎢
⎥
2
⎣ diag[∂g k / ∂VBk ]m ⎦

(4.34)

Όπου gk1 είναι η k-οστή εξίσωση της σχέσης (4.30) και gk2 είναι η k-οστή εξίσωση
της σχέσης (4.31)
Εξισώσεις τάσεως στους Μετασχηματιστές

Κάνοντας χρήση της σχέσης (3.51) που επαναλαμβάνεται εδώ:
V% 1 1
, k = 1,K , m
V%Bk = Ak
rk Z Bk YLk

(4.35)

μπορούμε να πάρουμε τις m πρώτες τάσεις VAk του διανύσματος των αλγεβρικών
μεταβλητών συναρτήσει των τάσεων VBk ως εξής:
2
2
VAk2 − ⎡( Rtk GLk − X tk GLk tan ϕ k + 1) + ( Rtk GLk tan φk + X tk GLk ) ⎤ rk2VBk2 = 0
⎣
⎦
k = 1, K , m

(4.36)

ή σε συνεκτική μορφή m εξισώσεων:
h(y, r, VB , G L ) = 0

(4.37)

Οι εξισώσεις αυτές συνδέουν τις τάσεις πρωτεύοντος VAk και δευτερεύοντος VBk με
την σχέση μετασχηματισμού rk,για δεδομένη αγωγιμότητα GLk.
Από την μορφή των εξισώσεων (4.36) προκύπτει αμέσως ότι οι Ιακωβιανοί
πίνακες της (4.37) ως προς τις μεταβλητές r και VB υπάρχουν και μάλιστα είναι
διαγώνιοι πίνακες, ενώ η μορφή του πίνακα hy είναι:
h y = ⎡⎣0m×( n −l ) diag[∂hk / ∂VAk ]m
VAk = Vk , k = 1,K m

0m×( n −l − m ) ⎤⎦

(4.41)

Επομένως οι αλγεβρικές εξισώσεις του συστήματος είναι το σύνολο των σχέσεων
(4.22), (4.32) και (4.37). Οι σχέσεις αυτές δημιουργούν συνολικά 2(n-l)+2m+m
σχέσεις που ορίζουν πλήρως τις αλγεβρικές μεταβλητές y, z και VB, διάστασης 2(n-

66

l), 2m και m αντίστοιχα, συναρτήσει των μεταβλητών κατάστασης των ΣΑΤΥΦ
(λόγοι μετασχηματισμού) και των φορτίων (αγωγιμότητες).
4.1.4 Δυναμική συμπεριφορά συστήματος

Η δυναμική συμπεριφορά του συστήματος συνολικά εξαρτάται άμεσα από το
μοντέλο ΣΑΤΥΦ που χρησιμοποιείται και μπορεί να είναι υβριδική ή συνεχής για
διακριτό και συνεχές μοντέλο ΣΑΤΥΦ αντίστοιχα.
Υβριδικό Σύστημα

Το γενικό υβριδικό σύστημα περιγράφεται πλήρως από τις αλγεβρικές εξισώσεις
(4.22), (4.32) και (4.37), τις διαφορικές εξισώσεις (4.9) και τις εξισώσεις διαφορών
(4.1), με υβριδικό διάνυσμα μεταβλητών κατάστασης:
⎡r ⎤
x=⎢ ⎥
⎣G ⎦ 2 m×1

(4.42)

αλγεβρικές μεταβλητές που περιγράφονται από τα διάνυσματα y, z και VB, ενώ τέλος
παράμετροι του θεωρούνται η τάση αναφοράς των ΣΑΤΥΦ και η ζήτηση των
φορτίων:
PD = [ PD1 L PDm ] , Vref = ⎡⎣Vref1
T

L Vrefm ⎤⎦

T

(4.43)

Συνεχές Σύστημα

Αν χρησιμοποιηθεί το συνεχές μοντέλο ΣΑΤΥΦ, τότε το σύστημα είναι συνεχές
και περιγράφεται από τις αλγεβρικο-διαφορικές εξισώσεις (4.6), (4.9), (4.22), (4.32)
και (4.37), με συνεχείς μεταβλητές πλέον τις μεταβλητές κατάστασης x της σχέση
(4.42) και παραμέτρους τις ίδιες με το υβριδικό σύστημα (σχέση (4.43)).
Χωρισμός σε χρονικές κλίμακες

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα Δυναμικά Φορτία έχουν χρονική σταθερά πολύ
μεγαλύτερη της χρονικής σταθεράς των ΣΑΤΥΦ, με αποτέλεσμα να έχουμε την
δυνατότητα να εφαρμόσουμε τόσο στο υβριδικό όσο και στο συνεχές σύστημα τον
χωρισμό σε χρονικές κλίμακες που εισήχθη στην παράγραφο 2.3.2. Τα ΣΑΤΥΦ
θεωρούνται επομένως το γρήγορο υποσύστημα και τα φορτία το αργό. Για την μελέτη
του αποζευγμένου πλέον συστήματος μπορούμε να θεωρήσουμε ότι για τα φορτία
ισχύει η οιονεί στατική προσέγγιση, δηλαδή τα ΣΑΤΥΦ βρίσκονται σε ισορροπία και
μπορούν να αντικατασταθούν από τις συνθήκες ισορροπίας τους (διακριτές ή
συνεχείς ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιούμε). Από την άλλη πλευρά όταν
μελετάμε το υποσύστημα των ΣΑΤΥΦ μπορούμε να θεωρήσουμε τις μεταβλητές των
φορτίων πρακτικά σταθερές παραμέτρους που μεταβάλλονται αργά. Σε αυτήν την
τελευταία περίπτωση το διάνυσμα G των αγωγιμοτήτων θεωρείται πλέον διάνυσμα
παραμέτρων, των οποίων η καταναλισκόμενη ισχύς δίνεται βάση του τύπου (4.44):
PBk = GLkVBk2 , k = 1,K, m

(4.44)
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όπου VBk η τάση του k-οστού ζυγού.
Επειδή η ευστάθεια του συστήματος, με την έννοια ύπαρξης ορίων πέρα από τα
οποία δεν υπάρχει ισορροπία, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ευστάθεια του
“γρήγορου” υποσυστήματος των ΣΑΤΥΦ, στην συνέχεια του κεφαλαίου θα
ασχοληθούμε με αυτό. Έτσι αφού οι αγωγιμότητες των φορτίων είναι πλέον
παράμετροι και οι μεταβλητές κατάστασης είναι μόνο οι λόγοι μετασχηματισμού των
ΣΑΤΥΦ, το σύστημα μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί σαν διακριτό ή συνεχές (αντί
για υβριδικό ή συνεχές του αρχικού συζευγμένου συστήματος) ανάλογα με το
μοντέλο ΣΑΤΥΦ που χρησιμοποιούμε.

4.2 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Για την μελέτη των ορίων φόρτισης του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας
γίνονται οι εξής παραδοχές:
• Η σταθερά χρόνου των ΣΑΤΥΦ είναι πολύ μικρότερη από την αντίστοιχη
σταθερά αποκατάστασης των φορτίων.
• Λόγω νεκρής ζώνης θα προσδιοριστούν οι συνθήκες που ισχύουν για το άνω
και κάτω όριο της, δηλαδή θέτουμε VBk0=Vrefk±d/2 και αντικαθιστούμε την
εξίσωση ισορροπίας τόσο των διακριτών ΣΑΤΥΦ (4.3), όσο και των συνεχών
(4.5) με την VBk=VBk0, k=1,…,m, όπου VBk0παίρνει εναλλακτικά τις τιμές
Vrefk+d/2 και Vrefk-d/2.
• Τα ΣΑΤΥΦ περιγράφονται από το συνεχές τους μοντέλο.
Με αυτές τις προϋποθέσεις να πληρούνται και βάση αυτών που αναφέρθηκαν στην
παράγραφο 4.1.4, ο υπολογισμός των ορίων φόρτισης του συστήματος γίνεται από
την μελέτη του συνεχούς συστήματος, θεωρώντας τις αγωγιμότητες των φορτίων
παραμέτρους.
Εδώ θα πρέπει να γίνει μια σημείωση που αφορά τις αγωγιμότητες σε σχέση με τις
αρχικές παραμέτρους του συστήματος που είναι η ζήτηση των φορτίων. Εφόσον
μιλάμε για συνθήκες ισορροπίας οι αγωγιμότητες σχετίζονται άμεσα με τις
παραμέτρους της ζήτησης, βάσης της σχέσης (4.44), αντικαθιστώντας την ισχύ με την
ζήτηση PDk, και την τάση VBk με VBk0. Έτσι παρ’ όλο που στην συνέχεια θεωρούνται
παράμετροι μόνο οι αγωγιμότητες, οι τιμές τους αντιστοιχούν μονοσήμαντα σε τιμές
ζήτησης.
Στην συνέχεια διαμορφώνονται οι εξισώσεις που περιγράφουν πλήρως το συνεχές
σύστημα σε κατάσταση ισορροπίας
4.2.1 Εξισώσεις ισορροπίας και γραμμικοποίηση συστήματος

Οι συνθήκες ισορροπίας των ΣΑΤΥΦ, βάση όσων έχουν αναφερθεί στην αρχή της
ενότητας, δίνονται από την σχέση (4.44):
VBk = VBk0 , k = 1,K , m

(4.45)

όπου το VBk0 μπορεί να είναι εναλλακτικά το άνω ή το κάτω όριο της νεκρής ζώνης.
Η τελευταία σχέση μπορεί να γραφεί σε συνεκτική μορφή m εξισώσεων, με χρήση
και της σχέσης (4.6), ως εξής:
f(VB ) = 0

(4.46)
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Στα σημεία ισορροπίας, πρέπει να πληρούνται επίσης οι αλγεβρικές εξισώσεις
(4.22), (4.32) και (4.37), στις οποίες πλέον οι μεταβλητές των ωμικών αγωγιμοτήτων
είναι δεδομένες σταθερές παράμετροι.
Επομένως το σύστημα σε κατάσταση ισορροπίας περιγράφεται πλήρως από το
παρακάτω σύστημα εξισώσεων:
φ(y, z) = 0
g(z, VB ) = 0

(4.47)

h(y,r, VB ) = 0
f(VB ) = 0

και από τις οποίες μπορούν να προκύψουν όλες οι μεταβλητές του συστήματος. Εδώ
επαναλαμβάνεται ότι οι αγωγιμότητες των φορτίων θεωρούνται παράμετροι των
οποίων οι τιμές μπορούν να θεωρηθούν δεδομένες.
Γραμμικοποίηση των σχέσεων (4.47) γύρω από σημεία ισορροπίας που δίνονται
από την σχέση (4.44), έχει σαν αποτέλεσμα:
⎡0⎤
⎡ Δy ⎤
⎢0⎥
⎢
⎥
⎢ ⎥ = J1 ⎢ Δz ⎥
⎢0⎥
⎢ ΔVB ⎥
⎢ ⎥
⎢
⎥
⎣0⎦
⎣ Δr ⎦

(4.48)

όπου
⎡ϕ y
⎢0
J1 = ⎢
⎢h y
⎢
⎣0

ϕz

0

gz
0

g VB
h VB

0

f VB

0⎤
0 ⎥⎥
hr ⎥
⎥
0⎦

(4.49)

με τους δείκτες να υποδηλώνουν μερική παραγώγιση προς τις αντίστοιχες
μεταβλητές. Και επειδή όπως είδαμε οι πίνακες gz και fVB είναι μοναδιαίοι, ο J1
γίνεται:
⎡ϕ y
⎢0
J1 = ⎢
⎢h y
⎢
⎣0

ϕz
I
0
0

0
g VB
h VB
I

0⎤
0 ⎥⎥
hr ⎥
⎥
0⎦

(4.50)
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4.2.2 Υπολογισμός Οριζουσών

Για να απλοποιήσουμε την ανάλυση, χωρίζουμε τον πίνακα J1 σε σύνθετους
υποπίνακες ως εξής:
⎡ϕ y
⎢0
J1 = ⎢
⎢h y
⎢
⎣0

ϕz

0
g VB
h VB
I

I
0
0

0⎤
0 ⎥⎥ ⎡ϕy
=⎢
hr ⎥ ⎣ b
⎥
0⎦

αT ⎤ ⎡ C
⎥=⎢ T
B ⎦ ⎣e

d⎤
0 ⎥⎦

(4.51)

όπου:
α = [ϕz

0 0]

b = ⎡⎣0 h y

T

0 ⎤⎦

T

⎡ I g VB 0 ⎤
B = ⎢⎢ 0 h VB hr ⎥⎥
⎢⎣ 0 I
0 ⎥⎦
⎡ϕ y ϕ z
0 ⎤
⎢
⎥
C = ⎢ 0 I g VB ⎥
⎢h y 0 h VB ⎥
⎣
⎦

(4.52)
(4.53)
(4.54)

(4.55)

d = [ 0 0 hr ]

(4.56)

eT = [ 0 0 I ]

(4.57)

T

Από τους πίνακες αυτούς ο B είναι πάντα αντιστρέψιμος, με αντίστροφο, όπως
εύκολα μπορεί να επαληθευτεί με εκτέλεση των πράξεων:
⎡I 0
B = ⎢⎢0 0
⎢⎣0 hr-1
−1

−g VB ⎤
I ⎥⎥
-hr-1h VB ⎥⎦

(4.58)

Σημειώνεται ότι ο πίνακας hr λόγω της μορφής των σχέσεων (4.36), είναι
διαγώνιος με μη μηδενικά στοιχεία, άρα υπάρχει πάντα ο αντίστροφος του.
Στη συνέχεια εφαρμόζοντας τον τύπο του Schur που αφορά τις ορίζουσες και έχει
αναφερθεί στο δεύτερο κεφάλαιο, έχουμε την δυνατότητα υπολογισμού της
ορίζουσας του πίνακα J1 με δύο τρόπους ανάλογα με την διαμέριση, ως εξής:
det J 1 = det B det ⎡⎣ϕy − αT B −1b ⎤⎦

(4.59)

det J 1 = det C det ⎡⎣0 − dC−1eT ⎤⎦

(4.60)

Εκτελώντας τις πράξεις στην ορίζουσα της σχέσης (4.59) βρίσκουμε:
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det ⎡⎣ϕ y − αT B −1b ⎤⎦ = det ϕy

(4.61)

Άρα η ορίζουσα του Ιακωβιανού πίνακα του συστήματος μπορεί να υπολογιστεί
ως εξής:
det J 1 = det B det ϕ y

(4.62)

Η παραπάνω σχέση (4.62) δείχνει ότι η ο πίνακας J1 γίνεται μη αντιστρέψιμος
όταν και ο πίνακας φy, , γίνεται μη αντιστρέψιμος, δηλαδή οι αντίστοιχες ορίζουσες
γίνονται μηδέν ταυτόχρονα. Ο πίνακας φy είναι ο Ιακωβιανός πίνακας J των ροών
φορτίου που αναφέρθηκε στην παράγραφο 4.1.3 (σχέση (4.24)).
Θέτοντας επίσης:
A = 0 − dC−1eT

(4.63)

det J 1 = det C det A

(4.64)

έχουμε από την σχέση (4.60):

Που επίσης δείχνει ότι ο πίνακας J1 γίνεται μη αντιστρέψιμος εκεί που πίνακας A
γίνεται μη αντιστρέψιμος.
Για να συνοψίσουμε επομένως, οι πίνακες J1, A και J γίνονται μη αντιστρέψιμοι
στα ίδια ακριβώς σημεία ισορροπίας.
Όπως θα δούμε στην συνέχεια ο πίνακας A είναι ο πίνακας ευαισθησιών της
ρυθμιζόμενης τάσης των ΣΑΤΥΦ ως προς τον αντίστοιχο λόγο μετασχηματισμού
4.2.3 Πίνακας ευαισθησιών A
Βάση του τρόπου που ορίστηκε ο πίνακας A στην προηγούμενη παράγραφο,
γνωρίζουμε ότι δεν είναι τίποτα άλλο από το συμπλήρωμα Schur των αλγεβρικών
εξισώσεων του γραμμικοποιημένου συστήματος της σχέσης (4.48). Συνεπώς εάν
θεωρήσουμε το συνεχές σύστημα των ΣΑΤΥΦ (4.6) και βάση όσων έχουν αναφερθεί
στο κεφάλαιο 2 σχετικά με τα αλγεβρικο-διαφορικά συστήματα, μπορούμε από το
αρχικό σύστημα να απαλείψουμε τις αλγεβρικές μεταβλητές και να κρατήσουμε μόνο
τις μεταβλητές κατάστασης, οι οποίες υπενθυμίζουμε είναι μόνο οι λόγοι των
ΣΑΤΥΦ, ενώ οι αγωγιμότητες των φορτίων θεωρούνται παράμετροι που
μεταβάλλονται πολύ αργά. Έτσι το αρχικό σύστημα ελαττώνεται σε:
⎡
⎡ϕ y ϕ z
⎢
⎢
Δr& = ⎢0 − [ 0 0 I ] ⎢ 0 I
⎢
⎢h y 0
⎣
⎢⎣

0 ⎤
⎥
g VB ⎥
h VB ⎥⎦

-1

⎡ 0 ⎤⎤
⎢ 0 ⎥ ⎥ Δr ⇒ Δr& = AΔr
⎢ ⎥⎥
⎢⎣hr ⎥⎦ ⎥
⎥⎦

(4.65)

και παρατηρώντας από την σχέση (4.4) ότι:
Δr& = ΔVB

(4.66)

η σχέση (4.65) τελικά δίνει:
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ΔVB = AΔr

(4.67)

Επομένως ο πίνακας A δεν είναι μόνο ο πίνακας κατάστασης του ελαττωμένου
συνεχούς συστήματος, αλλά επιπλέον ο πίνακας ευαισθησιών των ελεγχόμενων
τάσεων ως προς τον λόγο των ΣΑΤΥΦ, δηλαδή:
⎡ ∂V ⎤
A = ⎢ Bi ⎥ , i, j = 1,K, m
⎣⎢ ∂rj ⎦⎥

(4.68)

Ο πίνακας αυτός, όπως θα δούμε και σε επόμενη ενότητα, καθορίζει και την
ευστάθεια του διακριτού μοντέλου ΣΑΤΥΦ.
Στο δεύτερο κεφάλαιο είδαμε ότι όταν ένα σύστημα υφίσταται διακλάδωση
σαγματικού κόμβου, τα σημεία ισορροπίας του συγχωνεύονται και εξαφανίζονται (ή
δημιουργούνται αν προηγουμένως δεν υπήρχαν). Αναγκαία συνθήκη για αυτή την
διακλάδωση είναι ο πίνακας κατάστασης A του γραμμικοποιημένου συστήματος να
γίνεται ιδιάζων, δηλαδή η ορίζουσα του να γίνεται μηδέν.
Επομένως τα όρια ευστάθειας του συστήματος, με την έννοια της εμφάνισης
διακλάδωσης σαγματικού κόμβου και απώλειας των σημείων ισορροπίας είναι εκείνα
στα οποία η ορίζουσα του πίνακα κατάστασης A γίνεται μηδέν. Όμως όπως
αποδείξαμε στην προηγούμενη παράγραφο, τα σημεία αυτά ταυτίζονται με τα σημεία
στα οποία οι πίνακες J1 και J γίνονται επίσης ιδιάζοντες. Επειδή όμως τα σημεία στα
οποία ο Ιακωβιανός πίνακας J (4.24) της ροής φορτίου ως προς τις γωνίες και τα
μέτρα των τάσεων είναι μη αντιστρέψιμος, είναι το όριο μέγιστης μεταφερόμενης
ισχύος πέρα από το οποίο οι εξισώσεις αυτές (της ροής φορτίου) παύουν να έχουν
λύση, το όριο αυτό ονομάζεται και όριο φόρτισης [5].
Με άλλα λόγια καταλήγουμε στο εξής σπουδαίο συμπέρασμα: Το όριο φόρτισης
του συστήματος συμπίπτει με τα σημεία στα οποία τα ΣΑΤΥΦ χάνουν την ικανότητα
ρύθμισης της τάσης του δευτερεύοντος.
4.2.4 Όριο φόρτισης συστήματος
Με βάση όλα όσα έχουν αναφερθεί στις προηγούμενες παραγράφους της ενότητας
4.2, ο υπολογισμός του ορίου φόρτισης του συστήματος, γίνεται ως εξής:
• Επειδή τα δυναμικά φορτία έχουν πολύ μεγάλη χρονική σταθερά σε σχέση με
τα ΣΑΤΥΦ, θεωρούμε ότι οι μεταβλητές κατάστασης τους, εν προκειμένω οι
αγωγιμότητες τους είναι παράμετροι, των οποίων μεταβάλουμε τις τιμές.
• Για κάθε τιμή των παραμέτρων/αγωγιμοτήτων, υπολογίζουμε όλα τα
υπόλοιπα μεγέθη του συστήματος από τις σχέσεις (4.46) θεωρώντας ότι τα
ΣΑΤΥΦ βρίσκονται σε ισορροπία, δηλαδή ικανοποιούν την σχέση (4.44), με
το άνω και κάτω όριο της νεκρής ζώνης.
• Εντοπίζουμε τα σημεία στα οποία ο Ιακωβιανός πίνακας J της ροής φορτίου
είναι μη αντιστρέψιμος για τις αντίστοιχες τιμές των VBk0.
Απεικόνιση αυτών των σημείων στον χώρο της καταναλισκόμενης ενεργού ισχύος
των φορτίων δείχνει το όριο μέχρι το οποίο μπορούν να φτάσουν τα τελευταία, ώστε
το σύστημα να βρίσκεται σε ισορροπία.
Εδώ πρέπει να γίνει μια περαιτέρω διερεύνηση των ορίων αυτών. Επειδή τα όρια
υπολογίζονται με βάση τις συνθήκες ισορροπίας των ΣΑΤΥΦ και επειδή όπως έχουμε
αναφέρει τα τελευταία έχουν μια νεκρή ζώνη, υποθέτουμε ότι η τάση τους μπορεί να
πάρει οποιαδήποτε τιμή ανάμεσα στο πάνω και κάτω όριο αυτής της νεκρής ζώνης.
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PB2

Αυτό έχει σαν συνέπεια να υπάρχει μία ζώνη ορίων φόρτισης, που αντιστοιχεί στις
τιμές ανάμεσα στο κάτω και άνω όριο της νεκρής ζώνης των ΣΑΤΥΦ. Η απόσταση
μεταξύ των ορίων αυτών έχει άμεση σχέση με την τιμή της αντίδρασης σκεδάσεως
των Μ/Σ. Όταν η τελευταία απουσιάζει τα όρια αυτά συμπίπτουν.

PB1

PB2

α

PB1

β
Σχήμα 4. 2: Όρια φόρτισης συστήματος 2 ζυγών α) λαμβάνοντας υπόψη την αντίδραση σκεδάσεως
β)Αγνοώντας την αντίδραση σκεδάσεως.

Η απεικόνιση των ορίων φόρτισης στον χώρο των ενεργών ισχύων για ένα
σύστημα 2 ζυγών, φαίνεται ποιοτικά στο Σχήμα 4.2. Στην περίπτωση (α) οι
αντιδράσεις σκέδασης των Μ/Σ έχουν ληφθεί υπόψη, ενώ στην περίπτωση (β) όχι.
Όταν λαμβάνονται υπόψη, σχηματίζεται η ζώνη ορίων φόρτισης, μεταξύ της οποίας
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βρίσκεται και το πραγματικό όριο του συστήματος και εξαρτάται από το σημείο της
νεκρής ζώνης των ΣΑΤΥΦ, στο οποίο θα μπουν τα τελευταία, όταν φέρουν την
ρυθμιζόμενη τάση σε ισορροπία. Αντίθετα όταν οι αντιδράσεις σκεδάσεως
παραλείπονται τα όρια φόρτισης συμπίπτουν .
Ο λόγος για τον οποίο μεταβάλλονται τα όρια φόρτισης συναρτήσει των VBk0 είναι
ότι όταν η ρυθμιζόμενη τάση είναι ίση με το άνω όριο της νεκρής ζώνης, ρέει
λιγότερο ρεύμα στην αντίδραση σκεδάσεως του Μ/Σ, με αποτέλεσμα οι άεργες
απώλειες να είναι μικρότερες σε αυτήν την περίπτωση, ενώ και ο Συντελεστής Ισχύος
του φορτίου όπως φαίνεται από την πλευρά του δικτύου είναι πλησιέστερα στην
μονάδα. Όλα αυτά επιτρέπουν την μεταφορά μεγαλύτερης ποσότητας ενεργού ισχύος
στο φορτίο μεγαλώνοντας το όριο φόρτισης σε σχέση με την περίπτωση που τα
ΣΑΤΥΦ έχουν ισορροπήσει στο κάτω όριο της νεκρής ζώνης. Αυτό εξηγεί και το
γεγονός ότι τα όρια συμπίπτουν στην περίπτωση που οι απώλειες σκεδάσεως
αγνοηθούν, καθώς και στην μία και στην άλλη περίπτωση η μέγιστη ισχύς που
αποδίδεται στο φορτίο είναι συγκεκριμένη και εξαρτάται από τον μηδενισμό της
ορίζουσας του Ιακωβιανού πίνακα J των ροών φορτίου, όπως έχει ήδη εξηγηθεί.

4.3 ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Όπως και στην τελευταία ενότητα του προηγούμενου κεφαλαίου, έτσι και εδώ
δίνεται ποιοτικά το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των ορίων
ευστάθειας του γενικού συστήματος. Αν και το μοντέλο είναι γενικό και μπορεί να
εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε δίκτυο για τον εντοπισμό των ορίων του, εντούτοις
απεικόνιση τους δεν μπορεί να γίνει όταν τα φορτία ξεπερνάνε τα 3 και κανείς πρέπει
να καταφύγει είτε στην φαντασία είτε να θεωρήσει μερικά φορτία σαν παραμέτρους
και να απεικονίσει τα υπόλοιπα.
4.3.1 Περιγραφή Κώδικα
Αρχικά δίνονται οι παράμετροι και τα κυκλωματικά δεδομένα όλου του
συστήματος, τα οποία περιλαμβάνουν τις αντιστάσεις των γραμμών, τα δεδομένα των
πηγών τάσης και των ΣΑΤΥΦ, καθώς και τον Συντελεστή Ισχύος των φορτίων.
Επίσης δίνονται τα κάτω και άνω όρια της νεκρής ζώνης των ΣΑΤΥΦ, καθώς τα όρια
φόρτισης, όπως φάνηκε στην παράγραφο 4.2.4, εξαρτώνται άμεσα από αυτά.
Για λόγους ομοιομορφίας και συμφωνίας του μοντέλου υπολογισμού ορίων
φόρτισης με το μοντέλο χρονικής προσομοίωσης που αναπτύχθηκε στο Κεφάλαιο 3,
ως αλγεβρικές εξισώσεις του συστήματος δεν λαμβάνονται οι σχέσεις (4.22), (4.32)
και (4.37), αλλά οι σχέσεις με τους πίνακες αγωγιμότητας των παραγράφων 3.3.1 και
3.3.2. Συγκεκριμένα για την ανάλυση του συστήματος χρησιμοποιούνται οι σχέσεις
(3.46) και (3.51), που επαναλαμβάνονται εδώ:
⎡ YLL + YD
⎢ Y
NL
⎣

% ⎤ ⎡ YLE ⎤
YLN ⎤ ⎡ V
A
%
⋅
⎢% ⎥+⎢
⎥ ⋅E = 0
YNN ⎥⎦ ⎣ V
Y
⎣ NE ⎦
N⎦
V% 1 1
, k = 1,K , m
V%Bk = Ak
rk Z Bk YLk

(4.69)
(4.70)

Όλοι οι πίνακες αγωγιμοτήτων που συμμετέχουν στην σχέση (4.69)
διαμορφώνονται βάση της διαδικασίας που έχει αναπτυχθεί στην παραγραφο 3.3.1.
Από αυτούς μόνο ο πίνακας YD είναι μεταβαλλόμενος και εξαρτάται από την τιμή
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των αγωγιμοτήτων των φορτίων, ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν σταθεροί και αρκεί ο
υπολογισμός τους από τα δεδομένα του συστήματος μόνο μια φορά.
Όπως έχει ήδη τονιστεί για την μελέτη των ορίων φόρτισης, το σύστημα θεωρείται
συνεχές με μεταβλητές κατάστασης μόνο τους λόγους των ΣΑΤΥΦ, ενώ οι τιμές των
αγωγιμοτήτων των φορτίων θεωρούνται παράμετροι.
Σε πρώτη φάση από τα δεδομένα του συστήματος υπολογίζονται όλοι οι σταθεροί
πίνακες (αγωγιμοτήτων και τάσεων) της σχέσης (4.69). Στην συνέχεια οι ελεγχόμενες
από τα ΣΑΤΥΦ τάσεις τίθενται ίσες με το κάτω όριο της εκάστοτε νεκρής ζώνης και
αρχίζει το κύριο μέρος του προγράμματος.
Στο μέρος αυτό, η αγωγιμότητα ενός φορτίου (πρακτικά του φορτίου του πρώτου
ζυγού), παίρνει διαδοχικά μια ακολουθία τιμών. Για κάθε τιμή αυτής της
αγωγιμότητας γίνεται κλήση της υπορουτίνας “fsolve” του Matlab και με χρήση των
σχέσεων (4.69), (4.70) υπολογίζονται οι τιμές των αγωγιμοτήτων των υπολοίπων
φορτίων για τις οποίες η ελεγχόμενη τάση των ΣΑΤΥΦ είναι ίση με το κάτω όριο της
νεκρής ζώνης και επιπλέον ο Ιακωβιανός πίνακας της ροής φορτίου είναι μη
αντιστρέψιμος, δηλαδή ισχύει η σχέση (4.71):
det J = 0

(4.71)

Οι αγωγιμότητες που προκύπτουν χρησιμοποιούνται βάση της σχέσης (4.72) για
τον υπολογισμό των ενεργών ισχύων στο όριο φόρτισης.
PBk = GLk (VBko ) 2

(4.72)

Η διαδικασία σταματάει όταν κάποια ωμική αγωγιμότητα βρεθεί αρνητική. Το
σύνολο των ισχύων που προκύπτει αποτελεί το κάτω όριο της ζώνης φόρτισης.
Για τον υπολογισμό του άνω ορίου της ζώνης φόρτισης, η διαδικασία
επαναλαμβάνεται, αλλά αυτή την φορά η ελεγχόμενη τάση των ΣΑΤΥΦ τίθεται ίση
με το άνω όριο της νεκρής τους ζώνης.
4.3.2 Διάγραμμα Ροής
Στο Σχήμα 4.3 φαίνεται το διάγραμμα ροής του προγράμματος υπολογισμού των
ορίων ευστάθειας. Ο αναλυτικός κώδικας, όπως και όλοι οι υπόλοιποι βρίσκεται σε
παράρτημα στο τέλος της εργασίας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΤΑΘΕΡΩΝ
ΠΙΝΑΚΩΝ

ΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩ
ΟΡΙΟ ΝΕΚΡΗΣ
ΖΩΝΗΣ

ΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΩ
ΟΡΙΟ ΝΕΚΡΗΣ
ΖΩΝΗΣ

ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΌΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΌΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΡΟΥΤΙΝΑΣ ΤΩΝ
ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΟΡΙΖΟΥΣΑ ΤΟΥ
ΙΑΚΩΒΙΑΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΊΝΑΙ ΜΗΔΕΝ ΚΑΙ ΟΙ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΊΝΑΙ ΙΣΕΣ ΜΕ ΤΙΣ
ΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΡΟΥΤΙΝΑΣ ΤΩΝ
ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΟΡΙΖΟΥΣΑ ΤΟΥ
ΙΑΚΩΒΙΑΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΊΝΑΙ ΜΗΔΕΝ ΚΑΙ ΟΙ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΊΝΑΙ ΙΣΕΣ ΜΕ ΤΙΣ
ΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΕ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΤΩΝ ΙΣΧΥΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ
ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΟΡΙΟ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΕ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΤΩΝ ΙΣΧΥΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ
ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΟΡΙΟ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΑΝ ΕΊΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ

Σχήμα 4. 3: Διάγραμμα ροής για τον υπολογισμό ορίων φόρτισης
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4.4 ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Σε αυτήν την ενότητα μελετάμε συνθήκες ευστάθειας του διακριτού μοντέλου των
ΣΑΤΥΦ, που όπως έχουμε αναφέρει στην παράγραφο 4.1.4 περιγράφουν το
“γρήγορο” υποσύστημα, το οποίο θεωρείται πλέον διακριτό, με παραμέτρους και πάλι
τις αγωγιμότητες των φορτίων. Τα συμπεράσματα και οι σχέσεις που εξάγονται στην
συνέχεια χρησιμοποιούνται στο κεφάλαιο 6 για την λειτουργία του συστήματος
διάγνωσης και προστασίας από αστάθεια τάσης.
4.4.1 Ικανές συνθήκες ευστάθειας
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η διακριτή συμπεριφορά των ΣΑΤΥΦ περιγράφεται από
τη σχέση (4.1), η οποία επαναλαμβάνεται εδώ ελαφρώς τροποποιημένη:
ri (kTDi ) = ri [ (k − 1)TDi ] + Δr
d
⎧
⎪ Δsi , εάν VBk > Vref + 2 και ri < rmax
⎪
d
⎪
k
Δri = ⎨−Δsi , εάν VBk < Vref − και ri > rmin , i = 1,K, m
2
⎪
⎪0, διαφορετικά
⎪
⎩

(4.73)

όπου η δείκτης i αφορά τον i-οστο ζυγό φορτίου, ενώ ο εκθέτης k την k-οστή
επανάληψη λειτουργίας και δεν πρέπει να συγχέεται με τους δείκτες k που
χρησιμοποιήθηκαν μέχρι και την προηγούμενη ενότητα για την αρίθμηση των ζυγών
(σημείωση: η αλλαγή αυτή ισχύει μόνο για την παρούσα ενότητα).
Στην συνέχεια και χωρίς βλάβη της γενικότητας θα θεωρήσουμε ότι όλα τα
ΣΑΤΥΦ έχουν το ίδιο βήμα και είναι ταυτοχρονισμένα, δηλαδή:
Δsi = Δs > 0 & TDi = TD , i = 1,… m

(4.74)

Η ευστάθεια του γραμμικοποιημένου διακριτού συστήματος συνδέεται με τον
πίνακα ευαισθησιών των τάσεων ως προς τις μεταβολές των λόγων των ΣΑΤΥΦ
(4.68), που παρουσιάστηκε στην παράγραφο 4.2.3. Επομένως οι μεταβολές των
τάσεων σε κάθε κίνηση των ΣΑΤΥΦ δίνονται προσεγγιστικά από την σχέση του
διακριτού γραμμικοποιημένου συστήματος:
ΔVB = AΔr

(4.75)

Δr = r (kTD ) - r [ (k − 1)TD ]

(4.76)

όπου:

είναι οι μεταβολή του βήματος των ΣΑΤΥΦ σε κάθε διακριτό χρόνο και δεν πρέπει
να συγχύζεται με το βήμα Δs του κάθε ΣΑΤΥΦ, αν και προφανώς εξαρτάται από
αυτό.
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Όπως είναι αμέσως φανερό, η ευστάθεια του συστήματος είναι εγγυημένη αν όλες
οι τάσεις που βρίσκονται εκτός νεκρής ζώνης των ΣΑΤΥΦ, επιστρέφουν σε αυτήν,
δηλαδή αν όλα τα σφάλματα τάσης βαίνουν μειούμενα. Μια αναγκαία συνθήκη για
να ισχύει κάτι τέτοιο είναι τα διαγώνια στοιχεία αii του A να είναι αρνητικά ούτως
ώστε μεταβολή του ΣΑΤΥΦ σε έναν ζυγό, μέσω των σχέσεων (4.73), (4.75) και
(4.76), να εγγυάται μείωση του σφάλματος της αντίστοιχης τάσης του. Η συνθήκη
αυτή όμως δεν είναι και ικανή για ευστάθεια, καθώς οι κινήσεις των ΣΑΤΥΦ σε
άλλους ζυγούς από τον θεωρούμενο, μπορεί να οδηγήσει σε συνολική αύξηση του
σφάλματος τάσης. Πράγματι από την σχέση (4.75) έχουμε:

ΔVBik = ±Δs ∑ aij
j

(4.77)

όπου το πρόσημο εξαρτάται από το που βρίσκεται η ελεγχόμενη τάση σε σχέση με
την επιθυμητή τιμή. Θεωρώντας τώρα μια διαταραχή η οποία έχει σαν αποτέλεσμα
όλες οι τάσεις να είναι μικρότερες ή ίσες από το κάτω όριο της νεκρής ζώνης, η
(4.77) δίνει:
⎡
⎤
ΔVBik = −Δs ∑ aij = −Δs ⎢ aii + ∑ aij ⎥
j
j ≠i
⎣
⎦

(4.78)

Εάν τα διαγώνια στοιχεία του πίνακα ευαισθησιών είναι αρνητικά και ισχύει η
συνθήκη:
aii + ∑ aij < 0, i, j = 1, K , m
i≠ j

(4.79)

Τότε από τις σχέσεις (4.78) προκύπτει ότι μετά την διαταραχή οι τάσεις θα
αυξάνουν, δηλαδή:

ΔVBik > 0

(4.80)

Επομένως το σφάλμα της ελεγχόμενης τάσης από την επιθυμητή τιμή στον ζυγό i
θα μειώνεται, όποια και αν είναι η κίνηση των υπολοίπων ΣΑΤΥΦ. Η Σχέση (4.79)
αποτελεί την ικανή συνθήκη ευστάθειας του διακριτού συστήματος [13].
Στην ενότητα 4.2, χρησιμοποιώντας το συνεχές μοντέλο των ΣΑΤΥΦ αποδείξαμε
ότι το όριο ευστάθειας του συστήματος προκύπτει από τα σημεία στα οποία ο
αντίστοιχος πίνακας A γίνεται μη αντιστρέψιμος.
Χρησιμοποιώντας το θεώρημα του Gershgorin, βλέπουμε ότι η ικανή συνθήκη
ευστάθειας του διακριτού συστήματος είναι ικανή συνθήκη ευστάθειας και στο
συνεχές, αφού όταν αυτή ισχύει δεν μπορούν να υπάρξουν ιδιοτιμές με μηδενικό ή
θετικό πραγματικό μέρος.
Επομένως πριν τα ΣΑΤΥΦ φτάσουν το όριο ευστάθειας του συστήματος θα πρέπει
η συνθήκη (4.79) να παραβιαστεί από ένα τουλάχιστον ΣΑΤΥΦ. Για αυτό παραβίαση
αυτής της συνθήκης είναι προάγγελος ότι το σύστημα πλησιάζει το όριο φόρτισης
του, καθώς είναι και πρόδρομος της αστάθειας τόσο του διακριτού όσο και του
συνεχούς μοντέλου ΣΑΤΥΦ.
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Η συνθήκη (4.79) είναι μόνο ικανή και όχι αναγκαία. Ως εκ τούτου είναι
συντηρητική. Αν θέλουμε να πλησιάσουμε περισσότερο την αναγκαία συνθήκη
πρέπει να “χαλαρώσουμε” τις απαιτήσεις της.

4.4.2 Καμπύλες Ισορροπίας Διακριτού Συστήματος
Όπως έχει αναφερθεί αρκετές φορές μέχρι τώρα κατά την μελέτη των ΣΑΤΥΦ τα
δυναμικά φορτία θεωρούνται σταθερές παράμετροι, με αποτέλεσμα το αρχικό
υβριδικό σύστημα να γίνεται καθαρά διακριτό, με μεταβλητές κατάστασης το
διάνυσμα r των λόγων μετασχηματισμού (4.2) και εξίσωση διαφορών την (4.1).
Για την κατασκευή των καμπυλών ισορροπίας απαιτείται το διακριτό σύστημα να
βρίσκεται σε ισορροπία, δηλαδή ισχύουν οι σχέσεις (4.22), (4.32) και (4.37) (με τις
αγωγιμότητες δεδομένες παραμέτρους) ενώ επειδή τα διακριτά ΣΑΤΥΦ μπορούν να
ισορροπήσουν οπουδήποτε ανάμεσα στην νεκρή ζώνη, αντικαθιστούμε την συνθήκη
ισορροπίας τους (4.3), όπως ήδη αναφέρθηκε στην ενότητα 4.2 με την εξίσωση
(4.44), όπου η ρυθμιζόμενη τάση μπορεί να πάρει εναλλακτικά το άνω και κάτω όριο
της νεκρής ζώνης. Από τις εξισώσεις επομένως (4.22), (4.32) και (4.37) και (4.44),
για δεδομένη τιμή των αγωγιμοτήτων, μπορούμε στον k-οστό ζυγό φορτίου να
υπολογίσουμε για κάθε δυνατή τιμή του λόγου μετασχηματισμού ώστε το k-οστό
ΣΑΤΥΦ να βρίσκεται σε ισορροπία, τους λόγους μετασχηματισμού των υπολοίπων
ΣΑΤΥΦ. Απεικόνιση αυτών των τιμών στον χώρο των μεταβλητών κατάστασης του
διακριτού συστήματος, που είδαμε ότι είναι οι λόγοι των ΣΑΤΥΦ, δημιουργούν για
κάθε ένα ΣΑΤΥΦ, πολλαπλότητες διάστασης m-1, που αποτελούνται από δύο
τμήματα, ένα για υψηλή τάση δικτύου που αντιστοιχεί σε κανονική λειτουργία του
συστήματος και ένα για χαμηλή τάση δικτύου που όμως είναι μη αποδεκτό. Οι
πολλαπλότητες αυτές ονομάζονται πολλαπλότητες ισορροπίας και οι δυο κλάδοι κάθε
μιας κλάδοι ισορροπίας υψηλής και χαμηλής τάσης του k-οστού ΣΑΤΥΦ αντίστοιχα.
Επειδή όμως έχουμε υποθέσει ότι σε συνθήκες ισορροπίας οι ελεγχόμενες τάσεις
μπορούν να είναι οπουδήποτε ανάμεσα στο κάτω και άνω όριο της νεκρής ζώνης, και
επιλέγουμε συμβατικά σαν συνθήκη ισορροπίας τόσο το άνω όσο και το κάτω όριο
της, στον χώρο των λόγων των ΣΑΤΥΦ δημιουργούνται εντέλει όχι καμπύλες αλλά
ζώνες ισορροπίας. Η τομή των ζωνών ισορροπίας που αντιστοιχούν σε διαφορετικά
ΣΑΤΥΦ, δίνει πλέον όχι σημεία ισορροπίας αλλά σύνολα (ή χωρία) ισορροπίας, και
τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα δυνατά σημεία στα οποία το σύστημα βρίσκεται
συνολικά σε ισορροπίας. Από τα σύνολα αυτά ευσταθή είναι εκείνα τα οποία
προκύπτουν σαν τομή κλάδων υψηλής τάσης, ενώ ασταθή είναι εκείνα που
σχηματίζονται από τομή έστω και με έναν κλάδο χαμηλής τάσης [11].
Οι ζώνες ισορροπίας χωρίζουν τον χώρο κατάστασης σε περιοχές στις οποίες οι
τροχιές του συστήματος είναι μοναδικά καθορισμένες και παραμένουν σταθερές. Η
κατεύθυνση τους εξαρτάται από τα Δsi και ΔTDi, καθώς και από τη σχετική θέση της
ελεγχόμενης τάσης VBi, σε σχέση με την αντίστοιχη νεκρή ζώνη. Έτσι η κατεύθυνση
του πεδίου είναι ένα διάνυσμα με συνιστώσες 0, ± Δsi / ΔTDi, ανάλογα με το αν το iοστό ΣΑΤΥΦ είναι μέσα, πάνω ή κάτω από την νεκρή ζώνη αντίστοιχα. Έτσι η
κατεύθυνση του διανυσματικού πεδίου σε κάθε περιοχή ορίζεται με βάση την σχέση:
⎡ Δsi ⎤
h = ⎢α i
⎥
⎣ ΔTDi ⎦

(4.80)
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όπου αi=1, για VBi≥Vrefi+d/2, αi=0, για Vrefi-d/2≤VBi≤Vrefi+d/2, αi=-1, για VBi≤Vrefi-d/2.
Επομένως έξω από τα χωρία ισορροπίας, όπου όλα τα αi είναι μηδέν, υπάρχουν 3m-1
δυνατές διαφορετικές κατευθύνσεις.
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5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΦΟΡΤΙΩΝ
Αφού στα προηγούμενα δύο κεφάλαια αναπτύχθηκε ένας μεθοδικός τρόπος
ανάλυσης γενικών υβριδικών συστημάτων, στο παρόν κεφάλαιο αυτά ειδικεύονται σε
ένα συγκεκριμένο σύστημα του οποίου η ανάλυση και μελέτη θα μας απασχολήσουν
στην συνέχεια της διπλωματικής εργασίας. Έτσι αφού δοθεί μια σύντομη περιγραφή
του συστήματος, αυτό αναλύεται με την μέθοδο των πινάκων που αναπτύχθηκε στο
3ο κεφάλαιο και στην συνέχεια υπολογίζεται και απεικονίζεται στο επίπεδο η
επιφάνεια ορίων φόρτισης του.
Στο τελευταίο μέρος του κεφαλαίου γίνονται οι χρονικές προσομοιώσεις του
συστήματος για διάφορες διαταραχές, εντός και εκτός ορίων φόρτισης και εξηγείται η
απόκριση του σε αυτές.
Όλοι οι υπολογισμοί και η χρονική προσομοίωση έγιναν στο υπολογιστικό πακέτο
της MATLAB.

5.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το προς ανάλυση σύστημα της παρούσας διπλωματικής εργασίας, απεικονίζεται
στο Σχήμα 5.1.
jX 3

E%

jX 2

jX 1

jX t 2

jX t1

Σχήμα 5. 1: Σύστημα ενός ζυγού παραγωγής και δύο ζυγών φορτίου, εφοδιασμένους με ΣΑΤΥΦ

Με βάση όσα αναπτύχθηκαν στο κεφάλαιο 3, το θεωρούμενο σύστημα αποτελείται
από n=3 ζυγούς συνολικά εκ των οποίων:
• m=2 ζυγούς φορτίου (ζυγοί 1 και 2)
• l=1 ζυγό σταθερής πηγής τάσης (ζυγός 3)
• n-l-m=0 ενδιάμεσους ζυγούς μηδενικού PQ
Η συνδεδεμένη γεννήτρια πάνω στον ζυγό 3 θεωρούμε ότι έχει ιδανικό αυτόματο
ρυθμιστή τάσης χωρίς περιορισμούς υπερδιέγερσης και επομένως μπορεί να
παρασταθεί από μια σταθερή πηγή τάσης E% , πίσω από μια σύγχρονη αντίδραση jXs,
η οποία θεωρείται στην παρούσα ανάλυση ίση με μηδέν. Επομένως:

E% = E∠0°

(5.1)
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αφού θεωρείται επιπλέον και σαν τάση αναφοράς.
Σημειώνεται πάντως ότι το ίδιο μοντέλο μπορεί να παριστάνει μια γεννήτρια στο
όριο υπερδιέγερσης, όταν δηλαδή ισχύει:
E = E lim
f

(5.2)

Όπου Eflim η ΗΕΔ διεγέρσεως που επιβάλλεται από την συσκευή προστασίας
υπερδιέγερσης (OXL). Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προστεθεί εν σειρά η
σύγχρονη αντίδραση της γεννήτριας, μεταβάλλοντας το σύστημα του Σχήματος 5.1,
αφού ο ζυγός 3 γίνεται ενδιάμεσος ζυγός ο οποίος συνδέεται με τον ζυγό 4 πλέον της
πηγής τάσης μέσω αυτής της σύγχρονης αντίδρασης. Στην συνέχεια δεν θα
εξετάσουμε καθόλου αυτήν την περίπτωση.
Οι γραμμές μεταφοράς του Σχήματος 5.1 θεωρούνται χωρίς ωμικές απώλειες και
εγκάρσιες αγωγιμότητες, έχοντας μόνο επαγωγικές αντιδράσεις:

Zlnij = jX lnij , i, j = 1, 2,3

(5.3)

Ylnij = 0, i, j = 1, 2,3

(5.4)

Τα φορτία είναι καθαρές αγωγιμότητες, δηλαδή:
YLk = GLk + jBLk ⎫
⎬ YLk = GLk , k = 1, 2
BLk = 0
⎭

(5.5)

των οποίων η δυναμική μορφή περιγράφεται από την σχέση (3.3) η οποία
επαναλαμβάνεται εδώ για λόγους πληρότητας:

TGk G& Lk = PDk − GLkVBk2 , k = 1, 2

(5.6)

Η δυναμική των ΣΑΤΥΦ δίνεται στον τύπο (3.2) που για το συγκεκριμένο
σύστημα δίνει:

t +TDk

rk

d
⎧ t
0
⎪rk + Δr , εάν VBk > VBk + 2 και rk < rmax
⎪
d
⎪
= ⎨rkt − Δr , εάν VBk < VBk0 − και rk > rmin , k = 1, 2
2
⎪
t
⎪rk , διαφορετικά
⎪
⎩

(5.7)

Για λόγους απλότητας έχουμε θεωρήσει ότι τα δύο ΣΑΤΥΦ είναι πανομοιότυπα,
έχοντας τις ίδιες τιμές παραμέτρων και χαρακτηριστικών, ενώ θεωρούμε ότι οι
αντίστοιχοι Μ/Σ έχουν μηδενικές ωμικές απώλειες.
Στον Πίνακα 5.1 δίνονται οι τιμές των παραμέτρων των στοιχείων που
χρησιμοποιήθηκαν, ανηγμένες σε κοινή βάση ισχύος:
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Πίνακας 5.1: Παράμετροι Συστήματος
Περιγραφή Στοιχείου
Σύμβολο
ΗΕΔ Γεννήτριας
E%
Xs
Σύγχρονη αντίδραση γεννήτριας

Τιμή
1.05αμ
0αμ

Αντίδραση γραμμής 3-1

X 31 ≡ X 1

0.175αμ

Αντίδραση γραμμής 1-2

X 12 ≡ X 2

0.25αμ

Αντίδραση γραμμής 2-3

X 23 ≡ X 3

0.45αμ

Αντίδραση σκεδάσεως Μ/Σ

X t1 = X t 2

0.01αμ

Άνω όριο ΣΑΤΥΦ

rmax1 = rmax 2 = rmax

1.25αμ

Κάτω όριο ΣΑΤΥΦ

rmin,1 = rmin,2 = rmin

0.75αμ

1

2

Τάση Αναφοράς ΣΑΤΥΦ

Vref =Vref = Vref

0.95αμ.

Νεκρή ζώνη ΣΑΤΥΦ

d1 = d 2 = d

0.03αμ

Βήμα ΣΑΤΥΦ

Δr1 = Δr2 = Δr

0.01αμ

Σταθερά χρόνου πρώτης
λειτουργίας ΣΑΤΥΦ
Σταθερά χρόνου υπόλοιπων
κινήσεων ΣΑΤΥΦ

TD01 = TD02 = TD0

20 sec

TD1 = TD 2 = TD

10 sec

Συντελεστής Ισχύος

cos ϕ1 = cos ϕ 2

1

Σταθερά χρόνου φορτίου

TG1 = TG 2

800 sec

o
D1

1.4923αμ

o

1.4985αμ

P

Αρχική εκτίμηση ζήτησης
φορτίων

PD 2

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι τιμές της αρχικής εκτίμησης ζήτησης, PD1ο και PD2ο
των φορτίων του Πίνακα 5.1, θα τροποποιηθούν ελαφρά κατά την αρχικοποίηση του
συστήματος όπως εξηγείται στην παράγραφο 5.2.4.

5.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
5.2.1 Υπολογισμοί Τάσεων
Στο συγκεκριμένο σύστημα τα διανύσματα τάσης των (3.39), (3.41) και (3.50)
ορίζονται ως εξής:
%
% = ⎡⎢VA1 ⎤⎥
V
A
%
⎣VA 2 ⎦
% =E
E
%
% = ⎡⎢VB1 ⎤⎥
V
B
%
⎣VB 2 ⎦

(5.8)
(5.9)
(5.10)

Κάνοντας χρήση των (3.23) έως (3.35) σε συνδυασμό με τις (5.3) έως (5.5)
υπολογίζουμε τους πίνακες που ορίστηκαν στο κεφάλαιο 3, ως εξής:
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GL1
⎡
⎤
0
⎢ r 2 ( jX G + 1)
⎥
t1 L1
1
⎥
YD = ⎢
GL 2
⎢
⎥
0
⎢
2
r2 ( jX t 2GL 2 + 1) ⎥⎦
⎣
j
j
⎡ j
⎤
⎢− X − X
⎥
X2
1
2
⎥
YLL = ⎢
j
j
j ⎥
⎢
−
−
⎢
X
X
X 3 ⎥⎦
2
2
⎣

(5.11)

(5.12)

⎡ j
j ⎤
YEE = ⎢ −
−
⎥
⎣ X1 X 3 ⎦
⎡ j ⎤
⎢X ⎥
T
YLE = YEL = ⎢ 1 ⎥
⎢ j ⎥
⎢X ⎥
⎣ 3⎦

(5.13)

(5.14)

Οι πίνακες YNE, YNL, YNN, YEN, YLN και VN, δεν υφίστανται καθώς δεν υπάρχει
στο συγκεκριμένο σύστημα ενδιάμεσος ζυγός.
Επομένως η (3.46) με αντικατάσταση από τις (5.8) έως (5.14) καταλήγει στο εξής
σύστημα εξισώσεων σε μητρική μορφή:
GL1
j
⎡ j
⎢ − X − X + r 2 ( jX G + 1)
t 1 L1
2
1
⎢ 1
j
⎢
⎢
X2
⎣

⎤
⎡ j ⎤
⎥
⎢X ⎥
%
X2
⎡V ⎤
⎥ ⎢ A1 ⎥ = − ⎢ 1 ⎥ E
j
j
GL 2
⎥ ⎣V%A 2 ⎦
⎢ j ⎥
−
−
+ 2
⎢X ⎥
X 2 X 3 r2 ( jX t 2 GL 2 + 1) ⎦⎥
⎣ 3⎦
j

(5.15)

Ενώ η σχέση (3.51) που συνδέει τις τάσεις στο πρωτεύον και δευτερεύον των
ΣΑΤΥΦ δίνει:
1
1
V%B1 =
V%A1
r1 jGL1 X t1 + 1
1
1
V%B 2 =
V%A 2
r2 jGL 2 X t 2 + 1

(5.16)
(5.17)

Έτσι μπορούμε ανά πάσα στιγμή, οποιαδήποτε αλλαγή και αν συμβεί τόσο στα
ΣΑΤΥΦ όσο και στα φορτία, να βρούμε, λύνοντας το απλό 2 × 2 σύστημα της σχέσης
(5.15), τις τάσεις του δικτύου και εφαρμόζοντας τις (5.16) και (5.17) τις τάσεις στα
άκρα των φορτίων.
Στο συγκεκριμένο σύστημα οι μεταβλητές κατάστασης, οι αλγεβρικές μεταβλητές
και οι παράμετροι είναι αντίστοιχα:
T
x = [ r1 r2 GL1 GL 2 ]
(5.18)

y = [θ A1 θ A 2 VA1 VA 2 ] , z = [ PA1
T

PD = [ PD1

PA 2

QA1 QA1 ] , VB = [VB1 VB 2 ]

PD 2 ] , Vref = ⎡⎣Vref1
T

T

Vref2 ⎤⎦

T

(5.19)
(5.20)
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5.2.2 Υπολογισμός εξισώσεων ροών φορτίου
Εφαρμόζοντας την μεθοδολογία που εισήχθη στο κεφάλαιο 3, υπολογίζουμε τις
εξισώσεις ροών φορτίου χρησιμοποιώντας την σχέση (3.58), η οποία για το παρόν
σύστημα παίρνει την εξής μορφή:
⎡ − PA1 + jQA1 ⎤
⎢
⎥
V%A*1
⎢
⎥ = YLL ⋅ VA + YLE E
⎢ − PA 2 + jQA 2 ⎥
⎢
⎥
V%A*2
⎣
⎦

(5.21)

Όπου PA1, QA1, PA2, QA2 οι ισχείς στα πρωτεύοντα των ΣΑΤΥΦ.
Αντικατάσταση στην (5.21) των (5.12) και (5.14) και χωρισμός σε πραγματικά
και φανταστικά μέρη, δίνει μετά από πράξεις και αντικατάσταση των τάσεων με βάση
την σχέση (3.60) τις εξής εξισώσεις:

EVA1
V V
sin θ1 + A1 A 2 sin(θ1 − θ 2 ) = 0
X1
X2
EVA 2
V V
sin θ 2 + A1 A 2 sin(θ 2 − θ1 ) = 0
PA 2 +
X3
X2
PA1 +

⎛ 1
1 ⎞ 2 VA1VA 2
EVA1
−QA1 + ⎜ −
−
cos(θ1 − θ 2 ) +
cos θ1 = 0
⎟ VA1 +
X
X
X
X
⎝
1
2 ⎠
2
1
⎛ 1
EVA 2
1 ⎞ 2 VA1VA 2
−Q A 2 + ⎜ −
−
cos(θ 2 − θ1 ) +
cos θ 2 = 0
⎟ VA1 +
X2
X3
⎝ X3 X2 ⎠

(5.22)
(5.23)
(5.24)
(5.25)

Οι σχέσεις (5.22) έως (5.25) αποτελούν τις πραγματικές εξισώσεις ροής ισχύος του
συστήματος που απεικονίζεται στο Σχήμα 5.1.

5.2.3 Υπολογισμός ορίων Φόρτισης
Για τον υπολογισμό του ορίου φόρτισης του συστήματος χρησιμοποιούμε την
μέθοδο της παραγράφου 4.2.4. Κατά τον υπολογισμό των ορίων ευστάθειας τα
ΣΑΤΥΦ θεωρούμε ότι βρίσκονται σε ισορροπία. Δηλαδή ικανοποιούν την σχέση:
VBk = VB0 , k = 1, 2

(5.26)

όπου η τάση VB0 μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή ανάμεσα στο κάτω και στο άνω
όριο της νεκρής ζώνης των ΣΑΤΥΦ. Λόγω συνέχειας μπορούμε να
αντικαταστήσουμε μόνο τα όρια της νεκρής ζώνης:

d
⎧
Vref − , κάτω όριο νεκρής ζώνης
⎪
⎪
2
VB0 = ⎨
⎪V + d , άνω όριο νεκρής ζώνης
⎪⎩ ref 2

(5.27)
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Αντίθετα με τα ΣΑΤΥΦ, κατά την μελέτη των ορίων φόρτισης όπως είδαμε στο
προηγούμενο κεφάλαιο, οι αγωγιμότητες των φορτίων θεωρούνται παράμετροι, των
οποίων η καταναλισκόμενη ισχύς στο σημείο ισορροπίας δίνεται μέσω της σχέσης:

PBk = GLk (VBk0 ) , k = 1, 2
2

(5.28)

Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε επίσης ότι για τον υπολογισμό του ορίου φόρτισης
χρειάζεται ο Ιακωβιανός πίνακας των εξισώσεων της ροής φορτίου ως προς το
διάνυσμα y , ο οποίος για το σύστημα μας παίρνει την εξής μορφή:
⎡ J Pθ
J=⎢
⎣ J Qθ

J PV ⎤
J QV ⎥⎦

(5.29)

όπου:

J Pθ

VA1VA 2
⎡ EVA1
⎢ X cos θ1 + X cos(θ1 − θ 2 )
2
=⎢ 1
V V
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⎢
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⎥
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⎥
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⎥
⎥
⎥
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⎥
2⎜ −
−
⎟ VA 2 +
⎥
X
X
3
2 ⎠
⎝
⎥
VA1
E
+
cos(θ 2 − θ1 ) +
cos θ 2 ⎥
⎥⎦
X2
X3

VA1VA 2
sin(θ1 − θ 2 )
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(5.30)

(5.31)

(5.32)

(5.33)

Μάλιστα για τα όρια φόρτισης του συστήματος, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί
στην Ενότητα 4.2 πρέπει να ισχύει:
det J = 0

(5.34)

Επομένως στο σύνολο των εξισώσεων (5.15), (5.16), (5.17) και (5.26) έχουμε μια
επιπλέον εξίσωση (5.34), που μας επιτρέπει για κάθε τιμή της αγωγιμότητας GL1 να
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υπολογίσουμε την τιμή της αγωγιμότητας GL 2 που αντιστοιχεί στο όριο φόρτισης.
Δεδομένου ότι η κατανάλωση ισχύος συνδέεται με τις τιμές των αγωγιμοτήτων στα
σημεία ισορροπίας βάση της σχέσης (5.27), μπορούμε να απεικονίσουμε το όριο
φόρτισης του συστήματος στον χώρο των ισχύων, το οποίο φαίνεται στο Σχήμα 5.2.
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1.6
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2.1

2.15

2.2
PB1

2.25

2.3

β
Σχήμα 5.2: Όριο φόρτισης α)Του συστήματος των 3 ζυγών β) Λεπτομέρεια

Από το Σχήμα 5.2 φαίνεται αυτό που επισημάνθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο,
ότι δηλαδή η ύπαρξη νεκρής ζώνης σε συνδυασμό με την αντίδραση σκεδάσεως των
Μ/Σ δημιουργεί μια ζώνη ορίων φόρτισης, μεταξύ της οποίας βρίσκεται το
πραγματικό όριο του συστήματος και εξαρτάται από το σημείο εντός νεκρής ζώνης
που θα ισορροπήσουν τα ΣΑΤΥΦ. Από το ίδιο σχήμα παρατηρούμε επίσης ότι το
όριο φόρτισης που αντιστοιχεί στο κάτω όριο της νεκρής ζώνης είναι μικρότερο σε
σχέση με το όριο που αντιστοιχεί στο άνω όριο της. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως
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η υψηλότερη τάση στην πλευρά του φορτίου έχει σαν αποτέλεσμα μικρότερη ροή
ρεύματος προς αυτό και ως εκ τούτου μικρότερες απώλειες στην αντίδραση
σκεδάσεως των Μ/Σ, το οποίο δημιουργεί ελαφρώς καλύτερο συντελεστή ισχύος και
άρα υψηλότερο όριο φόρτισης. Πάντως εξαιτίας και της μικρής τιμής της αντίδρασης
σκεδάσεως, τα δυο όρια είναι πολύ κοντά μεταξύ τους και μπορούμε πρακτικά να
θεωρήσουμε ότι το όριο φόρτισης του συστήματος είναι εκείνο που αντιστοιχεί στο
κάτω όριο της νεκρής ζώνης.

5.2.4 Αρχική κατάσταση συστήματος
Η αρχικοποίηση του συστήματος στηρίζεται στην μέθοδο της παραγράφου 3.4.2.
Δηλαδή θεωρούμε:
1. Τα φορτία ικανοποιούν την εκτιμώμενη αρχική ζήτηση τους: PDkο=GLkVBk2
2. Τα ΣΑΤΥΦ έχουν φέρει τις ελεγχόμενες τάσεις ακριβώς ίσες με το κάτω όριο
της νεκρής ζώνης VBk=Vref –d/2
Όπου οι τιμές d, Vref, PDk δίνονται στον Πίνακα 5.1.
Επομένως οι αρχικές τιμές των αγωγιμοτήτων των φορτίων μπορούν να
υπολογιστούν απευθείας από τον τύπο (3.65), που επαναλαμβάνεται εδώ:

GLk = PDk o / (Vref − d / 2 ) , k = 1, 2
2

(5.35)

Οι ροές ισχύος που ρέουν προς τα φορτία όπως φαίνονται από τους ζυγούς 1 και 2
του Σχήματος 5.1, δίνεται βάση των τύπων (3.66) και (3.67), οι οποίοι για τα
δεδομένα του συγκεκριμένου συστήματος διαμορφώνονται ως εξής:

PAk = GLk (Vref − d / 2 ) , k = 1, 2

(5.36)

2
QAk = GLk
(Vref − d / 2 ) X tk , k = 1, 2

(5.37)

2

2

Αντικατάσταση των σχέσεων (5.36) και (5.37) στις εξισώσεις ροής φορτίου (5.22)
έως (5.25) και επίλυση των τελευταίων θα μας δώσει τις τάσεις VA1 και VA2 του
συστήματος στην αρχική κατάσταση.
Από τις τιμές που προκύπτουν από την επίλυση της ροής φορτίου, μπορούμε να
υπολογίσουμε τους λόγους των ΣΑΤΥΦ από το μέτρο των σχέσεων (5.16) και (5.17):
rk =

VAk
2
1 + ( X tk GLk ) , k = 1, 2
k
Vref

(5.38)

Από την σχέση (5.38) παίρνουμε την ακριβή τιμή των λόγων για τους οποίους τα
ΣΑΤΥΦ έχουν εξισώσει ακριβώς τις ελεγχόμενες τάσεις με τις τάσεις αναφοράς.
Επειδή όμως οι λόγοι των ΣΑΤΥΦ μπορούν να πάρουν μόνο διακριτές τιμές που
εξαρτώνται από το βήμα Δr, οι τιμές που προκύπτουν από την σχέση (5.38)
στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο πραγματικό λόγο των ΣΑΤΥΦ. Όπως είδαμε
στο Κεφάλαιο 3, επειδή αλλάζει το σημείο ισορροπίας του συστήματος γίνονται οι
εξής παραδοχές:
1. Η αγωγιμότητες των φορτίων δεν αλλάζουν και παραμένουν αυτές που
υπολογίστηκαν βάση της σχέσης (5.35).
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2. Οι τιμές των λόγων των ΣΑΤΥΦ είναι αυτές που προκύπτουν από την
στρογγυλοποίηση.
Με αυτά τα δεδομένα επιλύεται το σύστημα των εξισώσεων (5.15) έως (5.17) και
υπολογίζονται οι τάσεις των φορτίων, τάσεις πρωτεύοντος και δευτερεύοντος, και
ελέγχεται αν οι δεύτερες είναι εντός της νεκρής ζώνης. Στην συνέχεια η ζήτηση των
φορτίων αναπροσαρμόζεται στην τιμή PDk=GLkVBk2, όπου VBk είναι οι προηγούμενες
υπολογισθείσες ελεγχόμενες τάσεις και GLk,οι αγωγιμότητες που υπολογίζονται από
την (5.35).
Επομένως χρησιμοποιώντας αυτήν την διαδικασία και τα δεδομένα του Πίνακα 5.1
υπολογίζεται η αρχική κατάσταση του συστήματος, η οποία απεικονίζεται στον χώρο
των ισχύων με αστερίσκο (*) στο Σχήμα 5.2α. Οι αρχικές τιμές των τάσεων,
αγωγιμοτήτων, ζήτησης και λόγων των Μ/Σ των ΣΑΤΥΦ, φαίνονται στον Πίνακα
5.2.

Πίνακας 5.2: Αρχικές τιμές τάσεων, ζήτησης και μεταβλητών κατάστασης
Μέγεθος
Τιμή (αμ)
VA1
0.95952
VA 2

0.93812

VB1

0.94057

VB 2

0.93798

r1

1.02

r2

1.00

GL1

1.707

GL 2

1.7141

PD1

1.5101

PD 2

1.5081

5.2.5 Καμπύλες ισορροπίας ΣΑΤΥΦ
Για την καλύτερη κατανόηση της αρχικής κατάστασης του συστήματος, στην
παρούσα παράγραφο εξετάζουμε τις καμπύλες ισορροπίας των ΣΑΤΥΦ [11].
Οι καμπύλες ισορροπίας των ΣΑΤΥΦ, όπως είδαμε στην παράγραφο 4.4.2,
κατασκευάζονται με την υπόθεση ότι οι αγωγιμότητες του συστήματος παραμένουν
σταθερές και μπορούν να θεωρηθούν σαν παράμετροι, κάτι που εξάλλου
δικαιολογείται από την μεγάλη διαφορά των χρονικών σταθερών των δυναμικών
εξισώσεων ΣΑΤΥΦ και φορτίων ( Td ~ 10 ÷ 20s , TG = 800s αντίστοιχα).
Επομένως για δεδομένη τιμή των αγωγιμοτήτων και για κάθε ένα ΣΑΤΥΦ σε
ισορροπία, δηλαδή η αντίστοιχη ρυθμιζόμενη τάση του να είναι εντός νεκρής ζώνης,
χρησιμοποιώντας τις σχέσεις (5.15) έως (5.17) υπολογίζουμε τις τιμές των λόγων των
υπόλοιπων ΣΑΤΥΦ. Λόγω νεκρής ζώνης, ισορροπία των τελευταίων θεωρείται το
άνω και κάτω όριο της νεκρής ζώνης, δηλαδή ισχύουν οι σχέσεις (5.26) και (5.27),
δημιουργώντας τις ζώνες ισορροπίας.
Έτσι για κάθε ΣΑΤΥΦ σχηματίζεται στον χώρο των λόγων τους μια ζώνη
ισορροπίας, η οποία αποτελείται από δύο τμήματα, ένα που αντιστοιχεί σε υψηλή
τιμή τάσης δικτύου VAk και ένα που αντιστοιχεί σε χαμηλότερη τιμή της. Η τομή
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τέτοιων ζωνών ισορροπίας που αντιστοιχούν σε διαφορετικά ΣΑΤΥΦ, δίνουν σύνολα
ισορροπίας, εκ των οποίων ευσταθή είναι εκείνα που προκύπτουν από τομή κλάδων
υψηλής τιμής τάσεως δικτύου, ενώ ασταθή είναι εκείνα που σχηματίζονται από τομή
έστω και ενός κλάδου χαμηλής τάσης.
Οι ζώνες ισορροπίας του συστήματος για την αρχική του κατάσταση, δηλαδή για
τις τιμές αγωγιμοτήτων του πίνακα 5.2 δίνονται στο Σχήμα 5.3.
2

V B1=V ref+d/2

A
1.8

V B1=V ref-d/2

A

1.6
1.4
1.2

V B2=V ref-d/2

r2

S
1

V B2=V ref+d/2

0.8
0.6
B

0.4

U

0.2
0

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
r1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Σχήμα 5. 3: Ζώνες ισορροπίας στην αρχική κατάσταση

Οι ζώνες Α αντιστοιχούν σε ισορροπία εντός νεκρής ζώνης του ΣΑΤΥΦ του ζυγού
1, ενώ οι ζώνες Β, σε ισορροπία του ΣΑΤΥΦ του ζυγού 2. Τα σύνολα ισορροπίας του
συγκεκριμένου συστήματος μπορούν να φτάσουν τα τέσσερα, εντούτοις για την
συγκεκριμένη επιλογή παραμέτρων (αγωγιμοτήτων) είναι δύο, τα S και U.
Στο Σχήμα 5.3 έχουν σχεδιαστεί και οι δυνατές τροχιές του συστήματος, οι οποίες
απεικονίζονται με τα βελάκια, και βάση όσων έχουν αναφερθεί στην παράγραφο
4.4.2, για το σύστημα των δύο φορτίων και ΣΑΤΥΦ με ίδιο βήμα λόγου
μετασχηματισμού και ίδια χρονική καθυστέρηση, μπορούν να πάρουν 8 διαφορετικές
κατευθύνσεις. Στο ίδιο σχήμα απεικονίζεται σαν τελεία και το αρχικό σημείο
ισορροπίας, που αντιστοιχεί σε τιμές των λόγων που υπολογίστηκαν στην παράγραφο
5.2.4 (Πινακας 5.2) και φαίνεται με τελεία.
Επειδή το σύνολο S προκύπτει από τομή ζωνών που αντιστοιχούν σε υψηλές τιμές
τάσης δικτύου χαρακτηρίζεται ευσταθές, ενώ το σύνολο U, που δημιουργείται από
τον κλάδο υψηλής τάσης του ΣΑΤΥΦ 1, αλλά από τον κλάδο χαμηλής τάσης του
ΣΑΤΥΦ 2, είναι ασταθές. Από την θέση της αρχικής κατάστασης του συστήματος,
βλέπουμε ότι αυτό έχει ισορροπήσει μέσα στο ευσταθές σύνολο ισορροπίας.

5.3. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η συμπεριφορά του συστήματος στον χρόνο, μετά
από μεταβολή στις τιμές της ζήτησης των φορτίων, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα
που αναπτύχθηκε στο Κεφάλαιο 3. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε μια ταυτόχρονη
ακαριαία βηματική μεταβολή στη ζήτηση και των δύο φορτίων, η οποία έχει σαν
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συνέπεια την ενεργοποίηση των δυναμικών εξισώσεων (5.6) και (5.7) και
συνακόλουθη αλλαγή στις μεταβλητές κατάστασης. Οι μεταβλητές κατάστασης με
την σειρά τους θα επηρεάσουν όλα τα υπόλοιπα μεγέθη του δικτύου, όπως τάσεις και
ισχείς.

5.3.1 Αύξηση ζήτησης εντός ορίου φόρτισης – Ευσταθής περίπτωση
Την χρονική στιγμή t=100s αυξάνονται ταυτόχρονα οι ζητήσεις των φορτίων από
τις αρχικές τιμές τους, που φαίνονται στον Πίνακα (5.1), σε PD1=2.06αμ και
PD2=1.9αμ αντίστοιχα. Η μεταβολή αυτή φαίνεται στο Σχήμα 5.4 σε συνδυασμό με
την καταναλισκόμενη ισχύ κάθε χρονική στιγμή.
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Σχήμα 5. 4: Ζήτηση φορτίου & Καταναλισκόμενη ισχύς α) Στον ζυγό 1 β) Στον ζυγό 2
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Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 5.4 και στους δύο ζυγούς η καταναλισκόμενη ισχύς
εξισώνεται με την ζήτηση των φορτίων, μετά από περίπου 4500s, φέρνοντας τα
δυναμικά φορτία σε ισορροπία, γεγονός που φαίνεται και στις τιμές των αντίστοιχων
αγωγιμοτήτων που απεικονίζονται στο Σχήμα 5.5.
2.5
G1
G2

2.4

G1, G2 (p.u.)

2.3
2.2
2.1
2
1.9
1.8
1.7

0

1000

2000

3000

4000
5000
Time (sec)

6000

7000

8000

Σχήμα 5. 5: Αγωγιμότητες φορτίων

Από το Σχήμα 5.5 παρατηρούμε ότι πρακτικά μετά τα 5000s περίπου και οι δύο
αγωγιμότητες έχουν όντως ισορροπήσει, φτάνοντας την τελική τους τιμή. Η
απειροελάχιστη κλίση που έχουν και εκδηλώνεται στα 8000s περίπου, θα εξηγηθεί
στην συνέχεια που οφείλεται. Από το ίδιο σχήμα παρατηρούμε ότι η απόκριση των
αγωγιμοτήτων έχει την ίδια μορφή με την καταναλισκόμενη ισχύ του Σχήματος 5.4,
χωρίς όμως τις απότομες μεταβολές, γεγονός που οφείλεται στην μεγάλη χρονική
σταθερά των φορτίων.
Η μεταβολή αυτή που υφίσταται το σύστημα μπορεί να απεικονιστεί και στον
χώρο ισχύων, που φαίνεται στο Σχήμα 5.6.
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Σχήμα 5. 6: Τροχιά του συστήματος στον χώρο των φορτίων
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Αρχικά το σύστημα βρίσκεται στο σημείο Α, όπου και ισορροπεί, έως ότου στον
χρόνο t=100s η ζήτηση του συστήματος μεταβαίνει στο σημείο Β, το οποίο βρίσκεται
εσωτερικά μεν πολύ κοντά δε στην επιφάνεια (ζώνη για την ακρίβεια) ορίων
φόρτισης. Η τροχιά που ακολουθεί το σύστημα είναι η τεθλασμένη συνεχής γραμμή
που ξεκινά από το σημείο Α και κατευθύνεται προς στο σημείο Β, προσπαθώντας να
ικανοποιήσει την ζήτηση των φορτίων. Οι κορυφές της τροχιάς του συστήματος
οφείλονται σε απότομες μεταβολές της καταναλισκόμενης ισχύος, λόγω μεταβολής
της ελεγχόμενης τάσης από την κίνηση των ΣΑΤΥΦ. Οι ελεγχόμενες τάσεις αυτές και
ο αντίστοιχος λόγος των ΣΑΤΥΦ φαίνονται στο Σχήμα 5.7.
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Σχήμα 5. 7: Ελεγχόμενες τάσεις και λόγος ΣΑΤΥΦ α) Ζυγού 1, β) Ζυγού 2
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Όπως φαίνεται από το Σχήμα 5.7 και στους δύο ζυγούς οι ελεγχόμενες τάσεις
έρχονται εντός νεκρής ζώνης των ΣΑΤΥΦ, που εικονίζονται με διακεκομμένες
γραμμές, σε χρόνο περίπου ίσο με τον χρόνο κατά τον οποίο έχει επέλθει ισορροπία
μεταξύ ισχύος και ζήτησης, δηλαδή γύρω στα 4500s. Οι τάσεις αυτές, καθώς και οι
λόγοι των ΣΑΤΥΦ, αντιστοιχούν σε τάσεις δικτύου των οποίων η εξέλιξη ως προς
τον χρόνο φαίνεται στο Σχήμα 5.8.
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Σχήμα 5. 8: Τάσεις Δικτύου

Παρατηρούμε ότι καθώς η ισχύς που καταναλώνουν τα φορτία αυξάνεται,
τείνοντας να ακολουθήσει την ζήτηση, οι τάσεις δικτύου πέφτουν, γεγονός που
οφείλεται στο αυξημένο ρεύμα που ρέει στις γραμμές και προκαλεί μεγαλύτερη
πτώση τάσης κατά μήκος τους. Η πτώση αυτή των τάσεων σταματάει όταν επέρχεται
ισορροπία του συστήματος, ήτοι μετά από 4500s περίπου. Αν και οι τελικές τιμές των
τάσεων δικτύου είναι αρκετά χαμηλές, της τάξης του 70 με 80% των ονομαστικών,
μπορούμε να δεχτούμε ότι το σύστημα μας εξακολουθεί να παραμένει σε λειτουργία.
Εντούτοις περεταίρω αύξηση της ζήτησης που θα οδηγούσε εκτός επιφανείας
φόρτισης θα είχε σαν αποτέλεσμα την περεταίρω βύθιση των τάσεων και κατάρρευση
του συστήματος, όπως θα φανεί στην ενότητα 5.3.2.
Οι τελικές τιμές των μεγεθών του Πίνακα 5.2 όταν το σύστημα ισορροπήσει
φαίνονται στον πίνακα 5.3.
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Πίνακας 5. 3: Τελικές τιμές μεγεθών για αύξηση ζήτησης εντός επιφάνειας ορίου
φόρτισης
Μέγεθος
Τιμή (αμ)
VA1
0.7766
VA 2

0.7028

VB1

0.9354

VB 2

0.93684

r1

0.83

r2

0.75

GL1

2.3544

GL 2

2.1664

Όπως φαίνεται από τα δεδομένα του Πίνακα 5.3 τόσο τα ΣΑΤΥΦ έχουν
ισορροπήσει καθώς για τις ελεγχόμενες τάσεις ισχύει:
0.935 ≤ VB1 ≤ 0.965
0.935 ≤ VB 2 ≤ 0.965
όσο και τα φορτία, καθώς οι ισχείς ικανοποιούν την ζήτηση:

PB1 = GL1VB21 = 2.06 ⇒ PB1 = PD1
PB 2 = GL 2VB22 = 1.90 ⇒ PB 2 = PD 2
Για τις τιμές αγωγιμοτήτων του Πίνακα 5.3, οι καμπύλες ισορροπίας των ΣΑΤΥΦ
φαίνονται στο Σχήμα 5.9, με τις ζώνες Α να αντιστοιχούν σε ισορροπία του ΣΑΤΥΦ
1 και τις ζώνες Β σε ισορροπία του ΣΑΤΥΦ 2 (όπως και στο Σχήμα 5.3).
Στην περίπτωση αυτή που η κατανάλωση ισχύος έχει φτάσει στα όρια του
συστήματος βλέπουμε ότι τα δύο σύνολα ισορροπίας που υπήρχαν στην αρχική
κατάσταση, Σχήμα 5.3, έχουν συγχωνευτεί σε ένα σύνολο λόγω της μετακίνησης των
ζωνών ισορροπίας σε σχεδόν εφαπτομενική θέση, υποδηλώνοντας την οριακή
κατάσταση ευστάθειας στην οποία βρίσκεται το σύστημα. Το σύνολο αυτό είναι
ασταθές (λόγω της ύπαρξης τροχιάς που απομακρύνεται από αυτό όπως φαίνεται στο
Σχήμα 5.9β) και αν αυξηθούν και άλλο οι αγωγιμότητες του συστήματος, όπως
γίνεται στην επόμενη παράγραφο, θα εξαφανισθεί αφού οι ζώνες θα απομακρυνθούν
και άλλο μεταξύ τους, μη έχοντας πλέον σημεία τομής, με αποτέλεσμα τα ΣΑΤΥΦ να
μην μπορούν πλέον να φέρουν την ελεγχόμενη τάσης τους εντός νεκρής ζώνης και
οδηγώντας το σύστημα σε κατάρρευση τάσης. Το σημείο εντός του ασταθούς
συνόλου στο οποίο ισορροπεί το σύστημα φαίνεται με την τελεία στο Σχήμα 5.9β. Το
γεγονός ότι το σύστημα έχει ισορροπήσει σε ένα ασταθές σημείο, κάτι που δύσκολα
παρατηρείται στην πράξη και μόνο θεωρητικά γίνεται, εξηγείται από το γεγονός ότι
το σημείο δεν είναι απομονωμένο και περιλαμβάνεται σε ένα χωρίο ισορροπίας.
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Σχήμα 5. 9: α) Καμπύλες ισορροπίας μετά την αποκατάστασης της τελικής ζήτησης, κοντά στην
καμπύλη ορίων φόρτισης του συστήματος β) Λεπτομέρεια συνόλου ισορροπίας με απεικόνιση του
τελικού σημείου λειτουργίας των ΣΑΤΥΦ

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει μια σημαντική παρατήρηση σε σχέση με τα
αποτελέσματα της χρονικής προσομοίωσης του συστήματος σε αυτήν την περίπτωση.
Αν και πρακτικά το σύστημα, όπως έχει ήδη εξηγηθεί, φτάνει σε ισορροπία μετά τα
4500s, εντούτοις αν θέλουμε να είμαστε 100% ακριβείς θα πρέπει να τονίσουμε ότι
σε αυτόν τον χρόνο τόσο το φορτίου του ζυγού 1, όσο και το φορτίο του ζυγού 2, δεν
έχουν εξισωθεί επακριβώς με τις αντίστοιχες ζητήσεις ισχύος. Αυτό φαίνεται και σε
λεπτομέρεια του Σχήματος 5.6 κοντά στο σημείο Β, που απεικονίζεται στο Σχήμα
5.10.
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Σχήμα 5. 10: Λεπτομέρεια της τροχιάς του συστήματος κοντά στο σημείο της τελικής ζήτησης

Πράγματι το σύστημα με βάση το Σχήμα 5.10 φαίνεται να κατευθύνεται προς το
σημείο Β, όμως λόγω της μεγάλης σταθεράς χρόνου των δυναμικών φορτίων, που
είναι 800s, αυτό απαιτεί αρκετό χρόνο. Αυξάνοντας επομένως τον χρόνο
προσομοίωσης προκειμένου να δούμε το σύστημα να φτάνει ακριβώς στο σημείο Β,
παρατηρήσαμε ότι σε χρόνο t=9807s, η καταναλισκόμενη ισχύς και των δύο φορτίων
παρουσιάζει μια υπερακόντιση σε σχέση με την ζήτηση και ακολουθεί μια μικρή
ταλαντωτική συμπεριφορά διάρκειας περίπου 100s ώσπου να ηρεμίσει και πάλι πολύ
κοντά στην ζητούμενη τιμή. Η συμπεριφορά αυτή είναι εξηγήσιμη αν λάβουμε υπόψη
μας αυτό που έχει ήδη αναφερθεί σχετικά με την μεγάλη σταθερά χρόνου των
φορτίων. Πράγματι μετά τα 4500s τα φορτία βρίσκονται πολύ κοντά, αλλά όχι
ακριβώς πάνω, στην ζητούμενη ισχύ. Έτσι λόγω του δυναμικού τους μηχανισμού που
περιγράφεται από την σχέση 5.6, θα συνεχίσουν να αυξάνουν την αγωγιμότητα τους
(εξού και η πολύ μικρή κλίση τους που αναφέρθηκε προηγουμένως, αναφορικά με το
Σχήμα 5.5). Αυτή η αργή αύξηση της αγωγιμότητας με την πάροδο του χρόνου θα
προκαλέσει μια πολύ μικρή πτώση τάσης, ελάχιστα κάτω από το όριο της νεκρής
ζώνης. Επειδή όμως τα ΣΑΤΥΦ είναι πολύ γρήγορα σε σχέση με τα φορτία αφού η
σταθερά χρόνου τους είναι της τάξης των 10 έως 20s, θα αντιδράσουν μειώνοντας
τους λόγους τους και αυξάνοντας την τάση. Αυτή η στιγμιαία αύξηση της τάσης είναι
που προκαλεί την υπερακόντιση της ισχύος και την συνακόλουθη ταλάντωση. Αυτό
που έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι αν μετά την εξάλειψη των ταλαντώσεων και την εκ
νέου ισορροπία των φορτίων κοντά στην ζητούμενη ισχύ, τα φορτία θα φτάσουν
ακριβώς σε ισορροπία ή θα εξακολουθήσουν να έχουν αυτήν την μικρή ταλαντωτική
συμπεριφορά γύρω από το επιδιωκόμενο σημείο ισορροπίας.
Αυτό είναι κάτι που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης στον χώρο κατάστασης του
συστήματος μήπως αποκαλυφθούν άλλες διακλαδώσεις του συστήματος (όπως π.χ
διακλάδωση Hopf, η οποία περιλαμβάνει ταλαντωτική συμπεριφορά) πριν την
επιφάνεια ορίου φόρτισης, που αποτελεί εξάλλου επιφάνεια των σημείων που
εμφανίζεται διακλάδωση σαγματικού κόμβου. Αυτό όμως ξεφεύγει από τα όρια της
παρούσας διπλωματικής εργασίας.
Για την αποφυγή αυτών των φαινομένων στην πράξη μπορεί να υιοθετηθεί ανοχή
στις διαφορικές εξισώσεις που περιγράφουν τα φορτία. Δηλαδή μπορούμε να
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υποθέσουμε ότι υπάρχει μια νεκρή ζώνη και στα φορτία, των οποίων οι συνθήκες
ισορροπίας περιγράφονται πλέον από την σχέση (5.39):

PDk − GLkVBk2 ≤ 0.05, k = 1, 2

(5.39)

Επομένως όταν η ισχύς των φορτίων ικανοποιήσει την σχέση (5.39) οι
αγωγιμότητες παύουν να μεταβάλλονται και το σύστημα φτάνει σε κατάσταση
ισορροπίας.

5.3.2 Αύξηση ζήτησης εκτός ορίου φόρτισης – Ασταθής περίπτωση
Στην περίπτωση αυτή, την χρονική στιγμή t=100s, η ζήτηση των φορτίων γίνεται
PD1=2.1αμ και PD2=2.0αμ αντίστοιχα. Η χρονική απόκριση των τάσεων του δικτύου
σε αυτήν την μεταβολή φαίνεται στο Σχήμα 5.11, ενώ η απόκριση των ελεγχόμενων
από τα ΣΑΤΥΦ τάσεων μαζί με τους αντίστοιχους λόγους μετασχηματισμού, στο
Σχήμα 5.12.
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Σχήμα 5. 11: Χρονική απόκριση τάσεων δικτύου
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Σχήμα 5. 12: Χρονική απόκριση ελεγχόμενων τάσεων και λόγων ΣΑΤΥΦ α) Ζυγού 1, β)Ζυγού 2,

Παρατηρούμε ότι καθώς οι ισχείς αυξάνουν, τείνοντας να ικανοποιήσουν την
ζήτηση, οι τάσεις δικτύου αρχίζουν να πέφτουν, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση
των ΣΑΤΥΦ προκειμένου να διατηρηθεί η ελεγχόμενη τάση εντός νεκρής ζώνης. Αν
και στην αρχή μέχρι τα 1937s η διαδικασία είναι ικανοποιητική και για τους δυο
ζυγούς, αποκαθιστώντας την τάση, στην συνέχεια το ΣΑΤΥΦ του ζυγού 2 φτάνει στο
όριο του και δεν μπορεί πλέον να ελέγξει την τάση. Το γεγονός αυτό αν και μειώνει
τον ρυθμό με τον οποίο ελαττώνονται οι τάσεις του δικτύου, όπως χαρακτηριστικά
φαίνεται στο Σχήμα 5.11, έχει σαν συνέπεια την περεταίρω αύξηση των
αγωγιμοτήτων των φορτίων βάση της σχέσης (5.6) προκειμένου να αποκατασταθεί η
ζήτηση.
Η αύξηση των αγωγιμοτήτων με την σειρά της προκαλεί περαιτέρω μείωση των
τάσεων ώσπου στα 4975s εξαντλείται και το ΣΑΤΥΦ του ζυγού 1, με αποτέλεσμα
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πλέον οι τάσεις φορτίων και των δύο ζυγών να ελαττώνονται χωρίς έλεγχο οδηγώντας
τελικά το σύστημα σε ολική κατάρρευση τάσης.
Οι ισχείς και οι εκάστοτε ζητήσεις των φορτίων φαίνονται στο σχήμα 5.13.
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Σχήμα 5. 13: Χρονικές αποκρίσεις ζήτησης και ισχύος α) Ζυγού 1, β)Ζυγού 2

Παρατηρούμε ότι μέχρι τα 1934s στον ζυγό 2 η ισχύς αυξάνει προσπαθώντας να
ικανοποιήσει την ζήτηση αλλά μετά το σημείο στο οποίο εξαντλείται το αντίστοιχο
ΣΑΤΥΦ και η τάση δεν μπορεί να κρατηθεί σταθερή, η μείωση της επικρατεί της
αύξησης της αγωγιμότητας με αποτέλεσμα η καταναλισκόμενη ισχύς τελικά να
μειώνεται.
Η ισχύς του ζυγού 1 από την άλλη πλευρά θα συνεχίσει να αυξάνεται έως ότου με
την βοήθεια του ΣΑΤΥΦ τού καταφέρει να ικανοποιήσει την ζήτηση, αλλά λόγω της
επιδείνωσης της κατάστασης στον ζυγό 2, η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να
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διατηρηθεί. Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω στα 4975s εξαντλείται και το
ΣΑΤΥΦ του ζυγού 1, με αποτέλεσμα η τάση αυτού του φορτίου να αρχίσει να
μειώνεται (Σχήμα 5.12α) συμπαρασέρνοντας και την ισχύ (Σχήμα 5.13α), αφού η
δυναμική συμπεριφορά του φορτίου που αυξάνει την αγωγιμότητα του, δεν μπορεί να
την αντισταθμίσει.
Ο λόγος που καταρρέει πρώτα ο ζυγός 2 και στην συνέχεια ο ζυγός 1 είναι η
μεγαλύτερη ηλεκτρική «απόσταση» μεταξύ του ζυγού δύο και της πηγής.
Οι αντίστοιχες τιμές των μεταβλητών κατάστασης των φορτίων φαίνονται στο
Σχήμα 5.14:
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Σχήμα 5. 14: Αγωγιμότητες φορτίων

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.12, οι αγωγιμότητες και των δύο φορτίων ακολουθούν
τις καταναλισκόμενες ισχύς έως το σημείου που οι λόγοι μετασχηματισμού των
αντίστοιχων ΣΑΤΥΦ εξαντλούνται, μετά από 1934s και 4975s για τα φορτία του
ζυγού 2 και 1 αντίστοιχα. Από εκεί και πέρα, με τους λόγους των ΣΑΤΥΦ
εξαντλημένους και μη δυνατότητα ρύθμισης της τάσης, τα φορτία προκειμένου να
αποκαταστήσουν την ζήτηση τους θα αρχίσουν να αυξάνουν περισσότερο τις
αγωγιμότητες, κάτι που παρατηρείται στο Σχήμα 5.14 με αλλαγή των κοίλων των
καμπυλών. Ωστόσο ακόμα και αυτή η εκθετική αύξηση δεν είναι αρκετή για να
ικανοποιήσει τη ζήτηση όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο Σχήμα 5.13 με τις
καταναλισκόμενες ισχείς. Μάλιστα η αύξηση αυτή επιβαρύνει το ήδη καταπονημένο
σύστημα και είναι ένας από τους κύριους παράγοντες της αστάθειας τάσης.
Όλη αυτή η αλληλουχία γεγονότων μπορεί να παρασταθεί στον χώρο κατάστασης
των φορτίων που φαίνεται στο Σχήμα 5.15.

101

2

B

1.95

C

1.9

P B2 (p.u.)

1.85
1.8

D

1.75
1.7
1.65
1.6
1.55
A

1.5
1.5

1.6

1.7

1.8
1.9
PB1 (p.u.)

2

2.1

2.2

Σχήμα 5. 15: Τροχιά του συστήματος στον χώρο των φορτίων

Αρχικά το σύστημα βρισκόταν στο σημείο Α ικανοποιώντας την ζητούμενη ισχύ,
όταν στον χρόνο t=100s η ζήτηση αυξήθηκε ακαριαία πηγαίνοντας στο σημείο Β. Αν
και το σύστημα προσπάθησε να ανταποκριθεί, εντούτοις μόλις η τροχιά του έφτασε
κοντά στη επιφάνεια ορίου φόρτισης, σημείο C, το ΣΑΤΥΦ του ζυγού 2 εξαντλείται
και δεν μπορεί πλέον να ρυθμίσει την τάση του η οποία αρχίζει να καταρρέει, με
αποτέλεσμα να αρχίσει να μειώνεται και η αντίστοιχη ισχύς, ενώ η ισχύς του ζυγού 1
κυμαίνεται γύρω από την ζήτηση της, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Επειδή όμως η
ζήτηση του συστήματος συνολικά εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός ορίων φόρτισης,
αυτή η ισορροπία στον ζυγό 1 καταρρέει όταν εξαντληθεί το ΣΑΤΥΦ στα 4975s
περίπου, που στο Σχήμα 5.15 αντιστοιχεί στο σημείο D, όποτε ακολουθεί μείωση και
αυτής της ισχύος και όλο το σύστημα αρχίζει να καταρρέει.

5.3.3 Συμπεράσματα
Από τις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις γίνεται αντιληπτό, ότι όταν ο
μηχανισμός αποκατάστασης των φορτίων προσπαθεί να φέρει το σύστημα σε σημείο
εκτός των ορίων φόρτισης, αυτό, χωρίς την χρήση συστήματος προστασίας, θα
καταρρεύσει μετά από κάποιο χρόνο.
Με τον όρο σύστημα προστασίας, εννοούμε ένα σύστημα που να ανιχνεύει την
επερχόμενη αστάθεια τάσης και να αναλαμβάνει αποτρεπτικά μέτρα. Ένα τέτοιο
σύστημα είναι το Σύστημα Αποκοπής Φορτίου από Η/Ν Υποτάσεως (UVLS) και το
οποίο είναι πολύ δημοφιλές στην προστασία από αστάθεια τάσης. Με βάση αυτό το
σύστημα η επερχόμενη αστάθεια τάσης ανιχνεύεται μέσω της πτώση των τάσεων
δικτύου κάτω από ένα κατώφλι ενώ ως μέτρο προστασίας χρησιμοποιεί την αποκοπή
φορτίου. Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει ωστόσο δυσκολίες προσδιορισμού του
επιπέδου της τάσης κατωφλίου για αποκοπή (όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στα
σχήματα 5.8 και 5.11, όπου οι τάσεις δικτύου στην οριακά ευσταθή περίπτωση είναι
ελάχιστα πάνω από τις τάσεις στις οποίες αρχίζει η κατάρρευση του συστήματος στην
ασταθή περίπτωση).
Για αυτόν τον λόγο στο επόμενο κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε μια προσφάτως
αναπτυχθείσα μέθοδο με το όνομα “LIVES”.
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6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ
ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΤΑΣΗΣ
Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε την χρονική απόκριση ενός υβριδικού
συστήματος σε διάφορες μεταβολές της ζήτησης του και το αποτέλεσμα των
μεταβολών αυτών όσον αφορά την ευστάθεια τάσης. Είδαμε συγκεκριμένα ότι όσο το
σύστημα πλησιάζει προς την περιοχή ορίου φόρτισης, τόσο γίνεται πιο ευαίσθητο ως
προς την ευστάθεια της τάσης και μικρή αύξηση του φορτίου μπορεί να οδηγήσει
ακόμα και σε κατάρρευση του. Το πρόβλημα αυτό που εμφανίζεται και στα
πραγματικά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία όπως έχει αναφερθεί στο
κεφάλαιο 1, λόγω περιβαλλοντικών, οικονομικών και άλλων λόγων λειτουργούν όλο
και πλησιέστερα στο όριο φόρτισης τους, κάνει επιτακτική την ανάγκη ενός
συστήματος έγκαιρου προσδιορισμού της επερχόμενης αστάθειας που θα δίνει την
δυνατότητα στους διαχειριστές των συστημάτων αυτών
ή στα συστήματα
προστασίας τους, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες (όπως για παράδειγμα της
αποκοπής φορτίου) ώστε να αποτρέψουν την κατάρρευση του συστήματος που
διαφορετικά θα επερχόταν.
Μία τέτοια μέθοδος έγκαιρου προσδιορισμού επειγόντων περιστατικών αστάθειας
τάσης και μάλιστα εφαρμόσιμη σε τοπικό επίπεδο είναι η μέθοδος LIVES (Local
Identification of Voltage Emergency Situation) [11,13].
Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου στο υβριδικό σύστημα του προηγούμενου
κεφαλαίου είναι το αντικείμενο του παρόντος. Έτσι αφού δοθούν κάποια απαραίτητα
χαρακτηριστικά της μεθόδου αυτής και αναπτυχθεί η λογική πάνω στην οποία
στηρίζεται, προχωράμε σε χρονικές προσομοιώσεις του συστήματος για διάφορες
τιμές ζήτησης.

6.1 ΜΕΘΟΔΟΣ “LIVES”
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος “LIVES”, τόσο το
θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίζεται όσο το και πως υλοποιείται πρακτικά.
Στην αμέσως επόμενη παράγραφο δίνονται οι ικανές συνθήκες ευστάθειας τάσης του
συστήματος, τις οποίες χρησιμοποιεί η προτεινόμενη μέθοδος για την ανίχνευση της
αστάθειας, ενώ ακολουθεί ο αναλυτικός τρόπος λειτουργίας της.

6.1.1 Ικανές συνθήκες ευστάθειας
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η διακριτή συμπεριφορά των ΣΑΤΥΦ δίνονται από τη
σχέση (3.2), η οποία επαναλαμβάνεται εδώ για λόγους πληρότητας:

t +TDk

rk

d
⎧ t
⎪rk + Δr , εάν VBk > Vref + 2 και rk < rmax
⎪
d
⎪
= ⎨rkt − Δr , εάν VBk < Vref − και rk > rmin , k = 1, K , m
2
⎪
⎪rkt , διαφορετικά
⎪
⎩

(6.1)
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Στην παράγραφο 4.4.1 είδαμε ότι η ικανή συνθήκη ευστάθειας του διακριτού
συστήματος των ΣΑΤΥΦ σχετίζεται με τα στοιχεία του πίνακα ευαισθησιών A και
είναι η ακόλουθη:
aii + ∑ aij < 0, i, j = 1, K , m
i≠ j

(6.2)

ενώ οι μεταβολές των τάσεων σε κάθε κίνηση των ΣΑΤΥΦ δίνονται προσεγγιστικά
από την σχέση του διακριτού γραμμικοποιημένου συστήματος:
ΔVB = AΔr

(6.3)

όπου:
Δr = r

t +TDk

- rt

(6.4)

Υποθέτοντας κοινό βήμα Δs και ίδια χρονική καθυστέρηση TD για όλα τα
ΣΑΤΥΦ, μπορούμε να θεωρήσουμε μεταβολή που οδηγεί την τάση σε όλους τους
ζυγούς των φορτίων κάτω από το όριο της νεκρής ζώνης, με αποτέλεσμα, λόγω της
δυναμικής τους, τα ΣΑΤΥΦ να αντιδρούν σε κάθε περίοδο TD μειώνοντας τους
λόγους τους κατά Δs, μεταβάλλοντας κάθε τάση VBi κατά ΔVBi βάση της σχέσης:
⎡
⎤
ΔVBi = −Δs ∑ aij = −Δs ⎢ aii + ∑ aij ⎥ , i, j = 1, K , m
j
i≠ j
⎣
⎦

(6.5)

Η ομοιότητα μεταξύ των σχέσεων (6.5) και (6.2) μας δίνει την δυνατότητα να
χρησιμοποιήσουμε την μεταβολή της ελεγχόμενης από τα ΣΑΤΥΦ τάσης για να
εντοπίσουμε την επερχόμενη αστάθεια. Προτού προχωρήσουμε όμως είναι χρήσιμο
να δούμε το πρόσημο των μη διαγώνιων στοιχείων του πίνακα ευαισθησιών, για να
μπορέσουμε να αφαιρέσουμε την απόλυτη τιμή από την σχέση (6.2).
Στην εξεταζόμενη περίπτωση, που αποτελεί συνέχεια του κεφαλαίου 5, τα φορτία
θεωρούνται καθαρές αγωγιμότητες. Επομένως αύξηση της τιμής αυτής στον τυχαίο
ζυγό j, λόγω μείωσης του λόγου rj του αντίστοιχου ΣΑΤΥΦ, θα έχει σαν συνέπεια
όλες οι άλλες τάσεις στο δίκτυο να μειωθούν. Θεωρώντας όλα τα άλλα ΣΑΤΥΦ
ανενεργά, αυτό θα έχει σαν συνέπεια και οι ελεγχόμενες τάσεις τους να ελαττωθούν.
Αυτή η υπόθεση οδηγεί στη σχέση:
⎛ ΔV
aij = ⎜ i
⎜ Δr
⎝ j

⎞
>0
⎟⎟
⎠ Δrk =0,∀k ≠ j

(6.6)

γεγονός που μας επιτρέπει να γράψουμε την ικανή συνθήκη ευστάθειας (6.2) χωρίς
την απόλυτη τιμή:

aii + ∑ aij = −
i≠ j

ΔVBi
< 0 ⇔ ΔVBi > 0, i = 1,K, m
Δs

(6.7)
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Αυτό μας δίνει την δυνατότητα εντοπισμού της παραβίασης της ικανής συνθήκης
(6.2) μέσω της απλής μέτρησης και σύγκρισης της ρυθμιζόμενης τάσης των ΣΑΤΥΦ.
Σημειώνεται ότι παραβίαση της ικανής συνθήκης (6.2) όπως έχει ήδη αναφερθεί στο
κεφάλαιο 4, προηγείται του σημείου στο οποίο ο πίνακα ευαισθησιών A γίνεται μη
αντιστρέψιμος, σημείο στο οποίο το σύστημα φτάνει στο όριο φόρτισης. Άρα η
παραβίαση της (6.7) δίνει θεωρητικά μια έγκαιρη προειδοποίηση επερχόμενης
αστάθειας.

6.1.2 Αρχές λειτουργίας και αλγόριθμος
Βάση της ανάλυσης της προηγούμενης παραγράφου η απλή μορφή του
συστήματος έγκαιρη διάγνωσης αστάθειας τάσης “LIVES”, χωρίς να ληφθούν υπόψη
θόρυβος και μεταβατικά φαινόμενα του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας που
κάνουν απαραίτητη την ύπαρξη φίλτρων, στηρίζεται στον εντοπισμό του σημείου που
κάποια ελεγχόμενη τάση περάσει από ένα μέγιστο και αρχίσει να μειώνεται.
Για την αρχικοποίηση της μεθόδου, το παρακολουθούμενο ΣΑΤΥΦ, πρέπει να
είναι ενεργοποιημένο (δηλαδή δεν πρέπει να έχει φτάσει στα όρια του ή να έχει
απενεργοποιηθεί) και η ελεγχόμενη τάση να είναι χαμηλότερα από το κάτω όριο της
νεκρής ζώνης. Συνέπεια αυτού είναι ότι η μέθοδος “LIVES” απενεργοποιείται όταν η
τάση βρεθεί εντός νεκρής ζώνης ή όταν το ΣΑΤΥΦ φτάσει το κάτω όριο του.
Η ελεγχόμενη τάση σε κάθε ΣΑΤΥΦ συγκρίνεται μεταξύ δυο διαδοχικών αλλαγών
του λόγου του ΣΑΤΥΦ (μετά την αλλαγή του λόγου), δηλαδή:
ΔVBi (k ) = VBi (kTD ) − VBi [(k − 1)TD ]

(6.8)

όπου k συμβολίζει την k-οστή κίνηση του ΣΑΤΥΦ στον ζυγό i.
Αν όλα τα ΣΑΤΥΦ του συστήματος έχουν ίδια σταθερά χρόνου και κανένα άλλο
φαινόμενο δεν προκαλεί μείωση των τάσεων, μια πτώση τάσεως μετά από μια
περίοδο λειτουργίας των ΣΑΤΥΦ, σημαίνει ότι το άθροισμα των στοιχείων της
αντίστοιχης γραμμής του πίνακα ευαισθησιών A πέρασε από το μηδέν και ως εκ
τούτου παραβιάζεται η ικανή συνθήκη ευστάθειας (6.2).
Ωστόσο, επειδή όπως ήδη αναφέρθηκε, φαινόμενα και μηχανισμοί που επιδρούν
στα αληθινά συστήματα, όπως οι μηχανισμοί προστασίας υπερδιέγερσης των
γεννητριών, μπορούν να έχουν σαν συνέπεια την μείωση της τάσης μεταξύ δύο
διαδοχικών κινήσεων του ΣΑΤΥΦ και να προκαλέσουν λανθασμένη ένδειξη
έκτακτης ανάγκης. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να ξεπεραστεί με την προσθήκη
επιπλέον χρόνου μεταξύ διαδοχικών μετρήσεων της τάσης, ώστε να είμαστε βέβαιοι
ότι η πτώση της είναι αποτέλεσμα του ότι πλησιάζουμε το όριο ευστάθειας του
συστήματος και όχι άλλων παραγόντων.
Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η τιμή της ΔVBi(k) να είναι αρνητική για δυο
διαδοχικές τιμές του k. Επομένως η ολική καθυστέρηση για την ένδειξη αστάθειας
τάσης μέσω της μεθόδου “LIVES” είναι ίση με δύο περιόδους των ΣΑΤΥΦ, δηλαδή
γύρω στα 20s.
Σχηματικά ο αλγόριθμος που εκτελείται μετά από αλλαγή του i-στού ΣΑΤΥΦ στον
αντίστοιχο ζυγό, είναι [13]:
1. Αρχικοποίηση μεθόδου, απενεργοποιώντας τις μεταβλητές Ανίχνευσης και
Συναγερμού, θέτοντας την τάση αναφοράς ελέγχου Vr = 0 και τον Μετρητή
Επαναλήψεων ίσο με 0.
2. Εάν η ελεγχόμενη τάση είναι μεγαλύτερη από το κάτω όριο της νεκρής ζώνης
πήγαινε στο βήμα 1.
105

3. Εάν η ελεγχόμενη τάση είναι μικρότερη από το κάτω όριο της νεκρής ζώνης
και η μεταβλητή Ανίχνευσης είναι απενεργοποιημένη, τότε ενεργοποίησε τη,
θέσε την τάση αναφοράς ελέγχου ίση με την τάση του ζυγού i, δηλαδή Vr=Vi,
θέσε τον Μετρητή Επαναλήψεων ίσο με 1 και πήγαινε στο βήμα 2 μέχρι την
επόμενη αλλαγή του ΣΑΤΥΦ.
4. Εάν η ελεγχόμενη τάση είναι μικρότερη από την τάση αναφοράς ελέγχου και
η μεταβλητή Ανίχνευσης ενεργοποιημένη και ο Μετρητής Επαναλήψεων ίσος
με 1 τότε θέσε την τάση αναφοράς ελέγχου ίση με την τάση του ζυγού i,
δηλαδή Vr=Vi, και τον Μετρητή Επαναλήψεων ίσο με 2 και πήγαινε στο βήμα
2 μέχρι την επόμενη αλλαγή του i-οστού ΣΑΤΥΦ.
5. Εάν η ελεγχόμενη τάση είναι μικρότερη από την τάση αναφοράς ελέγχου και
η μεταβλητή Ανίχνευσης ενεργοποιημένη και ο Μετρητής Επαναλήψεων ίσος
με 2 τότε ενεργοποίησε τον Συναγερμό.
Ο αλγόριθμος αυτός τελειώνει είτε ενεργοποιώντας τον συναγερμό είτε με
μετάβαση στο βήμα 1, όταν οι τάσεις βρεθούν εντός νεκρής ζώνης. Όταν το ΣΑΤΥΦ
φτάσει το όριο του, όπως έχει ήδη τονιστεί, τότε ο αλγόριθμος είναι ανενεργός.

6.2 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΝΕΚΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ ΣΑΤΥΦ
Όπως έχει τονιστεί τόσο στο κεφάλαιο 3 για το γενικό υβριδικό σύστημα, όσο και
στο κεφάλαιο 5 που αναλύεται ένα συγκριμένο μικρό σύστημα, το δυναμικό μοντέλο
ΣΑΤΥΦ που χρησιμοποιείται περιλαμβάνει τόσο την νεκρή ζώνη όσο και τα όρια
αλλαγής της σχέσης μετασχηματισμού, ώστε να προσομοιώσουμε όσο το δυνατόν
καλύτερα τα πραγματικά ΣΑΤΥΦ. Η θεώρηση αυτή δυσκολεύει την εφαρμογή της
μεθόδου “LIVES” με αποτέλεσμα να απαιτείται περαιτέρω ανάλυση σε σχέση με
αυτές τις δύο παραμέτρους.

6.2.1 Επίδραση νεκρής ζώνης
Τα πραγματικά ΣΑΤΥΦ, όπως και αυτά του συστήματος που μελετάμε, έχουν μια
αρχική σταθερά χρόνου όταν για πρώτη φορά βρεθούν εκτός ζώνη, TD0 (πίνακας 5.1),
η οποία είναι μεγαλύτερη από την σταθερά χρόνου, TD, των επόμενων κινήσεων
τους, ώστε να αποφεύγονται άσκοπες αλλαγές του λόγου τους και ως εκ τούτου
φθορά του συστήματος (αυτό έχει αναλυθεί στο κεφάλαιο 3). Απόρροια αυτού του
μηχανισμού είναι ότι αν ένα ΣΑΤΥΦ επαναφέρει την τάση εντός νεκρής ζώνης θα
πρέπει να περιμένει αρχικά για χρόνο TD0 και όχι TD, όταν βρεθεί πάλι εκτός αυτής.
Έτσι χαλάει η υπόθεση που έγινε στην προηγούμενη ενότητα σχετικά με τον
συγχρονισμό (ίδια σταθερά χρόνου) όλων των ΣΑΤΥΦ, ακόμα και αν όλα έχουν τις
ίδιες παραμέτρους.
Η ασυμφωνία αυτή δεν επηρεάζει σημαντικά την προταθείσα μέθοδο “LIVES”,
εφόσον σε μια περιοχή που επέρχεται αστάθεια τάσης, εν τέλει όλα τα ΣΑΤΥΦ θα
βρεθούν αργά ή γρήγορα εκτός νεκρής ζώνης και θα αρχίσουν να λειτουργούν. Η
μόνη διαφορά είναι απλά ότι η διάγνωση της αστάθειας θα καθυστερήσει καθώς
κάποια ΣΑΤΥΦ θα είναι ανενεργά, όταν το άθροισμα των στοιχείων κάποιας
γραμμής του πίνακα ευαισθησιών θα διέρχεται από το μηδέν. Ταυτόχρονα όμως ο
ίδιος μηχανισμός καθυστερεί την εκδήλωση της αστάθειας τάσης. Συνεπώς ακόμα και
αν με την καθυστέρηση της διάγνωσης αυτή συμβεί, αφού το σύστημα έχει περάσει
από το όριο φόρτισης, πάλι η διάγνωση θα προηγείται της εκδήλωσης της αστάθειας.
Έτσι, όπως έχει ήδη φανεί [11,14] η μέθοδος διάγνωσης αφήνει αρκετό χρόνο για
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διορθωτικές κινήσεις ώστε να αποφευχθεί η αστάθεια τάσης (π.χ. με αποκοπή
φορτίου).

6.2.2 Επίδραση ορίων λόγων μετασχηματισμού των ΣΑΤΥΦ
Όπως έχει αναλυθεί στο πρώτο κεφάλαιο, η ύπαρξη και λειτουργία των ΣΑΤΥΦ,
πολλές φορές κάνει τα φορτία να συμπεριφέρονται σαν σταθερής ισχύος,
επιτείνοντας το πρόβλημα της αστάθειας τάσης. Επομένως όταν κάποιο ΣΑΤΥΦ
φτάσει το όριο του και πάψει να συμμετέχει στην δυναμική συμπεριφορά του
συστήματος, επιφέρει μια προσωρινή ανακούφιση του συστήματος σε εκείνη την
περιοχή.
Η ανάλυση αυτή όμως δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπως αυτή που ήδη
μελετήσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, όπου τα φορτία έχουν την τάση να
αποκαταστήσουν την ζήτηση τους, ακόμα και όταν η τάση τους έχει ελαττωθεί.
(Μάλιστα στην περιοχή που το σύστημα βρίσκεται πιο κοντά στην αστάθεια είναι
πολύ πιθανόν τα αντίστοιχα ΣΑΤΥΦ να εξαντλήσουν πρώτα τα όρια λειτουργίας
τους).
Όλα αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι και η μέθοδος έγκαιρης διάγνωσης
αστάθειας τάσης “LIVES” προϋποθέτει λειτουργία των ΣΑΤΥΦ, (δηλαδή δεν πρέπει
να έχουν απενεργοποιηθεί φτάνοντας στα όρια των λόγων μετασχηματισμού τους)
μας οδηγεί σε διορθωτικές κινήσεις του τρόπου λειτουργίας τους ώστε να
αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα.
Μια απλή λύση που ήδη έχει προταθεί [14] και μπορεί πολύ εύκολα να υλοποιηθεί
μέσω λογισμικού και σε πραγματικά ΣΑΤΥΦ, στηρίζεται στην παρατήρηση ότι η
τάση των ζυγών φορτίου ούτως ή άλλως δεν μπορεί να ρυθμιστεί όταν τα αντίστοιχα
ΣΑΤΥΦ φτάσουν τα όρια τους. Θα μπορούσε όμως η τάση να ρυθμιστεί εάν μειωθεί
η τιμή αναφοράς της ελεγχόμενης τάσης (κατά ένα ποσοστό 5%) ούτως ώστε να
αποκατασταθεί η δυνατότητα ρύθμισης της τάσης από τα ΣΑΤΥΦ. Προκειμένου δε
να επιταχυνθεί η διαδικασία, την χρονική στιγμή που γίνεται η αλλαγή στην τιμή της
τάσης αναφοράς αυξάνει κατά δύο βήματα και ο λόγος των ΣΑΤΥΦ.
Με αυτήν την τροποποίηση της συμπεριφοράς των ΣΑΤΥΦ όταν αυτά φτάνουν τα
όρια του λόγου μετασχηματισμού, μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ο αλγόριθμος
της μεθόδου “LIVES”, που προϋποθέτει ενεργά ΣΑΤΥΦ.

6.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΣ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ
ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΤΑΣΗΣ
Αφού στην ενότητα 6.2 είδαμε τις βασικές αρχές λειτουργίας της μεθόδου
“LIVES” για έγκαιρη ανίχνευση αστάθειας, στην παρούσα ενότητα η μέθοδος αυτή
ενσωματώνεται σε ένα ολοκληρωμένο σχήμα προστασίας συστημάτων από αστάθεια
τάσης. Το σχήμα αυτό στηρίζεται στην έγκαιρη προειδοποίηση επερχόμενης
αστάθειας που εξασφαλίζει η μέθοδος LIVES, ώστε να ληφθούν αποτρεπτικά μέτρα.
Τα μέτρα αυτά αφορούν την αποκοπή φορτίου στον ζυγό που παρουσιάζει το
πρόβλημα ώστε να σωθεί το σύστημα. Με τον όρο αποκοπή φορτίου εννοούμε την
μείωση της τιμής τόσο της αγωγιμότητας όσο και της ζήτησης του εκάστοτε φορτίου
κατά 10%.
Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιεί το σχήμα προστασίας φαίνεται παρακάτω:
1. Η μέθοδος “LIVES” ενεργοποιημένη.
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2. Αν κάποιο ΣΑΤΥΦ φτάσει τα κάτω όρια του λόγου μετασχηματισμού του,
τότε μείωση της τάσης αναφοράς του (και της περιβάλλουσας νεκρής ζώνης)
κατά 0.05αμ, σε συνδυασμό με δύο βήματα του ΣΑΤΥΦ προς τα επάνω.
3. Εάν η μέθοδος “LIVES” δώσει συναγερμό γίνεται αποκοπή φορτίου 10% από
τον αντίστοιχο ζυγό.
Κύριο χαρακτηριστικό αυτού του σχήματος προστασίας είναι ο αποκεντρωμένος
χαρακτήρας του, καθώς δρα ακριβώς στον ζυγό που υπάρχει πρόβλημα και είναι
πιθανό να προκαλέσει γενικευμένη αστάθεια τάσης του συστήματος. Επίσης ένα άλλο
σημαντικό πλεονέκτημα αυτού του σχήματος είναι ότι μπορεί να επιλεγεί ένα
μικρότερο ποσοστό για αποκοπή φορτίου, αφού σε περίπτωση που η πρώτη αποκοπή
δεν απομακρύνει το σύστημα από την αστάθεια, αυτό μπορεί να γίνει στην δεύτερη ή
και τρίτη επανάληψη του παραπάνω αλγορίθμου, δεδομένου ότι ακόμα και αν
μικρότερη αποκοπή δεν σώσει αμέσως το σύστημα, εντούτοις το ανακουφίζει,
εξασφαλίζοντας χρόνο για την επανάληψη του αλγορίθμου.

6.4 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΗΜΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Στην ενότητα αυτή συνεχίζουμε την μελέτη του συστήματος που εισήχθηκε για
πρώτη φορά στο κεφάλαιο 5. Η δομή του και η δυναμική του συμπεριφορά παραμένει
αναλλοίωτη, έχοντας τιμές δεδομένων και παραμέτρων αυτές του πίνακα 5.1. Η μόνη
διαφοροποίηση/προσθήκη είναι η παρουσία της ολοκληρωμένης μεθόδου
προστασίας από αστάθεια τάσης που παρουσιάστηκε στην ενότητα 6.3.
Οι διαταραχές που γίνονται στο σύστημα είναι ίδιες με αυτές της ενότητας 5.3,
ενώ η αρχική κατάσταση ισορροπίας υπολογίζεται στην παράγραφο 5.2.4

6.4.1 Αύξηση ζήτησης εντός ορίου περιοχής φόρτισης
Σε αυτήν την περίπτωση η ζήτηση αυξάνει εντός ορίου φόρτισης, την χρονική
στιγμή t=100s, από PD1=1.5101αμ και PD2=1.5081αμ σε PD1=2.06αμ και PD2=1.9αμ
αντίστοιχα. Επειδή όπως φαίνεται από Σχήματα 5.7α και 5.7β, που απεικονίζουν της
ελεγχόμενες από τα ΣΑΤΥΦ τάσεις, αυτές αυξάνουν πάντα μετά από κίνηση των
αντίστοιχων ΣΑΤΥΦ, η μέθοδος “LIVES” δεν δίνει καμιά προειδοποίηση. Αυτό
φαίνεται χαρακτηριστικά στο Σχήμα 6.1 που αποτελεί λεπτομέρεια του
προαναφερθέντων Σχημάτων 5.7α και 5.7β.
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Σχήμα 6.1: Λεπτομέρεια των λόγων μετασχηματισμού και των ελεγχόμενων τάσεων κατά την αύξηση
ζήτησης εντός ορίων φόρτισης στον α) Ζυγό 1, β) Ζυγό 2.

Πράγματι παρατηρούμε ότι όταν η ελεγχόμενη τάση βρεθεί εκτός νεκρής περιοχής
τα ΣΑΤΥΦ με μια κίνηση καταφέρνουν να την φέρουν εντός της, με αποτέλεσμα ο
αλγόριθμος της μεθόδου “LIVES” που αναφέρθηκε στην παράγραφο 6.1.2, να μην
ξεπερνάει ποτέ το 3ο βήμα.
Συνεπώς ακόμα και στην περίπτωση που το σύστημα βρίσκεται σε οριακή
κατάσταση ευστάθειας, όπως είναι η εξεταζόμενη, με αύξηση της ζήτησης οριακά
εντός περιοχής φόρτισης, η μέθοδος “LIVES” δεν δίνει άσκοπο συναγερμό.
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6.4.2 Αύξηση ζήτησης εκτός ορίου περιοχής φόρτισης
Την χρονική στιγμή t=100s η ζήτηση αυξάνει από τις αρχικές τιμές που φαίνονται
στον πίνακα 5.1 σε PD1=2.1αμ και PD2=2 αμ αντίστοιχα, έξω από τα όρια της
περιοχής φόρτισης του συγκεκριμένου συστήματος όπως έχουν ήδη υπολογιστεί και
απεικονιστεί στο σχήμα 5.2. Αυτή η μεταβολή, όπως άλλωστε αναμενόταν αλλά και
όπως έδειξε η προσομοίωση του προηγούμενου κεφαλαίου, οδηγεί το σύστημα σε
αστάθεια και κατόπιν σε κατάρρευση τάσης. Όταν όμως εφαρμόζεται το σχήμα
προστασίας της ενότητας 6.3 , το σύστημα μπορεί να σωθεί, όπως θα φανεί στην
συνέχεια από τα παρατιθέμενα αποτελέσματα.
Οι χρονικές αποκρίσεις των τάσεων φορτίου (μαζί με τους λόγους
μετασχηματισμού) και δικτύου φαίνονται στα Σχήματα 6.2 και 6.3 αντίστοιχα
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Secondary Voltage & LTC ratio of Bus 2
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Σχήμα 6. 2: Χρονική απόκριση ελεγχόμενων τάσεων και λόγων ΣΑΤΥΦ α)Ζυγού 1, β) Ζυγού 2
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Σχήμα 6. 3: Χρονική απόκριση τάσεων δικτύου

Οι αντίστοιχες χρονικές αποκρίσεις των αγωγιμοτήτων φαίνονται στο Σχήμα 6.4.
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Σχήμα 6. 4: Χρονικές αποκρίσεις αγωγιμοτήτων

Και τέλος οι ισχείς στο Σχήμα 6.5.

111

2.3
Load Power
Load Demand

2.2

PB1 , PD1 (p.u.)

2.1
2
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5

0

1000

2000

3000

4000 5000 6000
Time (sec)

7000

8000

9000 10000

α
2.2
Load Power
Load Demand
2.1

PB2 , PD2 (p.u.)

2

1.9

1.8

1.7

1.6

1.5

0

1000

2000

3000

4000 5000 6000
Time (sec)

7000

8000

9000 10000

β
Σχήμα 6. 5: Χρονικές αποκρίσεις ισχύος και ζήτησης α) Ζυγού 1 β) Ζυγού 2

Με βάση τα Σχήματα 6.2 έως 6.5, βλέπουμε ότι καθώς η ισχύς των φορτίων
αυξάνει τείνοντας να ικανοποιήσει την ζήτηση, οι τάσεις δικτύου αρχίζουν να
μειώνονται ενεργοποιώντας ως εκ τούτου τα αντίστοιχα ΣΑΤΥΦ. Όπως φαίνεται στο
Σχήμα 6.2β το ΣΑΤΥΦ του ζυγού 2 (ο οποίος ζυγός είναι και αυτός που υποφέρει
περισσότερο από την αύξηση της ισχύος λόγω μεγαλύτερης ηλεκτρικής απόστασης
από την πηγή τάσης), φτάνει πρώτο σε χρόνο 1934s στο κάτω όριο του.
Χρησιμοποιώντας την τεχνική που αναφέρθηκε στην παράγραφο 6.2.2 για την
αποκατάσταση της λειτουργίας του, μειώνεται η τάση αναφοράς του κατά 5%, από
0.95αμ σε 0.90αμ, ενώ παράλληλα δίνεται και μια αρχική ώθηση 2 βημάτων στο
αντίστοιχο ΣΑΤΥΦ. Αυτή η κίνηση είχε σαν συνέπεια την προσωρινή ανακούφιση
του συστήματος μειώνοντας την καταναλισκόμενη ισχύ στον ζυγό 2, όπως φαίνεται
από το Σχήμα 6.5β και την συνακόλουθη αύξηση της τάσης στον ζυγό 1 που οδήγησε
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σε αύξηση της αντίστοιχης ισχύος, εξού και η υπερπήδηση που παρατηρείται την ίδια
χρονική στιγμή στο Σχήμα 6.5α.
Ωστόσο ο μηχανισμός αποκατάστασης των φορτίων συνεχίζει να λειτουργεί
προσπαθώντας να φέρει και τα δύο φορτία κοντά στην ζήτηση. Έτσι ενώ στον ζυγό 1
η αγωγιμότητα αρχίζει να μειώνεται λόγω της προηγούμενης υπερπήδησης, στον ζυγό
2 συνεχίζει να αυξάνει αφού η καταναλισκόμενη ισχύς παραμένει κάτω από την
ζήτηση (Σχήμα 6.4). Αυτή η διαδικασία οδηγεί εκ νέου το ΣΑΤΥΦ του ζυγού 2 στο
νέο κάτω όριο του σε χρόνο 3591s οπότε και επαναλαμβάνεται και πάλι η ίδια
διαδικασία με την μείωση της τάσης αναφοράς κατά 5%, στο 0.85αμ και τα ίδια
αποτελέσματα που έχουν περιγραφεί πιο πάνω.
Η διαδικασία όμως αυτή με τις δύο συνεχείς μειώσεις των τάσεων αναφοράς των
ΣΑΤΥΦ έχει σαν συνέπεια το σύστημα να πλησιάζει ακόμα πιο γρήγορα την
επιφάνεια ορίων φόρτισης (η οποία μετακινείται προς τα μέσα με κάθε αλλαγή της
τάσης αναφοράς όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.7). Επομένως στα 5384s ο αλγόριθμος
της μεθόδου “LIVES” παράγει το σήμα συναγερμού που οδηγεί στην συνακόλουθη
αποκοπή φορτίου. Οι τιμές τις τάσης του φορτίου του ζυγού 2 κατά την στιγμή της
ενεργοποίησης του συναγερμού φαίνονται στο Σχήμα 6.6.
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Σχήμα 6. 6: Τάση δευτερεύοντος ζυγού 2 κατά την ενεργοποίηση της μεθόδου LIVES

Η λειτουργία του αλγορίθμου της μεθόδου “LIVES”, όπως έχει ήδη αναφερθεί
στην ενότητα 6.2, μπορεί να συνδεθεί με την αλληλουχία των σημείων που φαίνονται
στο σχήμα 6.6 ως εξής: Μέχρι το σημείο Α η τάση VB2 αυξάνει μετά την λειτουργία
του ΣΑΤΥΦ, οπότε ο αλγόριθμος αρχικοποιείται κάθε φορά και επαναλαμβάνεται.
Όταν το σύστημα βρίσκεται επομένως στο σημείο Α, η μέθοδος “LIVES” θέτει την
τιμή της τάσης στο σημείο αυτό σαν τάση αναφοράς ελέγχου. Η επόμενη κίνηση του
ΣΑΤΥΦ οδηγεί την τάση στο σημείο B, που είναι χαμηλότερη από την τάση
αναφοράς ελέγχου. Έτσι ο μετρητής του αλγορίθμου γίνεται ένα και η τάση
αναφοράς ελέγχου τίθεται ίση με την τάση στο σημείο Β. Η τάση του συστήματος
μετά και την δεύτερη ανεπιτυχή αλλαγή του ΣΑΤΥΦ βρίσκεται στο σημείο C, που
είναι χαμηλότερη από την τάση στο Β, και ο μετρητής του αλγορίθμου παίρνει την
τιμή 2, δίνοντας ακαριαία σήμα συναγερμού στα 5404s, που μετά από 3s οδηγεί σε
αποκοπή φορτίου στον αντίστοιχο ζυγό κατά 10% στο σημείο D. Κατά την αποκοπή
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φορτίου μειώνεται τόσο η ζήτηση από PD2=2αμ PD2=1.8αμ, όπως φαίνεται από το
σχήμα 6.5β, όσο και η αγωγιμότητα από GL2=2.7346αμ σε GL2=2.4612αμ (σχήμα
6.4).
Όπως φαίνεται στα Σχήματα 6.2 και 6.5 αμέσως μετά την αποκοπή φορτίου, που
όπως έχει ήδη εξηγηθεί αντιστοιχεί σε μείωση τόσο της ζήτησης όσο και της
αγωγιμότητας του αντίστοιχου φορτίου, η ισχύς του φορτίου του ζυγού 2 μειώνεται
απότομα αυξάνοντας την αντίστοιχη τάση γεγονός που συμπαρασύρει και τις
υπόλοιπες τάσεις του συστήματος, συμπεριλαμβανομένου και την τάση του φορτίου
του ζυγού 1, δημιουργώντας την εκ νέου υπερπήδηση στην ισχύ του Σχήματος 6.5α .
Εν τέλει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα το σύστημα θα καταφέρει να
ισορροπήσει με τις τάσεις εντός νεκρής ζώνης των ΣΑΤΥΦ και τα φορτία να
ικανοποιούν την ζήτηση τους. Αυτό το τελευταίο λόγω της μεγάλης σταθεράς χρόνου
των φορτίων και του υβριδικού χαρακτήρα του συστήματος θα απαιτήσει αρκετό
χρόνο και υπάρχει και ένα ενδεχόμενο η απόλυτη εξίσωση ζήτησης και ισχύος να μην
λάβει χώρα. Μπορούμε να θεωρήσουμε πρακτικά από τα Σχήματα 6.5 ότι αυτό
γίνεται μετά τα 9000s.
Όλη αυτή η μεταβολή του συστήματος μπορεί να παρασταθεί και στον χώρο των
φορτίων, που απεικονίζεται στο Σχήμα 6.6.
Η τροχιά που ακολουθεί το σύστημα είναι ως εξής: Αρχικά βρίσκεται στο σημείο O,
όταν σε χρόνο 100s αυξάνεται βηματικά και πηγαίνει στο σημείο F, εκτός επιφανείας
ορίου φόρτισης. Έτσι αρχίζουν να αυξάνουν και οι δύο καταναλισκόμενες ισχείς
ώσπου στο σημείο E το ΣΑΤΥΦ του ζυγού 2 φτάνει στο κάτω όριο του. Στο σημείο
αυτό μειώνεται η τάση αναφοράς του κατά 5% και προκαλώντας ταυτόχρονα μια
αλλαγή στην ζώνη ορίων φόρτισης, η οποία μετακινείται προς τα μέσα από την θέση
1 που φαίνεται στο Σχήμα 6.7β, στην θέση 2. Αυτή η αλλαγή προκαλεί, όπως έχει ήδη
αναφερθεί, μια προσωρινή ανακούφιση στο σύστημα, η τροχιά του οποίου αρχίζει να
κινείται πολύ κοντά και εσωτερικά της νέας ζώνης ορίου φόρτισης. Επειδή όμως η
ζήτηση εξακολουθεί να βρίσκεται στο σημείο F, το σύστημα προσπαθεί να φέρει την
ισχύ στο σημείο αυτό, ώσπου για δεύτερη φορά, σε χρόνο 3591s στο σημείο G,
εξαντλείται ξανά το ΣΑΤΥΦ 2, με αποτέλεσμα εκ νέου μείωση της τάσης αναφοράς
κατά 5% και μετατόπιση της ζώνης ορίου φόρτισης στη θέση 3 του Σχήματος 6.7β.
Το σύστημα εξακολουθεί να κινείται στα όρια της περιοχής φόρτισης του, ενώ η
ζήτηση εξακολουθεί να παραμένει εκτός αυτής, έτσι σε χρόνο 5404s η LIVES δίνει
το σήμα συναγερμού, που αντιστοιχεί στο σημείο C, και την χρονική στιγμή των
5407s, σημείο D, γίνεται η αποκοπή φορτίου με αποτέλεσμα η ζήτηση να πάει από το
σημείο F στο σημείο F’. Το σημείο αυτό είναι και το νέο σημείο ισορροπίας του
συστήματος, στο οποίο φαίνεται να καταλήγει και η τροχιά του Σχήματος 6.7α μετά
από αρκετό χρόνο όπως έχει ήδη αναφερθεί.
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Σχήμα 6. 7: Τροχιά συστήματος στον χώρο των φορτίων α) Συνολική τροχιά β) Λεπτομέρεια κοντά
στην επιφάνεια ορίου φόρτισης

Οι τιμές που έχει το σύστημα στα 9000s είναι συγκεντρωμένες στον Πίνακα 6.1.
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Πίνακας 6. 1: Τελικές τιμές μεγεθών μετά την αποκοπή φορτίου
Μέγεθος
Τιμή (αμ)
VA1
0.8453
VA 2

0.8003

VB1

0.9603

VB 2

0.8603

r1

0.88

r2

0.93

GL1

2.2778

GL 2

2.4243

Όπως φαίνεται από τα δεδομένα του Πίνακα 6.1 τα ΣΑΤΥΦ έχουν ισορροπήσει
καθώς:
0.935 ≤ VB1 ≤ 0.965
0.8424 ≤ VB 2 ≤ 0.8724
όπως και τα φορτία:

PB1 = GL1VB21 = 2.1 ⇒ PB1 = PD1
PB 2 = GL 2VB22 = 1.7943 ≅ PD 2 = 1.8
Η μικρή απόκλιση που παρατηρείται στην σχέση (6.12) μεταξύ καταναλισκόμενης
ισχύς και ζήτησης έχει ήδη εξηγηθεί και οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μεγάλη
σταθερά χρόνου του φορτίου, οπότε είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι πρακτικά και
αυτό έχει φτάσει σε ισορροπία, κάτι που για να είμαστε απολύτως ακριβείς θα συμβεί
μετά την πάροδο αρκετού χρονικού διαστήματος (>16000s).
Εδώ σημειώνεται ότι μετά την αποκοπή φορτίου και αφού έχει περάσει ένα εύλογο
χρονικό διάστημα της τάξης των 2000s κατά τις οποίες οι ελεγχόμενες από τα
ΣΑΤΥΦ τάσεις βρίσκονται πάντα πάνω από το κάτω όριο της νεκρής ζώνης, όπως
αυτά έχουν διαμορφωθεί από την μέθοδο “LIVES”, η τάση αναφοράς (και επομένως
τα όρια της νεκρής ζώνης), μπορούν να αποκατασταθούν στις αρχικές ονομαστικές
τους τιμές.
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
7.1 ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Κύριο αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν αφενός η ανάπτυξη
ενός γενικού μοντέλου προσομοίωσης υβριδικών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας
που αποτελούνται τόσο από διακριτά στοιχεία, όπως είναι τα Συστήματα Αλλαγής
Τάσης Υπό Φορτίο (ΣΑΤΥΦ), όσο και από συνεχή δυναμικά φορτία που
αποκαθιστούν την ζήτηση τους μεταβάλλοντας τις αγωγιμότητες τους και αφετέρου,
η εφαρμογή προστασίας από αστάθεια τάσης σε τέτοια συστήματα.
Το μοντέλο που αναπτύχθηκε αφορά γενικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, το
οποίο μπορεί να αποτελείται από πηγές τάσης σταθερού μέτρου και φάσης, δυναμικά
φορτία, ΣΑΤΥΦ και γραμμές που ενώνουν τα στοιχεία αυτά, και είναι ανεξάρτητο
του αριθμού αλλά και του τρόπου σύνδεσης των επιμέρους στοιχείων.
Για την ανάλυση του συστήματος και την κατασκευή του μοντέλου, επιλέχθηκε
μια ελαφρώς τροποποιημένη μέθοδος των κόμβων με χρήση πινάκων αγωγιμοτήτων.
Η διαδικασία αυτή μας έδωσε την δυνατότητα συστηματικής και οργανωμένης
ανάλυσης οποιουδήποτε συστήματος. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν δύο τύποι
πινάκων εκ των οποίων ο ένας αφορούσε σταθερούς πίνακες που υπολογίζονταν
εφάπαξ από τα δεδομένα του συστήματος, ενώ ο άλλος τύπος αφορούσε
μεταβαλλόμενους πίνακες που σχετίζονται με τους δυναμικούς μηχανισμούς του
συστήματος και ως εκ τούτου απαιτούνταν ο συνεχής προσδιορισμός τους. Μέσω των
πινάκων αυτών ήταν δυνατός, ανά πάσα χρονική στιγμή, ο υπολογισμός όλων των
τάσεων και των υπόλοιπων μεγεθών του συστήματος και επομένως και η χρονική
απόκριση τους, φτάνει να γνωρίζουμε πως μεταβάλλονται οι μη σταθεροί πίνακες.
Η μεταβολή των μη σταθερών πινάκων οφείλεται στα δυναμικά στοιχεία του
συστήματος που είναι οι λόγοι μετασχηματισμού των ΣΑΤΥΦ και οι αγωγιμότητες
των δυναμικών φορτίων και επομένως για τον προσδιορισμό τους απαιτούνταν τα
μοντέλα αυτών των μηχανισμών. Όσον αφορά τα ΣΑΤΥΦ, επιλέχθηκε το
ακολουθιακό διακριτό μοντέλο με παράλληλη ύπαρξη ορίων στους λόγους
μετασχηματισμού, ενώ για τα δυναμικά φορτία επιλέχθηκε ένα συνεχές μοντέλο στο
οποίο η αγωγιμότητα τους μεταβαλλόταν κατάλληλα ώστε η καταναλισκόμενη ισχύς
να εξισωθεί με την ζήτηση τους. Έτσι η δυναμική συμπεριφορά των μεν ΣΑΤΥΦ
δίνεται μέσω εξισώσεων διαφορών με βάση κάποιες λογικές λειτουργίες που
εξαρτώνται από την ελεγχόμενη τάση, την τάση αναφοράς και την σταθερά χρόνου
τους, των δε φορτίων μέσω διαφορικών εξισώσεων που περιλαμβάνουν την ζήτηση,
την αγωγιμότητα, την τάση και κάποια σταθερά χρόνου αποκατάστασης αρκετά
μεγαλύτερη της αντίστοιχης των ΣΑΤΥΦ.
Επειδή το σύστημα ήταν υβριδικό περιλαμβάνοντας τόσο διακριτά στοιχεία, όσο
και συνεχή, ο χρόνος χωρίστηκε σε δύο συνιστώσες, έναν διακριτό με χρονικές
στιγμές που απέχουν ένα δευτερόλεπτο και έναν συνεχή που “τρέχει” μεταξύ δυο
διαδοχικών χρονικών στιγμών. Τα ΣΑΤΥΦ από την φύση τους μπορούν να
λειτουργήσουν μόνο στον διακριτό χρόνο, με αποτέλεσμα κατά τον συνεχή να
παραμένουν αμετάβλητα. Αντίθετα τα φορτία λόγω της διαφορικής εξίσωσης
μεταβάλλονται στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Για τον προσδιορισμό των
αντίστοιχων αγωγιμοτήτων γίνεται επομένως αριθμητική ολοκλήρωση σε αυτό το
διάστημα και οι τιμές που προκύπτουν μαζί με τις τιμές των λόγων των ΣΑΤΥΦ
χρησιμοποιούνται στον προσδιορισμό όλων των πινάκων και κατ’ επέκταση όλων
των τάσεων του δικτύου, που με την σειρά τους χρησιμοποιούνται την επόμενη
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διακριτή χρονική στιγμή για την λειτουργία των ΣΑΤΥΦ. Η ίδια διαδικασία
επαναλαμβάνεται για όλο το χρονικό διάστημα της χρονικής προσομοίωσης.
Έτσι σε οποιαδήποτε μεταβολή των παραμέτρων του υβριδικού συστήματος, που
είναι οι τάσεις αναφοράς των ΣΑΤΥΦ και η ζήτηση των φορτίων, κατέστη δυνατός ο
υπολογισμός της απόκρισης του.
Ωστόσο για την περαιτέρω μελέτη της απόκρισης τέτοιων συστημάτων και
ειδικότερα για την εφαρμογή προστασίας από την αστάθεια τάσης, απαιτούνταν η
μελέτη της ευστάθειας τους, για τον εντοπισμό τόσο του ορίου τους όσο και μιας
ικανής συνθήκης ευστάθειας.
Η μελέτη αυτή έγινε εφαρμόζοντας στο αρχικό σύστημα τον χωρισμό σε χρονικές
κλίμακες και θεωρώντας ότι υπήρχε πλήρης απόζευξη του αργού υποσυστήματος των
φορτίων από το γρήγορο υποσύστημα των ΣΑΤΥΦ. Η ευστάθεια του συστήματος
εξετάστηκε από την σκοπιά του ορίου φόρτισης, με την έννοια της απώλειας σημείων
ισορροπίας, που εξαρτάται άμεσα από την κατανάλωση ισχύος στα σημεία
ισορροπίας (ροή φορτίου).
Για τον προσδιορισμό του ορίου φόρτισης επιλέχθηκε το συνεχές μοντέλο
ΣΑΤΥΦ και χρησιμοποιώντας την ανάλυση μέσω ροών φορτίου αποδείχθηκε ότι το
όριο φόρτισης του συστήματος βρίσκεται στα σημεία ισορροπίας στα οποία τόσο ο
Ιακωβιανός πίνακας της ροής φορτίου, όσο και ο πίνακας ευαισθησιών των ΣΑΤΥΦ
γίνονται μη αντιστρέψιμοι, και επομένως πρόκειται στην ουσία για σημεία
διακλάδωσης σαγματικού κόμβου του συνεχούς συστήματος των ΣΑΤΥΦ.
Με τη χρήση του Ιακωβιανού πίνακα των ροών φορτίου και τις εξισώσεις
ισορροπίας του (συνεχούς) συστήματος προσδιορίστηκε το όριο φόρτισης του.
Επειδή στο μοντέλο των ΣΑΤΥΦ λήφθηκε υπόψη η ύπαρξη της νεκρής ζώνης,
επιλέγοντας σαν συνθήκες ισορροπίας το άνω και κάτω όριο αυτής εναλλάξ,
αποδείχθηκε ότι το σύστημα έχει όχι όριο αλλά ζώνη ορίων φόρτισης, μεταξύ της
οποίας βρίσκεται το πραγματικό όριο του συστήματος και το οποίο εξαρτάται από
την τελική θέση που θα ισορροπήσουν τα ΣΑΤΥΦ όταν φέρουν την ελεγχόμενη τάση
εντός νεκρής ζώνης.
Αντίθετα, για την διατύπωση της ικανής συνθήκης ευστάθειας χρησιμοποιήθηκε
το διακριτό μοντέλο ΣΑΤΥΦ και ο πίνακας ευαισθησιών. Βάση του θεωρήματος του
Gershgorin η ικανή συνθήκη που διατυπώνεται επεκτείνεται και στο συνεχές
σύστημα και επομένως συσχετίζεται με τα όρια φόρτισης, επιτρέποντας τη χρήση της
για την κατασκευή ενός συστήματος προστασίας από αστάθεια τάσης.
Στην συνέχεια εφαρμόστηκε το μοντέλο προσομοίωσης που αναπτύχθησε σε ένα
συγκεκριμένο σύστημα το οποίο απαρτιζόταν από μια πηγή τάσης και δύο δυναμικά
φορτία που αποκαθιστούσαν την ζήτηση τους, συνδεδεμένα μέσω ΣΑΤΥΦ στο
δίκτυο. Το μοντέλο αυτό υλοποιήθηκε σε κώδικα του υπολογιστικού πακέτου
MATLAB.
Σε πρώτη φάση έγινε αρχικοποίηση του συστήματος και υπολογίστηκε η ζώνη
ορίων φόρτισης του, που αντιστοιχούσε στο κάτω και άνω όριο της νεκρής ζώνης των
ΣΑΤΥΦ, και στην συνέχεια πραγματοποιήθηκαν δυο προσομοιώσεις: μια με αύξηση
της ζήτησης οριακά εντός της περιοχής ευστάθειας του δικτύου και μια με αύξηση
εκτός αυτής.
Στην πρώτη περίπτωση παρατηρήσαμε ότι το σύστημα μετά από κάποιο χρονικό
διάστημα είναι σε θέση να ισορροπήσει, αν και σε χαμηλές τιμές τάσεων δικτύου,
ενώ στην δεύτερη περίπτωση το σύστημα άρχιζε να καταρρέει μόλις η τροχιά του
χτυπούσε την επιφάνεια ορίων φόρτισης.
Για την αποφυγή αυτής της αστάθειας που παρατηρήθηκε όταν η ζήτηση
αυξανόταν εκτός περιοχής ορίων φόρτισης χρησιμοποιήθηκε μια καινούργια μέθοδος
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ανίχνευσης αστάθειας τάσης που έχει προταθεί και ονομάζεται LIVES (Local
Identification of Voltage Emergency Situation). Η μέθοδος αυτή είναι
αποκεντρωμένη, πολύ απλή και στηρίζεται στην εξής παραδοχή: όταν μετά από δυο
διαδοχικές κινήσεις ενός ΣΑΤΥΦ, η εκάστοτε ρυθμιζόμενη τάση αντί να αυξάνεται,
μειώνεται, ενεργοποιείται ένας συναγερμός ο οποίος δίνει σήμα αποκοπής φορτίου
στον αντίστοιχο ζυγό, προκειμένου να ανακουφίσει και να σώσει το σύστημα από την
επερχόμενη αστάθεια. Το θεωρητικό υπόβαθρο πίσω από αυτήν την διαδικασία
βασίζεται στην ικανή συνθήκη ευστάθειας των ΣΑΤΥΦ που προαναφέρθηκε.
Επειδή αυτή η μέθοδος στηρίζεται στην κίνηση των ΣΑΤΥΦ για την ανίχνευση
της επερχόμενης αστάθειας τάσης, η εφαρμογή της παρουσίαζε ορισμένα
προβλήματα που σχετίζονται με το γεγονός ότι τα ΣΑΤΥΦ διαθέτουν νεκρή ζώνη και
όρια στους λόγους μετασχηματισμού τους.
Το πρόβλημα της ύπαρξης νεκρής ζώνης ξεπεράστηκε με την θεώρηση ότι ναι μεν
αυτή προκαλεί καθυστέρηση στην ανίχνευση αστάθειας τάσης, προκαλεί όμως και
καθυστέρηση και στην εκδήλωση του φαινομένου καθώς τα ΣΑΤΥΦ αργούν να
λειτουργήσουν. Από την άλλη πλευρά το πρόβλημα της ύπαρξης ορίων στους λόγους
μετασχηματισμού δεν μπορούσε να λυθεί με παρόμοια θεώρηση και απαιτούντα η
τροποποίηση των ΣΑΤΥΦ ώστε να λειτουργούν και αφού φτάσουν στα όρια των
λόγων τους. Η λύση που έχει προταθεί και επιλέχθηκε τελικά, ήταν η εξής: όταν τα
ΣΑΤΥΦ φτάνουν στα κάτω όρια λειτουργίας τους, η τάση αναφοράς τους μειώνεται
και δίνεται μια βοηθητική ώθηση προς τα πάνω δύο βημάτων. Αυτό όχι μόνο
επίτρεψε την συνέχιση της λειτουργίας τους αλλά προκαλούσε και προσωρινή
ανακούφιση του συστήματος.
Με βάση όλα αυτά δημιουργήθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας
έναντι αστάθειας τάσης, όπου η ανίχνευση κατάστασης εκτάκτου ανάγκης γινόταν
μέσω της μεθόδου “LIVES” και η αποτροπή της επερχόμενης αστάθειας μέσω της
αποκοπής φορτίου στον ζυγό που παρουσίαζε το πρόβλημα.
Αυτό το ολοκληρωμένο σύστημα ανίχνευσης και προστασίας από αστάθεια τάσης,
ενσωματώθηκε, με κατάλληλη τροποποίηση του κώδικα, στο πρόγραμμα χρονικής
προσομοίωσης, εξετάζοντας ιδιαίτερα την περίπτωση που η ζήτηση του συστήματος
αυξανόταν εκτός περιοχής ορίων φόρτισης. Αυτό που παρατηρήσαμε ήταν ότι η
μέθοδος λειτουργούσε ικανοποιητικά και ήταν σε θέση, μέσω της αποκοπής φορτίου
κατά 10% να σώσει το σύστημα. Μάλιστα η διάγνωση της αστάθειας και η
αντίστοιχη αποκοπή φορτίου γινόταν ακριβώς στον ζυγό που παρουσιαζόταν τον
πρόβλημα.

7.2 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κλείνοντας γίνεται φανερό ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης της
παρούσας διπλωματικής εργασίας. Αυτά αφορούν κυρίως την βελτίωση του
προτεινόμενου μοντέλου προσομοίωσης, ώστε αφενός να συμπεριληφθούν
αναλυτικότερα μοντέλα όλων των στοιχείων, και ειδικότερα των πηγών τάσης με
προσθήκη ενός ακριβέστερου μοντέλου γεννητριών σταθερού PV και αφετέρου την
χρήση της αραιότητας των πινάκων αγωγιμοτήτων ώστε να γίνει το μοντέλο πιο
αποδοτικό.
Το υβριδικό σύστημα των 3 ζυγών που χρησιμοποιείται για εφαρμογή όλων όσων
αναπτύσσονται στην παρούσα διπλωματική εργασία, μπορεί να αποτελέσει αφορμή
για επέκταση της μελέτη του στο χώρο κατάστασης που πιθανόν να αποκαλύψει
κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κοντά στην περιοχή φόρτισης.
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Ένα άλλο κομμάτι που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και επέκτασης αφορά τις
ικανές συνθήκες ευστάθειας που χρησιμοποιούνται από το σύστημα προστασίας ώστε
αν είναι δυνατόν να μετατραπούν σε αναγκαίες συνθήκες, εξασφαλίζοντας ακόμα
καλύτερη ανίχνευση επερχόμενης αστάθειας τάσης.
Τέλος επιπλέον έρευνα απαιτείται για χρήση της μεθόδου ανίχνευσης και
προστασίας που επιλέχθηκε, ώστε να διαπιστωθεί αν λειτουργεί ικανοποιητικά και σε
μεγαλύτερα συστήματα που πλησιάζουν περισσότερο τα πραγματικά και ως εκ
τούτου αν μπορεί να εφαρμοστεί σε συστήματα, όπως π.χ. το Ελληνικό
Διασυνδεδεμένο Σύστημα.

120

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Κ. Βουρνά, Γ. Κονταξή, “Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας”,
Αθήνα 2001.
2. Β. Κ. Παπαδιά, “Ανάλυση Συστήματος Ηλεκτρικής ενέργειας”, Τόμοι Ι, ΙΙ,
Αθήνα 1985.
3. Β. Κ. Παπαδιά, Κ. Βουρνά, “Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Έλεγχος
Συχνότητας και Τάσεως, Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα 1991.
4. P. Kundur, “Power System Stability and Control”, McGraw-Hill, 1996.
5. T.Van Cutsem, C. Vournas, “Voltage Stability of Electric Power Systems”,
Springer, 2008.
6. J. K. Hale, H. Koçak, “Dynamics and Bifurcations”, Springer – Verlag, New York
1991.
7. W. E. Boyce, R. C. Diprima, “Στοιχειώδεις Διαφορικές Εξισώσεις και
Προβλήματα Συνοριακών Τιμών”, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα
2001.
8. J. Guckenheimer, P. Holmes, “Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and
Bifurcations of Vector Fields”, Springer – Verlag, New York 2002.
9. Ν. Σακελλαρίδης, “ Τοπικές - Υπερτοπικές Διακλαδώσεις Συνδιάστασης 1 έως 3
σε Μικρό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας”, Διπλωματική Εργασία, ΕΜΠ, Σχολή
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αθήνα 2003.
10. Τ. Γ. Κουσιουρής, “Θεωρία Ανάλυσης Συστημάτων και Κυκλωμάτων”, Αθήνα.
11. C. D. Vournas, N. G. Sakellaridis, “Tracking Maximum Loadability Conditions in
Power Systems”,2007 iREP Symposium - Bulk Power System Dynamics and
Control – VII Revitalizing Operational Reliability, Charleston SC USA, 2007.
12. C. D. Vournas, N. G. Sakellaridis, “Region of Attraction in a Power System With
Discrete LTC”, IEEE Transactions on Circuits and Systems – I Regular Papers,
Vol. 53, No. 7, July 2006.
13. C. Vournas, N. Sakellaridis, G. Christoforidis, J. Kabouris, T. Van Cutsem,
“Investigation of a Local Indicator of Voltage Emergency in the Hellenic
Interconnected System”, PSCC, Glasgow 2008.
14. C. D. Vournas, T. Van Cutsem, “Local Identification of Voltage Emergency
Situation”, IEEE Transactions on Power Systems, 2008, to appear.
15. C. D. Vournas, N. G. Sakellaridis, “Problems and Solutions for Local
Identification of Voltage Instability Emergency Control”, IEEE/PES General
meeting, Pittsburgh PA, July 2008.

121

16. Hui Ye, A. N. Michel, “Stability Theory for Hybrid Dynamical Systems”, IEEE
Transactions on Automatic Control, Vol. 43, No 4, April 1998.
17. A. N. Michel, “Recent Trends in the Stability Analysis of Hybrid Dynamical
Systems”, IEEE Transactions on Circuits and Systems-I: Fundamental Theory and
Applications, Vol. 45, No 1, January 1999.
18. I. A. Hiskens, M. A. Pai, “ Hybrid Systems View of Power System Modeling”,
ISCAS 2000 – IEEE International Symposium on Circuits and Systems, May 2831, 2000, Geneva, Switzerland.
19. I. A. Hiskens, “Stability of Limit Cycles in Hybrid Systems”, Proceedings of 34th
Hawai International Conference on System Sciences, 2001.
20. P. W. Sauer, M. A. Pai, “A Comparison of Discrete vs Continuous Dynamic
Models of Tap-Changing-Under-Load-Transformers”, Proceedings: Bulk Power
System Voltage Phenomena-III, Voltage Stability.
21. M. Begovic, K. Vu, D. Novosel, M. Saha, “Use of Local Measurements to
Estimate Voltage Stability Margins”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol.
14, pp. 1029-1035, August 1999.
22. A. Holen, L. Warland, “Estimation of Distance to Voltage Collapse: Testing an
Algorithm Based on Local Measurments”, Proceedings 14th Power System
Computation Conference, Sevilla, 2002, paper 38-3.
23. B. Milosevic, M. Begovic, “Voltage Stability Protection and Control Using a
Wide-Area Network of Phasor Measurment”, IEEE Transactions on Power
Systems, Vol. 18, No 1, pp. 121-127, February 2003.
24. V. C. Nikolaidis, K. D. Vournas, “Design Strategies for Load-Shedding Schemes
Against Voltage Collapse in the Hellenic System”, IEEE Transactions on Power
Systems, Vol. 23, No 2, May 2008.
25. C. D. Vournas, N. Sakellaridis, “Minimum Load Shedding as a Region of
Attraction Problem in Hybrid Systems”, Bulk Power System Dynamics and
Control – VI, August 22-27, 2004, Cortina d’Ampezzo, Italy
26. A. Jennings, “Matrix computation for engineers an scientists”, John Wiley &
Sons, 1977.
27. C. W. Taylor, “Concepts of Undervoltage Load Shedding for Voltage Stability”,
IEEE Transactions on Power Delivery, Vol 7, No 2, April 1992.

122

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Σε αυτό το τμήμα παρατίθενται οι αναλυτικοί κώδικες που υλοποιηθήκαν στο
πρόγραμμα MATLAB για την προσομοίωση υβριδικών συστημάτων

1. Χρονική προσομοίωση υβριδικών συστημάτων
%===============HYBRID SYSTEM SIMULATION==================
close all
clc
clear
global YLL YLE e Zt1 Zt2 r1_temp r2_temp TG1 TG2 PD1 PD2 DB1 DB2
%%%%%%PIGES TASIS%%%%%
E=1.05;
%%%%%%GRAMMES METAFORAS%%%%%
Rln12=0;
Xln12=0.25;
Rln13=0;
Xln13=0.175;
Rln23=0;
Xln23=0.45;
Zln12=Rln12+j*Xln12;
Zln13=Rln13+j*Xln13;
Zln23=Rln23+j*Xln23;
%%%%%%LTC%%%%%%
Dr=0.01; d=0.03;
Rt1=0;
Xt1=0.01;
Dr1=Dr;
V1o=0.95-d/2;%--->tasi anaforas LTC1
Rt2=0;
Xt2=0.01;
Dr2=Dr;
V2o=0.95-d/2;%--->tasi anaforas LTC2
Zt1=Rt1+j*Xt1; Zt2=Rt2+j*Xt2;
%%%%%LOADS%%%%%%
DB1=0;%efaptomeni gwnias sintelesti isxios zigou 1
DB2=0;%efaptomeni gwnias sintelesti isxios zigou 2
PD1o=1.4923;%---->arxiki ektimisi zitisis zigou 1
PD2o=1.4985;%---->arxiki ektimisi zitisis zigou 2
PD1f=2.1;%---->teliki zitisi zigou 1
PD2f=2;%---->teliki zitisi zigou 2
Tpd=100%---->xronos metabolis zitisis
TG1=800;%--->stathera xronou fortiou 1
TG2=800;%--->stathera xronou fortiou 2
lives_1=0;%--->deiktis pou deixnei an energopoiithike i lives ston 1;
lives_2=0;%--->deiktis pou deixnei an energopoiithike i lives ston 1;
%%%%%YPOLOGISMOS STATHERWN PINAKWN%%%%%%%%%%
YLL=[(1/Zln12+1/Zln13) -1/Zln12; -1/Zln12 (1/Zln12+1/Zln23)];
YLE=[-1/Zln13; -1/Zln23]; YEL=YLE';
YEE=[(1/Zln23+1/Zln13)];
e=YLE*E;
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%%%%%%%%INITIAL VALUES%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%YPOLOGISMOS ARXIKWN TIMWN TWN TAP%%%%%%%
GL1=PD1o/V1o^2; GL2=PD2o/V2o^2;% arxikes agwgimotites
G1init=GL1;G2init=GL2;
BL1=DB1*GL1;
BL2=DB2*GL2;
YL1=GL1+j*BL1; YL2=GL2+j*BL2;
%%%%OLIKI ANTISTASI STO DEUTEREON TWN LTC%%%%
ZB1=Zt1+1/YL1;
ZB2=Zt2+1/YL2;
r_o=[1.02 1.02];%------>stable equilibrium
r=fsolve('taps_capac',r_o,optimset('display','off'),V1o,V2o,GL1,GL2);
r1s=r(1);
r2s=r(2);
% plot(r1s,r2s,'k*')
% axis([0 2 0 2])
% hold on
r_o=[0.5 0.5];%------->unstable equilibrium
r=fsolve('taps_capac',r_o,optimset('display','off'),V1o,V2o,GL1,GL2);
r1u=r(1);
r2u=r(2);
r1=r1s;r2=r2s;
%%%%%TELOS YPOLOGISMOY ARXIKWN TIMWN TWN TAP%%%%%%%%
%%%%%%YPOLOGISMOS METABALOMENWN PINAKAWN%%%%%%%%%
YL1=GL1+j*BL1; YL2=GL2+j*BL2;
ZB1=Zt1+1/YL1;
ZB2=Zt2+1/YL2;
YD=[1/(r1^2)/ZB1 0;0 1/(r2^2)/ZB2];
RB=[1/r1/ZB1/YL1 0; 0 1/r2/ZB2/YL2];
YR=[YLL+YD];
%%%%%%YPOLOGISMOS TASEWN%%%%%%%%%%%%%%%%%
VA=-(YR^-1)*e;%--------->primary ltc voltages(phasors)
VB=RB*VA;%------->secondary ltc voltages(phasors)
VA1_met=abs(VA(1));
VB1_met=abs(VB(1));
VA2_met=abs(VA(2));
VB2_met=abs(VB(2));
%%%%%%%%%%%%%%YPOLOIPA MEGETHI%%%%%%%%%%%%
PD1o=GL1*VB1_met^2; PD2o=GL2*VB2_met^2;%anaprosarmogi arxikis zitisis
TT=10000;%---->simulation time
ts=7000;
kk=1;
bb=0;gg=0;mm=0;nn=0;cc1=0;cc2=0;t1=0;t2=0;pp1=0;pp2=0;vv1=0;vv2=0;zz1=0;zz2=0;zz3=0;mm2
=0;mm1=1;%--->diaforoi metrites
signal_b1=0;signal_b2=0;help1=0;help2=0;f1=0;f2=0;flag1=0;%---->diafora simata
t=0;%--->arxi xronou
signal_DB1=0;signal_DB2=0;signal_off1=0;signal_off2=0;t_off1=0;t_off2=0;
signal_DB=signal_DB1+signal_DB2;
Td=20;%sec time-delay pou apaiteitai gia kathe kinisi tou LTC otan arxika vrethei sto deadband
Tf=10;%sec time-delay pou apaiteitai gia kathe kinisi tou LTC
Tl=5;%sec time-delay pou apaiteitai gia tin anastrofi kinisi tou LTC otan kollisei sto kato orio
r1min=0.75;r2min=0.75;%--->kato oria twn LTC
%break
V1o=V1o+d/2;V2o=V2o+d/2;V1min_init=V1o-d/2;V2min_init=V2od/2;V1max_init=V1o+d/2;V2max_init=V2o+d/2;
V1=round(1000*VB1_met)/1000;V2=round(1000*VB2_met)/1000;
V1=V1o-d/2;V2=V2o-d/2;V1min=V1o-d/2;V2min=V2o-d/2;V1max=V1o+d/2;V2max=V2o+d/2;
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%V1MIN(kk)=V1o-d/2;V2MIN(kk)=V2o-d/2;
h = waitbar(0,'Please wait...or go for a walk');
Vred=0.05;%---->meiosi tis tasis anaforas
cred=3;%---->plithos meioseon tis tasis anaforas
%break
p1=GL1*VB1_met^2;p2=GL2*VB2_met^2;
P1(kk)=p1;P2(kk)=p2;
Ptot(kk)=p1+p2;
KK(kk)=kk;
VV1(kk)=VB1_met;VV2(kk)=VB2_met;VVA(kk)=VA1_met;VVB(kk)=VA2_met;
time(kk)=t;
GG1(kk)=GL1;GG2(kk)=GL2;
BB1(kk)=BL1;BB2(kk)=BL2;
r1=floor(100*r1s)/100;
r2=floor(100*r2s)/100;
R1(kk)=r1;R2(kk)=r2;
V1MIN(kk)=V1o-d/2;V2MIN(kk)=V2o-d/2;V1MAX(kk)=V1o+d/2;V2MAX(kk)=V2o+d/2;
%%%%%%%%%%%%END OF INITIALIZATION%%%%%%%%
%%%%%%%%%%SIMULATION%%%%%%%
for i=1:1:TT
waitbar(i/TT)
if (r1>0 & r2>0 & V1>0 & V2>0)
%-------------------------------------------------------------------------if V1>V1o+d/2 & V2>V2o+d/2 %& R1(kk)>r1min & R2(kk)>r2min%--->ektos deadband both
kk=kk+1;
t=t+1;
time(kk)=t;
if kk>2
if (VV1(kk-2-bb)<=V1o+d/2 & VV1(kk-2-bb)>=V1o-d/2)
bb=bb+1;
if bb==Td
r1=r1+Dr;bb=0;
%f1=1;
else
r1=r1;
end
else if (VV1(kk-2-pp1)>V1o+d/2)
pp1=pp1+1;
if pp1==Tf
r1=r1+Dr;pp1=0;
f1=1;
else
r1=r1;
end
end
end
if (VV2(kk-2-gg)<=V2o+d/2 & VV2(kk-2-gg)>=V2o-d/2)
gg=gg+1;
if gg==Td
r2=r2+Dr;gg=0;
else
r2=r2;
%f2=1;
end
else if (VV2(kk-2-pp2)>V2o+d/2)
pp2=pp2+1;
if pp2==Tf
r2=r2+Dr;pp2=0;
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f2=1;
else
r2=r2;
end
end
end
%f1=1;f2=1;
end
%-------------------------------------------------------------------------else if V1<V1o-d/2 & V2>V2o+d/2 %& R1(kk)>r1min & R2(kk)>r2min%---->ektos deadband both
kk=kk+1;
t=t+1;
time(kk)=t;
if kk>Td+1
if r1>r1min
vv1=0;
if (VV1(kk-2-bb)<=V1o+d/2 & VV1(kk-2-bb)>=V1o-d/2)
bb=bb+1;
if bb==Td
r1=r1-Dr;bb=0;
%f1=-1;
else
r1=r1;
end
else if (VV1(kk-2-pp1)<V1o-d/2)
pp1=pp1+1;
if pp1==Tf
r1=r1-Dr;pp1=0;
f1=-1;
else
r1=r1;
end
end
end
else if r1<=r1min
r1=r1min;
vv1=vv1+1;
if vv1==Tl
cc1=cc1+1;
if cc1<=cred
V1o=V1o-Vred; %%LIVES ON
r1=r1+2*Dr;pp1=0;bb=0;flag11=0; %%LIVES ON
%%
V1o=V1o; %%LIVES OFF
%%
r1=r1;pp1=0;bb=0;flag11=0; %%LIVES OFF
end
end
end
end
if (VV2(kk-2-gg)<=V2o+d/2 & VV2(kk-2-gg)>=V2o-d/2)
gg=gg+1;
if gg==Td
r2=r2+Dr;gg=0;
else
r2=r2;
%f2=1;
end
else if (VV2(kk-2-pp2)>V2o+d/2)
pp2=pp2+1;
if pp2==Tf
r2=r2+Dr;pp2=0;
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f2=1;
else
r2=r2;
end
end
end
%f1=-1;f2=1;
end
%-------------------------------------------------------------------------else if (V1<=V1o+d/2 & V1>=V1o-d/2) & V2>V2o+d/2 %& R1(kk)>r1min & R2(kk)>r2min%--->ektos deadband LTC2 kai entos LTC1
kk=kk+1;
t=t+1;
time(kk)=t;
if kk>Td+1
%pp1=pp1+1;bb=0;
%if pp1==Tf
r1=r1;%pp1=0;bb=0;
f1=0;
% end
%end
if (VV2(kk-2-gg)<=V2o+d/2 & VV2(kk-2-gg)>=V2o-d/2)
gg=gg+1;
if gg==Td
r2=r2+Dr;gg=0;
else
r2=r2;
%f2=1;
end
else if (VV2(kk-2-pp2)>V2o+d/2)
pp2=pp2+1;
if pp2==Tf
r2=r2+Dr;pp2=0;
f2=1;
else
r2=r2;
end
end
end
%f1=0;f2=1;
end
%-------------------------------------------------------------------------else if V1>V1o+d/2 & V2<V2o-d/2 %& R1(kk)>r1min & R2(kk)>r2min%---->ektos deadband both
kk=kk+1;
t=t+1;
time(kk)=t;
if kk>Td+1
if (VV1(kk-2-bb)<=V1o+d/2 & VV1(kk-2-bb)>=V1o-d/2)
bb=bb+1;
if bb==Td
r1=r1+Dr;bb=0;
else
r1=r1;
%f1=1;
end
else if (VV1(kk-2-pp1)>V1o+d/2)
pp1=pp1+1;
if pp1==Tf
r1=r1+Dr;pp1=0;
f1=1;
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else
r1=r1;
end
end
end
if r2>r2min
vv2=0;
if (VV2(kk-2-gg)<=V2o+d/2 & VV2(kk-2-gg)>=V2o-d/2)
gg=gg+1;
if gg==Td
r2=r2-Dr;gg=0;
else
r2=r2;
%f2=-1;
end
else if (VV2(kk-2-pp2)<V2o-d/2)
pp2=pp2+1;
if pp2==Tf
r2=r2-Dr;pp2=0;
f2=-1;
else
r2=r2;
end
end
end
else if r2<=r2min
r2=r2min;
vv2=vv2+1;
if vv2==Tl
cc2=cc2+1;flag1=1;
if cc2==1
zz1=kk;
else if cc2==2
zz2=kk;
else if cc2==3
zz3=kk;
end
end
end
if cc2<=cred
V2o=V2o-Vred; %%LIVES ON
r2=r2+2*Dr;pp2=0;gg=0;flag22=0; %%LIVES ON
%%
V2o=V2oVred; %%LIVES OFF
%%
r2=r2;pp2=0;gg=0;flag22=0; %%LIVES OFF
end
end
end
end
%f1=1;f2=-1;
end
%-------------------------------------------------------------------------else if V1<V1o-d/2 & V2<V2o-d/2 %& R1(kk)>r1min & R2(kk)>r2min%---->ektos deadband both
kk=kk+1;
t=t+1;
time(kk)=t;
if kk>Td+1
if r1>r1min
vv1=0;
if (VV1(kk-2-bb)<=V1o+d/2 & VV1(kk-2-bb)>=V1o-d/2)
bb=bb+1;
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if bb==Td
r1=r1-Dr;bb=0;
else
r1=r1;
% f1=-1;
end
else if (VV1(kk-2-pp1)<V1o-d/2)
pp1=pp1+1;
if pp1==Tf
r1=r1-Dr;pp1=0;
f1=-1;
else
r1=r1;
end
end
end
else if r1<=r1min
r1=r1min;
vv1=vv1+1;
if vv1==Tl
cc1=cc1+1;
if cc1<=cred
V1o=V1o-Vred; %%LIVES ON
r1=r1+2*Dr;pp1=0;bb=0;flag11=0; %%LIVES ON
%%
V1o=V1o; %%LIVES OFF
%%
r1=r1;pp1=0;bb=0;flag11=0; %%LIVES OFF
end
end
end
end
if r2>r2min
vv2=0;
if (VV2(kk-2-gg)<=V2o+d/2 & VV2(kk-2-gg)>=V2o-d/2)
gg=gg+1;
if gg==Td
r2=r2-Dr;gg=0;
else
r2=r2;
%f2=-1;
end
else if (VV2(kk-2-pp2)<V2o-d/2)
pp2=pp2+1;
if pp2==Tf
r2=r2-Dr;pp2=0;
f2=-1;
else
r2=r2;
end
end
end
else if r2<=r2min
r2=r2min;
vv2=vv2+1;
if vv2==Tl
cc2=cc2+1;flag1=1;
if cc2==1
zz1=kk;
else if cc2==2
zz2=kk;
else if cc2==3
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zz3=kk;
end
end
end
if cc2<=cred
V2o=V2o-Vred; %%LIVES ON
r2=r2+2*Dr;pp2=0;gg=0;flag22=0; %%LIVES ON
%%
V2o=V2o; %%LIVES OFF
%%
r2=r2;pp2=0;gg=0;flag22=0; %%LIVES OFF
end
end
end
end
%f1=-1;f2=-1;
end
%-------------------------------------------------------------------------else if (V1<=V1o+d/2 & V1>=V1o-d/2) & V2<V2o-d/2 %---->ektos deadband LTC2 kai entos
LTC1
kk=kk+1;
t=t+1;
time(kk)=t;
if kk>Td+1
% pp1=pp1+1;
% if pp1==Tf
r1=r1;%bb=0;pp1=0;
f1=0;
% end
%end
if r2>r2min
vv2=0;
if (VV2(kk-2-gg)<=V2o+d/2 & VV2(kk-2-gg)>=V2o-d/2)
gg=gg+1;
if gg==Td
r2=r2-Dr;gg=0;
else
r2=r2;
%f2=-1;
end
else if (VV2(kk-2-pp2)<V2o-d/2)
pp2=pp2+1;
if pp2==Tf
r2=r2-Dr;pp2=0;
f2=-1;
else
r2=r2;
end
end
end
else if r2<=r2min
r2=r2min;
vv2=vv2+1;
if vv2==Tl
cc2=cc2+1;flag1=1;
if cc2==1
zz1=kk;
else if cc2==2
zz2=kk;
else if cc2==3
zz3=kk;
end
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end
end
if cc2<=cred
V2o=V2o-Vred; %%LIVES ON
r2=r2+2*Dr;pp2=0;gg=0;flag22=0; %%LIVES ON
%%
V2o=V2o; %%LIVES OFF
%%
r2=r2;pp2=0;gg=0;flag22=0; %LIVES OFF
end
end
end
end
%f1=0;f2=-1;
end
%---------------------------------------------------------------------else if (V1>V1o+d/2) & (V2>=V2o-d/2 & V2<=V2o+d/2) %& R1(kk)>r1min & R2(kk)>r2min%--->ektos deadband LTC1 kai entos LTC2
kk=kk+1;
t=t+1;
time(kk)=t;
if kk>Td+1
if (VV1(kk-2-bb)<=V1o+d/2 & VV1(kk-2-bb)>=V1o-d/2)
bb=bb+1;
if bb==Td
r1=r1+Dr;bb=0;
else
r1=r1;
%f1=1;
end
else if (VV1(kk-2-pp1)>V1o+d/2)
pp1=pp1+1;
if pp1==Tf
r1=r1+Dr;pp1=0;
f1=1;
else
r1=r1;
end
end
end
%if (VV2(kk-Td)<V2o+d/2 | VV2(kk-Td)>V2o-d/2)
% pp2=pp2+1;
% if pp2==Tf
r2=r2;%gg=0;pp2=0;
f2=0;
% end
%end
%end
% f1=1;f2=0;
end
%-------------------------------------------------------------------else if (V1<V1o-d/2) & (V2>=V2o-d/2 & V2<=V2o+d/2) %---->ektos deadband LTC1 kai entos
LTC2
kk=kk+1;
t=t+1;
time(kk)=t;
if kk>Td+1
if r1>r1min
vv1=0;
if (VV1(kk-2-bb)<=V1o+d/2 & VV1(kk-2-bb)>=V1o-d/2)
bb=bb+1;
if bb==Td
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r1=r1-Dr;bb=0;
else
r1=r1;
%f1=-1;
end
else if (VV1(kk-2-pp1)<V1o-d/2)
pp1=pp1+1;
if pp1==Tf
r1=r1-Dr;pp1=0;
f1=-1;
else
r1=r1;
end
end
end
else if r1<=r1min
r1=r1min;
vv1=vv1+1;
if vv1==Tl
cc1=cc1+1;
if cc1<=cred
V1o=V1o-Vred; %%LIVES ON
r1=r1+2*Dr;pp1=0;bb=0;flag11=0; %%LIVES ON
%%
V1o=V1o; %LIVES OFF
%%
r1=r1;pp1=0;bb=0;flag11=0; %%LIVES OFF
end
end
end
end
% pp2=pp2+1;
% if pp2==Tf
r2=r2;%gg=0;pp2=0;
f2=0;
%
end
%end
%end
% f1=-1;f2=0;
end
%-------------------------------------------------------------------------else if (V1<=V1o+d/2 & V1>=V1o-d/2) & (V2>=V2o-d/2 & V2<=V2o+d/2) %---->entos deadband
both
kk=kk+1;
t=t+1;
time(kk)=t;
%if kk>Td
% pp1=pp1+1;
% if pp1==Tf
r1=r1;%pp1=0;
f1=0;
% end
%end
%
if (VV2(kk-20)<V2o+d/2 | VV2(kk-20)>V2o-d/2)
%
gg=gg+1;
%
if gg==20
%
r2=r2+Dr;
%
end
%
else
% pp2=pp2+1;
% if pp2==Tf
r2=r2;%pp2=0;
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f2=0;
% end
end
end
end
end
end
end
end
end
end
R1(kk)=r1;%---->nees times twn tap
R2(kk)=r2;%---->nees times twn tap
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
r1_temp=R1(kk-1); r2_temp=R2(kk-1);%----->LTC ratio for usage inside the ode
tol=odeset('AbsTol',[1e-3,1e-3],'RelTol',1e-3);
[T,Y]=ode23s('G1G2_hybrid',[t-1 t],[GL1 GL2],tol);
S=size(T);
SS(kk)=S(1);
%
%

G1=Y(:,1);
G2=Y(:,2);
GL1=Y(S(1),1);
GL2=Y(S(1),2);
BL1=DB1*GL1;
BL2=DB2*GL2;
mm1=mm1+S(1);
JTIME(mm1-S(1):mm1-1)=T;
JG11(mm1-S(1):mm1-1)=Y(:,1);
JG22(mm1-S(1):mm1-1)=Y(:,2);
JB11(mm1-S(1):mm1-1)=DB1*Y(:,1);
JB22(mm1-S(1):mm1-1)=DB1*Y(:,2);
JR11(mm1-S(1):mm1-1)=R1(kk-1);
JR22(mm1-S(1):mm1-1)=R2(kk-1);
JPD1(mm1-S(1):mm1-1)=PD1; %Demand of Bus 1

JPD2(mm1-S(1):mm1-1)=PD2; %Demand of Bus 2
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
GG1(kk)=GL1;GG2(kk)=GL2;%---->telikes timi tou g1
BB1(kk)=BL1;BB2(kk)=BL2;%---->telikes timi tou g2
V1MIN(kk)=V1o-d/2;V2MIN(kk)=V2o-d/2;V1MAX(kk)=V1o+d/2;V2MAX(kk)=V2o+d/2;%--->times oriwn deadband
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% TIMI TASEWN KAI ISXIWN STO XRONO t- PRIN THN ALLAGI TWN TAP
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mm2=mm2+1;
r1=R1(kk-1);
r2=R2(kk-1);
YL1=GL1+j*BL1; YL2=GL2+j*BL2;
ZB1=Zt1+1/YL1;
ZB2=Zt2+1/YL2;
YD=[1/(r1^2)/ZB1 0;0 1/(r2^2)/ZB2];
RB=[1/r1/ZB1/YL1 0; 0 1/r2/ZB2/YL2];
YR=[YLL+YD];
%%%%%%%%%YPOLOGISMOS TASEWN%%%%%%%%%%%%
VA=-(YR^-1)*e;%--------->primary ltc voltages(phasors)
VB=RB*VA;%------->secondary ltc voltages(phasors)
VA1_met=abs(VA(1));
VB1_met=abs(VB(1));
VA2_met=abs(VA(2));
VB2_met=abs(VB(2));
%break
JVB1(mm2)=VB1_met; JVB2(mm2)=VB2_met;%--->oi taseis sto deutereuon twn ltc sto tJVA1(mm2)=VA1_met; JVA2(mm2)=VA2_met;%--->oi taseis sto proteuon twn ltc sto t%%%%%%%%%YPOLOGISMOS ISXYWN%%%%%%%%%%%
p1=GL1*VB1_met^2;p2=GL2*VB2_met^2;
JP11(mm2)=p1;JP22(mm2)=p2;%--->oi isxeis sto tJTIME2(mm2)=t;%--->apothikeusi tou xronou tmm2=mm2+1;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% TIMI TASEWN KAI ISXIWN STO XRONO t+ META THN ALLAGI TWN TAP
r1=R1(kk);r2=R2(kk);
YL1=GL1+j*BL1; YL2=GL2+j*BL2;
ZB1=Zt1+1/YL1;
ZB2=Zt2+1/YL2;
YD=[1/(r1^2)/ZB1 0;0 1/(r2^2)/ZB2];
RB=[1/r1/ZB1/YL1 0; 0 1/r2/ZB2/YL2];
YR=[YLL+YD];
%%%%%%%%%%YPOLOGISMOS TASEWN%%%%%%
VA=-(YR^-1)*e;%--------->primary ltc voltages(phasors)
VB=RB*VA;%------->secondary ltc voltages(phasors)
VA1_met=abs(VA(1));
VB1_met=abs(VB(1));
VA2_met=abs(VA(2));
VB2_met=abs(VB(2));
%break
JVB1(mm2)=VB1_met; JVB2(mm2)=VB2_met;%--->oi taseis sto deutereuon twn ltc sto t+
JVA1(mm2)=VA1_met; JVA2(mm2)=VA2_met;%--->oi taseis sto proteuon twn ltc sto t+
VV1(kk)=VB1_met;VV2(kk)=VB2_met;VVA(kk)=VA1_met;VVB(kk)=VA2_met;%--->times pou
xrisimopoiountai ston diakrito xrono twn ltc
V1=VB1_met; V2=VB2_met;
%%%%%%%%%%%%%%%%YPOLOGISMOS ISXIWN%%%%%%%%%%%
p1=GL1*VB1_met^2;p2=GL2*VB2_met^2;
P1(kk)=p1;P2(kk)=p2;%--->times pou xrisimopoiountai ston diakrito xrono twn ltc
JP11(mm2)=p1; JP22(mm2)=p2;%--->oi isxeis sto t+
Ptot(kk)=p1+p2;
KK(kk)=kk;
JTIME2(mm2)=t;%--->apothikeusi tou xronou t+
%%%%%%%ALLAGI ZITISIS%%%%%%%%%%
if time(kk)==Tpd
PD1=PD1f;
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PD2=PD2f;
end
%break
%-------------------- energency identification and load shedding ---------------if (kk>Td & VV1(kk)<VV1(kk-10) & VV1(kk-10)<VV1(kk-20) & R1(kk)<R1(kk-10) & R1(kk10)<R1(kk-20)...
& VV1(kk)<V1o-d/2 & VV1(kk-10)<V1o-d/2 & VV1(kk-20)<V1o-d/2)%--->arxi leitourgias
anixneysis
V1_DV_arxi=VV1(kk-mm-20);t1_arxi=time(kk-mm-20);
V1_DV_proto=VV1(kk-mm-10);t1_proto=time(kk-mm-10);
V1_DV_deytero=VV1(kk-mm);t1_deytero=time(kk-mm);
signal_b1=1;help1=1;
else if VV1(kk)>=V1o-d/2
signal_b1=0;
%else signal_b1=0;
end
end
if signal_b1==1
mm=mm+1;
end
if mod(mm,4)==0 & signal_b1==1
V1_shed(mm)=VV1(kk);t1_shed(mm)=time(kk);
PD1=0.9*PD1;
GL1=0.9*GL1;GG1(kk)=GL1;
BL1=DB1*GL1;
signal_b1=0;
%%%%YPOLOGISMOS TASEWN-ISXIWS AMESWS META TIN APOKOPI FORTIOU
YL1=GL1+j*BL1; YL2=GL2+j*BL2;
ZB1=Zt1+1/YL1;
ZB2=Zt2+1/YL2;
YD=[1/(r1^2)/ZB1 0;0 1/(r2^2)/ZB2];
RB=[1/r1/ZB1/YL1 0; 0 1/r2/ZB2/YL2];
YR=[YLL+YD];
%%YPOLOGISMOS TASEWN%%%%%%%%%%
VA=-(YR^-1)*e;%--------->primary ltc voltages(phasors)
VB=RB*VA;%------->secondary ltc voltages(phasors)
VA1_met=abs(VA(1));
VB1_met=abs(VB(1));
VA2_met=abs(VA(2));
VB2_met=abs(VB(2));
%break
JVB1(mm2)=VB1_met; JVB2(mm2)=VB2_met;%--->oi taseis sto deutereuon twn ltc sto t+
JVA1(mm2)=VA1_met; JVA2(mm2)=VA2_met;
%%%%%%YPOLOGISMOS ISXIWN%%%%%%%%%%%%
p1=GL1*VB1_met^2;p2=GL2*VB2_met^2;
JP11(mm2)=p1; JP22(mm2)=p2;%--->oi isxeis sto t+
%%TELOS YPOLOGISMOY TASEWN-ISXIWN AMESWS META TIN APOKOPI FORTIOU
lives_1=1;
end
if (kk>Td & VV2(kk)<VV2(kk-10) & VV2(kk-10)<VV2(kk-20) & R2(kk)<R2(kk-10) & R2(kk10)<R2(kk-20)...
& VV2(kk)<V2o-d/2 & VV2(kk-10)<V2o-d/2 & VV2(kk-20)<V2o-d/2)%--->arxi leitourgias
anixneysis
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V2_DV_arxi=VV2(kk-nn-20);t2_arxi=time(kk-nn-20);
V2_DV_proto=VV2(kk-nn-10);t2_proto=time(kk-nn-10);
V2_DV_deytero=VV2(kk-nn);t2_deytero=time(kk-nn);
signal_b2=1;help2=1;
else if VV2(kk)>=V2o-d/2
signal_b2=0;
%else signal_b2=0;
end
end
if signal_b2==1
nn=nn+1;
end
if mod(nn,4)==0 & signal_b2==1
V2_shed(nn)=VV2(kk);t2_shed(nn)=time(kk);
PD2=0.9*PD2;
GL2=0.9*GL2;GG2(kk)=GL2;
BL2=DB2*GL2;
signal_b2=0;
%%%YPOLOGISMOS TASEWN-ISXIWS AMESWS META TIN APOKOPI FORTIOU
YL1=GL1+j*BL1; YL2=GL2+j*BL2;
ZB1=Zt1+1/YL1;
ZB2=Zt2+1/YL2;
YD=[1/(r1^2)/ZB1 0;0 1/(r2^2)/ZB2];
RB=[1/r1/ZB1/YL1 0; 0 1/r2/ZB2/YL2];
YR=[YLL+YD];
%%%%YPOLOGISMOS TASEWN%%%%%%%
VA=-(YR^-1)*e;%--------->primary ltc voltages(phasors)
VB=RB*VA;%------->secondary ltc voltages(phasors)
VA1_met=abs(VA(1));
VB1_met=abs(VB(1));
VA2_met=abs(VA(2));
VB2_met=abs(VB(2));
%break
JVB1(mm2)=VB1_met; JVB2(mm2)=VB2_met;%--->oi taseis sto deutereuon twn ltc sto t+
JVA1(mm2)=VA1_met; JVA2(mm2)=VA2_met;%
%%%%%%%YPOLOGISMOS ISXIWN%%%%%%%%%
p1=GL1*VB1_met^2;p2=GL2*VB2_met^2;
JP11(mm2)=p1; JP22(mm2)=p2;%--->oi isxeis sto t+
%%TELOS YPOLOGISMOY TASEWN-ISXIWN AMESWS META TIN APOKOPI FORTIOU
lives_2=1;
end
%-------------------- end of energency identification and load shedding ---------------end
end
close(h)

2. Βοηθητικό πρόγραμμα για την αρχικοποίηση του συστήματος
function R=taps_capac(r,V1o,V2o,GL1,GL2)
global YLL YLE e Zt1 Zt2 r1_temp r2_temp TG1 TG2 PD1o PD2o DB1 DB2
r1=r(1);r2=r(2);
BL1=DB1*GL1;
BL2=DB2*GL2;
YL1=GL1+j*BL1; YL2=GL2+j*BL2;
ZB1=Zt1+1/YL1;
ZB2=Zt2+1/YL2;
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YD=[1/(r1^2)/ZB1 0;0 1/(r2^2)/ZB2];
RB=[1/r1/ZB1/YL1 0; 0 1/r2/ZB2/YL2];
YR=[YLL+YD];
%%%%%%%%%%YPOLOGISMOS TASEWN%%%%%%%%%%%%%%%
VA=-(YR^-1)*e;%--------->primary ltc voltages(phasors)
VB=RB*VA;%------->secondary ltc voltages(phasors)
VA1_met=abs(VA(1));
VB1_met=abs(VB(1));
VA2_met=abs(VA(2));
VB2_met=abs(VB(2));
R=[(VB1_met-V1o); (VB2_met-V2o)];

3. Αριθμητική ολοκλήρωση φορτίων
function dy=G1G2_hybrid(t,y)
global YLL YLE e Zt1 Zt2 r1_temp r2_temp TG1 TG2 PD1 PD2 DB1 DB2
GL1=y(1);
GL2=y(2);
BL1=DB1*GL1;
BL2=DB2*GL2;
YL1=GL1+j*BL1; YL2=GL2+j*BL2;
ZB1=Zt1+1/YL1;
ZB2=Zt2+1/YL2;
r1=r1_temp;
r2=r2_temp;
YD=[1/(r1^2)/ZB1 0;0 1/(r2^2)/ZB2];
RB=[1/r1/ZB1/YL1 0; 0 1/r2/ZB2/YL2];
YR=[YLL+YD];
%%%%%%%%%%%%YPOLOGISMOS TASEWN%%%%%%%%%%%%%
VA=-(YR^-1)*e;%--------->primary ltc voltages(phasors)
VB=RB*VA;%------->secondary ltc voltages(phasors)
VA1_met=abs(VA(1));
VB1_met=abs(VB(1));
VA2_met=abs(VA(2));
VB2_met=abs(VB(2));
%break
V1=VB1_met;V2=VB2_met;
P1=GL1*V1^2;
P2=GL2*V2^2;
dy(1)=(1/TG1)*(PD1-P1);
dy(2)=(1/TG2)*(PD2-P2);
dy=dy';

4. Απεικόνιση χρονικών αποκρίσεων
%%%%%%%%%%%%%%%PLOTS%%%%%%%%%%%%%%%
close all
%Load, demand, and condunction of Bus 1
figure(1);
plot(JTIME2,JP11);
hold on
plot(JTIME,JPD1,'r-.');
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xlabel('Time (sec)');
ylabel('P_B_1 , P_D_1 (p.u.)');
legend('Load Power', 'Load Demand')
xlim([0 8000]);
%Load, demand, and condunction of Bus 2
figure(2);
plot(JTIME2,JP22);
hold on
plot(JTIME,JPD2,'r-.');
xlabel('Time (sec)');
ylabel('P_B_2 , P_D_2 (p.u.)');
legend('Load Power', 'Load Demand')
xlim([0 8000]);
ylim([1.5 2.2]);
%LTC ratio r1 and secondary Voltage of Bus 1
figure(3);
plot(JTIME2,JVB1);
hold on
plot(JTIME,JR11,'r');
plot(time,V1MIN,'-.g');
plot(time,V1MAX,'-.g');
if lives_1==1
plot(t1_shed,V1_shed,'.r');
plot(t1_arxi,V1_DV_arxi,'.r');
plot(t1_proto,V1_DV_proto,'.r');
plot(t1_deytero,V1_DV_deytero,'.r');
end
xlabel('Time (sec)');
ylabel('V_B_1 (p.u.) , r_1');
% title('Secondary Voltage & LTC ratio of Bus 1');
% legend('V_B_1','r_1',1);
ylim([0.5 1.1]);
xlim([0 8000]);
%LTC ratio r2 and secondary Voltage of Bus 2
figure(4);
plot(JTIME2,JVB2);
hold on;
plot(JTIME,JR22,'r');
plot(time,V2MIN,'-.g');
plot(time,V2MAX,'-.g');
if lives_2==1
plot(t2_shed,V2_shed,'.r');
plot(t2_arxi,V2_DV_arxi,'.r');
plot(t2_proto,V2_DV_proto,'.r');
plot(t2_deytero,V2_DV_deytero,'.r');
end
xlabel('Time (sec)');
ylabel('V_B_2 (p.u.) , r_2');
% title('Secondary Voltage & LTC ratio of Bus 2');
% legend('V_B_2','r_2',1);
ylim([0.5 1.1]);
xlim([0 8000]);
%Primary Voltages
figure(5);
plot(JTIME2,JVA1,'r');
hold on
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plot(JTIME2,JVA2);
xlabel('Time (sec)');
ylabel('V_A_1 , V_A_2 (p.u.)');
% title('Primary Voltages');
ylim([0.5 1.1]);
xlim([0 8000]);
%Loadability Surface
openfig('loadability_sur.fig','new')
figure(6);
hold on;
plot(JP11,JP22,'b');
plot(JPD1,JPD2,'k.');
% plot(JP11(3868),JP22(3868),'k.');%prwti exantlisi ltc2
% plot(JP11(9950),JP22(9950),'r.');%exantlisi ltc1
% plot(JP11(7182),JP22(7182),'k.');%deuteri exantlisi ltc2
% % plot(JP11(10788),JP22(10788),'r.');%simeio B
% plot(JP11(10814),JP22(10814),'r.');%apokopi fortiou, D
% plot(JP11(10808),JP22(10808),'r.');%sima sinagermou, C
% % plot(JP11(10767),JP22(10767),'r.');%simeio A
xlabel('P_B_1 (p.u.)');
ylabel('P_B_2 (p.u.)');
% title('Loadability Surface');
hold on
%Load admittance on bus 1
figure(7)
plot(JTIME,JG11);
xlabel('Time (sec)');
ylabel('G1 (p.u.)');
xlim([0 8000]);
hold on
%Load admittance on bus 2
% figure(8)
plot(JTIME,JG22,'-.r');
xlabel('Time (sec)');
ylabel('G1, G2 (p.u.)');
legend('G1','G2');
xlim([0 8000]);

5. Υπολογισμός ορίων φόρτισης
%=====================loadability surface=====================
clc
clear
close all
%%%%%%PIGES TASIS%%%%%
E=1.05;
%%%%%%GRAMMES METAFORAS%%%%%
Rln12=0;
Xln12=0.25;
Rln13=0;
Xln13=0.175;
Rln23=0;
Xln23=0.45;
Zln12=Rln12+j*Xln12;
Zln13=Rln13+j*Xln13;
Zln23=Rln23+j*Xln23;
%%%%%%LTC%%%%%%
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Rt1=0;
Xt1=0.01;
Rt2=0;
Xt2=0.01;
Zt1=Rt1+j*Xt1; Zt2=Rt2+j*Xt2;
Dr=0.01;Dr1=Dr;Dr2=Dr;%--->LTC step
V1o=0.95;
d1=0.03;
V2o=0.95;
d2=0.03;
rmax=1.25; rmin=0.75;
%%%%%LOADS%%%%%%
GL1=1.807-0.1;
DB1=0;%%%--->tan
BL1=DB1*GL1;
YL1=GL1+j*BL1;
GL2=1.81412876519171-0.1;
DB2=0;
BL2=DB2*GL2;
YL2=GL2+j*BL2;
YLL=[(1/Zln12+1/Zln13) -1/Zln12; -1/Zln12 (1/Zln12+1/Zln23)];
YLE=[-1/Zln13; -1/Zln23]; YEL=YLE';
YEE=[(1/Zln23+1/Zln13)];
e=YLE*E;
%%%%Ypologismos oriou fortisis sto anw orio nekris zwnis
GL1max=6;
kk=0;
r_o=[1 1 5];
h = waitbar(0,'Please wait...or go for a walk');
V1o=V1o+d1/2; V2o=V2o+d2/2;
for GL1=0.01:.01:GL1max
waitbar(GL1/GL1max)
r=fsolve('taps_alt3_capac',r_o,optimset('display','off'),e,YLL,V1o,V2o,GL1,DB1,DB2,Xln13,Xln12,Xl
n23,Zt1,Zt2,E);
r_o=[r(1) r(2) r(3)];
r1s=r(1);
r2s=r(2);
G2s=r(3);
if (r1s>=0 & r2s>=0)
kk=kk+1;
R1(kk)=r1s; R2(kk)=r2s; GG2(kk)=G2s; GG1(kk)=GL1;
data=[R1;R2;GG1;GG2];
end
if G2s<0
break
end
end
close(h)
figure(1)
plot(R1,R2,'r')
axis([0.5 1 0.5 1])
hold on
xlabel('r_1')
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ylabel('r_2')
figure(2)
P1=GG1*(V1o)^2;
P2=GG2*(V2o)^2;
plot(P1,P2,'r')%,GG1*(V1o+d/2)^2,G2*(V2o+d/2)^2)
axis([0 max(GG1) 0 max(GG2)])
xlabel('P_B_1')
ylabel('P_B_2')
grid on
hold on
%%%%Ypologismos oriou fortisis sto katw orio nekris zwnis
kk=0;
h = waitbar(0,'Please wait...or go for a walk');
r_o=[1 1 5];
V1o=V1o-d1; V2o=V2o-d2;
for GL1=0.01:.01:GL1max
waitbar(GL1/GL1max)
r=fsolve('taps_alt3_capac',r_o,optimset('display','off'),e,YLL,V1o,V2o,GL1,DB1,DB2,Xln13,Xln12,Xl
n23,Zt1,Zt2,E);
r_o=[r(1) r(2) r(3)];
r1s=r(1);
r2s=r(2);
G2s=r(3);
if (r1s>=0 & r2s>=0)
kk=kk+1;
R1(kk)=r1s; R2(kk)=r2s; GG2(kk)=G2s; GG1(kk)=GL1;
data=[R1;R2;GG1;GG2];
end
if G2s<0
break
end
end
close(h)
figure(1)
plot(R1,R2,'b')
axis([0.5 1 0.5 1])
hold on
xlabel('r_1')
ylabel('r_2')
figure(2)
P1=GG1*(V1o)^2;
P2=GG2*(V2o)^2;
plot(P1,P2,'b')%,GG1*(V1o-d/2)^2,G2*(V2o-d/2)^2)
axis([0 max(GG1) 0 max(GG2)])
xlabel('P_B_1')
ylabel('P_B_2')
grid on
hold on

6. Βοηθητικό πρόγραμμα για την επίλυση του συστήματος εξισώσεων στο όριο
φόρτισης
function R=taps_alt3_capac(r,e,YLL,V1o,V2o,GL1,DB1,DB2,Xln13,Xln12,Xln23,Zt1,Zt2,E)
r1=r(1);r2=r(2);GL2=r(3);
BL1=DB1*GL1;
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YL1=GL1+j*BL1;
BL2=DB2*GL2;
YL2=GL2+j*BL2;
ZB1=Zt1+1/YL1;
ZB2=Zt2+1/YL2;
YD=[1/(r1^2)/ZB1 0;0 1/(r2^2)/ZB2];
RB=[1/r1/ZB1/YL1 0; 0 1/r2/ZB2/YL2];
YR=[YLL+YD];
%%%%%%%%%YPOLOGISMOS TASEWN%%%%%%%%%%%%%
VA=-(YR^-1)*e;%--------->primary ltc voltages(phasors)
VB=RB*VA;%------->secondary ltc voltages(phasors)
VA1_met=abs(VA(1));
VB1_met=abs(VB(1));
VA2_met=abs(VA(2));
VB2_met=abs(VB(2));
%%%%%%%%IAKWBIANOS PINAKAS%%%%%%%%%%%%%%
X1=Xln13;X2=Xln12;X3=Xln23;
VA1=VA1_met;VA2=VA2_met;
th1=angle(VA(1));
th2=angle(VA(2));
df1dth1=E*VA1/X1*cos(th1)+VA1*VA2/X2*cos(th2-th1);
df1dth2=-VA1*VA2/X2*cos(th2-th1);
df1dVA1=E/X1*sin(th1)+VA2/X2*sin(th1-th2);
df1dVA2=VA1/X2*sin(th1-th2);
df2dth1=-VA1*VA2/X2*cos(th1-th2);
df2dth2=VA1*VA2/X2*cos(th2-th1)+E*VA2/X3*cos(th2);
df2dVA1=VA2/X2*sin(th2-th1);
df2dVA2=E/X3*sin(th2)+VA1/X2*sin(th2-th1);
df3dth1=VA1*VA2/X2*sin(th2-th1)-E*VA1/X1*sin(th1);
df3dth2=VA1*VA2/X2*sin(th1-th2);
df3dVA1=2*(-1/X1-1/X2)*VA1+VA2/X2*cos(th2-th1)+E/X1*cos(th1);
df3dVA2=VA1/X2*cos(th1-th2);
df4dth1=VA1*VA2/X2*sin(th2-th1);
df4dth2=VA1*VA2/X2*sin(th1-th2)-E*VA2/X3*sin(th2);
df4dVA1=VA2/X2*cos(th2-th1);
df4dVA2=2*(-1/X3-1/X2)*VA2+VA1/X2*cos(th2-th1)+E/X3*cos(th2);
J=[df1dth1 df1dth2 df1dVA1 df1dVA2; df2dth1 df2dth2 df2dVA1 df2dVA2;df3dth1 df3dth2
df3dVA1 df3dVA2;df4dth1 df4dth2 df4dVA1 df4dVA2];
R=[(VB1_met-(V1o)); (VB2_met-(V2o)); det(J)];

7. Υπολογισμός καμπυλών ισορροπίας διακριτού συστήματος
%========== system with two loads ================================
clc
clear
close all
syms r1 r2;
%%%%%%PIGES TASIS%%%%%
E=1.05;
%%%%%%GRAMMES METAFORAS%%%%%
Rln12=0;
Xln12=0.25;
Rln13=0;
Xln13=0.175;
Rln23=0;
Xln23=0.45;
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Zln12=Rln12+j*Xln12;
Zln13=Rln13+j*Xln13;
Zln23=Rln23+j*Xln23;
%%%%%%LTC%%%%%%
Dr=0.01; d=0.03;
Rt1=0;
Xt1=0.01;
Dr1=Dr;
V1o=0.95;%--->tasi anaforas LTC1
Rt2=0;
Xt2=0.01;
Dr2=Dr;
V2o=0.95;%--->tasi anaforas LTC2
Zt1=Rt1+j*Xt1; Zt2=Rt2+j*Xt2;
%%%%%LOADS%%%%%%
GL1=2.3544%1.807-0.1;%2.3544
DB1=0;
BL1=DB1*GL1;
GL2=2.1662;%1.81412876519171-0.1;%2.1662
DB2=0;
BL2=DB2*GL2;
YL1=GL1+j*BL1; YL2=GL2+j*BL2;
%%%%OLIKI ANTISTASI STO DEUTEREON TWN LTC%%%%
ZB1=Zt1+1/YL1;
ZB2=Zt2+1/YL2;
%%%%%YPOLOGISMOS STATHERWN PINAKWN%%%%%%%%%%
YLL=[(1/Zln12+1/Zln13) -1/Zln12; -1/Zln12 (1/Zln12+1/Zln23)];
YLE=[-1/Zln13; -1/Zln23]; YEL=YLE';
YEE=[(1/Zln23+1/Zln13)];
e=YLE*E;
%%%%%%YPOLOGISMOS METABALOMENWN PINAKAWN%%%%%%%%%%
YD=[1/(r1^2)/ZB1 0;0 1/(r2^2)/ZB2];
RB=[1/r1/ZB1/YL1 0; 0 1/r2/ZB2/YL2];
YR=[YLL+YD];
%%%%%%YPOLOGISMOS TASEWN%%%%%%%%%
VA=-(YR^-1)*e;%--------->primary ltc voltages(phasors)
VB=RB*VA;%------->secondary ltc voltages(phasors)
%%%%%%%%ANW TIMI TASIS NEKRIS ZWNIS%%%%%%%%%%%%%%
VBo=[V1o+d/2; V2o+d/2];
F1=VBo(1)-abs(VB(1));
F2=VBo(2)-abs(VB(2));
ezplot(F1,[0 2, 0 2]);
hold on
ezplot(F2)
%%%%%%%%%KATW TIMI TASIS NEKRIS ZWNIS%%%%%%%%
VBo=[V1o-d/2; V2o-d/2];
F1=VBo(1)-abs(VB(1));
F2=VBo(2)-abs(VB(2));
ezplot(F1)
hold on
ezplot(F2)
% title('EQUILIBRIUM MANIFOLDS')
title('')
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xlabel('r_1')

ylabel('r_2')

144

