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Περίληψη 

Η διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην ανίχνευση της μακροπρόθεσμης αστάθειας 

τάσης σε πραγματικό χρόνο αφού θεωρηθεί ότι η περιοχή με υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης 

αστάθειας τάσης διαθέτει σε κάθε ζυγό Μονάδες Μέτρησης Φασιθετών (PMUs), που 

παρέχουν συγχρονισμένες πληροφορίες για τους φασιθέτες τάσης. Με αυτές τις μετρήσεις 

και έναν εκτεταμένο αριθμό εξισώσεων ισορροπίας υπολογίζονται οι ευαισθησίες της 

συνολικής παραγωγής άεργου ισχύος ως προς την μεμονωμένη κατανάλωση άεργου ισχύος 

σε κάθε ζυγό. Οι ευαισθησίες είναι εύκολο να υπολογιστούν ακόμα και για μεγάλα 

συστήματα και η αλλαγή στο πρόσημό τους αποτελεί ένδειξη αστάθειας τάσης. Η συμμετοχή 

των περιοριστών ρεύματος διεγέρσεως των γεννητριών καθώς και των συστημάτων αλλαγής 

τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ) στην μακροπρόθεσμη αστάθεια τάσης λαμβάνεται υπόψη και 

εξετάζεται αναλυτικά. 

Η προσέγγιση αυτή εφαρμόζεται αρχικά σε ένα μικρό σύστημα με τέσσερις ζυγούς και στην 

συνέχεια σε ένα σύστημα 52 ζυγών και 20 γεννητριών που περιλαμβάνει σύνθετα μοντέλα 

φορτίου αποτελούμενα από εκθετικό φορτίο και επαγωγικούς κινητήρες. Οι προσομοιώσεις 

των συστημάτων πραγματοποιούνται με την βοήθεια του λογισμικού Simulink. Εξετάζεται η 

επίδραση των διαφόρων ειδών επαγωγικών κινητήρων, όπως οι μικροί βιομηχανικοί, οι 

μεγάλοι βιομηχανικοί και τα κλιματιστικά δωματίου αλλά και ποικίλων ποσοστών 

συμμετοχής των φορτίων κίνησης στο συνολικό φορτίο. Η μέθοδος των ευαισθησιών 

εφαρμόζεται και ελέγχεται η αποτελεσματικότητα της στις παραπάνω περιπτώσεις. Επιπλέον 

εξετάζεται η χρήση φίλτρου μετακινούμενου μέσου όρου και τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν συγκρίνονται και αξιολογούνται.  

Στο τελευταίο μέρος της διπλωματικής εργασίας η μέθοδος των ευαισθησιών εφαρμόζεται 

σε περιπτώσεις οριακής ευστάθειας ή αστάθειας τάσης και παρουσιάζονται στατιστικά 

στοιχεία σχετικά με τον χρόνο ανίχνευσης αστάθειας τάσης όταν υπάρχει θόρυβος στα 

δεδομένα αγωγιμοτήτων των γραμμών του συστήματος. 

Λέξεις κλειδιά: Μακροπρόθεσμη αστάθεια τάσης, ανίχνευση αστάθειας, επαγωγικοί 

κινητήρες, μονάδες μέτρησης φασιθετών, ανάλυση ευαισθησιών 
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Abstract 
 

This project focuses on the detection of long-term voltage instability in real-time, supposing 

that in every bus of the region prone to voltage instability Phasor Measurement Units are 

placed, providing synchronized information about the voltage phasors. An extended set of 

equilibrium equations is fitted to the measurements and the sensitivities of the total reactive 

power generation to individual load reactive powers are calculated. The sensitivities are 

easily computed even for large systems and their change of sign is an indication of an 

upcoming voltage collapse. The participation of the overexcitation limiters of the generators 

as well as of the load tap changers to the long-term voltage instability is taken into account 

and examined.  

The approach is initially illustrated on a small system of four buses and then on a 52-bus 20-

generator system which includes composite load models consisting of exponential load and 

induction motor load. Time-domain simulations of the system operation are performed with a 

Simulink-based variable-step integration software. The influence of different types of 

induction motors, such as small industrial, large industrial and room-air conditioners and 

various motor load proportions is examined and the robustness of the sensitivities method 

checked and optimized. Moreover a moving average filter is applied and the results are 

compared and evaluated. 

In the last part of this project the robustness of the sensitivities method is investigated by 

simulating marginally voltage stable or unstable cases. Finally statistical results of the 

detection time of the voltage instability are presented after introducing noise to the data 

concerning the line admittances of the system. 

  

Key words: Long-term voltage stability, instability detection, induction motor dynamics, 

phasor measurement units, sensitivities analysis, wide-area monitoring 
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1. Εισαγωγή 

1.1 Ευστάθεια Τάσης 

Παρόλο που ο όρος ευστάθεια τάσης έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα στην βιβλιογραφία και 

στην βιομηχανία, δεν είναι ακόμα αρκετά γνωστός. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή οι 

διακρίσεις ανάμεσα σε φαινόμενα που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές μορφές αστάθειας 

τάσης δεν είναι σαφής [1]. Ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που υφίσταται μια διαταραχή, 

θεωρείται ευσταθές ως προς την τάση, αν η τάση κοντά στα φορτία είναι παρόμοια με την 

τιμή που είχε πριν την εκδήλωση της διαταραχής. Η αστάθεια τάσης έχει ως αποτέλεσμα την 

σταδιακή και ανεξέλεγκτη πτώση (ή αύξηση) της τάσης. Ωστόσο, αν συστήματα ελέγχου, 

που αποσταθεροποιούν το σύστημα, φτάσουν στο όριο τους ή αν διορθωτικές ενέργειες, 

όπως η μερική απόρριψη φορτίου, συμβούν εγκαίρως, τότε μπορεί να επανέλθει η ευστάθεια 

του συστήματος. Για την ανάλυση της αστάθειας τάσης, η οποία μπορεί να προκληθεί ακόμα 

από μικρές διαταραχές θεωρείται ικανοποιητική η γραμμική προσέγγιση στο σημείο 

λειτουργίας του συστήματος με την χρήση ιδιοδιανυσμάτων και ιδιοτιμών. Για την εξέταση 

της αστάθειας τάσης που οφείλεται σε μεγάλες διαταραχές πρέπει να εκτιμηθεί η απόδοση 

του συστήματος για μια σειρά διαφορετικών διαταραχών. 

Μερικά δευτερόλεπτα μετά την διαταραχή επέρχεται ισορροπία στην βραχυπρόθεσμη 

δυναμική συμπεριφορά και το σύστημα εισέρχεται σε μια πιο αργά εξελισσόμενη φάση . Σε 

αυτή την φάση κυρίαρχο ρόλο έχουν τα συστήματα αλλαγής τάσης υπο φορτίο (ΣΑΤΥΦ), οι 

περιοριστές διέγερσης, οι ατμοπαραγωγοί κτλ, η δυναμική συμπεριφορά των οποίων διαρκεί 

συνήθως μερικά λεπτά. Θα αναφερόμαστε σε αυτή την χρονική διάρκεια ως μακροπρόθεσμη 

χρονική κλίμακα. 

1.1.1 Βραχυπρόθεσμη αστάθεια τάσης 

Βραχυπρόθεσμη κατάρρευση τάσης μπορεί να συμβεί αν το συνολικό φορτίο απαρτίζεται 

από έναν μεγάλο αριθμό μηχανών επαγωγής και ένα σφάλμα, το οποίο π.χ προκαλεί άνοιγμα 

μιας γραμμής, οδηγήσει σε πτώση τάσης τέτοια που οι κινητήρες επαγωγής σταματήσουν να 

λειτουργούν. Ένα παράδειγμα δίνεται στο Σχ. 1.1 στο οποίο απεικονίζεται η ταχύτητα 

δρομέα 8 κινητήρων επαγωγής ως συνάρτηση του χρόνου. Οι κινητήρες είναι μέρος του 
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προσομοιωμένου συστήματος δοκιμής Nordic-32, το οποίο θα περιγραφεί αναλυτικά σε 

επόμενο κεφάλαιο. Στο Σχ. 1.1 παρατηρούμε ότι έξι από τους οχτώ κινητήρες επαγωγής 

επιβραδύνονται και τελικά σταματούν να περιστρέφονται αμέσως μετά την πρόκληση ενός 

βραχυκυκλώματος. Η εξέλιξη της τάσης στους οχτώ ζυγούς στους οποίους ήταν 

συνδεδεμένοι οι 8 κινητήρες φαίνεται στο Σχ. 1.2. Είναι εμφανές ότι σε έξι ζυγούς η τάση 

έχει πάρει ανεπίτρεπτα χαμηλή τιμή, χαμηλότερη από 0.8αμ, και σε κανένα ζυγό η τιμή της 

τάσης δεν αποκαθίσταται στην τιμή πριν το σφάλμα. Αυτή είναι μια τυπική περίπτωση 

βραχυπρόθεσμης αστάθειας τάσης. 

1.1.2 Μακροπρόθεσμη αστάθεια τάσης 

 Ακόμα και αν η διαταραχή στο σύστημα δεν είναι τόσο σοβαρή ώστε να προκαλέσει 

διακοπή της λειτουργίας των κινητήρων επαγωγής σε μικρό χρονικό διάστημα, υπάρχει ο 

κίνδυνος της μακροπρόθεσμης αστάθειας τάσης. Καθώς οι τιμές των τάσεων μειώνονται σε 

ένα σύστημα, κάποιοι μηχανισμοί ελέγχου θα δράσουν για να επαναφέρουν τις τάσεις κοντά 

στις αρχικές τους τιμές. Τέτοιοι μηχανισμοί ελέγχου περιλαμβάνουν τους Αυτόματους 

Ρυθμιστές Τάσης (ΑΡΤ), τους αποζεύξιμους πυκνωτές και τα ΣΑΤΥΦ. Όταν οι τάσεις στους 

ζυγούς αυξάνονται και πάλι μετά από μια σοβαρή διαταραχή αποκαθίσταται σταδιακά και η 

κατανάλωση των φορτίων σε MW και MVar. Ταυτόχρονα όμως αυξάνονται και οι απώλειες 

και κατ’ επέκταση η συνολική ζήτηση άεργου ισχύος σε ένα ήδη αδύναμο σύστημα. Όταν τα 

περιθώρια αξιοποίησης των αποζεύξιμων πυκνωτών έχουν εξαντληθεί και οι περιοριστές 

ρεύματος διέγερσης (OELs) αρχίσουν να δρουν τότε το σύστημα έχει φτάσει στα όρια των 

δυνατοτήτων του. Καθώς η παροχή άεργου ισχύος μειώνεται, οι τάσεις φθίνουν γεγονός που 

επιταχύνει την κατάρρευση της τάσης αφού οι σταθεροί πυκνωτές γίνονται λιγότερο 

αποτελεσματικοί και οι μηχανές επαγωγής θα απορροφήσουν περισσότερη άεργο ισχύ ή θα 

επιβραδυνθούν. Η διάρκεια της μακροπρόθεσμης αστάθειας τάσης εξαρτάται από τις αρχικές 

συνθήκες του συστήματος, την κρισιμότητα της διαταραχής καθώς και από τα συστήματα 

ελέγχου και τις διαθέσιμες υποδομές του συστήματος [3]. 

Ένα παράδειγμα μακροπρόθεσμης αστάθειας τάσης δίνεται στο Σχ. 1.3. Το παράδειγμα αυτό 

προέρχεται από μια προσομοίωση στο σύστημα δοκιμής Nordic-32, που θα χρησιμοποιηθεί 

εκτεταμένα στο κεφάλαιο 3. Το Σχ. 1.3 απεικονίζει την τάση σε έξι ζυγούς μετά την 
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πρόκληση ενός βραχυκυκλώματος σε χρόνο t=0.95s. Μετά το σφάλμα οι τάσεις 

επανέρχονται σε φυσιολογικά επίπεδα, παίρνοντας τιμές μεγαλύτερες από 0.94αμ ώσπου 

αρχίζουν να μειώνονται σε χρόνο t=42s κάτω από την επίδραση των περιοριστών ρεύματος 

διέγερσης των γεννητριών. Η κατάρρευση της τάσης επέρχεται μερικά δευτερόλεπτα 

αργότερα σε χρόνο t=76s. 

1.1.3 Αίτια αστάθειας τάσης  

Η ικανότητα διατήρησης της ευστάθειας τάσης παίζει αποφασιστικό ρόλο στην σχεδίαση και 

λειτουργία των σύγχρονων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Η πολυπλοκότητα του 

προβλήματος αστάθειας τάσης αυξήθηκε ιδιαίτερα με τις διασυνδέσεις ανεξάρτητων 

γειτονικών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Η κατάσταση επιδεινώθηκε και εξαιτίας 

ορισμένων δυσκολιών που αφορούν στην σχεδίαση και λειτουργία των συστημάτων 

ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον η λειτουργία των συστημάτων στα όρια των δυνατοτήτων 

τους για περιβαλλοντικούς και οικονομικούς λόγους συνεισφέρει στην κρισιμότητα του 

προβλήματος [4]. Έχοντας ξεπεράσει το όριο μέγιστης μεταφερόμενης ισχύος, ο μηχανισμός 

αποκατάστασης της κατανάλωσης του φορτίου γίνεται ασταθής, μειώνοντας αντί να αυξάνει 

την καταναλισκόμενη ισχύ. Αυτός ο μηχανισμός είναι ο βασικός μοχλός πρόκλησης της 

αστάθειας τάσης [5]. Επίσης, η αστάθεια τάσης μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της 

ανικανότητας του συστήματος να παρέχει την απαιτούμενη άεργο ισχύ. Γι’ αυτό σχετίζεται 

συχνά με συστήματα, στα οποία η παραγωγικές μονάδες βρίσκονται σε απομακρυσμένες 

τοποθεσίες και τα οποία διαθέτουν ένα ανεπαρκές σύστημα μεταφοράς της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Αφού για την μεταφορά άεργου ισχύος σε ένα σύστημα απαιτείται η πτώση τάσης 

κατά μήκος των γραμμών, για την παροχή επαρκούς υποστήριξης της τάσης, οι πηγές 

άεργου ισχύος, από τις οποίες πιο σημαντικές είναι οι γεννήτριες, πρέπει να βρίσκονται 

κοντά στα σημεία κατανάλωσης ή να συνδέονται με τα φορτία μέσω ισχυρών δικτύων 

μεταφοράς. Ένα τυπικό σενάριο κατάρρευσης τάσης περιλαμβάνει μία αρχική περίοδο 

συγκριτικά αργής μείωσης της τάσης που ακολουθείται από μια απότομη πτώση τάσης και 

καταλήγει συνήθως σε κατάρρευση της τάσης μετά από μια σειρά από γεγονότα όπως η 

απώλεια συγχρονισμού ή η διακοπή της λειτουργίας των γεννητριών λόγω υποτάσεως. Σε 

άλλες περιπτώσεις δεν επέρχεται κατάρρευση της τάσης, το σύστημα παραμένει σε 

λειτουργία, αλλά οι  τιμές των τάσεων σταθεροποιούνται σε τιμές ανεπίτρεπτα χαμηλές. 
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Τότε η επαναφορά του συστήματος σε ένα αποδεκτό σημείο λειτουργίας είναι σχετικά πιο 

εύκολη. Στην δεύτερη αυτή περίπτωση, ο μηχανισμός αποκατάστασης φορτίου που προκαλεί 

την αστάθεια τάσης έχει φτάσει στο φυσικό του όριο, δημιουργώντας έτσι την ψευδαίσθηση 

ότι το σύστημα είναι ευσταθές [2, 5]. 

 

1.2 Στόχοι της εργασίας 

1.2.1 Ανίχνευση αστάθειας τάσης  

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανίχνευση της μακροπρόθεσμης αστάθειας τάσης όταν 

αυτή προκαλείται από διαταραχές της λειτουργίας του εξοπλισμού παραγωγής και διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μέθοδοι παρακολούθησης της ευστάθειας τάσης μπορούν να 

ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες: εκείνες που βασίζονται σε τοπικές μετρήσεις και 

περιλαμβάνουν μηδενική ή περιορισμένη ανταλλαγή πληροφορίας και σε εκείνες που 

απαιτούν παρακολούθηση ολόκληρου τους συστήματος που υπόκειται σε αστάθεια τάσης [6]. 

Βασιζόμενοι σε τοπικές μετρήσεις της τάσης και του ρεύματος εκτιμούμε την κατάσταση 

του δικτύου μεταφοράς που συνδέεται στον ζυγό και την συγκρίνουμε στην συνέχεια με την 

τοπική ζήτηση. Όσο πιο κοντά βρίσκεται η τοπική ζήτηση στην εκτιμώμενη μέγιστη 

δυνατότητα μεταφοράς ισχύος τόσο πιο πιθανή η αστάθεια τάσης [7]. Στο άρθρο [8] 

προτείνεται μια νέα μέθοδος παρακολούθησης βασισμένη σε ένα εκτεταμένο δίκτυο από 

Μονάδες Μέτρησης Φασιθετών. Η πτώση τάσης κατά μήκος της αντίστασης Thevenin 

υπολογίζεται τότε από το άθροισμα των απόλυτων τιμών των πτώσεων τάσεων κατά μήκος 

των κλάδων που βρίσκονται στο πιο σύντομο μονοπάτι από τον ζυγό φορτίου μέχρι τη 

γεννήτρια. 

1.2.2 Σκοπός και δομή της εργασίας  

Σε αυτή την εργασία θεωρήθηκε ότι το σύστημα βρίσκεται ολόκληρο υπό παρακολούθηση 

και οι τάσεις όλων των ζυγών συγκεντρώνονται κάθε χρονική στιγμή με την βοήθεια 

τηλεμετρήσεων. Οι φασιθέτες τάσης προέρχονται υποθετικά από Μονάδες Μέτρησης 

Φασιθετών τοποθετημένες τοπικά σε κάθε ζυγό, οι οποίες είναι ικανές να παρέχουν 
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πληροφορίες με ταχύτερο ρυθμό από ότι τα συστήματα SCADA. Η εργασία επικεντρώνεται 

στην ανίχνευση της μακροπρόθεσμης αστάθειας τάσης που πυροδοτείται από σημαντικές 

διαταραχές και οφείλεται στην συμπεριφορά των ΣΑΤΥΦ και των περιοριστών ρεύματος 

διέγερσης των γεννητριών. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της εργασίας είναι η 

εισαγωγή επαγωγικών κινητήρων στο σύστημα ώστε να ελεγχθεί αν η μέθοδος που 

εφαρμόζεται για την ανίχνευση της αστάθειας είναι εξίσου αποτελεσματική σε περιπτώσεις 

φορτίων κινητήρων που παρουσιάζουν ταχεία μεταβατική συμπεριφορά. 

Το Κεφάλαιο 2 αναφέρεται στην μοντελοποίηση βασικών στοιχείων του συστήματος, ενώ 

παράλληλα περιγράφονται τα συστήματα που προσομοιώνονται και παρουσιάζονται 

ορισμένα τυπικά παραδείγματα μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης αστάθειας τάσης. 

Στην αρχή του Κεφαλαίου 3 αναλύεται η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην ανίχνευση της 

επερχόμενης αστάθειας τάσης και εφαρμόζεται σε τρία διαφορετικά είδη κινητήρων καθώς 

και για διάφορα ποσοστά φορτίου κίνησης και εκθετικού φορτίου. Επιπλέον εξετάζεται η 

χρήση φίλτρου για τον περιορισμό των διακυμάνσεων. 

Το Κεφάλαιο 4 εξετάζει τις περιπτώσεις οριακής ευστάθειας και οριακής αστάθειας τάσης 

προκείμενου να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα της μεθόδου ανίχνευσης της επερχόμενης 

κατάρρευσης τάσης. Παράλληλα παρέχονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις 

διακυμάνσεις του χρόνου ανίχνευσης της αστάθειας όταν προστεθεί θόρυβος στις 

αγωγιμότητες των γραμμών του συστήματος. 

2. Θέματα μοντελοποίησης και προσομοίωσης 

2.1 Μοντέλο επαγωγικών μηχανών 

Στα μεγάλα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας θεωρούμε σε κάποιους ζυγούς φορτίου ένα 

συγκεντρωτικό φορτίο κινητήρα που αντικαθιστά ένα μεγάλο αριθμό από παρόμοιους 

κινητήρες που συνδέονται στο δίκτυο διανομής. Σε περίπτωση που τα είδη των κινητήρων 

που συνδέονται σε ένα συγκεκριμένο ζυγό είναι διαφορετικά, περισσότερα από ένα 

συγκεντρωτικά φορτία κινητήρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Το ισοδύναμο κύκλωμα της 
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τριφασικής επαγωγικής μηχανής με σταθερή αντίσταση δρομέα φαίνεται στο Σχ. 2.1. και 

αναλύεται στην ενότητα 2.1 του παραρτήματος.   

Η διαφορική εξίσωση που περιγράφει την κίνηση του δρομέα δίνεται στην εξίσωση (2.6) 

όπου  είναι η ανά μονάδα μηχανική ροπή, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών, 

εκφρασμένη ως συνάρτηση της ολίσθησης s, αφού εξαρτάται από την ταχύτητα 

περιστροφής. Η χαρακτηριστική ροπής-ολίσθησης φαίνεται στο Σχ. 2.2. Η ροπή είναι θετική 

κατά την διάρκεια της λειτουργίας ως κινητήρα και αρνητική κατά την λειτουργία ως 

γεννήτρια. Η τρίτη κατάσταση λειτουργίας είναι αυτή της πέδησης όταν η κατεύθυνση 

περιστροφής είναι αντίθετη από το περιστρεφόμενο πεδίο και ο κινητήρας απορροφά 

ηλεκτρική και μηχανική ισχύ. 

Ακριβώς μετά την διαταραχή, η ολίσθηση παραμένει για ορισμένο χρονικό διάστημα κοντά 

στην αρχική της τιμή εξαιτίας της μηχανικής αδράνειας που την εμποδίζει να αλλάξει 

ακαριαία. Συνεπώς ο κινητήρας συμπεριφέρεται βασικά ως σύνθετη αντίσταση μετά την 

διαταραχή. Επειδή η μεταβατική χαρακτηριστική φορτίου του κινητήρα είναι τύπου 

σταθερής αντίστασης, η ενεργός και άεργος ισχύ, καθώς και η ηλεκτρική ροπή μειώνονται 

μετά από μια πτώση της τάσης. Εξαιτίας της μείωσης της ροπής ο κινητήρας επιβραδύνεται 

σύμφωνα με την (2.6) γεγονός που οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης ενεργού ισχύος μέχρι να 

βρεθεί ένα νέο σημείο λειτουργίας στο οποίο η ισορροπία που περιγράφεται από την (2.7) να 

έχει επιτευχθεί [5]. 

Επιπλέον αν η διαταραχή είναι τόσο σημαντική που η ηλεκτρική ροπή δεν μπορεί να υπερβεί 

τη μηχανική ροπή, ο κινητήρας επιβραδύνεται και σταματά, απορροφώντας μεγάλη 

ποσότητα αέργου ισχύος λόγω υψηλού ρεύματος και συνεπώς προκαλώντας περαιτέρω 

πτώση τάσης που μπορεί να οδηγήσει και σε κατάρρευση τάσης [9]. 

Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας τρία διαφορετικά μοντέλα επαγωγικών κινητήρων 

χρησιμοποιήθηκαν: ο μικρός βιομηχανικός κινητήρας, ο μεγάλος βιομηχανικός κινητήρας 

και το κλιματιστικό δωματίου. Τα δυναμικά χαρακτηριστικά αυτών των κινητήρων 

φαίνονται στον Πίνακα 2.1. Όλες οι ανά μονάδα τιμές είναι υπολογισμένες στην βάση ισχύος 

(MVA) του κινητήρα. 
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2.2 Χαρακτηριστικά και μοντέλο φορτίου  

2.2.1 Μοντέλο φορτίου 

Ο όρος «φορτίο» μπορεί να έχει διάφορες σημασίες στην ανάλυση των συστημάτων 

ηλεκτρικής ενέργειας: 

α. μια συσκευή που συνδέεται στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και καταναλώνει ισχύ, 

β. η συνολική ισχύ (ενεργός και άεργος) που καταναλώνεται από όλες τις συσκευές που 

συνδέονται σε ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, 

γ. ένα μέρος του συστήματος που δεν αναπαρίσταται αναλυτικά σε ένα μοντέλο του 

συστήματος αλλά ως μια μοναδική συσκευή που καταναλώνει ισχύ και συνδέεται σε ένα 

ζυγό του μοντελοποιημένου συστήματος,  

δ. η ισχύς εξόδου μιας γεννήτριας ή ενός σταθμού παραγωγής ενέργειας [12]. 

Η χαρακτηριστική φορτίου απεικονίζει την σχέση ενεργού και άεργου ισχύος που 

καταναλώνεται από το φορτίο ως συνάρτηση της τάσης, καθώς επίσης και μιας ανεξάρτητης 

αδιάστατης μεταβλητής που ονομάζεται ζήτηση φορτίου και συμβολίζεται με z. Η γενική 

μορφή των χαρακτηριστικών φορτίου δίνεται στις σχέσεις (2.11), (2.12). Πρέπει να 

σημειωθεί εδώ ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ της ζήτησης φορτίου και της 

καταναλισκόμενης ενεργού και άεργου ισχύος. Συνεπώς, σε περίπτωση αστάθειας, αυξημένη 

ζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης ισχύος [5]. Οι χαρακτηριστικές 

φορτίου έχουν σημαντική επίδραση στην μεταβατική συμπεριφορά των συστημάτων 

ηλεκτρικής ενέργειας. Ατελή μοντέλα φορτίου μπορούν να οδηγήσουν σε υπερτιμημένα η 

υποτιμημένα περιθώρια ασφαλείας. Η ακρίβεια των μελετών αστάθειας επηρεάζει όμως 

άμεσα την ποιότητα διαχείρισης των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και τον 

προγραμματισμό της λειτουργίας τους και τον σχεδιασμό τους. Η ακρίβεια αυτών των 

μελετών εξαρτάται σε μεγάλο ποσοστό από την εγκυρότητα των μοντέλων συστήματος που 

χρησιμοποιούνται στην περιγραφή της μεταβατικής συμπεριφοράς των συστημάτων 

ηλεκτρικής ενέργειας. Παρόλα αυτά η ακριβής μοντελοποίηση των φορτίων εξακολουθεί να 

είναι δύσκολη υπόθεση εξαιτίας αρκετών παραγόντων όπως: 
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α. ο μεγάλος αριθμός διαφόρων ειδών φορτίων 

β. η μη εύκολη πρόσβαση στα φορτία των εγκαταστάσεων των καταναλωτών 

γ. η αλλαγή της σύστασης του φορτίου κατά την διάρκεια της μέρας, των εποχών και 

ανάλογα με τον καιρό    

δ. έλλειψη πληροφοριών σχετικά με την σύσταση του φορτίου 

ε. ασάφειες σχετικά με τα χαρακτηριστικά ορισμένων φορτίων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 

μεγάλων διακυμάνσεων της τάσης και της συχνότητας  

Τα πιο διαδεδομένα μοντέλα φορτίου περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους.  

2.2.2 Εκθετικό μοντέλο φορτίου 

Το εκθετικό μοντέλο είναι ένα στατικό μοντέλο φορτίου, εκφράζει δηλαδή την ενεργό και 

άεργο ισχύ σε κάθε χρονική στιγμή ως συνάρτηση του μέτρου της τάσης και της συχνότητας  

και περιγράφεται στις σχέσεις (2.13), (2.14). Στατικά μοντέλα φορτίου χρησιμοποιούνται όχι 

μόνο για στατικά φορτία όπως το φορτίο φωτισμού αλλά και ως προσεγγιστικά των 

δυναμικών φορτίων όπως τα φορτία κινητήρων. Αν οι εκθέτες α, β των σχέσεων (2.13) και 

(2.14) πάρουν την τιμή 0 τότε το φορτίο είναι σταθερής ισχύος, ενώ αν τους θέσουμε ίσους 

με 1 τότε η ενεργός και άεργος ισχύ σε ένα συγκεκριμένο ζυγό φορτίου εξαρτάται απευθείας 

από το μέτρο της τάσης και το μοντέλο ονομάζεται σταθερού ρεύματος. Τέλος αν 

θεωρήσουμε τους εκθέτες α,β ίσους με 2 τότε έχουμε μοντέλο σταθερής αντίστασης. 

2.2.3 Πολυωνυμικό μοντέλο φορτίου 

Μια γενική έκφραση για το αυτό το είδος φορτίου δίνεται στις σχέσεις (2.15) και (2.16). 

Όταν όλοι οι εκθέτες είναι ακέραιοι, αυτό το μοντέλο φορτίου αναπαριστά την σχέση της 

ισχύος με το μέτρο της τάσης ως πολυώνυμο. Μια ιδιαίτερη περίπτωση πολυωνυμικού 

φορτίου είναι το μοντέλο ZIP, που περιλαμβάνει τρία είδη φορτίων: σταθερής ισχύος, 

σταθερής αντίστασης και σταθερού ρεύματος. Η μαθηματική έκφραση του μοντέλου ZIP 

δίνεται στις σχέσεις (2.17) και (2.18).  
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2.2.4 Προσδιορισμός μοντέλων φορτίων 

Τα φορτία απεικονίζονται στα μοντέλα ροής φορτίου συνήθως ως συγκεντρώσεις πολλών 

ανεξάρτητων φορτίων, όπως οι ηλεκτρικές συσκευές, οι κινητήρες, τα θερμαντικά σώματα 

και τα φορτία φωτισμού. Γι’ αυτό είναι σκόπιμο να δημιουργηθεί ένα απλοποιημένο 

μοντέλο, αποτελούμενο από μερικά στοιχεία, που να αντιπροσωπεύουν μια ποικιλία από 

διάφορα είδη φορτίων.  

Η μοντελοποίηση φορτίων πραγματοποιείται ουσιαστικά με τρείς βασικές προσεγγίσεις: 

• απλοποιημένα μοντέλα εξαρτώμενα από την τάση και βασισμένα στην εμπειρία των 

μηχανικών: αυτή είναι μια ευρέως διαδεδομένη προσέγγιση στην οποία απλά 

μοντέλα, εξαρτώμενα από την τάση (ή την συχνότητα), χρησιμοποιούνται με βάση 

την προσεγγιστική γνώση του τρόπου με τον οποίο τα φορτία συμπεριφέρονται στις 

διακυμάνσεις της τάσης (ή της συχνότητας). Το εκθετικό και το ZIP μοντέλο φορτίου 

είναι οι πιο συνήθεις τύποι αναπαράστασης τέτοιων φορτίων.  

 

• μοντελοποίηση βασισμένη σε μετρήσεις: σε αυτή την προσέγγιση αφού προκληθεί 

τεχνητά μια διακύμανση της τάσης της τάξεως του 5-7% γίνονται μετρήσεις για να 

καθοριστεί η αντίδραση της ενεργού και άεργου ισχύος με την πάροδο του χρόνου. Η 

τεχνητή διακύμανση της τάσης μπορεί να επιτευχθεί με σύνδεση στο δίκτυο ενός 

πυκνωτή ή με την αλλαγή του λόγου μετασχηματισμού του μετασχηματιστή. Το νέο 

μοντέλο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις μετρούμενες τιμές της ισχύος. Τα 

μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ο αριθμός των μετρήσεων που απαιτείται για 

την μοντελοποίηση όλων των φορτίων του συστήματος και το γεγονός ότι η 

μετρούμενη απόκριση είναι έγκυρη μόνο για την συγκεκριμένη στιγμή της μέτρησης. 

Επιπλέον η τεχνητή διακύμανση της τάσης που επιτρέπεται είναι τόσο μικρή που το 

μοντέλο μπορεί να μην αντιπροσωπεύει πλήρως την συμπεριφορά του φορτίου σε 

περίπτωση πραγματικής αστάθειας τάσης. 

 

• μοντελοποίηση των στοιχείων που απαρτίζουν το συνολικό φορτίο: σε αυτή την 

προσέγγιση εξακριβώνεται ποια στοιχεία ή συσκευές απαρτίζουν το συνολικό φορτίο 
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και με βάση τις γνωστές χαρακτηριστικές που περιγράφουν την συμπεριφορά αυτών 

των στοιχείων κατασκευάζεται ένα σύνθετο φορτίο. Το σύνθετο αυτό φορτίο μπορεί 

να αποτελείται από μηχανές επαγωγής, αντιστάσεις και από άλλες κατηγορίες 

φορτίων. Από αυτή την άποψη το μοντέλο αυτό μπορεί να είναι πιο ρεαλιστικό από 

εκείνο που βασίζεται στις μετρήσεις. Ένα παράδειγμα σύνθετου φορτίου δίνεται στο 

Σχ. 2.4 του Παραρτήματος. Μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι: τα ανεξάρτητα 

φορτία, που μπορεί να διαφέρουν πολύ ως προς την ηλικία, τον κατασκευαστή και 

που μπορεί να μην είναι συνδεδεμένα ταυτόχρονα στο δίκτυο, τα χαρακτηριστικά 

των φορτίων που κάνουν χρήση σύγχρονων τεχνολογιών μπορεί να μην είναι εντελώς 

κατανοητά και έτσι οι χαρακτηριστικές αυτών των συσκευών μπορεί να μην είναι 

εύκολα διαθέσιμες [14].   

 

2.3 Αυτόματοι Ρυθμιστές Τάσεις  

Όπως υποδηλώνει το όνομα τους, οι αυτόματοι ρυθμιστές τάσης (ΑΡΤ), ρυθμίζουν την τάση 

εξόδου της μηχανής, στην οποία είναι συνδεδεμένοι και με αυτό τον τρόπο ελέγχουν την 

παρεχόμενη άεργο ισχύ. Επιπλέον, ρυθμιστές τάσεις με υψηλό κέρδος και δυνατότητα 

γρήγορης απόκρισης συντελούν στην βελτίωση της μεταβατικής ευστάθειας, με την έννοια 

ότι συντελούν στην ικανότητα του συστήματος να διατηρεί τον συγχρονισμό του όταν 

υπόκειται σε κρίσιμες διαταραχές όπως τα σφάλματα δικτύου. 

Το Σχ. 2.5 του Παραρτήματος είναι μια σχηματική απεικόνιση ενός τυπικού συστήματος 

ελέγχου διέγερσης και ενός αυτόματου ρυθμιστή τάσης μιας σύγχρονης μηχανής. Με στικτή 

γραμμή απεικονίζονται τα στοιχεία που δεν είναι απαραίτητα ενώ με διακεκομμένη γραμμή 

πιθανές παραλλαγές. Η τάση εξόδου της γεννήτριας, αφού μετρηθεί με την βοήθεια ενός 

μετασχηματιστή στη συνέχεια ενισχύεται και φιλτράρεται ώστε να παραχθεί ένα σήμα 

ανάλογο της ενεργού τιμής της εναλλασσόμενης τάσης. Το σήμα αυτό συγκρίνεται εν 

συνεχεία με την τάση αναφοράς Vo και η διαφορά τους θα αποτελέσει την τιμή εισόδου του 

ρυθμιστή, ο οποίος θα διαμορφώσει και θα ενισχύσει ένα σήμα κατάλληλο για τον έλεγχο 

της διεγέρτριας, που θα  αυξήσει ή θα μειώσει την τάση εξόδου της γεννήτριας ανάλογα. Ο 

ρυθμιστής περιλαμβάνει συνήθως και κυκλώματα αντιστάθμισης που βελτιώνουν την 
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δυναμική του συμπεριφορά και την ακρίβεια των χειρισμών. Στην αντιστάθμιση 

χρησιμοποιείται το ρεύμα του τυλίγματος πεδίου ifd ή το ρεύμα πεδίου της διεγέρτριας. 

Τέλος, το σύστημα διέγερσης αποτελείται επίσης από αρκετά περιοριστικά κυκλώματα όπως 

ο ελεγκτής υποδιέγερσης που αποτρέπει την υπερβολική μείωση της διέγερσης της μηχανής 

που θα προκαλούσε την απορρόφηση άεργου ισχύος και απώλεια της  ευστάθειας, ο 

περιοριστής Volts-per-Hertz που προστατεύει την γεννήτρια και τον μετασχηματιστή από την 

μεγάλη μαγνητική ροή που θα μπορούσε να προκληθεί από υψηλή τάση ή χαμηλή 

συχνότητα στις χρονικές περιόδους μετά από μια διαταραχή, ο περιοριστής ρεύματος στάτη, 

που διατηρεί το ρεύμα του στάτη μέσα στα επιτρεπτά όρια και ο περιοριστής ρεύματος 

διέγερσης που θα αναλυθεί στην επόμενη παράγραφο [5].        

 

2.4 Περιοριστές ρεύματος διέγερσης 
Ο περιοριστής ρεύματος διέγερσης προστατεύει το τύλιγμα πεδίου της γεννήτριας από 

υπερθέρμανση μειώνοντας την τάση διέγερσης ώστε το ρεύμα του τυλίγματος δρομέα να 

βρίσκεται μέσα στα επιτρεπτά όρια. Συνήθως ενεργεί με καθυστέρηση επιτρέποντας την 

μεταβατική υπερδιέγερση της μηχανής για περίπου 20s. πριν επιβάλλει την οριακή τιμή του 

τυλίγματος δρομέα [9]. Παρόλα αυτά, επειδή η υπερθέρμανση του δρομέα, και ως εκ τούτου 

ο κίνδυνος βλάβης της μηχανής, είναι ανάλογη του ολοκληρώματος του ρεύματος του 

τυλίγματος πεδίου στο τετράγωνο, όσο μικρότερη είναι η υπερφόρτιση τόσο μεγαλύτερο το 

διάστημα που μπορεί να είναι ανεκτή. Αυτό φαίνεται στο Σχ. 2.6. Αυτή η καμπύλη 

ακολουθείται από τον περιοριστή με κάποιο περιθώριο ασφάλειας [5]. Το χρονικό διάστημα 

κατά το οποίο η μηχανή μπορεί να εμφανίζει υπερφόρτιση εξαρτάται επίσης από τις 

συνθήκες ψύξης της. Για παράδειγμα, στις μηχανές που ψύχονται με υδρογόνο, η αύξηση 

της πίεσης του υδρογόνου επιτρέπει την λειτουργία της μηχανής με σημαντικά μεγαλύτερες 

τιμές ρεύματος δρομέα. Το ίδιο ισχύει και για το ρεύμα του στάτη [5]. Αρχικά, οι 

περιοριστές είχαν χρησιμοποιηθεί ως ένας αυτόματος τρόπος που διασφάλιζε την λειτουργία 

της γεννήτριας στα όρια των δυνατοτήτων της σε περιπτώσεις σφαλμάτων ή κατά τους 

χειρισμούς. Ο σχεδιασμός τους ήταν απλοϊκός, με σταθερό χρονοδιακόπτη και όρια και δεν 

είχαν σχεδιαστεί για βέλτιστη εκμετάλλευση της περιοχής λειτουργίας. Προφανώς αυτή δεν 



24 
 

ήταν μια αποτελεσματική στρατηγική για την ευστάθεια της τάσης [15]. Οι σύγχρονοι 

περιοριστές ρεύματος διέγερσης έχουν μια χαρακτηριστική αντίστροφου χρόνου που 

επιτρέπει σε μικρές υπερφορτίσεις να διαρκούν περισσότερο και ως εκ τούτου αφήνει χρόνο 

για άλλες ενέργειες σε έκτακτη περίπτωση αστάθειας τάσης. Από την άλλη πλευρά όμως, 

αυτό θα μπορούσε να είναι παραπλανητικό με την έννοια ότι η τάση διατηρείται σταθερή σε 

φυσιολογικά επίπεδα πριν δράσουν τελικά οι περιοριστές και έτσι  υποκρύπτει μια 

επερχόμενη κατάρρευση τάσης [5]. 

Είναι γνωστό ότι ένας αποφασιστικός παράγοντας που καθορίζει το όριο της ευστάθειας 

τάσης ενός συστήματος είναι ο περιορισμός του ρεύματος πεδίου σε υπερφορτισμένες 

γεννήτριες. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπερφορτίσεις γεννητριών συμβαίνουν σε περιοχές του 

συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκονται κοντά στην περιοχή του σφάλματος και η 

δραματική μείωση της παραγόμενης άεργου ισχύος εξαιτίας του περιορισμού τους 

επιταχύνει την πτώση της τάσης και μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση τάσης [16]. 

Υπάρχουν δύο τρόποι να μεταφερθεί ο έλεγχος από τον αυτόματη ρυθμιστή τάσης στον 

περιοριστή ρεύματος διέγερσης και απεικονίζονται στο Σχ. 2.5 με τις αριθμημένες 

διακεκομμένες γραμμές [5]. 

1. στον πρώτο, ο βρόχος του ρυθμιστή τάσης παρακάμπτεται και τα σήματα που έρχονται 

από τον ρυθμιστή και τον περιοριστή ρεύματος διέγερσης συγκρίνονται μεταξύ τους. Αυτό 

με την μικρότερη τιμή θα αποτελέσει και το σήμα εισόδου για τη διεγέρτρια. Ο βρόχος του 

περιοριστή ρεύματος διέγερσης είναι απαραίτητος για να εξασφαλίσει ευστάθεια στο 

περιορισμένο σύστημα διέγερσης  

2. στον δεύτερο, ο περιοριστή ρεύματος διέγερσης παράγει ένα σήμα που αφαιρείται από την 

διαφορά Vo –Vc. Αυτό το σήμα είναι μηδέν στην ομαλή λειτουργία αλλά θέτει δυναμικά το 

ρεύμα πεδίου στο όριο του, όταν ο περιοριστή ρεύματος διέγερσης είναι ενεργός. Αυτός ο 

τρόπος έχει θεωρηθεί για το μοντέλο του περιοριστή στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. 
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2.5 Σύστημα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ) 

Τα ΣΑΤΥΦ παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση φορτίου και στα προβλήματα 

αστάθειας τάσης. Τα ΣΑΤΥΦ είναι συσκευές που αλλάζουν τον λόγο μετασχηματισμού ενός 

μετασχηματιστή χωρίς να διακόπτουν το ρεύμα φορτίου, επιτρέποντας έτσι την ρύθμιση της 

τάσης εξόδου όπως επίσης και τον έλεγχο της άεργου ισχύος. Στο Σχ. 2.7 απεικονίζεται το 

μονογραμμικό διάγραμμα ενός μετασχηματιστή του δικτύου μεταφοράς με ΣΑΤΥΦ. Αν 

απαιτείται μόνο ένα ΣΑΤΥΦ, τότε αυτό τοποθετείται συνήθως στην πλευρά υψηλής τάσης 

ώστε να ελαχιστοποιηθεί το ρεύμα διακοπής των διακοπτών. Ένας ακόμα λόγος για αυτή την 

επιλογή είναι και η δυνατότητα ακριβέστερων ρυθμίσεων στην πλευρά υψηλής τάσης. 

Πρέπει ακόμα να αναφερθεί ότι ο μεταβλητός λόγος μετασχηματισμού έχει ένα 

περιορισμένο όριο διακύμανσης, το οποίο ξεκινά από 0.85-0.90αμ για την κατώτερη δυνατή 

τιμή και φτάνει μέχρι 1.10-1.15αμ για το ανώτατο όριο. 

Τα ΣΑΤΥΦ αντιδρούν αργά σε απότομη άνοδο ή βύθιση της τάσεως σε τιμές εκτός μιας 

νεκρής ζώνης (deadband). Σε αυτή την περίπτωση ενεργοποιείται ένας χρονοδιακόπτης και 

μετά την λήξη του χρόνου καθυστέρησης αρχίζει η αλλαγή του λόγου μετασχηματισμού 

ώσπου η τιμή της τάσης να βρεθεί πάλι μέσα στα όρια της νεκρής ζώνης, ή ώσπου ο λόγος 

μετασχηματισμού να φτάσει τα ανώτατα ή κατώτατα όρια που επιβάλλει το ΣΑΤΥΦ.  Μόλις 

επανέλθει η τάση σε αποδεκτές τιμές τότε ο χρονοδιακόπτης επανέρχεται στην αρχική του 

κατάσταση. Το μέγεθος κάθε βήματος αλλαγής λόγου μετασχηματισμού (tap step) 

κυμαίνεται από 0.5%-1.5% και ο χρόνος αναμονής μπορεί να είναι σταθερός ή μεταβλητός. 

Μια χαρακτηριστική αντίστροφου χρόνου χρησιμοποιείται μερικές φορές, μειώνοντας τον 

χρόνο καθυστέρησης για μεγάλες αποκλίσεις της τάσης. Ο απαιτούμενος χρόνος βήματος 

στο δίκτυο μεταφοράς πρέπει να είναι μικρότερος από τον χρόνο βήματος στους 

μετασχηματιστές διανομής και τους ρυθμιστές τάσης. Αυτό εγγυάται την ταχύτερη 

αποκατάσταση του φορτίου και αποτρέπει ανώφελες αλλαγές στον λόγο μετασχηματισμού 

που προκαλούν φθορά στον εξοπλισμό. Καθώς το σύστημα οδεύει προς την κατάρρευση της 

τάσης, τα ΣΑΤΥΦ στους ανεξάρτητους μετασχηματιστές μπορεί να μηδενίσουν τον 

χρονοδιακόπτη τους αρκετές φορές, επιβραδύνοντας έτσι την διαδικασία κατάρρευσης της 

τάσης [2,5]. Για την αποφυγή μείωσης της τάσης στην πλευρά υψηλής τάσης, που θα 

οδηγήσει σε μεγαλύτερες απώλειες άεργου ισχύος, η μεταβολή του λόγου μετασχηματισμού 
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από τα ΣΑΤΥΦ θα πρέπει να συντονίζεται με την σύνδεση στο δίκτυο μεταφοράς των 

αποζεύξιμων πυκνωτών.  

Δύο είναι οι μέθοδοι μοντελοποίησης των ΣΑΤΥΦ. Ο διακριτός, στο οποίο υποθέτουμε ότι ο 

λόγος μετασχηματισμού μεταβάλλεται κατά ένα βήμα σε κάθε χρονική στιγμή και ο 

προσεγγιστικός συνεχής σύμφωνα με τον οποίο ο λόγος μετασχηματισμού μπορεί να πάρει 

οποιαδήποτε πραγματική τιμή μεταξύ των ορίων. Το πρώτο και ακριβέστερο μοντέλο 

χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την εργασία. Το αντίστοιχο μονογραμμικό διάγραμμα ενός 

μετασχηματιστή με ΣΑΤΥΦ φαίνεται στο Σχ. 2.8. Η αντίσταση και η μαγνητική αντίδραση 

του μετασχηματιστή αμελείται και η αντίδραση σκεδάσεως θεωρείται σταθερή σε 

οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκεται το ΣΑΤΥΦ.         

Τα ΣΑΤΥΦ είναι ένας από τους πρωταρχικούς μηχανισμούς της αστάθειας τάσης: 

επαναφέροντας την τάση στην πλευρά διανομής, επαναφέρουν έμμεσα και την ισχύ φορτίου 

στα ευαίσθητα στην τάση φορτία. Παρόλα αυτά αν το φορτίο που τροφοδοτείται μέσω των 

ΣΑΤΥΦ συμπεριφέρεται σαν σταθερής ισχύος, η λειτουργία των ΣΑΤΥΦ θα είναι επωφελής 

για την ευστάθεια τάσης του συστήματος, αφού με την αποκατάσταση της τάσης στην 

πλευρά του φορτίου οι απώλειες ενεργού και άεργου ισχύος στην γραμμή διανομής 

μειώνονται [17, 18]. Όμως, η υπόθεση φορτίου σταθερής ισχύος, δεν είναι κατάλληλη για 

την ακριβή αναπαράσταση του συστήματος. Το φορτίο σταθερής ισχύος πρέπει να 

χρησιμοποιείται μόνο στην πρωτεύουσα μεριά του ΣΑΤΥΦ, όταν αναμένεται αποκατάσταση 

φορτίου [19]. Στην πραγματικότητα, από τα ΣΑΤΥΦ εξυπηρετούνται, τουλάχιστον μερικώς, 

στοιχεία των ευαίσθητων στην τάση φορτίων, όπως τα θερμικά φορτία και οι ηλεκτρικοί 

λαμπτήρες. Όταν αλλάζει ο λόγος μετασχηματισμού προς όφελος της τάσης στην πλευρά του 

δικτύου διανομής, η αγωγιμότητα φορτίου αυξάνεται, ώσπου τελικά μπορεί να υπερβεί την 

ισοδύναμη αγωγιμότητα του δικτύου που τροφοδοτεί τον ζυγό του φορτίου. Από αυτό το 

σημείο, η διαδικασία αποκατάστασης του φορτίου γίνεται ασταθής, αφού διαδοχικές 

αλλαγές του λόγου μετασχηματισμού από τα ΣΑΤΥΦ μειώνουν την τάση στο δίκτυο 

διανομής όλο και περισσότερο [17].  
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2.6 Μοντελοποίηση της γεννήτριας και οιονεί ημιτονοειδής μόνιμη 

κατάσταση 

Ο μετασχηματισμός Park χρησιμοποιείται για να περιγράψει την λειτουργία της σύγχρονης 

μηχανής με απλούστερες εξισώσεις καθώς χρησιμοποιεί τρία υποθετικά τυλίγματα που 

συμβολίζονται ως d, q, o και βρίσκονται σε σταθερή θέση το ένα ως προς το άλλο, έχοντας 

έτσι σταθερές τιμές αυτεπαγωγής και αλληλεπαγωγής. Τα τυλίγματα d, q θεωρούμε ότι είναι 

τοποθετημένα στον ευθύ και τον εγκάρσιο άξονα όπως φαίνεται στο Σχ. 2.9. Το τύλιγμα o 

υπεισέρχεται στους υπολογισμούς μόνο σε συνθήκες ασυμμετρίας. Οι εξισώσεις Park (2.27) 

καθώς και οι εξισώσεις του κυκλώματος δρομέα (2.28) δίνονται στην ενότητα 2.6 του 

παραρτήματος. 

Αγνοώντας τις τάσεις μετασχηματιστή, τα ρεύματα id και iq παίρνουν την μορφή συνεχούς 

ρεύματος που μεταβάλλεται ανάλογα με κάποιες υπομεταβατικές και μεταβατικές χρονικές 

σταθερές. Ως αποτέλεσμα τα ρεύματα που οπλισμού είναι ημιτονοειδή με συχνότητα θ  και 

μεταβαλλόμενο πλάτος. Στις μελέτες ευστάθειας, στις περισσότερες περιπτώσεις, η θ  δεν 

διαφέρει πολύ από την ονομαστική γωνιακή συχνότητα ωo. Αυτό μας επιτρέπει να 

θεωρήσουμε την δυναμική συμπεριφορά του συστήματος ως διαδοχή ημιτονοειδών 

καταστάσεων σε συχνότητα ωo , με χρονικά μεταβαλλόμενα πλάτη και φάσεις των τάσεων 

και των ρευμάτων. Αυτή η απλοποίηση είναι έγκυρη μόνο σε περίπτωση που οι χρονικές 

μεταβολές είναι αργές σε σχέση με την ονομαστική συχνότητα των 50 ή 60 Hz. Οι γρήγορες 

μεταβατικές καταστάσεις του δικτύου, που συμβαίνουν στην ίδια χρονική κλίμακα με τις 

μεταβατικές καταστάσεις του στάτη της μηχανής μπορούν να αγνοηθούν στις περισσότερες 

μελέτες ευστάθειας. Το γεγονός αυτό, μαζί με την παραπάνω θεώρηση, επιτρέπει την 

αναπαράσταση του δικτύου με σταθερές σύνθετες αντιστάσεις, σε ονομαστική συχνότητα, 

χωρίς να χρειάζεται να καταφύγουμε σε πολύπλοκες διαφορικές εξισώσεις. 

Σε ένα σύστημα με πολλές μηχανές είναι απαραίτητο ένα κοινό σημείο αναφοράς. Γι’ αυτό 

τον λόγο θεωρούμε ένα ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων, x, y που περιστρέφεται με την 

σύγχρονη ταχύτητα όπως απεικονίζεται στο Σχ. 2.10. Στο επίπεδο (x,y) οποιοσδήποτε 

φασιθέτης μπορεί να γραφεί ως μιγαδικός αριθμός με πραγματικό και φανταστικό μέρος. 
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Ένα παράδειγμα αλλαγής συστήματος συντεταγμένων από τους άξονες d,q στους x,y δίνεται 

στο αντίστοιχο κεφάλαιο του Παραρτήματος. 

 

2.7 Μοντελοποίηση του συνολικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας 

Το δίκτυο θεωρείται ότι αποκρίνεται απείρως γρήγορα, αφού τα μεταβατικά 

ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα είναι πολύ πιο γρήγορα συγκριτικά με τα χρονικά διαστήματα 

που θα εξετάσουμε στις περιπτώσεις αστάθειας τάσης. Ως αποτέλεσμα το σύστημα μπορεί 

να περιγραφεί από ένα σύνολο αλγεβρικών εξισώσεων (2.35). Η βραχυπρόθεσμη μεταβατική 

συμπεριφορά των γεννητριών, των στροβίλων, των αυτόματων ρυθμιστών τάσεως, των 

μηχανών επαγωγής κτλ διαρκεί συνήθως για μερικά δευτερόλεπτα μετά το τέλος μια 

διαταραχής. Η διαφορική εξίσωση (2.37) περιγράφει την μακροπρόθεσμη μεταβατική 

συμπεριφορά της δευτερεύουσας ρύθμισης της τάσης και της συχνότητας, της 

αποκατάστασης φορτίου κτλ. Τέλος, οι εξισώσεις διακριτού χρόνου (2.38) χρησιμεύουν για 

γεγονότα διακριτού χρόνου προερχόμενα από ρυθμιστές που δρουν με διαφορετικές 

καθυστερήσεις σε γεννήτριες, ΣΑΤΥΦ, πυκνωτές κτλ. Συνεπώς το διάνυσμα  z  
περιλαμβάνει λόγους μετασχηματισμού αλλά και άλλα στοιχεία, στα οποία επέρχονται 

βηματικές αλλαγές από z t  σε z t  σε χρονικές στιγμές t . Η υπόθεση της οιονεί 

ημιτονοειδούς μόνιμης κατάστασης λειτουργίας συνίσταται στην αντικατάσταση των 

εξισώσεων που περιγράφουν τις βραχυπρόθεσμες μεταβατικές καταστάσεις από την 

αντίστοιχη εξίσωση μόνιμης κατάστασης (2.39) [5, 6] . 

 

2.8 Δυναμική Προσομοίωση 

2.8.1 Περιγραφή του συστήματος δοκιμής all-in-one 

Το λεγόμενο “all-in-one” σύστημα είναι ένα απλό σύστημα που χρησιμοποιείται για 

παιδαγωγικούς σκοπούς. Το μονογραμμικό διάγραμμα φαίνεται στο Σχ. 2.11. Το φορτίο 

στον ζυγό 3 αποτελείται από έναν κινητήρα επαγωγής και ένα εκθετικό φορτίο που 
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τροφοδοτείται μέσω ενός μετασχηματιστή με ΣΑΤΥΦ, ο οποίος διατηρεί την τάση στην 

πλευρά του φορτίου μέσα σε προκαθορισμένα όρια. Ο χρόνος καθυστέρησης του 

χρονοδιακόπτη του ΣΑΤΥΦ είναι διαφορετικός για το πρώτο και τα επόμενα βήματα. Η 

περισσότερη ισχύς παρέχεται από ένα απομακρυσμένο σύστημα, προσαρμοσμένο στον ζυγό 

1, μέσω μιας μακριάς γραμμής μεταφοράς διπλού κυκλώματος. Το απομακρυσμένο αυτό 

σύστημα αναπαρίσταται με το ισοδύναμο Thevenin και διατηρεί σταθερή την συχνότητα. 

Στον ζυγό 2 υπάρχει ένας τοπικός θερμικός σταθμός που συνεισφέρει στην ζήτηση του 

φορτίου. Η δειγματοληψία όλων των φασιθετών της τάσης πραγματοποιείται κάθε 0.1s. 

Αυτός ο ρυθμός δειγματοληψίας είναι υψηλότερος από αυτόν που απαιτείται για την 

παρακολούθηση της μακροπρόθεσμης αστάθειας τάσης, αλλά συμβατός με την σύγχρονη 

τεχνολογία. Η διαταραχή που θα αναλυθεί για τους σκοπούς αυτής της εργασίας είναι το 

άνοιγμα μιας από τις δύο γραμμές που συνδέουν τους ζυγούς 1, 4 εξαιτίας βραχυκυκλώματος 

διάρκειας 0.08s. Αυτό το σφάλμα μειώνει δραστικά την μέγιστη ισχύ, που μπορεί να 

μεταφερθεί στο φορτίο, το οποίο προσπαθεί να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση χάρη 

στο ΣΑΤΥΦ του μετασχηματιστή. Η υποστήριξη της τάσης από την τοπική γεννήτρια παύει 

λίγο μετά το σφάλμα εξαιτίας την περιορισμένης δυνατότητας υπερφόρτισης του τυλίγματος 

πεδίου της. 

2.8.2 Περιγραφή του συστήματος δοκιμής Nordic-32 

Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας χρησιμοποιήθηκε μια τροποποιημένη έκδοση του 

αποκαλούμενου συστήματος δοκιμής Nordic-32. Το πρωτότυπο σύστημα συγκροτήθηκε από 

την ομάδα εργασίας της CIGRE σε θέματα μακροπρόθεσμης μεταβατικής κατάστασης και 

περιγράφεται στο άρθρο [20]. Το μονογραμμικό του σχέδιο φαίνεται στο Σχ. 2.12. Το 

σύστημα έχει 52 ζυγούς και 20 γεννήτριες. Το μοντέλο περιλαμβάνει για κάθε γεννήτρια: 

• μια σύγχρονη μηχανή με τρία ή τέσσερα τυλίγματα δρομέα  

• έναν απλό ρυθμιστή στροφών (για τις γεννήτριες στο βόρειο και το ισοδύναμο τμήμα 

που απεικονίζονται στο Σχ. 2.12 ως “North” και “Equiv.” αντίστοιχα. Οι υπόλοιπες 

δεν συμμετέχουν στον έλεγχο της συχνότητας) 

• έναν απλό αυτόματο ρυθμιστή τάσης μαζί με έναν περιοριστή ρεύματος διέγερσης με 

χαρακτηριστική αντίστροφου χρόνου 
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Κάθε εκθετικό φορτίο θεωρείται ως σταθερού ρεύματος για την ενεργό ισχύ και ως σταθερής 

αγωγιμότητας για την άεργο ισχύ και τροφοδοτείται μέσω μετασχηματιστή με ΣΑΤΥΦ. 

Υπάρχει χρονική καθυστέρηση 30s για το πρώτο βήμα του ΣΑΤΥΦ και μια μικρότερη 

καθυστέρηση για κάθε επόμενο. Στους ζυγούς 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 4043, 4046 και 

4047 θεωρούμε κινητήρες επαγωγής σε παράλληλη σύνδεση με εκθετικό τύπο φορτίου που 

τροφοδοτούνται από μετασχηματιστή με ΣΑΤΥΦ. Ο μικρότερος δυνατός λόγος 

μετασχηματισμού είναι 0.88αμ και ο μέγιστος 1.20αμ για όλους τους μετασχηματιστές. 

Θεωρούμε ότι κάθε 100ms λαμβάνουμε μετρήσεις των φασιθετών της τάσης από όλο το 

σύστημα, προσομοιώνοντας έτσι την λειτουργία των Μονάδων Μέτρησης Φασιθετών 

(PMU). Καθυστερήσεις λόγω τηλεπικοινωνιακών συστημάτων δεν λαμβάνονται υπόψη [6]. 

 

2.9 Παραδείγματα δυναμικών προσομοιώσεων 

2.9.1 Βραχυπρόθεσμη αστάθεια τάσης 

Αρχικά εξετάζεται μια περίπτωση βραχυπρόθεσμης αστάθειας τάσης στο σύστημα δοκιμής 

all-in-one. Για αρχική ισχύ φορτίου 1335 MW, 30% ισχύ κινητήρα και 70% ισχύ εκθετικού 

φορτίου, o επαγωγικός κινητήρας επιβραδύνεται και σταματά αμέσως μετά την επιβολή του  

βραχυκυκλώματος. Όπως φαίνεται στο Σχ. 2.13 κατά την διάρκεια του σφάλματος  η τάση 

μηδενίζεται και ο κινητήρας επιβραδύνεται και δεν μπορεί να επιταχύνει ξανά (Σχ. 2.14).  

2.9.2 Μακροπρόθεσμη αστάθεια τάσης 

Αν μειώσουμε το φορτίο του κινητήρα κατά 10% στην προηγούμενη περίπτωση και 

διατηρήσουμε την αρχική ισχύ φορτίου στα 1335MW, τότε το σύστημα ξεπερνάει το 

βραχυπρόθεσμο διάστημα μετά την διαταραχή. Ο επαγωγικός κινητήρας επιταχύνεται ξανά 

όπως διαπιστώνεται στο Σχ. 2.15 αλλά το σύστημα καταρρέει τελικά καθώς το φορτίο 

προσπαθεί να αποκαταστήσει μέσω των ΣΑΤΥΦ την ισχύ που είχε πριν την διαταραχή. Αν 

παρατηρήσουμε την εξέλιξη της τάσης στο ζυγό 4, βλέπουμε ότι μετά τις αρχικές 

ταλαντώσεις της τάσης ο περιοριστής ρεύματος διέγερσης ενεργεί σε χρονο t=114s ώστε να 

μειώσει το ρεύμα του τυλίγματος πεδίου της γεννήτριας, όπως φαίνεται στο Σχ. 2.17. Αυτό 
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έχει ως αποτέλεσμα μια σημαντική μείωση της τάσης στο ζυγό 4. Το ΣΑΤΥΦ δρα τότε 

προκειμένου να αποκαταστήσει την τάση στην πλευρά του φορτίου. Οι αλλαγές του λόγου 

μετασχηματισμού φαίνονται σαν μικρά βήματα στο Σχ. 2.16 και 2.17, όπου η προσπάθεια 

του περιοριστή ρεύματος διέγερσης να επαναφέρει το ρεύμα του δρομέα σε φυσιολογικές 

τιμές αποκαλύπτεται με μικρές αιχμές. Τελικά το σύστημα καταρρέει, ο κινητήρας σταματά  

και η γεννήτρια στον ζυγό 2 χάνει τον συγχρονισμό της. 

 

3. Ανίχνευση αστάθειας τάσης 

3.1 Ανάλυση της μεθόδου και εφαρμογή σε σύστημα 4 ζυγών  

Οι ευαισθησίες της συνολικής παραγωγής αέργου ισχύος ως προς την ζήτηση αέργου ισχύος 

για κάθε ζυγό φορτίου υπολογίζονται από τον γενικό τύπο (3.18). Σε κανονικές συνθήκες 

λειτουργίας οι ευαισθησίες παραμένουν θετικές και συνήθως μεγαλύτερες της μονάδας. 

Καθώς το σύστημα πλησιάζει το σημείο μέγιστης ισχύος φορτίου, η τιμή τους αυξάνεται. 

Αφού στον υπολογισμό τους περιλαμβάνεται η αντίστροφη Ιακωβιανή μήτρα, οι ευαισθησίες 

αλλάζουν πρόσημο περνώντας από υψηλές τιμές όταν μια πραγματική ιδιοτιμή γίνει από 

αρνητική θετική, όταν δηλαδή το σύστημα περάσει το σημείο μέγιστου φορτίου. Συνεπώς 

αρκεί μια ευαισθησία να αλλάξει πρόσημο, περνώντας από υψηλές θετικές τιμές σε 

αρνητικές ώστε να θεωρήσουμε ότι η τάση του συστήματος είναι ασταθής. Πρέπει να 

προστεθεί εδώ ότι εξαιτίας της μεταβατικής συμπεριφοράς των μηχανών επαγωγής οι 

ευαισθησίες μπορεί να αλλάξουν πρόσημο περισσότερες από μια φορές σε μερικά 

δευτερόλεπτα. Για τον λόγο αυτό απαιτούμε οι ευαισθησίες να παραμείνουν αρνητικές 

τουλάχιστον για 3s πριν καταλήξουμε σε συμπέρασμα σχετικά με την ευστάθεια τάσης του 

συστήματος. 

Προκειμένου να επιτευχθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα η ανίχνευση της κατάρρευσης της 

τάσης, αν Eq>Eq
lim όπου Eq είναι η ΗΕΔ, ανάλογη του ρεύματος διεγέρσεως, συμπεραίνουμε 

ότι ο περιοριστής ρεύματος διέγερσης θα δράσει μετά από κάποια καθυστέρηση. Έτσι η Eq
lim 

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της Ιακωβιανής μήτρας. Καθώς τα διανύσματα και οι 

πίνακες που εμπεριέχονται στην (3.18) είναι αραιά, οι ευαισθησίες μπορούν να 



32 
 

υπολογίζονται πολύ γρήγορα, ακόμα και για πολύ μεγάλα συστήματα. Παρόλα αυτά ο 

υπολογισμός τους απαιτεί ένα πλήρες μοντέλο του δικτύου.  

3.1.1 Εφαρμογή σε σύστημα δοκιμής 4 ζυγών 

Με την βοήθεια σου συστήματος δοκιμής all-in-one (Σχ. 2.11) θα παρουσιάσουμε την 

εξέλιξη των ευαισθησιών στη περίπτωση μακροπρόθεσμης αστάθειας τάσης. Το σύστημα 

προσομοίωσης αποτελείται από 20% φορτίο κινητήρα και 80% εκθετικό φορτίο και αρχική 

ισχύ λειτουργίας 1335MW. Η ταχύτητα του κινητήρα, η τάση στο ζυγό 4 και το ρεύμα του 

τυλίγματος πεδίου της γεννήτριας ως συνάρτηση του χρόνου προσομοίωσης 

παρουσιάστηκαν προηγουμένως στα Σχ. 2.15, 2.16 και 2.17 αντίστοιχα. Οι ευαισθησίες 

SQ Q  φαίνονται στο Σχ. 3.1 και υπολογίζονται απευθείας από τους φασιθέτες της τάσης που 

υποθέτουμε ότι είναι διαθέσιμοι από Μονάδες Μέτρησης Φασιθετών. Σε αυτή την εργασία 

οι φασιθέτες της τάσης προέρχονται από την δειγματοληψία των τιμών vx και vy που 

παρέχονται από την προσομοίωση. 

Στο Σχ. 3.1 μπορούμε να παρατηρήσουμε μια αιχμή κατά την διάρκεια του 

βραχυκυκλώματος καθώς και ορισμένες διακυμάνσεις στο τέλος της προσομοίωσης εξαιτίας 

της βραχυπρόθεσμης δυναμικής συμπεριφοράς που δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τους 

υπολογισμούς. Αρχικά οι ευαισθησίες έχουν μια σταθερή τιμή 1.3αμ/αμ. Η αλλαγή 

πρόσημου που αναμένεται θεωρητικά συμβαίνει σε χρόνο t=154s. Οι ευαισθησίες περνούν 

τότε από αρκετά υψηλές θετικές τιμές σε -56αμ/αμ υποδεικνύοντας το πέρασμα του 

συστήματος από το σημείο μέγιστης μεταφερόμενης ισχύος. Πρέπει να τονιστεί ότι η αλλαγή 

πρόσημου συμβαίνει 67s πριν την κατάρρευση του συστήματος σε χρόνο t=221s και σε 

χρονική στιγμή που η τάση στον ζυγό 4 βρίσκεται ακόμα σε φυσιολογικά επίπεδα επειδή 

έχει προβλεφθεί ότι Ε E . Στο Σχ. 2.16 βλέπουμε ότι την στιγμή της διαπίστωσης της 

επερχόμενης κατάρρευσης της τάσης σε χρόνο t=154s, η τάση του ζυγού 4 είναι V4= 0.9αμ. 

Σε αυτή την περίπτωση η αιτία της κατάρρευσης της τάσης είναι η αποτυχημένη προσπάθεια 

του ΣΑΤΥΦ να επαναφέρει την τάση στην πλευρά του φορτίου, ώσπου η γεννήτρια να χάσει 

τον συγχρονισμό της. Αν μειώσουμε την εμβέλεια των ΣΑΤΥΦ αυξάνοντας το κατώτατο 

όριο από 0.80 σε 0.90 τότε η τάση στον ζυγό 4 σταθεροποιείται σε 0.84αμ όπως φαίνεται στο 
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Σχ. 3.2. Οι ευαισθησίες είναι όμοιες με αυτές του Σχ 3.1 με την διαφορά ότι μετά την 

χρονική στιγμή t=175s παίρνουν σταθερή αρνητική τιμή. 

 

3.2 Εφαρμογή στο σύστημα Nordic-32 

Σε αυτό το κεφάλαιο η μέθοδος ανίχνευσης της αστάθειας τάσης θα εφαρμοστεί σε ένα πιο 

ρεαλιστικό σύστημα όπως το Nordic-32 που περιγράφεται στην παράγραφο 2.8 και φαίνεται 

στο Σχ. 2.12. Θεωρούμε επιβαρυμένη κατάσταση λειτουργίας με μεγάλη μεταφορά ισχύος 

από το βόρειο τμήμα του συστήματος στο κεντρικό και νότιο. Οι περισσότερες γεννήτριες 

στην κεντρική περιοχή δεν λειτουργούν με αρκετό απόθεμα άεργου ισχύος. Η συγκεκριμένη 

εργασία επικεντρώνεται στην επίδραση των επαγωγικών κινητήρων στην εξέλιξη ενός 

συστήματος μετά από μια διαταραχή και εξετάζει την αποτελεσματικότητα των ευαισθησιών 

ως προς την έγκαιρη ανίχνευση της κατάρρευσης της τάσης. Διάφορα είδη κινητήρων, των 

οποίων τα χαρακτηριστικά φαίνονται στον Πίνακα 2.1, θα συγκριθούν. Το φορτίο κίνησης 

μοιράζεται σε 8 επαγωγικούς κινητήρες τοποθετημένους στην κεντρική περιοχή και στους 

πιο κρίσιμους ζυγούς, κοντά στη γραμμή όπου εμφανίζεται το σφάλμα. Το σφάλμα αυτό 

είναι ένα τριφασικό βραχυκύκλωμα σε χρόνο t=0.95 που συμβαίνει στην γραμμή 4032-4044. 

Διαφορετικές διάρκειες σφάλματος θα προσομοιωθούν ανάλογα με την εξέλιξη του 

συστήματος και την συμπεριφορά των κινητήρων. Η προσομοίωση επιτυγχάνεται με 

λογισμικό βασισμένο στην Simulink που περιγράφεται στο άρθρο [22] και παρέχει σε 

διαδοχικές χρονικές στιγμές τους φασιθέτες vx και vy ως προς σύστημα αναφοράς που 

περιστρέφεται με την ονομαστική γωνιακή ταχύτητα. 

3.2.1 Εφαρμογή με μικρούς βιομηχανικούς κινητήρες  

Σε αυτή την παράγραφο θα παρατηρήσουμε την εξέλιξη του συστήματος Nordic-32 για την 

περίπτωση που 8 σύνθετα μοντέλα φορτίων είναι προσαρμοσμένα στους ζυγούς 1041, 1042, 

1043, 1045, 4043, 4046, 4047. Κάθε σύνθετο μοντέλο φορτίου αποτελείται από ένα μικρό 

βιομηχανικό κινητήρα επαγωγής και ένα φορτίο σταθερού ρεύματος ως προς την ενεργό 

ισχύ και σταθερής αντίστασης ως προς την άεργο ισχύ. Και τα δύο είδη φορτίων 

τροφοδοτούνται μέσω μετασχηματιστή με ΣΑΤΥΦ. Για 20% φορτίο κινητήρα, 80% 
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εκθετικό φορτίο και διάρκεια σφάλματος 0.1s η διαταραχή οδηγεί το σύστημα σε 

μακροπρόθεσμη αστάθεια τάσης. Το Σχ. 3.3 παρουσιάζει την εξέλιξη του μέτρου της τάσης 

στους 5 κρισιμότερους ζυγούς της κεντρικής περιοχής στους οποίους συνδέεται επαγωγικός 

κινητήρας. Είναι προφανές ότι μετά από χρόνο t=7s μέχρι την χρονική στιγμή t=43s οι 

τάσεις παραμένουν σε τιμές μεγαλύτερες από 0.9αμ δημιουργώντας την εντύπωση ότι το 

σύστημα ξεπέρασε την διαταραχή. 

Το σύστημα καταρρέει τελικά σε χρόνο t=57s υπό την επίδραση των ΣΑΤΥΦ που 

προσπαθούν να επαναφέρουν την τάση διανομής ενώ ταυτόχρονα οι γεννήτριες περιορίζουν 

το ρεύμα πεδίου σε φυσιολογικά επίπεδα μειώνοντας έτσι την παραγόμενη άεργο ισχύ. Σε 

χρόνο t=30.5s ο περιοριστής ρεύματος διέγερσης της γεννήτριας 5 (g5) ενεργεί πρώτος 

ακολουθούμενος από τις γεννήτριες g14 σε χρόνο t=43s, g15 σε χρόνο t=50.4s, g7 σε χρόνο 

t=51.5 και τελικά g12 σε χρόνο t=52s. Στο Σχ. 3.4 φαίνεται η ταχύτητα δρομέα του κινητήρα 

στον ζυγό 1041. Η επανεπιτάχυνση μετά την εκκαθάριση του βραχυκυκλώματος είναι 

εμφανής. Οι ευαισθησίες των ζυγών στην κεντρική και βόρεια περιοχή απεικονίζονται στα 

Σχ. 3.5 και 3.6 αντίστοιχα. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι πριν την διαταραχή οι 

ευαισθησίες έχουν σταθερή τιμή που κυμαίνεται από 1 ως 3 (αμ/αμ ή Mvar/Mvar). Μετά το 

βραχυκύκλωμα αποκτούν πολύ υψηλές θετικές τιμές για μερικά δευτερόλεπτα ώσπου να 

γίνουν αρνητικές. Από αυτό το σημείο μέχρι την κατάρρευση του συστήματος οι 

περισσότερες ευαισθησίες παραμένουν αρνητικές παρόλο που μερικές επιστρέφουν σε 

θετικές τιμές χωρίς όμως να ξεπερνούν την τιμή 1αμ/αμ. 

Στο Σχ. 3.7 απεικονίζεται η μέγιστη και ελάχιστη τιμή των ευαισθησιών σε κάθε χρονική 

στιγμή προκειμένου να διευκολυνθεί ο εντοπισμός της στιγμής κατά την οποία οι 

ευαισθησίες αλλάζουν πρόσημο. Παρατηρώντας το Σχ. 3.7 διακρίνουμε ότι από την χρονική 

στιγμή t=3.2s μέχρι την κατάρρευση του συστήματος σε χρόνο t=57s υπάρχει τουλάχιστον 

μια ευαισθησία  που παραμένει αρνητική για 3 δευτερόλεπτα, γεγονός που αποτελεί ένδειξη 

επερχόμενης μακροπρόθεσμης αστάθειας τάσης σύμφωνα με το κριτήριο που αναφέρθηκε 

στην παράγραφο 3.1. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι είναι δυνατή η ανίχνευση της αστάθειας 

τάσης 50.8s νωρίτερα από την χρονική στιγμή της κατάρρευσης της τάσης.  
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Αν το φορτίο του κινητήρα αυξηθεί στο 30% σε όλα τα σύνθετα μοντέλα φορτίου, οι μικροί 

βιομηχανικοί κινητήρες των ζυγών 1041 και 1043 σταματούν αμέσως μετά το 

βραχυκύκλωμα, αφού δεν μπορούν να επιταχύνουν μετά το σφάλμα, όπως φαίνεται και στο 

Σχ. 3.8. Οι τάσεις σε αυτούς τους ζυγούς παραμένουν σε τιμές χαμηλότερες από 0.8αμ μέχρι 

την κατάρρευση του συστήματος σε χρόνο t=50.7s. Για την περίπτωση όπου 30% του 

φορτίου αποτελείται από κινητήρα και 70% από εκθετικό φορτίο μειώθηκε η διάρκεια του 

σφάλματος από 0.1s σε 0.08s. Παρατηρήσαμε τότε ότι ο κινητήρας του ζυγού 1041 

εξακολουθεί να μην μπορεί να επιταχύνει ενώ η τάση του ζυγού 1043 παραμένει σε τιμές 

μικρότερες από 0.9αμ κατά την διάρκεια της προσομοίωσης παρόλο που ο κινητήρας 

επανέρχεται στην φυσιολογική του ταχύτητα μετά το σφάλμα. Και οι δύο περιπτώσεις που 

αναφέρθηκαν παραπάνω δεν θα εξεταστούν πιο αναλυτικά αφού παρουσιάζουν φαινόμενα 

βραχυπρόθεσμης αστάθειας τάσης που ξεφεύγει από τους σκοπούς αυτής της εργασίας. Αν η 

διάρκεια του σφάλματος μειωθεί περαιτέρω στα 0.06s, κανένας κινητήρας δεν σταματά  

αμέσως μετά το βραχυκύκλωμα και οι τάσεις όλων των ζυγών επανέρχονται σε τιμές 

μεγαλύτερες από 0.9αμ μέχρι να αρχίσουν να πέφτουν ξανά. Η μέγιστη και ελάχιστη τιμή 

των ευαισθησιών σε κάθε χρονική στιγμή για αυτή την περίπτωση παρουσιάζονται στο Σχ. 

3.9. Στο Σχ. 3.10 μπορούμε να παρατηρήσουμε την εξέλιξή τους στο χρονικό διάστημα μέχρι 

5s. 

3.2.2 Εφαρμογή με μεγάλους βιομηχανικούς κινητήρες 

Για να βγάλουμε συμπεράσματα για την επίδραση διαφόρων ειδών επαγωγικών κινητήρων 

στο σύστημα προσομοιώθηκε η περίπτωση με 20% φορτίο κινητήρα και 80% εκθετικό 

φορτίο αφού μεταβλήθηκαν τα χαρακτηριστικά του κινητήρα ώστε να ταιριάζουν με εκείνα 

των μεγάλων βιομηχανικών κινητήρων. Η διάρκεια του σφάλματος είναι 0.1s και οι 8 

κινητήρες βρίσκονται στους ίδιους ζυγούς όπως πριν. Οι τάσεις στους ζυγούς κατά την 

διάρκεια της προσομοίωσης φαίνονται στο Σχ. 3.11. Oι ευαισθησίες καθώς και η μέγιστη και 

ελάχιστη τιμή τους για τα πρώτα 6s απεικονίζονται στο Σχ. 3.12. Είναι προφανές ότι την 

χρονική στιγμή t=3s οι ευαισθησίες αλλάζουν πρόσημο και τουλάχιστον μια παραμένει 

αρνητική για 3s. Συνεπώς την χρονική στιγμή t=6s, μόλις 5s μετά το βραχυκύκλωμα, έχουμε 

σαφή ένδειξη μακροπρόθεσμης αστάθειας τάσης. Η τάση καταρρέει τελικά την χρονική 

στιγμή t=62s δίνοντας περιθώριο 56s στους διαχειριστές του δικτύου ή σε αυτόματες 
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συσκευές του συστήματος να λάβουν διορθωτικά μέτρα. Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι αυτή 

είναι μια αισιόδοξη προσέγγιση αφού η τάση γίνεται προβληματική νωρίτερα, την χρονική 

στιγμή t=43s, όπως φαίνεται στο Σχ. 3.11.  

Αν συγκρίνουμε τα παραπάνω αποτελέσματα με εκείνα που προέκυψαν από την ίδια 

περίπτωση αλλά με μικρούς βιομηχανικούς κινητήρες, που εξετάστηκε στην προηγούμενη 

παράγραφο, συμπεραίνουμε ότι το σύστημα τώρα λειτουργεί 5s περισσότερο  δίνοντας στους 

διαχειριστές του 5s περισσότερο χρόνο για να αντιδράσουν πριν την κατάρρευση του 

συστήματος. Επιπλέον, αν το ποσοστό συμμετοχής των κινητήρων στο συνολικό φορτίο 

αυξηθεί σε 30% κανένας μεγάλος βιομηχανικός κινητήρας δεν σταματά να λειτουργεί τοπικά 

και οι τάσεις επανέρχονται σε τιμές μεγαλύτερες από 0.9αμ πριν παρατηρηθεί κατάρρευση 

τάσης. 

Στη συνέχεια θα συγκρίνουμε την παραπάνω περίπτωση με μια προσομοίωση που 

περιλαμβάνει 10% φορτίο κινητήρα και την ίδια διάρκεια σφάλματος. Η εξέλιξη των τάσεων 

στους ζυγούς στους οποίους συνδέονται μεγάλοι βιομηχανικοί κινητήρες καθώς και οι 

ευαισθησίες φαίνονται στα Σχ. 3.13 και 3.14. Όπως αναμενόταν, για 10% φορτίο κινητήρα 

το σύστημα καταρρέει την χρονική στιγμή t=76s, 14s αργότερα συγκριτικά με την 

περίπτωση όπου είχαμε 20% φορτίο κινητήρα. Από την χρονική στιγμή t=5.5s υπάρχει 

τουλάχιστον μια ευαισθησία που παραμένει αρνητική για 3s. Αυτό σημαίνει ότι σε χρόνο 

t=8.5s η μακροπρόθεσμη αστάθεια τάσης του συστήματος έχει ανιχνευθεί, 67.5s νωρίτερα 

από την κατάρρευση της τάσης. Συνεπώς 11.5s περισσότερα είναι διαθέσιμα για ενέργειες 

εκτάκτου ανάγκης σε σχέση με την περίπτωση όπου είχαμε 20% φορτίο κινητήρα και 20s 

περισσότερα σε σχέση με την περίπτωση όπου είχαμε 30% φορτίο κινητήρα. Μπορούμε 

λοιπόν να συμπεράνουμε ότι όσο λιγότερο φορτίο αντιστοιχεί στους κινητήρες, τόσο 

νωρίτερα είναι δυνατή η διάγνωση της αστάθειας τάσης.  

3.2.3 Εφαρμογή με κλιματιστικά δωματίου 

Σε αυτή την παράγραφο εξετάζεται η συμπεριφορά των κλιματιστικών δωματίου, που είναι 

ιδιαίτερα σημαντική αφού τα κλιματιστικά αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό του φορτίου 

στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλών θερμοκρασιών. Αρχικά 

εξετάζονται δύο ακραίες περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση το εκθετικό φορτίο είναι 
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κυρίαρχο, καταναλώνοντας 90% της συνολικής ζήτησης ενεργού και αέργου ισχύος ενώ οι 

κινητήρες των κλιματιστικών ευθύνονται για το 10% της συνολικής κατανάλωσης. 

Αντιθέτως στην δεύτερη περίπτωση μια περιοχή με 50% φορτίο κλιματισμού θεωρείται ότι 

καταναλώνει 50% της συνολικής ζήτησης ενεργού ισχύος. Και οι δύο προσομοιώσεις 

πραγματοποιήθηκαν για διάρκεια σφάλματος 0.1s. Η εξέλιξη της τάσης στους ζυγούς με τα 

κλιματιστικά καθώς και οι ευαισθησίες που υπολογίστηκαν και για τις δύο περιπτώσεις με 

10% και 50% φορτίο κινητήρα φαίνονται στα Σχ. 3.16, 3.17, 3.18 και 3.19 αντίστοιχα. Στο 

Σχ. 3.19 η ευαισθησία που απεικονίζεται με μπλε χρώμα ξεχωρίζει αφού έχει χαμηλότερες 

τιμές από τις υπόλοιπες ως το τέλος της προσομοίωσης. Αυτή η ευαισθησία αντιστοιχεί στον 

ζυγό 1041, όπου ένα κλιματιστικό δωματίου λειτουργεί στα όρια των δυνατοτήτων του. 

Αυτός ο συγκεκριμένος κινητήρας επαγωγής είναι και ο πρώτος που σταματά να λειτουργεί 

όταν αυξηθεί το ποσοστό του φορτίου κίνησης.  

Αν παρατηρήσουμε την εξέλιξη των τάσεων είναι προφανές ότι όταν το ποσοστό του 

φορτίου κίνησης αυξηθεί σε 50% οι διακυμάνσεις της τάσης μετά την διαταραχή είναι πολύ 

μεγαλύτερες, φτάνοντας μέχρι 1.12αμ ή 0.78αμ. Παρόλα αυτά και στις δύο περιπτώσεις μετά 

από χρόνο t=6.3s η τάση σταθεροποιείται σε τιμή μεγαλύτερη από 0.9αμ για μερικά 

δευτερόλεπτα πριν αρχίσει να ενεργεί ο περιοριστής ρεύματος διέγερσης. Επιπλέον, 

παρατηρούμε ότι η τάση πέφτει πιο γρήγορα και πιο απότομα στην δεύτερη περίπτωση, στην 

οποία οι κινητήρες απορροφούν την μισή από την καταναλισκόμενη ενεργό και άεργο ισχυ. 

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ακόμα και 5s πριν την κατάρρευση του συστήματος οι 

τάσεις στους ζυγούς του συστήματος παραμένουν σε τιμές μεγαλύτερες από 0.86αμ. 

Αντιθέτως, στην πρώτη περίπτωση οι τάσεις σε όλους τους ζυγούς που συνδέονται με 

επαγωγικό κινητήρα, εκτός από έναν, είναι χαμηλότερες από 0.86αμ 10s πριν την τελική 

κατάρρευση του συστήματος. Από το Σχ. 3.17 φαίνεται ότι σε χρόνο t=32.4s οι ευαισθησίες 

είτε αλλάζουν πρόσημο είτε μεταπίπτουν από πολύ υψηλές τιμές όπως 60αμ/αμ σε θετικές 

τιμές μικρότερες από 1.1αμ/αμ. Η χρονική στιγμή ανίχνευσης της αστάθειας τάσης 

υπολογίζεται σε t=35.4s, 40.4s πριν την κατάρρευση του συστήματος. Στην δεύτερη 

περίπτωση με 50% φορτίο κινητήρα την χρονική στιγμή t=5.5s υπάρχει τουλάχιστον μια 

ευαισθησία που αλλάζει πρόσημο και παραμένει σε αρνητική τιμή για τουλάχιστον 3s. 

Συνεπώς σε χρόνο t=8.5s θεωρούμε ότι ανιχνεύθηκε η μακροπρόθεσμη αστάθεια τάσης, 

45.1s νωρίτερα από την κατάρρευση της τάσης σε χρόνο t=53.6s.  
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3.3 Αποτελέσματα με την χρήση φίλτρου στους φασιθέτες εισόδου των 

τάσεων 

Με σκοπό την μείωση της επίδρασης των διακυμάνσεων που προκαλεί η μεταβατική 

συμπεριφορά του συστήματος ένα απλό φίλτρο κινητού μέσου όρου (moving average filter) 

εφαρμόστηκε στα δεδομένα που προέρχονται από την προσομοίωση. Το φίλτρο κινητού 

μέσου όρου αντικαθιστά κάθε τιμή της μεταβλητής εισόδου με τον μέσο όρο όλων των 

παλαιότερων τιμών της ίδιας μεταβλητής που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 2s. Η τιμή της 

μεταβλητής πριν ολοκληρωθούν τα πρώτα 2s καθορίζεται από τον μέσο όρο όλων των 

παλαιότερων μετρήσεων που είναι διαθέσιμες από την αρχή της προσομοίωσης ως εκείνη 

την χρονική στιγμή. Το φίλτρο εφαρμόζεται στους φασιθέτες εισόδου της τάσης V  και οι 

φιλτραρισμένες τιμές της τάσης χρησιμοποιούνται στην συνέχεια για τον υπολογισμό των 

ευαισθησιών. Στο Σχ. 3.22 φαίνονται οι ευαισθησίες για την περίπτωση όπου έχουμε 10% 

φορτίο κινητήρα και μικρούς βιομηχανικούς κινητήρες. Η διάρκεια του σφάλματος είναι 

0.1s και υπάρχουν 8 κινητήρες τοποθετημένοι στους ζυγούς 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 

4043, 4046, 4047. Στο Σχ. 3.23 οι ευαισθησίες έχουν υπολογιστεί για την ίδια περίπτωση 

αλλά με την χρήση φιλτραρισμένων τάσεων εισόδου. Είναι προφανές ότι το φίλτρο 

εξομαλύνει τις διακυμάνσεις των ευαισθησίες διαμορφώνοντας μια πιο καθαρή εικόνα που 

συμβάλλει στον εντοπισμό της χρονικής στιγμής αλλαγής πρόσημου με μεγαλύτερη 

ακρίβεια. Επίσης η ανίχνευση της αστάθειας τάσης είναι δυνατή νωρίτερα. Από την χρονική 

στιγμή t=3.8s τουλάχιστον μια ευαισθησία παραμένει αρνητική για χρονικό διάστημα 3s, 

ώστε σε χρόνο t=6.8s επιτυγχάνεται ανίχνευση της αστάθειας. Από το Σχ. 3.22 υπολογίζουμε 

ότι ο αντίστοιχος χρόνος για την περίπτωση όπου δεν χρησιμοποιείται φίλτρο είναι t=8.5s. 

Όπως αναφέρθηκε πρηγουμένως, όταν Eq>Eq
lim, όπου Eq είναι η ΗΕΔ της γεννήτριας που 

είναι ανάλογη του ρεύματος πεδίου, συμπεραίνουμε ότι ο περιοριστής ρεύματος διέγερσης 

θα ενεργήσει μετά από κάποια καθυστέρηση και η Eq
lim χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 

της Ιακωβιανής. Παρόλα αυτά πριν αρχίσει η Eq
lim να χρησιμοποιείται ουσιαστικά για τον 

υπολογισμο της Ιακωβιανής μήτρας απαιτούμε να παραμείνει πάνω από το όριο για 2s. Στο 

Σχ. 3.24 οι ευαισθησίες έχουν υπολογιστεί με φιλτραρισμένους φασιθέτες τάσης αλλά χωρίς 

αυτή την καθυστέρηση των 2s. Από το Σχ. 3.24 με την βοήθεια της μέγιστης και ελάχιστης 

τιμής των ευαισθησίες σε κάθε χρονική στιγμή συμπεραίνουμε ότι με αυτή την στρατηγική η 
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ανίχνευση της αστάθειας τάσης μπορεί να επιτευχθεί ακόμα πιο νωρίς. Από την χρονική 

στιγμή t=1.8s τουλάχιστον μια ευαισθησία παραμένει αρνητική για 3s. Επομένως σε χρόνο 

t=4.8s η επερχόμενη αστάθεια τάσης έχει ήδη αναγνωριστεί. 

Προκειμένου να ελεγχθεί πιο αναλυτικά η χρήση του φίλτρου, το εφαρμόζουμε σε μια 

περίπτωση με 30% φορτίο κινητήρα και μικρούς βιομηχανικούς κινητήρες. Η διάρκεια του 

βραχυκυκλώματος μειώνεται σε 0.06s ώστε να μην προκύψει πρόβλημα βραχυπρόθεσμης 

αστάθειας τάσης. Τα αποτελέσματα με και χωρίς καθυστέρηση αλλά πάντα με την χρήση 

φιλτραρισμένων τάσεων φαίνονται στα Σχ. 3.25 και 3.26 αντίστοιχα. Παρατηρούμε ότι οι 

ευαισθησίες δεν φτάνουν σε τόσο υψηλές τιμές συγκριτικά με τις περιπτώσεις όπου δεν 

χρησιμοποιείται φίλτρο (Σχ 3.10). Επιπλέον επιβεβαιώνεται ότι η καθυστέρηση των 2s πριν 

τον υπολογισμό της Ιακωβιανής με την Eq
lim , δεν συμβάλλει απαραιτήτως στον εντοπισμό 

της αστάθειας πολύ νωρίς αλλά παρέχει μια πιο καθαρή εικόνα που αποτελεί μεγάλο 

πλεονέκτημα αν ένα μεγάλο σύστημα με πολλούς κινητήρες και μεγάλες διακυμάνσεις 

βρίσκεται υπό παρακολούθηση.  

4. Ανάλυση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου 

4.1 Ευαισθησίες στην οριακά μακροπρόθεσμη ευστάθεια τάσης 

Για να ελεγχθεί η αξιοπιστία τους οι ευαισθησίες δοκιμάστηκαν σε οριακές συνθήκες στο  

σύστημα Nordic-32. Αυτό επιτεύχθηκε με την σταδιακή μείωση του φορτίου της κεντρικής 

περιοχής. Όταν το σφάλμα παύει να προκαλεί μακροπρόθεσμη αστάθεια τάσης η περίπτωση 

θεωρείται οριακά ευσταθής. Για τις δοκιμές αυτές χρησιμοποιήθηκαν 8 μικροί βιομηχανικοί 

κινητήρες στους ζυγούς 1041,1042, 1043,1045, 4043, 4046 και 4047 που κατανάλωναν 10% 

της ενεργού και αέργου ισχύος. Το υπόλοιπο 90% απορροφούνταν από το εκθετικό φορτίο. 

Το σφάλμα που προσομοιώθηκε ήταν ένα βραχυκύκλωμα στην γραμμή που συνδέει τους 

ζυγούς 4032 και 4044 με διάρκεια 0.1s.  

Αρχικά το σύστημα κατανάλωνε 10940 MW ενεργού ισχύος και 3689 ΜVar αέργου ισχύος. 

Η οριακά σταθερή περίπτωση αντιστοιχεί σε μείωση του φορτίου κατά 280MW/28MVar. Η 

εξέλιξη της τάσης στον ζυγό 1041 φαίνεται στο Σχ. 4.1. Είναι προφανές ότι το σύστημα 
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βρίσκει μια καινούργια μακροπρόθεσμη ισορροπία μετά την χρονική στιγμή t=350s. Σε αυτή 

την περίπτωση οι περιοριστές ρεύματος διέγερσης ενεργούν στην γεννήτρια g7 σε χρόνο 

t=93s, στην g14 σε χρόνο t=96s και τελικά στην g15 σε χρόνο t=340s. Οι ευαισθησίες 

απεικονίζονται στο Σχ. 4.2. Παρατηρούμε ότι οι ευαισθησίες αλλάζουν πρόσημο παρόλο που 

το σύστημα επιβιώνει μετά την διαταραχή και η τάση δεν καταρρέει αλλά σταθεροποιείται 

έστω και σε χαμηλότερη τιμή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το σύστημα βρίσκεται πολύ 

κοντά στην οριακά ασταθή κατάσταση που θα αναλυθεί στην συνέχεια. Για να 

διερευνήσουμε τον λόγο που οι ευαισθησίες αλλάζουν πρόσημο μειώνουμε το συνολικό 

φορτίο επιπλέον κατά  20ΜW/2MVar. Οι ευαισθησίες παρουσιάζονται στο Σχ. 4.3. Παρόλο 

που φτάνουν σε πολύ υψηλές τιμές που αποτελεί ένδειξη προσέγγισης της αστάθειας δεν 

αλλάζουν πρόσημο και έτσι δεν οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα σχετικά με την 

ευστάθεια του συστήματος. 

Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι για μείωση του φορτίου κατά 280MW/28MVar 

δημιουργήθηκε μια οριακά ευσταθής περίπτωση. Αν κάνουμε ένα βήμα πίσω και μειώσουμε 

το συνολικό φορτίο κατά 260MW/26MVar τότε επιτυγχάνεται μια οριακά ασταθής 

περίπτωση. Η εξέλιξη της τάσης στον ζυγό 1041 καθώς και οι ευαισθησίες φαίνονται στα Σχ. 

4.4 και 4.5 αντίστοιχα. Σε αυτό το σενάριο οι OELs ενεργούν στις γεννήτριες g14, g7, g15, 

g16, g12, g6 σε χρόνο t=84, 89, 239, 251, 286, 301s αντίστοιχα. Η αλλαγή πρόσημου των 

ευαισθησίες συμβαίνει σε χρόνο t=173s, 171.8s μετά την εκκαθάριση του σφάλματος και 

143s πριν την κατάρρευση της τάσης, επιτρέποντας ανίχνευση της αργά εξελισσόμενης 

αστάθειας τάσης αρκετά νωρίς, ακόμα και σε αυτή την οριακή περίπτωση.  

 

4.2 Εισαγωγή θορύβου στον πίνακα αγωγιμοτήτων 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για τον χρόνο ανίχνευσης 

αστάθειας τάσης αφού προστεθεί τυχαίος θόρυβος στον πίνακα αγωγιμοτήτων του 

συστήματος Nordic-32. Κλιματιστικά δωματίου τοποθετούνται σε 8 ζυγούς καταναλώνοντας 

20% της ζήτησης ισχύος σε κάθε ένα από αυτούς τους ζυγούς. Ο κώδικας που 

δημιουργήθηκε επιτρέπει την συνεχή επανάληψη της συγκεκριμένης προσομοίωσης και τον 

υπολογισμό των ευαισθησιών μετά από κάθε επανάληψη. Το πρόγραμμα δίνει ως έξοδο μια 
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σειρά από χρόνους ανίχνευσης αστάθειας τάσης, έναν για κάθε προσομοίωση. Η παράμετρος 

που αλλάζει κάθε φορά που επαναλαμβάνεται η μέθοδος είναι ο τυχαίος θόρυβος που 

εισάγεται στα στοιχεία του πίνακα αγωγιμοτήτων. Ο θόρυβος ακολουθεί την ομοιόμορφη 

κατανομή σε διάστημα [-0.05, 0.05] με μηδενικό μέσο όρο. Ο μέγιστος θόρυβος που μπορεί 

να προστεθεί είναι 5% της τιμής του εκάστοτε στοιχείου. 

Ο υπολογισμός του χρόνου ανίχνευσης επαναλήφθηκε 50 φορές για διαφορετικές τιμές του 

θορύβου. Τα αποτελέσματα κάθε προσομοίωσης παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.11. Ο μέσος 

όρος των χρόνων ανίχνευσης είναι t=25.48s και ποτέ δεν ξεπέρασε την τιμή t=34.1s. Σε 

πολλές περιπτώσεις η ανίχνευση της επερχόμενης κατάρρευσης τάσης ήταν δυνατή πολύ 

νωρίς, ακόμα και αμέσως μετά το τέλος του βραχυκυκλώματος που την προκαλούσε. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι στο 26% των προσομοιώσεων ο χρόνος ανίχνευσης ήταν περίπου 10s. 

 

5. Σχολιασμός των αποτελεσμάτων και συμπεράσματα 

Από τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 3 

επιβεβαιώθηκε ότι η παρακολούθηση της συμπεριφοράς των ευαισθησίες μπορεί να 

αποτελέσει μια αξιόπιστη ένδειξη σε πιθανά προβλήματα αστάθειας τάσης παρόλο που οι 

διακυμάνσεις των ευαισθησιών επιδεινώνονται εξαιτίας των κινητήρων. Αν θεωρήσουμε ότι 

μια τουλάχιστον ευαισθησία πρέπει να παραμένει αρνητική για 3s πριν την διαπίστωση 

αστάθειας τάσης τότε οι διακυμάνσεις και οι πολλαπλές αλλαγές πρόσημου των 

ευαισθησιών μπορούν να ξεπεραστούν. Στον Πίνακα 5.1 φαίνεται το χρονικό διάστημα που 

μεσολαβεί από την στιγμή που πληρούται το παραπάνω κριτήριο μέχρι την κατάρρευση της 

τάσης επιτρέποντας έτσι μια εύκολη σύγκριση. Οι προσομοιώσεις που περιλαμβάνονται 

στον Πίνακα 5.1 είναι εκείνες που είχαν διάρκεια βραχυκυκλώματος 0.1s και οι ευαισθησίες 

υπολογίστηκαν χωρίς την χρήση φίλτρου εισόδου. Όπου δεν εμφανίζεται αποτέλεσμα, 

βραχυπρόθεσμη αστάθεια τάσης παρατηρήθηκε τοπικά και οι περιπτώσεις δεν αναλύθηκαν 

περαιτέρω. Από τον Πίνακα 5.1 συμπεραίνουμε ότι με την μέθοδο που εφαρμόστηκε 

προσφέρεται αρκετός χρόνος αντίδρασης αν όχι για τους διαχειριστές του δικτύου τότε από 

αυτόματες συσκευές ελέγχου, οι οποίες θα μπορούσαν π.χ. να προκαλέσουν άμεση 
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αποσύνδεση φορτίου κοντά στην περιοχή που παρουσιάστηκε σφάλμα ή να συνδέσουν στο 

σύστημα αποζεύξιμους πυκνωτές. 

Επιπλέον, παρατηρούμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις όσο μεγαλύτερο είναι το 

ποσοστό του φορτίου κινητήρα τόσο λιγότερος χρόνος είναι διαθέσιμος για ενέργειες 

εκτάκτου ανάγκης. Γενικά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι οι μικροί βιομηχανικοί 

κινητήρες δεν συμβάλλουν στην ευστάθεια τάσης, αφού παρατηρήθηκαν πολλά τοπικά 

περιστατικά όπου οι κινητήρες σταματούσαν να λειτουργούν κατά την διάρκεια των 

προσομοιώσεων. Αντιθέτως η επανάκαμψη των κλιματιστικών δωματίου μετά από το 

βραχυκύκλωμα ήταν πιο γρήγορη και 50% φορτίο κινητήρα μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να 

παρατηρηθούν φαινόμενα βραχυπρόθεσμης αστάθειας τάσης.  

Στο Κεφάλαιο 3 εξετάστηκε επίσης η αποτελεσματικότητα του φίλτρου κινητού μέσου όρου, 

που εφαρμόστηκε στους φασιθέτες τάσης. Μετά από πολλές προσομοιώσεις με διάφορα είδη 

κινητήρων και διάφορα ποσοστά φορτίου κίνησης συμπεράναμε ότι το φίλτρο μόνο θετικά 

μπορεί να συμβάλλει στην ανίχνευση αστάθειας τάσης. Σε μερικές περιπτώσεις το φίλτρο 

συνεισφέρει στην διαπίστωση της μακροπρόθεσμης αστάθειας τάσης πιο νωρίς, αφού 

ελαχιστοποιεί τις διακυμάνσεις των ευαισθησιών, κάνοντας την αλλαγή πρόσημου από 

θετικό σε αρνητικό προφανή νωρίτερα. Παρόλα αυτά υπήρχαν περιπτώσεις όπου η 

διαπίστωση της αστάθειας δεν ήταν πιο γρήγορη αλλά η συμπεριφορά των ευαισθησιών 

ήταν πιο ξεκάθαρη στο σχήμα διευκολύνοντας την εξαγωγή συμπερασμάτων. Αυτό το 

τελευταίο χαρακτηριστικό αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμο όταν οι εισερχόμενες μετρήσεις 

των φασιθετών ήταν θορυβώδεις.  

Στο Κεφάλαιο 4 εξετάστηκε η συμπεριφορά των ευαισθησιών σε συστήματα με οριακή 

ευστάθεια ή αστάθεια τάσης με σκοπό να μελετηθεί η αποτελεσματικότητα της μεθόδου που 

χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση της επερχόμενης κατάρρευσης της τάσης. 

Παρατηρήθηκε ότι γενικά οι ευαισθησίες δεν αλλάζουν πρόσημο σε περιπτώσεις ευστάθειας 

στις οποίες το σύστημα επανέρχεται στην κανονική λειτουργία. Επομένως δεν λαμβάνουμε 

λανθασμένη ένδειξη και οι ευαισθησίες αποδεικνύεται ότι είναι αξιόπιστος τρόπος 

ανίχνευσης της αστάθειας τάσης. Παρόλα αυτά όταν το σύστημα είναι οριακά ευσταθές 

αλλά πολύ κοντά στην κατάσταση λειτουργίας όπου η τάση είναι ασταθής οι ευαισθησίες 
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μπορεί να αλλάξουν πρόσημο. Αυτή η περίπτωση αποδεικνύει ότι η μέθοδος είναι ελαφρά 

απαισιόδοξη και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Τέλος στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάστηκαν 

στατιστικά στοιχεία σχετικά με την διακύμανση του χρόνου ανίχνευσης αστάθειας τάσης 

όταν προστίθεται τυχαίος θόρυβος στα στοιχεία του πίνακα αγωγιμοτήτων. Η μέθοδος των 

ευαισθησιών αποδείχθηκε αποτελεσματική ακόμα και στην περίπτωση που η αγωγιμότητες 

των γραμμών άλλαζαν. Η ανίχνευση πραγματοποιούνταν είτε 2 δευτερόλεπτα αργότερα σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περίπτωση χωρίς θόρυβο είτε νωρίτερα από αυτή. 

Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας θεωρήθηκε ότι οι Μονάδες Μέτρησης Φασιθετών 

(PMήταν τοποθετημένες σε όλους τους ζυγούς, παρέχοντας σε κάθε χρονική στιγμή 

συγχρονισμένες μετρήσεις πραγματικού χρόνου των φασιθετών τάσης. Οι Μονάδες 

Μέτρησης Φασιθετών όμως μπορούν να παρέχουν όχι μόνο τον φασιθέτη τάσης κάθε ζυγού 

αλλά και τους φασιθέτες ρεύματος όλων των γραμμών που συνδέονται με αυτόν τον ζυγό. 

Συνεπώς μια μόνο μονάδα μέτρησης μπορεί να «παρατηρήσει» την λειτουργία και των 

γειτονικών του ζυγών. Εξαιτίας αυτού του χαρακτηριστικού και του γεγονότος ότι οι 

Μονάδες Μέτρησης Φασιθετών είναι σχετικά ακριβός εξοπλισμός, ο στόχος της 

τοποθέτησης τους πρέπει να είναι η παρατήρηση  ολόκληρου του συστήματος με τον 

μικρότερο δυνατό αριθμό μονάδων μέτρησης. Με την βοήθεια του Power System Analysis 

Toolbox PSAT, δημιουργός του οποίου είναι ο Federico Milano, και την χρήση 

διαφορετικών αλγορίθμων, καθορίστηκε ο ελάχιστος αριθμός Μονάδων Μέτρησης 

Φασιθετών που θα μπορούσε να προσφέρει πλήρη κάλυψη του συστήματος Nordic-32. 

Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος “Depth First” σύμφωνα με τον οποίο η πρώτη 

μονάδα PMU τοποθετείται σε ζυγό με τον μεγαλύτερο αριθμό συνδεδεμένων κλάδων. Οι 

επόμενες μονάδες τοποθετούνται με βάση το ίδιο κριτήριο. Αποδείχθηκε ότι 22 Μονάδες 

Μέτρησης Φασιθετών είναι αρκετές για να επιτευχθεί πλήρης κάλυψη του συστήματος των 

52 ζυγών.   
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5.1 Προτάσεις επέκτασης της εργασίας 

Η επιλεκτική αποσύνδεση φορτίου και η σύνδεση πυκνωτών που θα παρέχουν την 

απαραίτητη άεργο ισχύ μπορούν να εξεταστούν περαιτέρω ως μέθοδοι αποφυγής της 

κατάρρευσης τάσης αφού αυτή ανιχνευθεί εγκαίρως με την μέθοδο που περιγράφηκε σε 

αυτή την εργασία. Η τοποθεσία των πυκνωτών, το μέγεθός τους και η συνεισφορά τους στην 

ευστάθεια του συστήματος πρέπει να καθορισθούν. 

Επιπλέον μπορεί να διερευνηθεί η δυνατότητα συνδυασμού των διαθέσιμων δεδομένων που 

παρέχει το σύστημα SCADA με τις μετρήσεις των PMU ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη 

ακρίβεια στους υπολογισμούς αλλά και να μειωθεί ο αριθμός των απαραίτητων PMU. 
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1. Introduction 

1.1 Voltage Stability 

Although the term voltage stability is being extensively used in the literature and in industry 

it is still less well known. This is largely because distinctions between phenomena which 

represent different forms of instability are often subtle [1]. A power system at a given 

operating point and subject to a given disturbance is considered voltage stable if voltages 

near loads approach post-disturbance equilibrium values. Voltage instability is the absence of 

voltage stability and results in progressive voltage decrease (or increase). Destabilizing 

controls reaching limits, or other control actions, such as load disconnection, however, may 

establish global stability [2]. A first type of instability is present even for small disturbances 

and it is called small-disturbance stability. A second type is initiated by large disturbances 

and is called transient or large-disturbance stability. For the analysis of small-disturbance 

stability it is sufficient to consider the linearized version of the system around an operating 

point, typically using eigenvalue and eigenvector techniques. For large-disturbance stability 

one has to assess the performance of the system for a set of specified disturbances. 

The time frame of rotor angle stability is that of electromechanical dynamics, lasting 

typically for a few seconds. Automatic Voltage Regulators (AVRs), excitation systems, 

turbine  and governor dynamics all act within this time frame. The relevant dynamics have 

been called transient dynamics in accordance with transient stability, generator transient 

reactances, etc. However, this may create misinterpretations since “transient” is also used in 

transient stability to distinguish it from “small-disturbance stability” which also belongs to 

the same time frame. For this reason we prefer to refer to the above time frame of a few 

seconds as the short-term time scale. 

When the above mentioned short-term dynamics are stable they eventually die out some time 

after a disturbance and the system enters a slower time frame. Various dynamic components 

are present in this time frame such as transformer tap changers, generator limiters, boilers 

etc. The relevant transients last typically for several minutes. We will call this the long-term 

time scale. 
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1.1.1 Short-term Voltage Instability 

 

Short-term voltage collapse may occur if loads are composed of a large number of induction 

machines and an event, such as a fault followed by line tripping, causes bus voltages to 

decline sufficiently to cause a number of induction motors to stall. An example is shown in 

Figure 1.1 where the rotor speed of eight induction motors as a function of time is presented. 

The motors are part of a simulated system called Nordic-32, which will be described 

analytically later on in this project. In Figure 1.1 we notice that six out of eight equivalent 

induction motors stall right after a short circuit is applied. The evolution of the voltage in the 

eight buses at which the induction motors mentioned before are connected can be seen in 

Figure 1.2. It is evident that in six buses the voltage is unacceptably low, lower than 0.8pu, 

and there are no buses where the voltage reaches its pre-disturbance value. This is a typical 

case of short-term voltage instability.  

Figure 1.1 Rotor speed of induction motors after a short circuit in Nordic-32 test system 
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Figure 1.2 Voltage evolution after a short circuit in Nordic-32 test system 

 
 

1.1.2 Long-term Voltage Instability 

 

If the fault is not so severe as to cause stalling of induction motors within a short period of 

time, voltage instability may still occur in a longer time frame. As voltages decline in a 

system, a number of controls will act to restore some voltages close to their pre-disturbance 

levels. Such controls include generators AVRs, automatic switched capacitors, and automatic 

transformer Under-Load-Tap-Changers (ULTCs). As the voltage is raised, loads are restored 

to pre-disturbance MW and MVAr levels. This increases the reactive losses through system 

elements and puts additional reactive demands on the already weakened system. When all 

available switchable capacitor banks are exhausted and Overexcitation Limiters (OELs) start 

acting the system has reached the limit of its capacity. As the reactive supply is reduced, the 

system voltages will drop, further aggravating the condition since the support from static 

capacitors will drop and induction motors will draw more reactive power, or actually stall. 

The time frame of long-term voltage instability depends on the system initial conditions, the 
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severity of the initial disturbance and the controls and devices available in the system. It 

could extend to many minutes [3].  

An example of long-term voltage instability is given in Figure 1.3. This example is taken 

from a simulation in Nordic-32 test system which will be described and used extensively in 

chapter 3. Figure 1.3 depicts the voltage evolution in six buses after a short-circuit is applied 

at t=0.95s. After the disturbance the voltage raises to normal values, above 0.94pu until it 

starts declining at t=42s under the influence of the OELs. The voltage collapse occurs some 

seconds later at t=76s. 

Figure 1.3 Voltage evolution after a short circuit in Nordic-32 test system 

 

1.1.3 Sources of Voltage Instability 

 

In planning and operating today’s stressed power systems, the ability to maintain voltage 

stability has become a growing concern. As interconnections between independent power 

systems were found to be economically attractive, the complexity of the voltage instability 

problem increased resulting in several major voltage collapse incidents. A number of trends 

in system design and operation have also contributed to this situation. Moreover power 

systems are operated closer to their transmission capability limits due to economic and 
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environmental considerations [4]. Having crossed the maximum deliverable power limit, the 

mechanism of load power restoration becomes unstable, reducing instead of increasing the 

power consumed. This mechanism is the heart of voltage instability [5]. In addition to this 

voltage instability can occur due to the inability of the power system to provide the needed 

reactive power throughout the system and, therefore, it is often associated with systems with 

inadequate or poorly located generating sources and insufficient transmission facilities. Since 

reactive power requires a voltage gradient to be transported from point to point in a power 

system, in order to provide sufficient voltage support, reactive sources, of which generators 

are the most important, must be located near load centers, or connected to the load centers via 

strong transmission systems. A typical voltage collapse scenario consists of a period of 

relatively slow voltage decline followed by an abrupt voltage drop causing usually a blackout 

after a succession of events, such as loss of synchronism and/or undervoltage tripping of 

generators. In other voltage instability scenarios, the voltage collapse is avoided and the 

system settles down at a more or less unacceptable level of transmission voltage, still 

remaining in operation. This allows a relatively easier restoration of a normal state. In the 

second case, the load restoration mechanism driving the voltage instability has reached a 

physical limit, thus providing a pseudo stabilization allowing the system to settle down [2,5]. 

 

1.2 Purpose of the Project 

1.2.1 Detection of instability  

The purpose of this project is the detection of the long-term voltage instability when it is 

triggered by the outage of transmission or generation equipment. Voltage stability monitoring 

methods can be classified into two broad categories: methods based on local measurements, 

in which there is a few or no exchange of information  (these methods  don’t require time 

synchronization of the PMUs) and those requiring observability of the whole region prone to 

voltage instability [6]. Most of the methods based on local measurements rely on the 

Thevenin impedance matching condition. Based on local measurements (voltage and current) 

an estimation of the strength/weakness of the transmission system connected to the bus is 

produced, and compared with the local demand. The closer the local demand is to the 
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estimated transmission capacity the more imminent is the voltage instability [7]. In [8] a new 

monitoring method based on a wide-area network of Phasor Measurement Units (PMU) 

which reassures the observability of the whole area prone to voltage instability is proposed. 

The voltage drop across the Thevenin impedance is calculated by the sum of the absolute 

values of the complex voltage drops over the branches located on the shortest path from the 

load bus of concern to a generator under voltage control. The impedance matching criterion 

is then replaced by a voltage drop matching criterion.  

1.2.2 Aim of the project and structure of the work 

 In this project we consider total observability of the system, therefore each bus voltage 

provided by snapshots of detailed time simulation is collected. The bus voltage phasors are 

supposed to derive from PMUs located at every bus, which provide these successive 

snapshots of the system at a much higher rate than the present SCADA-systems. To each so 

obtained snapshot an extended set of equilibrium equations is fitted in order to perform 

efficient sensitivity analysis. This project focuses on the detection of long-term voltage 

instability triggered by a large disturbance and driven mainly by ULTCs, OELs and 

restorative loads. A main characteristic of this work is the introduction of induction motors to 

the simulated system in order that the effectiveness of the method is checked in cases of 

motor loads, which involve fast transients.  

In Chapter 2 the modeling aspects of the basic system components are analyzed, the 

simulated systems are described and typical examples of long-term and short-term voltage 

instability deriving from the dynamic simulations are presented. 

Chapter 3 begins with the illustration of the method used to detect upcoming voltage 

instability and the application of this method on three different types of induction motors as 

well as different motor load and exponential load portions. Moreover the use of filter for the 

elimination of oscillations was examined. 

In Chapter 4 the robustness of the method used to detect the imminent voltage collapse is 

checked. Marginally voltage stable and marginally voltage unstable cases are simulated in 

order to determine the efficiency of the method. Finally statistical results of the detection 
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time are presented after introducing noise to the lines of the system and therefore in the 

admittance matrix. 

Finally it should be mentioned that in this work the problem of PMU placement or the 

availability of communications infrastructure is not considered. 

2. Modelling and Simulation Aspects 

2.1 Induction Motor Modelling 

In large power system models we consider aggregate motor load substituting a large number 

of similar motors connected to the system. In case the types of the motors connected to a 

specific bus are different more than one aggregate motor loads can be used. Induction motors 

can be single-phase or three-phase with a squirrel-cage rotor or a slip ring rotor. The 

following types of transients are present in an induction machine: 

1. Stator transients, neglected in stability studies 

2. Rotor electric transients involving the d- and q- axis equivalent rotor circuits. There are in 

the time frame of subtransient generator time constants 

3. Rotor mechanical motion characterized by the corresponding acceleration equation. 

In most cases it is assumed that the rotor electrical transients are faster than the mechanical 

transients, so that the motor can be represented with only acceleration dynamics [5]. If we 

neglect rotor electrical transients, a three-phase induction machine with constant rotor 

resistance can be represented by the well-known equivalent circuit of Figure 2.1 in which s is 

the motor slip defined as: 

                 s 1 ω        2.1  

where ω2 is the rotor speed in per unit. In the same Figure Xs, Xm are the stator and rotor 

leackage reactances respectively, whereas Xm is the magnetizing reactance. All impedances 
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are referred to the stator side. The circuit of Figure 2.1 is a steady-state equivalent circuit 

which means that all electrical transients have reached steady-state. Motion dynamics are 

taken into account, therefore, the motor slip can vary. 

 

Figure 2.1 Steady-state equivalent circuit of the induction motor 

 

The admittance seen from AA’ is : 

Z Y
1

R  jX  1
1

jX
1

R
s jX

G jB  

2.2  

When the motor is fed under voltage V, the Thevenin equivalent as seen from BB’ when 

looking to the left, has the following parameters: 

Impedance :        

Z R  jX
1

1
jX

1
R jX

 
2.3
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Voltage:  

V V
jX

R j X X
 2.4

The magnitude of this voltage is:      

V
Xm

Rs X X
V  

2.5  

The differential equation of rotor motion can be written in terms of slip as: 

2Hs T s T V, s  2.6

where  is the per unit mechanical torque, including the mechanical losses, expressed as a 

function of s, as it depends upon the speed of rotation. The slip-torque characteristic of an 

induction machine is shown in Figure 2.2. The torque is positive during motor operation and 

negative during generator operation. A third mode of operation called braking occurs when 

the direction of the rotation is opposite to that of the rotating field (s>1) and the motor 

absorbs both electrical and mechanical power.  

 

Figure 2.2 : Slip-torque characteristic 



54 
 

Just after a disturbance, the slip stays for some time close to its initial value because of the 

mechanical inertia which prohibits it from changing instantaneously. Therefore the motor 

behaves mainly as an impedance just after the disturbance. Because the motor transient load 

characteristic is of constant impedance type, both real and reactive power, as well as the 

electric torque decrease after a voltage drop. Due to the torque reduction the motor 

decelerates according to (2.6) which leads to an increase of the active power demand until a 

new operating point is finally reached in which the following equilibrium is achieved [5]: 

T V, s T s    2.7

Moreover, if the disturbance is such that the electrical torque cannot overcome the 

mechanical load, the motor stalls, i.e., it decelerates, absorbing a high reactive current, thus 

precipitating a further voltage drop and occasionally a voltage collapse [9]. 

 

The active power transferred from the stator to the rotor through the air gap is called the air-

gap power. It is equal to the electromagnetic torque multiplied by the synchronous angular 

speed. Considering that the latter is equal to 1pu, the torque as well as the air-gap power is 

calculated from the equivalent circuit as: 
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The real and reactive power absorbed by the induction machine in steady-state as functions 

of voltage and slip are : 

P V, s  
R R V

R R X X
 2.9

 

Q V, s  
X X V

R R X X
 2.10

 
For the purposes of this project three different types of induction motors have been used: the 

small industrial motor, the large industrial motor and the room air conditioner. The dynamic 

characteristics of these motors are presented in Table 2.1. All per unit values are on the motor 

MVA base. H is the inertia constant. 

 

Table 2.1 Dynamic Characteristics for different types of induction motor 

 

MMoottoorr  TTyyppee RRss XXss XXmm RRrr XXrr HH 

LLaarrggee  IInndduussttrriiaall 00..001133 00..006677 33..88 00..000099 00..1177 11..55 

RRoooomm  AAiirr  CCoonnddiittiioonneerr 00..1100 00..1100 11..88 00..0099 00..0066 00..2288 

SSmmaallll  IInndduussttrriiaall 00..003311 00..1100 33..22 00..001188 00..1188 00..77 

 

Induction motor loads have a significant influence in power system voltage stability 

assessment as they are fast restoring loads in the time frame of a second. Moreover they are 

low power factor loads which absorb a lot of reactive power. Finally when voltage is low or 

the mechanical load is increased they are prone to stalling [5]. Severe faults can cause the 

voltage to drop to 50% or lower at the terminals of the machine. Though the fault clearing 
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process is very fast, and causes only momentary interruption in supply, it has drastic effects 

on the power system components. Seventy percent of power system loads comprise of 

induction motors. So, it is imperative to understand how induction motors behave under 

transient fault conditions [10,11]. 

2.2 Load Characteristics and Modeling 

2.2.1 Load Modeling 

The term “load” can have several meanings in power system engineering including: 

a. a device connected to a power system that consumes power, 

b. the total power (active and/or reactive) consumed by all devices connected to a power 

system, 

c. a portion of the system that is not explicitly represented in a system model but it is treated 

as if it were a single power-consuming device connected to a bus in the system model, 

d. the power output of a generator or generating plant [12]. 

Load voltage characteristic, or simply load characteristic, is an expression giving the active 

or reactive power consumed by the load as a function of voltage, as well as of an independent 

dimensionless variable, which we will call the load demand. Noting the latter as z the general 

form of load characteristics is: 

P P z, V        2.11  

Q Q z, V        2.12  

It should be noted here that there is a clear distinction between load demand and the 

consumed active and reactive power. As a result, an increased demand may result in reduced 

consumption of power due to sensitivity to voltage [5]. 
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Load characteristics are known to have a significant impact on power system dynamics. 

Inaccurate load models, for instance, can lead to over- or under-estimating security margin. 

The accuracy of stability analysis findings has a significant impact on the quality of power 

system operational guidelines, operational planning, and design. The accuracy of stability 

analysis, however, largely depends on the validity of system models employed in describing 

power system dynamic behaviors. Effective system models are essential for simulating 

complex power system behaviors [13]. However the accurate modeling of loads continues to 

be a difficult task due to several factors such as: 

a. large number of diverse load components 

b. ownership and location of load devices in customer facilities not directly accessible to the 

electric utility 

c. changing load composition with time of day and week, seasons, weather, and through time 

d. lack of precise information on the composition of the load 

e. uncertainties regarding the characteristics of many load components, particularly for large 

voltage or frequency variations. 

Depending on the computational implementation of the equations in a specific program, the 

load power or current may not be calculated explicitly, but it is useful to think of the model 

in these terms. Two frequently used types of load models are the Exponential and the 

Polynomial Load Models, which are described hereafter. 

2.2.2 Exponential Load Model 

The exponential load is a static load model, which means a model that expresses the active 

and reactive powers at any instant of time as functions of the bus voltage magnitude and 

frequency at the same instant. Static load models are used both for essentially static load 

components, e.g. resistive and lighting load, and as an approximation for dynamic load 

components, e.g. motor-driven loads. A general expression for the exponential load can be: 
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P zP
V
V

α
   2.13

Q zQ
V
V

β
   2.14

 

where z is the demand variable we mentioned above, Vo the reference voltage and the 

exponents α, β depend on the type of the load as shown in the Table 2.2 [5]. 

Table 2.2 A sample of fractional load exponents 

 

 

 

 

 

 

By setting the exponents α, β to 0 the load is represented by a constant power model, which 

means that the power of the load bus is assumed to be constant and it does not vary with the 

nodal voltage magnitude. When α, β are equal to 1 then the active and reactive power 

injections at a given load bus vary directly with the nodal voltage magnitude and the model is 

called constant current model. Finally when α, β  are set to 2 the active and reactive power at 

a load bus vary directly with the square of the nodal voltage magnitude and the constant 

impedance model is used. Other exponents can be used to represent the aggregate effect of 

different types of load components. Exponents greater than 2 or less than 0 may be 

appropriate for some types of loads [12]. 

 

load component α β 

incandescent lamps 1.54 – 

room air conditioner 0.50 2.5 

furnace fan 0.08 1.6 

battery charger 2.59 4.06 

electronic compact fluorescent 0.95-1.03 0.31-0.46 

conventional fluorescent 2.07 3.21 
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2.2.3 Polynomial Load 

A general expression for the polynomial load can be: 

P zP  a
V
V

b
V
V

c
V
V

…  2.15

 

Q zQ a
V
V

α

b
V
V

β

c
V
V

γ

…  2.16

When the exponents are all integers, the load model represents the power relationship to 

voltage magnitude as a polynomial equation and it is thus called polynomial load. A special 

case is the ZIP model, which includes three types of loads: the constant power, the constant 

impedance and the constant current load. The mathematical expression of the ZIP model is: 

P zP  a
V
V

b
V
V

c  2.17

 

Q zQ a
V
V

b
V
V

c  2.18

When polynomial load parameters are obtained from measurements, it is possible that some 

of them obtain negative values. Typical polynomial active load characteristics with b positive 

or negative are shown in Figure 2.3 for various levels of demand. The lower part of the 

Figure is plotted with dotted lines in order to emphasize that the ZIP model is unrealistic for 

low voltages. 
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(a) a=0.4 , b=0.5, c=0.1                       (b) a=2.2, b=-2.3 c=1.1  

Figure 2.3 Typical polynomial active load characteristics [5] 

 

2.2.4 Load Model Identification 

Loads represented in powerflow models are usually highly aggregated representations of 

many individual load devices such as appliances, motors, lights, heaters, etc. Therefore, the 

objective is to derive a simplified model, consisting of few components, which can represent 

a variety of components of the load. 

 

Load modeling is typically conducted using three basic approaches: 

 

• simplified voltage dependent models based on engineering judgment: this is the most 

widely applied approach in which simple voltage (or frequency) dependent models 

are used based on approximate knowledge of how the system loads respond to 

voltage (or frequency) variations. Exponential or “ZIP’’ type representations are 

common and, because no dynamics are explicitly represented, they are suitable both 

for static and dynamic analysis. 
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• measurement based modeling: in this approach a voltage disturbance of 5%- 7% is 

imposed at a substation bus and measurements are made in order to determine the 

response of the active and reactive power over time. The disturbance can be caused 

by switching a capacitor or by changing a tap on a transformer. The model fits then to 

the measured responses. The drawbacks of this procedure are the number of 

measurements required for modeling all the loads in the system and the fact that the 

measured response is only valid for the particular time of the measurement. Moreover 

the imposed voltage disturbance permitted is so low that the load measured response 

cannot capture the types of effects which may be expected during actual voltage 

instability. 

 

• component based modeling: in this approach a survey of the devices which make up 

the aggregated load is made and, based on known characteristics of the individual 

devices, a composite load can be synthesized. The composite load can consist of 

induction motors, resistive loads, and other unique load types. In this sense the model 

may be more realistic than that achieved from measurement. The composite load can 

look like the one in Figure 2.4. Drawbacks concerning this method are: the number of 

individual loads which may widely vary in age, manufacturer and may not be 

simultaneously connected to the grid, the characteristics for loads which utilize new 

technologies might not be well understood and therefore characteristics for these 

devices may not be readily available [14]. 

 

 
Figure 2.4 Composite load model 
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2.3 Automatic Voltage Regulators 

As the name suggests, the Automatic Voltage Regulators (AVRs) provides regulation or 

maintenance of the terminal voltage of the machine to which it is attached, therefore 

controlling the output reactive power. In addition, a high-gain fast-response AVR improves 

large-signal transient stability in the sense that it increases the ability of the power system to 

maintain synchronism when subjected to severe transient disturbances like network faults. 

Figure 2.5 gives a schematic description of a typical excitation control system and an 

automatic voltage regulator of a synchronous machine, where dotted lines are used for blocks 

that are not necessarily present, and numbered dashed lines show alternate configurations. 

The terminal voltage of the generator, after being measured with the help of a Potential 

Transformer (PT) is rectified and filtered in order to create a DC signal proportional to the 

RMS value of this AC voltage. The DC signal can be also proportional to: 

 

  V  |V  Z I|      2.19  
 

where  is a compensation impedance and  is the current flowing out of the generator and 

measured through a Current Transformer (CT). The DC signal produced is compared to the 

reference Vo and the difference is the input value of the regulator which then amplifies and 

forms a signal suitable for the control of the exciter, which decreases or increases the 

generator excitation voltage. The regulator is usually provided with compensation circuits 

aimed at meeting dynamic performance and accuracy specifications. This compensation uses 

the generator field current ifd or the exciter field current. Finally the excitation control system 

is provided with several limiting circuits such as the underexcitation limiter which prevents 

an excessive reduction in the machine excitation that leads in reactive power absorption and 

loss of small-disturbance stability, the Volts-per-Hertz limiter which protects the generator 

and its step-up transformer from excessive magnetic flux that would result from either high 

voltage or low frequency conditions following severe events, the armature current limiter  

which can keep current in the armature winding within limits and last but not least the 

overexcitation limiter [5]. 
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Figure 2.5 Bloc-diagram representation of an excitation control system 

 

2.4 Overexcitation Limiters 
The Overexcitation Limiter (OEL) is the device protecting the generator field winding from 

overheating by reducing the excitation voltage until the rotor current is brought back within 

its limits. Usually the OEL acts as a slow device allowing the transient overexcitation of the 

generator for about 20 s before actually enforcing the rotor current limit [9]. However, 

because rotor heating and therefore the risk of machine damage, is proportional to the 

integral of the field current squared, the smaller the overload, the longer the time it can be 

tolerated. This is shown in Figure 2.6. This curve is followed by the OELs with some security 

margin [5]. In the overexcited region, the limiting factor is the design of the field circuit, a 

function of its cooling and thermal profile [15]. So the time interval during which the 

machine can be overloaded depends also on the machine’s cooling conditions. For example 

in hydrogen-cooled machines an increase in hydrogen pressure allows to reach significantly 

larger rotor currents. The same applies to the armature current [5]. Traditionally, limiters 

have been used as an automatic way of insuring the generator remains within its defined 

capability for either system events or operator action. Past limiter designs have been 
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simplistic with fixed level and timers, and were not generally designed for maximum 

utilization of the capability region. Clearly this is not a good operating strategy for system 

voltage stability [15]. Most modern OELs, on the other hand, have an inverse time 

characteristic which allows smaller overexcitations to last longer and thus leaving some time 

for other actions to take place in case of voltage emergencies. On the other hand this can be 

misleading in the sense that the voltage is held at an acceptable level before the OELs act, 

thus hiding an upcoming voltage collapse [5]. 

It is well known that a decisive factor determining the voltage stability limit of a stressed 

power system is the limitation of the field current of overexcited generators. Typically, 

overexcited generators are close to the troubled area of the power system and the dramatic 

reduction of the reactive power production due to their limitation accelerates the voltage 

degradation and may lead to a voltage collapse [16].  

 
Figure 2.6 Normalised curve of field current overload capability [5] 

There are two ways to transfer control from the AVR to the OEL. These are represented with 

the numbered dashed lines shown in Figure 2.5 [5]. 

1. in the first one the voltage regulator loop is by-passed and the signals coming from the 

regulator and the OEL are compared. The minimum is then used as an input signal for the 
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exciter. The OEL loop is necessary in order to ensure stability in the limited excitation 

system. 

2. in the second way the OEL produces a signal which is subtracted from the difference Vo –

Vc. This signal is zero during normal operating conditions but it forces dynamically the field 

current to its limit when the OEL is active. This can be also interpreted as a reduction in the 

voltage reference Vo. This implementation has been assumed in the OEL model used in this 

project. 

2.5 Under- Load-Tap Changers 

The Under-Load-Tap Changer (ULTC) is a device which plays a main role in load 

restoration and stability problems. The ULTC is a mechanical switching device whose 

function is to change the transformer ratio without interrupting the load current, thus enabling 

a voltage regulation of the output as well as reactive power control. The line reactive power 

losses on the lower voltage network can then be minimized. Figure 2.7 shows a typical one-

line diagram of a bulk power delivery ULTC transformer. If only one Tap Changer is 

required, tap points are usually made on the high voltage in order to minimize the current 

handling requirements of the contacts. Moreover more turns are available on the high voltage 

side making regulation more precise. It should be mentioned that that the variable tap ratio 

has a limited regulation range which varies from 0.85-0.90 pu for the lower limit to 1.10-1.15 

pu for the upper limit.  

 
Figure 2.7 One-line diagram of bulk power delivery transformer 
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The ULTCs are slowly acting devices changing the tap by one step at a time. If the voltage 

error jumps or drifts outside a deadband a time relay is energized. If the relay times out, the 

tap changing mechanism will be energized and tapping takes place until the voltage goes in 

band, or until the maximum or minimum tap is reached. Once in band the voltage relay and 

timer mechanism is reset. The size of a tap step is usually in the range of 0.5% - 1.5%. The 

time delay can be constant or variable. An inverse-time characteristic is used sometimes, 

shortening the time delay for large voltage errors. The minimum time required for one tap 

change movement is called mechanical time delay (Tm). Tap changing time delays in the 

transmission system should be short compared to the time delay for tap changing for 

distribution transformers and voltage regulators. This will result in faster load restoration and 

it will prevent unnecessary tap movements, which cause wear to the equipment. In the course 

of a voltage collapse, tap changers on individual transformers may reset several times, 

slowing the voltage collapse process [2,5]. To avoid the decrease of the EHV-side voltages, 

which will result in higher EHV network reactive losses, tap changing should be coordinated 

with switching of transmission network shunt capacitor banks.  

There are two types of ULTC modeling. The discrete, in which we assume that the ULTC 

makes one tap step at a time and the approximate continuous model in which we assume that 

the transformer ratio can take all real values between a minimum and a maximum point. The 

first, more accurate, model has been used in this project. An equivalent one-line diagram of 

an ULTC transformer is shown in Figure 2.8. The resistance and magnetizing reactance of 

the transformer are neglected and we consider a constant leackage reactance Xt, whatever the 

tap position. 

 
Figure 2.8 One-line diagram of an ideal ULTC transformer with an r :1 ratio 
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In the discrete ULTC model we assume that the ULTC acts in discrete time instants tk (k=0, 

1, 2…) which are given by the recursive formula: 

t t ΔΤκ      2.20         

It should be noted that tk is not an independent variable and that ΔΤk is not necessarily 

constant, e.g. in case we have an inverse-time characteristic. A universal formula for ΔΤk 

including fixed and inverse-time delays is the following: 

        ΔΤ  T
d

|V V | T T    2.21

Where V  is the controlled voltage, V  is the reference voltage, d is half of the ULTC 

deadband, Td is the maximum time delay of the inverse-time characteristic, Tf is the fixed 

intentional time delay, and Tm is the mechanical time necessary to perform the tap change, as 

explained above. At time instant tk the ratio changes according to the following formula: 

    r  
 r Δr   if V V d and r r          
r Δr  if V V d and r r         
r  otherwise        

 2.22  

where rmax, rmin are the upper and lower tap limits, respectively. Every time the voltage error 

exceeds the deadband limits the counter k is set to zero and the ULTC makes the first move: 

k 0  if    |V t  V | ε and |V t V | d ε   2.23

where ε is an hysteresis term which increases the deadband for the first tap movement in 

order to prevent unnecessary tap changes and give time to other corrective or clearing 

devices to act.  

Considering that the ULTC makes no distinction between the first and the subsequent tap 

changes and resets the timer either when the error exceeds the deadband limits or a tap 



68 
 

movement is performed then we have the non-sequential mode of operation and time delays 

are given by (2.21). If every tap movement is considered in a sequence then we have the 

sequential mode of operation. In this case there is an initial time delay followed by constant 

time intervals until the voltage is brought back into the deadband. The general formula for 

the first tap delay is given by the following formula [5]: 

       ΔΤ  T
d

|V V | T T  2.24

where Tdo, Tfo are the values  of the inverse-time and the fixed intentional delay, respectively, 

for the first tap step. Subsequent taps are performed at constant time intervals corresponding 

to (2.21) with Td=0. 

The continuous ULTC model assumes that tap changes are not discrete but can take all real 

values within the limits rmax and rmin.It is less accurate than the discrete one but it useful for 

analytical purposes. If the effect of the deadband is neglected we take the following 

differential equation: 

     T r V V  r r r  2.25

The above equation is an approximation of a non-sequential ULTC with Tf =Tm=0. The time 

constant Tc is calculated as [5]: 

T
T d
Δr  2.26

Bulk power delivery ULTCs form one of the prime mechanisms of voltage instability: by 

restoring distribution side voltage after a contingency, they also indirectly restore load power 

of the voltage sensitive loads. However, if the load behind the ULTC behaves as constant 

power consumption, ULTC operation will be beneficial for voltage stability, since by 

restoring the load voltage, the active and reactive losses on the distribution line are reduced 

[17,18]. Moreover, if reactive compensation on the distribution side is represented as 
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constant admittance, its effect is also increased through voltage restoration. The constant 

power assumption, however, is not appropriate for accurate system representation. Constant 

power load should be used only on the primary side of ULTCs, when anticipating load 

restoration [19]. All practical feeders will serve, at least partly, components of voltage 

sensitive load, such as heating and lighting loads. Thus, by changing the tap in favor of the 

distribution side voltage, the effective load admittance increases, so that eventually it can 

become larger than that of the equivalent network feeding the load bus. After this point, the 

process of load restoration becomes unstable, as successive tap changes decrease distribution 

voltage further and further away from its setpoint [17].  

 

2.6 Generator modeling and Quasi-sinusoidal assumption 

The Park transformation is used to describe the operation of a synchronous machine with 

simpler equations as it introduces three fictitious windings labeled d, q, o, which are fixed 

with respect to each other, thus having constant self and mutual inductances. The d, q 

windings are placed in the direct and quadrature axes as shown in Figure 2.9. The o winding 

is not magnetically coupled with the other two circuits and plays a role only in unbalanced 

conditions. 

 
Figure 2.9 Machine windings after Park transformation 
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The Park equations, relative to stator voltages, take on the form: 

  u  R i θ ψ ψ  

  u  R i θ ψ ψ  

u  R i ψ       

2.27  

 

Where ud,q are the voltages of the d, q windings, id,q are the currents of the same windings, 

ψd,q,o  are the flux linkages in the d, q, o windings, θ  is the electrical angular velocity and R  

is the armature resistance.The θ ψ  and  θ ψ  terms result from the rotating field and 

therefore are called speed voltages. The  ψ   and  ψ  are referred to as transformer voltages. 

 

The rotor circuits, not affected by the Park transformation, are described by the following 

equations: 

u  R i ψ

0  R i ψ  

0  R i   ψ  

0  R i ψ  

2.28  

 

Where Rfd is the field circuit resistance, ψfd  its flux linkage, and similarly for the other 

circuits. 

 

With the transformer voltages neglected, id and iq take on the form of DC currents varying 

with time according to subtransient and transient time constants. As a result the  armature 

currents are sinusoidal with frequency θ  and a time-varying magnitude. In stability studies, 

in most cases, θ  doesn’t differ a lot from the nominal angular frequency ωo. That allows us 

to consider the system dynamics as a sinusoidal regime at frequency ωo, with time varying 

magnitudes and phase angles for voltages and currents. This assumption is called the quasi-

sinusoidal or nominal frequency assumption. Clearly this simplification is valid as long as the 

time variations are slow compared to the nominal frequency of the (50 or 60 Hz) “carrier”. 
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Similarly, the fast network transients, which take place in the same time scale as the machine 

stator transients, can be neglected in most stability studies. This, together with the quasi-

sinusoidal assumption, allows to represent the network with constant impedances, at nominal 

frequency, instead of resorting to differential equations. 

 

The Park transformation simplifies the equations which describe the synchronous machine by 

using as a reference two axes (d,q) which rotate together with the rotor of the machine. 

However, for multimachine system modeling a single common reference is needed. For this 

purpose we consider two orthogonal axes, denoted as x and y and rotating at the synchronous 

speed as shown in Figure 2.10. In the (x,y) frame any phasor can be written as a complex 

number with real and imaginary parts corresponding to its x and y components respectively. 

For example the stator current can be written as: 

 

                                         I i   ji        2.29  

 

 
Figure 2.10 Machine and System references 

 

The above expression for I is rotated by an angle of δ-π/2 from the one on the (d,q) frame. 

This is expressed by : 

     
i
i

sin δ cos δ
cos δ sin δ

i
i    2.30
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where    sin δ cos δ
cos δ sin δ  is a rotation matrix. A similar relationship exists between ux, uy and 

ud, uq.  

2.7 Overall power system model 

Taking into account the quasi-sinusoidal, nominal frequency assumption and the common 

reference we defined above, the voltage- current relationship relative to an N-bus system can 

be written in vector form as:     

                                             
                                                2.31  

 
Where  is the N-dimensional vector of complex injected currents,  is the N-dimensional 

vector of complex bus-voltages and  is the NxN bus admittance matrix of the network. If 

we decompose the bus admittance matrix , the vector  of bus voltages and the vector  of 

nodal currents into their real and imaginary parts the above voltage-current relationship can 

be written as: 

 2.32

 

 2.33

We take one of the buses as reference by setting the phase angle of its voltage to zero or 

equivalently: 

u 0 2.34

where r is the number of the bus of concern. 
 

 

In stability studies, the general dynamic model of a system takes on the form: 
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0 g x, y, z , z  2.35

x f x, y, z , z  2.36

 z g x, y, z , z  2.37

 z t h x, y, z , z  2.38
 
Where f, g are smooth functions, y is the vector of bus voltages. Equation (2.35) stands for 

the network equations and equation (2.36) for the short-term dynamics where x is the 

corresponding state vector including variables such as flux linkages, rotor speeds, controls 

etc. 

  

The network is considered to response infinitely fast, as the transients of electromagnetic 

type are very fast in comparison to the time interval we examine in the voltage stability 

scenarios. As a result the network can be described by a set of algebraic equations (2.35). 

The short-term dynamics of generators, turbines, governors, AVRs, static var compensators, 

induction motors, HVDC links, etc. last typically for several seconds following the 

disturbance and are also referred as transient dynamics. The differential equations (2.37) 

capture the continuous long-term dynamics of secondary frequency and voltage control, load 

self restoration, etc. Finally the discrete-time equations (2.38) capture discrete events which 

can occur from controllers acting with various delays on shunt compensation, generator set 

points, ULTCs, etc. Discrete events can also stem from OELs or system protection devices 

acting on loads or generators. Hence, the vector  z  includes shunt susceptances, transformer 

ratios, etc which undergo step changes from  z t  to  z t  at times t  The QSS 

approximation consists of replacing the short-term dynamics (2.36) by the steady-state 

equilibrium equations [5,6]: 

 

                            0 f x, y, z , z           (2.39) 
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2.8 Dynamic Simulation 

2.8.1 All-in-one system description 

The so-called “all-in-one” system is a simple system made for pedagogical purposes. The 

one-line diagram is shown in Figure 2.11. The load at bus 3 consists of an induction motor 

and an exponential load which are fed through an ULTC transformer whose role is to keep 

the voltage at bus 3 within a deadband. The ULTC has different delays on its first and 

subsequent tap changes. Most of the power is provided by a remote system, attached to bus 1 

through a rather long, double-circuit transmission line. The remote system is represented by 

its Thevenin equivalent and keeps the frequency constant. At bus 2 there is a local thermal 

plant which contributes to the power demand. All bus voltage phasors are sampled every 0.1 

s. This sampling rate is higher than needed for tracking long-term voltage instability, but 

compatible with recent technology. The disturbance to be analyzed for the purposes of this 

project is the tripping of one circuit between buses 1 and 4 due to a short circuit with duration 

of 0.08 s. This drastically decreases the maximum power that can be delivered to the load 

which tries to restore to its previous state because of the ULTC transformer. The voltage 

support provided by the local generator is withdrawn some time after the disturbance, due to 

the limited overload capability of the field winding. 

 

Figure 2.11 All-in-one system 
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2.8.2 Nordic-32 system description 

For the purposes of this project we used a modified version of the so-called Nordic-32 test 

system. The original system has been set up by CIGRE working group on long-term 

dynamics and is described in [20]. The one line diagram is given in Figure 2.12. The system 

has 52 buses and 20 generators. The model includes for each generator: 

• a standard synchronous machine model with 3 or 4 rotor windings (subtransient time 

constants taken into account) 

• a simple governor (for generators in the North and Equiv. areas; the other ones do not 

participate in frequency control) 

• a simple AVR including an OEL with an inverse-time characteristic 

By default, each load is represented as constant current for the active power and constant 

admittance for the reactive power. Each load is fed through a transformer with ULTC. There 

is a delay of 30 s on the first tap change and a shorter delay on the subsequent steps. When 

considering induction motor loads, at the buses 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 4043, 4046 

and 4047 an exponential load with the above characteristics has been assumed in parallel 

with an induction machine, both fed through a transformer with an ULTC. The minimum 

ratio of all transformers is 0.88 pu and the maximum 1.20 pu.  

To simulate PMUs the “measured” voltage phasors  are obtained by sampling the values of 

vx and vy provided by time simulation. We assume that a snapshot is taken and processed 

every 100 ms. Communication delays are not considered as they are not significant for the 

dynamics that are examined [6]. 
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Figure 2.12 : Nordic-32 system 
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2.9 Examples of dynamic simulations 

2.9.1 Short-term voltage instability 

A case of short-term voltage instability is presented first in all-in-one system. For initial load 

power of 1335 MW, 30% of motor load and 70% of exponential load, the stalling of the 

induction motor occurs just after the short circuit is imposed. As seen in Figure 2.13 during 

the fault the voltage drops to zero and the motor decelerates rapidly. The motor is not able to 

reaccelerate (Figure 2.14) because after fault clearing the motor slip exceeds the unstable 

equilibrium value.  

Figure 2.13 Voltages at the four buses as a function of time 
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Figure 2.14 Rotor speed of the motor as a function of time 

 

2.9.2 Long-term voltage instability 

If we reduce the motor load by 10% in the previous case and keep the initial operating point 

of 1335 MW, then the system survives the short-term period following the initial disturbance. 

The motor manages to reaccelerate as seen in Figure 2.15 but the system finally collapses as 

the load tries to recover its pre-disturbance power through ULTC actions. If we observe the 

evolution of the voltage at bus 4 we can recognize the quickly damped initial 

electromechanical oscillations, followed by the action of the OEL acting at t=114 s to 

decrease the field current of the generator, as seen in Figure  2.17. This results in a significant 

decrease of the voltage at bus 4. The ULTC reacts to restore the voltage on the side of the 

load. The tap changes can be seen as small steps in Figure 2.16 as well as in Figure 2.17 

where the effort of the OEL to bring the field current back to normal values is revealed by 

small peaks. In the final collapse, the motor stalls and the generator at bus 2 loses 

synchronism. 
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Figure 2.15 Rotor speed of the motor as a function of time 
 

Figure 2.16 Voltage of bus 4 as a function of time 
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Figure 2.17 Field current of the generator as a function of time 

 

3. Instability Detection 

3.1 Principle of the method and illustration on a 4-bus example 

It is assumed that a power system operating at some point characterized by a given p and u  

is described by a set of n algebraic equations in n algebraic variables which we denote by the 

vector  u and satisfies: 

φ u, p 0       3.1  

where φ is a vector of smooth functions and p is an np-dimensional vector of parameters. 

We consider η to be a quantity of interest that can be possible expressed as a function of u 

and p. If some change in parameter p takes place, the system will change operating point but 

it will still satisfy the above equation. As a result, η will also change . For small changes in p 

we are interested in determining the sensitivity of η to pi:  



81 
 

S lim
Δη
Δp

 3.2

We then differentiate η(p,u) according to the chain rule: 

dη η η 3.3

 If we differentiate (3.1) and  introduce it to (3.3) we have: 

dη η φ T φ T η  3.4

where φ  and φ  are the Jacobians of φ with respect to p and u. 

Thus the sensitivity (3.2) is the i-th component of the vector of sensitivities: 

S η φ T φ T η 3.5

Equation (3.5) can be expressed in terms of eigenvalues and eigenvectors of  matrix 

which can be written as: 

 3.6

where V is a matrix, whose columns are the right eigenvectors of  , Λ is a diagonal matrix 

containing its eigenvalues, and W is a matrix whose rows are its left eigenvectors. If we 

suppose that the eigenvectors are normalized so that: 

w Tv 1 i 1, … , n 3.7

then  so if we invert (3.6) we get: 

T

λ
 3.8
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We substitute (3.8) in (3.5) and we reach a new sensitivity formula: 

S η φ T
T

λ
η  3.9

It is known that at a loadability limit, the Jacobian  of the steady state equation (3.1) is 

singular, so it had a zero eigenvalue . From (3.9) we conclude that as the system approaches 

the maximum deliverable power, all sensitivities tend to infinity [5]. 

In paragraph 2.7 the general dynamic model of the system was defined. Without loss of 

generality and with the help of a single long-term state vector z, equations (2.37), (2.38) can 

be replaced by the single continuous-time equation (3.10): 

z h x, y, z  3.10

A linearization of (2.35), (2.36) and (3.10) gives:            

0
Δx
Δz

 
g g
f f
h h

g
f
h

J

Δy
Δx
Δz

 
3.11  

where g  denotes the Jacobian matrix of g with respect to y, and similarly for other sub-

matrices. One easily obtains the linearized state space model: 

Δx
Δz A Δx

Δz  3.12

with   A  f f
h h  

f
h g g g                                                3.13  

When a system undergoes long-term voltage instability and passes through maximum load 

power, one real eigenvalue of the state matrix A goes from negative to positive. Using 
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Schur’s formula it is shown that the same happens to one real eigenvalue of the unreduced 

Jacobian J involved in the equation 3.11. J is the Jacobian matrix of the long term 

equilibrium equations [6]: 

   0 g x, y, z  3.14

0 f x, y, z  3.15

  0 h x, y, z  3.16
 
In order to detect that one real eigenvalue has crossed zero, it is not necessary to compute the 

eigenvalues of J . Sensitivities calculated from J-1 can be used instead as explained before [5, 

21]. We consider the sensitivities Q  of the total reactive power generation to individual 

load reactive powers. The total reactive power generation is calculated in the following way: 

Q u i u i  3.17

where the sum extends over all generators, synchronous condensers and static compensators 

providing thus a global monitoring of the system. 

The sensitivities are calculated from a general sensitivity formula as: 

SQ Q gQl

T fQl
T hQl

T JT 1
yQg

xQg

zQg

 3.18  

where Q  denotes the gradient of Q  with respect to y, and similarly for the other 

subvectors. In normal operating conditions, the sensitivities are positive and usually larger 

than one. As the maximum load power point is approached, they increase. Since they involve 

the inverse of the Jacobian matrix, the sensitivities change sign passing through high values 

when one real eigenvalue changes from negative to positive, so when the system crosses the 

maximum load power point. As a result the detection of at least one sensitivity that changes 

sign, passing from high positive values to negative ones is considered as a signal that the 
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system is no longer long-term voltage stable. It should be noted here that due to the dynamics 

of the induction motors the sensitivities may change sign from positive to negative more than 

once for a few seconds. We therefore demand that the sensitivities remain negative for at 

least 3s before a conclusion is reached concerning the long-term stability of the system. In 

order to detect the upcoming voltage collapse much earlier, if Eq>Eq
lim , where Eq is the emf 

proportional to the field current, we conclude that the OEL is going to act after some delay 

and Eq
lim is used for the calculation of the Jacobian. In this way we can foresee the system 

evolution, gaining precious time. The computation of SQ Q  from (3.18) requires to solve one 

linear system with the sparse matrix J of coefficients. The other vectors and matrices 

involved in (3.18) are simple and also very sparse. There is thus no problem computing the 

above sensitivities at high a rate, even for a large system. However the computation of the 

sensitivities requires a full network model. Today’s SCADA systems cannot provide the 

dynamic evolution of the whole system state and wide area measurements cannot ensure full 

system observability. As far as long-term voltage stability is of concern, if the disturbance is 

identified early enough, a faster than real time Quasi steady-state approximation can be 

performed in order to obtain the expected system evolution starting from the pre-contingency 

state provided by a state estimator or PMUs [6,21]. 

 

3.1.1 Illustration on a 4-bus example 

With the help of all-in-one system (Figure 2.11) the evolution of sensitivities for a case of 

long-term voltage instability will be presented . The simulated system consists of 20% motor 

load and 80% of exponential load and it has initial operating point of 1335MW. The  motor 

speed, the voltage of bus 4 as well as the field current of the generator as a function of time 

during the simulation are the same as in Figures 2.15, 2.16, 2.17 respectively. The 

sensitivities  shown in Figure 3.1 are directly computed from the voltage phasors  , 

which are assumed to be received either from PMUs or from a state estimator. In this project 

the voltage phasors are obtained by sampling the values of vx and vy provided by the time 

simulation. 
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Figure 3.1  Sensitivities  as a function of time 

In Figure 3.1 we can observe a peak during the short-circuit which lasts 0.08s as well as 

some oscillations due to unmodeled dynamics at the end of the simulation. Initially the 

sensitivities have a stable value of 1.3 pu/pu. The change in sign which is expected according 

to the theoretical analysis above occurs at t=154 s. The sensitivities jump from rather high 

positive values to -56 pu/pu indicating thus the passing of the system through maximum load 

power. It should be noted here that the change of sign occurs 67 s. before the total collapse of 

the system at t= 221s and at a time when the voltage at bus 4 is still “normal”. In Figure 2.16 

we can see that at the time of detection of the imminent voltage collapse, t=154s, the voltage 

of bus 4 is V4= 0.9 pu. In this case, the cause of the voltage collapse is the unsuccessful 

attempt of the ULTC to restore the load voltage, until the limited generator loses 

synchronism. If we reduce the range of the ULTC action by setting its minimum ratio from 

0.80 to 0.90 the voltage at bus 4 stabilizes at 0.84pu as shown in Figure 3.2. In this case the 

voltage does not reach the point where short-term dynamics become unstable. The 

sensitivities evolve as in Figure 3.1 with the difference that after t= 175s they remain at a 

constant negative value. 
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Figure 3.2 Voltage at bus 4 as a function of time 

3.2 Application on Nordic-32 

In this section the method of voltage instability detection will be illustrated in a more realistic 

system like Nordic-32 which is shown in Figure 2.12 and was described in section 2.8. A 

stressed operating condition is considered, as there are heavy power transfers from North and 

Equiv. to Central and South areas. Most of the generators in the Central area operate with 

insufficient reactive power reserve. This project focuses particularly on the effect the 

induction motor has on the evolution of a system after a contingency as well as the efficiency 

of the sensitivities in an attempt to detect early enough a voltage collapse. Moreover different 

types of motors will be examined and compared. The types of induction motor that are used 

and their characteristics are shown on table 2.1. The motor load of the system is shared 

among 8 induction motors which are situated in the Central area in the most crucial buses, 

near the fault that is simulated here. This fault is a three phase short circuit at t=0.95 which 

occurs on the line 4032-4044. Different durations of the short-circuit will be applied 

depending on the system’s evolution and the behavior of the motors. 

Time-domain simulations of the model have been performed with the Simulink-based 

variable-step integration software outlined in [22]. This provides the vectors vx and vy at 

successive time instants referring to axes rotating at nominal angular frequency. These values 
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have been interpolated and sampled every 0.1s. At each sampling time, the phase angle of the 

voltage at the reference bus has been subtracted from all voltage phase angles in order to 

satisfy (2.34). 

3.2.1 Application on small industrial motors  

In this section the evolution of the Nordic-32 system will be observed for the case in which 8 

composite load models are attached to buses 1041, 1042, 1043, 1045, 4043, 4046, 4047. 

Each composite load model consists of a small industrial induction motor and a load, which 

behaves as constant current for the active power and constant impedance for the reactive 

power. They are both fed by a transformer with automatic ULTC. For motor load portion of 

20%, 80% of exponential load and a fault’s duration of 0.1s the disturbance makes the 

system long-term voltage unstable. Figure 3.3 shows the evolution of the voltage magnitude 

at the five most affected buses, located in the Central area, which are connected with a small 

industrial motor. It is evident that after t=7s the voltages stay at values larger than 0.9pu until 

t=43s, creating the impression that the system has survived the contingency.  

Figure 3.3 Voltages at buses 1041-1045 for 20% motor load 
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The system collapses at t=57s under the effect of ULTCs trying to restore the voltage at the 

distribution while one by one the generators are getting limited reducing even further the 

transmitted power. At t=30.5s the OEL of the generator numbered 5 (g5) in Figure 2.12 acts 

and it is followed by g14 at t=43s, g15 at t=50.4s, g7 at t=51.5 and finally g12 at t=52s. In 

Figure 3.4 the rotor speed of the motor at bus 1041 is shown. The reacceleration after the 

short-circuit is obvious. In Figures 3.5 and 3.6 the sensitivities at buses of Central Area and 

at buses of North Area are presented respectively.  

Concerning the evolution of the sensitivities we can observe that before the disturbance takes 

place the sensitivities have a stable value that ranges from 1 to 3 (pu/pu or Mvar/Mvar). As 

can be seen, after the short-circuit occurs, the sensitivities reach very high values for some 

seconds and then drop to very negative values. From this point until the system’s collapse 

most of the sensitivities remain negative although there are some which return to positive 

values without crossing the value 1 pu/pu. The other change in sign through large values 

occurring at t=54.9s is probably caused by another zero-crossing eigenvalue. By this time the 

generators are so close to losing synchronism and the system is so stressed that the short-term 

transients prevail causing these oscillations. 

 

Figure 3.4 The rotor speed of the motor at bus 1041 for 20% motor load 
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Figure 3.5 Sensitivities at buses of North area for 20% motor load 

 

Figure 3.6 Sensitivities at buses of Central area for 20% motor load 
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In order to make it easier to detect the exact time when the change of sign of the sensitivities 

occurs and thus detect the long-term voltage instability ,the minimum and the maximum 

value of all sensitivities at each time step from t=0s until t=6s is depicted in Figure 3.7. If this 

Figure is observed it becomes clear that from t=3.2s until the system’s collapse at t= 57s 

there is at least one sensitivity remaining negative for 3 s, which is a sign of long-term 

voltage instability according to the criteria mentioned in section 3.1. We reach therefore the    

conclusion that it is possible to predict the impeding instability 50,8s earlier.    

Figure 3.7 Maximum(red) and minimum(blue) value of the sensitivities at each time-step for 
20% motor load 

If the motor load portion is increased to 30% in all composite load models, the small 

industrial motors at buses 1041 and 1043 stall right after the short-circuit as they are not able 

to reaccelerate even after the fault is cleared as seen in Figure 3.8. The voltage in this buses 

stays lower than 0.8pu until the system collapses at t=50.7s. A similar case is observed when 

the motor load portion is further increased to 40%. Motors at buses 1041,1043, 1044 and 

1045 stall immediately and the voltages stay at the specific buses unacceptably low, 

sometimes as low as 0.6 pu.    
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Figure 3.8 Rotor speed of the motors at buses 1041 and 1043 for 30% of motor load 

For the case of 30% of motor load and 70% of exponential load we then reduced the duration 

of the fault from 0.1s to 0.08s. We noticed that the motor at bus 1041 is still unable to 

reaccelerate whereas the voltage of the bus 1043 stays below 0.9 pu during the whole 

simulation, although the motor retains each normal speed after the contingency. In the cases 

mentioned above a short-term voltage instability is observed locally therefore they won’t be 

further examined as this project focuses on the detection of long-term voltage instability. If 

the duration of the fault is further decreased to 0.06s, no motors stall just after the short 

circuit and the voltage of all buses is restored to values higher than 0.9pu until it starts 

dropping again. The maximum and minimum value of the sensitivities at each time step for 

this case is shown in Figure 3.9. In Figure 3.10 we can see how sensitivities evolve for 

t [0,5]s.  
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Figure 3.9 Maximum(red) and minimum(blue) value of the sensitivities at each time-step for 
30% motor load and fault duration 0.06s 

 

Figure 3.10 Sensitivities at all buses of Nordic-32 system for 30% motor load and fault 
duration 0.06s 
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From t=3s until t=53s there is at least one sensitivity which remains negative for 3s allowing 

therefore the detection of the long-term voltage instability 47s earlier than the system’s 

collapse. 

3.2.2. Application on large industrial motors 

In order to reach some conclusions about the impact of different types of induction motors on 

the system, the case of 20% motor load, 80% exponential load was simulated again after 

changing the motor characteristics to fit the large industrial motor. The fault duration is 0.1s 

and the 8 motors are situated at the same buses as before. The voltages in these buses 

throughout the simulation are shown in Figure 3.11. The calculated sensitivities as well as a 

detail of the minimum and maximum value of the sensitivities for the first 6 s are presented 

in Figure 3.12. It is obvious that at t=3s the sensitivities change sign and at least one remains 

negative for 3s. So at t=6s an alarm can be triggered which means that almost 5s after the 

short circuit occurs there is a sign of long-term voltage instability. The voltage collapses 

finally at t=62, which gives the operators or the automatic devices of the system a time 

interval of 56s to take some preventive actions. It should be noted here, that this is an 

optimistic approach as the voltage becomes too problematic earlier, at t=43s, as seen in 

Figure 3.11.  

Figure 3.11 Voltages at buses with a composite load model including a 20% motor 
load 
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If we compare these results with the same case for small industrial motors, that was 

examined before, we notice that the system now survives 5s more and gives its operators 5s 

more time to act before the system collapses. Moreover if the percentage of the motor load is 

raised to 30% no large industrial motors stall locally and the voltages recover to values larger 

than 0.9pu before the voltage collapse is observed. This is in contrast to the same case with 

the small industrial motors, in which a local short-term voltage instability was noticed. 

Figure 3.12 Sensitivities at all buses of Nordic-32 system for 20% motor load and detail of 
the minimum and the maximum value of the sensitivities 

 

We will now compare the above case with a simulation made for 10% motor load and the 

same fault duration of 0.1s.The voltage profile of the buses with a large industrial motor as 

well as the sensitivities are given in Figure 3.13 and 3.14 respectively. 
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Figure 3.13 Voltages at buses with a composite load model including a 10% motor load 

Figure 3.14 Sensitivities  at all buses of Nordic-32 system for 10% motor load and detail of 
the minimum and the maximum value of the sensitivities 
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As expected and confirmed by the above Figures, for 10% motor load the system collapses at 

t=76s, 14s later than in the case of 20% motor load. From t=5.5s there is at least one 

sensitivity remaining negative for 3s. That means that at t=8.5s the long-term voltage 

instability of the system is detected, 67.5s earlier than the voltage collapse. We notice 

therefore that there are 11.5 seconds more, available for emergency actions, than in the case 

of 20% motor load and 20 seconds more than in the case of 30% motor load. We can thus 

conclude that the less the load corresponding to induction motors, the earliest the detection of 

the voltage instability. 

If the duration of the fault is kept at 0.1s and the motor load percentage is raised further to 

40% then two of the large industrial motors stall locally and there is no clear case of long-

term voltage instability so it won’t be further analyzed in this project. In an attempt to 

overcome this problem the duration of the short-circuit is decreased to 0.06s.The calculated 

sensitivities for this case are depicted in Figure 3.15. The simulation lasts for t=53s until a 

generator loses synchronism and the system collapses. The final change of sign of the 

sensitivities occurs at t=3s, so the detection time is t=6s. We notice that even for big 

percentages of induction motor that are frequently met in industrial areas the method is still 

efficient. 

Figure 3.15 Sensitivities at all buses of Nordic-32 system for 40% motor load 
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3.2.3. Application on room air-conditioners 

In this section the behavior of room air-conditioners is examined after changing the 

characteristics of the induction motors attached at Nordic-32 to fit the room air-conditioner 

model. As before, there are 8 composite load models in buses 1041, 1042, 1043, 1045, 4043, 

4046 and 4047 consisting of an exponential load as well as a motor load. Air conditioners 

deserve special attention because they represent a significant part of the power system load, 

mainly in high temperature regions. Initially two extreme cases are going to be presented and 

compared. The first one is a case in which the exponential load is much more dominant, 

consuming 90% of the active and reactive power whereas the motor represents only 10% of 

the total power demand. However in the second case an area with 50% air-conditioning load 

is considered consuming half of the total active and reactive power demand. The rest 50% is 

attributed to the exponential load. Both simulations were performed with the same duration 

(0.1s) of the short circuit. It should be mentioned here that increasing further than 50% the 

induction motor load led to local stalling of the motor in bus 1041, which changes the facts of 

the system and would make the comparison ambiguous. The voltage evolution at the buses 

with a room air conditioner and the sensitivities calculated for all the buses for 10% and 50% 

motor load are shown in Figure 3.16, 3.17, 3.18 and 3.19 respectively.   
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Figure 3.16 Voltages at buses with a composite load model including a 10% motor load  

Figure 3.17 Sensitivities  at all buses of Nordic-32 system for 10% motor load and detail of 
the minimum and the maximum value of the sensitivities 



99 
 

Figure 3.18 Voltages at buses with a composite load model including a 50% motor load 

 

Figure 3.19 Sensitivities  at all buses of Nordic-32 system for 50% motor load 
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In Figure 3.19 the sensitivity colored blue is distinguished as it has lower values than the rest 

of the sensitivities until the end of the simulation. This sensitivity is the one calculated for 

bus 1041, where a room air conditioner operates at the limit of its ability. This specific 

induction motor is the first one to stall when the motor load portion is further increased. 

If we observe the voltage profiles it becomes obvious that when the motor load is increased 

to 50% the oscillations of the voltage after the disturbance are much greater reaching high 

values, up to 1.12pu or as low as 0.78pu. However in both cases after t=6.3s the voltage 

stabilizes above 0.9pu for some seconds before the OELs start acting. Moreover, we notice 

that the voltage drops more abruptly and much quicker in the second case, in which the 

motors absorb half of the active and reactive power available; it is characteristic that even 5s 

before the system’s collapse the bus voltages of the system remain higher than 0.86pu. On 

the other hand, in the first case the voltages in all buses with a motor, except for one, are 

lower than 0.86pu 10s before the system’s collapse. 

When comparing the figure of sensitivities of one case to the voltage evolution of the same 

case we conclude that when the most severe oscillations of the voltage stop, no more peaks 

are observed in the figure of sensitivities. So several changes of sign of the calculated 

sensitivities which last almost 1s tend to appear when there is a sudden drop or increase of 

the voltage. However in the case of 10% motor load the crucial change of sign for the 

majority of the sensitivities which triggers the alarm of the eminent voltage collapse occurs 

in a time when the voltage is almost stable. 
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At the second case of 50% motor load from t=5.5s there is at least one sensitivity ( the blue 

one) changing sign from positive to negative and remaining negative for at least 3s. So at 

t=8.5s the long-term voltage instability is detected, 45.1s earlier than the voltage collapse at 

t=53.6s. If we look now at the first case and Figure 3.17 we observe that at t=32.4s the 

sensitivities either change sign going from positive values to negative ones or change from 

very high positive values such as 60 pu/pu to positive values which are lower than 1.1pu/pu. 

Nevertheless there is at least one which remains negative so the detection time is considered 

to be t=35.4s, 40.4s before the voltage collapse at t=75.8s. If we compare the two cases 

regarding the detection time we conclude that the constitution of the load doesn’t affect the 

interval of time available for emergency actions. In order to examine the effect of the fault 

duration on the system evolution the case of 50% motor load will be presented once more 

after decreasing the fault duration from 0.1s to 0.06s. 

 

Figure 3.20 Voltages at buses with a composite load model including a 50% motor load for fault 
duration 0.06s 
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In Figures 3.20 and 3.21 the voltage of the buses 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 4043, 4046, 

4047, which are considered to be mostly affected, as well as the calculated sensitivities can 

be seen:  

Figure 3.21 Sensitivities  at all buses of Nordic-32 system for 50% motor load and fault 
duration 0.06s 

 

After observing the Figures 3.18-3.21 we notice that the time the system survives after the 

short-circuit stays the same (the difference of 2 seconds is considered negligible) even 

though the fault is cleared almost two times faster. Moreover the voltage evolution is similar 

in both cases with the voltages reaching slightly higher values when the disturbance lasts 

longer. The main difference is depicted in Figure 3.21, where the sensitivities change of sign 

occurs clearly only once at t=3s, if we exclude of course the seconds before the system 

collapse. So, there are no peaks seen as in Figure 3.19, when the fault was lasting longer, 

therefore the detection time is defined more easily. 
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3.3 Results after filtering the incoming voltage phasor 

In order that the effect of transients, particularly electromechanical oscillations, is minimized, 

a simple Moving Average (MA) filter has been applied to the incoming from the simulation 

data. The MA filter replaces the incoming data with the average of a number of past values of 

the same quantity. At discrete time k we consider: 

z k
z k z k 1 … z k N 1

N
 3.19

where N is the size of the moving window which is equal to 20 for this project. Thus only the 

last 20 values of the measured variable or measurements of the last 2s respectively are taken 

into account. In the beginning when the past values of the incoming data are still less than 20 

the average of all the available past values is used for the calculation. 

The filter is applied to the incoming voltage phasor V and the filtered values of the voltage 

are then used to compute the sensitivities. In Figure 3.22 the calculated sensitivities for a case 

of 10% motor load and small industrial motor type are shown. The duration of the fault is 

0.1s and there are 8 motors in the buses 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 4043, 4046, 4047 as 

before. In Figure 3.23 the sensitivities are calculated for the same case using the filtered 

voltages. It is obvious that the filter smoothes the oscillations of the sensitivities providing a 

clearer picture which helps to detect the change of sign with more certainty. The detection of 

voltage instability is also possible earlier. From t=3.8s there is at least one sensitivity 

remaining negative for 3 s, so at t=6.8s the alarm is issued. From Figure 3.22 we consider 

that the change of sign occurs at t=5.5s and the detection time is then t=8.5s without using a 

filter.  
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Figure 3.22 Sensitivities  for 10% motor load  and small industrial motor type and detail of 
the minimum and the maximum value of the sensitivities  

Figure 3.23 Sensitivities  computed from previously filtered measurements a for 10% 
motor load  and small industrial motor type 
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As mentioned previously, when Eq>Eq
lim, where Eq is the emf of a generator proportional to 

the field current, we conclude that the OEL is going to act after some delay and Eq
lim is used 

for the calculation of the Jacobian. However, before Eq
lim starts actually being used for 

computing the Jacobian we demand that it stays above the limit for 2 seconds. In Figure 3.24 

the sensitivities are calculated after filtering the incoming voltage phasor but without waiting 

for 2 seconds before we consider Eq
lim when calculating the Jacobian.  

Figure 3.24 Sensitivities  computed from previously filtered measurements  without delay 
for 10% motor load  and small industrial motor type 

From Figure 3.24 with the help of the maximum and minimum value of the sensitivities for 

each time-step it is concluded that with this “strategy” the detection of the long-term voltage 

instability can occur even earlier. From t=1.8s there is at least one sensitivity remaining 

negative for three seconds. So the detection time is considered to be t= 4.8s. In order that the 

effectiveness of the filter is further checked, it is applied on a case of 30% motor load and 

small industrial motor type. The duration of the short-circuit is decreased to 0.06s so that no 

phenomena of short-term voltage instability occur locally. The results with and without delay 

but always with filtered measurements are presented in Figures 3.25 and 3.26 respectively. 
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Figure 3.25 Sensitivities  computed from previously filtered measurements  for 30% motor 

load, small industrial motor type and 0.06s fault duration 

Figure 3.26 Sensitivities  computed from previously filtered measurements without delay 
for 30% motor load, small industrial motor type and 0.06 fault duration 
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From both Figures we notice that the sensitivities do not reach as high values as they do 

without the use of a filter (Figure 3.10). Moreover it is confirmed that the delay of 2s before 

the Eq
lim is considered in the calculation of the Jacobian, does not contribute to a very early 

detection but provides a more clear picture which can be a big benefit if an expanded system 

with many motors and thus many oscillations is monitored.   

We are now going to present a case of large industrial motors that was not discussed before. 

In Figures 3.27-3.29 all possible sensitivity-figures are shown for 30% motor load and fault 

duration 0.1s. It is verified that for large and small industrial motors the calculation of 

sensitivities when the action of the OEL is anticipated from the first moment the field current 

exceeds the limit (Figure 3.26, 3.29) enables the earliest detection of the long-term voltage 

instability. Especially in Figure 3.29 some sensitivities do not reach any more positive values 

after the fault is cleared.   

Figure 3.27 Sensitivities  for 30% motor load  and large industrial motor type 
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Figure 3.28 Sensitivities  computed from previously filtered measurements a for 30% 
motor load  and large industrial motor type 

Figure 3.29 Sensitivities  computed from previously filtered measurements  without delay 
for 30% motor load and large industrial motor type 
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In Figures 3.30-3.33 a single case for the room air conditioner type of induction motor will 

be presented as the most characteristic of all cases performed with room air conditioners. The 

fault duration considered is 0.1s and the 8 buses with an induction motor have 30% motor 

load and 70% exponential load. In this case filtering the measurements before calculating the 

sensitivities does not help to detect earlier a voltage collapse. We notice that after filtering of 

the input the sensitivities obtain more negative values and the unwanted oscillations are 

eliminated as before. 

In order to check the necessity of the filter and simulate a more realistic system we add 

normally distributed random numbers to the incoming measurements, which serve as noise. 

The sensitivities calculated without filtering the noisy input are shown in Figure 3.32. In 

Figure 3.33 we can then see the big impact of the filter when applied on noisy measurements 

before computing the sensitivities. The diagnosis is much easier now, as the picture obtained 

in the absence of noise is restituted. 

Figure 3.30 Sensitivities  for 30% motor load  and room-air-conditioner motor type 
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Figure 3.31 Sensitivities  computed from previously filtered measurements  for 30% motor 
load and room-air-conditioner motor type 

Figure 3.32 Sensitivities  obtained from noisy measurements  for 30% motor load and 
room-air-conditioner motor type 
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Figure 3.33 Sensitivities  obtained from previously filtered noisy measurements  for 30% 
motor load and room-air-conditioner motor type 
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4. Analysis of the method robustness 

4.1 Sensitivities in marginal long-term voltage stability  

In order to check the reliability of the sensitivities, they were calculated for marginal 

situations in Nordic-32 system. This was achieved by reducing the pre-disturbance load in 

the Central area in small steps and thus decreasing the system stress. When the disturbance 

stops causing voltage instability then we consider this to be the marginally stable case. For 

this set of tests it was assumed that there are 8 small industrial induction motors in buses 

1041,1042, 1043,1045, 4043, 4046 and 4047 which consume 10% of the active and reactive 

power. The rest 90% is needed for the exponential load. The fault scenario is a short-circuit 

occurring in the line connecting the buses 4032 and 4044 and lasting for 0.1s. Initially the 

system consumes 10940 MW of active power and 3689 MVar of reactive power. 

After the disturbance the system collapses at t=72s and the sensitivities are shown in Figure 

3.24. We then changed the initial operating point as described before and obtained a 

marginally stable case corresponding to a load decrease of 280MW/28MVar. The voltage 

evolution at bus 1041 is shown in Figure 4.1. It is obvious that the system reaches a new 

long-term equilibrium after t=350s. In this case, OELs are activated on generators g7 at 

t=93s, g14 at t=96s and finally g15 at t=340s. The sensitivities calculated for this case are 

shown in Figure 4.2. We notice that the sensitivities change sign although the system 

survives the disturbance and the voltage does not collapse but stabilizes at a lower value. 

This can be explained if we take into account that the system is very close to the marginally 

unstable case which will be presented below. Moreover the voltage reaches a marginally 

acceptable value which may result in malfunctioning of the system appliances.   
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Figure 4.1 Voltage evolution at bus 1041 in marginally stable case 

Figure 4.2 Sensitivities   in marginally stable case 
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In an attempt to clarify the disturbing figure of the sensitivities which occurs in the 

marginally stable case we decrease further the load by 20MW and 2MVar, which 

corresponds to a total load decrease of 300MW/30MVar. The computed sensitivities are 

presented in Figure 4.3. Although they reach high values indicating proximity to instability 

they don’t change sign which means that they don’t trigger a false alarm.  

It was shown before that for a load decrease of 280MW/28MVar a marginally stable case can 

be created. When stepping back, a marginally unstable case is reached, corresponding to a 

load decrease of 260MW/26MVar. The voltage evolution at bus 1041 as well as the 

calculated sensitivities are shown in Figures 4.4 and 4.5. In this scenario the system evolves 

very slowly under the influence of OELs and LTCs. The OELs act on generator g14, g7, g15, 

g16, g12, g6 at t=84, 89, 239, 251, 286, 301s respectively. The change of sign of sensitivities 

occurs at t=173s, 171.8s after the fault is cleared and 143s before the voltage collapse(at 

t=316s), thus allowing an early detection of the slowly coming instability, even in such a 

marginal case. 

Figure 4.3 Sensitivities   in marginally stable case (2) 
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Figure 4.4 Voltage evolution at bus 1041 in marginally unstable case 

Figure 4.5 Sensitivities   in marginally unstable case 
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The marginally stable and unstable cases were examined as well for bigger percentages of 

motor load which could add some more transients to the sensitivities and thus create the false 

impression of an imminent voltage collapse. A case of 30% motor load and room-air 

conditioner motor type was simulated and the marginally stable and unstable cases were 

produced after reducing active and reactive power demand. In Figures 4.6 and 4.7 the voltage 

evolution at bus 1043 as well as the calculated sensitivities without the use of the MA filter 

are shown for the marginally stable case which was achieved for a total load decrease of 

660MW and 66MVar. A room-air conditioner is attached at bus 1043 causing many voltage 

oscillations which reach values up to 1.045pu and die out almost 20s afterwards. The 

sensitivities stay always positive and although they are also oscillating for the time interval 

the voltage is not stable, they don’t reach high values but remain smaller than 2.2 pu/pu 

throughout the whole time simulation. If we increase the active power demand by 10MW and 

the reactive power demand by just 1MVar then the marginally unstable case for 30% motor 

load is created. The voltage evolution and the calculated sensitivities for all the buses without 

filtering the input are shown in Figures 4.8 and 4.9 respectively. 

Figure 4.6 Voltage evolution at bus 1043 in the marginally stable case with 30% motor load 
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Figure 4.7 Sensitivities  in the marginally stable case with 30% motor load 

Figure 4.8 Voltage evolution at bus 1043 in the marginally unstable case 
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4.2 Addition of noise in the admittance matrix 

In this paragraph statistical results of the detection time after the addition of noise in the 

admittance matrix of the Nordic-32 system will be presented. The statistical results concern 

the case where 8 buses with room-air conditioners consume 20% of the power demand at 

each bus. The rest 80% is consumed by an exponential load. The code which was developed 

in Matlab enables the continuous repetition of this specific simulation and the calculation of 

the sensitivities for each repetition. The output of the program is an array as long as the 

number of the simulations performed, containing the specific times in which the detection of 

the upcoming voltage instability took place.  

The criterion used for the detection of the imminent voltage collapse is the same which was 

described in previous sections: The change of sign of at least one sensitivity from positive to 

negative and the remaining of this sensitivity in negative values for at least 3 seconds. The 

parameter that changes every time the method is repeated is the random noise added in the 

elements of the y-matrix. The noise follows the continuous uniform distribution on the 

interval [-0.05, 0.05] with mean equal to zero. The maximum noise which can be added at 

each element of the admittance matrix is 5% of the value of the element. So at every 

repetition the noise is different for every line and proportional to the line admittance. If we 

suppose that the non-diagonal terms of the admittance matrix are: 

         y y Δy  4.1

 

where y  is the initial value of the non-diagonal element and Δy  the noise added, then the 

non-diagonal terms y  ,to the calculation of which all the lines connected to i-bus  contribute,  

should be: 

y y  y   y Δy y   y  y  Δy  

where term “a” represents the initial value of the diagonal term and term “b” the sum of the 

noises added at each line connected to the i-bus. Therefore every time a proportion of noise 
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was added in a non-diagonal term it was subtracted from the equivalent diagonal element. 

For the lines including a transformer no noise was considered as it is assumed that the 

characteristics of the transformers are well-known from the manufacturer or easily 

determined with experimental processes. 

In Figure 4.10 the sensitivities without noise added in the admittance matrix are shown for 

comparison purposes. The change of sign from very high positive values to theoretically 

infinite negative values occurs at t=28.9s. There is at least one sensitivity remaining negative 

for three seconds so at t=31.9s the upcoming voltage collapse triggers an alarm. 

Figure 4.10 Sensitivities for 20% motor load and room-air conditioner motor type without a 

noisy admittance matrix 

 

The calculation of the detection time was repeated 50 times for various noises in the 

admittance matrix. The results for each simulation are presented in Figure 4.11. The mean 

value of the detection time is 25.48s. The earliest detection occurs at t=6.3s and the latest at 

t=34.1s just 2.2s later than the detection time recorded when no noise was affecting the 

admittance matrix.  
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In Figure 4.12 the distribution of the detection time among bins with specified centers is 

presented. Y-axis corresponds to the number of simulations for which the criterion of voltage 

instability was fulfilled at the time interval shown in X-axis. It is evident that in the majority 

of the cases the alarm was triggered at a time very near the detection time calculated before 

for the admittance matrix without noise. Moreover the detection time never exceeded 

t=34.1s. On the contrary there were many cases in which the detection took place much 

earlier, sometimes just after the end of the short-circuit. It is characteristic that in 26% of the 

simulations the upcoming voltage collapse was detected around the first 10s. 

Figure 4.11 Detection time of the voltage instability after adding noise to the admittance matrix 
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Figure 4.12 Distribution of the repeated simulations according to the detection time recorded  

5. Conclusions and further discussion 

From the simulation results that were presented in chapter 3 it was verified that tracking of 

the sensitivities behavior can offer a very reliable indication of a possible voltage instability, 

although the fast dynamics of the induction motors cause sensitivities to oscillate. However if 

we demand that at least one sensitivity remains negative for 3s before the detection of the 

imminent voltage collapse takes place, then the problem of the oscillations and the multiple 

change of sign of sensitivities is overcome. In Table 5.1 the time interval between the 

fulfillment of this criterion and the voltage collapse for different types of motors and 

different motor load portions is presented, allowing an easy comparison. The simulations 

considered are the ones with a short-circuit duration of 0.1s. and the sensitivities were 

calculated without filtering the voltage inputs. Where no results appear, short-term voltage 

instability was observed locally so the cases were not examined into detail as they were 

beyond the aims of this project. From Table 5.1 we conclude that with the method used there 

is enough time for some actions to be taken, if not from the system operators then from 
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automatic control devices, which could e.g instantaneously shed load near the disturbance 

area or switch on capacitors. 

Moreover it is shown that in most cases the bigger the percentage of motor load the less time 

available for emergency measures. However, under the effect of transients, it was observed 

that in a system with 10% motor load of room air conditioners the alarm is triggered later 

than in a system with 50% motor load of the same motor type. 

Generally we could say that the existence of small industrial induction motors in a system 

doesn’t contribute to the long-term voltage stability of the system, as many incidents of local 

motor stalling were observed during the simulations. On the other hand the recovery of the 

room air conditioners after the short-circuit is faster and 50% motor load portion can be 

reached without any phenomena of short-term voltage instability.       

 

Table 5.1 Time interval between detection of voltage instability and voltage collapse for three 
motor types 

Room air conditioner Large Industrial Small Industrial 
                        

Motor load 
percentage 

Time interval between detection of voltage instability and voltage collapse 

10% 40.4s 67.5s 63.2s 

20% 64.8s 56s 50.8s 

30% 57.5s 47.4s - 

40% 48.1s - - 

50% 45.1s - - 

 

The effectiveness of a MA filter, which was applied on the incoming voltage phasors, was 

also tested in chapter 3. After various simulations for different motor types and motor load 

portions it is concluded that the filter could only help to the diagnosis of an upcoming voltage 

instability. In some cases the filter contributed to an earlier detection of an imminent voltage 
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collapse as it was minimizing the sensitivities oscillations and therefore making the change 

of sign from positive to negative values evident earlier. However there were cases where the 

detection was not faster but the figure of the sensitivities after the filtering appeared more 

clear making it easier to draw conclusions. It was shown that this characteristic is of greater 

importance when the incoming measurements of the voltage phasors are noisy, resulting in a 

fuzzy figure of sensitivities.  

Moreover in chapter 4 some marginally stable and unstable cases where examined in order to 

check the robustness of the method used to detect the long-term voltage instability. It was 

shown that generally the sensitivities do not change sign in the stable cases where the system 

manages to overcome the fault. So no false alarm will be triggered in these cases and no 

emergency actions will be taken, which proves that the sensitivities can be used as a 

trustworthy indication of an imminent voltage collapse. However it was observed that when 

the system is marginally stable but very close to the operational conditions that would make 

it unstable, the sensitivities can change sign. Therefore the sensitivities method is considered 

to be slightly pessimistic for the prediction of the long-term voltage instability.  

In chapter 4 statistical results of the time of voltage instability detection were also presented 

after introducing random noise to the system lines and thus to the admittance matrix. The 

method of sensitivities was proven to be efficient even if the known line admittances are not 

accurate. The detection occurred either 2 seconds later than in the case where no noise was 

considered or earlier.      

For the purposes of this project we assumed that PMUs were placed in all buses of the 

system, providing at every time step synchronized, real-time measurements of the voltage 

phasors. Until recently, it was not possible to measure phase angles of the bus voltages in real 

time due to the technical difficulties in synchronizing measurements from distant locations. 

Phasor measurement units (PMUs) however, alleviated this problem by synchronizing the 

voltage and current waveforms at widely dispersed locations with respect to a Global 

Positioning System (GPS) clock [23]. Moreover PMUs can provide not only the voltage 

phasor of each bus but also the phasor currents of all lines incident to that bus. Therefore, a 

single PMU can make the bus where it is installed and its neighboring buses observable. 
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Because of this characteristic combined with the fact that PMUs are relatively expensive and 

their placement in every bus of a large power system seems unrealistic, the objective of 

placing PMUs in power systems should be to determine a minimal set of PMUs such that the 

whole system is observable. With the help of the Power System Analysis Toolbox PSAT, 

created by Federico Milano, and the use of different algorithms the minimum number of 

PMUs, which could guarantee complete observability of the Nordic-32 system was 

determined. At [24] the following PMU placement rules were proposed: 

Rule 1: Assign one voltage measurement to a bus where a PMU has been placed, including 

one current measurement to each branch connected to the bus itself. 

 

Rule 2: Assign one voltage pseudo-measurement to each node reached by another equipped 

with a PMU. 

 

Rule 3: Assign one current pseudo-measurement to each branch connecting two buses where 

voltages are known. This allows interconnecting observed zones. 

 

Rule 4: Assign one current pseudo-measurement to each branch where current can be 

indirectly calculated by the Kirchhoff current law. This rule applies when the current balance 

at one node is known. 

 

Initially the algorithm “Depth First” was used, which takes into account only Rules from 1 to 

3. The first PMU is placed at the bus with the largest number of connected branches. If there 

is more than one bus with this characteristic, one is randomly chosen. Following PMUs are 

placed with the same criterion, until the complete network observability is obtained. It was 

shown that 22 PMUs are needed at the buses of the generators g1, g2, g4, g6, g10, g11, g13, 

g14, g18, g19 and at the buses numbered 1014, 1022 , 1043, 1045, 2032, 4011. 4031, 4044, 

4047, 4051, 4062, 4072. If Rule 4 is also taken into consideration then the so called Graph 

Theoretic Procedure proposed in [24] shows that 19 PMUs are enough for full system 

observability, less than 37% of all the system buses.   
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Finally, it should be noted that the results exhibited in this project are a sample of the 

simulations that have been conducted. However, the cases presented were considered to be 

enough to represent the conclusions reached. 

5.1 Future work 

This project focused on long-term voltage instability detection without examining the 

possible emergency actions and their effects. Selective load shedding or switching on 

capacitors to provide the necessary reactive power could be further investigated as ways to 

avoid the upcoming voltage collapse. The location of the capacitors, their size and their 

contribution to voltage stability should be determined.  

Moreover the programming of a state estimator which could combine PMU data with data 

coming from the already available SCADA system in order to determine with accuracy the 

state of the system and minimize the number of the necessary PMUs is a promising matter to 

be examined.  

Finally, the problem of PMU placement and the effectiveness of the relative algorithms 

which were discussed before, could be tested and confirmed.  
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