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Περίληψη 
 

Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται στρατηγική ελέγχου για την συµβολή 

ανεµογεννητριών στην πρωτεύουσα ρύθµιση φορτίου-συχνότητας σε Σύστηµα 

Ηλεκτρικής Ενέργειας. Καταστρώθηκε µοντέλο ανεµογεννήτριας µεταβλητών 

στροφών-µεταβλητού βήµατος πτερυγίου µε ασύγχρονη γεννήτρια διπλής 

τροφοδότησης και για τις ανάγκες της προαναφερθείσας στρατηγικής εξετάστηκε 

έλεγχος αποφόρτισης µέσω της επιτάχυνσης του δροµέα της ανεµογεννήτριας 

(overspeeding). Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε δισδιάστατο Look Up Table µε 

εισόδους το ποσοστό αποφόρτισης, την µετρούµενη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής 

του δροµέα και έξοδο την τιµή αναφοράς της ηλεκτρικής ισχύος. Ένας δεύτερος 

πίνακας τιµών υλοποιήθηκε µε εισόδους το ποσοστό αποφόρτισης και την γωνία 

βήµατος έλικας, για να γίνει εφικτός ο συνδυασµός του ελέγχου µέσω της ταχύτητας 

περιστροφής του δροµέα και του ελέγχου µέσω της γωνίας βήµατος έλικας, στα όρια 

εξάντλησης της στρατηγικής του overspeeding. 

Ο προτεινόµενος έλεγχος εκτελείται χωρίς µέτρηση ή πρόβλεψη της ταχύτητας του 

ανέµου και χωρίς η ταχύτητα του δροµέα της Α/Γ να υπερβεί την ονοµαστική της 

τιµή. Αποτέλεσµα των ανωτέρω είναι η µικρή αύξηση των µηχανικών καταπονήσεων 

των πτερυγίων και η αποφυγή υπέρβασης του µέγιστου ποσοστού διαχείρισης ισχύος 

των ηλεκτρονικών µετατροπέων, σε σύγκριση µε την κλασική λειτουργία ελέγχου. 

 
Λέξεις Κλειδιά: ρύθµιση φορτίου-συχνότητας, ανεµογεννήτρια µεταβλητών 

στροφών-µεταβλητού βήµατος έλικας, γεννήτρια επαγωγής διπλής τροφοδότησης, 

έλεγχος γωνιακής ταχύτητας περιστροφής, έλεγχος γωνίας βήµατος έλικας, 

στρατηγική αποφόρτισης, επιτάχυνση δροµέα Α/Γ. 
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Abstract 
 

This thesis develops a control strategy for the contribution of wind generators in the 

primary load-frequency control of an Electric Power System. A model of a variable 

speed-variable pitch wind generator with a doubly-fed induction generator was 

developed and for this purpose a deloading control method via the acceleration of the 

wind generator rotor (overspeeding) was selected. Thus, a 2-Dimensional Look Up 

Table was used with inputs the percentage of deloading, the measured angular speed 

of the rotor and output the set point of the electric power. A second Look Up Table 

was implemented with inputs the percentage of deloading and the pitch angle, so that 

the combination of the rotational speed control with the pitch control can become 

feasible over the limits of the overspeeding strategy. 

The proposed control method can be implemented without measurement or short-term 

forecast of the wind speed, while the angular speed of the wind generator rotor can 

not exceed its nominal value, resulting in a minor increase of the blades mechanical 

stress and the management rate of power from the electronic converters, compared to 

the classical control operation of a wind generator. 

 
Keywords: load-frequency control, variable speed-variable pitch wind generator, 

doubly-fed induction generator, rotational speed control, pitch control, deloading 

strategy, overspeeding. 
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1 Εισαγωγή 

1.1 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

Τα τελευταία χρόνια η σηµασία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για τη 

βιωσιµότητα του πλανήτη έχει γίνει  κοινή συνείδηση. Αν και πρόκειται για τις 

πρώτες µορφές ενέργειας που χρησιµοποίησε ο άνθρωπος, κατά παράδοση η 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται στη χρήση ορυκτών καυσίµων, κυρίως 

άνθρακα και υδρογονανθράκων. Οι δυο µεγάλες πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 και 

του 1979-1980, έστρεψαν το ενδιαφέρον των βιοµηχανικά ανεπτυγµένων χωρών στην 

παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, η οποία οδηγεί στη µείωση της ενεργειακής 

εξάρτησης από τα συµβατικά καύσιµα και συνεπώς στην ανάπτυξη δυνατότερης 

οικονοµίας, λιγότερο ευάλωτης σε γεωπολιτικές εξελίξεις. 

Η ανάδειξη της µείωσης του φαινόµενου του θερµοκηπίου σε κορυφαία 

προτεραιότητα και η εξάντληση των ορυκτών καυσίµων είναι οι πιο καθοριστικοί 

παράγοντες προώθησης της τεχνολογίας των ΑΠΕ, καθώς ο ενεργειακός τοµέας είναι 

ο κύριος υπεύθυνος για την ατµοσφαιρική  ρύπανση που οδηγεί στην υπερθέρµανση 

του πλανήτη. 

Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη των ΑΠΕ µπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη 

αποκεντρωµένων περιοχών, στην οικονοµική και κοινωνική ενίσχυση 

υποβαθµισµένων περιοχών, στην προσέλκυση ανάλογων επενδύσεων και στη 

δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. [1] 
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Εικόνα 1.1.1: Στατιστικά στοιχεία νέων εγκαταστάσεων παραγωγής ανά µορφή ενέργειας κατά 

το έτος 2008 στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Οι πιο σηµαντικές µορφές ενέργειας ανανεώσιµων πηγών είναι οι ακόλουθες: 

1. αιολική ενέργεια 

2. ηλιακή ενέργεια 

3. υδροηλεκτρική ενέργεια 

4. βιοµάζα 

5. γεωθερµική ενέργεια 

6. ενέργεια των θαλάσσιων κυµάτων 

7. κυψέλες καυσίµου 

Οι ΑΠΕ είναι φιλικές προς το περιβάλλον και για αυτό χαρακτηρίζονται ως 

«πράσινες» µορφές ενέργειας. Τα αποθέµατά τους ανανεώνονται µε φυσικό τρόπο 

και θεωρούνται πρακτικά ανεξάντλητες. Επειδή είναι διάσπαρτες γεωγραφικά, 

µπορούν να οδηγήσουν στην αποκέντρωση του ενεργειακού συστήµατος, µειώνοντας 

τις αποστάσεις παραγωγής-κατανάλωσης και ελαχιστοποιώντας τις απώλειες 

µεταφοράς. Οι διάφορες τεχνολογίες ΑΠΕ έχουν σχετικά χαµηλό λειτουργικό 

κόστος, που δεν επηρεάζεται από τις διακυµάνσεις της διεθνούς οικονοµίας  ή τις 

τιµές των συµβατικών καυσίµων.  Άλλο σηµαντικό προτέρηµα τους είναι η µικρή 
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χρονική διάρκεια κατασκευής των σχετικών σταθµών παραγωγής, η οποία επιτρέπει 

την άµεση ανταπόκριση στη σχέση προσφοράς-ζήτησης της ενέργειας. 

 

1.2 Αιολική Ενέργεια 

Από όλες τις εναλλακτικές µορφές ενέργειας η αιολική είναι η πιο γρήγορα 

αναπτυσσόµενη, αποτελεί στυλοβάτη των ΑΠΕ, χρησιµοποιείται ευρέως, καθώς η 

τιµή παραγωγής λόγω της συνεχούς βελτίωσης της τεχνολογίας των ανεµογεννητριών 

(Α/Γ) είναι πλέον συγκρίσιµη µε την τιµή παραγωγής των συµβατικών σταθµών και η 

ονοµαστική ισχύς ανά Α/Γ συνεχώς αυξάνεται. [2] 

 

Εικόνα 1.2.1: Εξέλιξη του µεγέθους και της ονοµαστικής ισχύος των Α/Γ 

 

Κύριο χαρακτηριστικό των διατάξεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α/Γ 

είναι ότι ο έλεγχος του ρυθµού παροχής της πρωτογενούς ενέργειας, δηλαδή του 

ανέµου, είναι αδύνατος, σε αντίθεση µε τις συµβατικές µονάδες παραγωγής. Κατά 

συνέπεια η ισχύς εξόδου µιας Α/Γ παρουσιάζει έντονες διακυµάνσεις, οι οποίες 

οφείλονται στη µεταβλητότητα της ταχύτητας του ανέµου και δευτερευόντως στη 

µικρή βύθιση που παρατηρείται στην αεροδυναµική ροπή κάθε φορά που το πτερύγιο 

περνά από τον πύργο. 

Πολλές περιοχές στην Ελλάδα, όπως τα νησιά του Αιγαίου, το Κρητικό και το 

Καρπάθιο πέλαγος, οι ανατολικές ακτές της κεντρικής και νότιας χώρας, τα 

∆ωδεκάνησα, αλλά και ορεινές περιοχές στο εσωτερικό της χώρας παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον για την εκµετάλλευση του αιολικού δυναµικού τους. Μια γεωγραφική 

περιοχή χαρακτηρίζεται οικονοµικά εκµεταλλεύσιµη για παραγωγή ηλεκτρικής 
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ενέργειας από Α/Γ, όταν υπάρχει συνεχής πνοή καλής ποιότητας ανέµου, ελάχιστες 

µέρες άπνοιας, ανυπαρξία τυφώνων και ικανοποιητικές µέσες ταχύτητες ανέµου. Οι 

άνεµοι που πνέουν στις περιοχές υψηλού δυναµικού είναι ικανοί να κρατήσουν τις 

Α/Γ συνδεδεµένες µε το υπόλοιπο σύστηµα για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Τα Α/Π, 

ανάλογα µε το µέγεθός τους, δηλαδή µε την εγκατεστηµένη ισχύ τους συνδέονται στο 

δίκτυο υψηλής ή µέσης τάσης. 

 

Εικόνα 1.2.2: Στατιστικά στοιχεία αιολικής παραγωγής στην Ελλάδα [3] 

 

Κατά το έτος 2008 η εγκατάσταση αιολικής ισχύος σε παγκόσµιο επίπεδο αυξήθηκε 

κατά 29%, ενώ η αύξηση σε σύγκριση µε το έτος 2004, φτάνει το 600%. [4] Μόνο 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαταστάθηκαν 65 GW αιολικής ισχύος, προσφέροντας 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 142 TWh, η οποία αντιστοιχεί στο 4,2% της 

ζήτησης. [5]  

Η αιολική ενέργεια έχει την δυνατότητα να συνεισφέρει σε µεγάλο ποσοστό στο 

πρόβληµα της αύξησης της ζήτησης ενέργειας. Προβλέπεται ότι κατά το έτος 2020, 

το 12% της παγκόσµιας ζήτησης θα καλύπτεται από την αιολική ενέργεια. Η 

εγκατεστηµένη ισχύς των 180 GW, σε παγκόσµιο επίπεδο, θα είναι ικανή να παράγει 

425 TWh και να µειώσει τις εκποµπές CO2 κατά 215 εκατοµµύρια τόνους, σε ετήσια 

βάση. [6] 
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Εικόνα 1.2.3: Προοπτικές ανάπτυξης αιολικής ενέργειας 

 

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις σύνδεσης εγκαταστάσεων αιολικής παραγωγής 

αφορούν την επάρκεια του δικτύου, τη συµβολή στη στάθµη βραχυκύκλωσης, τις 

αργές και ταχείες µεταβολές της τάσης, τις εκποµπές flicker και αρµονικών, την 

διαµόρφωση προστασιών της διασύνδεσης αιολικού πάρκου (Α/Π)-δικτύου και την 

επίπτωση στη λειτουργία συστηµάτων Τηλεχειρισµού Ακουστικής Συχνότητας 

(ΤΑΣ), όπως ορίζονται από διεθνείς και εθνικούς κανονισµούς, κατά τα πρότυπα 

ΕΛΟΤ, CENELEC και IEC. Στόχος των κανονισµών είναι η διασφάλιση της οµαλής 

λειτουργίας του συστήµατος, η εξασφάλιση καλής ποιότητας ισχύος και η µη 

ενόχληση των καταναλωτών. [7] 

Η αυξανόµενη διείσδυση αιολικής παραγωγής εγείρει και άλλα ζητήµατα µείζονος 

σηµασίας. Όταν οι εγκαταστάσεις αιολικής ισχύος συνδέονται στο σύστηµα 

ηλεκτρικής ενέργειας, τότε οι συµβατικές µονάδες παραγωγής εισάγουν σηµαντικούς 

περιορισµούς στη λειτουργία των Α/Γ, οι οποίοι σχετίζονται µε τα τεχνικά ελάχιστα 

των συµβατικών εγκαταστάσεων και τη δυναµική τους συµπεριφορά. Οι τεχνικοί 

περιορισµοί είναι ακόµα πιο σηµαντικοί στην περίπτωση σύνδεσης ενός Α/Π σε 

ασταθή δίκτυα, όπως είναι τα µη διασυνδεδεµένα νησιά ή τα αυτόνοµα συστήµατα. 
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Οι συµβατικές µονάδες παραγωγής δεν είναι αποδεκτό να αποφορτίζονται κάτω από 

ένα συγκεκριµένο ποσοστό της ονοµαστικής τους ισχύος, κυρίως λόγω 

αντιοικονοµικής λειτουργίας τους. Καθώς το σύστηµα υποχρεούται να ανταπεξέλθει 

σε περίπτωση µερικής ή ολικής απώλειας αιολικής ισχύος, οι συµβατικοί σταθµοί 

λειτουργούν σε στρεφόµενη εφεδρεία, δηλαδή η ισχύς εξόδου τους είναι µικρότερη 

από την ονοµαστική ισχύ. Η στρεφόµενη εφεδρεία καλύπτει στην πράξη την ολική 

απώλεια ισχύος και προστίθεται στην απαραίτητη εφεδρεία για την ασφαλή 

λειτουργία του συστήµατος. Το µεγάλο ποσοστό εφεδρείας µπορεί να οδηγήσει σε 

µειωµένα οφέλη από την χρήση της αιολικής ενέργειας, καθώς αυξάνεται το 

λειτουργικό κόστος των συµβατικών µονάδων και οι εκποµπές καυσαερίων. 

Τα τεχνικά ελάχιστα των συµβατικών σταθµών και οι δυναµικοί περιορισµοί 

διείσδυσης της αιολικής ισχύος, οι οποίοι εξασφαλίζουν την ευστάθεια του 

συστήµατος, προσδιορίζουν τον συνολικό περιορισµό διείσδυσης της αιολικής 

ισχύος. 

Το 2009 στην Ελλάδα η ζήτηση ανήλθε στο ποσό των 54 TWh και η αιχµή του 

φορτίου στα 10.5 GW. Το όριο διείσδυσης των ΑΠΕ ήταν στο 8%. [3] 

Η Ελλάδα έχει δεσµευτεί να επιτύχει το ποσοστό συµµετοχής των ΑΠΕ επί της 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο 18%, µέσα στην επόµενη δεκαετία, µε 

συµµετοχή στο 10% στον τοµέα των µεταφορών. [8] 

Πληθώρα προβληµάτων όσο αφορά την διαχείριση του δικτύου, αναµένεται να 

προκύψουν µε την περαιτέρω αύξηση της διείσδυσης της αιολικής παραγωγής. Νέες 

προκλήσεις εγείρονται στον τοµέα των Α/Γ, µε στόχο την αδιάλειπτη παροχή της 

ισχύος τους και την ικανότητα παραµονής τους στο δίκτυο σε περιπτώσεις 

διαταραχών και σφαλµάτων, την δυνατότητα ελέγχου της τάσης και συµµετοχή τους 

στη ρύθµιση της συχνότητας. 

1.3 Ρύθµιση φορτίου-συχνότητας 

Απαραίτητη προϋπόθεση της οµαλής λειτουργίας του συστήµατος ηλεκτρικής 

ενέργειας είναι η τήρηση σταθερών, κατά προσέγγιση, συχνότητας και τάσεως. Τα 

δυο παραπάνω µεγέθη διατηρούνται εντός των επιτρεπόµενων ορίων µέσω του 

ελέγχου της ενεργού και της άεργου ισχύος, αντίστοιχα. [9] 



 

  23 

Ο έλεγχος της συχνότητας επιτυγχάνεται µε την εξίσωση της παραγόµενης ισχύος 

προς την καταναλισκόµενη ισχύ. Ουσιαστικά, επειδή η πρόβλεψη της ζήτησης του 

φορτίου είναι δύσκολη, η ρύθµιση της συχνότητας συνίσταται στη συνεχή 

προσαρµογή της παραγωγής προς το φορτίο. Στη µόνιµη κατάσταση η τιµή της 

συχνότητας ταλαντώνεται γύρω από την ονοµαστική της τιµή, δηλαδή γύρω από την 

τιµή των 50 Hz. [10] 

Η τήρηση της συχνότητας σε τιµές πολύ κοντά στην ονοµαστική διασφαλίζει την 

σταθερότητα της ταχύτητας περιστροφής των σύγχρονων και ασύγχρονων µηχανών 

του δικτύου, ενώ µείωσή της µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντική άνοδο της τιµής των 

ρευµάτων µαγνήτισης των µηχανών επαγωγής και των µετασχηµατιστών. Επιπλέον η 

εκτεταµένη χρήση ηλεκτρικών ρολογιών και γενικότερα η χρήση της συχνότητας για 

λόγους µέτρησης χρόνου επιβάλλει µεγάλη ακρίβεια στην τήρηση της συχνότητας σε 

επιθυµητά επίπεδα. Άλλο πρόβληµα το οποίο σχετίζεται µε την λειτουργία σε τιµές 

συχνότητας κάτω της ονοµαστικής, είναι οι µεγάλες µηχανικές καταπονήσεις που 

προκαλούνται από τις δονήσεις των πτερυγίων των θερµικών µονάδων παραγωγής 

ενέργειας, στην υπολειτουργία των αντλιών τροφοδότησης στους λέβητες και των 

ανεµιστήρων που τροφοδοτούν µε αέρα, απαραίτητο για την ανάφλεξη. Όταν 

πρόκειται για πυρηνικό σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, προβλήµατα 

υπερθέρµανσης των αντιδραστήρων µπορεί να προκύψουν λόγω της χαµηλής ροής 

των ψυκτικών υγρών. Αυτά τα προβλήµατα µπορεί να οδηγήσουν ακόµα και σε 

αποκοπή των µονάδων παραγωγής. Επιπλέον, µείωση της συχνότητας κάτω της 

ονοµαστικής τιµής µπορεί να επηρεάσει την απόδοση των βοηθητικών συστηµάτων 

των µηχανών επαγωγής. [11] 

Μέχρι σήµερα ο έλεγχος της συχνότητας πραγµατοποιείται από τις συµβατικές 

µονάδες παραγωγής, οι οποίες µεταχειριζόµενες ρυθµιστές τάσεως και στροφών, 

συντηρούν την τάση και την συχνότητα σε επιθυµητά επίπεδα. 

Υπό κανονικές συνθήκες οι γεννήτριες περιστρέφονται µε τη σύγχρονη ταχύτητα και 

παράγουν, ως σύνολο, την ισχύ ζήτησης του φορτίου του συστήµατος συν τις 

απώλειες. Αν υποτεθεί µείωση του φορτίου, τότε για να διατηρηθεί η συχνότητα 

σταθερή, πρέπει να µειωθεί η παραγωγή. Κατά τα πρώτα δευτερόλεπτα εκδήλωσης 

της απώλειας φορτίου, στο σύστηµα εµφανίζεται περίσσεια ισχύος, η οποία 

ισοδυναµεί µε αύξηση της κινητικής ενέργειας των γεννητριών, δηλαδή µε αύξηση 

των στροφών και τελικά αύξηση της συχνότητας. Η διαφοροποίηση της τιµής της 
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συχνότητας από την ονοµαστική ενεργοποιεί τον ελεγκτή συχνότητας και µέσω της 

µείωσης του ρυθµού παροχής της πρωτεύουσας ενέργειας του συµβατικού σταθµού 

(µαζούτ, ντήζελ κ.ά.), τελικά επιτυγχάνεται η µείωση της ισχύος εξόδου. [12] 

Στην περίπτωση ξαφνικής απώλειας παραγωγής ή σύνδεσης µεγάλου φορτίου, 

εµφανίζεται έλλειµµα παραγόµενης ισχύος και κατ’ επέκταση µείωση της 

συχνότητας. Η συχνότητα θα µειωθεί µε ρυθµό που εξαρτάται από την ολική ροπή 

αδράνειας του συστήµατος, αποτελούµενη από το άθροισµα των γεννητριών και των 

στρεφόµενων φορτίων, συνδεδεµένων στο σύστηµα. Η τιµή της συχνότητας 

αποκαθίσταται µε την αύξηση της παραγόµενης ισχύος. 

Οι ανωτέρω υπηρεσίες ρύθµισης της συχνότητας που προσφέρουν οι συµβατικές 

µονάδες παραγωγής προσφέρουν χωρίζονται σε δυο µέρη, στην πρωτεύουσα ρύθµιση 

και στη δευτερεύουσα ρύθµιση συχνότητας. Η πρωτεύουσα ρύθµιση περιλαµβάνει τη 

σταθεροποίηση της τιµής της συχνότητας, ενώ η δευτερεύουσα ρύθµιση, την ολική 

αποκατάσταση και επαναφορά της συχνότητας στην ονοµαστική της τιµή. [13] 

 

Εικόνα 1.3.1: Πρωτεύουσα και δευτερεύουσα ρύθµιση συχνότητας 

 

Η επίλυση του προβλήµατος εξισώσεως της παραγωγής προς τη ζήτηση γίνεται µέσω 

συστήµατος που ανταποκρίνεται αυτόµατα στις µεταβολές συχνότητας. 

Συγκεκριµένα, κάθε επιλογή ρύθµισης των ρυθµιστών στροφής ενός συµβατικού 

σταθµού παραγωγής ορίζεται από την ευθύγραµµη χαρακτηριστική φορτίου-

συχνότητας της µονάδας παραγωγής. [9] 
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Εικόνα 1.3.2: Χαρακτηριστική φορτίου-συχνότητας µονάδας παραγωγής 

Η κλίση της ευθείας ονοµάζεται στατισµός της µονάδας παραγωγής και ισούται µε: 

01

01

PP

ff
R

−

−

=  

P

f
R

∆

∆
=⇒  (1) 

Η κλίση της συνάρτησης στατισµού είναι αρνητική και δηλώνει την αύξηση ή µείωση 

της παραγόµενης ισχύος κατά την µείωση ή αύξηση, αντίστοιχα, της συχνότητας του 

δικτύου.  

Σε ένα δίκτυο όπου έχει συνδεθεί ένα Α/Π, η στοχαστικότητα και η µεταβλητότητα 

της ταχύτητας του ανέµου, οδηγεί σε διακύµανση της ισχύος εξόδου. Αν υποτεθεί ότι 

η ζήτηση παραµένει σταθερή, οι µεταβολές στην παραγόµενη ισχύ προκαλούν 

διακυµάνσεις της τιµής της συχνότητας. Ο περιορισµός της διείσδυσης της αιολικής 

ισχύος µπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη αιολικής παραγωγής. Η αποσύνδεση των 

Α/Π σε περιπτώσεις διαταραχών, για µικρό ποσοστό διείσδυσης δεν προκαλεί 

σηµαντικά προβλήµατα.  

Όσο θα παρατηρείται αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των σταθµών ΑΠΕ 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εποµένως, της ηλεκτροπαραγωγής από 

αιολικούς σταθµούς, η αποσύνδεση των Α/Π µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη 

συνολική ευστάθεια του συστήµατος και σε κάποιες περιπτώσεις, µπορεί να 

οδηγήσει, ακόµα και σε ολική απώλεια ισχύος. Άρα χρήζει µείζονος σηµασίας η 
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προσφορά επικουρικών υπηρεσιών από την πλευρά των αιολικών σταθµών 

παραγωγής, ακολουθώντας το πρότυπο των συµβατικών µονάδων. 

Η συµµετοχή των Α/Γ στην ρύθµιση φορτίου-συχνότητας µπορεί να µειώσει το 

ποσοστό της στρεφόµενης εφεδρείας των συµβατικών σταθµών, οδηγώντας στην 

οικονοµικά αποδοτικότερη λειτουργία τους και στη µείωση ενδεχόµενης απόρριψης 

αιολικής παραγωγής. Τέλος, η απόκλιση της συχνότητας από την ονοµαστική τιµή 

της µπορεί να µειωθεί σε σηµαντικό ποσοστό. 

1.4 Οι Α/Γ στην αγορά ενέργειας 

Εφαρµόζοντας εναλλακτικά κριτήρια διαχωρισµού οι Α/Γ µπορούν να διακριθούν σε 

διάφορες κατηγορίες. 

• Ανάλογα µε την ταχύτητα περιστροφής τους οι Α/Γ διακρίνονται σε: 

i. Σταθερών στροφών (fixed speed): λειτουργώντας σε στενό εύρος 

ταχύτητας περιστροφής, λίγο πάνω από την σύγχρονη ταχύτητα 

ii.  Μεταβλητών στροφών (variable speed) λειτουργώντας µε 

αποδέσµευση της συχνότητας περιστροφής του δροµέα της Α/Γ από 

την κυκλική συχνότητα που επιβάλλει το δίκτυο, λόγω των 

ηλεκτρονικών µετατροπέων ισχύος. 

Μια Α/Γ σταθερών στροφών χαρακτηρίζεται από την απλότητα στην 

κατασκευή, γεγονός που οδηγεί σε χαµηλότερο κόστος. Από την άλλη 

πλευρά, οι τουρµπίνες σταθερών στροφών κατασκευάζονται έτσι ώστε να 

αντέχουν σε υψηλές µηχανικές καταπονήσεις, µιας και η γωνιακή ταχύτητα 

περιστροφής του δροµέα είναι σταθερή, εποµένως οι διακυµάνσεις της 

ταχύτητας του ανέµου, µεταφράζονται απευθείας σε διακυµάνσεις ροπής. Αν 

η Α/Γ έχει συνδεθεί σε ασθενές δίκτυο, οι µεταβολές στην ισχύ, µπορεί να 

οδηγήσουν σε διακυµάνσεις της τάσης του δικτύου (flicker). 

Οι Α/Γ µεταβλητών στροφών προσφέρουν µέγιστη αξιοποίηση της αιολικής 

ενέργειας, λόγω της µεταβολής της γωνιακής ταχύτητας  περιστροφής µε την 

ταχύτητα του ανέµου. Ο έλεγχος της ενεργού και της άεργου ισχύος είναι πιο 

εύκολος. Κατ’ επέκταση, σε γενικές γραµµές, δεν εµφανίζονται προβλήµατα 

flicker µε τις Α/Γ µεταβλητών στροφών και οι µηχανικές καταπονήσεις  στα 
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πτερύγια και στο σύστηµα µετάδοσης κίνησης εµφανίζονται µειωµένες. Οι 

τουρµπίνες µεταβλητών στροφών µειώνουν τον ακουστικό θόρυβο και 

επιτρέπουν την προσαρµογή της Α/Γ στις τοπικές ανεµολογικές συνθήκες. 

Ωστόσο, τα ηλεκτρονικά ισχύος παρουσιάζουν αναλόγως και της ισχύος που 

διαχειρίζονται ευαισθησία στις βυθίσεις τάσης του δικτύου εξαιτίας 

διαταραχών, σφαλµάτων, ζεύξης-απόζευξης και το κόστος τους είναι υψηλό. 

[14] 

• Ανάλογα µε τη φιλοσοφία ελέγχου περιορισµού υψηλών ροπών σε: 

i. Μεταβλητού βήµατος έλικας (Pitch controlled) µε έλεγχο της γωνίας 

πτερυγίου: εξασφαλίζοντας την διατήρηση της παραγόµενης ισχύος 

για λειτουργία πάνω από την ονοµαστική ταχύτητα του ανέµου, στην 

ονοµαστική ισχύ. Κάτω από την ονοµαστική ταχύτητα του ανέµου, η 

γωνία έλικας ρυθµίζεται σε µια ελάχιστη τιµή, συνήθως 0ο, ώστε να 

επιτυγχάνεται µέγιστη εκµετάλλευση της αεροδυναµικής ισχύος. 

ii.  Σταθερού βήµατος έλικας µε αεροδυναµικό έλεγχο (Stall controlled), 

της ροπής και της παραγόµενης ισχύος του δροµέα: οι Α/Γ αυτού του 

τύπου διαθέτουν πτερύγια σταθερής κλίσης, τα οποία σε υψηλές 

ταχύτητες ανέµου εµφανίζουν απώλεια αεροδυναµικής στήριξης, 

εξαλείφοντας την ανάγκη για σχετικό σύστηµα ελέγχου.[15] 

Όπως φαίνεται και από τις παρακάτω καµπύλες ισχύος, στις Α/Γ µεταβλητού 

βήµατος έλικας επιτυγχάνεται πλήρης σταθερότητα της παραγόµενης ισχύος 

για ταχύτητες ανέµου άνω της ονοµαστικής λειτουργίας, ενώ στις Α/Γ τύπου 

Stall controlled εµφανίζεται µείωση της παραγόµενης ισχύος για µεγάλες 

ταχύτητες ανέµου, καθώς η µη υπέρβαση της ισχύος επιτυγχάνεται µε 

αεροδυναµικό τρόπο. 
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Εικόνα 1.4.1: Τυπικές καµπύλες ισχύος για διάφορες περιοχές λειτουργίας Α/Γ τύπου Stall 

(διακεκοµµένη γραµµή) και Α/Γ τύπου Pitch-Controlled (συνεχής γραµµή) [14] 

Οι Α/Γ τύπου Stall control παρουσιάζουν απλότητα στην κατασκευή, 

µειωµένες ανάγκες συντήρησης και χαµηλότερο κόστος σε αντιδιαστολή µε 

τις Α/Γ µε έλεγχο βήµατος πτερυγίου. Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της 

λειτουργίας pitch control είναι ο έλεγχος της ισχύος και η καλύτερη απόδοση 

σε χαµηλές ταχύτητες ανέµου. [16] 
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• Ανάλογα µε την διαµόρφωση του ηλεκτρικού µέρους υπάρχουν διάφοροι 

τύποι, οι οποίοι παρουσιάζονται διεξοδικά στον κάτωθι πίνακα: 

 Τύπος Γεννήτριας 
Σταθερών 
Στροφών 

Μεταβλητών 
Στροφών 

Σύνδεση µε 
AC/DC/AC 

Κλωβού Απευθείας Σύνδεση Σύνδεση µε 
κυκλοµετατροπέα 

AC/AC 

Με έλεγχο 
ολίσθησης (Optislip) 

∆ιπλή τροφοδότηση 
µε AC/DC/AC 

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 

Με δακτυλίους  

∆ιπλή τροφοδότηση 
µε κυκλοµετατροπέα 

AC/DC/AC 

Με ηλεκτρική 
διέγερση 

Απευθείας Σύνδεση 
Σύνδεση µε 
AC/DC/AC 

Σύνδεση µε 
AC/DC/AC ΣΥΓΧΡΟΝΗ 

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Με µόνιµους 
µαγνήτες 

 Σύνδεση µε 
κυκλοµετατροπέα 

AC/AC 

Απευθείας σύνδεση σε δίκτυο DC ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 
ΣΥΝΕΧΟΥΣ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

 
Με αντιστροφέα DC/AC δίκτυο AC 

Πίνακας 1: Τυπικές διαµορφώσεις του ηλεκτρικού µέρους µιας Α/Γ 

Εξ αυτών οι συνηθέστεροι είναι: 

i. Α/Γ σταθερών στροφών ασύγχρονη γεννήτρια τύπου κλωβού, απευθείας 

συνδεδεµένη στο δίκτυο: χαρακτηρίζεται από το µικρό βάρος, την 

απλότητα στην κατασκευή, την αξιοπιστία και το µειωµένο κόστος 

λόγω έλλειψης µετατροπέα. Η σύνδεση συστοιχίας πυκνωτών για 

αντιστάθµιση της άεργου ισχύος κρίνεται απαραίτητη. 

ii.  Α/Γ µεταβλητών στροφών µε ασύγχρονη γεννήτρια διπλής 

τροφοδότησης: το σηµαντικότερο µειονέκτηµα της τοπολογίας αυτής 

είναι η ανάγκη τακτικής συντήρησης και η ύπαρξη κιβωτίου ταχυτήτων. 

Η Γεννήτρια Επαγωγής ∆ιπλής Τροφοδότησης (ΓΕ∆Τ) αποτελείται από 
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την γεννήτρια και έναν µετατροπέα back-to-back, από τον οποίο 

διέρχεται µόνο ένα ποσοστό της ισχύος, συνήθως το 1/3, γεγονός που 

µειώνει το κόστος. 

iii.  Μεταβλητών στροφών µε σύγχρονη πολυπολική γεννήτρια, χωρίς 

κιβώτιο ταχυτήτων: η γεννήτρια είναι ικανή να παράγει το πεδίο της, 

είτε µε ηλεκτρική διέγερση, είτε µε µόνιµους µαγνήτες, µε αποτέλεσµα 

από την πλευρά της γεννήτριας να χρειάζεται ένας απλός ανορθωτής 

διόδων. Μειονέκτηµα όµως της τοπολογίας αυτής είναι ότι η γεννήτρια 

είναι µεγάλη, βαριά και πολύπλοκη και από τον µετατροπέα διέρχεται 

το 100% της ισχύος. [14] 

 

Εικόνα 1.4.2: Οι επικρατέστεροι τύποι Α/Γ στην αγορά  ανάλογα µε τη διαµόρφωση του 

ηλεκτρικού τους µέρους 
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1.5 Αντικείµενο  και ∆οµή της ∆ιπλωµατικής 

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη κατάλληλης στρατηγικής ελέγχου για την 

συµµετοχή των Α/Γ µεταβλητών στροφών-µεταβλητού βήµατος έλικας µε ασύγχρονη 

γεννήτρια διπλής τροφοδότησης στην ρύθµιση φορτίου συχνότητας. 

Στην παρούσα µελέτη θεµελιώνεται µοντέλο Α/Γ µεταβλητών στροφών-µεταβλητού 

βήµατος, κατάλληλο για λειτουργία σε στρατηγική ποσοστιαίας αποφόρτισης από την 

µέγιστη διαθέσιµη ισχύ και απόδοσης του περιθωρίου ισχύος σε περίπτωση 

µεταβολής της συχνότητας, λόγω αύξησης του συνδεδεµένου φορτίου ή απώλειας 

παραγωγής. 

Ανάµεσα στις διάφορες στρατηγικές ελέγχου που έχουν υλοποιηθεί για την 

λειτουργία µιας DFIG ανεµογεννήτριας µε ποσοστιαίο περιθώριο ισχύος, στην 

παρούσα εργασία επιλέχθηκε στρατηγική αποφόρτισης µέσω επιτάχυνσης του δροµέα 

της Α/Γ (overspeeding). Για τον σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε έλεγχος µέσω χρήσης 

δισδιάστατου Look Up Table µε εισόδους το ζητούµενο ποσοστό αποφόρτισης, τη 

µετρούµενη ταχύτητα του δροµέα και έξοδο την τιµή αναφοράς της ηλεκτρικής 

ισχύος. 

Καθώς η ταχύτητα του δροµέα της ανεµογεννήτριας επιλέχθηκε να µην υπερβαίνει 

την ονοµαστική τιµή της, κρίθηκε αναγκαία, άνω των ορίων εξάντλησης της τεχνικής 

overspeeding, ο συνδυασµός του ελέγχου µέσω γωνιακής ταχύτητας περιστροφής του 

δροµέα και γωνίας βήµατος έλικας. Για αυτό τον λόγο, καταστρώθηκε δεύτερο Look 

Up Table, µε εισόδους την γωνία pitch και το ποσοστό αποφόρτισης, προς εξαγωγή 

των επιθυµητών τιµών αναφοράς της ηλεκτρικής ισχύος. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η προτεινόµενη λογική ελέγχου µπορεί να 

υλοποιηθεί χωρίς µέτρηση ή πρόβλεψη της ταχύτητας του ανέµου. 

1.5.1 Συνεισφορά και σχετικές εργασίες 

Για την έρευνα και την µελέτη της δυνατότητας της συµβολής των Α/Γ στην ρύθµιση 

συχνότητας έχει αναπτυχθεί εκτενής ερευνητική δραστηριότητα. Σε πολλές 

δηµοσιεύσεις γίνεται λόγος για την δυνατότητα λειτουργίας σε στρατηγική 

αποφόρτισης µε έλεγχο της γωνιακής ταχύτητας του δροµέα. Στην [17] περιγράφεται 

η δυνατότητα των ανεµογεννητριών µε µηχανή επαγωγής διπλής τροφοδότησης να 

προσφέρουν στρεφόµενη εφεδρεία. Η DFIG εξαναγκάζεται να λειτουργήσει στην 
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µέγιστη ταχύτητα δροµέα ενώ παράγει µικρή ισχύ. Αυτό επιτυγχάνεται θέτοντας την 

τιµή αναφοράς της ηλεκτρικής ροπής σε πολύ χαµηλά επίπεδα, ενδεχοµένως και 

µηδενική. Όποτε υπάρχει ανάγκη για την απόδοση του περιθωρίου ισχύος, η ισχύς 

εξόδου αυξάνεται, αυξάνοντας την τιµή αναφοράς της ηλεκτρικής ροπής. Μέσω της 

επιβράδυνσης, η κινητική ενέργεια του δροµέα µετατρέπεται σε ηλεκτρική ισχύ. Στην 

δηµοσίευση περιγράφεται η ύπαρξη της παραπάνω δυνατότητας χωρίς να υλοποιείται 

συγκεκριµένος ελεγκτής ή κάποιος τρόπος υπολογισµού της τιµής αναφοράς της 

ροπής, ανάλογα µε το ποσοστό αποφόρτισης. 

Στην [18] παρουσιάζεται ελεγκτής για την συµβολή των Α/Γ στην πρωτεύουσα 

ρύθµιση φορτίου-συχνότητας χρησιµοποιώντας την ταχύτητα του δροµέα. Η τεχνική 

του overspeeding επιτυγχάνεται µέσω κατάλληλης τιµής αναφοράς της ηλεκτρικής 

ισχύος. Η Α/Γ λειτουργεί σε προκαθορισµένη καµπύλη αποφόρτισης, ενώ όταν 

συµβεί κάποια διαταραχή στην τιµή της συχνότητας, η τιµή αναφοράς µεταβάλλεται 

κατάλληλα, µε σκοπό την απόδοση της περίσσειας ισχύος. Απαραίτητη προϋπόθεση 

της υλοποίησης του ελέγχου είναι η δυνατότητα ύπαρξης βραχυπρόθεσµης 

πρόβλεψης της ταχύτητας του ανέµου. 

Στην [19] προτείνεται µια βελτιστοποιηµένη στρατηγική ελέγχου της ενεργού και 

άεργου ισχύος σε ένα αιολικό πάρκο αποτελούµενο από Α/Γ µε γεννήτριες επαγωγής 

διπλής τροφοδότησης. Σε αυτή την πρόταση ελέγχου οι Α/Γ λειτουργούν σε 

προκαθορισµένη καµπύλη αποφόρτισης σε σχέση µε την καµπύλη µέγιστης 

απολαβής ισχύος ενώ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του διαχειριστή του 

συστήµατος. Σε αυτή την υλοποίηση είναι απαραίτητη, είτε η πρόβλεψη, είτε η 

δυνατότητα µέτρησης της ταχύτητας του ανέµου. 

Τέλος, στην [20] παρουσιάζονται διάφορες τεχνικές ελέγχου Α/Γ µε DFIG, µεταξύ 

των οποίων η τεχνική αποφόρτισης µέσω της γωνίας βήµατος έλικας, µέσω της 

επιτάχυνσης (overspeeding) και της επιβράδυνσης (underspeeding) του δροµέα και οι 

συγκρίσεις αυτών. Η τεχνική του overspeeding υλοποιείται για ταχύτητες ανέµου 

κάτω της ονοµαστικής τιµής ενώ η ταχύτητα του δροµέα επιτρέπεται να είναι 

µεγαλύτερη της ονοµαστικής τιµής έως και 50% για επίπεδο αποφόρτισης 10%, ενώ 

παρουσιάζονται και προσοµοιώσεις µε ποσοστό αποφόρτισης έως 15%. 

Στην παρούσα εργασία, για την υλοποίηση του προτεινόµενου ελέγχου, δεν υπάρχει η 

ανάγκη πρόβλεψης ή µέτρησης της ταχύτητας του ανέµου, µιας και η βραχυπρόθεσµη 

πρόβλεψη είναι πολύ δύσκολη, ενώ η δυνατότητα µέτρησης της ταχύτητας του 
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ανέµου εγείρει διάφορα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τα όργανα µέτρησής του, 

τη θέση τοποθέτησης αυτών και την ακρίβειά τους όσο αφορά την παραγόµενη 

αεροδυναµική ισχύ. 

Επιπλέον, στην παρούσα εργασία, στην περιοχή λειτουργίας όπου µέσω της 

επιτάχυνσης του δροµέα, η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής έχει ήδη εξισωθεί µε την 

ονοµαστική τιµή, αναπτύχθηκε συνδυασµός της τεχνικής του overspeeding µε την 

τεχνική αποφόρτισης µέσω του pitch control. Η αναπτυχθείσα στρατηγική ελέγχου 

δεν επιτρέπει την αύξηση της γωνιακής ταχύτητας περιστροφής του δροµέα, γεγονός 

το οποίο οδηγεί σε µικρότερες µηχανικές καταπονήσεις του µηχανικού µέρους της 

Α/Γ, ενώ τα ηλεκτρονικά ισχύος της Α/Γ δεν καλούνται να διαχειριστούν µεγαλύτερα 

ποσοστά ισχύος από τα προδιαστασιολογηµένα τους. Σε αντίθετη περίπτωση, αν η 

ταχύτητα του δροµέα δεν περιοριζόταν στην ονοµαστική τιµή, η ισχύς που θα 

χειρίζονταν οι ηλεκτρονικοί µετατροπείς θα αυξανόταν σε σηµαντικό ποσοστό, λόγω 

της αύξησης της ολίσθησης. 

1.5.2 Περιγραφή δοµής εργασίας 

Στο Κεφάλαιο 2, περιγράφονται οι επιµέρους διατάξεις που χρησιµοποιούνται σε µια 

ανεµογεννήτρια µε µηχανή επαγωγής διπλής τροφοδότησης και οι συνήθεις τεχνικές 

ελέγχου τους. 

Στην συνέχεια, στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται πλήρως ο τρόπος υπολογισµού των 

προαναφερθέντων Look Up Tables και η ακολουθούµενη στρατηγική ελέγχου σε 

όλες τις περιοχές λειτουργίας της Α/Γ. 

Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφεται πλήρως το πρόβληµα και οι παράµετροι των µοντέλων 

που χρησιµοποιήθηκαν για την διεξαγωγή των προσοµοιώσεων, 

συµπεριλαµβανοµένου των µοντέλων του συστήµατος και της ντηζελογεννήτριας. 

Τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων για τις αναφερόµενες ως άνω παραµέτρους 

παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 5. ∆ύο σενάρια προσοµοίωσης ακολουθήθηκαν στην 

εργασία: η µελέτη απόκρισης του προτεινόµενου µοντέλου για σταθερή ταχύτητα 

ανέµου και αύξηση του φορτίου και η µελέτη απόκρισης για αύξηση φορτίου µε 

ταυτόχρονη µείωση ανέµου. 

Στο Κεφάλαιο 6 εξηγείται βάσει αποτελεσµάτων η λειτουργία της Α/Γ για όλες τις 

ταχύτητες ανέµου και επισηµαίνονται παρατηρήσεις και σχόλια επί των 

προσοµοιώσεων. 
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Στο τελευταίο κεφάλαιο δίνονται τα γενικά συµπεράσµατα που εξάγονται από την 

µελέτη των προηγούµενων κεφαλαίων και αναλύονται θέµατα µε τα οποία δεν 

ασχολείται η παρούσα εργασία και τα οποία θα µπορούσαν να αποτελέσουν 

αντικείµενα µελλοντικής ερευνητικής µελέτης. 
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2 Περιγραφή των υποσυστηµάτων της Α/Γ 

2.1 Γενική παρουσίαση συστήµατος 

Η λειτουργία της ανεµογεννήτριας βασίζεται σε δυο συστήµατα µετατροπής 

ενέργειας, στο µηχανικό, το οποίο µετατρέπει την κινητική ενέργεια του ανέµου σε 

µηχανική ροπή στον δροµέα και στο ηλεκτρικό σύστηµα, το οποίο µετατρέπει τη 

µηχανική ροπή του δροµέα σε ηλεκτρική ισχύ. 

Το µοντέλο που αναπτύχθηκε στην παρούσα µελέτη περιλαµβάνει το αεροδυναµικό 

µέρος της Α/Γ µεταβλητών στροφών-µεταβλητού βήµατος έλικας, το µοντέλο του 

συστήµατος µετάδοσης της κίνησης, το ηλεκτρικό µοντέλο της γεννήτριας επαγωγής 

διπλής τροφοδότησης και τον ηλεκτρονικό µετατροπέα µε τον έλεγχό τους και το 

σύστηµα ελέγχου βήµατος έλικας. Η γενική δοµή του συστήµατος απεικονίζεται στο 

Σχήµα 2.1.1. 
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Εικόνα 2.1.1: Γενική δοµή συστήµατος ανεµογεννήτριας 

 

2.2 Αεροδυναµικό µέρος 

Η αεροδυναµική ισχύς της Α/Γ δίνεται από τη σχέση: 

 3),(
2

1
wPm UCAP ⋅⋅⋅⋅= βλρ  (2) 

όπου mP : η µηχανική ισχύς στον άξονα της Α/Γ (W) 

ρ :η πυκνότητα του αέρα ( kg/m3) 

A : ο κυκλικός δίσκος που διαγράφει η έλικα (m2) µε  

 2RA ⋅= π  (3) 

R : η ακτίνα του πτερυγίου (m) 

PC : ο αεροδυναµικός συντελεστής ισχύος 

λ : ο λόγος ταχύτητας ακροπτερυγίου 

β : η γωνία βήµατος έλικας (σε µοίρες) 

wU : η ταχύτητα του ανέµου (m/s). 
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Όπως φαίνεται και από την παραπάνω σχέση, η µηχανική ισχύς του δροµέα 

εξαρτάται από τον αεροδυναµικό συντελεστή και την ταχύτητα του ανέµου. 

Η πυκνότητα του αέρα συνδέεται µε την µάζα του κινούµενου αέρα mαπό τη σχέση 

 wUm ⋅Α⋅= ρ  (4) 

Ο αεροδυναµικός συντελεστής PC  εκφράζει το ποσοστό της ισχύος του ανέµου που 

µπορεί να µετατραπεί σε ωφέλιµη µηχανική ισχύ από τον ανεµοκινητήρα. Ο 

συντελεστής είναι συνάρτηση της γωνίας βήµατος έλικας και του λόγου ταχυτήτων: 

 
w

t

U

R⋅
=

ω
λ  (5) 

όπου tω : η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του δροµέα (rad/s). 

Τυπικές τιµές του αεροδυναµικού συντελεστή είναι 0.4 έως 0.5, ενώ η µέγιστη τιµή 

του PC  είναι γνωστή ως όριο Betz και ισούται µε 0.593. Το όριο αυτό υποδηλώνει 

ότι η εκµεταλλεύσιµη αεροδυναµική ισχύς παρουσιάζει ένα θεωρητικό ανώφλι. 

Πλήθος µαθηµατικών εκφράσεων έχουν διατυπωθεί για την προσέγγιση του PC  ανά 

πτερύγιο. Η γενική τους µορφή είναι: 

 Λ
−









−−−

Λ
=

1
c

5
x

4321

6

e
1

cccccCP ββ  (6) 

και συνηθέστερη έκφραση της ποσότητας 
Λ

1
 ως εκ του [21]: 

 
3β1

.0350

β08.0

11

+

−
+

=
Λ λ

 (7) 

Η αναλυτική έκφραση που χρησιµοποιήθηκε σε αυτή την εργασία για τον 

αεροδυναµικό συντελεστή ισχύος είναι: 

 i

i
PC λ

β
λ

1
12.5

e54.0
116

22.0
−









−−⋅=  (8) 

και 

 Λ=iλ  (9) 

Παρακάτω φαίνονται οι καµπύλες λ−PC  µε παράµετρο την γωνία β . 
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Εικόνα 2.2.1: Καµπύλες αεροδυναµικού συντελεστή ισχύος συναρτήσει του λόγου ακροπτερυγίου 

λ για διάφορες γωνίες βήµατος πτερυγίου β 

 

Η µέγιστη τιµή του αεροδυναµικού συντελεστή ισχύος maxPC  επιτυγχάνεται για 

o0=β  και optλλ =  και εξασφαλίζει µέγιστη απολαβή αεροδυναµικής ισχύος. 

Από την αεροδυναµική ισχύ και την ταχύτητα περιστροφής του δροµέα προκύπτει η 

µηχανική ροπή που ασκείται στην πλευρά χαµηλών στροφών του δροµέα της Α/Γ: 

 
t

m
m

P
T
ω

=  (10) 

Η κλασική στρατηγική ελέγχου που ακολουθείται για την Α/Γ µπορεί να χωριστεί σε 

δύο περιοχές λειτουργίας. 

Για ταχύτητες ανέµου κάτω της ονοµαστικής τιµής, η Α/Γ λειτουργεί υπό συνθήκες 

µεγιστοποίησης της αεροδυναµικής ισχύος. Σε αυτήν την περιοχή λειτουργίας η 

γωνία pitch λαµβάνει τη µικρότερη τιµή της και ο αεροδυναµικός συντελεστής ισχύος 

λαµβάνει τη µέγιστη τιµή maxPC . Η Α/Γ λειτουργεί υπό συνθήκες βέλτιστης 

λειτουργίας. 

Σε κάθε ταχύτητα ανέµου αντιστοιχεί ένα σηµείο λειτουργίας για το οποίο η 

αεροδυναµική ισχύς µεγιστοποιείται. Αυτό το σηµείο αντιστοιχεί στην ισχύ που 

παράγεται από την εξίσωση: 
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 3
max, )0,(

2

1
w

o
optPm UCAP ⋅⋅⋅⋅= λρ  (11) 

Για κάθε ταχύτητα ανέµου, προσδιορίζονται τα σηµεία λειτουργίας και από αυτά 

προκύπτει η καµπύλη µέγιστης απολαβής ισχύος (Maximum Power Point Tracking) 

MPPT. Τα σηµεία της καµπύλης MPPT είναι εκείνα για τα οποία το γινόµενο της 

ροπής επί των στροφών µεγιστοποιείται. 

Η αεροδυναµική ισχύς δίνεται κατά τα γνωστά από την σχέση (2), ενώ λύνοντας την 

(5) ως προς την ταχύτητα ανέµου έχουµε: 

 
λ

ω R
U t

w

⋅

=  (12) 

Αντικαθιστώντας την τελευταία στη (2): 

 3)(
2

1

λ

ω
ρ

R
CAP t

Pm

⋅

⋅⋅⋅⋅=  

 3
3

3

2

),(
t

P
m

CRA
P ω

λ

βλρ
⋅

⋅

⋅⋅⋅
=⇒  (13) 

Από τη (13) προκύπτουν οι καµπύλες tmP ω−  για τις τιµές ταχύτητας ανέµου κάτω 

της ονοµαστικής λειτουργίας. 
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Εικόνα 2.2.2: Καµπύλες P-ω της Α/Γ για διάφορες ταχύτητες ανέµου 

 

Τα σηµεία της καµπύλης µέγιστης απολαβής ισχύος MPPT είναι τα µέγιστα που 

παρουσιάζουν οι καµπύλες tmP ω−  σε κάθε ταχύτητα ανέµου και αντιστοιχούν σε 

συνθήκες βέλτιστης αεροδυναµικής λειτουργίας. 

 

Εικόνα 2.2.3: Καµπύλη MPPT 
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Για λειτουργία της Α/Γ άνω της ονοµαστικής ταχύτητας ανέµου ενεργοποιείται ο 

έλεγχος γωνιακής ταχύτητας δροµέα µέσω της γωνίας πτερυγίου, ώστε η Α/Γ να µην 

υπερβεί την τιµή της ονοµαστικής ισχύος, προς αποφυγή υπερταχύνσεων και 

υπερφορτίσεων για υψηλούς ανέµους. [15] 

 

2.2.1 Μοντελοποίηση αεροδυναµικού µέρους 

Με βάση τις εξισώσεις που περιγράφουν το αεροδυναµικό µέρος της Α/Γ 

κατασκευάστηκε στο περιβάλλον Matlab/Simulink το αντίστοιχο µοντέλο. 
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Εικόνα 2.2.4: Μοντέλο αεροδυναµικού µέρους Α/Γ 

2.3 Pitch Controller 

Η Α/Γ που µελετάται στην παρούσα εργασία διαθέτει ελεγκτή του βήµατος πτερυγίου 

(pitch controller). Τα πτερύγια της Α/Γ έχουν την δυνατότητα να περιστρέφονται 

γύρω από τον διαµήκη άξονά τους.  
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Εικόνα 2.3.1: Γεωµετρία πτερυγίου και γωνία pitch 

 

Σκοπός του pitch controller είναι η διατήρηση της αεροδυναµικής ισχύος και της 

ταχύτητας περιστροφής του δροµέα στις ονοµαστικές τιµές, για λειτουργία της Α/Γ 

άνω της ονοµαστικής ταχύτητας ανέµου. Συγκεκριµένα, για τιµές της ταχύτητας του 

ανέµου κάτω της ονοµαστικής, η αεροδυναµική ισχύς που µπορεί να εξαχθεί από τον 

άνεµο έχει µικρότερη τιµή από την ονοµαστική. Εποµένως, ο ελεγκτής της γωνίας 

πτερυγίου, είναι ανενεργός. Η γωνία πτερυγίου παίρνει την ελάχιστη τιµή της, 

συνήθως o0=β . Για µεγαλύτερες ταχύτητες ανέµου η γωνία β  αυξάνεται έτσι ώστε 

η αεροδυναµική ισχύς να παραµείνει ίση µε την ονοµαστική. 

Ο ελεγκτής της γωνίας πτερυγίου χρησιµοποιεί έναν αναλογικό-ολοκληρωτικό 

ελεγκτή (PI), ο οποίος λαµβάνει στην είσοδο τη διαφορά της πραγµατικής ταχύτητας 

περιστροφής του δροµέα της Α/Γ µε την ονοµαστική. Όταν το σήµα εισόδου του PI 

ελεγκτή είναι αρνητικό, δηλαδή όταν nomt ωω < , ο ελεγκτής ρυθµίζει την γωνία 

έλικας στην ελάχιστη τιµή της o0=β . Όταν το σήµα εισόδου είναι θετικό, δηλαδή 

όταν nomt ωω > , ο ελεγκτής βήµατος πτερυγίου ρυθµίζει την  γωνία β  έτσι ώστε η 

ταχύτητα περιστροφής του δροµέα της Α/Γ να γίνει ίση µε την ονοµαστική και ως εκ 

τούτου και η αεροδυναµική ισχύς. Η µέγιστη τιµή της γωνίας pitch είναι o90=β . 

[15] 
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Εικόνα 2.3.2: Υλοποίηση Pitch Controller 

 

2.4 Αεροελαστικό µοντέλο Α/Γ 

Το µηχανικό σύστηµα της Α/Γ περιλαµβάνει τα ακόλουθα κύρια στοιχεία: 

• την έλικα και την πλήµνη, στην οποία συνδέονται τα πτερύγια 

• τον πολλαπλασιαστή στροφών ή συνηθέστερα το κιβώτιο ταχυτήτων µε τους 

άξονες χαµηλών και υψηλών στροφών και τους συνδέσµους (ελαστικούς) 

• το σύστηµα του βήµατος πτερυγίων 

• τη γεννήτρια ως στρεφόµενο στοιχείο 

Τα βασικά στρεφόµενα µέρη του µηχανικού συστήµατος είναι η έλικα της Α/Γ, το 

κιβώτιο ταχυτήτων και η ηλεκτρική γεννήτρια. Ανάλογα µε τη διαµόρφωση και τις 

κατασκευαστικές παραµέτρους, µπορεί να υπάρχουν εναλλακτικές µορφές του 

µηχανικού ισοδύναµου, µεγαλύτερης η µικρότερης πολυπλοκότητας. Στην παρούσα 

εργασία έχει θεωρηθεί ένα απλό µηχανικό σύστηµα δύο µαζών, όπως στο σχήµα 

2.4.1. Σε αυτό το µηχανικό ισοδύναµο, το κιβώτιο ταχυτήτων και η γεννήτρια 

µπορούν να αντιµετωπιστούν ως µια αδράνεια, καθώς ο άξονας υψηλών στροφών 

µπορεί να θεωρηθεί πρακτικά άκαµπτος. 
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Εικόνα 2.4.1: Μοντέλο δύο στρεφόµενων µαζών 

Κάθε στρεφόµενη µάζα χαρακτηρίζεται από την αδράνειά της J  και από τον 

συντελεστή τριβών D , ο οποίος εκφράζει τις απώλειες ροπής κατά την περιστροφική 

κίνηση και ονοµάζεται εξωτερικός συντελεστής απόσβεσης. Κάθε σύνδεσµος 

παριστάνεται µέσω ενός στοιχείου ελαστικότητας µε σταθερά δυσκαµψίας C  και τον 

συντελεστή εσωτερικής απόσβεσης D . Οι εξισώσεις κίνησης των στρεφόµενων 

µαζών είναι: [15] 

 ttwgw
t

t DTT
dt

d
J ω

ω
⋅−−=⋅  (14) 

 ggwgg DTT
dt

gd
Jg ω

ω

⋅−+−=⋅  (15) 

 
dt

d
DCT wgwgwg

θ
θ ⋅+⋅=  (16) 

 gtdt

d
ωω

θ
−=  (17) 

όπου µε δείκτη t  συµβολίζονται τα µεγέθη της έλικας ή αλλιώς της τουρµπίνας, µε 

τον δείκτη g  τα µεγέθη της γεννήτριας και του πολλαπλασιαστή στροφών, που έχουν 

θεωρηθεί ως µια ενιαία µάζα και µε τον δείκτη wg , τα µεγέθη του συνδέσµου µεταξύ 

των πλευρών χαµηλών και υψηλών στροφών του δροµέα. 

2.4.1 Μοντελοποίηση συστήµατος δυο στρεφόµενων µαζών 

Για τη µοντελοποίηση των παραπάνω εξισώσεων, είναι απαραίτητη η µεταφορά τους 

από το χρονικό πλαίσιο στο επίπεδο της συχνότητας, µέσω µετασχηµατισµού 

Laplace. Θεωρώντας τις τριβές στην τουρµπίνα και στη γεννήτρια αµελητέες, 

 0== gt DD  (18) 
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οι µετασχηµατισµένες κατά Laplace εξισώσεις (14)-(17) είναι: 

 WGTTwgw
t

t TsJTT
dt

d
J Τ−=Ω⋅⋅⇒−=⋅

Τ

ω
 

 ⇒  
T

WGT
T Js

T

⋅

Τ−
=Ω  (19) 

 WGGGGwgg
g TsJTT

dt

d
Jg Τ+−=Ω⋅⋅⇒+−=⋅

ω
 

 ⇒  
G

GWG
G Js

T

⋅

−Τ
=Ω  (20) 

 










⋅+⋅=

−=⇒−= ∫

dt

d
DCT

dt
dt

d

wgwgwg

gtgt

θ
θ

ωωθωω
θ

)(
 

 )()(
1

GTWGGTWGWG D
s

CT Ω−Ω⋅+Ω−Ω⋅⋅=⇒  

 ⇒  )()
1

( GTWGWGWG DC
s

T Ω−Ω⋅+⋅=  (21) 

 

Το αντίστοιχο µοντέλο που αναπτύχθηκε φαίνεται στο Σχήµα 2.4.2. Η 

ηλεκτροµαγνητική ροπή της γεννήτριας δίνεται από την: 

 
g
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=  (22) 
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Εικόνα 2.4.2: Μοντέλο προσοµοίωσης συστήµατος δύο στρεφόµενων µαζών 

 

2.5 Γεννήτρια επαγωγής διπλής τροφοδότησης 

Το σύστηµα που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία αποτελείται από µια Α/Γ 

µεταβλητών στροφών, µεταβλητού βήµατος πτερυγίου, συνδεδεµένη µε Γεννήτρια 

Επαγωγής ∆ιπλής Τροφοδότησης (ΓΕ∆Τ). Ο στάτης της γεννήτριας είναι απευθείας 

συνδεδεµένος στο δίκτυο, ενώ το τύλιγµα του δροµέα συνδέεται µέσω δαχτυλιδιών 

µε τον ηλεκτρονικό µετατροπέα. Η διάταξη αυτή χρησιµοποιείται πολύ συχνά στην 

πράξη, καθώς τα ηλεκτρονικά ισχύος χειρίζονται µόνο ένα ποσοστό της ολικής 

ισχύος (περίπου 30%), µειώνοντας τις απώλειες στον µετατροπέα αλλά και το κόστος 

του. 
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Εικόνα 2.5.1: Α/Γ µεταβλητών στροφών συνδεδεµένη µε γεννήτρια επαγωγής διπλής 

τροφοδότησης 

 

Το µονοφασικό ισοδύναµο κύκλωµα µιας ΓΕ∆Τ παρουσιάζεται στο Σχήµα 2.5.2.  

 

Εικόνα 2.5.2: Μονοφασικό ισοδύναµο ΓΕ∆Τ 

 

όπου: sR  και rR  οι αντιστάσεις του στάτη και του δροµέα αντίστοιχα, 

lsL  και lrL οι αυτεπαγωγές σκεδάσεως του τυλίγµατος του στάτη και του 

δροµέα αντίστοιχα (stator leakage inductance, rotor leakage inductance) 

mL  και mR  η αυτεπαγωγή µαγνήτισης (magnetizing inductance) ή 

αλληλεπαγωγή των τυλιγµάτων στάτη-δροµέα και η αντίσταση του κλάδου 

µαγνήτισης και 

s η ολίσθηση. 

Η τάση του δικτύου sV  εφαρµόζεται στον στάτη της µηχανής.  
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Το µονοφασικό ισοδύναµο του στάτη παρίσταται από την ωµική αντίσταση sR  και 

την αυτεπαγωγή lsL . Η  sR  αντιπροσωπεύει  τις ωµικές απώλειες λόγω του 

φαινοµένου Joule στο τύλιγµα του στάτη, ενώ η lsL  την ροή σκέδασης του 

τυλίγµατος του στάτη, η οποία εµπλέκει µόνο το ίδιο το τύλιγµα και όχι τα άλλα 

τυλίγµατα της µηχανής. Αντίστοιχες είναι οι ερµηνείες για το ανά φάση ισοδύναµο 

κύκλωµα του δροµέα. 

Ο εγκάρσιος κλάδος αποτελείται από µια ωµική αντίσταση mR  και την 

αλληλεπαγωγή µαγνήτισης mL . Η mR  διαρρέεται από το ρεύµα απωλειών πυρήνα και 

αντιπροσωπεύει τις απώλειες θερµότητας του σιδηροµαγνητικού υλικού του πυρήνα 

λόγω του φαινοµένου µαγνητικής υστέρησης και των δινορρευµάτων. Η επαγωγή mL  

αντιπροσωπεύει το πεδίο εντός της µηχανής που εµπλέκει τα τυλίγµατα του στάτη και 

του δροµέα. 

Οι επαγωγές του στάτη και του δροµέα ορίζονται ως εξής: 

 mlss LLL +=  (23) 

 mlrr LLL +=  (24) 

Η παράσταση της ΓΕ∆Τ µε το ισοδύναµο κύκλωµα ανά φάση είναι κατάλληλη για τη 

µελέτη της γεννήτριας στη µόνιµη κατάσταση, αλλά για τη µελέτη δυναµικών 

φαινοµένων, πρέπει να δοθεί δυναµικό µοντέλο της ΓΕ∆Τ. 

Για την εξαγωγή των εξισώσεων της µηχανής επαγωγής διπλής τροφοδότησης 

θεωρείται ότι τα τυλίγµατα του στάτη είναι πανοµοιότυπα, έχουν ηµιτονοειδή 

κατανοµή κατά µήκος του διακένου, είναι τοποθετηµένα σε απόσταση 120ο το ένα 

από το άλλο, έχουν sN  αριθµό αµπερελιγµάτων και έχουν αντίσταση sR . Οι ίδιες 

προϋποθέσεις ισχύουν και για τα τυλίγµατα του δροµέα µε rN  αριθµό 

αµπερελιγµάτων και αντίσταση rR . Το διάκενο θεωρείται οµοιόµορφο. [22] 

Οι εξισώσεις τάσης της γεννήτριας σε µητρική µορφή είναι: 

 

 [ ] [ ] [ ] [ ]sabcsabcssabc pIRV ,,, λ⋅−⋅−=  (25) 

 [ ] [ ] [ ] [ ]rabcrabcrrabc pIRV ,,, λ⋅−⋅−=  (26) 
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Οι µήτρες [ ]sR  και [ ]rR  είναι διαγώνιες, ενώ ο παράγοντας p  συµβολίζει το 

διαφορικό  
dt

d
. 

Για ένα γραµµικό µαγνητικό σύστηµα, οι εξισώσεις των πεπλεγµένων ροών 

γράφονται: 
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Οι επαγωγές των τυλιγµάτων δίνονται σε µητρική µορφή: 
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Εικόνα 2.5.3: Συµµετρική διπολική µηχανή επαγωγής wye-connected 

Θεωρώντας ότι rs NN = , οι εξισώσεις δεν χρειάζονται αναγωγή στα τυλίγµατα του 

στάτη ή του δροµέα. 

Οι εξισώσεις τάσης που περιγράφουν τη λειτουργία των ασύγχρονων τριφασικών 

µηχανών, είναι διαφορικές εξισώσεις µε χρονοµεταβλητούς συντελεστές που 

εξαρτώνται από την γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του δροµέα. Η αναλυτική 

επίλυση των διαφορικών εξισώσεων είναι δύσκολη και για αυτόν τον σκοπό, 

συνήθως επιχειρείται η απλοποίηση της επίλυσής τους µέσω αλγεβρικών 

µετασχηµατισµών, οι οποίοι µετατρέπουν τις εξισώσεις σε συνήθεις διαφορικές, µε 

χρονικά αµετάβλητους συντελεστές. 
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Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε ο µετασχηµατισµός Park, ο οποίος αναγάγει 

όλες τις µεταβλητές της µηχανής σε ένα πλαίσιο αναφοράς που περιστρέφεται µε την 

ταχύτητα του δροµέα. Μέσω του µετασχηµατισµού γίνεται µετάβαση από το abc 

πλαίσιο στο 0dq , απλοποιώντας τις εξισώσεις της τριφασικής ασύγχρονης µηχανής 

και τον έλεγχο. 

 abcsssqd fKf =0  (31) 

 

Εικόνα 2.5.4: Αλλαγή µεταβλητών µέσω του µετασχηµατισµού Park 

Ο πίνακας µετασχηµατισµού Park για τις εξισώσεις του στάτη είναι: 
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όπου  )0()(
0

θωθ ∫ +=

t
dtt  (33) 

 ω : η γωνιακή ταχύτητα του πλαισίου αναφοράς. 

Ο πίνακας µετασχηµατισµού Park για τις εξισώσεις του δροµέα είναι: 
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όπου  rθθβ −=  (35) 

 )0()(
0 r

t

rr dtt θωθ ∫ +=  (36) 

 rω : η γωνιακή ταχύτητα του δροµέα. 

Οι µετασχηµατισµένες εξισώσεις κατά Park είναι: 
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 [ ] [ ]   [ ] [ ] [ ] [ ]sabcssabcsssabcs pKIRKVK ,,, λ⋅−⋅⋅−=⋅  (37) 

 [ ]   [ ] [ ] [ ] [ ]sabcssabcsssdq pKIRKV ,,,0 λ⋅−⋅⋅−=⇒  (38) 

Όµως: 

 [ ] [ ] [ ]sdqssabc IKI ,0
1

, ⋅=

−  (39) 

Εποµένως: 

[ ]   [ ]   [ ] [ ]   [ ]( )sdqsssdqssssdq KpKIKRKV ,0
1

,0
1

,0 λ⋅⋅−⋅⋅−=⇒
−−  

[ ]   [ ]   [ ] [ ]   [ ] [ ]   [ ]sdqsssdqsssdqssssdq pKKKpKIKRKV ,0
1

,0
1

,0
1

,0 λλ ⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅−=⇒
−−−  

Τα επιµέρους στοιχεία της παραπάνω εξίσωσης είναι: 

•   [ ]   [ ]ssss RKRK =⋅⋅

−1
 (40) 

• [ ]  














 −

⋅=⋅
−

000

001

010
1
ωss KpK  (41) 

• [ ]   IKK ss =⋅

−1
 (42) 

Τελικά οι εξισώσεις τάσης στο επίπεδο 0dq  είναι σε µητρική µορφή: 

 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]sdqsdqsdqssdq pIRV ,0,0,0,0

000

001

010

λλω −⋅















 −

⋅−⋅−=  (43) 

και αναλυτικά: 

 sdsqsdssd pIRV ,,,, λλω −⋅+⋅−=  (44) 

 sqsdsqssq pIRV ,,,, λλω −⋅+⋅−=  (45) 

 ssss pIRV ,0,0,0 λ−⋅−=  (46) 

Για τις εξισώσεις των πεπλεγµένων ροών έχουµε: 

 ( )rdsdmsdssd IILIL ,,,, +⋅+⋅=λ  (47) 

 ( )rqsqmsqssq IILIL ,,,, +⋅+⋅=λ  (48) 

 sss IL ,0,0 ⋅=λ  (49) 
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Αντίστοιχα, χρησιµοποιώντας τον πίνακα µετασχηµατισµού των εξισώσεων του 

δροµέα, έχουµε: 

 ( ) rdrqrrdrrd pIRV ,,,, λλωω −⋅−+⋅−=  (50) 

 ( ) rqrdrrqrrq pIRV ,,,, λλωω −⋅−−⋅−=  (51) 

 rrrr pIRV ,0,0,0 λ−⋅−=  (52) 

Και οι εξισώσεις των πεπλεγµένων ροών: 

 ( )rdsdmrdrrd IILIL ,,,, +⋅+⋅=λ  (53) 

 ( )rqsqmrqrrq IILIL ,,,, +⋅+⋅=λ  (54) 

 rrr IL ,0,0 ⋅=λ  (55) 

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις µέσω µιγαδικής αναπαράστασης για άξονα πραγµατικών 

αριθµών d  και άξονα φανταστικών q  προκύπτουν οι βασικές εξισώσεις τάσεως και 

πεπλεγµένων ροών για τον στάτη και τον δροµέα: 

 sssss pjIRV λλω −⋅⋅−⋅−=  (56) 

 ( ) rrrrrr pjIRV λλωω −⋅−⋅−⋅−=  (57) 

 ( )rsmsss IILIL +⋅+⋅=λ  (58) 

 ( )srmrrr IILIL +⋅+⋅=λ  (59) 

2.5.1 Per unit σύστηµα 

Συχνά οι µεταβλητές των µηχανών επαγωγής δίνονται σε ανά µονάδα τιµές ή σε τιµές 

επί τοις εκατόν µιας βασικής τιµής. Σε αυτή την περίπτωση οι εξισώσεις τάσης της 

µηχανής µπορεί να γραφτούν στη µορφή: 
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( )

rq
b

rd
b

r
rqrrq

p
IRV ,,,, ψ

ω
ψ

ω

ωω
−⋅

−

+⋅−=  (64) 

 r
b

rrr

p
IRV ,0,0,0 ψ

ω
−⋅−=  (65) 

όπου bω :  η τιµή βάσης της ηλεκτρικής γωνιακής ταχύτητας 

 fb ⋅⋅= πω 2  (66) 

Οι εξισώσεις των πεπλεγµένων ροών γράφονται (flux linkages per second) : 

 ( )rdsdmsdssd III ,,,, +⋅Χ+⋅Χ=ψ  (67) 

 ( )rqsqmsqssq III ,,,, +⋅Χ+⋅Χ=ψ  (68) 

 sss I ,0,0 ⋅Χ=ψ  (69) 

 ( )rdsdmrdrrd III ,,,, +⋅Χ+⋅Χ=ψ  (70) 

 ( )rqsqmrqrrq III ,,,, +⋅Χ+⋅Χ=ψ  (71) 

 rrr I ,0,0 ⋅Χ=ψ  (72) 

Η ηλεκτροµαγνητική ροπή που αναπτύσσει η γεννήτρια είναι: 

 )(
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3
qrdrdrqr
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= ψψ

ω
 (73) 

 )(
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3
dsqsqsdse

P
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= ψψ  (74) 

Η ηλεκτροµαγνητική ροπή είναι θετική για λειτουργία κινητήρα και αρνητική για 

λειτουργία γεννήτριας. 

Η ολική ενεργός και άεργος ισχύς που παρέχεται από την ΓΕ∆Τ (στο ανά µονάδα 

σύστηµα) είναι: 

 rqrqrdrdsqsqsdsd IVIVIVIVP ,,,,,,,, ⋅+⋅+⋅+⋅=  (75) 

 rqrdrdrqsqsdsdsq IVIVIVIVQ ,,,,,,,, ⋅−⋅+⋅−⋅=  (76) 

Οι ενεργός και άεργος ισχύς που περιγράφονται παραπάνω δεν αντιπροσωπεύουν 

απαραίτητα τις ποσότητες ανταλλαγής ισχύος µε το δίκτυο, καθώς αυτό ορίζεται από 

την εκάστοτε στρατηγική ελέγχου, η οποία εφαρµόζεται µέσω των ηλεκτρονικών 

µετατροπέων ισχύος. [23] 
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2.5.2 Μοντελοποίηση DFIG γεννήτριας 

Για την εξαγωγή των εξισώσεων που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία 

έχουµε: 

 rR VV ⋅= γ  (77) 

 
γ

r
R

I
I =  (78) 

 rR ψγψ ⋅=  (79) 

 rR RR ⋅=
2

γ  (80) 

 lrlss LLX ⋅+⋅=
2

γγ  (81) 

 mm LX ⋅= γ  (82) 

όπου: 

 
m

mls

L

LL +
=γ  (83) 

Οι βασικές σχέσεις που χρησιµοποιήθηκαν για την µοντελοποίηση της γεννήτριας 

επαγωγής διπλής τροφοδότησης, στο πεδίο της συχνότητας, έπειτα από την 

προαναφερθείσα αναγωγή, αγνοώντας τους όρους µηδενικής ακολουθίας και τα 

φαινόµενα της µαγνητικής υστέρησης [24], προκύπτουν από τις (56)-(59) και είναι: 
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 )( rsms IIX +⋅=ψ  (86) 

 rrsr IX ⋅+=ψψ  (87) 



 

  56 

 

Εικόνα 2.5.5: Μοντελοποίηση γεννήτριας επαγωγής διπλής τροφοδότησης 

2.6 Μετατροπέας back-to-back 

Η ασύγχρονη γεννήτρια διπλής τροφοδότησης συνδέεται από την πλευρά του δροµέα 

στο δίκτυο µέσω ηλεκτρονικού µετατροπέα ισχύος, ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός 

στην βιβλιογραφία, ως µετατροπέας back-to-back.  
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Εικόνα 2.6.1: ΓΕ∆Τ µε µετατροπέα back-to-back 

 

Ο µετατροπέας back-to-back παρέχει την αµφίπλευρη δυνατότητα ροής ισχύος και  

αποτελείται από δυο υποσυστήµατα, τον µετατροπέα στην πλευρά της γεννήτριας 

(machine-side converter) και τον µετατροπέα στην πλευρά του δικτύου (grid-side 

converter), τα οποία είναι συνδεδεµένα µέσω της dc πλευράς τους. Ο µετατροπέας 

από την πλευρά της γεννήτριας λειτουργεί ως ανορθωτής και ο µετατροπέας από την 

πλευρά του δικτύου σαν αντιστροφέας. Ανάµεσα στους δύο µετατροπείς  

τοποθετείται πυκνωτής, ο οποίος λειτουργεί ως αποθήκη ενέργειας και εξοµαλύνει 

την τάση της συνεχούς σύνδεσης. 

Η ροή ισχύος ως προς το δίκτυο ελέγχεται από τον αντιστροφέα (grid-side) µε τέτοιο 

τρόπο ώστε η τάση του πυκνωτή να διατηρείται σταθερή, ενώ µε τον ανορθωτή 

(machine-side) γίνεται δυνατός ο έλεγχος της ροπής ή της ταχύτητας της γεννήτριας, 

καθώς και ο έλεγχος της ενεργού και άεργου ισχύος.  

O στάτης τροφοδοτεί µε ενέργεια το δίκτυο, ενώ η ροή ισχύος στον δροµέα, ο οποίος 

είναι συνδεδεµένος µε το δίκτυο µέσω των µετατροπέων, είναι αµφίδροµη. 

Συγκεκριµένα όταν η µηχανή λειτουργεί υπερσύγχρονα, sωω > , όπου sω  η 

σύγχρονη ταχύτητα, η ισχύς ρέει από τον δροµέα, µέσω του µετατροπέα, στο δίκτυο. 

Για sωω < , δηλαδή για υποσύγχρονη λειτουργία, η ισχύς ρέει στην αντίθετη 

κατεύθυνση. 
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2.6.1 Έλεγχος µετατροπέα 

Ένα από τα πιο σηµαντικά πλεονεκτήµατα της διαµόρφωσης του ηλεκτρικού µέρους 

της Α/Γ µε DFIG και µετατροπέα back-to-back είναι η δυνατότητα εύκολου ελέγχου 

της ενεργού και της άεργου ισχύος. Ο έλεγχος της γεννήτριας επαγωγής διπλής 

τροφοδότησης βασίζεται στην τεχνική διανυσµατικού ελέγχου και επιτρέπει την 

απόζευξη ελέγχου της ενεργού και της άεργου ισχύος. 

Οι αρχές του διανυσµατικού ελέγχου πηγάζουν από τον τρόπο λειτουργίας των 

µηχανών συνεχούς ρεύµατος. Σε µια ηλεκτρική µηχανή συνεχούς ρεύµατος οι άξονες 

του πεδίου του στάτη και του δροµέα είναι κάθετοι µεταξύ τους, γεγονός που 

επιτρέπει τον αποζευγµένο έλεγχο. 

Η µηχανή επαγωγής εκφράζεται από ένα µαθηµατικό ισοδύναµο µεγαλύτερης 

πολυπλοκότητας από την µηχανή DC ρεύµατος, µε αποτέλεσµα οι συµβατικές 

τεχνικές διανυσµατικού ελέγχου, να µην είναι άµεσα εφαρµόσιµες. Με την 

αξιοποίηση του µετασχηµατισµού Park ωστόσο, επιτυγχάνεται η απλοποίηση του 

µοντέλου των εξισώσεων της µηχανής επαγωγής. Στόχος του διανυσµατικού ελέγχου 

είναι η διατήρηση της γωνίας των 090  µεταξύ των πεδίων του στάτη και του δροµέα, 

ώστε η ροή διακένου να διατηρείται σταθερή κατά µέτρο και ο έλεγχος να γίνεται 

εφικτός. 

Οι τεχνικές διανυσµατικού ελέγχου βασίζονται στην έννοια του ελέγχου qd −  σε 

διάφορα πλαίσια αναφοράς. Στην παρούσα εργασία το πλαίσιο αναφοράς είναι 

προσανατολισµένο κατά την θέση του διανύσµατος ροής του στάτη. Αν ο άξονας d  

του στρεφόµενου πλαισίου αναφοράς ευθυγραµµιστεί κάθε χρονική στιγµή µε το 

διάνυσµα της µαγνητικής ροής του στάτη, το οποίο στρέφεται µε την σύγχρονη 

ταχύτητα, η συνιστώσα q  της µαγνητικής ροής του στάτη µηδενίζεται, απλοποιώντας 

σηµαντικά τις εξισώσεις. 

Το διάνυσµα µαγνητικής ροής του στάτη µετασχηµατισµένο κατά Park δίνεται από 

την (86). Υπό την µορφή διανύσµατος η ροή στον στάτη περιγράφεται από την 

σχέση: 

 φ
ψψψψ

j
sqsdss ej ⋅=⋅+=  (88) 
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Αλλάζοντας το στρεφόµενο πλαίσιο αναφοράς προς την κατεύθυνση της µαγνητικής 

ροής του στάτη, η q  συνιστώσα της ροής του στάτη µηδενίζεται, όπως φαίνεται και 

στο Σχήµα 2.6.2: 

 

Εικόνα 2.6.2: Στροφή πλαισίου για την υλοποίηση διανυσµατικού ελέγχου 

Στο νέο πλαίσιο αναφοράς: 

 
00' j

ss e⋅=ψψ  (89) 

 






=

=
⇒

0'

'

,

,

sq

ssd

ψ

ψψ

 (90) 

Τα τονούµενα µεγέθη αναφέρονται στο στραµµένο πλαίσιο αναφοράς. Από την 

εξίσωση (86) και την εξίσωση (90): 

 ''' ,,, sdrdmsdm IXIX ψ=⋅+⋅  (91) 

 0'' ,, =⋅+⋅ rqmsqm IXIX  (92) 

Από την (91): 

 ''' ,,, sdmsdrdm IXIX ⋅−=⋅ ψ  (93) 

 '
'

' ,
,

, sd
m

sd
rd I

X
I −=

ψ
 (94) 

Από την (92): 
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 '' ,, rqsq II −=  (95) 

2.6.1.1 Έλεγχος Ενεργού Ισχύος 

Η ηλεκτροµαγνητική ροπή της DFIG γεννήτριας δίνεται από την (74). Στο νέο 

πλαίσιο αναφοράς το οποίο είναι ευθυγραµµισµένο κατά την θέση του διανύσµατος 

ροής του στάτη, η έκφραση της ηλεκτροµαγνητικής ροπής απλοποιείται ως εξής: 

 ''
22

3
qsdse

P
T Ι⋅








⋅








= ψ  (96) 

Από την (95) όµως η q  συνιστώσα του ρεύµατος του στάτη είναι ανάλογη µε την q  

συνιστώσα του ρεύµατος του δροµέα. Συνεπώς: 

 'qreT Ι−∝  (97) 

όπου θεωρείται ότι η µαγνητική ροή του στάτη 'dsψ  είναι περίπου σταθερή. Από την 

τελευταία σχέση, µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι η ηλεκτροµαγνητική ροπή 

και συνεπώς η ενεργός ισχύς P  µπορεί να ελεγχθεί µέσω της συνιστώσας q  του 

ρεύµατος του δροµέα. 

Ο έλεγχος της ενεργού ισχύος χρησιµοποιεί έναν PI ελεγκτή. Το σηµείο αναφοράς 

του ρεύµατος προκύπτει από το αντίστοιχο σηµείο αναφοράς της ενεργού ισχύος, το 

οποίο προκύπτει από την τιµή αναφοράς της ηλεκτρικής ισχύος και την πραγµατική 

τιµή της, βάση της ταχύτητας του δροµέα. Τα κέρδη του PI ελεγκτή καθορίζονται ως 

εκ του [25]. 

 

Εικόνα 2.6.3: Έλεγχος ενεργού ισχύος P 
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2.6.1.2 Έλεγχος Άεργου Ισχύος 

Επιλέγοντας στρεφόµενο πλαίσιο αναφοράς προς την ροή του στάτη, οι εξισώσεις 

τάσεως που αναφέρονται στον στάτη αγνοώντας τα µεταβατικά φαινόµενα 

γράφονται: 

 ''' ,,, sqsdssd IRV ψω ⋅+⋅−=  (98) 

 ''' ,,, sdsqssq IRV ψω ⋅−⋅−=  (99) 

Όµως 0', =sqψ , εποµένως: 

 '' ,, sdssd IRV ⋅−=  (100) 

 ''' ,,, sdsqssq IRV ψω ⋅−⋅−=  (101) 

Υποθέτοντας ότι ο µετατροπέας από την πλευρά του δικτύου διαχειρίζεται µόνο 

ενεργό ισχύ, αποδίδοντας στο δίκτυο µηδενική άεργο,  συνεπάγεται ότι η άεργος 

ισχύς της Α/Γ ισούται µε την ισχύ που διαχειρίζεται ο στάτης: 

 '''' ,,,, sqsdsdsqs IVIVQQ ⋅−⋅==  (102) 

Οι εξισώσεις θεωρώντας αµελητέες τις πτώσεις τάσης οι (100), (101) 

διαµορφώνονται ως εξής: 

 0', =sdV  (103) 

 '' ,, sdsqV ψω ⋅−=  (104) 

Οι τελευταίες σχέσεις και η (94) στην (102) οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η άεργος 

ισχύς της Α/Γ µπορεί να ελεγχθεί µέσω της συνιστώσας d  του ρεύµατος του δροµέα: 

 ',rds IQ −∝  (105) 

Αντίστοιχα µε τον ελεγκτή της ενεργού ισχύος, η αρχή λειτουργίας του ελεγκτή της 

Q  παρουσιάζεται στο Σχήµα 2.6.4: 
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Εικόνα 2.6.4: Έλεγχος άεργου ισχύος Q 

Τα κέρδη του PI ελεγκτή καθορίζονται ως εκ του [25]. 
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3 Στρατηγική ελέγχου της Α/Γ για τη 

συµµετοχή στην πρωτεύουσα ρύθµιση της 

συχνότητας 

Η συµµετοχή των ανεµογεννητριών στην πρωτεύουσα ρύθµιση φορτίου συχνότητας 

έχει γνωρίσει ως σήµερα, ελάχιστη εφαρµογή. Οι πιο συνηθισµένες τεχνικές που 

έχουν προταθεί για την συµµετοχή τους στον έλεγχο της συχνότητας είναι η 

συνεισφορά των Α/Γ στην αδρανειακή απόκριση του δικτύου [26], [27], [28]  και η 

λειτουργία τους σε ποσοστιαία αποφόρτιση. 

Στην παρούσα εργασία έχει υλοποιηθεί έλεγχος της Α/Γ για λειτουργία της σε 

ποσοστό ισχύος µικρότερης της διαθέσιµης. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει περιθώριο 

ισχύος, ίσο µε την ποσοστιαία αποφόρτιση, για εκµετάλλευση και συνεισφορά στην 

ρύθµιση συχνότητας. 

Ο προτεινόµενος έλεγχος για την αποφόρτιση της Α/Γ συνδυάζει δύο µεθόδους, την 

αποφόρτιση µέσω επιτάχυνσης του δροµέα (overspeeding) και την αποφόρτιση µέσω 

της γωνίας βήµατος πτερυγίου (pitch control). 
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3.1 Στρατηγική αποφόρτισης της Α/Γ µε την τεχνική του 

overspeeding 

Η µέγιστη διαθέσιµη ισχύς για ταχύτητα ανέµου wU , είναι η αποµαστευµένη 

αεροδυναµική ισχύς κατά βέλτιστο τρόπο. Αυτό προϋποθέτει λειτουργία της Α/Γ 

µεταβλητών στροφών υπό µέγιστο αεροδυναµικό συντελεστή ισχύος, ο οποίος 

αντιστοιχεί στην ελάχιστη δυνατή γωνία πτερυγίου και στο βέλτιστο λόγο ταχύτητας 

ακροπτερυγίου, όπως έχει αναφερθεί σε προγενέστερες ενότητες. 

Η αξιοποίηση των Α/Γ για την ρύθµιση της συχνότητας προϋποθέτει τη διατήρηση 

ποσοστού ισχύος για εφεδρεία και την απόδοσή του, στις περιπτώσεις αύξησης της 

ζήτησης ή απώλειας παραγωγής. Ποσοστιαία αποφόρτιση της Α/Γ είναι η λειτουργία 

της σε ποσοστό µικρότερο της παρεχόµενης από τον άνεµο µηχανικής ισχύος. 

Συγκεκριµένα, για ταχύτητα ανέµου wU , η µέγιστη διαθέσιµη ισχύς του ανέµου 

αντιστοιχεί στη λειτουργία της υπό εξέταση Α/Γ υπό µέγιστο συντελεστή 

αεροδυναµικής ισχύος 43821,0max =pC  και  βέλτιστο λόγο ακροπτερυγίου 

32498,6=optλ . Η διαθέσιµη ισχύς είναι: 

 3
max, )0,(

2

1
w

o
optPavailable UCAP ⋅⋅⋅⋅= λρ  (106) 

Για ποσοστό αποφόρτισης x , η αποδιδόµενη µηχανική ισχύς της Α/Γ είναι: 

 3
max, )0,(

2

1
)1( w

o
optPdel UCAxP ⋅⋅⋅⋅⋅−= λρ  (107) 

 ])1[(
2

1
max,

3
Pwdel CxUAP ⋅−⋅⋅⋅⋅=⇒ ρ  

 delPwdel CUAP
−

⋅⋅⋅⋅=⇒
3

2

1
ρ  (108) 

όπου delP : η µηχανική ισχύς της Α/Γ λειτουργούσα υπό στρατηγική ποσοστιαίας 

αποφόρτισης 

delPC
−

: η τιµή του συντελεστή αεροδυναµικής ισχύος για την έξοδο της 

ζητούµενης µηχανικής ισχύος delP  

 max,)1( PdelP CxC ⋅−=
−

 (109) 
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Κατά συνέπεια, στόχος της αναπτυχθείσας στρατηγικής ελέγχου στην παρούσα 

εργασία είναι η λειτουργία της Α/Γ υπό αεροδυναµικό συντελεστή ισχύος delPC
−

. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο αεροδυναµικός συντελεστής εξαρτάται από δύο 

παραµέτρους, την γωνία βήµατος έλικας και την γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του 

δροµέα, (8). Ως εκ τούτου, οι ενδεικνυόµενες µέθοδοι αποφόρτισης της Α/Γ είναι η 

αποφόρτιση µέσω της γωνίας pitch β  ή µέσω της γωνιακής ταχύτητας tω  του 

δροµέα. 

Αν η γωνία pitch οριστεί ίση µε την ελάχιστη τιµή της, όπως και στην κλασική 

λειτουργία της Α/Γ που έχει ως στόχο την βέλτιστη εκµετάλλευση της αεροδυναµικής 

ισχύος, η ταχύτητα του δροµέα tω  µπορεί να µεταβάλλει την τιµή του PC  κατά το 

επιθυµητό. Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται η καµπύλη του PC  για o0=β . Στην 

κλασική στρατηγική λειτουργίας η Α/Γ έχει την µέγιστη δυνατή απόδοση, µε 

43821,0max =pC  και 32498,6=optλ  (σηµείο Α). Για λειτουργία αποφόρτισης µε 

µηδενική γωνία βήµατος έλικας, η τιµή delPC
−

 αποτελεί λύση για δύο σηµεία 

λειτουργίας, το B ( 1λ , delPC
−

) και το σηµείο C ( 2λ , delPC
−

) τα οποία αντιστοιχούν σε 

διαφορετικές ταχύτητες του δροµέα, µε 21 ωω < . 

Η περιοχή λειτουργίας αριστερά του βέλτιστου αιολικού δυναµικού, αντιστοιχεί σε 

µικρότερες ταχύτητες του δροµέα (underspeeding), ενώ η περιοχή δεξιά του 

µεγίστου, σε µεγαλύτερες (overspeeding). 
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Εικόνα 3.1.1: Καµπύλη αεροδυναµικού συντελεστή ισχύος Cp για µηδενική γωνία βήµατος 

έλικας και µέθοδος αποφόρτισης µέσω της ταχύτητας του δροµέα (rotational speed) 

 

Στην εργασία έχει υλοποιηθεί έλεγχος µε την τεχνική του overspeeding. 

Εναλλακτικά, αντί του σηµείου C, µπορεί να χρησιµοποιηθεί το σηµείο λειτουργίας 

B, όµως υπό συγκεκριµένες συνθήκες ανέµου και αποφόρτισης, η τεχνική του 

underspeeding µπορεί να οδηγήσει σε το σύστηµα σε αστάθεια. Συγκρίνοντας τις δυο 

τεχνικές, αξίζει να σηµειωθεί ότι για κάποια συγκεκριµένη παραγόµενη ισχύ, η 

µηχανική ροπή είναι µικρότερη για έλεγχο µε µεγαλύτερες ταχύτητες του δροµέα, 

παρά µε την τεχνική του underspeeding, καθώς η ροπή ορίζεται ως το πηλίκο της 

ισχύος διά την ταχύτητα του δροµέα. Εποµένως, η overspeeding τεχνική υπερτερεί 

επειδή δεν οδηγεί σε υπερφορτίσεις ή υπερταχύνσεις, ειδικά σε µεγάλες τιµές ισχύος. 

[20], [29], [30] 

Τα συµπεράσµατα ως προς την ευστάθεια απεικονίζονται στο Σχήµα 3.1.2.. 
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Εικόνα 3.1.2: Σχέση ιδιοτιµών ως συνάρτηση του περιθωρίου ισχύος “Delta P” για τρεις 

στρατηγικές αποφόρτισης [20] 

Για ποσοστό αποφόρτισης x  η επίλυση της εξίσωσης (109) ως προς delλ , κρατώντας 

τις λύσεις για τις οποίες optdel λλ > , οδηγεί στην εύρεση του λόγου ταχύτητας 

ακροπτερυγίου σε λειτουργία αποφόρτισης. Τα αποτελέσµατα για ποσοστιαία 

αποφόρτιση έως 20% απεικονίζονται στον Πίνακα 2. 

Ο τρόπος αποφόρτισης που προτείνεται σε αυτήν την µελέτη είναι η λειτουργία της 

Α/Γ υπό σταθερό λόγο ταχύτητας ακροπτερυγίου delλ , ανάλογα µε το ποσοστό 

αποφόρτισης. 

 delλ =σταθερό 

 
w

t

U

R⋅
⇒

ω

=σταθερό 

 
w

t

U

ω

⇒ =σταθερό (110) 
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Ανάλογα µε την ταχύτητα του ανέµου wU , η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του 

δροµέα προσαρµόζεται έτσι ώστε ο λόγος 
w

t

U

ω

 να µείνει σταθερός. 

Ποσοστό αποφόρτισης x (%) Λόγος Ακροπτερυγίου λdel 
0 6,32498 
1 6,79498 
2 6,99498 
3 7,15498 
4 7,28498 
5 7,40498 
6 7,51498 
7 7,61498 
8 7,71498 
9 7,80498 
10 7,89498 
11 7,97498 
12 8,05498 
13 8,13498 
14 8,21498 
15 8,28498 
16 8,36498 
17 8,43498 
18 8,50498 
19 8,57498 
20 8,63498 

Πίνακας 2: Τιµές λόγου ταχύτητας ακροπτερυγίου για τεχνική ελέγχου overspeed και διάφορα 

ποσοστά αποφόρτισης 

Η ισχύς αποφόρτισης σε α.µ. τιµές δίνεται από την σχέση: 
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Με αντικατάσταση της (12) στην (112): 

 )1()(
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puP

nomwdel
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del −⋅














⋅

⋅
=⇒

λ

ω
 (113) 

Με βάση την τελευταία σχέση, µπορεί να προκύψει η τιµή αναφοράς της ηλεκτρικής 

ισχύος, µέσω ενός πίνακα τιµών δύο εισόδων LUT1, της ταχύτητας του δροµέα και 

του ποσοστού αποφόρτισης: 

 refedel PP ,=  (114) 

Η τιµή εξόδου του πίνακα τιµών (Look-Up Table) ταυτίζεται µε την τιµή αναφοράς 

του ελεγκτή ενεργού ισχύος της DFIG, που υλοποιείται µέσω των ηλεκτρονικών 

µετατροπέων ισχύος. Η τιµή αναφοράς της ηλεκτρικής ισχύος είναι µικρότερη από 

την τιµή που θα είχε για την λειτουργία µέγιστης αεροδυναµικής απολαβής (σηµεία 

της καµπύλης MPPT). Η µικρότερη τιµή αναφοράς της ηλεκτρικής ισχύος σε σχέση 

µε την µηχανική οδηγεί στην επιτάχυνση του δροµέα της Α/Γ και την ισορροπία της 

ταχύτητας του δροµέα στην τιµή overspeeding. 

 

Εικόνα 3.1.3: Πίνακας τιµών LUT1 µε τεχνική overspeeding 

 

Για κάθε τιµή του ποσοστού αποφόρτισης, µέσω του LUT1, προκύπτουν διάφορες 

επιθυµητές καµπύλες λειτουργίας της Α/Γ, αντίστοιχες της καµπύλης MPPT. Στο 

Σχήµα 3.1.4 παρουσιάζονται οι καµπύλες tP ω−  για µηδενική αποφόρτιση της Α/Γ 

και για ποσοστιαίες αποφορτίσεις επί της διαθέσιµης αεροδυναµικής ισχύος της τάξης 

του 5%, 10%, 15% και 20%. 
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Εικόνα 3.1.4: Καµπύλες αποφόρτισης της Α/Γ για διάφορα ποσοστά 5%, 10%, 15%, 20% και 

σύγκριση µε την καµπύλη λειτουργίας MPPT 

 

Όµως, όπως επιλέχθηκε η ταχύτητα του δροµέα της Α/Γ δεν επιτρέπεται να υπερβεί 

την ονοµαστική της τιµή. Η µέγιστη επιτρεπόµενη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής 

του δροµέα της εν λόγω Α/Γ που θα µελετηθεί είναι: 

 sradnomt /9541,2, =ω  (115) 

Για δεδοµένο επίπεδο αποφόρτισης µε delλ =σταθερό, o περιορισµός της ταχύτητας 

του δροµέα στην ονοµαστική τιµή, οδηγεί στην εξάντληση της στρατηγικής ελέγχου 

µε overspeeding του δροµέα για ταχύτητα ανέµου µικρότερη από την ονοµαστική. Η 

τιµή της µέγιστης ταχύτητας για την οποία ο έλεγχος είναι δυνατός διαφέρει ανάλογα 

µε το επίπεδο αποφόρτισης και δίνεται από την λύση της εξίσωσης: 

 

 
del

nomt
w

R
U

λ

ω ⋅

=

,
max,  (116) 

Από την τελευταία σχέση και δεδοµένου ότι η ονοµαστική ταχύτητα ανέµου για την 

υπό µελέτη Α/Γ είναι smU nomw /01158581,14, =  προκύπτει ο πίνακας που 

ακολουθεί: 
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Ποσοστό Αποφόρτισης  x (%) Όριο Ταχύτητας Ανέµου για Overspeeding 
Uwmax (m/s) 

1 13,04242 
2 12,66951 
3 12,3862 
4 12,16517 
5 11,96803 
6 11,79285 
7 11,63798 
8 11,48713 
9 11,35467 
10 11,22523 
11 11,11263 
12 11,00226 
13 10,89406 
14 10,78798 
15 10,69683 
16 10,59453 
17 10,5066 
18 10,42013 
19 10,33507 
20 10,26325 

Πίνακας 3: Όρια ταχύτητας ανέµου για τον ελεγκτή στρατηγικής overspeeding 

 

Για µεγαλύτερες τιµές από τις ταχύτητες ανέµου του Πίνακα 3, ενεργοποιείται ο 

έλεγχος γωνίας βήµατος έλικας για τον περιορισµό της ταχύτητας του δροµέα στην 

ονοµαστική τιµή. 

3.2 Στρατηγική αποφόρτισης της Α/Γ µέσω του pitch control 

Προκειµένου να εξασφαλιστεί το ίδιο ποσοστιαίο περιθώριο ισχύος στο εύρος 

ταχυτήτων όπου η µέθοδος overspeeding εξαντλείται, κρίθηκε απαραίτητη η 

δηµιουργία ενός δεύτερου Look Up Table, ο οποίος θα συσχετίζει την γωνία pitch µε 

την κατάλληλη τιµή αναφοράς της ηλεκτρικής ισχύος. 
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Εικόνα 3.2.1: Όρια εξάντλησης τεχνικής overspeeding για x ποσοστό αποφόρτισης 

 

Η επιθυµητή ισχύς απόδοσης της Α/Γ λειτουργούσα σε στρατηγική αποφόρτισης 

είναι εκφρασµένη σε α.µ. τιµή από την εξίσωση (103). Για µεγαλύτερες τιµές 

ταχύτητας ανέµου από τις max,wU , ενεργοποιείται ο ελεγκτής της γωνίας βήµατος 

έλικας και η ταχύτητα του δροµέα διατηρείται σταθερή και ίση µε την ονοµαστική 

της τιµή. 

Η αεροδυναµική ισχύς για αυτή την περιοχή λειτουργίας είναι ίση µε: 
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Λόγω όµως του pitch controller η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του δροµέα είναι 

ίση µε την ονοµαστική τιµή της. 

Εποµένως, η ισχύς µε αντικατάσταση των παρακάτω σχέσεων είναι: 

 
λ

ω R
U nomt

w

⋅
= ,  (118) 

 
opt

nomt
nomw

R
U

λ

ω ⋅

=

,
,  (119) 



 

  73 

 
max,

3

,

,

),(
)(

P

P

opt

nomt

nomt

m C

C
R

R

puP
βλ

λ

ω
λ

ω

⋅





















⋅

⋅

=  

 
max,

3
),(

)(
P

Popt
m C

C
puP

βλ

λ

λ
⋅








=  (120) 

Για την κατάστρωση του πίνακα τιµών αρκεί να βρεθεί η λύση της εξίσωσης: 

 mdel PpuP =)(  (121) 
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Με αντικατάσταση της (118): 
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Η τελευταία εξίσωση απλοποιώντας τις µεταβλητές, είναι: 
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Η εξίσωση (123) πρέπει να λυθεί ως προς την γωνία βήµατος πτερυγίου β . Η 

ιδιαιτερότητα της επίλυσης έγκειται στο γεγονός ότι ο λόγος ταχύτητας 

ακροπτερυγίου λ  δεν έχει σταθερή τιµή, αλλά µεταβάλλεται. Ωστόσο, η ταχύτητα 

του δροµέα είναι σταθερή, εποµένως: 

 nomtt ,ωω = =σταθερό 

 
R

U w⋅
⇒
λ

=σταθερό 

 wU⋅⇒ λ =σταθερό (124) 

Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζονται οι καµπύλες λ−PC  για ο

β 0=  και 

ο

β 2= . Για επίπεδο αποφόρτισης x , η εξίσωση (123) έχει δυο λύσεις, τα σηµεία 

τοµής Α και Β του σχήµατος, τα οποία αντιστοιχούν σε διαφορετικού λόγου 

ταχύτητας 1λ  και 2λ , αντίστοιχα. Επειδή 21 λλ < , για λειτουργία µε σταθερή 
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ταχύτητα δροµέα, τα σηµεία Α και Β αντιστοιχούν σε διαφορετικές ταχύτητες 

ανέµου, 21 ww UU >  και σε διαφορετικές τιµές ισχύος, 21 PP > .  

 

Εικόνα 3.2.2: Εύρεση σηµείων λειτουργίας χρησιµοποιώντας την γωνία βήµατος έλικας 

Αποδεκτή λύση για την κατάστρωση του πίνακα τιµών LUT2 είναι εκείνη η λύση η 

οποία ικανοποιεί την εξίσωση (122) και αντιστοιχεί σε ταχύτητα ανέµου, µέσα στο 

επιτρεπτό εύρος τιµών nomwww UUU ,max, ≤≤ . 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι καµπύλες λ−PC  µε παράµετρο την γωνία β  δεν 

επικαλύπτουν η µία την άλλη αλλά παρουσιάζουν σηµεία τοµής, όπως φαίνεται στο 

Σχήµα 3.2.2. Αυτό σηµαίνει πως η επίλυση της εξίσωσης (122) δεν έχει µια µοναδική 

λύση, αφού η ίδια τιµή PC  αντιστοιχεί σε δύο σηµεία ),( 1βλ  και ),( 2βλ . 

Άλλο αξιοσηµείωτο συµπέρασµα είναι ότι η µεταβολή της γωνίας βήµατος έλικας 

β , µπορεί να µεταβάλλει µε µη οµαλό τρόπο τον αεροδυναµικό συντελεστή ισχύος 

PC . Μικρές µεταβολές για µικρές αρχικές τιµές της γωνίας pitch, µεταβάλλουν κατά 

πολύ τον συντελεστή PC . Οι µεταβολές αυτές δεν είναι δυνατόν να προσεγγιστούν 

µε γραµµικό τρόπο. Εποµένως, η εύρεση της ακριβούς λύσης της εξίσωσης (122) 

είναι δύσκολη, ειδικά για τα µικρότερα επίπεδα αποφόρτισης. 

Αντιµετωπίζοντας τις παραπάνω δυσκολίες, δηµιουργήθηκε ένας αλγόριθµος για την 

εύρεση προσεγγιστικών λύσεων και την συµπλήρωση του δεύτερου πίνακα τιµών 
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LUT2. Το δισδιάστατο Look-Up Table έχει εισόδους το ποσοστό αποφόρτισης x  και 

την γωνία β  και έξοδο την ηλεκτρική ισχύ αναφοράς refedel PpuP ,)( = . 

 

Εικόνα 3.2.3: Πίνακας τιµών LUT2 

 

Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζονται οι καµπύλες P−β  για διάφορα επίπεδα 

αποφόρτισης. Οι καµπύλες αποφόρτισης είναι προσεγγιστικές, όπως φαίνεται και στο 

σχήµα, ενώ παρουσιάζουν µεγαλύτερη ακρίβεια για υψηλότερα επίπεδα 

αποφόρτισης. 
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Εικόνα 3.2.4: Καµπύλες αποφόρτισης β-P 
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Στο παρακάτω σχήµα το σηµείο C είναι το µέγιστο όριο λειτουργίας του πρώτου 

LUT. Για το σηµείο C, εποµένως, ισχύουν τα παρακάτω: 

 max,ww UU =  

 delλλ =  

 οβ 0=  

 nomtt ,ωω =  

 

Εικόνα 3.2.5: Οριακά σηµεία λειτουργίας δεύτερης περιοχής ελέγχου Α/Γ 

Στο σηµείο D ισχύει: 

 nomww UU ,=  

 optλλ =  

 maxββ =  

 nomtt ,ωω =  

Για ποσοστό αποφόρτισης x , υπάρχει µια µέγιστη γωνία maxβ , η οποία αντιστοιχεί 

στην ονοµαστική λειτουργία της Α/Γ και επιφέρει αποφόρτιση (%)x  επί της 

διαθέσιµης αεροδυναµικής ισχύος, η οποία από την nomwU ,  και πάνω, ισούται µε: 
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 xPdel −=1   (125) 

Οι τιµές των maxβ  φαίνονται, ανάλογα µε το ποσοστό αποφόρτισης x , στον Πίνακα 

4, για την υπό µελέτη Α/Γ: 

Ποσοστό Αποφόρτισης x (%) Γωνία Βήµατος Έλικας βmax(
o) 

1,00% 0,30 
2,00% 0,50 
3,00% 0,70 
4,00% 0,90 
5,00% 1,00 
6,00% 1,20 
7,00% 1,30 
8,00% 1,50 
9,00% 1,60 
10,00% 1,90 
11,00% 2,10 
12,00% 2,40 
13,00% 2,70 
14,00% 3,10 
15,00% 3,40 
16,00% 3,80 
17,00% 4,10 
18,00% 4,40 
19,00% 4,80 
20,00% 5,10 

Πίνακας 4: Τιµές γωνίας βήµατος έλικας και ονοµαστική ταχύτητα ανέµου για διάφορα επίπεδα 

αποφόρτισης 

Πάνω από την ονοµαστική ταχύτητα ανέµου, µέσω του LUT2, αν η είσοδος β  είναι 

µεγαλύτερη από την τιµή της γωνίας pitch maxβ , η ηλεκτρική ισχύς αναφοράς 

ορίζεται: 

 xP refe −=1,   (126) 

 

3.3 Περιοχές λειτουργίας της Α/Γ 

Σύµφωνα µε την στρατηγική ελέγχου που υλοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, η 

λειτουργία της Α/Γ µπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τρεις περιοχές: 

I. nomww UU ,<  και nomtt ,ωω <  
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II.  nomww UU ,<  και nomtt ,ωω =  

III.  nomww UU ,>  

Στην περιοχή λειτουργίας (I) η αποφόρτιση της Α/Γ πραγµατοποιείται µε την τεχνική 

επιτάχυνσης του δροµέα, σε σχέση µε την κλασική λειτουργία της Α/Γ της καµπύλης 

MPPT. Ο έλεγχος πραγµατοποιείται µέσω του πίνακα τιµών LUT1 των ηλεκτρονικών 

ισχύος, ο οποίος συσχετίζει την γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του δροµέα µε την 

παραγόµενη µηχανική ισχύ. 

 

Εικόνα 3.3.1: Περιοχές λειτουργίας Α/Γ λειτουργούσα υπό στρατηγική ποσοστιαίας αποφόρτισης 

 

Στην περιοχή (II) η ταχύτητα του δροµέα είναι ίση µε την ονοµαστική και 

ενεργοποιείται ο ελεγκτής βήµατος έλικας. Η τιµή της γωνίας β  ενεργοποιεί τον 

δεύτερο πίνακα τιµών LUT2, ο οποίος συσχετίζει την γωνία βήµατος β  µε τις τιµές 

αναφοράς της ηλεκτρικής ισχύος. 

Στην περιοχή (III), η ταχύτητα του ανέµου υπερβαίνει την ονοµαστική τιµή της και 

µέσω του πίνακα LUT2, δίνεται η κατάλληλη αναφορά στα ηλεκτρονικά ισχύος, από 

τις οριακές τιµές αυτού. 

Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζεται η συνολική εικόνα του ελέγχου. 
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Εικόνα 3.3.2: Συνολική εικόνα ελέγχου
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3.4 Ευστάθεια µεθόδου 

Σύµφωνα µε την προτεινόµενη στρατηγική ελέγχου, η µετάβαση στο νέο σηµείο 

λειτουργίας, πρέπει να εξασφαλίζει την ευστάθεια του συστήµατος. Στην περίπτωση 

της επιτάχυνσης του δροµέα, πρέπει η µηχανική ροπή να είναι επαρκής, ώστε να 

καταστείλει την επίδραση της επιταχύνουσας ηλεκτρικής αντιρροπής, µε σκοπό το 

σύστηµα να ισορροπήσει στην νέα µόνιµη κατάσταση. 

Στην αντίθετη περίπτωση, όταν ο δροµέας επιβραδύνεται, η ηλεκτρική αντιρροπή 

πρέπει να είναι αρκετή, ώστε η επιβραδύνουσα µηχανική ροπή να µην επιφέρει την 

αστάθεια. 

 

Εικόνα 3.4.1: Ευστάθεια προτεινόµενης µεθόδου 

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.4.1, το προτεινόµενο σηµείο ισορροπίας είναι το Α. Αν ο 

δροµέας επιταχυνθεί (σηµείο Β) λόγω της µείωσης της ηλεκτρικής ισχύος, η 

ηλεκτρική ισχύς επαρκεί για αντισταθµίσει την επιταχύνουσα µηχανική ροπή. Αν ο 

δροµέας επιβραδυνθεί (σηµείο C) µέσω της αύξησης της ηλεκτρικής ισχύος, η 

µηχανική ροπή επαρκεί για να αντισταθµίσει την επιβραδύνουσα ηλεκτρική 

αντιρροπή. 
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4 Θεµελίωση του προβλήµατος 

4.1 Γενική παρουσίαση του προβλήµατος 

Οι Α/Γ συνδέονται συχνά σε µικρά συστήµατα ηλεκτρικής ενέργειας, σε παράλληλη 

λειτουργία µε ντηζελογεννήτριες (Diesel Generator, DG), όπως συνήθως γίνεται στην 

περίπτωση των αυτόνοµων νησιωτικών συστηµάτων. Για τις ανάγκες τις παρούσας 

µελέτης χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο µεταβολών ισχύος-ροπής ενός ζυγού (single 

bus system). Το σύστηµα µπορεί να αναπαρασταθεί ως µια στρεφόµενη µηχανή, 

αγνοώντας την τοπολογία του δικτύου και θεωρώντας την παραγωγή ως µία 

ισοδύναµη γεννήτρια ροπή. Με την ίδια λογική, το ολικό φορτίο παρουσιάζεται 

συγκεντρωµένο και αναπαριστώµενο ως µία αντιρροπή. 

Για την µελέτη συµµετοχής της αιολικής παραγωγής στην ρύθµιση φορτίου 

συχνότητας θεωρήθηκε ένα δίκτυο αποτελούµενο από µια Α/Γ συνδεδεµένης 

παράλληλα µε µια ισοδύναµη ντηζελογεννήτρια, οι οποίες τροφοδοτούν ένα φορτίο. 

 

Εικόνα 4.1.1: Μοντέλο µεταβολών ισχύος-ροπής ενός ζυγού 
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4.2 Μοντέλο της ντηζελογεννήτριας 

Η ντηζελογεννήτρια είναι µια θερµική µηχανή εσωτερικής καύσεως, η οποία για την 

παραγωγή έργου χρησιµοποιεί τον αέρα και κατά κάποιον τρόπο το ίδιο το καύσιµο, 

δηλαδή τα καυσαέρια. Η ντηζελογεννήτρια είναι µια εµβολοφόρος ή παλινδροµική 

µηχανή, της οποίας η έναυση στον κύλινδρο πραγµατοποιείται αυτόµατα, λόγω 

µεγάλης θέρµανσης του καυσίµου. 

Η λειτουργία των µηχανών αυτών στηρίζεται στην παραγωγή µηχανικού έργου από 

την χηµική ενέργεια που εκλύεται λόγω της καύσης του καυσίµου. Η θερµότητα που 

εκλύεται οδηγεί σε άνοδο της θερµοκρασίας των αερίων προϊόντων και σε αύξηση 

της πίεσης. Τα υπερσυµπιεσµένα αέρια σπρώχνουν προς όλες τις κατευθύνσεις και 

προς την επιφάνεια του εµβόλου, οδηγώντας έτσι στην κίνησή του. Με αυτόν τον 

τρόπο η θερµότητα µετατρέπεται σε κινητική ενέργεια. 

 

 

Εικόνα 4.2.1: Βασικά δοµικά στοιχεία µηχανής diesel 

 

∆ηµοφιλής διάταξη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι η σύνδεση της 

ντηζελογεννήτριας ως κινητήρια µηχανή µιας σύγχρονης γεννήτριας. 
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Για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης, έχει θεωρηθεί µια ντηζελογεννήτρια, η οποία 

περιγράφεται από την συνάρτηση µεταφοράς: 

22

22

510

510

sTsT

sTsT
e

DD

DDsTD

⋅+⋅⋅+

⋅+⋅⋅−

≈
−   (127) 

όπου DT : η χρονική σταθερά της µηχανής Diesel. [31] 

Η παραπάνω θεώρηση είναι επαρκής για τις ανάγκες της µελέτης της εργασίας. 

Η ντηζελογεννήτρια συµβάλλει επίσης στην ρύθµιση της συχνότητας µέσω της 

συνάρτησης στατισµού, όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.2.2. 

 

Εικόνα 4.2.2: Μπλοκ διάγραµµα ντηζελογεννήτριας 

 

4.3 Χαρακτηριστικά και παράµετροι συντελεστών του 

προβλήµατος 

Για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης θεωρήθηκαν δύο σενάρια προσοµοίωσης: 

A. Σενάριο 1ο – Απόκριση του µοντέλου στην περίπτωση αύξησης της ζήτησης 

Ζητήθηκε αύξηση φορτίου της τάξης του 10% για δύο επίπεδα αποφόρτισης, 

5% και 20%. Σκοπός ήταν η ανάλυση της λειτουργίας σε όλες τις περιοχές 

ελέγχου της Α/Γ και για αυτό τον λόγο χρησιµοποιήθηκαν οι ταχύτητες 

ανέµου: 

 Περιοχή I - smU w /10=  

Περιοχή IΙ - smU w /13=  

Περιοχή IΙΙ - smU w /15=  

Οι παραπάνω ταχύτητες του ανέµου αντιστοιχούν και για τα δύο επίπεδα 

αποφόρτισης στις προαναφερθείσες περιοχές λειτουργίας. 
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B. Σενάριο 2ο – Απόκριση µοντέλου στην περίπτωση ταυτόχρονης µείωσης 

ανέµου και αύξησης φορτίου 

Εδώ θεωρήθηκε µεταβολή του ανέµου από smU w /115,12 −= και µεταβολή 

του φορτίου της τάξης του 5%, για δύο επίπεδα αποφόρτισης 5% και 20%. 

4.3.1 Παρατηρήσεις-Σχόλια 

• Προσοµοιώσεις για την επίδραση των µεταβολών της ταχύτητας του ανέµου στην 

συµπεριφορά του συστήµατος δεν κρίθηκαν σκόπιµες, καθώς το δεύτερο σενάριο 

προσοµοιώσεων καλύπτει την περίπτωση αυτή. 

• Στην εργασία αυτή δεν παρουσιάζονται αποτελέσµατα σε περιπτώσεις 

υπερσυχνότητας. 

• Οι προσοµοιώσεις παρουσιάζουν την πρωτεύουσα ρύθµιση συχνότητας, ενώ η 

τιµή µόνιµης κατάστασης είναι η είσοδος για τη δευτερεύουσα ρύθµιση. 

• Η αρχική κατάσταση όλων των µεταβαλλόµενων µεγεθών θεωρήθηκε µηδενική. 

• Χρησιµοποιήθηκε η έκδοση R2009a του Matlab. 

• Ως λύτρια µέθοδος χρησιµοποιήθηκε η ode23t (Mod. stiff/Trapezoidal) 

µεταβλητού βήµατος. Η µέθοδος αυτή προσαρµόζει τον χρόνο δειγµατοληψίας 

ανάλογα µε τις µεταβολές των µεγεθών. 

• Το ανώτερο περιθώριο ισχύος που µπορεί να προσφέρει η Α/Γ θεωρήθηκε ίσο µε 

20%. Βάσει των κατασκευαστικών χαρακτηριστικών µέγιστο επιτρεπτών 

µεταβολών θεωρείται το ±5%. 

• Σε κάθε γράφηµα απεικονίζονται δύο καταστάσεις, χωρίς την συµµετοχή της Α/Γ 

(µπλε χρώµα) και µε την συµβολή της Α/Γ (κόκκινο χρώµα) στην ρύθµιση της 

συχνότητας. 

• Όταν η Α/Γ δεν συµµετέχει στην ρύθµιση συχνότητας, ο έλεγχος της Α/Γ 

ταυτίζεται µε τον έλεγχο για κλασική λειτουργία, της µέγιστης αποµάστευσης της 

παρεχόµενης και διαθέσιµης αιολικής ισχύος (καµπύλη λειτουργίας MPPT). 

• Όταν η Α/Γ συνεισφέρει στην ρύθµιση της συχνότητας, λειτουργεί υπό 

στρατηγική ποσοστιαίας αποφόρτισης. 

• Η ολική εικόνα του συστήµατος των προσοµοιώσεων απεικονίζεται στο 

παρακάτω σχήµα: 
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Εικόνα 4.3.1: Μπλοκ διάγραµµα προβλήµατος προσοµοιώσεων 

4.3.2 Παράµετροι συστηµάτων 

• Τα χαρακτηριστικά της Α/Γ που µελετήθηκε στην παρούσα εργασία 

απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Χαρακτηριστικά Α/Γ Τιµή 

Ακτίνα ∆ροµέα R  30m  

Ονοµαστική Ταχύτητα Ανέµου nomwU ,  sm/01158581,14  

Μέγιστος Αεροδυναµικός Συντελεστής Ισχύος max,PC  969034382090105,0  

Βέλτιστος Λόγος Ταχύτητας Ακροπτερυγίου optλ  32498,6  

Ονοµαστική Ισχύς nommP ,  MW130176428,2  

Ονοµαστική Γωνιακή Ταχύτητα Περιστροφής ∆ροµέα 

nomt,ω  
srad /9541,2  

Ταχύτητα Ανέµου Ένταξης incutU
−

 sm/5  

Ταχύτητα Ανέµου Αποκοπής outcutU
−

 sm/25  

Πίνακας 5: Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της Α/Γ 
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• Οι  τιµές του αναλογικού κέρδους pK  και του ολοκληρωτικού κέρδους iK  

του pitch controller είναι: 

 25=pK  (128) 

 και 

 5=iK  (129) 

• Οι παράµετροι του µοντέλου των δύο στρεφόµενων µαζών είναι: 

 26 /103 mkgJt ⋅=  (130) 

 2/100 mkgJg =  (131) 

 radmNK wg /1015 6
⋅⋅=  (132) 

 smNDtg ⋅⋅⋅=
6105   (133) 

• Οι παράµετροι της DFIG είναι: 

 puRs
3104 −

⋅=  (134) 

 puRr
3108,3 −

⋅=  (135) 

 puX s 12,0=  (136) 

 puXm 2=  (137) 

• Τα κέρδη των PI ελεγκτών της που χρησιµοποιήθηκαν στο έλεγχο της ενεργού 

και της άεργου ισχύος του µετατροπέα back-to-back είναι ως εκ του [25]: 

 24,0=pK  (138) 

 3106,7 −

⋅=iK  (139) 

• Η τάση του στάτη της DFIG θεωρήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις σταθερή και 

ίση µε την ονοµαστική τιµή της. 

• Η τιµή βάσης για την γωνιακή ταχύτητα στο ηλεκτρικό µέρος ορίστηκε ίση µε 

την ονοµαστική τιµή της: 

 fb ⋅⋅= πω 2  (140) 
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 µε 

 Hzf 50=  

• Η χρονική σταθερά της ντηζελογεννήτριας ορίστηκε βάση της [31]: 

 sTD 25,0=  (141) 

• Η χρονική σταθερά του δικτύου ορίστηκε ως: 

 sH 5,3=  (142) 

• Οι στατισµοί είναι: 

 2501
=

wR  (143) 

 801
=

dR  (144) 
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5  Προσοµοιώσεις και αποτελέσµατα 

Σύµφωνα µε τις παραµέτρους που υπολογίστηκαν στην προηγούµενη ενότητα, εδώ 

απεικονίζονται τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων. 

Το πρώτο σενάριο αναφέρεται στην απόκριση του αναπτυχθέντος µοντέλου για 

σταθερή ταχύτητα ανέµου και αύξηση φορτίου της τάξης του 10%. Οι προσοµοιώσεις 

αναφέρονται σε ταχύτητες ανέµου που αντιστοιχούν σε όλες τις περιοχές λειτουργίας 

και σε δύο επίπεδα αποφόρτισης, 5% και 20%. 

Το δεύτερο σενάριο αναφέρεται στην περίπτωση της ταυτόχρονης µείωσης της 

ταχύτητας ανέµου και της αύξησης του φορτίου της τάξης του 5%. 

 

5.1 Σενάριο 1ο – Απόκριση σε µεταβολή φορτίου 

Περιοχή λειτουργίας I µε nomww UU ,<  και nomtt ,ωω <  

Επίπεδο αποφόρτισης 5% 

Χωρίς συµµετοχή 

Τιµή συχνότητας µόνιµης κατάστασης = 0,9988 

Μέγιστη βύθιση συχνότητας = 0,9987 

Χρόνος αποκατάστασης = 0 sec 

Με συµµετοχή 

Τιµή συχνότητας µόνιµης κατάστασης = 0,999 

Μέγιστη βύθιση συχνότητας = 0,9989 

Χρόνος αποκατάστασης = 22 sec 
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Βελτίωση = 0,02% 

 

 

Εικόνα 5.1.1: Μεταβολή συχνότητας για αύξηση φορτίου 10%, ποσοστιαία αποφόρτιση 5%, 

ταχύτητα ανέµου 10 m/s 
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Εικόνα 5.1.2: Επίδραση στην ταχύτητα του δροµέα της Α/Γ για αύξηση φορτίου 10%, 

ποσοστιαία αποφόρτιση 5%, ταχύτητα ανέµου 10 m/s 

 

Επίπεδο αποφόρτισης 20% 

Χωρίς συµµετοχή 

Τιµή συχνότητας µόνιµης κατάστασης = 0,9988 

Μέγιστη βύθιση συχνότητας = 0,9987 

Χρόνος αποκατάστασης = 0 sec 

Με συµµετοχή 

Τιµή συχνότητας µόνιµης κατάστασης = 0,9995 

Μέγιστη βύθιση συχνότητας = 0,9989 

Χρόνος αποκατάστασης = 22 sec 

Βελτίωση = 0,07% 
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Εικόνα 5.1.3: Αύξηση φορτίου 10%, ποσοστιαία αποφόρτιση 20%, ταχύτητα ανέµου 10 m/s 

 

Εικόνα 5.1.4: Επίδραση στην ταχύτητα του δροµέα της Α/Γ για αύξηση φορτίου 10%, 

ποσοστιαία αποφόρτιση 20%, ταχύτητα ανέµου 10 m/s 
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Περιοχή λειτουργίας II µε nomww UU ,<  και nomtt ,ωω =  

 

Επίπεδο αποφόρτισης 5% 

Χωρίς συµµετοχή 

Τιµή συχνότητας µόνιµης κατάστασης = 0,9987 

Μέγιστη βύθιση συχνότητας = 0,9986 

Χρόνος αποκατάστασης = 0 sec 

Με συµµετοχή 

Τιµή συχνότητας µόνιµης κατάστασης = 0,9992 

Μέγιστη βύθιση συχνότητας = 0,999 

Χρόνος αποκατάστασης = 23 sec 

Βελτίωση = 0,05% 
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Εικόνα 5.1.5: Μεταβολή της συχνότητας του δικτύου για αύξηση φορτίου 10%, ποσοστιαία 

αποφόρτιση 5%, ταχύτητα ανέµου 13 m/s 
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Εικόνα 5.1.6: Επίδραση στην ταχύτητα του δροµέα της Α/Γ για αύξηση φορτίου 10%, 

ποσοστιαία αποφόρτιση 5%, ταχύτητα ανέµου 13 m/s 

 

Επίπεδο αποφόρτισης 20% 

Χωρίς συµµετοχή 

Τιµή συχνότητας µόνιµης κατάστασης = 0,9987 

Μέγιστη βύθιση συχνότητας = 0,9986 

Χρόνος αποκατάστασης = 0 sec 

Με συµµετοχή 

Τιµή συχνότητας µόνιµης κατάστασης = 0,9997 

Μέγιστη βύθιση συχνότητας = 0,9988 

Χρόνος αποκατάστασης = 7 sec 

Βελτίωση = 0,10% 
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Εικόνα 5.1.7: Μεταβολή της συχνότητας του δικτύου για αύξηση φορτίου 10%, ποσοστιαία 

αποφόρτιση 20%, ταχύτητα ανέµου 13 m/s 
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Εικόνα 5.1.8: Επίδραση στην ταχύτητα του δροµέα της Α/Γ για αύξηση φορτίου 10%, 

ποσοστιαία αποφόρτιση 20%, ταχύτητα ανέµου 13 m/s 

 

Περιοχή λειτουργίας III µε nomww UU ,>  

Επίπεδο αποφόρτισης 5% 

Χωρίς συµµετοχή 

Τιµή συχνότητας µόνιµης κατάστασης = 0,9987 

Μέγιστη βύθιση συχνότητας = 0,9986 

Χρόνος αποκατάστασης = 0 sec 

Με συµµετοχή 

Τιµή συχνότητας µόνιµης κατάστασης = 0,9994 

Μέγιστη βύθιση συχνότητας = 0,9987 

Χρόνος αποκατάστασης = 2 sec 

Βελτίωση = 0,07% 
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Εικόνα 5.1.9: Μεταβολή της συχνότητας του δικτύου για αύξηση φορτίου 10%, ποσοστιαία 

αποφόρτιση 5%, ταχύτητα ανέµου 15 m/s 

 

Εικόνα 5.1.10: Επίδραση στην ταχύτητα του δροµέα της Α/Γ για αύξηση φορτίου 10%, 

ποσοστιαία αποφόρτιση 5%, ταχύτητα ανέµου 15 m/s 
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Επίπεδο αποφόρτισης 20% 

Χωρίς συµµετοχή 

Τιµή συχνότητας µόνιµης κατάστασης = 0,9987 

Μέγιστη βύθιση συχνότητας = 0,9986 

Χρόνος αποκατάστασης = 0 sec 

Με συµµετοχή 

Τιµή συχνότητας µόνιµης κατάστασης = 0,9997 

Μέγιστη βύθιση συχνότητας = 0,9985 

Χρόνος αποκατάστασης = 1 sec 

Βελτίωση = 0,10% 

 

 

Εικόνα 5.1.11: Μεταβολή της συχνότητας του δικτύου για αύξηση φορτίου 10%, ποσοστιαία 

αποφόρτιση 20%, ταχύτητα ανέµου 15 m/s 
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Εικόνα 5.1.12: Επίδραση στην ταχύτητα του δροµέα της Α/Γ για αύξηση φορτίου 10%, 

ποσοστιαία αποφόρτιση 20%, ταχύτητα ανέµου 15 m/s 

 

5.2 Σενάριο 2ο – Μείωση ανέµου µε ταυτόχρονη µεταβολή 

φορτίου 

Επίπεδο αποφόρτισης 5% 

Χωρίς συµµετοχή 

Τιµή συχνότητας µόνιµης κατάστασης = 0,9966 

Μέγιστη βύθιση συχνότητας = 0,9966 

Χρόνος αποκατάστασης = 15 sec 

Με συµµετοχή 

Τιµή συχνότητας µόνιµης κατάστασης = 0,997 

Μέγιστη βύθιση συχνότητας = 0,997 

Χρόνος αποκατάστασης = 23 sec 

Βελτίωση = 0,04% 
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Εικόνα 5.2.1: Μείωση ανέµου από 12.5-11 m/s µε ταυτόχρονη αύξηση φορτίου 5% για 

ποσοστιαία αποφόρτιση 5% 
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Εικόνα 5.2.2: Επίδραση στην ταχύτητα του δροµέα της Α/Γ για µείωση ανέµου από 12.5-11 m/s 

µε ταυτόχρονη αύξηση φορτίου 5% για ποσοστιαία αποφόρτιση 5% 

Επίπεδο αποφόρτισης 20% 

Χωρίς συµµετοχή 

Τιµή συχνότητας µόνιµης κατάστασης = 0,9966 

Μέγιστη βύθιση συχνότητας = 0,9966 

Χρόνος αποκατάστασης = 15 sec 

Με συµµετοχή 

Τιµή συχνότητας µόνιµης κατάστασης = 0,9984 

Μέγιστη βύθιση συχνότητας = 0,9984 

Χρόνος αποκατάστασης = 23 sec 

Βελτίωση = 0,18% 
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Εικόνα 5.2.3: Μείωση ανέµου από 12.5-11 m/s µε ταυτόχρονη αύξηση φορτίου 5% για 

ποσοστιαία αποφόρτιση 20% 

 



 

  104 

 

Εικόνα 5.2.4: Επίδραση στην ταχύτητα του δροµέα της Α/Γ για µείωση ανέµου από 12.5-11 m/s 

µε ταυτόχρονη αύξηση φορτίου 5% για ποσοστιαία αποφόρτιση 20% 
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6 Σχόλια και παρατηρήσεις 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των 

αποτελεσµάτων των προσοµοιώσεων. 

 

6.1 Σχολιασµός των προσοµοιώσεων 

6.1.1 Σενάριο 1ο  

Για την ανάγκη ανάλυσης και επεξήγησης των αποτελεσµάτων των προσοµοιώσεων, 

κρίθηκε σκόπιµη η ανάλυση για τα δύο προαναφερθέντα σενάρια, σε όλες τις 

περιοχές λειτουργίας. 

1. Περιοχή λειτουργίας I µε nomww UU ,<  και nomtt ,ωω <  

Με την βοήθεια των αποτελεσµάτων του προηγούµενου κεφαλαίου θα 

εξηγηθεί η λειτουργία της Α/Γ, µε και χωρίς την συµµετοχή στην ρύθµιση της 

συχνότητας. 

i. Χωρίς την συµβολή της Α/Γ στην ρύθµιση της συχνότητας (µπλε χρώµα) 

Η Α/Γ δε συµµετέχει στην ρύθµιση και παράγει την µέγιστη ισχύ, για 

την δεδοµένη ταχύτητα ανέµου (κλασική λειτουργία-MPPT). 

ii.   Με  την συµβολή της Α/Γ στην ρύθµιση της συχνότητας (κόκκινο χρώµα) 

Η µεταβολή της συχνότητας, σε αυτή την περίπτωση τροφοδοτείται ως 

είσοδος  στις δύο συναρτήσεις στατισµού, της ντηζελογεννήτριας και 

της Α/Γ. Η Α/Γ ζητείται να παράγει περισσότερη ισχύ, εποµένως να 
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µειώσει το ποσοστό αποφόρτισης. Μέσω του πρώτου πίνακα τιµών 

LUT1 το νέο µειωµένο ποσοστό αποφόρτισης ισοδυναµεί µε αύξηση της 

τιµής αναφοράς της ηλεκτρικής ισχύος των ηλεκτρονικών µετατροπέων. 

Η επιβραδύνουσα ηλεκτρική αντιρροπή οδηγεί σε µείωση της γωνιακής 

ταχύτητας περιστροφής του δροµέα. Η επιβράδυνση αυτή αποδίδει στο 

σύστηµα την αποθηκευµένη κινητική ενέργεια, µέσω της τεχνικής του 

overspeeding, του δροµέα της Α/Γ. Η µείωση της ταχύτητας του 

δροµέα, ως δεύτερη είσοδος του LUT1, τείνει να µειώσει την τιµή 

αναφοράς της ηλεκτρικής ισχύος. 

Η επιβράδυνση του δροµέα, σε περίπτωση εξάντλησης του περιθωρίου 

ισχύος της Α/Γ, προκαλεί απότοµη µείωση της ηλεκτρικής ισχύος της 

γεννήτριας και συνεπώς, µείωση της συχνότητας στο δίκτυο. (Βλέπε 

Εικόνα 5.1.1 το «γόνατο» στην γωνιακή ταχύτητα του δικτύου). 

Η γωνιακή ταχύτητα του δικτύου ισορροπεί όταν η ολική παραγόµενη 

ισχύς, της Α/Γ και της ντηζελογεννήτριας, εξισορροπήσει την ζήτηση 

λόγω αύξησης του φορτίου. Το σύστηµα ισορροπεί σε νέα συχνότητα, 

υψηλότερης τιµής σε σύγκριση µε την περίπτωση της απουσίας 

συµβολής της Α/Γ στη ρύθµιση της συχνότητας. 

2. Περιοχή λειτουργίας I µε nomww UU ,<  και nomtt ,ωω =  

Σε αυτή την περιοχή ταχυτήτων ανέµου, η τεχνική του overspeeding έχει 

εξαντλήσει τα όρια της καθώς nomtt ,ωω =  και ο ελεγκτής της γωνίας βήµατος 

έλικας έχει ενεργοποιηθεί. Οι ηλεκτρονικοί µετατροπείς χρησιµοποιούν τις 

τιµές αναφοράς ηλεκτρικής ισχύος του δεύτερου πίνακα τιµών LUT2, 

συνάρτηση της ποσοστιαίας αποφόρτισης και της γωνίας βήµατος πτερυγίου 

β . Ακολουθεί περιγραφή της λειτουργίας της Α/Γ στην δεύτερη περιοχή. 

i. Χωρίς την συµβολή της Α/Γ στην ρύθµιση της συχνότητας (µπλε χρώµα) 

Η αύξηση του φορτίου ισοδυναµεί µε βύθιση της συχνότητας του 

δικτύου. Μόνο η ντηζελογεννήτρια συµµετέχει στην ρύθµιση της 

συχνότητας, η οποία αυξάνει την τιµή της παραγόµενης ισχύος, προς 

κάλυψη της ζήτησης. Η Α/Γ ακολουθεί την κλασική τεχνική ελέγχου 

της µέγιστης απολαβής ισχύος MPPT. 

ii.   Με  την συµβολή της Α/Γ στην ρύθµιση της συχνότητας (κόκκινο χρώµα) 
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Πριν την διαταραχή η Α/Γ ακολουθεί στρατηγική ποσοστιαίας 

αποφόρτισης και ο έλεγχος της γωνίας βήµατος έλικας έχει 

ενεργοποιηθεί για τον περιορισµό της ταχύτητας του δροµέα στην 

ονοµαστική τιµή. Η βύθιση της συχνότητας προκαλεί στην Α/Γ 

αύξηση της τιµής αναφοράς στα ηλεκτρονικά ισχύος, αφού λόγω της 

συνάρτησης στατισµού, η Α/Γ καλείται να µειώσει το ποσοστό 

αποφόρτισης. Η αύξηση της τιµής αναφοράς ηλεκτρικής ισχύος 

ισοδυναµεί µε αντίστοιχη αύξηση της ηλεκτρικής αντιρροπής. Η 

µεγαλύτερης τιµής ηλεκτρική αντιρροπή επιβραδύνει τον δροµέα και 

ταυτόχρονα η νέα τιµή της ηλεκτρικής αναφοράς οδηγεί σε µείωση της 

γωνίας pitch. Το τελευταίο ισοδυναµεί µε απόδοση ισχύος στο 

σύστηµα. 

Για µεγαλύτερη µεταβολή της ισχύος ζήτησης από το περιθώριο 

ισχύος, η γωνία pitch µηδενίζεται, γεγονός που προκαλεί την 

ενεργοποίηση του πρώτου πίνακα τιµών LUT1. Ο δροµέας της Α/Γ 

επιβραδύνει έως ότου η µηχανική ροπή εξισωθεί µε την ηλεκτρική 

αντιρροπή. Σε αυτή την περίπτωση παρατηρείται συνδυασµός 

απόδοσης ισχύος από δύο τεχνικές ελέγχου, την τεχνική του pitch 

control και τεχνική του overspeeding, µε απόδοση ισχύος λόγω της 

µείωσης της γωνίας βήµατος πτερυγίου και λόγω της επιβράδυνσης 

του δροµέα. Το φαινόµενο αυτό είναι πιο συνηθισµένο σε µικρά 

επίπεδα αποφόρτισης, όπου η περιοχή ελέγχου II, αντιστοιχεί σε 

µικρότερο εύρος περιοχής ταχύτητας ανέµου. (Βλέπε Εικόνα 5.1.5) 

Όταν το σήµα ελέγχου των ηλεκτρονικών ισχύος δίνεται από τον 

δεύτερο πίνακα τιµών LUT2, παρατηρείται έντονη ταλάντωση της 

συχνότητας. Αυτό οφείλεται στην αδυναµία του προσεγγιστικού 

πίνακα τιµών και στην φύση της εξάρτησης της ηλεκτρικής ισχύος από 

την γωνία pitch. Μια πολύ µικρή µεταβολή της γωνίας β  αρκεί να 

προκαλέσει µεγάλη µεταβολή της ηλεκτρικής ισχύος. (Βλέπε Εικόνα 

5.1.5, Εικόνα 5.1.7) 

3. Περιοχή λειτουργίας IΙΙ µε nomww UU ,>  

i. Χωρίς την συµβολή της Α/Γ στην ρύθµιση της συχνότητας (µπλε χρώµα) 
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Η προκαλούµενη βύθιση της συχνότητας τροφοδοτεί µόνο την 

συνάρτηση στατισµού της ντηζελογεννήτριας, η οποία καλείται να 

αυξήσει την παραγόµενη ισχύ προς κάλυψη της ζήτησης του φορτίου. 

Η Α/Γ αποδίδει στο σύστηµα την ονοµαστική της ισχύ. 

ii.  Με την συµµετοχή της Α/Γ στην ρύθµιση της συχνότητας (κόκκινο 

χρώµα) 

Η µείωση της συχνότητας προκαλεί µέσω του πίνακα τιµών LUT2, 

µείωση της γωνίας βήµατος έλικας και απόδοση της µηχανικής ισχύος. 

Για µεγάλο επίπεδο αποφόρτισης, παρατηρείται µεγαλύτερη βύθιση 

συχνότητας συγκριτικά µε την περίπτωση προ συµµετοχής της Α/Γ. 

(Βλέπε Εικόνα 5.1.11) Όσο αυξάνεται η τιµή της ποσοστιαίας 

αποφόρτισης, τόσο αυξάνεται η παραγόµενη ισχύς της 

ντηζελογεννήτριας, η οποία καλείται να καλύψει την ζήτηση φορτίου, 

ενώ η Α/Γ ακολουθεί στρατηγική αποφόρτισης. Όταν εκδηλωθεί η 

βύθιση της συχνότητας, µέσω της συνάρτησης στατισµού, η 

ντηζελογεννήτρια αυξάνει την παραγόµενη ισχύ της, µε άνω όριο την 

ονοµαστική τιµή της. Ο περιορισµός της παραγόµενης ισχύος σε 

συνδυασµό µε την αργή απόκριση της απόδοσης µηχανικής ισχύος της 

Α/Γ, µέσω της µείωσης της γωνίας pitch, ισοδυναµεί µε µεγαλύτερη 

τιµή βύθισης συχνότητας. 

6.1.2 Σενάριο 2ο  

1. Επίπεδο αποφόρτισης 5% 

i. Χωρίς την συµβολή της Α/Γ στην ρύθµιση της συχνότητας (µπλε χρώµα) 

Η βύθιση λόγω της αύξησης της ζήτησης προστίθεται στην περαιτέρω 

µείωση της συχνότητας προκαλούµενης από την πτώση της ταχύτητας 

του ανέµου. Η µεταβολή του ανέµου προκαλεί µείωση της 

αεροδυναµικής ισχύος και µείωση της γωνιακής ταχύτητας 

περιστροφής του δροµέα. Αποτέλεσµα είναι η µείωση της παραγωγής 

εκ µέρους της Α/Γ. 

Η µεταβολή της συχνότητας προκαλεί µέσω του στατισµού, άνοδο της 

ισχύος της ντηζελογεννήτριας, η οποία καλείται να αντισταθµίσει την 
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αύξηση του φορτίου και την απώλεια παραγωγής της Α/Γ, λόγω της 

πτώσης της ταχύτητας του ανέµου. 

ii.  Με την συµβολή της Α/Γ στην ρύθµιση της συχνότητας (κόκκινο χρώµα) 

Σε αυτή την περίπτωση η Α/Γ λειτουργεί υπό στρατηγική αποφόρτισης 

µε περιθώριο ισχύος της τάξης του 5%. Για αρχική ταχύτητα 

smU w /5,12= , η Α/Γ λειτουργεί στην δεύτερη περιοχή, όπου έχει 

ενεργοποιηθεί ο ελεγκτής γωνίας βήµατος έλικας και η τεχνική 

overspeeding έχει εξαντλήσει τα όριά της. 

Η µείωση της τιµής της συχνότητας προκαλείται από την αύξηση του 

φορτίου και από απώλεια της διαθέσιµης ισχύος της Α/Γ λόγω πτώσης 

του ανέµου. Η πτώση της συχνότητας ισοδυναµεί µε αύξηση της τιµής 

αναφοράς της ηλεκτρικής ισχύος στους ηλεκτρονικούς µετατροπείς 

της Α/Γ. Η αύξηση της ηλεκτρικής αντιρροπής σε συνδυασµό µε την 

µείωση της µηχανικής ροπής οδηγούν σε επιβράδυνση του δροµέα της 

Α/Γ. Η ζήτηση αύξησης της παραγωγής της Α/Γ ισοδυναµεί µε µείωση 

της γωνίας pitch, προς απόδοση της µηχανικής ισχύος. Η γωνία β  

µηδενίζεται και από τον έλεγχο µέσω του LUT2, το σύστηµα 

µεταβαίνει στον έλεγχο µέσω του πίνακα τιµών LUT1. 

Η επιβράδυνση του δροµέα της Α/Γ αποδίδει την κινητική ενέργεια 

που είχε αποθηκευτεί στον δροµέα της Α/Γ µέσω της τεχνικής του 

overspeeding. Η µείωση της γωνιακής ταχύτητας περιστροφής του 

δροµέα τείνει να µειώσει την τιµή αναφοράς ηλεκτρικής ισχύος. 

Η Α/Γ δίνει όλο το περιθώριο ισχύος µε αποτέλεσµα να παρατηρείται 

µετά από κάποια δευτερόλεπτα απότοµη µείωση της ηλεκτρικής 

γωνιακής ταχύτητας του δικτύου. (Βλέπε Εικόνα 5.2.1) 

 

2. Επίπεδο αποφόρτισης 20% 

i. Χωρίς την συµβολή της Α/Γ στην ρύθµιση της συχνότητας (µπλε χρώµα) 

Η λειτουργία της Α/Γ σε αυτή την περίπτωση έχει ήδη περιγραφεί. 

ii.  Με  την συµβολή της Α/Γ στην ρύθµιση της συχνότητας (κόκκινο χρώµα) 

Σε αυτή την περίπτωση η Α/Γ λειτουργεί υπό στρατηγική αποφόρτισης 

µε περιθώριο ισχύος της τάξης του 20%. Για αρχική ταχύτητα 
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smU w /5,12= , η Α/Γ λειτουργεί στην δεύτερη περιοχή, όπου έχει 

ενεργοποιηθεί ο ελεγκτής γωνίας βήµατος έλικας και η τεχνική 

overspeeding έχει εξαντλήσει τα όριά της. 

Η µείωση της τιµής της συχνότητας προκαλείται από την αύξηση του 

φορτίου και από την απώλεια της διαθέσιµης ισχύος της Α/Γ λόγω 

πτώσης του ανέµου. Η πτώση της συχνότητας ισοδυναµεί µε αύξηση 

της τιµής αναφοράς της ηλεκτρικής ισχύος στους ηλεκτρονικούς 

µετατροπείς της Α/Γ. Η αύξηση της ηλεκτρικής αντιρροπής σε 

συνδυασµό µε την µείωση της µηχανικής ροπής οδηγούν σε 

επιβράδυνση του δροµέα της Α/Γ. Η ζήτηση αύξησης της παραγωγής 

της Α/Γ ισοδυναµεί µε µείωση της γωνίας pitch, προς απόδοση της 

µηχανικής ισχύος. Η γωνία β  µηδενίζεται και από τον έλεγχο µέσω 

του LUT2, το σύστηµα µεταβαίνει στον έλεγχο µέσω του πίνακα τιµών 

LUT1. 

Η επιβράδυνση του δροµέα της Α/Γ αποδίδει την κινητική ενέργεια 

που είχε αποθηκευτεί στον δροµέα της Α/Γ µέσω της τεχνικής του 

overspeeding. Η µείωση της γωνιακής ταχύτητας περιστροφής του 

δροµέα τείνει να µειώσει την τιµή αναφοράς ηλεκτρικής ισχύος. 

Η Α/Γ δίνει όλο το περιθώριο ισχύος µε αποτέλεσµα να παρατηρείται 

µετά από κάποια δευτερόλεπτα απότοµη µείωση της ηλεκτρικής 

γωνιακής ταχύτητας του δικτύου. (Βλέπε Εικόνα 5.2.3) 

Το «γόνατο» στην ηλεκτρική γωνιακή ταχύτητα του δικτύου 

εκδηλώνεται αρκετά δευτερόλεπτα αργότερα σε σχέση την περίπτωση 

για ποσοστιαία αποφόρτιση 5%. Το γεγονός αυτό δικαιολογείται αφού 

στην δεύτερη περίπτωση η Α/Γ έχει µεγαλύτερο περιθώριο ισχύος να 

δώσει πριν εξαντλήσει τα αποθέµατά της. 

 

6.2 Γενικές παρατηρήσεις 

• Ο έλεγχος της πρωτεύουσας ρύθµισης φορτίου-συχνότητας γίνεται σχεδόν 

άµεσα µέσω των ηλεκτρονικών µετατροπέων ισχύος. 
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• Σε κάθε περίπτωση η τιµή µόνιµης κατάστασης της συχνότητας παρουσιάζει 

βελτίωση συγκριτικά µε την περίπτωση µη συµµετοχής της Α/Γ στην ρύθµιση 

φορτίου-συχνότητας. 

• Στις περισσότερες των περιπτώσεων παρουσιάζεται βελτίωση και στην τιµή 

βύθισης της συχνότητας, εκτός από την λειτουργία για ταχύτητα ανέµου άνω 

της ονοµαστική τιµής και µεγαλύτερο επίπεδο αποφόρτισης από την αύξηση 

του φορτίου. 

• Στην πρώτη περιοχή λειτουργίας εκδηλώνεται άµεση απόδοση ισχύος της 

Α/Γ, η οποία όµως µετά από κάποια δευτερόλεπτα εξαντλείται, οδηγώντας 

είτε σε οµαλή µείωση της συχνότητας του δικτύου στην περίπτωση που η 

µεταβολή του φορτίου είναι µικρότερη της ποσοστιαίας αποφόρτισης, είτε σε 

«γονάτισµα» της γωνιακής ταχύτητας του δικτύου, για µεγαλύτερη µεταβολή 

φορτίου από το επίπεδο αποφόρτισης. Η άµεση απόδοση ισχύος οφείλεται 

στην έκλυση της αποθηκευµένης κινητικής ενέργειας του δροµέα. Σε κάθε 

περίπτωση, η τιµή συχνότητας µονίµου καταστάσεως παρουσιάζει βελτίωση. 

• Στις τρεις περιοχές λειτουργίας το σύστηµα είναι ευσταθές. 

• Οι καλύτεροι χρόνοι αποκατάστασης παρατηρούνται στην τρίτη περιοχή 

λειτουργίας. 

• Οι µεγαλύτεροι χρόνοι αποκατάστασης παρατηρούνται στην πρώτη περιοχή 

λειτουργίας, όπου το σήµα ελέγχου είναι η γωνιακή ταχύτητα του δροµέα. Οι 

συνιστώσες του µηχανικού συστήµατος είναι πιο αργές από τις ηλεκτρικές. 

• Όταν η Α/Γ λειτουργεί σε στρατηγική αποφόρτισης στην δεύτερη περιοχή 

λειτουργίας, παρατηρείται συνεχής ταλάντωση της ηλεκτρικής συχνότητας 

της τάξης του ±1%, η οποία οφείλεται στην αµφιταλάντευση των τιµών 

αναφοράς της ηλεκτρικής ισχύος των ηλεκτρονικών µετατροπέων και 

ειδικότερα, του LUT2. 

• Η αναπτυχθείσα τεχνική ελέγχου προκαλεί µεγαλύτερες διακυµάνσεις της 

γωνιακής ταχύτητας περιστροφής του δροµέα συγκριτικά µε την κλασική 

λειτουργία της Α/Γ. 
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7 Συµπεράσµατα και προοπτικές 

Στην παρούσα µελέτη αναπτύχθηκε µοντέλο ανεµογεννήτριας µεταβλητών στροφών-

µεταβλητού βήµατος έλικας, κατάλληλο για λειτουργία σε στρατηγική ποσοστιαίας 

αποφόρτισης από τη µέγιστη διαθέσιµη ισχύ. Θεµελιώθηκε σχετική στρατηγική 

ελέγχου για συµµετοχή των Α/Γ µε ασύγχρονη γεννήτρια διπλής τροφοδότησης στην 

ρύθµιση φορτίου συχνότητας. Για ταχύτητες ανέµου κάτω της ονοµαστικής ο έλεγχος 

υλοποιήθηκε µέσω της επιτάχυνσης του δροµέα της Α/Γ. Στα όρια εξάντλησης της 

ανωτέρω τεχνικής, υλοποιήθηκε συνδυασµός µε έλεγχο της γωνίας βήµατος έλικας. 

Το αναπτυχθέν µοντέλο δε χρησιµοποιεί µέτρηση ή πρόβλεψη ανέµου, ενώ η 

ταχύτητα του δροµέα της Α/Γ δεν µπορεί να υπερβεί την ονοµαστική της τιµή 

έχοντας ως θετικά αποτελέσµατα µικρή αύξηση των µηχανικών καταπονήσεων των 

πτερυγίων και αποφυγή υπέρβασης του ποσοστού διαχείρισης ισχύος των 

ηλεκτρονικών µετατροπέων, σε σύγκριση µε την κλασική λειτουργία ελέγχου της 

Α/Γ. 

Για τις ανάγκες µελέτης της παρούσας εργασίας υλοποιήθηκαν δυο σενάρια 

προσοµοίωσης. Συγκεκριµένα υλοποιήθηκαν προσοµοιώσεις µε σκοπό την µελέτη 

της απόκρισης του µοντέλου σε αύξηση της ζήτησης και σε ταυτόχρονη αύξηση 

φορτίου µε µείωση ανέµου. 

Σε όλα τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων παρατηρήθηκε βελτίωση της µονίµου 

καταστάσεως τιµής της συχνότητας. Σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από την αύξηση 

φορτίου σε µεγάλο επίπεδο αποφόρτισης, παρατηρήθηκε βελτίωση και στην τιµή 

βύθισης της συχνότητας. 
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Στην δεύτερη περιοχή λειτουργίας της Α/Γ, η ηλεκτρική συχνότητα ταλαντώνεται 

συνεχώς γύρω από την τιµή ισορροπίας της. Αυτό οφείλεται στην συνεχή µεταβολή 

της τιµής αναφοράς της ηλεκτρικής ισχύος, η οποία εξάγεται από τον δεύτερο πίνακα 

τιµών. 

Η αδυναµία του δεύτερου πίνακα τιµών είναι ένα ζήτηµα που χρειάζεται βελτίωση 

και περαιτέρω µελέτη, προς εξοµάλυνση των ταλαντώσεων της τιµής της ηλεκτρικής 

συχνότητας. 

Άλλο σηµείο διερεύνησης είναι η µελέτη διαφορετικών Α/Γ µε πτερύγια µε διάφορα 

αεροδυναµικά χαρακτηριστικά. Οι προσεγγιστικές καµπύλες του δεύτερου πίνακα 

τιµών σχετίζονται άµεσα µε τα αεροδυναµικά χαρακτηριστικά των πτερυγίων, όπως 

εξηγήθηκε αναλυτικά στην εργασία. 

Η µη αξιοποίηση της προσφερόµενης αιολικής ενέργειας λόγω της στρατηγικής 

αποφόρτισης µπορεί να αποτελέσει ζηµία για τον εκάστοτε επενδυτή, οδηγώντας 

στην ανάγκη οικονοµοτεχνικής µελέτης. 

Στις προτάσεις για περαιτέρω µελέτη συγκαταλέγονται η µελέτη πιο σύνθετης 

τοπολογίας δικτύου µε επιπρόσθετες συνιστώσες παραγωγής, η διερεύνηση διαφόρων 

στατισµών, η επέκταση των τιµών του προτεινόµενου ελέγχου για ακόµα µεγαλύτερα 

επίπεδα αποφόρτισης και τέλος, η σύγκριση µε άλλες µεθόδους, όπως η αποφόρτιση 

µέσω της γωνίας βήµατος έλικας ή η συµµετοχή στην αδρανειακή απόκριση του 

δικτύου. 
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