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Περίληψη 

 
Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η τεχνική Power Hardware in the 

Loop σε συστήματα με δύο υπό εξέταση δοκίμια πραγματικού εξοπλισμού. Η τεχνική 

Power Hardware in the Loop (PHIL) αποτελεί ένα πρωτοποριακό εργαλείο που 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις για τη διεξαγωγή προσομοιώσεων και 

πειραμάτων, καθώς επιτρέπει τη διασύνδεση πραγματικού εξοπλισμού (Hardware 

Under Test – HUT) με προσομοιωμένα συστήματα, μέσω ενισχυτών ισχύος (Power 

Amplifiers). 

Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και στη 

Διεσπαρμένη Παραγωγή, καθώς χάρη σε αυτές πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια 

η μετάβαση από τα συμβατικά παθητικά δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στα 

ενεργητικά, δημιουργώντας την ανάγκη για εξελιγμένες μελέτες, προσομοιώσεις και 

δοκιμές που ικανοποιεί η PHIL προσομοίωση. Στη συνέχεια, περιγράφεται συνοπτικά 

ο προσομοιωτής πραγματικού χρόνου (Real Time Digital Simulator – RTDS) ο 

οποίος προσομοιώνει το ηλεκτρικό δίκτυο στο οποίο θα συνδεθούν τα δοκίμιά μας. 

Στο επόμενο στάδιο περιγράφονται οι δύο τεχνικές Hardware in the Loop (HIL) 

προσομοίωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην PHIL, για την επιτυχημένη εφαρμογή της 

οποίας απαιτείται μελέτη της ευστάθειας και ακρίβειας της προσομοίωσης. Πρώτα 

παρουσιάζεται συνοπτικά η μελέτη των δύο ζητημάτων σε μια PHIL προσομοίωση με 

ένα υπό εξέταση δοκίμιο (περίπτωση Single Input Single Output – SISO), ενώ στη 

συνέχεια γίνεται η ανάλυση για τις προσομοιώσεις που χρησιμοποιούν δύο υπό 

εξέταση δοκίμια (περίπτωση Multiple Input Multiple Output – MIMO). 

Την θεωρητική μελέτη προσδιορισμού της ευστάθειας μιας PHIL προσομοίωσης δύο 

δοκιμίων ακολουθεί μια αναλυτική παρουσίαση και σύγκριση τεσσάρων μεθόδων 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ευστάθειας. Οι μέθοδοι 

αυτές είναι ονομαστικά: Εφαρμογή του γενικευμένου κριτηρίου Nyquist, εφαρμογή 

του κριτηρίου Bode, δυναμική προσομοίωση και προσομοίωση διαγράμματος 

βαθμίδων. Στο τελευταίο στάδιο της εργασίας, παρουσιάζονται τρόποι επίτευξης της 

ευστάθειας σε περιπτώσεις όπου μέσω των προηγούμενων μεθόδων έχουμε κρίνει 

πως το σύστημα είναι ασταθές. Εξετάζουμε δύο ενέργειες με ευρεία εφαρμογή στις 

PHIL προσομοιώσεις ενός δοκιμίου, την τοποθέτηση βαθυπερατού φίλτρου σε βρόχο 

ανάδρασης και την μετατόπιση σύνθετης αντίστασης (Shifting Impedance) και 

παρουσιάζουμε πως μπορούν να επιφέρουν ευστάθεια και με ποιο κόστος στην 

ακρίβεια για MIMO εφαρμογές. 

Λέξεις κλειδιά: Διεσπαρμένη παραγωγή, Power Hardware in the Loop (PHIL),  υπό 

εξέταση δοκίμιο (Hardware Under Test), ευστάθεια και ακρίβεια σε PHIL, κριτήριο 

Nyquist, κριτήριο Bode, SISO συστήματα, MIMO συστήματα, βαθυπερατό φίλτρο, 

μετατόπιση σύνθετης αντίστασης (Shifting Impedance)  
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Abstract 

 
This diploma thesis examines the use of a real-time simulation technique called Power 

Hardware in the Loop (PHIL), to test the connection of two power equipment 

hardware pieces to a simulated electrical network. This technique, which is a novel 

tool for testing that meets up to today’s needs for conducting simulations and 

experiments, uses power amplifiers as interfaces to perform the coupling of the 

hardware under test pieces (HUTs) and the simulated system.  

The first section of the thesis contains general information regarding renewable 

energy and distributed generation, since due to them the need for more advanced 

simulations and experiments rose in the past years, making techniques such as PHIL 

necessary. Moreover, we have a brief description of the Real Time Digital Simulator 

(RTDS) that emulates the simulated system, to which the hardware components are 

connected.  

In the next section we describe the two Hardware in the Loop (HIL) techniques, 

emphasizing on PHIL, whose successful application demands the determination of the 

simulation’s stability and accuracy. First, we briefly present the matter of stability 

determination for a Single Input – Single Output (SISO) simulation, in which we have 

a single hardware component under testing, using the Nyquist and Bode criterions. 

We then analyze the same matter for a Multiple Input – Multiple Output (MIMO) 

case, where we connect two HUTs to the simulated network. For this purpose we use 

the generalized Nyquist criterion and we formulate the Bode criterion’s conditions so 

that they too apply to the MIMO case. Likewise, the accuracy determination method 

is at first introduced for the SISO case, then modified for application at the MIMO 

case. 

After the theoretical approach of the stability determination issue for a MIMO PHIL 

simulation, we present and compare four methods that can be used to determine 

whether the system is stable. These methods are, namely: Nyquist criterion, Bode 

criterion, SimPower System simulation circuit and Signal flow simulation. In the final 

section of the thesis, we present two ways to bring an unstable system to stability. 

These are the use of a low pass filter at a feedback loop and the shifting impedance 

method. Both ways have an effective application in SISO cases and are tested in this 

section to examine how they can bring stability to a MIMO PHIL system, and how 

much they affect the simulation’s accuracy. 

Key words: Distributed generation, Power Hardware in the Loop (PHIL), Hardware 

Under Test (HUT), stability and accuracy of PHIL simulation, Nyquist criterion, Bode 

criterion, SISO system, MIMO system, Low pass filter, Shifting Impedance  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Εισαγωγή 

 

 

1.1 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή πράσινη ενέργεια είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης 

ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεμος, η 

γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες. Ο όρος «ήπιες» αναφέρεται σε δύο 

βασικά χαρακτηριστικά τους. Καταρχάς, για την εκμετάλλευσή τους δεν απαιτείται 

κάποια ενεργητική παρέμβαση, όπως η εξόρυξη, άντληση ή καύση, αλλά απλώς η 

εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας στη φύση. Δεύτερον, πρόκειται 

για «καθαρές» μορφές ενέργειας, πολύ «φιλικές» στο περιβάλλον, που δεν 

αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά 

απόβλητα, όπως οι υπόλοιπες μορφές ενέργειας. Έτσι θεωρούνται από πολλούς μια 

αφετηρία για την επίλυση των οικολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Γη. 

Γενικά ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θεωρούνται οι εναλλακτικές των 

παραδοσιακών πηγών ενέργειας, π.χ. του πετρελαίου ή του άνθρακα, των οποίων τα 

αποθέματα ανανεώνονται φυσικά και είναι, συνεπώς, πρακτικά ανεξάντλητες. 

Το ενδιαφέρον για τις ήπιες μορφές ενέργειας ανακινήθηκε τη δεκαετία του 1970, ως 

αποτέλεσμα κυρίως των απανωτών πετρελαϊκών κρίσεων της εποχής, αλλά και της 

αλλοίωσης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής από τη χρήση κλασσικών 

πηγών ενέργειας. Ιδιαίτερα ακριβές στην αρχή, ξεκίνησαν σαν πειραματικές 

εφαρμογές. Σήμερα όμως λαμβάνονται υπόψη στους επίσημους σχεδιασμούς των 

ανεπτυγμένων κρατών για την ενέργεια, ενώ με κατάλληλα νομοθετικά μέτρα και 

ενημέρωση των πολιτών ενισχύεται ο προσανατολισμός των κρατών προς τα ΑΠΕ. 

Το κόστος δε των εφαρμογών ήπιων μορφών ενέργειας πέφτει συνέχεια τα τελευταία  

χρόνια με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, με αποτέλεσμα να ανταγωνίζονται πλέον 

στα ίσα παραδοσιακές πηγές ενέργειας όπως ο άνθρακας και η πυρηνική ενέργεια.  

Στην κατηγορία των ήπιων μορφών ενέργειας συγκαταλέγονται οι παρακάτω [1]: 

 Αιολική ενέργεια. Χρησιμοποιήθηκε παλιότερα για την άντληση νερού από 

πηγάδια καθώς και για μηχανικές εφαρμογές (π.χ. την άλεση στους 

ανεμόμυλους). Σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως για ηλεκτροπαραγωγή. 

 Ηλιακή ενέργεια. Χρησιμοποιείται για θερμικές εφαρμογές (ηλιακοί 

θερμοσίφωνες και φούρνοι) και για την παραγωγή ηλεκτρισμού.  
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 Υδραυλική ενέργεια. Είναι τα γνωστά υδροηλεκτρικά έργα, που στο πεδίο των 

ήπιων μορφών ενέργειας εξειδικεύονται περισσότερο στα μικρά 

υδροηλεκτρικά.  

 Βιομάζα. Χρησιμοποιεί τους υδατάνθρακες των φυτών (κυρίως αποβλήτων 

της βιομηχανίας ξύλου, τροφίμων και ζωοτροφών και της βιομηχανίας 

ζάχαρης) με σκοπό την αποδέσμευση της ενέργειας που δεσμεύτηκε από το 

φυτό με τη φωτοσύνθεση. Ακόμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αστικά 

απόβλητα και απορρίμματα.  

 Γεωθερμική ενέργεια. Προέρχεται από τη θερμότητα που παράγεται από την 

ραδιενεργό αποσύνθεση των πετρωμάτων της γης. Είναι εκμεταλλεύσιμη εκεί 

όπου η θερμότητα αυτή ανεβαίνει με φυσικό τρόπο στην επιφάνεια, π.χ. στους 

θερμοπίδακες ή στις πηγές ζεστού νερού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε 

απευθείας για θερμικές εφαρμογές είτε για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Στην 

περίπτωση της γεωθερμικής ενέργειας, ο χαρακτηρισμός  «ανανεώσιμη» είναι 

κάπως καταχρηστικός, αφού δεν ανανεώνεται σε κλίμακα χιλιετιών. Ωστόσο 

μπορεί πρακτικά να θεωρηθεί ανανεώσιμη, εφόσον δεν γίνεται υπεράντληση.  

 Ενέργεια από τα κύματα. Εκμεταλλεύεται την κινητική ενέργεια των κυμάτων 

της θάλασσας.  

 Κυψέλες καυσίμου. Μπορούν να χαρακτηριστούν σαν κέντρα ενός 

συστήματος το οποίο χρησιμοποιεί το υδρογόνο ως καύσιμο. 

 

 

Εικόνα 1.2 Θαλάσσιο αιολικό πάρκο στην Αγγλία 

 

Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση των ΑΠΕ, στα οποία αναφερθήκαμε παραπάνω, 

μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα: 

 Είναι πολύ φιλικές προς το περιβάλλον, έχοντας πρακτικά μηδενικά 

κατάλοιπα και απόβλητα.  

 Είναι ανεξάντλητα, σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα.  
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 Μπορούν να βοηθήσουν στην ενεργειακή αυτάρκεια μικρών και 

αναπτυσσόμενων χωρών. 

 Είναι ευέλικτες εφαρμογές, που μπορούν να παράγουν ενέργεια ανάλογη με 

τις ανάγκες του επί τόπου πληθυσμού, καταργώντας την ανάγκη για τεράστιες 

μονάδες παραγωγής (καταρχήν για την ύπαιθρο) αλλά και για μεταφορά της 

ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις.  

 Ο εξοπλισμός είναι απλός στην κατασκευή και συντήρηση και έχει πολύ 

μεγάλο χρόνο ζωής.  

Φυσικά, υπάρχουν και σημαντικά μειονεκτήματα: 

 Έχουν αρκετά μικρό συντελεστή απόδοσης, της τάξης του 30% ή και 

μικρότερο, που συνεπάγεται αρκετά μεγάλο κόστος εφαρμογής σε μεγάλη 

επιφάνεια γης. Έτσι, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πλήρη κάλυψη 

των αναγκών μεγάλων αστικών κέντρων και χρησιμοποιούνται ως 

συμπληρωματικές μορφές ενέργειας.  

 Η παροχή και απόδοση της ηλιακής, αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας 

εξαρτάται από την εποχή του έτους, το γεωγραφικό πλάτος και κλίμα της 

περιοχής στην οποία εγκαθίστανται και γενικότερα από κλιματολογικές 

συνθήκες που δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν μακροπρόθεσμα και με 

ακρίβεια. Αυτός είναι ένας ακόμα λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητη η 

ύπαρξη συμβατικών μονάδων παραγωγής.  

1.2 Διεσπαρμένη παραγωγή 

Με τον όρο διεσπαρμένη παραγωγή (distributed generation) εννοούμε την 

αποκεντρωμένη παραγωγή ή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας που εκτελούνται 

από μονάδες παραγωγής εγκατεστημένες σε σημεία του δικτύου που βρίσκονται 

κοντά στην κατανάλωση [2]. 

Ιστορικά, οι συμβατικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, όπως αυτοί που λειτουργούν με 

την καύση άνθρακα, φυσικού αερίου, οι σταθμοί πυρηνικής ενέργειας, καθώς και τα 

υδροηλεκτρικά εργοστάσια και οι μεγάλοι σταθμοί ηλιακής ενέργειας, στην 

πλειονότητά τους είναι τοποθετημένοι μακρυά από τα σημεία μεγάλης κατανάλωσης 

φορτίου. Αυτό είναι αναγκαίο, καθώς χρειάζεται να βρίσκονται κοντά στους πόρους 

που απαιτεί η λειτουργία τους ή, σε πολλές περιπτώσεις, μακρυά από τα αστικά 

κέντρα για λόγους περιβαλλοντικής πολιτικής (προστασία των μαζών από τη 

μόλυνση). Έτσι, η ενέργεια χρειάζεται να μεταφερθεί μέσω του δικτύου μεταφοράς 

για μεγάλες αποστάσεις, με σημαντικά κόστη που προκύπτουν από την κατασκευή, 

συντήρηση και τις απώλειες των γραμμών του δικτύου.  

Το οικονομικό αυτό μοντέλο άρχισε να αποτυγχάνει στα τέλη της δεκαετίας του 1960 

και από την αρχή του 21ου αιώνα, οι συμβατικοί σταθμοί παραγωγής δεν μπορούσαν 

πλέον να παρέχουν ανταγωνιστικά φθηνή και αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια σε πιο 

απομακρυσμένους καταναλωτές μέσω του δικτύου μεταφοράς, γιατί οι συμβατικοί 
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σταθμοί είχαν φτάσει να κοστίζουν λιγότερο από το δίκτυο και να είναι πιο 

αξιόπιστοι από αυτό, ώστε σχεδόν όλα τα σφάλματα στην παροχή ισχύος να 

προκύπτουν από το δίκτυο. Το δίκτυο έγινε λοιπόν ο κύριος παράγοντας του κόστους 

αλλά και των προβλημάτων ποιότητας της ηλεκτρικής ενέργειας για τους 

απομακρυσμένους καταναλωτές, τα οποία οξύνθηκαν καθώς ο ψηφιακός εξοπλισμός 

απαιτούσε αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια. 

Τα κέρδη από την αποδοτικότητα δεν προέρχονταν πλέον από την αύξηση της 

παραγωγικής ικανότητας ισχύος των μεγάλων συμβατικών σταθμών, αλλά από 

μικρότερες μονάδες παραγωγής (ονομαστικής ισχύος της τάξεως των 10MW ή και 

μικρότερη) εγκατεστημένες κοντά στα σημεία όπου η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας 

είναι μεγάλη. 

 

Εικόνα 1.1 Κεντρική και διεσπαρμένη παραγωγή [3] 

 

Οι μονάδες διεσπαρμένης παραγωγής (ΔΠ), όπως τις ονομάζουμε, προσφέρουν 

ευελιξία, ελαχιστοποιούν το κόστος και αυξάνουν την αποδοτικότητα της μεταφοράς 

της ηλεκτρικής ενέργειας στους πιο απομακρυσμένους καταναλωτές. Συμβάλλουν 

στην αξιόπιστη λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ), το οποίο 

πλέον δεν θεωρείται παθητικό, παρέχοντας επικουρικές υπηρεσίες, δηλαδή: 

 ρύθμιση συχνότητας 

 έλεγχος τάσης 

 λειτουργικό περιθώριο 

 επανεκκίνηση του συστήματος μετά από ολική σβέση 

Οι μονάδες διεσπαρμένης παραγωγής τυπικά χρησιμοποιούν Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και συνδέονται στο ΣΗΕ μέσω 
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συσκευών ηλεκτρονικών ισχύος, ενώ συχνά απαιτούν τη χρήση συσκευών 

αποθήκευσης, όπως είναι οι μπαταρίες. Είναι επίσης δυνατόν, οι μονάδες ΔΠ να 

χρησιμοποιούν γεννήτριες και μικροτουρμπίνες ορυκτών καυσίμων.  

Εν κατακλείδι, οι μονάδες ΔΠ αποτελούν ένα πολύ σημαντικό συστατικό των 

σύγχρονων ΣΗΕ αλλά και των μελλοντικών συστημάτων που αναπτύσσονται, 

δίνοντας νέες δυνατότητες που συνοδεύονται, ωστόσο, από προκλήσεις. Η ακριβής 

μοντελοποίηση των μονάδων ΔΠ, με τις συσκευές ηλεκτρονικών ισχύος που 

διαθέτουν πολύπλοκους αλγορίθμους ελέγχου και συνθέτες τοπολογίες, απαιτούν 

προηγμένες μεθόδους. Ομοίως και η εις βάθος μελέτη των επικουρικών υπηρεσιών 

που παρέχουν. Επιπλέον, η μετάβαση από παθητικά σε ενεργά δίκτυα ΣΗΕ απαιτεί 

ακριβείς δοκιμές εξοπλισμού, οι οποίες συνήθως γίνονται σε επίπεδο μεμονωμένης 

συσκευής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το σύστημα [4]. Η ανάπτυξη μεθόδων για να 

ξεπεραστούν οι προκλήσεις αυτές τα τελευταία χρόνια έχουν λάβει ιδιαίτερη προσοχή 

και θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Ψηφιακός προσομοιωτής πραγματικού χρόνου 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

Ο ψηφιακός προσομοιωτής πραγματικού χρόνου (real-time digital simulator – RTDS), 

που κατασκευάζεται από την εταιρεία RTDS Technologies Inc., είναι μια συσκευή 

προσομοίωσης συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή 

δοκιμών κλειστού βρόγχου (hardware in the loop) διάφορων δοκιμίων, όπως συσκευών 

προστασίας και αυτομάτου ελέγχου. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του RTDS, που 

τον ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα εργαλεία προσομοίωσης, είναι το γεγονός ότι ο 

προσομοιωτής δύναται να λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο. Αυτό είναι εφικτό επειδή, 

μέσω ενός πλήθους επεξεργαστών που λειτουργούν παράλληλα, μπορεί να επιλύσει τις 

εξισώσεις του συστήματος αρκετά γρήγορα ώστε η έξοδός του να αντιπροσωπεύει 

συνεχώς και ρεαλιστικά τις συνθήκες στο πραγματικό δίκτυο. Έτσι, αποτελεί ένα πολύ 

χρήσιμο εργαλείο για την εξέταση ηλεκτρικού εξοπλισμού, την μελέτη συστημάτων και 

πρόβλεψη σφαλμάτων αλλά και για την εκπαίδευση προσωπικού [5]. 

 

Εικόνα 2.1 Προσομοιωτής πραγματικού χρόνου 

2.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά του RTDS 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, ο προσομοιωτής εκμεταλλεύεται την αρχιτεκτονική της 

παράλληλης επεξεργασίας χρησιμοποιώντας πολλαπλούς επεξεργαστές που 

βρίσκονται σε ανεξάρτητες μονάδες που ονομάζονται racks. Κάθε rack αποτελείται 
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από διάφορες κάρτες. Ένα backbone συνδέει όλες τις κάρτες ενός rack και 

διεκπεραιώνει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τους. 

Οι κάρτες επεξεργασίας, επικοινωνίας, εισόδων και εξόδων παρέχονται από την 

RTDS. Οι παλαιότερες κάρτες επεξεργασίας είναι οι TPC (Tandem Processor Card), 

που διαθέτουν 2 επεξεργαστές τύπου DSP (Digital Signal Processor) στα 12 MHz. Οι 

TPC κάρτες αντικαταστάθηκαν από τις 3PC (Triple Processor Card), που διαθέτουν 3 

επεξεργαστές τύπου DSP στα 40 MHz και τις RPC (RISC Processor Card) που 

χρησιμοποιούν δύο επεξεργαστές τύπου Power PC στα 600 MHz. Οι παραπάνω 

κάρτες μπορούν να πετύχουν βήμα προσομοίωσης της τάξης των 50 μs. Οι πιο 

εξελιγμένες κάρτες ονομάζονται GPC (Giga Processor Card), που χρησιμοποιούν δύο 

επεξεργαστές τύπου Power PC στο 1 GHz, και PB5 που χρησιμοποιούν δύο 

επεξεργαστές τύπου Power PC στα 1.7 GHz. Οι GPC και PB5 κάρτες έχουν πολύ 

μεγαλύτερες υπολογιστικές δυνατότητες και μπορούν να λειτουργήσουν με βήμα 

προσομοίωσης έως 1-2 μs, οπότε είναι κατάλληλες για τη μοντελοποίηση γρήγορων 

διακοπτικών φαινομένων (π.χ. PWM έλεγχος αντιστροφέων). Οι κάρτες επικοινωνίας 

WIC (Workstation Interface Card) και οι πιο εξελιγμένες WIF, GTWIF επιτρέπουν 

την επικοινωνία του υπολογιστή του χρήστη με το RTDS μέσω Ethernet TCP/IP και 

οι IRC (Inter-Rack Communication Card) την παράλληλη λειτουργία μεταξύ 

διαφορετικών racks. Επιπλέον κάρτες έχουν αναπτυχθεί για αναλογικές και ψηφιακές 

εισόδους και εξόδους, για επικοινωνία με βάση το πρότυπο IEC 61850 κ.α. [4]. 

 

 

Εικόνα 2.2 Τυπικό rack του προσομοιωτή RTDS [5] 

2.3 Λογισμικό RTDS 

Το λογισμικό του RTDS αποτελείται από δύο διακριτά επίπεδα, τη γραφική 

επιφάνεια χρήστη (User Interface-GUI) και το μεταγλωττιστή (compiler).  

Μέσω της γραφικής διεπιφάνειας χρήστη (GUI), ο χρήστης επικοινωνεί με τον 

προσομοιωτή RTDS, κάτι που επιτυγχάνεται μέσω ενός γραφικού περιβάλλοντος 

υψηλού επιπέδου, του RSCAD. Δύο βασικά τμήματα του RSCAD είναι το Draft και 

το Runtime. Στο στάδιο Draft γίνεται ο σχεδιασμός του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας 

που ο χρήστης επιθυμεί να μοντελοποιήσει με τη βοήθεια βιβλιοθηκών που περιέχουν 

έτοιμα ηλεκτρικά στοιχεία, ενώ στο στάδιο Runtime εκτελείται η προσομοίωση που 

έχουμε δημιουργήσει στο Draft και λαμβάνονται τα αποτελέσματα αυτής. Στο στάδιο 
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Runtime ο χρήστης μπορεί να επέμβει δυναμικά στην προσομοίωση κάνοντας 

χειρισμούς ελέγχου των διακοπτών ή μεταβάλλοντας τις τιμές διάφορων παραμέτρων 

της προσομοίωσης, ενώ επιπλέον μπορεί να παρακολουθεί τα μετρούμενα μεγέθη που 

επιθυμεί μέσω γραφικών εικονιδίων μετρητών, γραφημάτων με κυματομορφές κ.α. 

Στις εικόνες 2.2 και 2.3 φαίνονται ενδεικτικά τα δύο περιβάλλοντα του RSCAD, 

όπως τα βλέπει ο χρήστης. 

 

Εικόνα 2.3 Περιβάλλον Draft του RSCAD [6] 

 

Όταν ολοκληρώσουμε τη σύνθεση του δικτύου στο τμήμα Draft του RSCAD, 

χρησιμοποιούμε την επιλογή Compile για να μεταγλωττίσουμε το δίκτυο μας και να 

παραχθεί ο κώδικας παράλληλης επεξεργασίας που θα εκτελεστεί από τους 

ψηφιακούς επεξεργαστές σήματος. Αν το δίκτυο που υλοποιήσαμε έχει λάθη, στο 

σημείο αυτό θα ενημερωθούμε από το λογισμικό για αυτά ώστε να προχωρήσουμε 

στις απαραίτητες διορθώσεις [7]. 
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Εικόνα 2.4 Περιβάλλον Runtime του RSCAD [6] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

  

Ευστάθεια και ακρίβεια της τεχνικής Hardware-In-the-

Loop 

 

 

3.1 Τεχνική Hardware-In-the-Loop 

Η Hardware-In-the-Loop (HIL) προσομοίωση είναι μια τεχνική κατά την οποία μια 

μονάδα πραγματικού εξοπλισμού συνδέεται με ένα προσομοιωμένο σύστημα, με 

σκοπό τη μελέτη, καταγραφή και κατανόηση της αλληλεπίδρασής τους. Αυτή η 

προσέγγιση παρέχει πολλά πλεονεκτήματα έναντι άλλων αναλύσεων και μεθόδων κι 

έτσι γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη στη βιομηχανία και στην ερευνητική κοινότητα 

τα τελευταία χρόνια. 

Πιο συγκεκριμένα, η HIL προσομοίωση επιτρέπει την ενδελεχή και κατ’ επανάληψη 

εξέταση μιας συσκευής σε συνθήκες δοκιμών πολύ κοντά στις πραγματικές. Με 

αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται το κόστος και ο κίνδυνος ακόμα κι όταν 

εξετάζουμε ακραία φαινόμενα, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη της 

συσκευής ή του εξοπλισμού σε περίπτωση πραγματικού πειράματος. Συνεπώς, η 

μέθοδος αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε κρυφά ελαττώματα της 

συσκευής και να αποκαλύψουμε την πλήρη έκταση των αλληλεπιδράσεων του 

συστήματος. 

Το HIL σύστημα αποτελείται από τα εξής μέρη: το προσομοιωμένο σύστημα 

(Virtually Simulated System – VSS), το κομμάτι του υλικού υπό δοκιμή (Hardware 

Under Test – HUT) και στην κατηγορία Power HIL που θα δούμε στη συνέχεια 

προστίθεται και μια συσκευή που λειτουργεί ως διεπαφή ισχύος (interface) και 

συνδέει το HUT με το VSS [8]. Σε περιπτώσεις όπου θέλουμε να συνδέσουμε 

περισσότερα του ενός δοκίμια σε διαφορετικούς ζυγούς του προσομοιωμένου 

συστήματος, θα χρειαστούμε αντίστοιχο αριθμό συσκευών-interfaces.  

Παρακάτω παρουσιάζονται συγκεντρωμένα μερικοί από τους λόγους που επιβάλλουν 

την χρήση της τεχνικής HIL [9][10]: 

 Υψηλό κόστος πραγματικών πειραμάτων 

 Επιπλέον κόστος σε περίπτωση ζημιάς του εξοπλισμού 

 Διαθεσιμότητα του απαραίτητου εξοπλισμού 

 Επαναληψιμότητα πειραμάτων 

 Αύξηση της αξιοπιστίας και της ποιότητας 

 Κίνδυνος όταν η δοκιμή γίνεται με το φυσικό σύστημα 
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Η τεχνική Hardware-In-the-Loop χωρίζεται σε δύο κατηγορίες οι οποίες θα 

αναλυθούν παρακάτω, στην Control Hardware-In-the-Loop και την Power Hardware-

In-the-Loop. 

3.1.1 Control Hardware-In-the-Loop 

H Control Hardware-In-the-Loop (CHIL) προσομοίωση αφορά HIL προσομοιώσεις 

στις οποίες δεν υπάρχει μεταφορά ενέργειας από ή προς το υλικό υπό δοκιμή. Όλες οι 

συσκευές ισχύος του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας είναι απεικονισμένες σε μια 

προσομοίωση ως Virtual Power System (VPS). Το VPS και το HUT είναι 

συνδεδεμένα σε χαμηλό επίπεδο τάσης της τάξης των ±10V και αλληλεπιδρούν 

ανταλλάσοντας ψηφιακά / αναλογικά σήματα [11]. 

 

Εικόνα 3.1 Γενική τοπολογία μιας CHIL προσομοίωσης [11] 

Εξοπλισμός προστασίας, έλεγχος κινητήρα και PWM ελεγκτές είναι κατάλληλα 

δοκίμια για μια CHIL δοκιμή. Η χρήση της τεχνικής CHIL επιτρέπει πολλαπλά 

σενάρια δοκιμής χωρίς να γίνει μεγάλη επένδυση, ωστόσο περιορίζεται μόνο σε 

δοκιμές ελέγχου. 

3.1.2 Power Hardware-In-the-Loop 

Η δεύτερη τεχνική HIL που εξετάζουμε είναι η Power Hardware-In-the-Loop (PHIL). 

Εν αντιθέσει με την Control HIL προσομοίωση, η PHIL προσομοίωση επιτρέπει την 

χρήση πραγματικών συσκευών ισχύος ως δοκίμια, όπως είναι για παράδειγμα ένας 

κινητήρας, ένας αντιστροφέας ισχύος κτλ. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη η 

χρήση μιας διεπαφής ισχύος για κάθε δοκίμιο που επιθυμούμε να συνδεθεί σε 

διαφορετικούς ζυγούς του προσομοιωμένου κυκλώματος, ώστε να γίνεται δυνατή η 

διακίνηση της ισχύος ανάμεσα στα δοκίμια και στο προσομοιωμένο σύστημα. 
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Η Power Hardware-In-the-Loop προσομοίωση, ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για 

πραγματοποίηση δοκιμών και μοντελοποίηση ηλεκτρικών στοιχείων ή ακόμα και 

μικροδικτύων σε πραγματικό χρόνο, γίνεται συνεχώς πιο δημοφιλής κι βρίσκεται 

στην αιχμή της τεχνολογίας. Αυτό φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, όπου 

παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη των προσομοιώσεων συστημάτων ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

 

Εικόνα 3.2 Ιστορική εξέλιξη προσομοιώσεων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας [8] 

 

Στην τεχνική PHIL μέρος του συστήματος ισχύος προσομοιώνεται στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή με χρήση κατάλληλου λογισμικού και επιλύεται σε πραγματικό χρόνο 

από τον ψηφιακό προσομοιωτή πραγματικού χρόνου (RTDS). Το προσομοιωμένο 

σύστημα επικοινωνεί με τις συσκευές – interface, που είναι ενισχυτές, 

χρησιμοποιώντας σήματα χαμηλής τάσης τα οποία στη συνέχεια ενισχύονται και 

οδηγούνται στα αντίστοιχα υπό εξέταση δοκίμια. Τα ρεύματα που ρέουν προς τα 

δοκίμια μετρούνται από τα μετρητικά των ενισχυτών και επιστρέφουν ως 

ανατροφοδότηση πίσω στον RTDS. 

Παρακάτω φαίνονται οι γενικές τοπολογίες δύο PHIL προσομοιώσεων, με τις οποίες 

θα ασχοληθούμε και στη συνέχεια:  

 ενός συστήματος με ένα υπό εξέταση δοκίμιο, όπου η προσομοίωση ανήκει 

στην κατηγορία SISO (single input – single output) προσομοιώσεων. 
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Εικόνα 3.3 Γενική τοπολογία μιας SISO PHIL προσομοίωσης 

 

 ενός  συστήματος με δύο υπό εξέταση δοκίμια τοποθετημένων σε 

διαφορετικούς ζυγούς του κυκλώματος, όπου η προσομοίωση ανήκει στην 

κατηγορία MIMO (multiple input – multiple output) προσομοιώσεων. 

 

 

Εικόνα 3.4 Γενική τοπολογία μιας MIMO PHIL προσομοίωσης 

 

Όπως είπαμε, η παρουσία των διεπαφών ισχύος είναι αναγκαία στην διεξαγωγή PHIL 

πειραμάτων, για την  διασύνδεση και την ανταλλαγή πραγματικής ισχύος μεταξύ της 

προσομοίωσης και των δοκιμίων που εξετάζουμε. Ωστόσο, η επιλογή τους πρέπει να 
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γίνει προσεκτικά, καθώς τα αποτελέσματα της προσομοίωσης επηρεάζονται ανάλογα 

με τα χαρακτηριστικά τους. 

Στην ιδανική περίπτωση, ο ενισχυτής που χρησιμοποιείται ως διεπαφή ισχύος στην 

PHIL προσομοίωση πρέπει να έχει μοναδιαίο κέρδος, άπειρο εύρος ζώνης 

(bandwidth) και να μην προσθέτει χρονική καθυστέρηση στην προσομοίωση για να 

επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή αναπαράσταση του δικτύου. Στην πραγματικότητα 

όμως αυτό δεν είναι εφικτό κι έτσι η μη ιδανικότητα της διεπαφής δημιουργεί 

σφάλματα στις PHIL προσομοιώσεις, ενώ μπορεί και να οδηγήσει το σύστημά μας σε 

αστάθεια. Συνεπώς, γίνεται αναγκαία η ανάλυση των ζητημάτων της ευστάθειας και 

της ακρίβειας μιας PHIL προσομοίωσης [11]. 

3.1.2.1 Το ζήτημα της ευστάθειας σε μια προσομοίωση PHIL 

Το πιο σημαντικό βήμα στην πραγματοποίηση μιας PHIL προσομοίωσης είναι η 

ευστάθεια του κυκλώματος. Η χρονική καθυστέρηση που εισάγουν ο ενισχυτής, τα 

όργανα και ο ψηφιακός προσομοιωτής πραγματικού χρόνου, η εισαγωγή ανώτερων 

αρμονικών από τον ενισχυτή και το περιορισμένο εύρος ζώνης καθιστούν μια PHIL 

προσομοίωση επιρρεπή σε αστάθεια. Σε μια τέτοια περίπτωση παίρνουμε 

λανθασμένα αποτελέσματα και τίθεται σε κίνδυνο το δοκίμιο και ο ενισχυτής – 

interface. 

Αρχικά, θα παρουσιαστούν συνοπτικά κάποια συμπεράσματα για τη μελέτη της 

ευστάθειας σε SISO PHIL προσομοιώσεις και στη συνέχεια θα γίνει ανάλυση του 

ζητήματος σε προσομοιώσεις MIMO. 

3.1.2.1.1 Το ζήτημα της ευστάθειας σε SISO PHIL προσομοιώσεις 

Πολλές ερευνητικές εργασίες αναλύουν εις βάθος την ευστάθεια σε SISO συστήματα 

[9]. Για την παρουσίαση του ζητήματος, ας θεωρήσουμε ένα κύκλωμα διαιρέτη 

τάσης, που αποτελεί μια πολύ απλή περίπτωση συστήματος με μια είσοδο και μια 

έξοδο. Η υλοποίησή του σε PHIL πείραμα και το διάγραμμα βαθμίδων που το 

περιγράφει φαίνονται στη συνέχεια. 

Όπως φαίνεται, το προσομοιωμένο σύστημα (software) αποτελείται από την 

εναλλασσόμενη πηγή τάσης U0 και την σύνθετη αντίσταση ZSW, ενώ στο φυσικό 

σύστημα (hardware) υπάρχει ως δοκίμιο η σύνθετη αντίσταση ZHW. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, για την σύνδεση προσομοιωμένου και φυσικού συστήματος 

χρησιμοποιείται μια συσκευή – interface (ενισχυτής). Η συσκευή αυτή λαμβάνει από 

το προσομοιωμένο σύστημα την τάση U1, που εφαρμόζεται στο ζυγό όπου 

"τοποθετείται" το δοκίμιο, και την ενισχύει για να εφαρμοστεί στην ZHW (μέγεθος 

U1
’). Στο φυσικό σύστημα μετράται το ρεύμα που διατρέχει την ZHW ( i1) μέσω 

αμπεροτσιμπίδας ή κατευθείαν από το μετρητικό ρεύματος του ενισχυτή (αν 

διαθέτει). Η τιμή αυτή εμφανίζεται στο προσομοιωμένο σύστημα στο μέγεθος i1
’.  

Η ενίσχυση της τάσης U1 καθώς και η μέτρηση του ρεύματος i1 από τα μετρητικά 
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ρεύματος περιγράφονται από τη συνάρτηση μεταφοράς του ενισχυτή τάσης (voltage 

amplifier) TVA και του μετρητικού ρεύματος (current probe) TC αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 3.5 Εφαρμογή PHIL σε ένα διαιρέτη τάσης [12] 

 

Από το διάγραμμα βαθμίδων παίρνουμε την συνάρτηση ανοιχτού βρόχου, μέσω της 

οποίας μπορεί να εκτιμηθεί η ευστάθεια μιας PHIL προσομοίωσης: 

 

 𝐺𝑂𝐿 =
𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊
𝑒−𝑠𝑇𝑑𝑇𝑉𝐴𝑇𝑐 (3.1) 

 

Ως Td ορίζουμε την συνολική χρονική καθυστέρηση που εισάγει ο ψηφιακός 

προσομοιωτής πραγματικού χρόνου (ΨΠΠΧ), η οποία ισούται με δύο βήματα 

προσομοίωσης και στο πεδίο της συχνότητας περιγράφεται ως 𝑒−𝑠𝑇𝑑. 

 

 
Εικόνα 3.6 Διάγραμμα βαθμίδων SISO PHIL πειράματος [12] 
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Δύο κριτήρια που χρησιμοποιούνται συχνά για την μελέτη της ευστάθειας στα SISO 

συστήματα και τα οποία θα αναπτυχθούν στην επόμενη ενότητα για την εφαρμογή 

τους σε συστήματα MIMO είναι το κριτήριο Nyquist [13] και το κριτήριο Bode [14]. 

3.1.2.1.2 Κριτήριο ευστάθειας Nyquist σε SISO συστήματα 

Για να ερευνήσουμε την ευστάθεια του συστήματος, θεωρούμε την χαρακτηριστική 

του εξίσωση, 𝐹(𝑠) =  1 + 𝐺𝑂𝐿 = 0. Για να είναι το σύστημά μας είναι ευσταθές, 

πρέπει όλα τα μηδενικά της F(s) να βρίσκονται αριστερά του άξονα jω στο πεδίο της 

μιγαδικής συχνότητας s. Επιλέγουμε συνεπώς μια καμπύλη ΓS τέτοια ώστε να 

περικλείει όλο το δεξί μιγαδικό ημιεπίπεδο και με τη χρήση του θεωρήματος Cauchy, 

ελέγχουμε αν κάποιο μηδενικό της F(s), ή αλλιώς μια ρίζα του συστήματος, 

βρίσκεται στην περιοχή που περικλείεται από την ΓS. 

Η καμπύλη ΓS, που ονομάζεται δρόμος ή περίγραμμα Nyquist, φαίνεται στην εικόνα 

3.7. 

Όπως βλέπουμε, περιλαμβάνει ολόκληρο τον άξονα jω από 𝜔 = −∞ έως 𝜔 = +∞ 

και μια ημικυκλική διαδρομή με άπειρη ακτίνα στο δεξιό ημιεπίπεδο, που διανύεται 

δεξιόστροφα. 

Ο αριθμός των ριζών της F(s) που βρίσκονται στο δεξί μιγαδικό ημιεπίπεδο είναι  

 

 𝑍 = 𝑁 + 𝑃 (3.2) 

 

όπου N ο αριθμός των περικυκλώσεων του σημείου −1 + 𝑗0 από το διάγραμμα 

Nyquist και P ο αριθμός των πόλων της  συνάρτησης ανοιχτού βρόχου GOL στο δεξί 

μιγαδικό ημιεπίπεδο. 

 

 
 

Εικόνα 3.7 Κλειστός δρόμος Nyquist [13] 
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Για να είναι το κλειστό σύστημα ευσταθές, πρέπει να μην υπάρχουν ρίζες της 

χαρακτηριστικής εξίσωσης στο δεξί μιγαδικό ημιεπίπεδο και επομένως, σύμφωνα με 

το κριτήριο, να ισχύει 𝛧 = 0. Αυτό σημαίνει ότι το διάγραμμα Nyquist περικυκλώνει 

το σημείο −1 + 𝑗0  

 P φορές αριστερόστροφα, αν P≠0 αφού ισχύει 𝛮 = −𝑃 

 καμία φορά δεξιόστροφα, αν P=0 αφού ισχύει 𝛮 = 0 

3.1.2.1.3 Κριτήριο Bode σε SISO συστήματα 

Όπως και το κριτήριο Nyquist, το κριτήριο ευστάθειας Bode μας επιτρέπει 

μελετώντας το σύστημα ανοιχτού βρόχου να εξάγουμε πολύ σημαντικά 

συμπεράσματα για το κλειστό σύστημα.  

Σύμφωνα με το κριτήριο Bode για να έχουμε ευστάθεια απαιτείται να πληρούνται οι 

δύο παρακάτω συνθήκες: 

 

 |𝐺𝑂𝐿(𝑠)| ≤ 1 (3.3) 

 

και arg(𝐺𝑂𝐿(𝑠)) = 𝜋 (3.4) 

 

Για το μοντέλο PHIL του διαιρέτη τάσης που περιγράφεται από το διάγραμμα 

βαθμίδων της εικόνας 3.6, οι σχέσεις αυτές γίνονται [14]: 

 

 |
𝑍𝑆𝑊(𝑠)

𝑍𝐻𝑊(𝑠)
𝑒−𝑠𝑇𝑑𝑇𝑉𝐴(𝑠)𝑇𝑐(𝑠)| ≤ 1 (3.5) 

 

 ∠𝑍𝑆𝑊(𝑠) − ∠𝑍𝐻𝑊(𝑠) + ∠𝑇𝑉𝐴(𝑠) + ∠𝑇𝑐(𝑠) − 𝜔𝑇𝑑 = 𝜋 (3.6) 

 

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη εφαρμογή του κριτηρίου Bode είχε προταθεί από το 

ΕΜΠ στο παρελθόν. 

3.1.2.1.4 Το ζήτημα της ευστάθειας σε MIMO PHIL προσομοιώσεις 

Για την παρουσίαση του ζητήματος της ευστάθειας σε συστήματα με πολλαπλές 

εισόδους και εξόδους, ας θεωρήσουμε το πολύ απλό κύκλωμα της εικόνας 3.8. 

Στο παράδειγμά μας, το προσομοιωμένο κύκλωμα του software αποτελείται από δύο 

σύνθετες αντιστάσεις, τις ZSW1 και ZSW2, ενώ ως hardware συνδέουμε δύο 

πραγματικές σύνθετες αντιστάσεις, τις ZHW1 και ZHW2 σε δύο διαφορετικούς ζυγούς 

του κυκλώματος. Έστω V1 και V2 οι τάσεις στους ζυγούς αυτούς, όπως μετρούνται 

στο προσομοιωμένο σύστημα. 
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Εικόνα 3.8 Παράδειγμα MIMO PHIL προσομοίωσης με δύο δοκίμια (HUT) 

 

Έχοντας δύο δοκίμια, απαιτείται η ύπαρξη δύο ενισχυτών που θα χρησιμοποιηθούν 

ως interfaces. Θεωρούμε TVA1 και TVA2 τις συναρτήσεις μεταφοράς των ενισχυτών 

αυτών, που ενισχύουν τις τάσεις V1 και V2 και τις εφαρμόζουν στη συνέχεια στις 

αντιστάσεις – δοκίμια ZHW1 και ZHW2 αντίστοιχα. Τα ρεύματα που διαρρέουν τα δύο 

δοκίμια (i1 και i2) μετρούνται από τα μετρητικά ρεύματος, η επίδραση των οποίων 

περιγράφεται από τις συναρτήσεις μεταφοράς TC1 και TC2. 

Από το κύκλωμα παίρνουμε: 

  

𝑖1
′ = 𝑇𝐶1 ∙ 𝑖1 ∙ 𝑒−𝑠𝑇𝑑/2 = 𝑇𝐶1

𝑉1
′

𝑍𝐻𝑊1
𝑒−𝑠𝑇𝑑/2 = 𝑇𝐶1𝑇𝑉𝐴1𝑒

−𝑠𝑇𝑑
𝑉1

𝑍𝐻𝑊1
 

και αντιστοίχως προκύπτει: 

𝑖2
′ = 𝑇𝐶2𝑇𝑉𝐴2𝑒

−𝑠𝑇𝑑
𝑉2

𝑍𝐻𝑊2
 

 

Όπως και αναφέρθηκε και στην ενότητα των SISO συστημάτων, ο ΨΠΠΧ εισάγει μια 

καθυστέρηση ίση με το βήμα της προσομοίωσης κάθε φορά που "μεταφέρει" ένα 

σήμα από το προσομοιωμένο σύστημα στο φυσικό και αντίστροφα, η οποία ισούται 

με Td/2. Η καθυστέρηση αυτή εισάγεται, όπως φαίνεται και στις παραπάνω 

εξισώσεις, όταν έχουμε ενίσχυση των τάσεων του προσομοιωμένου συστήματος για 

εφαρμογή στα δοκίμια και κατά την αποστολή των μετρούμενων ρευμάτων που 

διαρρέουν τα δοκίμια από το φυσικό στο προσομοιωμένο σύστημα. 

Έφαρμόζοντας τον νόμο τάσεων Kirchhoff κατάλληλα στο κύκλωμά μας, παίρνουμε 

τις περιγραφικές εξισώσεις του κυκλώματος: 

𝑉0 = 𝑉1 + 𝑍𝑆𝑊1(𝑖1
′ + 𝑖2

′ ) 
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𝑉0 = 𝑉2 + 𝑍𝑆𝑊1(𝑖1
′ + 𝑖2

′ ) + 𝑍𝑆𝑊2𝑖2
′  

 

οι οποίες μπορούν να γραφούν σύμφωνα με τα παραπάνω ως: 

 

 𝑉1 = 𝑉0 − 𝑒−𝑠𝑇𝑑𝑇𝑉𝐴1𝑇𝐶1
𝑍𝑆𝑤1

𝑍𝐻𝑊1
𝑉1 − 𝑒−𝑠𝑇𝑑𝑇𝑉𝐴2𝑇𝐶2

𝑍𝑆𝑤1

𝑍𝐻𝑊2
𝑉2 (3.7) 

 

 𝑉2 = 𝑉0 − 𝑒−𝑠𝑇𝑑𝑇𝑉𝐴1𝑇𝐶1
𝑍𝑆𝑤1

𝑍𝐻𝑊1
𝑉1 − 𝑒−𝑠𝑇𝑑𝑇𝑉𝐴2𝑇𝐶2

𝑍𝑆𝑤1+𝑍𝑆𝑊2

𝑍𝐻𝑊2
𝑉2 (3.8) 

 

Το διάγραμμα βαθμίδων που περιγράφει την PHIL υλοποίησή μας φαίνεται στην 

εικόνα 3.9. 

 

Εικόνα 3.9 Διάγραμμα βαθμίδων του MIMO PHIL παραδείγματος της εικόνας 3.8 [12] 

 

Η γενίκευση της εκτίμησης της ευστάθειας από τα SISO στα MIMO PHIL 

συστήματα συνίσταται στο γεγονός πως η συμπεριφορά του ανοιχτού βρόχου στην 

περίπτωση των MIMO συστημάτων δεν περιγράφεται από μια συνάρτηση μεταφοράς 

ανοιχτού βρόχου αλλά από έναν πίνακα συναρτήσεων μεταφοράς ανοιχτού βρόχου 

FO (open loop transfer matrix), σύμφωνα με το [12], ο οποίος υπολογίζεται ως: 
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 FO = TCTDTVAZHW
-1ZSW (3.10) 

 

όπου TC = [
𝑇𝐶1(𝑠) 0

0 𝑇𝐶2(𝑠)
], TD = [𝑒

−𝑠𝑇𝑑 0
0 𝑒−𝑠𝑇𝑑

], TVA = [
𝑇𝑉𝐴1(𝑠) 0

0 𝑇𝑉𝐴2(𝑠)
], 

 

ZHW = [
𝑍𝐻𝑊1(𝑠) 0

0 𝑍𝐻𝑊2(𝑠)
] και ZSW η μήτρα σύνθετων αντιστάσεων του 

προσομοιωμένου κυκλώματος.  

Οι πίνακες που εμφανίζονται στην (3.10), εκτός της μήτρας σύνθετων αντιστάσεων 

που περιγράφει το προσομοιωμένο κύκλωμα, είναι διαγώνιοι επειδή δύο δοκίμια – 

HUTs συνδέονται σε  δύο διαφορετικούς ζυγούς του προσομοιωμένου κυκλώματος. 

Η μήτρα σύνθετων αντιστάσεων υπολογίζεται με τους παρακάτω τύπους: 

𝑍𝑆𝑊11 =
𝑉1

𝐼1
 , όταν I2=0       𝑍𝑆𝑊21 =

𝑉2

𝐼1
 , όταν I2=0  

 

𝑍𝑆𝑊12 =
𝑉1

𝐼2
 , όταν I1=0       𝑍𝑆𝑊22 =

𝑉2

𝐼2
 , όταν I1=0 

 

 

Εικόνα 3.10 Κύκλωμα του παραδείγματός μας σε απλοποιημένη μορφή,για ευκολότερη 

εφαρμογή των τύπων υπολογισμού της μήτρας σύνθετων αντιστάσεων προσομοιωμένου 

κυκλώματος ZSW 
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Αν θεωρήσουμε για απλοποίηση πως ισχύουν οι σχέσεις 

o 𝛧𝑆𝑊1 = 𝑍𝑆𝑊2 = 𝑍𝑆𝑊 και 

o 𝛧𝛨𝑊1 = 𝑍𝛨𝑊2 = 𝑍𝛨𝑊 

η μήτρα σύνθετων αντιστάσεων θα είναι ZSW = [
𝑍𝑆𝑊(𝑠) 𝑍𝑆𝑊(𝑠)
𝑍𝑆𝑊(𝑠) 2𝑍𝑆𝑊(𝑠)

].  

Όπως αναφέρεται στην ερευνητική εργασία [12], η σχέση (3.10) του πίνακα 

συναρτήσεων μεταφοράς ανοιχτού βρόχου προκύπτει ως γενίκευση της σχέσης (3.1) 

που περιγράφει τη συνάρτηση μεταφοράς ανοιχτού βρόχου ενός SISO συστήματος.  

 

Για την περίπτωση που εξετάζουμε, ο πίνακας που προκύπτει από την σχέση (3.10) 

είναι ο: 

 

 FO = 

[
 
 
 𝑇𝐶1𝑇𝑉𝐴1𝑒

−𝑠𝑇𝑑
𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊
𝑇𝐶1𝑇𝑉𝐴1𝑒

−𝑠𝑇𝑑
𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊

𝑇𝐶2𝑇𝑉𝐴2𝑒
−𝑠𝑇𝑑

𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊
𝑇𝐶2𝑇𝑉𝐴2𝑒

−𝑠𝑇𝑑
2𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊 ]
 
 
 

 (3.11) 

 

Σύμφωνα με το [15], το κλειστό σύστημα στην περίπτωση των MIMO συστημάτων 

περιγράφεται από τον πίνακα συναρτήσεων μεταφοράς κλειστού βρόχου FCL (closed 

loop transfer matrix) που υπολογίζεται ως: 

 

 FCL = S·(I+ FO)-1 (3.12) 

 

όπου I  ο μοναδιαίος πίνακας κατάλληλου μεγέθους και S ο πίνακας που επιλέγεται 

ανάλογα με τα μεγέθη που παίρνουμε ως εξόδους κάθε φορά. Αν για παράδειγμα στο 

κύκλωμά μας θεωρήσουμε ως εξόδους τις τάσεις V1 και V2 θα επιλέξουμε S =I. Εν 

γένει λοιπόν, το κλειστό κύκλωμα περιγράφεται από τον αντίστροφο πίνακα (I+ FO)-1, 

κατ’ αντιστοιχία με το χαρακτηριστικό πολυώνυμο των συστημάτων SISO που 

περιγράφει το κλειστό SISO κύκλωμα ανεξαρτήτως της επιλεγμένης εξόδου. 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως ο πίνακας FCL θα μπορούσε να προκύψει επιλύοντας 

τις εξισώσεις (3.7) και (3.8). Για να δειχθεί αυτό, ας κάνουμε τις περεταίρω 

απλοποιήσεις: TVA1= TVA2= 1  και TC1= TC2= 1. Θεωρώντας ως εξόδους τις V1 και 

V2: 
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 Η επίλυση των περιγραφικών εξισώσεων του κυκλώματος θα δώσει έπειτα 

από αρκετές πράξεις: 

[

𝑉1

𝑉2

] =

[
 
 
 
 
 
 
 
 1 + 𝑒−𝑠𝑇𝑑

𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊

1 + 𝑒−𝑠𝑇𝑑
3𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊
+ 𝑒−𝑠2𝑇𝑑

𝑍𝑆𝑊
2

𝑍𝐻𝑊
2

1

1 + 𝑒−𝑠𝑇𝑑
3𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊
+ 𝑒−𝑠2𝑇𝑑

𝑍𝑆𝑊
2

𝑍𝐻𝑊
2]
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑉𝑂  

 

 

 Ο υπολογισμός με τη χρήση του πίνακα συναρτήσεων μεταφοράς ανοιχτού 

βρόχου FO και μέσω της σχέσης (4.12) μας δίνει: 

FCL = I ∙(I+ FO)-1 = [
1 0

0 1
]

[
 
 
 1 + 𝑒−𝑠𝑇𝑑

𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊
𝑒−𝑠𝑇𝑑

𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊

𝑒−𝑠𝑇𝑑
𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊
1 + 𝑒−𝑠𝑇𝑑

2𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊 ]
 
 
 
−1

 ⇒ 

FCL = 
1

1+𝑒−𝑠𝑇𝑑
3𝑍𝑆𝑊
𝑍𝐻𝑊

+𝑒−𝑠2𝑇𝑑
𝑍𝑆𝑊

2

𝑍𝐻𝑊
2

[
𝑒−𝑠𝑇𝑑 + 𝑒−𝑠2𝑇𝑑

2𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊
−𝑒−𝑠2𝑇𝑑

𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊

−𝑒−𝑠2𝑇𝑑
𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊
𝑒−𝑠𝑇𝑑 + 𝑒−𝑠2𝑇𝑑

𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊

] 

 

Είναι συνεπώς, 

[
𝑉1

𝑉2
] =

1

1 + 𝑒−𝑠𝑇𝑑
3𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊
+ 𝑒−𝑠2𝑇𝑑

𝑍𝑆𝑊
2

𝑍𝐻𝑊
2 [
 
 
 𝑒−𝑠𝑇𝑑 + 𝑒−𝑠2𝑇𝑑

2𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊
−𝑒−𝑠2𝑇𝑑

𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊

−𝑒−𝑠2𝑇𝑑
𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊
𝑒−𝑠𝑇𝑑 + 𝑒−𝑠2𝑇𝑑

𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊]
 
 
 

∙ [
𝑉0

𝑉0
] 

 

  ή αλλιώς 

[
𝑉1

𝑉2
] =

1

1 + 𝑒−𝑠𝑇𝑑
3𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊
+ 𝑒−𝑠2𝑇𝑑

𝑍𝑆𝑊
2

𝑍𝐻𝑊
2

[1 + 𝑒−𝑠𝑇𝑑
𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊

1

]𝑉𝑂 

 

Βλέπουμε πως επιβεβαιώνεται ο ισχυρισμός μας, καθώς οι δύο μέθοδοι δίνουν ίδιο 

αποτέλεσμα. 
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Ας εξετάσουμε τώρα πώς μπορούν να εφαρμοστούν τα κριτήρια Nyquist και Bode σε 

συστήματα MIMO για τη μελέτη της ευστάθειάς τους, βασιζόμενοι στο παράδειγμά 

μας. 

3.1.2.1.5 Γενικευμένο κριτήριο Nyquist – MIMO συστήματα 

Όπως αναλύθηκε και στην παράγραφο 3.1.2.1.2 για τα SISO συστήματα, επιλέγουμε 

κι εδώ μια καμπύλη ΓS τέτοια ώστε να περικλείει όλο το δεξί μιγαδικό ημιεπίπεδο, 

που ορίζεται ως δρόμος Nyquist.  

Το κλειστό MIMO σύστημα είναι ευσταθές, αν και μόνο αν το διάγραμμα της 

συνάρτησης det[I+ FO]: 

 περικυκλώνει την αρχή των αξόνων (0, 0) p0 φορές αριστερόστροφα καθώς το 

s διατρέχει τον δρόμο Nyquist, όπου p0 οι πόλοι του πίνακα FO στο κλειστό 

δεξί μιγαδικό ημιεπίπεδο.  

 δεν διέρχεται από την αρχή των αξόνων. 

Αν αντί της αρχής των αξόνων θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ως Nyquist point το 

σημείο (-1, 0), όπως συνηθίζουμε και στα SISO συστήματα, τότε απλά εφαρμόζουμε 

το παραπάνω θεώρημα στην συνάρτηση W(s) = -1+ det[I+ FO]. Στην περίπτωση που 

η  FO δεν έχει πόλους στο δεξί μιγαδικό, συμπεραίνουμε ευστάθεια όταν η συνάρτηση 

W(s) δεν περικυκλώνει  το σημείο (-1, 0) [16].  

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω ορισμό, η εκτίμηση της ευστάθειας απαιτεί να 

γνωρίζει κανείς τους πόλους του πίνακα συναρτήσεων μεταφοράς ανοιχτού βρόχου 

FO. Αυτό γίνεται μετασχηματίζοντας τον πίνακα σε μια διαγώνια κανονική μορφή 

γνωστή ως Smith – McMillan form, από την οποία στη συνέχεια μπορούμε να βρούμε 

τους πόλους (και τα μηδενικά) του αρχικού πίνακα [17]. Η διαδικασία αυτή 

παρουσιάζεται συνοπτικά στη συνέχεια. 

3.1.2.1.6 Μετασχηματισμός πίνακα στην μορφή Smith – McMillan, 

εύρεση πόλων και μηδενικών MIMO συστημάτων 

Smith form 

Έστω ένας πολυωνυμικός πίνακας P(s) κανονικού βαθμού r. Αν ορίσουμε τους 

προσδιοριστικούς διαιρέτες (determinantal divisors): 

o D0(s) = 1 

o Di(s) = ο μέγιστος κοινός διαιρέτης όλων των i×i ελασσόνων οριζουσών του 

P(s), όπου ο μέγιστος κοινός διαιρέτης κανονικοποιείται ώστε να είναι μονικό 

πολυώνυμο (δηλαδή με μεγιστοβάθμιο συντελεστή 1)  

τότε παίρνουμε τους αναλλοίωτους συντελεστές (invariant factors) εi(s) που ορίζονται 

ως: 
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 𝜀𝑖(𝑠) =
𝐷𝑖(𝑠)

𝐷𝑖−1(𝑠)
, για i = 1,…, r (3.13) 

 

Η μορφή Smith του πίνακα P(s) είναι ο πίνακας S(s) της μορφής: 

 

 S(s) = diag{ ε1(s), ε2(s), …, εr(s), 0, …, 0} (3.14) 

 

και γράφουμε P(s) ~ S(s). 

 

Smith – McMillan form 

Έστω ένας ρητός πίνακας G(s) κανονικού βαθμού r. Αν d(s) είναι το ελάχιστο κοινό 

πολλαπλάσιο όλων των στοιχείων του πίνακα G(s), τότε μπορούμε να γράψουμε: 

 

 G(s) = 
1

𝑑(𝑠)
 P(s) (3.15) 

 

όπου P(s) πολυωνυμικός πίνακας. Από την προηγούμενη ανάλυση, ο πίνακας P(s) 

είναι ισοδύναμος με την Smith μορφή του: 

P(s) ~ S(s) = diag{ ε1(s), ε2(s), …, εr(s), 0, …, 0} και άρα συνεπάγεται πως  

 

 G(s) ~ 
1

𝑑(𝑠)
 S(s) = M(s) (3.16) 

 

Ο πίνακας M(s) είναι η Smith – McMillan μορφή του πίνακα G(s) και είναι της 

μορφής  

 

 M(s) = diag{
𝜀1(𝑠)

𝜓1(𝑠)
,
𝜀2(𝑠)

𝜓2(𝑠)
, … ,

𝜀𝑟(𝑠)

𝜓𝑟(𝑠)
, 0,… , 0} (3.17) 

 

Πολλές φορές οι συναρτήσεις μεταφοράς που αποτελούν στοιχεία του πίνακά μας 

περιέχουν άρρητους όρους, όπως είναι για παράδειγμα οι χρονικές καθυστερήσεις 

(της μορφής e-sTd). Για την εφαρμογή του μετασχηματισμού Smith – McMillan, που 

εφαρμόζεται σε ρητό πίνακα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ρητές προσεγγίσεις για 

αντικατάσταση των όρων αυτών, π.χ. Padé 2ης τάξης [4]. 
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Πόλοι και μηδενικά 

Για έναν ρητό πίνακα συναρτήσεων μεταφοράς G(s) με μορφή Smith – McMillan 

M(s), όπως αυτή περιγράφεται από τη σχέση (4.18), ορίζουμε τα πολυώνυμα πόλων 

και μηδενικών (pole polynomial, zero polynomial) όπως φαίνεται στις επόμενες 

σχέσεις: 

 p(s) = ψ1(s) ψ2(s)… ψr(s) (3.18) 

 z(s) = ε1(s) ε2(s)… εr(s) (3.19) 

 

Οι ρίζες των p(s) και z(s) λέγονται πόλοι και μηδενικά του πίνακα G(s) αντίστοιχα. 

Αξίζει να σημειωθεί πως οι θέσεις των πόλων μπορούν να προσδιοριστούν απλώς 

εξετάζοντας τα στοιχεία του πίνακα συναρτήσεων μεταφοράς, καθώς πόλοι 

βρίσκονται στις θέσεις όπου τα στοιχεία του πίνακα έχουν πόλους. Ωστόσο, οι 

πολλαπλότητές τους δεν μπορούν να προσδιοριστούν τόσο εύκολα. 

Έτσι, πριν την εφαρμογή του θεωρήματος Nyquist εξετάζουμε τα στοιχεία του πίνακα 

συναρτήσεων μεταφοράς. Αν οι πόλοι αυτών δεν βρίσκονται στο δεξί ημιεπίπεδο s 

τότε μπορούμε να εφαρμόσουμε το κριτήριο συμπεραίνοντας ευστάθεια αν το σημείο 

Nyquist δεν περικυκλώνεται από την W(s) = -1+ det[I+ FO], αλλιώς συμπεραίνουμε 

αστάθεια. Αν όμως κάποιο στοιχείο έχει πόλους στο δεξί μιγαδικό ημιεπίπεδο, 

χρειάζεται να πραγματοποιήσουμε την παραπάνω διαδικασία και να βρούμε τους τον 

αριθμό και την πολλαπλότητα των πόλων του πίνακα μέσω της (3.18), πριν 

προχωρήσουμε στην εφαρμογή του θεωρήματος 

3.1.2.1.7 Κριτήριο Bode – τροποποίηση και εφαρμογή σε MIMO 

συστήματα 

Για την εφαρμογή του κριτηρίου Bode στα συστήματα MIMO που επιθυμούμε να 

πραγματοποιήσουμε στην παρούσα διπλωματική, θα εξετάσουμε και πάλι τις 

συνθήκες μέτρου και γωνίας, αλλά αντί  για την συνάρτηση ανοιχτού βρόχου GOL 

που χρησιμοποιούμε στα SISO συστήματα (σχέσεις 3.3, 3.4), εδώ θα επιλέξουμε την 

συνάρτηση W(s) = -1+ det[I+ FO] που περιγράφει το ανοιχτό MIMO σύστημα, όπως 

είδαμε προηγουμένως. 

Έτσι, για το παράδειγμα της εικόνας 3.8 και με την υπόθεση πως ZSW1=ZSW2= ZSW,   

ZHW1=ZHW1= ZHW, οι σχέσεις που εξετάζουμε είναι οι: 

 |𝑇𝐶1𝑇𝑉𝐴1𝑒
−𝑠𝑇𝑑

𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊
+ 𝑇𝐶2𝑇𝑉𝐴2𝑒

−𝑠𝑇𝑑
2𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊
+ 𝑇𝐶1𝑇𝑉𝐴1𝑇𝐶2𝑇𝑉𝐴2𝑒

−𝑠2𝑇𝑑
𝑍𝑆𝑊

2

𝑍𝐻𝑊
2| ≤ 1 

  (3.20) 

     ∠(𝑇𝐶1𝑇𝑉𝐴1𝑒
−𝑠𝑇𝑑

𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊
+ 𝑇𝐶2𝑇𝑉𝐴2𝑒

−𝑠𝑇𝑑
2𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊
+ 𝑇𝐶1𝑇𝑉𝐴1𝑇𝐶2𝑇𝑉𝐴2𝑒

−𝑠2𝑇𝑑
𝑍𝑆𝑊

2

𝑍𝐻𝑊
2) = 𝜋 

  (3.21) 
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Παρατηρούμε πως η ταυτόχρονη επίλυση των δύο παραπάνω σχέσεων είναι μια 

πολύπλοκη διαδικασία που καθιστά αναγκαία την χρήση κάποιου υπολογιστικού 

προγράμματος (π.χ. Matlab). Αυτό όμως δεν αποτρέπει την χρήση του κριτηρίου σε 

ΜΙΜΟ συστήματα, καθώς τα συμπεράσματα που μπορούμε να εξάγουμε για τη 

μελέτη της ευστάθειας και τις μεθόδους επίτευξής της είναι πολύ σημαντικά, όπως θα 

δούμε στη συνέχεια. 

3.1.2.2 Το ζήτημα της ακρίβειας σε μια προσομοίωση PHIL 

Η ευστάθεια μιας PHIL προσομοίωσης αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση ενός 

PHIL πειράματος, ωστόσο δεν εξασφαλίζει πως τα αποτελέσματα που παίρνουμε 

είναι αξιόπιστα και έγκυρα. Έτσι κρίνεται αναγκαία η μελέτη της ακρίβειας της PHIL 

προσομοίωσης για την εκτίμηση των σφαλμάτων που υπάρχουν. 

Τα σφάλματα αυτά οφείλονται κυρίως στην μη ιδανικότητα των διεπαφών ισχύος 

(χρονική καθυστέρηση, αρμονικές, περιορισμένο εύρος ζώνης κ.α.). Συνεπώς ένας 

τρόπος βελτίωσης της ακρίβειας της PHIL προσομοίωσης είναι η βελτίωση της 

ακρίβειας της διεπαφής. Αυτό ωστόσο δεν εγγυάται υψηλή ακρίβεια της 

προσομοίωσης σε πολλές περιπτώσεις, εξαιτίας του συστήματος κλειστού βρόχου. 

[18] 

Όπως και για το ζήτημα της ευστάθειας, αρχικά θα εξετάσουμε συνοπτικά τις βασικές 

μεθόδους εκτίμησης της ακρίβειας στα SISO συστήματα και στη συνέχεια θα δούμε 

πως μπορεί να γίνει η γενίκευση για την εκτίμηση της ακρίβειας στα συστήματα 

MIMO. 

3.1.2.2.1 Το ζήτημα της ακρίβειας σε SISO PHIL προσομοιώσεις 

1η μέθοδος  

Σύμφωνα με την ερευνητική εργασία [19],  η εκτίμηση της ακρίβειας μπορεί να γίνει 

θεωρώντας αρχικά το ιδανικό σύστημα και στη συνέχεια το πραγματικό. 

Η συνάρτηση μεταφοράς κλειστού βρόχου του ιδανικού συστήματος (θεωρούμε 

TVA=1, TC=1, TD=0) είναι: 

 

 𝐺𝐼𝐷𝐸𝐴𝐿(𝑠) =
1

1+
𝑍𝑆𝑊(𝑠)

𝑍𝐻𝑊(𝑠)

=
𝑍𝐻𝑊(𝑠)

𝑍𝑆𝑊(𝑠)+𝑍𝐻𝑊(𝑠)
 (3.22) 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την συνάρτηση μεταφοράς του ενισχυτή τάσης TVA, την 

επίδραση του μετρητικού ρεύματος TC και τη συνολική χρονική καθυστέρηση TD και 

θεωρώντας ως έξοδο την τάση του φυσικού συστήματος, προκύπτει η συνάρτηση 

μεταφοράς κλειστού βρόχου του πραγματικού PHIL συστήματος, που ισούται με: 
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 𝐺𝑅𝐸𝐴𝐿(𝑠) =
𝑒−𝑠𝑇𝐷𝑇𝑉𝐴(𝑠)

1+
𝑍𝑆𝑊(𝑠)

𝑍𝐻𝑊(𝑠)
𝑇𝑉𝐴(𝑠)𝑇𝐶(𝑠)𝑒−𝑠𝑇𝐷

=
𝑒−𝑠𝑇𝐷𝑇𝑉𝐴(𝑠)𝑍𝐻𝑊(𝑠)

𝑍𝐻𝑊(𝑠)+𝑍𝑆𝑊(𝑠)𝑇𝑉𝐴(𝑠)𝑇𝐶(𝑠)𝑒−𝑠𝑇𝐷
 

  (3.23) 

 

Το σφάλμα προκύπτει ως: 

 

 𝑇(𝑠) = |
𝐺𝐼𝐷𝐸𝐴𝐿(𝑠)−𝐺𝑅𝐸𝐴𝐿(𝑠)

𝐺𝐼𝐷𝐸𝐴𝐿(𝑠)
| 100% (3.24) 

 

Η σχέση (3.26) αποτελεί έναν γενικό τύπο προσδιορισμού του σφάλματος για 

διάφορες εξόδους του συστήματος. 

2η μέθοδος  

Στο [18] θεωρείται πως το σφάλμα των αποτελεσμάτων προέρχεται από διαταραχές 

οι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:  

 τις διαταραχές συνάρτησης μεταφοράς - TFP (transfer function perturbation), 

οι οποίες οφείλονται στη μη ιδανικότητα του ενισχυτή  

 τις διαταραχές θορύβου – NP (noise perturbation), οι οποίες οφείλονται σε 

εξωτερικούς θορύβους που εισάγονται στην προσομοίωση, όπως ο θόρυβος 

του αισθητήρα και η εισαγωγή ανώτερων αρμονικών από τον ενισχυτή. 

Το σφάλμα εξαιτίας των διαταραχών συνάρτησης μεταφοράς υπολογίζεται 

θεωρώντας πως η συνάρτηση μεταφοράς του ιδανικού PHIL ενισχυτή ισούται με 

μονάδα, στην οποία αθροίζεται μία πρόσθετη διαταραχή (ΔGint). Έτσι ισούται με 

[18]: 

 

 𝐸𝑇𝐹𝑃_𝑦1
=

𝛥𝑦1(𝑡)

𝑦1(𝑡)
= |𝐺𝑊(𝑗𝜔)

𝐺𝐿𝑃(𝑗𝜔)𝛥𝐺𝑖𝑛𝑡(𝑗𝜔)

1−𝐺𝐿𝑃(𝑗𝜔)(1+𝛥𝐺𝑖𝑛𝑡(𝑗𝜔))
| (3.25) 

 

όπου y1 η έξοδος του ιδανικού συστήματος, (y1+Δy1) η έξοδος του πραγματικού 

συστήματος και GLP η συνάρτηση μεταφοράς ανοιχτού βρόχου του ιδανικού 

συστήματος. Η συνάρτηση G0 εκφράζει τα σταθμισμένα βάρη για διαφορετικές 

συχνότητες. 

Το σφάλμα εξαιτίας διαταραχών θορύβου οφείλεται κυρίως στον θόρυβο του 

αισθητήρα που μετράει κάποιο μέγεθος του φυσικού συστήματος (π.χ. το ρεύμα) και 

είναι αισθητά μικρότερο από το σφάλμα εξαιτίας διαταραχών συνάρτησης 

μεταφοράς, οπότε μπορεί να αγνοηθεί σε πολλές περιπτώσεις. 
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Οι δύο παραπάνω μέθοδοι συγκρίθηκαν και βρέθηκαν ισοδύναμες στο [9]. Οι κύριες 

διαφορές τους είναι ότι στο [18] προτείνεται συνάρτηση σταθμισμένων βαρών (W0) 

για διαφορετικές συχνότητες ώστε να μειώνεται η επίδραση των υψηλότερων 

συχνοτήτων και επίσης ορίζεται ένα πρόσθετο σφάλμα εξαιτίας του θορύβου, που 

όμως είναι πολύ μικρό (0.5%).  

Οπότε, προτείνεται η εφαρμογή της πρώτης μεθόδου, εφόσον είναι απλούστερη, με 

προεκτάσεις, π.χ. εισαγωγή σταθμισμένων βαρών σε περιπτώσεις που μελετούμε την 

ακρίβεια σε ένα εύρος συχνοτήτων. Έτσι, το λάθος μπορεί να υπολογιστεί όπως 

φαίνεται στην επόμενη σχέση: 

 

 𝑇(𝑠) = |
𝐺𝐼𝐷𝐸𝐴𝐿(𝑠)−𝐺𝑅𝐸𝐴𝐿(𝑠)

𝐺𝐼𝐷𝐸𝐴𝐿(𝑠)
∙ 𝐺𝑊(𝑠)|100% (3.26) 

 

Η συνάρτηση σταθμισμένων βαρών που προτείνεται στο [20] είναι η: 

 

 𝐺𝑊(𝑠) =
1

1𝑒−13𝑠5+1
 (3.27) 

 

της οποίας το διάγραμμα bode φαίνεται στην εικόνα 3.11. 

 

Εικόνα 3.10 Διάγραμμα Bode της συνάρτησης σταθμισμένων βαρών GW 
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Όπως βλέπουμε, το πλάτος σε decibel της GW είναι μηδενικό (στην πραγματικότητα 

πολύ κοντά στο μηδέν) για γωνιακές συχνότητες μικρότερες των 315r/s (50Hz), ενώ 

για μεγαλύτερες παίρνει μια αρνητική κλίση. Έτσι, η χρήση αυτής της συνάρτησης 

σταθμισμένων βαρών δημιουργεί ένα εύρος συχνοτήτων που λαμβάνονται υπόψη, 

από 0 έως 500Hz (≃3141r/s), με τις μεγαλύτερες συχνότητες να είναι μικρότερης 

σημασίας. Αυτό φαίνεται πιο ξεκάθαρα στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 3.1 Βάρη της συνάρτησης GW για συχνότητες 50-500Hz 

Συχνότητα f (Hz)                  |GW| 
                   50              0,9562 

                  100              0,1016 

                  150              0,0134 

                  200              0,0032 

                  250               0,001 

                  300          0,00042024 

                  350          0,00019443 

                  400         0,000099724 

                  450          0,00005534 

                  500         0,000032678 

 

3.1.2.2.2  Εύρεση τύπων για τον προσδιορισμό της ακρίβειας MIMO 

PHIL προσομοιώσεων 

Ας δούμε τώρα πώς μπορούν να διατυπωθούν οι σχέσεις που περιγράφουν την 

ακρίβεια σε ένα σύστημα με δύο δοκίμια, κατ’ αντιστοιχία με τον τύπο (3.28) που 

εφαρμόζουμε όταν έχουμε ένα δοκίμιο για εξέταση. Οι περιγραφικές εξισώσεις του 

κυκλώματός μας μπορούν να γραφούν ως: 

 

 𝑉1
′ = (𝑉𝑜 − 𝑇𝐶1

𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊
𝑉1

′ − 𝑇𝐶2
𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊
𝑉2

′) 𝑒−𝑠𝑇𝑑𝑇𝑉𝐴1 (3.28) 

 

 𝑉2
′ = (𝑉𝑜 − 𝑇𝐶1

𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊
𝑉1

′ − 𝑇𝐶2
2𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊
𝑉2

′) 𝑒−𝑠𝑇𝑑𝑇𝑉𝐴2 (3.29) 

 

όπου V1′ και V2′ οι τάσεις που εφαρμόζονται στα δύο δοκίμια που εξετάζουμε. Αυτές 

θα θεωρήσουμε ως εξόδους του κυκλώματος στην ανάλυσή μας εδώ. Επισημαίνεται 

ξανά πως έχουμε θεωρήσει ZSW1=ZSW2= ZSW,   ZHW1=ZHW1= ZHW. Έπειτα από πράξεις 

παίρνουμε τον πίνακα συναρτήσεων μεταφοράς κλειστού βρόχου: 



41 

 

 [
𝑉1′

𝑉2′
] =

[
 
 
 
 
 
 
 
 𝑒−𝑠𝑇𝑑𝑇𝑉𝐴1 + 𝑒−𝑠2𝑇𝑑𝑇𝑉𝐴1𝑇𝑉𝐴2𝑇𝐶2

𝑍𝑆𝑊
𝑍𝐻𝑊

1 + 𝑇𝑉𝐴1𝑇𝐶1𝑒
−𝑠𝑇𝑑

𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊
+ 𝑇𝑉𝐴2𝑇𝐶2𝑒

−𝑠𝑇𝑑
2𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊
+ 𝑒−𝑠2𝑇𝑑𝑇𝑉𝐴1𝑇𝑉𝐴2𝑇𝐶1𝑇𝐶2

𝑍𝑆𝑊
2

𝑍𝐻𝑊
2

𝑒−𝑠𝑇𝑑𝑇𝑉𝐴2

1 + 𝑇𝑉𝐴1𝑇𝐶1𝑒
−𝑠𝑇𝑑

𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊
+ 𝑇𝑉𝐴2𝑇𝐶2𝑒

−𝑠𝑇𝑑
2𝑍𝑆𝑊

𝑍𝐻𝑊
+ 𝑒−𝑠2𝑇𝑑𝑇𝑉𝐴1𝑇𝑉𝐴2𝑇𝐶1𝑇𝐶2

𝑍𝑆𝑊
2

𝑍𝐻𝑊
2]
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑉𝑂 

  (3.30) 

 

Έτσι, έχουμε τις δύο συναρτήσεις μεταφοράς που περιγράφουν το πραγματικό PHIL 

σύστημα, τις 

 

 𝐺𝑅𝐸𝐴𝐿1 =
𝑒−𝑠𝑇𝑑𝑇𝑉𝐴1+𝑒−𝑠𝑇𝑑𝑇𝑉𝐴1𝑇𝑉𝐴2𝑇𝐶2

𝑍𝑆𝑊
𝑍𝐻𝑊

1+𝑇𝑉𝐴1𝑇𝐶1𝑒−𝑠𝑇𝑑
𝑍𝑆𝑊
𝑍𝐻𝑊

+𝑇𝑉𝐴2𝑇𝐶2𝑒−𝑠𝑇𝑑
2𝑍𝑆𝑊
𝑍𝐻𝑊

+𝑒−𝑠2𝑇𝑑𝑇𝑉𝐴1𝑇𝑉𝐴2𝑇𝐶1𝑇𝐶2
𝑍𝑆𝑊

2

𝑍𝐻𝑊
2

 

  (3.31) 

και 

 

 𝐺𝑅𝐸𝐴𝐿2 =
𝑒−𝑠𝑇𝑑𝑇𝑉𝐴2

1+𝑇𝑉𝐴1𝑇𝐶1𝑒−𝑠𝑇𝑑
𝑍𝑆𝑊
𝑍𝐻𝑊

+𝑇𝑉𝐴2𝑇𝐶2𝑒−𝑠𝑇𝑑
2𝑍𝑆𝑊
𝑍𝐻𝑊

+𝑒−𝑠2𝑇𝑑𝑇𝑉𝐴1𝑇𝑉𝐴2𝑇𝐶1𝑇𝐶2
𝑍𝑆𝑊

2

𝑍𝐻𝑊
2

 

  (3.32) 

 

Η περιγραφή του ιδανικού συστήματος γίνεται από τις παραπάνω σχέσεις, αν 

θεωρήσουμε TVA1= TVA2=1, TC1= TC1=1, Td =0: 

 

 𝐺𝐼𝐷𝐸𝐴𝐿1 =
1+

𝑍𝑆𝑊
𝑍𝐻𝑊

1+
3𝑍𝑆𝑊
𝑍𝐻𝑊

+
𝑍𝑆𝑊

2

𝑍𝐻𝑊
2

 (3.33) 

 

 𝐺𝐼𝐷𝐸𝐴𝐿2 =
1

1+
3𝑍𝑆𝑊
𝑍𝐻𝑊

+
𝑍𝑆𝑊

2

𝑍𝐻𝑊
2

 (3.34) 

 

Βλέπουμε πως στην περίπτωση ενός MIMO συστήματος με δύο εξόδους είναι 

αναγκαίος ο υπολογισμός δύο σφαλμάτων, ενός για κάθε έξοδο. Συνεπώς για την 

εκτίμηση της ακρίβειας θα χρησιμοποιήσουμε τους παρακάτω τύπους: 
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 𝑇1(𝑠) = |
𝐺𝐼𝐷𝐸𝐴𝐿1(𝑠)−𝐺𝑅𝐸𝐴𝐿1(𝑠)

𝐺𝐼𝐷𝐸𝐴𝐿1(𝑠)
∙ 𝐺𝑊(𝑠)| 100% (3.35) 

 

 𝑇2(𝑠) = |
𝐺𝐼𝐷𝐸𝐴𝐿2(𝑠)−𝐺𝑅𝐸𝐴𝐿2(𝑠)

𝐺𝐼𝐷𝐸𝐴𝐿2(𝑠)
∙ 𝐺𝑊(𝑠)| 100% (3.36) 

 

Στις αναλύσεις και προσομοιώσεις που θα παρουσιαστούν στα επόμενα κεφάλαια, θα 

δούμε την εφαρμογή των παραπάνω τύπων υπολογισμού της ακρίβειας σε MIMO 

συστήματα, μέσω τον οποίων μπορούμε να κρίνουμε την εγκυρότητα των μεθόδων 

και πειραμάτων μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Μελέτη Ευστάθειας σε MIMO PHIL: ανάλυση και 

σύγκριση μεθόδων με χρήση του λογισμικού Matlab 

 

 

4.1 Σύγκριση μεθόδων για τον καθορισμό της ευστάθειας 

Όπως διατυπώθηκε ήδη, ο καθορισμός της PHIL ευστάθειας του κλειστού βρόχου 

είναι αναγκαίος για την πραγματοποίηση ενός PHIL πειράματος. Σε αυτή την ενότητα 

παρουσιάζονται τέσσερις τρόποι με τους οποίους μπορούμε να εξετάσουμε αν μια 

MIMO PHIL προσομοίωση είναι ευσταθής και πότε έχουμε οριακή ευστάθεια: 

 Εφαρμογή κριτηρίου Nyquist 

 Εφαρμογή κριτηρίου Bode 

 Δυναμική προσομοίωση Simulink – Simscape PowerSystems 

 Προσομοίωση διαγράμματος βαθμίδων  

Είναι σκόπιμο σε αυτό το σημείο να γίνει μια αναλυτική παρουσίαση του 

κυκλώματος του σχήματος 3.8, το οποίο θα  χρησιμοποιήσουμε για την εφαρμογή και 

παρουσίαση των παραπάνω μεθόδων. Οι ενισχυτές τάσης που χρησιμοποιούμε ως 

διεπαφές ισχύος στο εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΕΜΠ είναι 

ο γραμμικός ενισχυτής (της εταιρίας Spitzenberger & Spies) και ο διακοπτόμενος 

ενισχυτής  (της εταιρίας Triphase) με συναρτήσεις μεταφοράς [4]: 

 

 𝑇𝑉𝐴1 = 𝑇𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟_𝐴𝑚𝑝 =
1

2.6419∙10−13𝑠2+0.8∙10−6𝑠+1
 𝑒−4.2∙10−6𝑠 (4.1) 

 

 𝑇𝑉𝐴2 = 𝑇𝑆𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ𝑒𝑑−𝑀𝑜𝑑𝑒_𝐴𝑚𝑝 =
(2𝜋∙750)2

𝑠2+1.4∙2𝜋∙750𝑠+(2𝜋∙750)2
𝑒−300∙10−6𝑠 (4.2) 

 

αντίστοιχα. Η χρονική καθυστέρηση που εισάγεται κατά τη μέτρηση και αποστολή 

του ρεύματος από το μετρητικό του γραμμικού ενισχυτή στο προσομοιωμένο 

σύστημα ισούται με 1μs, ενώ για τον διακοπτόμενο ενισχυτή η διαδικασία απαιτεί 

χρήση αμπεροτσιμπίδας που εισάγει μια καθυστέρηση 250μs. Αυτό περιγράφεται από 

τις ακόλουθες συναρτήσεις μεταφοράς: 

 

 𝛵𝐶1 = 𝑒−10−6𝑠 (4.3) 
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 𝑇𝐶2 = 𝑒−250∙10−6𝑠 (4.4) 

 

Τέλος, για τον υπολογισμό της συνολικής καθυστέρησης είναι αναγκαίο να 

γνωρίζουμε την χρονική καθυστέρηση που εισάγει ο ΨΠΠΧ εξαιτίας των 

υπολογισμών που πραγματοποιεί όταν δέχεται ή στέλνει ένα σήμα. Αυτή μπορεί να 

θεωρηθεί ίση με το διπλάσιο του βήματος της προσομοίωσης κι έτσι, για το 

εργαστήριο ΣΗΕ έχουμε 

𝑇𝑑 = 2 ∙ 50𝜇𝑠 = 100𝜇𝑠, αφού  το βήμα προσομοίωσης του ΨΠΠΧ είναι 50μs [4].  

Θα θεωρήσουμε τέσσερα PHIL πειράματα, με σύνθετες αντιστάσεις προσομοιωμένου 

και φυσικού συστήματος που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 4.1 Στοιχεία PHIL πειραμάτων 

 Προσομοιωμένο σύστημα Φυσικό σύστημα 

1ο PHIL πείραμα RSW = x, LSW = 0H RHW = 5Ω, LHW = 0H 

2ο PHIL πείραμα RSW = x, LSW = 0H RHW = 5Ω, LHW = 1mH 

3ο PHIL πείραμα RSW = x, LSW = 0.1mH RHW = 5Ω, LHW = 1mH 

4ο PHIL πείραμα RSW = x, LSW = 0.01mH RHW = 5Ω, LHW = 1mH 

 

Έχουμε θεωρήσει ZSW1=ZSW2=RSW+s∙LSW, ZΗW1=ZΗW2=RΗW+s∙LΗW και x την 

άγνωστη τιμή της αντίστασης προσομοιωμένου συστήματος που θα αναζητήσουμε 

στη συνέχεια με τις προτεινόμενες μεθόδους. 

4.1.1 Εφαρμογή γενικευμένου κριτηρίου ευστάθειας Nyquist 

Η μέθοδος αυτή είναι ίσως η πιο δημοφιλής και η συχνότερα χρησιμοποιούμενη για 

τον καθορισμό της ευστάθειας σε μια PHIL προσομοίωση. Η υλοποίησή της μπορεί 

να γίνει με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού, όπως είναι το Matlab. Όπως έχει 

αναφερθεί στην παράγραφο 3.1.2.1.5, για την εφαρμογή του θεωρήματος χρειάζεται 

να προσδιορίσουμε τον πίνακα συναρτήσεων μεταφοράς ανοιχτού βρόχου FO και να 

εντοπίσουμε τους πόλους του. Για το παράδειγμά μας μπορούμε εξετάζοντας τα 

στοιχεία του πίνακα να συμπεράνουμε πως δεν έχουμε πόλους στο δεξί μιγαδικό 

ημιεπίπεδο, συνεπώς έχουμε ευστάθεια όταν το σημείο (-1, 0) δεν περικυκλώνεται 

από το διάγραμμα Nyquist της συνάρτησης W(s) = -1+ det[I+ FO], αλλιώς προκύπτει 

αστάθεια.  

Εφαρμόσαμε το θεώρημα Nyquist στο πρώτο PHIL πείραμα για διάφορες τιμές του 

RSW, ξεκινώντας από RSW=0.1Ω και μεταβάλλοντας με βήμα 0.1Ω. Αρχικά το 

διάγραμμα Nyquist δεν περικυκλώνει το σημείο (-1, 0), αλλά η εξωτερική καμπύλη 

του έρχεται πλησιέστερα προς αυτό καθώς αυξάνεται η τιμή των αντιστάσεων του 

προσομοιωμένου κυκλώματος. Έτσι για τις τιμές του software RSW≤3.4Ω το θεώρημα 

Nyquist δίνει ευστάθεια, αφού γι αυτές τις τιμές το σημείο Nyquist δεν 
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περικυκλώνεται, ενώ για μεγαλύτερες τιμές συμπεραίνουμε αστάθεια. Στις εικόνες 

4.1 και 4.2 φαίνεται η παραπάνω ανάλυση μέσω τεσσάρων εκ των διαγραμμάτων 

Nyquist που εξετάσαμε.    

 

 

Εικόνα 4.1 Διαγράμματα Nyquist για το πρώτο PHIL πείραμα, όπου RSW=1Ω (πάνω),  

RSW=2Ω (κάτω) 
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Εικόνα 4.2 Διαγράμματα Nyquist για το πρώτο PHIL πείραμα, όπου RSW=3.4Ω (πάνω),  

RSW=3.5Ω (κάτω) 
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Ομοίως, εφαρμόζοντας το θεώρημα στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο PHIL πείραμα 

μπορούμε να βρούμε την μέγιστη επιτρεπτή τιμή RSWmax για την οποία το κάθε 

πείραμα δίνει ευσταθή αποτελέσματα. Αυτές οι τιμές φαίνονται συγκεντρωτικά στον 

παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 4.2 Τιμές της RSWmax για τα τέσσερα PHIL πειράματα, μέσω του θ. Nyquist 

1ο PHIL πείραμα RSWmax=3.4Ω 

2ο PHIL πείραμα RSWmax=3.6Ω 

3ο PHIL πείραμα RSWmax=3.7Ω 

4ο PHIL πείραμα RSWmax=3.7Ω 

 

4.1.2 Εφαρμογή κριτηρίου ευστάθειας Bode 

Για να αποφανθούμε αν ένα PHIL πείραμα είναι ευσταθές μέσω του κριτηρίου Bode, 

επιλύουμε την ισότητα (3.21) ως προς τη συχνότητα ω και εξετάζουμε αν για αυτή τη 

συχνότητα ικανοποιείται η ανισότητα (3.20).  Όταν ικανοποιείται, το κύκλωμά μας 

είναι ευσταθές. Αν τώρα θέλουμε να υπολογίσουμε την μέγιστη τιμή RSWmax των 

προσομοιωμένων αντιστάσεων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε ένα πείραμα 

χωρίς αυτό να μεταβαίνει σε αστάθεια, τότε επιλύουμε το ζευγάρι των εξισώσεων 

(3.20), (3.21). Οι διαδικασίες αυτές γίνονται και πάλι μέσω του λογισμικού Matlab. 

Η χρήση του κριτηρίου Bode για την εύρεση της RSWmax πλεονεκτεί έναντι της 

χρήσης του κριτηρίου Nyquist για την εύρεση της οριακής ευστάθειας, καθώς μας 

δίνει κατευθείαν την ζητούμενη τιμή και με μεγάλη ακρίβεια, ενώ στην περίπτωση 

που επιλέξουμε το κριτήριο Nyquist χρειάζεται να κάνουμε πολλές δοκιμές. Οι τιμές 

της RSWmax που προέκυψαν από την εφαρμογή του κριτηρίου Bode για τα τέσσερα 

PHIL πειράματά μας παρουσιάζονται στον πίνακα 4.3. 

 Πίνακας 4.3 Τιμές της RSWmax για τα τέσσερα PHIL πειράματα, μέσω του θ. Nyquist 

1ο PHIL πείραμα RSWmax=3.4429Ω 

2ο PHIL πείραμα RSWmax=3.6954Ω 

3ο PHIL πείραμα RSWmax=3.7368Ω 

4ο PHIL πείραμα RSWmax=3.7005Ω 

 

Συγκρίνωντας τους πίνακες 4.2 και 4.3 συμπεραίνουμε πως τα αποτελέσματα των δύο 

κριτηρίων βρίσκονται πολύ κοντά. 

4.1.2.1 Επίδραση της χρονικής καθυστέρησης και της σχέσης των 

αντιστάσεων προσομοιωμένου-φυσικού συστήματος στην ευστάθεια 

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε με τη χρήση του κριτηρίου Bode την 

επίδραση που έχει στην ευστάθεια μια αλλαγή στην χρονική καθυστέρηση και στα 

στοιχεία του φυσικού συστήματος. Θεωρούμε ιδανικούς ενισχυτές (TVA1=TVA2=1) 

και μετρητικά ρεύματος (TC1=TC2=1).  
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Περίπτωση 1η Προσομοιωμένο σύστημα: RSW, Φυσικό σύστημα: RHW - LHW 

Αρχικά, θα βρούμε τις τιμές της RSWmax για δοθείσα επαγωγή LHW και μεταβλητή 

ωμική αντίσταση RHW. Θεωρούμε LHW=1mH και τρεις χρονικές καθυστερήσεις 

delay1=1ms,  delay2=0.1ms και delay3=0.05ms, για τις οποίες θα πραγματοποιηθεί 

αυτή η διαδικασία. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον εικόνα 4.3. 

 

 
 

Εικόνα 4.3 Προσομοιωμένη ωμική αντίσταση RSW – Ωμική αντίσταση φυσικού συστήματος RHW 

 

Εν συνεχεία, διατηρούμε σταθερή την ωμική αντίσταση RHW (RHW=5Ω) και 

μεταβάλουμε την επαγωγή LHW για τις ίδιες χρονικές καθυστερήσεις. Οι τιμές της 

RSWmax που προκύπτουν φαίνονται στην εικόνα 4.4. 

Παρατηρούμε πως αυξάνοντας είτε την ωμική αντίσταση RHW είτε την επαγωγή LHW 

των σύνθετων αντιστάσεων του φυσικού συστήματος προκαλούμε μια αύξηση της 

μέγιστης επιτρεπτής τιμής που μπορούν να πάρουν οι αντιστάσεις του 

προσομοιωμένου συστήματος (RSWmax) για να έχουμε ευστάθεια. Ωστόσο, βλέπουμε 

πως η επίδραση της επαγωγής LHW είναι πιο σημαντική, αφού για μια μικρή αύξησή 

της κατά 20mH η τιμή της RSWmax είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που θα είχαμε για 

μια αύξηση της RHW κατα 20Ω. Επίσης, παρατηρούμε πως αυξάνοντας την συνολική 

χρονική καθυστέρηση μειώνεται η τιμή της RSWmax. 
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Εικόνα 4.4 Προσομοιωμένη ωμική αντίσταση RSW – Επαγωγή φυσικού συστήματος LHW 

 

Περίπτωση 2η Προσομοιωμένο σύστημα: RSW - LSW, Φυσικό σύστημα: RHW - LHW 

Θα επαναλάβουμε την προηγούμενη διαδικασία χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά στο 

προσομοιωμένο σύστημα σύνθετες αντιστάσεις με επαγωγή LSW=0.1mH. Τα 

αποτελέσματα για σταθερή επαγωγή LHW=1mH φαίνονται στην εικόνα 4.5 και για 

σταθερή ωμική αντίσταση RHW=5Ω στην εικόνα 4.6. 

 

Εικόνα 4.5 Προσομοιωμένη ωμική αντίσταση RSW – Ωμική αντίσταση φυσικού συστήματος RHW 



50 

 

 

Εικόνα 4.6 Προσομοιωμένη ωμική αντίσταση RSW – Επαγωγή φυσικού συστήματος LHW 

 

Και σε αυτή την περίπτωση τα συμπεράσματα που βγάζουμε είναι ίδια με τα 

προηγούμενα. 

4.1.3 Χρήση Δυναμικής προσομοίωσης Simulink - Simscape 

PowerSystems  

Για να εκτιμήσουμε αν ένα PHIL πειράμα είναι ευσταθές, μπορούμε να 

υλοποιήσουμε το κύκλωμά του με τη χρήση του προγράμματος Matlab Simulink και 

της βιβλιοθήκης Simscape PowerSystems. Η υλοποίηση αυτή αποτελεί μια δυναμική 

προσομοίωση του πειράματος μέσω της οποίας μπορούμε να ελέγχουμε πώς 

μεταβάλλονται διάφορα μεγέθη που μας ενδιαφέρουν κάθε στιγμή και υπό διάφορες 

συνθήκες, κάτι που για να γίνει ειδάλλως απαιτεί τη χρήση πραγματικού εξοπλισμου.  

Το πρόγραμμα Simulink αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο για τον σχεδιασμό του 

κυκλώματος που δεν απαιτεί την εγγραφή κώδικα και μας δίνει την δυνατότητα να 

τρέχουμε παράλληλα πολλές προσομοιώσεις.  

Η υλοποίηση του PHIL πειράματος δύο δοκιμίων που εξετάζουμε σε αυτό το 

κεφάλαιο φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

Στην υλοποίηση αυτή το προσομοιωμένο κύκλωμα αποτελείται από την πηγή 

εναλλασσόμενης τάσης VS και τις σύνθετες αντιστάσεις Z_Sw1, Z_Sw2, ενώ τα υπό 

εξέταση δοκίμια (HUTs) αναπαρίστανται από τα φορτία  Z_Hw1, Z_Hw2.  
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Εικόνα 4.7 Υλοποίηση PHIL του κυκλώματος της εικόνας 3.8 με τη χρήση του Simulink - 

Simscape PowerSystems 

 

1ος βρόχος 

Όπως φαίνεται, η τάση μετά την προσομοιωμένη αντίσταση Z_Sw1 μετράται και 

αποστέλλεται από τον ΨΠΠΧ (εισαγωγή χρονικής καθυστέρησης 50μs) στον 

γραμμικό ενισχυτή (linear amplifier). Εκεί έχουμε εισαγωγή της καθυστέρησης του 

ενισχυτή (4.2μs) και ενίσχυση της τάσης, η οποία εφαρμόζεται στο HUT1 φορτίο 

Z_Hw1. Στη συνέχεια μετράται το ρεύμα από το μετρητικό του ενισχυτή 

(καθυστέρηση 1μs) και επιστρέφει στον ΨΠΠΧ (καθυστέρηση 50μs), κλείνοντας έτσι 

τον πρώτο βρόχο. 

2ος βρόχος 

Παρόμοια λειτουργεί κι ο δεύτερος βρόχος. Η τάση μετά την αντίσταση Z_Sw2 

μετράται κι αποστέλλεται μέσω του ΨΠΠΧ στον διακοπτόμενο ενισχυτή, όπου 

ενισχύεται και εφαρμόζεται στο HUT2 φορτίο Z_Hw2. Έπειτα έχουμε μέτρηση του 

ρεύματος και επιστροφή του στον ΨΠΠΧ ως ανατροφοδότηση. Και πάλι έχουμε 

εισαγωγή χρονικής καθυστέρησης ίσης με το βήμα προσομοίωσης του ΨΠΠΧ (50μs) 

κατά την είσοδο κι έξοδο σήματος απ αυτόν, την χρονική καθυστέρηση του 

διακοπτόμενου ενισχυτή (300μs) και την καθυστέρηση των 250μs που εισάγεται κατά 

την μέτρηση του ρεύματος από την αμπεροτσιμπίδα.  
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Για την εκτέλεση της προσομοίωσης επιλέγουμε περίοδο δειγματοληψίας (Fixed-step 

size) ίση με το βήμα προσομοίωσης του ΨΠΠΧ, για να αναπαράγουμε πιο ρεαλιστικά 

το πραγματικό πείραμα.  

Για να ληφθεί υπόψη μια χρονική σταθερά κατά την προσομοίωση χρειάζεται να 

είναι μεγαλύτερη από την περίοδο δειγματοληψίας. Αυτός είναι κι ο λόγος που στον 

πρώτο βρόχο οι μικρές χρονικές σταθερές της καθυστέρησης του γραμμικού ενισχυτή 

(4.2μs) και του μετρητικού ρεύματος (1μs) δεν εισάγονται σε ξεχωριστό Block-

constant.  

Ας δούμε τώρα τα αποτελέσματα που μας δίνει η δυναμική προσομοίωση για την 

ευστάθεια των τεσσάρων PHIL κυκλωμάτων που εξετάζουμε. Η μέγιστη επιτρεπτή 

τιμή των προσομοιωμένων αντιστάσεων RSWmax δίνεται στον πίνακα 4.4. Όπως και 

στην εφαρμογή του κριτηρίου Nyquist, μεταβάλλουμε το RSW με βήμα 0.1Ω.  

Πίνακας 4.4 Τιμές της RSWmax για τα τέσσερα PHIL πειράματα, όπως προκύπτουν από την 

δυναμική προσομοίωση Simulink Simscape PowerSystems 

1ο PHIL πείραμα RSWmax=3.4Ω 

2ο PHIL πείραμα RSWmax=3.6Ω 

3ο PHIL πείραμα RSWmax=3.6Ω 

4ο PHIL πείραμα RSWmax=3.6Ω 

Στην εικόνα 4.8 φαίνεται το αποτέλεσμα της προσομοίωσης για το πρώτο PHIL 

πείραμα (ZSW=RSW, ZHW=RHW) με RSW=RSWmax=3.4Ω, ενώ στην εικόνα 4.9 φαίνεται 

η αστάθεια που προκύπτει όταν RSW=3.5Ω ( >RSWmax). 

 
Εικόνα 4.8 Αποτέλεσμα δυναμικής προσομοίωσης 1ου PHIL πειράματος, με RSW=3.4Ω. 

Ευσταθής έξοδος 
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Εικόνα 4.9 Αστάθεια δυναμικής προσομοίωσης 1ου PHIL πειράματος, με RSW=3.5Ω. 

Παίρνουμε ασταθή έξοδο 

 

Η δυναμική προσομοίωση Simscape PowerSystems αποτελεί ένα πολύ καλό εργαλείο 

για την αναπαράσταση του πραγματικού κυκλώματος. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένοι 

παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της προσομοίωσης και συνεπώς, τα 

συμπεράσματα που εξάγουμε για την ευστάθεια μέσω του εργαλείου αυτού. 

Περίοδος δειγματοληψίας (Fixed-step size) 

Ένας παράγοντας που επηρεάζει την ευστάθεια της δυναμικής προσομοίωσης είναι η 

περίοδος δειγματοληψίας που χρησιμοποιούμε. Ας δούμε πως επιβεβαιώνεται ο 

παραπάνω ισχυρισμός στο 3ο PHIL πείραμα (RHW=5Ω, LHW=1mH, LSW=0.1mH). 

Όπως είπαμε, για περίοδο δειγματοληψίας 50μs, η προσομοίωση δίνει ευσταθή 

αποτελέσματα μέχρι την τιμή RSW=3.6Ω των προσομοιωμένων σύνθετων 

αντιστάσεων. Μειώνοντας όμως την περίοδο δειγματοληψίας σε 10μs παίρνουμε 

ευσταθή έξοδο και για την τιμή RSW=3.7Ω, αποτέλεσμα που έρχεται σε πλήρη 

συμφωνία με το θεώρημα Nyquist.  
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Εικόνα 4.10 Προσομοίωση 3ου  PHIL πειράματος: RSW=3.7Ω, 

Fixed-step size=50μs 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Εικόνα 4.11 Προσομοίωση 3ου  PHIL πειράματος: RSW=3.7Ω, 

Fixed-step size=10μs 
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Όπως είναι αναμενόμενο, μειώνοντας την περίοδο δειγματοληψίας εκτελούμε μια 

προσομοίωση που είναι πιο πιστή στην αναπαράσταση ενός πειράματος συνεχούς 

χρόνου. Για αυτό το λόγο τα αποτελέσματα της προσομοίωσης και τα πορίσματα που 

βγάζουμε για την ευστάθεια μέσω αυτής έρχονται πιο κοντά σε αυτά των κριτηρίων 

Bode και Nyquist, αφού και τα κριτήρια αυτά δίνουν αποτελέσματα για συνεχή 

χρόνο.  Ωστόσο, δεδομένου ότι σε ένα πραγματικό πείραμα ο ΨΠΠΧ λειτουργεί σε 

διακριτό χρόνο, ίσως είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούμε ως περίοδο δειγματοληψίας 

το βήμα του ΨΠΠΧ.  

Σύνδεση αντίστασης παράλληλα σε πηγή ρεύματος 

Το πρόγραμμα Matlab Simulink εισάγει έναν περιορισμό στο σχεδιασμό του 

κυκλώματος, ο οποίος επηρεάζει την ευστάθεια. Μια πηγή ρεύματος δεν μπορεί να 

συνδεθεί εν σειρά με ένα πηνίο, εκτός αν συνδέσουμε παράλληλα σε αυτή μια 

αντίσταση Ri. Έτσι, όταν η προσομοιωμένη σύνθετη αντίσταση δεν είναι καθαρά 

ωμική αλλά έχει και πηνίο, συνδέουμε παράλληλα με την αντίστοιχη πηγή ρεύματος 

μεγάλου μεγέθους, ώστε να θεωρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο αμελητέα η 

προσθήκη της. 

 

Εικόνα 4.12 Προσθήκη αντιστάσεων Ri1, Ri2 παράλληλα με τις πηγές ρεύματος στην περίπτωση 

που οι προσομοιωμένες αντιστάσεις έχουν πηνίο 

 

Παρατηρήθηκε πως το μέγεθος των Ri1, Ri2 επηρεάζει την ευστάθεια του 

κυκλώματος, αφού σε ορισμένες περιπτώσεις μια αύξηση του μεγέθους τους οδηγεί 
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ασταθή κυκλώματα σε ευστάθεια. Στο 4ο PHIL πείραμα (RHW=5Ω, LHW=1mH, 

LSW=0.01mH), σύμφωνα με όλα τα παραπάνω κριτήρια για την τιμή RSW=4.5Ω 

αναμένουμε ασταθή έξοδο. Πράγματι, για Ri1= Ri2=1012Ω, παίρνουμε το επιθυμητό 

αποτέλεσμα. 

 

 
Εικόνα 4.13 Έξοδος 4ου PHIL πειράματος, με RSW=4.5Ω και Ri1= Ri2=1012Ω 

 

Αν όμως αυξήσουμε το μέγεθος των αντιστάσεων Ri1, Ri2 από 1012Ω σε 1018Ω τότε το 

κύκλωμα φαίνεται να είναι ευσταθές. Το αποτέλεσμα της προσομοίωσης σε αυτή την 

περίπτωση φαίνεται στην επόμενη εικόνα. 
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Εικόνα 4.14 Έξοδος 4ου PHIL πειράματος, με RSW=4.5Ω και Ri1= Ri2=1018Ω 

 

4.1.4 Χρήση προσομοίωσης διαγράμματος βαθμίδων 

Η προσομοίωση διαγράμματος βαθμίδων που θα χρησιμοποιήσουμε υλοποιείται με τη 

βιβλιοθήκη του Simulink και αποτελεί μια προσομοίωση του θεωρητικού συστήματος σε 

ένα PHIL πείραμα. Βασιζόμενοι στο διάγραμμα βαθμίδων της εικόνας 3.9, υλοποιούμε το 

σύστημα διαγράμματος βαθμίδων όπως φαίνεται στην εικόνα 4.15. Οι σταθερές Constant1 

και Constant2 ισούνται με τις συνολικές καθυστερήσεις του πρώτου και δεύτερου βρόχου 

αντίστοιχα. 

Η προσομοίωση διαγράμματος βαθμίδων μας δίνει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα με το 

κριτήριο Nyquist. Στην περίπτωση που το κύκλωμα που εξετάζουμε είναι ασταθές 

παρατηρούμε μια ραγδαία αύξηση στην έξοδό του.  
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Εικόνα 4.15 Υλοποίηση του διαγράμματος βαθμίδων της εικόνας 3.9 στο Simulink 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

Ανάλυση μεθόδων για την επίτευξη ευστάθειας, και μελέτη 

της ακρίβειάς τους: αποτελέσματα 

 

5.1 Εισαγωγή 

Η επίτευξη ευστάθειας διατηρώντας παράλληλα καλή ακρίβεια είναι καθοριστική για 

την αποτελεσματικότητα της PHIL προσομοίωσης και αποτελεί σε πολλές 

περιπτώσεις πρόκληση. Αυτό γιατί συχνά, οι μέθοδοι με τις οποίες αντιμετωπίζουμε 

μια ασταθή περίπτωση επηρεάζουν αρνητικά την ακρίβεια. Στην ενότητα αυτή θα 

παρουσιαστούν δύο μέθοδοι για το σκοπό αυτό που μπορούν να εφαρμοστούν στα 

συστήματα MIMO, η χρήση βαθυπερατού φίλτρου στο ρεύμα ανατροφοδότησης και 

η μετατόπιση τμήματος της σύνθετης αντίστασης του προσομοιωμένου κυκλώματος 

στο φυσικό σύστημα.  

5.2 Χρήση βαθυπερατού φίλτρου  

Αποτελεί την πιο συνηθισμένη μέθοδο αντιμετώπισης μίας ασταθούς περίπτωσης στα 

συστήματα SISO, χάρη στην απλότητα και ευκολία στην υλοποίησή της. Ένα 

βαθυπερατό φίλτρο (low pass filter) πρώτης τάξης με συχνότητα αποκοπής fc 

περιγράφεται από την ακόλουθη συνάρτηση μεταφοράς 

 

 𝐺𝐿𝑃𝐹 =
1

1+
1

2𝜋𝑓𝑐
∙𝑠

 (5.1) 

 

και εισάγεται στον βρόχο ανατροφοδότησης. 

 
Εικόνα 5.1 Εισαγωγή βαθυπερατού φίλτρου (LPF) στον βρόχο ανατροφοδότησης 
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Το βαθυπερατό φίλτρο εισάγει μια μετατόπιση φάσης και μειώνει το πλάτος του 

σήματος, οπότε περιορίζει την ακρίβεια του πειράματος. Παρατηρούμε πως όσο 

μικρότερη η συχνότητα αποκοπής που απαιτείται για να επιτύχουμε ευστάθεια, τόσο 

πιο ανακριβή τα αποτελέσματα της προσομοίωσης. 

Σε ένα σύστημα ΜΙΜΟ η τοποθέτηση του βαθυπερατού φίλτρου χρειάζεται να 

διευρευνηθεί, καθώς έχουμε δύο βρόχους ανάδρασης και είναι δυνατόν να 

τοποθετήσουμε φίλτρο στον πρώτο, στον δεύτερο ή και στους δύο βρόχους (σαν 

μέρος του προσομοιωμένου κυκλώματος). Θα εξετάσουμε το ζήτημα θεωρώντας τα 

στοιχεία των δύο βρόχων ίδια, δηλαδή TVA1=TVA2 (=1) και TC1=TC2 (=1). Επίσης 

έχουμε ZSW1=ZSW2 και ZHW1=ZHW2. Το διάγραμμα βαθμίδων φαίνεται στη συνέχεια.  

 

 
Εικόνα 5.2 MIMO σύστημα με TVA1=TVA2=1, TC1=TC2=1, ZSW1=ZSW2 και ZHW1=ZHW2 

 

Αρχικά θα υπολογίσουμε για ορισμένες ασταθείς περιπτώσεις τη μέγιστη συχνότητα 

αποκοπής του βαθυπερατού φίλτρου που απαιτείται να τοποθετηθεί στον πρώτο, στον 

δεύτερο ή και στους δύο βρόχους για να επιτευχθεί ευστάθεια. Για το σκοπό αυτό θα 

χρησιμοποιήσουμε το κριτήριο Bode. 
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Βαθυπερατό φίλτρο στον πρώτο βρόχο: 

Ο πίνακας ανοιχτού βρόχου στην περίπτωση αυτή είναι ο 
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 (5.2) 

 

και η συνάρτηση που θα χρησιμοποιήσουμε για την εφαρμογή του κριτηρίου Bode, όπως 

παρουσιάστηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, είναι η 
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 (5.3) 

 

Έτσι, οι σχέσεις που όταν ικανοποιούνται μας δίνουν τη μέγιστη δυνατή συχνότητα 

αποκοπής του βαθυπερατού φίλτρου που θα τοποθετηθεί στον πρώτο βρόχο 

ανάδρασης είναι οι παρακάτω: 
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Εικόνα 5.3 Διάγραμμα βαθμίδων 

MIMO συστήματος, με τοποθέτηση 

βαθυπερατού φίλτρου στον πρώτο 

βρόχο ανάδρασης  
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Βαθυπερατό φίλτρο στον δεύτερο βρόχο: 

Ομοίως, οι σχέσεις σε αυτή την περίπτωση φαίνονται ακολούθως. 
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Εικόνα 5.4 Διάγραμμα 

βαθμίδων MIMO 

συστήματος, με τοποθέτηση 

βαθυπερατού φίλτρου στον 

δεύτερο βρόχο ανάδρασης 

 

 

 

Βαθυπερατό φίλτρο σε πρώτο και δεύτερο βρόχο: 

Θεωρούμε πως τοποθετείται το ίδιο βαθυπερατό φίλτρο σε πρώτο και δεύτερο βρόχο. 

Παίρνουμε: 
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Εικόνα 5.5 Διάγραμμα 

βαθμίδων MIMO 

συστήματος, με τοποθέτηση 

δύο όμοιων βαθυπερατών 

φίλτρων, ενός σε κάθε βρόχο 

ανάδρασης  

 

Η υλοποίηση του κώδικα Matlab που χρησιμοποιήσαμε για την επίλυση του ζεύγους 

εξισώσεων κάθε περίπτωσης, όπως φαίνεται στο παράρτημα, απαιτεί την 

αρχικοποίηση μιας μεταβλητής x0, η οποία επηρεάζει τα αποτελέσματα που 

παράγονται. Στην μελέτη που παρουσιάζεται εδώ, η x0 χρειάστηκε να μεταβάλλεται 

για να πάρουμε σωστά αποτελέσματα, τα οποία επιβεβαιώθηκαν με το κριτήριο 

Nyquist και φαίνονται στη συνέχεια. Να σημειωθεί πως αυτή η ιδιαιτερότητα 

αποτελεί ένα μειονέκτημα της υλοποίησης που μπορεί να βελτιωθεί και δεν 

συνεπάγεται πως το κριτήριο Bode δίνει εσφαλμένα αποτελέσματα. 

Στους πίνακες που ακολουθούν, οι τιμές των προσμοιωμένων αντιστάσεων RSW 

ξεκινούν από την πρώτη ακέραια τιμή τους για την οποία προκύπτει αστάθεια. 

Πίνακας 5.1 Περίπτωση RSW – RHW:   

RHW = 5Ω, LHW = 0, LSW = 0 

   Φίλτρο σε 1ο και 2ο  

βρόχο, x0 = [1000, 0] 

Φίλτρο σε 2ο βρόχο, 
x0 = [25000, 0] 

Φίλτρο σε 1ο βρόχο, 

 

RSW (Ω)               fc (Hz)               fc (Hz)               fc (Hz) 

      3              2970.4             3354.8         Δεν υπάρχει 

      4              1789.0             2081.4  

      5              1291.1             65.062  

      6              1012.5        Δεν υπάρχει  

      7            833.7044   

      8            708.9082   

      9             616.772   

     10            545.9158   

     11            489.7323   

     12            444.0422   

     13            406.1684   
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Πίνακας 5.2 Περίπτωση RSW – RHW, LHW:   

RHW = 5Ω, LHW = 1mH, LSW = 0 

   Φίλτρο σε 1ο και 2ο  

βρόχο, x0 = [1000, 0] 

Φίλτρο σε 2ο βρόχο, 
x0 = [13500, 0] 

Φίλτρο σε 1ο βρόχο, 
x0 = [16800, 0] 

 RSW (Ω)               fc (Hz)               fc (Hz)               fc (Hz) 

      8              1071.0             2275.1              2431.5 

      9           786.0617             1717.2              917.96 

     10           625.9923             1433.1         Δεν υπάρχει 

     11           521.7981             1252.5  

     12           448.0546             1120.6  

     13            392.918             1011.9  

     14           350.0501           910.3313  

     15            315.723           802.8267  

     16           287.5922           676.1181  

     17           264.1057           515.0614  

     18           244.1933          301.66453  

     19           227.0919         Δεν υπάρχει  

     20           212.2423   

  

 

Πίνακας 5.3 Περίπτωση RSW, LSW – RHW, LHW:   

RHW = 5Ω, LHW = 1mH, LSW = 0.1mH 

   Φίλτρο σε 1ο και 2ο  

βρόχο, x0 = [1000, 0] 

Φίλτρο σε 2ο βρόχο, 
x0 = [14000, 0] 

Φίλτρο σε 1ο βρόχο, 
x0 = [16000, 0] 

 RSW (Ω)               fc (Hz)               fc (Hz)               fc (Hz) 

      9              992.0             2206.3              1974.9 

     10            750.593             1735.1         Δεν υπάρχει 

     11           606.1606             1458.9          

     12           509.2855             1290.5  

     13           439.5192             1155.3  

     14           386.7612             1040.0  

     15           345.4212            929.247  

     16           312.1267          794.1739  

     17           287.7252            666.211  

     18           261.7713           483.6373  

     19           242.2588           242.2566  

     20           225.4646         Δεν υπάρχει  

     21           210.8559   
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Πίνακας 5.4 Περίπτωση RSW, LSW – RHW, LHW:  

 RHW = 5Ω, LHW = 1mH, LSW = 1mH 

   Φίλτρο σε 1ο και 2ο  

βρόχο, x0 = [1000, 0] 

Φίλτρο σε 2ο βρόχο, 
x0 = [14000, 0] 

Φίλτρο σε 1ο βρόχο, 
x0 = [16000, 0] 

 RSW (Ω)               fc (Hz)               fc (Hz)               fc (Hz) 

      9             1460.1         Δεν υπάρχει         Δεν υπάρχει 

     10             1426.0   

     11             1386.6   

     12             1341.6   

     13             1291.1   

     14             1235.2   

     15             1174.4   

     16             1109.2   

     17             1040.2   

     18           968.6299   

     19           895.7463   

     20           823.0145   

     21           751.8083   

 

Από τους παραπάνω πίνακες μπορούμε να εξάγουμε τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

1. Όλα τα ασταθή πειράματα που εξετάσαμε μπορούν να οδηγηθούν σε 

ευστάθεια με την τοποθέτηση δύο όμοιων βαθυπερατών φίλτρων, ενός σε 

κάθε βρόχο ανάδρασης. 

2. Σε πολλά από τα πειράματα, κυρίως στους πίνακες 5.2 και 5.3 όπου η 

επαγωγή LSW είναι μικρότερη της LHW, αρκεί η τοποθέτηση ενός μόνο 

βαθυπερατού φίλτρου σε κάποιον από τους βρόχους ανάδρασης για την 

επίτευξη ευστάθειας. Θα περιμέναμε το φίλτρο αυτό να είναι πιο ισχυρό (να 

έχει μικρότερη συχνότητα αποκοπής fc) από το αντίστοιχο φίλτρο που 

χρειάζεται να τοποθετήσουμε και στους δύο βρόχους. Ωστόσο παρατηρούμε 

πως συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. 

3. Παρατηρούμε ότι τοποθετώντας ένα βαθυπερατό φίλτρο στον δεύτερο βρόχο 

ανάδρασης αντιμετωπίζουμε σημαντικά περισσότερες περιπτώσεις αστάθειας 

από αυτές που αντιμετωπίζουμε τοποθετώντας ένα φίλτρο στον πρώτο βρόχο.  

5.2.1 Βαθυπερατό φίλτρο και ακρίβεια 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εισαγωγή ενός βαθυπερατού φίλτρου περιορίζει την 

ακρίβεια του πειράματος. Θα υπολογίσουμε στα πειράματα του πίνακα 5.2 τα 

σφάλματα που προκύπτουν αν επιλέξουμε την τοποθέτηση φίλτρου σε πρώτο, 

δεύτερο ή και στους δύο βρόχους ανάδρασης.  Τα σφάλματα θα υπολογιστούν για τη 

συχνότητα των 50Hz και ως μέσος όρος για τις συχνότητες εύρους 50-500Hz (με 

βήμα 50Hz), στον οποίο θα λάβουμε υπόψη την συνάρτηση σταθμισμένων βαρών της 

σχέσης (3.27). Οι αντίστοιχοι κώδικες που χρησιμοποιήσαμε για τους υπολογισμούς 

φαίνονται στα παραρτήματα. 
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Πίνακας 5.5 Υπολογισμός σφαλμάτων για τα πειράματα του πίνακα 5.2 στη 

συχνότητα των 50Hz 

 Φίλτρο σε 1ο και 2ο  

βρόχο 

 Φίλτρο στον 2ο βρόχο Φίλτρο στον 1ο βρόχο 

RSW (Ω)   Error1 (%)  Error2 (%) Error1 (%) Error2 (%) Error1 (%) Error2 (%) 

    8   1.3265   6.1399   1.1865   2.1049   0.3403   1.6143 

    9   2.4659   8.5921   1.0965   2.8009   1.5711   3.5855 

   10   3.6088  11.0581   1.0272   3.3997         -         - 

   11   4.7678  13.5614   1.0134   3.3669         -         - 

   12   5.9465  16.1072   0.9218   4.4532         -         - 

   13   7.1451  18.6951   0.8777   4.9685         -         - 

   14   8.3631  21.3231   0.8347   5.5368         -         - 

   15   9.5992  23.9889   0.7886   6.2494         -         - 

   16  10.8523  26.6901   0.7312   7.3097         -         - 

   17  12.1212  29.4246   0.641   9.3056         -         - 

   18  13.4047  32.1906   0.4166  15.0493         -         - 

   19  14.7017  34.9864        -        -         -         - 

   20  16.0111  37.8106        -        -         -         - 

 

Πίνακας 5.6 Υπολογισμός του μέσου όρου των σφαλμάτων για τα πειράματα του πίνακα 

5.2 στις συχνότητες εύρους 50-500Hz, λαμβάνοντας υπόψη τη συνάρτηση σταθμισμένων 

βαρών 

 Φίλτρο σε 1ο και 2ο  

βρόχο 

 Φίλτρο στον 2ο βρόχο Φίλτρο στον 1ο βρόχο 

RSW (Ω) Error1 (%) Error2 (%) Error1 (%) Error2 (%) Error1 (%) Error2 (%) 

    8   0.1625   0.7528   0.1453   0.2579   0.0432   0.1978 

    9   0.3016   1.0542   0.1343   0.3431   0.1928   0.4392 

   10   0.4412   1.3578   0.1258   0.4165         -         - 

   11   0.5827   1.6665   0.1189   0.4828         -         - 

   12   0.7265   1.981   0.1129   0.5456         -         - 

   13   0.8728   2.3014   0.1075   0.6088         -         - 

   14   1.0213   2.6274   0.1022   0.6784         -         - 

   15   1.172   2.9588   0.0966   0.7658         -         - 

   16   1.3248   3.2955   0.0896   0.8959         -         - 

   17   1.4794   3.6371   0.0785   1.1408         -         - 

   18   1.6357   3.9835   0.0509   1.8457         -         - 

   19   1.7936   4.3346        -        -         -         - 

   20   1.9531   4.6902        -        -         -         - 

 

Από τους πίνακες 5.5 και 5.6 προκύπτει πως η αντιμετώπιση της αστάθειας με τη 

τοποθέτηση ενός μόνο φίλτρου σε κάποιον από τους βρόχους ανάδρασης είναι η 

καλύτερη επιλογή, όταν αυτό είναι δυνατόν, γιατί επιτυγχάνουμε μεγαλύτερη 

ακρίβεια απ’ ότι κατά την τοποθέτηση ενός φίλτρου σε κάθε βρόχο ανάδρασης. Αυτό 

είναι αναμενόμενο για τα πειράματα που εξετάσαμε, καθώς χρησιμοποιούμε 
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μικρότερο αριθμό βαθυπερατών φίλτρων, αλλά και με μεγαλύτερη συχνότητα 

αποκοπής fc. 

Στην επόμενη εικόνα φαίνονται τα σφάλματα που προκύπτουν σε συχνότητες εύρους  

50-1000Hz μέσω των τύπων (3.35), (3.36) και για μοναδιαίο βάρος, για την 

περίπτωση RSW=12Ω, LSW=0H, RHW=5Ω, LHW=1mH. Βλέπουμε κι εδώ πως σε 

οποιαδήποτε συχνότητα κι αν κάνουμε τον υπολογισμό, η τοποθέτηση ενός φίλτρου 

στον δεύτερο βρόχο ανάδρασης προκαλεί μικρότερα σφάλματα από την τοποθέτηση 

δύο φίλτρων. 

 

 

Εικόνα 5.6 Σφάλματα στις συχνότητες 50-1000Hz, όταν γίνεται τοποθέτηση βαθυπερατού 

φίλτρου με fc=448.0546Hz στους δύο βρόχους ανάδρασης (μπλε γραμμή) κι όταν γίνεται μόνο 

στον δεύτερο βρόχο ανάδρασης με fc=1120.6Hz (κόκκινη γραμμή), για RSW=12Ω, LSW=0H, 

RHW=5Ω, LHW=1mH 
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Τα συμπεράσματα που παρουσιάστηκαν στην ενότητα αυτή για την ακρίβεια και 

βασίστηκαν στα πειράματα του πίνακα 5.2 επιβεβαιώνονται και στα πειράματα των 

πινάκων 5.1και 5.3. 

Εν κατακλείδι, η επιλογή της χρήσης βαθυπερατού φίλτρου για την αντιμετώπιση της 

αστάθειας σε ένα MIMO σύστημα γίνεται στα ακόλουθα βήματα: 

1. Υπολογισμός της μέγιστης δυνατής συχνότητας αποκοπής του βαθυπερατού 

φίλτρου που χρειάζεται να τοποθετηθεί και στους δύο βρόχους ανάδρασης για 

την επίτευξη της ευστάθειας. Αν υπάρχει τέτοιο φίλτρο, υπολογίζουμε την 

ακρίβεια στην περίπτωση αυτή και συνεχίζουμε στα επόμενα βήματα. Αν δεν 

υπάρχει, τότε πιθανότατα η τοποθέτηση ενός μόνο φίλτρου σε κάποιον από 

τους βρόχους ανάδρασης δεν θα είναι ικανή να επιφέρει ευστάθεια και άρα τα 

επόμενα βήματα δεν θα έχουν αποτέλεσμα. 

2. Υπολογισμός της μέγιστης δυνατής συχνότητας αποκοπής του βαθυπερατού 

φίλτρου που θα τοποθετηθεί στον δεύτερο βρόχο ανάδρασης για την επίτευξη 

της ευστάθειας και, αν υπάρχει τέτοιο φίλτρο, υπολογισμός της ακρίβειας. 

3. Επανάληψη του βήματος 2 για την περίπτωση τοποθέτησης βαθυπερατού 

φίλτρου στον πρώτο βρόχο ανάδρασης. 

4. Σύγκριση των υπολογισμών που πραγματοποιήθηκαν στα προηγούμενα 

βήματα. Επιλέγουμε τη μέθοδο με την οποία επιτυγχάνουμε τη μεγαλύτερη 

ακρίβεια. 

5.3 Μέθοδος μετατόπισης σύνθετης αντίστασης 

Μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μέθοδος που προτείνεται στο [4] για την επίτευξη 

ευστάθειας σε ένα SISO PHIL σύστημα είναι η μέθοδος μετατόπισης σύνθετης 

αντίστασης. Κατά τη διαδικασία αυτή μετακινούμε τμήμα της σύνθετης αντίστασης 

του προσομοιωμένου συστήματος στο φυσικό σύστημα. Έτσι, αυξάνουμε την 

σύνθετη αντίσταση του φυσικού συστήματος, μειώνοντας εξίσου την σύνθετη 

αντίσταση του προσομοιωμένου με αποτέλεσμα να μπορούμε να επιτύχουμε 

ευστάθεια, χωρίς να περιορίζεται η ακρίβεια. Με την εφαρμογή της μεθόδου αυτής, 

πρόσθετα φίλτρα μπορούν να εξαλειφθούν ή σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η 

τοποθέτηση βαθυπερατού φίλτρου, αυτό θα έχει μεγαλύτερη συχνότητα αποκοπής 

από το φίλτρο που θα χρειαζόμασταν για την αντιμετώπιση της αστάθειας αν δεν 

χρησιμοποιούσαμε τη μέθοδο αυτή. Συνεπώς, μειώνεται σημαντικά η μετατόπιση 

φάσης που εισάγει το φίλτρο, άρα και το σφάλμα των αποτελεσμάτων. 

Η μέθοδος μετατόπισης σύνθετης αντίστασης αποτελεί συνεπώς, ένα πολύ 

αποτελεσματικό εργαλείο για την ταυτόχρονη επίτευξη ευστάθειας και υψηλής 

ακρίβειας στα SISO συστήματα. Στην ενότητα που ακολουθεί θα διερευνήσουμε τον 

τρόπο με τον οποίο μπορεί η μέθοδος αυτή να εφαρμοστεί στα συστήματα ΜΙΜΟ και 

θα εξετάσουμε τη χρησιμότητά της. 
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Εικόνα 5.7 Εφαρμογή της μεθόδου μετατόπισης σύνθετης αντίστασης σε ένα SISO σύστημα 

διαιρέτη τάσης 

 

5.3.1 Εφαρμογή της μεθόδου μετατόπισης σύνθετης αντίστασης στα 

συστήματα ΜΙΜΟ 

Η μετατόπιση μέρους της σύνθετης αντίστασης του προσομοιωμένου συστήματος 

στο φυσικό σύστημα χρειάζεται να γίνει με τρόπο τέτοιο, ώστε το αρχικό κύκλωμα να 

μην αλλοιώνεται. Στην περίπτωση του ΜΙΜΟ παραδείγματός μας, η μετατόπιση 

μπορεί να γίνει μόνο μεταξύ των σύνθετων αντιστάσεων ZSW2 και ZHW2 του 

προσομοιωμένου και φυσικού συστήματος αντίστοιχα, όπως φαίνεται στην εικόνα 

5.8. 

Έτσι, έχουμε τη μετατοπιζόμενη σύνθετη αντίσταση Zshifted = Rshifted + s∙Lshifted.  

Στην ερευνητική εργασία [14] γίνεται μελέτη της επίδρασης που έχει μια αλλαγή των 

μεγεθών Lshifted και Td στην ελάχιστη μετατοπιζόμενη ωμική αντίσταση Rshifted που 

απαιτείται για την επίτευξη της ευστάθειας, σε ένα SISO σύστημα. Παρατηρήθηκε 

πως μια μικρή αύξηση της μετατοπιζόμενης επαγωγής Lshifted έχει τεράστια επίδραση 

στην επιλογή της ελάχιστης Rshifted, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, για ορισμένες 

μεταβολές της Lshifted δεν απαιτείται καμιά μετατόπιση ωμικής αντίστασης. Επιπλέον, 

παρατηρήθηκε πως μια αύξηση της χρονικής καθυστέρησης Td περιορίζει την 

επίδραση της Lshifted που περιγράφηκε προηγουμένως.  Η μελέτη αυτή έγινε με τη 

χρήση του κριτηρίου Bode. 
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Εικόνα 5.8 Εφαρμογή της μεθόδου μετατόπισης σύνθετης αντίστασης στο MIMO παράδειγμα 

της εικόνας 3.8 

 

Θα εξετάσουμε την σχέση μεταξύ των μεγεθών Rshifted, Lshifted και Td για τα MIMO 

συστήματα μέσω του παραδείγματος που ακολουθεί. Για RSW1=RSW2=200Ω,  

RHW1=RHW2=50Ω , LSW1=LSW2=20mH, LHW1=LHW2=50mH, η έξοδος του συστήματος 

είναι ασταθής. Θεωρώντας πως οι ενισχυτές και τα μετρητικά ρεύματος είναι ιδανικά 

(TVA1=TVA2=1 και TC1=TC2=1), οι σχέσεις του κριτηρίου Bode που μας δίνουν την 

ελάχιστη μετατοπιζόμενη αντίσταση είναι οι παρακάτω: 

 

          |𝑒−𝑠𝑇𝑑
𝑍𝑆𝑊1

𝑍𝐻𝑊1
+ 𝑒−𝑠𝑇𝑑

𝑍𝑆𝑊1+(𝑍𝑆𝑊2−𝑍𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡𝑒𝑑)

𝑍𝐻𝑊2+𝑍𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡𝑒𝑑
+ 𝑒−𝑠2𝑇𝑑

𝑍𝑆𝑊1∙(𝑍𝑆𝑊2−𝑍𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡𝑒𝑑)

𝑍𝐻𝑊1∙(𝑍𝐻𝑊2+𝑍𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡𝑒𝑑)
| = 1    (5.10) 

 

       ∠(𝑒−𝑠𝑇𝑑
𝑍𝑆𝑊1

𝑍𝐻𝑊1
+ 𝑒−𝑠𝑇𝑑

𝑍𝑆𝑊1+(𝑍𝑆𝑊2−𝑍𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡𝑒𝑑)

𝑍𝐻𝑊2+𝑍𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡𝑒𝑑
+ 𝑒−𝑠2𝑇𝑑

𝑍𝑆𝑊1 ∙(𝑍𝑆𝑊2−𝑍𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡𝑒𝑑)

𝑍𝐻𝑊1 ∙(𝑍𝐻𝑊2+𝑍𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡𝑒𝑑)
) = 𝜋 (5.11) 
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Στον υπολογισμό των σχέσεων αυτών, οι μόνοι άγνωστοι είναι η μετατοπιζόμενη 

ωμική αντίσταση Rshifted και η συχνότητα ω. Οι τιμές των Lshifted και Td δίνονται από 

εμάς με σκοπό την εξαγωγή ορισμένων συμπερασμάτων. 

 

Πίνακας 5.7 Υπολογισμός της ελάχιστης απαιτούμενης μετατοπιζόμενης αντίστασης 

Rshifted για δοθείσες τιμές των μεγεθών Lshifted και Td 

 x0 = [0, 10000] x0 = [0, 10000] x0 = [0, 10000] x0 = [0, 10000] 

 Τd = 1e-4 sec Τd = 1.5e-4 sec Τd = 2e-4 sec Τd = 2.5e-4 sec 

Lshifted (H) Rshifted (Ω) Rshifted (Ω) Rshifted (Ω) Rshifted (Ω) 

0.001 - - - - 

0.0012 - - - - 

0.0015 - - - - 

0.0018 - - - - 

0.002 - - - - 

0.0022 187.9145 - - - 

0.0025 163.3348 - - - 

0.0028 137.6278 198.996 - - 

0.003 119.7502 192.8775 - - 

0.0032 101.1809 186.7059 - - 

0.0035 71.7787 177.349 - - 

0.0038 40.0504 167.8635 - - 

0.004 17.0237 161.4628 - - 

0.0042 0 154.9964 - - 

0.0045 0 145.1654 - - 

0.0048 0 135.1652 - - 

0.005 0 128.3973 193.1852 - 

0.0052 0 121.543 190.3758 - 

0.0055 0 111.0891 186.1368 - 

0.0058 0 100.4122 181.8663 - 

0.006 0 93.1607 179.0008 - 

0.0065 0 74.5163 171.7684 - 

0.007 0 55.0394 164.4307 - 

0.0075 0 34.5853 156.9788 - 

0.008 0 12.9692 149.4034 - 

0.0085 0 0 141.6948 - 

0.009 0 0 133.8429 - 

0.0095 0 0 125.8373 - 

0.01 0 0 117.664 196.1269 

0.012 0 0 83.0755 182.1516 

0.014 0 0 44.6623 167.212 

0.016 0 0 0.9481 151.1513 

0.018 0 0 0 133.7927 

0.019 0 0 0 124.652 
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Εικόνα 5.9 Γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων του πίνακα 5.7 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα και εικόνα, μπορούμε από την εφαρμογή 

της μεθόδου μετατόπισης σύνθετης αντίστασης να εξάγουμε αντίστοιχα 

συμπεράσματα για τα συστήματα MIMO, όπως αυτά που παρουσιάζονται στην 

εργασία [14] για τα συστήματα SISO. Συγκεκριμένα βλέπουμε πως:  

 Η μετατόπιση ενός μικρού ποσοστού της Lsw2 στο φυσικό σύστημα (Lshifted) 

προκαλεί σημαντική μείωση της ελάχιστης μετατοπιζόμενης ωμικής 

αντίστασης που απαιτείται για την επίτευξη ευστάθειας (ελάχιστη Rshifted). 

 Στο παράδειγμά μας, η επιτυχής εφαρμογή της μεθόδου δεν μπορεί να γίνει 

μετακινώντας αποκλειστικά ωμική αντίσταση. Με άλλα λόγια, απαιτείται μια 

ελάχιστη μετατόπιση επαγωγής, που θα την ονομάσουμε Lshifted_min. 

 Αυξάνοντας την μετατοπζόμενη επαγωγή πέραν μιας τιμής της (έστω Lshifted_1) 

σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να επιτύχουμε ευστάθεια του 

συστήματος ακόμα και για μηδενική Rshifted.  

 Αυξάνοντας την χρνική καθυστέρηση Td, περιορίζεται η επίδραση της Lshifted  

στην επιλογή της Rshifted ως εξής:                                                          

1) χρειαζόμαστε μεγαλύτερη Lshifted_min για την εφαρμογή της μεθόδου 

2) Μια αύξηση της Lshifted προκαλεί μικρότερη μεταβολή- μείωση στην 

ελάχιστη απαιτούμενη Rshifted. 
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3) Αυξάνεται η τιμή της Lshifted_1, ενώ μπορεί να μην πάρει επιτρεπτές τιμές 

αν μεγαλώσουμε περαιτέρω την Td. 

Για την εξαγωγή των παραπάνω συμπερασμάτων, αλλά και για τη γενικότερη 

αξιολόγηση της μεθόδου μετατόπισης σύνθετης αντίστασης στα MIMO συστήματα 

πραγματοποιήσαμε πολλές δοκιμές, μεταβάλλοντας τις τιμές των παραμέτρων του 

κυκλώματος της εικόνας 3.8. Παρατηρήθηκε πως η εφαρμογή της μεθόδου σε 

αρκετές περιπτώσεις δεν ήταν ικανή να επιφέρει ευστάθεια, ενώ όταν αυτό ήταν 

δυνατόν, γινόταν με υψηλό κόστος στην ακρίβεια.  

Στον επόμενο πίνακα,  φαίνεται η αναγκαία μετατόπιση αντίστασης και η ακρίβεια 

της μεθόδου για τα πειράματα του πίνακα 5.2. 

Πίνακας 5.8 Υπολογισμός της ελάχιστης απαιτούμενης μετατοπιζόμενης αντίστασης 

Rshifted και της ακρίβειας της μεθόδου στη συχνότητα των 50Hz  

για την περίπτωση RSW – RHW, LHW:  RHW = 5Ω, LHW = 1mH, LSW = 0 

RSW (Ω) Rshifted (Ω) Error1 (%) Error2 (%) 

8 1.5971 1.275 31.9799 

9 3.9158 1.1272 78.2966 

10 6.4118 0.995 128.1457 

11 9.1457 0.874 182.7343 

12 - - - 

13 - - - 

14 - - - 

15 - - - 

16 - - - 

17 - - - 

18 - - - 

19 - - - 

20 - - - 

 

Παρατηρούμε πως η μέθοδος είναι ουσιαστικά αδύνατο να εφαρμοσθεί, λόγω του μη 

επιτρεπτού σφάλματος που επιφέρει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

  

Συμπεράσματα – Παρατηρήσεις – Μελλοντική συνέχιση 

 

6.1 Συμπεράσματα – Παρατηρήσεις 

Η Power Hardware-In-the-Loop προσομοίωση αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη 

διεξαγωγή πειραμάτων ισχύος σε πραγματικό χρόνο, αφού καθιστά εφικτή τη 

διασύνδεση πραγματικών δοκιμίων με ένα προσομοιωμένο σύστημα. Έτσι, μπορούμε 

να παρατηρήσουμε τη συμπεριφορά του συστήματος σε συνθήκες πολύ κοντά στις 

πραγματικές, χωρίς να λαμβάνουμε το ρίσκο βλάβης ή και καταστροφής του 

εργαστηριακού εξοπλισμού, που θα είχαμε αν συνδέαμε τα δοκίμια στο πραγματικό 

δίκτυο. 

Αναπόσπαστο μέρος μιας PHIL προσομοίωσης είναι ο ψηφιακός προσομοιωτής 

πραγματικού χρόνου (RTDS), καθώς και οι ενισχυτές τάσης που χρησιμοποιούμε ως 

διεπαφές ισχύος (power interfaces) για τη διασύνδεση των δοκιμίων υπό εξέταση με 

το προσομοιωμένο σύστημα. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάστηκαν διεξοδικά τα ζητήματα της 

ευστάθειας και ακρίβειας της PHIL προσομοίωσης, τα οποία έχουν αναλυθεί εις 

βάθος από την επιστημονική κοινότητα για προσομοιώσεις της κατηγορίας SISO με 

ένα υπό εξέταση δοκίμιο, όχι όμως και για τις MIMO προσομοιώσεις.  

Στην θεωρητική μας ανάλυση, παρουσιάσαμε το γενικευμένο θεώρημα Nyquist όπως 

διατυπώνεται στη βιβλιογραφία, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί στις προσομοιώσεις 

MIMO για τον καθορισμό της ευστάθειας του συστήματος. Είδαμε πως η εφαρμογή 

του γίνεται στη συνάρτηση W(s) = det[I +FO] που περιγράφει το ανοιχτό MIMO 

σύστημα, κατ’ αντιστοιχία με την εφαρμογή του θεωρήματος Nyquist στα SISO 

συστήματα, η οποία γίνεται στην συνάρτηση ανοιχτού βρόχου. Βασιζόμενοι στη 

γενίκευση αυτή, επιλέξαμε την συνάρτηση W(s) και δοκιμάσαμε να εφαρμόσουμε τις 

συνθήκες μέτρου και γωνίας του κριτηρίου Bode χρησιμοποιώντας αυτήν, για να 

εξετάσουμε τη δυνατότητα χρήσης του κριτηρίου Bode στα MIMO συστήματα. 

Πράγματι, επαληθεύοντας με το κριτήριο Nyquist, παρατηρήσαμε πως το κριτήριο 

Bode με τις σχέσεις που δοκιμάσαμε έδωσε σωστά αποτελέσματα σχετικά με την 

ευστάθεια των MIMO προσομοιώσεων που αναλύσαμε και χρησιμοποιήθηκε εκτενώς 

στη συνέχεια της διπλωματικής. 

Για τον προσδιορισμό της ευστάθειας των MIMO PHIL προσομοιώσεων 

υλοποιήσαμε κώδικα Matlab για τις εφαρμογές του γενικευμένου θεωρήματος 

Nyquist και για το θεώρημα Bode, ενώ με το στο περιβάλλον Matlab – Simulink  

χρησιμοποιήσαμε τη δυναμική προσομοίωση (με τη βιβλιοθήκη Simscape 
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PowerSystems) και την προσομοίωση διαγράμματος βαθμίδων. Τα αποτελέσματα της 

εφαρμογής του Nyquist και αυτά της προσομοίωσης διαγράμματος βαθμίδων 

βρέθηκαν σε απόλυτη ταύτιση. Η δυναμική προσοιμοίωση παρήγαγε αποτελέσματα 

πολύ κοντά σε αυτά του Nyquist αλλά αυτά μπορούσαν να επηρεαστούν από 

διάφορους παράγοντες όπως η μεταβλητή fixed-step time και η αντίσταση που 

εισάγεται παράλληλα στην πηγή ρεύματος για την προσομοίωση.  

Η εφαρμογή του κριτηρίου Bode, όπου χρησιμοποιήθηκαν οι σχέσεις που προτείναμε 

στη θεωρητική μας ανάλυση, ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική για την εύρεση της 

ευστάθειας, καθώς επιλύοντας το ζεύγος των εξισώσεων όπως παρουσιάζεται στην 

αντίστοιχη παράγραφο, λαμβάναμε με μεγάλη ακρίβεια και κατευθείαν την οριακή 

τιμή ευστάθειας. Έτσι, πλεονεκτούσε έναντι των υπολοίπων μεθόδων, καθώς για να 

βρούμε την οριακή τιμή ευστάθειας με αυτές έπρεπε να πραγματοποιήσουμε πολλές 

δοκιμές.  

Στη συνέχεια, εξετάσαμε μεθόδους επίτευξης ευστάθειας σε ορισμένες ασταθείς 

MIMO προσομοιώσεις. Δοκιμάσαμε την τοποθέτηση βαθυπερατού φίλτρου σε 

κάποιον ή και στους δύο βρόχους ανάδρασης και συμπεράναμε πως στις περιπτώσεις 

που ήταν εφικτή η επίτευξη ευστάθειας με τοποθέτηση ενός μόνο βαθυπερατού 

φίλτρου σε κάποιον από τους δύο βρόχους, αυτή ήταν και η βέλτιστη επιλογή. 

Ωστόσο, σε κάποιες εφαρμογές η τοποθέτηση ενός μόνο φίλτρου σε κάποιον βρόχο 

ανάδρασης δεν ήταν ικανή να επιφέρει ευστάθεια, ενώ τοποθετώντας δύο όμοια 

φίλτρα στους δύο βρόχους ταυτόχρονα αντιμετωπίζαμε τις περισσότερες περιπτώσεις 

αστάθειας. Επιπλέον, δοκιμάσαμε την μέθοδο μετατόπισης σύνθετης αντίστασης, η 

οποία σε αντίθεση με τα συστήματα SISO, παρατηρήσαμε πως δεν είχε σημαντική 

εφαρμογή στις MIMO προσομοιώσεις που εξετάσαμε. 

Για την αξιολόγηση των μεθόδων επίτευξης της ευστάθειας χρειάστηκε να 

υπολογίσουμε την ακρίβεια τους. Για την ακρίβεια των MIMO συστημάτων 

βασιστήκαμε στην ανάλυση της ακρίβειας των SISO συστημάτων η οποία έχει 

μελετηθεί σε πλήθος ερευνητικών εργασιών και την οποία επεκτείναμε. 

Χρησιμοποιώντας τις περιγραφικές εξισώσεις του κυκλώματος που εξετάζαμε, 

προχωρήσαμε στην εύρεση των συναρτήσεων μεταφοράς που περιγράφουν το 

ιδανικό και πραγματικό κλειστό σύστημα και καταλήξαμε στη χρήση δύο τύπων για 

τον υπολογισμό σφαλμάτων, αντί για έναν που είχαμε στις περιπτώσεις SISO. Ο 

λόγος που χρειάστηκε να υπολογίσουμε δύο σφάλματα ήταν προφανώς γιατί στο 

κύκλωμα που εξετάσαμε είχαμε δύο δοκίμια και δύο εξόδους. 

6.1 Μελλοντική συνέχιση 

Ένα σημείο που μπορεί να αναλυθεί περεταίρω σε μελλοντική εργασία και 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η μελέτη της ευστάθειας και ακρίβειας σε πιο 

σύνθετα συστήματα με δύο υπό εξέταση δοκίμια (π.χ. με αντιστροφείς διεσπαρμένης 

παραγωγής) ή ακόμα και σε συστήματα με 4 δοκίμια στο φυσικό σύστημα. 
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Στην παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιήσαμε μια υλοποίηση κώδικα στο 

Matlab για την εφαρμογή των συνθηκών μέτρου και γωνίας του κριτηρίου Bode η 

οποία μπορεί να βελτιωθεί, όπως αναφέρεται και στο 5ο κεφάλαιο. Επιπλέον, 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αναλυτικότερη μελέτη της χρήσης βαθυπερατού φίλτρου 

για την επίτευξη ευστάθειας στα MIMO συστήματα και συγκεκριμένα η ανάλυση της 

περίπτωσης χρήσης δύο διαφορετικών βαθυπερατών φίλτρων στους δύο βρόχους 

ανάδρασης για την μεγιστοποίηση της ακρίβειας, καθώς στην εργασία μας εδώ 

εξετάσαμε το ζήτημα θεωρώντας την τοποθέτηση δύο όμοιων φίλτρων στους 

βρόχους ανάδρασης, ή μόνο ενός σε κάποιον από τους δύο βρόχους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Ι 

% Δημιουργία διαγράμματος Nyquist για τη MIMO PHIL προσομοίωση δύο δοκιμίων  

 

s=tf('s'); 

%Time Delay 

T=100e-6; 

delay=exp(-s*T); 

%Element Values Software 

R_Sw1=3.4; 

L_Sw1=0; 

R_Sw2=3.4; 

L_Sw2=0; 

%Impedance Matrix 

Zsw11=R_Sw1+s*L_Sw1; 

Zsw12=R_Sw1+s*L_Sw1; 

Zsw21=R_Sw1+s*L_Sw1; 

Zsw22=(R_Sw1+s*L_Sw1)+(R_Sw2+s*L_Sw2); 

%Element Values Hardware 

R_Hw1=5; 

L_Hw1=0; 

R_Hw2=5; 

L_Hw2=0; 

Zhw1=R_Hw1+s*L_Hw1; 

Zhw2=R_Hw2+s*L_Hw2; 

%Current probe 

Tc1=1e-6; 

delay_Tc1=exp(-s*Tc1); 

Tc2=250e-6; 

delay_Tc2=exp(-s*Tc2); 

%Voltage probe 

Tv=tf([1],[1]); 

%Voltage Amplifier Transfer Function: Linear Amplifier 

Tva1=tf([1],[2.6419e-13 , 0.8e-6 , 1])*exp(-s*4.2e-6); 

%Voltage Amplifier Transfer Function: Switched Mode Amplifier 

Tva2=tf([(2*pi*750)^2],[1, 1.4*2*pi*750 , (2*pi*750)^2])*exp(-s*300e-6); 

%Open loop transfer matrix 

Fo11=delay_Tc1*Tva1*delay*Zsw11/Zhw1; 

Fo12=delay_Tc1*Tva1*delay*Zsw12/Zhw1; 

Fo21=delay_Tc2*Tva2*delay*Zsw21/Zhw2; 

Fo22=delay_Tc2*Tva2*delay*Zsw22/Zhw2; 

%Nyquist criteria generalised to MIMO systems 

S=(1+Fo11)*(1+Fo22)-Fo12*Fo21; 

W=-1+S; 

%Nyquist Diagram 

freqVec = logspace(-1, 100, 200000); 
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nyquist(W, 'b', freqVec * (2*pi));     

NEXT 

 

ΙI 

% Εφαρμογή του κριτηρίου Bode σε MIMO σύστημα, επιλύοντας τις (3.20) και (3.21) 

για την εύρεση της μέγιστης δυνατής αντίστασης software Rswmax – παράγραφος 4.1.2 

global Ls Rh Lh Td 

 options = optimoptions(@fsolve,'TolFun', 1e-15, 'TolX', 1e-15, 'MaxFunEvals', 5000, 

'MaxIter', 5000); 

Rh=5; 

Lh=0; 

Ls=0; 

Td = 1e-4;  

s = tf('s'); 

x0 = [1000,0]; 

[x, fval] = fsolve(@root2vd, x0, options)  

w_pc = x(1) 

Rs = x(2)  

 

Tva1=exp(-s*4.2e-6)/(2.6419e-13*(s^2)+0.8e-6*s+1); 

Tva2=(exp(-s*300e-6)*(2*pi*750)^2)/(s^2+(1.4*2*pi*750)*s+(2*pi*750)^2); 

DTc1=exp(-s*1e-6); 

DTc2=exp(-s*250e-6);  

 

function F = root2vd(x) 

global Ls Rh Lh Td 

%Με μη ιδανικά στοιχεία κυκλώματος  

Tva1=(exp((-4.2e-6)*1i*x(1))/((2.6419e-13)*((1i*x(1))^2)+(0.8e-6)*1i*x(1)+1)); 

Tva2=((exp((-300e-6)*1i*x(1))*(2*pi*750)^2)/(((1i*x(1))^2)+(1.4*2*pi*750)*1i*x(1) 

+((2*pi*750)^2))); 

DTc1=(exp((-1e-6)*1i*x(1))); 

DTc2=(exp((-250e-6)*1i*x(1))); 

 

F(1) =abs((DTc1*Tva1*exp(-1i*Td*x(1))*(x(2)+1i*x(1)*Ls)/(Rh+1i*x(1)*Lh)) 

+(DTc2*Tva2*exp(-1i*Td*x(1))*((x(2)+1i*x(1)*Ls)+(x(2)+1i*x(1)*Ls))/(Rh+1i*x(1)*Lh)) 

+(DTc1*DTc2*Tva1*Tva2*exp(-2i*Td*x(1))*((x(2)+1i*x(1)*Ls)^2)/((Rh+1i*x(1)*Lh)^2)))-

1; 

F(2)=angle((DTc1*Tva1*exp(-1i*Td*x(1))*(x(2)+1i*x(1)*Ls)/(Rh+1i*x(1)*Lh)) 

+(DTc2*Tva2*exp(-1i*Td*x(1))*((x(2)+1i*x(1)*Ls)+(x(2)+1i*x(1)*Ls))/(Rh+1i*x(1)*Lh)) 

+(DTc1*DTc2*Tva1*Tva2*exp(-2i*Td*x(1))*((x(2)+1i*x(1)*Ls)^2)/((Rh+1i*x(1)*Lh)^2))) 

+pi;    
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%Με ιδανικά στοιχεία κυκλώματος 

% F(1) = abs((exp(-1i*Td*x(1))*3*(x(2)+1i*x(1)*Ls)/(Rh+1i*x(1)*Lh))+(exp(-

2i*Td*x(1))*((x(2)+1i*x(1)*Ls)^2)/((Rh+1i*x(1)*Lh)^2)))-1; 

% F(2)= angle((exp(-1i*Td*x(1))*3*(x(2)+1i*x(1)*Ls)/(Rh+1i*x(1)*Lh))+(exp(-

2i*Td*x(1))*((x(2)+1i*x(1)*Ls)^2)/((Rh+1i*x(1)*Lh)^2)))+pi; 

end 

 

ΙII 

% Χρήση θεωρήματος Bode για την μελέτη της παραγράφου 4.1.2.1 

% Περίπτωση 1: RHW=[1, 20] Ω, LHW=1mH, LSW=0, Td=1ms 

global Ls Rh Lh Td  

options = optimoptions(@fsolve,'TolFun', 1e-15, 'TolX', 1e-15, 'MaxFunEvals', 5000, 

'MaxIter', 5000); 

Rh=zeros(1,20); 

Lh=1e-3; 

Ls=0; 

Td = 1e-3; 

Rs=zeros(1,20); 

s = tf('s'); 

 

x0 = [1000,0]; 

for i=1:20 

    Rh=i; 

    [x, fval] = fsolve(@root2vd, x0, options) 

    w_pc = x(1) 

    Rs(i) = x(2) 

end 

% Περίπτωση 2: RHW=5Ω, LHW=[1, 20] mH, LSW=0, Td=1ms 

global Ls Rh Lh Td 

options = optimoptions(@fsolve,'TolFun', 1e-15, 'TolX', 1e-15, 'MaxFunEvals', 5000, 

'MaxIter', 5000); 

Rh=5; 

Lh=zeros(1,20); 

Ls=0; 

Td = 1e-3; 
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Rs=zeros(1,20); 

s = tf('s'); 

x0 = [1000,0]; 

 

for i=1:20 

    Lh=i*1e-3;  

    [x, fval] = fsolve(@root2vd, x0, options)  

    w_pc = x(1) 

    Rs(i) = x(2) 

end 

% Η συνάρτηση fsolve είναι ίδια με του προηγούμενου παρατήματος 

 

ΙV 

% Εύρεση της ελάχιστης δυνατής συχνότητας βαθυπερατού φίλτρου που απαιτείται για 

την επίτευξη ευστάθειας 

global Rs Ls Rh Lh Td 

options = optimoptions(@fsolve,'TolFun', 1e-15, 'TolX', 1e-15, 'MaxFunEvals', 5000, 

'MaxIter', 5000); 

 

Rs = 3; 

Rh = 5; 

Ls = 0; 

Lh = 0; 

Td = 1e-04; 

s = tf('s'); 

syms w positive 

x0 = [1000,0]; 

[x, fval] = fsolve(@root2vdFilter, x0, options) 

w_pc = x(1) 

Tf = x(2) 

f_filter = 1/(2*pi*Tf) 

Tva1=1; 

Tva2=1; 

DTc1=1; 

DTc2=1; 
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%filter και στους δύο βρόχους 

G_filter = DTc1*Tva1*exp(-s*Td)*(1/(1+s*Tf))*(Rs+s*Ls)/(Rh+s*Lh)+DTc2*Tva2*exp(-

s*Td)*(1/(1+s*Tf))*2*(Rs+s*Ls)/(Rh+s*Lh)+DTc1*DTc2*Tva1*Tva2*exp(-

2*s*Td)*(1/(1+s*Tf)^2)*((Rs+s*Ls)^2)/((Rh+s*Lh)^2); 

%filter στον δεύτερο βρόχο 

% G_filter = DTc1*Tva1*exp(-s*Td)*(Rs+s*Ls)/(Rh+s*Lh)+DTc2*Tva2*exp(-

s*Td)*(1/(1+s*Tf))*2*(Rs+s*Ls)/(Rh+s*Lh)+DTc1*DTc2*Tva1*Tva2*exp(-

2*s*Td)*(1/(1+s*Tf))*((Rs+s*Ls)^2)/((Rh+s*Lh)^2);  

%filter στον πρώτο βρόχο 

% G_filter = DTc1*Tva1*exp(-s*Td)*(1/(1+s*Tf))*(Rs+s*Ls)/(Rh+s*Lh)+DTc2*Tva2*exp(-

s*Td)*2*(Rs+s*Ls)/(Rh+s*Lh)+DTc1*DTc2*Tva1*Tva2*exp(-

2*s*Td)*(1/(1+s*Tf))*((Rs+s*Ls)^2)/((Rh+s*Lh)^2); 

% Δημιουργία διαγράμματος Nyquist έπειτα από την τοποθέτηση του βαθυπερατού 

φίλτρου για επιβεβαίωση της ευστάθειας 

nyquist(G_filter); 

allmargin(G_filter) 

 

function F = root2vdFilter(x) 

global Rh Lh Rs Ls Td 

%filter και στους δύο βρόχους 

F(1) = abs((1/(1+x(2)*1i*x(1)))*(exp(-1i*Td*x(1))*3*(Rs+1i*x(1)*Ls)/(Rh+1i*x(1)*Lh)) 

+((1/(1+x(2)*1i*x(1)))^2)*(exp(-2i*Td*x(1))*((Rs+1i*x(1)*Ls)^2)/((Rh+1i*x(1)*Lh)^2)))-1; 

F(2) = angle((1/(1+x(2)*1i*x(1)))*(exp(-1i*Td*x(1))*3*(Rs+1i*x(1)*Ls)/(Rh+1i*x(1)*Lh)) 

+((1/(1+x(2)*1i*x(1)))^2)*(exp(-2i*Td*x(1))*((Rs+1i*x(1)*Ls)^2)/((Rh+1i*x(1)*Lh)^2)))+pi; 

%filter στον δεύτερο βρόχο 

% F(1) = abs((1/(1+x(2)*1i*x(1)))*(exp(-1i*Td*x(1))*2*(Rs+1i*x(1)*Ls)/(Rh+1i*x(1)*Lh)) 

+(exp(-1i*Td*x(1))*1*(Rs+1i*x(1)*Ls)/(Rh+1i*x(1)*Lh))+(1/(1+x(2)*1i*x(1)))* 

(exp(-2i*Td*x(1))*((Rs+1i*x(1)*Ls)^2)/((Rh+1i*x(1)*Lh)^2))) -1; 

% F(2) = angle((1/(1+x(2)*1i*x(1)))*(exp(-1i*Td*x(1))*2*(Rs+1i*x(1)*Ls)/(Rh+1i*x(1)*Lh)) 

+(exp(-1i*Td*x(1))*1*(Rs+1i*x(1)*Ls)/(Rh+1i*x(1)*Lh))+(1/(1+x(2)*1i*x(1)))* 

(exp(-2i*Td*x(1))*((Rs+1i*x(1)*Ls)^2)/((Rh+1i*x(1)*Lh)^2)))+pi;        

%filter στον πρώτο βρόχο 

% F(1) = abs((1/(1+x(2)*1i*x(1)))*(exp(-1i*Td*x(1))*1*(Rs+1i*x(1)*Ls)/(Rh+1i*x(1)*Lh))+ 

(exp(-1i*Td*x(1))*2*(Rs+1i*x(1)*Ls)/(Rh+1i*x(1)*Lh))+(1/(1+x(2)*1i*x(1)))* 

(exp(-2i*Td*x(1))*((Rs+1i*x(1)*Ls)^2)/((Rh+1i*x(1)*Lh)^2)))-1; 
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% F(2) = angle((1/(1+x(2)*1i*x(1)))*(exp(-1i*Td*x(1))*1*(Rs+1i*x(1)*Ls)/(Rh+1i*x(1)*Lh)) 

+(exp(-1i*Td*x(1))*2*(Rs+1i*x(1)*Ls)/(Rh+1i*x(1)*Lh))+(1/(1+x(2)*1i*x(1)))* 

(exp(-2i*Td*x(1))*((Rs+1i*x(1)*Ls)^2)/((Rh+1i*x(1)*Lh)^2)))+pi; 

end 

 

V 

% Υπολογισμός της ακρίβειας στη συχνότητα των 50Hz, έπειτα από την τοποθέτηση 

βαθυπερατού φίλτρου 

Rsw=8; 

Lsw=0; 

Rhw=5; 

Lhw=1e-3; 

Td=1e-4; 

freq=50; 

s=2i*pi*freq; 

Zsw=Rsw+Lsw*s; 

Zhw=Rhw+Lhw*s;  

%Συχνότητα του φίλτρου που θα τοποθετήσουμε σε 1ο, 2ο ή και στους δύο βρόχους 

fc=1071.0;  

G_LPF=1/(1+s/(2*pi*fc)); 

% LPF και στους δύο βρόχους 

G1real=(exp(-s*Td)*(1+exp(-s*Td)*G_LPF*Zsw/Zhw))/(1+exp(-

s*Td)*3*Zsw*G_LPF/Zhw+exp(-2*s*Td)*(G_LPF^2)*(Zsw^2)/(Zhw^2)); 

G2real=exp(-s*Td)/(1+exp(-s*Td)*3*Zsw*G_LPF/Zhw+exp(-

2*s*Td)*(G_LPF^2)*(Zsw^2)/(Zhw^2)); 

% LPF στον πρώτο βρόχο 

% G1real=(exp(-s*Td)*(1+exp(-s*Td)*Zsw/Zhw))/(1+exp(-s*Td)*G_LPF*Zsw/Zhw+exp(-

s*Td)*2*Zsw/Zhw+exp(-2*s*Td)*G_LPF*(Zsw^2)/(Zhw^2)); 

% G2real=exp(-s*Td)/(1+exp(-s*Td)*G_LPF*Zsw/Zhw+exp(-s*Td)*2*Zsw/Zhw+exp(-

2*s*Td)*G_LPF*(Zsw^2)/(Zhw^2)); 

% LPF στον δεύτερο βρόχο 

 

% G1real=(exp(-s*Td)*(1+exp(-s*Td)*G_LPF*Zsw/Zhw))/(1+exp(-s*Td)*Zsw/Zhw+exp(-

s*Td)*2*Zsw*G_LPF/Zhw+exp(-2*s*Td)*G_LPF*(Zsw^2)/(Zhw^2)); 
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% G2real=exp(-s*Td)/(1+exp(-s*Td)*Zsw/Zhw+exp(-s*Td)*2*Zsw*G_LPF/Zhw+exp(-

2*s*Td)*G_LPF*(Zsw^2)/(Zhw^2)); 

%Περιγραφή του ιδανικού συστήματος 

G1ideal=(1+Zsw/Zhw)/(1+3*Zsw/Zhw+(Zsw^2)/(Zhw^2)); 

G2ideal=1/(1+3*Zsw/Zhw+(Zsw^2)/(Zhw^2)); 

Error1= abs((G1real-G1ideal)/(G1ideal))*100 

Error2= abs((G2real-G2ideal)/(G2ideal))*100 

 

 

VI 

% Υπολογισμός της ακρίβειας σε έναν μέσο όρο στο φάσμα συχνοτήτων 50-500Hz, έπειτα 

από την τοποθέτηση βαθυπερατού φίλτρου. Λαμβάνεται υπόψη η συνάρτηση 

σταθμευμένων βαρών της σχέσης (3.27) 

Error1=0; 

Error2=0; 

for freq=50:50:500 

     s=2i*pi*freq; 

     Zsw=Rsw+Lsw*s; 

     Zhw=Rhw+Lhw*s; 

     G_LPF=1/(1+s/(2*pi*fc)); 

      % LPF στον πρώτο βρόχο 

% G1real=(exp(-s*Td)*(1+exp(-s*Td)*Zsw/Zhw))/(1+exp(-

s*Td)*G_LPF*Zsw/Zhw+exp(-s*Td)*2*Zsw/Zhw+exp(-

2*s*Td)*G_LPF*(Zsw^2)/(Zhw^2)); 

% G2real=exp(-s*Td)/(1+exp(-s*Td)*G_LPF*Zsw/Zhw+exp(-

s*Td)*2*Zsw/Zhw+exp(-2*s*Td)*G_LPF*(Zsw^2)/(Zhw^2)); 

% LPF στον δεύτερο βρόχο 

% G1real=(exp(-s*Td)*(1+exp(-s*Td)*G_LPF*Zsw/Zhw))/(1+exp(-

s*Td)*Zsw/Zhw+exp(-s*Td)*2*Zsw*G_LPF/Zhw+exp(-

2*s*Td)*G_LPF*(Zsw^2)/(Zhw^2)); 

% G2real=exp(-s*Td)/(1+exp(-s*Td)*Zsw/Zhw+exp(-

s*Td)*2*Zsw*G_LPF/Zhw+exp(-2*s*Td)*G_LPF*(Zsw^2)/(Zhw^2)); 

% LPF και στους δύο βρόχους 

G1real=(exp(-s*Td)*(1+exp(-s*Td)*G_LPF*Zsw/Zhw))/(1+exp(-

s*Td)*3*Zsw*G_LPF/Zhw +exp(-2*s*Td)*(G_LPF^2)*(Zsw^2)/(Zhw^2)); 

G2real=exp(-s*Td)/(1+exp(-s*Td)*3*Zsw*G_LPF/Zhw+exp(-2*s*Td)*(G_LPF^2) 

*(Zsw^2)/(Zhw^2)); 
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%Περιγραφή ιδανικού συστήματος 

G1ideal=(1+Zsw/Zhw)/(1+3*Zsw/Zhw+(Zsw^2)/(Zhw^2)); 

      G2ideal=1/(1+3*Zsw/Zhw+(Zsw^2)/(Zhw^2)); 

%Weighting function A.Monti 

A=(1e-13)*((2*pi*freq)^5); 

weight=1/sqrt(A^2+1) 

Error1= Error1 + weight*((G1real-G1ideal)/(G1ideal))*100; 

Error2= Error2 + weight*((G2real-G2ideal)/(G2ideal))*100; 

end  

f1 = abs(Error1)/10 

f2 = abs(Error2)/10 

 

VII 

% Υπολογισμός των τιμών της μετατοπιζόμενης ανίστασης για την εφαρμογή της 

παραγράφου 5.3.1, που παρουσιάζονται στον πίνακα 5.7 

global Ls1 Ls2 Rs1 Rs2 Lh1 Lh2 Rh1 Rh2 Td 

options = optimoptions(@fsolve,'TolFun', 1e-15, 'TolX', 1e-15, 'MaxFunEvals', 5000, 

'MaxIter', 5000); 

Lshifted=0.0025; 

Rh1=50; 

Rh2=50; 

Lh1=0.05; 

Lh2=0.05+Lshifted; 

Rs1=200; 

Rs2=200; 

Ls1=0.02; 

Ls2=0.02-Lshifted; 

Td=1e-4; 

s = tf('s'); 

x0 = [0,10000]; 
[x, fval] = fsolve(@root2vdShifting_Impendance, x0, options)  

w_pc = x(1) 

Rshifted = x(2) 

Tva1=1; 

Tva2=1; 
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DTc1=1; 

DTc2=1; 

%Rs2-->Rh2 

G_filter = DTc1*Tva1*exp(-s*Td)*(Rs1+s*Ls1)/(Rh1+s*Lh1)+DTc2*Tva2*exp(-

s*Td)*(Rs1+Rs2-Rshifted+s*Ls1+s*Ls2)/(Rh2+Rshifted+s*Lh2) 

+DTc1*DTc2*Tva1*Tva2*exp(-2*s*Td)*((Rs1+s*Ls1)*(Rs2-Rshifted+s*Ls2))/ 

((Rh1+s*Lh1)*(Rh2+Rshifted+s*Lh2)); 

nyquist(G_filter); 

allmargin(G_filter) 

 

function F = root2vdShifting_Impendance(x) 

global Ls1 Ls2 Rs1 Rs2 Lh1 Lh2 Rh1 Rh2 Td  

%Rs2-->Rh2 

F(1)= abs(exp(-1i*x(1)*Td)*(Rs1+1i*x(1)*Ls1)/(Rh1+1i*x(1)*Lh1)+exp(-1i*x(1)*Td) 

*(Rs1+Rs2-x(2)+1i*x(1)*Ls1+1i*x(1)*Ls2)/(Rh2+x(2)+1i*x(1)*Lh2) 

+exp(-2*1i*x(1)*Td)*((Rs1+1i*x(1)*Ls1)*(Rs2-x(2)+1i*x(1)*Ls2))/((Rh1+1i*x(1)*Lh1) 

*(Rh2+x(2)+1i*x(1)*Lh2)))-1; 

F(2)= angle(exp(-1i*x(1)*Td)*(Rs1+1i*x(1)*Ls1)/(Rh1+1i*x(1)*Lh1)+exp(-1i*x(1)*Td) 

*(Rs1+Rs2-x(2)+1i*x(1)*Ls1+1i*x(1)*Ls2)/(Rh2+x(2)+1i*x(1)*Lh2) 

+exp(-2*1i*x(1)*Td)*((Rs1+1i*x(1)*Ls1)*(Rs2-x(2)+1i*x(1)*Ls2))/((Rh1+1i*x(1)*Lh1) 

*(Rh2+x(2)+1i*x(1)*Lh2)))+pi; 

end 

 

VIII 

% Υπολογισμός ακρίβειας για την εφαρμογή της μεθόδου σύνθετης μετατοπιζόμενης 

αντίστασης στη συχνότητα των 50Hz 

Rsw=8; 

Lsw=0; 

Rhw=5; 

Lhw=1e-3; 

Td=1e-4; 

freq=50; 

s=2i*pi*freq; 

Zsw=Rsw+Lsw*s; 

Zhw=Rhw+Lhw*s; 

Rshifted=1.6; 
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% Συναρτήσεις μεταφοράς με την εφαρμογή της μεθόδου 

G1real=(exp(-s*Td)*(1+exp(-s*Td)*(Zsw-Rshifted)/(Zhw+Rshifted)))/(1+exp(-s*Td)*Zsw 

/Zhw+exp(-s*Td)*(2*Zsw-Rshifted)/(Zhw+Rshifted)+ exp(-2*s*Td)*(Zsw*(Zsw-

Rshifted))/(Zhw*(Zhw+Rshifted))); 

G2real=exp(-s*Td)/(1+exp(-s*Td)*Zsw/Zhw+exp(-s*Td)*(2*Zsw-

Rshifted)/(Zhw+Rshifted)+exp(-2*s*Td)*(Zsw*(Zsw-Rshifted))/(Zhw*(Zhw+Rshifted))); 

 % Συναρτήσεις μεταφοράς ιδανικού συστήματος 

G1ideal=(1+Zsw/Zhw)/(1+3*Zsw/Zhw+(Zsw^2)/(Zhw^2)); 

G2ideal=1/(1+3*Zsw/Zhw+(Zsw^2)/(Zhw^2)); 

 

Error1= abs((G1real-G1ideal)/(G1ideal))*100 

Error2= abs((G2real-G2ideal)/(G2ideal))*100 

 

 

 


