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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Οι Επιχειρήσεις Ηλεκτρισµού έχουν την υποχρέωση να παρέχουν σε κάθε καταναλω-

τή που συνδέεται στο σύστηµά τους ηλεκτρική ενέργεια όχι µόνο ικανής ποσότητας αλλά 

και ικανοποιητικής ποιότητας. Το αρµονικό περιεχόµενο των κυµατοµορφών τάσεων και 

ρευµάτων είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την ποιότητα αυτή. 

Πολλά στοιχεία του εξοπλισµού των Επιχειρήσεων Ηλεκτρισµού και των καταναλωτών 

είναι υπεύθυνα για τη δηµιουργία αρµονικών. Ωστόσο το πρόβληµα αναµένεται να ενταθεί 

ακόµη περισσότερο στο άµεσο µέλλον. Αυτό οφείλεται µεταξύ άλλων και στο αυξηµένο 

ενδιαφέρον για τεχνολογίες που βασίζονται σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Μια τέτοια 

εφαρµογή, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι τα σχετικά µικρά, µονοφασικά, 

οικιακής χρήσης φωτοβολταϊκά (ΦΒ) συστήµατα που συνδέονται στα δίκτυα διανοµής 

χαµηλής τάσης. Για τη βραχυπρόθεσµη συµπεριφορά τέτοιων συστηµάτων υπάρχουν 

περιορισµένες πληροφορίες διαθέσιµες στη διεθνή βιβλιογραφία. Εντούτοις καλύτερη 

κατανόηση αυτής θα οδηγήσει σε βελτίωση του σχεδιασµού τους και στη λύση πρακτικών 

προβληµάτων, όπως είναι το πρόβληµα των αρµονικών που εισάγουν στο δίκτυο. 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή αναπτύσσονται κατάλληλα µοντέλα για την 

εξοµοίωση της συµπεριφοράς των συστηµάτων αυτών στην µεταβατική και µόνιµη κατά-

σταση. Στόχος είναι να αντιµετωπιστούν ταυτόχρονα και αποτελεσµατικά οι ιδιαιτερότητές 

τους, που οφείλονται στη συµπεριφορά των διακοπτικών στοιχείων και στα µη γραµµικά 

χαρακτηριστικά της ΦΒ γεννήτριας και του µετασχηµατιστή αποµόνωσης. Αναπτύσσονται 

µέθοδοι που αυξάνουν την ταχύτητα εξοµοίωσης. Αυτό επιτυγχάνεται µε χρήση αυξητικών 

µοντέλων για τα µη γραµµικά στοιχεία και αποτελεσµατικών αλγορίθµων για την αντιµετώ-

πιση της µεταβλητής τοπολογίας. Τα µοντέλα που παρουσιάζονται µπορούν να χρησιµοποι-

ηθούν για συνδεδεµένα στο δίκτυο ΦΒ συστήµατα οποιασδήποτε διάταξης. Με βάση αυτά 

αναπτύχθηκε λογισµικό για την εξοµοίωση της λειτουργίας ενός οικιακού ΦΒ συστήµατος 

συνδεδεµένου στο δίκτυο διανοµής χαµηλής τάσης. Τα αποτελέσµατα που καταγράφονται 

αφορούν αρµονικά ρεύµατα και τάσεις σε διάφορα σηµεία του συστήµατος και για διάφορα 

επίπεδα ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Επίσης διερευνήθηκε η ευαισθησία των 

αρµονικών σε µεταβολές στις τιµές διαφόρων παραµέτρων του συστήµατος. 

Κατά τη µελέτη των ηλεκτρικών µεγεθών υπό µη ηµιτονοειδείς συνθήκες ιδιαίτερο 

αντικείµενο µελέτης αποτελούν τα φαινόµενα που σχετίζονται µε την ισχύ. Οι µέθοδοι που 

έχουν προταθεί µέχρι σήµερα και έχουν συνεισφέρει στη θεωρία ισχύος για µονοφασικά 



συστήµατα υπό µη ηµιτονοειδείς συνθήκες εµφανίζουν πολλές αδυναµίες. Στην παρούσα 

διδακτορική διατριβή παρουσιάζεται ένα νέο µοντέλο ροής ενέργειας για την περιγραφή 

όλων των συνιστωσών ισχύος σε µια τοµή µεταξύ µιας πηγής και ενός φορτίου υπό µη 

ηµιτονοειδείς συνθήκες. Το πρώτο βήµα για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι η εύρεση 

ενός τρόπου αναπαράστασης της ισχύος στην µη ηµιτονοειδή περίπτωση ανάλογου της 

µιγαδικής αναπαράστασης που ισχύει µόνο για την ηµιτονοειδή. Ωστόσο ο πολυδιάστατος 

χαρακτήρας της ισχύος δεν επιτρέπει παρόµοια αντιµετώπιση µέσω της µιγαδικής 

άλγεβρας. Για την επίλυση του προβλήµατος χρησιµοποιείται το µαθηµατικό πλαίσιο που 

παρέχει η Γεωµετρική Άλγεβρα. Εισάγεται έτσι µια νέα ποσότητα, το πολυδιάνυσµα S της 

ισχύος, το οποίο γεφυρώνει το χάσµα µεταξύ στιγµιαίας και φαινοµένης ισχύος. Υπό ηµιτο-

νοειδείς συνθήκες αυτό το ρόλο είχε η µιγαδική ισχύς, ενώ υπό µη ηµιτονοειδείς συνθήκες 

δεν υπήρχε µέχρι τώρα κάτι ανάλογο. Η φαινοµένη ισχύς S προκύπτει ως το µέτρο του 

πολυδιανύσµατος S. Γίνεται έτσι σαφές ότι δεν είναι µόνο το µαθηµατικό γινόµενο των 

ενεργών τιµών της τάσης και του ρεύµατος, όπως θεωρείται στις υπάρχουσες αναλύσεις. Το 

πολυδιάνυσµα S διαθέτει την έµφυτη ικανότητα να δηλώνει ταυτόχρονα τρεις πληροφορίες: 

µέτρο, διεύθυνση και φορά. Σε πολλές περιπτώσεις οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες 

και, αν δεν είναι διαθέσιµες, είναι πιθανό να καταλήξουµε σε λανθασµένα συµπεράσµατα. 

Η προσπάθεια βελτίωσης του συντελεστή ισχύος είναι µια από αυτές. Το πολυδιάνυσµα της 

ισχύος διευκολύνει επίσης την ξεχωριστή αντιµετώπιση των συνιστωσών της θεµελιώδους 

συχνότητας, όταν για παράδειγµα µόνο η θεµελιώδης ενεργός ισχύς θεωρείται ωφέλιµη.  

Το µοντέλο ροής ενέργειας που παρουσιάζεται περιγράφει τις συνιστώσες ισχύος όχι 

µόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Από φυσικής πλευράς βασίζεται στη γενίκευση της 

έννοιας της αµοιβαίας σύζευξης. Η προσέγγιση που ακολουθείται επιτρέπει τη φυσική 

ερµηνεία των συνιστωσών της ισχύος, οι οποίες συνδέονται µε µια αναπαράσταση µέσω 

ισοδυνάµου κυκλώµατος. Παρέχει ερµηνεία των ίδιων των συνιστωσών ισχύος και µάλιστα 

όλων των συνιστωσών, επιτρέποντας έτσι καλύτερη κατανόηση των φαινοµένων που 

σχετίζονται µε την ισχύ. Επίσης είναι δυνατή η συστηµατική και ενιαία αντιµετώπιση όλων 

των περιπτώσεων, είτε πρόκειται για ηµιτονοειδείς είτε για µη ηµιτονοειδείς πηγές, πηγές 

µε µηδενική ή µη µηδενική σύνθετη αντίσταση, για γραµµικά ή µη γραµµικά/χρονικά 

µεταβαλλόµενα φορτία. Οι προϋπάρχουσες µέθοδοι µπορούν να προκύψουν ως ειδικές 

περιπτώσεις του προτεινόµενου µοντέλου. Έτσι µπορεί να λειτουργήσει και ως ποιοτικό 

εργαλείο συµπληρωµατικό προς αυτές. Η βαθύτερη κατανόηση των φαινοµένων που 

παρέχει, θέτει και το θεωρητικό υπόβαθρο για την επίλυση πρακτικών προβληµάτων. Το 

µοντέλο παρέχει πληροφορίες για την αναγνώριση σηµαντικών ιδιοτήτων του φορτίου και 

  
 
 



 
 
 

 

της πηγής, καθώς και πληροφορίες που µπορούν να βοηθήσουν στη λήψη ορθότερων 

αποφάσεων ως προς την αντιστάθµιση µη ενεργού ισχύος. 

Υπό µη ηµιτονοειδείς συνθήκες η µη ενεργός ισχύς οφείλεται από τη µία πλευρά στην 

θεµελιώδη άεργο συνιστώσα του ρεύµατος και από την άλλη στις αρµονικές των ρευµάτων 

και των τάσεων. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζονται συστηµατικά η επιλογή 

του βέλτιστου µεγέθους και οι δυνατότητες των παθητικών φίλτρων µε παράλληλους 

συντονιζόµενους κλάδους για έλεγχο των αρµονικών και αντιστάθµιση της αέργου ισχύος 

στη θεµελιώδη αρµονική. Οι πληροφορίες που υπάρχουν διαθέσιµες για το σχεδιασµό 

τέτοιων φίλτρων είναι πολλές, ωστόσο προϋπάρχουσα στο δίκτυο αρµονική παραµόρφωση 

της τάσης δεν λαµβάνεται υπόψη στον κλασικό σχεδιασµό και δεν έχει εξεταστεί στη 

διεθνή βιβλιογραφία. Στην παρούσα διατριβή λαµβάνονται υπόψη όχι µόνο οι πηγές 

αρµονικών ρευµάτων, αλλά επίσης και η παρουσία αρµονικής παραµόρφωσης στην τάση. 

Σε πρώτο στάδιο παρουσιάζεται µια αναλυτική προσέγγιση για την αντιµετώπιση απλών 

περιπτώσεων, η οποία οδηγεί σε εκφράσεις κλειστής µορφής. Αυτές βοηθούν στην κατανό-

ηση της επίδρασης των διαφόρων παραµέτρων και δείχνουν ποιοτικά και ποσοτικά τα όρια 

των παθητικών φίλτρων ως προς τον έλεγχο των αρµονικών. Στη συνέχεια διαµορφώνεται η 

γενικότερη περίπτωση αυτού του προβλήµατος βελτιστοποίησης µε περιορισµούς, που είναι 

δυνατό να λυθεί µόνο µέσω κάποιας εξελιγµένης µεθόδου βελτιστοποίησης. Η µέθοδος που 

χρησιµοποιείται είναι οι Γενετικοί Αλγόριθµοι. Οι περιορισµοί που τίθενται εξασφαλίζουν 

αποδεκτές λύσεις σύµφωνα µε τα πρότυπα και τους κανονισµούς των Επιχειρήσεων 

Ηλεκτρισµού λαµβάνοντας υπόψη και τις διακυµάνσεις που παρατηρούνται στις παραµέ-

τρους των φίλτρων. Η αντικειµενική συνάρτηση που επιλέγεται να µεγιστοποιηθεί είναι µια 

τροποποιηµένη εκδοχή του συντελεστή ισχύος. Μέσα από εκτεταµένες εξοµοιώσεις για 

διάφορα επίπεδα αρµονικών τάσης και ρεύµατος, διερευνώνται διεξοδικά οι δυνατότητες 

των παθητικών φίλτρων. Τα πρακτικά συµπεράσµατα που προκύπτουν µπορούν να βοηθή-

σουν στη λήψη αποφάσεων για τον έλεγχο των αρµονικών σε διάφορες εφαρµογές. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
 
 



SUMMARY 
 

Utility companies have the obligation to supply every consumer that is connected to 

their system with electrical energy not only of adequate quantity but also of satisfactory 

quality. The harmonic content of the voltage and current waveforms is one of the 

fundamental characteristics that define energy quality. Many components included in utility 

as well as consumer equipment are responsible for the generation of harmonics. However, 

this problem is expected to intensify even further in the immediate future. Among other 

reasons, this is also due to the increasing interest in technologies based on renewable energy 

sources. An application of this kind, which has drawn particular attention, involves 

relatively small, single-phase, residential photovoltaic (PV) systems connected to the low 

voltage distribution network. For the short-term performance of such systems there is little 

information available in the international literature. However, a better comprehension of this 

performance will lead to improvements in their design as well as to the solution of practical 

problems, such as the harmonics these systems inject into the grid. 

In this thesis, appropriate models are developed for the simulation of the transient and 

steady state performance of such systems. The objective is a simultaneous and efficient 

treatment of their peculiarities. These peculiarities can be attributed to the behavior of the 

switching elements as well as the non-linear characteristics of the PV generator and the 

isolation transformer. Methods that improve the simulation speed are developed. This 

improvement is achieved by employing incremental models for the nonlinear elements and 

efficient algorithms for the treatment of the variable topology. The models that are 

presented can be used for grid-connected PV systems of any configuration. Based on these 

models, special software has been developed for the simulation of the performance of a 

residential PV system connected to the low voltage distribution network. The results 

presented here concern harmonic currents and voltages at various points of the system and 

various insolation levels during the day. Furthermore, the harmonic sensitivity to the 

variation of some system parameters is investigated. 

Power related phenomena constitute a particular field in the study of electrical 

quantities under nonsinusoidal conditions. Methods that have been presented so far and have 

contributed to the power theory for single-phase systems under nonsinusoidal conditions 

have several weaknesses. In this thesis, a new energy flow model for the description of all 

power components at a cross-section between a source and a load under nonsinusoidal 

  



conditions is presented. The first step for the achievement of this goal is to find a way to 

represent power in the nonsinusoidal case analogous to the complex representation that is 

valid only in the sinusoidal case. However, the multidimensionality of power does not allow 

a similar treatment through complex algebra. In order to overcome this obstacle, the 

mathematical framework of Geometric Algebra is employed. A new quantity is thus 

introduced, namely the power multivector S, which bridges the gap between the 

instantaneous and the apparent power. Under sinusoidal conditions the complex power plays 

this role, whereas under nonsinusoidal conditions an analogous quantity has not been 

previously introduced. The apparent power S can be calculated as the magnitude of the 

multivector S. It is thus established that S is not only the typical product of the voltage and 

current rms values, as it is assumed in existing analyses. The power multivector S has the 

inherent ability to simultaneously exhibit three pieces of information, magnitude, direction 

and sense. In many cases this information is essential and erroneous conclusions may be 

drawn if it is not available. The attempt to improve the power factor is such a case. The 

power multivector also facilitates the individual treatment of fundamental frequency 

components, when for example only the fundamental active power is considered useful. 

The energy flow model presented here describes the power components not only 

quantitatively but also qualitatively. From a physical point of view it is based on the 

generalization of the concept of mutual coupling. The approach that is followed allows a 

physical interpretation of power components, which are associated with an equivalent 

circuit representation. It provides an interpretation of the power components themselves, 

and notably of every power component, thus permitting a better comprehension of power 

related phenomena. Furthermore, a systematic and uniform treatment of every case is 

possible, whether it includes sinusoidal or nonsinusoidal sources, sources with zero or 

nonzero impedance, linear or nonlinear/time-varying loads. Existing methods can be derived 

as special cases of the suggested model. It can thus be employed as a qualitative tool that is 

complementary to them. The deeper insight into the power phenomena it provides sets the 

theoretical foundation for the solution of practical problems. The model provides 

information for the identification of important properties of the load or the source, as well as 

information that can help in making decisions regarding the compensation of non-active 

power.  

Under nonsinusoidal conditions, non-active power can be attributed on one hand to 

the fundamental reactive current component and on the other hand to the harmonic 

components of currents and voltages. In this thesis, the optimal sizing and the potentialities 

  
 
 



of shunt, passive, single-tuned filters for harmonic control and fundamental reactive power 

compensation are examined. There is plenty of information available regarding the design of 

such filters, nonetheless, the presence of background voltage harmonic distortion is not 

taken into account in the traditional design and has not been examined in the literature. In 

this thesis, current harmonic sources are taken into account, as well as the presence of 

background voltage harmonic distortion. At first, an analytical approach is presented for the 

treatment of simple situations, which leads to closed form expressions. These expressions 

help in gaining a deeper insight into the influence of various parameters and qualitatively 

and quantitatively establish the limitations of passive filters with respect to harmonic 

control. Next, the general case of this constrained optimization problem is formulated, 

which can only be solved by means of an advanced optimization method. Genetic 

Algorithms are used for this purpose. The constraints that are imposed ensure acceptable 

solutions according to international standards and utility regulations, taking into account 

filter parameter variations. The objective function that is selected to be maximized is a 

modified version of the power factor. Through extensive simulation studies for various 

harmonic voltage and current levels, the potentialities of passive filters are investigated. The 

practical conclusions that are drawn can assist engineers in making decisions regarding 

harmonic control in various applications.   
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε στα πλαίσια των ερευνητικών δραστη-

ριοτήτων του εργαστηρίου Παραγωγής, Μεταφοράς, ∆ιανοµής και Χρησιµοποιήσεως 

Ηλεκτρικής Ενέργειας του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογι-

στών του Πανεπιστηµίου Πατρών, υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή κ. Θωµά 

Ζαχαρία. Στη διατριβή αυτή εξετάζεται η συµπεριφορά των συνδεδεµένων στο δίκτυο 

φωτοβολταϊκών (ΦΒ) συστηµάτων ως προς τις αρµονικές. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα 

νέο, ολοκληρωµένο µοντέλο ροής ενέργειας υπό µη ηµιτονοειδείς συνθήκες. Τέλος, 

µελετάται το θέµα της αντιστάθµισης ισχύος υπό τέτοιες συνθήκες. 

Ειδικότερα, πρώτος στόχος στην παρούσα διδακτορική διατριβή είναι η ανάπτυξη 

κατάλληλων µοντέλων για τις επιµέρους µονάδες ενός ΦΒ συστήµατος συνδεδεµένου στο 

δίκτυο. Επίσης διερευνάται η συµπεριφορά του ως προς τις αρµονικές ρευµάτων και 

τάσεων µέσω εξοµοίωσης της λειτουργίας του. ∆εύτερος στόχος είναι η ανάπτυξη µιας νέας 

ολοκληρωµένης θεωρίας ισχύος για µονοφασικά κυκλώµατα παρουσία αρµονικών, η οποία 

να παρέχει µαθηµατική περιγραφή και φυσική ερµηνεία όλων των συνιστωσών ισχύος. 

Τρίτος στόχος στην διατριβή αυτή είναι ο υπολογισµός των βέλτιστων τιµών των παραµέ-

τρων, καθώς και η διερεύνηση των δυνατοτήτων των παθητικών φίλτρων µε παράλληλους 

συντονιζόµενους κλάδους, λαµβάνοντας υπόψη όχι µόνο πηγές αρµονικών ρευµάτων αλλά 

και προϋπάρχουσα αρµονική παραµόρφωση στην τάση του δικτύου. Αρχικά χρησιµοποιεί-

ται µία αναλυτική µέθοδος και στη συνέχεια µία µέθοδος βασισµένη σε Γενετικούς 

Αλγορίθµους. 

Η διατριβή αυτή έχει την εξής δοµή: 

Στο Κεφάλαιο 1 αναφέρονται συνοπτικά µερικά στοιχεία για το πρόβληµα των 

αρµονικών στα συστήµατα ηλεκτρικής ενέργειας, τις πηγές τους και ιδιαίτερα τα ΦΒ 

συστήµατα που συνδέονται στο δίκτυο. Στη συνέχεια γίνεται εισαγωγή στο αντικείµενο της 

θεωρίας ισχύος υπό µη ηµιτονοειδείς συνθήκες, παρουσιάζονται τα κύρια σηµεία των 

µεθόδων που έχουν προταθεί για την ανάλυση της φαινοµένης ισχύος σε συνιστώσες καθώς 

και τα προβλήµατα τους. Τέλος, εξετάζονται οι επιπτώσεις των αρµονικών στον εξοπλισµό 

καθώς και τα µέτρα για την αντιµετώπισή τους.  

Το Κεφάλαιο 2 αναφέρεται στη µελέτη των αρµονικών ενός συνδεδεµένου στο δίκτυο 

ΦΒ συστήµατος. Αποκαλύπτονται αρχικά οι δυσκολίες κατά τη µοντελοποίηση κάθε 

στοιχείου ενός τέτοιου συστήµατος και τελικά αναπτύσσονται κατάλληλα µοντέλα για κάθε 
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ένα από αυτά. Συντίθεται έτσι το σύνολο των εξισώσεων κατάστασης κανονικής µορφής 

για την περιγραφή του πλήρους συστήµατος. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αποτελέσµατα 

από την εξοµοίωση της λειτουργίας του και συµπεράσµατα για την επίδραση διαφόρων 

παραµέτρων του συστήµατος στα επίπεδα των αρµονικών που εισάγει στο δίκτυο.  

Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται το προτεινόµενο µαθηµατικό µοντέλο για τη ροή 

ενέργειας υπό µη ηµιτονοειδείς συνθήκες. Αρχικά θεµελιώνεται το µαθηµατικό υπόβαθρο 

που θα χρησιµοποιηθεί. Με τη βοήθεια αυτού εισάγεται το πολυδιάνυσµα για την περιγρα-

φή της ισχύος.  

Στο Κεφάλαιο 4 µε βάση το πολυδιάνυσµα της ισχύος από µαθηµατικής πλευράς και 

την επέκταση της έννοιας της αµοιβαίας σύζευξης από φυσικής πλευράς, παρουσιάζεται η 

ερµηνεία των συνιστωσών της ισχύος υπό µη ηµιτονοειδείς συνθήκες. Ακολουθεί σύγκριση 

του προτεινόµενου µοντέλου µε προϋπάρχουσες µεθόδους. Επίσης θεµελιώνεται η τεχνική 

του αξία µέσω των λύσεων που παρέχει σε πρακτικά προβλήµατα. 

Στο Κεφάλαιο 5 µελετάται το θέµα του ελέγχου των αρµονικών µε τη βοήθεια 

παθητικών φίλτρων σε συστήµατα, όταν εκτός από τις αρµονικές ρεύµατος στο δίκτυο 

υπάρχει και αρµονική παραµόρφωση της τάσης. Αρχικά παρουσιάζεται η νέα αντικειµενική 

συνάρτηση που επιλέγεται να βελτιστοποιηθεί και οι περιορισµοί που τίθενται µε βάση τους 

κανονισµούς. Παρουσιάζεται πρώτα η αναλυτική µέθοδος για την αντιµετώπιση απλοποιη-

µένων περιπτώσεων. Στη συνέχεια, για την επίλυση του προβλήµατος βελτιστοποίησης µε 

περιορισµούς και χωρίς καµιά απλοποίηση παρουσιάζεται η προσέγγιση που βασίζεται σε 

Γενετικούς Αλγόριθµους. Με βάση τα αποτελέσµατα εξοµοιώσεων γίνεται διερεύνηση των 

δυνατοτήτων και των ορίων των φίλτρων, καθώς επίσης και διερεύνηση της επίδρασης που 

έχουν κάποιοι περιορισµοί στα όρια αυτά. 

Στο Κεφάλαιο 6 περιλαµβάνονται τα συµπεράσµατα, η συµβολή της διατριβής 

εστιάζοντας στα πρωτότυπα στοιχεία της, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω ερευνητική 

δραστηριότητα. 

Ακολουθούν τα παραρτήµατα, που περιέχουν απαραίτητα στοιχεία για την καλύτερη 

κατανόηση των θεµάτων που καλύπτονται στο κυρίως µέρος της διατριβής.  

Στο Παράρτηµα Α παρουσιάζονται συνοπτικά διεθνή πρότυπα στα οποία προτείνο-

νται τιµές για τα µέγιστα επιτρεπτά επίπεδα αρµονικών στα συστήµατα ηλεκτρικής 

ενέργειας.  

Στο Παράρτηµα Β περιγράφεται συνοπτικά µια µεθοδολογία για την επίλυση διακο-

πτικών κυκλωµάτων, η οποία χρησιµοποιήθηκε για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της 

µεταβλητής τοπολογίας του ΦΒ συστήµατος.   
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Στο Παράρτηµα Γ δίνονται αριθµητικές τιµές για τα στοιχεία του ΦΒ συστήµατος που 

χρησιµοποιείται. 

Στο Παράρτηµα ∆ παρατίθενται απαραίτητοι ορισµοί της Γεωµετρικής Άλγεβρας. 

Στο Παράρτηµα Ε γίνεται σύντοµη παρουσίαση των Γενετικών Αλγορίθµων.   

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Ζαχαρία για την επιστηµονική 

καθοδήγηση, τις υποδείξεις και την πολύπλευρη συµπαράστασή του καθ’ όλη τη διάρκεια 

της εκπόνησης της διατριβής αυτής, καθώς επίσης και τα υπόλοιπα µέλη της Τριµελούς 

Συµβουλευτικής Επιτροπής, τον Οµότιµο Καθηγητή κ. ∆ηµήτριο Τσανάκα και τον Αναπλη-

ρωτή Καθηγητή κ. Ιωάννη Μήλια – Αργείτη. Οφείλω επίσης να ευχαριστήσω και όλους 

τους διδάσκοντες του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 

για τις πολύτιµες γνώσεις που µου παρείχαν, όπως και όλα τα υπόλοιπα µέλη του εργαστη-

ρίου Παραγωγής, Μεταφοράς, ∆ιανοµής και Χρησιµοποιήσεως Ηλεκτρικής Ενέργειας για 

την άψογη συνεργασία. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς µου για τη βοήθεια 

και τη συµπαράστασή τους καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών µου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ 
∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

1.1  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ – ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ 

Υποχρέωση κάθε Επιχείρησης Ηλεκτρισµού έναντι των καταναλωτών που συνδέ-

ονται στο σύστηµά της δεν θεωρείται µόνο η παροχή ενέργειας ικανής ποσότητας αλλά και 

ικανοποιητικής ποιότητας. O όρος «ποιότητα ισχύος» απαντάται µε µεγάλη συχνότητα στη 

βιβλιογραφία και περιλαµβάνει όλες τις δυνατές καταστάσεις κατά τις οποίες οι κυµατο-

µορφές της τάσης τροφοδοσίας (ποιότητα τάσης) ή του ρεύµατος φορτίου (ποιότητα 

ρεύµατος) αποκλίνουν από την ιδανική κυµατοµορφή. Ιδανική θεωρείται η ηµιτονοειδής 

κυµατοµορφή µε συχνότητα την ονοµαστική συχνότητα του δικτύου και πλάτος που 

αντιστοιχεί στην ονοµαστική ενδεικνυµένη (root mean square, rms) τιµή. Το ευρύ φάσµα 

των διαταραχών της ποιότητας ισχύος καλύπτει ξαφνικές αποκλίσεις µικρής διάρκειας, π.χ. 

ταλαντώσεις µεταβατικής κατάστασης, πτώσεις τάσης, καθώς και αποκλίσεις µόνιµης 

κατάστασης, όπως παρουσία ανώτερων αρµονικών [1]. 

Ο όρος αρµονικές στα συστήµατα ηλεκτρικής ενέργειας αναφέρεται σε ηµιτονοειδείς 

τάσεις ή ρεύµατα µε συχνότητες ακέραια πολλαπλάσια της ονοµαστικής, η οποία ορίζεται 

ως η θεµελιώδης συχνότητα. Περιοδικές παραµορφωµένες κυµατοµορφές µπορούν να 

αναλυθούν σε ένα άθροισµα συνιστωσών, αυτής της θεµελιώδους συχνότητας και των 

ανώτερων αρµονικών.  

Τα επίπεδα των αρµονικών περιγράφονται από το πλήρες φάσµα αρµονικών που 

αποτυπώνει τα πλάτη και τις γωνίες κάθε αρµονικής συνιστώσας. Επίσης συνηθίζεται και η 

χρήση δεικτών που συµπυκνώνουν σύνθετα χαρακτηριστικά των κυµατοµορφών σε έναν 

µόνο αριθµό. Αποτελούν έτσι πιο συνοπτικά και εύχρηστα µέτρα της παραµόρφωσης µιας 

κυµατοµορφής σε σχέση µε τη θεµελιώδη αρµονική της. Ο πιο διαδεδοµένος δείκτης είναι η 

Ολική Αρµονική Παραµόρφωση (Total Harmonic Distortion, THD). Ισούται µε το λόγο της 

ενδεικνυµένης τιµής F της συνάρτησης της κυµατοµορφής χωρίς τη θεµελιώδη αρµονική 

της, προς την ενδεικνυµένη τιµή F1 της θεµελιώδους αρµονικής, δηλαδή 

1 
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Να σηµειωθεί ότι όταν η συνάρτηση εκφράζει κυµατοµορφή ρεύµατος ή τάσης, τότε 

συνήθως χρησιµοποιούνται τα σύµβολα ITHD και VTHD αντίστοιχα, ώστε να είναι δυνατή 

η διάκριση των δύο δεικτών. 

Σε ένα σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας ο στόχος είναι οι κυµατοµορφές τάσεων και 

ρευµάτων να έχουν σχήµα ηµιτόνου. Ωστόσο υπάρχουν στοιχεία µε µη γραµµικά λειτουργι-

κά χαρακτηριστικά σε όλη την έκταση του συστήµατος µε αποτέλεσµα οι κυµατοµορφές 

τάσεων και ρευµάτων να αποκλίνουν από την ηµιτονοειδή. 

Αν και η τάση που παράγουν οι σύγχρονες γεννήτριες είναι σχεδόν ηµιτονοειδής, 

εντούτοις η αρµονική παραµόρφωση προέρχεται από τα µη γραµµικά/χρονικά µεταβαλλό-

µενα χαρακτηριστικά συσκευών που συνδέονται στο δίκτυο. Τα στοιχεία αυτά διαρρέονται 

από ρεύµα µε µη συνεχή τρόπο ή έχουν σύνθετη αντίσταση που µεταβάλλεται κατά τη 

διάρκεια ενός κύκλου της κυµατοµορφής της τάσης εισόδου. Πιο γενικά, στην κατηγορία 

αυτή ανήκει κάθε στοιχείο στο οποίο το ρεύµα δεν είναι ανάλογο της εφαρµοζόµενης 

τάσης.  

Η µη γραµµικότητα στοιχείων του εξοπλισµού µπορεί να οφείλεται σε µη γραµµική 

επαγωγική αντίδραση λόγω της µη γραµµικής καµπύλης µαγνήτισης και των φαινοµένων 

κορεσµού και υστέρησης των σιδηροµαγνητικών υλικών. Τέτοια υλικά περιέχονται για 

παράδειγµα στους µετασχηµατιστές. Άλλη αιτία είναι η µη γραµµική ωµική αντίσταση, η 

οποία οφείλεται συνήθως στην αγωγή µέσω αερίων. Η µη γραµµικότητα είναι εγγενής 

ιδιότητα κάθε συσκευής που στηρίζει τη λειτουργία της σε ηλεκτρικά τόξα, όπως οι 

λαµπτήρες εκκενώσεως ή οι κάµινοι τόξου στη βιοµηχανία. 

Η πιο σηµαντική αιτία αύξησης της αρµονικής παραµόρφωσης των κυµατοµορφών 

στα δίκτυα διανοµής στις µέρες µας είναι η µη γραµµική συµπεριφορά κατά την αγωγή 

µέσω ηµιαγωγικών στοιχείων ισχύος, όπως είναι οι δίοδοι, τα θυρίστορ, τα τρανζίστορ κλπ. 

Στη µη γραµµικότητα αυτών των στοιχείων στηρίζεται η λειτουργία των ηλεκτρονικών 

µετατροπέων ισχύος που χρησιµοποιούνται για την µετατροπή εναλλασσόµενων τάσεων 

και ρευµάτων σε συνεχή και αντίστροφα, για τη µεταβολή της συχνότητας ή του επιπέδου 

της τάσης συστηµάτων εναλλασσόµενης τάσης. Είναι σήµερα διαθέσιµη µεγάλη ποικιλία 

τέτοιων µετατροπέων, από απλές συσκευές κατανάλωσης µέχρι συσκευές για τον έλεγχο 

σύνθετων βιοµηχανικών διεργασιών, µε βελτιωµένα τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά και 

χαµηλό κόστος. Ως αποτέλεσµα αυτής της εξέλιξης, εκτός από τις εστίες αρµονικών που 

ήταν γνωστές και κατά το παρελθόν, όπως σύγχρονες γεννήτριες, ρεύµατα µαγνήτισης 
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µετασχηµατιστών, συσκευές ηλεκτροσυγκολλήσεως, κάµινοι τόξου, σήµερα προστίθενται 

συνεχώς και άλλες νέες [2]. Μετατροπείς ισχύος χρησιµοποιούνται για παράδειγµα σε 

συσκευές για τον έλεγχο της ταχύτητας σε ηλεκτρικά κινητήρια συστήµατα, συστήµατα 

µεταφοράς µε συνεχές ρεύµα υψηλής τάσης, στατούς αντισταθµιστές αέργου ισχύος, 

τροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής ισχύος, τροφοδοτικά ηλεκτρονικών συσκευών (υπολογι-

στών, τηλεοράσεων κλπ.), για την φόρτιση συσσωρευτών κλπ. Οι περισσότερες ηλεκτρονι-

κές συσκευές που µπορεί να συναντήσει κανείς σήµερα τροφοδοτούνται µέσω διακοπτικών 

τροφοδοτικών, τα οποία χρησιµοποιούν ως ανορθωτή µια µονοφασική γέφυρα µε διόδους 

και πυκνωτή. Έχουν χαµηλό κόστος, διαστάσεις και βάρος, αλλά ιδιαίτερα υψηλές τιµές 

αρµονικών. 

Το θέµα περιπλέκεται ακόµη περισσότερο λόγω της απελευθέρωσης της αγοράς 

ενέργειας και του αυξανόµενου ενδιαφέροντος για την κατανεµηµένη παραγωγή µέσω 

φωτοβολταϊκών, αιολικών και άλλων συστηµάτων. Οι ηλεκτρονικοί µετατροπείς ισχύος 

είναι βασικό στοιχείο τέτοιων συστηµάτων, καθώς βρίσκονται στην καρδιά της µονάδας 

διαµόρφωσης της ισχύος, που επιτρέπει τη διασύνδεσή τους µε το δίκτυο. Έτσι, το θέµα της 

ύπαρξης ανώτερων αρµονικών στα δίκτυα αναµένεται να αποτελέσει ακόµα πιο σηµαντικό 

πρόβληµα στο µέλλον. Είναι εποµένως επιτακτική η ανάγκη κατανόησης όλων των 

θεµάτων που σχετίζονται µε τη ροή ενέργειας υπό µη ηµιτονοειδείς συνθήκες. Ωστόσο 

πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι, από την άποψη των αρµονικών, µια πηγή µε µη γραµµικά 

χαρακτηριστικά που συνδέεται στο δίκτυο, όπως είναι για παράδειγµα ένα φωτοβολταϊκό 

σύστηµα, µπορεί να αντιµετωπίζεται όπως ένα µη γραµµικό φορτίο. Και στις δύο περιπτώ-

σεις η µη γραµµικότητα έχει ως αποτέλεσµα την εισαγωγή ανώτερων αρµονικών ρευµάτων 

στο δίκτυο. 

Οι αρµονικές ρεύµατος και τάσης στα δίκτυα διανοµής είναι αλληλένδετες. Όταν ένα 

ρεύµα µε αρµονική παραµόρφωση διαρρέει τις σύνθετες αντιστάσεις του δικτύου, προκαλεί 

µη ηµιτονοειδείς πτώσεις τάσης. Αν λοιπόν µια πηγή µε καθαρά ηµιτονοειδή τάση και 

µηδενική σύνθετη αντίσταση τροφοδοτεί ένα µη γραµµικό φορτίο, το ρεύµα που προκύπτει 

έχει διαφορετική µορφή από την εφαρµοζόµενη τάση, καθώς περιέχει ανώτερες αρµονικές. 

Εποµένως το µη γραµµικό φορτίο λειτουργεί ως πηγή αρµονικών ρευµάτων. Αν λάβουµε 

υπόψη ότι υπάρχει και σύνθετη αντίσταση µεταξύ της πηγής και του σηµείου του δικτύου 

στο οποίο συνδέεται το φορτίο, και µάλιστα διαφορετική σε κάθε συχνότητα λόγω του 

επαγωγικού της µέρους, τότε η κυµατοµορφή της τάσης στο σηµείο αυτό δεν θα είναι 

ηµιτονοειδής αλλά παραµορφωµένη. Αυτό σηµαίνει ότι όλα τα φορτία που συνδέονται στο 

κοινό σηµείο σύνδεσης θα τροφοδοτούνται µε παραµορφωµένη τάση. Αν η σύνθετη 

 3



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

αντίσταση της πηγής είναι σταθερή για κάθε αρµονική, η τάση στο σηµείο αυτό θα έχει 

αρµονικές ίδιας τάξης µε αυτές του ρεύµατος. Αν όµως η σύνθετη αντίσταση σε κάθε 

συχνότητα έχει µη γραµµική χαρακτηριστική, η τάση στο κοινό σηµείο σύνδεσης περιέχει 

και άλλες αρµονικές.  

Αν στη θέση της σύνθετης αντίστασης φανταστούµε ένα εκτεταµένο δίκτυο διανοµής 

και θεωρήσουµε ότι η τάση στο ζυγό της πηγής τροφοδοσίας είναι καθαρά ηµιτονοειδής, 

τότε η παραµόρφωση της τάσης σε κάποιο σηµείο είναι αποτέλεσµα της διέλευσης 

παραµορφωµένων ρευµάτων από την κυρίως γραµµική σύνθετη αντίσταση σειράς του 

δικτύου διανοµής. Οι αρµονικές του ρεύµατος που παράγονται από ένα µη γραµµικό φορτίο 

µπορούν να διαδοθούν προς διάφορες διαδροµές δηµιουργώντας αρµονικές στην τάση 

ανάλογα µε την τιµή της σύνθετης αντίστασης κάθε διαδροµής για κάθε συχνότητα. 

Μπορούν να διεισδύσουν είτε προς άλλα φορτία που συνδέονται στο κοινό σηµείο σύνδε-

σης (διαδροµή µε συνήθως µεγάλη σύνθετη αντίσταση) είτε προς το υπόλοιπο δίκτυο 

διανοµής (συνήθως µικρότερη σύνθετη αντίσταση).  

Το µέγεθος της παραµόρφωσης, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν, εξαρτάται όχι µόνο 

από το ρεύµα αλλά και από τη σύνθετη αντίσταση του συστήµατος. Η απόκριση του συστή-

µατος σε κάθε αρµονική συχνότητα είναι εξίσου σηµαντική µε τις πηγές αρµονικών στον 

καθορισµό της επίδρασης του µη γραµµικού φορτίου στην παραµόρφωση της τάσης. 

Εξαρτάται από την κατανοµή των επαγωγών στο σύστηµα, κυρίως των µετασχηµατιστών 

και των εναέριων δικτύων διανοµής, και την κατανοµή των χωρητικοτήτων, κυρίως των 

πυκνωτών και των δικτύων καλωδίων. Οι παράλληλοι πυκνωτές για παράδειγµα, που 

εγκαθίστανται είτε στη θέση του καταναλωτή για βελτίωση του συντελεστή ισχύος είτε στο 

δίκτυο διανοµής για έλεγχο της τάσης, επηρεάζουν δραστικά τον τρόπο που η σύνθετη 

αντίσταση του συστήµατος µεταβάλλεται µε τη συχνότητα.  

Οι πυκνωτές δεν προκαλούν αρµονικές, αλλά η ισχυρή αρµονική παραµόρφωση 

µπορεί µερικές φορές να αποδοθεί στην παρουσία τους [3, 4]. Οι αρµονικές που δηµιουρ-

γούνται από αιτίες όπως αυτές που προαναφέρθηκαν µπορεί να ενισχύονται περαιτέρω 

λόγω συντονισµού. Αν για παράδειγµα θεωρήσουµε ότι υπάρχει και ένας πυκνωτής συνδε-

δεµένος στα άκρα του παραπάνω µη γραµµικού φορτίου στο κοινό σηµείο σύνδεσης, τότε 

ενδέχεται να υπάρξει παράλληλος συντονισµός µεταξύ του πυκνωτή αυτού και της επαγω-

γής του δικτύου (γραµµών, µετασχηµατιστών) επάνω ή κοντά σε κάποια από τις αρµονικές 

συχνότητες που εισάγει το φορτίο. Τότε η σύνθετη αντίσταση του παράλληλου συνδυασµού 

παίρνει πολύ µεγάλη τιµή και κατά τη διάδοση των αρµονικών του ρεύµατος που παράγει 

το µη γραµµικό φορτίο προκύπτει σηµαντική αρµονική παραµόρφωση της τάσης (αρµονική 
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υπέρταση) στο κοινό σηµείο σύνδεσης. Όσο πιο ασθενές είναι το δίκτυο, δηλαδή πιο 

µεγάλη η επαγωγή που παρουσιάζει, τόσο πιο χαµηλή είναι η συχνότητα συντονισµού. 

Γενικά, σε ένα εκτεταµένο δίκτυο διανοµής, µε πυκνωτές αντιστάθµισης σε διάφορα 

σηµεία, η αρµονική παραµόρφωση των τάσεων επηρεάζεται από το µέγεθος και την θέση 

των πυκνωτών. Επίσης φίλτρα αρµονικών εγκατεστηµένα στο σύστηµα για την µείωση των 

αρµονικών περιπλέκουν την απόκριση συχνότητας του συστήµατος και µπορεί τελικά να 

προκαλέσουν ενίσχυση αρµονικών. Η µεταβολή της κατάστασης του δικτύου λόγω ζεύξεων 

ή αποζεύξεων πυκνωτών και φορτίων µεταβάλλει συνεχώς την απόκριση συχνότητας. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η έγχυση αρµονικών ρευµάτων στα δίκτυα οφείλεται στη µη 

γραµµική συµπεριφορά συσκευών που χρησιµοποιούνται είτε για την κατανάλωση είτε για 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, πολλά προβλήµατα αρµονικών σχετί-

ζονται µε µη γραµµικά φορτία που περιλαµβάνονται σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. 

Τέτοια φορτία χρησιµοποιούνται σε πολλές βιοµηχανικές διεργασίες (κινητήρια συστήµατα 

µεταβλητής ταχύτητας, µεγάλοι ανορθωτές για εφαρµογές που απαιτούν συνεχές ρεύµα, 

όπως επεξεργασία αλουµινίου, κάµινοι τόξου, κινητήρια συστήµατα συνεχούς ρεύµατος 

κλπ). Είναι επίσης πιθανό τα βιοµηχανικά φορτία, όπως είναι οι µηχανές, να έχουν χαµηλό 

συντελεστή ισχύος και εποµένως να υπάρχουν εγκατεστηµένοι πυκνωτές για τη διόρθωσή 

του. Ταυτόχρονα µπορεί να µην παρέχουν αρκετή ωµική αντίσταση για την απόσβεση των 

συντονισµών.  

Στις εµπορικές εγκαταστάσεις εµφανίζεται όλο και πιο σηµαντική αρµονική παραµόρ-

φωση. Ένα συνεχώς αυξανόµενο ποσοστό του φορτίου των κτιρίων αποτελείται από 

ηλεκτρονικό εξοπλισµό. Οι νέοι λαµπτήρες εκκενώσεως υψηλής απόδοσης χρησιµοποιούν 

ηλεκτρονικούς µετατροπείς και µπορεί το ρεύµα που απορροφούν από το δίκτυο να έχει 

υψηλότερο αρµονικό περιεχόµενο από αυτό των συµβατικών λαµπτήρων εκκενώσεως. 

Επίσης µεγάλο τµήµα του φορτίου των κτιρίων αυτών αποτελούν τα κινητήρια συστήµατα 

µεταβλητής ταχύτητας που χρησιµοποιούνται λόγω της βελτιωµένης απόδοσής τους. 

Η παραµόρφωση του ρεύµατος σε οικιακές εγκαταστάσεις δεν µπορεί να θεωρηθεί 

σηµαντική, αν και όλο και µεγαλύτερο ποσοστό του φορτίου είναι ηλεκτρονικό. Βέβαια, 

κάθε τέτοιο σύστηµα ξεχωριστά µπορεί να µην αποτελεί σηµαντική εστία αρµονικών, όµως 

ευρεία χρήση πολλών τέτοιων συστηµάτων που λειτουργούν ανεξάρτητα είναι δυνατό να 

δηµιουργήσει ουσιαστικό πρόβληµα. Μη γραµµικά φορτία που δηµιουργούν αρµονικές και 

είναι χαµηλής ισχύος, αλλά χρησιµοποιούνται σε µεγάλους αριθµούς σε τέτοιες εγκαταστά-

σεις, είναι για παράδειγµα οι λαµπτήρες εκκενώσεως, τα τροφοδοτικά στους υπολογιστές 

και σε κάθε είδους ηλεκτρονικό εξοπλισµό, τα µικρά συστήµατα αδιάλειπτης παροχής 
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ισχύος. Επίσης τα κινητήρια συστήµατα µεταβλητής ταχύτητας που χρησιµοποιούνται σε 

αντλίες θερµότητας και κλιµατιστικά και οι φορτιστές συσσωρευτών είναι µερικά από τα 

φορτία που αναµένεται να πολλαπλασιαστούν στο µέλλον.  

Εκτός από τα µη γραµµικά φορτία που ενσωµατώνονται στις διάφορες εγκαταστά-

σεις, σήµερα κάνουν όλο και πιο αισθητή την παρουσία τους και άλλες, σχετικά νέες εστίες 

αρµονικών που σχετίζονται µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στο παρελθόν η 

παραγωγή ενέργειας γινόταν σε µεγάλους κεντρικούς σταθµούς παραγωγής µε χρήση 

ορυκτών καυσίµων. Τα τελευταία χρόνια όµως οι απαιτήσεις σε ενέργεια αυξήθηκαν 

ραγδαία. Οι αναπτυσσόµενες βιοµηχανικά χώρες έσπρωξαν τη ζήτηση σε πολύ υψηλά 

επίπεδα. Παράλληλα όµως µε την αύξηση της ζήτησης, οι συµβατικές πηγές ενέργειας 

φαίνεται ότι οδηγούνται σταδιακά σε εξάντληση. Η απόλυτη εξάρτηση από τέτοιες πηγές 

καθιστά τις οικονοµίες των χωρών ιδιαίτερα ευάλωτες σε διακυµάνσεις των τιµών και της 

διαθεσιµότητάς τους. Επίσης οι επιπτώσεις από την εντατική χρήση τους στο περιβάλλον, 

λόγω των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, είναι πλέον ορατές και ο κίνδυνος για περαιτέρω 

επιδείνωση της κατάστασης αποτελεί πηγή έντονου προβληµατισµού. Για τους λόγους 

αυτούς έχει ενισχυθεί σηµαντικά το ενδιαφέρον για τεχνολογίες που βασίζονται σε ανανεώ-

σιµες πηγές ενέργειας, δηλαδή πηγές ενέργειας που δεν πρόκειται να µειωθούν µε το χρόνο, 

είναι ελεύθερα διαθέσιµες και µπορούν να συµβάλουν στην κάλυψη της ζήτησης χωρίς 

ταυτόχρονη αύξηση των εκποµπών ρυπογόνων ουσιών. Ανάµεσα σε αυτές τις τεχνολογίες, 

τα φωτοβολταϊκά (ΦΒ) συστήµατα για την άµεση µετατροπή της ανεξάντλητης ηλιακής 

ακτινοβολίας σε ηλεκτρική ενέργεια χωρίς την ύπαρξη κινούµενων µερών φαίνονται να 

έχουν σηµαντικές προοπτικές.  

Στο παρελθόν κυριάρχησαν στην αγορά φωτοβολταϊκών εφαρµογές που σχετίζονταν 

µε αυτόνοµα συστήµατα. Τα συστήµατα αυτά αποτελούν συµφέρουσα λύση στις περιπτώ-

σεις που είναι αναγκαία ηλεκτρική ενέργεια σε αποµακρυσµένες περιοχές (συστήµατα 

τηλεπικοινωνιών, άντλησης νερού ή οικιακές εγκαταστάσεις), όπου η επέκταση του δικτύου 

της Επιχείρησης Ηλεκτρισµού ή η χρήση γεννητριών µε υψηλό κόστος καυσίµων και 

δυσκολίες στη συντήρηση µπορεί να είναι εξαιρετικά δαπανηρές επιλογές. Ενώ η ζήτηση 

για τέτοια συστήµατα παραµένει περίπου στα ίδια επίπεδα, τα τελευταία χρόνια προσελκύ-

ουν ολοένα και µεγαλύτερο ενδιαφέρον τα συστήµατα που συνδέονται στο δίκτυο, µε 

αποτέλεσµα να αποτελούν πλέον πλειοψηφία µεταξύ των νέων συστηµάτων που εγκαθίστα-

νται. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 1992 η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς ΦΒ συστηµάτων 

ήταν περίπου 105 MWp, πάνω από το 70% των οποίων προερχόταν από αυτόνοµα συστή-

µατα. Στο τέλος του 2007 η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς έφθασε περίπου τα 7800 MWp, 
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πάνω από το 90% των οποίων προερχόταν από συστήµατα συνδεδεµένα στο δίκτυο [5]. 

Μάλιστα, τα 2160 MWp προστέθηκαν µέσα στο 2007. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται σε 

πολλούς παράγοντες, όπως η πρόοδος που σηµειώνεται στα ηλιακά κύτταρα, στην τεχνολο-

γία των ηλεκτρονικών ισχύος και του ψηφιακού ελέγχου, αλλά και στην πτωτική τάση των 

τιµών σε συνδυασµό µε επιδοτήσεις και νόµους που θεσµοθετούνται από κυβερνήσεις 

προκειµένου να παρέχουν οικονοµικά κίνητρα.  

Τα ΦΒ διαφέρουν από άλλα συστήµατα ανανεώσιµων πηγών σε ένα βασικό σηµείο. 

Σε αιολικά, υδροηλεκτρικά ή συστήµατα παραγωγής ενέργειας από βιοµάζα, συνήθως η 

εγκατεστηµένη ισχύς είναι της τάξης των MW. Αντίθετα, στην περίπτωση των ΦΒ 

συστηµάτων δίνεται έµφαση στην ενσωµάτωση µικρών συστηµάτων, συνήθως από 200 Wp 

έως 5 kWp, στη δοµή κτιρίων. Πιο συγκεκριµένα, µια εφαρµογή που παρουσιάζει ενδιαφέ-

ρον και διαδίδεται όλο και πιο πολύ είναι τα σχετικά µικρά µονοφασικά, οικιακής χρήσης 

συστήµατα µε PWM, ψηφιακά ελεγχόµενο αντιστροφέα πηγής τάσης, χωρίς δυνατότητα 

αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, που συνδέεται σε ένα δίκτυο διανοµής χαµηλής τάσης. 

Τέτοια συστήµατα παρουσιάζουν αξιόλογα πλεονεκτήµατα. Μπορούν να παρέχουν ισχύ τις 

ώρες εκείνες της ηµέρας που η ζήτηση, και παράλληλα η χρέωση, της ηλεκτρικής ενέργειας 

είναι συνήθως σε υψηλά επίπεδα. Με την ενσωµάτωση τέτοιων συστηµάτων στη δοµή του 

κτιρίου δεν απαιτείται δαπάνη για εξασφάλιση γης. Μπορούν µάλιστα να αντικαταστήσουν 

κατασκευαστικά υλικά µετριάζοντας έτσι το κόστος της εγκατάστασής τους. Επίσης δεν 

προκαλούν αισθητική ενόχληση ή ηχορρύπανση.  

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι υπάρχει µεγάλη ανάγκη για γνώση πάνω σε αυτές τις 

ανερχόµενες τεχνολογίες. Σε επίπεδο στοιχείων αυτή η γνώση αφορά ΦΒ συστοιχίες και 

σύγχρονες τεχνολογίες ΦΒ στοιχείων [6–8], ηλεκτρονικούς µετατροπείς ισχύος και διερεύ-

νηση των πλεονεκτηµάτων των διαφόρων ηλεκτρονικών διατάξεων για τη διασύνδεση µε 

το δίκτυο [9, 10], PWM τεχνικές [11, 12], ηλεκτρονικές µονάδες ελέγχου [9] και φίλτρα 

[13]. Σε επίπεδο συστήµατος, υπάρχει ήδη εκτεταµένη βιβλιογραφία. Κυρίως όµως αναφέ-

ρεται στο σχεδιασµό και την επιλογή των διαστάσεων ενός συστήµατος και άλλα οικονοµι-

κά ζητήµατα [14–16], στην εµπειρία που αποκτήθηκε από ήδη εγκατεστηµένα συστήµατα 

και τη µακροπρόθεσµη συµπεριφορά τους [17], καθώς και στην εκτίµηση των συγκεντρωτι-

κών επιπτώσεων από τη µεγάλης έκτασης ενσωµάτωση τέτοιων συστηµάτων στα δίκτυα 

διανοµής [18, 19].  

Από την άλλη πλευρά, η βραχυπρόθεσµη συµπεριφορά τέτοιων συστηµάτων δεν έχει 

καθοριστεί πλήρως και υπάρχουν περιορισµένες πληροφορίες διαθέσιµες προς αυτή την 

κατεύθυνση [20–27]. Ωστόσο καλύτερη κατανόηση της βραχυπρόθεσµης συµπεριφοράς 
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τέτοιων συστηµάτων θα οδηγήσει σε βελτίωση του σχεδιασµού τους και στην επιλογή των 

πιο κατάλληλων από τις διαθέσιµες τεχνικές λύσεις. Θα βοηθήσει έτσι στη λύση πολλών 

πρακτικών προβληµάτων, όπως αυτά που σχετίζονται µε την αλληλεπίδρασή τους µε το 

δίκτυο. Τέτοια είναι και τα προβλήµατα ποιότητας ισχύος. Οι γνώσεις αυτές θα συµβάλουν 

επίσης στην προσπάθεια που καταβάλλεται από διεθνείς οργανισµούς για τη διαµόρφωση 

των κανονισµών που διέπουν τη σχέση τους µε τις Επιχειρήσεις Ηλεκτρισµού. Θα εξασφα-

λιστεί έτσι η αποδοχή τους, που είναι και βασική προϋπόθεση για την διάδοση της χρήσης 

και την εµπορική καθιέρωση αυτών των συστηµάτων. Μάλιστα, καθώς τα µεγαλύτερα 

συστήµατα συνήθως σχεδιάζονται ώστε να υπακούουν στους κανονισµούς που επιβάλλουν 

οι Επιχειρήσεις Ηλεκτρισµού, η περίπτωση των µικρότερων οικιακών συστηµάτων, ειδικά 

σε αυξανόµενους αριθµούς, µπορεί να αποτελέσει πηγή µεγαλύτερης ανησυχίας αν αναλο-

γιστούµε ότι η συνολική παραµόρφωση της τάσης µπορεί τελικά να φθάσει σε επικίνδυνα 

επίπεδα.  

Οι επιθυµητές γνώσεις είναι δυνατό να αποκτηθούν µε την πραγµατοποίηση µετρήσε-

ων σε ήδη εγκατεστηµένα συστήµατα, για µεγάλο χρονικό διάστηµα. ∆εν είναι όµως 

εύκολη η διεξαγωγή πειραµάτων µε µεταβολή των παραµέτρων των συστηµάτων. Οι 

γνώσεις αυτές µπορούν επίσης να αποκτηθούν µε πολλαπλές εξοµοιώσεις της λειτουργίας 

τους µε τη χρήση έτοιµων εµπορικών πακέτων λογισµικού. Αυτά όµως είναι γενικού 

σκοπού και δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τις ιδιαιτερότητες των συστη-

µάτων που εξετάζουµε. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ΦΒ συστοιχία σε τέτοιες εξοµοιώσεις 

συνήθως παριστάνεται µέσω µιας dc πηγής. 

Πρώτος στόχος στην παρούσα διδακτορική διατριβή είναι η ανάπτυξη κατάλληλων 

µοντέλων για τις επιµέρους µονάδες ενός ΦΒ συστήµατος συνδεδεµένου στο δίκτυο ώστε 

να αντιµετωπιστούν ταυτόχρονα και αποτελεσµατικά οι ιδιαιτερότητές τους, οι οποίες 

επηρεάζουν αρνητικά την ταχύτητα εξοµοίωσης, αποφεύγοντας τις χρονοβόρες διαδικασίες. 

Επίσης επιδιώκεται η διερεύνηση της συµπεριφοράς που σχετίζεται µε αρµονικά ρεύµατα 

και τάσεις ενός τέτοιου ΦΒ συστήµατος µέσω εξοµοίωσης της λειτουργίας του.  

 

1.2 ΘΕΩΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ 

Κατά τη µελέτη των ηλεκτρικών µεγεθών υπό µη ηµιτονοειδείς συνθήκες ιδιαίτερο 

αντικείµενο µελέτης αποτελούν τα φαινόµενα που σχετίζονται µε την ισχύ. Πιο συγκεκριµέ-

να, µια ολοκληρωµένη θεωρία ισχύος πρέπει να περιλαµβάνει τη διατύπωση ορισµών για 

τις συνιστώσες της ισχύος και για την περιγραφή της ροής ενέργειας µε τη βοήθεια αυτών, 

καθώς και ερµηνεία και ανάλυση των φυσικών φαινοµένων που την συνοδεύουν. Επίσης 
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πρέπει να παρέχει το θεωρητικό υπόβαθρο ώστε να µπορούν να δοθούν απαντήσεις σε 

πρακτικά προβλήµατα, όπως π.χ. αντιστάθµιση αέργου ισχύος και µείωση της παραµόρφω-

σης των κυµατοµορφών, δυνατότητα κατάρτισης ενός δίκαιου τιµολογίου ηλεκτρικής 

ενέργειας κλπ. 

 

1.2.1 Βασικές  έννοιες  

Ας θεωρήσουµε ότι σε µία τοµή ενός κυκλώµατος, το οποίο απεικονίζεται σε γενική 

µορφή στο Σχ.1.1, µεταξύ φορτίου και πηγής, είναι διαθέσιµες (π.χ. από µετρήσεις) οι 

κυµατοµορφές της τάσης u(t) και του ρεύµατος i(t), οι οποίες είναι περιοδικές µε περίοδο Τ. 

Το ζητούµενο είναι η ολοκληρωµένη περιγραφή της ισχύος στην τοµή xx´. 

Η στιγµιαία ισχύς s(t) στην τοµή xx´ του κυκλώµατος ορίζεται ως ο ρυθµός της ροής 

ηλεκτρικής ενέργειας W(t) από την πηγή στο φορτίο. Κάθε χρονική στιγµή αυτός ο ρυθµός 

είναι 

 ( ) ( ) ( ) ( )ds t W t u t i t
dt

= =  (1.2) 

Όταν αυτός ο ρυθµός είναι αρνητικός, τότε η ενέργεια ρέει από το φορτίο προς την πηγή 

τροφοδοσίας. Όταν ο ρυθµός είναι θετικός, ισχύει το αντίστροφο. 
 

 
 

Σχ.1.1  Τοµή µεταξύ πηγής και φορτίου. 
  

Η ενεργός ισχύς είναι η µέση τιµή της s(t) κατά τη διάρκεια µιας περιόδου, δηλαδή 

 
0

1( ) ( ) ( )
T

P s t u t i t dt
T

= = ∫  (1.3) 

∆ιαθέτει πρόσηµο, που όταν είναι θετικό δηλώνει ροή ενέργειας προς το φορτίο, ενώ όταν 

είναι αρνητικό δηλώνει αντίστροφη ροή. Σε συστήµατα µε ηµιτονοειδείς τάσεις και ρεύµα-

τα είναι συνώνυµη µε την ωφέλιµη ισχύ. Αυτό όµως µπορεί να µην ισχύει, όταν υπάρχουν 

αρµονικές. 
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Η φαινοµένη ισχύς S συνήθως ορίζεται στη βιβλιογραφία ως το µαθηµατικό γινόµενο 

των ενδεικνυµένων τιµών της τάσης και του ρεύµατος, δηλαδή 

 S UI=  (1.4) 

όπου 

 2

0

1 ( )
T

U u t
T

= ∫ dt  (1.5) 

 2

0

1 ( )
T

I i t dt
T

= ∫  (1.6) 

είναι οι ενδεικνύµενες τιµές της τάσης και του ρεύµατος αντίστοιχα. 

Ο συντελεστής ισχύος είναι µέτρο του ποσοστού της φαινοµένης ισχύος που έχει ως 

αποτέλεσµα καθαρή µεταφορά ενέργειας στο φορτίο. Προκύπτει από τη σχέση: 

 PPF
S

=  (1.7) 

 

1.2.2 Ηµιτονοειδής  περίπτωση  

Έστω ότι η τάση και το ρεύµα στην τοµή xx´ µεταξύ της πηγής και του φορτίου του 

Σχ.1.1 δίνονται από τις σχέσεις  

 ( ) 2 cosu t U tω=  (1.8) 

 ( )( ) 2 cosi t I tω ϕ= −  (1.9) 

όπου ϕ  η γωνία τάσης – ρεύµατος. Μπορούµε να θεωρήσουµε ότι το ρεύµα αποτελείται 

από δύο συνιστώσες, µία σε φάση µε την τάση και µία κάθετη σε αυτή, και να το γράψουµε 

στη µορφή: 

 ( ) 2 cos cos 2 sin sini t I t I tϕ ω ϕ= + ω  (1.10) 

Η στιγµιαία ισχύς s(t) στους ακροδέκτες xx´ του κυκλώµατος µπορεί να γραφεί ως 

εξής: 

 ( )( ) ( ) ( ) cos 1 cos 2 sin sin 2s t u t i t UI t UI tϕ ω ϕ= = + + ω   

ή, πιο σύντοµα, 

  (1.11) ( )( ) 1 cos 2 sin 2 ( ) ( )s t P t Q t p t q tω ω= + + = +

δηλαδή µπορεί να αναλυθεί σε δύο συνιστώσες p(t) και q(t), ως συνέπεια της ανάλυσης του 

i(t) σε δύο κάθετες συνιστώσες. Ο πρώτος όρος παριστάνει µονόδροµη παλλόµενη 

συνιστώσα της στιγµιαίας ισχύος και έχει µέση τιµή cosUI ϕ  που ισούται µε την ενεργό 

ισχύ P. Ο δεύτερος όρος της s(t) παριστάνει αµφίδροµη ταλαντευόµενη συνιστώσα της 
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στιγµιαίας ισχύος, δηλαδή είναι εναλλασσόµενος µε µέση τιµή µηδέν, και το πλάτος του 

sinUI ϕ  ισούται µε την άεργο ισχύ Q. 

Η µιγαδική ισχύς S  ορίζεται ως 

 S P jQ= +  (1.12) 

Μπορεί να ιδωθεί ως διανυσµατική ποσότητα που έχει µέτρο, διεύθυνση και φορά. Το 

µέτρο της είναι η φαινοµένη ισχύς S, δηλαδή 

 2 2S P Q2= +  (1.13) 

Υπό ηµιτονοειδείς συνθήκες, στην τοµή xx´ µεταξύ της πηγής και ενός γραµµικού, 

χρονικά αµετάβλητου παθητικού φορτίου, όσο σύνθετο και αν είναι αυτό, η εξ.(1.12) 

περιγράφει πλήρως τα φαινόµενα που σχετίζονται µε την ισχύ. Η διεύθυνση της S  καθορί-

ζεται από τις συνιστώσες της στους δύο άξονες του µιγαδικού επιπέδου. Η φορά της επίσης 

καθορίζεται από τις συνιστώσες της είτε άµεσα µε το πρόσηµό τους είτε έµµεσα µε 

εκφράσεις της µορφής επαγωγική/χωρητική άεργος ισχύς. Αυτές οι έµµεσες εκφράσεις, σε 

συνδυασµό µε το γεγονός ότι υπάρχουν µόνο δύο συνιστώσες, τροφοδοτούν την 

ψευδαίσθηση ότι µόνο η εξίσωση της φαινοµένης ισχύος (1.13) επαρκεί για την περιγραφή 

των συνιστωσών της ισχύος. 

 

1.2.3 Μη  ηµιτονοειδής  περίπτωση  

Υπό µη ηµιτονοειδείς συνθήκες θα ήταν επιθυµητή µια παρόµοια προσέγγιση ως προς 

την ισχύ σε µία τοµή xx´ µεταξύ της πηγής και του φορτίου του Σχ.1.1. Σύµφωνα µε όσα 

αναφέρθηκαν στην αρχή της ενότητας 1.2, για να θεωρείται ικανοποιητική µια θεωρία 

ισχύος που θα προταθεί, πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: (1) Να παρέχει 

ολοκληρωµένη µαθηµατική περιγραφή, (2) να συσχετίζει τις συνιστώσες ισχύος µε φυσικά 

φαινόµενα και (3) να παρέχει απαντήσεις σε πρακτικά προβλήµατα. Ωστόσο τα φαινόµενα 

που σχετίζονται µε την ισχύ σε αυτή την περίπτωση προκαλούν, µέχρι σήµερα, µεγάλη 

σύγχυση. 

Αν η τάση και το ρεύµα στην τοµή xx´ έχουν περιοδικές µη ηµιτονοειδείς κυµατοµορ-

φές, τότε αναλύονται σε αρµονικές συνιστώσες, δηλαδή στη µορφή 

 
0 0

( ) ( ) 2 cosn n
n n

u t u t U tnω
∞ ∞

= =

= =∑ ∑  (1.14) 

 ( )
0 0 0 0

( ) ( ) 2 cos 2 cos cos 2 sin sinn n n n n n n n n
n n n n

i t i t I t I t I tnω ϕ ϕ ω ϕ
∞ ∞ ∞ ∞

= = = =

= = − = +∑ ∑ ∑ ∑ ω  

  (1.15) 
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όπου nϕ  είναι η διαφορά φάσης µεταξύ της αρµονικής τάξης n της τάσης και της αντίστοι-

χης αρµονικής του ρεύµατος και n nω ω= . Η στιγµιαία ισχύς s(t) είναι 

  (1.16) 
0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )n n
n n

s t u t i t u t i t
∞ ∞

= =

= = ∑ ∑

Για την κάθε αρµονική n η στιγµιαία ισχύς sn(t) δίνεται από τη σχέση: 

 ( )( ) ( ) ( ) cos 1 cos 2 sin sin 2n n n n n n n n ns t u t i t U I n t U I n tϕ ω ϕ= = + + ω

n

 (1.17) 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι δείκτες στις συνιστώσες δείχνουν την τάξη της αρµονικής µε 

την οποία σχετίζονται. Σύµφωνα µε τη εξ.(1.17) η ενεργός ισχύς για την αρµονική n είναι 

cosn n nP U I ϕ= . Η συνολική ενεργός ισχύς προκύπτει από την εξ.(1.3) και είναι 

 
0

cosn n n
n

P U I ϕ
∞

=

= ∑  (1.18) 

Η άεργος ισχύς sinn n nQ U I nϕ=  είναι το πλάτος της αµφίδροµης συνιστώσας της στιγµιαί-

ας ισχύος που ταλαντεύεται µε συχνότητα 2nω . Μπορεί να είναι . Ωστόσο, 

σε αυτή την περίπτωση, η αλληλεπίδραση των διαφόρων αρµονικών της τάσης (1.14) και 

του ρεύµατος (1.15) δηµιουργεί και διάφορους άλλους όρους της στιγµιαίας ισχύος (1.16) 

που δεν συµβάλλουν στην καθαρή µεταφορά ενέργειας. 

0, 0, 0nQ > < =

Η συνολική φαινοµένη ισχύς λόγω των εξ.(1.5), (1.14) και (1.6), (1.15) µπορεί να 

γραφεί ως εξής: 

 2

0 0
n

n n
S UI U I

∞ ∞

= =

= = 2
n∑ ∑  (1.19)  

Όταν υπάρχουν ανώτερες αρµονικές, εκτός από τον συντελεστή ισχύος (1.7), 

χρησιµοποιείται και ο συντελεστής ισχύος στη θεµελιώδη αρµονική (Displacement Power 

Factor, DPF), ο οποίος προκύπτει από τη σχέση: 

 1
1

1
cosPDPF

S
ϕ= =  (1.20) 

Η αποµόνωση των ποσοτήτων P1, Q1 και S1 βοηθά στην κατανόηση της ροής ενέργειας στη 

θεµελιώδη αρµονική και διευκολύνει την εφαρµογή τεχνικών για διόρθωση του DPF. 

Η προσπάθεια διαµόρφωσης της θεωρίας ισχύος για κυκλώµατα µε µη ηµιτονοειδείς 

κυµατοµορφές έχει ξεκινήσει εδώ και πολλές δεκαετίες. Η ύπαρξη του προβλήµατος 

διαπιστώθηκε από πολύ νωρίς. Συγκεκριµένα, το 1892 ο Steinmetz κατέληξε στο συµπέρα-

σµα ότι οι ανορθωτές µε λυχνίες υδραργύρου παρουσιάζουν µεγαλύτερη φαινοµένη ισχύ 

από την ενεργό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει διαφορά φάσης µεταξύ τάσης και ρεύµατος. Η 

παραµόρφωση της κυµατοµορφής του ρεύµατος φαινόταν να είναι η αιτία του φαινοµένου. 
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Ήταν εποµένως προφανές ότι συσκευές που προκαλούν παραµόρφωση των κυµατοµορφών 

δεν µπορούσαν να περιγραφούν µε όρους ισχύος που ορίστηκαν για συστήµατα µε ηµιτονο-

ειδείς κυµατοµορφές. Αρχικά, το θέµα του ορισµού των συνιστωσών της ισχύος παρουσία 

αρµονικών είχε τη µορφή ακαδηµαϊκής συζήτησης, αφού οι κυµατοµορφές τάσεων και 

ρευµάτων στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας ήταν ουσιαστικά ηµιτονοειδείς. Οι πρώτες 

αναλύσεις [28, 29] διατυπώθηκαν γύρω στο 1930 και υιοθετήθηκαν χωρίς ιδιαίτερη 

αµφισβήτηση. Από τότε όµως που έκαναν την εµφάνισή τους οι ηλεκτρονικοί µετατροπείς 

ισχύος η κατάσταση ως προς τις αρµονικές άρχισε να αλλάζει, µε αποτέλεσµα να αναθερ-

µανθεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες και το ενδιαφέρον για τη θεωρία ισχύος παρουσία 

αρµονικών [30–61]. Παρά τα χρόνια που πέρασαν από τότε και τις διεξοδικές συζητήσεις 

[62–76], οι οποίες έχουν µάλιστα συχνά τη µορφή απροσδόκητα έντονων διαξιφισµών, δεν 

έχει διατυπωθεί µέχρι τώρα κάποια καθολικά αποδεκτή λύση. 

Γενικά, η κάθε µία από τις αναλύσεις που διατυπώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες 

εφάρµοσε και ένα διαφορετικό τρόπο οµαδοποίησης των συνιστωσών της ισχύος ορίζοντας 

έτσι νέες οµαδοποιηµένες συνιστώσες. Εντούτοις οι διαφορετικές ως προς τον ορισµό των 

συνιστωσών ισχύος προσεγγίσεις µπορούν συνήθως να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Η 

πρώτη περιλαµβάνει µεθόδους που τις εκφράζουν ως συναρτήσεις στο πεδίο του χρόνου 

(π.χ. [29–31]) και η δεύτερη ως συναρτήσεις στο πεδίο της συχνότητας (π.χ. [28, 32–36]). 

Αυτές που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία χωρίζουν το ρεύµα σε δύο ή περισσότερες 

συνιστώσες έτσι ώστε η κάθε µία να είναι υπεύθυνη για διαφορετικά ενεργειακά φαινόµενα. 

Η δεύτερη κατηγορία, που περιλαµβάνει αναλύσεις στο πεδίο της συχνότητας, προσφέρει 

καλύτερη κατανόηση των ιδιοτήτων της ισχύος και ταιριάζει περισσότερο σε µεθόδους 

αντιστάθµισης µε επαγωγούς ή πυκνωτές και σχεδιασµού παθητικών φίλτρων. Η προσέγγι-

ση στο πεδίο του χρόνου όµως είναι πιο άµεση και προσφέρεται για µετρήσεις και για τη 

σχεδίαση ενεργών φίλτρων. Η πρώτη σηµαντική προσέγγιση που αναπτύχθηκε ήταν στο 

πεδίο της συχνότητας και είναι αυτή που ακολουθεί. 

 

1.2.3.1 Μέθοδος  Budeanu 

Το 1927 ο C. Budeanu παρουσίασε µια εξίσωση ισχύος για την περίπτωση των 

κυκλωµάτων µε µη ηµιτονοειδείς κυµατοµορφές [28], η οποία είχε τη µορφή: 

 2 2 2 2
B BS P Q D= + +  (1.21) 

Η εξίσωση αυτή κυριάρχησε στη βιβλιογραφία για αρκετές δεκαετίες [67] διαµορφώνοντας 

ουσιαστικά τον τρόπο σκέψης όσων ασχολήθηκαν στη συνέχεια µε το θέµα της ισχύος σε 

τέτοιου είδους κυκλώµατα. 
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Η πρώτη συνιστώσα της ανάλυσης του Budeanu είναι η ενεργός ισχύς, δηλαδή η   

 
0

cosn n n
n

P U I ϕ
∞

=

= ∑  (1.22) 

Ο Budeanu όρισε την άεργο ισχύ επεκτείνοντας απλώς τον ορισµό της αέργου για ηµιτονο-

ειδή κυκλώµατα. Επειδή η ενεργός ισχύς σε µη ηµιτονοειδή κυκλώµατα δίνεται από την 

εξ.(1.22) συµπέρανε ότι και η άεργος θα έπρεπε να είναι 

 
1 1

sinB n n n
n n

Q Q U I nϕ
∞ ∞

= =

= =∑ ∑  (1.23) 

Η εξ.(1.23) βασίστηκε ουσιαστικά στη θεώρηση ότι υπό µη ηµιτονοειδείς συνθήκες 

ένα κύκλωµα µπορεί να αναλυθεί ιδανικά σε έναν αριθµό στοιχειωδών ηµιτονοειδών 

κυκλωµάτων κάθε ένα από τα οποία αντιστοιχεί σε µια µόνο αρµονική της τάσης ή του 

ρεύµατος. Τότε όµως ο Budeanu διαπίστωσε ότι η φαινοµένη ισχύς στο τετράγωνο δεν ήταν 

ίση µε το άθροισµα 2 2
BP Q+  και για να µπορέσει να συµπληρώσει αυτό το άθροισµα 

οδηγήθηκε στον ορισµό µιας ακόµη συνιστώσας της φαινοµένης ισχύος, της ισχύος 

παραµόρφωσης DB. ∆εν δόθηκε σαφής φυσική ερµηνεία για την DB, θεωρήθηκε όµως ότι 

αποτελεί µέτρο της αύξησης της S λόγω παραµόρφωσης των κυµατοµορφών. Η τιµή της 

ισχύος αυτής µπορεί να υπολογιστεί, αν η φαινοµένη, η ενεργός και η άεργος ισχύς είναι 

γνωστές, από τη σχέση 

 2 2
B

2
BD S P Q= − −  (1.24) 

Με αντικατάσταση των S, P, QB από τις εξ.(1.19), (1.22), (1.23) στην (1.24) προκύπτει ότι 

 
( )

( )( )

2 2 2 2 2

0 0

22 2 2 2 2 2

0 0 0 0

1 2 cos
2

1 12 cos (1.25)
2 2

N N

r s s r r s r s r sB
r s
N N N N

r s s r s r s r r s r s
r s r s

D U I U I U U I I

U U Y Y Y Y U U Y Y

ϕ ϕ

ϕ ϕ

= =

= = = =

= + − −

= − − + = −

∑∑

∑∑ ∑∑
 

όπου  είναι οι σύνθετες αγωγιµότητες του κυκλώµατος για τις συχνότητες rω, sω. ,r sY Y

Η ανάλυση της φαινοµένης ισχύος στην οποία κατέληξε ο Budeanu βασίστηκε σε 

παρερµηνεία των φαινοµένων και τα αποτελέσµατα που προέκυπταν σε αρκετές περιπτώ-

σεις ήταν παραπλανητικά. Τα προβλήµατα της προσέγγισης αυτής εντοπίστηκαν από 

άλλους ερευνητές, όπως ο W. Shepherd και ο L. S. Czarnecki [33, 77, 78]. Μερικά από 

αυτά αναφέρονται εδώ µε τη βοήθεια παραδειγµάτων.  

Παράδειγµα  1.1 

Ας θεωρήσουµε το κύκλωµα του Σχ.1.2(α) για το οποίο είναι γνωστό ότι 
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 ( )( ) 100 2 cos 20 2 cos5  Vu t t tω ω= +  

 ( )( ) 16 2 sin 80 2 sin 5  Ai t t tω ω= −  

όπου 1 rad/sω = . Τότε , 8320 VAS = 0P = , 0BQ = , BD S= .  

Η στιγµιαία ισχύς φαίνεται στο Σχ.1.2(β). Παρατηρούµε ότι αλλάζει πρόσηµο, 

δηλαδή υπάρχει στο κύκλωµα αµφίδροµη ροή ενέργειας, αν και η άεργος ισχύς . 0BQ =

  

 
                                        (α)        (β) 

 
Σχ.1.2  (α) Κύκλωµα µε QB = 0 και (β) στιγµιαία ισχύς στο κύκλωµα.  

 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν περιπτώσεις που 0BQ ≠ , χωρίς όµως να υπάρχουν 

στο κύκλωµα στοιχεία που να αποθηκεύουν ενέργεια, ώστε να υπάρχει ταλάντωση 

ενέργειας µεταξύ πηγής και φορτίου. 

Παράδειγµα  1.2 

Ας θεωρήσουµε το κύκλωµα του Σχ.1.3(α), όπου η τάση της πηγής είναι 

 ( ) 230 2 sin  Vu t tω=  

και η γωνία έναυσης του triac είναι 1 . Τότε το ρεύµα στο φορτίο είναι 35

 ( )( ) 14.05 2 sin 60.3 ...  Ai t tω⎡ ⎤= − +⎣ ⎦  

Οι κυµατοµορφές τάσεως και ρεύµατος φαίνονται στο Σχ.1.3(β). Σε αυτή την περίπτωση 

υπάρχει µόνο άεργος ισχύς θεµελιώδους αρµονικής και η συνιστώσα QB είναι 

 1 1 1 1sin 2.807 kVarBQ Q U I ϕ= = =  

δηλαδή είναι διάφορη του µηδενός παρά το γεγονός ότι το φορτίο είναι ωµικό, δηλαδή δεν 

υπάρχει συσκευή στο φορτίο που θα µπορούσε να αποθηκεύει ενέργεια και να την στέλνει 
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πίσω στην πηγή. Επίσης, όπως προκύπτει από το Σχ.1.3(γ) υπάρχει µονόδροµη ροή 

ενέργειας, καθώς , παρόλο που ( ) 0s t ≥ 1 0BQ Q= ≠ . Συµπεραίνουµε ότι δεν µπορεί να 

θεωρηθεί η QB µέτρο ταλάντωσης της ενέργειας. 
 

 
 

Σχ.1.3  (α) Κύκλωµα µε ωµικό φορτίο και QB ≠ 0, (β) κυµατοµορφές τάσης και ρεύµατος και (γ) 
κυµατοµορφή στιγµιαίας ισχύος. 

 

Ο χαρακτηρισµός «ισχύς παραµόρφωσης» που αποδίδεται στην DB δηµιουργεί την 

πεποίθηση ότι θα πρέπει να σχετίζεται µε την παραµόρφωση των κυµατοµορφών. Από την 

εξ.(1.25) προκύπτει ότι, αν , , τότε η 0rU 0sU ≠ BD =  όταν rY Ys=

n

, δηλαδή ότι 

  (1.26) σταθερή για κάθε njn nY Y e ϕ−= =

Οι κυµατοµορφές των u(t) και i(t) δεν είναι παραµορφωµένες η µία σε σχέση µε την άλλη 

αλλά µόνο µετατοπισµένες, αν ( ) ( )i t au t τ= − , όπου  και a τ  σταθεροί αριθµοί, ή 

jnn n n nI aU e Y Uωτ−= = 0,1,2,...n =, , δηλαδή όταν  

 jnnY ae ωτ−=  (1.27) 

Εκτός από την περίπτωση που το φορτίο είναι ωµικό και 0nϕ =  άρα , οι εξ.(1.26) 

και (1.27) είναι αντικρουόµενες, καθώς στην εξ.(1.26) η  είναι ανεξάρτητη του n, ενώ 

στην εξ.(1.27) όχι. Προκύπτει τελικά ότι η D

nY Y= n

nY

B δεν σχετίζεται µε την παραµόρφωση, αφού 

δεν µπορεί να είναι 0  όταν οι κυµατοµορφές δεν εµφανίζουν αµοιβαία παραµόρφω-

ση, και αντιστρόφως. 

BD =
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Παράδειγµα  1.3 

Για το κύκλωµα του Σχ.1.4 είναι 

 ( )( ) 100 2 sin 100 2 sin 3  Vu t t tω ω= +  

όπου 1 rad/sω = . Τότε 

 2 2 2( ) 100 2sin 100 2 sin 3
3 2 3 2 3

Ti t t t u tπ πω ω⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛= − + + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ 4

⎞− ⎟
⎠

 

 2 24 4100  VA, 0,  0, 100  VA
3 3B BS P Q D= = = =  

Στο κύκλωµα αυτό η 0 , παρόλο που η κυµατοµορφή του ρεύµατος δεν είναι 

παραµορφωµένη αλλά απλώς µετατοπισµένη κατά  σε σχέση µε αυτή της τάσης. 

BD ≠

/ 4T
 

 
 

Σχ.1.4  Κύκλωµα µε DB ≠ 0. 
  

Παράδειγµα  1.4 

Στο κύκλωµα του Σχ.1.5(α) έχουµε 

 ( )( ) 100 2 sin 50 2 sin 3  Vu t t tω ω= +  

 ( )( ) 100 2 cos 50 2cos3 t  Ai t tω ω= +  

όπου 1 rad/sω = . Τότε . 12500 VA, 0,  12500 VA, 0B BS P Q= = = D =

0

Οι κυµατοµορφές των ( )u t , , όπως φαίνεται στο Σχ.1.5(β), είναι παραµορφωµένες 

η µία σε σχέση µε την άλλη, όµως 

( )i t

BD = . 

Από τους βασικούς στόχους της θεωρίας ισχύος είναι να βρεθεί τρόπος βελτίωσης του 

συντελεστή ισχύος. Όµως µε βάση την εξίσωση του Budeanu κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. 

Σε ηµιτονοειδή κυκλώµατα αυτό επιτυγχάνεται µε αντιστάθµιση της αέργου ισχύος. Θα 

περίµενε λοιπόν κανείς στα µη ηµιτονοειδή να επιτυγχάνεται το ίδιο µε αντιστάθµιση της 

QB. 
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         (α)       (β) 

 
Σχ.1.5  (α) Κύκλωµα µε DB = 0 και (β) κυµατοµορφές τάσης και ρεύµατος στο κύκλωµα. 

 

Παράδειγµα  1.5 

Ας θεωρήσουµε το κύκλωµα του Σχ.1.6(α), όπου 

 100 100( ) 100 2 cos 2 cos5 2 cos 7  V
5 7

u t t t tω ω⎛ ⎞= + +⎜ ⎟
⎝ ⎠

ω       

( ) ( )
( )

( ) 70.711 2 cos 45 3.922 2 cos 5 78.69

2.020 2 cos 7 81.87  A

i t t t

t

ω ω

ω

⎡= − + −⎣
⎤+ − ⎦

  

όπου 1 rad/sω = . Προκύπτει ότι 5105 VABQ = . Επίσης 5019 W, 1407 VA,BP D= =  

. Αν προστεθεί παράλληλα στο φορτίο πυκνωτής αντιστάθµισης 

(Σχ.1.6(β)) µε , ενώ θα περίµενε κανείς ο συντελεστής ισχύος να βελτιωθεί, 

τελικά προκύπτει ότι , 

7296 VA, 0.688S PF= =

0.3802 FC =

5019 WP = 5385 VABD = , 7361 VAS = , , αν και 

. ∆ηλαδή, παρά το γεγονός ότι η άεργος ισχύς του Budeanu µηδενίζεται, ο συντελε-

στής ισχύος µειώνεται αντί να αυξηθεί. 

0.682PF =

0BQ =

  

 
 

Σχ.1.6  (α) Κύκλωµα µε RL φορτίο, (β) κύκλωµα µε πυκνωτή για αντιστάθµιση της QB.  
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1.2.3.2 Μέθοδος  Fryze 

Τέσσερα χρόνια µετά τον C. Budeanu ο S. Fryze ανέπτυξε µία διαφορετική µέθοδο 

για την αντιµετώπιση του ζητήµατος. Όρισε την άεργο ισχύ QF έτσι ώστε να ισχύει η σχέση 

 2 2 2
FS P Q= +  (1.28) 

και µάλιστα χωρίς να αναλύσει την τάση και το ρεύµα σε αρµονικές συνιστώσες, δηλαδή 

στο πεδίο του χρόνου [29]. Αυτό το χαρακτηριστικό της µεθόδου του παρουσιάζει αρκετό 

ενδιαφέρον, καθώς θεωρείται ότι το πεδίο του χρόνου είναι το πρωταρχικό πεδίο για τα 

ηλεκτρικά µεγέθη, ενώ το πεδίο συχνότητας δεν είναι παρά ένα µαθηµατικό εργαλείο. Οι 

ιδέες που διετύπωσε, αν και λιγότερο διαδεδοµένες, αποτέλεσαν ταυτόχρονα µε αυτές του 

Budeanu τις δύο διαφορετικές κατευθύνσεις που κυριάρχησαν στο χώρο αρκετές δεκαετίες 

µετά.   

Ο Fryze ανέλυσε το ρεύµα της πηγής i σε δύο µόνο συνιστώσες: το ενεργό ρεύµα ia 

και το άεργο ρεύµα iF, δηλαδή 

 a Fi i i= +  (1.29) 

Το ενεργό ρεύµα είναι το ρεύµα που απορροφά ένα ωµικό φορτίο που τροφοδοτείται από 

την ίδια τάση u(t) µε το πραγµατικό φορτίο και είναι ισοδύναµο µε αυτό ως προς την 

ενεργό ισχύ P, δηλαδή έχει ισοδύναµη αγωγιµότητα 2EG P U= . Εποµένως είναι 

 
2

( ) ( ) ( )a
Pi t u t G u t

U
= = E  (1.30) 

Το ρεύµα αυτό είναι σε φάση µε την τάση και έχει όµοια κυµατοµορφή. Η ενεργός ισχύς 

δίνεται από τη εξ.(1.3), δηλαδή 

 
0

1 ( ) ( )
T

P u t i t
T

= ∫ dt  

Εποµένως το ενεργό ρεύµα προκύπτει από τη σχέση 

 0

2

0

1 ( ) ( )
( ) ( )

1 ( )

T

a T

u t i t dt
T

i t u t
u t dt

T

=
∫

∫
 (1.31) 

Το άεργο ρεύµα είναι 

 F ai i i= −  (1.32) 

Η φαινοµένη ισχύς είναι 

 
1/ 2 1/ 2

2 2

0 0

1 1( ) ( )
T T

S UI u t dt i t dt
T T
⎡ ⎤ ⎡ ⎤

= = ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦
∫ ∫  (1.33) 
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Η άεργος ισχύς προκύπτει τελικά από την 

 2 2
FQ S P2= −  (1.34) 

Η προσέγγιση του Fryze στηρίζεται σε σωστές βάσεις, µε αποτέλεσµα οι ιδέες του να 

εξακολουθούν να αξιοποιούνται και σήµερα στην προσπάθεια για την κατανόηση των 

φαινοµένων. Ένα πλεονέκτηµα της είναι ότι δεν εισάγει κάποιον επιπλέον όρο ισχύος. 

Επίσης ο σχεδιασµός ενός αναλογικού µετρητή είναι σχετικά εύκολος και έχει παρουσια-

στεί από τον P.S. Filipski. Ωστόσο η µέθοδος παρουσιάζει και αρκετούς περιορισµούς [78]. 

Ο Fryze ερµήνευσε το ενεργό ρεύµα ως «χρήσιµο» ρεύµα. Η ενεργός ισχύς των 

ανωτέρων αρµονικών όµως µπορεί όχι µόνο να µην είναι χρήσιµη, αλλά να είναι και 

επιβλαβής. Το άεργο το χαρακτηρίζει απλώς «άχρηστο» ρεύµα. ∆εν το συσχετίζει µε 

κάποιο συγκεκριµένο φαινόµενο, δηλαδή µε κάποια χαρακτηριστικά και παραµέτρους του 

φορτίου. Για την ηµιτονοειδή περίπτωση η QF συµπίπτει µε την αντίστοιχη άεργο ισχύ. Για 

τη µη ηµιτονοειδή η φύση της δεν γίνεται σαφής. 

Μειονέκτηµα του ορισµού της αέργου ισχύος QF είναι ότι δεν ισχύει στην περίπτωσή 

της η αρχή διατήρησης, και εποµένως δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε υπολογισµούς ροής 

ισχύος. Επίσης αν και ο συντελεστής ισχύος γίνεται µονάδα όταν η QF γίνει µηδέν, αυτό 

γενικά δεν επιτυγχάνεται µόνο µε ένα πυκνωτή ή επαγωγό. Όµως η QF δεν παρέχει άλλες 

πληροφορίες για τις δυνατότητες αντιστάθµισης µε παθητικά στοιχεία, αφού η φύση της 

είναι άγνωστη. Ενώ τα πεδία χρόνου και συχνότητας είναι ισοδύναµα, δεν έχουν αναπτυχθεί 

µέθοδοι αντιστάθµισης της αέργου ισχύος και υπολογισµού παθητικών φίλτρων στο πεδίο 

του χρόνου, άρα πρέπει να σχεδιαστούν στο πεδίο της συχνότητας. Όµως η µέθοδος 

αποκλείει την ιδέα των αρµονικών. 

Από την άλλη πλευρά, το άεργο ρεύµα είναι κατάλληλη είσοδος για ένα ενεργό 

φίλτρο και µάλιστα συχνά χρησιµοποιείται για το σκοπό αυτό. Πρέπει να σηµειωθεί όµως 

ότι όταν αντισταθµιστεί το iF, η πτώση τάσης στη σύνθετη αντίσταση της πηγής θα 

µεταβληθεί. Η τάση κατά µήκος του φορτίου επίσης θα µεταβληθεί ελαφρώς, που σηµαίνει 

ότι το φορτίο δεν αντισταθµίζεται πλήρως. 

Παράδειγµα  1.6 

Οι περιορισµοί της µεθόδου ως προς τη βελτίωση του συντελεστή ισχύος µπορούν να 

φανούν µε τη βοήθεια των κυκλωµάτων (α) και (β) του Σχ.1.7.  

Η τάση τροφοδοσίας στα δύο κυκλώµατα είναι 

 ( )( ) ( ) ( ) 100 2 cos 100 2 cos5  Va bu t u t u t t tω ω= = = +  
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Σχ.1.7  (α), (β) Κυκλώµατα Παραδείγµατος 1.6 και (γ) αντισταθµιστής. 
 

Για το κύκλωµα του Σχ.1.7(α) υπολογίζονται τα εξής: 

 ( ) ( )( ) 70.711 2 cos 45 70.711 2 cos 5 45  Aai t t tω ω⎡ ⎤= + + −⎣ ⎦  

  10 kW, 14.142 kVA, 10 kVA, 0.707FP S Q PF= = = =

Για το κύκλωµα του Σχ.1.7(β): 

 ( ) ( )( ) 19.612 2 cos 78.69 98.058 2 cos 5 11.31  Abi t t tω ω⎡ ⎤= + + −⎣ ⎦  

  10 kW, 14.142 kVA, 10 kVA, 0.707FP S Q PF= = = =

Προκύπτει δηλαδή ότι τα δύο κυκλώµατα έχουν ίδιες συνιστώσες ισχύος και ίδιο συντελε-

στή ισχύος. 

Για το κύκλωµα (α) προκύπτει ότι υπάρχει κατάλληλος παράλληλος αντισταθµιστής, 

ώστε η ελάχιστη δυνατή τιµή για το QF να είναι η 0FQ =  και ο 1PF = . Πιο συγκεκριµένα, 

αν συνδεθεί παράλληλα στο φορτίο ο αντισταθµιστής του Σχ.1.7(γ) µε στοιχεία 8 5 HcL = , 

1 8 FcC = , τότε 

 ( )( ) 50 2 cos 50 2 cos5  Aai t t tω ω′ = +  

  10 kW, 10 kVA, 0, 1FP S Q PF= = = =

Αν ο ίδιος αντισταθµιστής συνδεθεί στο κύκλωµα (β), τότε 

 ( ) ( )( ) 31.009 2 cos 82.88 100.957 2 cos 5 17.75  Abi t t tω ω⎡ ⎤′ = − + +⎣ ⎦  

 10 kW, 14.936 kVA, 11.094 kVA, 0.670FP S Q PF= = = =  

∆ηλαδή, παρόλο που το κύκλωµα (β) έχει ίδια QF µε το (α), αν συνδεθεί σε αυτό το ίδιο 

κύκλωµα αντιστάθµισης, η QF αυξάνεται και ο συντελεστής ισχύος γίνεται ακόµη µικρότε-

ρος. Αν όµως για το (β) επιλεγεί αντισταθµιστής µε 104 25 HcL = , 5 104 FcC = , ο οποίος 

έχει σε κάθε αρµονική αντίθετη άεργο αγωγιµότητα B από αυτή του φορτίου, τότε   

 ( )( ) 3.846 2 cos 96.154 2 cos  Abi t t tω ω′′ = +  
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  10 kW, 13.609 kVA, 9.231 kVA, 0.735FP S Q PF= = = =

Επιτυγχάνεται εποµένως βελτίωση, όµως η QF δεν µπορεί να αντισταθµιστεί πέραν της 

τιµής 9.231 kVA και η µέγιστη τιµή του συντελεστή ισχύος που επιτυγχάνεται είναι 0.735. 

Το φαινόµενο αυτό δεν εξηγείται µε βάση την ανάλυση του Fryze. 

Η αντιστάθµιση του iF µε τη βοήθεια ελεγχόµενης πηγής ρεύµατος που µειώνει το i 

σε ia είναι η αρχή λειτουργίας των ενεργών φίλτρων. Όµως η θεωρία του Fryze δίνει σωστά 

αποτελέσµατα, όταν η ροή ενεργού ισχύος είναι µόνο προς µία κατεύθυνση, από την πηγή 

στο φορτίο. Αν υπάρχει πηγή ενεργού ισχύος και στο φορτίο εξαιτίας µη γραµµικότητας 

των παραµέτρων του, τότε µπορεί να υπάρχει σε κάποιες αρµονικές ροή ισχύος από το 

φορτίο στην πηγή. Μπορεί τότε η αντιστάθµιση του iF να επιφέρει ανεπιθύµητα αποτελέ-

σµατα. 

Παράδειγµα  1.7 

Ας θεωρήσουµε το κύκλωµα του Σχ.1.8, όπου 1SR  = Ω , , 9LR = Ω 

( ) 120 2 cos  Ve t tω=  και ( ) 20 2 cos5  Aj t tω= .  

 

 
 

Σχ.1.8  Κύκλωµα µε αµφίδροµη ροή ενέργειας. 
 

Στην τοµή xx´ προκύπτει ότι 

 ( )( ) 108 2 cos 18 2 cos5   Vu t t tω ω= −  

 ( )( ) 12 2 cos 18 2 cos5   Ai t t tω ω= +  

Αν δεν υπήρχε η πηγή αρµονικού ρεύµατος j στο φορτίο, τότε ενέργεια που 

αντιστοιχεί σε ενεργό ισχύ  θα µεταφερόταν από την πηγή στο φορτίο 9 Ω. 

Λόγω όµως της πηγής j ενέργεια που αντιστοιχεί σε ενεργό ισχύ 324 W ρέει από το φορτίο 

προς την πηγή e και καταναλώνεται στην εσωτερική της αντίσταση 1 

1296 WP =

SR = Ω . Κάτι τέτοιο 

δεν είναι δυνατό να προκύψει µέσω της µεθόδου Fryze. Σύµφωνα µε αυτή προκύπτει απλώς 
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µία συνιστώσα ενεργού ισχύος 972 WP′ = . Η µοναδική πληροφορία που µπορεί να 

εξαχθεί µέσω αυτής είναι ότι η πηγή τάσης παρέχει στο φορτίο ενέργεια που αντιστοιχεί σε 

972 W και όχι ότι υπάρχει κατανάλωση ενέργειας στην εσωτερική αντίσταση της πηγής. 

Επίσης σύµφωνα µε τη µέθοδο Fryze µπορούν να γραφούν τα εξής: 

 2/ 0.0811 SEG P U= =  

 ( )( ) ( ) 8.757 2 cos 1.459 2 cos5  Aa Ei t G u t t tω ω= = −  

 ( )( ) ( ) ( ) 3.243 2 cos 19.459 2 cos5  AF ai t i t i t t tω ω= − = +  

 2160 VAFQ = , 2368.6 VAS =  

Αν αντισταθµιστεί το ρεύµα iF, τότε το ρεύµα τροφοδοσίας  παραµένει 

παραµορφωµένο. Η τάση στο φορτίο γίνεται 

ai i′ =

 ( )( ) ( ) ( ) 111.243 2 cos 1.459 2 cos5  VS au t e t R i t t tω ω′ = − = +  

και η ενεργός ισχύς στο φορτίο παραµένει 972 W. Αν όµως είχε αντισταθµιστεί η j µε 

ελεγχόµενη πηγή ρεύµατος στα άκρα του φορτίου, τότε η παραµόρφωση θα εξουδετερωνό-

ταν και θα ήταν 1296 WP = , 1296 VAS = . Η αντιστάθµιση της συνιστώσας iF εποµένως 

δεν δίνει σε αυτή την περίπτωση το επιθυµητό αποτέλεσµα. 

Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι ο Fryze ονόµασε την QF άεργο ισχύ. Σε περιπτώσεις 

όµως, όπως το παράδειγµα που προηγήθηκε, η ισχύς αυτή δεν µπορεί να είναι άεργος, αφού 

το κύκλωµα δεν περιέχει κανένα στοιχείο που να αποθηκεύει ενέργεια. 

 

1.2.3.3 Μέθοδος  Shepherd /  Zakikhani 

Οι W. Shepherd και P. Zakikhani πρότειναν το 1973 ένα νέο τρόπο ανάλυσης της S σε 

συνιστώσες µε βασικό στόχο τη βελτίωση του συντελεστή ισχύος [32, 33].  

Η φαινοµένη ισχύς προκύπτει από τη σχέση 

 2 2 2 2

1 10 0

1 1( ) ( )
T T n n

nS u t dt i t dt U I
T T

⎛ ⎞⎛
= = ⎜ ⎟⎜

⎝ ⎠⎝
2n
⎞
⎟
⎠

∑ ∑∫ ∫  (1.35) 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο Shepherd/Zakikhani αναλύεται σε συνιστώσες ως εξής: 

 2 2 2
R XS S S= +  (1.36) 

όπου SR είναι η ενεργός φαινοµένη ισχύς και προκύπτει από τη σχέση 

 2 2 2 2

1 1
cos

n n

n nRS U I nϕ=∑ ∑  (1.37) 

Η άεργος φαινοµένη ισχύς ορίζεται ως 

 23



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 2 2 2 2

1 1
sin

n n

n nXS U I nϕ=∑ ∑  (1.38) 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η µέση ισχύς προκύπτει από την εξ.(1.3) και είναι 

 
1

cos
n

n n nP U I ϕ=∑  

Παρατηρούµε ότι .  RS P≠

Οι SR και SX σχετίζονται µε τα υποθετικά ρεύµατα iR και iX που ρέουν στον καθαρά 

ωµικό και στον καθαρά επαγωγικό κλάδο αντίστοιχα ενός κυκλώµατος ισοδυνάµου µε το 

αρχικό, το οποίο αποτελείται µόνο από αυτούς τους δύο κλάδους συνδεδεµένους παράλλη-

λα στην πηγή.  

Έστω ότι συνδέεται παράλληλα στο φορτίο πυκνωτής C. Τότε στους ακροδέκτες της 

πηγής οι συνιστώσες της ισχύος είναι 

  (1.39) 2 2 2 2 2 2

1 1
cos

n n

nR R LnS U I U I ϕ
⎛ ⎞⎛

= = ⎜ ⎟⎜
⎝ ⎠⎝
∑ ∑ Ln

⎞
⎟
⎠

) ⎤
 ( 22 2 2 2

1 1
sin

n n

n n Ln LnX XS U I U U n C Iω ϕ
⎛ ⎞ ⎡

= = −⎜ ⎟ ⎢ ⎥
⎝ ⎠ ⎣
∑ ∑

⎦
 (1.40) 

όπου ILn είναι η ενδεικνυµένη τιµή του ρεύµατος του φορτίου και Lnϕ  είναι η γωνία της 

αρµονικής τάξης n του ρεύµατος του φορτίου ως προς την αντίστοιχη της τάσης. Η ισχύς 

του πυκνωτή είναι 

 ( 22 2

1 1

n n

n nCS U U n Cω
⎛ ⎞ ⎡

= ⎜ ⎟ ) ⎤
⎢ ⎥

⎝ ⎠ ⎣
∑ ∑

⎦
 (1.41) 

Παρατηρούµε ότι η αντιστάθµιση δεν θα µπορούσε να γίνει µε εξίσωση της SX του πυκνωτή 

µε αυτή του φορτίου, δηλαδή η νέα SX δεν είναι το άθροισµα της αρχικής SX και της SC.  

Στη συνέχεια παραγωγίζεται η S ως προς C και εξισώνεται µε το µηδέν ώστε να 

βρεθεί η τιµή του C που την ελαχιστοποιεί. Η συνιστώσα SR είναι ανεξάρτητη της C και 

εποµένως αρκεί να βρεθεί η τιµή της C που ελαχιστοποιεί την SX από την 0XdS dC = . 

Αυτό είναι άλλωστε και το κριτήριο µε βάση το οποίο επιλέχθηκε αυτή η ανάλυση της S. Η 

ζητούµενη χωρητικότητα είναι 

 1

2 2

1

sin
n

n Ln Ln

n

n

U I n
C

U n

ϕ

ω
=

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑

∑
 (1.42) 
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Για την τιµή αυτή η SX δεν γίνεται απαραίτητα µηδέν. Γενικά, αν η τάση είναι µη ηµιτονοει-

δής, η SX δεν µπορεί να αντισταθµιστεί πλήρως µε διατάξεις που αποθηκεύουν ενέργεια. 

Μπορεί µόνο να ελαχιστοποιηθεί. 

 

1.2.3.4 Μέθοδος  Czarnecki 

Ο L.S. Czarnecki [38–46] συµπέρανε ότι η ανάλυση στο πεδίο της συχνότητας είναι 

πιο χρήσιµη, όταν στόχος είναι η βελτίωση του συντελεστή ισχύος, ενώ η ανάλυση στο 

πεδίο του χρόνου είναι πιο χρήσιµη για µετρήσεις. Προσπάθησε λοιπόν να συνδυάσει τους 

δύο τρόπους ανάλυσης. Εφάρµοσε την ανάλυση του ρεύµατος σε ορθογώνιους άξονες στο 

πεδίο της συχνότητας. Ορίζοντας µια νέα συνιστώσα της ισχύος που την ονόµασε ισχύ 

διασποράς, επιχείρησε να εξηγήσει γιατί σε κάποια συστήµατα, όταν εφαρµόζεται 

αντιστάθµιση µε παθητικά στοιχεία, ο συντελεστής ισχύος γίνεται µονάδα ενώ σε άλλα όχι. 

Η προσέγγισή του συνοψίζεται στα παρακάτω.  

Η τάση και το ρεύµα στα άκρα ενός γραµµικού φορτίου µπορούν να γραφούν στη 

µορφή: 

 (0
1

2 Re exp
N

n
u U U jn t )ω

=

= + ∑  (1.43) 

 ( ) (0 0
1

2 Re exp
N

n n n
n

i G U G jB U jn t )ω
=

= + +∑  (1.44) 

όπου njn nU U e α=  και  η σύνθετη αγωγιµότητα του φορτίου για την αρµονική 

n. Το ρεύµα αναλύεται στις ακόλουθες συνιστώσες. Το ενεργό ρεύµα: 

n nY G jB= + n

 (0
1

2 Re exp
N

a E E E n
n

i G u G U G U jn t )ω
=

= = + ∑  (1.45) 

όπου 2EG P U=  είναι η ισοδύναµη αγωγιµότητα του φορτίου. Το ρεύµα διασποράς: 

 ( ) ( ) (0 0
1

2 Re exp
N

s E n E n
n

i G G U G G U jn t )ω
=

= − + −∑  (1.46) 

Το άεργο ρεύµα: 

 (
1

2 Re exp
N

r n n
n

i jB U )jn tω
=

= ∑  (1.47) 

Οι τρεις συνιστώσες του ρεύµατος αποδεικνύεται ότι είναι µεταξύ τους κάθετες και 

εποµένως για τις ενδεικνύµενες τιµές τους ισχύει ότι 

 2 2 2
a s

2
rI I I I= + +  (1.48) 
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όπου a EI G U= , ( )2 2

0

N

s n E n
n

I G G U
=

= −∑ , 
2

2 2
2

1 1

N N
n

r n n
nn n

QI B U
U= =

= =∑ ∑ .  

Η εξίσωση της φαινοµένης ισχύος είναι  

 2 2 2 2s rS P D Q= + +  (1.49) 

όπου , , S UI= aP UI= s sD UI= , r rQ UI= .  

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της ανάλυσης του Czarnecki είναι ότι επιχείρησε να 

διακρίνει τα διαφορετικά φυσικά φαινόµενα που είναι υπεύθυνα για την αύξηση του ρεύµα-

τος της πηγής. Πιο συγκεκριµένα, η ανάλυση του ρεύµατος που επέλεξε ερµηνεύεται ως 

εξής. Το ρεύµα ia είναι το ρεύµα ενός ωµικού φορτίου GE υπό τάση u, που είναι ισοδύναµο 

µε το αρχικό φορτίο ως προς την P. Η συνιστώσα που είναι απαραίτητη για τη µεταφορά 

ενεργού ισχύος  στο φορτίο είναι 2
E nG U 2 Re exp( )an E ni G U jnωt⎡ ⎤= ⎣ ⎦ . Η αντίστοιχη συνι-

στώσα όµως του ρεύµατος για το πραγµατικό φορτίο είναι 2 Re exp( )Rn n ni G U j ωn t⎡ ⎤= ⎣ ⎦  

και µεταφέρει ισχύ . Η διαφορά 2
n nG U sn Rn ai i i n= −  είναι λοιπόν άχρηστο ρεύµα. Το 

άθροισµα τέτοιων συνιστωσών για όλες τις αρµονικές είναι το ρεύµα διασποράς is. Το is 

εµφανίζεται όταν η αγωγιµότητα του φορτίου δεν είναι ίδια σε όλες τις συχνότητες, οπότε 

, και είναι µέτρο της αύξησης του ρεύµατος της πηγής λόγω της διασποράς των 

τιµών των αγωγιµοτήτων G

nG G≠ E

n γύρω από την ισοδύναµη αγωγιµότητα GE. Συνοδεύει το 

ενεργό ρεύµα, όπως το άεργο στην ηµιτονοειδή περίπτωση, και είναι υπεύθυνο για την Ds, 

η οποία συµβάλλει στην αύξηση της φαινοµένης ισχύος.  

Η συνιστώσα 2 Re exp( )rn n ni jB U j ω⎡= ⎣ n t ⎤⎦  επίσης δεν χρησιµεύει στη µεταφορά 

ενεργού ισχύος. Οφείλεται στην ηµιτονοειδή συνιστώσα της . Η διαφορά φάσης τάσης 

και ρεύµατος της αρµονικής n προκαλεί φόρτιση της πηγής µε Q

( )ns t

n. Το άθροισµα των  για 

όλες τις αρµονικές δίνει το συνολικό i

rni

r κατά το οποίο αυξάνεται το ρεύµα της πηγής. Είναι 

 µόνο αν οι άεργες ισχύες σε όλες τις αρµονικές είναι µηδέν. Το i0rI = r είναι υπεύθυνο για 

την Qr, η οποία συµβάλλει στην αύξηση της φαινοµένης ισχύος.  

Σύµφωνα µε τον Czarnecki, οι συνιστώσες στις οποίες αναλύεται το ρεύµα σχετίζο-

νται µε διαφορετικό φαινόµενο που επηρεάζει την ισχύ στο κύκλωµα (µεταφορά ενεργού 

ισχύος, µετατόπιση του ρεύµατος ως προς την τάση, εξάρτηση της αγωγιµότητας του 

φορτίου από τη συχνότητα), δηλαδή η κάθε συνιστώσα εξαρτάται από διαφορετικά φυσικά 

χαρακτηριστικά του φορτίου. Όµως η φύση των Qr, Ds θεωρεί ότι είναι ίδια µε τη φύση της 

S, δηλαδή ότι είναι απλώς µαθηµατικά γινόµενα. Ωστόσο παρατήρησε ότι η Qr αναπαριστά 

εκείνο το τµήµα της S που µπορεί να αντισταθµιστεί πλήρως από ένα παράλληλο παθητικό 

 26



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

κύκλωµα αντιστάθµισης, ενώ η Ds αναπαριστά εκείνο το τµήµα της S που δεν µπορεί να 

αντισταθµιστεί µε αυτό τον τρόπο.  

Αντί για το ρεύµα µπορούµε να επιλέξουµε να αναλύσουµε σε συνιστώσες την τάση. 

Η ισοδύναµη αντίσταση του φορτίου είναι 2ER P I= . Η ενεργός τάση είναι: 

 (0
1

2 Re exp
N

a E E E n
n

u R i R I R I jn t )ω
=

= = + ∑  (1.50) 

Η τάση διασποράς είναι: 

 ( ) ( ) (0 0
1

2 Re exp
N

s E n E n
n

u R R I R R I jn t )ω
=

= − + −∑  (1.51) 

Η άεργος τάση είναι: 

 (
1

2 Re exp
N

r n n
n

u jX I )jn tω
=

= ∑  (1.52) 

όπου n n nZ R jX= +  η σύνθετη αντίσταση του φορτίου για την αρµονική n. Οι συνιστώσες 

της τάσης είναι µεταξύ τους κάθετες και εποµένως 

 2 2 2
a sU U U U 2

r= + +  (1.53) 

όπου , a EU R I= ( )2 2

0

N

s n E n
n

R I
=

= −∑U R , 
2

2 2
2

1 1

N N
n

r n n
nn n

QU X I
I= =

= =∑ ∑ .   

Η εξίσωση της φαινοµένης ισχύος είναι 

 2 2 2 2svS P D Qrv= + +  (1.54) 

όπου , , S UI= aP IU= sv sD IU= , rv rQ IU= . Όµως 2 2
a E EP UI G U R I IUa= = = = , ενώ 

s svD D≠  και . Ωστόσο rQ Q≠ rv 22 2 2 2 2s r svS P D Q D Qrv− = + = + . 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι, όταν το φορτίο είναι µη γραµµικό και/ή χρονικά µεταβαλλό-

µενο, τότε απαιτείται συµπλήρωση των παραπάνω εξισώσεων. Αν η πηγή είναι ιδανική, 

δηλαδή έχει εσωτερική σύνθετη αντίσταση µηδενική, τότε το ρεύµα περιέχει επίσης τη 

συνιστώσα ig λόγω των αρµονικών του ρεύµατος µε συχνότητες που δεν υπάρχουν στην 

τάση της πηγής και οφείλονται στο χαρακτήρα του φορτίου. Το ρεύµα αυτό ονοµάζεται 

παραγόµενο ρεύµα και δεν επηρεάζεται από τη σύνδεση παράλληλου παθητικού αντισταθ-

µιστή στους ακροδέκτες του φορτίου, αφού η τάση της πηγής είναι ανεξάρτητη από το 

ρεύµα.  

Αν το σύστηµα περιλαµβάνει µη γραµµικά και/ή χρονικά µεταβαλλόµενα φορτία και 

επιπλέον µη ιδανική πηγή, τότε η τάση και το ρεύµα στο φορτίο έχουν αρµονικές ίδιας 

τάξης. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει το παραγόµενο ρεύµα. Όµως για το Παράδειγµα 

1.7 η µέθοδος, όπως περιγράφηκε µέχρι εδώ, καταλήγει µόνο στις συνιστώσες  972 WP =
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και . Το αποτέλεσµα ως προς την ενεργό ισχύ δεν διαφέρει από αυτό της 

µεθόδου Fryze, δηλαδή δεν µπορεί να περιγραφεί η ροή ενέργειας από το φορτίο στην 

πηγή. Αυτό σηµαίνει ότι η περίπτωση αυτή χρειάζεται ειδικό χειρισµό, αφού η εφαρµογή 

της µεθόδου χωρίς τροποποίηση οδηγεί σε εσφαλµένα συµπεράσµατα. Γενικά, οι ακροδέ-

κτες στους οποίους µελετάται η ροή ενέργειας µπορούν να θεωρηθούν ως σύνδεση µεταξύ 

δύο άγνωστων υποσυστηµάτων. Η ενεργός ισχύς µπορεί να µεταδίδεται και προς τις δύο 

κατευθύνσεις και η κατεύθυνσή της είναι πιθανό να αλλάζει µε την αρµονική συχνότητα 

[45–47]. Η ενεργός ισχύς P

2160 VAsD =

n υπολογίζεται χωριστά για κάθε αρµονική n. Στη συνέχεια οι Ν 

αρµονικές που υπάρχουν στο κύκλωµα χωρίζονται σε δύο οµάδες, Α και Β, µε βάση το 

πρόσηµο που έχει η ενεργός ισχύς σε κάθε αρµονική, και οι οποίες περιλαµβάνουν NA και 

NB αρµονικές αντίστοιχα. Όταν 0 , η αρµονική n κατατάσσεται στην οµάδα Α, αλλιώς 

κατατάσσεται στην οµάδα Β. Ορίζονται τότε οι εξής συνιστώσες για το ρεύµα, την τάση και 

την ισχύ: 

nP ≥

    , 
A

n A
n N

i i
∈

=∑
A

n A
n N

u u
∈

=∑ , , 
A

n A
n N

P P
∈

=∑
B

n B
n N

i i
∈

=∑ , 
B

n B
n N

u u
∈

= −∑ , 
B

n
n N

P P
∈

= − B∑  (1.55) 

και 

 A Bi i i= + , A Bu u u= − , A BP P P= −  (1.56) 

∆ηλαδή για να αντιµετωπιστεί αυτή η περίπτωση πρέπει να θεωρηθεί ότι το ρεύµα περιέχει 

τη συνιστώσα iA που προέρχεται από το ένα υποκύκλωµα και την iB που προέρχεται από το 

άλλο. Το ίδιο ισχύει για την τάση u και για την ενεργό ισχύ P. Η φαινοµένη ισχύς στους 

ακροδέκτες εκφράζεται ως 

 ( )2 2 2 2 2 2
B BA AS U I I S S= + = +  (1.57) 

όπου 

 ( )2 2 2 2 2 2 2 2
BA A A A oAS U I U U I S S= = + = + BA  (1.58α) 

 ( )2 2 2 2 2 2 2 2
B B B B oBA ABS U I U U I S S= = + = +  (1.58β) 

Οι συνιστώσες SoA, SoB αναλύονται ξεχωριστά ως εξής: 

 2 2 2
oA A sA rAS P D Q2= + +  (1.59α) 

 2 2 2
oB B sB rBS P D Q2= + +  (1.59β) 

Η παρουσία των iA, iB επιβάλλει και πρόσθετη φαινοµένη ισχύ, την 

 2 2 2
F AB BS S S A= +  (1.60) 

που ονοµάζεται επιβαλλόµενη φαινοµένη ισχύς. Τελικά, 

 2 2 2
oB FoAS S S S 2= + +  (1.61) 
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Η διαδικασία που περιγράφηκε είναι απαραίτητο να εφαρµοστεί στην περίπτωση του 

Παραδείγµατος 1.7. Τότε προκύπτουν οι συνιστώσες 1 1296 WAP P= = ,  

, . 

5BP P= − =

324 W− 1956 VAFS =

Από την ανάλυση του ρεύµατος εξάγονται πληροφορίες για τη δυνατότητα µείωσης 

της µη ενεργού ισχύος µε παράλληλο άεργο αντισταθµιστή. Ο αντισταθµιστής αυτός δεν 

επηρεάζει τις Gn και την GE, όπως αυτές φαίνονται από τους ακροδέκτες του, δηλαδή δεν 

επηρεάζει το Is αλλά µόνο το Ir. Μετά τη σύνδεση του αντισταθµιστή παράλληλα στο 

φορτίο το Ir γίνεται: 

 ( )2 2
r n xn

n
nI B B U′ = +∑  (1.62) 

Είναι εποµένως δυνατή η αντιστάθµιση του Ir, αν ο αντισταθµιστής παρουσιάζει xn nB B= −  

για κάθε n. Ένα τέτοιο κύκλωµα µειώνει τη σύνθετη αγωγιµότητα  που φαίνεται από την 

πηγή στην τιµή G

nY

n και µηδενίζει τo Ir. Αν χρησιµοποιηθεί αντισταθµιστής συνδεδεµένος σε 

σειρά, τότε εφαρµόζεται η ανάλυση της τάσης και για να επιτευχθεί αντιστάθµιση πρέπει 

xn nX X= − . Αν η τάση της πηγής έχει περισσότερες αρµονικές, τότε το κύκλωµα αντιστάθ-

µισης γίνεται πιο περίπλοκο. Πλήρης αντιστάθµιση του Ir µπορεί να απαιτεί ένα ιδιαίτερα 

σύνθετο κύκλωµα LC και εποµένως να µην είναι εύκολο να επιτευχθεί. Σε αυτή την 

περίπτωση επιχειρείται µόνο ελαχιστοποίηση του Ir και όχι µηδενισµός. 

Προκύπτει επίσης ότι η 0sD = , όταν οι Rn ή Gn είναι ανεξάρτητες από τη συχνότητα. 

Αρκεί λοιπόν να συνδεθεί στο κύκλωµα κατάλληλο X ή B, ώστε να γίνουν οι Rn ή Gn σταθε-

ρές [41]. Τότε το κύκλωµα έχει µόνο Qr, η οποία όµως µπορεί να αντισταθµιστεί σύµφωνα 

µε τα παραπάνω. Άρα µε επιλογή του κατάλληλου ισοδυνάµου και του αντίστοιχου 

κυκλώµατος αντιστάθµισης µπορεί να γίνει πλήρης αντιστάθµιση της µη ενεργού ισχύος, 

ώστε τελικά να υπάρχει µόνο ενεργός ισχύς στο κύκλωµα. Στην περίπτωση που υπάρχουν 

πολλές αρµονικές, το απαιτούµενο κύκλωµα γίνεται πολύ σύνθετο και δεν µπορεί να 

εφαρµοστεί η λύση αυτή. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι στον παραπάνω συλλογισµό δεν 

έχει ληφθεί υπόψη η σύνθετη αντίσταση της πηγής. 

Παράδειγµα  1.6 (συνέχεια) 

Ας επανέλθουµε στα κυκλώµατα (α) και (β) του Σχ.1.7. Όπως αναφέρθηκε, αν 

εφαρµοστεί στα κυκλώµατα αυτά η µέθοδος Fryze, υπολογίζονται και για τα δύο οι 

συνιστώσες  και 10 kWP = 10 kVAFQ = . Αν όµως εφαρµοστεί η µέθοδος Shepherd, 

προκύπτουν για το κύκλωµα (α) οι συνιστώσες 10 kVARS =  και , ενώ για το 10 kVAXS =
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(β) οι  και . Αν εφαρµοστεί η µέθοδος Czarnecki, τότε 

προκύπτουν για το (α) οι , 

13.609 kVARS = 3.846 kVAXS =

10 kWP = 10 kVArQ =  και 0sD =  και για το (β) οι 

,  και 10 kWP = 3.846 kVArQ = 9.231 kVAsD = . Σε αντίθεση δηλαδή µε τη µέθοδο 

Fryze, οι µέθοδοι αυτές δίνουν τέτοια αποτελέσµατα, ώστε να είναι δυνατή η διάκριση των 

δύο κυκλωµάτων. Ωστόσο, όπως θα γίνει καλύτερα αντιληπτό στο Κεφάλαιο 3, µπορούν να 

βρεθούν δύο διαφορετικά κυκλώµατα για τα οποία και αυτές οι µέθοδοι καταλήγουν σε ίδια 

ακριβώς αποτελέσµατα. 

 

1.2.3.5 Μέθοδος  οµάδας  εργασίας  του  IEEE για  τις  µη  ηµ ιτονοειδείς  

καταστάσεις  

Στις πιο πολλές νεότερες προσεγγίσεις γίνεται προσπάθεια για εύρεση νέων τρόπων 

για την οµαδοποίηση των όρων ισχύος, όµως εκτός από την µαθηµατική ορθότητα οι 

ερευνητές λαµβάνουν συνήθως υπόψη και την αντιστάθµιση κατά τη διαµόρφωση της 

µεθόδου τους. Από την άλλη πλευρά, η οµάδα εργασίας του IEEE για τις µη ηµιτονοειδείς 

καταστάσεις εστίασε το ενδιαφέρον της ειδικά στην διατύπωση µιας ανάλυσης κατάλληλης 

για τη διαµόρφωση δίκαιων τιµολογίων χρέωσης της ηλεκτρικής ενέργειας παρουσία 

αρµονικών [51]. Σε αντίθεση µε προηγούµενες µεθόδους, δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα µε το 

ζήτηµα της αντιστάθµισης. Η γενική φιλοσοφία της προσέγγισής τους στηρίζεται στο 

διαχωρισµό του κυρίου «προϊόντος», δηλαδή των όρων ισχύος στη θεµελιώδη αρµονική, 

από τη «ρύπανση», δηλαδή τους όρους σε άλλες συχνότητες και τους συνδυασµούς τους. 

Ταυτόχρονα ορίζει δείκτες για την αξιολόγηση της ρύπανσης αυτής. Πρέπει να σηµειωθεί 

ότι η ανάλυση αυτή υιοθετεί την άποψη που διατυπώθηκε από τον A. E. Emanuel [52]. 

Έστω ότι η τάση και το ρεύµα έχουν ενδεικνύµενες τιµές 2
0 hhU U∞

≠
= ∑  και 

2
0 hhI I∞

≠
= ∑ . Τότε 

 2 2
1

2
HU U U= +  (1.63) 

 2 2
1

2
HI I I= +  (1.64) 

όπου , 2 2
1H hhU U
≠

=∑ 2
1H hh

2I I
≠

=∑ . Η φαινοµένη ισχύς είναι 

  (1.65) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 22 21 1 1 1 1H H H H NS UI U I U I U I U I S S= = + + + = + 2

1 11 1S U I P Q= = + 1 1 1 1cosP U IH S1 είναι η θεµελιώδης φαινοµένη ισχύς µε  και ( )22 2 2
1 ϕ=

1

, 

1 1 1 sinQ U I ϕ= , όπου 1ϕ  η διαφορά φάσης µεταξύ των θεµελιωδών συνιστωσών της τάσης 
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και του ρεύµατος. Η µη θεµελιώδης φαινοµένη ισχύς είναι ( ) ( )2 22 1 1H HNS U I U I= + +  

. Η συνιστώσα ( 2
H HU I ) 1 HU I  είναι η ισχύς παραµόρφωσης ρεύµατος. Είναι συνήθως η 

µεγαλύτερη από τις τρεις και υπάρχει και στην περίπτωση που η τάση είναι ηµιτονοειδής 

αρκεί να είναι παραµορφωµένο το ρεύµα. Η συνιστώσα  είναι η ισχύς παραµόρφωσης 

τάσης. Η συνιστώσα 

1HU I

H HU I  είναι η αρµονική φαινοµένη ισχύς και αναλύεται ως εξής: 

 ( )22 H H 2 2
H HS U I P N= = + H  (1.66) 

Η συνιστώσα 1 cosH h h hhP U I ϕ
≠

=∑  είναι η ενεργός ισχύς όλων των ανωτέρων αρµονι-

κών, όπου hϕ  η διαφορά φάσης µεταξύ της αρµονικής συνιστώσας τάξης h της τάσης και 

του ρεύµατος. Επίσης NH είναι η ολική µη ενεργός ισχύς των ανωτέρων αρµονικών.  

Στους όρους της SN δεν αποδίδεται καµιά φυσική σηµασία. Αναγνωρίζεται όµως ότι 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως δείκτες της λειτουργίας ενός συστήµατος. Γίνεται διαχω-

ρισµός µεταξύ της µη θεµελιώδους φαινοµένης ισχύος SN και της φαινοµένης ισχύος των 

ανωτέρων αρµονικών SH. Η δεύτερη έχει συνήθως πολύ µικρότερη τιµή από την πρώτη και 

δεν παρέχει αρκετές πληροφορίες για ένα µη γραµµικό φορτίο. Επισηµαίνεται ότι η µέτρη-

ση της PH ή της  δεν είναι αποτελεσµατικός τρόπος εκτίµησης της ροής ισχύος των 

ανωτέρων αρµονικών, αφού σε κάποιες αρµονικές µπορεί να παράγεται, ενώ σε άλλες να 

καταναλώνεται ισχύς στο φορτίο µε αποτέλεσµα κάποιες από τις συνιστώσες της να 

αλληλοαναιρούνται. Οι S

HP dt∫

N και 1NS S  προτείνονται ως καλύτεροι δείκτες του επιπέδου 

αρµονικής ρύπανσης από την PH. 

Εξετάζοντας τις µεθόδους που έχουν προταθεί µέχρι σήµερα και έχουν συνεισφέρει 

στη θεωρία ισχύος για µονοφασικά συστήµατα υπό µη ηµιτονοειδείς συνθήκες, οι κυριότε-

ρες από τις οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω, µπορεί κανείς να καταλήξει σε µερικά γενικά 

συµπεράσµατα. Αν και όλες αυτές οι µέθοδοι έχουν διαφορετική αφετηρία, εντούτοις έχουν 

πολλά κοινά στοιχεία. Τα τελευταία συνήθως αποτελούν και τις αδυναµίες τους. Μερικά 

παραδείγµατα είναι ενδεικτικά. Όλες οι µέθοδοι ασχολούνται µόνο µε την εξίσωση της 

φαινοµένης ισχύος. Όµως η εξίσωση αυτή δεν περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. 

Αυτό σηµαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις µπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκής. Σηµαντικό 

µειονέκτηµα είναι ότι από την ίδια εξίσωση ενδέχεται να µπορούν να περιγραφούν δύο 

διαφορετικά µεταξύ τους κυκλώµατα. Επίσης µία από τις συνιστώσες συνήθως είναι η 

συνολική ενεργός ισχύς και όχι η ωφέλιµη ισχύς. Άλλο κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι οι 

προϋπάρχουσες µέθοδοι αντιµετωπίζουν δυσκολίες, όταν οι πηγές τάσης που τροφοδοτούν 

τα φορτία δεν θεωρούνται ιδανικές. Ακόµη και στην περίπτωση που υπάρχει πρόβλεψη για 
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αυτό το ενδεχόµενο, για την αντιµετώπισή του απαιτείται ειδικός χειρισµός. Επίσης, αν 

εξαιρέσουµε την µέθοδο Czarnecki, δεν παρέχεται φυσική ερµηνεία για τις περισσότερες 

συνιστώσες ισχύος. Μάλιστα, ακόµη και στη µέθοδο Czarnecki, η ερµηνεία που παρέχεται 

αναφέρεται µόνο στις συνιστώσες του ρεύµατος και όχι στις ίδιες τις συνιστώσες της 

ισχύος. 

∆εύτερος στόχος στην παρούσα διδακτορική διατριβή είναι η ανάπτυξη µιας νέας 

ολοκληρωµένης θεωρίας ισχύος για µονοφασικά κυκλώµατα παρουσία αρµονικών η οποία 

πρέπει να παρέχει: (i) πλήρη µαθηµατική περιγραφή, (ii) φυσική ερµηνεία όλων των 

συνιστωσών ισχύος, (iii) το θεωρητικό υπόβαθρο, ώστε να µπορούν να δοθούν απαντήσεις 

σε πρακτικά προβλήµατα (π.χ. αντιστάθµιση µη ενεργού ισχύος και άλλα). 

Η νέα αυτή θεωρία πρέπει να αποφεύγει τα µειονεκτήµατα όλων των µεθόδων που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Τέλος, πρέπει να είναι δυνατή η συστηµατική και ενιαία αντιµε-

τώπιση όλων των περιπτώσεων, είτε πρόκειται για ηµιτονοειδείς είτε για µη ηµιτονοειδείς 

πηγές, πηγές µε µηδενική ή µη µηδενική εσωτερική σύνθετη αντίσταση, για γραµµικά ή µη 

γραµµικά/χρονικά µεταβαλλόµενα φορτία. 

 

1.3 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ 

Υπό ηµιτονοειδείς συνθήκες αντιστάθµιση της αέργου ισχύος µπορεί να επιτευχθεί 

χρησιµοποιώντας απλώς µια συστοιχία παράλληλων πυκνωτών [79, 80] και τουλάχιστον 

θεωρητικά είναι δυνατό να επιτευχθεί ακόµη και µοναδιαίος συντελεστής ισχύος. Υπό µη 

ηµιτονοειδείς συνθήκες η µη ενεργός ισχύς οφείλεται από τη µία πλευρά στη θεµελιώδη 

άεργο συνιστώσα του ρεύµατος. Η αντιστάθµισή της θα βελτιώσει το συντελεστή ισχύος 

στη θεµελιώδη συχνότητα. Οφείλεται επίσης στις αρµονικές των ρευµάτων και των τάσεων, 

οι οποίες δεν αυξάνουν µόνο την φαινοµένη ισχύ αλλά έχουν επιπλέον δυσµενείς επιπτώ-

σεις [81]. Οι περισσότερες από αυτές µπορούν να ενταχθούν σε µία από τις ακόλουθες 

τέσσερις κατηγορίες: (α) πρόσθετες θερµικές απώλειες (κινητήρες, µετασχηµατιστές, 

αγωγοί κλπ), (β) διηλεκτρική καταπόνηση λόγω αρµονικών υπερτάσεων (πυκνωτές), (γ) 

βλάβες σε ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισµό (υπολογιστικά συστήµατα, ψηφιακός εξοπλι-

σµός, συστήµατα µέτρησης, συστήµατα ελέγχου κλπ), (δ) παρεµβολές σε τηλεπικοινωνιακά 

συστήµατα. 

Μέχρι στιγµής δεν προβλέπεται από τις Επιχειρήσεις Ηλεκτρισµού οικονοµική 

επιβάρυνση για τους πελάτες που εισάγουν αρµονικές στα δίκτυα αντίστοιχη εκείνης που 

προβλέπεται (µέσω των τιµολογίων) για τους καταναλωτές µε µικρό συντελεστή ισχύος 
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(µεγάλη άεργο ισχύ) στη θεµελιώδη αρµονική. Ίσως αυτό είναι αναπόφευκτο στο µέλλον. 

Υπάρχουν µόνο µέγιστες επιτρεπόµενες τιµές που προτείνονται από διεθνείς κανονισµούς.  

∆ιάφοροι οργανισµοί εργάζονται για την εκπόνηση και συµπλήρωση των κανονισµών 

που αφορούν στον καθορισµό των επιτρεπόµενων ορίων αρµονικών των συσκευών και τις 

προϋποθέσεις σύνδεσης καταναλωτών και παραγωγών στο δίκτυο. Οι Επιχειρήσεις 

Ηλεκτρισµού πρέπει σε συνεργασία µε τους καταναλωτές και τους κατασκευαστές του 

εξοπλισµού να µεριµνούν για τη µη υπέρβαση των ορίων αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται 

ικανοποιητική ποιότητα ισχύος σε όλους τους καταναλωτές.  

Ένα από τα διεθνή πρότυπα που σχετίζονται µε τις αρµονικές είναι το ΙΕΕΕ 519-1992 

[82], που περιγράφεται συνοπτικά στο Παράρτηµα Α. Τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται 

σε αυτό για την εκτίµηση της αρµονικής παραµόρφωσης είναι δύο. Το πρώτο είναι το όριο 

των αρµονικών του ρεύµατος που ένας καταναλωτής/παραγωγός µπορεί να εισάγει στο 

δίκτυο. Το δεύτερο είναι η ποιότητα της τάσης που η Επιχείρηση Ηλεκτρισµού πρέπει να 

παρέχει σε κάθε καταναλωτή. Οι µέθοδοι που περιγράφει έχουν σκοπό τον περιορισµό των 

αρµονικών των ρευµάτων που προέρχονται από µεµονωµένους καταναλωτές και εξοπλι-

σµό, έτσι ώστε τα επίπεδα των αρµονικών της τάσης στο συνολικό ηλεκτρικό δίκτυο να 

είναι αποδεκτά. Αυτή η προσέγγιση περιλαµβάνει επιµερισµό της ευθύνης µεταξύ του 

καταναλωτή και της Επιχείρησης Ηλεκτρισµού. 

Πέρα όµως από γενικά πρότυπα που αναφέρονται στις αρµονικές, γίνεται προσπάθεια 

διατύπωσης εξειδικευµένων προτύπων για την διευθέτηση των θεµάτων που σχετίζονται µε 

τη διασύνδεση συστηµάτων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε το δίκτυο. Η διάδοση 

τέτοιων συστηµάτων προχωράει µε ταχείς ρυθµούς και απαιτείται όσο το δυνατόν καλύτε-

ρος προσδιορισµός των πλαισίων λειτουργίας τους, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη 

δυνατή εκµετάλλευσή τους από τη µία πλευρά, αλλά και η ποιότητα τροφοδοσίας του 

δικτύου από την άλλη. Από τα βασικά ζητήµατα που καλούνται να ρυθµίσουν είναι τα 

επιτρεπόµενα όρια για τις αρµονικές που εισάγουν τα συστήµατα αυτά στο δίκτυο. Ένα 

τέτοιο πρότυπο είναι το ΙΕΕΕ 1547-2003 [83]. 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι λόγω των αρµονικών µπορεί να προκύψουν 

επιβλαβείς επιπτώσεις όχι µόνο στον εξοπλισµό της Επιχείρησης Ηλεκτρισµού και στους 

πλησιέστερους καταναλωτές, αλλά και στον ευαίσθητο εξοπλισµό του ίδιου του πελάτη που 

διαθέτει συσκευές που παράγουν αρµονικές. Αυτό από µόνο του µπορεί να αποτελέσει 

ικανό κίνητρο για να λάβει µέτρα για τον έλεγχο των αρµονικών, παρά το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει οικονοµική επιβάρυνση από τις Επιχειρήσεις Ηλεκτρισµού για όσους εισάγουν 
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αρµονικές στα δίκτυα. Συµπερασµατικά, είναι απαραίτητη η µείωση της µη ενεργού ισχύος 

υπό µη ηµιτονοειδείς συνθήκες [84]. 

Μια πρώτη προσέγγιση του προβλήµατος είναι η εγκατάσταση ενός παράλληλου 

πυκνωτή [85–88] κατάλληλης τιµής ώστε π.χ. να µεγιστοποιείται ο συντελεστής ισχύος. 

Όµως ο πυκνωτής, ακόµη και µε τη βέλτιστη αυτή τιµή, αυξάνει (αντί να µειώνει) τη 

συνολική αρµονική παραµόρφωση λόγω συντονισµού µε την επαγωγή του δικτύου. Μια 

δεύτερη προσέγγιση για το ίδιο πρόβληµα είναι να εξετάσουµε την περίπτωση ενός LC 

αντισταθµιστή [89–96] ή ακόµη καλύτερα την περίπτωση ενός πιο σύνθετου παράλληλου 

άεργου αντισταθµιστή [97] µε δυνατότητα βελτίωσης του συντελεστή ισχύος σε τιµές που 

πλησιάζουν τη µονάδα. Ωστόσο για υψηλότερα επίπεδα αρµονικής παραµόρφωσης ρευµά-

των και τάσεων η λύση είναι τα παθητικά φίλτρα.  

Τα παθητικά φίλτρα [1, 98–102] συνδεδεµένα παράλληλα µε το φορτίο παρέχουν 

διαδροµή χαµηλής σύνθετης αντίστασης για αρµονικές του ρεύµατος που παράγει το φορτίο 

έτσι ώστε να µην ρέουν προς την πηγή τροφοδοσίας. Χρησιµοποιούνται για µία αρµονική ή 

για ένα ευρύ φάσµα αρµονικών. Είναι µια οικονοµική λύση που υιοθετείται συχνά, καθώς 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε εφαρµογές υψηλής ισχύος και έχουν περιορισµένη ανάγκη 

συντήρησης. Μπορούν ταυτόχρονα να παρέχουν χωρητική άεργο ισχύ για αντιστάθµιση της 

αέργου στη θεµελιώδη αρµονική.  

Ένα παθητικό φίλτρο που αποτελείται από παράλληλους συντονιζόµενους LC 

κλάδους συχνά επαρκεί για τον έλεγχο των αρµονικών. Κάθε κλάδος παρουσιάζει χαµηλή 

αντίσταση σε µια συγκεκριµένη αρµονική ρεύµατος και συνδέεται παράλληλα µε το φορτίο 

εκτρέποντας έτσι την αρµονική αυτή από την κανονική ροή της προς το δίκτυο. Επιπλέον 

όµως δηµιουργεί ένα σηµείο ισχυρού παράλληλου συντονισµού σε µια συχνότητα µικρότε-

ρη αυτής για την οποία σχεδιάστηκε. Το σηµείο αυτό λοιπόν πρέπει να βρίσκεται µακριά 

από σηµαντικές αρµονικές του συστήµατος [103]. Εποµένως οι συχνότητες των εγκατεστη-

µένων κλάδων φίλτρου πρέπει να ξεκινούν από τη χαµηλότερη σηµαντική αρµονική που 

υπάρχει στο σύστηµα και επίσης να µην υπάρχουν σηµαντικά επίπεδα αρµονικών σε 

συχνότητες µεταξύ των συχνοτήτων δύο κλάδων. Η απόδοση του φίλτρου µειώνεται αν η 

τάση τροφοδοσίας είναι παραµορφωµένη [104]. Επίσης µπορεί να προκύψει ενίσχυση της 

αρµονικής παραµόρφωσης λόγω µεταβολών των παραµέτρων του φίλτρου [105]. Η 

λειτουργία του εξαρτάται από την σύνθετη αντίσταση της πηγής τροφοδοσίας, η οποία 

µπορεί να είναι άγνωστη και να µεταβάλλεται µε τις µεταβολές της τοπολογίας του συστή-

µατος. Όσο µεγαλύτερη είναι αυτή η αντίσταση σε κάποια συχνότητα, τόσο πιο αποτελε-

σµατικό είναι ένα φίλτρο για την αντίστοιχη αρµονική. Όµως η αντίσταση της πηγής 
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επιδιώκεται να είναι όσο το δυνατό µικρότερη, ώστε να περιορίζεται η πτώση τάσης. Σε ένα 

κύκλωµα µε πηγή ηµιτονοειδούς τάσης χωρίς καθόλου εσωτερική σύνθετη αντίσταση, τα 

φίλτρα αυτά είναι εντελώς αναποτελεσµατικά, αφού ο κλάδος της πηγής αποτελεί βραχυκύ-

κλωµα για ρεύµατα συχνοτήτων άλλων από αυτή της πηγής. Πρόβληµα µπορεί να προκύψει 

και από την προσθήκη πυκνωτών ή φίλτρων σε γειτονική εγκατάσταση, δηλαδή να 

προκύψει κάποιος απρόβλεπτος συντονισµός.  

Στα µέτρα ελέγχου των αρµονικών ανήκουν και τα ενεργά φίλτρα. Περιλαµβάνουν 

διακοπτικούς αντισταθµιστές που αποτελούνται από γρήγορους διακόπτες και επαγωγό ή 

πυκνωτή για αποθήκευση ενέργειας. Μπορούν να δηµιουργήσουν ένα ρεύµα µε αντίθετο 

πρόσηµο από αυτό κάποιας αρµονικής του ρεύµατος του φορτίου εκµηδενίζοντάς την. 

Παράγεται έτσι ένα αντίγραφο του αρµονικού περιεχοµένου του ρεύµατος φορτίου και 

διοχετεύεται προς το δίκτυο, µε αποτέλεσµα να ρέει από την πηγή µόνο η θεµελιώδης 

αρµονική. Τα ενεργά φίλτρα έχουν το πλεονέκτηµα ότι δεν εµφανίζουν συντονισµό µε το 

σύστηµα. Λειτουργούν ανεξάρτητα από τη σύνθετη αντίσταση του συστήµατος παρέχοντας 

έτσι σταθερή λειτουργία κατά τις µεταβολές της. Επίσης µπορούν να αντιµετωπίσουν 

περισσότερες της µίας αρµονικές. Είναι χρήσιµα όταν υπάρχουν φορτία που εισάγουν 

ρεύµα µε υψηλό αρµονικό περιεχόµενο και τροφοδοτούνται από ασθενή σηµεία του 

δικτύου. Ωστόσο η λειτουργία τους βασίζεται σε ηλεκτρονικά κυκλώµατα ισχύος και το 

κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας τους είναι σχετικά υψηλό. Η ισχύς τους περιορίζεται 

από τις ονοµαστικές τιµές των ηλεκτρονικών στοιχείων που είναι διαθέσιµα. Χρησιµοποι-

ούνται ταυτόχρονα για αντιστάθµιση της αέργου ισχύος θεµελιώδους αρµονικής, αν και 

αυτό σηµαίνει µεγαλύτερο ρεύµα στο µετατροπέα του φίλτρου. Επίσης η ταχεία διακοπτική 

λειτουργία τους συνεπάγεται διακοπτικές απώλειες και επιπλέον δηµιουργεί υψηλής συχνό-

τητας θόρυβο, που µπορεί να είναι πηγή ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών για άλλες 

συσκευές που γειτονεύουν µε τα φίλτρα. Για τους λόγους αυτούς, ενδιαφέρον παρουσιάζει 

και η λύση της υβριδικής αντιστάθµισης, δηλαδή η χρήση παθητικών φίλτρων για τις 

κυρίαρχες αρµονικές του ρεύµατος, ώστε να απαιτείται µικρότερης ονοµαστικής ισχύος 

µετατροπέας για το ενεργό φίλτρο. 

Υπάρχουν λοιπόν εφαρµογές στις οποίες τα παθητικά φίλτρα µπορούν να δώσουν 

ικανοποιητική λύση. Όµως οι ερευνητές τα τελευταία χρόνια έστρεψαν το ενδιαφέρον τους 

κυρίως σε ενεργά φίλτρα χωρίς να εξετάσουν πλήρως τις δυνατότητες των παθητικών και 

χωρίς να εντοπίσουν τα όρια της χρησιµότητάς τους, ενώ η βιοµηχανία εξακολουθεί να 

χρησιµοποιεί και να ζητά τέτοια φίλτρα. Μάλιστα η ελκυστικότητά τους µπορεί να αυξηθεί 

µε βελτίωση του σχεδιασµού τους λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του συστήµατος 
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στο οποίο πρόκειται να συνδεθούν και κάνοντας χρήση κατάλληλων µεθόδων βελτιστο-

ποίησης κατά την επιλογή των παραµέτρων τους [106–118]. Ωστόσο χρειάζεται καλύτερη 

διερεύνηση του θέµατος, ειδικά αν πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασµό του φίλτρου 

προϋπάρχουσα αρµονική παραµόρφωση της τάσης του δικτύου, θέµα που δεν έχει διερευ-

νηθεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Τέτοια φίλτρα δεν αποδίδουν στη µείωση των αρµονικών, 

όταν η παραµόρφωση των κυµατοµορφών ξεπεράσει κάποια επίπεδα. Μπορούν λοιπόν να 

διευκολύνουν πολύ το έργο του µηχανικού οδηγίες που θα τον βοηθήσουν να αναγνωρίσει 

τις συνθήκες υπό τις οποίες υπάρχει πιθανότητα να επιτύχει το αποτέλεσµα που επιθυµεί µε 

χρήση παθητικού φίλτρου. 

Τρίτος στόχος στην παρούσα διδακτορική διατριβή είναι ο υπολογισµός των βέλτι-

στων τιµών των παραµέτρων καθώς και η διερεύνηση των δυνατοτήτων των παθητικών 

φίλτρων µε παράλληλους συντονιζόµενους κλάδους τόσο µε αναλυτική όσο και µε µέθοδο 

βασισµένη σε Γενετικούς Αλγορίθµους. Ας σηµειωθεί ότι λαµβάνονται υπόψη όχι µόνο οι 

πηγές αρµονικών ρευµάτων αλλά και η προϋπάρχουσα αρµονική παραµόρφωση στην τάση 

του δικτύου. 
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟ 
ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ  

Το ενδιαφέρον γύρω από τις τεχνολογίες που αξιοποιούν ανανεώσιµες πηγές ενέργει-

ας αυξήθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, 

µεγάλο µερίδιο του ενδιαφέροντος αυτού διεκδικούν σήµερα τα µικρά, µονοφασικά, συνδε-

δεµένα στο δίκτυο ΦΒ συστήµατα. Ωστόσο τα συστήµατα αυτά εµφανίζουν αρκετά 

προβλήµατα κατά την αλληλεπίδρασή τους µε το δίκτυο, µεταξύ των οποίων είναι και τα 

επίπεδα των αρµονικών που εισάγουν σε αυτό. Η ευρύτερη ενσωµάτωσή τους στα συστή-

µατα ηλεκτρικής ενέργειας καθιστά αναγκαία την όσο το δυνατό καλύτερη κατανόηση της 

συµπεριφοράς τους, ώστε να εντοπιστούν οι αιτίες των προβληµάτων αυτών καθώς και 

µέθοδοι περιορισµού τους. 

Ένας τρόπος για να αποκτηθούν οι απαιτούµενες πληροφορίες είναι η λήψη µετρήσε-

ων στο χώρο ενός ήδη εγκατεστηµένου συστήµατος ή στο εργαστήριο. Μία εναλλακτική 

λύση είναι η διεξαγωγή εκτεταµένων µελετών εξοµοίωσης. Ένα πλεονέκτηµα αυτής της 

προσέγγισης είναι ότι τέτοιες µελέτες µπορούν να υλοποιηθούν πριν από την εγκατάσταση 

του ΦΒ συστήµατος. Επιπλέον επιτρέπουν την πραγµατοποίηση αριθµητικών πειραµάτων 

µε µεταβολές των τιµών των παραµέτρων, κάτι που δεν µπορεί να γίνει µε την ίδια ευκολία 

σε πραγµατικά συστήµατα. Για το σκοπό αυτό µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα υπάρχοντα 

λογισµικά πακέτα εξοµοίωσης, που είναι εργαλεία ευρέως διαθέσιµα και καλά δοκιµασµέ-

να. Όµως τέτοια πακέτα είναι γενικού σκοπού και δεν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για ΦΒ 

συστήµατα. ∆εν µπορεί λοιπόν το κάθε ένα από τα πακέτα αυτά να αντιµετωπίσει 

ταυτοχρόνως και µε τον πιο αποτελεσµατικό υπολογιστικά τρόπο κάθε ιδιαιτερότητα των 

συνδεδεµένων στο δίκτυο ΦΒ συστηµάτων. 

Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται κατάλληλα µοντέλα για την ταχεία και ακριβή 

εξοµοίωση της συµπεριφοράς των συστηµάτων αυτών τόσο στη µεταβατική όσο και στη 

µόνιµη κατάσταση. Βασικός στόχος είναι να αντιµετωπιστούν ταυτόχρονα και αποτελεσµα-

τικά οι ιδιαιτερότητές τους που επηρεάζουν αρνητικά την ταχύτητα εξοµοίωσης. Αυτές 
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οφείλονται στη συµπεριφορά των διακοπτικών στοιχείων, στα µη γραµµικά χαρακτηριστικά 

της ΦΒ γεννήτριας και του µετασχηµατιστή αποµόνωσης, και σε άλλους παράγοντες. Τα 

µοντέλα που αναπτύσσονται αυξάνουν την ταχύτητα εξοµοίωσης αποφεύγοντας κάποιες 

χρονοβόρες διαδικασίες. Αυτό επιτυγχάνεται µε χρήση αυξητικών µοντέλων για τα µη 

γραµµικά στοιχεία και µε εφαρµογή αποτελεσµατικών αλγορίθµων για την αντιµετώπιση 

της µεταβλητής τοπολογίας. Στη συνέχεια, το πρόγραµµα εξοµοίωσης που αναπτύχθηκε µε 

βάση τα µοντέλα αυτά χρησιµοποιείται για να διερευνηθεί η συµπεριφορά του συστήµατος 

από άποψη ποιότητας ισχύος. Εξετάζεται επίσης η επίδραση που έχουν στην ποιότητα αυτή 

µεταβολές στις τιµές διαφόρων παραµέτρων του συστήµατος. 

 

2.2 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Πρέπει να τονιστεί εξαρχής ότι τα µοντέλα που αναπτύσσονται σε αυτό το κεφάλαιο 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για συνδεδεµένα στο δίκτυο ΦΒ συστήµατα οποιασδήποτε 

διάταξης, δηλαδή δεν εξαρτώνται από το κύκλωµα. Εδώ ωστόσο θα εξεταστεί το µονοφασι-

κό, οικιακό σύστηµα του Σχ.2.1, το οποίο είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα που χρησιµο-

ποιείται στην πράξη. Το σύστηµα αυτό συγκεντρώνει τα περισσότερα από τα προβλήµατα 

που µπορεί να εµφανιστούν σε µια ΦΒ διασύνδεση. Τα τµήµατα από τα οποία αποτελείται 

µπορούν να θεωρηθούν τυπικά για κάθε πιθανή διάταξη. Μπορεί έτσι να χρησιµοποιηθεί ως 

βάση για την κατασκευή διαφορετικών διατάξεων µε προσθήκη άλλων επιµέρους µονάδων, 

τα µοντέλα των οποίων µπορούν να κατασκευαστούν εφαρµόζοντας παρόµοιες αναλύσεις.  

Η συγκεκριµένη διάταξη του Σχ.2.1 περιλαµβάνει τις ακόλουθες µονάδες: Τη ΦΒ 

γεννήτρια, δηλαδή µια ΦΒ συστοιχία που αποτελείται από πολλά ηλιακά κύτταρα σε 

παράλληλους και σε σειρά συνδυασµούς, τον πυκνωτή στην dc πλευρά για την ενεργειακή 

απόζευξη µεταξύ της ΦΒ γεννήτριας και του δικτύου, τον dc-ac αντιστροφέα εξαναγκασµέ-

νης σβέσης, το LC φίλτρο για µείωση των αρµονικών λόγω της διακοπτικής λειτουργίας 

του αντιστροφέα, ένα µετασχηµατιστή αποµόνωσης ονοµαστικής συχνότητας δικτύου, ο 

οποίος είναι πιθανόν να επιβάλλεται από τους κανονισµούς για λόγους ασφαλείας, και 

τέλος, ένα τοπικό, γραµµικό φορτίο και το δίκτυο διανοµής. 

Στην ανάλυση που ακολουθεί αποκαλύπτονται οι ενδογενείς δυσκολίες στη µοντελο-

ποίηση των βασικών συνιστωσών µονάδων του συστήµατος, και τελικά αναπτύσσονται 

κατάλληλα µοντέλα για κάθε µία από αυτές. 
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Ως βασικός στόχος κατά την ανάπτυξη των παρακάτω µοντέλων τίθεται ο εξής. Κατά 

τη διάρκεια κάθε χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο δεν υπάρχει αλλαγή στην κατάστα-

ση αγωγής των διακοπτικών στοιχείων, το µη γραµµικό σύστηµα πρέπει να περιγράφεται 

από ένα σύνολο γραµµικών διαφορικών εξισώσεων στη µορφή:  

 = +x Ax Bu  

δηλαδή ένα σύνολο εξισώσεων κατάστασης κανονικής µορφής. Η µαθηµατική περιγραφή 

του συστήµατος πρέπει δηλαδή να διατυπωθεί ως ένα σύνολο n διαφορικών εξισώσεων 

πρώτης τάξης, στις οποίες η παράγωγος κάθε µεταβλητής κατάστασης θα εκφράζεται 

συναρτήσει των µεταβλητών αυτών x(t) και των εισόδων του συστήµατος u(t). Τότε µε 

δεδοµένο ένα σύνολο αρχικών συνθηκών, δηλαδή των τιµών των µεταβλητών κατά την 

αρχική χρονική στιγµή t0, και τις εισόδους για , µπορούν να καθοριστούν άµεσα οι 

παράγωγοι όλων των µεταβλητών κατάστασης. Οι τιµές των µεταβλητών αυτών κάποια 

χρονική στιγµή ∆t αργότερα µπορούν να βρεθούν µε ολοκλήρωση και επιπλέον δίνουν 

επαρκείς πληροφορίες για τον καθορισµό των τιµών όλων των άλλων µεταβλητών του 

συστήµατος την ίδια χρονική στιγµή.  

0t t≥

 

2.2.1 Φωτοβολταϊκή  γεννήτρια  και  dc πυκνωτής  

Θα ξεκινήσουµε την προσπάθεια της µοντελοποίησης του συστήµατος από την 

µοντελοποίηση της ηλεκτρικής συµπεριφοράς της φωτοβολταϊκής γεννήτριας. 

Η µη γραµµική χαρακτηριστική ρεύµατος – τάσης στους ακροδέκτες ενός ηλιακού 

κυττάρου περιγράφεται µαθηµατικά (αν η εσωτερική παράλληλη αντίσταση του κυττάρου 

θεωρηθεί αµελητέα) [6–8, 119–121] από την  

 ( ) 1G G su i RG ph oi I I eΛ += − −⎡ ⎤⎣ ⎦  (2.1) 

η οποία είναι πεπλεγµένη, µη γραµµική σχέση, ή ισοδύναµα από την 

 1 ln 1ph G
G G s

o

I i
u i R

I
−⎛= − + +⎜Λ ⎝ ⎠

⎞
⎟  (2.2) 

η οποία είναι µη πεπλεγµένη, µη γραµµική σχέση και ο µαθηµατικός χειρισµός της είναι πιο 

εύκολος. Στις παραπάνω εξισώσεις είναι 

 ( )ph phr c cr
r

GI I a T T
G

= + −⎡⎣ ⎤⎦  (2.3) 

 
3 1exp

cr c

g gc
o or

cr T T

E ETI I
T K T T

⎡ ⎤⎛ ⎞⎛ ⎞= −⎢ ⎥⎜⎜ ⎟ ⎜⎝ ⎠
⎟⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 (2.4) 
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Επίσης iG, uG είναι το ρεύµα και η τάση εξόδου αντίστοιχα, Rs είναι η εσωτερική αντίσταση 

σειράς των κυττάρων, Iph είναι το φωτόρρευµα, Io είναι το ρεύµα ανάστροφου κορεσµού 

των κυττάρων, ( )cq AKTΛ =  είναι ο συντελεστής του εκθετικού όρου, q είναι το φορτίο 

ενός ηλεκτρονίου, A είναι σταθερά προσαρµογής της καµπύλης, G είναι η προσπίπτουσα 

ηλιακή ακτινοβολία σε W/m2, K είναι η σταθερά του Boltzmann, Tc είναι η απόλυτη θερµο-

κρασία του κυττάρου, Iphr και Ior είναι το φωτόρρευµα και το ρεύµα κορεσµού αντίστοιχα 

σε τυπικές συνθήκες αναφοράς ακτινοβολίας 21000 W/mrG =  και θερµοκρασίας κυττάρου 

, a είναι ο συντελεστής θερµοκρασίας ρεύµατος και E301 KcrT = g είναι το ενεργειακό 

χάσµα για το πυρίτιο. 

Αν ένας αριθµός ίδιων κυττάρων συνδεθούν σε µια συστοιχία, η συστοιχία µπορεί να 

αντιµετωπιστεί µαθηµατικά χρησιµοποιώντας εξισώσεις παρόµοιας µορφής µε αυτές που 

ισχύουν για ένα µόνο κύτταρο. Οι νέες παράµετροι βρίσκονται µε την ενσωµάτωση κατάλ-

ληλων πολλαπλασιαστών στις παραµέτρους των κυττάρων, που αντιστοιχούν στον αριθµό 

των κυττάρων σε σειρά Ns και τον αριθµό των παράλληλων αλυσίδων Np της συστοιχίας. 

Αν χρησιµοποιηθούν τα µαθηµατικά µη γραµµικά µοντέλα (2.1) ή (2.2) για τη 

συστοιχία, δηλαδή για τη ΦΒ γεννήτρια, τότε κατά τη επίλυση των εξισώσεων κατάστασης 

του συστήµατος πρέπει να χρησιµοποιηθεί σε κάθε βήµα ολοκλήρωσης µια επαναληπτική 

διαδικασία, π.χ. ένας αλγόριθµος Newton-Raphson. Κάτι τέτοιο προφανώς αυξάνει τον 

υπολογιστικό χρόνο. Επιπλέον, αν χρησιµοποιηθεί το µαθηµατικό µοντέλο (2.2), που είναι 

µη πεπλεγµένη σχέση, προκύπτει ένα ακόµη πρόβληµα. Η ΦΒ γεννήτρια και ο dc πυκνωτής 

δηµιουργούν ένα βρόχο πυκνωτή – πηγής τάσης που οδηγεί σε εξισώσεις κατάστασης µη 

κανονικής µορφής. Για να αντιµετωπιστεί ένα τέτοιο πρόβληµα από τα γνωστά πακέτα 

εξοµοίωσης, συνήθως εισάγονται µικρές τεχνητές αντιστάσεις. Αυτή η προσέγγιση όµως 

οδηγεί σε δύσκαµπτα (stiff) συστήµατα εξισώσεων, δηλαδή συστήµατα που εµφανίζουν 

σταθερές χρόνου µε µεγάλη διαφορά µεταξύ των τιµών τους. Ορισµένες αριθµητικές 

µέθοδοι αποδεικνύονται αριθµητικά ασταθείς κατά τον χειρισµό τέτοιων εξισώσεων, εκτός 

και αν το βήµα ολοκλήρωσης ληφθεί πολύ µικρό. Έτσι, το µέγιστο επιτρεπτό βήµα καθορί-

ζεται από τη µικρότερη σταθερά χρόνου, ενώ ο αριθµός τέτοιων βηµάτων που χρειάζονται 

µέχρι τη µόνιµη κατάσταση καθορίζεται από τη µεγαλύτερη. Αυτό κάνει την εξοµοίωση 

τέτοιων συστηµάτων ιδιαίτερα χρονοβόρα. Τα συστήµατα αυτά είναι επίσης κακής 

κατάστασης (ill-conditioned), δηλαδή οι λύσεις τους είναι πιο ευαίσθητες σε σφάλµατα 

στρογγυλοποίησης από άλλα. Μια µικρή µεταβολή σε µία από τις τιµές των µητρών των 

συντελεστών τους προκαλεί µεγάλη µεταβολή στο διάνυσµα λύσεων. Τα αποτελέσµατα που 

εξάγονται µέσω προσεγγιστικών µεθόδων δεν είναι εποµένως αξιόπιστα.  
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Για την αποφυγή των προβληµάτων που αναφέρθηκαν, αντί για τα παραδοσιακά 

χρησιµοποιούµενα µοντέλα (2.1) ή (2.2), προτείνεται εδώ ένα αυξητικό µοντέλο. Όπως θα 

αποδειχθεί, το µοντέλο αυτό έχει και άλλα επιπλέον πλεονεκτήµατα. 

Ας θεωρήσουµε ότι τη χρονική στιγµή nt t=  κατά τη διάρκεια της εξοµοίωσης είναι 

γνωστές οι τιµές uGn, iGn της τάσης και του ρεύµατος. Τότε η συνάρτηση uG(iG) στην 

εξ.(2.2) µπορεί να αναπτυχθεί σε σειρά Taylor γύρω από το σηµείο G Gi i n= , ως εξής: 

 (
G Gn

G
G Gn G Gn

G i i

duu u i i
di =

= + − )+ όροι υψηλότερης τάξης 

 που περιλαµβάνουν τα ( ) , 2m
G Gni i m− ≥  

Ορίζουµε ως 
G Gn

dn G G i i
R du di

=
=  την αυξητική αντίσταση της ΦΒ γεννήτριας. Επειδή 

όµως 0G Gdu di < , µπορεί να γραφεί ότι ( )
G Gn

G G i i
du di R

=
= − dn

n

t

. Υποθέτουµε επίσης ότι η 

ποσότητα  είναι µικρή. Τότε µπορεί κανείς να αγνοήσει τους όρους υψηλότερης 

τάξης στην ανάλυση της u

G Gi i−

G. Εποµένως για το διάστηµα n nt t t≤ ≤ + ∆  (όπου  είναι το 

βήµα ολοκλήρωσης), µπορεί να γραφεί η παρακάτω γραµµική σχέση µεταξύ της τάσης u

t∆

G 

και του ρεύµατος iG: 

 G dn dnu E R iG= −  (2.5) 

όπου 

 
( )

1
dn s

ph o Gn
R R

I I i
= +

Λ + −
 (2.6) 

 dn Gn dn GnE u R i= +  (2.7) 

Η εξ.(2.5) µπορεί να γραφεί και στη µορφή 

 G dn Gi G u Jdn= − +  (2.8) 

όπου 

 1
dn

dn
G

R
=  (2.9) 

 dn Gn Gn dnJ i u G= +  (2.10) 

Φυσικά, τα Rdn, Edn ή Gdn, Jdn πρέπει να ανανεώνονται µετά από κάθε βήµα ολοκλήρωσης. 

Οι αρχικές συνθήκες είναι  

 
( )0

1
d s

ph o
R R

I I
= +

Λ +
 

 0
1 ln 1ph

d
o

I
E

I
⎛ ⎞= +⎜ ⎟Λ ⎝ ⎠
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 0
0

1
d

d
G

R
=  

 0 0d d dJ E G 0=  

όπου Ed0 είναι η τάση ανοιχτού κυκλώµατος της ΦΒ γεννήτριας. 

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το γεγονός ότι οι εξ.(2.5) και (2.8) µεταφράζονται άµεσα 

σε ισοδύναµα κυκλωµατικά µοντέλα (Σχ.2.2(α) και 2.2(β) αντίστοιχα), τα οποία ισχύουν για 

το διάστηµα . Με άλλα λόγια, η ΦΒ γεννήτρια ισοδυναµεί µε µια πηγή τάσης 

 σε σειρά µε µια αντίσταση R

n nt t t≤ ≤ + ∆t

t

dnE dn ή αλλιώς µε µια πηγή ρεύµατος Jdn παράλληλα µε µία 

αγωγιµότητα Gdn. Το ισοδύναµο που περιέχει αυτά τα στοιχεία ισχύει για το χρονικό 

διάστηµα , µέσα στο οποίο οι τιµές των στοιχείων θεωρούνται σταθερές. Το 

ίδιο µοντέλο ισχύει προφανώς και για το κάθε επόµενο διάστηµα αρκεί να ενηµερώνονται 

κατάλληλα οι τιµές των στοιχείων και επιπλέον να θεωρηθεί ότι το ρεύµα ή η τάση 

αντίστοιχα στην αρχή του κάθε χρονικού διαστήµατος έχουν γνωστή τιµή και ίση µε την 

αντίστοιχη στο τέλος του προηγούµενου. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το µοντέλο του Σχ.2.2(β) 

µπορεί επίσης να ενσωµατωθεί σε πακέτα λογισµικού που χρησιµοποιούν εξισώσεις 

κόµβων αντί για εξισώσεις κατάστασης.  

n nt t t≤ ≤ + ∆

 

 
 

Σχ.2.2  Ισοδύναµο αυξητικό µοντέλο µιας ΦΒ γεννήτριας (α) ισοδύναµο Thevenin και (β) ισοδύναµο Norton. 
 

Τα παραπάνω µοντέλα εξασφαλίζουν λύση µε πολύ καλή ακρίβεια. Αυτό επιβεβαιώ-

νεται και θεωρητικά. Είναι γνωστό από τη φυσική ότι η τάση του πυκνωτή δεν µπορεί να 

µεταβληθεί ακαριαία από τη µια χρονική στιγµή στην επόµενη. Είναι συνεχής συνάρτηση 

του χρόνου και µια πολύ µικρή µεταβολή στο t (ίση µε ∆t) πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα 

µια πολύ µικρή µεταβολή στην τάση του πυκνωτή. Αφού η τάση της ΦΒ γεννήτριας, όπως 

φαίνεται στο Σχ.2.1, είναι ίση µε την τάση του πυκνωτή, θα ισχύει το ίδιο συµπέρασµα και 

γι’ αυτή. Λόγω της µικρής µεταβολής η λύση που προκύπτει στο τέλος ενός βήµατος µε 

βάση τα παραπάνω µοντέλα πλησιάζει πολύ την πραγµατική iG-uG χαρακτηριστική της ΦΒ 
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γεννήτριας. Επίσης η υπόθεση στην οποία βασίζονται αυτά τα µοντέλα ότι η ποσότητα 

( ) είναι µικρή δεν απέχει από την πραγµατικότητα. Η σταθερά χρόνου G Gi i− n dnR C  για τις 

τυπικές τιµές στοιχείων που συναντά κανείς σε ΦΒ συστήµατα είναι τουλάχιστον της τάξης 

µερικών ms. Όµως το βήµα ολοκλήρωσης που συνήθως χρησιµοποιείται για αυτά τα 

συστήµατα είναι της τάξης των µs, δηλαδή πολύ µικρότερο, εφόσον η διακοπτική συχνότη-

τα του PWM µετατροπέα είναι της τάξης των kHz. Αξίζει να σηµειωθεί ότι προκύπτει έτσι 

και ένα επιπλέον πλεονέκτηµα των προτεινόµενων µοντέλων για το σύστηµα που εξετάζε-

ται. Συγκεκριµένα, δεν είναι απαραίτητο να ανανεώνονται τα Rdn, Edn ή Gdn, Jdn σε κάθε 

βήµα ολοκλήρωσης. Η τιµή τους δεν παρουσιάζει µεγάλη µεταβολή, αν η διαφορά µεταξύ 

 και  είναι µικρή. Μπορούν λοιπόν να χρησιµοποιηθούν οι ίδιες τιµές για πολλά 

συνεχόµενα βήµατα. 

Gi Gni

 

2.2.2 Μετασχηµατιστής  αποµόνωσης  

Στις συνηθισµένες αναλύσεις, ως πρώτη προσέγγιση, χρησιµοποιείται για τον 

µετασχηµατιστή η απλή αναπαράσταση µέσω µίας σύνθετης αντίστασης. Η ανάγκη όµως 

για καλύτερη κατανόηση της επίδρασης του µετασχηµατιστή στα επίπεδα των αρµονικών 

στο σύστηµα επιβάλλει τη χρήση ενός πιο λεπτοµερούς µοντέλου. Για να ληφθεί υπόψη η 

µη γραµµικότητα του υλικού του πυρήνα, πολύ συχνά χρησιµοποιείται ένα ισοδύναµο Τ 

κυκλωµατικό µοντέλο µε µια µη γραµµική επαγωγή στον κατακόρυφο κλάδο. Αυτή η 

επαγωγή παριστάνεται µε τη βοήθεια µιας γραµµικής κατά τµήµατα προσέγγισης της 

χαρακτηριστικής µαγνήτισης που αποτελείται από τρία ή ακόµη και δύο γραµµικά τµήµατα. 

Εδώ θα χρησιµοποιηθεί ένα πιο ακριβές µοντέλο του µετασχηµατιστή και για το σκοπό 

αυτό υιοθετείται η προσέγγιση που παρουσιάστηκε στη δηµοσίευση [122]. Πρόκειται για 

µαθηµατική προσέγγιση που οδηγεί στην απόζευξη του ηλεκτρικού και του µαγνητικού 

κυκλώµατος του µετασχηµατιστή. 

Αν αγνοήσουµε τα φαινόµενα υστέρησης και δινορρευµάτων, οι εξισώσεις του 

ηλεκτρικού κυκλώµατος ενός µετασχηµατιστή τύπου πυρήνα είναι 

 
21 1 1 1 1 21

22 2 2 1 2 2 2

0
0

md md

md md

u R i iL N G N N G d
u R i N N G L N G dt

+ −⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡
= + ⎢⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢− − +⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣⎣ ⎦

1

2i
⎤

⎥ ⎥
⎦

 (2.11) 

όπου u1, u2 είναι οι τάσεις στους ακροδέκτες του µετασχηµατιστή, i1, i2 είναι τα ρεύµατα 

των τυλιγµάτων, L1, L2 είναι οι επαγωγές σκεδάσεως, R1, R2 είναι οι αντιστάσεις των 

τυλιγµάτων και N1, N2 είναι ο αριθµός σπειρών των τυλιγµάτων. Επίσης  

 d c
md

c

AG
l

µ
=  (2.12) 
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όπου Ac είναι η τοµή του µαγνητικού πυρήνα, lc είναι το µέσο µήκος των µαγνητικών 

γραµµών του πυρήνα και 

 d
db
dh

µ =  (2.13) 

είναι η αυξητική διαπερατότητα του µαγνητικού υλικού. Στην εξ.(2.13), b είναι η πυκνότη-

τα µαγνητικής ροής και  

 1 1 2 2

c

N i N ih
l
−

=  (2.14) 

είναι η ένταση του µαγνητικού πεδίου του πυρήνα. Εξισώσεις σαν τις (2.11) είναι το σηµείο 

εκκίνησης για όλες τις προσεγγίσεις που βασίζονται στην απόζευξη του ηλεκτρικού και του 

µαγνητικού κυκλώµατος. Το βασικό πρόβληµα είναι ο υπολογισµός της Gmd στην εξ.(2.12) 

ή ισοδύναµα της µd στην εξ.(2.13) σε κάθε βήµα. Οι υπάρχουσες τεχνικές λύνουν το 

πρόβληµα είτε µε χρήση επαναληπτικών τεχνικών είτε µε άµεση ολοκλήρωση.  

Εδώ προτείνεται µια τεχνική για την αντιµετώπιση της µη γραµµικότητας του µαγνη-

τικού κυκλώµατος που χρησιµοποιεί παρόµοιο σκεπτικό µε την τεχνική που περιγράφηκε 

στην προηγούµενη ενότητα για την ΦΒ γεννήτρια. Πιο συγκεκριµένα, ως χαρακτηριστική 

καµπύλη του υλικού του πυρήνα επιλέγεται η καµπύλη µαγνήτισης που φαίνεται στο 

Σχ.2.3. Για την αναπαράστασή της χρησιµοποιείται µια πολυωνυµική συνάρτηση της 

µορφής 

 mm
m

h a b=∑  (2.15) 

 
 

 
 

Σχ.2.3  Καµπύλη µαγνήτισης. 
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Τότε 

 
1

1md m
m

db ma b
dh

µ
−

−⎛ ⎞
= = ⎜

⎝ ⎠
∑ ⎟

t

 (2.16) 

Υποθέτουµε ότι τη στιγµή  οι τιµές bnt t= n, hn, i1n, i2n είναι γνωστές. Αν αναλύσουµε τη 

συνάρτηση (2.15) σε σειρά Taylor γύρω από το bn και αγνοήσουµε τους όρους ανώτερης 

τάξης, τότε για το διάστηµα  µπορεί να γραφεί η παρακάτω γραµµική σχέση: n nt t t≤ ≤ + ∆

 (
1

n

n

b b

dbh h b b
dh

−

=

⎛ ⎞= + −⎜ ⎟
⎝ ⎠

)n  (2.17) 

Με ανακατάταξη των όρων στην εξ.(2.17) και µε χρήση της εξ.(2.13) µπορεί να γραφεί ότι 

 ( )n dn nb b h hµ= + −  

η οποία λόγω της εξ.(2.14) γίνεται 

 ( ) ( )1 1 2 2 1 1 2 2n n
n dn

c

N i N i N i N i
b b

l
µ

− − −⎡ ⎤
= + ⎢

⎣ ⎦
⎥

t

 (2.18) 

Η εξ.(2.16) χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε την εξ.(2.18) για την ανανέωση της 

τιµής της αυξητικής µαγνητικής διαπερατότητας µd. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι εξ.(2.11) 

και η τεχνική που προτείνεται για την αντιµετώπιση της µη γραµµικότητας του µετασχηµα-

τιστή έχουν παρόµοια πλεονεκτήµατα µε αυτά που περιγράφονται στην προηγούµενη 

ενότητα για τη ΦΒ γεννήτρια. Πιο συγκεκριµένα, οι εξ.(2.11) µπορούν να ερµηνευθούν 

µέσω ενός ισοδυνάµου κυκλώµατος, όπως αυτό που φαίνεται στο Σχ.2.4. Αυτό το κύκλωµα 

βασίζεται στην ιδέα της µαγνητικής σύζευξης και ισχύει για το διάστηµα . n nt t t≤ ≤ + ∆

 

 
 

Σχ.2.4  Ισοδύναµο αυξητικό κυκλωµατικό µοντέλο µετασχηµατιστή. 
 

2.2.3 Αντιστροφέας  

Το βασικό πρόβληµα κατά την µοντελοποίηση των µονάδων µετατροπής ισχύος που 

περιλαµβάνονται στα ΦΒ συστήµατα είναι οι ηµιαγωγικοί διακόπτες ισχύος (IGBT, GTO, 
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δίοδοι κλπ.). Για την αναπαράσταση των διακοπτών σε κάποια πακέτα εξοµοίωσης χρησι-

µοποιούνται τα φυσικά µοντέλα της αντίστοιχης τεχνολογίας ηµιαγωγών. Αυτά τα µοντέλα 

βασίζονται σε εξισώσεις που προκύπτουν από τη φυσική των ηµιαγωγών και το επίπεδο 

λεπτοµέρειας που επιτυγχάνουν µπορεί να γίνει πολύ υψηλό. Χρησιµοποιούνται κυρίως στο 

SPICE και συνήθως είναι διαθέσιµα µέσα από βιβλιοθήκες στοιχείων που παρέχονται από 

τους κατασκευαστές. Τέτοια µοντέλα είναι κατάλληλα για το σχεδιασµό των ίδιων των 

µετατροπέων (π.χ. για τη σωστή διαστασιολόγηση των στοιχείων τους) και µπορούν να 

δώσουν πολύ χρήσιµα αποτελέσµατα. Ωστόσο σε επίπεδο ανάλυσης του συστήµατος ισχύος 

τέτοιου είδους λεπτοµερής µοντελοποίηση δεν είναι απαραίτητη, αφού δεν έχει σηµαντική 

επίδραση στη συµπεριφορά του συστήµατος. Ταυτόχρονα δεν είναι και πρακτική, καθώς 

αυξάνει υπερβολικά το υπολογιστικό κόστος.  

Μια άλλη προσέγγιση που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µοντελοποίηση 

µετατροπέων ισχύος είναι η αναπαράσταση του διακόπτη µε µία χαµηλή τιµή αντίστασης, 

όταν άγει, και µε µία υψηλή τιµή αντίστασης, όταν δεν άγει. Η τοπολογία του κυκλώµατος 

µπορεί µε αυτό τον τρόπο να διατηρείται σταθερή. Όµως αυτή η µοντελοποίηση των 

διακοπτικών στοιχείων µέσω αντιστάτη διπλής τιµής έχει ως αποτέλεσµα τη µεταβολή των 

σταθερών χρόνου σε ένα µεγάλο εύρος και εποµένως τη δηµιουργία δύσκαµπτων συστηµά-

των εξισώσεων. Λόγω των ακραίων αυτών τιµών, µπορεί να προκύψουν προβλήµατα κακής 

κατάστασης των συστηµάτων και ο υπολογιστικός φόρτος είναι αυξηµένος.  

Εκτός από τις µεθόδους που θεωρούν σταθερή την τοπολογία του κυκλώµατος και 

χρησιµοποιούν κατάλληλες ισοδύναµες αναπαραστάσεις για τους διακόπτες, περισσότερο ή 

λιγότερο λεπτοµερείς, υπάρχουν και αυτές που θεωρούν ότι η τοπολογία του κυκλώµατος 

µεταβάλλεται µε το χρόνο. Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, όλοι οι διακόπτες 

στερεής κατάστασης παριστάνονται µε το µοντέλο του ιδανικού διακόπτη, δηλαδή ως 

µηδενική αντίσταση (βραχυκύκλωµα), όταν είναι κλειστοί, και ως άπειρη αντίσταση 

(ανοιχτοκύκλωµα), όταν είναι ανοιχτοί. 

Η χρήση ιδανικών διακοπτών έχει αρκετά πλεονεκτήµατα, καθώς αποφεύγονται τα 

προβλήµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω, χωρίς να απαιτούνται αριθµητικά snubbers, η 

εισαγωγή των οποίων έτσι και αλλιώς δεν είναι παρά µία υπολογιστική τεχνική και δεν 

αντανακλά απαραίτητα τα πραγµατικά φυσικά φαινόµενα που συµβαίνουν στο κύκλωµα. 

Επίσης το βασικό χαρακτηριστικό της µεθόδου αυτής είναι ότι µε αυτό τον τρόπο ελαχιστο-

ποιείται ο αριθµός των εξισώσεων του συστήµατος σε κάθε κατάσταση αγωγής και 

εποµένως οι απαιτούµενοι υπολογισµοί. Από την άλλη πλευρά βέβαια, η τοπολογία των 

συστηµάτων που περιλαµβάνουν ιδανικούς διακόπτες µεταβάλλεται ταυτόχρονα µε τις 
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µεταβολές στην κατάσταση αγωγής των διακοπτών και το ίδιο συµβαίνει µε τις αντίστοιχες 

εξισώσεις του κυκλώµατος. Ένας τρόπος για την εύρεση του κατάλληλου συνόλου εξισώ-

σεων θα µπορούσε να είναι η επιλογή του κάθε φορά µέσα από προκαθορισµένα σύνολα 

ανάλογα µε την κατάσταση αγωγής των διακοπτών, όµως αυτή η µέθοδος είναι δύσκολο να 

εφαρµοστεί όσο αυξάνονται οι διαστάσεις τους συστήµατος.   

Έχουν αναπτυχθεί διάφορες µέθοδοι για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση κυκλωµά-

των µεταβλητής τοπολογίας [123–126]. Το κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι σε κάθε 

κατάσταση αγωγής συνθέτουν αυτόµατα το κατάλληλο σύνολο εξισώσεων και δεν τις 

κατασκευάζουν από την αρχή. Αυτό επιτυγχάνεται µε κατάλληλη τροποποίηση των εξισώ-

σεων της προηγούµενης κατάστασης αγωγής µέσω µιας µήτρας µετασχηµατισµού. Η 

προσπάθεια κάθε µεθόδου επικεντρώνεται στην κατασκευή της µήτρας µε συστηµατικό και 

αποτελεσµατικό τρόπο. Εντούτοις δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον υπολογιστικό 

φόρτο που προκύπτει κατά τη σύνθεση του νέου συνόλου εξισώσεων µέσω της µήτρας 

αυτής. Αυτός είναι ο βασικός σκοπός της ενότητας αυτής. Η προσέγγιση που ακολουθείται 

βασίζεται στη συστηµατική µέθοδο που προτείνεται στη δηµοσίευση [125]. Η µέθοδος αυτή 

είναι γενική, ώστε να µπορεί να αντιµετωπίσει µετατροπείς ισχύος οποιασδήποτε πολυπλο-

κότητας, για όλους τους συνδυασµούς της κατάστασης αγωγής των στοιχείων τους, τόσο σε 

κανονικές συνθήκες λειτουργίας όσο και περιπτώσεις σφαλµάτων.  

Ας θεωρήσουµε ότι το ισοδύναµο κύκλωµα ενός µετατροπέα ισχύος αποτελείται από 

γραµµικά στοιχεία και ιδανικούς διακόπτες. Τότε οι κλάδοι του κυκλώµατος µπορεί να 

είναι κλάδοι ιδανικών διακοπτών (s), σύνθετοι e-R-L κλάδοι (r) ή κλάδοι χωρητικότητας 

(C). Όλοι οι διακόπτες θεωρούνται αρχικά κλειστοί (πλήρες κύκλωµα). Από το γράφο του 

επιλέγεται ένα δέντρο, τέτοιο ώστε όσο το δυνατό πιο πολλοί κλάδοι διακοπτών να είναι 

δεσµοί, ενώ όσο το δυνατό πιο πολλοί e-R-L κλάδοι και όλοι οι πυκνωτές να είναι κλάδοι 

δέντρου. Ο καθορισµός ενός δέντρου καθορίζει και τις µεταβλητές συναρτήσει των οποίων 

εκφράζονται οι εξισώσεις ενός κυκλώµατος. 

Αρχικά κατασκευάζεται η µήτρα πρόσπτωσης θεµελιωδών βρόχων B του πλήρους 

κυκλώµατος µε βάση το δέντρο που ορίσαµε αρχικά. Τα στοιχεία της µπορούν να οµαδο-

ποιηθούν σε υποµήτρες έτσι ώστε η B να µπορεί να γραφεί στη γενική µορφή 

 ss ss sr

rr rs rr rC

s r s r C
s
r

′ ′

′ ′

sC

′ ′

⎡
⎢ ⎥
⎣ ⎦

B 0 B B B
B =

0 B B B B
⎤  (2.19) 

όπου οι τονισµένοι και οι µη τονισµένοι δείκτες συµβολίζουν κλάδους δέντρου και δεσµούς 

αντίστοιχα. Είναι προφανές ότι ss =B I  και rr =B I . Επίσης rs′ =B 0  λόγω του τρόπου 
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επιλογής του δέντρου, που ορίζει ότι όσο το δυνατό λιγότεροι διακόπτες θα είναι κλάδοι 

δέντρου. Αυτό σηµαίνει ότι σε ένα διατµητικό σύνολο που ορίζεται από διακόπτη κλάδο 

δέντρου µπορεί να περιλαµβάνονται δεσµοί µόνο διακόπτες. Αν υπήρχε έστω και ένας e-R-

L κλάδος, θα είχε προτιµηθεί ως κλάδος δέντρου αντί του διακόπτη. 

Οι εξισώσεις κατάστασης µπορούν να γραφούν στη γενική µορφή  

 l l e C Cp + + + =L i Ri B e B u 0  (2.20α) 

 T
b C Cp l=C u B i  (2.20β) 

όπου dp
dt

≡ , µε T συµβολίζεται ο ανάστροφος πίνακας, il είναι τα ρεύµατα δεσµών, e είναι 

οι πηγές τάσης και uC είναι οι τάσεις των πυκνωτών. R, L είναι οι µήτρες αντίστασης και 

επαγωγής βρόχων και Cb είναι η διαγώνια αρχέγονη µήτρα χωρητικοτήτων. Ειδικότερα, 

 ,  , ,  ,  ,  s r ss sr ss sr sr
l e C

r r rs rr rs rr rr rr rC

′

′ ′

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= = = = = =⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

i e R R L L 0 B B
i e R L B B

i e R R L L B B B
sC   

  (2.21) 

Αν ,  είναι οι αρχέγονες µήτρες αντιστάσεων, τότε brR br′R

 T
ss sr br sr′ ′ ′=R B R B , T

sr sr br rr′ ′ ′=R B R B , T
rs sr=R R , T

rr br rr br rr′ ′ ′=R R + B R B  

Παρόµοιες σχέσεις µπορούν να γραφούν για τις επαγωγές. 

Για µια συγκεκριµένη κατάσταση αγωγής οι εξισώσεις του κυκλώµατος που άγει 

µπορούν να βρεθούν εύκολα επιλέγοντας απλώς τις κατάλληλες γραµµές και στήλες από τις 

εξισώσεις του πλήρους κυκλώµατος (2.20), δηλαδή αυτές που αντιστοιχούν σε δεσµούς που 

άγουν. Ωστόσο αυτό είναι δυνατό µόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι εξ.(2.20) συνδέονται µε 

ένα δέντρο του γράφου του πλήρους κυκλώµατος τέτοιο ώστε να µην αντιστοιχούν 

καθόλου ανοιχτοί διακόπτες σε κλάδους δέντρου και να παραµένει συνεκτικό κάθε χρονική 

στιγµή. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αν δηλαδή κάποιος διακόπτης είναι κλάδος δέντρου και 

πριν ήταν κλειστός, ενώ στη νέα κατάσταση πρόκειται να ανοίξει, τότε πρέπει πρώτα το 

δέντρο να τροποποιηθεί κατάλληλα, ώστε να πάψει αυτός ο διακόπτης να ανήκει σε αυτό 

και να παραµείνει το δέντρο συνεκτικό. Πιο συγκεκριµένα, ο διακόπτης-κλάδος δέντρου 

που πρόκειται να ανοίξει χρειάζεται να γίνει δεσµός και εποµένως κάποιος δεσµός να γίνει 

κλάδος δέντρου. Παράλληλα θα γίνει τροποποίηση των εξισώσεων του πλήρους κυκλώµα-

τος σε ένα νέο σύνολο εξισώσεων που σχετίζονται µε το νέο δέντρο. Αυτή η τροποποίηση 

αποτυπώνεται µαθηµατικά µέσω µιας τετραγωνικής µήτρας µετασχηµατισµού C, µε 

διαστάσεις ίσες µε τον αριθµό των δεσµών του κυκλώµατος. Ο τρόπος σχηµατισµού της 

περιγράφεται στο Παράρτηµα Β.  
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Το µεταβλητής τοπολογίας τµήµα του συστήµατος του Σχ.2.1 αποτελείται από τον 

πυκνωτή Cd, τους οκτώ ιδανικούς διακόπτες του αντιστροφέα , την επαγωγή L1 2 8, ,...,s s s f 

και τον πυκνωτή Cf. Ο γράφος του πλήρους κυκλώµατος φαίνεται στο Σχ.2.5. Από το γράφο 

του πλήρους κυκλώµατος, επτά διακόπτες (ο µέγιστος δυνατός αριθµός) επιλέγονται ως 

δεσµοί. Άλλα στοιχεία δεσµοί δεν υπάρχουν.  
 

 
 

Σχ.2.5  Ο προσανατολισµένος γράφος του τµήµατος µεταβλητής τοπολογίας του Σχ.2.1 και ένα αρχικά 
επιλεγµένο κανονικό δέντρο (συνεχείς γραµµές). 

 

Αρχικά κατασκευάζεται η µήτρα πρόσπτωσης θεµελιωδών βρόχων B του πλήρους 

κυκλώµατος στη µορφή (2.19) µε βάση το δέντρο που ορίσαµε αρχικά. Με βάση τις 

εξ.(2.20) και (2.21) οι εξισώσεις πλήρους κυκλώµατος µπορούν εποµένως αρχικά να 

γραφούν ως εξής: 

 ss s ss s sC Cp + =L i + R i B u 0  (2.22) 

όπου τα ρεύµατα δεσµών είναι απλώς l s=i i  και επίσης, 

  T , , ,d f d fC C C sC sC sC ssu u= =⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦u B B B =R 0

 

0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0
0 0 0

f f f f

f f f

ss

f

f f f f

f f f

L L L L
L L L L

L L L L
L L L L

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢= ⎢
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

L

f

⎥
⎥  (2.23) 
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Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, σε µια συγκεκριµένη κατάσταση αγωγής 

οι εξισώσεις του κυκλώµατος που άγει µπορούν να γραφούν µε επιλογή κατάλληλων 

σειρών και στηλών από τις εξισώσεις του πλήρους κυκλώµατος (2.22). Αν όµως ο διακό-

πτης είναι κλάδος δέντρου και πριν ήταν κλειστός, ενώ στη νέα κατάσταση πρόκειται να 

ανοίξει, τότε πρέπει πρώτα απ’ όλα το δέντρο να τροποποιηθεί, ώστε να πάψει αυτός ο 

διακόπτης να ανήκει σε αυτό. Η αντίστοιχη τροποποίηση των εξισώσεων του πλήρους 

κυκλώµατος αποτυπώνεται µαθηµατικά µέσω της τετραγωνικής µήτρας µετασχηµατισµού 

C. Τα χρονοβόρα στάδια σε αυτή τη διαδικασία είναι η απευθείας ανανέωση της B και η 

έρευνα µέσα στις στήλες της για τον εντοπισµό του k διακόπτη-δεσµού, η απευθείας 

κατασκευή του Cs και οι πολλαπλασιασµοί µητρών που επιβάλλεται να γίνουν για τις 

τροποποιήσεις των µητρών του κυκλώµατος, όπως φαίνεται από τις εξ.(Β.6) του Παραρτή-

µατος Β. 

Στο γράφο του υπό εξέταση κυκλώµατος, αρχικά, ο όγδοος διακόπτης είναι κλάδος 

δέντρου και όλοι οι διακόπτες δεσµοί ανήκουν στο διατµητικό σύνολο που ορίζεται από 

αυτό το διακόπτη-κλάδο δέντρου. Εποµένως, όταν ανοίξει, µπορεί να εναλλαχθεί µε 

οποιονδήποτε από τους κλειστούς διακόπτες δεσµούς. ∆εν είναι απαραίτητη η έρευνα 

µεταξύ των στοιχείων της B. Μόνο ένα διάνυσµα κατάστασης S διαστάσεων 8 , το οποίο 

δείχνει κάθε στιγµή την κατάσταση αγωγής (0 ή 1) των διακοπτών, είναι αρκετό. Αυτό 

εξακολουθεί να ισχύει και κατά τις όποιες µετατροπές ακολουθήσουν.  

1×

Σηµαντικό ρόλο µπορεί να παίξει επίσης η κατάλληλη επιλογή του γράφου. Αν 

επιλεγεί όπως φαίνεται στο Σχ.2.5, τότε η κατεύθυνση όλων των κλάδων που σχετίζονται µε 

διακόπτες συµφωνεί µε την κατεύθυνση του προσανατολισµένου διατµητικού συνόλου (της 

οριογραµµής που τέµνει όλους τους διακόπτες) [127]. Με αυτό τον τρόπο όλα τα στοιχεία 

της m στήλης του B είναι πάντοτε –1. Εποµένως από την (Β.2) προκύπτει ότι 

 ( , ) ( , ) 1s k k k m= = −C B  (2.24α) 

   (2.24β) ( , ) ( , ) ( , ) ( 1)( 1) 1s i k k m i m i= − = − − − = − ∀C B B

και η Cs δεν είναι απαραίτητο να κατασκευαστεί απευθείας, αφού είναι απλώς µια 

µοναδιαία µήτρα της οποίας η k στήλη έχει αντικατασταθεί από –1 σε όλα τα στοιχεία της.  

Επιπλέον οι πολλαπλασιασµοί µητρών που περιλαµβάνονται στις εξ.(Β.6), µε βάση 

τις οποίες γίνεται η µετατροπή των µητρών του κυκλώµατος, ώστε να γραφούν οι νέες 

εξισώσεις, τελικά µπορούν να αποφευχθούν. Αν χρησιµοποιήσουµε το γενικό σύµβολο F 

στη θέση οποιασδήποτε από τις µήτρες (Β.6) που πρέπει να τροποποιηθούν, τότε φαίνεται 

ότι δύο είδη γινοµένων είναι απαραίτητα, τα ˆ s′ =F C F  και ˆ T
s s′′ =F C FC . Αν λάβουµε 
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υπόψη την ιδιαίτερη µορφή που έχει η Cs σε αυτή την περίπτωση, αυτές οι τροποποιήσεις 

µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε τη βοήθεια τον ακόλουθων απλοποιηµένων αλγορίθµων. 

(α) Αλγόριθµος για τη µετατροπή ˆ s′ =F C F  

  (2.25α) ˆ ( , ) ( , )k j k j′ = −F F

 ˆ ( , ) ( , ) ( , )i j i j k j i k′ = − ∀F F F ≠  (2.25β) 

(β) Αλγόριθµος για τη µετατροπή ˆ T
s s′′ =F C FC  

  (2.26α) ˆ ( , ) ( , )k k k k′′ =F F

 ˆ ( , ) ( , ) ( , )k j k k k j j k′′ = − ∀F F F ≠  (2.26β) 

 ˆ ( , ) ( , ) ( , )i k k k i k i k′′ = − ∀F F F ≠

≠

2 S−

 (2.26γ) 

  (2.26δ) ˆ ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ,i j i j k k i k k j i k j k′′ = + − − ∀ ≠F F F F F

Είναι προφανές ότι τελικά δεν απαιτούνται καθόλου πολλαπλασιασµοί, παρά µόνο προσθέ-

σεις και αφαιρέσεις. Εποµένως το υπολογιστικό κόστος για τη σύνθεση του νέου συνόλου 

εξισώσεων σε κάθε κατάσταση αγωγής µειώνεται δραστικά. 

 

2.2.4 ∆ίκτυο  διανοµής  και  τοπικό  φορτίο  

Το δίκτυο διανοµής παριστάνεται µέσω µιας ισοδύναµης ηµιτονοειδούς πηγής τάσης 

eS σε σειρά µε µια αντίσταση RS και µια επαγωγή LS, όπου RS και LS είναι η κάθε µία το 

σύνολο των αντίστοιχων τιµών για το µετασχηµατιστή διανοµής και τη γραµµή. Στο δίκτυο 

µπορεί να συνδέεται ένα τοπικό γραµµικό φορτίο, το οποίο µπορεί να αναπαρασταθεί από 

ένα ισοδύναµο RL-LL κύκλωµα σειράς. Το ισοδύναµο επιλέγεται έτσι ώστε να αντιστοιχεί 

στην ενεργό και την άεργο ισχύ του φορτίου στη θεµελιώδη συχνότητα. Επίσης το φορτίο 

διατηρείται σταθερό έτσι ώστε να αποµονώνονται τα αποτελέσµατα της µεταβολής της 

ακτινοβολίας από τη µεταβολή του φορτίου. 

Οι εξισώσεις για το κύκλωµα µέχρι το µετασχηµατιστή αποµόνωσης είναι 

  (2.27) 2 2S S S S

S S L L S S L L S

L L i R R i u e
p

L L L i R R R i e
− −⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤

+ =⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥− + − +⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

2.3 ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΙΠΤΟΥΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

Για την προσπίπτουσα ακτινοβολία κατά τη διάρκεια µιας ηµέρας µε καθαρό ουρανό 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα ηµιτονοειδές µοντέλο. Το µοντέλο αυτό φαίνεται στο Σχ.2.6 

και δίνεται από την 
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 ( )1000sin 15 90G τ= −  

όπου τ είναι ο ηλιακός χρόνος σε h. Ωστόσο, λόγω της συµµετρίας γύρω από το ηλιακό 

µεσηµέρι, τα αποτελέσµατα για την µισή ηµέρα µπορούν να εκφράσουν επαρκώς τα χρονι-

κά µεταβαλλόµενα και τα εξαρτώµενα από την ακτινοβολία χαρακτηριστικά. Επιπλέον η 

συνεχής χρονική συνάρτηση της ακτινοβολίας έχει προσεγγιστεί µε βηµατικές µεταβολές 

µε την υπόθεση ότι οι ωριαίες τιµές της ακτινοβολίας είναι σταθερές. Η θερµοκρασία των 

κυττάρων θεωρείται σταθερή, ίση µε τη θερµοκρασία αναφοράς τους. 
 

 
Σχ.2.6  Ένα ηµερήσιο προφίλ ακτινοβολίας. 

 

2.4 ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ Ο∆ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

Τα επιµέρους µοντέλα που αναπτύχθηκαν παραπάνω χρησιµοποιήθηκαν αρχικά για 

τη µοντελοποίηση ενός απλούστερου ΦΒ συστήµατος, το οποίο χρησιµοποιεί µονοφασικό 

αντιστροφέα µε διακόπτες ελεγχόµενους από το δίκτυο (θυρίστορ) αντί για PWM αντιστρο-

φέα. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται σαφώς πιο απλό σύστηµα ελέγχου των διακοπτών. 

Η διάταξη αυτή χρησιµοποιήθηκε στο πρόσφατο παρελθόν για τη σύνδεση ΦΒ συστοιχιών 

στο δίκτυο, όµως το υψηλό αρµονικό περιεχόµενο των κυµατοµορφών δεν επέτρεψε την 

καθιέρωσή της σε εφαρµογές χαµηλής ισχύος.  

Οι βασικές µονάδες του ΦΒ συστήµατος φαίνονται στο ισοδύναµο κύκλωµα του 

Σχ.2.7. Η διάταξη περιλαµβάνει τη ΦΒ γεννήτρια, έναν µονοφασικό αντιστροφέα γέφυρας 

dc/ac οδηγούµενο από το δίκτυο, ένα µετασχηµατιστή αποµόνωσης, ένα τοπικό φορτίο και 

το δίκτυο διανοµής. Υπάρχει επίσης ένα dc φίλτρο για τη διασύνδεση της ΦΒ γεννήτριας µε 

τον αντιστροφέα, που αποτελείται από µια επαγωγή Ld και µια χωρητικότητα Cd. 
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Σχ.2.7  Ισοδύναµο κύκλω
µα Φ

Β
 συστήµατος µε αντιστροφέα οδηγούµενο από το δίκτυο. 
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2.4.1 Αποτελέσµατα  εξοµοίωσης  

Στη συνέχεια, µε βάση τη µοντελοποίηση που παρουσιάστηκε, αναπτύχθηκε 

πρόγραµµα για την εξοµοίωση ΦΒ συστηµάτων συνδεδεµένων στο δίκτυο διανοµής. Με τη 

βοήθεια του προγράµµατος αυτού πραγµατοποιήθηκε η εξοµοίωση της λειτουργίας ενός 

προτύπου ΦΒ συστήµατος που εγκαταστάθηκε στο Phoenix της Arizona των Η.Π.Α. και 

είναι γνωστό ως ΦΒ σύστηµα John F. Long [20]. Στον Πίνακα 2.1 φαίνονται αποτελέσµατα 

για την αρµονική παραµόρφωση του ρεύµατος που εισάγει το σύστηµα αυτό στο δίκτυο για 

µια δεδοµένη τιµή της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Τα αποτελέσµατα προσεγγίζουν µε 

µεγάλη ακρίβεια τις πραγµατικές µετρήσεις που παρουσιάζονται στο [20]. Επιβεβαιώνεται 

έτσι η ακρίβεια της µοντελοποίησης και του προγράµµατος που χρησιµοποιήθηκε. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 

ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΕΙ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΟ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ JOHN F. LONG (% ΤΗΣ 
ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΟΥΣ) 

 550 W/m2

Τάξη 
αρµονικής 

Μετρηθείσες 
τιµές 

Αποτελέσµατα 
εξοµοίωσης 

3 11.7 12.5 

5 5.0 5.4 

7 2.8 2.4 

9 2.0 1.5 

11 1.4 1.4 

13 1.2 1.0 

ITHD 13.3 14.0 

 

Πραγµατοποιήθηκαν στη συνέχεια εξοµοιώσεις ενός νέου συστήµατος µε τη διάταξη 

του Σχ.2.7 και παρόµοιες διαστάσεις µε το σύστηµα John F. Long. Στο σύστηµα αυτό µία 

ΦΒ γεννήτρια µε ονοµαστική ισχύ εξόδου 6.5 kWp συνδέεται µέσω µονοφασικού αντιστρο-

φέα ελεγχόµενου από το δίκτυο και ενός µετασχηµατιστή αποµόνωσης στο άκρο µιας 

γραµµής διανοµής χαµηλής τάσης 35 mm2 που τροφοδοτείται από έναν τριφασικό 

µετασχηµατιστή διανοµής 15/0.4 kV, 50 kVA. Λεπτοµερείς τιµές των παραµέτρων του 

δικτύου, του µετασχηµατιστή αποµόνωσης και ενός κυττάρου της ΦΒ συστοιχίας δίνονται 

στο Παράρτηµα Γ. Επιπλέον, το σύστηµα αυτό περιλαµβάνει τοπικό φορτίο 6.5 kVA, 
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cos 0.93ϕ =  και dc φίλτρο µε επαγωγή 20 mHdL =  και χωρητικότητα 3 . Το 

σύστηµα ελέγχου που καθορίζει τις γωνίες έναυσης των διακοπτών του αντιστροφέα είναι 

προγραµµατισµένο έτσι ώστε να εξασφαλίζει µέγιστη ισχύ εξόδου σε κάθε τιµή ακτινοβολί-

ας (θεωρείται ότι υπάρχει στο σύστηµα ιδανικός ανιχνευτής του σηµείου µέγιστης ισχύος). 

mFdC =

Η αρµονική παραµόρφωση που προέρχεται από το ΦΒ σύστηµα έχει τα γενικά 

χαρακτηριστικά αυτής που προκύπτει από κάθε σύστηµα που συνδέεται στο δίκτυο µέσω 

τέτοιου είδους αντιστροφέα, όµως η λειτουργία του συστήµατος και οι κυµατοµορφές 

επηρεάζονται από πρόσθετους παράγοντες, όπως η ακτινοβολία. Τα επίπεδα αρµονικών δεν 

είναι σταθερά και γι’ αυτό επιλέγεται για την εξοµοίωση µια χρονική περίοδος που να 

αναδεικνύει τα χρονικά µεταβαλλόµενα χαρακτηριστικά τους. Γίνεται λοιπόν πρόβλεψη της 

συµπεριφοράς του συστήµατος κατά τη διάρκεια µιας ηµέρας µε καθαρό ουρανό 

υποθέτοντας το µοντέλο ακτινοβολίας που φαίνεται στο Σχ.2.6.   

Εξετάστηκε η συµπεριφορά του συστήµατος του Σχ.2.7 κατά τη διάρκεια της ηµέρας 

και ελήφθησαν επίσης αποτελέσµατα για δύο επιπλέον τιµές ακτινοβολίας, την τιµή 1000 

W/m2 και την 534 W/m2, που αντιστοιχούν στην ονοµαστική ισχύ εξόδου του ΦΒ και στην 

µισή της ονοµαστικής ισχύος αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα αφορούν την αρµονική 

παραµόρφωση τάσεων και ρευµάτων σε διάφορες τοµές του ισοδυνάµου κυκλώµατος. Οι 

κυµατοµορφές των ρευµάτων i1(t) και i2(t) στις δύο πλευρές του µετασχηµατιστή και του 

ρεύµατος iS(t) που εισάγεται στο δίκτυο διανοµής συναρτήσει του χρόνου για τις ακτινοβο-

λίες 130.5 W/m2 και 1000 W/m2, φαίνονται στο Σχ.2.8. Οι κυµατοµορφές της τάσης u1(t) 

και u2(t) στις δύο πλευρές του µετασχηµατιστή φαίνονται στο Σχ.2.9.  

Ως προς το ρεύµα i2(t) στην πλευρά που ο µετασχηµατιστής αποµόνωσης συνδέεται 

µε τον αντιστροφέα, µπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι σε χαµηλά επίπεδα ακτινοβολίας το 

σύστηµα λειτουργεί σε κατάσταση ασυνεχούς αγωγής και σε υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας 

σε κατάσταση συνεχούς αγωγής. Το ρεύµα i1(t) στην πλευρά του συστήµατος διανοµής 

διαφέρει από το i2(t) λόγω του ρεύµατος µαγνήτισης του µετασχηµατιστή. Το ρεύµα  

εξαρτάται από το i

( )Si t

1(t) και το ρεύµα του φορτίου. Ως προς την τάση, η διαδικασία της 

µεταγωγής στους διακόπτες του αντιστροφέα έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση αυλακιών 

στις κυµατοµορφές, η διάρκεια των οποίων εξαρτάται από το επίπεδο της ακτινοβολίας. Το 

βάθος τους µειώνεται από την επαγωγή µεταξύ του σηµείου παρατήρησης και του 

αντιστροφέα, όπως φαίνεται από τη διαφορά µεταξύ των u1(t) και u2(t). 

Στο Σχ.2.10(α) φαίνεται η παραµόρφωση για τις πιο σηµαντικές επιµέρους αρµονικές 

και η ολική παραµόρφωση του ρεύµατος που εισάγεται στο δίκτυο συναρτήσει της 

ακτινοβολίας. Να σηµειωθεί ότι το πρόγραµµα σχεδίασης συνδέει δύο συνεχόµενα σηµεία 
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της γραφικής παράστασης µε µια ευθεία γραµµή. Σε χαµηλά επίπεδα ακτινοβολίας η 

παραµόρφωση είναι σχετικά χαµηλή, ενώ αυξάνεται µε την ακτινοβολία. Στο όριο µεταξύ 

συνεχούς και ασυνεχούς αγωγής έχει την ελάχιστη τιµή της. Εξαιτίας της λειτουργίας του 

αντιστροφέα που χρησιµοποιήθηκε η αρµονική παραµόρφωση των κυµατοµορφών του 

συστήµατος του Σχ.2.7 προέκυψε αρκετά υψηλή. Στο Σχ.2.10(β) φαίνονται οι επιµέρους 

αρµονικές και η συνολική αρµονική παραµόρφωση της τάσης στην πλευρά της πηγής του 

µετασχηµατιστή αποµόνωσης ως προς την ακτινοβολία. Όσο η ακτινοβολία αυξάνεται, 

αυξάνεται και η παραµόρφωση, αν και οι πιο σηµαντικές επιµέρους αρµονικές αυξάνονται 

περισσότερο σε υψηλές τιµές ακτινοβολίας και µάλιστα σε µέτριο βαθµό, παρά την 

σηµαντική παραµόρφωση του ρεύµατος. Στο Σχ.2.10(γ) φαίνεται ο συντελεστής ισχύος στο 

σηµείο που ο µετασχηµατιστής αποµόνωσης συνδέεται µε το δίκτυο διανοµής, δηλαδή στα 

άκρα του συστήµατος (εξαιρώντας το τοπικό φορτίο). Η τιµή του αυξάνεται µε την ακτινο-

βολία, ωστόσο παραµένει γενικά αρκετά χαµηλή όλη την ηµέρα. 
 

 
 

Σχ.2.8  Ρεύµα i2 στην πλευρά του αντιστροφέα του µετασχηµατιστή αποµόνωσης, i1 στην πλευρά της πηγής 
του µετασχηµατιστή αποµόνωσης και iS που εισάγεται στο δίκτυο διανοµής, όταν (α) G = 130.5 W/m2 και (β) 

G = 1000 W/m2. 
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Σχ.2.9  (α) Τάση u2 στην πλευρά του αντιστροφέα του µετασχηµατιστή αποµόνωσης και (β) τάση u1 στην 
πλευρά της πηγής του µετασχηµατιστή αποµόνωσης. 
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Σχ.2.10  (α) Αρµονική παραµόρφωση του ρεύµατος που εισάγεται στο δίκτυο διανοµής συναρτήσει της 
ακτινοβολίας, (β) αρµονική παραµόρφωση της τάσης στην πλευρά της πηγής του µετασχηµατιστή 

αποµόνωσης συναρτήσει της ακτινοβολίας και (γ) συντελεστής ισχύος συναρτήσει της ακτινοβολίας. 
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2.5 ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ PWM 

Τα µοντέλα των επιµέρους µονάδων που αναπτύχθηκαν στην ενότητα 2.2 χρησιµο-

ποιήθηκαν στη συνέχεια για τη µοντελοποίηση του ΦΒ συστήµατος του Σχ.2.1 που 

περιλαµβάνει µετατροπέα PWM. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός 

ότι οι υψηλές συχνότητες λειτουργίας των διακοπτικών στοιχείων επιβάλλουν µικρό βήµα 

ολοκλήρωσης και παράλληλα αύξηση του χρόνου εξοµοίωσης. Παρακάτω λοιπόν προτείνε-

ται µία προσέγγιση για την αποφυγή των σταδίων που είναι υπολογιστικά ασύµφορα και 

γενικά για την επιτάχυνση της διαδικασίας. 

 

2.5.1 Μοντέλο  του  συστήµατος  

Τα µαθηµατικά µοντέλα των µονάδων του συστήµατος που αναπτύχθηκαν στην 

ενότητα 2.2 µπορούν να συνδυαστούν σε ένα µοντέλο για ολόκληρο το σύστηµα. Πρώτα 

αντικαθίσταται η u1 στην εξ.(2.11) σύµφωνα µε την 1 fCu u= . Η u2 εξάγεται από την πρώτη 

σειρά της εξ.(2.27) και αντικαθίσταται επίσης στην εξ.(2.11). Στη συνέχεια, η εξ.(2.11) 

συνδυάζεται µε την εξ.(2.22) και τη δεύτερη γραµµή της εξ.(2.27). Το τελικό αποτέλεσµα 

φαίνεται στην εξ.(2.28) παρακάτω: 
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Από τα Σχ.2.1 και Σχ.2.2 προκύπτει ότι dG Cu u= . Επίσης, λαµβάνοντας υπόψη και 

την εξ.(2.20β), µπορούν να γραφούν οι παρακάτω δύο εξισώσεις, οι οποίες σχετίζονται µε 

τους πυκνωτές Cd και Cf: 
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Οι εξ.(2.28) µαζί µε τις εξ.(2.29) αποτελούν το σύνολο των εξισώσεων κατάστασης 

κανονικής µορφής για το πλήρες κύκλωµα του Σχ.2.1. Με τη βοήθεια των εξισώσεων 

αυτών µπορεί να εξοµοιωθεί η συµπεριφορά του συστήµατος στο πεδίο του χρόνου, αν 

λάβουµε υπόψη δύο επιπλέον στοιχεία. Πρώτον, µετά από µια µεταβολή στην κατάσταση 

αγωγής των διακοπτών, πρέπει να υλοποιηθούν οι απαραίτητες µετατροπές των µητρών µε 

χρήση των εξ.(2.25), (2.26). Το σύνολο των εξισώσεων του τµήµατος που άγει θα προκύψει 

µε επιλογή κατάλληλων γραµµών και στηλών από αυτές του πλήρους κυκλώµατος. ∆εύτε-

ρον, µετά από κάθε βήµα ολοκλήρωσης πρέπει να ενηµερωθούν τα Gmd, Jdn, Gdn µε χρήση 

των αλγεβρικών εξισώσεων (2.12) – (2.18) και (2.5) – (2.10). 

 

2.5.2 Έλεγχος  των  διακοπτικών  στοιχείων  

Η επιθυµητή κυµατοµορφή του ρεύµατος εξόδου του µετατροπέα γενικά επιτυγχάνε-

ται µεταβάλλοντας µε το χρόνο τους παλµούς έναυσης και σβέσης των διακοπτών µέσω 

PWM τεχνικών. Η πιο συνηθισµένη PWM µέθοδος περιλαµβάνει τη σύγκριση µιας ηµιτο-

νοειδούς κυµατοµορφής αναφοράς χαµηλής συχνότητας µε µια τριγωνική κυµατοµορφή- 

φορέα υψηλής συχνότητας. Αυτή είναι η PWM φυσικής δειγµατοληψίας (natural sampled). 

Οι χρόνοι που δίνονται οι παλµοί καθορίζονται από τα σηµεία στα οποία η τριγωνική 

κυµατοµορφή του φορέα τέµνει την κυµατοµορφή αναφοράς, ενώ η θεµελιώδης συχνότητα 

της εξόδου είναι η συχνότητα της κυµατοµορφής αναφοράς. Η έξοδος έχει αρµονικές 

υψηλής συχνότητας, οι τάξεις των οποίων καθορίζονται από τη συχνότητα του φορέα, όµως 

όσο η συχνότητα αυτή αυξάνεται, τόσο περιορίζονται οι αρµονικές χαµηλής συχνότητας.  

Στην πράξη συνηθίζεται η εφαρµογή της PWM µέσω µικροεπεξεργαστή, γιατί έτσι 

εξασφαλίζεται ελαστικότητα στη µέθοδο και γιατί αποφεύγονται αναλογικά κυκλώµατα 

που µπορεί να προκαλέσουν προβλήµατα. Για να µην είναι όµως απαραίτητο να εκτελεί ο 

µικροεπεξεργαστής σύγκριση δύο χρονικά µεταβαλλόµενων σηµάτων σε υψηλούς ρυθµούς 

επανάληψης, αφού κάτι τέτοιο απαιτεί πολύ χρόνο, συχνά εφαρµόζεται η PWM µέθοδος 

τακτικής δειγµατοληψίας (regular sampled) [11, 12]. Αυτή η µέθοδος υλοποιείται µε λήψη 

δειγµάτων της κυµατοµορφής αναφοράς σε σταθερά χρονικά διαστήµατα. Συνήθως αυτή η 

δειγµατοληψία συγχρονίζεται µε τη συχνότητα του φορέα, που µπορεί για παράδειγµα να 

είναι 20 kHz. Το πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι οι χρόνοι παλµοδότησης υπολογίζο-

νται άµεσα από τα δείγµατα µε τη βοήθεια εξισώσεων αποθηκευµένων από πριν. Μάλιστα 

η τριγωνική κυµατοµορφή δεν υπεισέρχεται καθόλου στη διαδικασία.  

Η µέθοδος PWM τακτικής δειγµατοληψίας χρησιµοποιήθηκε για τον έλεγχο των 

διακοπτών του µετατροπέα στις εξοµοιώσεις που πραγµατοποιήθηκαν. Ο τρόπος δηµιουργί-
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ας των παλµών σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή µπορεί να γίνει καλύτερα αντιληπτός µε τη 

βοήθεια του Σχ.2.11. Όπως φαίνεται στο σχήµα, γίνεται λήψη δειγµάτων της κυµατοµορφής 

αναφοράς µε ρυθµό sf , ο οποίος επιλέχθηκε έτσι ώστε να συµπίπτει µε τη διακοπτική 

συχνότητα. Το διάστηµα δειγµατοληψίας 1 sf  έχει διάρκεια ενός κύκλου της κυµατοµορ-

φής του φορέα. Κάθε στιγµή δειγµατοληψίας συµβολίζεται µε st  και το αντίστοιχο δείγµα 

της κυµατοµορφής αναφοράς µε ( )su t∗ . 

  

 
 

Σχ.2.11  ∆ηµιουργία των παλµών των διακοπτών σύµφωνα µε την PWM µέθοδο τακτικής δειγµατοληψίας. Η 
συχνότητα δειγµατοληψίας ισούται µε τη διακοπτική συχνότητα. 

 

Η τριγωνική κυµατοµορφή του φορέα έχει σχεδιαστεί στο Σχ.2.11 για να βοηθήσει 

στην κατανόηση της διαδικασίας που εφαρµόζεται, αν και στην πραγµατικότητα δεν 

υφίσταται ως σήµα. Τα διαστήµατα  και  στο σχήµα καθορίζουν τις στιγµές αλλαγής 

κατάστασης των διακοπτών και υπολογίζονται απλώς από την αντίστοιχη τιµή δειγµατολη-

ψίας 

1T 2T

( )su t∗  µε χρήση των γεωµετρικών σχέσεων: 

 ( )1 0
1 1 ( )
2 sT T u t∗= +  
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 ( )2 0 0
1 1 ( )
2 sT T T u t∗= + −  

όπου ( )0 1 2 sT = f . Τα διαστήµατα αυτά µετρώνται σε σχέση µε τις αντίστοιχες στιγµές 

δειγµατοληψίας, όπως φαίνεται στο Σχ.2.11. 

Όταν οι συχνότητες είναι υψηλές, χρειάζεται και πιο δαπανηρός επεξεργαστής, ειδικά 

όταν απαιτείται να πραγµατοποιείται ο υπολογισµός αυτός σε πραγµατικό χρόνο, αφού η 

τιµή του σήµατος ελέγχου πρέπει να ανανεώνεται πολύ γρήγορα. Γι’ αυτό η µέθοδος µπορεί 

να τροποποιηθεί περαιτέρω έτσι ώστε η λήψη δειγµάτων να γίνεται µε ακόµη πιο µικρή 

συχνότητα. Με αυτό τον τρόπο µπορούν να µειωθούν σηµαντικά οι υπολογισµοί που 

χρειάζονται για τη δηµιουργία των παλµών. 

Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι ένα πρόγραµµα που χρησιµοποιείται για την εξοµοίω-

ση διακοπτικών στοιχείων είναι απαραίτητο να µπορεί να αντιµετωπίσει το ενδεχόµενο 

έναυσης και σβέσης διακοπτών µεταξύ δύο σηµείων ολοκλήρωσης. Στην αντίθετη περίπτω-

ση προκύπτουν σφάλµατα, µη χαρακτηριστικές αρµονικές και µη κανονικές καταστάσεις 

λειτουργίας. Η απλή λύση της χρήσης µικρότερου βήµατος αυξάνει σε αυτή την περίπτωση 

την ακρίβεια, αλλά παράλληλα και το χρόνο που απαιτείται για την εξοµοίωση. Για την 

αποφυγή τέτοιου είδους προβληµάτων, στο πρόγραµµα που αναπτύχθηκε, η χρονική στιγµή 

κατά την οποία συµβαίνει µεταβολή της κατάστασης κάποιου διακόπτη εντοπίζεται µέσω 

γραµµικής παρεµβολής.  

 

2.5.3 Αποτελέσµατα  εξοµοίωσης  

Με βάση τα µοντέλα και τις µεθόδους που παρουσιάστηκαν παραπάνω αναπτύχθηκε 

ένα εξειδικευµένο εργαλείο λογισµικού για την εξοµοίωση της συµπεριφοράς των συνδεδε-

µένων στο δίκτυο ΦΒ συστηµάτων µέσω PWM µετατροπέα. Αυτό χρησιµοποιήθηκε στη 

συνέχεια για τη διεξαγωγή µελετών ποιότητας ισχύος. 

Πραγµατοποιήθηκαν εκτεταµένες µελέτες εξοµοίωσης σε ένα ειδικά σχεδιασµένο ΦΒ 

σύστηµα συνδεδεµένο στο δίκτυο µε τη διάταξη του Σχ.2.1. Πιο συγκεκριµένα, εξετάστηκε 

µία ΦΒ γεννήτρια µε ονοµαστική ισχύ εξόδου 5 kWp, η οποία συνδέεται µέσω ενός 

ψηφιακά ελεγχόµενου, µονοφασικού αντιστροφέα πηγής τάσης εξαναγκασµένης σβέσης, 

ενός LC φίλτρου και ενός µετασχηµατιστή αποµόνωσης στο άκρο µιας γραµµής διανοµής 

χαµηλής τάσης 35 mm2, που τροφοδοτείται από έναν τριφασικό µετασχηµατιστή διανοµής 

15/0.4 kV, 50 kVA. Λεπτοµερείς τιµές των παραµέτρων του δικτύου, του µετασχηµατιστή 

αποµόνωσης και ενός κυττάρου της ΦΒ συστοιχίας δίνονται στο Παράρτηµα Γ. Επιπλέον, 

το σύστηµα περιλαµβάνει τοπικό φορτίο 5 kVA, cos 0.93ϕ = , φίλτρο εξόδου µε επαγωγή 
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1.3 mHfL =  και χωρητικότητα 3.5 FfC µ=  και dc πυκνωτή µε χωρητικότητα . 

Ο αντιστροφέας πηγής τάσης χρησιµοποιεί ηµιτονοειδή µέθοδο διαµόρφωσης του εύρους 

των παλµών µε διακοπτική συχνότητα 20 kHz. Χρησιµοποιείται διπολική παλµοδότηση και 

τακτική δειγµατοληψία στη συχνότητα του φορέα, δηλαδή η συχνότητα δειγµατοληψίας 

είναι 20 kHz. Το σύστηµα ελέγχου είναι προγραµµατισµένο έτσι ώστε να εξασφαλίζει 

µέγιστη ισχύ εξόδου σε κάθε τιµή ακτινοβολίας. Ο σχεδιασµός του L

2 mFdC =

f - Cf φίλτρου εξόδου 

βασίζεται στην εργασία [13]. 

Εξετάστηκε η συµπεριφορά του συστήµατος κατά τη διάρκεια µιας ηµέρας µε καθαρό 

ουρανό. Για τη µεταβολή της ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της ηµέρας χρησιµοποιήθηκε 

το µοντέλο ακτινοβολίας του Σχ.2.6. Ελήφθησαν επίσης αποτελέσµατα για προσπίπτουσα 

ακτινοβολία 1000 W/m2, που αντιστοιχεί στην ονοµαστική ισχύ εξόδου της ΦΒ συστοιχίας. 

Τα αποτελέσµατα της εξοµοίωσης αφορούν τάσεις και ρεύµατα σε διάφορα σηµεία του 

κυκλώµατος και σε διάφορα επίπεδα ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της ηµέρας. 

Για προσπίπτουσα ακτινοβολία 1000 W/m2 η κυµατοµορφή του ρεύµατος ( )  στην 

έξοδο του αντιστροφέα φαίνεται στο Σχ.2.12(α). Το ρεύµα i

fLi t

1(t) του µετασχηµατιστή αποµό-

νωσης στην πλευρά του αντιστροφέα και το ρεύµα i2(t) στην πλευρά του δικτύου διανοµής 

για την ίδια τιµή ακτινοβολίας φαίνονται στα Σχ.2.12(β) και 2.12(γ) αντίστοιχα. Το 

Σχ.2.12(δ) δείχνει την κυµατοµορφή της τάσης στα άκρα του τοπικού φορτίου. Οι αντίστοι-

χες κυµατοµορφές σε 608.8 W/m2 και 130.5 W/m2 ακτινοβολίας φαίνονται στα Σχ.2.13(α) 

έως 2.13(δ) και Σχ.2.14(α) έως 2.14(δ) αντίστοιχα. Να σηµειωθεί ότι οι τιµές ακτινοβολίας 

130.5 W/m2 και 608.8 W/m2 αντιστοιχούν στην πρώτη και την τρίτη ώρα λειτουργίας του 

ΦΒ συστήµατος µε βάση το µοντέλο του Σχ.2.6. 

Το ρεύµα ( )  στην έξοδο του αντιστροφέα περιέχει αυξηµένα επίπεδα αρµονικών 

υψηλής τάξης, που συνδέονται µε τη διακοπτική συχνότητα. Η µείωση αυτών των αρµονι-

κών από το φίλτρο του αντιστροφέα γίνεται εµφανής στην κυµατοµορφή του i

fLi t

1(t). Το ρεύµα 

i2(t) του µετασχηµατιστή αποµόνωσης στην πλευρά του δικτύου διανοµής διαφέρει από 

αυτό στην πλευρά του αντιστροφέα i1(t). Η διαφορά τους είναι αποτέλεσµα του ρεύµατος 

µαγνήτισης του µετασχηµατιστή και της επαγωγής σκεδάσεως, η οποία συµβάλλει στη 

δράση του φίλτρου. Η διαφορά των δύο ρευµάτων γίνεται πιο έντονη όσο µειώνεται η 

ακτινοβολία. Από την άλλη πλευρά προκύπτει ότι η παραµόρφωση της κυµατοµορφής της 

τάσης σε κάθε περίπτωση είναι σχετικά χαµηλή. 
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Σχ.2.12  Κυµατοµορφές ρεύµατος και τάσης για G = 1000 W/m2 (α) ρεύµα iLf, (β) ρεύµα i1, (γ) ρεύµα i2 και 
(δ) τάση u2. 
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Σχ.2.13  Κυµατοµορφές ρεύµατος και τάσης για G = 608.8 W/m2 (α) ρεύµα iLf, (β) ρεύµα i1, (γ) ρεύµα i2 και 
(δ) τάση u2. 
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Σχ.2.14  Κυµατοµορφές ρεύµατος και τάσης για G = 130.5 W/m2 (α) ρεύµα iLf, (β) ρεύµα i1, (γ) ρεύµα i2 και 
(δ) τάση u2. 
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Η ολική αρµονική παραµόρφωση του ρεύµατος (ITHD) που εισάγει το ΦΒ σύστηµα 

στο δίκτυο διανοµής κατά τη διάρκεια της ηµέρας φαίνεται στο Σχ.2.15. Σε υψηλές τιµές 

ακτινοβολίας o δείκτης ITHD είναι κάτω από 5%, ενώ σε χαµηλές τιµές αυξάνεται σηµαντι-

κά. Ωστόσο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σε χαµηλά επίπεδα ακτινοβολίας το πραγµατικό 

ρεύµα αρµονικών που εισάγεται στο δίκτυο διανοµής είναι πολύ χαµηλό σε σύγκριση µε 

αυτό που εισάγεται σε υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας, αφού το συνολικό ρεύµα και τα πλάτη 

των αρµονικών συνιστωσών του δεν είναι σηµαντικά. 

Η ολική αρµονική παραµόρφωση της τάσης (VTHD) στο φορτίο φαίνεται στο 

Σχ.2.16. Όπως φαίνεται, διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας. 
 

 
 

Σχ.2.15  ITHD του ρεύµατος που εισάγεται στο δίκτυο διανοµής συναρτήσει της ακτινοβολίας. 
 

 
 

Σχ.2.16  VTHD της τάσης στην έξοδο του ΦΒ συστήµατος συναρτήσει της ακτινοβολίας. 
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Στη συνέχεια έγινε διερεύνηση της συµπεριφοράς του συστήµατος σε µεταβολές 

βασικών παραµέτρων. Μεταβλήθηκαν κάποιες παράµετροι του συστήµατος, η κάθε µία 

χωριστά, και κάθε φορά έγινε εξοµοίωση της συµπεριφοράς του συστήµατος για διάφορες 

τιµές ακτινοβολών. Τα αποτελέσµατα της εξοµοίωσης σε µερικές αντιπροσωπευτικές 

περιπτώσεις για τιµές ακτινοβολίας 1000 W/m2 και για 130.5 W/m2 έχουν συγκεντρωθεί 

στον Πίνακα 2.2. Στην πρώτη γραµµή του Πίνακα 2.2 παρέχονται ως αναφορά τα αντίστοι-

χα αποτελέσµατα για τις αρχικές παραµέτρους του συστήµατος. 

Πρώτα διερευνήθηκε η επίδραση του µεγέθους του πυκνωτή της dc πλευράς στην 

παραµόρφωση της τάσης και του ρεύµατος. Χρησιµοποιήθηκε ένας πυκνωτής 1 mF 

(δηλαδή τιµή χωρητικότητας στο ήµισυ της αρχικής). Όπως φαίνεται στο Σχ.2.17, αυτή η 

µεταβολή οδήγησε σε σηµαντική αύξηση της κυµάτωσης της τάσης uCd του πυκνωτή, από 

την αρχική τιµή της που ήταν 4.4% στο 9% (για τα 1000 W/m2). Αυτή η αύξηση της 

κυµάτωσης συνοδεύεται από αύξηση στις τιµές παραµόρφωσης του ρεύµατος και της 

τάσης, όπως φαίνεται στη δεύτερη γραµµή του Πίνακα 2.2, και επηρεάζει ιδιαίτερα το 

αρµονικό περιεχόµενο χαµηλότερης τάξης. Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι συχνά κατά την 

εξοµοίωση ΦΒ συστηµάτων στη βιβλιογραφία γίνεται η παραδοχή ότι η dc τάση που 

εφαρµόζεται στους ακροδέκτες του αντιστροφέα για µια δεδοµένη ακτινοβολία έχει τιµή 

σταθερή στο χρόνο και γίνεται αντικατάσταση αυτού του τµήµατος του συστήµατος από 

µια dc πηγή σταθερής τιµής. Με αυτό τον τρόπο όµως, όπως αποδεικνύεται, παραβλέπονται 

αρµονικές χαµηλής τάξης των κυµατοµορφών του συστήµατος, οι οποίες µάλιστα µπορεί 

να έχουν σηµαντικές τιµές. 
 

 
 
Σχ.2.17  Τάση στον πυκνωτή στην dc πλευρά για δύο διαφορετικές τιµές χωρητικότητας και G = 1000 W/m2. 
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι για τιµή χωρητικότητας 0.48 mF, η οποία προκύπτει µέσω 

αναλυτικής προσεγγιστικής λύσης [10] και θα έπρεπε να µειώνει την κυµάτωση της τάσης 

του πυκνωτή κάτω από το 8.5%, η κυµάτωση αυτή φθάνει το 20.8% (για τα 1000 W/m2). 

Τότε η αντίστοιχη παραµόρφωση του ρεύµατος είναι 25.81% και της τάσης 1.90%. Επιβε-

βαιώνεται έτσι ο κρίσιµος ρόλος των εργαλείων εξοµοίωσης στο σχεδιασµό τέτοιων 

συστηµάτων. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 

ΤΙΜΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   

 

Παραµόρφωση ρεύµατος (%) Παραµόρφωση τάσης (%) Μεταβολή 
παραµέτρου του 
συστήµατος 

1000 W/m2 130.5 W/m2 1000 W/m2 130.5 W/m2

Αρχικές παράµετροι 
του συστήµατος 4.56 14.36 0.37 0.20 

Cd = 1 mF 11.16 25.30 0.85 0.25 

Lf = 2.6 mH 3.41 12.10 0.30 0.13 

Cf = 7 µF 5.08 15.17 1.76 0.75 

Χωρίς φορτίο 5.36 14.17 0.45 0.17 

Χωρίς γραµµή 
διανοµής 6.50 22.19 0.22 0.09 

 

Στη συνέχεια εξετάστηκε η επίδραση των στοιχείων του φίλτρου εξόδου του 

αντιστροφέα. Με τη χρήση επαγωγού στην έξοδο µειώνεται η κυµάτωση του ρεύµατος. 

Επιπλέον οι αρµονικές στη διακοπτική συχνότητα πρέπει να φιλτράρονται, γιατί αποτελούν 

πηγή παρεµβολών για γειτονικά ηλεκτρονικά συστήµατα. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη 

βοήθεια παράλληλου πυκνωτή, που εµφανίζει χαµηλή σύνθετη αντίσταση σε αυτές τις 

συχνότητες. 

Η τιµή της επαγωγής του φίλτρου µπορεί να επηρεάσει δραστικά τα επίπεδα 

παραµόρφωσης της τάσης και του ρεύµατος. Όπως φαίνεται στο Σχ.2.18, µια επαγωγή µε 

διπλάσια τιµή από αυτή της αρχικής οδηγεί σε σηµαντική µείωση της παραµόρφωσης. Αυτό 

συµβαίνει γιατί υπάρχει σηµαντική µείωση στα πλάτη όλων των επιµέρους αρµονικών. Τα 
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αποτελέσµατα µε τη µορφή δεικτών ITHD και VTHD φαίνονται στην τρίτη σειρά του 

Πίνακα 2.2. 

Στη συνέχεια εξετάστηκε η επίδραση της χωρητικότητας του φίλτρου εξόδου του 

αντιστροφέα. Χρησιµοποιήθηκε ένας πυκνωτής µε χωρητικότητα διπλάσια της αρχικής. Οι 

αντίστοιχες κυµατοµορφές φαίνονται στο Σχ.2.19. Τα αποτελέσµατα ως προς τη συνολική 

παραµόρφωση φαίνονται στην τέταρτη σειρά του Πίνακα 2.2. Το ενδιαφέρον σε αυτή την 

περίπτωση είναι διπλό. Από την πλευρά του ρεύµατος, αν και η αύξηση της χωρητικότητας 

οδήγησε σε µείωση των διακοπτικών αρµονικών, παρατηρείται αύξηση της ολικής αρµονι-

κής παραµόρφωσης. Από την πλευρά της τάσης, η ολική αρµονική παραµόρφωση έχει 

αυξηθεί δραστικά και όχι ανάλογα µε αυτή του ρεύµατος. Η αιτία του φαινοµένου αυτού 

µπορεί να βρεθεί µε µια πιο λεπτοµερή εξέταση των αποτελεσµάτων της εξοµοίωσης. 

Με εξέταση των τιµών των επιµέρους αρµονικών διαπιστώνουµε ότι η συµπεριφορά 

των κυµατοµορφών οφείλεται σε συντονισµό που προκύπτει στην 48η αρµονική. Η χωρητι-

κότητα του φίλτρου εξόδου και η επαγωγή που προκύπτει από το συνδυασµό της επαγωγής 

του δικτύου και αυτής του φορτίου δηµιουργούν ένα κύκλωµα συντονισµού. Αν λοιπόν το 

παραµορφωµένο ρεύµα που εισάγει το ΦΒ σύστηµα περιέχει αρµονικές κοντά στην αντί-

στοιχη συχνότητα, προκύπτει ενίσχυση των αρµονικών αυτών λόγω παράλληλου συντονι-

σµού. Το αρχικό σύστηµα εµφάνιζε συντονισµό κοντά στην 68η αρµονική µε µικρότερη 

ενίσχυση των τιµών των αντίστοιχων αρµονικών της τάσης. Η αύξηση της χωρητικότητας 

βέβαια έχει το πλεονέκτηµα ότι µειώνει σηµαντικά τα πλάτη των αρµονικών της τάσης 

γύρω από τα πολλαπλάσια της διακοπτικής συχνότητας. Πλήρης απουσία του πυκνωτή 

απαλλάσσει το σύστηµα από το πρόβληµα της αύξησης κάποιων αρµονικών της τάσης 

λόγω συντονισµού, όµως οι αρµονικές της γύρω από τα πολλαπλάσια της διακοπτικής 

συχνότητας έχουν εξαιρετικά υψηλές τιµές. 

Συµπεραίνουµε ότι, αν και γενικά ένα ΦΒ σύστηµα συνδεδεµένο στο δίκτυο δεν 

συµβάλλει σηµαντικά στην παραµόρφωση της τάσης, µπορεί να προκύψουν περιπτώσεις 

που να οδηγήσουν σε απαράδεκτα επίπεδα παραµόρφωσης. Τέτοιες περιπτώσεις είναι η 

εµφάνιση συντονισµού και/ή η ύπαρξη αρµονικής παραµόρφωσης µη οφειλόµενης στο ΦΒ 

σύστηµα. 
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Σχ.2.18 Κυµατοµορφές ρεύµατος και τάσης για G = 1000 W/m2 και διπλάσια τιµή επαγωγής φίλτρου (α) 
ρεύµα iLf, (β) ρεύµα i1, (γ) ρεύµα i2 και (δ) τάση u2. 
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Σχ.2.19  Κυµατοµορφές ρεύµατος και τάσης για G = 1000 W/m2 και διπλάσια τιµή χωρητικότητας φίλτρου 
(α) ρεύµα iLf, (β) ρεύµα i1, (γ) ρεύµα i2 και (δ) τάση u2. 
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∆ιερευνήθηκε επίσης η επίδραση του τοπικού φορτίου στην παραµόρφωση της τάσης 

και του ρεύµατος. Η περίπτωση που περιλαµβάνεται εδώ είναι αυτή της πλήρους απουσίας 

φορτίου. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στην πέµπτη σειρά του Πίνακα 2.2. Η παραµόρφωση 

συναρτήσει της ακτινοβολίας φαίνεται στο Σχ.2.20. Γενικά προέκυψε ελαφρά µείωση της 

παραµόρφωσης σε χαµηλά επίπεδα ακτινοβολίας και αύξηση σε υψηλά επίπεδα. 
 

 
 

Σχ.2.20  ITHD του ρεύµατος που εισάγεται στο δίκτυο διανοµής συναρτήσει της ακτινοβολίας για την 
περίπτωση χωρίς τοπικό φορτίο. 

  

Εξετάστηκε επίσης η επίδραση της σύνθετης αντίστασης της γραµµής διανοµής 

χαµηλής τάσης. Η απόσταση του ΦΒ συστήµατος από το δευτερεύον του µετασχηµατιστή 

διανοµής επηρεάζει την αρµονική παραµόρφωση. Όσο πιο κοντά στον µετασχηµατιστή 

διανοµής είναι εγκατεστηµένο το ΦΒ σύστηµα τόσο πιο πολύ αυξάνεται η παραµόρφωση 

του ρεύµατος και µειώνεται η παραµόρφωση της τάσης. Ως προς το ρεύµα, αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι η επαγωγή της γραµµής διανοµής συµβάλλει στη δράση του φίλτρου. Άρα 

ο περιορισµός της επαγωγής αυτής περιορίζει και την απόδοση του φίλτρου. Ως προς την 

τάση, η παραµόρφωση εξαρτάται από έναν συνδυασµό των αρµονικών ρευµάτων και των 

χαρακτηριστικών της σύνθετης αντίστασης του δικτύου διανοµής. Τα αποτελέσµατα για 

την ακραία περίπτωση µηδενικής σύνθετης αντίστασης της γραµµής, δηλαδή όταν το ΦΒ 

σύστηµα είναι κατευθείαν συνδεδεµένο στο δευτερεύον του µετασχηµατιστή διανοµής, 

φαίνονται στην έκτη σειρά του Πίνακα 2.2. 

Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι τα όρια που προτείνονται από τα διεθνή πρότυπα 

(Παράρτηµα Α) για την παραµόρφωση του ρεύµατος, αντί για τη θεµελιώδη συνιστώσα που 

µπορεί να µεταβάλλεται σηµαντικά, υπολογίζονται ως προς µία σταθερή βάση. Χρησιµο-
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ποιείται δηλαδή ο δείκτης παραµόρφωσης TDD, ο οποίος ορίζεται στο Παράρτηµα Α, αντί 

του ITHD. Ως βάση του ρεύµατος λαµβάνεται η µέση µέγιστη τιµή του ρεύµατος. Η τιµή 

αυτή είναι η θεµελιώδης συνιστώσα του ρεύµατος που εισάγεται στην µέση µέγιστη παρα-

γόµενη φαινοµένη ισχύ. Η ισχύς αυτή εκτιµήθηκε στο 70% της ονοµαστικής ισχύος του ΦΒ 

συστήµατος. Με αυτή τη βάση, στην περίπτωση του ΦΒ συστήµατος του Σχ.2.1 ο TDD του 

ρεύµατος που εισάγεται στο δίκτυο διανοµής συναρτήσει της ακτινοβολίας φαίνεται στο 

Σχ.2.21. 

Από τα Σχ.2.15 και 2.21 είναι εµφανές ότι ενώ οι τιµές του THD σε χαµηλά επίπεδα 

ακτινοβολίας είναι υψηλές, οι τιµές του TDD είναι σηµαντικά χαµηλότερες. Με άλλα λόγια, 

ο TDD ακολουθεί την ίδια τάση µε αυτή που ακολουθούν τα πλάτη των µεµονωµένων 

αρµονικών ρευµάτων. Θα µπορούσε επίσης κατά το πρότυπο IEEE 1547-2003 ως βάση 

υπολογισµού του TDD να επιλεγεί η θεµελιώδης αρµονική του ονοµαστικού ρεύµατος του 

συστήµατος, δηλαδή του ρεύµατος για ακτινοβολία 1000 W/m2. Τότε βέβαια ο δείκτης 

TDD θα είχε ακόµη χαµηλότερες τιµές. 
 

 
 

Σχ.2.21  TDD του ρεύµατος που εισάγεται στο δίκτυο διανοµής συναρτήσει της ακτινοβολίας. 
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ΘΕΩΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ: 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η συζήτηση σχετικά µε τη θεωρία ισχύος σε κυκλώµατα µε µη ηµιτονοειδείς 

κυµατοµορφές, όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1, ξεκίνησε πριν από αρκετές δεκαετίες. Ο 

βασικός στόχος των πρώτων προσεγγίσεων (Budeanu και Fryze) ήταν κυρίως η διατύπωση 

µαθηµατικά ορθών εκφράσεων για την ανάλυση της φαινοµένης ισχύος. Παρόλο που 

οδήγησαν σε σοβαρές παρανοήσεις και δεν κατάφεραν να δώσουν απαντήσεις σε πρακτικά 

προβλήµατα, κυριάρχησαν στη βιβλιογραφία τις δεκαετίες που ακολούθησαν. Η αύξηση 

όµως των επιπέδων των αρµονικών στα δίκτυα έδωσε καινούργια ώθηση στις συζητήσεις 

µεταξύ των ερευνητών σχετικά µε την ισχύ, οι οποίες συνεχίζονται µέχρι και σήµερα, αφού 

δεν κατέστη δυνατό να καταλήξουν σε συµφωνία. Καθώς το πρόβληµα των αρµονικών στα 

δίκτυα λαµβάνει ολοένα και µεγαλύτερες διαστάσεις, προβάλλει πλέον επιτακτική η ανάγκη 

διατύπωσης µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης των φαινοµένων της ισχύος σε κυκλώµατα 

µε µη ηµιτονοειδείς τάσεις και ρεύµατα. Η αναζήτηση µιας ευρέως αποδεκτής λύσης έχει 

πια ως κίνητρο την αντιµετώπιση πρακτικών προβληµάτων των δικτύων διανοµής, τα οποία 

προβλέπεται να ενταθούν στο µέλλον. 

Η βάση της κάθε µεθόδου από αυτές που αναπτύχθηκαν διαφέρει σε σχέση µε το 

πεδίο που χρησιµοποιεί (χρόνου ή συχνότητας), τις κάθετες συνιστώσες στις οποίες αναλύε-

ται το ρεύµα ή η τάση, ή ακόµη και τα πρακτικά προβλήµατα που επιδιώκει να αντιµετωπί-

σει. Κάθε εξίσωση αντιπροσωπεύει ένα ακόµη µαθηµατικό µοντέλο για την ισχύ. Υπάρχουν 

βέβαια και πολλά κοινά χαρακτηριστικά µεταξύ των διαφορετικών προσεγγίσεων. Οι 

προτεινόµενες µέθοδοι έχουν ως κύριο στόχο τους την ανάλυση της φαινοµένης ισχύος σε 

συνιστώσες. Μία από αυτές είναι συνήθως η µέγιστη δυνατή µη ενεργός συνιστώσα της 

ισχύος που µπορεί να αντισταθµιστεί από ένα παράλληλο παθητικό αντισταθµιστή και µία 

άλλη η συνολική µέση ισχύς. Επίσης η περίπτωση µη ιδανικών πηγών τάσης είτε δεν 

αντιµετωπίζεται καθόλου είτε απαιτεί ιδιαίτερο χειρισµό. 
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Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός νέου, ολοκληρωµένου 

µοντέλου για την περιγραφή της ροής ενέργειας στα µονοφασικά κυκλώµατα υπό µη ηµιτο-

νοειδείς συνθήκες. Το πρώτο βήµα για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι η εύρεση ενός 

τρόπου αναπαράστασης της ισχύος στην µη ηµιτονοειδή περίπτωση ανάλογου της αναπα-

ράστασης που ισχύει µόνο για την ηµιτονοειδή περίπτωση. Αυτός είναι και ο σκοπός του 

κεφαλαίου αυτού. Το πραγµατικό εµπόδιο που περιπλέκει την κατάσταση και δεν επιτρέπει 

παρόµοια αντιµετώπιση µέσω της µιγαδικής άλγεβρας είναι ο πολυδιάστατος χαρακτήρας 

της ισχύος στη µη ηµιτονοειδή περίπτωση, κάτι που δεν γίνεται αντιληπτό µε την πρώτη 

µατιά. Οι προσεγγίσεις του Κεφαλαίου 1 δεν αποκαλύπτουν εύκολα την πραγµατική έκταση 

του προβλήµατος. Στο κεφάλαιο αυτό, για να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία, θα χρησιµοποιη-

θεί το µαθηµατικό πλαίσιο που παρέχει η Γεωµετρική Άλγεβρα [128]. Πιο συγκεκριµένα, 

θα χρησιµοποιηθεί για την αναπαράσταση των περιοδικών µη ηµιτονοειδών κυµατοµορφών 

τάσεων και ρευµάτων ένας διανυσµατικός χώρος. Αυτός µε τη σειρά του δηµιουργεί ένα 

µεγαλύτερο γραµµικό χώρο, ο οποίος ονοµάζεται γεωµετρική άλγεβρα του διανυσµατικού 

χώρου και θα χρησιµοποιηθεί για την αναπαράσταση της ισχύος. Με αυτό τον τρόπο 

προκύπτει µια νέα ποσότητα, το πολυδιάνυσµα της ισχύος. Με τη βοήθεια αυτού του νέου 

µαθηµατικού εργαλείου γίνεται δυνατή η παράλληλη αντιµετώπιση των ηµιτονοειδών και 

των µη ηµιτονοειδών περιπτώσεων. 

 

3.2 Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ 

Η Γεωµετρική Άλγεβρα [129–131] είναι ένα µαθηµατικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε τα 

τελευταία 40 χρόνια και βασίζεται στις άλγεβρες του Clifford και του Grassman. Ενοποιεί 

διάφορα αλγεβρικά συστήµατα, όπως άλγεβρες διανυσµάτων, πινάκων, spinor, quaternion 

και µιγαδική άλγεβρα, σε µία ενιαία, συνεκτική και κατανοητή γλώσσα. ∆εν κληρονοµεί 

απλώς τα πλεονεκτήµατα όλων των παραπάνω συστηµάτων, αλλά τα εµπλουτίζει ώστε να 

προκύψουν νέες δυνατότητες. Το πλεονέκτηµά της είναι ότι έχει τη δυνατότητα να 

αποδώσει πολλές διαφορετικές έννοιες και να παρέχει ισχυρές µαθηµατικές εκφράσεις στον 

τρισδιάστατο χώρο, αλλά κυρίως ότι οι αρχές της µπορούν να επεκταθούν εύκολα ώστε να 

καλύψουν οποιονδήποτε αριθµό διαστάσεων. 

Η Γεωµετρική Άλγεβρα βασίζεται στην έννοια των αντικειµένων µε διαφορετικές 

γεωµετρικές διαστάσεις που χαρακτηρίζονται αποκλειστικά από τις ιδιότητες του µέτρου, 

της διεύθυνσης και της φοράς. Τα γνωστά µας διανύσµατα θεωρούνται ως ένας µονοδιά-

στατος υποχώρος και οι έννοιες των υποχώρων δύο, τριών και περισσότερων διαστάσεων 

θεµελιώνονται µε παρόµοιο τρόπο. Στη συνέχεια ορίζονται οι τελεστές, ώστε να µπορούν 
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να πραγµατοποιηθούν αριθµητικές πράξεις µε αυτούς. Οι 0-, 1-, 2-, …, k-διάστατοι 

υποχώροι παριστάνονται από βαθµωτά (0-διανύσµατα), διανύσµατα (1-διανύσµατα), 

διδιανύσµατα (2-διανύσµατα), …, k-διανύσµατα αντίστοιχα. 

Ένα διάνυσµα θεωρείται ως ένα ευθύγραµµο τµήµα που διαθέτει κατεύθυνση. Το 

εσωτερικό γινόµενο δύο διανυσµάτων a και b είναι ένα βαθµωτό µέγεθος που συµβολίζεται 

µε . Το εσωτερικό γινόµενο δύο κατευθυνόµενων γραµµικών τµηµάτων που συµβολί-

ζονται µε τα διανύσµατα a και b είναι το γραµµικό τµήµα που διαθέτει φορά και λαµβάνε-

ται µε διαστολή (dilation) της προβολής του a επάνω στο b κατά το µέτρο του b. Το µέτρο 

και η φορά του ευθυγράµµου τµήµατος που προκύπτει είναι το βαθµωτό µέγεθος 

⋅a b

⋅a b . 

Εξαρτάται από τη σχετική κατεύθυνση των a και b. 

Για το χαρακτηρισµό ενός τµήµατος επιπέδου που διαθέτει κατεύθυνση υιοθετείται η 

έννοια του διδιανύσµατος (bivector). Το διδιάνυσµα, όπως το διάνυσµα, διαθέτει µέτρο, 

διεύθυνση και φορά. Όπως η διεύθυνση ενός διανύσµατος αντιστοιχεί σε µία γραµµή, έτσι 

η διεύθυνση ενός διδιανύσµατος αντιστοιχεί σε ένα επίπεδο. Το µέτρο του ισούται µε την 

επιφάνεια του επιπέδου τµήµατος. Ένα διδιάνυσµα B µπορεί να παρασταθεί µε τους 

τρόπους που φαίνονται στο Σχ.3.1. Η φορά του υποδεικνύεται από τα βέλη. Ωστόσο το 

ακριβές σχήµα του επιπέδου τµήµατος δεν σχετίζεται µε καµιά από τις ιδιότητες του B, 

εποµένως δεν παίζει κανένα ρόλο. Όπως τα διανύσµατα έτσι και τα διδιανύσµατα µπορούν 

να εκφραστούν ως ένας συνδυασµός διδιανυσµάτων βάσης. 
 

 
 

Σχ.3.1  ∆υνατές αναπαραστάσεις ενός διδιανύσµατος. 
 

Το εξωτερικό γινόµενο δύο διανυσµάτων a και b συµβολίζεται ως  και ορίζεται 

ως η επιφάνεια µε σχήµα παραλληλογράµµου που διαθέτει κατεύθυνση και η οποία προκύ-

πτει, αν σύρουµε το a κατά µήκος του b. Ορίζει µε µοναδικό τρόπο ένα διδιάνυσµα B 

(Σχ.3.2). Είναι ένα µέσο για τη γεωµετρική κωδικοποίηση ενός επιπέδου χωρίς να βασιζό-

µαστε στην έµµεση αναπαράσταση µέσω ενός κάθετου σε αυτό διανύσµατος. Αν τα σηµεία 

πάνω στο παραλληλόγραµµο που ορίζει το διδιάνυσµα 

∧a b

∧a b  µετακινηθούν κατά µια 

απόσταση και επάνω σε µια κατεύθυνση που καθορίζονται από ένα διάνυσµα c, τότε 

διαγράφουν ένα παραλληλεπίπεδο, το οποίο αντιστοιχεί σε ένα άλλο είδος κατευθυνόµενου 
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αριθµού που λέγεται τριδιάνυσµα (trivector) ( )= ∧ ∧T a b c  και έχει µέτρο (που εκφράζεται 

από τον όγκο του παραλληλεπιπέδου), διεύθυνση και φορά. Η γενίκευση του συλλογισµού 

αυτού προκύπτει µε φυσικό τρόπο. 
 

 
 

Σχ.3.2  Εξωτερικό γινόµενο των διανυσµάτων a και b. 
 

Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι το γνωστό διανυσµατικό (cross) γινόµενο διαφέρει 

ουσιαστικά από το εξωτερικό. Το διανυσµατικό γινόµενο δίνει το διάνυσµα που είναι 

κάθετο στο επίπεδο που ορίζουν τα a και b εισάγοντας έτσι µια ακόµη διάσταση στο 

πρόβληµα, ενώ το εξωτερικό δίνει έναν παράλληλο υποχώρο. Ο βασικός περιορισµός του 

διανυσµατικού γινοµένου όµως είναι ότι ορίζεται µόνο στον 3-διάστατο χώρο. 

Το θεµελιώδες γινόµενο της Γεωµετρικής Άλγεβρας θεωρείται ότι είναι το 

γεωµετρικό γινόµενο. Το γεωµετρικό γινόµενο δύο διανυσµάτων a και b συµβολίζεται 

απλώς µε την παράθεσή τους ab και µπορεί να διατυπωθεί µε τη βοήθεια των άλλων δύο 

γινοµένων που προαναφέρθηκαν ως εξής: 

 = ⋅ + ∧ab a b a b  (3.1) 

Στην εξ.(3.1) προστίθενται δύο διαφορετικά είδη αριθµών που διαθέτουν κατεύθυνση, 

ένα βαθµωτό και ένα διδιάνυσµα. Εντούτοις θα πρέπει κανείς να τα αντιµετωπίζει ως µία 

µοναδική ποσότητα που ονοµάζεται πολυδιάνυσµα A, παρόµοια µε ένα µιγαδικό αριθµό. 

Το πολυδιάνυσµα που προκύπτει από το γεωµετρικό γινόµενο δύο διανυσµάτων έχει την 

παρακάτω ειδική µορφή: 

 0= = +A ab A A 2  (3.2) 

όπου το 0A  παριστάνει το βαθµωτό µέρος του A και το 2A  παριστάνει το διδιανυσµα-

τικό µέρος του A.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η έκφραση (3.1) δεν αποτελεί ορισµό του γεωµετρικού 

γινοµένου. Το γεωµετρικό γινόµενο ορίζεται από τα τρία βασικά αξιώµατά του: 

• Προσεταιριστική ιδιότητα: ( ) ( )a bc = ab c  

• Επιµεριστική ιδιότητα από αριστερά: ( )+ = +a b c ab ac  και από δεξιά: 

  ( )+ =b c a ba + ca
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• Ευκλείδεια ιδιότητα: 22 =a a , µε 0=a , αν και µόνο αν  =a 0

Το εσωτερικό και το εξωτερικό γινόµενο όµως µπορούν να οριστούν µε βάση το 

γεωµετρικό ως εξής: 

 (1
2

⋅ = +a b ab ba)  (3.3) 

 (1
2

∧ = −a b ab ba)  (3.4) 

Γενικά το ab δεν είναι αντιµεταθέσιµο ( ≠ab ba ), ενώ για τα άλλα γινόµενα, όπως 

φαίνεται από τις παραπάνω εκφράσεις, ισχύουν οι σχέσεις ⋅ = ⋅a b b a  και . 

Αν παραβλέψουµε αυτή την απουσία ενός γενικού αντιµεταθετικού κανόνα για τον πολλα-

πλασιασµό, τα αξιώµατα της Γεωµετρικής Άλγεβρας είναι παρόµοια µε αυτά της βαθµωτής 

άλγεβρας. ∆ηλαδή τα πολυδιανύσµατα µπορούν να εξισώνονται, να προστίθενται, να 

αφαιρούνται και να πολλαπλασιάζονται, όπως τα βαθµωτά µεγέθη. Επίσης πρέπει να 

σηµειωθεί ότι γενικά η εξ.(3.1) δεν ισχύει για δύο οποιαδήποτε πολυδιανύσµατα A, B. 

Ωστόσο το γεωµετρικό γινόµενο δύο πολυδιανυσµάτων µπορεί εύκολα να υπολογιστεί 

ακολουθώντας κάποιους πρακτικούς κανόνες, οι οποίοι δίνονται στο Παράρτηµα ∆. Εκτός 

από τους κανόνες αυτούς, στο Παράρτηµα ∆ περιλαµβάνονται µερικές ακόµη βασικές 

έννοιες και ορισµοί της Γεωµετρικής Άλγεβρας που είναι απαραίτητοι για την κατανόηση 

της µαθηµατικής ανάπτυξης που ακολουθεί. 

∧ = − ∧a b b a

 

3.3 Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ Η ΙΣΧΥΣ 

3.3.1 ∆ιανυσµατική  αναπαράσταση  περιοδικών  τάσεων  και  ρευµάτων  

Ας θεωρήσουµε ένα τυχαίο µονοφασικό κύκλωµα µε περιοδικές κυµατοµορφές 

τάσεων και ρευµάτων περιόδου Τ. Αυτές οι κυµατοµορφές µπορούν να θεωρηθούν µέλη 

του χώρου συναρτήσεων µε βαθµωτό γινόµενο  

 
0

1( ), ( ) ( ) ( )
T

x t y t x t y t dt
T

= ∫  (3.5) 

και νόρµα 

 
1 2

2

0

1( ) ( )
T

x t x t dt
T

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
∫  (3.6) 

όπου x(t), y(t) είναι δύο οποιεσδήποτε συναρτήσεις µέλη αυτού του χώρου, ( ), ( )x t y t  το 

βαθµωτό τους γινόµενο  και ( )x t  η ενδεικνυµένη τιµή της ( )x t . 
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Η κάθε κυµατοµορφή τάσης ή ρεύµατος µπορεί να εκφραστεί ως µια συντετµηµένη 

σειρά Fourier, δηλαδή ως ένας γραµµικός συνδυασµός ορθοκανονικών συναρτήσεων 

βάσης. Κάθε συνάρτηση του χρόνου x(t) (τάσης ή ρεύµατος) που εκφράζεται ως γραµµικός 

συνδυασµός n ορθοκανονικών συναρτήσεων βάσης ( )j tϕ , 1,...,  j n= , µπορεί γενικά να 

αναπαρασταθεί µέσω ενός διανύσµατος x σε έναν Ευκλείδειο n-διάστατο διανυσµατικό 

χώρο  που ορίζεται από n ορθοκανονικά διανύσµατα βάσης { }, nV je 1,...,j n= , έτσι ώστε 

 
1

( ) ( )
n

j j
j

x t x ϕ
=

= ∑ t  (3.7) 

και 

 
1

n

j j
j

x
=

= ∑x e  (3.8) 

Οµοίως, 

  (3.9) 
1

( ) ( )
n

j j
j

y t y tϕ
=

= ∑

και 

 
1

n

j j
j

y
=

= ∑y e  (3.10) 

Τότε λόγω της ορθοκανονικότητας των διανυσµάτων βάσης προκύπτει ότι 

 
1

( ), ( )
n

j j
j

x t y t x y
=

= = ⋅∑ x y  (3.11) 

και 

 
1 2

2

1
( )

n

j
j

x t x
=

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ x=  (3.12) 

δηλαδή υπάρχει ισοδυναµία µεταξύ των βαθµωτών γινοµένων των δύο χώρων και το µέτρο 

x  του διανύσµατος x συµπίπτει µε την τιµή ( )x t , που είναι η ενδεικνυµένη τιµή του x(t). 

Πρέπει να τονιστεί ότι οι διανυσµατικές αναπαραστάσεις ισχύουν για οποιαδήποτε 

ορθοκανονική βάση, αρκεί να χρησιµοποιείται η ίδια βάση για την τάση και το ρεύµα και 

αυτή να είναι επαρκώς πλούσια σε όρους, ώστε να αναλύει στο επιθυµητό επίπεδο ακρίβει-

ας τις πραγµατικές κυµατοµορφές. 
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3.3.2 Πολυδιανυσµατική  αναπαράσταση  της  ισχύος  

Για να γίνει δυνατή η αναπαράσταση της έννοιας της ισχύος σε ένα διανυσµατικό 

χώρο, είναι απαραίτητο να εισάγουµε ένα γενικό κανόνα για τον πολλαπλασιασµό διανυ-

σµάτων. Αν και ο n-διάστατος διανυσµατικός χώρος  είναι κλειστός για την πρόσθεση 

διανυσµάτων, δεν ισχύει το ίδιο και για τον πολλαπλασιασµό. ∆ηλαδή, ενώ από την 

πρόσθεση δύο διανυσµάτων προκύπτει και πάλι διάνυσµα, το εσωτερικό γινόµενο οδηγεί σε 

υποβιβασµό της διάστασης, ενώ το συµβατικό διανυσµατικό γινόµενο εφαρµόζεται µόνο 

στις τρεις διαστάσεις. Ωστόσο µε τον πολλαπλασιασµό και την πρόσθεση τα διανύσµατα 

του  δηµιουργούν έναν ευρύτερο γραµµικό χώρο, τη γεωµετρική άλγεβρα  του , η 

οποία είναι κλειστή για την πρόσθεση και τον πολλαπλασιασµό. Πρέπει να σηµειωθεί εδώ η 

διάκριση µεταξύ της «γεωµετρικής άλγεβρας» που δηλώνει τον γραµµικό χώρο και της 

«Γεωµετρικής Άλγεβρας» που δηλώνει το αλγεβρικό σύστηµα. Ο κανόνας για τον 

πολλαπλασιασµό είναι το γεωµετρικό γινόµενο που ορίστηκε παραπάνω. Η ισχύς µπορεί 

εποµένως να εκφραστεί ως ένα πολυδιάνυσµα S στην  που προκύπτει από το γεωµετρικό 

γινόµενο των διανυσµάτων της τάσης και του ρεύµατος ως εξής: 

nV

nV nG nV

nG

 = = ⋅ + ∧S ui u i u i  (3.13α) 

που γενικά αποτελείται από ένα βαθµωτό µέρος και ένα διδιάνυσµα, δηλαδή 

 0= +S S S 2  (3.13β) 

Το βαθµωτό µέρος του S παριστάνει τη µέση ισχύ. Το διδιανυσµατικό µέρος εκφράζει τις 

συνιστώσες της στιγµιαίας ισχύος µε µηδενική µέση τιµή. 

Λόγω της εξ.(∆.11) του Παραρτήµατος ∆ η νόρµα (µέτρο) του  µπορεί να γραφεί ως S

 ( )( )
1 21 2 ††

0 0
= =S SS ui ui  (3.14) 

όπου το  δηλώνει το ανάστροφο πολυδιάνυσµα του S που ορίζεται στο Παράρτηµα ∆. Η 

εξ.(3.14) λόγω της εξ.(∆.7) γίνεται 

†S

 1 2† †
0

=S uii u  (3.15) 

Εφόσον τα u και i είναι απλά διανύσµατα, από την εξ.(∆.4) προκύπτει ότι  και † =u u † =i i , 

εποµένως η εξ.(3.15) µπορεί να γραφεί και ως εξής: 

 
1 2 1 21 2 2 2 2

0 0 0
= = = =S uiiu u i u u i u i  (3.16) 

όπου u , i  είναι τα µέτρα των u και i, τα οποία λόγω της εξ.(3.12) είναι ίσα µε τις ενδει-

κνύµενες τιµές των u(t) και i(t) αντίστοιχα. Αποδεικνύεται εποµένως ότι το µέτρο S  του 

πολυδιανύσµατος S είναι πράγµατι ίσο µε την γνωστή φαινοµένη ισχύ S. Ωστόσο πρέπει να 
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τονιστεί στο σηµείο αυτό ότι στην παρούσα εργασία δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ως 

µέσο για την ανάπτυξη µιας εξίσωσης της φαινοµένης ισχύος το µαθηµατικό γινόµενο των 

ενδεικνυµένων τιµών της τάσης και του ρεύµατος. Το επικαλεστήκαµε εδώ για τελευταία 

φορά µε µοναδικό σκοπό την απόδειξη της ισοδυναµίας µεταξύ S  και S. 

 

3.4 ΗΜΙΤΟΝΟΕΙ∆ΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

Για να µπορέσει να γίνει ευκολότερα αντιληπτή η προτεινόµενη προσέγγιση εξετάζε-

ται πρώτα η απλή περίπτωση µε ηµιτονοειδείς κυµατοµορφές τάσης και ρεύµατος που 

εξετάστηκε µε τη συµβατική µέθοδο στην ενότητα 1.2.2. Θεωρούµε και πάλι ότι η τάση και 

το ρεύµα σε µία τοµή µεταξύ µιας πηγής και ενός φορτίου δίνονται από τις σχέσεις 

 ( ) 2 cosu t U tω=  (3.17) 

 ( )( ) 2 cos 2 cos cos 2 sin sini t I t I t I tω ϕ ϕ ω ϕ= − = + ω  (3.18) 

και εποµένως η στιγµιαία ισχύς είναι 

 ( ) ( )2( ) ( ) ( ) cos 2cos sin 2cos sins t u t i t UI t UI t tϕ ω ϕ ω= = + ω  (3.19) 

Η τάση και το ρεύµα εκφράζονται ως γραµµικοί συνδυασµοί δύο ορθοκανονικών 

συναρτήσεων βάσης, των { 2 cos tω , 2 sin tω }. Μπορούν επίσης να παρασταθούν από τα 

διανύσµατα u, i σε έναν 2-διάστατο διανυσµατικό χώρο που ορίζεται από τα διανύσµατα 

βάσης { }. Η αντίστοιχη άλγεβρα είναι η  που ορίζεται από τα { }, τα 

οποία ορίζουν µε τη σειρά τους έναν 4-διάστατο γραµµικό χώρο. Πιο συγκεκριµένα, 

1,  e e2 22G 1 2 11,  ,  ,  e e e

 1U=u e  (3.20) 

 1cos sinI I 2ϕ ϕ= +i e e  (3.21) 

Το πολυδιάνυσµα της ισχύος είναι 

 12cos sinUI UIϕ ϕ= = +S ui e  (3.22) 

δηλαδή το βαθµωτό µέρος του είναι η ενεργός ισχύς P και το µέτρο του διδιανυσµατικού 

µέρους του είναι η άεργος ισχύς Q. Το µέτρο του S µπορεί να υπολογιστεί από την 

εξ.(∆.11). Όπως προκύπτει από τις εξ.(∆.3) και (∆.5), το ανάστροφο πολυδιάνυσµα του S 

είναι το 

 † 12cos sinUI UIϕ ϕ= −S e  (3.23) 

Εποµένως 

 ( ) ( )2 2 2† † 12 120 20 2 00 0
cos sinUI UIϕ ϕ= + = + −S S S S S e e  (3.24) 

Αν εφαρµόσουµε τον 4ο κανόνα της ενότητας ∆.2 στην εξ.(3.24) καταλήγουµε στην 
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 ( ) ( )2 2 2 2 2cos sinUI UI P Q Sϕ ϕ= + = +S 2=  (3.25) 

Αυτό είναι και το αναµενόµενο αποτέλεσµα. Υπάρχει µάλιστα άµεση αντιστοιχία µεταξύ 

του πολυδιανύσµατος S της ισχύος και της µιγαδικής ισχύος S  στην ηµιτονοειδή περίπτω-

ση, που έχει τις ρίζες της στην αντιστοιχία µεταξύ  και µιγαδικής άλγεβρας. Με το ίδιο 

σκεπτικό το ανάστροφο πολυδιάνυσµα  του S ισοδυναµεί µε το µιγαδικό συζυγή του 

2G
†S S . 

Και η µιγαδική ισχύς συνδυάζει σε µία έκφραση την ενεργό και την άεργο ισχύ, παρόλο 

που αυτές δεν µπορούν να προστεθούν λόγω των διαφορετικών ρόλων τους, έχει µέτρο την 

φαινοµένη ισχύ και δίνει τη δυνατότητα γεωµετρικής απεικόνισης µέσω του τριγώνου 

ισχύος. 

Ας θεωρήσουµε τώρα την ειδική περίπτωση στην οποία η τάση και το ρεύµα στους 

ακροδέκτες ενός κυκλώµατος δίνονται από τις ( ) 2 cosAu t U tω=  και ( ) 2 sinAi t I tω=  

αντίστοιχα, παράλληλα µε µία δεύτερη περίπτωση στην οποία ( ) 2 sinBu t U tω=  και 

( ) 2 cosBi t I tω= . Παρατηρούµε ότι οι εξισώσεις της στιγµιαίας και της φαινοµένης 

ισχύος είναι 

 ( ) ( ) sin 2A Bs t s t UI tω= =  

και 

 A B AS S UI Q Q= = = = B  

αντίστοιχα, δηλαδή δεν διαφέρουν σε τίποτε για τις δύο αυτές περιπτώσεις. Εποµένως ούτε 

η εξίσωση της στιγµιαίας ούτε αυτή της φαινοµένης είναι ενδεικτικές της φύσης της αέργου 

ισχύος. Θα πρέπει λοιπόν να συνοδεύονται από κάποια επιπλέον έκφραση, ώστε να γίνεται 

σαφής η διάκριση µεταξύ τους. Αναπαριστώντας την τάση και το ρεύµα στον ίδιο διανυ-

σµατικό χώρο βρίσκουµε ότι 

 ( )( )1 2 1A A A U I UI= = =S u i e e e 2  

  ( )( )2 1B B B U I UI= = =S u i e e e21

2

 

τα οποία βέβαια σε αυτές τις στοιχειώδεις περιπτώσεις είναι απλώς διδιανύσµατα. Και τα 

δύο διδιανύσµατα παριστάνουν το ίδιο επίπεδο ( 1 ∧e e ), που σηµαίνει ότι έχουν την ίδια 

διεύθυνση. Έχουν όµως και αντίθετη φορά ( 12 21= −e e ). Οι απαραίτητες πληροφορίες 

παρέχονται λοιπόν από τα πολυδιανύσµατα των κυκλωµάτων. 

Η Γεωµετρική Άλγεβρα επιτρέπει άµεση γενίκευση της ανάλυσης που εφαρµόστηκε 

µέχρι εδώ στην απλή ηµιτονοειδή περίπτωση, έτσι ώστε αυτή να συµπεριλάβει µη ηµιτονο-

ειδείς τάσεις και ρεύµατα. Παρέχει δηλαδή τα απαραίτητα εργαλεία για την επέκταση των 

εννοιών της µιγαδικής ανάλυσης σε υψηλότερες διαστάσεις. 
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3.5 ΜΗ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙ∆ΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

3.5.1 Στιγµιαία  ισχύς  

Ας θεωρήσουµε το µονόθυρο του Σχ.3.3. Για λόγους παρουσίασης και χωρίς απώλεια 

της γενικότητας, θεωρείται ότι οι κυµατοµορφές της µη ηµιτονοειδούς τάσης u(t) και του 

ρεύµατος i(t) έχουν την απλούστερη δυνατή µορφή, δηλαδή αποτελούνται από µια 

συνιστώσα στη θεµελιώδη αρµονική και µια ανώτερη αρµονική συνιστώσα. Έστω ότι 

 1 5 1 5( ) ( ) ( ) 2 cos 2 cos5u t u t u t U t U tω ω= + = +  (3.26) 

και 

 ( ) ( )

( ) ( )

1 5

1 1 5 5

1 1 1 1 5 5 5 5

( ) ( ) ( )

2 cos 2 cos 5

2 cos cos 2 sin sin 2 cos cos5 2 sin sin 5

i t i t i t

I t I t

I t I t I t I

ω ϕ ω ϕ

tϕ ω ϕ ω ϕ ω ϕ

= +

= − + −

= + + + ω

 

  (3.27) 
 

 
 

Σχ.3.3  Κύκλωµα µε µη ηµιτονοειδείς κυµατοµορφές. 
 

Η στιγµιαία ισχύς s(t) στην τοµή xx´ µεταξύ της πηγής και του φορτίου µπορεί να 

αναλυθεί σε συνιστώσες ως εξής: 

 [ ] [ ]1 1 5 5 1 5( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )s t u t i t u t i t i t u t i t i t= = + + +  

ή 

 [ ] [ ]1 5 1 1 1 5 5 1 5 5( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )s t s t s t u t i t u t i t u t i t u t i t= + = + + +  (3.28) 

Υπενθυµίζεται ότι οι δείκτες στις συνιστώσες τάσης και ρεύµατος δείχνουν την τάξη 

της αρµονικής µε την οποία σχετίζονται. Ο δείκτης µιας συνιστώσας της στιγµιαίας ισχύος 

καθορίζει ποια συνιστώσα τάσης πολλαπλασιάζεται επί το συνολικό ρεύµα για να δώσει τη 

συγκεκριµένη συνιστώσα ισχύος. Οι ίδιες ακριβώς συµβάσεις διατηρούνται και για τις 

διανυσµατικές και πολυδιανυσµατικές εκφράσεις των ποσοτήτων αυτών. 
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Λόγω των εξ.(3.26) και (3.27) η (3.28) µπορεί να γραφεί ως εξής. 

    
(

)
(

)

1 5

21 1 1 1 1 1

1 5 5 1 5 5

2
5 5 5 5 1 1

5 1 1 5 5 5

( ) ( ) ( )
cos 2cos sin 2cos sin

cos 2cos cos5 sin 2cos sin 5

cos 2cos 5 sin 2cos5 sin

cos 2cos5 cos sin 2cos5 sin 5 (3.29)

s t s t s t
U I t U I t t

U I t t U I t t

U I t U I t t

U I t t U I t t

ϕ ω ϕ ω ω

ϕ ω ω ϕ ω ω

ϕ ω ϕ ω ω

ϕ ω ω ϕ ω ω

= +

= +

+ +

+ +

+ +

Από µία άποψη η s(t) µπορεί να αντιµετωπιστεί ως µία ενιαία ποσότητα. Από άλλη άποψη 

όµως µπορεί να θεωρηθεί ότι αναλύεται σε δύο συνιστώσες s1(t) και s5(t). Η κάθε µία από 

αυτές αποτελείται από ένα µονόδροµο όρο κυµαινόµενης στιγµιαίας τιµής και τρεις 

αµφίδροµους όρους µηδενικής µέσης τιµής, που µπορούν να ειδωθούν ως ανεξάρτητες, 

φαινόµενες ταλαντώσεις. 

 

3.5.2 Πολυδιάνυσµα  της  ισχύος  

Οι συναρτήσεις της τάσης u(t) και του ρεύµατος i(t) εκφράζονται στις εξ.(3.26) και 

(3.27) αντίστοιχα ως γραµµικοί συνδυασµοί τεσσάρων ορθοκανονικών συναρτήσεων 

βάσης, των { 2 cos , 2 sin , 2 cos5 , 2 sin 5t t t tω ω ω ω

3

}. Μπορούν ταυτόχρονα να αναπα-

ρασταθούν από διανύσµατα σε έναν 4-διάστατο διανυσµατικό χώρο και να εκφραστούν ως 

γραµµικός συνδυασµός τεσσάρων ορθοκανονικών διανυσµάτων βάσης { } 

που αντιστοιχούν ένα προς ένα στις τέσσερις συναρτήσεις βάσης. Πρέπει να τονιστεί ότι ο 

δείκτης j στα διανύσµατα  δεν εκφράζει τάξη αρµονικής, αλλά µία από τις τέσσερις 

διαστάσεις στο χώρο. Προκύπτουν έτσι τα διανύσµατα 

1 2 3 4,  ,  ,  e e e e

je

 1 5 1 1 5U U= + = +u u u e e  (3.30) 

 1 1 1 1 1 2 5 5 3 5 5cos sin cos sinI I I I 4ϕ ϕ ϕ= + + +i e e e ϕ e

5

 (3.31) 

Το πολυδιάνυσµα της ισχύος µπορεί να γραφεί ως εξής: 

 1 5 1= = + +S ui u i u i = S S  (3.32) 

Λόγω των εξ.(3.30) και (3.31) η (3.32) γράφεται: 

 ( )
( )

1 5

1 1 1 1 1 1 1 2 5 5 3 5 5 4

5 3 1 1 1 1 1 2 5 5 3 5 5 4

cos sin cos sin

cos sin cos sin

U I I I I

U I I I I

ϕ ϕ ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ

= +

= + + +⎡ ⎤⎣ ⎦
+ + + +⎡ ⎤⎣ ⎦

S S S

e e e e e

e e e e e

 

ή 
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  ( )
( )

1 5

1 1 1 1 1 1 12 1 5 5 13 1 5 5 14

5 5 5 5 1 1 32 5 1 1 31 5 5 5 34

cos sin cos sin

cos sin cos sin (3.33)

U I U I U I U I

U I U I U I U I

ϕ ϕ ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ

= +

= + + +

+ + + +

S S S
e e e

e e e

Χρησιµοποιώντας γενικότερο συµβολισµό: 

 1 5 1 1 5 50 2 0
⎡ ⎤ ⎡= + = + + +⎣ ⎦ ⎣S S S S S S S 2

⎤⎦  

Η ισχύς εποµένως παριστάνεται ως το άθροισµα δύο πολυδιανυσµάτων S1 και S5 στην 

, που αποτελούνται και τα δύο από ένα βαθµωτό µέρος που αντιστοιχεί στη µέση ισχύ 

και ένα διδιανυσµατικό µέρος που αντιστοιχεί στην µη ενεργό ισχύ. Το τελευταίο εκφράζε-

ται ως γραµµικός συνδυασµός διδιανυσµάτων βάσης καθένα από τα οποία κωδικοποιεί ένα 

διακριτό ανεξάρτητο επίπεδο στον 4-διάστατο χώρο. Το πολυδιάνυσµα της ισχύος S αποτε-

λείται συνολικά από οκτώ συνιστώσες, οι οποίες είναι σαφώς ορισµένες µέσω του µέτρου, 

της διεύθυνσης και της φοράς τους και κάθε µία αντιστοιχεί µε µοναδικό τρόπο σε µία 

συγκεκριµένη συνιστώσα της στιγµιαίας ισχύος (3.29). 

4G

 

3.5.3 Εξίσωση  της  φαινοµένης  ισχύος  

Το µέτρο S  του  µπορεί τώρα να υπολογιστεί ως εξής: 1= +S S S5

 ( )( )2 †† 1 5 1 50 0
= = + +S SS S S S S  (3.34) 

Λόγω της εξ.(∆.8) η εξ.(3.34) γράφεται και στη µορφή: 

 ( )( )2 † † † † † †
1 5 1 5 1 1 1 5 5 1 5 50 0 00

= + + = + + +S S S S S S S S S S S S S
0
 

και τελικά, λόγω της εξ.(∆.11) και της (∆.10), 

 2 2 2 †1 5 1 5 0
2= + +S S S S S  (3.35) 

Το µέτρο του S5 δίνεται από την εξ.(∆.11) και είναι 

 2 †5 5 5 5 50 20 00
=S S S + S S †

2

34

 (3.36) 

Το ανάστροφο πολυδιάνυσµα του S5 είναι το 

 †5 5 5 5 5 1 1 31 5 1 1 32 5 5 5cos cos sin sinU I U I U I U Iϕ ϕ ϕ= − − −S e e ϕ e  (3.37) 

Λαµβάνοντας υπόψη την εξ.(3.37) και τον κανόνα 5 της ενότητας ∆.2 η εξ.(3.36) µπορεί να 

γραφεί ως 

( ) ( )

( ) ( )

2 2 2
5 5 5 5 5 1 1 31 31

0

2 2
5 1 1 32 32 5 5 5 34 34

0 0

cos cos

sin sin (3.38)

U I U I

U I U I

ϕ ϕ

ϕ ϕ

= + −

+ − + −

S e e

e e e e
 

και λόγω του κανόνα 4 της ενότητας ∆.2 η εξ.(3.38) γίνεται 
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 ( ) ( ) ( ) (2 2 2 2
5 5 5 5 5 1 1 5 1 1 5 5cos cos sin sinU I U I U I U Iϕ ϕ ϕ= + + +S )2

5ϕ  (3.39) 

Το µέτρο του S1 µπορεί να βρεθεί µε τον ίδιο τρόπο ότι είναι 

 ( ) ( ) ( ) (2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 5cos sin cos sinU I U I U I U I )2

5ϕ ϕ ϕ= + + +S ϕ  (3.40) 

Επίσης το γινόµενο †1 5 0
S S  µπορεί να βρεθεί µε τη βοήθεια της εξ.(∆.11) ότι είναι 

 † †1 5 1 5 1 50 20 0 00
= +S S S S S S †

2
 (3.41) 

Λαµβάνοντας υπόψη τον κανόνα 5, για την εξ.(3.41) προκύπτει ότι 

 
†

1 5 1 1 1 5 5 5 1 5 5 13 5 1 1 31 00

1 1 1 5 5 5 1 5 5 5 1 1

cos cos cos cos

cos cos cos cos 0 (3.42)

U I U I U I U I

U I U I U I U I

ϕ ϕ ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ

= + −

= − =

S S e e
 

Λόγω της εξ.(3.42) η εξ.(3.35) απλοποιείται και µπορεί να γραφεί ως εξής: 

 2 2
1 5= +S S S 2  (3.43) 

Τελικά, από τις εξ.(3.39), (3.40), (3.43) βρίσκεται ότι η συνολική φαινοµένη ισχύς S είναι  

 
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

2 2 2 2 22
1 1 1 5 5 5 1 5 5 5 1 1

2 2 2 2
1 1 1 5 5 5 1 5 5 5 1 1

cos cos cos cos

sin sin sin sin (3.44)

S U I U I U I U I

U I U I U I U I

ϕ ϕ ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ

= = + + +

+ + + +

S
 

Η συνολική φαινοµένη ισχύς S προέκυψε λοιπόν ως µέτρο του πολυδιανύσµατος της 

ισχύος και αποτελείται και αυτή από οκτώ όρους. Κάθε ένας από αυτούς τους όρους είναι 

το µέτρο µιας αντίστοιχης συνιστώσας του πολυδιανύσµατος και ταυτόχρονα η ενδεικνυµέ-

νη τιµή µιας αντίστοιχης συνιστώσας της εξ.(3.29). 

Οι όροι της εξ.(3.44) µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τέσσερις οµάδες και να γραφούν 

χρησιµοποιώντας πιο σύντοµο συµβολισµό, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 ( ) ( ) ( ) ( )2 22 2 22 cos cos sin sini i i i j j i i i i j j
i i j i i j

S U I U I U I U Iϕ ϕ ϕ
≠ ≠

= = + + +∑ ∑ ∑ ∑S ϕ

5

 

όπου , 1 . ,i j =

 

3.5.4 Γενική  περίπτωση  

Αν η κυµατοµορφή της τάσης είναι περιοδική µη ηµιτονοειδής, αλλά δεν έχει την 

απλή µορφή (3.26), τότε µπορούµε και πάλι να ακολουθήσουµε την παραπάνω ανάλυση.  

Ας θεωρήσουµε ότι η τάση έχει δύο αρµονικές συνιστώσες, αλλά µε τυχαίες γωνίες, 

και ότι το ρεύµα έχει δύο συνιστώσες στις ίδιες συχνότητες µε γωνίες φ1 και φ5 ως προς 

αυτές της τάσης. Θεωρούµε τότε ένα διανυσµατικό χώρο τεσσάρων διαστάσεων, ο οποίος 

ορίζεται από τις συνιστώσες της τάσης στις δύο συχνότητες και τις κάθετες σε αυτές, και τη 
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γεωµετρική άλγεβρα 16 διαστάσεων που αυτός ορίζει. Το διάνυσµα της τάσης αναλύεται σε 

δύο κάθετες συνιστώσες στο διανυσµατικό χώρο, δηλαδή  

 1 5= +u u u  

Το διάνυσµα του ρεύµατος µπορεί επίσης να αναλυθεί σε δύο συνιστώσες στο χώρο αυτό, 

κάθε µία από τις οποίες αντιστοιχεί σε διαφορετική συχνότητα, µε γωνίες φ1 και φ5 ως προς 

αυτές της τάσης, δηλαδή  

 1 5= +i i i  

Το διάνυσµα αυτό µπορεί να γραφεί και ως εξής: 

 
( ) ( ) ( ) ( )

† †
1 5

1 52 2
1 5

† † † †
1 1 1 1 5 5 5 5

2 2 2 2
1 1 5 5

(3.45)

= +

⋅ ∧ ⋅ ∧
= + + +

51

5 51 1

u u u ui i i
u u

i u u i u u i u u i u u

u u u u

 

Ο πρώτος όρος της εξ.(3.45), σύµφωνα µε τις εξ.(∆.14) και (∆.15), είναι η προβολή του i1 

στο u1, δηλαδή η συνιστώσα του διανύσµατος i1 που είναι παράλληλη στο u1. Ο δεύτερος 

όρος δίνει τη συνιστώσα του i1 που είναι κάθετη στο u1 στο επίπεδο των u1 και i1, δηλαδή 

το επίπεδο που αντιστοιχεί στη συχνότητα ω. Ο τρίτος όρος δίνει την προβολή του i5 στο u5 

και ο τέταρτος όρος την κάθετη στο u5 στο επίπεδο των u5 και i5, δηλαδή το επίπεδο της 

συχνότητας 5ω. Λαµβάνοντας υπόψη βασικές ιδιότητες του εσωτερικού και του εξωτερικού 

γινοµένου διανυσµάτων η εξ.(3.45) µπορεί να γραφεί και στη µορφή: 

 ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5
2 2 2

1 1 5 5

⋅ − ∧ ⋅ − ∧
= + + +

u i u u i u u i u u i u
i

u u u u 2  (3.46) 

Έστω ότι 1 1 1=e u u  είναι το µοναδιαίο διάνυσµα στη διεύθυνση του u1 και e2 το 

κάθετο σε αυτό στο επίπεδο των u1 και i1. Οµοίως, 3 5 5=e u u  είναι το µοναδιαίο 

διάνυσµα στη διεύθυνση του u5 και e4 το κάθετο σε αυτό στο επίπεδο των  και i5u 5. Τότε 

από την εξ.(3.46) προκύπτει ότι 

 
1 1 1 1 1 1 1 12 1 5 5 5 3 5 5 5 34 3

1 1 5 5

1 1 1 1 1 2 5 5 3 5 5 4

cos sin cos sin

cos sin cos sin (3.47)

U I U I U I U I
U U U U

I I I I

ϕ ϕ ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ

− −
= + + +

= + + +

e e e e e ei

e e e e
 

και εποµένως η ανάλυση µπορεί να συνεχιστεί όπως και παραπάνω. Η εξ.(3.47) µπορεί 

προφανώς να χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση οποιουδήποτε διανύσµατος σε σχέση µε 

κάποιο διάνυσµα αναφοράς. 

Επίσης, αν και η περίπτωση που αναλύθηκε σε όλο το κεφάλαιο µέχρι εδώ αφορούσε 

µόνο την θεµελιώδη συχνότητα και µία ανώτερη αρµονική, η ίδια ανάλυση µπορεί άµεσα 
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να επεκταθεί σε κάθε γενική περίπτωση που περιλαµβάνει οποιονδήποτε αριθµό αρµονι-

κών, αρκεί να επιλεγεί ο κατάλληλος διανυσµατικός χώρος. 

 

3.6 ΣΧΟΛΙΑ 

Οι προηγούµενες µέθοδοι που συνεισέφεραν στη θεωρία ισχύος για τα µονοφασικά 

κυκλώµατα υπό µη ηµιτονοειδείς συνθήκες έχουν διαφορετική προέλευση, όµως έχουν έναν 

κοινό παρονοµαστή. Ασχολούνται µόνο µε την εξίσωση της φαινοµένης ισχύος. Στο 

κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε ένα νέο µέγεθος, το πολυδιάνυσµα S της ισχύος, το οποίο 

διαθέτει την έµφυτη ικανότητα να δηλώνει ταυτόχρονα τρεις πληροφορίες: µέτρο, 

διεύθυνση και φορά. Το πολυδιάνυσµα S της ισχύος είναι και η µόνη ποσότητα που 

εµπεριέχει όλες αυτές τις πληροφορίες. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το γεγονός ότι το 

πολυδιάνυσµα της ισχύος γεφυρώνει το χάσµα µεταξύ στιγµιαίας και φαινοµένης ισχύος. 

Υπό ηµιτονοειδείς συνθήκες αυτό το ρόλο παίζει η µιγαδική ισχύς S , όµως υπό µη ηµιτο-

νοειδείς συνθήκες δεν υπήρχε µέχρι τώρα κάποιο ανάλογο µέγεθος. Μάλιστα ο ρόλος του S 

ίσως είναι πιο σηµαντικός, καθώς το S  είναι απλώς ένα δισδιάστατο διάνυσµα και οι 

πληροφορίες που περιέχει µπορούν επίσης να εξαχθούν από την εξίσωση της φαινοµένης 

ισχύος σε συνδυασµό µε εκφράσεις της µορφής «επαγωγική/χωρητική άεργος ισχύς». Κάτι 

τέτοιο δεν µπορεί πρακτικά να γίνει για το S. 

Αξίζει επίσης να τονίσουµε εδώ ότι η εισαγωγή της πολυδιάστατης αναπαράστασης 

της ισχύος έγινε εφικτή µε τη χρήση του µαθηµατικού πλαισίου που παρέχει η Γεωµετρική 

Άλγεβρα. Κάτι τέτοιο δεν θα µπορούσε να επιτευχθεί µέσω της µιγαδικής άλγεβρας ή 

οποιουδήποτε άλλου αλγεβρικού συστήµατος που µπορεί να χειριστεί µόνο κάποιο περιορι-

σµένο αριθµό διαστάσεων. 

Το S διαθέτει και άλλα χρήσιµα χαρακτηριστικά. Στις πιο πολλές περιπτώσεις µόνο η 

θεµελιώδης ενεργός ισχύς θεωρείται χρήσιµη. Η µορφή του S διευκολύνει την ξεχωριστή 

αντιµετώπιση των συνιστωσών της θεµελιώδους συχνότητας µε τρόπο παρόµοιο µε τη 

συµβατική ηµιτονοειδή περίπτωση. Επιπλέον οι αναλυτικές µορφές του πολυδιανύσµατος 

(3.33) και της φαινοµένης ισχύος (3.44) επιτρέπουν το διαχωρισµό µεταξύ των ενεργών 

ισχύων διαφορετικών αρµονικών συχνοτήτων. Αποφεύγεται έτσι αλληλοαναίρεση όρων 

που µπορεί να προκύψει σε ορισµένες περιπτώσεις κατά την άθροισή τους σε µία ενιαία 

ποσότητα όπως είναι η µέση ισχύς. 

Θα µπορούσε κανείς µε την πρώτη µατιά να υποθέσει ότι η εξίσωση (3.44) της φαινο-

µένης ισχύος S µπορεί να προκύψει άµεσα από την αναλυτική µορφή (3.29) της στιγµιαίας 

ισχύος s(t), όπως προέκυψε από το πολυδιάνυσµα S. Ωστόσο αποδείχθηκε ότι οι δύο 
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επιµέρους συνιστώσες S1 και S5 του S είναι ανεξάρτητες και ότι το µέτρο του S αντιστοιχεί 

στην αναλυτική µορφή (3.44) του S. ∆εν προκύπτει κάτι αντίστοιχο για τις συνιστώσες s1(t) 

και s5(t) της s(t) µε κανένα τρόπο. 

Πρέπει εδώ να αναφέρουµε ότι η εξίσωση της φαινοµένης ισχύος (3.44) είναι απλώς 

ένα υποπροϊόν της ανάλυσης που ακολουθήθηκε κατά τον προσδιορισµό των χαρακτηριστι-

κών του S. Καταλήξαµε στην εξ.(3.44) όχι επειδή υπερτερεί σε σχέση µε τις εξισώσεις των 

άλλων µεθόδων ή είναι πιο πρακτική, αλλά γιατί έγινε µε αυτό τον τρόπο σαφές ότι η 

φαινοµένη ισχύς δεν είναι µόνο µαθηµατικό γινόµενο των ενδεικνυµένων τιµών της τάσης 

και του ρεύµατος, όπως θεωρείται συνήθως. Η φαινοµένη ισχύς S στην παρούσα εργασία 

προέκυψε ως το µέτρο του πολυδιανύσµατος S ή πιο συγκεκριµένα ως το γεωµετρικό 

άθροισµα των µέτρων των µεµονωµένων συνιστωσών του S. Πρέπει να τονιστεί όµως ότι, 

αντίθετα µε την πολυδιάστατη αναπαράσταση, αυτή είναι και η µόνη πληροφορία που έχει 

τη δυνατότητα να παρέχει η εξίσωση της φαινοµένης ισχύος. 

Είναι αλήθεια ότι η εξ.(3.44) περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό όρων, που µπορεί να 

αυξηθούν υπερβολικά για κυµατοµορφές µε υψηλό αρµονικό περιεχόµενο. Οι προϋπάρχου-

σες αναλύσεις της φαινοµένης ισχύος έχουν καταφέρει να δηµιουργήσουν πιο συνοπτικούς 

τύπους ορίζοντας οµαδοποιηµένες ποσότητες, δηλαδή παριστάνοντας τις διαφορετικών 

διευθύνσεων συνιστώσες της ισχύος µε ακόµη λιγότερες σε αριθµό βαθµωτές ποσότητες. 

Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι από τις προϋπάρχουσες µεθόδους, ο µικρότερος και ο 

µεγαλύτερος βαθµός οµαδοποίησης υπάρχουν στις αναλύσεις του LaWhite [53] και του 

Fryze αντίστοιχα. Όλες οι άλλες µέθοδοι εµφανίζουν ενδιάµεσους βαθµούς οµαδοποίησης. 

Όµως πρέπει κανείς να έχει υπόψη του ότι σε κάθε εξίσωση φαινοµένης ισχύος, συµπερι-

λαµβανοµένης και της εξ.(3.44), πληροφορίες σχετικά µε τη διεύθυνση και τη φορά έχουν 

εξαλειφθεί εξαιτίας της οµαδοποίησης των όρων ή/και του γεγονότος ότι όλες οι ποσότητες 

σε µια τέτοια εξίσωση είναι υψωµένες στο τετράγωνο. Είναι λοιπόν προφανές ότι όλες 

υστερούν σε σχέση µε το πολυδιάνυσµα S.  

Από την άλλη πλευρά, σε κάποιες περιπτώσεις η διεύθυνση και η φορά µπορεί να µην 

είναι απαραίτητα στοιχεία. Τότε οι ήδη υπάρχουσες αναλύσεις της φαινοµένης ισχύος 

µπορούν να χειριστούν το πρόβληµα το ίδιο καλά µε την εξ.(3.44). Όµως υπάρχουν και 

περιπτώσεις που η διεύθυνση και η φορά είναι απολύτως απαραίτητες πληροφορίες για την 

πλήρη απεικόνιση της κατάστασης. Τότε αν δεν διακρίνουµε τις συνιστώσες της ισχύος ως 

προς αυτά τα χαρακτηριστικά τους είναι πολύ πιθανό να καταλήξουµε σε λανθασµένα 

συµπεράσµατα. Η προσπάθεια βελτίωσης του συντελεστή ισχύος είναι µια τέτοια πολύ 

σηµαντική περίπτωση και θα εξεταστεί παρακάτω µέσω ενός παραδείγµατος. Το κατάλλη-
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λο εργαλείο για την αντιµετώπιση του προβλήµατος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το 

πολυδιάνυσµα S της ισχύος, που ενσωµατώνει σε µία µοναδική έκφραση όλα τα απαραίτη-

τα στοιχεία. Κάθε άλλη ποσότητα που αναλύεται σε λιγότερες συνιστώσες θα υστερεί 

οπωσδήποτε σε πληροφορία. Γίνεται τότε σαφές ότι ο µεγάλος φαινοµενικά αριθµός όρων 

του S δεν µπορεί να περιοριστεί χωρίς να ελαττωθεί η αποτελεσµατικότητά του. 

Το πολυδιάνυσµα S έχει µια µοναδική ιδιότητα. Είναι ποσότητα που δεν είναι δυνατό 

να είναι ακριβώς ίδια για οποιαδήποτε δύο φορτία, αν αυτά δεν είναι ισοδύναµα ενώ τροφο-

δοτούνται από την ίδια πηγή. Αυτή η ιδιότητα βοηθά στο διαχωρισµό των φορτίων, ακόµη 

και όταν κάτι τέτοιο είναι αδύνατο µε βάση τις συνιστώσες ισχύος που προκύπτουν από 

άλλες µεθόδους. 

Συµπεραίνουµε ότι το πολυδιάνυσµα της ισχύος S σε συνδυασµό µε την στιγµιαία 

ισχύ και την φαινοµένη ισχύ, είτε την εξ.(3.44) είτε οποιαδήποτε από τις υπάρχουσες εξισώ-

σεις της φαινοµένης ισχύος, αποτελούν µία τριάδα εκφράσεων ( ) ανάλογη των 

εξ.(1.11), (1.12) και (1.13) που ισχύουν για την ηµιτονοειδή περίπτωση. Η χρησιµότητα της 

µιας ή της άλλης έκφρασης καθορίζεται από τις απαιτήσεις του προβλήµατος. 

( ),  , s t SS

 

3.7 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

Όπως αναφέρθηκε, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες πληροφορίες για τη διεύθυνση 

και τη φορά είναι αναγκαίες για την κατανόηση και τη λύση του προβλήµατος, οπότε 

γίνεται εµφανής η υπεροχή του S, καθώς ούτε η εξίσωση της στιγµιαίας ισχύος ούτε της 

φαινοµένης ισχύος (συµπεριλαµβανοµένης της εξ.(3.44)) επαρκούν για το σκοπό αυτό. 

Προκειµένου να αναδειχθούν στην πράξη κάποιες από τις δυνατότητες του πολυδιανύσµα-

τος S της ισχύος, εξετάζεται το παρακάτω παράδειγµα. Στην περίπτωση αυτή οποιαδήποτε 

εξίσωση φαινοµένης ισχύος και αν χρησιµοποιηθεί, θα είναι ανεπαρκής. 

Παράδειγµα  3.1 

Ας θεωρήσουµε τα δύο κυκλώµατα των Σχ.3.4(α), (β), όπου οι τάσεις είναι 

 ( )( ) ( ) ( ) 100 2 cos 100 2 cos5  Va bu t u t u t t tω ω= = = +  

και τα ρεύµατα 

 ( ) ( )( ) 20 2 cos 36.87 500 2 cos 5 26.57  Aai t t tω ω⎡ ⎤= + + −⎣ ⎦  

 ( ) ( )( ) 500 2 cos 26.57 20 2 cos 5 36.87  Abi t t tω ω⎡ ⎤= + + −⎣ ⎦  

αντίστοιχα. Επίσης 1 rad/sω = . 
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Σχ.3.4  (α) και (β) Κυκλώµατα για το Παράδειγµα 3.1. 
 

Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατό να διακρίνει κανείς τα δύο κυκλώµατα µέσω 

γνωστών µεθόδων, αφού οι αντίστοιχοι όροι της φαινοµένης ισχύος που προκύπτουν από 

τις αναλύσεις αυτές είναι ακριβώς ίδιοι. Αν εφαρµόσει κανείς για παράδειγµα τη µέθοδο 

Fryze, βρίσκει και για τα δύο κυκλώµατα τις συνιστώσες  και 

. Αν εφαρµοστεί η µέθοδος Shepherd, προκύπτουν και για τα δύο κυκλώ-

µατα οι συνιστώσες 

3.6 kWP =

2.245 kVAFQ =

3.622 kVARS =  και 2.209 kVAXS = , ενώ αν εφαρµοστεί η µέθοδος 

Czarnecki οι ,  και 3.6 kWP = 2.209 kVArQ = 0.4 kVAsD = . Επίσης, και για τα δύο, ο 

συντελεστής ισχύος είναι . Είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι η οποιαδήποτε 

διάκριση µπορεί να γίνει µεταξύ τους θα πρέπει να βασιστεί σε πληροφορίες που σχετίζο-

νται µε τη διεύθυνση ή τη φορά. Κατά συνέπεια, το πολυδιάνυσµα της ισχύος µπορεί να 

διαφοροποιήσει το ένα από το άλλο. 

0.849PF =

Τα αντίστοιχα διανύσµατα τάσεων και ρευµάτων για τα Σχ.3.4(α) και (β) είναι 

 ( )1 3100 100  Va b= = = +u u u e e  

  ( )1 2 3 416 12 20 10  Aa = − + +i e e e e

  ( )1 2 3 420 10 16 12  Ab = − + +i e e e e

Τα αντίστοιχα πολυδιανύσµατα µπορούν εύκολα να υπολογιστούν ως εξής: 

 ( ) ( )1 5 12 13 14 31 32 341.6 1.2 2 1 2 1.6 1.2 1  kVAa a a a a= = + = − + + + + − +⎡ ⎤⎣ ⎦S u i S S e e e e e e  

 ( ) ( )1 5 12 13 14 31 32 342 1 1.6 1.2 1.6 2 1 1.2  kVAb b b b b= = + = − + + + + − +⎡ ⎤⎣ ⎦S u i S S e e e e e e  

Όπως φαίνεται, µπορεί να γίνει διάκριση µεταξύ των δύο κυκλωµάτων µε βάση τα πολυδια-

νύσµατά τους. 

Στη συνέχεια θα εξετάσουµε το ζήτηµα της βελτίωσης του συντελεστή ισχύος στα 

κυκλώµατα του Σχ.3.4 µε σκοπό να δείξουµε ότι το πολυδιάνυσµα S µπορεί να αποτελέσει 

τη βάση για τη θεωρητική θεµελίωση του πρακτικού προβλήµατος. Ας θεωρήσουµε πρώτα 
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ότι στα άκρα του φορτίου του Σχ.3.4(α) συνδέεται παράλληλα ένας πυκνωτής C. Το 

διάνυσµα του ρεύµατος του πυκνωτή θα είναι 

 2 4100 500C C C= − −i e e  

Το πολυδιάνυσµα ισχύος του πυκνωτή C θα είναι 

  12 14 32 3410 50 10 50C C C C C C= = − − − −S ui e e e e

Τότε το συνολικό πολυδιάνυσµα γίνεται 

 ( )a a C a C a′ = + = + = +S u i i ui ui S SC  

Λόγω της εξ.(∆.8) το µέτρο του a′S  µπορεί να γραφεί ως 

 
( )( ) ( )( )2 † † †

00

† † † †
0 0 0 0

a a C a C a C a C

a a a C a CC C

′ = + + = + +

= + + +

S S S S S S S S S

S S S S S S S S
 

και λόγω των εξ.(∆.11) και (∆.10)  

 
2 2 2 †

0
2a a C a C′ = + +S S S S S  

από την οποία προκύπτει η εξίσωση 

 
2

218 5200 152a C C′ = + −S  

που έχει ένα ελάχιστο, όταν . Τότε ο συντελεστής ισχύος γίνεται 0.876 και το 

πολυδιάνυσµα ισχύος τροποποιείται σε 

0.0146 FC∗ =  

 ( ) ( )12 13 14 31 32 341.6 1.346 2 0.269 2 1.6 1.364 0.269  kVAa′ = − + + + + − +⎡ ⎤⎣ ⎦S e e e e e e  

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία για το κύκλωµα του Σχ.3.4(β) καταλήγουµε στην 

 
2

218 5200 200b C C′ = + −S  

και εποµένως σε µια διαφορετική βέλτιστη τιµή χωρητικότητας 0.0192 FC∗  = , βελτιωµένη 

τιµή συντελεστή ισχύος ίση µε 0.898 και πολυδιάνυσµα ισχύος 

( ) ( )12 13 14 31 32 342 1.192 1.6 0.238 1.6 2 1.192 0.238  kVAb′ = − + + + + − +⎡ ⎤⎣ ⎦S e e e e e e  

Φαίνεται λοιπόν ότι, αν και τα δύο κυκλώµατα έχουν ίδιες συνιστώσες φαινοµένης 

ισχύος, το δυνατό εύρος βελτίωσης του συντελεστή ισχύος µε χωρητικό αντισταθµιστή 

είναι διαφορετικό. Αυτό µπορεί να ερµηνευθεί µόνο από το γεγονός ότι η µη ενεργός ισχύς 

που µπορεί να αντισταθµιστεί στις διάφορες διευθύνσεις που κωδικοποιούνται από τα 

διδιανύσµατα βάσης δεν είναι ίδια στα δύο κυκλώµατα (ας συγκριθούν το Sa µε το Sb και το 

 µε το ).  a′S b′S

Με τη βοήθεια του πολυδιανύσµατος µπορούν να εξαχθούν παραπέρα συµπεράσµατα. 

Η φορά των συνιστωσών του, που δηλώνεται από το πρόσηµο που ενσωµατώνουν τα 
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διδιανύσµατα βάσης, µπορεί να φανεί επίσης χρήσιµη. Για το Σχ.3.4(α), αν µελετήσει 

κανείς το Sa, µπορεί εύκολα να συµπεράνει ότι είναι δυνατό να επιτευχθεί αντιστάθµιση σε 

µεγαλύτερο βαθµό µε επαγωγικό αντί για χωρητικό παράλληλο αντισταθµιστή, αφού η 

θεµελιώδης άεργος ισχύς (-e12) είναι αρνητική (χωρητική) και έχει τη µεγαλύτερη απόλυτη 

τιµή µεταξύ των συνιστωσών που επηρεάζονται από τον παράλληλο αντισταθµιστή. Το 

πολυδιάνυσµα του επαγωγού αυτού L θα είναι 

 12 14 32 34
10 2 10 2

L L L L L L
= = + + +S ui e e e e  

Χρησιµοποιώντας λοιπόν διαδικασία παρόµοια µε αυτή που χρησιµοποιήθηκε για τον 

πυκνωτή βρίσκουµε ότι 

 ( )a a L a′′ L= + = +S u i i S S  

και 

 
2

208 4018a L L
′′ = + −S  

από την οποία προκύπτει µια βέλτιστη αυτεπαγωγή 10.4 HL∗ = , βελτιωµένη τιµή του 

συντελεστή ισχύος ίση µε 0.898 και πολυδιάνυσµα ισχύος 

 ( ) ( )12 13 14 31 32 341.6 0.238 2 1.192 2 1.6 0.238 1.192  kVAa′′ = − + + + + − +⎡ ⎤⎣ ⎦S e e e e e e  

Τέλος, µε παρόµοια διαδικασία και σε συνδυασµό µε έναν αλγόριθµο βελτιστοποίη-

σης µπορεί κανείς να σχεδιάσει έναν πιο σύνθετο παράλληλο αντισταθµιστή για κάθε ένα 

από τα κυκλώµατα του Σχ.3.4, ώστε να πετύχει την µέγιστη δυνατή τιµή συντελεστή 

ισχύος. Για το Σχ.3.4(α) αυτός ο αντισταθµιστής αποτελείται από έναν επαγωγό L παράλλη-

λα µε έναν πυκνωτή C µε βέλτιστες τιµές 6.8571 HL∗ = , 0.0258 FC∗ = , , ενώ 

για το Σχ.3.4(β) , 

0.994PF =

 7.7419 HL∗ = 0.0292 FC∗ = , 0.994PF = . Τα νέα πολυδιανύσµατα 

ισχύος µετά την εγκατάσταση του αντισταθµιστή είναι 

 ( ) ( )13 311.6 2 2 1.6  kVAa′′′ = + + +⎡ ⎤⎣ ⎦S e e  

 ( ) ( )13 312 1.6 1.6 2  kVAb′′′ = + + +⎡ ⎤⎣ ⎦S e e  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ούτε και µετά την αντιστάθµιση µπορούν τα κυκλώµατα να 

διακριθούν µέσω της εξίσωσης της φαινοµένης ισχύος. Προκύπτει δηλαδή ότι απαιτούνται 

διαφορετικοί αντισταθµιστές για τα δύο κυκλώµατα, παρά το γεγονός ότι η µέγιστη τιµή 

της µη ενεργού ισχύος που µπορεί να αντισταθµιστεί πλήρως είναι η ίδια. Η διαφορά 

µεταξύ των δύο περιπτώσεων αποδίδεται στη διεύθυνση και τη φορά των συνιστωσών. 

Συµπερασµατικά, µέσω αυτού του παραδείγµατος, θεµελιώθηκε µία τυπική διαδικα-

σία για τη βελτίωση του συντελεστή ισχύος κάνοντας χρήση πληροφοριών που εµπεριέχο-
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νται αποκλειστικά στο πολυδιάνυσµα ισχύος. Η ανωτερότητα του πολυδιανύσµατος σε 

σχέση µε κάθε ανάλυση φαινοµένης ισχύος είναι ιδιαίτερα εµφανής σε αυτό το παράδειγµα. 

Τα δύο κυκλώµατα δεν µπορούν να διακριθούν µέσω της εξίσωσης φαινοµένης ισχύος, 

καθώς οι συνιστώσες τους είναι όλες ίδιες. Το πολυδιάνυσµα µπορεί να βοηθήσει στην 

επιλογή του είδους του παράλληλου αντισταθµιστή που θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί.   

Παράδειγµα  3.2 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, µέσω του πολυδιανύσµατος S της ισχύος είναι διαθέσιµες 

οι πληροφορίες που περιγράφουν πλήρως την ισχύ. Για τις εφαρµογές όµως που δεν είναι 

απαραίτητες όλες αυτές οι πληροφορίες, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε άλλες ποσότητες, 

όπως είναι το µέτρο του S. Ωστόσο είναι πιθανό το µέτρο να µην είναι το κατάλληλο µέσο 

για την αντιµετώπιση κάποιων προβληµάτων.  

Ας θεωρήσουµε ότι είναι επιθυµητή µια εκτίµηση της συµβολής κάθε φορτίου που 

συνδέεται σε συγκεκριµένο ζυγό ενός συστήµατος στη συνολική µη ενεργό ισχύ στο ζυγό 

αυτό, δηλαδή το κοινό σηµείο σύνδεσης των φορτίων. Θα µπορούσε έτσι να εντοπιστεί ο 

κύριος υπεύθυνος για την παραµόρφωση των κυµατοµορφών στο σηµείο.  

Το συνολικό πολυδιάνυσµα της ισχύος στο ζυγό που εξετάζεται είναι το άθροισµα 

των πολυδιανυσµάτων των επιµέρους στοιχείων του κυκλώµατος ως προς αυτόν. Παρέχει 

λεπτοµερείς πληροφορίες (µέτρο, διεύθυνση, φορά) για κάθε µία συνιστώσα της µη ενεργού 

ισχύος, οι οποίες όµως σε αυτή την περίπτωση δεν είναι απαραίτητες. Μάλιστα, για µεγάλο 

αριθµό αρµονικών, η πληθώρα των διαθέσιµων πληροφοριών δεν επιτρέπει να αποκτήσει 

κανείς εύκολα µια γενική εικόνα της κατάστασης. Από την άλλη πλευρά, το µέτρο σε αυτή 

την περίπτωση αδυνατεί να δώσει χρήσιµες πληροφορίες. 

Το πολυδιάνυσµα της ισχύος στο ζυγό που εξετάζουµε περιέχει ένα διδιάνυσµα που 

αντιπροσωπεύει τη µη ενεργό ισχύ. Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, αυτό το 

διδιάνυσµα έχει µέτρο, διεύθυνση και φορά που προκύπτουν από τη συνισταµένη των 

συνιστωσών του πολυδιανύµατος σε διευθύνσεις που ορίζονται από τα διδιανύσµατα 

βάσης. Το κάθε στοιχείο του συστήµατος συµβάλλει στη διαµόρφωση της κάθε τέτοιας 

συνιστώσας. Εντούτοις µπορεί να βρεθεί και η συνολική συµβολή του κάθε στοιχείου στο 

διδιάνυσµα της ισχύος στο ζυγό που εξετάζουµε χωρίς να εξεταστούν ξεχωριστά οι επιµέ-

ρους συνιστώσες. Κάτι τέτοιο είναι δυνατό µε τη βοήθεια της προβολής του διδιανυσµατι-

κού µέρους του πολυδιανύσµατος του στοιχείου σε αυτό του συνολικού πολυδιανύσµατος 

στο ζυγό. 
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Ας θεωρήσουµε το κύκλωµα του Σχ.3.5. Στο κύκλωµα αυτό µια ηµιτονοειδής πηγή 

( ) 2 cos  Ve t tω= , 1 rad/sω = , µε σύνθετη αντίσταση που αποτελείται από µια ωµική 

αντίσταση  σε σειρά µε µια επαγωγή 0.01 sR = Ω 0.1 HsL = , τροφοδοτεί µέσω του ίδιου 

ζυγού s τρία ξεχωριστά φορτία. Το κάθε φορτίο είναι εγκατεστηµένο στα άκρα γραµµής 

διανοµής µε σύνθετη αντίσταση που αποτελείται από ωµική αντίσταση σε σειρά µε 

επαγωγή. Οι τιµές των στοιχείων των γραµµών είναι 1 2 3 0.01 l l lR R R= = = Ω  και 

. Το φορτίο 1 είναι γραµµικό και αποτελείται από ένα παράλληλο 

RLC κύκλωµα µε , , 

1 2 3 0.1 Hl l lL L L= = =

1 1 R = Ω 1 2 HL = 1 0.5 FC = . Το φορτίο 2 είναι επίσης γραµµικό και 

αποτελείται από ένα παράλληλο RL κύκλωµα µε 2 1.6 R = Ω , 2 3 HL = . Το φορτίο 3 είναι 

µη γραµµικό και το ρεύµα που απορροφά είναι 

 ( ) ( ) ( )( ) 2 cos 53.1 0.3 2 cos 5 0.2 2 cos 7  Aj t t t tω ω⎡ ⎤= − + +⎣ ⎦ω  

  

 
 

Σχ.3.5  Κύκλωµα για το Παράδειγµα 3.2. 
 

Οι τάσεις και τα ρεύµατα στους ζυγούς 1, 2, 3 και s του κυκλώµατος είναι 

 
( ) ( )

( )
1( ) 0.8418 2 cos 17.0 0.0802 2 cos 5 123.4

0.0316 2 cos 7 103.9  V

u t t t

t

ω ω

ω

⎡= − + +⎣
⎤+ + ⎦

 

 
( ) ( )

( )
2 ( ) 0.8205 2 cos 14.7 0.0412 2 cos 5 143.4

0.0440 2 cos 7 126.8  V

u t t t

t

ω ω

ω

⎡= − + −⎣
⎤+ − ⎦
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( ) ( )

( )
3( ) 0.7833 2 cos 16.4 0.1882 2 cos 5 99.1

0.1887 2 cos 7 94.2  V

u t t t

t

ω ω

ω

⎡= − + −⎣
⎤+ − ⎦

 

 
( ) ( )

( )

( ) 0.8544 2 cos 11.4 0.0447 2 cos 5 126.7

0.0497 2 cos 7 104.0  V

su t t t

t

ω ω

ω

⎡= − + −⎣
⎤+ − ⎦

  

 
( ) ( )

( )
1( ) 0.8418 2 cos 17.0 0.2086 2 cos 5 169.3

0.1128 2 cos 7 177.6  A

i t t t

t

ω ω

ω

⎡= − + −⎣
⎤+ + ⎦

 

 
( ) ( )

( )
2 ( ) 0.5812 2 cos 42.7 0.0259 2 cos 5 149.5

0.0276 2 cos 7 131.1  A

i t t t

t

ω ω

ω

⎡= − + −⎣
⎤+ − ⎦

 

 ( ) ( ) ( )3( ) 2 cos 53.1 0.3 2 cos 5 0.2 2 cos 7  Ai t t t tω ω⎡ ⎤= − + +⎣ ⎦ω  

 
( ) ( )

( )

( ) 2.3308 2 cos 38.2 0.0894 2 cos 5 35.6

0.0710 2 cos 7 13.1  A

si t t t

t

ω ω

ω

⎡= − + −⎣
⎤+ − ⎦

 

Από τις συναρτήσεις τάσεων και ρευµάτων µπορούν να βρεθούν οι αντίστοιχες διανυ-

σµατικές αναπαραστάσεις. Θεωρούµε ως βάση το διανυσµατικό χώρο που ορίζεται από τις 

συνιστώσες της τάσης στο ζυγό s. Με τη βοήθεια µιας εξίσωσης σαν την (3.47) προκύπτουν 

τα διανύσµατα τάσεων και ρευµάτων κάθε στοιχείου στο χώρο αυτό. Πρέπει να σηµειωθεί 

όµως ότι η επιλογή της βάσης του διανυσµατικού χώρου δεν επηρεάζει καθόλου το τελικό 

αποτέλεσµα, αφού η προβολή σε κάποια διεύθυνση είναι σχετικό µέγεθος.  

  ( )1 1 2 3 4 5 60.8377 0.0829 0.0273 0.0754 0.0279 0.0148  V= + − + − +u e e e e e e

  ( )2 1 2 3 4 50.8192 0.0466 0.0395 0.0118 0.0406 0.0171  V= + + + + +u e e e e e e6

6

6

6

  ( )3 1 2 3 4 50.7804 0.068 0.1668 0.0873 0.1860 0.0318  V= + + − + −u e e e e e e

  ( )1 3 50.8544 0.0447 0.0497  Vs = + +u e e e

  ( )1 1 2 3 4 50.8377 0.0829 0.1537 0.1411 0.0227 0.1105  A= + + + + +i e e e e e e

  ( )2 1 2 3 4 5 60.4965 0.3022 0.0239 0.01 0.0246 0.0126  A= + + + + +i e e e e e e

  ( )3 1 2 3 4 50.7462 0.6657 0.1793 0.2405 0.0482 0.1941  A= + − − − −i e e e e e e

   ( )1 2 3 4 5 62.0804 1.0509 0.0018 0.0894 0.0010 0.0709  As = + − − − −i e e e e e e

Από τα παραπάνω διανύσµατα τάσεων και ρευµάτων, προκύπτουν τα πολυδιανύσµα-

τα της ισχύος για το κάθε στοιχείο του κυκλώµατος ξεχωριστά, δηλαδή για τα φορτία και 
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τις αντίστοιχες γραµµές. Το πολυδιάνυσµα Ss στο ζυγό s ισούται µε το άθροισµα των 

πολυδιανυσµάτων των επιµέρους στοιχείων.  

Εξετάζονται οι προβολές των διδιανυσµάτων των επιµέρους στοιχείων του κυκλώµα-

τος στη διεύθυνση του διδιανύσµατος 2sS  στο ζυγό s. Η προβολή αυτή για το κάθε 

στοιχείο µπορεί εύκολα να υπολογιστεί µε βάση την ενότητα ∆.5. Για το γραµµικό φορτίο 

1: 

 ( ) ( )
2

†
2

1 1 22 2 2

2

0.0341s

s
s s

s

P = ⋅ = −S
S

S S S S
S

2  

Για το γραµµικό φορτίο 2: 

 ( ) ( )
2

†
2

2 2 22 2 2

2

0.2407s

s
2s s

s

P = ⋅ =S
S

S S S S
S

 

Για το µη γραµµικό φορτίο: 

 ( )
2

3 2 20.5884s sP =S S S  

Επίσης για τις γραµµές: 

 ( )
2

1 2 20.0846s l sP =S S S  

 ( )
2

2 2 20.0359s l sP =S S S  

 ( )
2

3 2 20.0845s l sP =S S S  

Το άθροισµα των προβολών των επιµέρους στοιχείων βέβαια είναι 2sS .  

Παρατηρούµε ότι για τη µη ενεργό ισχύ στο ζυγό s ευθύνεται κυρίως το µη γραµµικό 

φορτίο. Σηµαντικό ρόλο επίσης παίζει και το γραµµικό φορτίο 2 λόγω της αέργου ισχύος 

θεµελιώδους αρµονικής που εισάγει. 

Είναι επίσης δυνατό να εξεταστεί η επίδραση του κάθε στοιχείου του συστήµατος στη 

µη ενεργό ισχύ στο ζυγό s ξεχωριστά από την άεργο στη θεµελιώδη αρµονική. Μπορεί 

δηλαδή να αναλυθεί το 2sS  σε δύο κάθετους µεταξύ τους όρους, έναν όρο 2,1sS  που 

σχετίζεται µε την άεργο ισχύ στη θεµελιώδη αρµονική και έναν όρο 2,s HS  που περιλαµ-

βάνει όλες τις διδιανυσµατικές συνιστώσες στις υπόλοιπες διευθύνσεις. Το συνολικό διδιά-

νυσµα 2sS  µπορεί έτσι να εκφραστεί ως συνισταµένη των προβολών των διδιανυσµάτων 

όλων των στοιχείων στις δύο αυτές διευθύνσεις. Οι αντίστοιχες προβολές έχουν τις εξής 

τιµές. Για το γραµµικό φορτίο 1: 
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 ( )
2,1

1 2 0sP =S S  

 ( )
2,

1 2 20.8347s H
s ,HP = −S S S  

Για το γραµµικό φορτίο 2: 

 ( )
2,1

2 2 20.25s sP =S S S ,1  

 ( )
2,

2 2 20.0234s H
s ,HP =S S S  

Για το µη γραµµικό φορτίο: 

 ( )
2,1

3 2 20.5221s sP =S S S ,1  

 ( )
2,

3 2 22.1461s H
s ,HP =S S S  

Επίσης για τις γραµµές: 

 ( )
2,1

1 2 20.0789s l sP =S S S ,1  

 ( )
2,

1 2 20.2169s H
l s ,HP =S S S  

 ( )
2,1

2 2 20.0376s l sP =S S S ,1  

 ( )
2,

2 2 20.0043s H
l s ,HP = −S S S  

 ( )
2,1

3 2 20.1114s l sP =S S S ,1  

 ( )
2,

3 2 20.5475s H
l s ,HP = −S S S  

Το άθροισµα των προβολών είναι βέβαια 2,1 2, 2s s sH+ =S S S .  

Το φορτίο που ευθύνεται περισσότερο για τις αρµονικές στο κοινό σηµείο σύνδεσης 

µπορεί να εντοπιστεί από τις παραπάνω ποσότητες. Με τη βοήθεια λοιπόν των προβολών 

µπορεί να γίνει µια εκτίµηση της επίδρασης του κάθε φορτίου στην ποιότητα της ισχύος και 

να εντοπιστούν πιθανοί υπεύθυνοι για την υποβάθµισή της. 
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ΘΕΩΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ: 
ΦΥΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Οι κλασικές αναλύσεις της φαινοµένης ισχύος που αναφέρθηκαν δεν µπορεί να 

αµφισβητηθεί ότι είναι µαθηµατικά ορθές. Η κάλυψη όµως αυτής της στοιχειώδους 

προϋπόθεσης δεν επαρκεί για µια θεωρία ισχύος. Μια θεωρία ισχύος πρέπει να συνδυάζει 

µαθηµατικά, φυσική και πρακτική εφαρµογή. Οι περισσότερες µέθοδοι ασχολούνται κυρίως 

µε το µαθηµατικό κοµµάτι, όµως ο συσχετισµός των συνιστωσών της ισχύος µε φυσικά 

φαινόµενα είναι ουσιώδες τµήµα του προβλήµατος. Μια ολοκληρωµένη δηλαδή προσέγγι-

ση θα πρέπει να εξηγεί γιατί και πώς τα χαρακτηριστικά του φορτίου και της πηγής επηρεά-

ζουν την ισχύ και να εκφράζει ποσοτικά τα αποτελέσµατα αυτής της επίδρασης. Η θεµελίω-

ση της τεχνικής αξίας της µεθόδου είναι εξίσου σηµαντική και βασίζεται στην ικανότητά 

της να παρέχει λύσεις σε πρακτικά προβλήµατα. 

Το µοντέλο που παρουσιάζεται στην παρούσα διατριβή αποτελεί ένα ολοκληρωµένο 

µοντέλο ροής ενέργειας για την περιγραφή όλων των συνιστωσών ισχύος σε µια τοµή 

µεταξύ µιας πηγής και ενός φορτίου υπό µη ηµιτονοειδείς συνθήκες. Περιγράφει τις 

συνιστώσες ισχύος όχι µόνο ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά, έτσι ώστε να αποτελεί αυτοδύνα-

µη προσέγγιση. Στο κεφάλαιο που προηγήθηκε αναπτύχθηκαν τα απαραίτητα εργαλεία, 

ώστε να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά η µαθηµατική πλευρά του προβλήµατος. Στο 

κεφάλαιο αυτό θα αναπτυχθεί το µοντέλο από τη φυσική πλευρά του. Αυτή η προσέγγιση 

θα επιτρέψει φυσική ερµηνεία των συνιστωσών της ισχύος και αναπαράσταση της ροής 

ενέργειας µέσω ισοδυνάµου κυκλώµατος.  

 

4.2 ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Το µοντέλο ροής ενέργειας που προτείνεται θα βασιστεί από φυσικής άποψης στην 

επέκταση της έννοιας της αµοιβαίας σύζευξης. Γι’ αυτό θα αναφερθούν πρώτα κάποια 

βασικά στοιχεία της ροής ενέργειας σε επαγωγικά συζευγµένα κυκλώµατα υπό ηµιτονοει-

δείς συνθήκες. 
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Ας θεωρήσουµε ότι δύο γραµµικά, χρονικά αµετάβλητα, παθητικά κυκλώµατα 

τροφοδοτούνται από µια ηµιτονοειδή πηγή e(t), όπως φαίνεται στο Σχ.4.1. Μεταξύ τους 

υπάρχει αµοιβαία σύζευξη.  
 

 
 

Σχ.4.1  Γραµµικό φορτίο που περιλαµβάνει αµοιβαία σύζευξη και τροφοδοτείται από ηµιτονοειδή πηγή 
τάσης. 

 

Οι τιµές της µιγαδικής ισχύος στις τοµές xx′, x1x1′ και x2x2′ µπορούν να υπολογιστούν 

αφού µετρηθούν οι τάσεις και τα ρεύµατα στους κατάλληλους ακροδέκτες. Μπορούν να 

γραφούν ως 

 S P jQ= +  (4.1) 

 1 1S P jQ1= +  (4.2) 

 2 2S P jQ2= +  (4.3) 

αντίστοιχα. Αν οι ενεργές ισχύες που σχετίζονται µε τα ωµικά στοιχεία των δύο κυκλωµά-

των είναι PR1 και PR2 αντίστοιχα, ενώ οι άεργες ισχύες που σχετίζονται µε τα δύο κυκλώµα-

τα είναι QX1 και QX2 αντίστοιχα, τότε γενικά ισχύει ότι 

      ( 1, 2)i Ri XiS P jQ i≠ + =  (4.4) 

Το πλεόνασµα ή έλλειµµα ισχύος σε κάθε κύκλωµα που εκφράζει η εξ.(4.4) σχετίζεται µε 

το φαινόµενο αµοιβαίας σύζευξης. Οι τιµές της µιγαδικής ισχύος λόγω αµοιβαίας σύζευξης 

στα δύο κυκλώµατα είναι: 
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2 1* ( )1 1 1 2 1 2 1

1 2 1 2 1 2 1 2sin( ) cos( ) (4.5)

M MjM M M M M M M

M M M M M M M M

S P jQ j MI I j MI I e

MI I j MI I

ϕ ϕω ω

ω ϕ ϕ ω ϕ ϕ

−= + = =

= − + −
 

και 

   2 2 2 1 2 1 2 1 2 1sin( ) cos( )M M M M M M M M M M MS P jQ MI I j MI I 2ω ϕ ϕ ω ϕ ϕ= + = − − + −  (4.6) 

Από τις εξ.(4.5) και (4.6) φαίνεται ότι 2 1M MP P= −  και εποµένως συνολικά µπορεί να 

γραφεί ότι 

 1 2 1 1 2 2 1( ) ( ) 2R M R M RP P P P P P P P P= + = + + + = + R

)

2

1

 (4.7) 

  (4.8) 1 2 1 1 2 2( ) (X M X MQ Q Q Q Q Q Q= + = + + +

Παρατήρηση  1 

Η ροή ενέργειας που συνδέεται µε τις συνιστώσες QM είναι παρόµοια µε αυτή που 

οφείλεται στις αυτεπαγωγές. Ωστόσο ως προς τις PM συνιστώσες µπορεί να θεωρηθεί το 

παρακάτω µοντέλο.  

Χωρίς απώλεια της γενικότητας, µπορούµε να υποθέσουµε ότι . Τότε µπορού-

µε να θεωρήσουµε ότι από την πηγή παρέχεται ενέργεια (P

1P P>

1) στο πρώτο κύκλωµα. Ένα 

µέρος της ενέργειας αυτής καταναλώνεται στα ωµικά του στοιχεία (PR1). Το υπόλοιπο 

( 1 1R MP P P− = ) παρέχεται στο µαγνητικό πεδίο και από το µαγνητικό πεδίο µεταφέρεται 

στο δεύτερο κύκλωµα ( 2 1M MP P= − ). Η ροή αυτής της ενέργειας καθορίζεται από εκεί και 

πέρα από το πρόσηµο του . Αν , τότε όλη η ενέργεια που µεταφέρεται (P2P 2 0P > M1) 

καταναλώνεται στο δεύτερο κύκλωµα. Ταυτόχρονα, η πηγή παρέχει επίσης ενέργεια (P2) 

µέσω του δεύτερου κυκλώµατος, η οποία και καταναλώνεται στα ωµικά στοιχεία αυτού 

( 2 2 1R MP P P= + ). Αν , τότε τµήµα της ενέργειας που προέρχεται από το πρώτο 

κύκλωµα µέσω του µαγνητικού πεδίου καταναλώνεται στο δεύτερο κύκλωµα (P

2 0P <

R2) και 

υπάρχει και υπόλοιπο (P2), το οποίο ρέει πίσω στην πηγή µέσω του δεύτερου κυκλώµατος. 

Ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον οποίο ρέει η ενέργεια µέσα στα κυκλώµατα, η βασική 

ιδέα στην οποία εστιάζεται το µοντέλο αυτό είναι ότι η πηγή παρέχει ενέργεια (P1) στο 

πρώτο κύκλωµα και ταυτόχρονα παρέχει (απορροφά) ενέργεια (P2) στο (από το) δεύτερο 

κύκλωµα. 

Από µία άλλη οπτική γωνία, µπορεί να θεωρηθεί ότι η ενέργεια (PM1) που µεταφέρε-

ται από το µαγνητικό πεδίο στο δεύτερο κύκλωµα επιστρέφει ολόκληρη στην πηγή 

( 2 1M MP P= − ). Ταυτόχρονα όµως η πηγή παρέχει ενέργεια µέσω του δεύτερου κυκλώµατος, 

που καταναλώνεται στα ωµικά στοιχεία του (PR2), ώστε 2 2 2R MP P P= + . 

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις: 
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 ( 1, 2i Ri MiP P P i )= + =  (4.9) 

 1 2 0M MP P+ =  (4.10) 

δηλαδή η καθαρή µεταφορά ενέργειας από την πηγή στο φορτίο λόγω αµοιβαίας επαγωγής 

είναι µηδενική. 

Παρατήρηση  2 

Είναι προφανές ότι θα µπορούσαν να εξαχθούν τα ίδια ακριβώς συµπεράσµατα, αν, 

αντί για τα δύο αµοιβαία συζευγµένα κυκλώµατα που τροφοδοτούνται από την ίδια πηγή, 

εξετάζαµε την περίπτωση δύο ηλεκτρικά µεµονωµένων αλλά µαγνητικά συζευγµένων 

κυκλωµάτων που τροφοδοτούνται από πηγές ίδιας τάσης, δηλαδή 1 2( ) ( ) ( )e t e t e t= = . ∆ύο 

τέτοια κυκλώµατα φαίνονται στο Σχ.4.2(α) σε γενική µορφή. 

Παρατήρηση  3 

Ως προς την ισχύ, το φαινόµενο της αµοιβαίας επαγωγής µπορεί να παρασταθεί µε τη 

βοήθεια εξαρτηµένων πηγών ρεύµατος. Χρησιµοποιώντας αυτή την αναπαράσταση 

οδηγούµαστε σε αποζευγµένα ισοδύναµα κυκλώµατα, όπως φαίνεται στο Σχ.4.2(β). Κάτι 

τέτοιο είναι πάντοτε εφικτό, αρκεί να βρεθούν κατάλληλες τιµές για τα στοιχεία των 

κυκλωµάτων. Πιο συγκεκριµένα, οι τιµές για το ισοδύναµο ωµικό στοιχείο, το άεργο 

στοιχείο και την πηγή ρεύµατος του i-οστού αποζευγµένου κυκλώµατος στο Σχ.4.2(β) 

προκύπτουν από τις τιµές των ισχύων PRi, QXi και SMi αντίστοιχα. 
 

 
 

Σχ.4.2  (α) ∆υο αµοιβαία συζευγµένα κυκλώµατα και (β) το ισοδύναµό τους ως προς την ισχύ. 
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Παρατήρηση  4 

Από τις εξ.(4.5), (4.6) προκύπτει ότι 1 0MP ≠  και 2 0MP ≠ , δηλαδή ότι η µιγαδική 

ισχύς λόγω αµοιβαίας επαγωγής έχει εκτός από το φανταστικό και πραγµατικό µέρος, αν 

και µόνον αν υπάρχει διαφορά φάσης ( 1 2 0M Mϕ ϕ− ≠ ) µεταξύ των ρευµάτων των δύο 

συζευγµένων κυκλωµάτων. Για τα δύο κυκλώµατα του Σχ.4.1, ή ισοδύναµα για τα ξεχωρι-

στά κυκλώµατα του Σχ.4.2(α) µε 1 2( ) ( ) ( )e t e t e t= = , µία συνθήκη για την ύπαρξη τέτοιας 

διαφοράς φάσης είναι η ύπαρξη κάποιου είδους ανισορροπίας µεταξύ των φορτίων των δύο 

κλάδων. Μια εναλλακτική συνθήκη για την ύπαρξη διαφοράς φάσης µεταξύ των ρευµάτων 

στην περίπτωση των δύο συζευγµένων κυκλωµάτων του Σχ.4.2(α) είναι µια διαφορά φάσης 

µεταξύ των τάσεων e1(t) και e2(t) των πηγών. Με άλλα λόγια, τα ρεύµατα δύο ίδιων 

κυκλωµάτων δεν µπορούν να εµφανίσουν διαφορά φάσης. 

Παράδειγµα  4.1 

Ας θεωρήσουµε ότι τα κυκλώµατα του Σχ.4.1 και Σχ.4.2 τροφοδοτούνται από µια 

ηµιτονοειδή πηγή τάσης e(t) που περιγράφεται από την εξίσωση 

 ( ) 220 2 cos  Ve t tω=  

και ότι το φορτίο σε κάθε κύκλωµα είναι µια αντίσταση σε σειρά µε την αντίστοιχη επαγω-

γή µε τιµές , 1 73 R = Ω 1 112 Lω = Ω , 2 62 R = Ω , 2 141 Lω = Ω . Το ρεύµα που µετράται 

στην τοµή xx′ είναι 

 ( )( ) 1.70 2 cos 74.2  Ai t tω= −  

Η αντίστοιχη µιγαδική ισχύς προκύπτει από υπολογισµούς και είναι 

 ( )101 360  VAS P jQ j= + = +  

Το ρεύµατα και οι τιµές της µιγαδικής ισχύος στις τοµές x1x1′ και x2x2′ αντίστοιχα θα είναι 

 ( ) ( )1 1 1 1( ) 0.82 2 cos 61  A,       87 158  VAi t t S P jQ jω= − = + = +  

 ( ) ( )2 2 2 2( ) 0.92 2 cos 86  A,         14 202  VAi t t S P jQ jω= − = + = +  

Επίσης στο πρώτο κύκλωµα είναι 2
1 1 1 49 WRP I R= = , 21 1 1 76 VarXQ I X= =  και στο 

δεύτερο κύκλωµα είναι , 2
2 2 2 52 WRP I R= = 22 2 2 120 VarXQ I X= = . Οι τιµές της µιγαδι-

κής ισχύος λόγω αµοιβαίας επαγωγής στα δύο κυκλώµατα είναι ( )1 38 82  VAMS j= +  και 

( )2 38 82  VAMS j= − + . 

Σύµφωνα λοιπόν µε το µοντέλο που περιγράφηκε παραπάνω, η πηγή παρέχει ενέργεια 

( ) στο πρώτο κύκλωµα. Ένα µέρος της ενέργειας αυτής ( ) καταναλώ-1 87 WP = 1 49 WRP =
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νεται στην R1. Το υπόλοιπο ( ) παρέχεται στο µαγνητικό πεδίο και από το 

µαγνητικό πεδίο µεταφέρεται στο δεύτερο κύκλωµα. Αυτή η ενέργεια καταναλώνεται στην 

R

1 38 WMP =

2. Η πηγή παρέχει επίσης ενέργεια µέσω του δεύτερου κυκλώµατος ( ), που 

επίσης καταναλώνεται στην R

2 14 WP =

2 ( ( )2 38 14  W 52 WRP = + = ). Αυτό που έχει σηµασία για το 

µοντέλο που εξετάζεται είναι ότι η πηγή παρέχει 87 W στο πρώτο κύκλωµα και 14 W στο 

δεύτερο. 

Σύµφωνα µε τη δεύτερη οπτική γωνία που εξετάστηκε, µπορεί επίσης να θεωρηθεί ότι 

η ενέργεια ( ) που µεταφέρεται από το µαγνητικό πεδίο στο δεύτερο κύκλωµα 

επιστρέφει στην πηγή ( ). Η πηγή παρέχει ακόµη ενέργεια µέσω του δεύτερου 

κυκλώµατος που καταναλώνεται στην R

1 38 WMP =

2 38 WMP = −

2 ( 2 52 WRP = ), ώστε τελικά  

. 

2 2 2R MP P P= + =

2

( )52 38  W 14 W− =

Στον Πίνακα 4.1 φαίνονται επίσης οι συνιστώσες ισχύος σε µερικές ακόµη περιπτώ-

σεις µε διαφορετικές τιµές για τα στοιχεία των κυκλωµάτων. Τα αποτελέσµατα αυτά 

δείχνουν ότι υπάρχει διαφορά φάσης µεταξύ των ρευµάτων των δύο συζευγµένων κυκλω-

µάτων και εποµένως οι 0 , όταν υπάρχει κάποιου είδους ανισορροπία µεταξύ των 

φορτίων τους. Τέτοια ανισορροπία µπορεί να υπάρχει όταν τα δύο φορτία διαφέρουν µόνο 

σε µέτρο (περίπτωση #1), µόνο σε φάση (περίπτωση #2), ή και στα δύο (περίπτωση #3), αν 

και στην τελευταία 

MiP ≠

1R R= . Στην περίπτωση των ξεχωριστών κυκλωµάτων του Σχ.4.2(α) 

µπορεί επίσης να υπάρχει διαφορά φάσης µεταξύ των ρευµάτων, αν υπάρχει διαφορά φάσης 

µεταξύ των τάσεων των πηγών (περίπτωση #4). Γενικά, όταν δεν υπάρχει κανενός είδους 

ανισορροπία, δηλαδή όταν οι πηγές και τα φορτία στα δύο κυκλώµατα είναι ίδια (περίπτω-

ση #5), τότε . 0MiP =

Παρατήρηση  5 

Αν τα δύο συζευγµένα κυκλώµατα του Σχ.4.2(α) τροφοδοτούνται από πηγές τάσης 

διαφορετικών συχνοτήτων, τότε το ρεύµα που ρέει σε κάθε κύκλωµα θα περιέχει µια 

συνιστώσα µε συχνότητα ίδια µε αυτή της αντίστοιχης τάσης και επιπλέον, µια συνιστώσα 

µε τη συχνότητα της τάσης του άλλου κυκλώµατος. Αντιστρόφως, το ρεύµα που ρέει σε 

κάθε ένα από δύο ηλεκτρικά διαχωρισµένα κυκλώµατα µπορεί να περιέχει µία συνιστώσα 

µε την ίδια συχνότητα µε αυτή της τάσης του άλλου κυκλώµατος µόνο αν τα κυκλώµατα 

είναι µαγνητικά συζευγµένα. 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις θα αποτελέσουν οδηγό για την ερµηνεία των συνιστω-

σών της ισχύος υπό µη ηµιτονοειδείς συνθήκες στην ανάπτυξη που ακολουθεί. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΩΝ ΣΧ.4.1 ΚΑΙ 4.2 

Περίπτωση #1 #2 #3 #4 #5 

1

1

1

1
1

[V]
[ ]

[ ]
[ ]

E
R

L
Y
ω

−

∠
Ω

Ω
∠ Ω

 

220 0
73
112
0.0075

56.9

∠

∠ −

 

220 0
100
180
0.0049

60.9

∠

∠ −

 

220 0
73
112
0.0075

56.9

∠

∠ −

 

220 0
73
180
0.0051

67.9

∠

∠ −

 

220 0
73
180
0.0051

67.9

∠

∠ −

 

2

2

2

1
2

[V]
[ ]

[ ]
[ ]

E
R

L
Y
ω

−

∠
Ω

Ω
∠ Ω

 

220 0
146
224
0.0037

56.9

∠

∠ −

 

220 0
180
100
0.0049

29.1

∠

∠ −

 

220 0
73
180
0.0051

67.9

∠

∠ −

 

220 30
73
180
0.0051

67.9

∠

∠ −

 

220 0
73
180
0.0051

67.9

∠

∠ −

 

1 [W]P  154 42 133 18 37 

2 [W]P  -12 96 -22 104 37 

1 [Var]Q  216 191 168 254 152 

2 [Var]Q  108 81 165 74 152 

1 [W]MP  48 -37 63 -80 0 

2 [W]MP  -48 37 -63 80 0 

1 [Var]MQ  53 49 62 13 61 

2 [Var]MQ 53 49 62 13 61 

 

4.3 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ 

Ας θεωρήσουµε το κύκλωµα του Σχ.4.3(α), όπου ένα γραµµικό φορτίο τροφοδοτείται 

από µια µη ηµιτονοειδή πηγή τάσης. Για να γίνει πιο σαφής η παρουσίαση, θα χρησιµοποιη-

θεί και πάλι η πιο απλή περιοδική, µη ηµιτονοειδής κυµατοµορφή τάσης, που αποτελείται 

από την θεµελιώδη συχνότητα και την 5η αρµονική και δίνεται από την 

 1 5 1 5( ) ( ) ( ) 2 cos 2 cos5u t u t u t U t U tω ω= + = +  

Εντούτοις όλα τα συµπεράσµατα που θα προκύψουν µπορούν εύκολα να επεκταθούν στην 

περίπτωση πηγής τάσης που περιέχει οποιονδήποτε αριθµό αρµονικών. 

Σύµφωνα µε την αρχή της επαλληλίας, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το κύκλωµα 

είναι ισοδύναµο µε δύο ανεξάρτητα κυκλώµατα κάθε ένα από τα οποία τροφοδοτείται 

αποκλειστικά από µια από τις συνιστώσες της τάσης και εποµένως διαρρέεται µόνο από 

ρεύµα της ίδιας συχνότητας. Με τον τρόπο αυτό υπολογίζεται το συνολικό ρεύµα στο 
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κύκλωµα ως άθροισµα των ρευµάτων στα δύο επιµέρους κυκλώµατα, δηλαδή 

. Το ισοδύναµο αυτό όµως, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν είναι κατάλληλο 

για τον υπολογισµό της ισχύος στο κύκλωµα, αφού δεν αποδίδονται οι όροι που προκύ-

πτουν από την αλληλεπίδραση τάσης και ρεύµατος διαφορετικών συχνοτήτων. Θα πρέπει 

λοιπόν να κατασκευαστεί κάποιο πιο σύνθετο από αυτό.  

1 5( ) ( ) ( )i t i t i t= +

Υπενθυµίζεται ότι η στιγµιαία ισχύς στην τοµή xx′ περιγράφεται από την 

 [ ] [ ]1 1 5 5 1 5( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )s t u t i t u t i t i t u t i t i t= = + + +  

ή 

 [ ] [ ]1 5 1 1 1 5 5 1 5 5( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )s t s t s t u t i t u t i t u t i t u t i t= + = + + +  (4.11) 

Η εξ.(4.11) δείχνει ότι ως προς την ισχύ το αρχικό κύκλωµα είναι ισοδύναµο µε τα 

δύο επιµέρους κυκλώµατα του Σχ.4.3(β). Αυτά τα κυκλώµατα εµφανίζουν την ίδια συµπερι-

φορά ως προς τη ροή ενέργειας στην τοµή xx′ µε το αρχικό κύκλωµα. Αυτό δεν αφορά 

µόνο τη ροή ενέργειας που σχετίζεται µε τις συνιστώσες ίδιας συχνότητας της τάσης και 

του ρεύµατος, αλλά επίσης και τη ροή ενέργειας εξαιτίας της αλληλεπίδρασης των 

συνιστωσών διαφορετικών συχνοτήτων. Ωστόσο η οµοιότητα που υπάρχει µεταξύ του 

Σχ.4.3(β) και του Σχ.4.2(β) είναι εµφανής. Υπενθυµίζεται ότι το Σχ.4.2(β) είναι ένα ισοδύ-

ναµο κύκλωµα δύο αµοιβαία συζευγµένων κυκλωµάτων που φαίνονται στο Σχ.4.2(α). Με 

ανάλογο τρόπο το Σχ.4.3(β) µπορεί να θεωρηθεί ως ένα ισοδύναµο κύκλωµα δύο συζευγµέ-

νων κυκλωµάτων, όπως αυτά που φαίνονται στο Σχ.4.3(γ). Στη θέση και αυτού του 

τελευταίου ισοδυνάµου, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι τα δύο συζευγµένα κυκλώµατα είναι 

ενσωµατωµένα σε µια ενιαία µονάδα, όπως φαίνεται σχηµατικά στο Σχ.4.3(δ). ∆ηλαδή, ενώ 

και οι δύο συνιστώσες του ρεύµατος ρέουν µέσω των ίδιων αγωγών, θα µπορούσε κανείς να 

φανταστεί ότι ρέουν µέσω δύο ξεχωριστών ιδεατών δρόµων µέσα στον ίδιο αγωγό, οι 

οποίοι είναι αµοιβαία συζευγµένοι. Μάλιστα, αφού η µαγνητική ροή που οφείλεται στο 

ρεύµα που ρέει σε καθένα από τους ξεχωριστούς δρόµους εσωκλείει πλήρως τον άλλο, θα 

πρέπει να θεωρήσουµε ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχει τέλεια σύζευξη.  

Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν, συµπεραίνουµε ότι θα πρέπει να επεκταθεί η έννοια 

της αµοιβαίας σύζευξης έτσι ώστε εκτός από την κοινή περίπτωση δύο διακριτών κυκλωµά-

των να συµπεριλάβει την περίπτωση ενός µόνο κυκλώµατος, το οποίο διαρρέεται από 

ρεύµα που αποτελείται από δύο συνιστώσες µε διαφορετικές συχνότητες. 

Το φυσικό φαινόµενο που λαµβάνει χώρα στην περίπτωση αυτή µπορεί να ερµηνευθεί 

µε τον εξής τρόπο. Ας θεωρήσουµε µια ροή (θετικών) φορτίων υπό την επίδραση ενός dc 

ηλεκτρικού πεδίου Edc. Έστω ότι εφαρµόζεται και ένα πρόσθετο ac πεδίο sinacE tω∼ . 
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Τότε, κατά την πρώτη θετική ηµιπερίοδο, το Eac τροφοδοτεί µε ενέργεια τα φορτία και έτσι 

τα επιταχύνει. Κατά την αρνητική ηµιπερίοδο, τα φορτία επιβραδύνονται επιστρέφοντας 

ενέργεια στο πεδίο Eac. Από µια άλλη άποψη, µπορεί να θεωρηθεί ότι το πεδίο Eac απορρο-

φά ενέργεια από το Edc. Παρόµοια φαινόµενα θα συµβούν παρουσία δύο ac πεδίων µε 

διαφορά φάσης ή, όπως συµβαίνει εδώ, µε διαφορετικές συχνότητες. Μάλιστα, κατά το 

διάστηµα που τα πεδία είναι αντίθετα, το ένα απορροφά ενέργεια από το άλλο. 
 

 
 

Σχ.4.3  (α) Φορτίο που τροφοδοτείται από µη ηµιτονοειδή πηγή τάσης, (β) το ισοδύναµό του ως προς την ισχύ 
(αποζευγµένη µορφή), (γ) το ισοδύναµό του ως προς την ισχύ (συζευγµένη µορφή) και (δ) τα δύο συζευγµένα 

κυκλώµατα ενσωµατωµένα σε ένα κύκλωµα. 
 

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις µπορεί να µελετηθεί η ροή ενέργειας σε 

κυκλώµατα οποιασδήποτε συνδεσµολογίας µε µη ηµιτονοειδείς τάσεις και ρεύµατα χρησι-

µοποιώντας ενιαία προσέγγιση. 
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4.4 ΜΗ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙ∆ΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ – ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 

Όπως θα φανεί στη συνέχεια, υπάρχουν δύο είδη ισχύος PM που σχετίζονται µε το 

φαινόµενο αµοιβαίας σύζευξης. Η διάκρισή τους µπορεί να γίνει αντιληπτή µέσω των δύο 

ενοτήτων που ακολουθούν. 

 

4.4.1 Ωµικό  φορτίο  

Ας θεωρήσουµε στο Σχ.4.3(α) την ειδική περίπτωση ενός γραµµικού, ωµικού 

φορτίου. Η τάση δίνεται από την 

 1 5 1 5( ) ( ) ( ) 2 cos 2 cos5u t u t u t U t U tω ω= + = +  (4.12) 

Το διάνυσµα της τάσης δίνεται από την 

  (4.13) 1 5 1 1 5U U= + = +u u u e e3

Τότε το ρεύµα στην τοµή xx′ είναι 

 1 5 1 5( ) ( ) ( ) 2 cos 2 cos5i t i t i t I t I tω ω= + = +  (4.14) 

Σε διανυσµατική µορφή είναι 

 1 1 5 3I I= +i e e  (4.15) 

Το αντίστοιχο πολυδιάνυσµα της ισχύος είναι 

 ( ) ( )1 5 1 5 1 1 1 5 13 5 5 5 1 31U I U I U I U I= = + = + = + + +S ui u i u i S S e e  (4.16α) 

ή 

 ( ) ( ) ( ) ( )1 5 11 15 13 55 51 31 11 15 55 51M M MP P P P P P= + = + + + = + + +S S S e e P PM  (4.16β) 

Για κάθε σύµβολο µε µονοψήφιο δείκτη που χρησιµοποιείται για µια συνιστώσα της ισχύος  

µπορεί πλέον να παρατηρήσει κανείς ότι ο δείκτης συµβολίζει την τάξη της αρµονικής της 

(πηγής) τάσης του αντίστοιχου κυκλώµατος του Σχ.4.3(β). Στα σύµβολα µε διψήφιο δείκτη 

το πρώτο και το δεύτερο αριθµητικό ψηφίο συµβολίζουν την τάξη της αρµονικής της τάσης 

και του ρεύµατος αντίστοιχα από τα οποία προήλθε αυτή η συγκεκριµένη συνιστώσα 

ισχύος.  

Η φαινοµένη ισχύς S προκύπτει ως το µέτρο S  του πολυδιανύσµατος S. Επίσης 

λόγω της (3.44) ισχύει ότι 

 ( ) ( ) ( ) (2 2 2 2 2 22 1 5 1 1 1 5 5 5 5 1S U I U I U I= = + = + + +S S S )2U I

M

 (4.17α) 

ή 
  (4.17β) 2 2 2 2 2

5511 15 51MS P P P P= + + +

Κάθε ένας από τους όρους της εξ.(4.17) είναι το µέτρο µιας αντίστοιχης συνιστώσας του S.  
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Στην αναλυτική µορφή (4.16) του πολυδιανύσµατος ισχύος S, η ισχύς παριστάνεται 

ως άθροισµα δύο πολυδιανυσµάτων S1 και S5 καθένα από τα οποία είναι το πολυδιάνυσµα 

ισχύος του αντίστοιχου κυκλώµατος του Σχ.4.3(β). Επίσης καθένα από τα S1 και S5 αναλύε-

ται σε ένα βαθµωτό µέρος της µορφής Pii και σε ένα διδιανυσµατικό µέρος της µορφής PMij 

µε µέτρο PMij και διεύθυνση και φορά που καθορίζονται από ένα διδιάνυσµα βάσης. Το 

πολυδιάνυσµα ισχύος S (όπως και τα S1, S5) ορίζεται µε µοναδικό τρόπο µέσω του µέτρου, 

της διεύθυνσης και της φοράς του, που καθορίζονται από τις συνιστώσες του. 

Είναι τώρα δυνατό να δοθεί φυσική ερµηνεία των συνιστωσών της ισχύος που 

προέκυψαν, η οποία µπορεί να συσχετισθεί µε το ισοδύναµο του Σχ.4.3(β). Πιο συγκεκριµέ-

να, οι δύο πρώτοι όροι στις εξ.(4.16) και (4.17) σχετίζονται µε το πρώτο κύκλωµα του 

Σχ.4.3(β) που περιλαµβάνει την πηγή τάσης u1(t). Ο πρώτος βαθµωτός όρος 11 1 1P U I=  

σχετίζεται µε την ενέργεια που καταναλώνεται στο πρώτο κύκλωµα, την οποία παρέχει η 

πηγή u1(t). Ο δεύτερος όρος PM15 επίσης αφορά ισχύ που παρέχεται από την πηγή u1(t), 

αλλά είναι διδιανυσµατικού χαρακτήρα. Από αυτή την άποψη, µπορεί να θεωρηθεί ότι 

αντιστοιχεί σε µη ενεργό συνιστώσα ισχύος. Με βάση όσα αναφέρθηκαν στην προηγούµενη 

ενότητα για τα Σχ.4.3(β) και (γ) µπορεί να ιδωθεί ως ισχύς που οφείλεται στην αµοιβαία 

σύζευξη. Ωστόσο αυτός ο όρος δεν είναι της µορφής PMi, όπως ήταν αυτοί στην ενότητα 

4.2. Εκείνοι οι όροι ήταν βαθµωτοί. Τέτοιοι όροι, αν βέβαια υπάρχουν (όπως συµβαίνει 

στην επόµενη ενότητα), από εδώ και πέρα θα συµβολίζονται ως PMii αντί PMi. Στην περί-

πτωση όµως που εξετάζεται εδώ, το φορτίο είναι σταθερό ωµικό και δεν υπάρχουν καθόλου 

τέτοιοι όροι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει διαφορά φάσης και εποµένως δεν 

υπάρχει ανισορροπία στα φορτία των δύο συζευγµένων κυκλωµάτων του Σχ.4.3(γ).  

∆εν έχει απαντηθεί όµως ακόµη το αρχικό ερώτηµα σχετικά µε τη φύση του όρου 

PM15. Κάθε τέτοιος διδιανυσµατικός όρος θα συµβολίζεται γενικά ως PMij και προκύπτει ως 

γινόµενο τάσης και ρεύµατος διαφορετικών αρµονικών συχνοτήτων τάξεων i, j αντίστοιχα. 

Εποµένως η παρουσία τέτοιου όρου µη ενεργού ισχύος, ο οποίος οφείλεται όπως αναφέρθη-

κε σε αµοιβαία σύζευξη, µπορεί να αποδοθεί στη διαφορά συχνότητας µεταξύ των ρευµά-

των i1(t) και i5(t) (Παρατήρηση 5). ∆ηλαδή η παρουσία των όρων PMij οφείλεται σε διαφορά 

συχνότητας, όπως η παρουσία των όρων PMi στην ενότητα 4.2 οφείλεται σε διαφορά φάσης. 

Επίσης πρέπει να σηµειωθεί ότι διατηρούµε το σύµβολο P για να εκφράσουµε τέτοιου 

είδους όρους, αφού προέρχονται από αλληλεπίδραση τάσης (u1(t)) µε ενεργό συνιστώσα 

ρεύµατος (i5(t)).  
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Πρέπει, τέλος, να προστεθεί ότι οι δύο τελευταίοι όροι στις παραπάνω εξισώσεις 

σχετίζονται µε το δεύτερο κύκλωµα του Σχ.4.3(β) και ισχύει και γι’ αυτούς παρόµοια 

λογική. 

 

4.4.2 Γενικό  παθητικό  φορτίο  

Ας θεωρήσουµε ότι το φορτίο στο Σχ.4.3(α) είναι ένα γραµµικό, χρονικά αµετάβλητο 

παθητικό κύκλωµα οποιασδήποτε πολυπλοκότητας. Εντούτοις πρέπει να σηµειωθεί ότι 

ακόµη και ένα απλό RL φορτίο σειράς µπορεί να απεικονίσει όλα τα ξεχωριστά φαινόµενα 

ισχύος που µπορεί να εµφανιστούν υπό µη ηµιτονοειδείς συνθήκες. Το ρεύµα φορτίου σε 

αυτή τη γενική περίπτωση είναι 

( ) ( )

( ) ( )

1 5

1 1 5 5

1 1 1 1 5 5 5 5

( ) ( ) ( )

2 cos 2 cos 5

2 cos cos 2 sin sin 2 cos cos5 2 sin sin 5

i t i t i t

I t I t

I t I t I t I

ω ϕ ω ϕ

tϕ ω ϕ ω ϕ ω ϕ

= +

= − + −

= + + + ω

3

4

  

 Τα διανύσµατα της τάσης και του ρεύµατος είναι 

  1 5 1 1 5U U= + = +u u u e e

και 

 1 1 1 1 1 2 5 5 3 5 5cos sin cos sinI I I Iϕ ϕ ϕ ϕ= + + +i e e e e

e

 

αντίστοιχα και το πολυδιάνυσµα της ισχύος είναι 

( )
( )

1 5

1 1 1 1 1 1 12 1 5 5 13 1 5 5 14

5 5 5 5 1 1 32 5 1 1 31 5 5 5 34

cos sin cos sin

cos sin cos sin

U I U I U I U I

U I U I U I U I

ϕ ϕ ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ

= +

= + + +

+ + + +

S S S
e e e

e e

 

το οποίο µπορεί πλέον να γραφεί ως εξής: 

  ( ) ( )1 5 11 15 13 11 12 15 14 55 51 31 55 34 51 32M M MP P Q Q P P Q Q= + = + + + + + + +S S S e e e e e eM  (4.18α) 

ή 

 ( ) ( )11 15 11 15 55 51 55 51M M MP P= + + + + + + +S P Q Q P Q QM  (4.18β) 

όπου  

 cos , cos , sin , sinii i i i Mij i j j ii i i i Mij i j jP U I P U I Q U I Q U Iϕ ϕ ϕ= = = = ϕ  (4.19) 

για  και . Όπως αναφέρθηκε, οι συνιστώσες που συµβολίζονται µε P προκύ-

πτουν από το γεωµετρικό γινόµενο µεταξύ µιας συνιστώσας του διανύσµατος της τάσης και 

µιας συνιστώσας του διανύσµατος του ρεύµατος που είναι παράλληλη στην ίδια (P

1,5i = 1,5j =

ii) ή άλλη 

συνιστώσα (PMij) του διανύσµατος της τάσης. Αυτές που συµβολίζονται µε Q προκύπτουν 

από το γεωµετρικό γινόµενο µεταξύ µιας συνιστώσας του διανύσµατος της τάσης και µιας 
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συνιστώσας του διανύσµατος του ρεύµατος που είναι κάθετη στην ίδια (Qii) ή άλλη 

συνιστώσα (QMij) του διανύσµατος της τάσης.  

Το µέτρο του S, δηλαδή η φαινοµένη ισχύς, γράφεται ως 

  ( ) ( ) ( ) (2 2 22 2 2 2 2 2 21 5 55 5511 15 51 11 15 51M M M MS P P P P Q Q Q= = + = + + + + + + +S S S )2 2Q

2

(4.20α) 

ή σε πιο γενική µορφή ως 

 2 2 2 2
ii iiMij Mij

i i j i i j
S P P Q Q

≠ ≠

= + + +∑ ∑ ∑ ∑  (4.20β) 

Σε αυτή τη γενική περίπτωση, σύµφωνα µε το προτεινόµενο µοντέλο, η ροή ενέργειας 

στο κύκλωµα µπορεί να περιγραφεί ως εξής. Υπάρχουν διδιανυσµατικές συνιστώσες ισχύος 

PMij που σχετίζονται µε το φαινόµενο της αµοιβαίας σύζευξης, οι οποίες οφείλονται στη 

διαφορά συχνότητας, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 4.4.1. Επίσης υπάρχουν βαθµωτοί 

όροι Pii, παρόµοιοι µε τους όρους Pi που περιγράφηκαν στην ενότητα 4.2. Λαµβάνοντας 

υπόψη και τη µικρή αλλαγή στα σύµβολα που αναφέρθηκε στην ενότητα 4.4.1, µπορεί να 

γραφεί µια εξίσωση παρόµοια µε την εξ.(4.9), δηλαδή 

      ( 1,5)ii Rii MiiP P P i= + =  (4.21) 

Η Pii δηλαδή µπορεί να αναλυθεί περαιτέρω σε δύο όρους, η ύπαρξη των οποίων αποδίδεται 

σε διαφορετικά φαινόµενα. Πιο συγκεκριµένα, οι όροι µε µέτρο PRii σχετίζονται µε την 

ενέργεια που καταναλώνεται στις αντιστάσεις. Οι όροι µε µέτρο PMii σχετίζονται και αυτοί 

µε το φαινόµενο αµοιβαίας σύζευξης, όπως περιγράφηκε στην ενότητα 4.2. Αυτοί οι τελευ-

ταίοι όροι οφείλονται στην ανισορροπία µεταξύ των ωµικών τµηµάτων των φορτίων που 

«βλέπει» η πηγή σε κάθε κύκλωµα. Αυτή η ανισορροπία µε τη σειρά της οφείλεται επίσης 

στη διαφορά συχνότητας. Ταυτόχρονα, ισχύει και η παρακάτω σχέση 

  (4.22) =       ( 1,5)ii Rii Mii Rii
i i i i

P P P P i= + =∑ ∑ ∑ ∑

αφού από την εξ.(4.10) είναι 0Miii P =∑ , δηλαδή η καθαρή µεταφορά ενέργειας από τις 

πηγές στο φορτίο εξαιτίας της αµοιβαίας σύζευξης είναι µηδέν. 

Τελικά, µε δεδοµένο ότι ο συλλογισµός που ακολουθείται αναλύει τη ροή ενέργειας 

από την οπτική γωνία της πηγής, το προτεινόµενο µοντέλο δηλώνει ότι οι πηγές τάσης του 

Σχ.4.3(β) παρέχουν τις παρακάτω συνιστώσες ισχύος.  

• Συνιστώσες ενεργού ισχύος Pii που θεωρούνται ως µία ενιαία ποσότητα. Αυτό σηµαί-

νει ότι δεν µας ενδιαφέρει αν η ενέργεια που καταναλώνεται στις αντιστάσεις του 

κάθε κυκλώµατος προέρχεται από την αντίστοιχη πηγή τάσης ή µεταφέρεται µέσω του 

µαγνητικού πεδίου από την πηγή τάσης άλλου κυκλώµατος.  
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• Μη ενεργές συνιστώσες ισχύος της µορφής PMij, η φύση των οποίων προσδιορίστηκε 

παραπάνω.  

• Συνιστώσες Qii, που είναι η γνωστή άεργος ισχύς σε κάθε αρµονική. 

• Συνιστώσες ισχύος QMij που σχετίζονται µε την αµοιβαία σύζευξη (ανάλογες µε τις 

PMij), η οποίες όµως οφείλονται στις κάθετες συνιστώσες του ρεύµατος. 

 

4.5 ΜΗ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙ∆ΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ – ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ / ΧΡΟΝΙΚΑ 

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΦΟΡΤΙΑ 

Μη γραµµικά και χρονικά µεταβαλλόµενα φορτία αντιµετωπίζονται εδώ µε τον ίδιο 

τρόπο, εφόσον και τα δύο είδη φορτίων παράγουν ρεύµατα ανώτερων αρµονικών. 

 

4.5.1 Ιδανική  πηγή  

Ας θεωρήσουµε ότι το φορτίο στο Σχ.4.3(α) είναι µη γραµµικό/χρονικά µεταβαλλόµε-

νο. Χωρίς απώλεια της γενικότητας, µπορούµε να υποθέσουµε ότι είναι καθαρά ωµικής 

φύσης, αφού ειδικά σε αυτή την περίπτωση έχει προκληθεί σύγχυση στη διεθνή βιβλιογρα-

φία όσον αφορά στις ερµηνείες των συνιστωσών ισχύος [52]. Ας θεωρήσουµε επίσης ότι 

αυτό το φορτίο τροφοδοτείται από µια ηµιτονοειδή πηγή τάσης χωρίς εσωτερική σύνθετη 

αντίσταση, για την οποία  

 1( ) 2 cosu t U tω=  (4.23) 

και ότι το ρεύµα i(t) είναι 

 1 5 7( ) 2 cos 2 cos5 2 cos 7i t I t I t I tω ω= + + ω  (4.24) 

Υπενθυµίζεται ότι για την αντιµετώπιση της περίπτωσης αυτής, άλλες µέθοδοι οδηγή-

θηκαν στον ορισµό επιπλέον συνιστωσών, όπως για παράδειγµα το παραγόµενο ρεύµα της 

µεθόδου Czarnecki. Με βάση όµως τη µέθοδο που παρουσιάζεται εδώ είναι δυνατό να 

δοθεί ερµηνεία και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στις προηγούµενες. Πιο συγκεκριµέ-

να, σε αυτή την περίπτωση το µοντέλο αποτελείται από τρία κυκλώµατα. Οι αντίστοιχες 

πηγές τάσεων των κυκλωµάτων είναι u1(t), που περιγράφεται από την εξ.(4.23), και 

. Με άλλα λόγια, αυτή είναι απλώς µια εκφυλισµένη περίπτωση του 

προτεινόµενου µοντέλου.  

5 7( ) ( ) 0u t u t= =

Τα διανύσµατα της τάσης και του ρεύµατος σε αυτή την περίπτωση είναι 

 1 1U=u e  

 1 1 5 3 7 5I I I= + +i e e e  
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και το πολυδιάνυσµα της ισχύος είναι 

 1 1 1 5 13 1 7 15U I U I U I= + +S e e

MP

 (4.25α) 

ή 

  (4.25β) 11 15 13 17 15 11 15 17M M MP P P P= + + = + +S e e P

Η πηγή στο πρώτο κύκλωµα παρέχει ενέργεια που σχετίζεται µε µια ενεργό συνιστώσα 

ισχύος ( ), καθώς και δύο µη ενεργές συνιστώσες ισχύος λόγω της αµοιβαίας 

σύζευξης του ρεύµατος i

11 1 1P U I=

1(t) µε τα i5(t) και i7(t). Εποµένως το S περιέχει δύο όρους της 

µορφής PMij. Κάθε ένας από αυτούς θα έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση ενός όρου µη 

ενεργού ισχύος στην εξίσωση της φαινοµένης ισχύος. 

 

4.5.2 Μη  ιδανική  πηγή  

Μια πιο πρακτική περίπτωση από την παραπάνω είναι αυτή της πραγµατικής πηγής 

µε µη µηδενική εσωτερική σύνθετη αντίσταση, η οποία τροφοδοτεί ένα φορτίο που 

περιλαµβάνει µη γραµµικότητα. Στο κύκλωµα αυτό υπάρχει αµφίδροµη ροή ενεργού 

ισχύος. Αυτή η περίπτωση χρειάστηκε να αντιµετωπιστεί ξεχωριστά από τις άλλες και µε 

ειδικό τρόπο από τον Czarnecki, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 1.2.3.4. Μάλιστα από 

άλλους ερευνητές δεν µελετήθηκε καθόλου και δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µε βάση τις 

µεθόδους που πρότειναν, όπως φάνηκε και στο Παράδειγµα 1.7. Το προτεινόµενο µοντέλο 

ωστόσο µπορεί να ρίξει φως και στην περίπτωση αυτή χωρίς να χρειαστεί κανένας ειδικός 

χειρισµός. 

Ας θεωρήσουµε ότι ένα µη γραµµικό/χρονικά µεταβαλλόµενο ωµικό φορτίο τροφοδο-

τείται από την πηγή του κυκλώµατος του Σχ.4.3, η οποία τώρα περιλαµβάνει µη µηδενική 

εσωτερική ωµική αντίσταση. Έστω ότι η τάση και το ρεύµα στην τοµή xx΄ είναι 

 1 5( ) 2 cos 2 cos5u t U t U tω ω= −  (4.26) 

 1 5( ) 2 cos 2 cos5i t I t I tω ω= +  (4.27) 

Το πολυδιάνυσµα S της ισχύος και η εξίσωση της φαινοµένης ισχύος στην αναλυτική 

µορφή τους µπορούν εύκολα να γραφούν ως εξής: 

           ( ) ( ) ( ) ( )1 5 1 1 1 5 13 5 5 5 1 31 11 15 55 51M MU I U I U I U I P P= + = + + − − = + + +S S S e e P P  (4.28) 

  (4.29) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 22 21 1 1 5 5 5 5 1 5511 15 51MS U I U I U I U I P P P P= + + + = + + +2 2 2
M

Με βάση τις παραπάνω εξισώσεις και το µοντέλο που αναπτύχθηκε µπορούν να 

προκύψουν τα παρακάτω συµπεράσµατα. Η πηγή τάσης του πρώτου κυκλώµατος του 

Σχ.4.3(γ) παρέχει ενέργεια που αντιστοιχεί σε ενεργό ισχύ θεµελιώδους αρµονικής 
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11 1 1P U I= . Τµήµα αυτής της ενέργειας καταναλώνεται στην αντίσταση του πρώτου 

κυκλώµατος. Το υπόλοιπο ( ) µεταφέρεται µέσω του µαγνητικού πεδίου στο δεύτερο 

κύκλωµα ( ). Πρέπει να σηµειωθούν εδώ η αλλαγή στο πρόσηµο (φορά) και η 

αλλαγή στη συχνότητα (διεύθυνση). Ο µηχανισµός της παραγωγής αρµονικών βασίζεται 

στη µετατροπή θεµελιώδους ισχύος σε ισχύ αρµονικών. Αυτή η µετατροπή πραγµατο-

ποιείται στο φορτίο. Γι’ αυτό το λόγο ένα µη γραµµικό/χρονικά µεταβαλλόµενο φορτίο 

χαρακτηρίζεται ως φορτίο που παράγει αρµονικές.  

11MP

55 11MP P= − M

I

Στο δεύτερο κύκλωµα µέρος της ενέργειας που µεταφέρεται καταναλώνεται στην 

αντίσταση και το υπόλοιπο ( ) επιστρέφει στην πηγή u55 5 5P U= − 5(t) και καταναλώνεται 

στην εσωτερική ωµική αντίστασή της. Παρόµοια ροή ενέργειας προς την πηγή του δεύτε-

ρου κυκλώµατος περιγράφηκε και στην Παρατήρηση 1 της ενότητας 4.2 (περίπτωση 

). Παρατηρείται λοιπόν εδώ φαινόµενο αµοιβαίας σύζευξης που προκύπτει από τη 

διαφορά στη συχνότητα µεταξύ των ρευµάτων των δύο κυκλωµάτων, καθώς και τη µη 

γραµµικότητα του φορτίου. Κατά συνέπεια, σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν δύο µη 

ενεργές συνιστώσες ισχύος της µορφής P

2 0P <

Mij που οφείλονται στη διαφορά συχνότητας και 

φαίνονται στις παραπάνω εξισώσεις, καθώς επίσης και όροι ισχύος της µορφής PMii. Εδώ 

πρέπει να τονιστεί ξανά ότι το µοντέλο που υιοθετήθηκε δεν ασχολείται µε τις ακριβείς 

τιµές των όρων αυτών, αλλά µόνο µε τη συνολική ισχύ που παρέχεται/λαµβάνεται από την 

πηγή του κάθε κυκλώµατος. 

 

4.6  ΣΧΟΛΙΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό αξιοποιώντας την αναλυτική µορφή του πολυδιανύσµατος S που 

ορίστηκε στο Κεφάλαιο 3 και γενικεύοντας την έννοια της αµοιβαίας σύζευξης, διατυπώθη-

κε µια φυσική ερµηνεία των συνιστωσών ισχύος στην περίπτωση των µονοφασικών κυκλω-

µάτων υπό µη ηµιτονοειδείς συνθήκες, η οποία συνδέθηκε µε ένα ισοδύναµο κύκλωµα. Ένα 

τέτοιο ποιοτικό εργαλείο είναι απαραίτητο για τη βαθύτερη κατανόηση των φαινοµένων 

που σχετίζονται µε την ισχύ. Αποτελεί λοιπόν αναπόσπαστο κοµµάτι της θεωρίας ισχύος. 

Από τις µεθόδους που αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 1, η µέθοδος του Czarnecki είναι 

η µόνη άλλη µέθοδος στην οποία η µαθηµατική ανάλυση συνοδεύεται από κάποια φυσική 

ερµηνεία. Υπενθυµίζεται όµως ότι η ερµηνεία που παρέχει η µέθοδος αυτή αναφέρεται στις 

συνιστώσες του ρεύµατος που σχετίζονται µε τις συνιστώσες της ισχύος. Στην παρούσα 

εργασία δίνεται φυσική ερµηνεία των ίδιων των συνιστωσών ισχύος. Πρέπει να τονιστεί 

επίσης ότι ερµηνεία δίνεται για κάθε µία από τις συνιστώσες και µάλιστα, για κάθε 

 118



ΘΕΩΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ: ΦΥΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

περίπτωση. Γίνεται δηλαδή εφικτή η συστηµατική και ενιαία αντιµετώπιση όλων των 

περιπτώσεων, είτε πρόκειται για κυκλώµατα µε ηµιτονοειδείς είτε µε µη ηµιτονοειδείς 

πηγές, πηγές µε µηδενική ή µη µηδενική σύνθετη αντίσταση, γραµµικά και/ή µη γραµµικά/ 

χρονικά µεταβαλλόµενα φορτία. Σύµφωνα µε τη µέθοδο του Czarnecki η τελευταία 

περίπτωση απαιτεί ειδικό χειρισµό. Επίσης, όπως θα αποδειχθεί, η µέθοδος που παρουσιά-

ζεται συµφωνεί απολύτως µε τις προϋπάρχουσες µεθόδους και µάλιστα διευκολύνει την 

κατανόηση των όρων που αυτές προτείνουν.  

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, το πολυδιάνυσµα της ισχύος δεν 

µπορεί να είναι ίδιο για µη ισοδύναµα φορτία που τροφοδοτούνται από την ίδια πηγή. Αυτή 

η ιδιότητα βοηθά στο διαχωρισµό των φορτίων και επιπλέον είναι χρήσιµη για πρακτικούς 

σκοπούς, όπου διεύθυνση και φορά των συνιστωσών ισχύος είναι απαραίτητες για να 

εξαχθούν ορθά συµπεράσµατα. Σε κάθε περίπτωση, ακόµη και για απλώς θεωρητικούς 

σκοπούς, µια ποσότητα µε αυτή την ιδιότητα είναι απαραίτητη για µια θεωρία ισχύος. 

Γενικά δεν είναι δυνατό να αναγνωριστεί η ακριβής φύση του φορτίου αποκλειστικά 

µε τη βοήθεια µετρήσεων στην τοµή µεταξύ πηγής και φορτίου. Ωστόσο το µοντέλο που 

αναπτύχθηκε παρέχει πληροφορίες για την αναγνώριση σηµαντικών ιδιοτήτων του φορτίου 

και/ή της πηγής. Κάθε οµάδα συνιστωσών ισχύος (Pii, PMij, Qii, QMij) µπορεί να συσχετιστεί 

µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του φορτίου. Κάθε επιµέρους συνιστώσα ισχύος δίνει 

πληροφορίες µέσω του µέτρου, της διεύθυνσης και της φοράς της.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον µεταξύ των συνιστωσών παρουσιάζουν οι όροι PMij. Οι όροι 

αυτοί είναι τα µέτρα διδιανυσµατικών, µη ενεργών συνιστωσών ισχύος PMij, που συµβάλ-

λουν στην αύξηση της φαινοµένης ισχύος χωρίς να είναι ωφέλιµες συνιστώσες. Υπό αυτή 

την έννοια µοιάζουν µε τις συνιστώσες QMij και Qii. Επίσης οι PMij σχετίζονται µε το φαινό-

µενο αµοιβαίας σύζευξης και η παρουσία τους οφείλεται στη διαφορά συχνότητας των 

συζευγµένων κυκλωµάτων. Από αυτή την άποψη επίσης µοιάζουν µε τις συνιστώσες QMij. 

Όµως οι PMij κατά τα άλλα διαφέρουν από τις QMij. Οι πρώτες οφείλονται σε συνιστώσες 

του ρεύµατος σε φάση µε την τάση και εποµένως σχετίζονται µε το ωµικό τµήµα του 

φορτίου. Οι δεύτερες οφείλονται σε κάθετες συνιστώσες του ρεύµατος και σχετίζονται µε 

το άεργο τµήµα του φορτίου. 

Οι PMij έχουν µια ενδιαφέρουσα ιδιότητα. Πληροφορία µπορεί να εξαχθεί και από τη 

σχετική τιµή των µέτρων τους. Αν υποθέσουµε ότι υπάρχουν µόνο δύο αρµονικές, η 

θεµελιώδης και η 5η, µπορεί να γραφεί ότι 

 51 5 1 1 1 1 1

15 1 5 5 5 5 5

cos cos
cos cos

M

M

P U I Y G
P U I Y G

ϕ ϕ
ϕ ϕ

= = =  (4.30) 

 119



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Με τη βοήθεια της εξ.(4.30) µπορούν να εξαχθούν µερικά σηµαντικά συµπεράσµατα. Αν 

, τότε 15 51M MP P= 1G G5= , δηλαδή η αγωγιµότητα του φορτίου, όπως αυτή φαίνεται από 

την πηγή, είναι σταθερή. Αυτό µπορεί να ισχύει για ένα καθαρά ωµικό φορτίο ή ένα παράλ-

ληλο RL φορτίο. Αν , τότε συµπεραίνουµε ότι 15 51M MP P≠ 1G G5≠ , δηλαδή οι πηγές των 

δύο κυκλωµάτων του Σχ.4.3 «βλέπουν» διαφορετικές αγωγιµότητες G1 και G5. Αυτή η 

περίπτωση προκύπτει όταν: 

α) Το φορτίο είναι γραµµικό, αλλά υπάρχει κάποιου είδους ανισορροπία µεταξύ των 

ωµικών τµηµάτων των φορτίων των δύο κυκλωµάτων. Αυτό το αποτέλεσµα µάλιστα είναι 

σύµφωνο µε τη θεωρία του Czarnecki. 

β) Υπάρχει µη γραµµικότητα στην πλευρά του φορτίου. Αυτή µπορεί επίσης να 

θεωρηθεί ως ένα άλλο είδος ανισορροπίας φορτίου. Περιλαµβάνει την περίπτωση της 

αµφίδροµης ροής ενεργού ισχύος. 

Ακόµη, αν 15 0MP ≠  και 51 0MP = , τότε η τάση αποτελείται µόνο από συνιστώσα 

θεµελιώδους αρµονικής, ενώ το ρεύµα περιλαµβάνει και 5η αρµονική συνιστώσα. Εποµέ-

νως µπορεί κανείς να συµπεράνει ότι µια ιδανική, ηµιτονοειδής πηγή τάσης τροφοδοτεί ένα 

µη γραµµικό/χρονικά µεταβαλλόµενο φορτίο. Αν 15 0MP =  και 51 0MP ≠ , τότε 5η αρµονική 

συνιστώσα περιλαµβάνει µόνο η τάση και όχι το ρεύµα. Σε αυτή την περίπτωση µπορεί 

κανείς να συµπεράνει ότι µια µη ηµιτονοειδής πηγή τροφοδοτεί είτε ένα γραµµικό φορτίο 

µε συντονισµό που προκύπτει στην 5η αρµονική είτε ένα µη γραµµικό φορτίο που αναιρεί 

την 5η αρµονική του ρεύµατος της πηγής. Η µελέτη της φοράς της διδιανυσµατικής 

συνιστώσας PM15 του S1 σε συνδυασµό µε την αντίστοιχη συνιστώσα PM51 του S5 µπορεί 

επίσης να αποκαλύψει χαρακτηριστικά του φορτίου. Αν για παράδειγµα τα δύο διδιανύσµα-

τα έχουν θετική φορά, τότε προκύπτει ότι µια µη ηµιτονοειδής πηγή τροφοδοτεί ένα 

γραµµικό φορτίο. Αν είναι αντίθετης φοράς, τότε µια µη ιδανική πηγή τροφοδοτεί ένα µη 

γραµµικό φορτίο. 

Η ερµηνεία των συνιστωσών της ισχύος βέβαια δεν είναι αυτοσκοπός, ούτε αποτελεί 

θέµα ακαδηµαϊκού αποκλειστικά ενδιαφέροντος. Είναι αναγκαία γιατί θέτει το κατάλληλο 

υπόβαθρο για την αντιµετώπιση πρακτικών προβληµάτων. Εκτός από ερµηνεία των 

συνιστωσών ισχύος, το προτεινόµενο µοντέλο παρέχει και χρήσιµες γενικές πληροφορίες 

για τις δυνατότητες βελτίωσης των ιδιοτήτων των συστηµάτων ως προς την ισχύ. Οι πληρο-

φορίες αυτές µπορούν να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων σε σχέση µε την αντιστάθµιση. 

Όταν το φορτίο είναι γραµµικό, η λύση που συνήθως επιλέγεται είναι ένας άεργος, 

παράλληλος αντισταθµιστής. Με βάση προϋπάρχουσες προσεγγίσεις, όπως είναι αυτές του 

Κεφαλαίου 1, θα µπορούσε να δηµιουργηθεί η εντύπωση ότι ένας παράλληλος αντισταθµι-

 120



ΘΕΩΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ: ΦΥΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

στής µπορεί να µειώσει ή να αναιρέσει µόνο τις συνιστώσες Qii, QMij χωρίς να επηρεάσει τις 

συνιστώσες PMij. Άλλωστε, σε πολλές από τις µεθόδους µία από τις συνιστώσες στις οποίες 

αναλύεται η φαινοµένη ισχύς βασίζεται σε αυτήν ακριβώς την αρχή. Πρέπει να τονιστεί 

όµως ότι αυτό αληθεύει υπό την προϋπόθεση ότι η πηγή έχει µηδενική εσωτερική σύνθετη 

αντίσταση. Σε πραγµατικά συστήµατα πρέπει να ληφθεί υπόψη η µη µηδενική εσωτερική 

σύνθετη αντίσταση της πηγής. Τότε, αν εγκατασταθεί παράλληλα στο φορτίο ένας άεργος 

αντισταθµιστής, θα επηρεάσει και τις PMij όπως και τις Pii συνιστώσες, αφού θα µεταβλη-

θούν οι τάσεις Ui στα άκρα του φορτίου.  

Μόνο στη µέθοδο του Czarnecki γίνεται αναφορά στην αντιστάθµιση άλλων συνιστω-

σών ισχύος εκτός από τις Qii, QMij. Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1, προτείνει τη χρήση 

ενός επιπλέον αντισταθµιστή για την εξάλειψη της ανισορροπίας του φορτίου. Το φορτίο σε 

συνδυασµό µε αυτόν τον αντισταθµιστή συµπεριφέρεται ως µία σταθερή αγωγιµότητα. 

Αυτό, όπως προκύπτει από την εξ.(4.30), έχει πράγµατι ως αποτέλεσµα την εξίσωση των 

PMij και τον µηδενισµό της Ds. ∆εν εξασφαλίζει όµως τη µείωση της κάθε µίας συνιστώσας 

PMij ξεχωριστά. Αντιθέτως, µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση όχι µόνο των συνιστωσών PMij 

αλλά και των Pii. Υπενθυµίζεται ότι οι τελευταίες (για 1i ≠ ) δεν είναι απλώς άχρηστες, 

µπορεί να είναι και βλαβερές συνιστώσες. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι ένας τέτοιος 

αντισταθµιστής δεν είναι απαραίτητα και η καταλληλότερη λύση σε κάθε περίπτωση. 

Μπορεί να γίνει µια πιο αξιόπιστη εκτίµηση της καταλληλότητάς του αν είναι γνωστή η 

επίδραση του αντισταθµιστή στις PMij συνιστώσες ξεχωριστά. 

Σύµφωνα τώρα µε το προτεινόµενο µοντέλο η κάθε PMij συνιστώσα είναι όρος µη 

ενεργού ισχύος, εποµένως θα ήταν επιθυµητή η µείωση ή η εξάλειψη όσο το δυνατόν 

περισσότερων από αυτούς τους όρους. Οι συνιστώσες αυτές της ισχύος οφείλονται σε 

αµοιβαία σύζευξη µεταξύ συνιστωσών του ρεύµατος που είναι σε φάση µε την τάση, άρα το 

κριτήριο για το σχεδιασµό ενός αντισταθµιστή πρέπει να είναι η µείωση ή η εξάλειψη όσο 

το δυνατόν περισσότερων από αυτές τις συνιστώσες ρεύµατος. Παρόµοια λογική υπαγορεύ-

ει και ότι στην περίπτωση ενός µη γραµµικού/χρονικά µεταβαλλόµενου φορτίου που τροφο-

δοτείται από µη ιδανική πηγή πρέπει να αποτραπεί η ροή των αρµονικών ρεύµατος που 

προέρχονται από το φορτίο προς την πηγή. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε ένα παράλληλο 

παθητικό φίλτρο. Στην περίπτωση ιδανικής πηγής η λύση αυτή δεν είναι αποτελεσµατική, 

καθώς οι αρµονικές του ρεύµατος που παράγει το φορτίο δεν υπάρχουν στην τάση, οπότε 

για την αναίρεσή τους γίνεται απαραίτητη η χρήση ενεργού φίλτρου. 
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4.7 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ 

Σε αυτό το σηµείο µπορεί να γίνει σύγκριση της µεθόδου που αναπτύχθηκε στα δύο 

τελευταία κεφάλαια µε προϋπάρχουσες µεθόδους.  

Για να γίνουν πιο σαφείς οι συνέπειες της σύµπτυξης όρων σε σχέση µε το πολυδιάνυ-

σµα της ισχύος, ας εξετάσουµε την εξίσωση της φαινοµένης ισχύος που πρότεινε ο C. 

Budeanu. Η εξίσωση αυτή περιέχει τρεις όρους. Τη συνιστώσα της ενεργού ισχύος P, τη 

συνιστώσα της αέργου ισχύος QB και τη συνιστώσα της ισχύος παραµόρφωσης DB. Για την 

περίπτωση των δύο αρµονικών που µελετήθηκε παραπάνω, αυτές µπορούν να προκύψουν 

από το πολυδιάνυσµα , αν διατηρήσουµε το S1 5 1 5= +S = S + S u i u i 1 αµετάβλητο και 

τροποποιήσουµε το S5, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Το διάνυσµα της τάσης u5 και αυτό του ρεύµατος i από τα οποία προκύπτει το S5 

µπορούν να περιστραφούν κατά  σε σχέση µε το επίπεδο e90 31 και κατά  σε σχέση µε 

το e

90

42. Αυτό µπορεί εναλλακτικά να γίνει αντιληπτό ως µια περιστροφή του συστήµατος 

συντεταγµένων. Η µέθοδος για την κωδικοποίηση των περιστροφών περιγράφεται στην 

ενότητα ∆.4 του Παραρτήµατος ∆. Οι τελεστές που εκτελούν την πρώτη και την δεύτερη 

περιστροφή είναι  και 1 31cos 45 sin 45= +R e 2 42cos 45 sin 45= +R e  αντίστοιχα. Την 

περιστροφή που προκύπτει από τον συνδυασµό τους εκτελεί ο τελεστής 

 ( )1 2 42 31 3142
1 1
2

= = + + +R R R e e e  

Επίσης λόγω των εξ.(∆.3), (∆.5) και (∆.6) προκύπτει ότι 

 ( )†
42 31 3142

1 1
2

= − − +R e e e  

Σύµφωνα λοιπόν µε την ενότητα ∆.4, τα διανύσµατα που προκύπτουν µετά την 

περιστροφή είναι τα εξής: 

  (4.31) †
5 5 U′ = =u R u R e5 1

2 † 1 1 3 1 1 4 5 5 1 5 5cos sin cos sinI I I Iϕ ϕ ϕ′ = − − + +i R iR = e e e eϕ  (4.32) 

Η αντίστοιχη συνιστώσα του πολυδιανύσµατος ισχύος γίνεται 

  
† †

5 5 5 5

5 1 1 31 5 1 1 14 5 5 5 5 5 5 12cos sin cos sin (4.33)U I U I U I U Iϕ ϕ ϕ ϕ
′′ ′=

− + +
S u i = R u iR = R S R

= e e e

που έχει το ίδιο µέτρο µε το S5, παρά την περιστροφή. 

Θεωρούµε τώρα το πολυδιάνυσµα  
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  ( ) ( )
( ) ( )

1 5

1 1 1 5 5 5 1 1 1 5 5 5 12

1 5 5 5 1 1 13 1 5 5 5 1 1 14

cos cos sin sin

cos cos sin sin (4.34)

U I U I U I U I

U I U I U I U I

ϕ ϕ ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ

′ ′= +

= + + +

+ − + −

S S S
e

e e

δηλαδή ένα νέο πολυδιάνυσµα, διαφορετικό από το S. Πρέπει να τονιστεί ότι το ′S  είναι 

τυχαίας διεύθυνσης και η διεύθυνσή του δεν περιέχει κάποια χρήσιµη πληροφορία. Το 

µέτρο του προκύπτει από τη σχέση 

 
2 2

1 5
2

′ ′= +S S S  (4.35) 

επειδή και πάλι αποδεικνύεται ότι †5 1
0

0′ =S S . Επίσης, µε δεδοµένο ότι 5 5′ =S S , η 

εξ.(4.35) καταλήγει στην 

 2 2 2
1 5′ = + =S S S S 2  

και κατά συνέπεια 

 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

2 2 2 2
1 1 1 5 5 5 1 1 1 5 5 5

2 2
1 5 5 5 1 1 1 5 5 5 1 1

2 2 2 2
11 55 11 55 15 51 15 51

2 2 2

cos cos sin sin

cos cos sin sin

(4.36)

M M M M

B B

U I U I U I U I

U I U I U I U I

P P Q Q P P Q Q

P Q D

ϕ ϕ ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ

′= = + + +

⎡ ⎤+ − + −⎣ ⎦
⎡ ⎤= + + + + − + −⎣ ⎦

= + +

S S

 

Στη γενική περίπτωση που οι αρµονικές είναι περισσότερες των δύο µπορούµε να 

βρούµε το  γενικεύοντας την παραπάνω προσέγγιση. Πιο συγκεκριµένα, η S′S 1 διατηρείται 

ίδια, όπως και παραπάνω, ενώ η συνιστώσα Sk του S που αντιστοιχεί στην k αρµονική 

( ) διαιρείται σε όρους. Ο κάθε ένας από αυτούς τους όρους αποτελείται από διδιανύ-

σµατα που σχετίζονται µε ένα µόνο ζεύγος αρµονικών , όπου x µια αρµονική εκτός 

της k. Ένας τέτοιος όρος θα πρέπει να στραφεί σε σχέση µε τα επίπεδα που σχετίζονται µε 

το ζεύγος , για κάθε 

1k >

( , )k x

( , )k x x k≤ , όπως περιγράφηκε παραπάνω για το ζεύγος (5,1), ή να 

µην στραφεί καθόλου για x k> . Είναι φανερό ότι, αν και το πολυδιάνυσµα που προκύπτει 

µετά από τέτοιους χειρισµούς διατηρεί το µέτρο, η διεύθυνση και η φορά του δεν έχουν 

σχέση µε αυτές του αρχικού.  

Γίνεται εύκολα αντιληπτό µε τη βοήθεια των S και ′S  γιατί το πρόβληµα της 

αντιστάθµισης της αέργου ισχύος δεν µπορεί να λυθεί µε τη βοήθεια πληροφοριών που 

µπορεί να εξάγει κανείς από την µέθοδο του Budeanu. Η αδυναµία αυτή οφείλεται στο 

γεγονός ότι η κάθε συνιστώσα Qn συνδέεται µε συνιστώσα του πολυδιανύσµατος που έχει 

συγκεκριµένο µέτρο, διεύθυνση και φορά. Εποµένως για την αντιστάθµισή της χρειάζεται 

µια κατάλληλη συνιστώσα µε ίδιο µέτρο και αντίθετη κατεύθυνση στο χώρο. Η αντιστάθµι-
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ση της QB δεν πρόκειται να φέρει το ίδιο αποτέλεσµα για το S, αλλά για το . Η µέθοδος 

δηλαδή παρέχει όχι απλώς ελλιπείς αλλά και παραπλανητικές πληροφορίες. 

′S

Αξίζει να τονίσουµε ότι οι εξ.(4.18) και (4.20), µεταξύ των όρων των οποίων υπάρχει 

άµεση αντιστοιχία, αποτελούν την πιο λεπτοµερή ανάλυση της ισχύος. Όπως αναφέρθηκε, 

η αναλυτική µορφή του πολυδιανύσµατος S ορίζει πλήρως την κάθε συνιστώσα και η 

µετάβαση από το S στην S συνοδεύεται από µείωση των διαθέσιµων πληροφοριών. Ωστόσο 

από την έκφραση της S που προέκυψε αρχικά µπορούν να προκύψουν και άλλες πιο 

σύντοµες εκφράσεις. Βέβαια, οποιαδήποτε περαιτέρω σύµπτυξη όρων θα οδηγήσει σε 

ακόµη µεγαλύτερη απώλεια πληροφορίας, η οποία µπορεί να είναι ή και να µην είναι χρήσι-

µη, κάτι που εξαρτάται από τον σκοπό της ανάλυσης της ισχύος. 

Αν λοιπόν οµαδοποιήσουµε κατάλληλα τους όρους της εξ.(4.20), θα προκύψει η 

µέθοδος Shepherd. Πιο συγκεκριµένα, αν 

  
( )( )
( ) ( ) ( ) (

2 2 2 2 2 2 21 55 51 1

2 2 2
1 1 1 1 5 5 5 1 1 5 5 5

cos cos

cos cos cos cos

RS U U I I

U I U I U I U I

ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ

= + +

= + + + )2

)2
  

( )( )
( ) ( ) ( ) (

2 2 2 2 2 2 21 55 51 1

2 2 2
1 1 1 1 5 5 5 1 1 5 5 5

sin sin

sin sin sin sin

XS U U I I

U I U I U I U I

ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ

= + +

= + + +

τότε η εξ.(4.20) µπορεί να γραφεί ως εξής: 

 ( ) ( )2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
55 5511 15 51 11 15 51

2
R XM M M MS P P P P Q Q Q Q S S= + + + + + + + = +  (4.37) 

Η µέθοδος της Οµάδας Εργασίας του IEEE προκύπτει αν η (4.20) γραφεί ως εξής: 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 2 2 2 2 2 2 2 2
55 5511 11 15 15 51 51

2 2 22 2 2
1 11 1 (4.38)

M M M M

H H H H N

S P Q P Q P Q P Q

S U I I U U I S S

⎡ ⎤= + + + + + + +⎣ ⎦

⎡ ⎤= + + + = +⎣ ⎦

 

Επίσης µπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι υπάρχει η δυνατότητα οµαδοποίησης των 

όρων του S, δηλαδή η εξ.(4.18) µπορεί να γραφεί και στη µορφή 

  (4.39) ( ) ( )11 55 15 51 13 11 12 55 34 15 14 51 32M M M MP P P P Q Q Q Q= + + − + + + +S e e e e e

αφού σύµφωνα µε τον κανόνα 2 της ενότητας ∆.2 ισχύει ότι 31 13= −e e . Αυτό σηµαίνει ότι 

οι αντίστοιχοι διδιανυσµατικοί όροι στην εξ.(4.18) έχουν ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά. 

Με άλλα λόγια, αντιστοιχούν σε µη ενεργούς όρους ισχύος, από τους οποίους ο ένας σχετί-

ζεται µε ενέργεια που παρέχεται και ο άλλος µε ενέργεια που λαµβάνεται. Είναι φανερό ότι 

και στην περίπτωση του S η σύµπτυξη των όρων οδηγεί σε έκφραση µε λιγότερη διαθέσιµη 

πληροφορία, αφού δεν είναι πλέον διαθέσιµη η φορά κάποιων από τους επιµέρους όρους. 

 124



ΘΕΩΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ: ΦΥΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Το βαθµωτό τµήµα της συνεπτυγµένης µορφής του S είναι 11 55P P P= + , δηλαδή η συνολι-

κή µέση ισχύς. Το µέτρο του S  είναι 

  (4.40) ( ) ( )2 22 211 55 15 51 5511 15 51M M M MS P P P P Q Q Q Q= + + − + + + +2 2 2

2 2 2

Το συνολικό διδιανυσµατικό τµήµα του S στη συνεπτυγµένη µορφή (4.39) αναλύεται 

σε συνιστώσες, κάθε µία από τις οποίες περιέχει ένα διδιάνυσµα βάσης. Η ισχύς QF του 

Fryze µπορεί να προκύψει ως µέτρο του διδιανύσµατος. ∆ηλαδή η εξ.(4.40) µπορεί να 

γραφεί ως εξής: 

 ( ) ( )2 22 2 2 211 55 15 51 5511 15 51M M FM MS P P P P Q Q Q Q P Q⎡ ⎤= + + − + + + + = +⎣ ⎦  (4.41) 

Τέλος, η εξ.(4.40) γράφεται και ως εξής: 

         (4.42) ( ) ( ) ( )2 22 2 2 2 211 55 15 51 5511 15 51M M MM MS P P P P Q Q Q Q P P Q= + + − + + + + = + +2 2 2

)2

όπου PM και Q είναι αριθµητικά ίσες, αν και όχι εννοιολογικά ισοδύναµες, µε την ισχύ 

διασποράς Ds και την άεργο ισχύ Qr, όπως ορίστηκαν από τον Czarnecki. Πράγµατι, 

  

( ) ( ) ( )

( )
( ) ( ) (

2 22 2 2 2 21 55 51 1

2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2
5 5 5 5 51 1 1 1 1

22 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2
1 55 5 5 5 5 51 1 1 1 1 1

2 2
1 5 5 5 1 1 1 5 5 5 1 1 15 51

2

cos cos

E ES

M M

D U U G G U G G U

G U G U U G U U G U P P

G U G U U G U U G U G U G U

U G U U G U U I U I P Pφ φ

⎡ ⎤= + − + −⎣ ⎦
= + + + + −

= + + + − +

= − = − = −

Όπως αναφέρθηκε, οι µέθοδοι που χρησιµοποιούν οµαδοποιηµένες ποσότητες 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε προβλήµατα όπου η διεύθυνση και η φορά των συνιστω-

σών ισχύος δεν είναι απαραίτητες. Και τότε όµως το µοντέλο µπορεί να χρησιµεύσει ως 

ποιοτικό εργαλείο ικανό να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των ιδιοτήτων αυτών των 

συνεπτυγµένων ποσοτήτων.  

Τα πλεονεκτήµατα όµως της µεθόδου που παρουσιάστηκε εδώ σε σχέση µε τις 

προηγούµενες είναι ακόµη πιο εµφανή στην περίπτωση του µη γραµµικού φορτίου, ειδικά 

όταν αυτό τροφοδοτείται από µη ιδανική πηγή.  

Παράδειγµα  4.2 

Ας θεωρήσουµε και πάλι το κύκλωµα του Σχ.1.8, το οποίο επαναλαµβάνεται 

παρακάτω για λόγους ευκολίας και στο οποίο 1 SR = Ω , 9 LR = Ω , ( ) 120 2 cos  Ve t tω=  

και ( ) 20 2 cos5  Aj t tω= . Τότε 

 ( )( ) 108 2 cos 18 2 cos5  Vu t t tω ω= −  
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 ( )( ) 12 2 cos 18 2 cos5  Ai t t tω ω= +  

Το πολυδιάνυσµα S µπορεί εύκολα να γραφεί ως εξής: 

 ( ) ( )1 5 13 311296 1944 324 216  VA= + = + + − −⎡ ⎤⎣ ⎦S S S e e  

 

 
 

Σχ.4.4  Κύκλωµα για το Παράδειγµα 4.2. 
 

Με βάση την εξίσωση αυτή και σύµφωνα µε το προτεινόµενο µοντέλο, η πηγή τάσης 

του πρώτου κυκλώµατος των Σχ.4.3(β), (γ) παρέχει ενέργεια που αντιστοιχεί σε 

 θεµελιώδους ενεργού ισχύος. Τµήµα αυτής της ενέργειας καταναλώνεται 

στην αντίσταση του πρώτου κυκλώµατος. Το υπόλοιπο (P

11 1296 WP =

M11) µεταφέρεται µέσω του 

µαγνητικού πεδίου στο δεύτερο κύκλωµα ( 55 11MP PM= − ). Μέρος της ενέργειας που 

µεταφέρεται στο δεύτερο κύκλωµα καταναλώνεται στην αντίστοιχη αντίσταση και το 

υπόλοιπο ( ) επιστρέφει στην πηγή u55 324 WP = − 5(t) και καταναλώνεται στην RS. Σε αυτή 

την περίπτωση υπάρχουν όροι της µορφής PMii λόγω της αµοιβαίας σύζευξης που προκύπτει 

από τη µη γραµµικότητα. Το µοντέλο που εφαρµόζεται δεν ασχολείται µε τις τιµές τους 

αλλά µόνο µε την ισχύ που αποδίδεται/απορροφάται από την πηγή σε κάθε κύκλωµα. 

Υπάρχουν επίσης δύο µη ενεργές συνιστώσες ισχύος της µορφής PMij, που φαίνονται στις 

παραπάνω εξισώσεις, λόγω της διαφοράς συχνότητας µεταξύ των ρευµάτων των δύο 

κυκλωµάτων.  

Η ανάλυση που πραγµατοποιείται µέσω του προτεινόµενου µοντέλου παρέχει πλήρη 

εκτίµηση της ροής ενέργειας. Η εξίσωση της φαινοµένης ισχύος στην αναλυτική µορφή της 

σε αυτή την περίπτωση είναι 

  ( )2 2 2 2 2 21296 1944 324 216  V AS = + + + 2

όµως δεν παρέχει πληροφορίες ως προς διεύθυνση και φορά. H εξίσωση της φαινοµένης 

ισχύος των άλλων µεθόδων που χρησιµοποιούν οµαδοποιηµένες ποσότητες από τις οποίες η 

µία είναι η συνολική ενεργός ισχύς θα είναι της µορφής 
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  ( ) ( ) ( )2 22 2 21296 324 1944 216  V A 972 2160  V AS ⎡ ⎤= − + + = +⎣ ⎦
2 2 2 2

Αυτή η έκφραση δηλώνει απλώς ενεργό ισχύ 972 WP =  και µη ενεργό ισχύ 

. Μάλιστα τµήµα της πληροφορίας που έχει απολεσθεί δεν µπορεί να 

ανακτηθεί ούτε από την εξίσωση στιγµιαίας ισχύος, που θα είχε τη συνεπτυγµένη µορφή 

2160 VAD =

 ( ) ( ) ( )2 2( ) 1296 2cos 324 2cos 5 1728 2cos cos5  Ws t t t t tω ω ω⎡ ⎤= − +⎣ ⎦ω

 

 

Είναι προφανές ότι η s(t) µπορεί να δείξει την αµφίδροµη ροή ενεργού ισχύος που 

προκύπτει, όµως σε σχέση µε τη µη ενεργό ισχύ θα µπορούσε να οδηγήσει σε εσφαλµένα 

συµπεράσµατα. Καµιά από τις τρεις τελευταίες εκφράσεις δεν είναι ικανή να δώσει µια 

σαφή εικόνα για τη ροή ενέργειας, αφού η κάθε µία υστερεί ως προς κάποια σηµαντική 

πληροφορία. 

Ας θεωρήσουµε τώρα ότι 1SR = Ω , 9LR  = Ω , ( ) 120 2 cos  Ve t tω=  και 

( ) 40 2 cos5  Aj t tω= . Τότε 

 ( )( ) 108 2 cos 36 2 cos5  Vu t t tω ω= −  

 ( )( ) 12 2 cos 36 2 cos5  Ai t t tω ω= +  

Το πολυδιάνυσµα S και η εξίσωση της φαινοµένης ισχύος στην αναλυτική µορφή τους είναι 

 ( ) ( )1 5 13 311296 3888 1296 432  VA= + = + + − −⎡ ⎤⎣ ⎦S S S e e  

  ( )2 2 2 2 2 21296 3888 1296 432  V AS = + + + 2

2 2

Κάθε εξίσωση φαινοµένης ισχύος που χρησιµοποιεί συνεπτυγµένες ποσότητες γράφεται ως 

εξής: 

  ( )22 2 2 2 20 4320  V A =4320  V AS ⎡ ⎤= +⎣ ⎦

Η εξίσωση αυτή δηλώνει απλώς ότι η ενεργός ισχύς είναι 0P = . Εύκολα λοιπόν µπορεί 

κάποιος να οδηγηθεί στο λανθασµένο συµπέρασµα ότι δεν καταναλώνεται ενέργεια στο 

φορτίο. ∆ηλώνει επίσης µη ενεργό ισχύ 4320 VAD = . 

Η s(t) από την άλλη πλευρά µπορεί να δείξει την αµφίδροµη ροή ενεργού ισχύος και 

σε αυτή την περίπτωση, αφού είναι  

 ( ) ( ) ( )2 2( ) 1296 2cos 1296 2cos 5 3456 2cos cos5  Ws t t t t tω ω ω⎡ ⎤= − +⎣ ⎦ω  

Όµως περιέχει µόνο ένα µη ενεργό όρο µε πλάτος 3456 ( 3888 432)= − , που δεν συµφωνεί 

ούτε µε τη µη ενεργό ισχύ  που προέκυψε από την παραπάνω 

εξίσωση της φαινοµένης ισχύος. Όλες οι πιθανές παρανοήσεις προέρχονται από την 

έλλειψη πληροφοριών σε σχέση µε τη διεύθυνση και τη φορά των συνιστωσών. 

4320 ( 3888 432) VAD = = +
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Μόνο το πολυδιάνυσµα S της ισχύος στην αναλυτική µορφή του µπορεί να αντιµετω-

πίσει άµεσα αυτήν την περίπτωση, αφού εµπεριέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται. 

Φανερώνει ότι θεµελιώδης ενεργός ισχύς 1296 W ρέει προς το φορτίο και ίση ενεργός ισχύς 

πέµπτης αρµονικής ρέει προς την αντίστροφη κατεύθυνση. Επίσης η µη ενεργός ισχύς είναι 

4320 VA, καθώς . ( )13 31 13 133888 432 3888 432 4320− = + =e e e e

Έστω τώρα ότι , , 5 SR = Ω 5 LR = Ω ( ) 120 2 cos  Ve t tω= , ( ) 20 2 cos5  Aj t tω= . 

Τότε 

 ( )( ) 60 2 cos 50 2 cos5  Vu t t tω ω= −  

 ( )( ) 12 2 cos 10 2 cos5  Ai t t tω ω= +  

Σε αυτή την ειδική περίπτωση τα πλεονεκτήµατα της προτεινόµενης µεθόδου είναι 

ιδιαίτερα εµφανή. Οι αναλυτικές µορφές των S και S είναι 

 ( ) ( )1 5 13 31720 600 500 600  VA= + = + + − −⎡ ⎤⎣ ⎦S S S e e  

  ( )2 2 2 2 2 2720 600 500 600  V AS = + + + 2

Η συνεπτυγµένη µορφή της φαινοµένης ισχύος είναι  

 ( )2 2 2 2220 1200  V AS = + 2  

ενώ η εξίσωση της στιγµιαίας ισχύος είναι απλώς 

 ( ) ( )2 2( ) 720 2cos 500 2cos 5  Ws t t tω ω⎡ ⎤= −⎣ ⎦  

δηλαδή αποκρύπτει εντελώς κάθε πληροφορία σχετικά µε την µη ενεργό ισχύ στο κύκλωµα 

και είναι ιδιαίτερα παραπλανητική. 

Από τα παραπάνω µπορούµε να συµπεράνουµε ότι το πολυδιάνυσµα S µπορεί να 

αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά προβλήµατα στα οποία εµφανίζεται αµφίδροµη ροή ενεργού 

ισχύος. 

Παράδειγµα  4.3 

Ας θεωρήσουµε το κύκλωµα του Σχ.4.5. ∆ίνονται: 

 ( )1 5( ) ( ) ( ) 100 2 cos 100 2 cos5  Vu t u t u t t tω ω= + = +  

 ( ) ( )1 5( ) ( ) ( ) 9000 2 cos 18.4 1000 2 cos5 71.6  Ai t i t i t t tω ω⎡ ⎤= + = + + −⎣ ⎦  

όπου 1 rad/sω = . Το πολυδιάνυσµα S έχει τη µορφή της εξ.(4.18). Οι τιµές των συνιστω-

σών (4.19) και η φαινοµένη ισχύς φαίνονται στην πρώτη στήλη του Πίνακα 4.2. 
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Σχ.4.5  (α) Κύκλωµα για το Παράδειγµα 4.3 και (β) αντισταθµιστής. 
  

Ας εξετάσουµε τους όρους στα S και S που σχετίζονται µε συνιστώσες ρεύµατος σε 

φάση µε αυτές της τάσης. Αυτοί οι όροι µπορούν να εκφραστούν ως µία ξεχωριστή 

συνιστώσα P του πολυδιανύσµατος S, ως εξής: 

 ( ) ( ) ( ) ( )11 15 13 55 51 31 11 15 55 51M M MP P P P P P= + + + = + + +P e e P MP  

Στην περίπτωση που εξετάζεται είναι 

 ( ) ( )13 319 1 1 9  kVA= + + +⎡ ⎤⎣ ⎦P e e  

Σύµφωνα µε το µοντέλο που αναπτύχθηκε, στο κύκλωµα εµφανίζεται φαινόµενο 

αµοιβαίας σύζευξης εξαιτίας της διαφοράς συχνότητας αλλά και της ανισορροπίας µεταξύ 

των δύο φορτίων, αφού οι σύνθετες αγωγιµότητες είναι ( )1 9 10 9 30  SY j= +  και 

(5 1 10 3 10  SY j= − ) . Η πηγή u1(t) του πρώτου κυκλώµατος παρέχει ενέργεια 

( ). Τµήµα αυτής της ενέργειας καταναλώνεται στην αντίσταση του πρώτου 

κυκλώµατος και το υπόλοιπο µεταφέρεται µέσω του µαγνητικού πεδίου στο δεύτερο 

κύκλωµα για να καταναλωθεί στην αντίστασή του. Σε αυτή την αντίσταση καταναλώνεται 

µία πρόσθετη ποσότητα ενέργειας που παρέχεται από την πηγή u

11 9 kWP =

5(t) του δεύτερου 

κυκλώµατος ( ). Αν και υπάρχουν όροι της µορφής P55 1 kWP = M11, PM55, υπενθυµίζεται ότι 

αυτό το µοντέλο δεν εστιάζεται σε αυτούς. Λόγω της εξ.(4.22) η συνολική ισχύς P που 

σχετίζεται µε την καθαρή µεταφερόµενη ενέργεια, η οποία παρέχεται από τις πηγές και 

καταναλώνεται στο φορτίο, είναι ( )11 55 9 1  kW 10 kWP P P= + = + = . Επιπλέον οι δύο 

πηγές παρέχουν/λαµβάνουν ενέργεια που σχετίζεται µε τους µη ενεργούς όρους 

,  και οφείλεται επίσης στην αµοιβαία σύζευξη.  15 1 kVAMP = 51 9 kVAMP =

Το µοντέλο που παρουσιάστηκε βοηθά επίσης στην κατανόηση των συνιστωσών 

ισχύος άλλων µεθόδων. Για το σκοπό αυτό η P µπορεί επίσης να γραφεί στη µορφή 

  2 2
1 5 1 5 5 13 5 1 151U G U G U U G U U G= + + +P e 31e
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Αν χρησιµοποιήσουµε την έννοια της ισοδύναµης αγωγιµότητας GE και του ενεργού 

ρεύµατος ia(t), τότε µπορεί επίσης να προκύψει ως άθροισµα των συνιστωσών 

 2 2
1 5 13 5 1 3151R a E E E EU G U G U U G U U G= = + + +P ui e e  

και 

 ( ) ( ) ( ) (2 21 5 1 5 5 13 5 1 151M R E E E EU G G U G G U U G G U U G G= − = − + − + − + −P P P e e) 31  

όπου 

 
2 2

1 5 1 1 1 5 551
2 2 2

cos cos
E

P U G U G U I U IG
U U U

5ϕ ϕ+ +
= = =  

Γενικά ισχύει ότι ( ) ( )2 255 1EU G G U G G− = − −1 E . Στην περίπτωση που εξετάζουµε είναι 

 και εποµένως η P µπορεί να προκύψει ως άθροισµα των εξής δύο συνιστωσών: 0.5 SEG =

  ( )13 315 5 5 5  kVAR = + + +P e e

  ( )13 314 4 4 4  kVAM = − − +P e e

∆ηλαδή 

 R M= +P P P  (4.43) 

Επίσης εύκολα προκύπτει ότι †
0

0R M =P P  και εποµένως ότι 

 2 2 2 22 2R M R M 2
R MP = = + = + = +P P P P P P P  (4.44) 

Συγκεκριµένα, αν η PR θεωρηθεί ως µία ποσότητα, σχετίζεται µε την ενέργεια που 

καταναλώνεται στο ωµικό στοιχείο του κυκλώµατος. Το µέτρο της λαµβάνεται ως 

2 2 2 25 5 5 5  kW 10 kWRP = + + + =  λόγω της αναλυτικής µορφής (4.18) του πολυδιανύ-

σµατος S, ή ως  λόγω της συνεπτυγµένης µορφής (4.39). Επίσης, 

αν η P

( )5 5  kW 10 kWRP = + =

M θεωρηθεί ως µία ποσότητα, είναι συνιστώσα που σχετίζεται µε το φαινόµενο 

αµοιβαίας σύζευξης. Το µέτρο της λαµβάνεται ως ( ) ( )2 22 24 4 4 4  kVAMP = + − + − + =  

 λόγω της αναλυτικής µορφής (4.18) του πολυδιανύσµατος S ή ως 8 kVA

( ) ( )4 4  kVA 8 kVMP = − + − = A   λόγω της συνεπτυγµένης µορφής (4.39). Αυτή είναι µία 

εναλλακτική οπτική γωνία του προτεινόµενου µοντέλου, η οποία παρουσιάστηκε επίσης 

στην Παρατήρηση 1 της ενότητας 4.2. Είναι σε πλήρη συµφωνία µε τη θεωρία του 

Czarnecki για την ενεργό ισχύ και την ισχύ διασποράς. Επίσης συµφωνεί και µε κάθε 

προσέγγιση που ακολουθεί την ιδέα του Fryze για το ενεργό ρεύµα. Σύµφωνα λοιπόν µε 

αυτή την οπτική γωνία, η πηγή κάθε κυκλώµατος παρέχει ενέργεια (5 kW η κάθε µία) που 

πρόκειται να καταναλωθεί στο ωµικό στοιχείο του φορτίου. Ταυτόχρονα, η πηγή u1(t) 
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παρέχει ενέργεια ( ) που µεταφέρεται µέσω του µαγνητικού πεδίου στο 

δεύτερο κύκλωµα και επιστρέφει στην πηγή u

11 4 kWMP =

5(t) ( 55 4 kWMP = − ). 

Ας εξετάσουµε τώρα τις δυνατότητες αντιστάθµισης που υπάρχουν στην περίπτωση 

που µελετάµε. Τα συµπεράσµατα της ενότητας 4.6 µπορούν να βοηθήσουν στην επιλογή 

του αντισταθµιστή. Έστω ότι ο άεργος αντισταθµιστής του Σχ.4.5(β) συνδέεται σε σειρά µε 

το φορτίο του Σχ.4.5(α). Οι τιµές των στοιχείων του και οι συνιστώσες ισχύος που θα 

προκύψουν µετά την εγκατάστασή του φαίνονται στη δεύτερη στήλη του Πίνακα 4.2. 

Αυτός ο αντισταθµιστής σειράς επιλέγεται έτσι ώστε να αντισταθµιστούν πλήρως οι Qii, 

QMij, αλλά επίσης ταυτόχρονα να γίνεται πλήρης εξάλειψη της ανισορροπίας του φορτίου. 

∆ηλαδή τα στοιχεία του επιλέγονται έτσι ώστε για το κύκλωµα φορτίου – αντισταθµιστή οι 

σύνθετες αγωγιµότητες να είναι 1 5 1Y Y R= = . Τότε 15 51 0M M MP P P= − =  (τελευταία 

γραµµή του Πίνακα 4.2). Αυτή είναι ουσιαστικά και η λογική της αντιστάθµισης που 

προτείνει ο Czarnecki χρησιµοποιώντας τον αντισταθµιστή σε σειρά. Ωστόσο παρατηρείται 

αύξηση στις επιµέρους συνιστώσες PM15, PM51, όπως και της συνιστώσας P55, που µπορεί να 

µην είναι ωφέλιµη ισχύς. Με άλλα λόγια, ωφέλιµη ισχύς θεµελιώδους αρµονικής 

 µεταφέρεται µε φαινοµένη 11 10 kWP = 20 kVAS = . 

Αν τώρα ο άεργος αντισταθµιστής του Σχ.4.5(β) συνδεθεί σε σειρά µε το φορτίο του 

Σχ.4.5(α), αλλά οι τιµές των στοιχείων του επιλεγούν µε χρήση διαφορετικού κριτηρίου, 

όπως περιγράφηκε στην ενότητα 4.6, τότε δίνει τα αποτελέσµατα που φαίνονται στη στήλη 

3. ∆ηλαδή, αν ο αντισταθµιστής επιλεγεί µε κριτήριο την αντιστάθµιση της αέργου 

συνιστώσας της θεµελιώδους αρµονικής και ταυτόχρονα την πλήρη απαλοιφή της 5ης αρµο-

νικής του ρεύµατος, τότε αντισταθµίζει πλήρως τις Qii, QMij και επίσης εξαλείφει µία από 

τις συνιστώσες PMij ( ), καθώς και την P15 0MP = 55. Εποµένως ωφέλιµη ισχύς θεµελιώδους 

αρµονικής  µεταφέρεται µε µειωµένη τιµή φαινοµένης ισχύος 11 10 kWP = 10 2 kVAS = , 

παρά το γεγονός ότι 15 51 10 kVA 0M M MP P P= − = ≠ , δηλαδή ότι η ανισορροπία της αγωγι-

µότητας του φορτίου, όχι µόνο δεν µηδενίζεται, αλλά αυξάνεται σε σχέση µε την αρχική. 

Αν ο άεργος αντισταθµιστής του Σχ.4.5(β) συνδεθεί ως παράλληλος αντισταθµιστής, 

οι συνιστώσες PMij δεν επηρεάζονται στην περίπτωση που η πηγή έχει µηδενική εσωτερική 

σύνθετη αντίσταση (στήλη 4). Ωστόσο σε ένα πιο ρεαλιστικό σύστηµα µε µη µηδενική 

εσωτερική σύνθετη αντίσταση πηγής (στήλες 5, 6) πρέπει να τονιστεί ότι ο ίδιος παράλλη-

λος αντισταθµιστής επηρεάζει και τις συνιστώσες PMij. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι ένας 

άεργος παράλληλος αντισταθµιστής δεν µπορεί να µεταβάλει την τιµή της ισοδύναµης 

αγωγιµότητας του φορτίου. Εποµένως, παρόλο που η 15 51M M MP P P= −  µεταβάλλεται, ο 
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λόγος 51 15M MP P  παραµένει ο ίδιος και εποµένως µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι πιο 

αποτελεσµατικός δείκτης της ανισορροπίας του φορτίου. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 4.3 

 

Αντισταθµιστής σειράς Παράλληλος αντισταθµιστής 

Πριν την 
αντιστάθµιση L1 = 5.33 H 

C1 = 200 mF 
C2 = 74.47 mF 

L1 = 5.33 H 
C1 = 200 mF 
C2 = 7.80 mF 

L1 = 4.71 H 
C1 = 500 mF 

C2 = 68.63 mF 

Μη ιδανική πηγή 
Rs = 0.0213 Ω 
Ls = 0.2130 H Ιδανική πηγή Ιδανική πηγή Ιδανική πηγή Ιδανική 

πηγή 

Πριν Μετά 

 

#1 #2 #3 #4 #5 #6 

P11 
[kW] 9 10 10 9 9.456 8.639 

P55 
[kW] 1 10 0 1 0.569 0.985 

PM15 
[kVA] 1 10 0 1 0.773 0.957 

PM51 
[kVA] 9 10 10 9 6.960 8.612 

Q11 
[kVar] -3 0 0 0 -3.152 0 

Q55 
[kVar] 3 0 0 0 1.708 0 

QM15 
[kVA] 3 0 0 0 2.320 0 

QM51 
[kVA] -3 0 0 0 -2.320 0 

S 
[kVA] 10 2  20 10 2  12.81 12.74 12.28 

PM
[kVA] 8 0 10 8 6.187 7.655 
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ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Υπό ηµιτονοειδείς συνθήκες είναι γνωστό ότι µπορεί να επιτευχθεί αντιστάθµιση της 

αέργου ισχύος σε ένα κύκλωµα χρησιµοποιώντας απλώς µια συστοιχία πυκνωτών. Σήµερα 

όµως τα φορτία γίνονται όλο και περισσότερο µη γραµµικά. Αυτό σηµαίνει ότι όλο και πιο 

σηµαντικό τµήµα της φαινοµένης ισχύος όχι µόνο δεν είναι ωφέλιµο για τους καταναλωτές, 

αλλά επιπλέον έχει και αρνητικές συνέπειες για τον εξοπλισµό των ίδιων και της Επιχείρη-

σης Ηλεκτρισµού. Ταυτόχρονα στην περίπτωση αυτή η απλή µέθοδος της χωρητικής 

αντιστάθµισης είναι αναποτελεσµατική. Γίνεται λοιπόν όλο και πιο απαραίτητη η εφαρµογή 

µεθόδων µείωσης αυτού του ανεπιθύµητου τµήµατος της φαινοµένης ισχύος.  

Υπό µη ηµιτονοειδείς συνθήκες, η µη ενεργός ισχύς οφείλεται από τη µία πλευρά 

στην άεργο συνιστώσα του ρεύµατος στη θεµελιώδη συχνότητα. Η αντιστάθµισή της θα 

βελτιώσει το συντελεστή ισχύος στη θεµελιώδη συχνότητα µε τα γνωστά οφέλη για την 

Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. Οι βιοµηχανικοί καταναλωτές ενθαρρύνονται να βελτιώνουν τον 

συντελεστή ισχύος µέσω οικονοµικών κινήτρων. Συγκεκριµένα, εκτός από την χρέωση για 

την ενέργεια, η τιµολογιακή πολιτική των Επιχειρήσεων Ηλεκτρισµού περιλαµβάνει επίσης 

οικονοµική επιβάρυνση για χαµηλό συντελεστή ισχύος. Από την άλλη πλευρά, η µη 

ενεργός ισχύς οφείλεται επίσης στις αρµονικές των ρευµάτων και των τάσεων. Ως προς την 

ικανότητα µεταφοράς του εξοπλισµού και τις θερµικές απώλειες, οι αρµονικές έχουν τις 

ίδιες συνέπειες µε αυτές της αυξηµένης αέργου συνιστώσας της θεµελιώδους αρµονικής του 

ρεύµατος. Αυξάνουν τη φαινοµένη ισχύ και το απαιτούµενο µέγεθος των στοιχείων του 

εξοπλισµού. Όµως, όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1, έχουν και άλλες πρόσθετες αρνητι-

κές επιπτώσεις, όπως επιπλέον θερµικές απώλειες, διηλεκτρική καταπόνηση λόγω υπερτά-

σεων, δυσλειτουργία ή βλάβη ευαίσθητου κυρίως ηλεκτρονικού εξοπλισµού, παρεµβολές 

σε συστήµατα επικοινωνιών.  

Είναι λοιπόν προς το συµφέρον των ίδιων των Επιχειρήσεων Ηλεκτρισµού και των 

καταναλωτών τους να ενσωµατώσουν στην τιµολογιακή τους πολιτική οικονοµική 
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επιβάρυνση όχι µόνο για την άεργο στη θεµελιώδη αρµονική αλλά και για την εισαγωγή 

ανώτερων αρµονικών, ώστε να διαφυλάξουν την ποιότητα της τάσης που παρέχουν. Οι 

αρµονικές όµως δεν προκαλούν βλαβερές συνέπειες µόνο στον εξοπλισµό της Επιχείρησης 

ή στους πλησιέστερους καταναλωτές, αλλά και στον ευαίσθητο εξοπλισµό του ίδιου του 

καταναλωτή που διαθέτει συσκευές που παράγουν αρµονικές, αποτελώντας στην ουσία µία 

έµµεση οικονοµική επιβάρυνση γι’ αυτόν. Μπορεί λοιπόν αυτό να αποτελέσει από µόνο του 

ικανό κίνητρο για να λάβει µέτρα όχι µόνο για αντιστάθµιση στη θεµελιώδη συχνότητα 

αλλά και για τον έλεγχο των αρµονικών. 

Στα προηγούµενα κεφάλαια εξετάστηκε το θέµα της αντιστάθµισης υπό µη ηµιτονοει-

δείς συνθήκες θεωρώντας την εσωτερική σύνθετη αντίσταση της πηγής αµελητέα. Υπό 

αυτή την προϋπόθεση, η εγκατάσταση παράλληλης διάταξης αντιστάθµισης διατηρεί την 

τάση στο φορτίο σταθερή και ίση µε αυτή της πηγής. Όπως όµως αναφέρθηκε, αν ένας 

βέλτιστος αντισταθµιστής που προκύπτει µε την απλοποίηση αυτή εγκατασταθεί σε κύκλω-

µα µε µη ιδανική πηγή, τότε η τάση στο φορτίο θα µεταβληθεί λόγω της πτώσης τάσης στην 

εσωτερική αντίσταση της πηγής και εποµένως ο αντισταθµιστής δεν θα είναι πια βέλτιστος. 

Είναι λοιπόν απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η πτώση τάσης σε αυτή την αντίσταση, καθώς 

επίσης και το ενδεχόµενο συντονισµού του αντισταθµιστή µε την επαγωγή της. 

Στις µέρες µας είναι γνωστό ότι τα ενεργά φίλτρα είναι η πιο αποτελεσµατική λύση 

για την αντιµετώπιση προβληµάτων αρµονικών, όταν το αρµονικό περιεχόµενο είναι πολύ 

υψηλό. Εντούτοις σε πολλές περιπτώσεις τα παθητικά φίλτρα εξακολουθούν να θεωρούνται 

συµφέρουσα λύση λόγω της απλότητάς τους και του χαµηλότερου κόστους τους. Σε 

περιπτώσεις που η αρµονική παραµόρφωση δεν φθάνει σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα, 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν καλά σχεδιασµένα παράλληλα, παθητικά φίλτρα αρµονικών. 

Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1, υπάρχουν αρκετές δηµοσιεύσεις που έχουν συµβάλει 

στο πρόβληµα του βέλτιστου σχεδιασµού φίλτρων. Ωστόσο χρειάζεται µια πιο συστηµατική 

και ενδελεχής διερεύνηση του θέµατος, αν πρόκειται να ληφθεί υπόψη και η αρµονική 

παραµόρφωση της τάσης που προϋπάρχει στο δίκτυο και χωρίς το φορτίο που εισάγει 

αρµονικές ρεύµατος. Αυτή η παραµόρφωση, όπως θα φανεί παρακάτω, περιπλέκει τον 

σχεδιασµό του φίλτρου, καθώς δηµιουργούνται αντικρουόµενες απαιτήσεις. Επιπλέον, 

λόγω της ευαισθησίας των παθητικών φίλτρων στην παραµόρφωση της τάσης τροφοδοσίας, 

µπορεί οι συνθήκες να είναι τέτοιες ώστε να µην είναι δυνατό να βρεθεί κατάλληλο φίλτρο, 

όποια µέθοδος και αν χρησιµοποιηθεί. ∆εν υπάρχουν στη βιβλιογραφία σαφείς οδηγίες και 

δεδοµένα που να προσδιορίζουν την αναµενόµενη απόδοση των φίλτρων αυτών υπό 
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διάφορες συνθήκες και δεν είναι εύκολο να καθοριστεί πότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

τέτοιο φίλτρο ή χρειάζεται να καταφύγει κανείς σε άλλες µεθόδους ελέγχου των αρµονικών. 

Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζεται συστηµατικά η επιλογή του βέλτιστου µεγέθους και 

τα όρια των παθητικών, συντονιζόµενων φίλτρων παρουσία αρµονικής παραµόρφωσης της 

τάσης [132]. Παρουσιάζεται πρώτα µια αναλυτική µέθοδος για την αντιµετώπιση απλοποιη-

µένων περιπτώσεων, η οποία οδηγεί σε εκφράσεις κλειστής µορφής. Αυτές οι εκφράσεις 

βοηθούν στη βαθύτερη κατανόηση του ρόλου του φίλτρου και της επίδρασης των διαφόρων 

παραµέτρων του συστήµατος. Στη συνέχεια, για την επίλυση του προβλήµατος βελτιστο-

ποίησης µε περιορισµούς και χωρίς καµιά απλοποίηση, παρουσιάζεται µια µέθοδος που 

βασίζεται σε Γενετικούς Αλγόριθµους. Οι περιορισµοί που τίθενται εξασφαλίζουν αποδε-

κτές λύσεις σύµφωνα µε τους κανονισµούς λαµβάνοντας υπόψη και τις διακυµάνσεις που 

παρατηρούνται στις παραµέτρους των φίλτρων. Η αντικειµενική συνάρτηση που επιλέγεται 

να µεγιστοποιηθεί είναι µια τροποποιηµένη εκδοχή του συντελεστή ισχύος. Γίνεται διερεύ-

νηση των δυνατοτήτων και των ορίων των φίλτρων παρουσία αρµονικής παραµόρφωσης 

της τάσης, καθώς και της επίδρασης που έχουν κάποιοι από τους περιορισµούς στα όρια 

αυτά. 

 

5.2 ΤΟ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ 

5.2.1 Μοντέλο  του  συστήµατος  

Μια τυπική εγκατάσταση που συνδέεται σε ένα δίκτυο διανοµής φαίνεται στα 

Σχ.5.1(α) και (β). Στα σχήµατα αυτά φαίνεται επίσης συνδεδεµένο ένα παθητικό φίλτρο 

αρµονικών. Λαµβάνεται υπόψη η µη µηδενική σύνθετη αντίσταση βραχυκύκλωσης της 

ισοδύναµης πηγής τροφοδοσίας, καθώς επίσης ότι η τάση της πηγής µπορεί να είναι µη 

ηµιτονοειδής. Το µη γραµµικό φορτίο µοντελοποιείται ως µια ιδανική πηγή σταθερού 

ρεύµατος. Τα σύµβολα των ποσοτήτων που περιλαµβάνονται στο Σχ.5.1(β) σχετίζονται µε 

την αρµονική τάξης h. 

Από τη θεωρία κυκλωµάτων, κάνοντας χρήση της αρχής της επαλληλίας και τύπων 

διαιρέτη ρεύµατος, µπορούν εύκολα να γραφούν οι ακόλουθες σχέσεις για τις µιγαδικές 

ποσότητες: 

 
( ) ( )Sh Lh fh Lh Lh fh Sh Sh fh Sh Lh Lh Sh

h
Lh fh Lh Sh Sh fh Sh fh Lh

U Z Z I Z Z U Y Y Y Y I Y
I

Z Z Z Z Z Z Y Y Y
+ − + −

= =
+ + + +

 (5.1) 

 Sh Lh fh Lh Lh Sh fh Sh Sh Lh
h

Lh fh Lh Sh Sh fh Sh fh Lh

U Z Z I Z Z Z U Y IU
Z Z Z Z Z Z Y Y Y

+ +
= =

+ + + +
 (5.2) 
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όπου 1
h

h
Y

Z•
•

=  και το σύµβολο   αντιστοιχεί στο S (για την πηγή), στο L (για το φορτίο) 

ή στο f (για το φίλτρο). Επίσης: 

•

 Sh S SZ R jhX= +  

 Lh L LZ R jhX= +  

 ( )
1

11 1 ,  1, 2,3,...fh fh nfh
nn

Y Z jX j h L n
h C

ω
ω

−
−− ⎡ ⎤⎛ ⎞= = = − =⎢ ⎥⎜ ⎟

⎝ ⎠⎣ ⎦
∑  (5.3) 

Το φίλτρο αποτελείται από έναν αριθµό παράλληλων LnCn κλάδων, ο καθένας από τους 

οποίους συντονίζεται σε µια συχνότητα. Επίσης 2 fω π= , όπου f είναι η θεµελιώδης 

συχνότητα. 
 

 
 

Σχ.5.1  Ένα τυπικό φορτίο: (α) Το µονογραµµικό διάγραµµα και (β) το µονοφασικό ισοδύναµο κύκλωµα. 
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5.2.2 Στοιχεία  του  συστήµατος  

Για να γίνει ευκολότερα κατανοητή η ανάλυση που ακολουθεί, θα χρησιµοποιηθεί ένα 

παράδειγµα που έχει ληφθεί από το [82] και έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Ένα τριφασικό 

επαγωγικό φορτίο 5100 kW, 4965 kVar, ( 7118 kVAS = ) συνδέεται σε ένα ζυγό 4.16 kV 

(2.4 kV φασική τάση), 60 Hz, µε ισχύ βραχυκύκλωσης (SCC) 80 MVA. Οι τιµές των 

παραµέτρων για το µονοφασικό ισοδύναµο µοντέλο µπορούν εύκολα να υπολογιστούν και 

είναι (α) πηγή τάσης: , 0.02163SR = Ω 0.2163SX = Ω , (β) φορτίο: , 

, συντελεστής ισχύος στη θεµελιώδη αρµονική , µοναδιαίος 

συντελεστής DPF επιτυγχάνεται µε πυκνωτή αντιστάθµισης χωρητικότητας 

.  

1.7421 LR = Ω

1.696 LX = Ω 0.7165DPF =

0 0.7610 mFC =

 

5.3 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΟΥΣ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ 

Πριν προχωρήσουµε στη διερεύνηση των δυνατοτήτων των παθητικών φίλτρων, θα 

εξετάσουµε τη συµπεριφορά του χωρητικού αντισταθµιστή υπό µη ηµιτονοειδείς συνθήκες. 

 

5.3.1 Χωρητικός  αντισταθµιστής  

Αρχικά θεωρούµε ότι συνδέεται παράλληλα στο φορτίο ένας πυκνωτής, όπως και 

στην ηµιτονοειδή περίπτωση. Ωστόσο υπό µη ηµιτονοειδείς συνθήκες η εγκατάσταση ενός 

πυκνωτή, ακόµη και µε τη βέλτιστη τιµή, αυξάνει αντί να µειώνει τη συνολική αρµονική 

παραµόρφωση της τάσης και του ρεύµατος, πέρα από τις τιµές που είχαν πριν την εγκατά-

σταση, λόγω συντονισµού µε την επαγωγή της πηγής σε κάποια συχνότητα και ενίσχυσης 

των γειτονικών αρµονικών. Το ίδιο ισχύει τουλάχιστον για τις σηµαντικές αρµονικές 

χαµηλής τάξης. Το φαινόµενο αυτό µπορεί να εξηγηθεί απλά ως εξής: 

Έστω ότι 0shU ≠ , , 0LhI = h∀ . Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν αρµονικές στο σύστηµα 

λόγω των µη γραµµικών φορτίων άλλων καταναλωτών. Για λόγους απλοποίησης µπορούµε 

να αγνοήσουµε τις ωµικές αντιστάσεις, καθώς S SR hX<<  και L LR hX<< , και την επαγω-

γική αντίδραση του φορτίου, καθώς 1 ( ) Lh C hXω << . Τότε από την εξ.(5.2) προκύπτει ότι 

 ( ,Sh fh
h Sh

S fh

U Z
U U

hX Z
σ= =

+
)fhh Z  (5.4) 

Μείωση όλων των επιµέρους αρµονικών της τάσης Uh είναι δυνατή, αν και µόνο αν για 

κάθε h είναι 
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 ( ), 1fhh Zσ <  

δηλαδή 

 1fh

S fh

Z
hX Z

<
+

 (5.5) 

Σε αυτή την περίπτωση 1 ( )fhZ h Cω= − , εποµένως η εξ.(5.5) γίνεται 

 2
ShX

h Cω
>  

ή 

 
2

2
S

C
h Xω

>  (5.6) 

Ταυτόχρονα όµως η τιµή του πυκνωτή δεν πρέπει να οδηγήσει σε χωρητικό DPF. Η 

τιµή λοιπόν του πυκνωτή C0 που οδηγεί σε µοναδιαίο DPF είναι και η µέγιστη τιµή που 

µπορεί να πάρει ο πυκνωτής, δηλαδή πρέπει 0C C< . Ας εξετάσουµε όµως τι συµβαίνει µε 

την ολική παραµόρφωση της τάσης. Η κατάσταση γίνεται πιο εύκολα αντιληπτή µε τη 

βοήθεια του Σχ.5.2(α), στο οποίο φαίνεται η µεταβολή του ( , )fhh Zσ  συναρτήσει της 

χωρητικότητας του πυκνωτή για τις βασικές αρµονικές. Οι γραφικές παραστάσεις δείχνουν 

ότι δεν υπάρχει τιµή χωρητικότητας 0C C< , τέτοια ώστε ( , ) 1,fhh Z hσ < ∀ . Το πρόβληµα 

οφείλεται στο γεγονός ότι στο σύστηµα που εξετάζουµε ο πυκνωτής αντιστάθµισης και η 

επαγωγή του δικτύου δηµιουργούν κύκλωµα συντονισµού σειράς που οδηγεί σε ενίσχυση 

των αρµονικών τάσης, ακόµα και όταν η συχνότητα συντονισµού δεν συµπίπτει ακριβώς µε 

κάποια από τις χαρακτηριστικές αρµονικές. 

Να σηµειωθεί ότι, αν αυξηθεί η ισχύς βραχυκύκλωσης στο ζυγό, η κατάσταση 

επιδεινώνεται. Αν για παράδειγµα η ισχύς βραχυκύκλωσης γίνει 150 MVA και τα στοιχεία 

της πηγής τροφοδοσίας Ω, 0.01154sR = 0.1154sX = Ω, τότε η µεταβολή του παράγοντα 

( , )fhh Zσ  συναρτήσει της χωρητικότητας του πυκνωτή για τις βασικές αρµονικές φαίνεται 

στο Σχ.5.2(β). 

Έστω τώρα ότι , , 0shU = 0LhI ≠ h∀ . Αυτή η περίπτωση αφορά αρµονικές που 

δηµιουργούνται από το ίδιο το µη γραµµικό φορτίο του καταναλωτή. Από την εξ.(5.1) 

προκύπτει ότι 

 ( ,Lh fh
h Lh

S fh

I Z )fhI I h Z
hX Z

σ= =
+

 (5.7) 

Ό,τι αναφέρθηκε παραπάνω για τις αρµονικές της τάσης εφαρµόζεται ακριβώς το ίδιο 

για τα αρµονικά ρεύµατα, αφού ο παράγοντας ( , )fhh Zσ  είναι ο ίδιος. Ωστόσο σε αυτή την 
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περίπτωση το πρόβληµα οφείλεται στο παράλληλο κύκλωµα συντονισµού που δηµιουργεί-

ται από τον πυκνωτή αντιστάθµισης και την επαγωγή του δικτύου. Στην περίπτωση που 

, , , κυριαρχούν οι αρµονικές της πηγής τάσης. 0shU ≠ 0LhI ≠ h∀

Φαίνεται λοιπόν πως ένας πυκνωτής όχι µόνο δεν µπορεί να βελτιώσει µη αποδεκτά 

επίπεδα αρµονικών, αλλά µπορεί µετά την εγκατάστασή του να µην είναι δυνατό να διατη-

ρηθεί ένα προηγουµένως ανεκτό περιβάλλον λειτουργίας. 
 

 
   (α) 

 
   (β) 

 
Σχ.5.2  Παράγοντας σ συναρτήσει της τιµής της χωρητικότητας όταν η ισχύς βραχυκύκλωσης στο ζυγό είναι 

(α) 80 MVA, (β) 150 MVA. 
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5.3.2 LC αντισταθµιστής  

Η πιο απλή µέθοδος για τη βελτίωση του συντελεστή ισχύος στη θεµελιώδη αρµονική 

DPF και παράλληλα την αποφυγή της ενίσχυσης αρµονικών είναι η προσθήκη επαγωγού σε 

σειρά µε τον πυκνωτή αντιστάθµισης, χωρίς τη δηµιουργία φίλτρου. Ο αντισταθµιστής που 

προκύπτει παρουσιάζει χωρητική συµπεριφορά στη θεµελιώδη συχνότητα παρέχοντας την 

απαραίτητη θεµελιώδη άεργο ισχύ για βελτίωση του DPF. Τα στοιχεία του εµφανίζουν µια 

συχνότητα συντονισµού fr (όπου 0fhZ = ), η οποία είναι: 

 1
2

rf
LCπ

=  (5.8) 

Τα στοιχεία αυτά επιλέγονται έτσι ώστε η συχνότητα fr να είναι χαµηλότερη από την 

συχνότητα της χαρακτηριστικής αρµονικής της χαµηλότερης τάξης. ∆εν υπάρχει πλέον 

κίνδυνος ενίσχυσης χαρακτηριστικών αρµονικών, αφού το σηµείο στο οποίο προκύπτει 

συντονισµός µε την επαγωγή του δικτύου βρίσκεται σε συχνότητα χαµηλότερη της fr, άρα 

έχει µετατοπιστεί εκτός του φάσµατος των αρµονικών αυτών. Σε συχνότητες πάνω από την 

fr ο αντισταθµιστής εµφανίζει επαγωγική συµπεριφορά. Επιπλέον το δίκτυο έχει συνήθως 

επαγωγική σύνθετη αντίσταση. Έτσι και το δίκτυο και ο αντισταθµιστής θα εµφανίζουν 

επαγωγική συµπεριφορά στις συχνότητες των αρµονικών που εισάγει το φορτίο. Αυτό 

εξασφαλίζει ότι στις εξ.(5.4), (5.7) θα είναι 0 ( , )fhh Z 1σ< < . ∆ηλαδή ένας τέτοιος 

αντισταθµιστής πάντα µειώνει σε ένα βαθµό την αρµονική παραµόρφωση τάσης και ρεύµα-

τος, καθώς δεν µπορεί να συντονιστεί µε την επαγωγή του δικτύου κοντά ή επάνω σε µια 

χαρακτηριστική αρµονική τάσης ή ρεύµατος.  

Οι αρµονικές συνιστώσες του ρεύµατος που εισάγει το φορτίο διαιρούνται µεταξύ 

δικτύου και LC αντισταθµιστή µε τρόπο αντιστρόφως ανάλογο της σύνθετης αντίστασής 

τους. Εποµένως οι τιµές των συνιστωσών αυτών στον κλάδο του αντισταθµιστή είναι περιο-

ρισµένες. Το µεγαλύτερο µέρος των αρµονικών ρευµάτων ρέουν στο υπόλοιπο δίκτυο και 

ειδικά στην σύνθετη αντίσταση βραχυκύκλωσης. Άρα µε τον τρόπο αυτό δεν κινδυνεύει ο 

πυκνωτής από υψηλές τιµές ρευµάτων. Όµως στην περίπτωση αυτή πρέπει να δοθεί ιδιαίτε-

ρη προσοχή στο γεγονός ότι η τάση στα άκρα του πυκνωτή θα είναι αυξηµένη σε σχέση µε 

τον απλό χωρητικό αντισταθµιστή, του οποίου η τάση είναι ίση µε αυτή του φορτίου. Αυτό 

συµβαίνει για τον εξής λόγο. Στη θεµελιώδη συχνότητα ο αντισταθµιστής παρουσιάζει 

χωρητική συµπεριφορά, άρα η τάση στα άκρα του έπεται του ρεύµατος κατά . Η τάση 

του πυκνωτή επίσης έπεται του ρεύµατος κατά  και της τάσης στο πηνίο κατά . 

Προκύπτει έτσι ότι πρέπει να είναι ίση µε το αλγεβρικό άθροισµα της τάσης στο φορτίο και 

της τάσης στο πηνίο. Η ενδεικνυµένη τιµή της τάσης του πυκνωτή αυξάνεται περαιτέρω 

90
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λόγω των αρµονικών. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη αυτή η αύξηση της 

τάσης στα άκρα του πυκνωτή, όταν µελετάται η λύση της προσθήκης επαγωγού σε σειρά µε 

ήδη εγκατεστηµένο πυκνωτή για την αντιµετώπιση του συντονισµού λόγω αρµονικών. 

Να σηµειωθεί ότι, αν η χαρακτηριστική του αντισταθµιστή µετατοπιστεί προς 

µεγαλύτερες τιµές fr πλησιάζοντας προς τις χαρακτηριστικές αρµονικές, προκύπτουν 

χαµηλότερες τιµές της Zfh στις αρµονικές αυτές και µεγαλύτερο ποσοστό του ρεύµατος 

αρµονικών ρέει µέσω του LC αντισταθµιστή. 

 

5.3.3 Παθητικά  συντονιζόµενα  φίλτρα   

Ένας τρόπος ελέγχου των αρµονικών, εκτός από την άεργο ισχύ στη θεµελιώδη 

αρµονική, είναι η χρησιµοποίηση παθητικών συντονιζόµενων φίλτρων ενός κλάδου µε L 

και C σε σειρά. Ένα τέτοιο φίλτρο εµφανίζει ελάχιστη σύνθετη αντίσταση στη συχνότητα 

συντονισµού του fr και απορροφά σχεδόν όλο το ρεύµα που εισάγει το φορτίο στη συχνότη-

τα αυτή. Η αντίστοιχη παραµόρφωση της τάσης στα άκρα του φίλτρου και του φορτίου 

είναι πολύ µικρή, καθώς η σύνθετη αντίσταση του φίλτρου στη συχνότητα fr είναι ίση µε 

την ωµική του αντίσταση, η οποία έχει πολύ χαµηλή τιµή. Το LC φίλτρο στις συχνότητες 

κάτω από τη συχνότητα συντονισµού του παρουσιάζει χωρητική συµπεριφορά συµβάλλο-

ντας έτσι στην αντιστάθµιση της αέργου ισχύος στη θεµελιώδη αρµονική. Μπορεί όµως 

επίσης να δηµιουργηθεί κύκλωµα συντονισµού µε την επαγωγή του δικτύου σε κάποια 

συχνότητα στην περιοχή αυτή, αν η αντίστοιχη αρµονική είναι παρούσα στο σύστηµα. Σε 

συχνότητες µεγαλύτερες από την ονοµαστική συχνότητά του το φίλτρο παρουσιάζει επαγω-

γική συµπεριφορά, όµως η απόδοσή του είναι περιορισµένη ως προς τη µείωση των 

αντίστοιχων αρµονικών, γιατί η σύνθετη αντίστασή του αυξάνεται µε τη συχνότητα. Ένα 

τέτοιο φίλτρο είναι εποµένως κατάλληλο για συστήµατα που αντιµετωπίζουν σχετικά απλά 

προβλήµατα αρµονικών.  

Στο παρελθόν φίλτρα µε παράλληλους συντονιζόµενους κλάδους σχεδιάζονταν µε 

σκοπό την προστασία του δικτύου διανοµής από αρµονικές του ρεύµατος που εισάγονταν 

από µεµονωµένα φορτία. ∆εν υπήρχαν ιδιαίτερα επικίνδυνοι συντονισµοί, αφού το φάσµα 

αρµονικών του ρεύµατος του φορτίου ήταν σχετικά αραιό και η τάση τροφοδοσίας σχεδόν 

ηµιτονοειδής. Γι’ αυτούς τους λόγους, ο παραδοσιακός σχεδιασµός των φίλτρων δεν 

ελάµβανε υπόψη αρµονικές στην τάση και παρουσία µη χαρακτηριστικών αρµονικών στο 

ρεύµα φορτίου. Η αποτελεσµατικότητα των φίλτρων αυτών όµως µειώθηκε τα τελευταία 

χρόνια. Τώρα πια υπάρχουν ταυτόχρονα συνδεδεµένα στο δίκτυο και πολλά άλλα φορτία 

που παράγουν αρµονικές ρεύµατος. Με την αύξηση του αριθµού τους και της ισχύος τους 
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έχουµε και αύξηση της παραµόρφωσης της τάσης στο δίκτυο. Επιπλέον η φύση των µη 

γραµµικών φορτίων είναι σήµερα τέτοια που το φάσµα των αρµονικών του ρεύµατος που 

εισάγουν στο δίκτυο είναι αρκετά πυκνό, πράγµα που σηµαίνει ότι µπορεί να εµφανιστούν 

στο ρεύµα του φορτίου αρµονικές άλλες από αυτές για τις οποίες σχεδιάστηκε το φίλτρο 

και να έχουν σηµαντικές τιµές.  

Το φίλτρο γενικά έχει δύο ρόλους. Τη µείωση των αρµονικών της τάσης στο ζυγό του 

φορτίου και τη µείωση των αρµονικών του ρεύµατος που εισάγονται στο δίκτυο διανοµής. 

Για την επίτευξη του πρώτου, οι κλάδοι του φίλτρου πρέπει να είναι συντονισµένοι στις 

συχνότητες των βασικών αρµονικών του ρεύµατος του φορτίου. Τότε το φίλτρο παρουσιά-

ζει χαµηλή σύνθετη αντίσταση στις συχνότητες αυτές, οπότε οι αντίστοιχες αρµονικές της 

τάσης στο ζυγό που συνδέεται είναι µικρές. Ωστόσο η χαµηλή σύνθετη αντίσταση του 

φίλτρου σε µια συγκεκριµένη αρµονική συχνότητα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της 

αντίστοιχης αρµονικής του ρεύµατος που εισάγεται στο δίκτυο, µόνο αν αυτή οφείλεται σε 

αρµονική του ρεύµατος του φορτίου. Αντίθετα αυξάνει την αρµονική αυτή του ρεύµατος 

που εισάγεται στο δίκτυο, αν αυτή οφείλεται σε αντίστοιχη αρµονική της τάσης τροφοδο-

σίας. Αυτό σηµαίνει ότι η παραµόρφωση του ρεύµατος που εισάγεται στο δίκτυο και 

οφείλεται στην παραµόρφωση της τάσης τροφοδοσίας ενισχύεται λόγω της παρουσίας του 

φίλτρου. Για µείωση αυτών των αρµονικών οι κλάδοι του φίλτρου πρέπει να αποσυντονι-

στούν από τις αντίστοιχες συχνότητες. Έτσι όµως θα αυξηθεί ξανά η παραµόρφωση της 

τάσης. Είναι προφανές ότι χρειάζεται κάποιος συµβιβασµός µεταξύ των δύο στόχων για να 

βρεθεί αποδεκτή λύση.  

Για να είναι το φίλτρο αποτελεσµατικό πρέπει τα χαρακτηριστικά του να είναι τέτοια, 

ώστε να µην προκύπτει συντονισµός σε κάποια από τις αρµονικές που υπάρχουν στο 

σύστηµα. Στο Σχ.5.1 το φίλτρο από την πλευρά του φορτίου φαίνεται να συνδέεται 

παράλληλα στο δίκτυο διανοµής. Στην περιοχή που η σύνθετη αντίσταση του φίλτρου 

γίνεται χωρητική µπορεί να προκύψει ένας παράλληλος συντονισµός µε την επαγωγή του 

δικτύου. Τότε η σύνθετη αντίσταση, όπως αυτή φαίνεται από την πλευρά του φορτίου, 

γίνεται µέγιστη, και έτσι, αν υπάρχει αρµονική του ρεύµατος του φορτίου στην περιοχή της 

συχνότητας αυτής, προκύπτει αύξηση της αντίστοιχης αρµονικής της τάσης του ζυγού. 

Επίσης προκύπτει έτσι αύξηση και του ρεύµατος της πηγής. Από την πλευρά της πηγής το 

φίλτρο φαίνεται να συνδέεται σε σειρά µε την επαγωγή του δικτύου διανοµής. Μπορεί 

λοιπόν στην περιοχή που εµφανίζει χωρητική συµπεριφορά το φίλτρο να προκύψει συντονι-

σµός σειράς µε την επαγωγή του δικτύου. Αν υπάρχει αρµονική της τάσης της πηγής κοντά 

στη συχνότητα αυτή, τότε η σύνθετη αντίσταση από την πλευρά της πηγής γίνεται 
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ελάχιστη. Αυξάνεται έτσι η αντίστοιχη αρµονική στο ρεύµα της πηγής. Επίσης προκύπτει 

αύξηση και στην τάση του ζυγού του φορτίου. 

Όταν οι σηµαντικές αρµονικές που εισάγει ένα φορτίο στο δίκτυο είναι περισσότερες 

από µία, τότε συνήθως κρίνεται αναγκαία η εγκατάσταση φίλτρου πολλών παράλληλων 

κλάδων, οι οποίοι αντιστοιχούν σε διαφορετική συχνότητα ο καθένας, ξεκινώντας απαραι-

τήτως από τη χαµηλότερη χαρακτηριστική αρµονική. Όµως µεταξύ των συχνοτήτων δύο 

κλάδων περικλείεται µια συχνότητα στην οποία µπορεί να εµφανιστεί συντονισµός του 

φίλτρου µε τη σύνθετη αντίσταση του δικτύου. Γι’ αυτό απαιτείται προσοχή στο σχεδιασµό, 

ώστε η συγκεκριµένη συχνότητα να µην περιλαµβάνεται σε αυτές που κυριαρχούν στο 

σύστηµα. Απαιτείται όµως προσοχή και κατά τη λειτουργία του συστήµατος µετά την 

εγκατάσταση του φίλτρου. Αν για παράδειγµα είναι εγκατεστηµένοι παράλληλοι κλάδοι για 

την 5η, 7η και 11η αρµονική και τεθεί εκτός λειτουργίας αυτός της 5ης, είναι πιθανό να 

προκύψει παράλληλος συντονισµός του συστήµατος κοντά στην αρµονική αυτή. Τότε η 

αντίστοιχη αρµονική της τάσης θα αυξηθεί πολύ µε αποτέλεσµα να ρέουν υψηλής τιµής 

ρεύµατα 5ης αρµονικής στους δύο κλάδους φίλτρου που αποµένουν. Είναι επίσης δυνατό να 

χρησιµοποιηθούν µερικοί συντονιζόµενοι LC κλάδοι για την αντιµετώπιση των βασικών 

αρµονικών ενός συστήµατος και να συνδυαστούν µε φίλτρο µε απόσβεση για την αντιµετώ-

πιση των υπολοίπων. Επιτυγχάνεται έτσι έλεγχος των αρµονικών χωρίς µεγάλη αύξηση του 

κόστους και των απωλειών. 

 

5.4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Η σύνθετη αλληλεπίδραση φίλτρου – δικτύου και ο αριθµός των διαφορετικών 

παραµέτρων επιβάλλουν τη χρήση µεθόδων βελτιστοποίησης για την εύρεση της καλύτερης 

επιλογής των παραµέτρων αυτών, ώστε να επιτύχουµε την καλύτερη συµπεριφορά. Προκει-

µένου να υλοποιηθεί αυτή η διαδικασία όµως, είναι απαραίτητο να ορίσουµε την επιθυµητή 

συµπεριφορά. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η εύρεση µιας αντικειµενικής συνάρτησης. Ο 

βασικός στόχος ενός φίλτρου είναι η µείωση των αρµονικών, άρα το βέλτιστο φίλτρο θα 

θεωρηθεί ότι είναι αυτό που µειώνει τις αρµονικές στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο. Ιδανικά 

το φίλτρο θα ελαχιστοποιούσε την παραµόρφωση της τάσης στο ζυγό του φορτίου, καθώς 

και την παραµόρφωση του ρεύµατος της πηγής. Αφού οι δύο στόχοι είναι µη συµβατοί, 

πρέπει να βρεθεί κάποια συµβιβαστική λύση.  

Τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται συνήθως στη βιβλιογραφία για τη διαστασιολόγη-

ση των παθητικών φίλτρων είναι η αρµονική παραµόρφωση του ρεύµατος, η αρµονική 

παραµόρφωση της τάσης, οι απώλειες στη γραµµή, που προκύπτουν από τη σχέση 
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 2
STL I R=  (5.9)  

ο συντελεστής µεταφοράς, που είναι 

 22

1

1 SS

P
I RP I R

P

η = =
+ +

 (5.10) 

ή ο συντελεστής ισχύος PF. Χρησιµοποιώντας κάποια µέθοδο βελτιστοποίησης επιδιώκεται 

συνήθως η ελαχιστοποίηση των απωλειών ή η µεγιστοποίηση του συντελεστή µεταφοράς ή 

η µεγιστοποίηση του συντελεστή ισχύος. Λόγω της πτώσης τάσης κατά µήκος της σύνθετης 

αντίστασης της πηγής οι τιµές των U και P δεν είναι σταθερές. Εποµένως φαίνεται ότι οι 

σχετικές απώλειες είναι δείκτης που περιέχει περισσότερες πληροφορίες. Εντούτοις ο 

συντελεστής ισχύος φαίνεται να είναι ο πιο περιεκτικός δείκτης από τους παραπάνω. 

Μπορεί να γραφεί στη µορφή: 

 1 1P PPF
S UI U I P

= = = ⋅  (5.11) 

Παρατηρούµε ότι ελαχιστοποίηση του 2 SI R P  αντιστοιχεί επίσης σε ελαχιστοποίηση 

του I P . Οι αυξηµένες θερµικές απώλειες δεν είναι όµως το µόνο πρόβληµα. Υπάρχουν 

επιπτώσεις στον εξοπλισµό και λόγω των υψηλών επιπέδων τάσης. Αντίθετα µε τους 

πρώτους δύο δείκτες, ο PF λαµβάνει υπόψη και την τάση. Ωστόσο ακόµη και ένας PF ίσος 

µε τη µονάδα δεν συνεπάγεται απαραιτήτως και µηδενικά επίπεδα παραµόρφωσης τάσης 

και ρεύµατος [133]. Με βάση τους συµβολισµούς του Κεφαλαίου 4, ο PF µπορεί να γραφεί 

στη µορφή: 

 11 HP PPF
S
+

=  (5.12) 

όπου 
1

H ii
i

P P
≠

= ∑ . 

Στις περισσότερες περιπτώσεις (π.χ. στρεφόµενα φορτία) η ωφέλιµη ισχύς είναι 

συνώνυµη της θεµελιώδους  και όχι της συνολικής ενεργού ισχύος 11P 11 HP P+ . Είναι 

επίσης γεγονός ότι η ενεργός ισχύς ανώτερων αρµονικών PH είναι συνήθως ένα πολύ µικρό 

ποσοστό της συνολικής P [51]. Για τους λόγους αυτούς, χρησιµοποιείται εδώ µια τροπο-

ποιηµένη εκδοχή του συντελεστή ισχύος, η οποία έχει τη µορφή: 

 11
mod

PPF
S

=  (5.13) 

Σε αυτό το σηµείο θα χρησιµοποιηθεί η ανάλυση της φαινοµένης ισχύος υπό µη 

ηµιτονοειδείς συνθήκες (4.20) στη µορφή (4.38). Τότε η εξ.(5.13) γίνεται 
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Λαµβάνοντας υπόψη την εξ.(1.20), καθώς και ότι 

 ( ) ( ) (
2 2 2 2

2 2

1 1 1 1 1

N H H H HS I U U I )2ITHD VTHD ITHD VTHD
S I U U I

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + + = + + ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

   

προκύπτει ότι 

 
( ) ( ) ( )

mod
2 21

DPFPF
2ITHD VTHD ITHD VTHD

=
+ + + ⋅

 (5.14) 

όπου VTHD, ITHD είναι η συνολική αρµονική παραµόρφωση της τάσης και του ρεύµατος 

αντίστοιχα, που ορίζονται σύµφωνα µε την εξ.(1.1) ως 

 

1 2 1 2
2 2

1

1 1
, 

h h
h

U I
VTHD ITHD

U I
≠

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠= =
∑ ∑

1h≠  (5.15) 

Η εξ.(5.14) δείχνει ότι η µεγιστοποίηση του DPF και η ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση 

της παραµόρφωσης της τάσης και του ρεύµατος, έχουν ως αποτέλεσµα τη µεγιστοποίηση 

του PFmod. ∆ηλαδή τρεις αντικειµενικοί στόχοι περιλαµβάνονται σε µια ποσότητα. Η 

πλήρης αντιστάθµιση της θεµελιώδους αέργου ισχύος και η πλήρης εξάλειψη των αρµονι-

κών της τάσης και του ρεύµατος θα οδηγήσουν σε µοναδιαίο PFmod. Σε κάθε περίπτωση 

είναι επιθυµητή η µεγιστοποίηση του PFmod. Όµως πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν ισχύει 

απαραίτητα και το αντίστροφο, δηλαδή η µεγιστοποίηση του PFmod δεν εξασφαλίζει τη 

µείωση της αρµονικής παραµόρφωσης της τάσης και του ρεύµατος κάτω από ορισµένα 

αποδεκτά όρια. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να τεθούν περιορισµοί σύµφωνα µε 

τους κανονισµούς των Επιχειρήσεων Ηλεκτρισµού και τα όρια που προτείνονται από τα 

πρότυπα. Πιο συγκεκριµένα, χρειάζεται επαγωγικός DPF µε τιµή µεγαλύτερη από την τιµή 

DPF  κάτω από την οποία επιβάλλεται οικονοµική επιβάρυνση (π.χ. το 0.9) και χαµηλότε-

ρος από ένα άνω όριο DPF  (π.χ. τη µονάδα ή χαµηλότερο), δηλαδή 

 DPF DPF DPF≤ ≤  (επαγωγικός) (5.16α) 

Επίσης επιβάλλονται περιορισµοί στη συνολική αρµονική παραµόρφωση της τάσης και του 

ρεύµατος, καθώς και σε αυτή των επιµέρους αρµονικών. Αυτοί, σύµφωνα µε όσα αναφέρο-

νται στο Παράρτηµα Α, διατυπώνονται ως εξής:   
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όπου THDV είναι η ολική αρµονική παραµόρφωση της τάσης ως ποσοστό της ονοµαστικής 

θεµελιώδους τάσης (UN), TDD είναι η συνολική παραµόρφωση του ρεύµατος ως ποσοστό 

του θεµελιώδους µέσου µέγιστου ρεύµατος φορτίου (IN),  και ˆhU ˆhI  είναι οι αντίστοιχες 

τιµές των επιµέρους αρµονικών συνιστωσών. Η παύλα πάνω από τις ποσότητες συµβολίζει 

τις µέγιστες επιτρεπτές τιµές τους σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α. Με βάση αυτό, τα 

προτεινόµενα όρια για , 2400 VNU =   988 ANI =  είναι τα εξής: (α) Όρια τάσης: 

5%VTHD = , ˆ 3% hV = ∀h , (β) Όρια ρεύµατος: 5%TDD = , ˆ 4%hI =  για  και 11h <

ˆ 2%hI =  για . Οι άρτιες αρµονικές περιορίζονται στο 25% των ορίων που 

ισχύουν για τις περιττές αρµονικές. 

11 17h≤ <

Πρέπει λοιπόν οι τιµές των στοιχείων του φίλτρου να είναι τέτοιες, ώστε ο PFmod να 

µεγιστοποιείται, ενώ ταυτόχρονα να ικανοποιούνται όλοι οι περιορισµοί που αναφέρθηκαν. 

Με βάση τα παραπάνω, διατυπώθηκε ένα πρόβληµα βελτιστοποίησης, το οποίο θα αντιµε-

τωπιστεί µέσω δύο προσεγγίσεων, µιας αναλυτικής και µιας βασισµένης σε Γενετικούς 

Αλγόριθµους. 

 

5.5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Σε αυτή την ενότητα αναπτύσσεται µια αναλυτική προσέγγιση που µπορεί να 

εφαρµοστεί σε απλοποιηµένες περιπτώσεις. Οδηγεί σε εκφράσεις κλειστής µορφής, οι 

οποίες συµβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της δράσης του φίλτρου, των βέλτιστων 

παραµέτρων του και των περιορισµών του. Μια τέτοια προσέγγιση είναι δυνατή υπό την 

προϋπόθεση ότι µπορούν να γίνουν µερικές απλοποιήσεις µε βάση τις παρακάτω υποθέσεις: 
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(i) Στο Σχ.5.1(β) µπορεί κανείς να αγνοήσει τις ωµικές αντιστάσεις ( S SR hX<<  και 

L LR hX<< ). 

(ii) Μπορεί να αγνοήσει την επαγωγική αντίδραση του φορτίου ( L fhhX X>> ). Μπορεί 

ακόµη να υποθέσει ότι τα  και ShU LhI  είναι συµφασικά. Αυτή η υπόθεση δεν γίνεται 

µόνο για λόγους απλότητας, αλλά και γιατί αυτή είναι η χειρότερη περίπτωση για το 

σχεδιασµό φίλτρων ως προς τη συνολική αρµονική παραµόρφωση της τάσης στο 

κοινό σηµείο σύνδεσης. Τότε οι εξ.(5.1) και (5.2) µπορούν να γραφούν στη µορφή 

  ( )
( )

2 2 2

,   Sh Lh fhSh Lh fh
h h

Sh fh Sh fh

U I XU I jX
I I

j X X X X

+−
= =

+ +
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h h
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jX U I jX X U I X
U U

j X X X X

⎡ ⎤+ +⎣ ⎦= =
+ +

 (5.18) 

(iii) Αν υπάρχει κλάδος του φίλτρου συντονισµένος κοντά σε µία χαρακτηριστική αρµονι-

κή, τότε η αντίστοιχη αρµονική του ρεύµατος ρέει µόνο µέσω αυτού του κλάδου. 

(iv) Μπορεί να γραφεί η εξής προσεγγιστική σχέση 

  ( ) ( ) ( ) ( ) (2 2 2 21 1 )2ITHD VTHD ITHD VTHD ITHD VTHD+ + + ⋅ ≈ + +  (5.19) 

 η οποία για  οδηγεί σε σφάλµα µικρότερο από 0.15% [51]. 5%VTHD <

Για να γίνει ευκολότερα αντιληπτή η ανάλυση που ακολουθεί, θα εξεταστούν µερικές 

ξεχωριστές περιπτώσεις µε σταδιακά αυξανόµενο αριθµό χαρακτηριστικών αρµονικών 

τάσης και ρεύµατος. 

Περίπτωση #1:  5

5

ˆ 1.46%,
ˆ 14%

S

L

U

I

=

=

Σε αυτή την περίπτωση η τάση US και το ρεύµα IL εκτός της θεµελιώδους περιέχουν 

µόνο συνιστώσες 5ης αρµονικής. Απαιτείται λοιπόν ένας κλάδος φίλτρου συντονισµένος 

κοντά στην 5η αρµονική συχνότητα για τον οποίο 

 ( )1 1 1
1

1
f fhX h X h L

h C
ω

ω
= = −  (5.20) 

Η χαρακτηριστική απόκρισης συχνότητας του φίλτρου φαίνεται στο Σχ.5.3 (καµπύλη 

β). Η επαγωγική αντίδραση της πηγής θεωρείται ανάλογη της συχνότητας και παριστάνεται 

στο ίδιο σχήµα µε µια ευθεία γραµµή (καµπύλη α). Μόνο δύο σηµεία αρκούν, ώστε να 

δηµιουργηθούν δύο εξισώσεις µε δύο αγνώστους για τον καθορισµό των L1 και C1. Αυτά τα 

σηµεία είναι οι τιµές της X1f(h) στις 1h =  και 5h = . 
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Όπως φαίνεται στο Σχ.5.3, στη θεµελιώδη συχνότητα ( 1h = ) ο κλάδος αυτός εµφανί-

ζει χωρητική συµπεριφορά ( ). Εποµένως µπορεί να παρέχει άεργο ισχύ θεµελιώ-

δους αρµονικής για µεταβολή του DPF από µια τιµή 

1 (1) 0fX <

1cosϕ  (πριν την αντιστάθµιση) σε µια 

βελτιωµένη τιµή 1cosϕ′  (µετά την αντιστάθµιση), η οποία είναι σύµφωνη µε τον περιορισµό 

(5.16α). Από τη γνωστή σχέση ( )1 1tan tancQ P 1ϕ ϕ′= −  [79, 80] προκύπτει η παρακάτω:  

 
( )
1 1

1
1 1

1
sin

LZL
C 1

cosϕω
ω ϕ ϕ

′
− =

′−
 (5.21) 

Στη χαρακτηριστική αρµονική 5h =  ο κλάδος αυτός µπορεί να εµφανίζει είτε 

χωρητική συµπεριφορά ( ), είτε συµπεριφορά συντονισµού ( ), είτε 

επαγωγική συµπεριφορά ( ). Μηδενική ή αρνητικές τιµές της X

1 (5) 0fX < 1 (5) 0fX =

1 (5) 0fX > 1f(5) µπορεί να 

είναι θεωρητικά αποδεκτές. Όµως στην πρώτη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος υπερφόρτωσης 

του φίλτρου λόγω της υψηλής τιµής του ρεύµατος που θα ρέει σε αυτό και στη δεύτερη 

περίπτωση να προκύψει συντονισµός µε την επαγωγή της πηγής. Γι’ αυτό µόνο θετικές 

τιµές γίνονται αποδεκτές, δηλαδή τιµές πάνω από το σηµείο Ο στο Σχ.5.3. Εποµένως πρέπει 

, ή σε πιο γενική µορφή για ένα φίλτρο συντονισµένο κοντά στη χαρακτηριστική 

αρµονική τάξης h, πρέπει 

1 (5) 0fX >

 0  (5.22) fhX >

Η βέλτιστη τιµή του fhX , που συµβολίζεται ως fhX ∗ , πρέπει να καθοριστεί. 

 

 
 

Σχ.5.3  Χαρακτηριστικές επαγωγικής αντίδρασης συναρτήσει της συχνότητας (α) της πηγής και (β) του 
πρώτου κλάδου του φίλτρου (n = 1). 
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Ας υποθέσουµε ότι ως κριτήριο βελτιστοποίησης χρησιµοποιείται η ελαχιστοποίηση 

της αρµονικής παραµόρφωσης της τάσης στο ζυγό του φορτίου. Η βέλτιστη τιµή της Xfh σε 

αυτή την περίπτωση είναι αυτή για την οποία ˆ 0h fhdU dX =  ή ισοδύναµα 2ˆ 0fhhdU dX = . 

Όµως ˆ h hU U U= N  και η Uh προκύπτει από την εξ.(5.18). Εποµένως η βέλτιστη Xfh 

προκύπτει από τη σχέση 

 
( )
( )

2 2 2 2

22
0fh Sh Lh Sh

fh Sh fhN

X U I Xd
dX U X X

⎛ ⎞+
⎜ ⎟ =
⎜ ⎟+⎝ ⎠

 

η οποία έχει µόνο µία λύση, την 0fhX ∗ = . Εντούτοις αυτή η τιµή πρέπει να απορριφθεί αφ’ 

ενός µεν λόγω της εξ.(5.22) και αφ’ ετέρου γιατί δεν εξασφαλίζει ταυτόχρονα µείωση του 

Ih. 

Ας υποθέσουµε τώρα ότι χρησιµοποιείται ως κριτήριο βελτιστοποίησης η ελαχιστο-

ποίηση της παραµόρφωσης του ρεύµατος της πηγής. Η βέλτιστη λύση µπορεί να βρεθεί από 

την 2ˆ 0fhhdI dX = . Επειδή ˆh h NI I I= , όπου το Ih προκύπτει από την εξ.(5.17), αυτή η 

σχέση οδηγεί στην 

 
( )
2 2 2

22
0Sh Lh Sh

fh Sh fhN

U I Xd
dX I X X

⎛ ⎞+⎜ ⎟ =
⎜ ⎟+⎝ ⎠

 

που έχει µόνο µία µη αρνητική λύση, την 

 
2

2
Sh

fh
ShLh

UX
I X

∗ =  (5.23) 

Η εξ.(5.23) δείχνει ότι όσο το µη γραµµικό φορτίο του καταναλωτή αυξάνεται 

(µειώνεται), η βέλτιστη τιµή fhX ∗  µειώνεται (αυξάνεται). Αντιθέτως, όσο η ανεξάρτητη από 

το φορτίο αρµονική παραµόρφωση της τάσης αυξάνεται (µειώνεται), η τιµή fhX ∗  αυξάνεται 

(µειώνεται). Εποµένως από την εξ.(5.23) επιβεβαιώνεται ότι για την ελαχιστοποίηση του 

αρµονικού ρεύµατος που εισάγεται στο δίκτυο διανοµής, η βέλτιστη τιµή του φίλτρου fhX ∗  

πρέπει να ικανοποιεί αντικρουόµενες απαιτήσεις σε σχέση µε τις πηγές αρµονικών ILh και 

USh. Με άλλα λόγια, επιβεβαιώνεται εδώ ότι για τον έλεγχο των αρµονικών του ρεύµατος ο 

ρόλος του φίλτρου διαφέρει ως προς αυτές τις δύο πηγές αρµονικών. Από την µία πλευρά 

χρειάζεται η επαγωγική αντίδραση του φίλτρου να είναι όσο το δυνατό πιο χαµηλή για την 

εκτροπή του αρµονικού ρεύµατος λόγω του µη γραµµικού φορτίου και από την άλλη 

χρειάζεται να έχει υψηλή τιµή για να αποκόψει το αρµονικό ρεύµα λόγω της USh. Και πάλι 
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όµως η εξ.(5.23) δεν µπορεί να υιοθετηθεί ως βέλτιστη λύση, αφού δεν εξασφαλίζεται η 

µείωση της αρµονικής παραµόρφωσης της τάσης του φορτίου. 

Με βάση την εξ.(5.14), το κριτήριο για τη βέλτιστη τιµή fhX ∗  πρέπει να είναι η ταυτό-

χρονη µείωση της αρµονικής παραµόρφωσης της τάσης και του ρεύµατος. Αν λάβουµε 

υπόψη και την εξ.(5.19), η βέλτιστη τιµή fhX ∗  µπορεί να βρεθεί από την  

 ( )2 2ˆ ˆ1 h h
fh

d I U
dX

0+ + =  (5.24) 

Από την εξ.(5.24), χρησιµοποιώντας τις εξ.(5.17) και (5.18) καταλήγουµε στην εξίσωση 

 
( )

( )
( )

2 2 2 22 2 2

2 22 2
1 0fh Sh Lh ShSh Lh Sh

fh Sh fh Sh fhN N

X U I XU I Xd
dX I X X U X X

⎛ ⎞++⎜ ⎟+ +
⎜ ⎟+ +⎝ ⎠

=  

η οποία οδηγεί χωρίς άλλη προσέγγιση σε µια µη αρνητική λύση. Η λύση αυτή δίνεται από 

την 

 

2

2

2 2 2
3

2 2 2

Sh

N
fh

Lh Sh Lh
Sh Sh Sh

N N N

U
IX

I U IX X X
I U U

∗ =
+ +

 (5.25) 

Η εξ.(5.25) έχει διπλή σηµασία. Πρώτον, µπορεί κανείς να υπολογίσει εύκολα τη βέλτιστη 

τιµή της επαγωγικής αντίδρασης του φίλτρου σε κάθε χαρακτηριστική αρµονική. Αυτή η 

τιµή ελαχιστοποιεί συνολικά την αρµονική παραµόρφωση της τάσης του φορτίου και του 

ρεύµατος της πηγής. Στην περίπτωση του παραδείγµατος που εξετάζουµε είναι 

 (σηµείο Α στο Σχ.5.3). ∆εύτερον, η εξ.(5.25) αποκαλύπτει άµεσα την 

εξάρτηση της τιµής αυτής από τα U

5 0.049 fX ∗ = Ω

Sh, ILh, XSh. Πιο συγκεκριµένα, παρόµοιες παρατηρήσεις 

µε αυτές που διατυπώθηκαν για την εξ.(5.23) για το ρόλο του φίλτρου ως προς τις ILh και 

USh ισχύουν και για την τιµή που δίνει η εξ.(5.25). 

Εκτός λοιπόν από την εξ.(5.21), µια δεύτερη εξίσωση για την περίπτωση που 

εξετάζουµε είναι η παρακάτω: 

 1 5
1

15
5 fL

C
ω

ω
X ∗− =  (5.26) 

Η αναλυτική λύση της εξ.(5.26) σε συνδυασµό µε την εξ.(5.21) (στην οποία για παράδειγµα 

1cos 1ϕ′ = ) είναι το σύστηµα εξισώσεων που µπορεί να δώσει τις βέλτιστες τιµές για τα L1, 

C1. 
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Υπενθυµίζεται ωστόσο ότι για να είναι αποδεκτή κάποια λύση πρέπει επίσης να 

ικανοποιούνται οι περιορισµοί (5.16). Μάλιστα ως προς την αρµονική παραµόρφωση του 

ρεύµατος, λόγω της (5.16ε), πρέπει να ικανοποιείται η ακόλουθη ανισότητα: 

 ˆhh NI I I≤  (5.27) 

Με αντικατάσταση του hI  από την εξ.(5.17), η παραπάνω ανισότητα οδηγεί στην 

  
2 2 2

ˆSh Lh Sh
h N

Sh fh

U I X
I I

X X
+

≤
+

 

από την οποία βρίσκουµε ότι 

 Ih fh IhX X X≤ ≤  (5.28) 

όπου 

 
( )

( )

2

2
2

ˆ

ˆ

h N Sh

Ih

h NLh

I I X
X

I I I

− ∆
=

−
 (5.29α) 

 
( )

( )

2

2
2

ˆ

ˆ

h N Sh

Ih

h NLh

I I X
X

I I I

+ ∆
=

−
 (5.29β) 

και ( ) ( )2 2
2 2 2 2ˆ ˆh hN NLh Sh Sh LhI I I X U I I I⎡ ⎤

∆ = − −⎢ ⎥
⎣ ⎦

. 

Οι εξ.(5.29) καθορίζουν τις δύο οριακές τιµές IhX ( 0.111 = − Ω ), IhX ( ) 

στην εξ.(5.28), οι οποίες φαίνονται στο Σχ.5.3 ως σηµεία B, C αντίστοιχα. Τα δύο αυτά 

σηµεία καθορίζουν λοιπόν το εύρος των τιµών της επαγωγικής αντίδρασης του φίλτρου 

µέσα στο οποίο η χαρακτηριστική αρµονική του ρεύµατος τάξης h διατηρείται εντός 

αποδεκτών ορίων. 

0.303 = Ω

Οι εξ.(5.29) έχουν ιδιαίτερη σηµασία για έναν ακόµη λόγο. Ανάλογα µε τις τιµές των 

USh, ILh, XSh, όταν 0∆ < , είναι αδύνατο να υπάρχει κλάδος φίλτρου ικανός να µειώσει το 

ρεύµα της αντίστοιχης χαρακτηριστικής αρµονικής εντός των τιµών που προτείνονται από 

τα πρότυπα. Με άλλα λόγια, όταν παραβιάζεται η ανισότητα 

 
( )

( )2
2

ˆ

ˆ

hLh N S

Sh

h NLh

hI I I X
U

I I I
≤

−

 (5.30) 

δεν είναι εφικτός ο έλεγχος των αρµονικών µε χρήση των παθητικών φίλτρων που εξετάζο-

νται εδώ. Εποµένως µε τη βοήθεια της (5.30) είναι εύκολο να διαπιστωθεί εκ των προτέρων 

 151



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

αν είναι δυνατό να βρεθεί κατάλληλο φίλτρο ή όχι. Στην περίπτωση αρνητικής απάντησης 

αποφεύγεται έτσι περαιτέρω έρευνα. 

Ως προς την αρµονική παραµόρφωση της τάσης, λόγω της εξ.(5.16γ), πρέπει να 

ικανοποιείται η ακόλουθη ανισότητα 

 ˆ hhU U U≤ N  (5.31) 

Με χρήση της εξ.(5.18) αυτή η ανισότητα οδηγεί στην 

 
2 2 2

ˆfh Sh Lh Sh
h N

Sh fh

X U I X
U U

X X
+

≤
+

 

από την οποία προκύπτει ότι 

 Uh fh UhX X X≤ ≤  (5.32) 

όπου 

 
2 2 2

ˆ

ˆ
h N Sh

Uh
h NSh Lh Sh

U U XX
U I X U U

= −
+ +

 (5.33α) 

 
2 2 2

ˆ

ˆ
h N Sh

Uh
h NSh Lh Sh

U U XX
U I X U U

=
+ −

 (5.33β) 

Οι εξ.(5.33) καθορίζουν τις δύο οριακές τιµές UhX ( 0.345 = − Ω ), UhX ( ) της 

(5.32) που φαίνονται στο Σχ.5.3 ως σηµεία D, E αντίστοιχα. Αυτά τα σηµεία ορίζουν το 

εύρος των τιµών της επαγωγικής αντίδρασης του φίλτρου για τις οποίες η χαρακτηριστική 

αρµονική της τάσης τάξης h διατηρείται εντός αποδεκτών ορίων. 

0.954 = Ω

Τέλος, η βέλτιστη τιµή 5fX ∗  που προκύπτει από την εξ.(5.25) (Σχ.5.3, σηµείο Α) 

πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχής µέσα στην οποία οι ανισότητες (5.22), (5.28), (5.32) 

αληθεύουν ταυτόχρονα, δηλαδή µεταξύ των σηµείων O, C στο Σχ.5.3. Επιπλέον, όπως 

αναφέρθηκε, πρέπει στη θεµελιώδη αρµονική το φίλτρο να εξασφαλίζει DPF εντός των 

ορίων που επιβάλλει ο περιορισµός (5.16α). Εποµένως για 1h =  η χαρακτηριστική του θα 

διέρχεται από την περιοχή που ορίζουν τα σηµεία F και G στο Σχ.5.3, που αντιστοιχούν στα 

DPF  και DPF  αντίστοιχα. Ωστόσο πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι άπειρες στον αριθµό 

αποδεκτές λύσεις είναι δυνατές, αν και όχι βέλτιστες. Λύση δηλαδή µπορεί να επιτευχθεί µε 

οποιονδήποτε κλάδο φίλτρου που έχει χαρακτηριστική καµπύλη η οποία για  διατρέχει 

το διάστηµα µεταξύ των σηµείων O και C και για 

5h =

1h =  το διάστηµα µεταξύ των σηµείων F 

και G. Είναι έτσι δυνατό να εισάγουµε επιπλέον περιορισµούς, όπως θα εξηγηθεί 

παρακάτω. 
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Περίπτωση #2:  5 7

5 7

ˆ ˆ1.46%,  1.05%,
ˆ ˆ14%,  10%

S S

L L

U U

I I

= =

= =

Σε αυτή την περίπτωση τα USh και ILh περιέχουν µόνο δύο χαρακτηριστικές αρµονι-

κές. Υποθέτοντας λοιπόν ότι χρειάζονται δύο κλάδοι φίλτρου συντονισµένοι κοντά στην 5η 

και την 7η αρµονική, πρέπει να βρεθούν τέσσερις εξισώσεις µε τέσσερις αγνώστους, δηλαδή 

τα L1, C1, L2, C2. Λαµβάνοντας υπόψη την υπόθεση (iii) στην αρχή αυτής της ενότητας, 

καθώς και την εξ.(5.25), µπορεί κανείς να γράψει δύο εξισώσεις, µία για , δηλαδή την 5h =

 1 5
1

15
5 fL

C
ω

ω
X ∗− =  (5.34) 

όπως και παραπάνω, και µία για 7h = , δηλαδή την 

 2 7
2

17
7 fL

C
ω

ω
X ∗− =  (5.35) 

Από την εξ.(5.25) βρίσκουµε ότι 7 0.031 fX ∗ = Ω . 

Αντίστοιχα µε την εξ.(5.21), µπορεί να γραφεί και εδώ µία ακόµη εξίσωση για 1h =  

ως εξής: 

 ( )1 1
1 1

1 2
1 2 1

sin1 1
cosL

L L
C C Z 1

ϕ ϕ
ω ω

ω ω ϕ

− − ′−⎛ ⎞ ⎛ ⎞− + − =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ′⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (5.36) 

Μέχρι στιγµής έχουν βρεθεί µόνο τρεις εξισώσεις µε τέσσερις αγνώστους και το 

σύστηµα είναι αόριστο, δηλαδή έχει άπειρο αριθµό λύσεων. Σε µια ειδική περίπτωση, όπως 

αυτή (όταν ο αριθµός των αρµονικών είναι ίσος µε τον αριθµό των κλάδων του φίλτρου), 

µπορεί κανείς να αναθέσει στον κάθε κλάδο ένα ποσοστό συνεισφοράς στην αντιστάθµιση 

της αέργου ισχύος στη θεµελιώδη αρµονική. Σε πρακτικές περιπτώσεις, ο αριθµός αρµονι-

κών είναι πολύ πιθανό να είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των κλάδων του φίλτρου. Τότε 

το ποσοστό που ανατίθεται σε κάθε κλάδο προκύπτει αυτόµατα µέσω βελτιστοποίησης και 

εξαρτάται από το πρόβληµα. Αν, για την περίπτωση που εξετάζουµε, υποθέσουµε για 

παράδειγµα ότι κάθε κλάδος φίλτρου αντισταθµίζει 50% της θεµελιώδους αέργου ισχύος, 

τότε µπορεί να δηµιουργηθεί και µια τέταρτη εξίσωση, δηλαδή η 

 1
1 2

1 1L
C C 2Lω ω

ω ω
− = −  (5.37) 

Τέλος, πρέπει να επαληθευτεί ότι ικανοποιούνται οι περιορισµοί για µεµονωµένες 

αρµονικές και για τη συνολική αρµονική παραµόρφωση. 
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Περίπτωση #3:  5 7 11

5 7 11

ˆ ˆ ˆ1.46%,  1.05%,  0.67%
ˆ ˆ ˆ14%,  10%,  6.36%

S S S

L L L

U U U

I I I

= = =

= = =

Στις USh και ILh περιέχονται τρεις χαρακτηριστικές αρµονικές. Πρώτα εξετάζεται µια 

λύση που αποτελείται από δύο κλάδους φίλτρου συντονισµένους κοντά στην  και στην 

 αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να βρεθούν τέσσερις εξισώσεις µε τέσσερις 

αγνώστους. Οι τρεις από αυτές είναι οι εξ.(5.34), (5.35) και (5.36). Η τέταρτη εξίσωση 

µπορεί να γραφεί για 

5h =

7h =

11h =  και είναι η 

 ( )
1 1

1
1 2 11

1 2

1 111 11
11 11 fL L

C C
ω ω

ω ω

− −

X
−

∗⎛ ⎞ ⎛ ⎞− + − =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (5.38) 

όπου, σύµφωνα µε την εξ.(5.25), 11 0.014 fX ∗ = Ω . Από το σύστηµα των εξ.(5.34), (5.35), 

(5.36) και (5.38) προκύπτει ότι µπορεί να βρεθεί βέλτιστη λύση µόνο αν µερικά από τα Ln, 

Cn έχουν αρνητικές τιµές. ∆ηλαδή για θετικές τιµές των παραµέτρων του φίλτρου δεν 

υπάρχει λύση του συστήµατος που θα εξασφάλιζε συνολικά από τη µία τη µέγιστη επιτρε-

πτή τιµή του DPF και από την άλλη την ελάχιστη δυνατή παραµόρφωση της τάσης και του 

ρεύµατος. Λαµβάνοντας υπόψη σε αυτό το σηµείο όσα αναφέρθηκαν στην τελευταία 

παράγραφο της περίπτωσης #1, µπορεί σε αυτή την περίπτωση να αναζητηθεί ο καλύτερος 

συµβιβασµός σε σχέση µε τον αριθµητή και τον παρονοµαστή της εξ.(5.14) και να επιλεγεί 

ένα φίλτρο που δεν παραβιάζει τους περιορισµούς (5.16). Το ίδιο σκεπτικό µπορεί να 

επεκταθεί για την αντιµετώπιση της περίπτωσης συνύπαρξης περισσοτέρων από τρεις 

χαρακτηριστικές αρµονικές στις USh και ILh. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, αν δεν είναι 

δυνατό να βρεθεί λύση µε δύο κλάδους φίλτρου, τότε πρέπει να εξεταστεί λύση µε τρεις 

κλάδους κλπ. Τέλος, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, για αρµονικές υψηλότερης τάξης 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν κλάδοι φίλτρου µε απόσβεση. 

 

5.6 ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 

Αν οι τέσσερις υποθέσεις στην αρχή της προηγούµενης ενότητας πάψουν να ισχύουν, 

δηλαδή δεν γίνουν καθόλου απλοποιήσεις στις εξισώσεις των ενοτήτων 5.2 και 5.4, δεν 

είναι δυνατή η εύρεση αναλυτικής λύσης. Αν µάλιστα επιβληθούν επιπλέον περιορισµοί 

στο σύστηµα και ληφθούν υπόψη περισσότερες αρµονικές, το πρόβληµα που προκύπτει 

είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Τότε η έρευνα για τις βέλτιστες παραµέτρους του φίλτρου µπορεί 

να πραγµατοποιηθεί µόνο µε εφαρµογή µιας εξελιγµένης µεθόδου βελτιστοποίησης. 

Η βέλτιστη διαστασιολόγηση ενός φίλτρου σε αυτή τη γενική περίπτωση είναι ένα 

πρόβληµα βελτιστοποίησης µε περιορισµούς, το οποίο µπορεί να εκφραστεί ως εξής: 
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Να βρεθεί το: [ ]... , 1, 2,...,n nL C n N= =x  

που µεγιστοποιεί την: mod( )f PF=x  

και υπακούει στις:  ( ) 0, 1, 2,...,ig i≤ =x m

όπου x είναι το διάνυσµα των µεταβλητών σχεδιασµού του φίλτρου, δηλαδή οι επαγωγές Ln 

και οι χωρητικότητες Cn, f(x) είναι η αντικειµενική συνάρτηση PFmod που πρέπει να 

µεγιστοποιηθεί και  είναι m ανισοτικοί περιορισµοί που θα πρέπει να ικανοποιεί ο 

σχεδιασµός. 

( ) 0ig ≤x

Οι περιορισµοί (5.16) είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις, ώστε ένα φίλτρο να ικανοποιεί 

τους τρεις αντικειµενικούς στόχους του, δηλαδή αντιστάθµιση αέργου ισχύος στη θεµελιώ-

δη αρµονική και έλεγχο αρµονικών τάσης και ρεύµατος. Είναι όµως δυνατό να υπάρχουν 

ακόµη και άλλες απαιτήσεις, όπως αναφέρθηκε στην τελευταία παράγραφο της περίπτωσης 

#1. Η πιο συνηθισµένη αφορά στη µεταβολή των παραµέτρων του φίλτρου λόγω κατα-

σκευαστικής ανοχής και µεταβολών της θερµοκρασίας. Σύµφωνα µε τη δηµοσίευση [106], 

µπορεί να ληφθεί υπόψη µεταβολή σε ένα εύρος ±3% για την επαγωγή και –7%/+12% για 

τη χωρητικότητα. Αυτή η απαίτηση συνήθως λαµβάνεται υπόψη σε συνδυασµό µε τη 

σχετική συχνότητα στην οποία συντονίζεται ένας κλάδος φίλτρου, που δίνεται από την 

 1
n

n n
h

L Cω
=  (5.39) 

αφού πιθανή µείωση των στοιχείων Ln, Cn θα αυξήσει την τιµή της συχνότητας αυτής. Η 

µέγιστη αύξηση στη συχνότητα συντονισµού του φίλτρου που είναι δυνατό να προκύψει µε 

βάση τις παραπάνω ακραίες τιµές µεταβολής των στοιχείων του είναι 5% της αρχικής hn. 

Μπορεί λοιπόν να τεθεί ένας περιορισµός της µορφής 

 ( )1 0.9nh h− < < 5h

)

 (5.40) 

ώστε να αποτραπεί η αύξηση της συχνότητας συντονισµού του φίλτρου πάνω από την 

αντίστοιχη χαρακτηριστική συχνότητα h, αν συµβούν οι παραπάνω µεταβολές. Επίσης στην 

(5.40) ενσωµατώνεται έµµεσα ο περιορισµός (5.22), αφού εξασφαλίζει ότι η χαρακτηριστι-

κή του φίλτρου διέρχεται από το µηδέν σε κάποια συχνότητα πριν από τη χαρακτηριστική 

αρµονική, ώστε επάνω ακριβώς σε αυτή να έχει θετική τιµή.  

Ωστόσο, όταν υπάρχει ανεξάρτητη αρµονική παραµόρφωση της τάσης, ο περιορισµός 

(5.40) δεν επαρκεί. Υπό τις παραπάνω µεταβολές η επαγωγική αντίδραση κάθε κλάδου 

φίλτρου µπορεί να λάβει την ακραία ελάχιστη τιµή 

 ( ) ( ) (
10.97

0.93nf n
n

X h h L
h C

ω
ω

= −  (5.41) 
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Υπενθυµίζεται ότι µείωση της επαγωγικής αντίδρασης του φίλτρου επιβαρύνει την 

κατάσταση ως προς τις αρµονικές του ρεύµατος της πηγής, όταν η τάση της πηγής έχει 

αρµονικές. Εποµένως για να συνεχίσει το φίλτρο να διατηρεί την παραµόρφωση στο 

κύκλωµα σε επίπεδα σύµφωνα µε τους κανονισµούς, ακόµη και όταν συµβαίνει µεταβολή 

στις παραµέτρους του, θα πρέπει οι περιορισµοί (5.16) να εφαρµοστούν, όχι µόνο στις 

ονοµαστικές τιµές Ln και Cn, αλλά και στην ακραία τιµή που δίνεται από την (5.41) και 

προκύπτει λόγω µεταβολών των παραµέτρων του φίλτρου. 

Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι µπορεί να υπάρχουν και µη χαρακτηριστικές 

αρµονικές στο κύκλωµα (π.χ. άρτιες ή πολλαπλάσια της 3ης). Τα σφάλµατα στους χρόνους 

έναυσης των διακοπτών ηλεκτρονικών µετατροπέων ισχύος µπορεί να γίνουν εστία τέτοιων 

µη χαρακτηριστικών αρµονικών. Τότε υπάρχει η πιθανότητα συντονισµού (σειράς ή παράλ-

ληλου) µε την σύνθετη αντίσταση του δικτύου. Αυξάνεται έτσι ο κίνδυνος ενίσχυσης 

αρµονικών της τάσης ή του ρεύµατος. Παρ’ όλα αυτά, αν οι περιορισµοί (5.16) περιλαµβά-

νουν και αυτές τις µη χαρακτηριστικές αρµονικές σύµφωνα µε το πρότυπο IEEE-519, τότε 

αυτοί είναι αρκετοί, ώστε η µέθοδος βελτιστοποίησης να αποφύγει αυτόµατα τέτοιους 

συντονισµούς. 

Η µέθοδος που χρησιµοποιείται εδώ για την έρευνα για τη βέλτιστη λύση βασίζεται 

στους Γενετικούς Αλγόριθµους [134–137]. Οι Γενετικοί Αλγόριθµοι (ΓΑ) είναι στοχαστι-

κές µέθοδοι βελτιστοποίησης που µιµούνται τον τρόπο µε τον οποίο εξελίσσονται στη φύση 

βιολογικοί οργανισµοί. Το κύριο πλαίσιο της µεθόδου εισήγαγε το 1975 ο J. Holland. 

Μερικές από τις διαφορές των ΓΑ έναντι των συνηθισµένων µεθόδων βελτιστοποίησης 

είναι οι εξής:  

• Οι κλασικές µέθοδοι εφαρµόζουν έρευνα σηµείο προς σηµείο στο χώρο των λύσεων. 

Οι ΓΑ πάντα λειτουργούν ψάχνοντας από έναν πληθυσµό σηµείων σε άλλο, δηλαδή 

εφαρµόζουν παράλληλη έρευνα. 

• Οι ΓΑ χρησιµοποιούν στοχαστικούς τελεστές µετάβασης, ενώ οι συµβατικές µέθοδοι 

ντετερµινιστικούς τελεστές. 

• Οι κανονικοί ΓΑ δεν χρησιµοποιούν καθόλου βοηθητικές πληροφορίες για την 

αντικειµενική συνάρτηση, όπως είναι οι παράγωγοι. Χρειάζεται απλώς µια τιµή 

προσαρµογής για το κάθε µέλος του κάθε πληθυσµού. 

• Οι ΓΑ χειρίζονται κωδικοποιηµένες εκδοχές των παραµέτρων του προβλήµατος αντί 

για τις ίδιες τις παραµέτρους. 

• Η βέλτιστη τιµή στην οποία καταλήγουν οι κλασικές µέθοδοι µπορεί να είναι απλώς 

τοπικό βέλτιστο της συνάρτησης. Καθώς οι ΓΑ εφαρµόζουν παράλληλη έρευνα κατά 
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µήκος όλου του χώρου λύσεων, είναι πιο πιθανό να βρουν µια καθολική σχεδόν 

βέλτιστη λύση. 

• Η εφαρµογή κάποιας από τις κλασικές µεθόδους απαιτεί εκ των προτέρων εύρεση των 

τιµών των παραµέτρων που προκαλούν συντονισµό. Με βάση τις τιµές αυτές ο χώρος 

των δυνατών λύσεων διαιρείται σε µικρότερες περιοχές. Ελέγχεται τότε κάθε µία από 

αυτές ξεχωριστά, ώστε να βρεθεί το τοπικό βέλτιστο της αντικειµενικής συνάρτησης 

και, αφού ολοκληρωθεί η έρευνα σε όλες τις περιοχές, επιλέγεται το ολικό βέλτιστο. 

Από την άλλη πλευρά, µε τους ΓΑ δεν χρειάζονται προκαταρκτικοί υπολογισµοί για 

τον εντοπισµό συνθηκών συντονισµού. Το κριτήριο βελτιστοποίησης (αντικειµενική 

συνάρτηση και περιορισµοί) που χρησιµοποιείται αυτοµάτως αποφεύγει όχι µόνο 

συντονισµούς αλλά και συνθήκες που πλησιάζουν σε αυτούς.  

Οι ΓΑ είναι πολύ χρήσιµοι, όταν επιδιώκεται η επίτευξη πολλών στόχων σε ένα 

πρόβληµα και κάθε µεταβολή που συµβαίνει σε µία από τις παραµέτρους που επιδιώκουµε 

να βελτιστοποιήσουµε προκαλεί ταυτόχρονα µεταβολή σε άλλες. Παρέχουν πολύ ικανοποι-

ητικά αποτελέσµατα ακόµη και όταν το πρόβληµα έχει σχεδιαστικές προδιαγραφές σύνθε-

τες και αντικρουόµενες. Πρέπει όµως να ληφθούν υπόψη και τα εξής. Για να λειτουργήσουν 

σωστά οι ΓΑ πρέπει να επιλεγούν κατάλληλες τιµές των παραµέτρων τους (πληθυσµός, 

πιθανότητες διασταύρωσης και µετάλλαξης). Υπάρχει ο κίνδυνος πρόωρης σύγκλισης, που 

σηµαίνει ότι ένα άτοµο που είναι πιο κατάλληλο από άλλα σε πρώιµα στάδια µπορεί να 

κυριαρχήσει στη διαδικασία αναπαραγωγής και να οδηγήσει τον αλγόριθµο σε σύγκλιση σε 

ένα τοπικό βέλτιστο, χωρίς να πραγµατοποιηθεί λεπτοµερής έρευνα του χώρου λύσεων που 

θα µπορούσε να οδηγήσει σε ολικό βέλτιστο. 

Μερικές πληροφορίες για τους ΓΑ που χρησιµοποιούνται εδώ περιλαµβάνονται στο 

Παράρτηµα Ε. Ένας σταθερού µεγέθους πληθυσµός χρωµοσωµάτων παριστάνει τις δυνατές 

λύσεις. Εξετάζουµε την υποκατηγορία αυτή των ΓΑ που χρησιµοποιούν ένα σταθερό 

αριθµό δυαδικών αλυσίδων σταθερού µήκους. Το κάθε χρωµόσωµα χωρίζεται σε τµήµατα 

που παριστάνουν τις τιµές των L και C. Ο αριθµός των γονιδίων καθορίζει την ανάλυση των 

τιµών των παραµέτρων. Αύξησή τους αυξάνει την ακρίβεια αλλά και τον χρόνο που 

απαιτείται για την εύρεση λύσης.  

Κατά την εκκίνηση του αλγόριθµου δηµιουργείται τυχαία ο αρχικός πληθυσµός. Κάθε 

χρωµόσωµα µέλος του πληθυσµού αποτελείται από 18(2N) γονίδια, όπου Ν είναι ο αριθµός 

κλάδων φίλτρου, δηλαδή από 18 γονίδια για κάθε παράµετρο του κάθε κλάδου φίλτρου. Τα 

χρωµοσώµατα εξελίσσονται προς τις βελτιωµένες λύσεις µέσα από διαδοχικές επαναλήψεις 

που λέγονται γενεές. Πιο συγκεκριµένα, η αξία του κάθε χρωµοσώµατος εκτιµάται από τη 
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συνάρτηση προσαρµογής, η οποία είναι συνδυασµός της αντικειµενικής συνάρτησης και 

των περιορισµών. Οι περιορισµοί αντιµετωπίζονται µε εφαρµογή θανατικής ποινής, δηλαδή 

µε απλή απόρριψη κάθε µη εφικτής λύσης. Σε κάθε επανάληψη από τα χρωµοσώµατα-

γονείς δηµιουργείται ένας νέος πληθυσµός (χρωµοσώµατα-τέκνα) µε χρήση των τελεστών 

της αναπαραγωγής, της διασταύρωσης και της µετάλλαξης. Ο πληθυσµός αναµένεται να 

συγκλίνει στις πιο κατάλληλες λύσεις και ιδανικά ο αλγόριθµος τερµατίζεται µε έναν 

πληθυσµό που περιέχει µόνο το πιο κατάλληλο χρωµόσωµα, δηλαδή την ολική βέλτιστη 

λύση. Στην πράξη η διαδικασία τερµατίζεται, όταν επιτυγχάνεται ένας µέγιστος αριθµός 

γενεών. Οι παράµετροι που χρησιµοποιήθηκαν για το συγκεκριµένο πρόβληµα είναι οι 

εξής: Μέγεθος πληθυσµού 100, ρυθµός διασταύρωσης 0.8, ρυθµός µετάλλαξης 0.06 

µέγιστος αριθµός γενεών 150. Στο Σχ.5.4 φαίνεται το διάγραµµα ροής της διαδικασίας που 

ακολουθείται. 

 

5.7 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ 

Με βάση τον προτεινόµενο ΓΑ, αναπτύχθηκε στη συνέχεια πρόγραµµα µε τη βοήθεια 

του οποίου πραγµατοποιήθηκαν εξοµοιώσεις της εγκατάστασης του παραδείγµατος για 

ποικιλία περιπτώσεων µε διαφορετικά επίπεδα αρµονικής παραµόρφωσης. Στην αρχή 

εξοµοιώθηκαν οι τρεις περιπτώσεις που αντιµετωπίστηκαν στην ενότητα 5.5 µε την αναλυ-

τική µέθοδο και τα αποτελέσµατα φαίνονται στον Πίνακα 5.1. Επίσης στον ίδιο πίνακα 

εξετάζεται η νέα περίπτωση #4. Είναι παρόµοια µε την περίπτωση #3, όµως επιπλέον 

υπάρχουν οι αρµονικές , . 13ˆ 0.56%SU = 13ˆ 5.38%LI =

Τα αποτελέσµατα για τις δύο πρώτες περιπτώσεις πλησιάζουν πολύ αυτά που 

εξήχθησαν µε τους αναλυτικούς υπολογισµούς. Ο Πίνακας 5.1 δείχνει επίσης πώς επηρεά-

ζονται οι παράµετροι του φίλτρου και άλλες ποσότητες, καθώς αυξάνεται ο αριθµός των 

χαρακτηριστικών αρµονικών. Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις 

ελήφθησαν υπόψη µόνο οι περιορισµοί (5.16). Ωστόσο, αν συµπεριληφθούν και περιορι-

σµοί λόγω µεταβολής των παραµέτρων του φίλτρου σύµφωνα µε τις (5.40), (5.41), τότε 

στην περίπτωση #4 είναι αδύνατο να βρεθεί ένα φίλτρο που να ικανοποιεί όλους τους 

περιορισµούς.  
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Σχ.5.4  ∆ιάγραµµα ροής της προτεινόµενης προσέγγισης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ (ΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ (ΓΑ) (ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ 
ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ (5.16)) 

Περίπτωση #1 #2 #3 #4 

Μέθοδος AN ΓΑ AN ΓΑ ΓΑ ΓΑ 

C1 (mF) 
L1 (mH) 

 
C2 (mF) 
L2 (mH) 

0.729 
0.412 

 
⎯ 
⎯ 

0.727 
0.417 

 
⎯ 
⎯ 

0.365 
0.798 

 
0.372 
0.397 

0.363 
0.809 

 
0.371 
0.400 

0.321 
0.902 

 
0.417 
0.353 

0.157 
1.825 

 
0.582 
0.254 

hn 4.84 4.81 4.92 
6.90 

4.89 
6.89 

4.93 
6.91 

4.96 
6.89 

PFmod (%) 99.90 99.90 99.87 99.87 99.84 99.82 

DPF (%) 100 100 100 100 100 100 

TDD (%) 3.20 3.20 3.61 3.61 3.90 4.04 

THDV (%) 0.28 0.32 0.32 0.41 1.40 1.85 

 

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε ενδελεχής διερεύνηση, ώστε να αναδειχθούν οι 

δυνατότητες και τα όρια των φίλτρων που εξετάζουµε για διάφορους συνδυασµούς αρµονι-

κής παραµόρφωσης της τάσης και του ρεύµατος. Σε κάθε περίπτωση θεωρούµε πηγές 

αρµονικών ILh και USh τάξεων . Τα ρεύµατα αρµονικών I5,7,11,13h = Lh αντιπροσωπεύουν 

το ποσοστό k του µη γραµµικού φορτίου σε σχέση µε το συνολικό φορτίο. Το κάθε ρεύµα 

χαρακτηριστικής αρµονικής υποθέτουµε ότι έχει σχετικό πλάτος που ορίζεται από τη 

θεωρητική τιµή ˆLhI k h= . Το πλάτος των αρµονικών τάσεων USh υποθέτουµε ότι ακολου-

θεί επίσης τον κανόνα 1/h και ότι η συνολική παραµόρφωση τάσης είναι THDVs. Επίσης σε 

κάθε περίπτωση λαµβάνονται υπόψη όλοι οι περιορισµοί (5.16), (5.40), (5.41). Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι, πριν αναζητηθεί κατάλληλο φίλτρο, εξετάζεται πρώτα αν υπάρχει δυνατότη-

τα επίτευξης του επιθυµητού αποτελέσµατος µε χωρητικό αντισταθµιστή. Τα αποτελέσµατα 

συνοψίζονται στον Πίνακα 5.2. 

Η εξέταση των αποτελεσµάτων, καθώς και η εµπειρία από άλλες εξοµοιώσεις που δεν 

έχουν συµπεριληφθεί στον Πίνακα 5.2, µπορεί να οδηγήσει στη διατύπωση µερικών πρακτι-

κών οδηγιών. Βέβαια, πρόκειται για γενικού χαρακτήρα παρατηρήσεις, αφού η βέλτιστη 

διαστασιολόγηση των φίλτρων είναι εργασία που εξαρτάται κάθε φορά από το πρόβληµα 

που πρέπει να αντιµετωπιστεί. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ) 

             
           k (%)  
 
THDVs
(%) 

 
0 

 
10 

 
20 

 
30 

 
40 

 
50 

 
60 

 
70 

 
80 

 
90 

 
100 

0 C 1 1 1 1 1 1 2 X X X 

0.5 C 1 1 1 1 1 1 2 X X X 

1.0 C 1 1 1 1 1 1 X X X X 

1.5 1 1 1 1 1 1 2 X X X X 

2.0 1 1 1 1 1 1 2 X X X X 

2.5 1 1 1 1 1 2 X X X * * 

3.0 1 1 1 1 * * * * * * * 

3.5 1 1 2 * * * * * * * * 

4.0 2 2 2 * * * * * * * * 

4.5 2 3 X * * * * * * * * 

5.0 X X X * * * * * * * * 

C: πυκνωτής 

1, 2, 3: ένας, δύο, τρεις κλάδοι φίλτρου αντίστοιχα 

* και X: δεν είναι δυνατή η λύση 
 

1) Ένας καθαρά χωρητικός αντισταθµιστής έχει περιορισµένες δυνατότητες ως προς την 

ικανοποίηση των ορίων που προτείνονται για τις επιµέρους αρµονικές και για τη συνολική 

παραµόρφωση τάσης και ρεύµατος. Η εγκατάσταση ενός πυκνωτή πάντα αυξάνει την 

παραµόρφωση πέρα από τις αντίστοιχες τιµές που επικρατούσαν πριν από την εγκατάστασή 

του. Στην περίπτωση για παράδειγµα που δεν υπάρχει καθόλου µη γραµµικό φορτίο και η 

προϋπάρχουσα αρµονική παραµόρφωση της τάσης (THDVs) είναι 1.0% η βέλτιστη τιµή της 

χωρητικότητας προκύπτει ότι είναι 0.409 mFC = , για την οποία , 

, , 

mod 90.95%PF =

91.17%DPF = 4.74%TDD = 2.71%VTHD = . Η 5η αρµονική τιµή του ρεύµατος βρίσκε-

ται στο όριο του 4%. ∆εν µπορεί να βρεθεί κατάλληλος πυκνωτής, όταν το ποσοστό του µη 

γραµµικού φορτίου (k) είναι µεγαλύτερο από 10% και/ή η προϋπάρχουσα αρµονική 

παραµόρφωση (THDVs) υπερβαίνει το 1.5%. Αυτά τα όρια είναι δυνατό να αυξηθούν 

ελαφρώς αν ένας χαµηλότερος (από 0.9) DPF θεωρηθεί αποδεκτός. 

2) Ένας µόνο κλάδος φίλτρου, συντονισµένος κοντά στην κύρια χαρακτηριστική αρµονι-

κή ( ) είναι αρκετός, όταν δεν υπάρχει προϋπάρχουσα αρµονική παραµόρφωση τάσης 

( 0 ) για τιµές του k έως 60%. Όµως το επίπεδο αυτό σταδιακά µειώνεται, όταν ο 

THD

5h =

VsTHD =

Vs αυξάνεται. 
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3) Απαιτούνται δύο και σπάνια τρεις κλάδοι φίλτρου συντονισµένοι κοντά στις χαρακτη-

ριστικές αρµονικές  αντίστοιχα, καθώς µεγαλώνει η αρµονική παραµόρφωση του 

ρεύµατος και/ή της τάσης. Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι ο Πίνακας 5.2 δίνει τον ελάχιστο 

αριθµό κλάδων φίλτρου που απαιτούνται. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση µπορεί ένας µεγαλύ-

τερος αριθµός κλάδων να επιτύχει παρόµοια αποτελέσµατα. Τότε το κόστος του φίλτρου θα 

µπορούσε να είναι ένα επιπλέον κριτήριο για την επιλογή της βέλτιστης λύσης.  

5,7,11h =

4) Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι περιπτώσεις που εξετάζονται στον Πίνακα 5.2 για τις 

οποίες δεν υπάρχει λύση, δηλαδή για τις οποίες δεν µπορεί να βρεθεί παθητικό φίλτρο. Η 

προσέγγιση που βασίζεται στους Γενετικούς Αλγόριθµους δεν µπορεί να δώσει εξήγηση γι’ 

αυτό το αποτέλεσµα. Απλώς δεν καταφέρνει να καταλήξει σε λύση. Εντούτοις µπορεί να 

βρεθεί εξήγηση, αν οι περιπτώσεις αυτές χωριστούν σε δύο κατηγορίες.  

Η πρώτη κατηγορία αποτελείται από τις περιπτώσεις που συµβολίζονται µε έναν 

αστερίσκο (*). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η ανισότητα (5.30) παραβιάζεται για , 

δηλαδή για την κύρια χαρακτηριστική αρµονική. Εποµένως δεν είναι δυνατό να βρεθεί 

φίλτρο που να διατηρεί την αντίστοιχη αρµονική του ρεύµατος I

5h =

h της πηγής κάτω από το 

αποδεκτό όριο (εδώ 4%). Αυτό οφείλεται στις αντικρουόµενες απαιτήσεις σε σχέση µε την 

τιµή της επαγωγικής αντίδρασης του φίλτρου Xfh που επιβάλλονται, από την µία πλευρά 

λόγω της USh και από την άλλη λόγω της ILh, όπως φαίνεται από την εξ.(5.25). Γι’ αυτό 

λοιπόν, πριν γίνει προσπάθεια για εύρεση λύσης µέσω οποιασδήποτε τεχνικής, µπορεί να 

προβλεφθεί ότι δεν υπάρχει κατάλληλο φίλτρο µέσω της αναλυτικής έκφρασης (5.30).  

Η δεύτερη κατηγορία αποτελείται από τις περιπτώσεις που συµβολίζονται µε Χ. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις η αδυναµία εύρεσης λύσης είναι αποτέλεσµα των περιορισµών που 

προκύπτουν λαµβάνοντας υπόψη µεταβολή των παραµέτρων του φίλτρου. Αν αρθούν αυτοί 

οι περιορισµοί, τότε είναι δυνατό να βρεθεί κατάλληλο φίλτρο σε όλες τις περιπτώσεις 

αυτής της κατηγορίας. Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγµα είναι η περίπτωση #4 του 

Πίνακα 5.1 που αντιστοιχεί στις τιµές 2%VsTHD =  και 70%k =  στον Πίνακα 5.2 και για 

την οποία δεν βρίσκεται λύση όταν ισχύουν όλοι οι περιορισµοί. 

5) Στον Πίνακα 5.3 εξετάζονται λεπτοµερώς άλλες τέσσερις περιπτώσεις. Ο σκοπός των 

πρώτων δύο είναι να αναδειχθεί περαιτέρω η επίδραση ορισµένων περιορισµών στην 

εξεύρεση λύσης. Συγκεκριµένα, για την περίπτωση #5 ( 2.5%VsTHD = , ) µε όλους 

τους περιορισµούς σε ισχύ δεν υπάρχει λύση, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.2. Εντούτοις, 

αν άρουµε την απαίτηση για επαγωγικό DPF στον περιορισµό (5.16α), τότε µπορεί τελικά 

να βρεθεί φίλτρο, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.3, το οποίο να ικανοποιεί όλους τους 

60%k =
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εναποµείναντες περιορισµούς. Βέβαια, λόγω αυτής της παραχώρησης προκύπτει DPF 

χωρητικό. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ 

Περίπτωση #5 #6 #7 #8 

THDVs (%) 2.5 3 2 2 

k (%) 60 30 60 60 

Χαρακτηριστικά 
περίπτωσης 

Επιτρέπει DPF 
χωρητικό 

Η (5.41) δεν 
λαµβάνεται 
υπόψη 

Αντιπροσωπευτική 
περίπτωση του 
Πίνακα 5.2 

Συµπεριλαµβάνονται 
άρτιες και 

πολλαπλάσια της 3ης

C1 (mF) 
L1 (mH) 

 
C2 (mF) 
L2 (mH) 

0.460 
0.710 

 
0.286 
0.583 

0.714 
0.604 

 
⎯ 
⎯ 

0.411 
0.766 

 
0.320 
0.505 

0.487 
0.649 

 
0.243 
0.658 

hn
4.64 
6.50 4.1 4.73 

6.60 
4.72 
6.63 

PFmod (%) 99.71 99.74 99.79 99.78 

DPF (%) 99.98 100 100 100 

TDD (%) 4.99 4.88 4.24 4.42 

THDV (%) 2.48 2.37 2.28 2.41 

 

Για την περίπτωση #6 ( 3%VsTHD = , 30%k = ), µε όλους τους περιορισµούς σε ισχύ, 

σύµφωνα µε τον Πίνακα 5.2 µπορεί να βρεθεί λύση µε έναν κλάδο φίλτρου. Αν άρουµε την 

απαίτηση οι Xnf τιµές που δίνονται από την (5.41) να ικανοποιούν τους περιορισµούς (5.16), 

τότε λαµβάνεται η λύση που φαίνεται στον Πίνακα 5.3. Αν και µε την πρώτη µατιά 

φαίνεται να είναι αποδεκτή λύση, µπορεί κανείς εύκολα να εκτιµήσει ότι το αρµονικό 

ρεύµα στην κύρια χαρακτηριστική αρµονική 5h =  για την τιµή του Xnf που δίνεται από την 

(5.41) υπερβαίνει το όριο του 4% που προτείνεται από τα πρότυπα. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι το IhX ( ) είναι θετικό, ενώ το 0.355 = Ω nfX ( 0.305 = Ω ) που δίνεται από την 

(5.41) είναι χαµηλότερο από αυτό. Εποµένως επιβεβαιώνεται ότι λόγω της µεταβολής των 

παραµέτρων του φίλτρου η (5.40) από µόνη της δεν είναι επαρκές κριτήριο και πρέπει να 

ληφθεί υπόψη και η (5.41) σε συνδυασµό µε τους περιορισµούς (5.16). 

6) Στον Πίνακα 5.3 εξετάζονται άλλες δύο περιπτώσεις. Η περίπτωση #7 ( 2%VsTHD = , 

) παρουσιάζεται ως αντιπροσωπευτική περίπτωση του Πίνακα 5.2, όπου όλοι οι 

περιορισµοί λαµβάνονται υπόψη. Τέλος, η περίπτωση #8 είναι η ίδια µε την #7, όµως 

60%k =
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περιλαµβάνονται επιπλέον αρµονικές άρτιας τάξης και πολλαπλασίων του 3 µέχρι την 

 µε τιµή 0.1%. Αυτή η περίπτωση επιβεβαιώνει ότι η συνάρτηση προσαρµογής 

(αντικειµενική συνάρτηση και περιορισµοί) επαρκεί, ώστε να αποφευχθεί αυτόµατα συντο-

νισµός µε την σύνθετη αντίσταση του δικτύου. 

12h =

Σε κάθε περίπτωση, η απόδοση του φίλτρου είναι αποτέλεσµα της απόκρισης συχνό-

τητας του φίλτρου και του δικτύου, καθώς και του φάσµατος αρµονικών της τάσης και του 

ρεύµατος. Η απόκριση συχνότητας σύµφωνα µε τη δηµοσίευση [104] µπορεί να εκφραστεί 

µε βάση τις παρακάτω συναρτήσεις µεταφοράς: 

 ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )

S a
y

L S a

U j Z j Z jZ j
I j Z j Z j

ω ω ωω
ω ω ω

= =
+

 

 ( ) 1( )
( ) ( ) ( )x

S S a

I jY j
U j Z j Z j

ωω
ω ω ω

= =
+

 

όπου 

 
( ) ( )

( )
( ) ( )
f L

a
f L

Z j Z j
Z j

Z j Z j
ω ω

ω
ω ω

=
+

 

είναι η σύνθετη αντίσταση φίλτρου και φορτίου, όπως φαίνεται από την πλευρά της πηγής. 

Η Zy(jω) είναι ο λόγος του πλάτους των αρµονικών συνιστωσών της τάσης στο ζυγό 

του φορτίου προς αυτό των αντίστοιχων συνιστωσών του ρεύµατος που παράγει το φορτίο. 

Είναι λοιπόν η σύνθετη αντίσταση που φαίνεται από την πηγή αρµονικών ρευµάτων IL. Η 

γραφική παράσταση του µέτρου της Zy(jω) για το φίλτρο που προκύπτει στην περίπτωση #7 

φαίνεται στο Σχ.5.5. Είναι εµφανή τα σηµεία όπου προκύπτει παράλληλος συντονισµός του 

φίλτρου και του φορτίου µε την σύνθετη αντίσταση του δικτύου. Ο λόγος των αρµονικών 

της τάσης του ζυγού προς τις αντίστοιχες αρµονικές του ρεύµατος του φορτίου αυξάνεται 

για συχνότητες που πλησιάζουν τα σηµεία αυτά. Τότε ενισχύεται η παραµόρφωση της 

τάσης του ζυγού λόγω των αρµονικών του ρεύµατος του φορτίου. Οι παράµετροι του 

φίλτρου που προέκυψαν είναι τέτοιες, ώστε να αποφεύγονται οι περιοχές των συντονισµών 

για τις αρµονικές που είναι παρούσες στο σύστηµα. 

Η Yx(jω) είναι ο λόγος του πλάτους των αρµονικών συνιστωσών του ρεύµατος της 

πηγής προς αυτό των αντίστοιχων συνιστωσών της τάσης της πηγής. Είναι ουσιαστικά η 

σύνθετη αγωγιµότητα που φαίνεται από την πλευρά της πηγής. Η γραφική παράσταση του 

µέτρου της Yx(jω) για το φίλτρο που προκύπτει στην περίπτωση #7 φαίνεται στο Σχ.5.6. 

∆ίνει πληροφορίες για την επίδραση των αρµονικών της τάσης της πηγής στις αρµονικές 

του ρεύµατος της πηγής. Όπως φαίνεται, ο λόγος των αντίστοιχων αρµονικών αυξάνεται για 

συχνότητες που πλησιάζουν κάποια συχνότητα συντονισµού. Τότε η παραµόρφωση του 
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ρεύµατος ενισχύεται λόγω των αρµονικών της τάσης. Προκύπτει ότι ακόµη και σχετικά 

µικρή παραµόρφωση της τάσης µπορεί να προκαλέσει µεγάλη παραµόρφωση του ρεύµατος, 

δηλαδή ότι η απόδοση του φίλτρου είναι πολύ ευαίσθητη σε αρµονικές της τάσης της 

πηγής. 
 

 
 

Σχ.5.5  Γραφική παράσταση του µέτρου της Zy συναρτήσει της τάξης αρµονικών. 
 

 
 

Σχ.5.6  Γραφική παράσταση του µέτρου της Yx συναρτήσει της τάξης αρµονικών. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι αρµονικές των κυµατοµορφών τάσεων και ρευµάτων συγκαταλέγονται µεταξύ των 

βασικότερων αιτίων υποβάθµισης της ποιότητας της ενέργειας που παρέχουν τα σύγχρονα 

δίκτυα. Στις εστίες αρµονικών που έκαναν την εµφάνισή τους αρκετά πρόσφατα ανήκουν 

και τα συνδεδεµένα στο δίκτυο συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Το αυξανόµενο 

ενδιαφέρον για τέτοια συστήµατα για περιβαλλοντικούς και άλλους λόγους και η αναµενό-

µενη διάδοσή τους στο µέλλον καθιστούν βέβαιο ότι ο ρόλος τους στη διαµόρφωση των 

επιπέδων αρµονικών στα δίκτυα θα γίνεται ολοένα και πιο σηµαντικός. Είναι λοιπόν 

ιδιαίτερα χρήσιµη η ανάπτυξη εργαλείων που θα επιτρέψουν την όσο το δυνατό καλύτερη 

διερεύνηση της συµπεριφοράς τους µε στόχο την βελτίωση των χαρακτηριστικών τους. Η 

πιο πρόσφατη διεθνής βιβλιογραφία περιλαµβάνει πληθώρα δηµοσιεύσεων σχετικά µε 

τέτοια συστήµατα, όµως για τη βραχυπρόθεσµη συµπεριφορά τους, από την οποία µπορούν 

να προκύψουν χρήσιµα συµπεράσµατα για το αρµονικό περιεχόµενο των κυµατοµορφών 

και τους παράγοντες που το επηρεάζουν, υπάρχουν ολιγάριθµες δηµοσιεύσεις.  

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάστηκαν τα σχετικά µικρά, µονοφασικά, 

συνδεδεµένα στο δίκτυο ΦΒ συστήµατα, τα οποία αποτελούν ένα ταχύτατα αναπτυσσόµενο 

κλάδο των συστηµάτων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Για την εξοµοίωση αυτών µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί κάποιο από τα υπάρχοντα πακέτα λογισµικού. Αυτά τα πακέτα όµως 

είναι γενικού σκοπού και δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά κάθε µία από τις 

ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα συστήµατα αυτά σε σχέση µε τα συµβατικά. Στην 

παρούσα διατριβή αναπτύχθηκαν κατάλληλα µοντέλα για τα επιµέρους στοιχεία ενός 

τέτοιου συστήµατος µε σκοπό την ταχεία και ακριβή εξοµοίωση της λειτουργίας του στη 

µεταβατική και τη µόνιµη κατάσταση. Πρώτα, εντοπίστηκαν οι χρονοβόρες διαδικασίες που 

σχετίζονται µε τα µη γραµµικά χαρακτηριστικά των στοιχείων του συστήµατος και τη 

λειτουργία των διακοπτικών στοιχείων του αντιστροφέα. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν 

µέθοδοι που αυξάνουν την ταχύτητα εξοµοίωσης αποφεύγοντας αυτού του είδους τις διαδι-

κασίες. Πιο συγκεκριµένα, παρά την παρουσία µη γραµµικών στοιχείων, δηλαδή της ΦΒ 

γεννήτριας και του µετασχηµατιστή αποµόνωσης, αποφεύχθηκαν επαναληπτικές διαδικασί-

ες µε χρήση κατάλληλων αυξητικών µοντέλων για τα στοιχεία αυτά. Επίσης, δεν προέκυψε 
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σε κανένα στάδιο της µοντελοποίησης ανάγκη εισαγωγής τεχνητών µικρών αντιστάσεων 

που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε δύσκαµπτα συστήµατα εξισώσεων. Το µοντέλο ιδανι-

κού διακόπτη που χρησιµοποιήθηκε για τα στοιχεία του αντιστροφέα έδωσε τη δυνατότητα 

ελαχιστοποίησης του αριθµού των εξισώσεων που περιγράφουν το σύστηµα σε κάθε 

κατάσταση αγωγής. Επιπλέον, για την αντιµετώπιση των µεταβολών στις εξισώσεις 

κατάστασης λόγω της µεταβλητής τοπολογίας εφαρµόστηκαν κατάλληλοι αλγόριθµοι που 

εξάλειψαν την ανάγκη κατασκευής µιας µήτρας µετασχηµατισµού. Μάλιστα, οι αλγόριθµοι 

αυτοί προσαρµόστηκαν στα χαρακτηριστικά του συστήµατος έτσι ώστε να αποφευχθούν µη 

απαραίτητες και χρονοβόρες αριθµητικές πράξεις. Η προσέγγιση που παρουσιάστηκε είναι 

γενική και αρκετά ευέλικτη, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ΦΒ συστήµατα οποιασ-

δήποτε διάταξης.  

Τα µοντέλα που αναπτύχθηκαν εδώ µπορούν να χρησιµοποιηθούν, όταν προγραµµα-

τίζει κανείς χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε υψηλού επιπέδου γλώσσα. Είναι όµως επίσης 

δυνατή η εισαγωγή τους σε υπάρχοντα πακέτα λογισµικού. Στα πλαίσια της διατριβής, τα 

µοντέλα αυτά χρησιµοποιήθηκαν για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου εργαλείου 

λογισµικού µε τη βοήθεια του οποίου πραγµατοποιήθηκε εξοµοίωση της λειτουργίας ενός 

οικιακού ΦΒ συστήµατος συνδεδεµένου στο δίκτυο χαµηλής τάσης, ώστε να µελετηθεί η 

συµπεριφορά του στο πεδίο του χρόνου. Ελήφθησαν αποτελέσµατα για τις τάσεις και τα 

ρεύµατα σε διάφορα σηµεία του κυκλώµατος και για διάφορα επίπεδα ακτινοβολίας. 

Ακολούθησε διερεύνηση της ευαισθησίας της αρµονικής παραµόρφωσης των κυµατοµορ-

φών σε µεταβολές διαφόρων παραµέτρων του συστήµατος. Πιο συγκεκριµένα, εξετάστηκε 

η επίδραση του πυκνωτή στην dc πλευρά, η επίδραση της χωρητικότητας και της επαγωγής 

του φίλτρου εξόδου του αντιστροφέα, καθώς και ο ρόλος που παίζει η απόσταση του ΦΒ 

συστήµατος από το δευτερεύον του µετασχηµατιστή διανοµής. 

Κατά τη µελέτη των ηλεκτρικών µεγεθών υπό µη ηµιτονοειδείς συνθήκες ξεχωριστό 

αντικείµενο αποτελούν τα φαινόµενα που σχετίζονται µε την ισχύ. Στην παρούσα διατριβή 

εξετάστηκε η θεωρία ισχύος για µονοφασικά κυκλώµατα µε περιοδικές, µη ηµιτονοειδείς 

κυµατοµορφές. Καταγράφηκαν αρχικά µερικές από τις κυριότερες µεθόδους που κυριάρχη-

σαν στη βιβλιογραφία µέχρι σήµερα. Ωστόσο τα φαινόµενα της ισχύος σε τέτοια κυκλώ-

µατα εξακολουθούν να προκαλούν σύγχυση και παρά τις διαφορετικές αναλύσεις που έχουν 

διατυπωθεί και τις εκτεταµένες συζητήσεις επί του θέµατος, δεν έχει προκύψει µέχρι 

στιγµής µια κοινά αποδεκτή προσέγγιση, όπως υπάρχει για την ηµιτονοειδή περίπτωση. 

Αναδείχθηκαν εδώ µερικοί από τους περιορισµούς των κλασικών µεθόδων που συνετέλε-

σαν σε αυτό.  
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Στην παρούσα διατριβή παρουσιάστηκε ένα νέο µοντέλο για την περιγραφή της ροής 

ενέργειας σε κυκλώµατα µε µη ηµιτονοειδείς κυµατοµορφές. Για πρώτη φορά χρησιµοποιή-

θηκε για την αναπαράσταση της ισχύος το µαθηµατικό πλαίσιο της Γεωµετρικής Άλγεβρας, 

το οποίο δίνει τη δυνατότητα πολλαπλασιασµού διανυσµάτων σε έναν διανυσµατικό χώρο n 

διαστάσεων. Πιο συγκεκριµένα, αξιοποιήθηκε η αντιστοιχία µεταξύ ενός χώρου συναρτή-

σεων και ενός διανυσµατικού χώρου για την αναπαράσταση των περιοδικών µη ηµιτονοει-

δών κυµατοµορφών τάσεων και ρευµάτων. Η γεωµετρική άλγεβρα του διανυσµατικού 

χώρου αποδείχτηκε ότι είναι ο κατάλληλος γραµµικός χώρος για την αναπαράσταση της 

ισχύος. Το µέγεθος µε το οποίο επιτυγχάνεται αυτό είναι το πολυδιάνυσµα S της ισχύος. 

Αυτή η ποσότητα γεφυρώνει το χάσµα µεταξύ στιγµιαίας ισχύος και φαινοµένης, όπως η 

µιγαδική ισχύς στην ηµιτονοειδή περίπτωση. Πρέπει να τονιστεί ότι για τη µη ηµιτονοειδή 

περίπτωση δεν υπήρχε µέχρι τώρα αντίστοιχο µέγεθος.  

Στη συνέχεια αναδείχθηκαν τα πλεονεκτήµατα του πολυδιανύσµατος της ισχύος. Το 

πολυδιάνυσµα αυτό δεν µπορεί να είναι ίδιο για δύο ανόµοια κυκλώµατα. Όπως προέκυψε, 

αυτό ισχύει ακόµη και σε περιπτώσεις ανόµοιων κυκλωµάτων για τα οποία οι κλασικές 

αναλύσεις δίνουν ακριβώς ίδια αποτελέσµατα. Επιπλέον, το µαθηµατικό µοντέλο που ανα-

πτύχθηκε διακρίνει τις συνιστώσες ισχύος της θεµελιώδους αρµονικής από τις υπόλοιπες, 

άρα επιτρέπει το διαχωρισµό της θεµελιώδους από τη συνολική ενεργό ισχύ, όταν µόνο 

αυτή θεωρείται ωφέλιµη. Η φαινοµένη ισχύς προέκυψε ως µέτρο του πολυδιανύσµατος και 

όχι ως απλό µαθηµατικό γινόµενο των ενδεικνυµένων τιµών της τάσης και τους ρεύµατος, 

όπως συνήθως θεωρείται στη βιβλιογραφία. Αυτή όµως είναι και η µόνη πληροφορία που 

είναι διαθέσιµη µέσω της φαινοµένης ισχύος. Το πολυδιάνυσµα της ισχύος ωστόσο δηλώνει 

εκτός από µέτρο, διεύθυνση και φορά. ∆ιαθέτει έτσι όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για 

την επίλυση πρακτικών προβληµάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις, ανάλογα µε το σκοπό της 

ανάλυσης, τέτοιες πληροφορίες µπορούν να παραβλεφθούν. Σε άλλες περιπτώσεις όµως, 

όπως όταν αναζητείται κατάλληλος αντισταθµιστής για τη βελτίωση του συντελεστή ισχύ-

ος, έγινε φανερό ότι η διεύθυνση και η φορά των συνιστωσών είναι απαραίτητα στοιχεία. 

Σε αντίθεση µε τις περισσότερες κλασικές µεθόδους, το µοντέλο για την ισχύ που 

παρουσιάστηκε εδώ δεν περιορίζεται απλώς στη µαθηµατική περιγραφή των συνιστωσών 

της ισχύος, αλλά παρέχει και ερµηνεία των φαινοµένων που σχετίζονται µε αυτές, η οποία 

συνοδεύεται και από ένα ισοδύναµο κύκλωµα. Μάλιστα η µόνη προσπάθεια που είχε γίνει 

µέχρι τώρα για ερµηνεία όρων αναφερόταν αποκλειστικά στις συνιστώσες του ρεύµατος. 

Στην παρούσα διατριβή, µε αφετηρία τις µαθηµατικές εκφράσεις που αναπτύχθηκαν, έγινε 

δυνατή η περιγραφή όλων των συνιστωσών ισχύος σε µια τοµή µεταξύ µιας πηγής και ενός 
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φορτίου υπό µη ηµιτονοειδείς συνθήκες, η οποία στηρίχθηκε σε γενίκευση της έννοιας της 

αµοιβαίας σύζευξης. Το µοντέλο που παρουσιάστηκε εδώ παρέχει ερµηνεία των ίδιων των 

συνιστωσών ισχύος και µάλιστα όλων των συνιστωσών, επιτρέποντας έτσι καλύτερη 

κατανόηση των φαινοµένων που σχετίζονται µε την ισχύ.  

Πρέπει να τονιστεί ότι το προτεινόµενο µοντέλο αντιµετωπίζει όλες τις περιπτώσεις 

µε συστηµατικό και ενιαίο τρόπο, είτε πρόκειται για ηµιτονοειδείς είτε για µη ηµιτονοειδείς 

πηγές, πηγές µε µηδενική ή µη µηδενική εσωτερική σύνθετη αντίσταση, για γραµµικά ή µη 

γραµµικά/χρονικά µεταβαλλόµενα φορτία. Η περίπτωση κατά την οποία προκύπτει διπλής 

κατεύθυνσης ροή ενεργού ισχύος λόγω µη γραµµικότητας του φορτίου περιλαµβάνεται 

αυτόµατα σε αυτές και δεν χρειάζεται καµιά ειδική µεταχείριση. Άλλες µέθοδοι είτε δεν 

ασχολήθηκαν µε την περίπτωση αυτή είτε αναγκάστηκαν να την αντιµετωπίσουν µε ξεχωρι-

στό τρόπο. Επιπλέον, όπως προέκυψε, το προτεινόµενο µοντέλο συµφωνεί µε τις κλασικές 

µεθόδους και µάλιστα αυτές µπορούν να προκύψουν ως ειδικές περιπτώσεις του. Έτσι 

µπορεί να λειτουργήσει και ως ποιοτικό εργαλείο συµπληρωµατικό προς αυτές βοηθώντας 

µε αυτό τον τρόπο στην κατανόηση των συνιστωσών που εισήγαγαν.  

Μια ολοκληρωµένη συνεισφορά στη θεωρία ισχύος υπό µη ηµιτονοειδείς συνθήκες 

θα πρέπει όχι µόνο να παρέχει µαθηµατικές εκφράσεις και ερµηνεία των συνιστωσών της 

ισχύος, αλλά επιπλέον να θέτει τις βάσεις για την επίλυση πρακτικών προβληµάτων. Το 

µοντέλο που αναπτύχθηκε δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης µερικών σηµαντικών ιδιοτή-

των του φορτίου και της πηγής. Οι πληροφορίες που παρέχει µπορούν να βοηθήσουν στη 

λήψη ορθότερων αποφάσεων ως προς την αντιστάθµιση της µη ενεργού ισχύος, αφού µε 

βάση αυτές µπορεί κανείς να εντοπίσει τις συνιστώσες εκείνες που είναι προτιµότερο να 

αντισταθµιστούν σε κάθε περίπτωση και τον κατάλληλο τρόπο ώστε να επιτευχθεί αυτό.  

Στις µέρες µας είναι γνωστό ότι τα ενεργά φίλτρα είναι µια ιδιαίτερα αποτελεσµατική 

λύση για την αντιµετώπιση προβληµάτων αρµονικών. Εντούτοις, σε πολλές περιπτώσεις, 

όταν η αρµονική παραµόρφωση δεν φθάνει σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα, τα παθητικά 

φίλτρα εξακολουθούν να θεωρούνται συµφέρουσα λύση λόγω της απλότητάς τους και του 

χαµηλότερου κόστους τους. Οι πληροφορίες που υπάρχουν διαθέσιµες για το σχεδιασµό 

τέτοιων φίλτρων είναι πολλές, ωστόσο προϋπάρχουσα αρµονική παραµόρφωση της τάσης 

τροφοδοσίας δε λαµβάνεται υπόψη στον κλασικό σχεδιασµό φίλτρων και δεν έχει εξεταστεί 

στη διεθνή βιβλιογραφία.  

Στην παρούσα διατριβή εξετάστηκαν συστηµατικά η επιλογή του βέλτιστου µεγέθους 

και οι δυνατότητες των παθητικών φίλτρων µε παράλληλους συντονιζόµενους κλάδους, 

όταν εκτός από τις πηγές αρµονικών ρευµάτων υπάρχει και αρµονική παραµόρφωση στην 
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τάση τροφοδοσίας. Ιδανικά το φίλτρο θα ελαχιστοποιούσε την παραµόρφωση της τάσης 

στο ζυγό του φορτίου, καθώς και την παραµόρφωση του ρεύµατος που εισάγεται στο 

δίκτυο, όµως προκύπτει ότι οι δύο στόχοι δεν είναι συµβατοί. Το πρόβληµα αντιµετωπίστη-

κε µε δύο τρόπους. Παρουσιάστηκε πρώτα µια αναλυτική προσέγγιση, η οποία είναι κατάλ-

ληλη µόνο για απλές περιπτώσεις, αλλά οδηγεί σε εκφράσεις κλειστής µορφής. Αυτές 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για ποιοτική ανάλυση που µπορεί να βοηθήσει στην κατανό-

ηση της επίδρασης των διαφόρων παραµέτρων. ∆ίνουν µάλιστα σε ορισµένες περιπτώσεις 

τη δυνατότητα στο µηχανικό να διαπιστώσει εκ των προτέρων ότι δεν είναι δυνατό να 

βρεθεί κατάλληλο φίλτρο αυτής της κατηγορίας για την εφαρµογή που τον ενδιαφέρει, 

αποτρέποντάς τον έτσι από άσκοπες έρευνες µέσω κάποιας µεθόδου βελτιστοποίησης.  

Στη συνέχεια, διαµορφώθηκε η γενικότερη περίπτωση αυτού του προβλήµατος βελτι-

στοποίησης µε περιορισµούς χωρίς να καταφύγουµε σε καµιά απλοποίηση, η οποία µπορεί 

να λυθεί µόνο µε τη βοήθεια κάποιας εξελιγµένης µεθόδου βελτιστοποίησης. Η µέθοδος 

που επιλέχθηκε βασίζεται σε Γενετικούς Αλγόριθµους και είναι ικανή να βρει µια ολική 

σχεδόν βέλτιστη λύση σε τέτοιου είδους προβλήµατα. Η αντικειµενική συνάρτηση που 

επιλέχθηκε να µεγιστοποιηθεί είναι µια τροποποιηµένη εκδοχή του συντελεστή ισχύος. Οι 

περιορισµοί που τέθηκαν εξασφαλίζουν αποδεκτές λύσεις σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα για 

τα όρια των αρµονικών. Ελήφθησαν επίσης υπόψη και διακυµάνσεις που µπορεί να 

υπάρξουν στις παραµέτρους του φίλτρου.   

Με τη βοήθεια εκτεταµένων εξοµοιώσεων για διάφορα επίπεδα παραµόρφωσης του 

ρεύµατος του φορτίου και της τάσης τροφοδοσίας, έγινε διεξοδική διερεύνηση των δυνατο-

τήτων των παθητικών φίλτρων. Εξήχθησαν µερικά πρακτικά συµπεράσµατα που µπορούν 

να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων για τον έλεγχο των αρµονικών σε διάφορες εφαρµο-

γές. Μέσα από την ανάλυση που παρουσιάστηκε αναδείχθηκε ο αποφασιστικός ρόλος που 

παίζουν τα επίπεδα της προϋπάρχουσας αρµονικής παραµόρφωσης τάσης στην απόδοση 

των παθητικών φίλτρων. Σε χαµηλά επίπεδα η παραµόρφωση αυτή περιπλέκει την 

κατάσταση λόγω αντικρουόµενων απαιτήσεων για τις παραµέτρους του φίλτρου. Σε υψηλό-

τερα επίπεδα, ακόµη και µέσα σε αποδεκτά για τους κανονισµούς όρια, καθιστά αδύνατο το 

φιλτράρισµα µέσω παθητικών φίλτρων παράλληλων κλάδων µιας συχνότητας. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις είναι αναγκαίο να στραφούµε σε άλλες λύσεις, όπως τα ενεργά φίλτρα. 

 

6.1 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Συνοπτικά, η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελεί συµβολή στις ακόλουθες 

κατευθύνσεις: 
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• Μοντελοποίηση µονάδων ΦΒ συστηµάτων συνδεδεµένων στο δίκτυο 

• Εξοµοίωση της λειτουργίας τους και διερεύνηση της επίδρασης στο αρµονικό 

περιεχόµενο ρευµάτων και τάσεων των τιµών βασικών παραµέτρων του συστήµατος 

• Θεωρία για την πλήρη µαθηµατική περιγραφή της ισχύος σε µονοφασικά συστήµα-

τα υπό µη ηµιτονοειδείς συνθήκες αξιοποιώντας το µαθηµατικό εργαλείο της 

Γεωµετρικής Άλγεβρας, ενός σχετικά πρόσφατου κλάδου των µαθηµατικών 

• Φυσική ερµηνεία των συνιστωσών ισχύος επεκτείνοντας την έννοια της αµοιβαίας 

σύζευξης 

• Υπολογισµός των βέλτιστων τιµών των παραµέτρων παθητικών φίλτρων όταν στο 

δίκτυο προϋπάρχει αρµονική παραµόρφωση της τάσης τόσο µε αναλυτική µέθοδο 

όσο και µε τη µέθοδο των Γενετικών Αλγορίθµων 

• ∆ιερεύνηση των δυνατοτήτων των παθητικών φίλτρων για τον έλεγχο αρµονικών  

 

6.2 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Όσον αφορά στο ΦΒ σύστηµα που εξετάστηκε, µελλοντική ερευνητική δραστηριότη-

τα θα µπορούσε να περιλαµβάνει την εισαγωγή αλγορίθµων για επιτάχυνση του υπολογι-

σµού της περιοδικής µόνιµης κατάστασης στον εξοµοιωτή που αναπτύχθηκε. Επίσης θα 

µπορούσε να περιλαµβάνει την αξιοποίηση του εξοµοιωτή για την περαιτέρω διερεύνηση 

της επίδρασης διαφόρων παραµέτρων στη συµπεριφορά του συστήµατος και την διατύπωση 

συµπερασµάτων σχετικά µε την ευαισθησία της αρµονικής παραµόρφωσης στις µεταβολές 

αυτών των παραµέτρων. Θα µπορούσε επίσης να εξεταστεί η επίδραση που θα είχε 

προϋπάρχουσα αρµονική παραµόρφωση της τάσης τροφοδοσίας στη λειτουργία του συστή-

µατος.  

Ως προς τη θεωρία ισχύος υπό µη ηµιτονοειδείς συνθήκες, θα µπορούσε να πραγµα-

τοποιηθεί επέκταση του µοντέλου ροής ενέργειας που αναπτύχθηκε, στη µαθηµατική και 

φυσική του διάσταση, σε τριφασικά συστήµατα. 

Σήµερα τα ενεργά φίλτρα συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των ερευνητών λόγω της 

υψηλής αποτελεσµατικότητάς τους. Η µέθοδος βελτιστοποίησης που αναπτύχθηκε για τον 

έλεγχο των αρµονικών µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε ενεργά φίλτρα, ώστε να 

γίνει δυνατή η αντιµετώπιση περιπτώσεων µε πιο σύνθετα προβλήµατα αρµονικής 

παραµόρφωσης των κυµατοµορφών που δεν επιτρέπουν χρήση παθητικών φίλτρων και να 

διατυπωθούν κατάλληλες οδηγίες για το σχεδιασµό των φίλτρων αυτών. 
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ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ 

Το πρότυπο 519-1992 του IEEE [82] καθορίζει τις τιµές των αρµονικών ρεύµατος που 

µπορούν να εισαχθούν σε ένα δίκτυο από φορτία που παράγουν αρµονικές. Θέτει περιορι-

σµούς στο επίπεδο εισαγωγής αρµονικών ρεύµατος στο κοινό σηµείο σύνδεσης µεταξύ του 

καταναλωτή και της Επιχείρησης Ηλεκτρισµού. Προτείνονται όρια τόσο για τις επιµέρους 

αρµονικές συνιστώσες, όσο και για τη συνολική αρµονική παραµόρφωση του ρεύµατος.  

Στον Πίνακα Α.1 καταγράφονται τα επιτρεπτά όρια των αρµονικών του ρεύµατος 

ανάλογα µε το µέγεθος του φορτίου του καταναλωτή σε σχέση µε το µέγεθος του συστήµα-

τος µε το οποίο συνδέεται. Τα όρια αυτά εκφράζονται ως ποσοστό της µέσης τιµής του 

µέγιστου ρεύµατος φορτίου του καταναλωτή και όχι ως ποσοστό της θεµελιώδους αρµονι-

κής του, ώστε να υπάρχει κοινή βάση σύγκρισης και να είναι δυνατή η εκτίµηση στο χρόνο. 

Η τιµή του ρεύµατος αυτού µπορεί να υπολογιστεί ως η µέση τιµή των µέγιστων τιµών του 

ρεύµατος φορτίου ανά µήνα για τους προηγούµενους 12 µήνες ή µπορεί να χρειασθεί να 

γίνει εκτίµηση, αν για παράδειγµα πρόκειται να συνδεθεί στο δίκτυο ένας νέος καταναλω-

τής. Η συνολική παραµόρφωση ρεύµατος (Total Demand Distortion, TDD) ορίζεται ως 

 

2

2 100%
h

h

N

I
TDD

I

∞

== ⋅
∑

 (Α.1) 

όπου h: τάξη αρµονικής, Ih: ενδεικνυµένη τιµή της αρµονικής συνιστώσας του ρεύµατος 

τάξης h, IN: ενδεικνυµένη τιµή του µέσου µέγιστου ρεύµατος φορτίου.  

Τα επίπεδα των αρµονικών του ρεύµατος ενός µεµονωµένου καταναλωτή εκτιµώνται 

στο κοινό σηµείο σύνδεσης απ’ όπου η επιχείρηση µπορεί να τροφοδοτεί άλλους κατανα-

λωτές. Σκοπός είναι η προστασία των άλλων καταναλωτών που συνδέονται στο ίδιο σηµείο 

τροφοδοσίας, καθώς και της επιχείρησης, που έχει την υποχρέωση να παρέχει ενέργεια 

κάποιας ποιότητας στους πελάτες της. 

Το επίπεδο των ορίων εξαρτάται από την ισχύ βραχυκύκλωσης, δηλαδή την σύνθετη 

αντίσταση του συστήµατος στους ακροδέκτες του φορτίου. Όσο πιο χαµηλή είναι η ισχύς 

βραχυκύκλωσης, δηλαδή όσο πιο µεγάλη η σύνθετη αντίσταση, τόσο πιο χαµηλή είναι η 

επιτρεπόµενη τιµή των αρµονικών του ρεύµατος. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα όρια αυτά 
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έχουν βασιστεί σε ένα συµβιβασµό µεταξύ του κόστους λόγω των συνεπειών των αρµονι-

κών και του κόστους µείωσής τους. 

Το δίκτυο περιλαµβάνει όλο το σύστηµα µεταφοράς και/ή το σύστηµα διανοµής που 

εξυπηρετεί πολλούς καταναλωτές. Ο δεύτερος περιορισµός λοιπόν καθορίζει την ποιότητα 

της τάσης που η Επιχείρηση Ηλεκτρισµού πρέπει να παρέχει στους καταναλωτές. Η Επιχεί-

ρηση είναι υπεύθυνη για την παραµόρφωση της τάσης στο κοινό σηµείο σύνδεσης. Πρέπει 

να εξασφαλίζει ότι ακόµα και σε συνθήκες συντονισµού η παραµόρφωση της τάσης δεν 

φθάνει σε µη αποδεκτά επίπεδα. Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να συµβεί ακόµα και αν όλοι οι 

καταναλωτές είναι εντός των ορίων που προτείνονται για την παραµόρφωση του ρεύµατος.  

Τα αποδεκτά επίπεδα αρµονικών µειώνονται µε την αύξηση του επιπέδου της τάσης. 

Ο Πίνακας Α.2 περιλαµβάνει τα όρια των αρµονικών της τάσης που είναι αποδεκτά για 

διάφορα επίπεδα τάσης του συστήµατος. Ο συντελεστής συνολικής αρµονικής παραµόρφω-

σης της τάσης ορίζεται ως 
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h

h
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THD

U
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== ⋅
∑

 (Α.2) 

όπου h: τάξη αρµονικής, Uh: ενδεικνυµένη τιµή της αρµονικής συνιστώσας της τάσης τάξης 

h, UN: ενδεικνυµένη τιµή της ονοµαστικής τάσης του συστήµατος. Σηµειώνεται ότι διαφο-

ροποιείται από τον συνηθισµένο ορισµό που εκφράζει την παραµόρφωση ως συνάρτηση 

της θεµελιώδους συνιστώσας της τάσης τη στιγµή της µέτρησης, ώστε να µπορεί να γίνει 

εκτίµηση της παραµόρφωσης σε σχέση µε καθορισµένα όρια και όχι όρια που είναι δυνατό 

να µεταβάλλονται. 

Ειδικά για την αντιµετώπιση των θεµάτων που αφορούν στη διασύνδεση κατανεµηµέ-

νων πηγών µε τα συστήµατα ηλεκτρικής ενέργειας έχει αναπτυχθεί το πρότυπο ΙΕΕΕ 1547-

2003 [83]. Μεταξύ άλλων, περιλαµβάνει οδηγίες και για θέµατα ποιότητας ισχύος. Ως προς 

τις αρµονικές που επιτρέπεται να εισάγουν στο σηµείο κοινής σύνδεσης ορίζει ότι, όταν µια 

τέτοια πηγή τροφοδοτεί ισορροπηµένα γραµµικά φορτία, οι αρµονικές του ρεύµατος που 

εισάγει δεν πρέπει να ξεπερνούν όρια που συµπίπτουν µε την πρώτη σειρά του Πίνακα Α.1. 

Ορίζει επίσης ότι δεν πρέπει να λαµβάνονται υπόψη αρµονικά ρεύµατα εξαιτίας αρµονικής 

παραµόρφωσης της τάσης που υπάρχει στο σύστηµα και χωρίς την πηγή που εξετάζεται 

συνδεδεµένη σε αυτό. Οι τιµές των ορίων στον πίνακα υπολογίζονται ως ποσοστό του 

µεγαλύτερου µεταξύ του θεµελιώδους µέσου µέγιστου ρεύµατος φορτίου και του ονοµαστι-

κού ρεύµατος της κατανεµηµένης παραγωγής. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 

ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

Αρµονικές Ih του ρεύµατος σε ποσοστό του IN (για αρµονικές περιττής τάξης) 

 h < 11 11 ≤ h < 17 17 ≤ h < 23 23 ≤ h < 35 35 ≤ h  

ISC / IN UN ≤ 69 kV TDD (%) 

< 20 4.0 2.0 1.5 0.6 0.3 5.0 

20-50 7.0 3.5 2.5 1.0 0.5 8.0 

50-100 10.0 4.5 4.0 1.5 0.7 12.0 

100-1000 12.0 5.5 5.0 2.0 1.0 15.0 

> 1000 15.0 7.0 6.0 2.5 1.4 20.0 

 69 kV < UN ≤ 161 kV  

< 20* 2.0 1.0 0.75 0.3 0.15 2.5 

20-50 3.5 1.75 1.25 0.5 0.25 4.0 

50-100 5.0 2.25 2.0 1.25 0.35 6.0 

100-1000 6.0 2.75 2.5 1.0 0.5 7.5 

> 1000 7.5 3.5 3.0 1.25 0.7 10.0 

 UN  > 161 kV  

< 50 2.0 1.0 0.75 0.3 0.15 2.5 

≥ 50 3.5 1.75 1.25 0.5 0.25 4.0 
* Τα όρια αυτά ισχύουν για εξοπλισµό που παράγει ενέργεια ανεξάρτητα από την πραγµατική 

τιµή του ISC / IN. 

Τα όρια για τις αρµονικές άρτιας τάξης µειώνονται στο 25% των τιµών που ισχύουν για τις 
αρµονικές περιττής τάξης. 

ISC = µέγιστη τιµή του ρεύµατος βραχυκύκλωσης στο κοινό σηµείο σύνδεσης 
IN = µέγιστη τιµή του ρεύµατος φορτίου (θεµελιώδης αρµονική) στο κοινό σηµείο σύνδεσης 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2 

ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 

Αρµονική παραµόρφωση της τάσης σε % της θεµελιώδους αρµονικής της ονοµαστικής τάσης στο 
κοινό σηµείο σύνδεσης 

Τάση ζυγού στο κοινό σηµείο 
σύνδεσης (UN ) 

UN ≤ 69 kV 69 kV < UN ≤ 161 kV UN  > 161 kV 

Παραµόρφωση της τάσης για 
µία αρµονική συνιστώσα 3.0 1.5 1.0 

Συνολική παραµόρφωση της 
τάσης THDV (%) 5.0 2.5 1.5 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΙΚΩΝ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 

Κάθε ανοικτός διακόπτης-κλάδος δέντρου µπορεί να αλλάξει ρόλο µε οποιονδήποτε 

από τους δεσµούς του διατµητικού συνόλου που ορίζεται από τον κλάδο αυτό, οι οποίοι 

είναι όλοι διακόπτες ( ), αρκεί αυτός ο διακόπτης-δεσµός να είναι κλειστός στη νέα 

διακοπτική κατάσταση. Εποµένως οι εναλλαγές µεταξύ δεσµών-κλάδων δέντρου περιορίζο-

νται στους διακόπτες, ενώ οι κλάδοι που δεν είναι διακόπτες διατηρούν το ρόλο τους σε όλα 

τα δυνατά δέντρα. Κάθε δεσµός που δεν είναι διακόπτης ορίζει και έναν βρόχο που περιέχει 

µόνο κλάδους δέντρου που δεν είναι διακόπτες, άρα αυτοί οι βρόχοι µένουν ίδιοι σε όλα τα 

δέντρα, ενώ οι βρόχοι που ορίζονται από διακόπτες αλλάζουν. 

0rs′ =B

Ας υποθέσουµε ότι η κατάσταση αγωγής µεταβάλλεται έτσι ώστε ένας διακόπτης-

κλάδος δέντρου που αντιστοιχεί στην m στήλη της B να ανοίξει. Τότε αυτός ο κλάδος 

δέντρου µπορεί να εναλλάξει το ρόλο του µε έναν κλειστό διακόπτη-δεσµό που αντιστοιχεί 

στην k γραµµή της B. Αυτή η εναλλαγή είναι δυνατή µόνο αν ο k δεσµός ανήκει στο 

διατµητικό σύνολο που ορίζεται από τον m κλάδο δέντρου, δηλαδή . Περιγρά-

φεται µέσω ενός τετραγωνικού τανυστή µετασχηµατισµού C της µορφής 

( , ) 0k m ≠B

 s⎡ ⎤
= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

C 0
C

0 I
 (Β.1) 

όπου 
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είναι το τµήµα που αντιστοιχεί σε διακόπτες. Η µήτρα θεµελιωδών βρόχων για το νέο 

δέντρο είναι 

  ˆ =B CB

Οι εξισώσεις που σχετίζονται µε το δέντρο αυτό βρίσκονται ως εξής: Τα ρεύµατα των 

δεσµών που σχετίζονται µε το αρχικό και το νέο δέντρο είναι  

 s
l

r

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

i
i

i
, 

ˆˆ s
l

r

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

ii
i

 

αντίστοιχα. Για αυτά ισχύει 

 
ˆTs s s

r r

⎡ ⎤⎡ ⎤⎡ ⎤
⎢ ⎥⎢ ⎥⎢ ⎥
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i C 0 i=
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Αντικαθιστώντας στις εξ.(2.20) και προπολλαπλασιάζοντας την εξ.(2.20α) µε C προκύπτει 

ότι 

 ( ) ( ) ( ) ( )T Tl l e Cp + + +CLC i CRC i CB e CB u 0C =

l

 (Β.3α) 

 T T
b C Cp =C u B C i  (Β.3β) 

Οι εξισώσεις του πλήρους κυκλώµατος (2.20) µετατρέπονται τότε στις 

 ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆl l e C Cp + =L i + Ri + B e B u 0  (Β.4α) 

  (Β.4β) ˆˆ T
b C Cp =C u B il
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και 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Οι τιµές των παραµέτρων των συστηµάτων που χρησιµοποιούνται στο Κεφάλαιο 2 

είναι οι εξής: 

1) ∆ίκτυο διανοµής 

 50 Hzf =  

 230 VSE  =  

 0.3269S tr lineR R R  = + = Ω  

 808.27 HS tr lineL L L µ= + =  

 0.0669trR  = Ω  

 348.27 HtrL µ=  

 0.26lineR  = Ω  

 0.46 mHlineL  =  

2) Μετασχηµατιστής αποµόνωσης 

 1 2 0.0944 R R= = Ω  

 1 2 240.94 HL L µ= =  

 1 2 565N N= =  

 212.566 cmcA =  

 0.83 mcl  =  

3) ΦΒ κύτταρο 

 0.001sR  = Ω  

 2.52 AphrI  =  

 619.9693 10  AorI −= ⋅  

 -120.05 VΛ =  
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ 
ΑΛΓΕΒΡΑΣ 

∆.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Από κάθε ορθοκανονική βάση { }, je 1,...,j n=  ενός n-διάστατου διανυσµατικού 

χώρου  µπορεί να δηµιουργηθεί ένα σύνολο στοιχείων βάσης που καθορίζουν έναν 

µεγαλύτερο χώρο, ο οποίος ονοµάζεται γεωµετρική άλγεβρα υποχώρων και συµβολίζεται 

µε . Μία βάση για τον γραµµικό υποχώρο των k-διανυσµάτων µπορεί να δηµιουργηθεί 

σχηµατίζοντας όλα τα δυνατά ανεξάρτητα γινόµενα k διανυσµάτων από το σύνολο { }. 

Για παράδειγµα, στον διανυσµατικό χώρο των τεσσάρων διαστάσεων  υπάρχουν τέσσερα 

ανεξάρτητα διανύσµατα βάσης . Η αντίστοιχη άλγεβρα είναι η , η οποία 

ορίζεται από τα { }, 

δηλαδή ένα βαθµωτό: 1, τέσσερα διανύσµατα: , έξι διδιανύσµατα:   

, τέσσερα τριδιανύσµατα: , και ένα 4-διάνυσµα . 

Αυτά τα στοιχεία ορίζουν ένα γραµµικό χώρο διαστάσεων 

nV

nG

je

4V

1 2 3 4, , , e e e e 4G

1 2 3 4 12 13 14 23 24 34 123 124 134 234 12341,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , ,  ,  ,  ,  e e e e e e e e e e e e e e e

1 2 3 4, , , e e e e 12 13,  ,e e

14 23 24 34,  ,  ,  e e e e 123 124 134 234,  ,  ,  e e e e 1234e

42 16= . 

Κάθε στοιχείο στην Γεωµετρική Άλγεβρα µπορεί να ονοµαστεί πολυδιάνυσµα. 

Γενικά, ένα πολυδιάνυσµα A µπορεί να αναλυθεί στα k-διανυσµατικά µέρη του ως εξής. 

 0 1
0

... ...
n

k k
k=

= = + + + + +∑A A A A A A n  (∆.1) 

όπου kA  είναι το k-διανυσµατικό µέρος του A. Ειδικότερα, τα 0A , 1A , 2A ,…, 

kA  παριστάνουν βαθµωτά (0-διανύσµατα), διανύσµατα (1-διανύσµατα), διδιανύσµατα 

(2-διανύσµατα) και k-διανύσµατα αντίστοιχα. 

 

∆.2 ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ 

Το γεωµετρικό γινόµενο δύο πολυδιανυσµάτων µπορεί να υπολογιστεί εύκολα αν το 

κάθε ένα από αυτά γραφεί ως γραµµικός συνδυασµός στοιχείων βάσης και πολλαπλασια-

στούν λαµβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πρακτικούς κανόνες. 
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1. Τα διδιανύσµατα βάσης δηµιουργούνται από το εξωτερικό γινόµενο κάθετων διανυ-

σµάτων βάσης. Αφού το εσωτερικό γινόµενο των διανυσµάτων αυτών είναι µηδέν, τα 

διδιανύσµατα βάσης µπορούν να εκφραστούν ως γεωµετρικό γινόµενο, δηλαδή 

  , i j i j i j i j ij⋅ ∧ ∧e e = e e + e e = e e = e i j≠  

2. ∆ύο ανόµοια διανύσµατα βάσης µπορούν να αντιµετατεθούν µε αλλαγή όµως του 

προσήµου, δηλαδή 

  , ij i j i j j i j i ji= = ∧ = − ∧ = − = −e e e e e e e e e e i j≠  

3. Ένα διάνυσµα βάσης υψωµένο στο τετράγωνο δίνει αποτέλεσµα 1+ , δηλαδή 

  1 0 1i i i i i i⋅ + ∧ = + =e e = e e e e , i∀  

4. Ένα διδιάνυσµα βάσης υψωµένο στο τετράγωνο δίνει 1− , δηλαδή 

  , i j1ij ij i j i j j i i j j j= = − = − =e e e e e e e e e e e e − .≠  

5. Το γεωµετρικό γινόµενο δύο διδιανυσµάτων βάσης µε διαφορετική διεύθυνση δεν 

είναι βαθµωτό, π.χ.  

  12 13 1 2 1 3 2 1 1 3 2 3 23= = − = − = −e e e e e e e e e e e e e

 12 34 1 2 3 4 1234= =e e e e e e e  

 

∆.3 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

Η άλγεβρα  είναι αλγεβρικά κλειστή, δηλαδή το άθροισµα ή το γινόµενο δύο 

οποιονδήποτε πολυδιανυσµάτων είναι µοναδικό πολυδιάνυσµα. Για οποιαδήποτε δύο 

πολυδιανύσµατα A, B στην  ορίζονται τα παρακάτω.  

nG

nG

Το ανάστροφο (reverse) πολυδιάνυσµα του A συµβολίζεται µε  και µπορεί να 

υπολογιστεί κάνοντας χρήση της έκφρασης 

†A

 † ( 1) / 2( 1)k k
kk

−= −A A  (∆.2) 

Αξίζει να γραφούν οι ανάστροφοι στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 †
00

=A A  (∆.3) 

 †
11

=A A  (∆.4) 

 †
22

= −A A  (∆.5) 

 †
44

=A A  (∆.6) 

Ισχύουν επίσης οι παρακάτω ιδιότητες: 

  (∆.7) ( )† † †=AB B A
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 ( )† † †+ = +A B A B  (∆.8) 

Αν και γενικά ισχύει ότι ≠AB BA , µπορεί να αποδειχθεί ότι  

 0 =AB BA 0  (∆.9) 

 † †
0 0k k

k
= = †

0∑AB A B BA  (∆.10) 

Το µέτρο ή η νόρµα του πολυδιανύσµατος A είναι ένα µοναδικό βαθµωτό µέγεθος A  που 

υπολογίζεται από την 

 2 †
0 0k k

k
= =∑A AA A A†  (∆.11) 

Έχει την Ευκλείδεια ιδιότητα 2 0≥A , όπου 0=A  αν και µόνο αν . =A 0

Γενικά, για κάθε r-διάνυσµα rA  και s-διάνυσµα sB  ( ) ορίζονται το 

εσωτερικό και εξωτερικό γινόµενο ως εξής: 

, 0r s ≠

 r s r s r s−
⋅ =A B A B  (∆.12) 

 r s r s r s+
∧ =A B A B  (∆.13) 

 

∆.4 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ 

Ένα διάνυσµα a είναι δυνατό να περιστραφεί κατά µία γωνία ϕ  σε σχέση µε ένα 

επίπεδο A µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός νέου διανύσµατος , όπου †′ =a R aR

( ) (cos 2 sin 2ϕ ϕ=R + A )  είναι ο ρότορας που εκτελεί την περιστροφή. Ισχύει ότι 

. Ο κανόνας µπορεί να εφαρµοστεί για τυχαίες περιστροφές χωρίς περιορι-

σµό ως προς την θέση του a σε σχέση µε το επίπεδο A. ∆ύο διαδοχικές περιστροφές στο 

χώρο κατά τις γωνίες 

† † 1= =RR R R

1ϕ , 2ϕ  µε ξεχωριστούς ρότορες R1 και R2 ισοδυναµούν µε µία και 

µόνο νέα περιστροφή µε ρότορα 1 2=R R R . Πρέπει να σηµειωθεί ότι το µέτρο ενός 

στραµµένου διανύσµατος είναι το ίδιο µε το µέτρο του αρχικού. Με τον ίδιο τρόπο ένας 

ρότορας µπορεί να εφαρµοστεί σε οποιοδήποτε πολυδιάνυσµα. Επίσης, αν ένα διάνυσµα a 

περιστραφεί και γίνει  και ένα διάνυσµα b περιστραφεί και γίνει , τότε το 

γεωµετρικό τους γινόµενο ab περιστρέφεται και γίνεται 

†R aR †R bR
† † †=R aRR bR R abR  και το µέτρο 

του διατηρείται, παρά την περιστροφή. 

 

 

 183



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

∆.5 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 

Η προβολή ενός διανύσµατος a σε ένα διάνυσµα b είναι 

 ( ) ( ) 1P −= ⋅b a a b b  (∆.14) 

όπου το διάνυσµα 

 
†

1
2

− =
bb
b

 (∆.15) 

είναι το αντίστροφο (inverse) διάνυσµα του b. Αν το µέτρο του διανύσµατος b είναι µηδέν, 

τότε το διάνυσµα δεν έχει αντίστροφο, όµως κάτι τέτοιο δεν µπορεί να συµβεί σε 

Ευκλείδειους διανυσµατικούς χώρους. Η προβολή του διανύσµατος a στο b θα είναι 

στοιχείο ίδιας διάστασης ή µηδέν αν το a δεν έχει προβολή στο b. Επίσης .  ( )P =b b b

Ο ορισµός µπορεί να γενικευθεί στην περίπτωση τυχαίων n-διανυσµάτων ( ). 

Μπορούµε έτσι να ορίσουµε την προβολή ενός διδιανύσµατος 

0n ≠

2A  σε ένα διδιάνυσµα 

2B  ως εξής:  

 ( ) ( )
2

1
2 2 2P 2

−= ⋅B A A B B  (∆.16) 

όπου το διδιάνυσµα 

 
†

1 2
22

2

− =
B

B
B

 (∆.17) 

είναι το αντίστροφο του 2B . 
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ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 

Το πρώτο βήµα για την εφαρµογή των Γενετικών Αλγορίθµων είναι η επιλογή µιας 

κατάλληλης αναπαράστασης για την κωδικοποίηση των δυνατών λύσεων του προβλήµατος 

που εξετάζεται. Στην παραδοσιακή µορφή των ΓΑ κάθε µέλος του πληθυσµού κωδικοποιεί-

ται ως µια πεπερασµένη δυαδική αλυσίδα που ονοµάζεται χρωµόσωµα. Τα δυαδικά ψηφία 

κάθε χρωµοσώµατος ονοµάζονται γονίδια. ∆ιαφορετικοί συνδυασµοί γονιδίων σχηµατίζουν 

διαφορετικά χρωµοσώµατα. Η αναπαράσταση κάθε υποψήφιας λύσης µέσω µίας δυαδικής 

αλυσίδας είναι εύκολη στην περίπτωση ακέραιων παραµέτρων, όµως στην περίπτωση 

παραµέτρων που µεταβάλλονται µε συνεχή τρόπο, οι υποψήφιες λύσεις πρέπει να προσεγγι-

στούν (µε κατάλληλη προσαρµογή της κλίµακας) µε ισοδύναµες ακέραιες µεταβλητές. Τότε 

η ακρίβεια της βέλτιστης λύσης εξαρτάται από το µήκος των αλυσίδων, κάτι που οδηγεί σε 

συµβιβασµό µεταξύ ακρίβειας και χρόνου εκτέλεσης. 

Ο ΓΑ ξεκινά δηµιουργώντας τυχαία ένα σύνολο υποψηφίων λύσεων για τις µεταβλη-

τές σχεδιασµού, που ονοµάζεται αρχικός πληθυσµός, µέσα από ένα προκαθορισµένο εύρος 

τιµών. Το µέγεθος του πληθυσµού Ν καθορίζει τον αριθµό των χρωµοσωµάτων στον 

πληθυσµό και εξαρτάται από τη φύση και την πολυπλοκότητα του προβλήµατος.   

Χρησιµοποιώντας µια συνάρτηση προσαρµογής (fitness function) και τρεις γενετι-

κούς τελεστές τα χρωµοσώµατα εξελίσσονται προς βελτιωµένες λύσεις µέσα από διαδοχι-

κές επαναλήψεις που ονοµάζονται γενεές. Σε κάθε επανάληψη από τα χρωµοσώµατα-γονείς 

δηµιουργείται ένας νέος πληθυσµός (χρωµοσώµατα-τέκνα). Οι τελεστές που χρησιµοποιού-

νται είναι οι ακόλουθοι. 

 

Αναπαραγωγή  (reproduction) 

Κατά την αναπαραγωγή ένας αριθµός από ακριβή αντίγραφα των χρωµοσωµάτων-

γονέων µεταφέρονται στα χρωµοσώµατα-τέκνα. Έχει σκοπό τη διατήρηση των ευνοϊκών 

χαρακτηριστικών που διαθέτουν τα καλά άτοµα του πληθυσµού. Η αξία του κάθε χρωµο-

σώµατος εκτιµάται µε τη βοήθεια της συνάρτησης προσαρµογής, η οποία είναι ένας 

συνδυασµός της αντικειµενικής συνάρτησης (objective function) και των περιορισµών. Η 

συνάρτηση προσαρµογής καθορίζεται κάθε φορά από το πρόβληµα. 
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Οι περιορισµοί συνήθως αντιµετωπίζονται µε τη µέθοδο της θανατικής ποινής (death 

penalty). Πιο συγκεκριµένα, όταν µια συγκεκριµένη λύση παραβιάζει έναν περιορισµό (µη 

εφικτή λύση) απλώς απορρίπτεται, έτσι ώστε να είναι βέβαιο ότι τέτοιες λύσεις δεν θα 

επιλεγούν ως γονείς στη επόµενη γενιά. Η θανατική ποινή είναι η πιο εύκολη στην εφαρµο-

γή και η πιο αποτελεσµατική υπολογιστικά στρατηγική. 

Η τιµή της συνάρτησης προσαρµογής για ένα χρωµόσωµα δείχνει πόσο καλά το 

χρωµόσωµα αυτό έχει προσαρµοστεί στο περιβάλλον. ∆είχνει έτσι την ικανότητα του 

χρωµοσώµατος να επιβιώσει και να αναπαραχθεί στην επόµενη γενιά.  

Η επιλογή των χρωµοσωµάτων-γονέων για το νέο πληθυσµό βασίζεται σε έναν 

µηχανισµό ρουλέτας. Τα χρωµοσώµατα που πρόκειται να αντιγραφούν επιλέγονται µε 

πιθανότητα επιλογής ανάλογη µιας κανονικοποιηµένης τιµής της συνάρτησης προσαρµογής 

που αντιστοιχεί σε καθένα από αυτά. Ο τροχός της ρουλέτας έχει τέτοια µορφή, ώστε να 

αντανακλά τις πιθανότητες αυτές. Οι γονείς για το νέο πληθυσµό επιλέγονται τότε στρέφο-

ντας Ν φορές τον δίσκο αυτής της τροποποιηµένης ρουλέτας. ∆ηλαδή η επιλογή των 

γονέων βασίζεται στην αρχή της επιβίωσης του ισχυρότερου.  

Η παραπάνω διαδικασία είναι το βασικό στοιχείο που οδηγεί τον αλγόριθµο στη λύση 

προτιµώντας άτοµα µε υψηλή προσαρµογή από αυτά µε χαµηλή. 

 

∆ιασταύρωση  (crossover) 

Η διασταύρωση συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός ζεύγους χρωµοσωµάτων-γονέων 

για τη δηµιουργία δύο τέκνων. Έχει ως αποτέλεσµα µερικά γονίδια ενός τέκνου να προέρ-

χονται από τον ένα γονέα και µερικά από τον άλλο. Αρχικά τα επιλεγµένα χρωµοσώµατα 

συνδυάζονται κατά ζεύγη στην τύχη, ώστε να προκύψουν ζεύγη πιθανών γονέων. Στη 

συνέχεια ζεύγη επιλέγονται να διασταυρωθούν µε πιθανότητα διασταύρωσης pc. Αν η 

τυχαία αυτή διαδικασία οδηγήσει σε απόρριψη της διασταύρωσης για κάποιο ζεύγος, τότε 

και οι δύο λύσεις παραµένουν στον πληθυσµό χωρίς αλλαγή. Αν ωστόσο γίνει αποδεκτή, 

τότε δηµιουργούνται δύο νέες λύσεις.  

Στην πιο απλή περίπτωση η διασταύρωση υλοποιείται µε τοµή δύο αλυσίδων σε µια 

τυχαία θέση και στη συνέχεια εναλλαγή των τµηµάτων δεξιά του σηµείου τοµής µεταξύ 

των δύο χρωµοσωµάτων-γονέων, ώστε να δηµιουργηθούν τα τέκνα. Αν για παράδειγµα οι 

γονείς είναι: 

Γονέας #1

0110011| 001 
Γονέας #2

1011100 |100010  
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και το σηµείο τοµής επιλεγεί όπως δείχνει η κάθετη γραµµή, τότε λαµβάνονται τα ακόλου-

θα τέκνα: 

Τέκνο #1

0110011|100010  
Τέκνο #2

1011100 | 001 

Όσο πιο υψηλή είναι η πιθανότητα pc, τόσο πιο πολλά καινούργια άτοµα εισάγονται 

στο νέο πληθυσµό, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται το υπολογιστικό κόστος. Η τιµή pc είναι 

συνήθως µεταξύ 0.6 και 1.0. Η διασταύρωση είναι πολύ ισχυρό εργαλείο για την εισαγωγή 

νέου γενετικού υλικού, αφού εξασφαλίζεται η σηµαντική ιδιότητα ότι καλοί γονείς 

παράγουν το ίδιο καλά συµπεριφερόµενα τέκνα ή και ακόµη καλύτερα.  

 

Μετάλλαξη  (mutation) 

Μετάλλαξη συµβαίνει όταν ένα τυχαία επιλεγµένο γονίδιο ενός χρωµοσώµατος 

τροποποιείται µε βάση κάποια προκαθορισµένη πιθανότητα από «0» σε «1» ή αντίστροφα. 

Για παράδειγµα: 

Γονέας #1 Τέκνο #1

011001|1| 001 011001| 0 | 001→  

Η µετάλλαξη δίνει τη δυνατότητα της διατήρησης της ποικιλίας µέσα στον πληθυσµό. 

Για παράδειγµα, αν όλες οι λύσεις έχουν την τιµή 0 στη θέση κάποιου συγκεκριµένου 

ψηφίου, τότε δεν θα µπορέσει ποτέ να προκύψει λύση µε 1 στη θέση αυτή, όσες διασταυρώ-

σεις και αν γίνουν. Χάνεται έτσι η δυνατότητα έρευνας σε τµήµα του χώρου λύσεων. Μέσω 

της µετάλλαξης γίνεται δυνατή η αντικατάσταση τέτοιων γονιδίων που χάθηκαν ενδεχοµέ-

νως µέσω διαδοχικών διασταυρώσεων, ώστε αυτά να µπορέσουν να δοκιµαστούν µέσα σε 

νέα πλαίσια. Επίσης εισάγονται γονίδια που χάθηκαν από την αρχή λόγω της επιλογής του 

αρχικού πληθυσµού.  

Κάθε ψηφίο µπορεί να µεταλλαχθεί µε πιθανότητα pm. Η πιθανότητα αυτή δεν πρέπει 

να είναι πολύ υψηλή, γιατί τότε ο ΓΑ συµπεριφέρεται χαοτικά σαν τυχαία έρευνα. Συνήθως 

επιλέγεται κάτω από 0.1. 

Με τη χρήση των τριών τελεστών που περιγράφηκαν σε κάθε επανάληψη δηµιουργεί-

ται ένα νέο βελτιωµένο σύνολο χρωµοσωµάτων. Η έρευνα µπορεί να τερµατίζεται, όταν 

επιτευχθεί ένας µέγιστος αριθµός γενεών, ο οποίος εξαρτάται από το µέγεθος του προβλή-

µατος. Αλλιώς µπορεί να τερµατίζεται, όταν η διαδικασία παύει να εµφανίζει πρόοδο.  
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