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Πρόλογος 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής 
Μετατροπής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. 

 
Η διατριβή αυτή πραγματεύεται τη διερεύνηση της λειτουργικής συμπεριφοράς του 

αιολικού συστήματος με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας και ηλεκτρονικούς μετατροπείς 
ισχύος κατά τη διάρκεια ισχυρών δυναμικών καταστάσεων. προκειμένου να μελετηθούν και 
να αναδειχθούν οι συνέπειές τους τόσο στη λειτουργία του αιολικού συστήματος όσο και 
στο δίκτυο, στο οποίο είναι συνδεδεμένο αυτό το αιολικό σύστημα. Οι δυναμικές 
καταστάσεις που προσομοιώθηκαν ήταν οι ριπές ανέμου, τα σφάλματα στα ημιαγωγικά 
στοιχεία των δύο μετατροπέων, τα σφάλματα στους ακροδέκτες του δρομέα της μηχανής, 
σφάλματα δικτύου και τέλος σφάλματα στο ζυγό συνεχούς διασύνδεσης. Επίσης, 
διερευνήθηκε η επίδραση των παραμέτρων του συστήματος ελέγχου της γωνίας βήματος 
πτερυγίου και των παραμέτρων της μηχανής στην απόκριση του αιολικού συστήματος 
θεωρώντας ένα προφίλ ριπής ανέμου με μορφή ράμπας. Ακόμα, έγινε και μία σύγκριση της 
απόκρισης του συστήματος με έλεγχο ανοιχτού και κλειστού βρόχου. 

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά γίνεται μία γενική αναφορά στις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και στα θέματα που απασχολούν την ερευνητική κοινότητα σχετικά με 
το σύστημα που περιέχει γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας και παρουσιάζονται οι στόχοι της 
παρούσας διατριβής. 

Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά οι διάφοροι τύποι μοντέρνων αιολικών 
συστημάτων, αναφέροντας όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε τμήμα τους. 
Αναφέρονται οι διάφορες κατηγορίες των ανεμοκινητήρων-ανάλογα με τον προσανατολισμό 
τους σε σχέση με τον άνεμο (κατακόρυφου, οριζόντιου άξονα), αλλά και με τη λογική της 
λειτουργίας των (σταθερών, μεταβλητών στροφών). Στη συνέχεια δε, περιγράφονται οι 
διάφορες κατηγορίες μηχανικού ελέγχου των ανεμοκινητήρων (ενεργητικός, παθητικός 
έλεγχος) και τέλος παρουσιάζονται οι διάφορες τοπολογίες συστημάτων μετατροπής αιολικής 
ενέργειας σε ηλεκτρική. 

Επιπλέον, παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικές αρχές λειτουργίας του συστήματος 
μετατροπής αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική, το οποίο αποτελείται από την ασύγχρονη 
γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας και έναν μετατροπέα AC/DC/AC. Αρχικά, εξηγείται η 
βασική αρχή λειτουργίας του συγκεκριμένου συστήματος, βλέποντάς το κυρίως από τη 
σκοπιά της μετατροπής από μια μορφή ενέργειας στην άλλη, ξεκινώντας από την αιολική 
και καταλήγοντας στην ηλεκτρική. Ακόμα, γίνεται μία παρουσίαση των βασικών αρχών 
λειτουργίας (σε μόνιμη κατάσταση) για το κάθε τμήμα του συγκεκριμένου συστήματος 
(ανεμοκινητήρας, γεννήτρια,  ηλεκτρονικός μετατροπέας ισχύος) με σκοπό την πλήρη 
κατανόηση της λειτουργίας του συστήματος αυτού. Η κατανόηση της λειτουργίας σε 
μόνιμη κατάσταση, θα αποτελέσει τη βάση για περεταίρω διερεύνηση όσον αφορά τη 
συμπεριφορά του σε διάφορα δυναμικά φαινόμενα, τα οποία θα μελετηθούν με τη βοήθεια 
του λογισμικού πακέτου Matlab/ Simulink. Έτσι, στο επόμενο κεφάλαιο της διατριβής 
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αναλύονται τα δυναμικά μοντέλα κάθε τμήματος του συστήματός μετατροπής αιολικής 
ενέργειας σε ηλεκτρική με χρήση γεννήτριας διπλής τροφοδοσίας. Επίσης, περιγράφεται 
και ο τρόπος «κατασκευής» των μοντέλων αυτών στο πρόγραμμα προσομοίωσης που 
επιλέχθηκε (Matlab/Simulink). 

Έπειτα, διερευνάται η λειτουργική συμπεριφορά του αιολικού συστήματος στην 
υποσύγχρονη λειτουργία, δηλαδή για αριθμό στροφών κάτω από το σύγχρονο αριθμό 
στροφών με τη βοήθεια του λογισμικού πακέτου Matlab/Simulink, θεωρώντας την 
ταχύτητα του ανέμου σταθερή για κάθε προσομοίωση και σύστημα ελέγχου ανοιχτού 
βρόχου. Οι περιπτώσεις που προσομοιώθηκαν αφορούσαν τη φυσιολογική λειτουργία (υγιή 
κατάσταση), υπό σφάλμα (όπως ανοιχτοκύκλωμα) στα ημιαγωγικά στοιχεία του 
μετατροπέα «back-to-back» προτείνοντας και μία μέθοδο διάγνωσης), σφάλμα στον κλάδο 
της συνεχούς διασύνδεσης και σφάλματα στο δίκτυο, όπως μονοφασικό, διφασικό και 
τριφασικό βραχυκύκλωμα και πτώση της τάσης δικτύου, συμμετρική και ασύμμετρη. 
Επιπλέον, μελετήθηκε η διαδικασία διασύνδεσης του αιολικού συστήματος με το δίκτυο με 
χρήση της μεθόδου ανίχνευσης μηδενικού σημείου της  τάσης του δικτύου. 

Αφού σχεδιάστηκε το συνολικό μοντέλο του συστήματος στο Matlab/ Simulink 
(ανεμοκινητήρας, ασύγχρονη γεννήτρια, μετατροπείς, κλειστός βρόχος ελέγχου), διεξάγεται 
μία μελέτη της λειτουργικής συμπεριφοράς του συστήματος κατά τη διάρκεια ισχυρών 
δυναμικών φαινομένων. Αναλύονται ποσοτικά και ποιοτικά τα αποτελέσματα που 
προέκυψαν από τις εκάστοτε προσομοιώσεις, προκειμένου να βγουν συμπεράσματα και να 
αναδειχθούν οι συνέπειες των καταστάσεων αυτών στη λειτουργία του συνολικού 
συστήματος, κυρίως όσον αφορά την ποιότητα ισχύος και πιθανή καταστροφή κάποιου 
τμήματος-του μηχανικού ή του ηλεκτρικού. Τα δυναμικά φαινόμενα, που μελετήθηκαν, 
αφορούν απότομες μεταβολές της ταχύτητας του ανέμου (ριπές ανέμου), πολύ χαμηλές 
ταχύτητες ανέμου, σφάλματα στα ημιαγωγικά στοιχεία των μετατροπέων, συνδυασμός 
ριπής και σφάλματος στα ημιαγωγικά στοιχεία, σφάλματα στο ζυγό συνεχούς διασύνδεσης 
και στα τυλίγματα του δρομέα. Επίσης, θεωρώντας ένα συγκεκριμένο προφίλ ριπής ανέμου 
(το οποίο είναι πιθανό να εμφανιστεί), διεξάγεται μία διερεύνηση της ευαισθησίας του 
συστήματος ελέγχου της γωνίας του βήματος πτερυγίου που προσδιορίζεται από τις 

παραμέτρους του, δηλαδή από την γωνία β και από τον ρυθμό μεταβολής αυτής . 
Επιπρόσθετα, διερευνάται η επίδραση της επιλογής των παραμέτρων της μηχανής στην 
απόκριση του συστήματος κατά τη διάρκεια μίας ριπής με μορφή ράμπας. Η επίδραση των 
παραμέτρων της μηχανής κρίνεται, επιπλέον, προσομοιώνοντας ένα αιολικό σύστημα ίδιας 
τεχνολογίας μεγαλύτερης ισχύος, με διαφορετικά παραμετρικά στοιχεία προφανώς, σε 
παρόμοιες δυναμικές καταστάσεις. Ακόμα, εξετάζεται η επίδραση της προσθήκης 
συστήματος «anti-windup» στην απόκριση του αιολικού συστήματος κατά την εμφάνιση 
ριπής ανέμου (με βηματική μεταβολή και με μορφή ράμπας). 

Τέλος, γίνεται μία συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την 
προσομοίωση του συστήματος θεωρώντας την ταχύτητα του ανέμου σταθερή και ανοικτό τον 
βρόχο ελέγχου με αυτά της περίπτωσης με κλειστό βρόχο. Επιπλέον, διεξάγεται μία σύγκριση 
και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις προσομοιώσεις του μοντέλου 
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του συνολικού συστήματος κάτω από διάφορες ισχυρές διαταραχές, οι οποίες πράγματι 
μπορεί να συμβούν κατά τη λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος. Τα κριτήρια για την 
αξιολόγηση αυτή είναι η σοβαρότητα των συνεπειών των διαταραχών αυτών στη λειτουργία 
και στη διάρκεια ζωής του αιολικού συστήματος, όπως επίσης λαμβάνεται υπόψη και η 
επίδραση των διαταραχών αυτών στο δίκτυο και στους καταναλωτές. 

Στο σημείο αυτό οφείλω να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη  στο σεβαστό Ομότιμο 
Καθηγητή κ. Αθανάσιο Σαφάκα, Επιβλέποντα Καθηγητή και Πρόεδρο της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής. Τον ευχαριστώ διπλά, τόσο για την τιμή που μου έκανε να μου 
αναθέσει το θέμα της εργασίας αυτής, όσο και για τη δυνατότητα που μου προσέφερε να 
εκπονήσω τη διδακτορική μου διατριβή στο Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής 
Ενέργειας. Επίσης, θέλω να τον ευχαριστήσω για την επιστημονική καθοδήγηση του, την 
ενθάρρυνση και την συμπαράστασή του κατά τις δύσκολες στιγμές που παρουσιάστηκαν όλα 
αυτά τα χρόνια και γενικότερα για τη σημαντικότατη συμβολή του στην επιτυχή περάτωση 
αυτής της διατριβής. 

Ευχαριστώ, επίσης, και τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, τον 
Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Θωμά Ζαχαρία για τις χρήσιμες και στοχευμένες παρατηρήσεις 
του, καθώς και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Επαμεινώνδα Μητρονίκα για τις πολύτιμες 
συμβουλές του κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής αυτής. 

Ακόμη, θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στα άλλα τέσσερα μέλη της 
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών και 
Πρόεδρο του Τμήματος ΗΜΤΥ κ. Γαβριήλ Γιαννακόπουλο, τον Καθηγητή του 
Πανεπιστημίου Πατρών κ. Αντώνιο Αλεξανδρίδη, τον Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Κωνσταντίνο 
Βουρνά και τον Αναπληρωτή Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Σταύρο Παπαθανασίου για την 
εξαιρετική τιμή που μου έκαναν να δεχτούν να είναι μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής κατά την κρίση της διδακτορικής μου διατριβής. 

Επιπλέον, νιώθω τη βαθύτατη ανάγκη να ευχαριστήσω ολόθερμα την οικογένεια μου και 
κυρίως τους γονείς μου, Γιώργο και Στέλλα, για την στήριξη, οικονομική και κυρίως 
ψυχολογική, που μου παρείχαν καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών μου, παρά τις όποιες 
δυσκολίες που και οι ίδιοι αντιμετώπιζαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα.  

 
Τέλος, θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου, 

συμμετέχοντας στις αγωνίες μου, στις ευχάριστες και ειδικά στις δύσκολες στιγμές σε όλη τη 
διάρκεια αυτής της προσπάθειας. 

 
 
 
 
 
 
 

Πάτρα, Φεβρουάριος 2015 
Δημήτριος Γ. Γκιαουράκης 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Περιεχόμενα 

 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ……………….………..…………………………………………………........1 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ…..……………...……………………………………………….…..…5 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ……………………………………...………..13 

1.1 Εισαγωγή………………………………………………………………………………...13 
 

1.2 Στόχοι της παρούσας διατριβής…………………………………………………...……16 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ……….19 

2.1 Εισαγωγή……………………………………………………………………………...…19 

2.2 Είδη ανεμοκινητήρων………………………………………………………………..….19 

2.2.1 Διάκριση ανάλογα με τον προσανατολισμό σε σχέση με την κατεύθυνση του ανέμου 
(κατακόρυφου άξονα-οριζοντίου άξονα)……………………………………………19 

2.2.2 Διάκριση ανάλογα με το εύρος ταχυτήτων του ανέμου που εκμεταλλεύονται για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (σταθερών-μεταβλητών στροφών)……………….22 

2.2.3 Διάκριση ανάλογα με τον τύπο αεροδυναμικού ελέγχου που χρησιμοποιείται…..…22 

2.3 Τοπολογίες συστημάτων μετατροπής αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική…………….25 

2.3.1 Συστήματα σταθερών στροφών (fixed-speed wind energy conversion systems)…...25 

2.3.1.1 Ανεμογεννήτριες με μία ταχύτητα…………………………………………..26 

2.3.1.2 Ανεμογεννήτριες με δύο ταχύτητες…………………………………………27 

2.3.2 Συστήματα μεταβλητών στροφών (variable-speed wind energy conversion 
systems)……………………………………………………………………………...28 

2.3.2.1 Σύστημα περιορισμένου εύρους μεταβλητής ταχύτητας…………………..29 



12 
 

2.3.2.2 Συστήματα μεταβλητής ταχύτητας με ηλεκτρονικούς μετατροπείς 
ισχύος………………………………………………………………….....30 

2.3.2.2.1 Σύστημα μεταβλητής ταχύτητας με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας 
(Doubly-Fed Induction Generator-DFIG)……………………….30 

2.3.2.2.2 Σύστημα μεταβλητής ταχύτητας με μετατροπέα πλήρους 
ισχύος……………………………………………………………..31 

2.3.3 Σύγκριση συστημάτων σταθερών-μεταβλητών στροφών…………………………...33 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΔΙΠΛΗΣ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ……..……….35 

3.1 Εισαγωγή……………………………………………………………………………...…35 

3.2 Το σύστημα μετατροπής αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική αποτελούμενο από 
γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας και ηλεκτρονικούς μετατροπείς ισχύος…………….35 

3.2.1 Ανεμοκινητήρας…………………………………………………………………....35 

3.2.1.1 Δομή ανεμοκινητήρα…………………………………………...………….37 

3.2.1.2 Η αεροδυναμική των πτερυγίων της Α/Γ…………….……………………38 

3.2.1.3 Μετατροπή αιολικής ενέργειας σε μηχανική…………………………...…40 

3.2.1.3.1  Θεωρητική μέγιστη τιμή του συντελεστή ισχύος Cp………..…..42 

3.2.1.3.2  Πραγματική μέγιστη τιμή του συντελεστή ισχύος Cp…………..44 

3.2.1.4 Μέγιστη προσλαμβανόμενη ισχύς-Τεχνική εύρεσης του σημείου μέγιστης 
προσλαμβανόμενης ισχύος (Maximum Power Point Tracking-
MPPT)……………………………………………………………………...45 

3.2.1.5 Μηχανικός έλεγχος στον ανεμοκινητήρα……………………………….....48 

3.2.1.6   Σύστημα προσανατολισμού………………………………………………49 

3.2.2 Κιβώτιο ταχυτήτων………………………………………………………………50 

3.2.3    Μηχανικό φρένο δρομέα…………………………………………………………51 

3.2.4   Ασύγχρονη μηχανή δακτυλιοφόρου δρομέα……………………………………..52 



13 
 

3.2.4.1 Ισοδύναμο κύκλωμα της γεννήτριας διπλής τροφοδοσίας………………...54 

3.2.4.2 Ροή ισχύος της μηχανής διπλής τροφοδοσίας……………………………..56 

3.2.4.3 Μείωση των απωλειών μαγνήτισης της γεννήτριας διπλής τροφοδοσίας…58 

3.2.4.4 Καταστάσεις λειτουργίας και ροή ισχύος της γεννήτριας διπλής 
τροφοδοσίας……………………………………………………...………59 

3.2.5   Ηλεκτρονικός μετατροπέας ισχύος ΕΡ/ΣΡ/ΕΡ……………………………………61 

3.2.5.1 Μετατροπέας από την πλευρά του δικτύου………………………………..64 

3.2.5.2 Μετατροπέας από την πλευρά του δρομέα………………………………...68 

3.2.5.3 Διασύνδεση συνεχούς ρεύματος-ζυγός συνεχούς τάσης…………………..70 

3.2.5.4 Μέθοδοι παλμοδότησης αντιστροφέων τάσης…………………………….70 

3.2.5.4.1 Ημιτονοειδή Διαμόρφωση Εύρους παλμών (SPWM)…………...71 

3.2.5.4.2 PWM με έλεγχο του ρεύματος σε ζώνη υστέρησης……………..74 

3.2.5.4.3 Έλεγχος ρεύματος με την τεχνική σύγκρισης ράμπας…………...75 

3.2.5.4.4  Διαμόρφωση Διανύσματος Χώρου (SVM)…..…………………76 

3.2.5.4.5 Σύγκριση μεθόδων παλμοδότησης SPWM και SVM……………79 

3.2.6 Μετασχηματιστής…………………………………………………………………..80 

3.2.7 Συστήματα ελέγχου του συστήματος μετατροπής αιολικής ενέργειας σε 
ηλεκτρική………………………………………………………………………...82 

3.2.7.1 Διανυσματικός έλεγχος…………………………………………………….83 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΔΙΠΛΗΣ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣΜΕΣΩ ΤΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ MATLAB/ SIMULNIK…………………….……..………88 

4.1 Εισαγωγή………………………………………………………………………………..88 

4.2 Σύγχρονα λογισμικά προσομοίωσης…………………………………………………..88 



14 
 

4.3 Μοντελοποίηση του αιολικού συστήματος αποτελούμενο από ασύγχρονη γεννήτρια 
διπλής τροφοδοσίας και ηλεκτρονικούς μετατροπείς ισχύος και υλοποίηση αυτού 
μέσω του λογισμικού πακέτου Matlab/Simulink……………………...……………...91 

4.3.1 Μοντελοποίηση του ανεμοκινητήρα και υλοποίηση αυτού στο περιβάλλον 
Simulink (Wind Turbine Model)…………………...……………………………….92 

4.3.1.1 Αεροδυναμικό μοντέλο…………………………………………………...…92 

4.3.1.2 Μοντελοποίηση του συστήματος-στρατηγικής ελέγχου του ανεμοκινητήρα 
στο περιβάλλον Simulink……………………………………………………93 

4.3.1.2.1 Μοντελοποίηση συστήματος ελέγχου γωνίας βήματος πτερυγίου..94 

4.3.1.2.2 Μοντελοποίηση συστήματος εύρεσης σημείου μέγιστης 
προσλαμβανόμενης ισχύος……………………………………….95 

4.3.2 Μοντελοποίηση του μηχανικού συστήματος (άξονας-κιβώτιο ταχυτήτων)……….97 

4.3.3 Μοντελοποίηση της ασύγχρονης μηχανής στο περιβάλλον Simulink…………….98 

4.3.3.1 Παραδοχές…………………………………………………...…………….98 

4.3.3.2 Μοντελοποίηση της ασύγχρονης μηχανής στο φυσικό σύστημα a-b-c…...99 

4.3.3.3 Μοντελοποίηση της ασύγχρονης μηχανής στο σύστημα d-q-ο………….102 

4.3.3.3.1 Μετασχηματισμός των εξισώσεων του φυσικού συστήματος…102 

4.3.3.3.2 Δυναμικό μοντέλο σε στατό πλαίσιο αναφοράς (εξισώσεις 
Stanley)……………………………………………………..…106 

4.3.3.3.3 Δυναμικό μοντέλο σε σύγχρονα στρεφόμενο πλαίσιο αναφοράς 
(εξισώσεις Kron)………………………………………………107 

4.3.3.3.4 Πλεονεκτήματα της αναπαράστασης των ηλεκτρομαγνητικών  
μεγεθών με διανύσματα χώρου…………………………..……111 

4.3.4 Μοντελοποίηση του ηλεκτρονικού μετατροπέα ισχύος AC/DC/AC, της 
παλμοδότησης και του ελέγχου αυτού………………………………………113 

4.3.4.1 Μοντελοποίηση του μετατροπέα AC/DC/AC…………………....113 

4.3.4.2 Μοντελοποίηση της παλμοδότησης του μετατροπέα 
AC/DC/AC…………………………………………………….115 

4.3.4.3 Μοντελοποίηση του συστήματος ελέγχου του μετατροπέα από την 
πλευρά του δρομέα της γεννήτριας διπλής τροφοδοσίας……...115 



15 
 

4.3.4.4 Μοντελοποίηση του συστήματος ελέγχου του μετατροπέα από την 
πλευρά του δικτύου……………………………………………120 

4.3.5 Μοντελοποίηση των λοιπών τμημάτων του συστήματος μετατροπής αιολικής 
ενέργειας σε ηλεκτρική με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας…………………...123 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣΣΤΗΝ ΥΠΟΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΟ MATLAB/ SIMULNIK……………125 

5.1 Εισαγωγή……………………………………………………………………………….125 

5.2Λειτουργία αιολικού συστήματος με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας στην 
υποσύγχρονη κατάσταση…………………………………………………………...…126 

5.3 Λειτουργία αιολικού συστήματος με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας στην 
υποσύγχρονη κατάσταση παρουσία σφαλμάτων……………………………….……131 

5.3.1 Γενικά……………………………………………………………………..………131 

5.3.2 Μελέτη του αιολικού συστήματος με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας κάτω από 
συνθήκες σφάλματος στο δίκτυο……………………………………………..……133 

5.3.3 Μελέτη του αιολικού συστήματος με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας κάτω από 
συνθήκες σφάλματος στα ημιαγωγικά στοιχεία του μετατροπέα «back-to-back»...143 

5.4 Διερεύνηση της διαδικασίας σύνδεσης-συγχρονισμού με το δίκτυο του αιολικού 
συστήματος με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας…………………………………...…157 

5.4.1 Γενικά………………………………………………………………………..……157 

5.4.2 Διαδικασία συγχρονισμού τάσης στάτη με αυτή του δικτύου……………………159 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΡΩΝ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΟ MATLAB/ SIMULNIK………….165 

6.1 Εισαγωγή……………………………………………………………………………….165 



16 
 

6.2Διερεύνηση της λειτουργικής συμπεριφοράς του αιολικού συστήματος με γεννήτρια 
διπλής τροφοδοσίας θεωρώντας διάφορα προφίλ ριπών …………………………..166 

6.2.1 Προφίλ ριπής με βηματική μεταβολή της ταχύτητας του ανέμου………………..167 

6.2.2 Προφίλ ριπής με μεταβολή της ταχύτητας του ανέμου με μορφή ράμπας……….172 

6.2.3 Προφίλ ριπής με μεταβολή της ταχύτητας του ανέμου με μορφή ράμπας και 
ταλαντώσεις………………………………………………………………………..177 

6.3 Διερεύνηση της ευαισθησίας του συστήματος ελέγχου της γωνίας του βήματος 
πτερυγίου………………………………………………………………………………180 

6.4 Διερεύνηση της δυνατότητας του αιολικού συστήματος με γεννήτρια διπλής 
τροφοδοσίας για παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος σε χαμηλές ταχύτητες ανέμου…...189 

6.5 Διερεύνηση της λειτουργίας του αιολικού συστήματος με σφάλμα στα ημιαγωγικά 
στοιχεία των μετατροπέων……………………………………………………………196 

6.5.1 Ανοιχτοκύκλωμα σε ένα ημιαγωγικό στοιχείο του μετατροπέα που είναι 
συνδεδεμένος στο δρομέα………………………………………………………196 

6.5.2 Ανοιχτοκύκλωμα σε δύο ημιαγωγικά στοιχεία του μετατροπέα που είναι 
συνδεδεμένος στο δρομέα………………………………………………............199 

6.5.3 Ανοιχτοκύκλωμα σε ένα ημιαγωγικό στοιχείο του μετατροπέα που είναι 
συνδεδεμένος στο δίκτυο…………………………………………………….....199 

6.5.4 Βραχυκύκλωμα σε ένα ημιαγωγικό στοιχείο του μετατροπέα που είναι 
συνδεδεμένος στο δρομέα………………………………………………………201 

6.5.5 Βραχυκύκλωμα σε ένα ημιαγωγικό στοιχείο του μετατροπέα που είναι 
συνδεδεμένος στο δίκτυο……………………………………………………….206 

6.6 Διερεύνηση της απόκρισης του αιολικού συστήματος υπό συνθήκες σφάλματος στα 
ημιαγωγικά στοιχεία των μετατροπέων και ριπής ανέμου…………………...….…210 

6.6.1 Απόκριση αιολικού συστήματος με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας υπό την 
επίδραση ριπής ανέμου και σφάλματος σε ένα ημιαγωγικό στοιχείο του 
μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος στο δρομέα………………………………210 

6.6.2 Απόκριση αιολικού συστήματος με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας υπό την 
επίδραση ριπής ανέμου και σφάλματος σε δύο ημιαγωγικά στοιχεία του 
μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος στο δρομέα………………………………213 

6.7  Διερεύνηση της λειτουργικής συμπεριφοράς του αιολικού συστήματος υπό συνθήκες 
σφάλματος στα τυλίγματα του δρομέα…………………………………………….…215 



17 
 

6.7.1 Βραχυκύκλωμα σε δύο φάσεις του δρομέα………………………………………215 

6.7.2 Βραχυκύκλωμα στις τρεις φάσεις του δρομέα……………………………………218 

6.8 Διερεύνηση της απόκρισης του αιολικού συστήματος υπό συνθήκες σφάλματος στο 
ζυγό συνεχούς διασύνδεσης………………………………………………………...…219 

6.9 Διερεύνηση της απόκρισης του αιολικού συστήματος υπό την ύπαρξη ανώτερων 
αρμονικών στην τάση του δικτύου………………………………………………...…223 

6.10 Διερεύνηση της επίδρασης των παραμέτρων της ασύγχρονης μηχανής στην 
απόκριση του αιολικού συστήματος λόγω εμφάνισης ριπής ανέμου………………226 

6.10.1 Μεταβολή της ωμικής αντίστασης του στάτη………………………………..…226 

6.10.2 Μεταβολή της σκέδασης του στάτη…………………………………………..…231 

6.10.3 Μεταβολή της ωμικής αντίστασης του δρομέα…………………………………236 

6.10.4 Μεταβολή της σκέδασης του δρομέα………………………………………...…240 

6.10.5 Σύγκριση της επίδρασης της μεταβολής των διάφορων παραμέτρων της 
ασύγχρονης μηχανής στην απόκριση του αιολικού συστήματος υπό την εμφάνιση 
μίας ριπής ανέμου με μορφή ράμπας…………………………………………...243 

6.11Τροποποίηση PI ελεγκτών με προσθήκη στοιχείου «anti-windup» για βελτίωσητης 
απόκρισης του αιολικού συστήματος κατά την εμφάνιση ριπής 
ανέμου……..…………………………………………………………………………...244 

6.12 Διερεύνηση της απόκρισης ενός αιολικού συστήματος με γεννήτρια διπλής 
τροφοδοσίας μεγαλύτερης ισχύος λόγω εμφάνισης ριπής ανέμου………………..251 

6.12.1 Απόκριση του αιολικού συστήματος ισχύος 5 MW υπό την εμφάνιση μίας ριπής 
ανέμου με μορφή ράμπας……………………………………………………….251 

6.12.2 Απόκριση του αιολικού συστήματος ισχύος 5 MW υπό την εμφάνιση 
ανοιχτοκυκλώματος σε ένα ημιαγωγικό στοιχείο του μετατροπέα που είναι 
συνδεδεμένος στο δρομέα………………………………………………………254 

6.12.3 Απόκριση αιολικού συστήματος με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας υπό την 
επίδραση ριπής ανέμου και σφάλματος σε ένα ημιαγωγικό στοιχείο του 
μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος στο δρομέα……………………………....255 

 

 

 



18 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΔΙΑΤΑΡΧΩΝ..……………………………………………..259 

7.1 Εισαγωγή……………………………………………………………………………….259 

7.2Σύγκριση της απόκρισης του συστήματος με χρήση ανοιχτού και κλειστού βρόχου 
ελέγχου…………………………………………………………………………………259 

7.3  Αξιολόγηση της λειτουργικής συμπεριφοράς του συστήματος θεωρώντας διάφορες 
ισχυρές δυναμικές καταστάσεις………………………………………………………261 

7.3.1 Ριπή ανέμου – Χαμηλές ταχύτητες ανέμου………………………………………261 

7.3.2 Σφάλματα στα ημιαγωγικά στοιχεία των ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος και 
στους ακροδέκτες του δρομέα της μηχανής……………………………………….262 

7.3.3 Σφάλμα στον πυκνωτή του ζυγού συνεχούς διασύνδεσης – Διαταραχή στην τάση 
του δικτύου και στην ταχύτητα του ανέμου……………………………………….265 

7.3.4 Γενική αξιολόγηση των ισχυρών δυναμικών καταστάσεων που μελετήθηκαν στην 
παρούσα διατριβή………………………………………………………………….266 

7.3.5 Αξιολόγηση της επίδρασης των παραμέτρων της μηχανής στην απόκριση του 
συστήματος κατά τη διάρκεια ισχυρών δυναμικών καταστάσεων - Σύγκριση 
απόκρισης αιολικών συστημάτων ισχύος 2 MW και 5 MW…………………...267 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ..………………271 

8.1 Συμπεράσματα………………………………………………………………………….271 

8.2 Προοπτικές για μελλοντική έρευνα…………………………………………………...274 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ………………………………………………………………………………...277 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ .....................................................................................................................281 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ..................................................................................................................283 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ....................................................................................................313 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ .............................................................................................317 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ………………..……………………………………..319 
 



19 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕισαγωγήΣτόχοι της διατριβής 

1.1 Εισαγωγή 

Στις μέρες μας, η ανάγκη για κατανάλωση όλο και περισσότερης ενέργειας, καθώς και η 
ανάγκη χρήσης πηγών ενέργειας που να μην ρυπαίνουν το περιβάλλον, είναι γεγονός. Έτσι, 
λόγω της ισχυρής πίεσης από τις δυνάμεις που εκπροσωπούν την οικολογική αντίληψη, 
αλλά και της πίεσης για πιο «οικονομική» ενέργεια, οδηγηθήκαμε ήδη στη δημιουργία 
εγκαταστάσεων για χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, 
υδροηλεκτρική, βιομάζα, γεωθερμική). Πιο συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια υπάρχει 
έντονο ερευνητικό-αναπτυξιακό καθώς και εμπορικό ενδιαφέρον για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας (Α.Π.Ε.) και ειδικότερα για τη δημιουργία συστημάτων μέσω των οποίων 
μπορούν αυτές να αξιοποιηθούν κατά το βέλτιστο τρόπο. Ο όρος ανανεώσιμες  αποδίδεται, 
διότι οι πηγές αυτές έχουν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι ανανεώνονται διαρκώς λόγω της 
φύσης τους, συνεπώς είναι ανεξάντλητες και προσφέρονται δωρεάν στον άνθρωπο προς 
εκμετάλλευση. Σίγουρα, βέβαια, βρισκόμαστε ακόμα μακριά από τους στόχους που έχουν 
τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφορμή για αυτό το έντονο ενδιαφέρον αποτέλεσε η 
πετρελαϊκή κρίση του 1973, η οποία κατέστησε σαφές διεθνώς, ότι τα αποθέματα του 
πετρελαίου, στο οποίο βασίζεται ως επί το πλείστον η παραγωγή τεράστιας ποσότητας 
αξιοποιήσιμης ενέργειας, είναι «πεπερασμένα» και «περιορισμένα». Άλλος ένας λόγος που 
οδήγησε στο έντονο ενδιαφέρον για τις Α.Π.Ε. είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας και της 
βιομηχανίας. Η εξέλιξη αυτή και στους δύο κλάδους δημιούργησε νέα δεδομένα στην 
ανθρωπότητα και είχε ως αποτέλεσμα την ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για ενέργεια, 
αλλά και την αρνητική συνέπεια ότι η καύση των ορυκτών καυσίμων έχει ως αποτέλεσμα 
την εκπομπή μιας μεγάλης ποικιλίας ρύπων, όπως οξείδια του θείου (SOx) και του αζώτου 
(ΝΟχ), μονοξείδιο του άνθρακα (CO), άκαυστοι υδρογονάνθρακες (HC) αλλά και διοξείδιο 
του άνθρακα (CO2). Αξίζει να επισημανθεί ότι ένα ευπρόσδεκτο χαρακτηριστικό των 
Α.Π.Ε, είναι το γεγονός ότι οι τεχνολογίες εκμετάλλευσής τους βρίσκονται μέσα στις 
κατασκευαστικές δυνατότητες των τεχνολογικά αναπτυσσόμενων χωρών. Επομένως, εκτός 
από την προσφορά στο ενεργειακό ισοζύγιο μιας χώρας, συνεισφέρουν σημαντικά, εφόσον 
αναπτυχθούν κατάλληλα, και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και στη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. Ειδικά για την χώρα μας αποτελεί πρόκληση η δημιουργία μιας εθνικής 
βιομηχανίας για την εκμετάλλευση των Α.Π.Ε., αν και έχουν σημειωθεί αξιόλογες 
προσπάθειες τα τελευταία χρόνια προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Ο κλάδος των Α.Π.Ε. με την ολοένα και αυξανόμενη συμμετοχή στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι η αιολική ενέργεια. Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μία 
έκρηξη στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων, τόσο στην ανάπτυξη νέων, αλλά και στη 
βελτίωση των παλιών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σε αυτά. Τα πρώτα αιολικά 
πάρκα αποτελούνταν από Συστήματα Σταθερών Στροφών, δηλαδή παρήγαγαν ηλεκτρική 
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ενέργεια γύρω από μία συγκεκριμένη ταχύτητα ανέμου. Στην αντίθετη περίπτωση 
αποσυνδέονταν από το δίκτυο. Όμως, όπως είναι ευρέως γνωστό, ο άνεμος διακρίνεται από  
τυχαιότητα και την έντονη μεταβλητότητά του. Προκειμένου, λοιπόν, να υπάρχει 
εκμετάλλευση μεγαλύτερου εύρους ταχυτήτων ανέμου για την παραγωγή περισσότερης 
ενέργειας, αναπτύχθηκαν νέοι τύποι αιολικών συστημάτων, τα οποία προσφέρουν αυτήν τη 
δυνατότητα και ονομάστηκαν Συστήματα Μεταβλητών Στροφών. Τα σύγχρονα συστήματα 
αυτού του τύπου (στα παλιότερα η λειτουργία με μεταβλητές στροφές γινόταν εφικτή με 
χρήση αντίστασης στο δρομέα της μηχανής) εκτός από τον ανεμοκινητήρα και την 
εκάστοτε γεννήτρια αποτελούνται και από ηλεκτρονικούς μετατροπείς ισχύος, οι οποίοι 
αυξάνουν το κόστος, αλλά παρέχουν τη δυνατότητα εκμετάλλευσης μεγαλύτερου εύρους 
ταχυτήτων ανέμου και συνάμα μεγαλύτερης απομάστευσης ισχύος. Δύο τύποι Συστημάτων 
Μεταβλητών Στροφών έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Ο ένας έχει σχεδιαστεί να 
έχει τους μετατροπείς ισχύος συνδεδεμένους στο στάτη της μηχανής, ο άλλος είναι το 
σύστημα με ασύγχρονη γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας όπου οι μετατροπείς ισχύος είναι 
συνδεδεμένοι στο δρομέα της μηχανής. 

Το σύστημα αυτό αποτελείται από μια ασύγχρονη γεννήτρια δακτυλιοφόρου δρομέα με τα 
τυλίγματα του στάτη συνδεδεμένα με το τριφασικό δίκτυο συνήθως μέσω ενός 
μετασχηματιστή. Τα τυλίγματα του δρομέα συνδέονται με το δίκτυο μέσω δακτυλίων 
ολίσθησης και ψηκτρών με ένα μετατροπέα ισχύος ΕΡ/ΣΡ/ΕΡ (back-to-back converter), ο 
οποίος αποτελείται από δύο ανεξάρτητα ελεγχόμενους μετατροπείς τάσεως (ΜΠΤ), που 
συνδέονται σε ένα κοινό ζυγό συνεχούς ρεύματος. Ο πυκνωτής μεταξύ των δύο μετατροπέων 
χρησιμοποιείται για σταθεροποίηση της συνεχούς τάσης. Η συγκεκριμένη τοπολογία 
προσφέρει ένα μεγαλύτερο εύρος τιμών για την ταχύτητα του δρομέα σε σχέση με την 
τοπολογία με μεταβλητή αντίσταση στο δρομέα, το οποίο βέβαια εξαρτάται από το μέγεθος 
του ηλεκτρονικού μετατροπέα που χρησιμοποιείται. Το τυπικό εύρος ταχύτητας που 
επιτυγχάνεται συνήθως είναι από -30% έως +30% της σύγχρονης ταχύτητας. Επίσης, πρέπει 
να αναφερθεί ότι το κόστος του ηλεκτρονικού μετατροπέα ισχύος επιβαρύνει το συνολικό 
κόστος, αλλά λόγω του ότι μέσω αυτού διέρχεται ένα μέρος μόνο της ισχύος του συστήματος, 
έχοντας ως αποτέλεσμα τη χρήση μικρότερης κλίμακας μετατροπέων (μικρότερη 
διαστασιολόγηση), αλλά και λόγω της συνεχόμενης μείωσης του κόστους των διατάξεων 
αυτών, η τοπολογία αυτή έχει γίνει οικονομικά συμφέρουσα. Ένα άλλο πλεονέκτημα της 
διάταξης αυτής είναι η δυνατότητα εκμετάλλευσης αρκετά χαμηλών ταχυτήτων ανέμου (~4 
m/s), πράγμα το οποίο επιβεβαιώθηκε στην παρούσα διατριβή. 

Η εγκατεστημένη ισχύς των αιολικών πάρκων που είναι διασυνδεδεμένα με το ηλεκτρικό 
δίκτυο αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Επίσης, τα αιολικά συστήματα με γεννήτρια 
διπλής τροφοδοσίας έχουν φτάσει πλέον σε πολύ υψηλά επίπεδα ισχύος (της τάξης των MW 
η μία ανεμογεννήτρια). Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα γεγονότα και επιπλέον τους νέους 
διεθνείς κανονισμούς, που απαιτούν τα αιολικά συστήματα να μην αποσυνδέονται από το 
δίκτυο, αλλά να γίνεται προσπάθεια για συνέχιση της λειτουργίας τους στις περιπτώσεις 
δημιουργίας σφάλματος και επαναφορά τους σε σύντομο χρονικό διάστημα, γίνεται εύκολα 
αντιληπτή η επιτακτική ανάγκη που υπάρχει για σχεδιασμό και υλοποίηση συστημάτων 
προστασίας, αλλά κυρίως συστημάτων επίβλεψης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και βαρύνουσα 
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σημασία έχει η διερεύνηση της λειτουργικής συμπεριφοράς του αιολικού συστήματος με 
γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας σε έντονες δυναμικές καταστάσεις, ειδικά αν αυτές οδηγούν 
σε αποσύνδεση από το δίκτυο, αφού αυτό θα προκαλέσει μεγάλες διαταραχές στη μεταφορά 
και τη διανομή της ενέργειας. Γενικά, η γνώση της συμπεριφοράς του συστήματος κάτω από 
πιθανές διαταραχές, οι οποίες είναι αρκετά επικίνδυνες, είναι πολύ σημαντική και χρήσιμη 
τόσο για την ανάπτυξη κάποιων συστημάτων προστασίας όσο και για να γίνει μία εκτίμηση 
κινδύνου σε σχέση με την αντοχή του συστήματος, τα έξοδα συντήρησης και αποκατάστασης 
και την εκτίμηση του οικονομικού ποσού που θα απολεσθεί λόγω αποσύνδεσης από το 
δίκτυο. Η γνώση αυτή είναι σημαντική για τον ιδιοκτήτη ενός αιολικού πάρκου (πόσο μάλλον 
που η επισκευή τέτοιων συστημάτων είναι πολύ δαπανηρή), καθώς και για τον διαχειριστή 
του δικτύου. Θέματα που αφορούν την αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα ισχύος 
των συστημάτων αυτών γίνονται ολοένα και πιο επίκαιρα. 

Οι πιο πιθανές δυναμικές καταστάσεις που είναι ικανά να προκαλέσουν σημαντικές 
διαταραχές στη λειτουργία ενός αιολικού συστήματος είναι τα σφάλματα που μπορούν να 
συμβούν στα διάφορα μέρη του. Σύμφωνα με τις βιβλιογραφικές πηγές [122]-[127] τα 
σφάλματα αυτά μπορεί να αφορούν κάθε τμήμα του αιολικού συστήματος (ηλεκτρικό και 
μηχανικό). Επίσης, η πιθανότητα να συμβεί κάποιο σφάλμα είναι πολύ μεγάλη σε συστήματα 
αυτής της τάξης ισχύος. Σφάλμα μπορεί να συμβεί στο δίκτυο (π.χ. κάποιο βραχυκύκλωμα, 
κάποια πτώση τάσης). Τα σφάλματα δικτύου, τα οποία διακρίνονται σε συμμετρικά και 
ασύμμετρα, είναι τα πιο σημαντικά για τα αιολικά συστήματα με γεννήτρια διπλής 
τροφοδοσίας, καθώς επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία τους. Άλλος τύπος 
σφαλμάτων είναι τα κατασκευαστικά σφάλματα, τα οποία προκύπτουν από τυχόν κακό 
σχεδιασμό της μηχανής ή κατά τη λειτουργία του συστήματος (π.χ. σπάσιμο μπαρών). 
Σφάλματα μπορεί να συμβούν στο μηχανικό τμήμα του αιολικού συστήματος (π.χ. στο 
κιβώτιο ταχυτήτων) ή στα ημιαγωγικά στοιχεία των δύο μετατροπέων. Τα σφάλματα αυτής 
της κατηγορίας διακρίνονται σε: i) βραχυκυκλώματα, τα οποία συνήθως οφείλονται σε 
απότομη αύξηση της τάσης (du/dt)ή σε αστοχία του ίδιου του στοιχείου λόγω απότομης 
αύξησης της θερμοκρασίας ή υπέρτασης. Τα βραχυκυκλώματα είναι πιο σπάνιο να συμβούν, 
αλλά και αν συμβούν το σύστημα προστασίας που υπάρχει προλαβαίνει και τα αντιμετωπίζει, 
συνήθως διακόπτοντας τη λειτουργία του συστήματος (π.χ. υπάρχουν ασφάλειες που θα 
ανοίξουν). Οπότε και για αυτό το λόγο ένα βραχυκύκλωμα μπορεί να θεωρηθεί και ως 
ανοιχτοκύκλωμα, ii) ανοιχτοκυκλώματα, τα οποία οφείλονται είτε σε διακοπή της 
παλμοδότησης του διακοπτικού στοιχείου κυρίως. Ενώ τα βραχυκυκλώματα ανιχνεύονται και 
αντιμετωπίζονται άμεσα από τα συστήματα προστασίας, υπάρχει πιθανότητα ένα 
ανοιχτοκύκλωμα να μην ανιχνευθεί για κάποιο χρονικό διάστημα και να προκληθούν 
σημαντικές ζημιές στο σύστημα όπως φθορές στο μηχανικό τμήμα ή και καταστροφή αυτού 
λόγω ταλαντώσεων, καθώς και καταστροφή των ημιαγωγικών στοιχείων ή προβλήματα 
λειτουργίας στο σύστημα ελέγχου. Με λίγα λόγια, οι συνέπειες ενός τέτοιου σφάλματος 
επηρεάζουν όλο το σύστημα και μπορεί να είναι και καταστροφικές. Σίγουρα το κόστος 
επισκευής θα είναι πολύ μεγάλο. Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι σε 
περίπτωση τέτοιου σφάλματος θα γίνει διακοπή της λειτουργίας του συστήματος και 
αποσύνδεσής του από το δίκτυο, προκαλώντας προβλήματα όπως αναφέρθηκαν 
προηγουμένως.  
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Μία άλλη δυναμική κατάσταση, η οποία έχει έντονη επίδραση στη λειτουργία ενός 
αιολικού συστήματος είναι η μεγάλη αύξηση της τιμής της ταχύτητας ανέμου, γνωστή ως 
ριπή. Οι ριπές ανέμου διακρίνονται ανάλογα με το προφίλ τους, το οποίο διαμορφώνεται από 
τη μέγιστη τιμή της ταχύτητας του ανέμου (ή αλλιώς το πλάτος της ριπής), από το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για να φτάσει ο άνεμος αυτήν την τιμή και το χρονικό διάστημα που 
διαρκεί η ριπή αυτή. Η πιο συνηθισμένη μορφή ριπής ανέμου είναι αυτή με μορφή ράμπας. 
Μία ακραία μορφή είναι αυτή με βηματική μεταβολή. Μία ριπή ανέμου είναι πολύ 
επικίνδυνη για ένα αιολικό σύστημα, καθώς μπορεί να προκαλέσει από δυσλειτουργία (ή 
δευτερεύοντα προβλήματα, π.χ. σφάλμα στα στοιχεία των μετατροπέων) έως και καταστροφή 
αυτού, άρα έχει άμεσες συνέπειες και στο δίκτυο που είναι συνδεδεμένο το αιολικό σύστημα. 
Όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω μπορεί να οδηγήσουν στην αποσύνδεση του αιολικού 
συστήματος από το δίκτυο. Η αποσύνδεση και η σύνδεση ενός αιολικού συστήματος είναι 
άλλη μία σημαντική δυναμική κατάσταση, ειδικά αν όλη αυτή η διαδικασία γίνεται συχνά, 
αλλά και εξαιτίας του ότι οι νέοι διεθνείς κανονισμοί επιβάλλουν να γίνεται με χαμηλά 
ρεύματα εκκίνησης και να μη συμβαίνει συχνά (απαιτούν δηλαδή να μην αποσυνδέονται 
αμέσως τα συστήματα). 

1.2 Στόχοι της παρούσας διατριβής 

Από όλα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η λειτουργία ενός 
αιολικού συστήματος μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί 
μπορεί να προκαλέσουν πολύ ισχυρές διαταραχές τόσο στη λειτουργία του συστήματος αυτού 
κάθ’ αυτού όσο και στη λειτουργία του δικτύου. Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η 
διερεύνηση της δυνατότητας όσο το δυνατόν καλύτερης πρόβλεψης της συμπεριφοράς ενός 
αιολικού συστήματος με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια ισχυρών 
διαταραχών. Η γνώση της συμπεριφοράς του συστήματος κάτω από πιθανές διαταραχές, οι 
οποίες είναι αρκετά επικίνδυνες, είναι πολύ σημαντική και χρήσιμη, προκειμένου να 
αναπτυχθούν τα κατάλληλα συστήματα προστασίας. Επιπλέον, η γνώση αυτή απαιτείται για 
να γίνει και μία εκτίμηση κινδύνου σε σχέση με την αντοχή του συστήματος. Επιπρόσθετα, η 
πρόβλεψη και η γνώση της συμπεριφοράς του συστήματος κάτω από τέτοιες δύσκολες 
συνθήκες μπορεί να οδηγήσει στον καλύτερο σχεδιασμό του συστήματος, όπως επίσης και 
στον καλύτερο προγραμματισμό για θέματα συντήρησης, καθώς τα έξοδα συντήρησης και 
αποκατάστασης πιθανών ζημιών σε αυτά τα συστήματα είναι μεγάλα. Άρα, διαπιστώνει 
κανείς πόσο σημαντική είναι η διερεύνηση της λειτουργίας του συστήματος υπό αυτές τις 
συνθήκες, τόσο για την πλευρά του ιδιοκτήτη ενός αιολικού πάρκου (πόσο μάλλον που η 
αποσύνδεση από το δίκτυο συνεπάγεται και απώλεια εσόδων λόγω μη προσφοράς ενέργειας 
στο δίκτυο) όσο και για την πλευρά του διαχειριστή του δικτύου.  

Στόχος, λοιπόν, είναι η διερεύνηση της λειτουργικής συμπεριφοράς ολόκληρου του 
αιολικού συστήματος με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια έντονων 
διαταραχών, προκειμένου να αναδειχθούν οι συνέπειες αυτών τόσο για το ίδιο το σύστημα 
(ηλεκτρικό και μηχανικό τμήμα) όσο και για το δίκτυο, εξετάζοντας μέσω της προσομοίωσης 
του συνολικού μοντέλου του συστήματος στο λογισμικό πακέτο Matlab/ Simulink τα βασικά 
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ηλεκτρομηχανικά μεγέθη (ρεύματα δρομέα και στάτη, ηλεκτρομαγνητική ροπή, ταχύτητα 
δρομέα και η ισχύς). Οι διαταραχές που εξετάσθηκαν είναι αυτές που παρουσιάστηκαν 
παραπάνω. Ακόμα, διεξάγεται μία μελέτη σχετικά με την ευαισθησία του συστήματος 
ελέγχου του βήματος γωνίας του πτερυγίου θεωρώντας μία ριπή ανέμου με μορφή ράμπας. 
Έτσι μελετάται και η επίδραση των παραμέτρων αυτού του συστήματος ελέγχου στην 
απόκριση του αιολικού συστήματος κατά τη διάρκεια μίας ριπής. Υπό το προφίλ της ίδιας 
ριπής αναδείχθηκε και η επίδραση των παραμέτρων της μηχανής στη λειτουργία του 
συνολικού συστήματος. Επιπρόσθετα, γίνεται μία αξιολόγηση-κατάταξη των δυναμικών 
καταστάσεων ανάλογα με τη σοβαρότητα των συνεπειών τους.  

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. 
Η ανάγκη για όλο και μεγαλύτερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μη ρυπογόνες πηγές 
γίνεται όλο και πιο επιτακτική τόσο για λόγους περιβαλλοντικούς όσο και για λόγους 
οικονομικούς και ανάπτυξης. Ιδιαίτερα η αιολική ενέργεια παρουσιάζει ολοένα και 
μεγαλύτερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ανανεώσιμες πηγές. Συνεχώς γίνονται 
βελτιώσεις στο σχεδιασμό και στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται στα διάφορα αιολικά 
συστήματα. Σημαντικό θέμα όμως είναι και η διασύνδεση των συστημάτων αυτών, καθώς και 
οι επιδράσεις διάφορων δυναμικών καταστάσεων στη λειτουργία των ίδιων των συστημάτων 
καθώς και του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα αυτά αποτέλεσαν 
ένα σημαντικό κίνητρο για την εκπόνηση της παρούσας διατριβής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Συστήματα μετατροπής αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική 

2.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μία αναλυτική περιγραφή των διαφόρων τεχνολογιών που 
χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα συστήματα μετατροπής αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική, 
όσον αφορά και το ηλεκτρικό αλλά και το μηχανικό τμήμα των συστημάτων αυτών. Αρχικά, 
παρουσιάζονται οι διάφορες κατηγορίες των ανεμοκινητήρων-ανάλογα με τον 
προσανατολισμό τους σε σχέση με τον άνεμο (κατακόρυφου, οριζόντιου άξονα), αλλά και με 
τη λογική λειτουργίας τους (σταθερών, μεταβλητών στροφών). Στη συνέχεια, περιγράφονται 
οι διάφορες κατηγορίες μηχανικού ελέγχου των ανεμοκινητήρων (ενεργητικός, παθητικός 
έλεγχος) και τέλος παρουσιάζονται οι διάφορες τοπολογίες συστημάτων μετατροπής αιολικής 
ενέργειας σε ηλεκτρική. 

2.2 Είδη ανεμοκινητήρων [1-7] 

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι ανεμοκινητήρες (Α/Κ) 
κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον προσανατολισμό τους σε σχέση με τον άνεμο, ανάλογα 
με το εύρος των ταχυτήτων ανέμου που μπορούν να εκμεταλλευτούν για να παράγουν 
ηλεκτρική ενέργεια και τέλος με τον τύπο αεροδυναμικού ελέγχου που χρησιμοποιούν. Όσον 
αφορά την πρώτη περίπτωση, υπάρχουν δύο κατηγορίες, οι κατακόρυφου άξονα και οι 
οριζοντίου άξονα, ενώ στη δεύτερη διακρίνονται ανεμοκινητήρες σταθερών και μεταβλητών 
στροφών και στην τελευταία περίπτωση υπάρχουν δύο τύποι, ενεργητικός και παθητικός 
έλεγχος. 

2.2.1Διάκριση ανάλογα με τον προσανατολισμό σε σχέση με την κατεύθυνση του ανέμου 
(κατακόρυφου άξονα-οριζοντίου άξονα) [1, 2] 

Στους ανεμοκινητήρες κατακόρυφου άξονα (Vertical-Axis Wind Turbines-VAWT), ο 
άξονας περιστροφής τους είναι κάθετος στην επιφάνεια της γης και κάθετος στη ροή του 
ανέμου (σχήμα 2.1). Η γεννήτρια και το κιβώτιο ταχυτήτων τοποθετούνται στη βάση της 
κατασκευής, κοντά στο έδαφος, έτσι είναι εύκολα προσβάσιμα και δεν χρειάζεται πυλώνας 
στήριξης. Τα πλεονεκτήματα αυτής της διάταξης είναι, ότι η μηχανή δεν χρειάζεται να 
προσανατολίζεται προς τον άνεμο για να είναι αποτελεσματική. Αυτό ισχύει ιδίως για 
τοποθεσίες όπου η κατεύθυνση του ανέμου έχει υψηλή μεταβλητότητα. Επίσης, το κόστος 
εγκατάστασης είναι χαμηλό και η συντήρησή τους αρκετά εύκολη, αφού το κιβώτιο 
ταχυτήτων και η γεννήτρια βρίσκονται κοντά στο έδαφος [1]. Υπάρχουν, όμως, και σοβαρά 
μειονεκτήματα όπως ότι η ταχύτητα του ανέμου στο επίπεδο του εδάφους είναι χαμηλή και 
ως εκ τούτου δεν μπορούν να έχουν υψηλή απόδοση. Επιπλέον, η ροπή εκκίνησής τους είναι 
χαμηλή και δεν εκκινούν μόνες τους (χρειάζεται να λειτουργήσουν σαν κινητήρες στην αρχή 
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παίρνοντας ρεύμα από το δίκτυο) και παρουσιάζουν έντονες ταλαντώσεις στη ροπή έχοντας 
ως αποτέλεσμα κραδασμούς στο μηχανικό τμήμα τους. 

 

Σχήμα 2.1 Ανεμογεννήτρια κατακόρυφου άξονα τύπου Darrieus [8]. 

Οι ανεμοκινητήρες οριζοντίου άξονα(Horizontal-Axis Wind Turbines-HAWT)[1] έχουν 
τον άξονα περιστροφής οριζόντια και σχεδόν παράλληλα με την κατεύθυνση της ροής του 
ανέμου (σχήμα 2.2). Η άτρακτος τοποθετείται αρκετά ψηλά σε σχέση με το έδαφος, 
προκειμένου να υπάρχει αρκετός χώρος για να περιστραφούν τα πτερύγια (μπορεί να έχουν 
μήκος 25-35m). Στην άτρακτο είναι ενσωματωμένα τα πτερύγια, το κιβώτιο ταχυτήτων, η 
γεννήτρια και σε ορισμένους τύπους και οι ηλεκτρονικοί μετατροπείς ισχύος [1].Αυτού του 
τύπου Α/Κ διακρίνονται, επίσης, με βάση τον αριθμό των πτερυγίων τους. Έτσι, είναι 
διαθέσιμοι μονόπτεροι, δίπτεροι, τρίπτεροι και πολύπτεροι Α/Κ. Οι μονόπτεροι είναι, 
προφανώς, φθηνότεροι εξαιτίας των λιγότερων πτερυγίων, αλλά απαιτείται αντίβαρο στην 
πλήμνη για εξισορρόπηση της ασυμμετρίας. Η πλειονότητα των ανεμοκινητήρων που 
χρησιμοποιούνται στην ηλεκτροπαραγωγή έχουν τρία πτερύγια και είναι πιο σταθεροί, καθώς 
το αεροδυναμικό φορτίο έχει κατανεμηθεί σχετικά ομοιόμορφα. Επίσης, κατασκευάζονται 
Α/Κ με μεγαλύτερο αριθμό πτερυγίων (6, 8, 12 ή και περισσότερα). Γενικά, Α/Κ με μεγάλο 
αριθμό πτερυγίων θεωρούνται αρκετά στιβαροί (στιβαρότητα είναι ο λόγος της πραγματικής 
επιφάνειας των πτερυγίων προς την επιφάνεια σάρωσης του δρομέα του Α/Κ) και εκκινούν 
εύκολα (μεγαλύτερη επιφάνεια αλληλεπιδρά με τον άνεμο), όμως έχει αποδειχθεί ότι οι 
τρίπτεροι δρομείς έχουν μεγαλύτερο αεροδυναμικό συντελεστή ισχύος από τους 
πολύπτερους, για αυτό και χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές, όπου η απαιτούμενη ροπή 
εκκίνησης είναι μεγάλη, όπως η άντληση υδάτων. 

Τα πλεονεκτήματα των Α/Κ οριζοντίου άξονα είναι η υψηλή απόδοση κι η εκμετάλλευση 
δυνατότερων ανέμων λόγω μεγάλου ύψους του πύργου. Υπάρχουν και μειονεκτήματα για 
τους συγκεκριμένους Α/Κ, τα οποία είναι το αυξημένο κόστος εγκατάστασης καθώς ο πύργος 
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πρέπει να είναι αρκετά στιβαρός προκειμένου να αντέξει το βάρος της ατράκτου και η 
ανάγκη ύπαρξης ουραίου πτερυγίου ή σερβομηχανισμού για τον προσανατολισμό του δρομέα 
τους προς τον άνεμο (έλεγχος προσανατολισμού-yaw control) [1]. 

 

Σχήμα 2.2 Ανεμογεννήτρια οριζόντιου άξονα με τρία πτερύγια [8]. 

Όσον αφορά την κατεύθυνση του προσπίπτοντος ανέμου, οι Α/κ οριζόντιου άξονα 
ταξινομούνται σε ανάντι και κατάντι (σχ. 2.3).Στις πρώτες, ο δρομέας δέχεται τον άνεμο 
άμεσα. Καθώς ο άνεμος περνάει πρώτα από τον δρομέα, δεν εμφανίζουν το πρόβλημα του 
φαινομένου της σκίασης του πύργου. Ο μηχανισμός του προσανατολισμού τους όμως είναι 
πολύ σημαντικός, ώστε να διατηρεί τον δρομέα στην κατεύθυνση του ανέμου. Από την άλλη 
μεριά οι κατάντι μηχανές δεν χρειάζονται σερβομηχανισμό προσανατολισμού, αλλά επειδή ο 
δρομέας τους είναι τοποθετημένος στην υπήνεμη πλευρά του πύργου, μπορεί να φορτισθούν 
τα πτερύγια ασύμμετρα, καθώς ο άνεμος περνάει από την «σκιά» του πύργου.  

 

Σχήμα 2.3 Δρομέας ανάντι και κατάντι του ανέμου. 
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2.2.2 Διάκριση ανάλογα με το εύρος ταχυτήτων του ανέμου που εκμεταλλεύονται για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (σταθερών-μεταβλητών στροφών) [1, 2] 

Οι ανεμοκινητήρες μπορούν, επίσης, να διακριθούν σε σταθερών στροφών (fixed-speed) 
και μεταβλητών στροφών (variable-speed) [1]. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι 
ανεμοκινητήρες σταθερών στροφών λειτουργούν με σταθερή (σχεδόν σταθερή) ταχύτητα 
ανέμου-άρα περιστρέφονται και με σχεδόν σταθερό αριθμό στροφών, ο οποίος εξαρτάται από 
το λόγο του κιβωτίου ταχυτήτων, τη συχνότητα του δικτύου και τον αριθμό των πόλων της 
γεννήτριας. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται ειδική προστασία του ανεμοκινητήρα 
γενικώς, αλλά κυρίως των πτερυγίων, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή καταστροφή τους 
λόγω ριπών ανέμου. Ένα σημαντικό μειονέκτημα αυτού του τύπου των ανεμοκινητήρων είναι 
ότι η παραγόμενη ισχύς που στέλνεται στο δίκτυο χαρακτηρίζεται από έντονες ταλαντώσεις, 
οι οποίες προφανώς έχουν άμεση επίδραση στη λειτουργία του συνολικού ηλεκτρικού 
συστήματος. Επίσης, πρέπει να ληφθεί μέριμνα για προστασία του ανεμοκινητήρα από τις 
διάφορες μηχανικές καταπονήσεις, που προκαλούνται λόγω των ταλαντώσεων στη ροπή. Από 
την άλλη πλευρά, οι ανεμοκινητήρες μεταβλητών στροφών μπορούν να εκμεταλλευτούν 
μεγαλύτερο εύρος ταχυτήτων ανέμου για μέγιστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αφού 
μπορούν να προσαρμόσουν την ταχύτητα περιστροφή τους ανάλογα με την ταχύτητα του 
ανέμου. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις δύο αυτές κατηγορίες θα παρουσιαστούν σε 
επόμενη ενότητα, στην οποία γίνεται μία ενδελεχής παρουσίαση της λειτουργίας ολόκληρων 
των συστημάτων μετατροπής αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική και τα οποία χρησιμοποιούν 
τις τεχνολογίες αυτές. 

2.2.3 Διάκριση ανάλογα με τον τύπο αεροδυναμικού ελέγχου που χρησιμοποιείται [1, 2, 
6, 9] 

Σε υψηλές ταχύτητες του ανέμου είναι απαραίτητος ο περιορισμός της παραγόμενης 
μηχανικής ισχύος του Α/Κ, για να μην έχουμε υπέρβαση των ονομαστικών μεγεθών της 
γεννήτριας. Επίσης, εφαρμόζεται έλεγχος για την αποφυγή υπερτάχυνσης του δρομέα και την 
αποσύνδεση του Α/Κ στις πολύ υψηλές ταχύτητες. Οι κύριοι τρόποι ελέγχου είναι: 

α) Παθητικός έλεγχος απώλειας στήριξης (Passive stall control).  

Είναι η απλούστερη μορφή ελέγχου της ισχύος. Η γωνία κλίσης των πτερυγίων είναι 
σταθερή, ενώ τα πτερύγια είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε όταν η ταχύτητα του ανέμου 
προσεγγίζει την τιμή στην οποία η γεννήτρια φθάνει την ονομαστική της ισχύ, εμφανίζονται 
στα πλάγια των πτερυγίων από την αντίθετη πλευρά πρόσπτωσης του ανέμου δίνες και 
στροβιλισμοί. Ο στροβιλισμός αυτός μειώνει τη δύναμη της άντωσης που ασκείται στο 
πτερύγιο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της προσλαμβανόμενης ισχύος και έτσι 
αποφεύγεται η καταστροφή του ανεμοκινητήρα (σχήμα 2.4). Το πλεονέκτημα αυτής της 
μορφής ελέγχου είναι ότι είναι απλός, εύρωστος, φθηνός και προκαλεί μικρότερες διαταραχές 
στην ισχύ από ό,τι μία γρήγορη μεταβολή στη γωνία των πτερυγίων. Ωστόσο, εμφανίζει 
μικρή απόδοση σε χαμηλές ταχύτητες, δεν βοηθάει στην εκκίνηση και δεν επιτυγχάνεται 
ακριβής έλεγχος στην ισχύ. Ο έλεγχος αυτός χρησιμοποιείται, συνήθως, σε μικρής έως 
μεσαίας κλίμακας ανεμοκινητήρες. 
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Σχήμα 2.5 Έλεγχος γωνίας βήματος πτερυγίου [23]. 
 

γ) Ενεργός έλεγχος απώλειας στήριξης (Active stall control). 

Αυτή η μέθοδος μοιάζει με την προηγούμενη, καθώς τα πτερύγια περιστρέφονται γύρω 
από τον άξονά τους  υπό διάφορες γωνίες. Εδώ συμβαίνει το αντίθετο σε σχέση με πριν. 
Συγκεκριμένα, η περιστροφή των πτερυγίων γίνεται προκειμένου να έχουμε όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη ροπή στρέψης, ειδικά σε χαμηλές ταχύτητες ανέμου. Μια διαφορά, σε σχέση με 
τον έλεγχο βήματος πτερυγίου, είναι ότι όταν η ηλεκτρογεννήτρια πρόκειται να 
υπερφορτισθεί, η μηχανή θα στρέψει τα πτερύγια σε αντίθετη κατεύθυνση από ό,τι κάνει ο 
έλεγχος βήματος πτερυγίου. Αυτό οδηγεί σε αύξηση της γωνίας προσβολής των πτερυγίων με 
αποτέλεσμα τα πτερύγια να απορροφούν την περισσευούμενη ενέργεια. Εδώ το εύρος της 
γωνίας είναι μικρό (περίπου 0ο-4ο). Εκτός της καλύτερης εκμετάλλευσης του Α/Κ, 
επιτυγχάνεται ευκολότερη εκκίνηση και αποσύνδεση.  

Ένα από τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι ότι κάποιος μπορεί να ελέγξει την 
παραγωγή ισχύος ακριβέστερα από ό,τι με την προηγούμενη μέθοδο, ώστε να μπορέσει να 
αποτρέψει τη μετάβαση σε αστάθεια του συστήματος, όταν εμφανιστεί μια ριπή του ανέμου. 
Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι η μηχανή μπορεί να σχεδιασθεί σχεδόν ακριβώς με βάση τις 
εκτιμημένες ταχύτητες του αέρα. Συνεπώς, ο ASC εγγυάται τη μέγιστη παραγωγή ισχύος για 
όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες χωρίς υπερφόρτωση του άξονα του ανεμοκινητήρα.  

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται κυρίως σε γεννήτριες μεγαλύτερης ισχύος συγκριτικά 
προς την προηγούμενη (1 MW και πάνω). 



31 
 

 

Σχήμα 2.6Καμπύλη ισχύος σε σχέση με την ταχύτητα ανέμου στο ASC [5]. 

δ) Έλεγχος προσανατολισμού (yaw control). 

Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, οι   περισσότεροι   Α/Κ οριζόντιου άξονα χρησιμοποιούν 
ένα σύστημα προσανατολισμού για να κινείται ο Α/Κ σύμφωνα με τον άνεμο. Υπάρχουν 
όμως δύο παράγοντες που αντιστρατεύονται τη γρήγορη απόκριση ενός τέτοιου συστήματος. 
Πρώτον, η μεγάλη ροπή αδράνειας της ατράκτου και του δρομέα γύρω από τον άξονα του 
συστήματος προσανατολισμού και δεύτερον, ότι για μία μεταβολή της γωνίας 
προσανατολισμού έστω κατά 10ο, η μείωση της ισχύος είναι ένα μικρό ποσοστό, ενώ για την 
ίδια μεταβολή της γωνίας με έλεγχο της γωνίας βήματος πτερυγίου η ισχύς μειώνεται στο 
μισό [3]. 

2.3 Τοπολογίες συστημάτων μετατροπής αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική [4, 
6] 

Τα συστήματα μετατροπής αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική χωρίζονται σε δύο κατηγορίες 
(όπως και οι ανεμοκινητήρες), οι οποίες είναι: σταθερών στροφών και μεταβλητών στροφών.  

2.3.1 Συστήματα σταθερών στροφών (fixed-speed wind energy conversion systems) 

Τα συστήματα αυτά ήταν από τα πρώτα που σχεδιάστηκαν. Εγκαταλείφτηκαν, όμως, λόγω 
των μειονεκτημάτων τους που θα αναφέρουμε παρακάτω. Ένα τέτοιο σύστημα αποτελείται 
από έναν A/K και μια ασύγχρονη γεννήτρια βραχυκυκλωμένου κλωβού (SCIG), που 
συνδέoνται μέσω ενός κιβωτίου ταχυτήτων (σχήμα 2.7). Η γεννήτρια της τοπολογίας αυτής 
είναι απευθείας συνδεδεμένη με το δίκτυο μέσω μετασχηματιστή ισχύος και η ταχύτητα 
περιστροφής της προσδιορίζεται από τη συχνότητα του δικτύου, τον λόγο του κιβωτίου 
ταχυτήτων και τον αριθμό ζευγών πόλων της επαγωγικής γεννήτριας βραχυκυκλωμένου 
κλωβού, ανεξάρτητα από την ταχύτητα του αέρα. Για να είμαστε πιο ακριβείς, η ταχύτητα 
περιστροφής των γεννητριών αυτής της κατηγορίας δεν είναι στην πραγματικότητα εντελώς 
σταθερή, εντούτοις, δεδομένου ότι οι μεταβολές της είναι πολύ μικρές (περίπου 1-2%), 
αναφέρεται συνήθως ως ανεμογεννήτρια «σταθερής ταχύτητας». Επιπλέον, καθώς η 
ασύγχρονη επαγωγική γεννήτρια βραχυκυκλωμένου κλωβού (SCIG) καταναλώνει άεργο ισχύ 
κατά τη λειτουργία της, στην τοπολογία αυτή χρησιμοποιούνται επιπλέον συστοιχίες 
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πυκνωτών για την αντιστάθμιση άεργου ισχύος. Τέλος, απαιτείται η χρήση ενός συστήματος 
ομαλής εκκίνησης (soft starter), το οποίο ενεργοποιείται κατά την εκκίνηση, προκειμένου να 
περιοριστούν τα υψηλά ρεύματα εκκίνησης και στη συνέχεια παρακάμπτεται μέσω ενός 
διακόπτη. 

Το πλεονέκτημα ενός τέτοιου συστήματος είναι η σχετικά απλή δομή του, επομένως το 
κόστος του τείνει να είναι χαμηλό. Το βασικότερο μειονέκτημα της διάταξης αυτής είναι ότι 
πιθανές μεταβολές της ταχύτητας του ανέμου μετατρέπονται σε μηχανικές ταλαντώσεις, 
γεγονός που οδηγεί σε ταλαντώσεις στην παραγόμενη ισχύ και πιθανή διαταραχή στην τάση 
του δικτύου. Έτσι, εξαιτίας των διαταραχών της τάσης η γεννήτρια καταναλώνει περισσότερη 
άεργο ισχύ από το δίκτυο, γεγονός που οδηγεί σε περεταίρω πτώση της τάσης του δικτύου και 
πιθανή αστάθεια (κυρίως σε μη ισχυρά δίκτυα). Ένα άλλο μειονέκτημα είναι ότι η 
συγκεκριμένη διάταξη αποδίδει τη μεγαλύτερη ισχύ στην ονομαστική της ταχύτητα μόνο, 
ενώ στις άλλες περιπτώσεις έχει μειωμένη απόδοση.  

 

 
 

Σχήμα 2.7 Σύστημα σταθερών στροφών. 

Τα συστήματα σταθερών στροφών εμφανίζονται με τις παρακάτω παραλλαγές: 

 

2.3.1.1 Ανεμογεννήτριες με μία ταχύτητα [1] 

Εδώ χρησιμοποιείται ανεμοκινητήρας οριζοντίου άξονα με τρία πτερύγια, ονομαστική 
ταχύτητα συνήθως 15 σ.α.λ (rpm) και ονομαστική ισχύ περίπου 1,5 MW και η γεννήτρια 
είναι βραχυκυκλωμένου κλωβού αποκλειστικά. Επιπλέον, υπάρχει και ένα σύστημα ομαλής 
εκκίνησης, το οποίο αποτελείται από τρία ζεύγη δικατευθυντήριων θυρίστορ-ένα σε κάθε 
φάση-μαζί με ένα διακόπτη, μέσω του οποίου παρακάμπτονται τα θυρίστορ, όταν η τάση της 
γεννήτριας γίνει ίση με αυτήν του δικτύου. Η τάση της γεννήτριας αυξάνεται σταδιακά μέχρι 
να γίνει ίση με αυτή του δικτύου (μεταβάλλοντας τη γωνία έναυσης των θυρίστορ σταδιακά), 
προκειμένου να περιοριστούν τα ρεύματα του στάτη κατά την εκκίνηση. Επίσης, 
τοποθετούνται συστοιχίες πυκνωτών, οι οποίες συνδέονται ή αποσυνδέονται ανάλογα με τις 
εκάστοτε συνθήκες λειτουργίας (σχήμα 2.8). 
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Σχήμα 2.8. Σχηματικό διάγραμμα συστήματος ΣΣΣΣ [4]. 

Βασικές αρχές λειτουργίας: 

•     ο αέρας επιδρά στον Α/Κ και παράγει την αεροδυναμική ροπή, (TAERO, σχήμα 2.8).  
Στον άξονα που συνδέει τον Α/Κ με το κιβώτιο ταχυτήτων έχουμε χαμηλές στροφές αλλά  
υψηλή ροπή. 

•     Η ροπή διαβιβάζεται μέσω του κιβωτίου ταχυτήτων στη γεννήτρια, το οποίο χρησιμεύει 
για να αυξήσει την ταχύτητα μέχρι αυτή να γίνει ίση με την επιθυμητή ταχύτητα του άξονα 
της γεννήτριας. Στην ιδανική περίπτωση η ταχύτητα αυξάνεται αναλογικά σύμφωνα με την 
αναλογία του κιβωτίου ταχυτήτων και η ροπή μειώνεται με την ίδια αναλογία. Στην 
πραγματικότητα, υπάρχουν απώλειες στο κιβώτιο ταχυτήτων που προκαλούν την απόκλιση 
από αυτήν την ιδανική σχέση, αλλά οι αποδόσεις είναι αρκετά υψηλές και η σχέση αυτή είναι 
μια καλή πρώτη προσέγγιση. 

2.3.1.2 Ανεμογεννήτριες με δύο ταχύτητες [1] 

Σε αυτήν περίπτωση η λειτουργία με δύο ταχύτητες-μία χαμηλή για την εκκίνηση και μία 
υψηλή για τη λειτουργία-επιτυγχάνεται με δύο τρόπους. Ο ένας είναι με χρήση δύο 
τυλιγμάτων-ένα χαμηλής ταχύτητας και ένα υψηλής (ουσιαστικά αλλάζουμε τον αριθμό των 
πόλων επανασχεδιάζοντας  το τύλιγμα του στάτη συνδέοντας παράλληλα και σε σειρά τα 
πηνία του στάτη). Συνήθως, η χαμηλή ταχύτητα είναι το ένα τρίτο ή το ένα δεύτερο της 
υψηλής (σχήμα 2.9). Ο δεύτερος τρόπος είναι χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές γεννήτριες 
που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους μηχανικά σε έναν κοινό άξονα (σχήμα 2.10α), όπου η 
μία θα στρέφεται με την υψηλή ταχύτητα (συνήθως τέσσερις πόλους) και η δεύτερη με τη 
χαμηλή (συνήθως έξι ή οκτώ πόλους) ή η καθεμία σε διαφορετικό άξονα στο ίδιο κιβώτιο 
ταχυτήτων (σχήμα 2.10β). Προφανώς, στην περίπτωση αυτή-με τη χρήση δύο γεννητριών, 
αυξάνεται το κόστος και το βάρος του συστήματος, αλλά και η πολυπλοκότητά του, λόγοι 
εξαιτίας των οποίων τα συγκεκριμένα συστήματα δεν συναντιόνται συχνά. 
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Σχήμα 2.9 Σχηματικό διάγραμμα συστήματος ΣΣΣΣ με δύο ταχύτητες [4]. 

 

                                      (α) με ένα άξονα                            (β) με δύο άξονες  

Σχήμα 2.10 Σχηματικό διάγραμμα συστήματος ΣΣΣΣ με δύο ταχύτητες [1]. 

Βασική αρχή λειτουργίας: 

•   Όταν η ταχύτητα του ανέμου φτάσει σε μία συγκεκριμένη τιμή, αποσυνδέεται το τύλιγμα 
χαμηλής ταχύτητας από το τριφασικό δίκτυο και συνδέεται το τύλιγμα υψηλής ταχύτητας. 
Συνήθως υπάρχει μία πολύ μικρή περιοχή ταχυτήτων, όπου και τα δύο τυλίγματα είναι 
συνδεδεμένα.   

2.3.2Συστήματα μεταβλητών στροφών (variable-speed wind energy conversion systems) 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν συστήματα μετατροπής αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική, 
τα οποία αποτελούνται από Α/Κ μεταβλητών στροφών οριζοντίου άξονα με τρία πτερύγια και 
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εκμεταλλεύονται είτε ένα περιορισμένο είτε ένα μεγάλο εύρος ταχυτήτων ανέμου για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν διάφορες τοπολογίες που συναντιόνται και σε 
αυτήν την κατηγορία αιολικών συστημάτων, καθεμία από τις οποίες χρησιμοποιείται σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις και έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 

2.3.2.1 Σύστημα περιορισμένου εύρους μεταβλητής ταχύτητας [4] 

Η τοπολογία αυτή (σχήμα 2.11) χρησιμοποιείται για ανεμογεννήτριες περιορισμένης 
μεταβλητής ταχύτητας με ασύγχρονη επαγωγική γεννήτρια δακτυλιοφόρου δρομέα (WRIG) 
και χρησιμοποιήθηκε από τη Δανέζικη εταιρία Vestas στα μέσα της δεκαετίας του 90'. Η 
γεννήτρια είναι απευθείας συνδεδεμένη με το δίκτυο μέσω μετασχηματιστή ισχύος. Η 
τοπολογία αυτή, επιπλέον, χρησιμοποιεί συστοιχίες πυκνωτών για την αντιστάθμιση άεργου 
ισχύος και για την ομαλή εκκίνηση, για σύνδεση με το δίκτυο χρησιμοποιεί επίσης έναν 
ηλεκτρονικά ελεγχόμενο εκκινητή (soft starter). 

Αυτή η τοπολογία χρησιμοποιεί μια εξωτερικά ελεγχόμενη αντίσταση, η οποία 
προστίθεται στην ίδια υπάρχουσα αντίσταση του δρομέα και της δίνει την ικανότητα να 
μεταβάλλει την ολίσθησή της. Έτσι, αναλόγως με την μεταβολής της συνολικής αντίστασης 
του δρομέα, έχουμε και αντίστοιχο εύρος τιμών στην ρυθμιζόμενη ταχύτητα. Αυτό οδηγεί 
στον έλεγχο της παραγόμενης ισχύος. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι το εύρος της ταχύτητας 
ποικίλει σε τιμές μόνο από 0%-10% παραπάνω από την σύγχρονη ταχύτητα και ότι η 
επιπλέον παραγόμενη ενέργεια καταναλώνεται ως θερμότητα στην αντίσταση. Όσον αφορά 
τη ρύθμιση της τιμής της αντίστασης στο δρομέα, αυτή επιτυγχάνεται κυρίως 
χρησιμοποιώντας έναν ηλεκτρονικό μετατροπέα ισχύος αποτελούμενο από μία γέφυρα 
διόδων και ένα τσόπερ με IGBT. Τα μειονεκτήματα αυτής της τοπολογίας είναι, προφανώς, 
το περιορισμένο εύρος ταχυτήτων ανέμου που μπορεί να εκμεταλλευτεί και οι απώλειες 
ισχύος στην αντίσταση. Έχει, όμως, το πλεονέκτημα ότι είναι μια φτηνή λύση, ειδικά στην 
περίπτωση όπου οι δακτύλιοι και οι ψήκτρες παραλειφθούν. Αυτό, βέβαια, θα έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση των απωλειών θερμότητας εσωτερικά της μηχανής. 

 

 
 

Σχήμα 2.11 Τοπολογία με μεταβλητή αντίσταση στο δρομέα. 



36 
 

2.3.2.2 Συστήματα μεταβλητής ταχύτητας με ηλεκτρονικούς μετατροπείς ισχύος [1] 

Τα συστήματα μεταβλητής ταχύτητας με ηλεκτρονικούς μετατροπείς ισχύος έχουν 
αναπτυχθεί εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια. Η λειτουργία με μεταβλητή ταχύτητα μπορεί 
να επιτευχθεί μόνο με την αποσύζευξη της ηλεκτρικής συχνότητας του δικτύου και της 
μηχανικής συχνότητας. Για αυτόν τον λόγο, χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικοί μετατροπείς 
ισχύος, όπως ένας μετατροπέας εναλλασσόμενης/συνεχούς/εναλλασσόμενης τάσεως 
(AC/DC/AC), συνδυαζόμενοι με προηγμένα συστήματα  ελέγχου. Στις μέρες μας τα 
συστήματα αυτά μπορούν να παράγουν ισχύ έως και 5 MW και εκμεταλλεύονται ταχύτητες 
ανέμου από  3-25 m/s. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα παρακάτω συστήματα: 

2.3.2.2.1Σύστημα μεταβλητής ταχύτητας με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας (Doubly-Fed 
Induction Generator-DFIG) [1,4] 

Το σύστημα αυτό αποτελείται από μια ασύγχρονη γεννήτρια δακτυλιοφόρου δρομέα με τα 
τυλίγματα του στάτη απευθείας συνδεδεμένα με το τριφασικό δίκτυο (συνήθως 
χρησιμοποιείται και μετασχηματιστής για ανύψωση τάσης για σύνδεση με το δίκτυο των 20 
kV) και με τα τυλίγματα του δρομέα συνδεδεμένα μέσω δακτυλίων ολίσθησης και ψηκτρών 
με ένα μετατροπέα ισχύος ΕΡ/ΣΡ/ΕΡ (back-to-back converter). Ο ηλεκτρονικός μετατροπέας 
ισχύος αποτελείται από δύο ανεξάρτητα ελεγχόμενους μετατροπείς τάσεως (ΜΠΤ-VSC), που 
συνδέονται σε ένα κοινό ζυγό συνεχούς ρεύματος (DC link). Ο πυκνωτής μεταξύ των δύο 
μετατροπέων χρησιμοποιείται για σταθεροποίηση της τάσης (σχήμα 2.12).  

 
     Η συμπεριφορά της γεννήτριας εξαρτάται από αυτούς τους μετατροπείς και τους 

ελεγκτές τους τόσο στη μόνιμη κανονική κατάσταση όσο και σε συνθήκες σφαλμάτων. Ο 
μετατροπέας που είναι συνδεδεμένος στο δρομέα της γεννήτριας (Rotor Side Converter-RSC) 
ελέγχει την ροπή ή την ενεργό/άεργο ισχύ της μηχανής, ενώ ο μετατροπέας από την πλευρά 
του δικτύου (Grid Side Converter-GSC) ελέγχει την τάση στο ζυγό συνεχούς ρεύματος καθώς 
και την άεργο ισχύ που ανταλλάσσεται με το δίκτυο (συνήθως υπάρχει απαίτηση για 
μοναδιαίο συντελεστή ισχύος). Η συγκεκριμένη τοπολογία προσφέρει ένα μεγαλύτερο εύρος 
τιμών για την ταχύτητα του δρομέα σε σχέση με την τοπολογία με μεταβλητή αντίσταση, το 
οποίο βέβαια εξαρτάται από το μέγεθος του ηλεκτρονικού μετατροπέα που χρησιμοποιείται. 
Το τυπικό εύρος ταχύτητας που επιτυγχάνεται συνήθως είναι από -30% έως +30% της 
σύγχρονης ταχύτητας. Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι το κόστος του ηλεκτρονικού 
μετατροπέα ισχύος επιβαρύνει το συνολικό κόστος. Αλλά λόγω του ότι μέσω αυτού διέρχεται 
ένα μέρος μόνο της ισχύος του συστήματος, έχοντας ως αποτέλεσμα τη χρήση μικρότερης 
κλίμακας μετατροπέων (μικρότερη διαστασιολόγηση), αλλά και λόγω της συνεχόμενης 
μείωσης των τιμών των διατάξεων αυτών, η τοπολογία αυτή έχει γίνει οικονομικά 
συμφέρουσα. 

 
Προφανώς οι ηλεκτρονικοί μετατροπείς ισχύος, που υπάρχουν στο σύστημα αυτό, 

προκαλούν ανώτερες αρμονικές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη τοποθέτησης φίλτρων. 
Τα φίλτρα αυτά, συνήθως, τοποθετούνται μεταξύ του δρομέα της γεννήτριας και του 
μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος σε αυτόν και μεταξύ του μετατροπέα που είναι 
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συνδεδεμένος στο δίκτυο και του δικτύου. Στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιούνται κυρίως 
φίλτρα με τριφασικά πηνία (L filters), με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση των απωλειών λόγω 
αρμονικών ή για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται φίλτρα με πηνία και 
πυκνωτές παράλληλα συνδεδεμένα (LC filters). Όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση 
χρησιμοποιούνται LCL φίλτρα, με τα οποία επιτυγχάνεται η μείωση των ανώτερων 
αρμονικών, ώστε το αιολικό σύστημα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των διεθνών κανονισμών-
προτύπων για σύνδεση με το δίκτυο.  

 

 
 

Σχήμα 2.12 Τοπολογία με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας [1]. 
 
Το συγκεκριμένο σύστημα είναι αυτό που χρησιμοποιήθηκε και μελετήθηκε στην 

παρούσα διδακτορική διατριβή και θα παρουσιαστεί με περισσότερες λεπτομέρειες 
(κατασκευαστικές και λειτουργικές) στο επόμενο κεφάλαιο. 

2.3.2.2.2 Σύστημα μεταβλητής ταχύτητας με μετατροπέα πλήρους ισχύος [4] 

Η τοπολογία αύτη χρησιμοποιείται σε ανεμογεννήτριες πλήρως μεταβλητής ταχύτητας με 
την γεννήτρια να είναι απευθείας συνδεδεμένη με το δίκτυο μέσω ενός ηλεκτρονικού 
μετατροπέα ισχύος πλήρους κλίμακας. Ο ηλεκτρονικός μετατροπέας ισχύος παρέχει την 
απαιτούμενη άεργο ισχύ, εξασφαλίζει την πιο ομαλή σύνδεση της γεννήτριας με το δίκτυο 
και επιτυγχάνει ανεξάρτητο έλεγχο του συντελεστή ισχύος από την πλευρά της μηχανής και 
από την πλευρά του δικτύου. Σε αυτή την τοπολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επαγωγική 
γεννήτρια δακτυλιοφόρου δρομέα (WRIG), η σύγχρονη γεννήτρια δακτυλιοφόρου δρομέα 
(WRSG) καθώς και η σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη (PMSG). Μία τυπική μορφή του 
συστήματος αυτού φαίνεται στο σχήμα 2.13. Φυσικά υπάρχουν πολλές παραλλαγές αυτής, 
καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος (π. χ. 
μετατροπείς με διόδους στην πλευρά της γεννήτριας-πράγμα το οποίο είναι αδύνατο στην 
περίπτωση της γεννήτριας διπλής τροφοδοσίας- ή μετατροπείς πολλών επιπέδων ή ακόμα και 
μετατροπείς ρεύματος). Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης πολυπολικής γεννήτριας 
(συνήθως σύγχρονη με μόνιμο μαγνήτη) που έχει και ως αποτέλεσμα την απουσία κιβωτίου 
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ταχυτήτων (μείωση ανάγκης συντήρησης), (σχήμα 2.13γ). Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει 
κιβώτιο ταχυτήτων, αυτό είναι δύο (σχήμα 2.13β) ή τριών σταδίων (σχήμα 2.13α). 

 

 
(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

Σχήμα 2.13 Σύστημα μεταβλητών στροφών με (α) επαγωγική γεννήτρια, (β) σύγχρονη με 
μόνιμους μαγνήτες και κιβώτιο ταχυτήτων, (γ) σύγχρονη με μόνιμους 
μαγνήτες χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων. 

 
Περισσότερες τοπολογίες αυτού του συστήματος παρατίθενται στο κεφάλαιο 5 του [1], 

αλλά είναι εκτός του σκοπού της παρούσας διατριβής για αυτό και δεν παρουσιάζονται. 

 

2.3.3 Σύγκριση συστημάτων σταθερών-μεταβλητών στροφών 

   Κάνοντας μια σύγκριση μεταξύ των δύο κατηγοριών, παρατηρούμε ότι οι 
ανεμογεννήτριες σταθερής ταχύτητας είναι απλές στην κατασκευή και έτσι τείνουν να 
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είναι φτηνότερες από αυτές που χρησιμοποιούν τη μέθοδο της  μεταβλητής ταχύτητας. 
Εντούτοις, δεδομένου ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν την πάντα μεταβαλλόμενη 
ταχύτητα του ανέμου, η μετατροπή της ενέργειας δεν είναι τόσο αποδοτική όσο στα 
συστήματα μεταβλητής ταχύτητας. Όπως είναι γνωστό, ένας ανεμοκινητήρας έχει το 
μέγιστο συντελεστή ισχύος (Cp) στην καθορισμένη από τον κατασκευαστή τιμή του 
λόγου ακροπτερυγίου του (tip speed ratio).  Για τη σταθερής ταχύτητας λειτουργία, αυτός 
ο μέγιστος συντελεστής ισχύος μπορεί να επιτευχθεί σε συγκεκριμένη ταχύτητα ανέμου. 
Χρησιμοποιώντας το σχήμα 2.14, θα γίνει μία σύγκριση των δύο κατηγοριών  που 
περιγράφηκαν παραπάνω. Θεωρούμε ότι για ταχύτητα ανέμου V1 ο Α/Κ στρέφεται με 
μια ταχύτητα N1 και παράγει μια ισχύ P1. Σε αυτήν την ταχύτητα ανέμου, ο Α/Κ 
λειτουργεί στο μέγιστο συντελεστή ισχύος. Όμως, όταν μεταβάλλεται η ταχύτητα ανέμου 
από V1 σε V2, δεδομένου ότι το σύστημα σταθερής ταχύτητας μπορεί να λειτουργήσει 
μόνο με συγκεκριμένη ταχύτητα (εδώ τη N1), η ισχύς που παράγεται είναι P2. Κατά 
συνέπεια, η μέγιστη ισχύς P3 που αντιστοιχεί σε ταχύτητα ανέμου V2 δεν μπορεί να 
παραχθεί από το σύστημα αυτό, δεδομένου ότι ο Α/Κ πρέπει να λειτουργήσει με τη 
σταθερή ταχύτητά του N1. 

 

 

       Σχήμα 2.14. Ισχύς Α/Κ συναρτήσει της ταχύτητας δρομέα σε δύο διαφορετικές 
ταχύτητες ανέμου [5]. 

 

 Αντίθετα, στην περίπτωση της λειτουργίας με μεταβλητή ταχύτητα, το σύστημα 
μπορεί να σχεδιαστεί για να λειτουργήσει με μια ταχύτητα N2 για ταχύτητα ανέμου V2 
και έτσι θα έχουμε ως αποτέλεσμα την παραγωγή μεγαλύτερης ισχύος (P3). 
Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η λειτουργία με μεταβλητή ταχύτητα επιτρέπει στον Α/Κ να 
λειτουργήσει σε βέλτιστο επίπεδο σε ένα ευρύ φάσμα ταχυτήτων ανέμου. Με άλλα 
λόγια, επιτρέποντας στον Α/Κ να λειτουργήσει με μεταβλητή ταχύτητα, η εκμετάλλευση 
ενέργειας μπορεί να μεγιστοποιηθεί. Αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό σε τοποθεσίες με 
ιδιαίτερα μεταβαλλόμενες συνθήκες αέρα. 
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Επιπλέον, στην περίπτωση των συστημάτων σταθερής ταχύτητας οι μεταβολές αυτές 
στην ισχύ λόγω μεταβολής της ταχύτητάς του προκαλούν ταλαντώσεις στη ροπή της 
μηχανής με πιθανό κίνδυνο καταστροφής αυτής. Όταν, όμως, το σύστημά μας είναι 
μεταβλητής ταχύτητας, η ροπή μπορεί να κρατηθεί σχεδόν σταθερή μέσα σε ένα ευρύ 
φάσμα ισχύος. Αυτό μειώνει τις καταπονήσεις στα μηχανικά τμήματα της κατασκευής 
και ο Α/Κ μπορεί να γίνει ελαφρύτερος και φτηνότερος. Επίσης, τα συστήματα 
μεταβλητής ταχύτητας μπορούν να ανταπεξέλθουν καλύτερα στην περίπτωση μιας ριπής 
ανέμου, καθώς η γεννήτρια μπορεί να επιταχύνει και την παραπάνω ενέργεια να τη δώσει 
στο σύστημα, ενώ θα μειώνεται η ταχύτητα του ανέμου. Τέλος, οι Α/Κ με μεταβλητή 
ταχύτητα είναι λιγότερο θορυβώδεις [4]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Περιγραφή του συστήματος μετατροπής αιολικής ενέργειας σε 
ηλεκτρική αποτελούμενο από ασύγχρονη γεννήτρια διπλής 
τροφοδοσίας και ηλεκτρονικούς μετατροπείς ισχύος 

3.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικές αρχές λειτουργίας του 
συστήματος μετατροπής αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική, το οποίο αποτελείται από τη 
γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας και έναν μετατροπέα AC/DC/AC (back-to-back power 
electronic converter) (σχήμα 3.1). Αρχικά, εξηγείται η βασική αρχή λειτουργίας του 
συγκεκριμένου συστήματος, βλέποντάς το κυρίως από τη σκοπιά της μετατροπής από μια 
μορφή ενέργειας στην άλλη, ξεκινώντας από την αιολική και καταλήγοντας στην ηλεκτρική. 
Ακόμη, γίνεται μία παρουσίαση των βασικών αρχών λειτουργίας (σε μόνιμη κατάσταση) για 
το κάθε τμήμα του συγκεκριμένου συστήματος (ανεμοκινητήρας, γεννήτρια,  ηλεκτρονικός 
μετατροπέας ισχύος) με σκοπό την πλήρη κατανόηση της λειτουργίας του συστήματος αυτού. 
Επίσης, η κατανόηση της λειτουργίας σε μόνιμη κατάσταση, θα αποτελέσει τη βάση για 
περεταίρω διερεύνηση όσον αφορά τη συμπεριφορά του σε διάφορα δυναμικά φαινόμενα, τα 
οποία θα μελετηθούν με τη βοήθεια του λογισμικού πακέτου Matlab/ Simulinkσε επόμενο 
κεφάλαιο. Για το σκοπό αυτό, άλλωστε, και βασιζόμενοι στις βασικές αρχές λειτουργίας 
αυτού του κεφαλαίου, σχεδιάστηκε και το αντίστοιχο μοντέλο που παρουσιάζεται στο 
κεφάλαιο 4. 

3.2 Το σύστημα μετατροπής αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική αποτελούμενο 
από γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας και ηλεκτρονικούς μετατροπείς 
ισχύος [1-7] 

 

Το σύστημα αυτό αποτελείται από μια ασύγχρονη γεννήτρια δακτυλιοφόρου δρομέα με τα 

τυλίγματα του στάτη απευθείας συνδεδεμένα με το τριφασικό δίκτυο (συνήθως 

χρησιμοποιείται και μετασχηματιστής για ανύψωση τάσης για σύνδεση με το δίκτυο των 20 

kV) και με τα τυλίγματα του δρομέα συνδεδεμένα μέσω δακτυλίων ολίσθησης και ψηκτρών 

με ένα μετατροπέα ισχύος ΕΡ/ΣΡ/ΕΡ (back-to-back converter). Ο ηλεκτρονικός μετατροπέας 

ισχύος αποτελείται από δύο ανεξάρτητα ελεγχόμενους μετατροπείς τάσεως (ΜΠΤ-VSC), που 

συνδέονται σε ένα κοινό ζυγό συνεχούς ρεύματος (DC link). Ο πυκνωτής μεταξύ των δύο 

μετατροπέων χρησιμοποιείται για σταθεροποίηση της τάσης.  
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Η συμπεριφορά της γεννήτριας εξαρτάται από αυτούς τους μετατροπείς και τους ελεγκτές 

τους τόσο στη μόνιμη κανονική κατάσταση όσο και σε συνθήκες σφαλμάτων. Ο μετατροπέας 

που είναι συνδεδεμένος στο δρομέα της γεννήτριας (Rotor Side Converter-RSC) ελέγχει τη 

ροπή ή την ενεργό/άεργο ισχύ της μηχανής, ενώ ο μετατροπέας από την πλευρά του δικτύου 

(Grid Side Converter-GSC) ελέγχει την τάση στο ζυγό συνεχούς ρεύματος καθώς και την 

άεργο ισχύ που ανταλλάσσεται με το δίκτυο (συνήθως υπάρχει απαίτηση για μοναδιαίο 

συντελεστή ισχύος). Η συγκεκριμένη τοπολογία προσφέρει ένα μεγαλύτερο εύρος τιμών για 

την ταχύτητα του δρομέα σε σχέση με την τοπολογία με μεταβλητή αντίσταση, το οποίο 

βέβαια εξαρτάται από το μέγεθος του ηλεκτρονικού μετατροπέα που χρησιμοποιείται. Το 

τυπικό εύρος ταχύτητας που επιτυγχάνεται συνήθως είναι από -30% έως +30% της 

σύγχρονης ταχύτητας. Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι το κόστος του ηλεκτρονικού 

μετατροπέα ισχύος επιβαρύνει το συνολικό κόστος. Αλλά λόγω του ότι μέσω αυτού διέρχεται 

ένα μέρος μόνο της ισχύος του συστήματος, έχοντας ως αποτέλεσμα τη χρήση μικρότερης 

κλίμακας μετατροπέων (μικρότερη διαστασιολόγηση), αλλά και λόγω της συνεχόμενης 

μείωσης των τιμών των διατάξεων αυτών, η τοπολογία αυτή έχει γίνει οικονομικά 

συμφέρουσα. 

Προφανώς οι ηλεκτρονικοί μετατροπείς ισχύος, που υπάρχουν στο σύστημα αυτό, 

προκαλούν ανώτερες αρμονικές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη τοποθέτησης φίλτρων. 

Τα φίλτρα αυτά, συνήθως, τοποθετούνται μεταξύ του δρομέα της γεννήτριας και του 

μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος σε αυτόν και μεταξύ του μετατροπέα που είναι 

συνδεδεμένος στο δίκτυο και του δικτύου. Στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιούνται κυρίως 

φίλτρα με τριφασικά πηνία (L filters), με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση των απωλειών λόγω 

αρμονικών ή για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται φίλτρα με πηνία και 

πυκνωτές παράλληλα συνδεδεμένα (LC filters). Όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση 

χρησιμοποιούνται LCL φίλτρα, με τα οποία επιτυγχάνεται η μείωση των ανώτερων 

αρμονικών, ώστε το αιολικό σύστημα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των διεθνών κανονισμών-

προτύπων για σύνδεση με το δίκτυο. 
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Ας υποθέσουμε τώρα ότι επιτρέπουμε στο πτερύγιο να κινηθεί κατά την κατεύθυνση της 
άντωσης. Το πτερύγιο έχει επαναπροσανατολιστεί, ώστε να διατηρήσει έναν καλό λόγο 
άντωσης προς την οπισθέλκουσα δύναμη. Η άντωση είναι κάθετη στην σχετική κατεύθυνση 
του ανέμου, αλλά δεν είναι κάθετη στην κατεύθυνση της μετατόπισης. Οι δύο δυνάμεις 
μπορούν να αναλυθούν σε δύο συνιστώσες, μία παράλληλη και μία κάθετη στην διεύθυνση 
του αδιατάρακτου ανέμου και αυτές οι συνιστώσες συνδυάζονται για να διαμορφώσουν τη 
δύναμη FL στην κατεύθυνση της μετατόπισης και την FD στην κατεύθυνση του αδιατάρακτου 
ανέμου. Η δύναμη FL είναι διαθέσιμη για να παράγει το χρήσιμο έργο. Η δύναμη FD πρέπει 
να ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό της στήριξης του πτερυγίου, ώστε να υπάρχει δομική 
στιβαρότητα. Ένας πρακτικός τρόπος για να χρησιμοποιηθεί η FL, είναι η σύνδεση των 
αεροτομών ή πτερυγίων σε μία κεντρική πλήμνη και να επιτρέψουμε σε αυτά να 
περιστραφούν γύρω από έναν οριζόντιο άξονα (σχήμα3.5). Η δύναμη FL προκαλεί τη ροπή, η 
οποία οδηγεί κάποιο φορτίο συνδεδεμένο με τον A/K. Ο πύργος πρέπει να είναι αρκετά 
ισχυρός να αντέξει την δύναμη FD . 

Αυτές οι δυνάμεις και η όλη απόδοση εξαρτώνται από την κατασκευή και τον 
προσανατολισμό των πτερυγίων. Μία σημαντική παράμετρος είναι η γωνία βήματος (κλίσης) 
του πτερυγίου β (pitch angle), η οποία είναι η γωνία μεταξύ της χορδής του πτερυγίου και του 
επιπέδου περιστροφής (σχήμα3.6). Η χορδή είναι μία ευθεία που συνδέει το χείλος 
προσβολής (leading edge) με το χείλος διαφυγής (trailing edge) ενός πτερυγίου. Το επίπεδο 
περιστροφής είναι το επίπεδο το οποίο σχηματίζουν τα ακροπτερύγια καθώς περιστρέφονται. 

 

 

Σχήμα 3.4 Άντωση και οπισθέλκουσα δύναμη σε μία μετατοπισμένη αεροτομή [8]. 

 



46 
 

 

Σχήμα 3.5 Αεροδυναμικές δυνάμεις στα πτερύγια μίας Α/Γ [8]. 
 
 

Μία άλλη σημαντική παράμετρος του πτερυγίου είναι η γωνία πρόσπτωσης γ (angle of 
attack), η οποία είναι η γωνία μεταξύ της χορδής του πτερυγίου και του σχετικού ανέμου ή 
της αποτελεσματικής κατεύθυνσης της ροής του αέρα. 

 

Σχήμα 3.6   Ορισμός της γωνίας βήματος πτερυγίου και της γωνίας πρόσπτωσης. 

 

3.2.1.3 Μετατροπή αιολικής ενέργειας σε μηχανική [23] 

Για να υπολογίσουμε την ισχύ του ανέμου, αρχικά υπολογίζουμε την κινητική ενέργεια 
του ανέμου με τη σχέση (3.1). Έστω m μια αέρια μάζα και vw(t) η στιγμιαία ταχύτητα του 
ανέμου. Έτσι έχουμε για την κινητική ενέργεια του ανέμου: 

                                     	 ( ) = ∙ ∙ ( )                                                        (3.1) 
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Αν ρ είναι η πυκνότητα της αέριας μάζας και Α η επιφάνεια που διαπερνά ο αέρας, τότε η 
ανά μονάδα χρόνου  μάζα του αέρα είναι: 

                          ( ) = ∙ ∙ ( )                                                                   (3.2) 

Από τις σχέσεις (3.1) και (3.2) καταλήγουμε στη στιγμιαία τιμή της ισχύος του ανέμου που 
δίνεται από τη σχέση: 

                         = ∙ ∙ ∙ ( )                                                        (3.3) 

Όπως φαίνεται από την παραπάνω σχέση, η ενέργεια του ανέμου εξαρτάται κατά κύριο 
λόγο από την ταχύτητά του, αφού είναι ανάλογη με τον κύβο αυτής. Στην πράξη, όμως, ο 
ανεμοκινητήρας δεν προσλαμβάνει ολόκληρη την ενέργεια του ανέμου, αφού αυτός συνεχίζει 
με μια ταχύτητα και μετά την ανεμογεννήτρια. Έτσι, ένα τμήμα αυτής μετατρέπεται σε 
μηχανική ενέργεια. Για αυτό ορίζουμε τον συντελεστή απόδοσης του ανεμοκινητήρα Cp ως 
εξής: 

                         =                                                                                (3.4) 

όπου ΡM είναι η μηχανική ισχύς που παράγεται. 

Κάθε ανεμοκινητήρας έχει μια χαρακτηριστική καμπύλη ισχύος. Μία τέτοια καμπύλη 
είναι αυτή που απεικονίζεται στο σχήμα 3. 7. Όπως παρατηρούμε, υπάρχουν τρεις 
χαρακτηριστικές ταχύτητες ανέμου, η ταχύτητα σύνδεσης (cut-in), η ονομαστική ταχύτητα 
(rated) και η ταχύτητα αποκοπής (cut-out). Η ταχύτητα σύνδεσης είναι αυτή η ταχύτητα 
ανέμου, όπου ο ανεμοκινητήρας ξεκινά να λειτουργεί και να παράγει ισχύ. Η ονομαστική 
ταχύτητα είναι η ταχύτητα στην οποία ο ανεμοκινητήρας παράγει ονομαστική ισχύ και η 
ταχύτητα αποκοπής είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα ανέμου που μπορεί να λειτουργήσει ο 
ανεμοκινητήρας και πάνω από την οποία αποσυνδέεται, προκειμένου να μην υποστεί κάποια 
βλάβη ή να μην καταστραφεί. 

 

Σχήμα 3.7 Χαρακτηριστική καμπύλη ισχύος ανεμοκινητήρα-ταχύτητας ανέμου [1]. 
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Στην περιοχή πριν την ταχύτητα σύνδεσης (ελάχιστη ταχύτητα ανέμου για παραγωγή 
ισχύος από τον Α/Κ), δεν υπάρχει παραγωγή ισχύος και ο ανεμοκινητήρας βρίσκεται σε 
κατάσταση ακινησίας (parking mode). Μόλις ο άνεμος αποκτήσει ταχύτητα μεγαλύτερη από 
την ταχύτητα σύνδεσης, τότε και με τη βοήθεια του ελέγχου της γωνίας βήματος του 
πτερυγίου, ο ανεμοκινητήρας αρχίζει να παράγει ισχύ, η οποία εξαρτάται από τον κύβο της 
ταχύτητας του ανέμου σύμφωνα με την (3.3) (σε αυτήν την περιοχή παίζει ενεργό ρόλο και το 
σύστημα εύρεσης του σημείου μέγιστης προσλαμβανόμενης ισχύος, το οποίο θα 
παρουσιασθεί σε επόμενη παράγραφο). Όταν φτάσει την ονομαστική τιμή, ενεργοποιείται ο 
μηχανικός έλεγχος του ανεμοκινητήρα, ώστε να περιοριστεί η παραγωγή ισχύος στην τιμή 
της ονομαστικής. Τέλος, αν η ταχύτητα ανέμου ξεπεράσει την ταχύτητα αποκοπής, ο 
μηχανικός έλεγχος σταματάει τη λειτουργία του ανεμοκινητήρα, προκειμένου να μην 
προκληθούν βλάβες σε αυτόν. 

3.2.1.3.1  Θεωρητική μέγιστη τιμή του συντελεστή ισχύος Cp [23] 

Θεωρούμε, αρχικά, ιδανικό τον μηχανισμό δέσμευσης της κινητικής ενέργειας του ανέμου 
από τον ανεμοκινητήρα. Όπως φαίνεται στο σχήμα 3.8, ο άνεμος πριν τον ανεμοκινητήρα, 
τον οποίο θεωρούμε ως δίσκο, έχει μια δεδομένη στατική πίεση και ταχύτητα Vw1. Η 
ανεμογεννήτρια κόβει ταχύτητα από τον αέρα και μειώνει την στατική του πίεση. Σε μεγάλη 
απόσταση μετά την ανεμογεννήτρια, όπου θα έχει αποκατασταθεί η στατική πίεση του 
ανέμου με βάση αυτή του περιβάλλοντος, θα έχει ταχύτητα Vw3,  η οποία είναι μικρότερη από 
αυτήν πριν την ανεμογεννήτρια. 

 

Σχήμα 3.8 Ροή αέρα στην ανεμογεννήτρια [23]. 

Η στοιχειώδης αέρια μάζα ανά μονάδα χρόνου που περνά από την ανεμογεννήτρια 
παραμένει σταθερή πριν και μετά από αυτήν και είναι: 

                        = ∙ ∙ ∙                                                                    (3.5) 

όπου ρ η πυκνότητα του αέρα, R η ακτίνα του ανεμοκινητήρα και η vw2 είναι η ταχύτητα του 
αέρα που διαρρέει την ανεμογεννήτρια. 

Η κινητική ενέργεια που προσλαμβάνει ο ιδανικός ανεμοκινητήρας είναι η διαφορά της 
κινητικής ενέργειας του ανέμου πριν και μετά από αυτόν και ισούται με: 
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                         = ∙ ∙ ( − )                                                       (3.6) 

Η ισχύς αυτής της ενέργειας είναι: 

 = = ∙ ∙ ( − ) = ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ( − )       (3.7) 

Όμως η ενέργεια Wακ μπορεί να δοθεί από το γινόμενο της ορμής του αέρα επί την 
ταχύτητά της. Αυτό μας δίνεται από τη σχέση: 

                          = ∙ ( − ) ∙                                            (3.8) 

Έτσι από τις σχέσεις (3.6) και (3.8) έχουμε τη σχέση: 

                         = ∙ ( + )                                                                  (3.9) 

Οπότε αντικαθιστώντας στον τύπο της ισχύος (3.7) έχουμε: 

 	= ∙ ∙ ∙ ∙ ( + ) ∙ ( − ) = ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 1 + −							 −                                                                                                            (3.10) 

 
Αντικαθιστώντας τις εξισώσεις (3.10) και (3.3) στον συντελεστή απόδοσης του 

ανεμοκινητήρα (σχέση 3.4) παίρνουμε τη σχέση: 

                       = ∙ 1 + − −                                           (3.11) 

Για να βρούμε το μέγιστο της παραπάνω σχέσης την παραγωγίζουμε ως προς   και 

θέτουμε την παράγωγο ίση με μηδέν. Κάνοντας πράξεις καταλήγουμε εύκολα στη σχέση: 

                         =                                                                                          (3.12) 

Οπότε το θεωρικό μέγιστο Cp υπολογίζεται από τη σχέση (3.11) αντικαθιστώντας την 
(3.12) και προκύπτει η τιμή: 

                         = = 0.593                                                                 (3.13) 

Η τιμή αυτή ονομάζεται όριο του Betz. Στην πράξη ο συντελεστής απόδοσης του 
ανεμοκινητήρα Cp δεν ξεπερνά την τιμή 0,5 λόγω μηχανικών τριβών και αεροδυναμικών 
απωλειών. 
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3.2.1.3.2  Πραγματική μέγιστη τιμή του συντελεστή ισχύος Cp [28] 

Είδαμε στην προηγούμενη ενότητα τη μέγιστη θεωρητική τιμή του Cp με βάση τον κανόνα 
του Betz. Στην πραγματικότητα όμως ο συντελεστής αυτός δεν παραμένει αμετάβλητος, αλλά 
εξαρτάται από τη γωνία βήματος του πτερυγίου β, η οποία καθορίζεται από τον ελεγκτή της 
γωνίας βήματος του πτερυγίου που θα αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο και την ταχύτητα 
ακροπτερυγίου λ. Ο λόγος ταχύτητας ακροπτερυγίου λ είναι ο λόγος της ταχύτητας 
περιστροφής του ακροπτερυγίου προς την ταχύτητα του ανέμου και δίνεται από τον τύπο: 

 

                               = ∙
,                                                                             (3.14) 

όπου ωM η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του ανεμοκινητήρα σε rad/sec και R η ακτίνα του 
πτερυγίου σε m. 
 

Επομένως για τον υπολογισμό του Cp(λ,β) χρησιμοποιούμε τον προσεγγιστικό τύπο: 

                                         ( , ) = 0.22 ∙ − 0.4 ∙ − 5 ∙ .
,                      (3.15) 

όπου για το λi έχουμε τη σχέση: 

                                          = . ∙ − .
                                                     (3.16) 

 

Με τη γραφική απεικόνιση των παραπάνω σχέσεων μπορούμε πιο εύκολα να δούμε τα 
σημεία μεγιστοποίησης του Cp, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.9. 

 

Σχήμα 3.9 Διάγραμμα συντελεστή ισχύος Cp ως συνάρτηση του λόγου ταχύτητας 
ακροπτερυγίου λ για διάφορες τιμές του β [23]. 
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Από το διάγραμμα αυτό φαίνεται ότι το Cp μεγιστοποιείται για β=0ο και για λopt=6.325. Με 
αυτές τις τιμές έχουμε Cp,opt=0.4382. Για να επιτυγχάνεται μέγιστη παραγωγή ισχύος από την 
ανεμογεννήτρια πρέπει η γωνιακή ταχύτητα του δρομέα να παίρνει βέλτιστες τιμές για κάθε 
ταχύτητα του ανέμου, έτσι ώστε να έχουμε μέγιστη τιμή για το Cp. 

3.2.1.4  Μέγιστη προσλαμβανόμενη ισχύς-Τεχνική εύρεσης του σημείου μέγιστης 
προσλαμβανόμενης ισχύος (Maximum Power Point Tracking-MPPT) [1, 23] 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, όταν η ταχύτητα του ανέμου βρίσκεται μεταξύ της 
ταχύτητας σύνδεσης και της ονομαστικής ταχύτητας, αναλαμβάνει δράση το σύστημα 
εύρεσης του σημείου μέγιστης προσλαμβανόμενης ισχύος (Maximum Power Point Tracking-
MPPT), προκειμένου να έχουμε τη μέγιστη δυνατή απομάστευση ισχύος από τον άνεμο. 
Ουσιαστικά, με αυτό το σύστημα ρυθμίζουμε την ταχύτητα του ανεμοκινητήρα, έτσι ώστε να 
έχουμε το βέλτιστο λόγο ταχύτητας ακροπτερυγίου λopt. Για δεδομένη ταχύτητα ανέμου, κάθε 
καμπύλη ισχύος έχει ένα συγκεκριμένο σημείο, όπου επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη 
απομάστευση ισχύος. Αν ενώσουμε τα σημεία μέγιστης απομάστευσης ισχύος για όλες τις 
καμπύλες ισχύος, που προκύπτουν για τις διάφορες ταχύτητες ανέμου (χαρακτηριστικές 
ισχύος-ταχύτητας ανεμοκινητήρα), προκύπτει μια καμπύλη που περιγράφεται από τη σχέση 
Pm∝ωM

3 (σχήμα 3.10). Επίσης, ισχύει ότι Τm∝ωM
2.  

Οι σχέσεις μεταξύ των μεγεθών της μηχανικής ισχύος, ροπής και ταχύτητας ενός 
ανεμοκινητήρα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τον καθορισμό τιμής αναφοράς 
(reference value) της ταχύτητας ή της ροπής της γεννήτριας όσον αφορά το κομμάτι του 
ελέγχου αυτής όπως θα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο. Με λίγα λόγια, το σύστημα εύρεσης του 
σημείου μέγιστης προσλαμβανόμενης ισχύος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον έλεγχο 
της γεννήτριας. 

 

Σχήμα 3.10 Καμπύλη ισχύος-ταχύτητας ανεμοκινητήρα με σύστημα εύρεσης μέγιστης   
προσλαμβανόμενης ισχύος [1]. 
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Όπως φαίνεται στο σχήμα 3.10, υπάρχουν τρεις καταστάσεις λειτουργίας: 

 Όταν η ταχύτητα του ανέμου είναι μικρότερη από την ταχύτητα σύνδεσης, ο 
ανεμοκινητήρας βρίσκεται σε κατάσταση παρκαρίσματος όπως λέγεται διεθνώς 
(parking mode). Εδώ, η ισχύς που παράγεται είναι μικρότερη από τις εσωτερικές 
καταναλώσεις του συστήματος. Επίσης, το μηχανικό φρένο είναι ενεργοποιημένο 
και τα πτερύγια είναι εκτός της κατεύθυνσης του ανέμου. 
 

 Όταν η ταχύτητα του ανέμου βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ της ταχύτητας 
σύνδεσης και της ονομαστικής ταχύτητας, ο μηχανισμός του ελέγχου της γωνίας 
βήματος πτερυγίου στρέφει τα πτερύγια, ώστε να έχουν τη βέλτιστη γωνία 
προσβολής. 
 

 Για ταχύτητες ανέμου μεταξύ της ονομαστικής ταχύτητας και της ταχύτητας 
αποσύνδεσης, ο μηχανισμός του ελέγχου της γωνίας βήματος πτερυγίου στρέφει τα 
πτερύγια, ώστε να διατηρείται η ισχύς στην ονομαστική της τιμή. 
 

 Για ταχύτητα ανέμου πάνω από την ταχύτητα αποσύνδεσης, δεν παράγεται ισχύς 
και ο ανεμοκινητήρας βγαίνει εκτός. 

Υπάρχουν τρεις μέθοδοι εύρεσης του σημείου μέγιστης προσλαμβανόμενης ισχύος: 

α) σύμφωνα με προφίλ-καμπύλη ισχύος του ανεμοκινητήρα 

Η πρώτη τεχνική, η οποία χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα διατριβή, είναι με βάση το 
προφίλ του ανεμοκινητήρα, δηλαδή σύμφωνα με την καμπύλη ισχύος του ανεμοκινητήρα σε 
σχέση με την ταχύτητα ανέμου. Όπως φαίνεται στο σχήμα 3.11, μετράται η ταχύτητα του 
ανέμου, η οποία με βάση την τεχνική  MPPT, που παρέχεται από τον κατασκευαστή, δίνει 
την τιμή αναφοράς της ισχύος, η οποία θα συγκριθεί με την μετρούμενη ισχύ που παράγεται 
από τη γεννήτρια και έτσι θα προκύψουν τα διάφορα σήματα ελέγχου για τους ηλεκτρονικούς 
μετατροπείς ισχύος. 

 

Σχήμα 3.11 Τεχνική για μέγιστη απομάστευση ισχύος με χρήση καμπύλης ισχύος 
ανεμοκινητήρα [1]. 



53 
 

β) σύμφωνα με τη βέλτιστη τιμή του λόγου ταχύτητας ακροπτερυγίου 

Στην προηγούμενη παράγραφο υπολογίσαμε τα Cp,opt και λopt για τα οποία μεγιστοποιείται 
η προσλαμβανόμενη ισχύς. Μπορούμε εύκολα, λοιπόν, από τον τύπο του λόγου της 
ταχύτητας ακροπτερυγίου να υπολογίσουμε την ωm,opt. 

                                         , = ∙
                                                     (3.17) 

Αυτή η τιμή θα είναι η τιμή αναφοράς με την οποία θα συγκριθεί η μετρούμενη τιμή της 
ωm, που καθορίζεται από τους μετατροπείς. 

 

Σχήμα 3.12 Τεχνική για μέγιστη απομάστευση ισχύος με χρήση βέλτιστης τιμής του λόγου 
της ταχύτητας ακροπτερυγίου [1]. 

γ) με χρήση ελέγχου για επίτευξη βέλτιστης τιμής της ροπής 

Από τις σχέσεις (3.10) και (3.11) προκύπτει για τη μηχανική ισχύ που προσλαμβάνεται 
από τον άνεμο η σχέση: 

                                     = ∙ ∙ ∙ ∙ ∙                                          (3.18) 

Με τη γνωστή σχέση για τη μηχανική ενέργεια που παράγεται από τη στρεφόμενη μηχανή: 

                                      = ∙                                                                  (3.19) 

και από τις σχέσεις (3.17), (3.18) καταλήγουμε στη σχέση: 

                                     = ∙ ∙ ∙ ( ) ∙ ∙ ,                             (3.20) 
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όπου = . Στη σχέση (3.20) αν θέσουμε τις τιμές Cp,opt και λopt θα πάρουμε την Τm,opt, 

στην οποία αντικαθιστώντας τις παραπάνω σχέσεις, καταλήγουμε στη διαπίστωση ότι 
εξαρτάται μόνο από την ταχύτητα της γεννήτριας: 

                                       , = ∙ ∙ ∙ , ∙ ∙ ,                  (3.21) 

Η τιμή αυτή είναι η τιμή αναφοράς της ροπής, η οποία θα συγκριθεί με αυτή της μετρούμενης 
ροπής της γεννήτριας για να προκύψουν τα σήματα ελέγχου των μετατροπέων (σχήμα 3.13). 
Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι σε αυτήν την τεχνική δεν υπάρχει η ανάγκη μέτρησης της 
ταχύτητας του ανέμου. 

 

Σχήμα 3.13 Τεχνική για μέγιστη απομάστευση ισχύος με χρήση ελέγχου για επίτευξη 
βέλτιστης τιμής της ροπής [1]. 

3.2.1.5 Μηχανικός έλεγχος στον ανεμοκινητήρα 

Οι ανεμογεννήτριες κατασκευάζονται έτσι ώστε αν αποδίδουν το μέγιστο της ενέργειας 
τους για συγκεκριμένο εύρος ταχυτήτων ανέμου. Οι ταχύτητες αυτές συνήθως κυμαίνονται 
μεταξύ 12 και 15 m/s. Αυτό γίνεται, επειδή μεγαλύτερες ταχύτητες ανέμου είναι πιο σπάνιες 
στην εμφάνισή τους και έχουν μικρότερη διάρκεια, χωρίς να μεγαλώνουν τη συνολική ισχύ 
που παράγεται. Έτσι, για αυτές τις ταχύτητες του ανέμου για να προστατέψουμε την 
ανεμογεννήτρια και να επιτύχουμε μέγιστη απομάστευση ισχύος, εφαρμόζεται μηχανικός 
έλεγχος στα πτερύγια της ανεμογεννήτριας. Τέτοιου είδους έλεγχος είναι ο έλεγχος της 
γωνίας βήματος του πτερυγίου και ο έλεγχος απώλειας στήριξης (παθητικός και ενεργός). 
Αυτοί οι τύποι μηχανικού ελέγχου περιγράφηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο (παράγραφο 
2.2.3). Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος της γωνίας βήματος πτερυγίου 
(pitch control). 
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Σχήμα 3.14 Σύστημα ελέγχου γωνίας βήματος πτερυγίου (pitch control) με τρεις 
σερβοκινητήρες και γρανάζια [30]. 

3.2.1.6   Σύστημα προσανατολισμού  

Οι ανεμοκινητήρες οριζόντιου άξονα διαθέτουν και ένα σύστημα προσανατολισμού, το 
οποίο έχει ως σκοπό να διατηρεί συνεχώς τον ανεμοκινητήρα απέναντι του ανέμου, ώστε να 
έχουμε μέγιστη εκμετάλλευσή του (σχήμα 3.15). Το σύστημα αυτό είναι ένα μηχανικό 
σύστημα και αποτελείται από ηλεκτρικούς κινητήρες, ρουλεμάν και γρανάζια. Όλα τα μέρη 
του ελέγχονται από τα ίδια σήματα και κλειδώνουν μόλις πετύχουν να στρέψουν την άτρακτο 
στην επιθυμητή θέση. Συνήθως για να το πετύχουν αυτό απαιτείται μια ροπή 10-70 kNm. 
Τέλος, αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιούνταν παλιά για ρύθμιση της 
ισχύος, όμως εγκαταλείφτηκε κυρίως λόγω της αργής του απόκρισης. 

 

Σχήμα 3.15 Σύστημα προσανατολισμού ανεμοκινητήρα [35]. 
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3.2.2 Κιβώτιο ταχυτήτων 

Ο δρομέας ενός ανεμοκινητήρα τριών πτερυγίων στρέφεται, συνήθως, περίπου με 
ονομαστικό αριθμό στροφών nm=6-20 rpm, ο οποίος είναι πολύ μικρότερος από τον αριθμό 
στροφών του δρομέα μιας συνηθισμένης ασύγχρονης γεννήτριας (ns=1500 rpmή 1000rpm, 
ανάλογα αν είναι τετραπολική ή εξαπολική). Άρα, αναδεικνύεται η ανάγκη τοποθέτησης ενός 
κιβωτίου ταχυτήτων, το οποίο θα μπορεί να προσαρμόζει τη χαμηλή ταχύτητα του 
ανεμοκινητήρα στην υψηλή ταχύτητα του δρομέα της ασύγχρονης γεννήτριας. Προφανώς, 
αφού η μετατροπή αυτή γίνεται μηχανικά (χρήση γραναζιών), υπάρχουν απώλειες, αλλά και 
ανάγκη για συντήρηση, κάτι που είναι μειονέκτημα για το συγκεκριμένο σύστημα. 

 

Ο λόγος (σχέση) του κιβωτίου ταχυτήτων μπορεί να υπολογιστεί από τον τύπο (3.22) [1]: 

                                                  = = ( )∗ ∗∗                                                    (3.22) 

Έχοντας υπόψη ότι η ονομαστική τιμή της ολίσθησης είναι συνήθως 1% για μεγάλες 
ασύγχρονες γεννήτριες, ο λόγος του κιβωτίου ταχυτήτων ως συνάρτηση της ονομαστικής 
ταχύτητας της γεννήτριας απεικονίζεται στο σχήμα 3.16 για τις περιπτώσεις με δίκτυο 50Hz ή 
60 Hz και τετραπολική ή εξαπολική γεννήτρια. 

 

Σχήμα 3.16 Καμπύλη λόγου μετασχηματισμού κιβωτίου ταχυτήτων σε συνάρτηση της 
ονομαστικής ταχύτητας του ανεμοκινητήρα [30]. 

Ένα άλλο σημείο που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι τα κιβώτια ταχυτήτων σε αυτές τις 
περιπτώσεις που έχουμε μεγάλα συστήματα, είναι δύο και τριών επιπέδων συνήθως, 
προκειμένου να επιτευχθεί ο επιθυμητός λόγος μετασχηματισμού, ο οποίος είναι αρκετά 
μεγάλος (π.χ. για ονομαστική ταχύτητα ανεμοκινητήρα 15 rpm, τετραπολική γεννήτρια και 
συχνότητα δικτύου 50 Hz απαιτείται λόγος μετασχηματισμού 100, που είναι πολύ δύσκολο 
να επιτευχθεί με ένα επίπεδο). Υπάρχουν διάφοροι τύποι επιπέδων, όπως σπειροειδής, 
ελικοειδής, οι οποίοι μπορούν να συνδυαστούν και μεταξύ τους.  



57 
 

 

Σχήμα 3.17 Κιβώτιο ταχυτήτων [31]. 

Όπως είναι λογικό, αφού πρόκειται για μηχανικά μέρη, τα κιβώτια ταχυτήτων προκαλούν 
κάποιο θόρυβο (κατά τη διάρκεια κίνησης και σύμπλεξης των γραναζιών). Όπως είναι 
γνωστό, ο βαθμός απόδοσής τους είναι αρκετά υψηλός (πχ. 95-98%). 

3.2.3    Μηχανικό φρένο δρομέα 

Σε μερικά συστήματα μετατροπής αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική, τοποθετείται και ένα 
μηχανικό φρένο (σχήμα 3.18), είτε μεταξύ γεννήτριας και κιβωτίου ταχυτήτων (τότε έχει το 
πλεονέκτημα ότι για να φρενάρει τον ανεμοκινητήρα απαιτείται μικρότερη ροπή), είτε μεταξύ 
κιβωτίου ταχυτήτων και ανεμοκινητήρα, προκειμένου να προστατευτεί ο ανεμοκινητήρας 
από υψηλές ταχύτητες ανέμου (ριπές). Επίσης, χρησιμοποιείται όταν πρέπει να σταματήσει ο 
ανεμοκινητήρας προκειμένου να γίνει συντήρηση. Τα φρένα αυτά μπορεί να είναι είτε 
υδραυλικά είτε ηλεκτρομαγνητικά, όπως αυτό που φαίνεται στο σχήμα 3.18. 

 

Σχήμα 3.18 Μηχανικό φρένο δρομέα [32]. 

Στους περισσότερους ανεμοκινητήρες, αν προκύψει έκτακτη κατάσταση, πρώτα επενεργεί 
ο μηχανικός έλεγχος του ανεμοκινητήρα (stall ή pitch) μειώνοντας την ισχύ σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα ή και στο μηδέν και μετά ενεργεί το φρένο, ώστε να σταματήσει ή να «κλειδώσει» 
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τον ανεμοκινητήρα. Τέλος, το φρένο αυτό θα πρέπει να μπορεί να σταματήσει εντελώς τον 
ανεμοκινητήρα κάτω από οποιαδήποτε ταχύτητα ανέμου, αν συμβεί κάτι, όπως ορίζει, 
άλλωστε, και το πρότυπο IEC61400-1 [33, 34]. 

3.2.4   Ασύγχρονη μηχανή δακτυλιοφόρου δρομέα[20] 

Μια κατηγορία ασύγχρονων μηχανών αποτελεί η ασύγχρονη μηχανή δακτυλιοφόρου 
δρομέα. Όταν η μηχανή είναι τριφασική, διαθέτει τριφασικό τύλιγμα στο στάτη και στο 
δρομέα και μέσω των δακτυλίων ολίσθησης και των ψηκτρών δίνει πρόσβαση στο τύλιγμα 
του δρομέα. Αυτό αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας ασύγχρονης 
μηχανής. 

Εάν ο στάτης τροφοδοτείται από το δίκτυο, δημιουργείται από τα τυλίγματα αυτού ένα 
στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο, που περιστρέφεται με το σύγχρονο αριθμό στροφών. Ο 
σύγχρονος αριθμών στροφών ορίζεται από τη σχέση: 

                                             =                                                                  (3.23) 

Στο τύλιγμα του δρομέα επάγονται ρεύματα, τα οποία με τη σειρά τους δημιουργούν στο 
δρομέα ένα μαγνητικό πεδίο. Το συνιστάμενο πεδίο του δρομέα, λόγω της περιστροφής της 
μηχανής, στρέφεται με μια ταχύτητα nr, η οποία δίνεται από τη σχέση: 

                                              = −                                                      (3.24) 

Τα εναλλασσόμενα ηλεκτρικά μεγέθη του δρομέα έχουν τη συχνότητα: 

                                              = ∙                                                      (3.25) 

Ένα άλλο σημαντικό μέγεθος των ασύγχρονων μηχανών αποτελεί η ολίσθηση, η οποία 
ορίζεται από την εξίσωση: 

                                              = =                                                      (3.26) 

Το μέγεθος s εκφράζει την ποσοστιαία διαφορά της ταχύτητας του δρομέα από τη 
σύγχρονη ταχύτητα του στρεφόμενου μαγνητικού πεδίου. Μια ακόμα σημαντική σχέση, που 
συνδέει τις συχνότητες των μεγεθών του στάτη και του δρομέα με την ολίσθηση, είναι: 

                                                =                                                                  (3.27) 
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Η ασύγχρονη μηχανή χαρακτηρίζεται από τρείς καταστάσεις λειτουργίας: 

   α) Κινητήρας 

   β) Γεννήτρια 

   γ) Πέδη 

Στην πρώτη κατάσταση λειτουργίας, κινητήρας, ο αριθμός των στροφών της μηχανής είναι 
πάντα μικρότερος από το σύγχρονο αριθμό στροφών. Δέχεται τροφοδοσία από το στάτη και 
προσφέρει μηχανική ισχύ στο δρομέα. Η ολίσθηση έχει θετικό πρόσημο και τιμή που 
κυμαίνεται μεταξύ του 0 και 1. 

Στην επόμενη κατάσταση λειτουργίας, γεννήτρια, ο αριθμός των στροφών είναι 
μεγαλύτερος του σύγχρονου αριθμού στροφών. Δέχεται μηχανική ισχύ στο δρομέα και από 
το τύλιγμα του στάτη επιστρέφει ηλεκτρική ισχύς προς το δίκτυο. Η ολίσθηση έχει αρνητικό 
πρόσημο και τιμή από 0 μέχρι -1. 

Τέλος, πέδη είναι η κατάσταση λειτουργίας της μηχανής, όπου δέχεται ηλεκτρική ισχύ από 
το στάτη και μηχανική ισχύ από το δρομέα. Η ταχύτητα περιστροφής έχει αρνητικό πρόσημο, 
καθώς ο δρομέας στρέφεται με αντίθετη φορά ως προς την κανονική περιστροφή. Έτσι, η 
ισχύς μετατρέπεται σε θερμότητα στο εσωτερικό της μηχανής. 

Σε όλες τις παραπάνω καταστάσεις λειτουργίας, το τύλιγμα του δρομέα είναι σε θέση να 
προσφέρει ισχύ, η οποία είτε καταναλώνεται σε αντιστάσεις είτε στέλνεται προς το δίκτυο. 
Ακολουθεί το χαρακτηριστικό διάγραμμα ροπής στροφών της μηχανής, όπου παρουσιάζονται 
οι καταστάσεις λειτουργίας που περιγράφηκαν παραπάνω.   

 

Σχήμα 3.19: Χαρακτηριστική καμπύλη ροπής (te)-ταχύτητας (nr) [20]. 
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασύγχρονη γεννήτρια θα χρησιμοποιηθεί σε ένα σύστημα 
μετατροπής αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική μεταβλητών στροφών, πρέπει να έχει κάποια 
συγκεκριμένα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά [2]: 

 Τα τυλίγματα του στάτη σχεδιάζονται για χαμηλά επίπεδα τάσεων (400, 690, 900 
V) από την πλειοψηφία των κατασκευαστών, με εξαίρεση την Acciona, η οποία 
χρησιμοποιεί ένα τύλιγμα μέσης τάσης στα 12 kV με σκοπό τη μείωση του 
μεγέθους του μετασχηματιστή που συνδέει το αιολικό σύστημα με το δίκτυο. 
 

 Τα τυλίγματα του στάτη σχεδιάζονται για επίπεδα μέσης τάσης προκειμένου να 
μπορεί να ταυτιστεί η ονομαστική τάση του μετατροπέα ισχύος με αυτή του 
δρομέα, όταν η ταχύτητά του είναι η μέγιστη. Για παράδειγμα, αν η ονομαστική 
τιμή της πολικής τάσης του στάτη και του δρομέα είναι 690 V και θεωρώντας ότι η 
μέγιστη τιμή της ολίσθησης είναι 33%, τότε η μέγιστη τιμή της τάσης του δρομέα 
θα είναι 228 V. Όμως, ο μετατροπέας ισχύος έχει ονομαστική τιμή τάσης 690 V. 
Προκειμένου να μπορεί να αντέξει το τύλιγμα του δρομέα αυτήν την τάση, πρέπει 
να σχεδιαστεί για 690/0.33=2090,9 V. Παλιότερα η τιμή της τάσης του δρομέα 
ήταν 420 V για να μειωθεί το επίπεδο τάσης του μετατροπέα. 
 

 Ο αριθμός των ζευγών πόλων επιλέγεται συνήθως ίσος με δύο. Έτσι έχουμε ότι ο 
σύγχρονος αριθμός στροφών είναι 1500 σ.α.λ (rpm) για δίκτυο με συχνότητα 50 
Hz και τυπικό εύρος στροφών 1000-2000 σ.α.λ (rpm). Κάποιοι κατασκευαστές, 
όμως, επιλέγουν τρία ζεύγη πόλων για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν ένα πιο 
φτηνό μετατροπέα με αποτέλεσμα ο σύγχρονός αριθμός στροφών να είναι 1000 
σ.α.λ (rpm) και τυπικό εύρος στροφών 750-1250 σ.α.λ (rpm). 
 

 Η περιοχή λειτουργίας για μηχανές με δύο ζεύγη πόλων είναι 900-2000 σ.α.λ (rpm) 
με δυνατότητα υπερτάχυνσης πάνω από τις 2200 σ.α.λ (rpm). 
 

 Η γεννήτρια είναι υδρόψυκτη ή με ψύξη εξαναγκασμένου αέρα. Επίσης, ένας 
εναλλάκτης θερμότητας νερού-αέρα κρίνεται απαραίτητος να υπάρχει στην 
άτρακτο.  

3.2.4.1Ισοδύναμο κύκλωμα της γεννήτριας διπλής τροφοδοσίας [20] 

Το ισοδύναμο κύκλωμα της ΓΕΔΤ , λαμβάνοντας υπόψη τις απώλειες μαγνήτισης, 
φαίνεται στο σχ. 3.20. Σε αυτή την ενότητα υιοθετείται η μιγαδική παράσταση. Ας σημειωθεί 
ότι εάν ο δρομέας βραχυκυκλωθεί, τότε UR = 0 και το ισοδύναμο κύκλωμα της ΓΕΔΤ γίνεται 
το κύκλωμα της γεννήτριας επαγωγής βραχυκυκλωμένου δρομέα. 
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Σχήμα 3.20 Ισοδύναμο κύκλωμα Α.Μ.[19] 

Από το παραπάνω ισοδύναμο κύκλωμα (όπου τα μεγέθη του δρομέα είναι ανηγμένα στο 
στάτη), λαμβάνουμε τις εξισώσεις της ασύγχρονης μηχανής για τη μόνιμη κατάσταση [20]: 

                               = + + ( + + )                              (3.28) 

                               = + + ( + + )                              (3.29) 

                               0 = + ( + + )                                                  (3.30) 

Επίσης, ισχύουν οι σχέσεις: 

= ( ), = , = , = + , = + ,   (3.31) 

όπου  ο λόγος μετασχηματισμού της ασύγχρονης μηχανής και w, ξο αριθμός των 

σπειρών και ο συντελεστής των τυλιγμάτων της μηχανής αντίστοιχα για στάτη και δρομέα. 

Για τις πεπλεγμένες μαγνητικές ροές ισχύουν οι ακόλουθες σχέσεις: 

                                         = ( + + )                                                              (3.32) 

                                         = + ( + + ) = +                            (3.33) 

                                         = + ( + + ) = +                           (3.34) 

Οι εξισώσεις του ισοδύναμου κυκλώματος ξαναγράφονται όπως παρακάτω: 
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                                        = +                                                             (3.35) 

                                         = +                                                            (3.36) 

                                          0 = +                                                               (3.37) 

 

3.2.4.2Ροή ισχύος της μηχανής διπλής τροφοδοσίας [2, 17, 18, 20] 

Σύμφωνα με την πηγή [20], όταν η ασύγχρονη μηχανή λειτουργεί ως κινητήρας, λαμβάνει 
ενεργό ισχύ Pεν (PS) ίση με 3VsIscosφs. Ένα μικρό μέρος αυτής χάνεται ως θερμότητα στο 
στάτη λόγω απωλειών PFeστο σίδηρο, των απωλειών PCuS (PCuS=RsIs

2)στα τυλίγματα του 
στάτη και λόγω διάφορων επιπρόσθετων απωλειών στο στάτη PεπS. H υπόλοιπη ισχύς 
μεταφέρεται στο δρομέα μέσω του διακένου, ονομάζεται ισχύς στρεφόμενου πεδίου ή 
διακένου Pδ και ισούται με Pδ=Pεν-(PFe+PCuS+PεπS). Αυτή η ισχύς χωρίζεται στη μηχανική 
ισχύ που παράγεται ηλεκτρομαγνητικά (στο εσωτερικό της μηχανής) και συμβολίζεται με Pme 
και στις απώλειες στα τυλίγματα του δρομέα PCuR (Pel= PCuR=3RrIr

2). Η ισχύς που φτάνει στον 
άξονα της μηχανής είναι η Pm, η οποία προκύπτει από την Pme αφαιρώντας τις απώλειες 
τριβών PR λόγω περιστροφής του δρομέα και τις διάφορες επιπρόσθετες απώλειες PεπRσε 
αυτόν. Άρα, έχουμε ότι η χρήσιμη μηχανική ισχύς είναι Pme-(PR+PεπR). Επίσης, ισχύει ότι 
Pδ=teΩs. Έτσι, το ισοζύγιο ισχύος στη μηχανή διπλής τροφοδοσίας για την περίπτωση 
λειτουργίας ως κινητήρας απεικονίζεται στο σχήμα 3.21 και ισχύει Ps+Pr= PCuS+PCuR+ Pm, 
όπουPr=3VrIrcosφr και Pm=teΩm=te(ωm/p). 

 

 

Σχήμα 3.21 Ισοζύγιο ισχύος της μηχανής διπλής τροφοδοσίας ως κινητήρας [2]. 
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Με βάση αυτό το σχήμα έχουμε τις παρακάτω περιπτώσεις: 

α) σε σχέση με το πρόσημο της  Ps: 

      α1) αν Ps>0, η μηχανή προσλαμβάνει ισχύ από το δίκτυο 

      α2) αν Ps<0, η μηχανή δίνει ισχύ στο δίκτυο 

β) σε σχέση με το πρόσημο της  Pr: 

      β1) αν Pr>0, η μηχανή προσλαμβάνει ισχύ μέσω του δρομέα 

      β2) αν Pr<0, η μηχανή δίνει ισχύ μέσω του δρομέα 

γ) σε σχέση με το πρόσημο της  Pm: 

  γ1) αν Pm>0, η μηχανή δίνει ισχύ μέσω του άξονα, δηλαδή λειτουργεί ως 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

  γ2) αν Pm<0, η μηχανή προσλαμβάνει ισχύ μέσω του άξονα, δηλαδή λειτουργεί ως 
ΓΕΝΝΉΤΡΙΑ 

 

Προφανώς στη δικιά μας περίπτωση, όπου αναφερόμαστε στην περίπτωση αιολικού 
συστήματος, δηλαδή έχουμε μετατροπή της μηχανικής ισχύος σε ηλεκτρική και άρα 
λειτουργία ως γεννήτρια, ισχύει:  

 
Ps<0, δηλαδή η μηχανή δίνει ισχύ στο δίκτυο (ο στάτης πάντα δίνει ισχύ στο 

δίκτυο) 

Pm<0, δηλαδή η μηχανή προσλαμβάνει ισχύ μέσω του άξονα (από τον 
ανεμοκινητήρα), δηλαδή λειτουργεί ως ΓΕΝΝΉΤΡΙΑ 

 
Όσον αφορά την ισχύ Pr, το πρόσημό της εξαρτάται από τον αριθμό στροφών της 

μηχανής και πιο συγκεκριμένα αν είναι μεγαλύτερος από τον σύγχρονο αριθμό στροφών ή 
μικρότερος, δηλαδή αν βρισκόμαστε σε υπερσύγχρονη λειτουργία ή υποσύγχρονη. Στην 
επόμενη ενότητα θα αναφερθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη 
διάκριση. 
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Τέλος, καταλήγουμε να έχουμε ότι η ροπή της Γεννήτριας Διπλής Τροφοδοσίας (ΓΕΔΤ-
DFIG) μπορεί να υπολογιστεί από την παρακάτω σχέση: 

                                       = 3 ∗ ∙ ,                                                     (3.38) 

όπου                                    = 1 −                                                                            (3.39) 

Απλοποιώντας λίγο τα πράματα (μη λαμβάνοντας υπόψη τις απώλειες χαλκού στα 
τυλίγματα του στάτη και του δρομέα), μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ισχύουν οι παρακάτω 
σχέσεις [17, 18]: 

≅ − ,   ≅ − = (1 − ) ,    ≅ ≅                                 (3.40) 

≅  ,   ≅                                                                                                  (3.41) 

 

3.2.4.3Μείωση των απωλειών μαγνήτισης της γεννήτριας διπλής τροφοδοσίας 

Στην οδήγηση της κοινής επαγωγικής μηχανής, ο στάτης τροφοδοτείται από ένα 
μετατροπέα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να μειώσουμε τις απώλειες της μηχανής 
επιτυγχάνοντας το κατάλληλο επίπεδο μαγνητικής ροής. Σε χαμηλά φορτία είναι δυνατόν να 
μειώσουμε την τιμή της ροής, άρα οι απώλειες μαγνήτισης να μειωθούν, οδηγώντας σε 
καλύτερη απόδοση. Στην ΓΕΔΤ όμως, ο στάτης συνδέεται στο δίκτυο, πράγμα που 
συνεπάγεται ότι το επίπεδο της μαγνητικής ροής είναι στενά συνδεδεμένο με την τάση του 
δικτύου. Παρόλα αυτά υπάρχουν τουλάχιστον δύο μέθοδοι μείωσης των απωλειών 
μαγνήτισης σε μία ΓΕΔΤ. Αυτή μπορεί να επιτευχθεί : 

 Βραχυκυκλώνοντας τον στάτη της επαγωγικής γεννήτριας στις χαμηλές ταχύτητες 
και μεταφέροντας όλη την ισχύ του ανεμοκινητήρα  από τον   μετατροπέα. Αυτή η   
διάταξη   λέγεται   βραχυκυκλωμένη ΓΕΔΤ. 
 

 Συνδέοντας τον στάτη κατά τρίγωνο στις υψηλές ταχύτητες ανέμου και κατ' 
αστέρα στις χαμηλές. Αυτή η διάταξη αναφέρεται σαν Υ-Δ συνδεδεμένη ΓΕΔΤ. 
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3.2.4.4 Καταστάσεις λειτουργίας και ροή ισχύος της γεννήτριας διπλής τροφοδοσίας [2, 
17,18] 

Στο σχήμα 3.22 απεικονίζονται μερικές χαρακτηριστικές καμπύλες της μηχανικής ισχύος 
Pm σε συνάρτηση της ολίσθησης s για ένα σύστημα μετατροπής αιολικής ενέργειας σε 
ηλεκτρική, το οποίο αποτελείται από μία γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας. Όπως μπορεί 
κανείς να παρατηρήσει, η Pm είναι αρνητική (σύμφωνα και με την προηγούμενη 
παράγραφο), άρα η μηχανή μας λειτουργεί σαν γεννήτρια. Επιπλέον, όπως φαίνεται και στο 
σχήμα, έχει εφαρμοστεί μία τεχνική εύρεσης του σημείου μέγιστης ισχύος για να 
πετυχαίνουμε τη μέγιστη απομάστευση ισχύος στις διάφορες ταχύτητες του ανέμου, άρα και 
τις αντίστοιχες του δρομέα. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η 
μηχανική ισχύς Pm είναι ανάλογη του κύβου της ταχύτητας  του δρομέα [1]. 

 
Σχήμα 3.22 Χαρακτηριστικές καμπύλες ισχύος-ταχύτητας ενός συστήματος μετατροπής 

αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας με 
τεχνική εύρεσης σημείου μέγιστης απομάστευσης ισχύος MPPT [1]. 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, ανάλογα με το ποια είναι η 
ταχύτητα του δρομέα (nr)και τι σχέση έχει με το σύγχρονο αριθμό στροφών (ns), 
διακρίνουμε δύο καταστάσεις λειτουργίας για το σύστημά μας: α) την υποσύγχρονη 
(subsynchronous mode) και β) την υπερσύγχρονη. Πιο συγκεκριμένα, ισχύει ότι: 

α) υποσύγχρονη κατάσταση λειτουργίας 

Γενικά, όταν η ταχύτητα του δρομέα είναι μικρότερη από το σύγχρονο αριθμό στροφών 
(nr<ns), η ασύγχρονη μηχανή λειτουργεί ως κινητήρας. Στην περίπτωση της ασύγχρονης 
γεννήτριας διπλής τροφοδοσίας, με τη χρήση των ηλεκτρονικών ισχύος, δίνεται η 
δυνατότητα λειτουργίας ως γεννήτρια για ένα εύρος στροφών κάτω από το σύγχρονο 
αριθμό. Ο στάτης τροφοδοτεί το δίκτυο με ισχύ (Ps<0), αλλά ο δρομέας τροφοδοτείται από 
το δίκτυο (Pr>0). Για να γίνει αυτό, ο μετατροπέας από την πλευρά του δικτύου (GSC) 
ανορθώνει την τάση του δικτύου (λειτουργεί ως ανορθωτής-rectifier) και ο μετατροπέας από 
την πλευρά του δρομέα (RSC) αναλαμβάνει να την αντιστρέψει στο κατάλληλο πλάτος και 
συχνότητα για να λειτουργήσει η μηχανή ως γεννήτρια. Δηλαδή, ο μετατροπέας παρέχει 
τροφοδοσία στο δρομέα με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά (τάση και συχνότητα) και έτσι 
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δημιουργείται μαγνητικό πεδίο στο διάκενο που μαγνητίζει το τύλιγμα του στάτη, 
δημιουργείται εκεί τάση εξ επαγωγής και έτσι από το στάτη προσφέρεται ισχύς στο δίκτυο. 
Η συνολική ισχύς, που προσφέρεται στο δίκτυο, αμελώντας τις απώλειες, είναι η ισχύς που 
προσφέρει ο στάτης μείον την ισχύ που προσφέρεται στο δρομέα (Pgrid= Ps-Pr= Pm) (σχήμα 
3.13β). Η ισχύς του στάτη Ps δεν υπερβαίνει ποτέ την ονομαστική της τιμή στην 
υποσύγχρονη κατάσταση, καθώς η μηχανική ισχύς που προσφέρεται από τον ανεμοκινητήρα 
είναι μικρότερη από την αντίστοιχη σε υπερσύγχρονη λειτουργία (αφού η ταχύτητα του 
ανέμου είναι μικρότερη). 

 
β) υπερσύγχρονη κατάσταση λειτουργίας 

Κατά την υπερσύγχρονη λειτουργία (nr>ns) η ασύγχρονη μηχανή προσφέρει ισχύ από το 
τύλιγμα του στάτη προς το δίκτυο, αλλά και από το τύλιγμα του δρομέα, βελτιώνοντας έτσι 
την απόδοση της διάταξης. Η ισχύς του δρομέα προσφέρεται στο δίκτυο μέσω του 
ηλεκτρονικού μετατροπέα ισχύος. Τα μεγέθη του δρομέα είναι σε διαφορετική συχνότητα 
και τιμή από αυτή του δικτύου, οπότε αυτό διορθώνεται με την ανόρθωση και αντιστροφή 
τους στη συχνότητα και πλάτος του δικτύου (σχήμα 3.23α). 

Η συνολική ισχύς που προσφέρεται στο δίκτυο, αμελώντας τις απώλειες, ισούται με το 
άθροισμα της ισχύος του στάτη και της ισχύος του δρομέα (Pgrid= Ps+Pr= Pm). 

 
Σχήμα 3.23 Ροή ισχύος αμελώντας τις απώλειες στην α) υπερσύγχρονη και β) υποσύγχρονη 

κατάσταση [1]. 

Αν λάβουμε υπόψη μας και τις απώλειες που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο 
και θεωρήσουμε τον μετατροπέα από την πλευρά του δρομέα (RSC) σαν μία ισοδύναμη 
αντίσταση, η οποία εξαρτάται από την ολίσθηση, τότε η πραγματική εικόνα όσον αφορά τη 
ροή ισχύος στις δύο καταστάσεις λειτουργίας του συστήματός μας, είναι αυτή που 
παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα (σχήμα 3.24). 
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Σχήμα 3.24 Ροή ισχύος λαμβάνοντας υπόψη τις απώλειες στην α) υπερσύγχρονη και β) 
υποσύγχρονη κατάσταση (Pag=Pδ) [1]. 

Τέλος, να αναφέρουμε ότι αφού το σύστημά μας παράγει λιγότερη ισχύ κατά την 
υποσύγχρονη κατάσταση, η διαστασιολόγηση των ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος γίνεται 
με βάση την ονομαστική ή τη μέγιστη τιμή της ολίσθησης κατά την υπερσύγχρονη 
κατάσταση, κατά την οποία οι μετατροπείς διαχειρίζονται μεγαλύτερη ισχύ. 

3.2.5   Ηλεκτρονικός μετατροπέας ισχύος ΕΡ/ΣΡ/ΕΡ 

Η ροπή, η ισχύς-ενεργός και άεργος του δρομέα και του στάτη εξαρτώνται από το πλάτος, 
τη φάση και τη συχνότητα της τάσης του δρομέα. Προκειμένου να μπορέσουμε να 
ρυθμίζουμε την τάση αυτή, αλλά και να έχουμε λειτουργία του συστήματός μας (της μηχανής 
μας) και στα τέσσερα τεταρτημόρια της χαρακτηριστικής καμπύλης της, χρησιμοποιούμε 
έναν ηλεκτρονικό μετατροπέα ΕΡ/ΣΡ/ΕΡ (AC-DC-AC) με δικατευθυντήρια ροή ισχύος 
(back-to-back converter). 

Ένας μετατροπέας AC-DC-AC είναι ένας μετατροπέας συχνότητας, ο οποίος ουσιαστικά 
αποτελείται από τρία επιμέρους κομμάτια όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

• Ελεγχόμενος ανορθωτής (AC-DC). 

• Πυκνωτής συνεχούς διασύνδεσης (DC-link). 

• Ελεγχόμενος αντιστροφέας (DC-AC). 
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Σχήμα 3.25 Μετατροπέας AC-DC-AC [39]. 

Γενικά, στα σύγχρονα αιολικά συστήματα που η ισχύς τους είναι 1.5-3 MW, προκειμένου 
να μειωθεί το κόστος, χρησιμοποιούνται μετατροπείς δύο επιπέδων (two-level), ενώ στα 
υπεράκτια αιολικά πάρκα που η ισχύς είναι ακόμα μεγαλύτερη (3-6 MW) χρησιμοποιούνται 
μετατροπείς τριών επιπέδων. Στο δικό μας σύστημα χρησιμοποιήθηκαν μετατροπείς δύο 
επιπέδων και τη λειτουργία αυτών θα αναλύσουμε στη συγκεκριμένη ενότητα. 

Ο ελεγχόμενος ανορθωτής μετατρέπει την εναλλασσόμενη τάση σε συνεχή τάση. Με τη 
βοήθεια των ηλεκτρονικών ισχύος και με την κατάλληλη παλμοδότησή τους, δίνεται η 
δυνατότητα μετατροπής της εναλλασσόμενης τάσης σε συνεχή τάση ελεγχόμενης τιμής. Το 
ίδιο θα μπορούσαμε να πετύχουμε με τη χρήση διόδων αντί ελεγχόμενων ηλεκτρονικών 
ισχύος. Αυτό μας προσφέρει χαμηλό κόστος και μεγαλύτερη αξιοπιστία, καθώς οι δίοδοι δεν 
χρειάζονται έλεγχο για την έναυση και την σβέση τους, πράγμα που απλουστεύει την 
διάταξη, επίσης έχουν πολύ μικρές απώλειες κατά την αγωγή. Όμως, η χρήση διόδων μπορεί 
να εφαρμοστεί στα συστήματα, που ο μετατροπέας βρίσκεται στον στάτη της γεννήτριας, 
αλλά όχι όταν χρησιμοποιείται ασύγχρονη γεννήτρια βραχυκυκλωμένου κλωβού και γενικά 
όπου δεν χρειάζεται αμφίδρομη ροή ισχύος. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται 
ελεγχόμενα ημιαγωγικά στοιχεία, όπως τα IGBT, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα ελέγχου παρά 
τις υψηλές απώλειες αγωγής που παρουσιάζουν. Στις ανεμογεννήτριες με ασύγχρονη 
γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας είναι πολύ χρήσιμη η παρουσία των ελεγχόμενων 
ημιαγωγικών στοιχείων, διότι ελέγχοντας την γωνία έναυσης και σβέσης των στοιχείων 
μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε πλήρως την ισχύ που μπορεί να μας προσφέρει η γεννήτρια 
ανάλογα με την προσλαμβανόμενη ισχύ του ανέμου.  

Ο πυκνωτής στη διασύνδεση των δύο μετατροπέων χρησιμοποιείται ως συσσωρευτής 
ενέργειας, έτσι ώστε να κρατάει την τάση σταθερή και να αποσυνδέει τη λειτουργία των δύο 
μετατροπέων. Η τιμή της τάσης του πυκνωτή πρέπει να παραμένει αμετάβλητη και είναι 
τέτοια, έτσι ώστε να μπορεί να αντιστραφεί σε εναλλασσόμενη για τη σύνδεση με το δίκτυο.  

Ο ελεγχόμενος αντιστροφέας μετατρέπει την συνεχή τάση σε εναλλασσόμενη τάση 
ελεγχόμενου πλάτους και συχνότητας. Ο αντιστροφέας αποτελείται από ελεγχόμενα 
ηλεκτρονικά ημιαγωγικά στοιχεία ισχύος για την παραγωγή της επιθυμητής εναλλασσόμενης 
τάσης στην έξοδο. 
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Περνώντας στην περίπτωση του δικού μας συστήματος-αιολικό σύστημα με γεννήτρια 
διπλής τροφοδοσίας-έχουμε το μετατροπέα από την πλευρά του δρομέα  και το μετατροπέα 
από την πλευρά του δικτύου, ο καθένας από τους οποίους μπορεί να λειτουργήσει είτε ως 
ανορθωτής είτε ως αντιστροφέας ανάλογα σε ποια κατάσταση λειτουργίας βρισκόμαστε (υπό- 
ή υπέρ- σύγχρονη). Ο πρώτος (RSC) χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ροπής (κατά 
συνέπεια και της ενεργού ισχύος) και της άεργου ισχύος της μηχανής. Η τεχνική ελέγχου του 
θα παρουσιαστεί στο επόμενο κεφάλαιο, όμως πρέπει να αναφέρουμε εδώ τα εξής βασικά 
στοιχεία: i) η συχνότητα της τάσης της εναλλασσόμενης πλευράς του είναι η διαφορά της 
συχνότητας του στάτη (του στρεφόμενου μαγνητικού πεδίου ή αλλιώς του δικτύου) και της 
μηχανικής συχνότητας του δρομέα, ii) το πλάτος της τάσης αυτής θα είναι ένα ποσοστό της 
ονομαστικής τιμής τάσης της μηχανής (η ονομαστική τιμή της τάσης πολλαπλασιασμένη με 
την ολίσθηση). Όσον αφορά το μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο (GSC), 
σκοπός του είναι να εκτελεί την ανταλλαγή ισχύος με το δίκτυο, κρατώντας την τάση στον 
πυκνωτή της συνεχούς διασύνδεσης σταθερή και τον συντελεστή ισχύος μοναδιαίο 
(συνήθως), μηδενίζοντας την άεργο ισχύ. 

Πρέπει, επίσης, να αναφερθούμε και στο θέμα της διαστασιολόγησης του μετατροπέα 
αυτού. Γενικά, όπως έχουμε αναφέρει προηγουμένως, ο συγκεκριμένος μετατροπέας 
διαχειρίζεται ένα ποσοστό της ισχύος του συστήματος ( ≅ ), άρα σίγουρα 
διαστασιολογείται για μικρότερη ισχύ από την περίπτωση που ήταν συνδεδεμένος στο στάτη, 
άρα μικραίνει και το κόστος και το βάρος και το μέγεθος. Υπάρχουν δύο κριτήρια για τη 
διαστασιολόγηση του συγκεκριμένου μετατροπέα: 

α) αν το ρεύμα μαγνήτισης της μηχανής προσφέρεται από το δρομέα, τότε ο RSC πρέπει 
να διαστασιολογηθεί με βάση τη συνιστώσα του ρεύματος του δρομέα μέσω της οποίας 
ελέγχουμε τη ροπή (η λογική ελέγχου θα παρουσιαστεί στο επόμενο κεφάλαιο) καθώς και τη 
συνιστώσα του ρεύματος μαγνήτισης στον ευθύ άξονα (περίπου 30% της ονομαστικής τιμής 
του ρεύματος της μηχανής), ενώ ο GSC διαστασιολογείται με βάση τη συνιστώσα του 
ρεύματος μέσω της οποίας ελέγχουμε την ενεργό ισχύ. 

β) αν το ρεύμα μαγνήτισης προσφέρεται από το στάτη, τότε ο RSC πρέπει να 
διαστασιολογηθεί με βάση τη συνιστώσα του ρεύματος που ελέγχει τη ροπή, ενώ ο GSC με 
βάση τη συνιστώσα που ελέγχει την ενεργό ισχύ, αλλά και αυτή που ελέγχει την άεργο. 

Ας αναφέρουμε, όμως, μερικά τυπικά χαρακτηριστικά και τυπικές τιμές διαφόρων 
μεγεθών του μετατροπέα αυτού [2]: 

 ο έλεγχος που χρησιμοποιείται και για τους δύο μετατροπείς είναι, συνήθως, ο 
έμμεσος διανυσματικός έλεγχος (vector control) ή ο άμεσος διανυσματικός έλεγχος 
ροπής (Direct Power Control-DTC) και επιτυγχάνεται έλεγχος της ενεργού και 
άεργου ισχύος (περισσότερες λεπτομέρειες στην επόμενη παράγραφο και στο 
επόμενο κεφάλαιο) 
 

 οι μετατροπείς είναι δύο επιπέδων με ημιαγωγικά στοιχεία IGBTs και διακοπτική 
συχνότητα 2-5 kHz 
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 το φίλτρο στο μετατροπέα από την πλευρά του δικτύου είναι ένα LCL φίλτρο, ενώ 
αυτό στο μετατροπέα από την πλευρά του δρομέα είναι ένα φίλτρο για προστασία 
από υπερτάσεις (dv/dt), όπως αυτά αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο 
(παράγραφος 2.3.2.2.1) 
 

 ο μετατροπέας έχει συνήθως ονομαστική ισχύ 500-2000 kVA και ονομαστική τάση 
690 V (εύρος τιμών +10% μέχρι -15%) 
 

 ονομαστική τιμή του ζυγού συνεχούς τάσης 1000-1200 V 
 

 πολύ χαμηλό αρμονικό περιεχόμενο (THD<3%) 
 

 ψύξη με αέρα ή νερό ώστε να μειωθεί το μέγεθος των ερμαρίων 
 

Στις επόμενες παραγράφους ακολουθεί μία αναλυτική περιγραφή του κάθε τμήματος του 
μετατροπέα, μετατροπέας από την πλευρά του δικτύου, πυκνωτής συνεχούς διασύνδεσης 
(DC-link) και μετατροπέας από την πλευρά του δρομέα). 

 

 

3.2.5.1 Μετατροπέας από την πλευρά του δικτύου 

Ο μετατροπέας αυτός αποτελείται από έξι ημιαγωγικά στοιχεία IGBTs με αντιπαράλληλες 
διόδους για να επιτευχθεί η ροή ρεύματος και προς τις δύο κατευθύνσεις (στην συγκεκριμένη 
περίπτωση θα θεωρηθούν ως ιδανικοί διακόπτες) και μπορεί να λειτουργήσει και ως 
ανορθωτής και ως αντιστροφέας. Ο μετατροπέας αυτός είναι ένας μετατροπέας πηγής τάσης 
δύο επιπέδων. Επίσης, μπορεί να θεωρηθεί ότι ο μετατροπέας αυτός αποτελείται από τρεις 
κάθετους μετατροπείς μερικώς ελεγχόμενους. 

 

Σχήμα 3.26 Μετατροπέας από την πλευρά του δικτύου. 
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Τα διακοπτικά στοιχεία που βρίσκονται στον ίδιο κλάδο λειτουργούν συμπληρωματικά, 
δηλαδή όταν άγει το ένα, το άλλο δεν άγει. Οι τάσεις ως προς το σημείο μηδέν της συνεχούς 
διασύνδεσης δίνονται από τον παρακάτω τύπο: 

 
                             = _ με _ = 0	ή	1    και το j=a, b, c                               (3.42) 

 
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του μετατροπέα τα διακοπτικά στοιχεία συνδυάζονται μεταξύ 
τους (αυτό καθορίζεται από την παλμοδότηση του μετατροπέα) και με αυτόν τον τρόπο 
παράγεται εναλλασσόμενη τάση στην έξοδό του. Όσον αφορά τις τάσεις εξόδου του 
μετατροπέα σε σχέση με τον ουδέτερο (n), ισχύει ο τύπος  (3.43) (σχήμα 3.27): 

 

                                   = −   , j=a, b, c                                                              (3.43) 

 

 
Σχήμα 3.27 Απλοποιημένο μονοφασικό ισοδύναμο κύκλωμα GSC-δικτύου. 

 
 

Σύμφωνα με τη σχέση (3.43) και λαμβάνοντας υπόψη ότι για ένα τριφασικό σύστημα ισχύει 

Van+ Vbn+ Vcn=0 και = ( + + ), καταλήγουμε στα παρακάτω: 

 

                                

= − ( + )= − ( + )= − ( + )                                                   (3.44) 

 

Χρησιμοποιώντας και τα σήματα ελέγχου των διακοπτικών στοιχείων λαμβάνουμε: 
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= 2 _ − _ − _= 2 _ − _ − _= (2 _ − _ − _ )                                                 (3.45) 

Στο σχήμα 3.28 απεικονίζονται όλες οι δυνατές καταστάσεις λειτουργίας του μετατροπέα. 
Στον πίνακα 3.1 φαίνονται οι τιμές των παραπάνω τάσεων (ως προς το σημείο 0 και ως προς 
το n) για την κάθε κατάσταση λειτουργίας και στο σχήμα 3.29 οι κυματομορφές των τάσεων 
αυτών. Όπως αναφέραμε και πριν, οι τάσεις εξόδου ως προς το σημείο 0 έχουν δύο τιμές (0 ή 
VDC) και για αυτό το λόγο, άλλωστε, ο μετατροπέας αυτός ονομάζεται δύο επιπέδων, ενώ οι 
τάσεις εξόδου ως προς το σημείο n λαμβάνουν πέντε διακριτές τιμές (−2 3⁄ ,  − 3⁄ ,0, 3⁄ , 2 3⁄ ). 
 
 
 

Πίνακας 3.1 Τιμές τάσεων εξόδου του μετατροπέα. 
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Σχήμα 3.28 Πιθανές καταστάσεις λειτουργίας του μετατροπέα από την πλευρά του 
δικτύου[2]. 

 

Τέλος, το πλάτος των αρμονικών της τάσης εξόδου του μετατροπέα δίνεται από τον 
παρακάτω τύπο: 〈 〉 = 〈 〉 = 〈 〉 = 2 + cos − cos , χ= 1, 5, 7, 11, 13,….    (3.46) 

 



74 
 

 

Σχήμα 3.29 Κυματομορφές τάσεων εξόδου του μετατροπέα από την πλευρά του 
δικτύου[2]. 

 

3.2.5.2Μετατροπέας από την πλευρά του δρομέα [2, 3] 

Ο μετατροπέας αυτός αποτελείται από έξι ημιαγωγικά στοιχεία IGBT με αντιπαράλληλες 
διόδους για να επιτευχθεί η ροή ρεύματος και προς τις δύο κατευθύνσεις (στη συγκεκριμένη 
περίπτωση θα θεωρηθούν ως ιδανικοί διακόπτες) και μπορεί να λειτουργήσει και ως 
ανορθωτής και ως αντιστροφέας. Ο μετατροπέας αυτός είναι ένας μετατροπέας πηγής τάσης 
δύο επιπέδων. Επίσης, μπορεί να θεωρηθεί ότι ο μετατροπέας αυτός αποτελείται από τρεις 
κάθετους μετατροπείς μερικώς ελεγχόμενους. Είναι, δηλαδή, ένας μετατροπέας όπως ο 
προηγούμενος με ίδιο τρόπο λειτουργίας (σχήμα 3.30). 
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Σχήμα 3.30 Μετατροπέας από την πλευρά της μηχανής. 

 Το φίλτρο, σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιείται για εξομάλυνση της τάσης εξόδου 
του μετατροπέα, μιας και είναι αυτή που εφαρμόζεται στο δρομέα της μηχανής, αλλά και για 
εξασθένιση των διάφορων υπερτάσεων. Μερικές παραλλαγές του φίλτρου αυτού 
παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα. 

 

(α) 

 

(β) 

 

Σχήμα 3.31 Πιθανές τοπολογίες φίλτρων για το μετατροπέα από την πλευρά του δρομέα. 
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3.2.5.3 Διασύνδεση συνεχούς ρεύματος-ζυγός συνεχούς τάσης [2,3] 

Στο σχήμα 3.32 απεικονίζεται ο ζυγός της συνεχούς τάσης ή όπως αναφέρεται στη διεθνή 
βιβλιογραφία DC link. Ο ρόλος του συγκεκριμένου τμήματος του ηλεκτρονικού μετατροπέα 
είναι ότι μέσω της αποθήκευσης ενέργειας στον πυκνωτή ή σε συστοιχίες πυκνωτών 
προσπαθεί να διατηρήσει την τάση του συγκεκριμένου ζυγού σταθερή. Επίσης, αποτελεί τη 
σύνδεση μεταξύ των δύο μετατροπέων που περιγράψαμε προηγουμένως. 

 

Σχήμα 3.32 Ζυγός συνεχούς τάσης. 

Οι εξισώσεις που ισχύουν για αυτό το τμήμα είναι οι παρακάτω: 

                                 = ,   = − −                                   (3.47) 

όπου τα συνεχή (DC) ρεύματα υπολογίζονται με βάση τα εναλλασσόμενα (AC) ρεύματα 
εξόδου των μετατροπέων σύμφωνα με τις παρακάτω εξισώσεις: 

                                      
_ = _ + _ + __ = − − − _                                           (3.48) 

το ρεύμα που διαρρέει την αντίσταση RDC είναι ίσο με  =  . 

 

3.2.5.4 Μέθοδοι παλμοδότησης αντιστροφέων τάσης [24, 38, 40] 

Οι μέθοδοι παλμοδότησης έχουν ως σκοπό την καλύτερη εκμετάλλευση της συνεχούς 
τάσης και για να ελαττώσουν τα επίπεδα των αρμονικών της εναλλασσόμενης τάσης εξόδου. 
Το δεύτερο αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα, αφού μπορούμε με ένα κατωδιαβατό φίλτρο 
εύκολα να τις εξαλείψουμε και να έχουμε ένα καθαρό ημίτονο που είναι και το επιθυμητό.  
Οι κυριότερες τεχνικές παλμοδότησης που χρησιμοποιούνται στους μετατροπείς των 
ανεμογεννητριών είναι:  
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Σε αυτή την τεχνική παλμοδότησης δημιουργούμε μια ημιτονοειδή κυματομορφή, η οποία 
ονομάζεται κυματομορφή αναφοράς, και μια τριγωνική κυματομορφή, η οποία ονομάζεται 
κυματομορφή φορέα. Οι δύο παραπάνω κυματομορφές συγκρίνονται μεταξύ τους, το 
αποτέλεσμα αυτής της σύγκρισης είναι μια λογική στάθμη 0 ή 1. Λογικό 0 όταν το τρίγωνο 
είναι μεγαλύτερο του ημιτόνου και λογικό 1, όταν συμβαίνει το αντίθετο. Όπως 
διαπιστώνεται και από το παραπάνω σχήμα, το αποτέλεσα της σύγκρισης εξαρτάται από τα 
σημεία τομής των δύο κυματομορφών.  

 
Λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους ορισμούς:  
 
Asin = Το πλάτος της κυματoμoρφής αναφοράς.  
Atri = Το πλάτος της κυματoμoρφής φορέα.  
Fsin = Η συχνότητα της κυματoμoρφής αναφοράς.  
Ftri = Η συχνότητα της κυματoμoρφής φορέα.  
MA = Ο συντελεστής διαμόρφωσης πλάτους.  
MF  = Ο συντελεστής διαμόρφωσης συχνότητας.  
 

όπου:                      = ,			 =                                                                             (3.49)           

 
 
Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι αυξομειώνοντας τον συντελεστή διαμόρφωσης πλάτους 

ΜΑ (από 0 έως 1), μεταβάλλεται το εύρος των παλμών της κυματoμoρφής που προκύπτει από 
τη σύγκριση. Η διακριτική συχνότητα της κυματoμoρφής PWM είναι ίση με Ftri. Κάνοντας 
ανάλυση Fourier στην κυματομορφή που προκύπτει από την παραπάνω σύγκριση, 
διαπιστώνουμε ότι η βασική της αρμονική έχει συχνότητα Fsin (τη συχνότητα κυματoμoρφής 
αναφοράς) και πλάτος ανάλογο του ΜΑ (του συντελεστή διαμόρφωσης πλάτους). Επίσης, το 
ΜF, γενικά, πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο για να έχουμε καλή ποιότητα τάσης εξόδου, όμως 
επειδή μεγάλο ΜF συνεπάγεται και μεγάλο Ftri, το οποίο είναι η διακοπτική συχνότητα των 
ημιαγωγικών στοιχείων, έχουμε ως αποτέλεσμα μεγάλες διακοπτικές απώλειες. Άρα θα 
πρέπει να βρεθεί μία τιμή για το ΜF τέτοια, ώστε να είναι καλή η ποιότητα της τάσης, αλλά 
να έχουμε και χαμηλές διακοπτικές απώλειες. Ακόμα, πρέπει το ΜF  να είναι περιττός, γιατί 
έτσι εξαλείφονται οι άρτιες αρμονικές. Τέλος, αν το ΜF είναι πολλαπλάσιο του 3, 
εξαλείφονται οι αρμονικές της πολικής τάσης, που έχουν τάξη  MF και πολλαπλάσια αυτού. 

 
Οι ανώτερες αρμονικές μπορούν να ομαδοποιηθούν σε ζώνες συχνοτήτων, γύρω από τα 

ακέραια πολλαπλάσια της συχνότητας του τριγώνου. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ομάδα 
περιέχει μια κεντρική αρμονική με συχνότητα Ftri καθώς επίσης και ένα σύνολο αρμονικών 
δεξιά και αριστερά της συχνότητας αυτής που δίνονται από τη σχέση:  

 

                                        = ± 2 ∙ ∙                                                             (3.50) 
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Στη δεύτερη ομάδα δεν περιέχεται η κεντρική αρμονική με συχνότητα 2·Ftri, αλλά ένα 
σύνολο αρμονικών που δίνονται από τη σχέση:  

 
                                            = 2 ∙ ± 2 ∙ ( − 1) ∙                                                   (3.51) 

 
Για την τρίτη ομάδα ισχύει ό,τι και στην πρώτη, μόνο που η κεντρική αρμονική είναι σε 

συχνότητα 3•Ftri. Στην τέταρτη ομάδα ισχύει ό,τι και για την δεύτερη, αλλά με κεντρική 
συχνότητα 4•Ftri. Την ίδια συλλογιστική πορεία ακολουθούμε και για τις υπόλοιπες ομάδες 
ανώτερων αρμονικών, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.33 παρακάτω. Ως γενικό συμπέρασμα 
μπορούμε να αναφέρουμε, πως ανώτερες αρμονικές εμφανίζονται σε συχνότητες που 
ακολουθούν τη σχέση : 

 
                                            = ∙ ± ∙                                                                     (3.52) 
 

όπου n =1, 2, 3 και k =1, 3, 5... εάν n =άρτιος ή 
                          k =2, 4, 6... εάν n =περιττός 
 

 
 

Σχήμα 3.33 Αρμονικό περιεχόμενο SPWM [38]. 
 
Όπως βλέπουμε, στις χαμηλές συχνότητες δεν υπάρχουν αρμονικές, οι οποίες θα 

μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στη λειτουργία της συσκευής που ο αντιστροφέας 
τροφοδοτεί. Παρόλα αυτά, όπως μπορεί να φανεί εύκολα και στο σχήμα 3.37, υπάρχουν 
αρμονικές με συχνότητες πολλαπλάσιες της συχνότητας παλμοδότησης, οι οποίες, ανάλογα 
με τη διακοπτική συχνότητα είναι δυνατόν να δημιουργήσουν ακουστικούς θορύβους ή 
ανεπιθύμητες παρεμβολές σε παρακείμενες συσκευές.  

 
Για να παλμοδοτήσουμε έναν τριφασικό αντιστροφέα τάσης, δημιουργούμε τρία ημίτονα 

αναφοράς (ένα για κάθε φάση) με διαφορά φάσης 120° μεταξύ τους, τα οποία συγκρίνουμε 
με την ίδια τριγωνική κυματομορφή. Όπως προκύπτει από την ανάλυση Fourier, η ενεργός 
τιμή της βασικής αρμονικής της πολικής τάσης συναρτήσει της συνεχούς τάσης εισόδου 
είναι: 
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                             , = 0,61 ∙ ∙                                                              (3.53) 

 
Ένα βασικό πρόβλημα που εμφανίζουν οι αντιστροφείς τάσης, είναι η ατελής 

εκμετάλλευση της τάσης εισόδου. Τέλος πρέπει να αναφέρουμε πως υπάρχουν δύο είδη 
ημιτονοειδούς PWM, η ασύγχρονη και η σύγχρονη PWM. Στην ασύγχρονη SPWM, 
επιλέγεται αρχικά μια συχνότητα φορέα (συχνότητα τριγώνου) και παραμένει σταθερή, 
καθώς η συχνότητα της κυματoμoρφής αναφοράς μεταβάλλεται. Στη σύγχρονη SPWM 
επιλέγεται αρχικά ένας λόγος διαμόρφωσης συχνότητας (MF), ο οποίος διατηρείται σταθερός 
καθώς η συχνότητα αναφοράς μεταβάλλεται. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πως η συχνότητα 
του φορέα πρέπει να μεταβάλλεται μαζί με τη συχνότητα της κυματoμoρφής αναφοράς. 

 
Η μέθοδος της σύγχρονης SPWM είναι χρήσιμη, διότι αποκλείει την εμφάνιση 

υποαρμονικών, δηλαδή αρμονικών με συχνότητες μικρότερες της βασικής αρμονικής. Όταν η 
Ftri είναι αρκετά υψηλή, τότε δεν προκύπτει πρόβλημα υποαρμονικών, αφού το πλάτος των 
υψηλών αρμονικών που πλησιάζουν τη βασική είναι τόσο μικρό, που πρακτικά θεωρείται 
μηδενικό. 

 
3.2.5.4.2 PWM με έλεγχο του ρεύματος σε ζώνη υστέρησης (Hysteresis band current 

control PWM ) 
 

Η τεχνική διαμόρφωσης εύρους παλμών για τον έλεγχο ρεύματος σε ζώνη υστέρησης, 
είναι βασικά μία μέθοδος ελέγχου των διακοπτών του μετατροπέα, έτσι ώστε το ρεύμα 
εξόδου της κάθε φάσης να παραμένει μέσα   σε   μία προκαθορισμένη ζώνη υστέρησης (όριο 
σφάλματος), πάνω ή κάτω από την τιμή αναφοράς του. 

 
Το σχήμα 3.34 εξηγεί την αρχή λειτουργίας της PWM με την τεχνική της ζώνης 

υστέρησης για μία γέφυρα μερικώς ελεγχόμενου μετατροπέα. Το κύκλωμα ελέγχου 
δημιουργεί την ημιτονοειδή κυματομορφή του ρεύματος αναφοράς επιθυμητού πλάτους και 
συχνότητας και συγκρίνεται με την κυματομορφή του πραγματικού ρεύματος αυτής της 
φάσης. Καθώς το ρεύμα υπερβαίνει το άνω όριο, ο πάνω διακόπτης a1 (σχήμα 3.34) της 
φάσης a ανοίγει και ο κάτω κλείνει. Ως αποτέλεσμα, η τάση εξόδου a του μετατροπέα γίνεται 
αρνητική και το ρεύμα μειώνεται. Όταν το ρεύμα διασχίζει το κάτω όριο, ο κάτω διακόπτης 
ανοίγει και ο πάνω κλείνει. Όσο το ρεύμα παραμένει μέσα στη ζώνη, οι διακόπτες δεν 
αλλάζουν κατάσταση. Έτσι το ρεύμα εξαναγκάζεται να ακολουθεί το ρεύμα αναφοράς μέσα 
στο εύρος της ζώνης υστέρησης, με μία μπρος-πίσω λειτουργία των πάνω και κάτω 
διακοπτών. Όσο μικρότερη είναι η ζώνη, τόσο μικρότερη είναι η διακύμανση του ρεύματος, 
αλλά  τόσο μεγαλύτερη η διακοπτική συχνότητα. Μία βέλτιστη ζώνη που διατηρεί ισορροπία 
μεταξύ διακύμανσης ρεύματος και απωλειών του μετατροπέα εξαιτίας υψηλής διακοπτικής 
συχνότητας, είναι επιθυμητή. 

 
Σε χαμηλές ταχύτητες της μηχανής, εξαιτίας της χαμηλής αντι-ΗΕΔ, δεν υπάρχει δυσκολία 

στην παρακολούθηση  του  ρεύματος  αναφοράς. Όμως, σε υψηλές ταχύτητες,  ο  ελεγκτής  
ρεύματος θα κορεσθεί σε ένα  μέρος του κύκλου και θα εμφανισθούν ανώτερες αρμονικές. 
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Σχήμα 3.34  Αρχή λειτουργίας ελέγχου ρεύματος σε ζώνη υστέρησης [3]. 

 
Η PWM με έλεγχο ρεύματος σε ζώνη υστέρησης είναι πολύ δημοφιλής, επειδή είναι απλή 

στην εφαρμογή και ταχύτατης δυναμικής απόκρισης. Το βασικό της μειονέκτημα όμως είναι, 
ότι η διακοπτική της συχνότητα δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων και δεν είναι σταθερή. 
Μάλιστα σε μερικά σημεία μπορεί να γίνει πολύ υψηλή, με αποτέλεσμα αυξημένες 
διακοπτικές απώλειες του μετατροπέα. Αυτό το μειονέκτημα προσπαθεί να ξεπεράσει η 
επόμενη μέθοδος. 

 
3.2.5.4.3 Έλεγχος ρεύματος με την τεχνική σύγκρισης ράμπας (PI current control with 

ramp comparison ) 
 

Η μεταβαλλόμενη διακοπτική συχνότητα που εμφανίζεται στον έλεγχο ζώνης υστέρησης, 
οδήγησε στην χρησιμοποίηση μίας εξελιγμένης μεθόδου, όπου χρησιμοποιείται φέρον σήμα, 
πράγμα που σημαίνει ότι η διακοπτική συχνότητα γίνεται σταθερή. Η μέθοδος αυτή 
ονομάζεται έλεγχος ρεύματος με σύγκριση ράμπας. Η αρχή λειτουργίας είναι η εξής: 
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Το σφάλμα ρεύματος π.χ. της φάσης a, ia
* - ia γίνεται είσοδος σε ένα PI ελεγκτή, η έξοδος 

του οποίου, συγκρίνεται με ένα φέρον τριγωνικό σήμα σταθερής συχνότητας. Αν η έξοδος 
υα* είναι μεγαλύτερη από την τριγωνική κυματομορφή υΔ, επιβάλλεται θετικό δυναμικό στον 
ακροδέκτη a, ενώ εάν είναι μικρότερη, αρνητικό. Αποδεικνύεται, ότι αν το πλάτος του 
σήματος αναφοράς υα* είναι μικρότερο από το πλάτος του τριγώνου υΔ, τότε η θεμελιώδης 
τάση του μετατροπέα συνδέεται με το σήμα αναφοράς με σχέση αναλογίας. Δηλαδή: 

 

                              = ∗   , όπου =   με ∗<                          (3.54) 

 

3.2.5.4.4  Διαμόρφωση Διανύσματος Χώρου (SVM)[41, 42] 
 

Η διαμόρφωση διανύσματος χώρου (SVM) είναι αρκετά διαφορετική μέθοδος από την 

PWM, που αναλύθηκε σε προηγούμενη ενότητα. Η μέθοδος αυτή αντιμετωπίζει τον 

αντιστροφέα ως μια απλή μονάδα και τα στοιχεία του ως διακόπτες ON-OFF. Έτσι χωρίζεται 

ο αντιστροφέας σε οκτώ μοναδικές καταστάσεις ανάλογα με το αν άγουν τα στοιχεία ή όχι. Οι 

καταστάσεις φαίνονται στο σχήμα 3.35. 

Σχήμα 3.34Αρχή λειτουργίας ελέγχου ρεύματος με σύγκριση ράμπας [24]. 
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Σχήμα 3.35: Οκτώ καταστάσεις του αντιστροφέα [41]. 

 
Η διαμόρφωση επιτυγχάνεται με τη μεταγωγή των παραπάνω καταστάσεων του 

αντιστροφέα. Σκοπός είναι να παράγουμε την τάση εξόδου του αντιστροφέα που να είναι 

κατά μέσο όρο ίση με τη δεδομένη τάση αναφοράς. Αυτό γίνεται με κατάλληλη επιλογή των 

καταστάσεων του αντιστροφέα και τον υπολογισμό της κατάλληλης χρονικής περιόδου για 

κάθε μία από αυτές. Για την επιλογή των καταστάσεων και των χρονικών περιόδων 

πραγματοποιείται στατός μετασχηματισμός Park της τάσης αναφοράς. Με το μετασχηματισμό 

μεταφέρουμε τις τάσεις από το τριφασικό σύστημα στο σταθερό d-q σύστημα αναφοράς, το 

οποίο αποτελείται από τον οριζόντιο (d) και κατακόρυφο (q) άξονα, όπως φαίνεται στο σχήμα 

3.36 παρακάτω. 

 

Σχήμα 3.36: Από το τριφασικό στο dq σύστημα αναφοράς [41]. 
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Η μαθηματική σχέση για τον μετασχηματισμό Park είναι:  

 

                                                 = ∙                                                                 (3.55) 

Ο πίνακας Τ ονομάζεται μήτρα μετασχηματισμού Park και ισούται με: 

                                                = ∙ 1 − −0 √ − √                                                 (3.56)          

 

Έτσι έχουμε πλέον ως αναφορά τις τάσεις Vd και Vq που προκύπτουν από τον 

μετασχηματισμό Park. Το μέτρο των δύο τάσεων αυτών μας δίνει ένα διάνυσμα το οποίο 

στρέφεται στον χώρο από την αρχή των αξόνων dq με συχνότητα περιστροφής τη συχνότητα 

των τάσεων αναφοράς μας. Αυτό αποτελεί το διάνυσμα αναφοράς για την παλμοδότηση. 

 

Οι παραπάνω καταστάσεις του αντιστροφέα V1, V2, V3, V4, V5, V6 αντιστοιχούν σε έξι μη 

μηδενικά διανύσματα και οι V0, V7 σε δύο μηδενικά στο σύστημα αναφοράς d-q. Τα μη 

μηδενικά χωρίζουν τους άξονες d και q σε έξι τομείς 60° ο καθένας, ενώ τα μηδενικά 

βρίσκονται στην αρχή των αξόνων, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.37. 

 

Σχήμα 3.37: Τομείς διανυσματικού χώρου [42]. 

 
Ο σκοπός αυτής της τεχνικής παλμοδότησης είναι να προσεγγίσει το διάνυσμα της τάσης 

αναφοράς χρησιμοποιώντας τις οκτώ καταστάσεις του αντιστροφέα. Μια καλή μέθοδος 
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προσέγγισης είναι, για ένα μικρό χρονικό διάστημα Τ, που έχει επιλεγεί ως διακοπτική 

συχνότητα, η μέση τιμή της τάσης εξόδου να είναι ίση με την τάση αναφοράς. 

Με αυτή τη μέθοδο η τιμή της βασικής αρμονικής της τάσης εξόδου του αντιστροφέα 

μπορεί να υπολογιστεί από τον τύπο: 

                                       , = 0,707 ∙ ∙                                                          (3.57) 

Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου παλμοδότησης είναι ότι εκμεταλλεύεται καλύτερα 

τη συνεχή τάση και είναι πιο ευέλικτη στην λειτουργία της, διότι δίνει τη δυνατότητα άμεσης 

αλλαγής στη συχνότητα και στο πλάτος της τάσης εξόδου. Στα μειονεκτήματα βρίσκεται η 

πολυπλοκότητα που έχει στην υλοποίηση. 

3.2.5.4.5Σύγκριση μεθόδων παλμοδότησης SPWM και SVM [41,42] 
 

Οι δύο μέθοδοι παλμοδότησης είναι ευρέως διαδεδομένες και βρίσκουν εφαρμογή σε 

πολλές διατάξεις πέρα από τις ανεμογεννήτριες. Κοινό χαρακτηριστικό τους αποτελεί η 

δυνατότητά τους να παράγουν στην έξοδο του αντιστροφέα τάση μεταβλητής συχνότητας και 

πλάτους. Η μέθοδος  SPWM συγκρίνει ένα τριγωνικό φέρον σήμα υψηλής συχνότητας με 

τρία ημιτονοειδή σήματα αναφοράς για να παραχθούν τα σήματα παλμοδότησης των 

ημιαγωγικών στοιχείων. Αυτή είναι βασικά μια μέθοδος αναλογικού πεδίου και μπορεί να 

υλοποιηθεί τόσο με αναλογικό τρόπο όσο και με  ψηφιακό. Η μέθοδος SVM σε αντίθεση με 

την SPWM δεν λαμβάνει υπόψη και τις τρεις τάσεις διαμόρφωσης ως ξεχωριστή οντότητα. Οι 

τρεις τάσεις λαμβάνονται ταυτοχρόνως υπόψη εντός ενός δισδιάστατου πλαισίου αναφοράς 

(dq) και το μιγαδικό διάνυσμα αναφοράς επεξεργάζεται ως μια ενιαία μονάδα. Η μέθοδος 

SVM έχει το χαρακτηριστικό της πλήρους ψηφιακής υλοποίησης από ένα μικροεπεξεργαστή. 

Σε σύγκριση με την SPWM αξιοποιεί καλύτερα την πηγή συνεχούς τάσης στης είσοδο του 

αντιστροφέα, ενώ η τάση εξόδου έχει χαμηλότερο αρμονικό περιεχόμενο και μειώνει τις 

απώλειες στον αντιστροφέα αυξάνοντας έτσι την απόδοση του.     

 

Πίνακας 3.2: Σύνοψη μεθόδων παλμοδότησης [41].  
Μέθοδος 

παλμοδότησης 

Φασική τάση 

Vφ, rms 

Πολική τάση 

Vπ, rms 

Κυματομορφή 

εξόδου 

SPWM 0,35·ΜA·Vdc 0,61·ΜA·Vdc Ημιτονοειδής 

SVM 0,408·ΜA·Vdc 0,707·ΜA·Vdc Ημιτονοειδής 
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3.2.6 Μετασχηματιστής 

 

Συνήθως, μια ανεμογεννήτρια δεν είναι σχεδιασμένη να μας δίνει στην έξοδό της τάση 
τέτοια ώστε να μπορούμε να τη συνδέσουμε απευθείας στο δίκτυο χαμηλής ή μέσης τάσης 
(πχ. αναφέραμε πριν ότι μία τυπική τιμή για την τάση του στάτη της γεννήτριας διπλής 
τροφοδοσίας είναι τα 690 V). Οπότε είναι απαραίτητη η σύνδεση με το δίκτυο μέσω ενός 
μετασχηματιστή. Επίσης, η παρουσία μετασχηματιστή είναι απαραίτητη, καθώς για να 
λειτουργήσει σωστά ο μετατροπέας back-to-back, χρειάζεται η τάση στον κλάδο αυτό να έχει 
συγκεκριμένη τιμή, η οποία προφανώς και αυτή δεν είναι ίδια με αυτή του δικτύου.  

Υπάρχουν, λοιπόν, διάφοροι τρόποι σύνδεσης της γεννήτριας και του μετατροπέα back-to-
back με το δίκτυο. Αυτοί είναι οι παρακάτω (σχήμα 3.38): 

 

(α) 

 

(β) 

 

(γ) 

Σχήμα 3.38 Διάφορες τοπολογίες διασύνδεσης αιολικού συστήματος με το δίκτυο μέσω 
μετασχηματιστή [2]. 
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 Στην πρώτη περίπτωση, το επίπεδο της τάσης του στάτη και του μετατροπέα back-
to-back είναι το ίδιο (συνήθως 690 V) και έτσι απαιτείται ένας μετασχηματιστής, 
του οποίου το πρωτεύον τύλιγμα συνδέεται με το δίκτυο μέσης τάσης (10-30 kV) 
και το δευτερεύον συνδέεται με το αιολικό σύστημα (τύλιγμα χαμηλής τάσης). Ο 
μετασχηματιστής, σε αυτήν την περίπτωση, είναι διαστασιολογημένος για πλήρη 
ισχύ. 
 

 Στη δεύτερη περίπτωση, στάτης και μετατροπέας έχουν διαφορετικό επίπεδο τάσης 
με αυτό του στάτη να είναι στο επίπεδο της μέσης τάσης, δηλαδή όπως και το 
δίκτυο, με αποτέλεσμα ο μετασχηματιστής να τοποθετείται στο κύκλωμα του 
δρομέα και ο στάτης συνδέεται απευθείας με το δίκτυο. Ο μετασχηματιστής, εδώ, 
διαστασιολογείται με βάση την ισχύ του δρομέα. 
 

 Η τρίτη περίπτωση είναι παρόμοια με την πρώτη. Η τάση του στάτη και του 
μετατροπέα είναι χαμηλή, αλλά έχει διαφορετική τιμή. Έτσι, απαιτείται, ένας 
μετασχηματιστής με δύο δευτερεύοντα τυλίγματα χαμηλής τάσης. 
 
 

Συνήθως, χρησιμοποιείται η πρώτη και η τρίτη τοπολογία. Στην παρούσα διατριβή 
υιοθετήθηκε η πρώτη. Οι παραπάνω τοπολογίες έχουν, φυσικά, πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα. Στον πίνακα 3.3 παρατίθενται μερικά από αυτά. 

 
 

Πίνακας 3.3 Σύγκριση τοπολογιών με βάση τη θέση του μετασχηματιστή [3]. 
 

Τοπολογία Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

       α Ένα δευτερεύον τύλιγμα. 
Το πρωτεύον τύλιγμα μέσης τάσης μπορεί να 
συνδεθεί με διαφορετικά δίκτυα μέσης τάσης.

Ο μετασχηματιστής διαστασιο-
λογείται για πλήρη ισχύ. 

       β Ο μετασχηματιστής διαστασιολογείται στο 
30% της ισχύος του συστήματος. 
Λιγότερες απώλειες στο μετασχηματιστή. 

Η επαγωγιμότητα σκέδασης 
του μετασχηματιστή περιορίζει το 
ρεύμα βραχ/σης. 
Το επίπεδο τάσης του δικτύου πρέ-
πει να ταιριάζει με αυτό του στάτη.
Θέματα ασφάλειας, καθώς κατά τη 
συντήρηση του συστήματος, οι χει-
ριστές πρέπει να είναι προσεκτικοί.
 

       γ Ο στάτης και ο μετατροπέας μπορούν να 
σχεδιαστούν για διαφορετικά επίπεδα τάσης. 

Ο μετασχηματιστής είναι πιο ακρι- 
βός. 
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3.2.7 Συστήματα ελέγχου του συστήματος μετατροπής αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική 

 

Όπως είναι λογικό για τέτοιου είδους συστήματα, μεγάλο ρόλο παίζουν τα διάφορα 
συστήματα ελέγχου που εγκαθίστανται προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία 
τους, αλλά και η αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, ακόμα και η αποσύνδεση του 
συστήματος από το δίκτυο. Κάθε αιολικό σύστημα περιλαμβάνει, λοιπόν, υποσυστήματα 
(αεροδυναμικά, μηχανικά, ηλεκτρικά), με διαφορετικές σταθερές χρόνου ταλάντωσης το 
καθένα (οι ηλεκτρικές δυναμικές ταλαντώσεις είναι ταχύτερες από τις μηχανικές). Αυτή η 
διαφορά στις σταθερές χρόνου γίνεται ακόμη μεγαλύτερη στην περίπτωση του συστήματος 
μεταβλητών στροφών, εξαιτίας της παρουσίας των ηλεκτρονικών ισχύος. Όπως μπορεί κανείς 
να δει στο σχήμα 3.39, υπάρχουν τρία επίπεδα ελέγχου: 

 

 Το πρώτο είναι αυτό που αφορά τον έλεγχο του μετατροπέα back-to-back. 
Πρόκειται για τον έλεγχο που γίνεται με ηλεκτρονικό-ψηφιακό τρόπο και αφορά 
τη δημιουργία των κατάλληλων σημάτων, ώστε να λειτουργεί σωστά ο 
μετατροπέας και να ικανοποιούνται κάποιες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του 
συστήματος. Για παράδειγμα, να μην καεί κάποιο ηλεκτρονικό κύκλωμα στο 
μετατροπέα, να γίνεται ανταλλαγή ισχύος με το δίκτυο σύμφωνα με τους 
κανονισμούς, να είναι καλή η ποιότητα ισχύος κλπ. Αυτό το κομμάτι ελέγχου 
μπορεί να βοηθήσει στην περίπτωση που συμβεί κάποιο ηλεκτρικό σφάλμα 
(ανοιχτοκύκλωμα, βραχυκύκλωμα κλπ). Τέλος, επειδή οι ελεγκτές που 
χρησιμοποιούνται σε αυτό το επίπεδο ελέγχου είναι ηλεκτρικοί, έχει ως 
αποτέλεσμα ο έλεγχος να είναι πολύ γρήγορος. Στη συγκεκριμένη παράγραφο θα 
αναφερθούμε γενικά στη φιλοσοφία του συγκεκριμένου ελέγχου, ο οποίος 
ονομάζεται διανυσματικός έλεγχος. 
 

 Το δεύτερο επίπεδο ελέγχου είναι αυτό που γίνεται κυρίως με μηχανικό τρόπο και 
αφορά κυρίως το μηχανολογικό τμήμα του συστήματος και ειδικά τον 
ανεμοκινητήρα και την προστασία αυτού. Επίσης, αυτό το επίπεδο ελέγχου 
καθορίζει και πολλά σήματα αναφοράς, τα οποία αποτελούν σήματα εισόδου του 
επιπέδου 1. Εδώ ανήκουν οι διάφοροι τύπου ελέγχου που περιγράψαμε στις 
παραγράφους 2.2.3 και 3.2.1.4 και όπως είναι φυσικό είναι πιο αργός έλεγχος σε 
σχέση με του επιπέδου 1. 

 

 Το τρίτο επίπεδο ελέγχου αφορά συνολικά το σύστημα μετατροπής και πιο 
συγκεκριμένα τη διασύνδεσή του με το δίκτυο. 
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Σχήμα 3.39 Έλεγχος αιολικού συστήματος με ΓΕΔΤ [2]. 

 
3.2.7.1 Διανυσματικός έλεγχος [37, 43-60, 81-111] 

 
Τα προβλήματα από τη χαμηλή ποιότητα του βαθμωτού (μονόμετρου) ελέγχου των 

επαγωγικών μηχανών, άρχισαν να λύνονται με την επινόηση του διανυσματικού ελέγχου ή 
ελέγχου προσανατολισμένου πεδίου, στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Στηρίχθηκε στον 
συνδυασμό του μετασχηματισμού σε στρεφόμενα πλαίσια αναφοράς και στην αλματώδη 
ανάπτυξη των ηλεκτρονικών ισχύος. Στο παρελθόν, οι ασύγχρονες μηχανές μπορούσαν να 
λειτουργούν με ταχύτητα που ήταν εξαρτημένη από την συχνότητα της τάσης τροφοδοσίας. 
Το πρόβλημα αυτό έλυσε η ανάπτυξη των μετατροπέων, που μπορούσαν να παράγουν  τάσεις   
μεταβλητής   συχνότητας   και   ενεργού   τιμής. 

 
Διακρίνονται τρεις τύποι ελέγχου, σε σχέση με τον προσανατολισμό του πλαισίου 

αναφοράς: 
 

 Διανυσματικός έλεγχος με προσανατολισμό στο πεδίο του στάτη-όταν 
το ορθοκανονικό σύστημα αναφοράς στο μετασχηματισμό Park είναι 
προσανατολισμένο προς τη ροή του στάτη (stator flux oriented). 
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 Διανυσματικός έλεγχος με προσανατολισμό στο πεδίο του δρομέα- όταν 
το ορθοκανονικό σύστημα αναφοράς στο μετασχηματισμό Park είναι 
προσανατολισμένο προς τη ροή του δρομέα (rotor flux oriented). 

 

 Διανυσματικός έλεγχος με προσανατολισμό στο πεδίο του διακένου- 
όταν το ορθοκανονικό σύστημα αναφοράς στο μετασχηματισμό Park είναι 
προσανατολισμένο προς τη ροή του διακένου (airgap flux oriented). 
 

Ο τρόπος µε τον οποίο υπολογίζεται η µαγνητική ροή και γίνεται ο προσανατολισµός του 
συστήµατος αναφοράς έχει µεγάλη σηµασία στο διανυσματικό έλεγχο, διότι από την 
ακρίβεια µε την οποία θα γίνει ο προσανατολισµός εξαρτάται η ποιότητα του ελέγχου. Με 
βάση τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται ο προσανατολισµός του συστήματος αναφοράς, 
διακρίνουμε δύο κατηγορίες διανυσµατικού ελέγχου [60]: 

 
α) Μέθοδοι έµµεσου διανυσματικού ελέγχου 
 
Όταν χρησιμοποιείται η συχνότητα ολίσθησης για να γίνει έµµεσα ο προσανατολισµός µε 

το πεδίο. Στις µεθόδους αυτές στην ουσία δεν υλοποιείται υπολογισµός των συνιστωσών της 
µαγνητικής ροής, αλλά καθορίζονται οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες για να επιτευχθεί ο 
προσανατολισµός. Συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι ότι η ευστάθεια της εκάστοτε 
µεθόδου ελέγχου πρέπει να εξασφαλίζεται µε ξεχωριστή µελέτη. Σε αυτήν την περίπτωση 
ανήκει ο κλασσικός διανυσματικός έλεγχος, ο οποίος είναι αυτός που χρησιμοποιήθηκε για 
τον έλεγχο των δύο μετατροπέων στην παρούσα διατριβή, διότι έχει χρησιμοποιηθεί κατά 
κόρονστα αιολικά συστήματα και παρουσιάζει μικρό αρμονικό περιεχόμενο.  

 
β) Μέθοδοι άµεσου διανυσµατικού ελέγχου 
 
Όταν χρησιμοποιούνται αισθητήρες ή οι τερµατικές ποσότητες της µηχανής σε συνδυασµό 

µε το µαθηµατικό µοντέλο της για να υπολογιστεί το διάνυσµα του πεδίου, µε βάση το οποίο 
στη συνέχεια γίνεται ο προσανατολισµός του συστήµατος αναφοράς. Οι µέθοδοι αυτοί 
χαρακτηρίζονται από καλύτερες δυναµικές αποκρίσεις σε σχέση µε τις µεθόδους έµµεσου 
ελέγχου και, συνεπώς, προτιμώνται στις σύγχρονες υλοποιήσεις. Σε αυτήν την κατηγορία 
ανήκουν ο άμεσος έλεγχος ισχύος (Direct Power Control, DPC) και ο άμεσος έλεγχος ροπής 
(Direct Torque Control, DTC). 

 
Σύμφωνα με δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά, προκύπτουν τα παρακάτω 

συμπεράσματα μετά από σύγκριση των παραπάνω μεθόδων [43]: 
 

 Ο VC είναι πιο πολύπλοκος σε σχέση με τους δύο άλλους ελέγχους-και στο 
σχεδιασμό και στην υλοποίησή του-καθώς απαιτούνται περισσότερα μεγέθη προς 
μέτρηση, ενώ ο λιγότερο πολύπλοκος είναι ο DPC. Αυτό φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα: 
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Πίνακας 3.4 Παράμετροι και μεταβλητές του συστήματος που απαιτούνται για την 
υλοποίηση των διαφόρων τεχνικών ελέγχου [43]. 

 
 

 Επίσης, ο VC κάνει χρήση πιο πολύπλοκων δεδομένων, απαιτεί περισσότερους 
μετασχηματισμούς μεγεθών (και μεγεθών αναφοράς και μετρούμενων), άρα απαιτεί 
και πιο πολύπλοκους υπολογισμούς. Αντίθετα, οι δύο άμεσοι έλεγχοι κάνουν χρήση 
πιο απλών δεδομένων και υπολογισμών, που κυρίως βασίζονται σε lookup tables και 
συγκριτές υστέρησης- με hysteresis control. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να απαιτείται 
μικρότερη υπολογιστική ισχύ. 

 

 Γενικά και οι τρείς έλεγχοι έχουν γρήγορη απόκριση σε μεταβολές (msec), αλλά και 
τα δύο είδη άμεσου ελέγχου είναι έως 4 φορές γρηγορότεροι από τον VC. Αυτό 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (μεταφέρεται αυτούσια από [43]): 

 
Πίνακας 3.5 Απόκριση των διάφορων τεχνικών ελέγχου [43]. 
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Επίσης, σύμφωνα με δημοσιευμένες εργασίες υπάρχει περιορισμός στις μεταβολές 
των ρευμάτων αναφοράς στο δρομέα  και  καθώς μετά εμφανίζονται 

προβλήματα αστάθειας (για τον VC) [41]. 
 
 

 Τα δύο είδη άμεσου ελέγχου χρειάζονται υψηλότερη συχνότητα δειγματοληψίας και 

μεγαλύτερο εύρος στον αισθητήρα μέτρησης ρευμάτων σε σχέση με τον διανυσματικό 

έλεγχο. Με αποτέλεσμα, στους άμεσους ελέγχους να έχουμε πολύ καλή γνώση των 

ελεγχόμενων και μετρούμενων μεγεθών. Αυτό είναι σημαντικό για να μην 

δημιουργείται πρόβλημα με τον ελεγκτή υστέρησης και να μην βγαίνουμε εκτός ορίων 

τους φάσματος υστέρησης. Γενικά, με το διανυσματικό έλεγχο έχουμε χαμηλότερο 

αρμονικό περιεχόμενο. Τα παραπάνω απεικονίζονται και στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 3.6 Διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά των τεχνικών ελέγχου [43]. 

 
 

 Όσον αφορά στην εξάρτηση από τις παραμέτρους της μηχανής, ο διανυσματικός 

έλεγχος είναι αυτός που εξαρτάται περισσότερο από αυτές. Όμως, ο ίδιος έλεγχος 

έχει καλύτερη ανταπόκριση σε αλλαγές παραμέτρων, πτώσεις τάσης του δικτύου 

και αξιοσημείωτο είναι, ότι επηρεάζεται λιγότερο από θόρυβο, που πιθανόν να 

υπάρχει στα μετρούμενα μεγέθη που χρησιμοποιεί.  
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 Ο άμεσος έλεγχος είναι πιο εύκολος στην υλοποίηση, καθώς απαιτεί λιγότερα 

μετρούμενα μεγέθη, ενώ ο διανυσματικός έλεγχος χρειάζεται πολλούς 

μετασχηματισμούς μεγεθών αναφοράς, υπολογισμό της ροής του στάτη και χρήση 

ελεγκτών ΡΙ. Όμως, το ζητούμενο στον άμεσο έλεγχο είναι η ακρίβεια στις 

μετρήσεις των απαραίτητων μεγεθών. 

 

 Από άποψη ευαισθησίας και οι τρεις έλεγχοι είναι αρκετά στιβαροί. Αυτό όμως δε 

σημαίνει, ότι δεν παρουσιάζουν ορισμένα μειονεκτήματα, όπως ότι ο διανυσματικός 

έλεγχος επηρεάζεται από μεταβολές στις παραμέτρους της μηχανής, ενώ ο άμεσος 

έλεγχος ισχύος επηρεάζεται από το θόρυβο που πιθανόν υπάρχει στις μετρήσεις. 

 

 Από τους τρεις ελέγχους, μόνο ο άμεσος έλεγχος ροπής στερείται της δυνατότητας 

για ανίχνευση μέγιστου σημείου ισχύος (MPPT), αλλά αυτό το πρόβλημα λύνεται 

με την χρήση κωδικοποιητή(encoder) στον δρομέα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Προσομοίωση του συστήματος μετατροπής αιολικής ενέργειας σε 
ηλεκτρική αποτελούμενο από ασύγχρονη γεννήτρια διπλής 
τροφοδοσίας και ηλεκτρονικούς μετατροπείς ισχύος μέσω του 
λογισμικού πακέτου Matlab/Simulink 

4.1 Εισαγωγή 

Προκειμένου να μελετήσουμε την αντίδραση και γενικά τη συμπεριφορά του συστήματος 
μετατροπής αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική που διαπραγματεύεται η παρούσα διατριβή, 
απαιτείται η χρήση ενός προγράμματος προσομοίωσης. Ειδικά για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση όπου το σύστημα, το οποίο μελετάται, είναι πολύ μεγάλο, δηλαδή μεγάλης 
κλίμακας ισχύος και είναι μάλλον δύσκολο να πραγματοποιηθούν μετρήσεις για να 
μελετηθούν διάφορες καταστάσεις. Άρα, είναι απαραίτητο ένα πρόγραμμα, ένα λογισμικό, 
στο οποίο να μπορέσουμε να προσομοιώσουμε το σύστημα κάτω από συγκεκριμένες 
δυναμικές (κυρίως) καταστάσεις, ώστε να μελετήσουμε διεξοδικά τη συμπεριφορά του και να 
εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Επιπλέον, για τη μελέτη της συμπεριφοράς τέτοιων 
συστημάτων είναι απαραίτητη η γνώση των δυναμικών μοντέλων αυτών, καθώς και ο τρόπος 
απεικόνισής τους στο κατάλληλο λογισμικό. Στο κεφάλαιο αυτό, λοιπόν, γίνεται, αρχικά, μια 
μικρή αναφορά στα διάφορα πακέτα λογισμικού για προσομοίωση και στη συνέχεια 
παρουσιάζονται και αναλύονται τα δυναμικά μοντέλα κάθε τμήματος του συστήματός 
μετατροπής αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική, το οποίο αποτελείται από τη γεννήτρια διπλής 
τροφοδοσίας και ένα μετατροπέα εναλλασσόμενης τάσης σε συνεχή και στη συνέχεια της 
συνεχούς τάσεως σε εναλλασσόμενη (AC/DC/AC) (σχήμα 4.1). Τέλος, περιγράφεται και ο 
τρόπος «κατασκευής» των μοντέλων αυτών στο πρόγραμμα προσομοίωσης που επιλέχθηκε 
(Matlab/Simulink).  

4.2 Σύγχρονα λογισμικά προσομοίωσης [61-63] 

Στις μέρες μας υπάρχουν πλέον διάφορα λογισμικά προγράμματα για την ανάλυση 
συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και δεν χρειάζεται κανείς να ασχοληθεί από μηδενική 
βάση με τη μοντελοποίηση των ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος. Τα πιο γνωστά από αυτά 
τα λογισμικά είναι το SPICE και το MATLAB. 

Το SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) είναι ένα πρόγραμμα 
προσομοίωσης που δημιουργήθηκε με σκοπό να προσομοιώσει ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά 
στοιχεία και κυκλώματα οποιουδήποτε μεγέθους και πολυπλοκότητας. Η βασική έκδοση του 
προγράμματος δεν είναι εμπορική, αλλά ελεύθερη και μπορεί να τη χρησιμοποιήσει δωρεάν 
οποιοσδήποτε επιθυμεί. Στις μέρες μας όμως υπάρχουν εμπορικές εκδόσεις, όπως το 
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PSPICEτης εταιρείας Microsim, με ενσωματωμένο γραφικό περιβάλλον χρήστη και μια σειρά 
από βιβλιοθήκες με τα χαρακτηριστικά όλων των περισσότερων από τα διαθέσιμα στο 
εμπόριο ολοκληρωμένα κυκλώματα και ημιαγωγικά στοιχεία ισχύος. Με τη χρήση αυτών των 
βιβλιοθηκών είναι δυνατόν να προσομοιωθεί στον υπολογιστή η συμπεριφορά των 
ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος με μεγάλη ακρίβεια, δίνοντας αποτελέσματα πολύ κοντά 
στα πειραματικά [60]. Βέβαια, κάτι τέτοιο κοστίζει σε υπολογιστική ισχύ. Επίσης, η 
προσομοίωση των ηλεκτρικών μηχανών μέσω αυτού του προγράμματος μπορεί να γίνει 
χρησιμοποιώντας ισοδύναμα ηλεκτρικά κυκλώματα. 

Το πρόγραμμα MATLAB της εταιρείας Mathworks ξεκίνησε ως μαθηματικό πακέτο, αλλά 
στις μέρες μας έχει πλέον καθιερωθεί ως το επικρατέστερο πρόγραμμα για την προσομοίωση 
συστημάτων, αφού έχει εφοδιαστεί με ένα πλήθος μοντέλων κατάλληλων για κάθε 
εξειδικευμένη προσομοίωση. Είναι ακόμα σε θέση να προσομοιώσει οποιοδήποτε σύστημα, 
αρκεί αυτό να περιγραφεί με το κατάλληλο μαθηματικό μοντέλο. Προς τα μέσα της δεκαετίας 
του 1990 εφοδιάστηκε με ένα γραφικό περιβάλλον, που ονομάζεται SIMULINK, με το οποίο 
το πρόγραμμα γίνεται πολύ φιλικό προς τον χρήστη και η οποιαδήποτε εξίσωση μπορεί να 
περιγραφεί σχηματικά. Επίσης, το πρόγραμμα διαθέτει μια πληθώρα αριθμητικών μεθόδων 
για την επίλυση των εκάστοτε εξισώσεων. Υπάρχουν ειδικές αριθμητικές μέθοδοι, 
κατάλληλες για την προσομοίωση ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος, όπως οι «ode15s», 
«ode23s», «ode23t» και«ode23tb». Οι μέθοδοι αυτές χαρακτηρίζονται «στιβαρές» (stiff), 
επειδή είναι σχεδιασμένες για συστήματα στα οποία ενυπάρχουν ταυτόχρονα και μικρές και 
μεγάλες σταθερές χρόνου (οι ιδιοτιμές του συστήματος απέχουν σημαντικά μεταξύ τους) [62, 
63]. Στην περίπτωση του συστήματος που πραγματεύεται η παρούσα διατριβή, οι μέθοδοι 
αυτές αποδείχτηκαν ιδιαίτερα χρήσιμες για τη διεξαγωγή της προσομοίωσης με μεγάλη 
ακρίβεια και σε ελάχιστο χρόνο. Επιπλέον, ιδιαίτερα χρήσιμη ήταν η δυνατότητα που 
παρέχεται από το πρόγραμμα για προσομοίωση ενός συστήματος σε διακριτή μορφή 
(discreteκαι όχι continuous), αφού ο χρόνος προσομοίωσης μειώθηκε αρκετά. 

Η προσομοίωση των ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος δεν είναι τόσο ακριβής, όσο στο 
πρόγραμμα PSPICE. Στο SIMULINK ο ημιαγωγικός διακόπτης θεωρείται ως ένα πλήρες 
ανοιχτοκύκλωμα, όταν βρίσκεται σε κατάσταση αποκοπής. Όταν βρίσκεται σε κατάσταση 
αγωγής, δίνεται η δυνατότητα να προσομοιωθεί ως ένα ωμικό-επαγωγικό στοιχείο σε σειρά, 
σε συνδυασμό με μια πηγή τάσης. Η τιμές των προαναφερθέντων παραμέτρων επιλέγονται 
από το χρήστη. Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα PSPICE προσομοιώνει με μεγαλύτερη 
ακρίβεια τα χαρακτηριστικά των ημιαγωγικών μετατροπέων ισχύος, υστερεί ως προς τη 
δυνατότητα ενσωμάτωσης πολύπλοκων τεχνικών ελέγχου ενός συστήματος. Ταυτόχρονα 
δυσχεραίνει την ενσωμάτωση οποιωνδήποτε πολύπλοκων εξισώσεων για την περιγραφή ενός 
συστήματος. Το λογισμικό πακέτο MATLAB-SIMULINK πλεονεκτεί στα θέματα αυτά και 
δίνει τη δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης αριθμητικής μεθόδου για την επίλυση του 
συστήματος. Ταυτόχρονα η μοντελοποίηση των ημιαγωγικών διακοπτών, αν και όχι η 
ακριβέστερη δυνατή, είναι ικανοποιητική. Για τους λόγους αυτούς αυτό το υπολογιστικό 
πακέτο έχει επικρατήσει, όσον αφορά την προσομοίωση ηλεκτροκινητήριων συστημάτων και 
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4.3.1 Μοντελοποίηση του ανεμοκινητήρα και υλοποίηση αυτού στο περιβάλλον 
Simulink(Wind Turbine Model) [17, 23, 28, 29] 

4.3.1.1 Αεροδυναμικό μοντέλο 

Το συγκεκριμένο τμήμα αναφέρεται στη μετατροπή της αιολικής ενέργειας σε μηχανική 
από τον ανεμοκινητήρα, προκειμένου να στραφεί ο δρομέας της ασύγχρονης μηχανής και να 
μετατραπεί η μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική. Με βάση τις σχέσεις (3.3) και (3.4), όπως 
αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.2.1.3, η μηχανική ισχύς από τον άνεμο δίνεται από τον τύπο: 

                                            = ∙ ∙ ∙ ( ) ∙                                                    (4.1) 

και αντίστοιχα η μηχανική ροπή TMπου μεταφέρεται στον άξονα μεταξύ ανεμοκινητήρα και 
ασύγχρονης μηχανής ισούται με: 

                                                 = == ∙ ∙ ∙ ( ) ∙ ( , ),                       (4.2) 

όπου σύμφωνα με τη θεωρία που παρουσιάστηκε στην παράγραφο 3.2.1.3.2, ισχύει: 

                                            ( , ) = 0.22 ∙ − 0.4 ∙ − 5 ∙ .
                   (4.3) 

 

                                             = . ∙ − .
                                                       (4.4) 

                                              = ∙
                                                                   (4.5) 

Η τιμή του β καθορίζεται από το σύστημα ελέγχου γωνίας βήματος του πτερυγίου (pitch 
control system), που θα περιγραφεί σε επόμενη παράγραφο. Με βάση, λοιπόν, αυτές τις 
εξισώσεις, σχεδιάσαμε το μοντέλο του ανεμοκινητήρα στο περιβάλλον του Simulink, όπως 
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα [64]: 

 

Σχήμα 4.2 Μοντέλο ανεμοκινητήρα στο περιβάλλον Simulink. 
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4.3.1.2Μοντελοποίηση του συστήματος-στρατηγικής ελέγχου του ανεμοκινητήρα στο και 
υλοποίηση αυτού περιβάλλον Simulink 

Όπως περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, κάθε ανεμοκινητήρας έχει μια 
συγκεκριμένη χαρακτηριστική καμπύλη ισχύος-ταχύτητας (είτε της ταχύτητάς του είτε της 
ταχύτητας ανέμου). Επίσης, κάθε Α/Κ έχει φυσικούς και λειτουργικούς περιορισμούς, που 
σχετίζονται με την αποδεκτή εκπομπή θορύβου, τα μηχανικά φορτία, το μέγεθος και την 
απόδοση της γεννήτριας και του μετατροπέα ισχύος.  

Γενικά, η λογική με βάση την οποία λειτουργεί το συνολικό σύστημα ελέγχου ενός Α/Κ 
είναι η εξής: 

 Λογική βελτιστοποίησης ισχύος -για ταχύτητες μεταξύ vwcutinκαι vwnomη 
απομάστευση ισχύος βελτιστοποιείται. Αυτή φαίνεται από το διάστημα 
ABCD του σχήματος 4.4. 

 Λογική περιορισμού ισχύος-πάνω από την ονομαστική ταχύτητα ανέμου. 

Ο σκοπός του ελεγκτή είναι να περιορίσει την ισχύ που δεσμεύει ο Α/Κ 

στην ονομαστική της τιμή (διάστημα DE). 
 

Έτσι, το σύστημα ελέγχου ενός ανεμοκινητήρα αποτελείται από έναν: 

α) Ελεγκτή ταχύτητας-Έχει σκοπό να ελέγχει την ταχύτητα του Α/Κ στις υψηλές 
ταχύτητες ανέμου, ώστε να αποτρέπει την υπερτάχυνση του (με πιθανή 
καταστροφή του), αλλάζοντας τη γωνία κλίσης των πτερυγίων. Σε χαμηλές 
ταχύτητες ανέμου παραμένει ανενεργός, διατηρώντας την γωνία στη βέλτιστη τιμή 
της, δηλαδή μηδενική (pitch control) . 
 
 
β) Ελεγκτή ανίχνευσης μέγιστης ισχύος-Δημιουργεί το σήμα αναφοράς   της 
ενεργού ισχύος Pgref, για τον βρόγχο ελέγχου της  ενεργού ισχύος του μετατροπέα 
του δρομέα της ΓΕΔΤ. Αυτό το σήμα αναφοράς προσδιορίζεται από την 
προκαθορισμένη χαρακτηριστική ισχύος-ταχύτητας P-ω, που φαίνεται στο σχήμα 
4.4. Αυτή η χαρακτηριστική βασίζεται σε αεροδυναμικά δεδομένα του δρομέα του 
Α/Κ και τα σημεία της αντιστοιχούν σε μέγιστη αεροδυναμική απόδοση (MPPT 
control). Αυτός ο ελεγκτής είναι ενεργός και στην περιοχή του περιορισμού ισχύος 
καθώς και σε αυτήν της βέλτιστης λειτουργίας. Στην περιοχή των υψηλών 
ταχυτήτων υπάρχει μία διασταυρούμενη σύζευξη των δύο ελεγκτών.  

Περιοχές λειτουργίας με βάση την καμπύλη του σχήματος 4.4: 
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ΑΒ: Οι ταχύτητες του ανέμου είναι τόσο μικρές, ώστε η ταχύτητα περιστροφής του Α/Κ που 
θα μας έδινε βέλτιστο  λ, είναι μικρότερη από το κατώτατο όριο  που δίνεται από 
τον κατασκευαστή. Στην περιοχή  αυτή, λοιπόν,  η  λειτουργία γίνεται  με σταθερή 
ταχύτητα περιστροφής  και με βάση αυτή υπολογίζεται και το λ και η ισχύς. 

ΒC: Σε αυτήν την περιοχή έχουμε ταχύτητες ανέμου που δίνουν  μεταξύ του  και 
του . Εδώ, λειτουργεί ο ελεγκτής ανίχνευσης μέγιστης ισχύος (MPPT control), 
όπως περιγράφεται σε παρακάτω ενότητα. 

CD: Σε αυτήν την περιοχή, υπάρχει περιορισμός λόγω της ονομαστικής ταχύτητας με 
παραγωγή ισχύος μικρότερη από την ονομαστική. 

DE: Οι ταχύτητες ανέμου είναι μεγαλύτερες από την ονομαστική. Ενεργοποιείται ο  ελεγκτής 
ταχύτητας (pitch control), προκειμένου να περιοριστεί η ταχύτητα του Α/Κ και η 
παραγόμενη ισχύς να παραμείνει στην ονομαστική τιμή. 

4.3.1.2.1 Μοντελοποίηση συστήματος ελέγχου γωνίας βήματος πτερυγίου 

Στο σύστημά μας θεωρήσαμε ότι ο μηχανικός έλεγχος θα πραγματοποιείται με υλοποίηση 
συστήματος ελέγχου της γωνίας βήματος πτερυγίου (pitch control). Ο ελεγκτής της γωνίας 
των πτερυγίων, γενικά, μπορεί είτε να στρέφει όλα τα πτερύγια κατά την ίδια γωνία είτε το 
καθένα ξεχωριστά (ανεξάρτητα μεταξύ τους). Στη δική μας περίπτωση όλα τα πτερύγια 
στρέφονται με το ίδιο β. Είναι προφανές ότι η μοντελοποίηση ενός τέτοιου συστήματος είναι 
αρκετά πολύπλοκη, καθώς η στρέψη του πτερυγίου είναι αποτέλεσμα αρκετών δυνάμεων και 
ροπών. Για να γίνει ακριβής μοντελοποίηση, πρέπει να ληφθούν υπόψη και να 
αναπαρασταθούν οι δυναμικές εξισώσεις με βάση τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του 
πτερυγίου, οι εξισώσεις που περιγράφουν τη συμπεριφορά του αέρα γύρω από το πτερύγιο 
κλπ.. Επιπλέον, η τιμή της ταχύτητας περιστροφής του πτερυγίου γύρω από το διαμήκη άξονά 
του βρίσκεται μέσα σε ένα εύρος μεγαλύτερο από αυτό της γωνίας στρέψης του. Όπως 
γίνεται κατανοητό, λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μοντελοποιηθούν όλα τα παραπάνω. 
Έτσι, με βάση και τη διεθνή βιβλιογραφία [2, 65-69], η πιο συνηθισμένη προσέγγιση για τη 
μοντελοποίηση του συστήματος ελέγχου pitch περιέχει ένα βρόχο ελέγχου, όρια του ρυθμού 
μεταβολής της γωνίας β και ένα γραμμικό σύστημα πρώτης τάξης, το οποίο αναπαριστά τη 
δυναμική κατάσταση του ενεργοποιητή (είτε αυτός λειτουργεί υδραυλικά είτε ηλεκτρικά). 
Υπάρχουν δύο τύποι συστημάτων ελέγχου, είτε με βάση την ισχύ του ανεμοκινητήρα είτε με 
βάση την ταχύτητά του [65]. Στην παρούσα διατριβή υλοποιήθηκε αυτή με βάση την 
ταχύτητα όπως φαίνεται στο σχήμα 4.3. Όπως μπορεί κανείς να δει το σύστημα ελέγχου αυτό 
αναπαρίσταται από ένα αθροιστή, από όπου προκύπτει η τιμή του σφάλματος της γωνιακής 
ταχύτητας του ανεμοκινητήρα, η οποία μέσω ενός PI ελεγκτή μας δίνει την τιμή αναφοράς 
της γωνίας βήματος πτερυγίου. Εδώ να αναφέρουμε ότι ως ωΜrefθεωρήσαμε την ονομαστική 
τιμή του ανεμοκινητήρα (18rpm). Η τιμή για το βref περιορίζεται, χρησιμοποιώντας ένα 
“saturation block” από τη βιβλιοθήκη του Simulink με βάση τα φυσικά όρια της γωνίας β 
(συνήθεις τιμές 0ο-30ο). Στη συνέχεια υπάρχει ένας βρόχος ελέγχου, όπου ρυθμίζεται η γωνία 
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με βάση την οποία πρέπει να στραφούν τα πτερύγια του ανεμοκινητήρα και ο οποίος 
λαμβάνει υπόψη του και τη σταθερά χρόνου του συστήματος (ουσιαστικά του σερβοκινητήρα 
που στρέφει τα πτερύγια), αλλά και τα όρια για την παράμετρο του ρυθμού μεταβολής της 

γωνίας β. Τα όρια για το ρυθμό μεταβολής της γωνίας β (  ή ⁄ ), συνήθως, είναι =	±10ο/sec για κανονική λειτουργία, ενώ για εσφαλμένη =±20ο/sec [2,65, 70]. 

Το συγκεκριμένο σύστημα ελέγχου επενεργεί μόνο όταν η ταχύτητα του ανέμου ξεπεράσει 
την ονομαστική ταχύτητα του ανεμοκινητήρα και για όσο είναι μικρότερη από την ταχύτητα 
αποκοπής του. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιείται το σύστημα ελέγχου και στρέφει τα 
πτερύγια έτσι ώστε η ισχύς που παράγεται να είναι ίση με την ονομαστική ισχύ του 
ανεμοκινητήρα. Προφανώς, το σύστημα αυτό έχει αρκετά αργή απόκριση, εφόσον είναι 
μηχανικό. Η απόκριση του συστήματος δίνεται από τον γνωστό τύπο: 

                                               = −                                                              (4.6)  

όπου τβ είναι η χρονική σταθερά του σερβοκινητήρα που χρησιμοποιείται για να στραφούν τα 
πτερύγια του Α/Κ σύμφωνα με τη γωνία β από τον ελεγκτή γωνίας βήματος πτερυγίου. 

 

 

Σχήμα 4.3 Σχηματικό συστήματος ελέγχου γωνίας βήματος πτερυγίου. 

 

 

4.3.1.2.2 Μοντελοποίηση συστήματος εύρεσης σημείου μέγιστης προσλαμβανόμενης 
ισχύος (Maximum Power Point Tracking System-MPPT) 

Το συγκεκριμένο σύστημα ελέγχου του ανεμοκινητήρα είναι αυτό που φροντίζει να 
γίνεται πάντα μέγιστη δυνατή απομάστευση ισχύος. Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο 
(παρ. 3.2.1.4), υπάρχουν διάφοροι τύποι υλοποίησης του συγκεκριμένου συστήματος 
ελέγχου. Στην παρούσα διατριβή υλοποιήθηκε η περίπτωση, όπου εισάγεται ένα 
συγκεκριμένο προφίλ ανεμοκινητήρα (σχήμα 4.4). Για την εφαρμογή του ελέγχου που 

max΄


 


min΄

s)(1 
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αναφέρουμε, δεν είναι αναγκαία η μέτρηση της ταχύτητας του ανέμου. Αυτό που χρειάζεται 
είναι η μέτρηση της ταχύτητας της μηχανής, κάτι που ευκολότερα επιτυγχάνεται στην πράξη 
σε αντίθεση με τη μέτρηση της ταχύτητας του ανέμου. Τα άλλα μεγέθη που μετράμε είναι η 
αποδιδόμενη στο δίκτυο ενεργός και άεργος ισχύς. Από τη μετρηθείσα τιμή της ταχύτητας 
βρίσκουμε με βάση την χαρακτηριστική P-ω, την τιμή της ισχύος που πρέπει να παράγει η 
μηχανή, για να έχουμε βέλτιστη λειτουργία. Εάν η ταχύτητα δεν είναι αυτή που πρέπει για 
την συγκεκριμένη ταχύτητα ανέμου, τότε δεν θα είναι ίσες η μετρούμενη και η 
υπολογιζόμενη από το σχ. 4.4 ισχύς, άρα δεν θα είναι ίσες η μηχανική και η ηλεκτρική ροπή, 

οπότε με βάση τη σχέση − = , η ταχύτητα θα μεταβληθεί, μέχρις ότου οι ροπές 

εξισωθούν. Με τον τρόπο αυτό ελέγχουμε και την ισχύ και την ταχύτητα με την οποία θα 
παραχθεί αυτή η ισχύς, ώστε να έχουμε βέλτιστη λειτουργία σύμφωνα με την χαρακτηριστική 
του σχ. 4.4. Εάν η ταχύτητα του ανέμου αλλάξει, θα αλλάξει και η μηχανική ροπή, με 
συνέπεια να αλλάξει και η ταχύτητα περιστροφής, στην οποία θα αντιστοιχεί μια νέα τιμή 
αναφοράς της παραγόμενης ισχύος. Πάντα όμως το ζεύγος ταχύτητα-ισχύς αντιστοιχεί σε ένα 
σημείο της χαρακτηριστικής P-ω που εξασφαλίζει βέλτιστη λειτουργία (MPPT). 

 

 

Σχήμα 4.4 Χαρακτηριστική καμπύλη ισχύος-ταχύτητας ανεμοκινητήρα [1].  

 

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου συστήματος στο περιβάλλον του Simulink φαίνεται στο 
παρακάτω σχήμα.  Η εισαγωγή του προφίλ ανεμοκινητήρα έγινε μέσω “look-up table”, 
δηλαδή ενός μπλοκ, στο οποίο για κάθε τιμή της εισόδου του αντιστοιχείται μία τιμή από 
έναν πίνακα τιμών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση για κάθε τιμή του ω (είσοδος) 
αντιστοιχείται μία τιμή για την παραγόμενη από τον ανεμοκινητήρα ισχύ (έξοδος). 
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Σχήμα 4.5 Σχηματικό διάγραμμα συστήματος εύρεσης σημείου μέγιστης ισχύος και 
δημιουργίας σήματος ροπής αναφοράς. 

 

4.3.2Μοντελοποίηση του μηχανικού συστήματος (άξονας-κιβώτιο ταχυτήτων) 

Η μοντελοποίηση του μηχανικού τμήματος είναι αρκετά δύσκολη και αυτή, μιας και 
πρέπει να ληφθούν υπόψη δυναμικά φαινόμενα που αφορούν όλο το μηχανικό μέρος, δηλαδή 
τα πτερύγια, τον άξονα και το κιβώτιο ταχυτήτων, το οποίο συνδέεται με τη γεννήτρια. 
Συνήθως, λοιπόν, για τη μοντελοποίηση αυτού του τμήματος του συστήματος, υιοθετείται το 
μοντέλο των δύο μαζών, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.6. Στην παρούσα διατριβή δεν 
υλοποιήθηκε το συγκεκριμένο μοντέλο, αφού ο Α/Κ μοντελοποιήθηκε με τον τρόπο που 
παρουσιάστηκε πριν και η μοντελοποίηση της ασύγχρονης μηχανής έγινε όπως αυτή 
παρουσιάζεται στην επόμενη ενότητα (4.3.3). Υλοποιήθηκε μόνο το κιβώτιο ταχυτήτων. 

 

Σχήμα 4.6 Μοντελοποίηση μηχανικού μέρους του συστήματος [2]. 

 

m

*
eP

*
eT
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Ισχύουν, λοιπόν, οι παρακάτω σχέσεις: 

                                                  = =                                               (4.7) 

                                       

= − −= − += ( − ) + −                          (4.8) 

 

Το συγκεκριμένο μοντέλο μπορούμε να το απλοποιήσουμε, αγνοώντας τους συντελεστές 
τριβής Dt, Dmκαι Dtm, έχοντας ως αποτέλεσμα ένα μοντέλο με δύο στρεφόμενες μάζες με 
ροπές αδράνειας Jt και Jm (ροπές αδράνειας από πλευρά Α/Κ και από πλευρά ασύγχρονης 
μηχανής αντίστοιχα) και το συντελεστή ακαμψίας Κtm. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει τις 
παρακάτω ιδιοσυχνότητες [2]: 

                                                = και =                                        (4.9) 

Στις εφαρμογές προκύπτει συνήθως f=1-2 Hz για κλίμακα ισχύος συστήματος της τάξης 
αρκετών ΜW [2]. 

Τέλος, το παραπάνω μοντέλο μπορεί να απλοποιηθεί και άλλο, αγνοώντας και το 
συντελεστή ακαμψίας, οπότε έχουμε: 

                                           = ,   =                                               (4.10) 

και η εξίσωση κίνησης αποκτά τη μορφή (4.11): 

                                                ( + ) = − +                                 (4.11) 

Η εξίσωση (4.11) χρησιμοποιήθηκε στους υπολογισμούς της παρούσας προσομοίωσης. 
Για την προσομοίωση του συστήματος στο περιβάλλον του Simulink, θεωρήσαμε ένα 
κιβώτιο ταχυτήτων (δύο σταδίων σύμφωνα με όσα αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο) 
και λόγο μετασχηματισμού 1:100 ( = 1/100). 
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4.3.3Μοντελοποίηση της ασύγχρονης μηχανής [17,18,60, 72] 

4.3.3.1 Παραδοχές 
 
Για τη διατύπωση των εξισώσεων που περιγράφουν τη λειτουργία της ασύγχρονης μηχανής 

γίνονται αρχικά οι παρακάτω παραδοχές: 
 
 Τα τυλίγματα στις τρεις φάσεις του στάτη και του δρομέα είναι τοποθετημένα 

συμμετρικά, ώστε οι άξονές τους να σχηματίζουν γωνία ίση με 2π/3.  
 
 Οι ωμικές αντιστάσεις θεωρούνται σταθερές. 

 
 Οι αυτεπαγoγιμότητες και οι αμοιβαίες επαγωγιμότητες θεωρούνται ανεξάρτητες 

του ρεύματος (δηλαδή θεωρούμε γραμμική τη μαγνητική χαρακτηριστική). 
 
 Οι απώλειες τριβών και σιδήρου θεωρούνται αμελητέες. 

 

4.3.3.2 Μοντελοποίηση της ασύγχρονης μηχανής στο φυσικό σύστημα a-b-c 
 
 

Για την ανάλυση της ασύγχρονης μηχανής στο φυσικό σύστημα, εξετάζουμε το διπολικό 
μοντέλο της ασύγχρονης μηχανής, όπως απεικονίζεται στο σχήμα 4.7. Αυτό θα βοηθήσει 
στην κατανόηση, ενώ ταυτόχρονα η θεωρητική ανάλυση δεν παύει να ισχύει και για μηχανές 
με οποιοδήποτε αριθμό πόλων. Θεωρούμε έναν άξονα αναφοράς, επιλεγμένο αυθαίρετα, ως 
προς τον οποίο καθορίζονται οι θέσεις των φάσεων του στάτη και του δρομέα. Για το σκοπό 
αυτό ορίζονται οι ακόλουθες τρεις γωνίες: 

 θs : γωνία μεταξύ της φάσης A του στάτη και του άξονα αναφοράς. 
 

 θr : γωνία μεταξύ της φάσης a του δρομέα και του άξονα αναφοράς. 
 

 θ= θr- θs : γωνία μεταξύ της φάσης A του στάτη και της φάσης a του δρομέα. 

Είναι φανερό ότι στο διπολικό μοντέλο οι ηλεκτρικές γωνίες ταυτίζονται με τις 
γεωμετρικές (μηχανικές). Σε περιπτώσεις με μεγαλύτερο αριθμό ζευγών πόλων (p>1), οι 
ηλεκτρικές γωνίες είναι ίσες με τις μηχανικές επί τον αριθμό των ζευγών πόλων (π.χ. η 
ηλεκτρική γωνία του δρομέα είναι θ=pθm). 
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Σχήμα 4.7 Το διπολικό μοντέλο της τριφασικής ασύγχρονης μηχανής στο φυσικό σύστημα  
a-b-c [22]. 

 

Οι φασικές τάσεις στους ακροδέκτες του στάτη δίνονται από την παρακάτω σχέση : 
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(4.12) 

 

και αντίστοιχα για τον δρομέα έχουμε : 
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Οι μαγνητικές ροές του στάτη δίνονται από τη σχέση : 



107 
 

abcabcABCSSABC

c

b

a

CcCbCa

BcBbBa

AcAbAa

c

B

A

CCCBCA

BCBBBA

ACABAA

C

B

A

iLiL

i

i

i

LLL

LLL

LLL

i

i

i

LLL

LLL

LLL
























































































        (4.14) 

 
ενώ αυτές του δρομέα από τη σχέση :  
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(4.15) 

 

Οι εξισώσεις (4.12) και (4.13) μπορούν να γραφούν στην πιο γενική μορφή μητρών : 
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                                               (4.16) 

όπου u, R, I, Ψ είναι οι αντίστοιχες μήτρες. 

Η μαγνητική ροή, επομένως,  υπολογίζεται από τη σχέση : 

 

                                            dtRiu )(                                                                        (4.17) 

Οι εξισώσεις (4.14) και (4.15) μπορούν να γραφούν στην πιο γενική μορφή μητρών : 
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Η παραγόμενη ηλεκτρομαγνητική ροπή στο φυσικό σύστημα είναι ίση με : 
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(4.19) 

όπου L είναι η μήτρα επαγωγιμοτήτων, η οποία είναι συνάρτηση της γωνίας θ: 

                                           










rrrs

srss

LL

LL
L                                                                         (4.20) 



108 
 

T
si είναι η ανάστροφή μήτρα ρευμάτων του στάτη και irτων ρευμάτων του δρομέα. 

 Για την προσομοίωση, βέβαια, χρειάζεται και μία ακόμα εξίσωση , αυτή που περιγράφει 
την κίνηση των στρεφόμενων μαζών : 

                                                 
Le

m
Lm tt

dt

d
JJ 

ω
)(  ,                                                 (4.21) 

όπου Jm είναι η ροπή αδράνειας της μηχανής και JL είναι η ροπή αδράνειας του μηχανικού 
φορτίου (στη δικιά μας περίπτωση είναι η ροπή αδράνειας του ανεμοκινητήρα Jt) και ωmη 
μηχανική γωνιακή ταχύτητα. Από την εξίσωση αυτή υπολογίζεται η ταχύτητα της 
ασύγχρονης μηχανής , αφού αναδιατυπωθεί στη μορφή: 

                                                 
dt

JJ

tt

tm

me
m  


                                                               (4.22) 

Η μηχανική γωνία μπορεί εύκολα, στη συνέχεια, να υπολογιστεί από τη σχέση : 

                                                   dtmm                                                                        (4.23) 

 

4.3.3.3 Μοντελοποίηση της ασύγχρονης μηχανής στο σύστημα d-q-ο 

4.3.3.3.1 Μετασχηματισμός των εξισώσεων του φυσικού συστήματος 

Οι εξισώσεις που περιγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα, μπορούν να απλοποιηθούν 
κατά πολύ και να μετασχηματιστούν σε ένα απλούστερο σύστημα αξόνων κάθετων μεταξύ 
τους, κάτι που θα μειώσει κατά πολύ τον υπολογιστικό φόρτο της προσομοίωσης, εάν στις 
θεωρήσεις της ενότητας 4.3.3.1 προστεθούν και οι ακόλουθες: 

 Τα τυλίγματα του στάτη είναι όμοια μεταξύ τους, το ίδιο και τα τυλίγματα του 
δρομέα. 
 

 Το μαγνητικό πεδίο στο διάκενο της μηχανής είναι ημιτονοειδώς κατανεμημένο, 
συνεπώς οι ανώτερες αρμονικές παραλείπονται. 

 
 Το διάκενο της μηχανής είναι σταθερό και ανεξάρτητο της μηχανικής γωνίας θ. 

Στην περίπτωση αυτή, όλες οι αντιστάσεις των φάσεων του στάτη θα είναι ίσες μεταξύ τους, 
Το ίδιο θα ισχύει και για τις αντιστάσεις των φάσεων  του δρομέα . Έτσι θα έχουμε για τον 
πίνακα των αντιστάσεων το μητρώο: 
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                                                (4.24) 

Οι επαγωγιμότητες μεταξύ των φάσεων του στάτη και αυτές μεταξύ ων φάσεων του δρομέα 
θα έχουν σταθερές τιμές και επιπλέον οι αντίστοιχοι πίνακες θα είναι συμμετρικοί, δηλαδή θα 
ισχύει:  

                                    LSS=LSS
TκαιLRR=LRR

T                                                                    (4.25) 

Όμως, οι επαγωγιμότητες μεταξύ των φάσεων του στάτη και αυτών του δρομέα δεν θα είναι 
σταθερές, αλλά θα εξαρτώνται από τη μηχανική γωνία θ. Για την ακρίβεια, θα ισχύει [22]:  
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Ταυτόχρονα ισχύει: 

                                     Lrs=Lsr
T                                                                                              (4.27) 

Η δυναμική συμπεριφορά της ασύγχρονης μηχανής είναι πολύ δύσκολο να αναλυθεί, επειδή 
τα τριφασικά τυλίγματα του δρομέα κινούνται σε σχέση με τα τριφασικά τυλίγματα του 
στάτη. Το μοντέλο της μηχανής μπορεί να περιγραφεί με διαφορικές εξισώσεις, οι 
συντελεστές των οποίων (αμοιβαίες επαγωγές) μεταβάλλονται στο χρόνο, καθώς ο δρομέας 
της μηχανής περιστρέφεται. Για να αποφύγουμε την εξάρτηση των πινάκων Lrs και Lsr από τη 
μηχανική γωνία, καθώς και την παραγώγιση των πινάκων αυτών ως προς τη μηχανική γωνία, 
ώστε να υπολογιστεί η ηλεκτρομαγνητική ροπή, σύμφωνα με τη σχέση (4.19), θα πρέπει να 
μετασχηματίσουμε τις εξισώσεις, που περιγράφηκαν στην προηγούμενη και σε αυτήν την 
ενότητα σε ένα σύστημα αξόνων κάθετων μεταξύ τους. 

Πρώτος ο R. H. Park (δεκαετία του 1920) εισηγήθηκε μία νέα θεωρία ανάλυσης των 
ηλεκτρικών μηχανών για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Πρότεινε μία αλλαγή στις μεταβλητές, 
η οποία είχε ως αποτέλεσμα να αντικατασταθούν οι μεταβλητές (τάσεις, ρεύματα, 
πεπλεγμένες ροές) που σχετίζονται με τα τυλίγματα του στάτη της σύγχρονης μηχανής, με 
μεταβλητές που σχετίζονται με εικονικά τυλίγματα στρεφόμενα με τον δρομέα. Ουσιαστικά, 
μετασχημάτισε τις μεταβλητές του στάτη σε ένα στρεφόμενο πλαίσιο αναφοράς 
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προσαρμοσμένο στο δρομέα. Με τον μετασχηματισμό αυτόν, που ονομάσθηκε 
μετασχηματισμός Park, έδειξε ότι οι επαγωγές   δεν   είναι  πια   χρονομεταβλητές   και  η   
ανάλυση απλοποιήθηκε. 

Στη δεκαετία του 1930, ο H. C. Stanley έδειξε ότι οι χρονικά μεταβαλλόμενες επαγωγές 
στις εξισώσεις τάσης της επαγωγικής μηχανής που οφείλονται σε σχετική κίνηση, μπορούν να 
εξαλειφθούν μετασχηματίζοντας τις μεταβλητές του δρομέα σε μεταβλητές που ανάγονται σε 
εικονικά ακίνητα τυλίγματα. Σε αυτή την περίπτωση οι μεταβλητές του δρομέα 
μετασχηματίστηκαν σε πλαίσιο αναφοράς που στρέφεται με την ταχύτητα του στάτη 
(μηδενική). 

Αργότερα, ο G. Kron πρότεινε τον μετασχηματισμό των μεταβλητών και του δρομέα και 
του στάτη σε ένα σύγχρονα στρεφόμενο πλαίσιο αναφοράς που κινείται με το στρεφόμενο 
μαγνητικό πεδίο. Αυτό το μοντέλο είναι πολύ σημαντικό και θα αναλυθεί με περισσότερη 
λεπτομέρεια στη συνέχεια. Επίσης, ο D. S. Brereton εισηγήθηκε το μετασχηματισμό των 
μεταβλητών του στάτη σε ένα πλαίσιο αναφοράς που στρέφεται με την ταχύτητα του δρομέα. 

Στην πραγματικότητα, αποδείχθηκε αργότερα από τους Krause και Thomas και άλλους 
ερευνητές ότι  οι   χρονικά    μεταβαλλόμενες   επαγωγές    μπορούν   να    εξαλειφθούν 
μετασχηματίζοντας τις μεταβλητές του στάτη και του δρομέα σε ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς, 
το οποίο στρέφεται με οποιαδήποτε ταχύτητα (αυθαίρετο πλαίσιο αναφοράς-arbitrary 
reference frame). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μιγαδικές παραστάσεις της μορφής , που χρησιμοποιούνται 
στη θεωρία των διανυσμάτων χώρου, έχουν διαφορετικό φυσικό νόημα από τις αντίστοιχες 
της θεωρίας των εναλλασσόμενων ρευμάτων. Εκεί χρησιμοποιούνται με την έννοια του 
γνωστού μας “φάσορα” και το φυσικό τους νόημα είναι συνυφασμένο με τη διαφορά φάσης 
μεταξύ των εναλλασσόμενων μεγεθών. Στη θεωρία των διανυσμάτων χώρου, όμως, στις 
ηλεκτρικές μηχανές, το φυσικό νόημα είναι συνυφασμένο με αυτό της γωνίας στο χώρο. Για 
αυτό, εξάλλου, τέτοιοι μιγάδες χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές μηχανές και όχι μόνο για 
εναλλασσόμενα μεγέθη.  

Τα μεγέθη της εξίσωσης (4.16) μπορούν να μετασχηματιστούν στο σύστημα 
dq0συντεταγμένων, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.8, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη μήτρα 
μετασχηματισμού: 

                              = cos cos( − ) cos( + )− sin − sin( − ) − sin( + )                               (4.28) 

Για το πώς προκύπτει η τελική μήτρα μετασχηματισμού, ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει 
στη σχετική βιβλιογραφία [22].  
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Σχήμα 4.8 Το μοντέλο δύο αξόνων [22]. 

Ο άξονας d ονομάζεται ευθύς άξονας (direct axis), ο άξονας q εγκάρσιος (quadrature axis) 
και ο άξονας 0, μηδενικής συνιστώσας (zero axis), ο οποίος είναι κάθετος στο επίπεδο της 
σελίδας και ο οποίος αγνοείται για ένα συμμετρικό τριφασικό σύστημα όπως αυτό που 
μελετάμε. Ο άξονας q προηγείται του d κατά 90ο. Ο συντελεστής 2/3 είναι αυθαίρετος. Η 
επιλογή του σημαίνει ότι το πλάτος του χωρικού διανύσματος είναι ίσο με το πλάτος του 
φασικού μεγέθους. Εάν χρησιμοποιηθεί το2 3⁄ ,τότε παραμένουν ίσες οι  ποσότητες RMS.  

Τέλος,  με συντελεστή ίσο με 2 3⁄ παραμένει ίση η ισχύς και στο σύστημα d-q και στο 
σύστημα abc. 

Αγνοώντας τη μηδενική συνιστώσα, που είναι μηδενική για συμμετρικό σύστημα 
παραλείπεται η τρίτη σειρά 1 2⁄ , 1 2⁄ ,1 2⁄ , η μήτρα μετασχηματισμού γίνεται: 

                                   = cos cos( − ) cos( + )− sin − sin( − ) − sin( + )                     (4.29) 
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και η αντίστροφη = cos − sincos( − ) − sin( − )cos( + ) − sin( + )                                                (4.30) 

όπου = ( ) + (0)	είναι η γωνία του άξονα d με τον άξονα της φάσης a, β(0) είναι 

η αρχική γωνία, η οποία λαμβάνεται ίση με μηδέν χωρίς βλάβη της γενικότητας και ω η 
αυθαίρετη γωνιακή ταχύτητα του περιστρεφόμενου πλαισίου. Εάν η ω είναι σταθερή, τότε 
β=ωt και η ταχύτητα με την οποία περιστρέφεται ο δρομέας είναι ωr. 

Οι τελικές εξισώσεις στις οποίες καταλήγουμε για το μοντέλο της μηχανής είναι: 

 

 = + + 0 −11 0  (4.31)

 = + + ( − ) 0 −11 0  (4.32)

 = 00 0000 00  (4.33)

 = t −  (4.34)

 = 32 ( − ) (4.35)

                                              LS = LSσ+ Lm                                                                         (4.36) 

                                             Lr = Lrσ +Lm                                                                                                    (4.37) 

 

 

4.3.3.3.2Δυναμικό μοντέλο σε στατό πλαίσιο αναφοράς (εξισώσεις Stanley). 

Εάν στις (4.31), (4.32) θέσουμε ω=0, τότε το πλαίσιο στρέφεται με μηδενική ταχύτητα 
(στατό πλαίσιο) και έχουμε τις παρακάτω εξισώσεις: 
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                    = +                                                                (4.38) 

 = + + (− ) 0 −11 0    (4.39)

και η εξίσωση της ροπής: 

                                       = ( − )                                                     (4.40) 

Ο μετασχηματισμός σε στατό πλαίσιο αναφοράς έχει γίνει γνωστός ως μετασχηματισμός 
Clarke και οι συνιστώσες d-q ως συνιστώσες α-β. 

4.3.3.3.3 Δυναμικό μοντέλο σε σύγχρονα στρεφόμενο πλαίσιο αναφοράς (εξισώσεις Kron) 

Στην περίπτωση αυτή το πλαίσιο περιστρέφεται με την σύγχρονη ταχύτητα ωs και οι 
εξισώσεις (4.31), (4.32) γράφονται ως: 

= + + 0 −11 0                                                      (4.41) 

= + + ( − ) 0 −11 0                                          (4.42) 

Ο τελευταίος όρος των εξισώσεων (4.41) μπορεί να οριστεί σαν ηλεκτρεγερτική δύναμη 
ταχύτητας εξαιτίας της περιστροφής των αξόνων, δηλαδή, όταν ωs=0, οι εξισώσεις 
μεταπίπτουν σε αυτές του στατού πλαισίου. 

Ας σημειωθεί ότι οι πεπλεγμένες ροές στους  de και  qe  άξονες   επάγουν ηλεκτρεγερτικές 
δυνάμεις   στους   άξονες  qe  και de αντίστοιχα , με   γωνία προήγησης 90ο (de και qe είναι οι 
άξονες στο σύγχρονα περιστρεφόμενο πλαίσιο αναφοράς). 

Το σχήμα 4.9 δείχνει τα ισοδύναμα κυκλώματα, του μοντέλου de-qe, που ικανοποιούν τις 
εξισώσεις (4.41), (4.42) . Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του μοντέλου de-qe της μηχανής είναι 
ότι όλες οι ημιτονοειδείς μεταβλητές του στατού πλαισίου εμφανίζονται ως σταθερές 
(χρονικά αμετάβλητες) ποσότητες. 
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                                                             (α) 

 

                                                              (β) 

Σχήμα 4.9 Δυναμικά ισοδύναμα κυκλώματα σε σύγχρονα στρεφόμενο πλαίσιο αναφοράς: (α) 
το κύκλωμα του ευθέος άξονα de και (β) του εγκάρσιου qe [87]. 

 

Από τα ισοδύναμα κυκλώματα έχουμε, λοιπόν, ότι οι εξισώσεις της μηχανής σε σύγχρονα 
στρεφόμενο πλαίσιο αναλυτικά είναι: 
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Oι ισχείς (P=ενεργός, Q=άεργος) στάτη και δρομέα δίνονται από τους παρακάτω τύπους: 
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                     (4.47) 

Ο συντελεστής 3/2 οφείλεται στην επιλογή της σταθεράς 2/3 του μετασχηματισμού. Όπως 
αναμενόταν η ισχύς είναι ίδια και στο πλαίσιο abc και στο πλαίσιο dq. Βλέπουμε επίσης, ότι 
η ισχύς στο πλαίσιο dq είναι ανεξάρτητη της ταχύτητας περιστροφής του πλαισίου. 

Βασιζόμενοι, λοιπόν, σε όσα αναφέραμε παραπάνω, δημιουργούμε το δυναμικό μοντέλο 
της ασύγχρονης μηχανής, το οποίο έχει τρεις ακροδέκτες για το στάτη (ABC), τρεις 
ακροδέκτες για το δρομέα (abc), μία είσοδο για τη ροπή φορτίου (εδώ η ροπή που δίνει ο 
ανεμοκινητήρας στον άξονα) και μία έξοδο από όπου μπορούμε να λάβουμε μετρήσεις για τα 
μεγέθη στάτη και δρομέα (τάσεις, ρεύματα σε abc και dq σύστημα, ταχύτητα δρομέα ωm, 
μηχανική γωνία δρομέα και ηλεκτρομαγνητική ροπή της μηχανής). Τέλος, υπάρχει ένα 
παράθυρο επικοινωνίας μεταξύ χρήστη και Simulink, όπου εισάγουμε τα ονομαστικά μεγέθη 
της μηχανής μας. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε είτε εισάγοντας απευθείας τιμές είτε μέσω 
κάποιων μεταβλητών, τις τιμές των οποίων τις ορίζουμε σε ένα m-αρχείο του Matlab. Επίσης, 
τα ονομαστικά στοιχεία μπορούν να εισαχθούν και σε ανηγμένες (pu) τιμές (αυτό επιλέξαμε 
εμείς) και όλα τα μεγέθη αναφέρονται στο στάτη. Ακόμα, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ως 
προς ποιο σύστημα αναφοράς θα γίνει η μοντελοποίηση. Εμείς εδώ επιλέξαμε ως προς 
σύγχρονα στρεφόμενο πλαίσιο αναφοράς (synchronously reference frame). 

 
 

Ακολουθούν εικόνες από την απεικόνιση του μοντέλου της μηχανής στο Simulink: 
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Σχήμα 4.10 Απεικόνιση μηχανικού μέρους (εξίσωση κίνησης) [63]. 

Όπως βλέπουμε στο σχήμα 4.11, στο πάνω αριστερά μπλοκ υπολογίζονται οι τάσεις του 
στάτη και του δρομέα σε d,qάξονες, ανάλογα με το που έχουμε τοποθετήσει το σύστημα 
αναφοράς μας (στάτη, δρομέα, πεδίο) και στη συνέχεια, κεντρικά, υπολογίζονται τα ρεύματα 
δρομέα και στάτη και οι ροές σε d, qάξονες. Στο πάνω δεξιά μπλοκ, υπολογίζονται τα 
ρεύματα στάτη και δρομέα στο abc σύστημα. 

 

Σχήμα 4.11 Απεικόνιση ηλεκτρικού μέρους  [63]. 

Τέλος, υπάρχει και ένα μπλοκ το οποίο περιέχει όλα τα μεγέθη που μας ενδιαφέρουν να 
παρακολουθούμε κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης (σχήμα 4.12). 
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Σχήμα 4.12 Μπλοκ μετρήσεων  [63]. 

 

Τα ονομαστικά στοιχεία της μηχανής παρατίθενται στο Παράρτημα. 

4.3.3.3.4 Πλεονεκτήματα της αναπαράστασης των ηλεκτρομαγνητικών  μεγεθών με 
διανύσματα χώρου[18, 22] 

         Ο μετασχηματισμός που περιγράψαμε πλεονεκτεί, όπως ήδη αναφέρθηκε, ως προς το 
γεγονός ότι στις μετασχηματισμένες εξισώσεις, ο πίνακας των επαγωγιμοτήτων περιέχει 
σταθερά στοιχεία και ο υπολογισμός της ηλεκτρομαγνητικής ροπής είναι επίσης πιο απλός. 
Εκτός των προηγούμενων, όμως, πλεονεκτημάτων, υπάρχουν πολλά ακόμα που προκύπτουν 
από την αναπαράσταση των ηλεκτρομαγνητικών μεγεθών στο νέο σύστημα. Οι άξονες d και 
q μπορούν να θεωρηθούν ως το πραγματικό και το φανταστικό μέρος ενός διανύσματος 
χώρου. Τα βασικά πλεονεκτήματα μιας τέτοιας αναπαράστασης είναι τα παρακάτω : 

 
❖ Θεωρώντας ένα μιγαδικό διάνυσμα χώρου για την ανάλυση της ασύγχρονης μηχανής, 

οι διαφορικές εξισώσεις προς επίλυση μειώνονται στο μισό. Αφού επιλυθεί με αυτόν 
τον τρόπο το σύστημα των εξισώσεων, μπορεί να γίνει, στη συνέχεια, διαχωρισμός σε 
πραγματικό και φανταστικό μέρος. Αυτό συνιστά πολύ σημαντικό πλεονέκτημα σε 
μια θεωρητική ανάλυση, για την επίλυση συστήματος διαφορικών εξισώσεων, γιατί η 
τάξη της τελικής διαφορικής εξίσωσης προς επίλυση, μειώνεται στο μισό. 
 
 

❖ Οι διαφορές φάσεως μεταξύ μεγεθών, π.χ. τάσης και ρεύματος, καταλήγουν σε 
χωρικές γωνίες μεταξύ των αντίστοιχων διανυσμάτων χώρου. 
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❖ Τα φασικά μεγέθη μπορούν εύκολα να υπολογιστούν από τα διανύσματα χώρου, από 
την προβολή αυτών στον αντίστοιχο άξονα της κάθε φάσης.  
 
 

❖ Τα διανύσματα χώρου δεν περιγράφουν ένα ημιτονοειδές μέγεθος με σταθερή 
συχνότητα, όπως οι φάσορες, αλλά συμπεριλαμβάνουν όλες τις αρμονικές συχνότητες 
ενός μεγέθους, των οποίων οι συχνότητες μπορούν να μεταβάλλονται. Αυτό είναι 
σημαντικό πλεονέκτημα για την ανάλυση της λειτουργικής συμπεριφοράς ηλεκτρικών 
μηχανών ελεγχόμενων από ηλεκτρονικούς μετατροπείς ισχύος.  
 
 

❖ Οι μεταβολές στο πλάτος και στη συχνότητα ενός μεγέθους, που είναι σχετικά 
δύσκολο να διαχωριστούν σε μια κυματομορφή των φασικών μεγεθών ως προς το 
χρόνο, μπορούν εύκολα να διαχωριστούν στο μιγαδικό επίπεδο, αφού μια μεταβολή 
του πλάτους οδηγεί σε μεταβολή του μήκους του διανύσματος, ενώ μια μεταβολή στη 
συχνότητα, οδηγεί σε μεταβολή της γωνιακής ταχύτητας περιστροφής.  

❖ Με την αναπαράσταση μέσω διανυσμάτων χώρου μπορούμε, με επισκόπηση της 
τροχιάς αυτών, να εξάγουμε άμεσα συμπεράσματα για το αρμονικό περιεχόμενο των 
διαφόρων μεγεθών. Σε περίπτωση ημιτονοειδών μεγεθών, τα διανύσματα χώρου 
διαγράφουν τροχιά ενός κύκλου με σταθερή ταχύτητα. Σε περίπτωση που υπάρχουν 
πολλές αρμονικές, μπορούμε από το σχήμα του γεωμετρικού τόπου του διανύσματος 
χώρου να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για το είδος αυτών των αρμονικών. Για 
παράδειγμα, στην περίπτωση ανώτερων αρμονικών , η τροχιά , που διαγράφεται, είναι 
σταθερή σε κάθε μία πλήρη περιστροφή, ενώ σε περίπτωση υποαρμονικών , η τροχιά, 
που διαγράφει το διάνυσμα χώρου, είναι διαφορετική σε κάθε μία πλήρη περιστροφή.  
 

❖ Η εξέταση της τροχιάς των διανυσμάτων χώρου είναι πλεονεκτική για τη διάγνωση 
σφαλμάτων στη μηχανή ή/και στον ηλεκτρονικό μετατροπέα ισχύος.  
 
 

❖ Οι διάφορες αρμονικές συνιστώσες μπορούν να θεωρηθούν ως διανύσματα χώρου, 
που διαγράφουν κυκλικές τροχιές με σταθερή ταχύτητα. Το συνολικό διάνυσμα 
χώρου προκύπτει από την υπέρθεση των προηγούμενων διανυσμάτων. 

❖ Με τη χρήση διανυσμάτων χώρου σε πολλαπλά συστήματα αναφοράς , στρεφόμενα 
με ταχύτητες ίδιες με αυτές των διαφόρων αρμονικών, μπορούμε εύκολα να 
μετατρέψουμε οποιαδήποτε αρμονική σε συνεχές μέγεθος. Η ανάλυση κυκλωμάτων 
συνεχούς ρεύματος είναι σαφώς απλούστερη από την ανάλυση κυκλωμάτων 
εναλλασσόμενου ρεύματος. Εκτός αυτού, με τη μετατροπή μιας αρμονικής σε συνεχές 
μέγεθος, είναι εύκολο να τη φιλτράρουμε μέσω ενός «φίλτρου κινούμενου μέσου 
όρου» (moving average filter), ακόμα και αν βρίσκεται πολύ κοντά σε μια άλλη 
αρμονική. Κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί σε εναλλασσόμενα 
μεγέθη, όταν η αρμονική, που θέλουμε να φιλτράρουμε, είναι πολύ κοντά σε μια 
άλλη.  
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❖ Εκτός των παραπάνω, υπάρχει και άλλο πλεονέκτημα, το οποίο αφορά γενικά τον 
έλεγχο των ασύγχρονων μηχανών. Σε κατάλληλα επιλεγμένο σύστημα αναφοράς, 
μπορούμε να διαχωρίσουμε το διάνυσμα χώρου του ρεύματος σε δύο τέτοιες 
συνιστώσες, ώστε η μία να είναι ανάλογη της μαγνητικής ροής και η άλλη ανάλογη 
της ηλεκτρομαγνητικής ροπής, επιτυγχάνοντας έτσι τον έλεγχο της ασύγχρονης 
μηχανής με βάση τις απλές μεθόδους ελέγχου των μηχανών συνεχούς ρεύματος. Ένα 
τέτοιο σύστημα αναφοράς χρησιμοποιείται στο λεγόμενο «διανυσματικό έλεγχο» των 
ασύγχρονων μηχανών, ο οποίος σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών 
μετατροπέων ισχύος (οι οποίοι έκαναν εφικτή την εφαρμογή του) έφερε 
«επανάσταση» τις προηγούμενες δυο δεκαετίες στον τομέα ηλεκτροκινητήριων 
συστημάτων. 
 
 

4.3.4 Μοντελοποίηση του ηλεκτρονικού μετατροπέα ισχύος AC/DC/AC, της 
παλμοδότησης και του ελέγχου αυτού (back-to-back power electronic converter 
modulation and control model) [56, 70, 72-85] 

 
 

4.3.4.1 Μοντελοποίηση του μετατροπέα AC/DC/AC 
 
Ο μετατροπέας του υπό μελέτη συστήματός αποτελείται από δύο τριφασικούς 

ηλεκτρονικούς μετατροπείς ισχύος, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με ένα πυκνωτή (DC 
link) (σχήμα 4.14). Ο κάθε ένας μετατροπέας αποτελείται από έξι διακοπτικά στοιχεία 
Insulated-Gate Bipolar Transistors (IGBTs) με μία αντιπαράλληλη δίοδο στο κάθε ένα (για τη 
δυνατότητα ροής ρεύματος και προς τις δύο κατευθύνσεις) (σχήμα 4.13). Για την 
παλμοδότησή τους χρησιμοποιήθηκε η Ημιτονοειδής Διαμόρφωση Εύρους Παλμών 
(Sinusoidal Pulse Width Modulation, SPWM) ξεχωριστά για τον κάθε μετατροπέα. Τα 
ημίτονα αναφοράς για την SPWM παλμοδότηση των μετατροπέων παράγονται από τον 
αντίστοιχο ελεγκτή του κάθε μετατροπέα, ο οποίος είναι επιφορτισμένος για τον έλεγχο του 
συστήματος. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η λογική του έμμεσου διανυσματικού ελέγχου 
(vector control). Η ανάλυση του συγκεκριμένου ελέγχου, καθώς και ο τρόπος 
μοντελοποίησης στο περιβάλλον του Simulink θα περιγραφεί στις επόμενες ενότητες. 
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Σχήμα 4.13 Μετατροπέας AC/DC/AC (back-to-back power electronic converter) στο 
περιβάλλον του Simulink. 

 
 

Στο σχήμα 4.13 παρατηρούμε τους δύο μετατροπείς ως μπλοκ (το πώς είναι εσωτερικά 
φαίνεται στο σχήμα 4.14), οι οποίοι έχουν τρεις ακροδέκτες από τη μία πλευρά 
(εναλλασσόμενη) και δύο από την άλλη (συνεχή), καθώς και μία είσοδο (In1) όπου είναι η 
είσοδος για την παλμοδότησή τους. 

 
Σχήμα 4.14 Απεικόνιση ενός μετατροπέα στο περιβάλλον Simulink. 
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4.3.4.2 Μοντελοποίηση της παλμοδότησης του μετατροπέα AC/DC/AC 
 
Για την παλμοδότηση των παραπάνω μετατροπέων χρησιμοποιήθηκε, όπως αναφέρθηκε, η 

Ημιτονοειδής Διαμόρφωση Εύρους Παλμών (Sinusoidal Pulse Width Modulation, SPWM). 
Για το συγκεκριμένο τμήμα του μοντέλου χρησιμοποιήθηκε το έτοιμο μπλοκ που διαθέτει το 
Simulink για την SPWM παλμοδότηση σε διακριτό χρόνο (σχήμα 4.15). Το μπλοκ αυτό έχει 
ως έξοδο τους παλμούς του μετατροπέα και ως είσοδο τις τάσεις αναφοράς (αφού 
διακριτοποιηθούν μέσω του παράγοντα 1/z). Οι τάσεις αναφοράς παράγονται από τον 
αντίστοιχο ελεγκτή του κάθε μετατροπέα, ο οποίος είναι επιφορτισμένος για τον έλεγχο του 
συστήματος. 

 

 
 

Σχήμα 4.15 Απεικόνιση SPWM παλμοδότησης στο Simulink. 
 
 
 
 

4.3.4.3 Μοντελοποίηση του συστήματος ελέγχου του μετατροπέα από την πλευρά του 
δρομέα της γεννήτριας διπλής τροφοδοσίας (RSC control model) [56, 70,72] 

 
Σκοπός του ελέγχου του μετατροπέα από την πλευρά της μηχανής είναι ο ανεξάρτητος 

έλεγχος της ενεργού και άεργου ισχύος της μηχανής. Υπάρχουν πάρα πολλοί μέθοδοι 
ελέγχου. Στην παρούσα διατριβή επιλέξαμε το διανυσματικό έλεγχο και πιο συγκεκριμένα με 
προσανατολισμό στη ροή του διακένου (Flux Oriented Control-FOC). Υποθέτουμε, λοιπόν, 
ότι το σύστημα αναφοράς μας είναι σύγχρονα στρεφόμενο και ο ευθύς του άξονας d είναι 
ευθυγραμμισμένος με το διάνυσμα της μαγνητικής ροής του διακένου. Αυτή η επιλογή 
γίνεται, επειδή στο σύστημα που μελετάμε, ο στάτης της ΓΕΔΤ συνδέεται απευθείας με την 
τάση του δικτύου, η οποία είναι σταθερή κατά μέτρο, συχνότητα και φάση. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα, η  μαγνητική ροή του στάτη Ψ, να είναι σταθερή και η εγκάρσια συνιστώσα Ψqs  
να είναι ίση με μηδέν. Δηλαδή έχουμε τις σχέσεις: 

 
                                                      Ψs=Ψds, Ψqs=0                                                           (4.48) 
 
Από τις εξισώσεις, που περιγράφουν το σύστημα σε οποιαδήποτε κατάσταση, (4.43) έως 

(4.47) και αμελώντας την αντίσταση του στάτη έχουμε uds=0 και από τις σχέσεις (4.45)-(4.47) 
προκύπτει: 
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                                       = − ,   =                                              (4.49) 
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από όπου φαίνεται ότι μπορεί να επιτευχθεί ανεξάρτητος έλεγχος της ισχύος. Η ενεργός ισχύς 
ελέγχεται από την εγκάρσια συνιστώσα iqr του ρεύματος του δρομέα, ενώ η άεργος από την 
ευθεία συνιστώσα  idr. Στο ίδιο συμπέρασμα μπορούμε να καταλήξουμε μελετώντας τη 
φυσική σημασία των μεγεθών: Η συνιστώσα idr  παράγει ροή στο διάκενο, που είναι 
ευθυγραμμισμένη με το στρεφόμενο διάνυσμα της μαγνητικής ροής, ενώ η συνιστώσα iqr σε 
γωνία κάθετη σε αυτό. Η ροπή όμως, είναι το εξωτερικό γινόμενο αυτών των δύο 
διανυσμάτων και έτσι μόνο η iqr συνιστώσα συνεισφέρει στην παραγωγή ροπής, άρα και στην 
πραγματική ισχύ. Η συνιστώσα idr, λοιπόν, ελέγχει την άεργο ισχύ. Εάν ελέγξουμε με 
ακρίβεια τις δύο αυτές συνιστώσες του ρεύματος του δρομέα, τότε θα έχουμε πετύχει ακριβή 
έλεγχο της παραγόμενης ισχύος της μηχανής. Τέλος, η ηλεκτρομαγνητική ροπή δίνεται από 
τον τύπο: 
 
 

                                        = −                                                                (4.51) 

 
 
Για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τη λογική του συγκεκριμένου ελέγχου, το σχηματικό 

του οποίου απεικονίζεται στο σχήμα 4.16, χρειάζεται αρχικά να μετασχηματίσουμε τα 
τριφασικά μεγέθη  (τα μετρούμενα) στο σύστημα των δύο αξόνων και μάλιστα σε σύγχρονα 
στρεφόμενο σύστημα δύο αξόνων σύμφωνα με την επιλογή μας. 
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Σχήμα 4.16 Σχηματικό διάγραμμα ελέγχου μετατροπέα από την πλευρά του δρομέα. 

 
 
 Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να υπολογίσουμε τη γωνία που απαιτείται, ώστε να 

υπολογιστούν τα στοιχεία της μήτρας του Park, όπως αυτή παρουσιάστηκε προηγουμένως 
(γωνία θ). Τη γωνία αυτή θα την ορίσουμε ως θtr για την ανάλυση που θα ακολουθήσει. Η 
γωνία θtr είναι η διαφορά της θs, που είναι η γωνία του διανύσματος της ροής του στάτη, όπως 
φαίνεται στο σχήμα 4.17 και της γωνίας θr του δρομέα. Η γωνία θr είναι η ηλεκτρική γωνία, η 
οποία είναι ίση με το γινόμενο της μηχανικής γωνίας θm επί τα ζεύγη των πόλων, δηλ.  

(θr=p*θm) ή . Η γωνία θm είναι εκείνη που σχηματίζεται από τον άξονα που είναι 

στερεωμένος στη φάση A του στάτη και του άξονα που είναι στερεωμένος στη φάση a του 
δρομέα (θm=ωm*t). Πρακτικά μπορούμε να τη βρούμε με χρήση ενός encoder, στην 
προσομοίωση τη λαμβάνουμε μέσω της μηχανικής γωνίας που μας τη δίνει το Simulink. 
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Σχήμα 4.17 Σύστημα δύο αξόνων για τον προσδιορισμό της γωνίας της μήτρας 

μετασχηματισμού  Park [72]. 
 
Όπως παρατηρούμε στο σχήμα 4.17, η γωνία θs είναι η διαφορά της γωνίας του 

διανύσματος της τάσης του στάτη μείον 90ο, που προκύπτει από τη σχέση (4.38), αν 

αμελήσουμε την αντίσταση του στάτη, με αποτέλεσμα να έχουμε τη σχέση: ≈ , 

δηλαδή τα δύο διανύσματα (τάσης και ροής) είναι κάθετα μεταξύ τους. Έτσι, μπορούμε να 
υπολογίσουμε τη γωνία τους  διανύσματος της ροής του στάτη έμμεσα υπολογίζοντας τη 
γωνία του διανύσματος της τάσης του στάτη (η οποία θα μας χρειαστεί και για τον έλεγχο του 
άλλου μετατροπέα όπως θα δούμε παρακάτω) και αφαιρώντας π/2.  

 
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία [71-86], η γωνία του διανύσματος της τάσης μπορεί 

να υπολογισθεί μέσω της τεχνικής Phase-Locked Loop (PLL) [72]. Το σχηματικό διάγραμμα 
του PLL απεικονίζεται στο σχήμα 4.18. Όπως μπορούμε να δούμε η μετρούμενη τάση του 
δικτύου μετασχηματίζεται στο σύστημα d, q μέσω του μετασχηματισμού Park σε σύγχρονα 
στρεφόμενο πλαίσιο. Στη συνέχεια, η εγκάρσια συνιστώσα αυτής περνά μέσω ενός ελεγκτή 
PI, η έξοδος του οποίου συγκρίνεται με την ηλεκτρική γωνιακή ταχύτητα του πεδίου του 
στάτη και τέλος ολοκληρώνοντας λαμβάνουμε τη γωνία θPLL, η οποία είναι η γωνία του 
διανύσματος της τάσης του στάτη ως προς τον άξονα α του στατού πλαισίου (σχήμα 4.17). 
Από τη γωνία θPLL αφαιρούμε π/2 και λαμβάνουμε τη γωνία θs. Τέλος, από τη σχέση θtr= θs- 
θr υπολογίζουμε τη γωνία μετασχηματισμού που απαιτείται για τον υπολογισμό των 
στοιχείων της μήτρας Park. 
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Σχήμα 4.18 Απεικόνιση PLL για τον προσδιορισμό της γωνίας του διανύσματος της τάσης 
του στάτη στο Simulink. 

 
Μετά, λοιπόν, τον υπολογισμό της γωνίας θtr, μετασχηματίζουμε τα μετρούμενα τριφασικά 

μεγέθη (ρεύματα δρομέα και τάσεις δικτύου) στο σύστημα δύο αξόνων με σύγχρονα 
στρεφόμενο πλαίσιο και προχωράμε στο τμήμα του ελέγχου αυτού κάθ’αυτού. Πρέπει να 
επισημάνουμε εδώ, ότι το πλεονέκτημα της επιλογής του μετασχηματισμού των τριφασικών 
μεγεθών σε σύστημα δύο αξόνων με σύγχρονα στρεφόμενο πλαίσιο, είναι ότι τα μεγέθη που 
προκύπτουν είναι συνεχή (DC), δηλαδή σταθερά στο χρόνο.  

 
Αναφέραμε πριν ότι ο σκοπός του ελέγχου του μετατροπέα αυτού είναι ο έλεγχος της 

ενεργού και άεργου ισχύος και τούτο πετυχαίνεται μέσω των δύο συνιστωσών του ρεύματος 
του δρομέα. Συνήθως, έχουμε δύο επίπεδα ελέγχου, δύο βρόχους ελέγχου, έναν εσωτερικό 
και έναν εξωτερικό. Ο εξωτερικός βρόχος είναι για τον έλεγχο ισχύος και είναι αυτός που 
παράγει τα σήματα αναφοράς (idr

*και iqr
*) για τον εσωτερικό βρόχο, ο οποίος είναι για τον 

έλεγχο των ρευμάτων της μηχανής. Επίσης, ο εξωτερικός βρόχος (ισχύος) είναι πιο αργός, 
καθώς αφορά το μηχανικό έλεγχο, όπως τον περιγράψαμε σε προηγούμενη ενότητα 
(MPPT).Στην παρούσα διατριβή τα ρεύματα αναφοράς θεωρήσαμε ότι δίνονται από τους 
παρακάτω τύπους: 

 

                                  ∗ = , με =                                                                  (4.52)   
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όπου το μέγεθος te

* προκύπτει από το σύστημα εύρεσης του σημείου μέγιστης 
προσλαμβανόμενης ισχύος, όπως περιγράφηκε σε προηγούμενη ενότητα (4.3.1.2.2) και 
φαίνεται και στο σχήμα 4.16. Με βάση την ταχύτητα του δρομέα και τη χαρακτηριστική του 
ανεμοκινητήρα, υπολογίζουμε τη μέγιστη ισχύ που παίρνουμε από τον άνεμο (Pref) για 
συγκεκριμένη ταχύτητα ανέμου και στη συνέχεια υπολογίζουμε τη ροπή αναφοράς (te*) και 
από τη σχέση (4.51) υπολογίζουμε το iqr

*. Στη συνέχεια, τα  idr
*και iqr

* συγκρίνονται με τα 
μετρούμενα σήματα μέσω ενός συγκριτή και η διαφορά τους (το σφάλμα που προκύπτει) 
εισέρχεται σε έναν ελεγκτή PI, ο οποίος έχει ως σκοπό τη μείωση του σφάλματος αυτού (να 
προσεγγίσει η πραγματική τιμή την τιμή αναφοράς). Συνεχίζοντας, προστίθενται κάποιοι όροι 
αποσύζευξης όπως λέγονται και έτσι προκύπτουν τα σήματα αναφοράς (τάσεις αναφοράς), τα 
οποία μετασχηματίζονται από το σύστημα δύο αξόνων στο φυσικό σύστημα abc, 
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χρησιμοποιώντας την αντίστροφη μήτρα του μετασχηματισμού Park (εξίσωση (4.30)) και 
είναι αυτά που εισέρχονται στο μπλοκ με το οποίο έχουμε μοντελοποιήσει την παλμοδότηση 
SPWM. Τα σήματα αναφοράς των τάσεων δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις [72]: 
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(4.54) 
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Τα kP, kI είναι τα κέρδη των αντίστοιχων PI ελεγκτών, τα οποία βρέθηκαν με τη μέθοδο “test 
and trial”. 

 
 
 

4.3.4.4 Μοντελοποίηση του συστήματος ελέγχου του μετατροπέα από την πλευρά του 
δικτύου (GSC control model) [56, 70,72] 

 
 
Ο μετατροπέας πηγής τάσης του δρομέα απαιτεί μία παροχή ισχύος συνεχούς τάσης. Αυτή 

η συνεχή τάση συνήθως δημιουργείται χρησιμοποιώντας έναν άλλο μετατροπέα πηγής τάσης, 
συνδεδεμένο στο δίκτυο. Ένας πυκνωτής χρησιμοποιείται για να εξουδετερώνει τις 
διακυμάνσεις και να διατηρεί σταθερή τη συνεχή τάση διασύνδεσης. Αυτό σημαίνει ότι ο 
μετατροπέας από την πλευρά του δικτύου παρέχει την ενεργό ισχύ που χρειάζεται ο 
μετατροπέας από την πλευρά του δρομέα. Όταν το σύστημα λειτουργεί στην υποσύγχρονη 
περιοχή, ο δρομέας απορροφά ισχύ από τον πυκνωτή που βρίσκεται ανάμεσα στους δύο 
μετατροπείς, με αποτέλεσμα την πτώση της τάσης διασύνδεσης, με συνέπεια ο έλεγχος του 
μετατροπέα δικτύου να δίνει εντολή για μεταφορά ισχύος από το δίκτυο προς τον πυκνωτή, 
για να διατηρήσει σταθερή την τάση του. Στην υπερσύγχρονη λειτουργία ο δρομέας αποδίδει 
ισχύ προς τον πυκνωτή, η τάση του πυκνωτή αυξάνεται και ο μετατροπέας δικτύου παίρνει 
εντολή να μεταφέρει αυτή την ισχύ στο δίκτυο, διατηρώντας και πάλι την τάση του πυκνωτή 
σταθερή. Ο διανυσματικός έλεγχος, όμως, μας δίνει την δυνατότητα να ελέγξουμε και 
δεύτερο μέγεθος και αυτό είναι η άεργος ισχύς που ανταλλάσσει ο μετατροπέας με το δίκτυο. 

 
Στην περίπτωση του μετατροπέα από την πλευρά του δικτύου, ο μετασχηματισμός των 

τριφασικών μεγεθών, γίνεται σε ένα σύγχρονα στρεφόμενο πλαίσιο αναφοράς, ο ευθύς 
άξονας του οποίου είναι ευθυγραμμισμένος με το διάνυσμα της τάσης του δικτύου (Voltage 
Oriented Control-VOC). Η επιλογή αυτή γίνεται, επειδή η τάση του δικτύου είναι σταθερή, 
έτσι η συνιστώσα στον άξονα d είναι σταθερή και ίση με το πλάτος της (ενώ η παράγωγός της 
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είναι μηδέν) και η εγκάρσια συνιστώσα της q είναι επίσης μηδενική, όπως και η παράγωγός 
της. Έτσι, ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις: 

 
                                            ug=ugd, ugq=0                                                                       (4.57) 
 

και οι εξισώσεις για τις ισχείς είναι οι: 
 

                                                  
idgfudgPg 2

3
 , iqgfudgQg 2

3
                                (4.58) 

 
από όπου συμπεραίνουμε ότι επιτυγχάνουμε ανεξάρτητο έλεγχο της ενεργού και της άεργου 
ισχύος. Με τη συνιστώσα του ρεύματος στον ευθύ άξονα idgf, ελέγχουμε την ενεργό ισχύ και 
με την εγκάρσια iqgf, την άεργο. Στην παρούσα διατριβή, μέσω της ευθείας συνιστώσας του 
ρεύματος θα ελέγχουμε την τάση στο ζυγό συνεχούς διασύνδεσης (σχήμα 4.19). 
 

 
Σχήμα 4.19 Σχηματικό διάγραμμα ελέγχου μετατροπέα από την πλευρά του δικτύου. 

 
 
Για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τη λογική του συγκεκριμένου ελέγχου, το σχηματικό 

του οποίου απεικονίζεται στο σχήμα 4.19, χρειάζεται αρχικά να μετασχηματίσουμε τα 
τριφασικά μεγέθη  (τα μετρούμενα, δηλαδή τις τάσεις του δικτύου και τα ρεύματα μεταξύ 
φίλτρου και GSC) στο σύστημα δύο αξόνων και μάλιστα σε σύγχρονα στρεφόμενο σύστημα 
δύο αξόνων. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να υπολογίσουμε τη γωνία που απαιτείται, ώστε να 
υπολογιστούν τα στοιχεία της μήτρας του Park, όπως αυτή παρουσιάστηκε προηγουμένως 
(γωνία θ). Αυτή η γωνία, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι η γωνία του διανύσματος της 
τάσης του δικτύου (ή του στάτη), την οποία έχουμε υπολογίσει μέσω του PLL. Άρα δε 
χρειάζεται κάποιος παραπάνω υπολογισμός. Έτσι, μπορούμε να λάβουμε τις d, q συνιστώσες 
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του ρεύματος, οι οποίες θα συγκριθούν σε έναν συγκριτή με τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς 
τους, οι οποίες εδώ προκύπτουν από έναν άλλο βρόχο ελέγχου, εξωτερικό όπως είπαμε 
προηγουμένως, ο οποίος αφορά τον έλεγχο της ισχύος. 

 
Όπως φαίνεται και στο σχήμα 4.19, παρατηρούμε ότι η τιμή idgf

* προκύπτει από έναν 
εξωτερικό βρόχο για τον έλεγχο της πραγματικής ισχύος (ή εδώ της τάσης του ζυγού 
συνεχούς διασύνδεσης VDC). Ο βρόχος αυτός έχει ως είσοδο την τιμή αναφοράς της τάσεως 
VDC, την οποία τη δίνουμε εμείς (στην περίπτωσή μας είναι 1200 V) και την εκάστοτε 
μετρούμενη τιμή της VDC. Αυτές οι δύο τάσεις συγκρίνονται σε έναν συγκριτή και η διαφορά 
τους εισέρχεται σε έναν ελεγκτή PI, η έξοδος του οποίου μας δίνει την  idgf

*. Αντίστοιχα 
προκύπτει η iqgf

* έχοντας ως είσοδο του δεύτερου εξωτερικού βρόχου την μετρούμενη τιμή 
της άεργου ισχύος του δικτύου και την τιμή αναφοράς Qg

*, την οποία την ορίζουμε εμείς 
(στην περίπτωσή μας την ορίσαμε ίση με μηδέν-μοναδιαίο συντελεστή ισχύος). Η διαφορά 
αυτών των δύο τιμών διέρχεται μέσω ενός PI ελεγκτή και μας δίνει την iqgf

*. Έτσι, έχουμε, 
λοιπόν, ότι οι τιμές αναφοράς idgf

*και iqgf
* προκύπτουν από τις παρακάτω εξισώσεις: 

 

                        

   
    













dtQ gQ gk IQQ gQ gk PQi qgf

dtV dcV dck IdcV dcV dck Pdci dgf

***

***

                           (4.59) 

 
Όπου kPdc, kIdc, kPQ, kIQ είναι τα κέρδη των δύο ελεγκτών PI για τη ρύθμιση της τάσης στο 
ζυγό συνεχούς διασύνδεσης και της άεργου ισχύος αντίστοιχα, ενώ η Qg

* ορίζεται ίση με 
μηδέν και η VDC

* παίρνει την τιμή 1200V, όπως αναφέραμε και πριν. 
 

Στη συνέχεια, οι τιμές αυτές συγκρίνονται με τις αντίστοιχες μετρούμενες και η διαφορά 
τους εισέρχεται σε έναν PI ελεγκτή, η έξοδος του οποίου αθροίζεται με τους όρους 
αποσύζευξης και λαμβάνουμε τις τάσεις αναφοράς στο σύστημα δύο αξόνων σύμφωνα με τις 
εξισώσεις (4.60): 

 

   
    













idgfL fedtiqgfiqgfk Igsciqgfiqgfk PgscV qf

V dgiqgfL fedtidgfidgfk Igscidgfidgfk PgscV df





***

***

                 (4.60) 

όπου kPgsc, kIgsc είναι τα κέρδη των αντίστοιχων ελεγκτών PI, τα οποία προσδιορίστηκαν και 
αυτά με τη μέθοδο “test and trial”. 

Τέλος, τα σήματα αυτά μετασχηματίζονται στο φυσικό σύστημα abc χρησιμοποιώντας την 
αντίστροφη μήτρα μετασχηματισμού Park (εξίσωση (4.30)) και αποτελούν την είσοδο του 
μπλοκ της παλμοδότησης SPWM. 

Τα παραμετρικά στοιχεία του τμήματος αυτού (διακοπτική συχνότητα κλπ) παρατίθενται 
στο Παράρτημα. 
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4.3.5 Μοντελοποίηση των λοιπών τμημάτων του συστήματος μετατροπής αιολικής 
ενέργειας σε ηλεκτρική με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας (DFIG) 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, το σύστημά μας συνδέεται με το ισχυρό 
δίκτυο με έναν τριφασικό μετασχηματιστή, ο οποίος ανυψώνει την τάση από αυτή του 
συστήματός μας σε αυτήν του δικτύου (μέση τάση) και μοντελοποιείται με τρείς 
μονοφασικούς (το μοντέλο διατίθεται από το Simulink). Ο μετασχηματιστής αυτός 
επιλέχθηκε με συνδεσμολογία Δ-Υn, ώστε αν υπάρξει διαταραχή στο δίκτυο με αποτέλεσμα 
τη δημιουργία μηδενικής συνιστώσας, αυτό να μην επηρεάσει το σύστημά μας [71]. 

Όσον αφορά το δίκτυο, χρησιμοποιήσαμε το μοντέλο μιας προγραμματιζόμενης πηγής που 
διαθέτει το Simulink και το συνδέσαμε με ένα τριφασικό φορτίο R-L για μοντελοποίηση των 
εσωτερικών αντιστάσεων του δικτύου. 

Τέλος, τοποθετήθηκε ένα τριφασικό φίλτρο RLC για αντιμετώπιση των αρμονικών με 
συνδεσμολογία Rσε σειρά με (L//C) στην πλευρά του μετατροπέα του δρομέα και ένα 
τριφασικό L στην πλευρά του μετατροπέα του δικτύου. 

Τα ονομαστικά και παραμετρικά στοιχεία όλων των παραπάνω παρατίθενται στο 
Παράρτημα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Διερεύνηση της λειτουργικής συμπεριφοράς του αιολικού 
συστήματος με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας και ηλεκτρονικούς 
μετατροπείς ισχύος στην υποσύγχρονη κατάσταση μέσω 
προσομοίωσης στο Matlab/Simulink 

5.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό θα διερευνηθεί η λειτουργική συμπεριφορά του αιολικού συστήματος 
στην υποσύγχρονη λειτουργία, δηλαδή για αριθμό στροφών κάτω από το σύγχρονο αριθμό 
στροφών με τη βοήθεια του λογισμικού πακέτου Matlab/Simulink. Επιπλέον, στις 
προσομοιώσεις που διεξήχθησαν και τα αποτελέσματά τους θα παρουσιαστούν παρακάτω, 
κάναμε τις ακόλουθες υποθέσεις:  

 Χρησιμοποιήσαμε το μοντέλο του συστήματος μετατροπής αιολικής ενέργειας σε 
ηλεκτρική με χρήση ασύγχρονης γεννήτριας διπλής τροφοδοσίας, όπως 
παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, αλλά με ανοιχτό βρόχο ελέγχου. 
 

 Θεωρήσαμε ότι η ταχύτητα της ασύγχρονης γεννήτριας, η οποία ήταν και η 
είσοδος του μοντέλου που υλοποιήθηκε, διατηρείται σταθερή καθ’όλη τη διάρκεια 
της προσομοίωσης. Αυτό, όπως θα δούμε στη συνέχεια, είχε ως αποτέλεσμα την 
εμφάνιση ταλαντώσεων στο μέγεθος της ηλεκτρομαγνητικής ροπής.  
 

Θεωρώντας, λοιπόν, ως είσοδο του συστήματος την ταχύτητα της ασύγχρονης γεννήτριας, 
μελετήθηκε η λειτουργία του αιολικού συστήματος για αριθμό στροφών μικρότερο του 
σύγχρονου σε υγιή και σε εσφαλμένη λειτουργία. Πιο συγκεκριμένα, προσομοιώθηκε η 
λειτουργία του συστήματος για ταχύτητα ίση με 1200 rpm, 1100 rpmκαι 1000rpm. Τα 
σφάλματα, τα οποία θεωρήθηκαν, ήταν ανοιχτοκύκλωμα στα ημιαγωγικά στοιχεία του 
μετατροπέα «back-to-back», στον κλάδο της συνεχούς διασύνδεσης και σφάλματα στο 
δίκτυο, όπως μονοφασικό, διφασικό και τριφασικό βραχυκύκλωμα και πτώση της τάσης 
δικτύου, συμμετρική και ασύμμετρη. Επιπλέον, μελετήθηκε η διαδικασία διασύνδεσης του 
αιολικού συστήματος με το δίκτυο με χρήση της μεθόδου ανίχνευσης μηδενικού σημείου της  
τάσης του δικτύου. Η προσομοίωση του συστήματος με σταθερή ταχύτητα και έλεγχο 
ανοιχτού βρόχου υιοθετήθηκε για απλοποίηση του μοντέλου και για το λόγο ότι αρχικά ο 
στόχος που τέθηκε ήταν η κατανόηση της βασικής λειτουργίας του αιολικού συστήματος, 
συνάμα όμως είναι και μία εκδοχή πιθανή λόγω της μεγάλης αδράνειας του μηχανικού 
συστήματος. Επίσης, ο άνεμος μπορεί να παραμείνει σταθερός για κάποια δευτερόλεπτα, 
όπως θεωρήθηκε κατά την προσομοίωση. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να θεωρηθεί επιτυχής 
αφού προέκυψαν δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια [195, 248] και περιοδικά [85, 250]. 
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Ακόμα, τα αποτελέσματα που προέκυψαν δεν διαφέρουν ποιοτικά πολύ σε σχέση με αυτά της 
προσομοίωσης του συστήματος με κλειστό βρόχο ελέγχου, όπως θα φανεί στη συνέχεια. 

5.2 Λειτουργία αιολικού συστήματος με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας στην 
υποσύγχρονη κατάσταση [248] 

Θεωρώντας την ταχύτητα της ασύγχρονης μηχανής μικρότερη από το σύγχρονο αριθμό 
στροφών (1500 rpm), διερευνήθηκε εκτενώς η λειτουργική συμπεριφορά του αιολικού 
συστήματος. Η ταχύτητα θεωρήθηκε ίση με 1200 rpm, 1100 rpm και 1000rpm, δηλαδή το 
σύστημα προσομοιώθηκε σε υποσύγχρονη κατάσταση για τρεις χαρακτηριστικές στροφές. 
Αυτό έγινε για να διερευνηθεί η λειτουργική συμπεριφορά του συστήματος σε ένα 
ικανοποιητικό εύρος ταχυτήτων και να διαπιστωθούν τυχόν ποσοτικές ή/και ποιοτικές 
διαφορές στις βασικές μεταβλητές του συστήματος. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στο 
κεφάλαιο 3, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η γεννήτρια τροφοδοτείται με ισχύ από το 
δίκτυο μέσω του ηλεκτρονικού μετατροπέα «back-to-back». Πιο αναλυτικά, ο μετατροπέας 
που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο ανορθώνει και ανυψώνει την τάση, έτσι ώστε ο 
μετατροπέας που είναι συνδεδεμένος στο δρομέα της μηχανής να την αντιστρέψει στο 
κατάλληλο πλάτος και με κατάλληλη συχνότητα, προκειμένου να λειτουργεί η ασύγχρονη 
μηχανή ως γεννήτρια. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μετατροπέας παρέχει τροφοδοσία στο 
δρομέα με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά (τάση και συχνότητα) και έτσι δημιουργείται 
μαγνητικό πεδίο στο διάκενο που μαγνητίζει το τύλιγμα του στάτη, δημιουργείται εκεί τάση 
εξ επαγωγής και έτσι από το στάτη προσφέρεται ισχύς στο δίκτυο. Όπως αναφέρθηκε και 
προηγουμένως, το σύστημα ελέγχου είναι ανοιχτού βρόχου. Έχοντας ως δεδομένο την 
ταχύτητα του δρομέα, υπολογίστηκε η ολίσθηση (s=0.33, 0.266 και 0.2 αντίστοιχα) και μέσω 
αυτής το πλάτος και η συχνότητα της τάσης του δρομέα (fr=16.67 Hz, 13.33 Hz και 10 Hz 
αντίστοιχα). Γνωρίζοντας τις τιμές του πλάτους της τάσης του δρομέα υπολογίστηκε και η 
εκάστοτε τιμή της συνεχούς τάσης που πρέπει να επικρατεί στο ζυγό συνεχούς τάσης (εδώ 
πρέπει να τονιστεί ότι αν το σύστημα ελέγχου είναι κλειστού βρόχου, αυτή η διαδικασία 
γίνεται αυτόματα και η συνεχή τάση στο ζυγό διασύνδεσης παραμένει σταθερή στην 
ονομαστική της τιμή ανεξάρτητα από την ταχύτητα του ανέμου). Έτσι, υπολογίσαμε και τον 
αντίστοιχο συντελεστή διαμόρφωσης πλάτους, που χρησιμοποιήθηκε στην Ημιτονοειδή 
Διαμόρφωση Εύρους Παλμών για την παλμοδότηση των διακοπτικών στοιχείων των δύο 
μετατροπέων. Όσον αφορά τη ροή ισχύος, αυτή ρυθμίστηκε μέσω της διαφοράς φάσης των 
ρευμάτων και της τάσης και ακόμα πιο συγκεκριμένα μέσω της διαφοράς φάσης που ορίσαμε 
στα τρία ημίτονα αναφοράς της παλμοδότησης των μετατροπέων. Επίσης, σύμφωνα με τη 
σχέση (3.40), υπολογίστηκε και η ισχύς με την οποία πρέπει να τροφοδοτείται ο δρομέας και 
μέσω αυτής τα ρεύματα του δρομέα. Ακολουθούν οι κυματομορφές βασικών 
ηλεκτρομηχανικών μεγεθών του συστήματος για τις παραπάνω ταχύτητες. 

Στο σχήμα 5.1 παρουσιάζονται οι καμπύλες των πολικών τάσεων του δρομέα, ενώ στο 
σχήμα 5.2 τα ρεύματα που διαρρέουν τα τυλίγματα αυτού. Παρατηρούμε και στις δύο 
περιπτώσεις ότι η μέγιστες τιμές (και οι ενεργές) μειώνονται με την αύξηση της ταχύτητας 
του δρομέα. Αυτό είναι λογικό, αφού αύξηση της ταχύτητας συνεπάγεται μείωση της 
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ολίσθησης, άρα μείωση της τάσης στους ακροδέκτες του δρομέα. Αφού το σύστημά μας είναι 
ανοιχτού βρόχου θα πρέπει να μειωθεί και η συνεχή τάση (σχήμα 5.3) από την οποία 
προκύπτει η τάση στο δρομέα, το οποίο θα επιτευχθεί με αλλαγή του συντελεστή 
διαμόρφωσης πλάτους του μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο. Επίσης, θα 
μειωθεί και η ισχύς με την οποία τροφοδοτείται ο δρομέας, άρα θα μειωθεί και το ρεύμα στο 
δρομέα. Παρατηρώντας τις παρακάτω κυματομορφές, μπορεί κανείς να δει μικρές 
ταλαντώσεις της συνεχούς τάσης, οι οποίες όμως δεν έχουν τόσο σημαντική επίδραση στη 
λειτουργία του συστήματος και είναι λογικό να υπάρχουν λόγω των ημιαγωγικών στοιχείων 
του μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο. Σε όλα τα αποτελέσματα που 
ακολουθούν και αφορούν τα μεγέθη ρευμάτων και τάσεων η μπλε καμπύλη είναι για τη φάση 
a, η κόκκινη για τη φάση b και η πράσινη για τη φάση c. 

 
(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

Σχήμα 5.1. Πολικές τάσεις δρομέα για ταχύτητες: α) 1000rpm, (β) 1100rpmκαι (γ) 1200rpm. 
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(α) 

 

(β) 

 

(γ) 

Σχήμα 5.2. Ρεύματα δρομέα για ταχύτητα: (α) 1000rpm, (β) 1100rpm, (γ) 1200rpm. 
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Σχήμα 5.3. Τάση στο ζυγό συνεχούς διασύνδεσης για τις τρεις τυπικές ταχύτητες δρομέα 
(N=1000rpm, 1100rpm, 1200rpm). 

 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 5.4 η ηλεκτρομαγνητική ροπή παρουσιάζει αρχικά ένα 
μεταβατικό φαινόμενο, όχι και τόσο μεγάλης διάρκειας και έντασης και τελικά ισορροπεί σε 
μία τιμή, η οποία παρουσιάζει μικρή ταλάντωση, πράγμα το οποίο είναι λογικό λόγω των 
ανώτερων αρμονικών των ρευμάτων. Στο σχήμα 5.5 παρουσιάζονται τα ρεύματα του στάτη 
για τις συγκεκριμένες ταχύτητες που έχουμε θεωρήσει. Παρατηρώντας τις κυματομορφές 
αυτές, είναι εμφανής η μείωση της τιμής των ρευμάτων με την αύξηση της ταχύτητας, η 
συχνότητα στάτη και δικτύου είναι 50 Hz πάντα και επίσης υπάρχει μία ελαφρά ταλάντωση, 
η οποία οφείλεται στα διακοπτικά φαινόμενα λόγω της φύσεως των ηλεκτρονικών 
μετατροπέων ισχύος. 

 

Σχήμα 5.4. Ηλεκτρομαγνητική ροπή για τις τρεις τυπικές ταχύτητες του δρομέα (N=1000rpm, 
1100rpm, 1200rpm). 
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(α) 

 

(β) 

 

(γ) 

Σχήμα 5.5. Ρεύματα στάτη για ταχύτητα δρομέα: (α) 1000rpm, (β) 1100rpm, (γ) 1200rpm. 
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Από τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων που παρουσιάστηκαν παραπάνω, μπορεί, 
κανείς να διαπιστώσει ότι οι υποθέσεις που έγιναν για μία πρώτη προσέγγιση του συστήματος 
με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας, ώστε να γίνει αντιληπτή, αρχικά, η λειτουργία αυτού, ήταν 
σωστές και τα αποτελέσματα ήταν σύμφωνα με τις βασικές αρχές λειτουργίας.  

 

5.3 Λειτουργία αιολικού συστήματος με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας στην 
υποσύγχρονη κατάσταση παρουσία σφαλμάτων 

5.3.1 Γενικά 

Έχοντας μελετήσει τη λειτουργική συμπεριφορά του συστήματος σε υποσύγχρονη 
κατάσταση, θεωρώντας σταθερή την ταχύτητα του ανέμου, άρα και την ταχύτητα του δρομέα 
της ασύγχρονης μηχανής, διερευνήθηκε στη συνέχεια η λειτουργία του συστήματος με την 
παρουσία σφαλμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, η υπόθεση ότι η ταχύτητα του ανέμου (άρα 
και του δρομέα της μηχανής) είναι σταθερή, όχι μόνο δεν μπορεί να θεωρηθεί αυθαίρετη, 
αλλά έχει υιοθετηθεί στις δημοσιευμένες εργασίες, που εξέτασαν τη λειτουργία συστήματος 
μεταβλητών στροφών υπό εσφαλμένη κατάσταση [135-256]. Όπως παρατηρήθηκε από τις 
προσομοιώσεις που διεξήχθησαν, σίγουρα το γεγονός ότι το σύστημα ελέγχου δεν ήταν 
κλειστού βρόχου έπαιξε ρόλο στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα, 
συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με ύπαρξη κλειστού βρόχου, που παρουσιάζονται στο 
επόμενο κεφάλαιο, μπορεί κανείς να δει ότι οι μεταβολές και οι ταλαντώσεις βασικών 
μεγεθών, όπως η τάση στο ζυγό συνεχούς διασύνδεσης, δεν είναι τόσο μεγάλες όπως στην 
περίπτωση που ο έλεγχος είναι ανοιχτού βρόχου. 

Σύμφωνα με τις βιβλιογραφικές αναφορές [121-126], [208], [209] και [252] σφάλματα 
κατά τη λειτουργία σε ένα σύστημα μεταβλητής ταχύτητας μπορούν να συμβούν τόσο στο 
μηχανικό όσο και στο ηλεκτρικό-ηλεκτρονικό τμήμα. Πιο συγκεκριμένα: 

 
 

α) Μπορεί να υπάρξει μία κατασκευαστική ανωμαλία στον ανεμοκινητήρα [131], [222, 223]. 
 

β) Μπορεί να συμβεί σφάλμα σε κάποιον από τους αισθητήρες που είναι τοποθετημένοι σε 
διάφορα σημεία του αιολικού συστήματος [132-134].  
 

γ) Σφάλμα, κατασκευαστικό ή μη, μπορεί να εμφανιστεί στην ασύγχρονη μηχανή, π.χ. 
βραχυκύκλωμα στα τυλίγματα του στάτη ή του δρομέα [204], [210-212], να σπάσει 
κάποια μπάρα [205] ή να υπάρχει κάποια ασυμμετρία [213], [217].  

 
δ) Μία άλλη κατηγορία σφαλμάτων, τα οποία είναι πολύ πιθανόν να συμβούν και έχουν 

μελετηθεί διεξοδικά για το αιολικό σύστημα με τη γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας, είναι τα 
σφάλματα στο δίκτυο, π.χ. πτώσεις τάσης (συμμετρικές και ασύμμετρες), 
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βραχυκυκλώματα (μονοφασικό, διφασικό, διφασικό ως προς γη, τριφασικό, τριφασικό ως 
προς γη) κλπ. Τα συγκεκριμένα σφάλματα έχουν προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον της 
επιστημονικής κοινότητας, επειδή είναι πολύ πιθανόν να συμβούν, αλλά και λόγω του ότι 
το συγκεκριμένο αιολικό σύστημα με τη γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας είναι επιρρεπές 
και επηρεάζεται πάρα πολύ από την ύπαρξη τέτοιων σφαλμάτων. Οι διεθνείς δημοσιεύσεις 
που έχουν προκύψει από την έρευνα σε αυτό το αντικείμενο [135-203] αφορούν τη 
λειτουργική συμπεριφορά του συστήματος λόγω της εμφάνισης τέτοιου σφάλματος και τις 
συνέπειες αυτού, την ικανότητα συνέχισης λειτουργίας του συστήματος υπό την παρουσία 
του σφάλματος και αν είναι σύμφωνη με τους διεθνείς κανονισμούς, αλλά και την 
υλοποίηση ενός πρότυπου ελέγχου, ώστε το σύστημα να μην αποσυνδεθεί από το δίκτυο.  

 
ε) Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα των εργασιών που αναφέρθηκαν προηγουμένως, μία 

σημαντική κατηγορία σφαλμάτων που έχουν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης είναι τα 
σφάλματα στα ημιαγωγικά διακοπτικά στοιχεία των δύο μετατροπέων, μέσω των οποίων 
συνδέεται ο δρομέας της ασύγχρονης μηχανής με το δίκτυο. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις 
σφάλματος στα διακοπτικά στοιχεία του μετατροπέα, να συμβεί ανοιχτοκύκλωμα ή 
βραχυκύκλωμα. Τα σφάλματα αυτά απασχολούν την ερευνητική κοινότητα και τη 
βιομηχανία εδώ και πολλά χρόνια στο κομμάτι των κινητήριων συστημάτων [228-244]. Σε 
όλες αυτές τις εργασίες έχουν διερευνηθεί οι συνέπειες ενός τέτοιου σφάλματος στη 
λειτουργική συμπεριφορά του κινητήριου συστήματος και έχουν προταθεί διάφορες 
μέθοδοι διάγνωσης και ταυτοποίησης, καθώς και αναμόρφωσης της τοπολογίας, έτσι ώστε 
να μπορεί το σύστημα να συνεχίσει να λειτουργεί έστω και με μειωμένη απόδοση. Ο 
συγκεκριμένος τύπος σφαλμάτων έχει αρχίσει να απασχολεί τους ερευνητές που 
ασχολούνται με τα αιολικά συστήματα τα τελευταία χρόνια. Στο κεφάλαιο αυτό της 
παρούσας διατριβής δίνεται έμφαση σε αυτού του είδους τα σφάλματα, διερευνώντας τη 
λειτουργική συμπεριφορά του συνολικού αιολικού συστήματος υπό την παρουσία τέτοιων 
σφαλμάτων. 

 
Όπως μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι πολύ 

σημαντικό για τα συγκεκριμένα συστήματα να προβλεφθεί ένα σύστημα προστασίας, αλλά 
κυρίως ένα σύστημα επίβλεψης και καταγραφής μετρήσεων, έτσι ώστε αν συμβεί κάποιο 
σφάλμα να υπάρχει η δυνατότητα διάγνωσης, αλλά και αντιμετώπισης αυτού ώστε το 
σύστημα να μπορέσει να λειτουργήσει έστω και με μειωμένη απόδοση μέχρι να επισκευαστεί 
[116], [127-131]. Να επισημάνουμε εδώ ότι οι τύποι σφαλμάτων, που αναφέρθηκαν 
παραπάνω (εκτός των σφαλμάτων στο δίκτυο), έχουν διερευνηθεί σε συστήματα μεταβλητών 
στροφών, όπου η μηχανή λειτουργεί σαν κινητήρας (κινητήρια συστήματα). Στην παρούσα 
διατριβή διερευνάται η επίδρασή τους στο αιολικό σύστημα με ασύγχρονη γεννήτρια διπλής 
τροφοδοσίας. 
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5.3.2 Μελέτη του αιολικού συστήματος με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας κάτω από 
συνθήκες σφάλματος στο δίκτυο [195] 

Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, μία κατηγορία σφαλμάτων με πολύ σοβαρές 
επιπτώσεις στη λειτουργία του αιολικού συστήματος με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας είναι 
τα σφάλματα στο δίκτυο, πτώσεις τάσης και βραχυκυκλώματα, τα οποία προκαλούν πτώσεις 
τάσης. Μία πτώση τάσης, γενικά, προκαλεί υπερτάσεις και υπερρεύματα στα τυλίγματα του 
δρομέα, με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να καταστραφεί και ο 
ηλεκτρονικός μετατροπέας αν δεν ληφθεί υπόψη κάποιο σύστημα προστασίας. Τα σφάλματα 
δικτύου διακρίνονται σε συμμετρικά και ασύμμετρα. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες 
εργασίες που αναφέρθηκαν πριν, τα πιο σοβαρά σφάλματα είναι αυτά που ανήκουν στη 
δεύτερη κατηγορία, τα οποία προκαλούν ασύμμετρες πτώσεις τάσης. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα υψηλότερη τάση στο δρομέα της μηχανής, η οποία μάλιστα έχει ένα μεταβατικό 
φαινόμενο παρόμοιο με αυτό που προκαλεί μία συμμετρική πτώση τάσης, αλλά και στη 
μόνιμη κατάσταση εμφανίζεται μία συνεχή συνιστώσα, η οποία παραμένει για όλο το χρονικό 
διάστημα που διαρκεί η πτώση τάσης και μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στα 
συστήματα προστασίας. 

 
Σε αυτήν την περίπτωση υλοποιήθηκε στο Matlab/Simulink το μοντέλο του συστήματος 

με ανοιχτό βρόχο ελέγχου θεωρώντας την ταχύτητα του δρομέα σταθερή και ίση με 1100 rpm 
(υποσύγχρονη κατάσταση) και προσομοιώθηκε κάτω από τις παρακάτω συνθήκες: 

i) Μονοφασικό βραχυκύκλωμα 
 

ii) Διφασικό βραχυκύκλωμα 
 

iii) Τριφασικό βραχυκύκλωμα 
 

iv) Ασύμμετρη πτώση τάσης 
 

 
Όλα τα παραπάνω έγιναν προκειμένου να μελετηθεί η λειτουργική συμπεριφορά του 

συστήματος κάτω από συνθήκες σφάλματος στο δίκτυο (τη στιγμή, αλλά και για μικρό 
χρονικό διάστημα μετά το σφάλμα). Επίσης, δεν λήφθηκε υπόψη κάποιο σύστημα 
προστασίας, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο σύστημα να συνεχίσει τη λειτουργία του 
και να φτάσει σε μία μόνιμη κατάσταση. Ακολουθούν τα αποτελέσματα της προσομοίωσης 
για βασικές μεταβλητές του συστήματος για την εκάστοτε περίπτωση. Σε όλα τα 
αποτελέσματα που αφορούν τα μεγέθη ρευμάτων και τάσεων η μπλε καμπύλη είναι για τη 
φάση a, η κόκκινη για τη φάση b και η πράσινη για τη φάση c. 
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i) Μονοφασικό βραχυκύκλωμα 

Σε αυτήν την περίπτωση το σύστημα λειτουργεί φυσιολογικά στις 1100 σ.α.λ (rpm) και 
ξαφνικά συμβαίνει ένα βραχυκύκλωμα στη φάση B του δικτύου προς τη γη. 

 

Σχήμα 5.6 Σχηματικό διάγραμμα του υπό μελέτη συστήματος. 

 

 

 Στο σχήμα 5.7 μπορεί κανείς να δει τα ρεύματα που ρέουν από το δίκτυο προς το 
μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, καθώς και το αρμονικό περιεχόμενο ενός 
από αυτά στην υγιή και σε εσφαλμένη λειτουργία. Όπως φαίνεται το βραχυκύκλωμα στο 
δίκτυο προκάλεσε αύξηση του ρεύματος στη φάση όπου έγινε το σφάλμα και μείωση στα 
ρεύματα των δύο άλλων φάσεων. Επίσης, είναι έντονη και η ασυμμετρία που προέκυψε 
μεταξύ των τριών ρευμάτων (σχήμα 5.7β). Ακόμα, μετά από την ανάλυση κατά Fourierπου 
έγινε στο σήμα του ρεύματος της φάσης όπου συνέβη το βραχυκύκλωμα, προέκυψε το 
αρμονικό περιεχόμενο του σχήματος 5.7γ, το οποίο δείχνει ότι λόγω του βραχυκυκλώματος 
εμφανίστηκαν αρμονικές, που δεν υπήρχαν πριν. Συγκεκριμένα, εμφανίστηκε η ζώνη 
συχνοτήτων 100-110 Hz και η αρμονική στα 150 Hz. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι αρμονικές 
με πλάτος κάτω του 2% δε λαμβάνονται υπόψη. 
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                                                                        (α) 

 

    (β) 

Σχήμα 5.7 Κυματομορφές ρευμάτων που ρέουν από το δίκτυο προς τον μετατροπέα που είναι 
συνδεδεμένος στο δίκτυο: (α) σε εσφαλμένη λειτουργία και (β) αρμονικό 
περιεχόμενο του ρεύματος της φάσης όπου συνέβη το βραχυκύκλωμα (μπλε 
γραμμή-υγιή κατάσταση, κόκκινη γραμμή-εσφαλμένη), (Ν=1100 σ.α.λ). 

 

Πίνακας 1.   Αρμονικό περιεχόμενο ρεύματος Iga κατά το μονοφασικό 
βραχυκύκλωμα 

Συχνότητα (Hz) 50 100-110  150

Κανονικοποιημένο 
πλάτος αρμονικής 

  1     0.1 0.06

 

Όσον αφορά τα ρεύματα του δρομέα, οι συνέπειες του σφάλματος είναι αρκετά 
σημαντικές. Παρατηρήθηκε αύξηση της τιμής των ρευμάτων (σχεδόν τριπλασιασμός της 
μέγιστης τιμής), αλλά και έντονες διαταραχές (η μορφή τους απέχει εντελώς από την 
ημιτονοειδή μορφή που είχαν πριν το σφάλμα)-σχήμα 5.8. Υπάρχει ο κίνδυνος, λοιπόν, να 
υποστεί βλάβη το τύλιγμα του δρομέα ή και κάποιο από τα ημιαγωγικά στοιχεία του 
μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος σε αυτόν. Κάνοντας ανάλυση Fourier στα ρεύματα του 
δρομέα, παρατηρήθηκε ότι λόγω του σφάλματος εμφανίστηκαν κάποιες αρμονικές που δεν 
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υπήρχαν στην υγιή κατάσταση. Συγκεκριμένα, εμφανίστηκαν αρμονικές στις συχνότητες 35 
Hz και 85 Hz. Προφανώς, το αρμονικό περιεχόμενο των ρευμάτων του δρομέα εξαρτάται από 
τις τιμές του φίλτρου του δρομέα, οι οποίες εδώ προσδιορίστηκαν εμπειρικά. 

 

                                              (α)                                                        (β) 

 

(γ) 

Σχήμα 5.8 Ρεύματα δρομέα (α) στην υγιή κατάσταση, (β) στην εσφαλμένη κατάσταση, (γ) 
αρμονικό περιεχόμενο ρεύματος φάσης α (μπλε γραμμή- υγιή, κόκκινη γραμμή-
εσφαλμένη κατάσταση), (Ν=1100 σ.α.λ). 

Πίνακας 2.  Αρμονικό περιεχόμενο των ρευμάτων δρομέα Irabc 

Συχνότητα (Hz) 13,33    35 85

Κανονικοποιημένο πλάτος   0.45 0.33   1

 

Στο σχήμα 5.9 απεικονίζονται τα ρεύματα του στάτη. Όπως φαίνεται, το βραχυκύκλωμα 
στον ακροδέκτη της φάσης Α με τη γη προκάλεσε μεγάλη αύξηση της τιμής των ρευμάτων, 
άρα υπάρχει η πιθανότητα να καούν τα τυλίγματα του στάτη της μηχανής. Επιπλέον, 
εμφανίστηκε και στα τρία ρεύματα μία συνεχή συνιστώσα. Οι διαταραχές στα ρεύματα του 
στάτη είναι πολύ σημαντικές, αφού το ρεύμα αυτό εγχέεται στο δίκτυο. Άρα θα επηρεαστεί 
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και η ποιότητα της τάσης και της ισχύος που παρέχεται από το αιολικό σύστημα στο δίκτυο. 
Το αρμονικό περιεχόμενο του ρεύματος της φάσης Α του στάτη φαίνεται στο σχήμα 5.9(γ) 
και στον Πίνακα 3. Λόγω του σφάλματος εμφανίστηκε συνεχής συνιστώσα με μεγάλο πλάτος 
και η Τρίτη αρμονική. Το αρμονικό περιεχόμενο αυτό είναι διαφορετικό από αυτό των δύο 
άλλων φάσεων (υγιών).  

 

                                                      (α)                                           (β) 

 

       (γ) 
Σχήμα 5.9 Ρεύματα στάτη: (α) σε υγιή κατάσταση, (β) μετά το βραχυκύκλωμα, (γ) αρμονικό 

περιεχόμενο ρεύματος φάσης α (μπλε γραμμή-υγιή κατάσταση, κόκκινη γραμμή-
εσφαλμένη κατάσταση), (Ν=1100 σ.α.λ). 

 

Πίνακας 3.  Αρμονικό περιεχόμενο ρεύματος φάσης A του στάτη 

Συχνότητα (Hz)      0      50     150 

Κανονικοποιημένο 
πλάτος αρμονικής 

     1       1    0.03 

 

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας την καμπύλη της ηλεκτρομαγνητικής ροπής διαπιστώθηκε ότι 
λόγω του βραχυκυκλώματος εμφανίστηκαν πολύ έντονες ταλαντώσεις, οι οποίες έχουν ως 
άμεσο αποτέλεσμα μηχανικές ταλαντώσεις, ταλαντώσεις δηλαδή στο μηχανικό τμήμα του 
συστήματος. Αυτό συνεπάγεται φθορά και μεγάλη πιθανότητα καταστροφής. Το αρμονικό 
περιεχόμενο δε της ροπής έχει άμεση σχέση με αυτό των ρευμάτων του στάτη.  
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Σχήμα 5.10 Ηλεκτρομαγνητική ροπή (το βραχυκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=1,6 
sec) και αρμονικό περιεχόμενο αυτής (μπλε γραμμή-υγιή κατάσταση, κόκκινη 
γραμμή-εσφαλμένη κατάσταση), (Ν=1100 σ.α.λ). 

 
Όπως γίνεται αντιληπτό από τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω, αν γίνει 

βραχυκύκλωμα σε μία φάση του δικτύου, τούτο επηρεάζει τη λειτουργία όλου του 
συστήματος. Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος που τέτοιου είδους σφάλματα έχουν μελετηθεί 
πάρα πολύ. Οι συνέπειες του σφάλματος αυτού είναι μεγάλη αύξηση των ρευμάτων στάτη 
και δρομέα με κίνδυνο να καούν τα τυλίγματά τους, αλλά και εμφάνιση αρμονικών με 
αποτέλεσμα τη «μόλυνση» του δικτύου και τη μείωση της ποιότητας ισχύος που προσφέρεται 
στο δίκτυο. Επίσης, προκαλούνται έντονες ταλαντώσεις στη ροπή έχοντας ως αποτέλεσμα τη 
φθορά των μηχανικών τμημάτων και ίσως και την καταστροφή τους. 

 

ii) Διφασικό βραχυκύκλωμα 

Σε αυτήν την περίπτωση το σύστημα λειτουργεί φυσιολογικά στις 1100 σ.α.λ (rpm) και 
ξαφνικά συμβαίνει ένα βραχυκύκλωμα στους ακροδέκτες των φάσεων Α και Β του δικτύου. 
Το αποτέλεσμα της εμφάνισης του σφάλματος αυτού είναι ουσιαστικά η κατάρρευση του 
συστήματος (μηδενισμός του ρεύματος του δρομέα) όπως μπορεί κανείς να δει στο σχήμα 
5.11, όπου φαίνονται τα ρεύματα του δρομέα (παρόμοια είναι τα αποτελέσματα για αυτά του 
στάτη και τα αντίστοιχα που ρέουν από το δίκτυο στο μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος σε 
αυτό) και στο σχήμα 5.13 όπου παρουσιάζεται η καμπύλη της ηλεκτρομαγνητικής ροπής. 
Ακόμα, έγινε ανάλυση κατά Fourier στα ρεύματα δρομέα και στάτη και στην κυματομορφή 
της ροπής και διαπιστώθηκε ότι εμφανίστηκαν αρμονικές σε συχνότητες που προφανώς δεν 
υπήρχαν πριν συμβεί το σφάλμα. Στο αρμονικό περιεχόμενο δε των ρευμάτων των φάσεων 
του στάτη που υπέστησαν το βραχυκύκλωμα υπάρχουν αρμονικές, οι οποίες δεν 
εμφανίζονται σε αυτό της τρίτης (υγιούς) φάσης. Ακόμα, σε αυτήν την περίπτωση 
εμφανίστηκε αρμονική στα 10 Hz και μειώθηκε κατά 80% το πλάτος της βασικής αρμονικής.  
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                                                    (α)                                      (β) 

Σχήμα 5.11 Ρεύματα δρομέα (α) στην υγιή κατάσταση, (β) στην εσφαλμένη κατάσταση. 

 
   (α) 

 
     (β) 

Σχήμα 5.12 Αρμονικό περιεχόμενο: (α) ρεύματος δρομέα Ιra, (β) ρεύματος στάτη Ιsa (μπλε 
γραμμή-υγιή κατάσταση, κόκκινη γραμμή-εσφαλμένη κατάσταση), (Ν=1100 
σ.α.λ). 

Πίνακας 4.  Αρμονικό περιεχόμενο ρευμάτων δρομέα Irabc στο διφασικό 
βραχυκύκλωμα 

Συχνότητα (Hz) 13,33     35      85 
Κανονικοποιημένο 
πλάτος αρμονικής 

   0.1     1      0.1 

 
 

Πίνακας 5.  Αρμονικό περιεχόμενο ρευμάτων στάτη στις φάσεις 
που συνέβη το διφασικό βραχυκύκλωμα. 

Συχνότητα (Hz) 10      30     50 
Κανονικοποιημένο 
πλάτος αρμονικής 

  1      0.2     0.2 
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Σχήμα 5.13 Ηλεκτρομαγνητική ροπή (το βραχυκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=1,6 
sec) και αρμονικό περιεχόμενο αυτής (μπλε γραμμή-υγιή κατάσταση, κόκκινη 
γραμμή-εσφαλμένη κατάσταση), (Ν=1100 σ.α.λ). 

 

iii) Τριφασικό βραχυκύκλωμα 

Στην περίπτωση του τριφασικού βραχυκυκλώματος τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια με 
αυτά της προηγούμενης περίπτωσης με τη μόνη διαφορά να βρίσκεται στο αρμονικό 
περιεχόμενο των ρευμάτων του στάτη (σχήμα 5.14), όπου διαπιστώθηκε η εμφάνιση 
συνεχούς συνιστώσας (όπως στην περίπτωση του μονοφασικού βραχυκυκλώματος), απουσία 
της αρμονικής στα 10 Hz και εξασθένιση σχεδόν εντελώς της βασικής αρμονικής. 

 

Σχήμα 5.14 Αρμονικό περιεχόμενο ρεύματος στάτη Ιsc (μπλε γραμμή-υγιή κατάσταση, 
κόκκινη γραμμή-εσφαλμένη κατάσταση), (Ν=1100 σ.α.λ). 

 

Μελετώντας τα αποτελέσματα από τις παραπάνω περιπτώσεις, προέκυψε το συμπέρασμα 
ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για το αιολικό σύστημα σε περίπτωση βραχυκυκλώματος στο 
δίκτυο. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι λόγω της ύπαρξης σφάλματος εμφανίστηκαν αρμονικές 
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στα ρεύματα του δρομέα και του στάτη, οι οποίες δεν υπήρχαν πριν το σφάλμα. Επιπλέον, τα 
ρεύματα του στάτη εμφάνισαν διαφορετικό αρμονικό περιεχόμενο σε κάθε περίπτωση 
σφάλματος. Ίσως, λοιπόν, να μπορούσε να υλοποιηθεί μία μέθοδος διάγνωσης μετρώντας και 
καταγράφοντας τα ρεύματα δρομέα και στάτη, κάνοντας ανάλυση Fourier στο σήμα τους και 
να γίνεται σύγκριση του αρμονικού περιεχομένου με το αντίστοιχο που έχει προκύψει από 
μέτρηση χωρίς παρουσία σφάλματος. Βέβαια αυτό απαιτεί μεγάλο υπολογιστικό όγκο 
πράξεων και χρόνο. Ακόμα, θα πρέπει το σφάλμα να κρατήσει τόσο ώστε να παγιωθεί μία 
μόνιμη κατάσταση. 

 

iv) Ασύμμετρη πτώση τάσης 

Το αιολικό σύστημα προσομοιώθηκε θεωρώντας ασύμμετρη πτώση τάσης στις φάσεις του 
δικτύου και συγκεκριμένα με ποσοστό 19%-29%-39% αντίστοιχα για κάθε φάση. Στα 
σχήματα 5.15, 5.16 που ακολουθούν μπορεί κανείς να δει ότι τα ρεύματα του δρομέα 
εμφάνισαν μία μεγάλη αύξηση στην τιμή και πάρα πολύ έντονες διαταραχές. Παρόμοια και 
τα ρεύματα του στάτη, τα οποία απέκτησαν και συνεχή συνιστώσα. Μάλιστα, το ρεύμα της 
φάσης με τη μεγαλύτερη πτώση τάσης παρουσίασε εντονότερο αρμονικό περιεχόμενο.  

 

                                                      (α)                                    (β) 

 

(γ) 

Σχήμα 5.15 Ρεύματα δρομέα (α) στην υγιή κατάσταση, (β) στην εσφαλμένη κατάσταση, (γ) 
αρμονικό περιεχόμενο ρεύματος φάσης c (μπλε γραμμή- υγιή, κόκκινη γραμμή-
εσφαλμένη κατάσταση), (Ν=1100 σ.α.λ). 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Frequency content of signal Irc

Frequency (Hz)

M
ag

ni
tu

de



148 
 

Πίνακας 6.  Αρμονικό περιεχόμενο ρευμάτων δρομέα για ασύμμετρη πτώση τάσης. 

Συχνότητα  (Hz) 13.33    35  65    85 
Κανονικοποιημένο 
πλάτος αρμονικής 

      1   0.8  0.1  0.55 

 

 

                                                  (α)                                             (β) 

 

(γ) 

Σχήμα 5.16 Ρεύματα στάτη: (α) σε υγιή κατάσταση, (β) μετά το βραχυκύκλωμα, (γ) αρμονικό 
περιεχόμενο ρεύματος φάσης A (μπλε γραμμή-υγιή κατάσταση, κόκκινη γραμμή-
εσφαλμένη κατάσταση), (Ν=1100 σ.α.λ). 

 

Πίνακας 7.  Αρμονικό περιεχόμενο ρευμάτων στάτη για ασύμμετρη πτώση τάσης. 

Συχνότητα  (Hz)    0     50      80   100    150 
Κανονικοποιημένο 
πλάτος αρμονικής 

0.8     1    0.04    0.02    0.02 
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Μελετώντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις παραπάνω προσομοιώσεις, 
διαπιστώθηκε η ιδιαίτερα μεγάλη επίδραση που έχουν τα συγκεκριμένα σφάλματα 
(βραχυκύκλωμα σε μία, δύο, τρεις φάσεις του δικτύου ή έστω και απλά μία πτώση τάσης-
εδικά αν είναι ασύμμετρη), όπως επίσης και η μεγάλη πιθανότητα να καταστραφεί τμήμα ή 
και ολόκληρο το σύστημα, π.χ. διαπιστώθηκαν έντονες ταλαντώσεις στη ροπή (κίνδυνος για 
το μηχανικό μέρος), αύξηση ρευμάτων δρομέα και στάτη (κίνδυνος να καούν τα τυλίγματά 
τους ή και τα διακοπτικά στοιχεία), αύξηση αρμονικού περιεχομένου με άμεση συνέπεια την 
μείωση της ποιότητας ισχύος που προσφέρεται στο δίκτυο, ακόμα και την πλήρη κατάρρευση 
του συστήματος. Λογική, λοιπόν, η έντονη ερευνητική δραστηριότητα σε αυτήν την περιοχή 
για ποιοτικές και ποσοτικές επιπτώσεις. 

 
5.3.3 Μελέτη του αιολικού συστήματος με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας κάτω από 

συνθήκες σφάλματος στα ημιαγωγικά στοιχεία του μετατροπέα «back-to-back» 
[85, 250] 

Η επόμενη κατηγορία σφαλμάτων που μελετήθηκε θεωρώντας ότι το σύστημα λειτουργεί 
σε υποσύγχρονη κατάσταση, με ανοιχτό βρόχο ελέγχου και ότι δεν ενεργοποιείται κάποιο 
σύστημα προστασίας, είναι τα σφάλματα στα διακοπτικά στοιχεία των δύο μετατροπέων.  

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως τα σφάλματα αυτής της κατηγορίας διακρίνονται σε: 

α) βραχυκυκλώματα, τα οποία συνήθως οφείλονται σε απότομη αύξηση της τάσης 
(du/dt), σε σφάλμα του δικτύου, σε μη σωστή τροφοδότηση της πύλης του 
διακοπτικού στοιχείου λόγω μη σωστής λειτουργίας του κυκλώματος οδήγησης ή σε 
αστοχία του ίδιου του στοιχείου λόγω απότομης αύξησης της θερμοκρασίας ή 
υπέρτασης. Τα βραχυκυκλώματα είναι πιο σπάνιο να συμβούν, αλλά και αν συμβούν 
το σύστημα προστασίας που υπάρχει προλαβαίνει και τα αντιμετωπίζει, συνήθως 
διακόπτοντας τη λειτουργία του συστήματος (π.χ. υπάρχουν ασφάλειες που θα 
ανοίξουν). Οπότε και για αυτό το λόγο ένα βραχυκύκλωμα μπορεί να θεωρηθεί και 
σαν ανοιχτοκύκλωμα. 

β) ανοιχτοκυκλώματα, τα οποία οφείλονται είτε σε διακοπή της παλμοδότησης (δεν 
λαμβάνει παλμό) του διακοπτικού στοιχείου (κυρίως) είτε σε καταστροφή του 
διακοπτικού στοιχείου λόγω βραχυκυκλώματος. Ενώ τα βραχυκυκλώματα 
ανιχνεύονται και αντιμετωπίζονται άμεσα από τα συστήματα προστασίας, υπάρχει 
πιθανότητα ένα ανοιχτοκύκλωμα να μην ανιχνευθεί για κάποιο χρονικό διάστημα και 
να προκληθούν σημαντικές ζημιές στο σύστημα όπως θα δούμε παρακάτω. Οι 
συνέπειες ενός ανοιχτοκυκλώματος μπορεί να είναι φθορές στο μηχανικό τμήμα ή και 
καταστροφή αυτού λόγω ταλαντώσεων, καθώς και βλάβη των ημιαγωγικών στοιχείων 
ή προβλήματα λειτουργίας στο σύστημα ελέγχου. Διαπιστώνεται, δηλαδή, ότι οι 
συνέπειες ενός τέτοιου σφάλματος επηρεάζουν όλο το σύστημα και μπορεί να είναι 
και καταστροφικές. Σίγουρα το κόστος επισκευής θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. 
Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι σε περίπτωση τέτοιου σφάλματος 
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θα γίνει διακοπή της λειτουργίας του συστήματος και αποσύνδεση από το δίκτυο. Άρα 
προβλήματα και για το διαχειριστή του δικτύου, αφού θα πρέπει να καλύψει αυτό το 
κενό, αλλά και για τον ιδιοκτήτη αφού θα χάσει ένα σημαντικό ποσό χρημάτων. 
Επιπλέον, θα προκληθούν προβλήματα λόγω των συνεχών συνδέσεων και 
αποσυνδέσεων του συστήματος. 

Παρακάτω ακολουθούν οι περιπτώσεις σφαλμάτων που προσομοιώθηκαν θεωρώντας την 
ταχύτητα του δρομέα σταθερή. Τα σφάλματα που προσομοιώθηκαν ήταν ανοιχτοκύκλωμα σε 
ένα διακοπτικό στοιχείο και σε δύο (στον ίδιο ή σε διαφορετικό κλάδο του μετατροπέα) είτε 
στον μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος στο δρομέα είτε σε αυτόν που είναι στο δίκτυο. Τα 
αποτελέσματα δεν διαφέρουν πολύ από ποιοτικής άποψης σε σχέση με τα αντίστοιχα αν είχε 
συμπεριληφθεί κλειστός βρόχος ελέγχου. Προσομοιώθηκε η λειτουργία του συστήματος για 
τρεις τυπικές ταχύτητες, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνέπειες αυτών των σφαλμάτων 
σε ένα φάσμα ταχυτήτων. Διαπιστώθηκε ότι ένα σφάλμα τέτοιου τύπου έχει μεγαλύτερη 
επίδραση στη λειτουργία του αιολικού συστήματος-ειδικά στο τμήμα ανεμοκινητήρας, 
κιβώτιο ταχυτήτων, ανεμογεννήτρια-όταν συμβεί στον μετατροπέα που βρίσκεται στο 
δρομέα, παρά αν συμβεί σε αυτόν που βρίσκεται στην πλευρά του δικτύου. Να σημειωθεί ότι 
οι περιπτώσεις σφαλμάτων στα IGBT διερευνήθηκαν σε τρεις τυπικές ταχύτητες του δρομέα, 
προκειμένου να διερευνηθεί η λειτουργική συμπεριφορά του συστήματος σε ένα 
ικανοποιητικό εύρος ταχυτήτων και να διαπιστωθούν τυχόν ποσοτικές ή/και ποιοτικές 
διαφορές στις βασικές μεταβλητές του συστήματος. Διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν κάποιες 
ποσοτικές διαφορές στα βασικά μεγέθη του συστήματος, όπως επίσης παρουσιάστηκαν 
διαφορές στο φάσμα των μεταβλητών που εξετάστηκαν για τις περιπτώσεις των σφαλμάτων. 

 
α) Ταχύτητα δρομέα 1200 rpm 

1)  σφάλμα σε IGBT του μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος στο δρομέα 

1.1) σφάλμα σε ένα IGBT 

i)  Ανοιχτοκύκλωμα (T3-πάνω IGBT φάσης b)  

Αρχικά το σύστημα λειτουργεί φυσιολογικά στις 1200 σ.α.λ. και σε συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή συμβαίνει ανοιχτοκύκλωμα στο Τ3, το οποίο υφίσταται για τέτοιο χρονικό διάστημα 
ώστε το σύστημα αποκτά μόνιμη κατάσταση. Γενικά, όταν συμβεί ανοιχτοκύκλωμα σε ένα 
IGBT, η φάση, που βρίσκεται αυτό το IGBT, συνδέεται στο θετικό ή στο αρνητικό άκρο του 
ζυγού συνεχούς διασύνδεσης (ανάλογα σε ποιο IGBT συνέβη το σφάλμα) μέσω της 
αντιπαράλληλης διόδου του. Αυτό σημαίνει ότι το ρεύμα της φάσης αυτής θα είναι μηδέν στη 
μισή περίοδο όπου θα ήγαγε κανονικά το IGBT. Πιο συγκεκριμένα, αν συμβεί 
ανοιχτοκύκλωμα στο Τ3, τότε το ρεύμα της φάσης b θα μηδενιστεί στη θετική ημιπερίοδο, 
δηλαδή θα λαμβάνει μόνο αρνητικές τιμές (σχήμα 5.17, μπλε καμπύλη). Άρα, εμφανίζεται 
μία συνεχή συνιστώσα στο ρεύμα της εσφαλμένης φάσης, η οποία εδώ είναι αρνητική και 
σύμφωνα με τη σχέση ia+ib+ic=0 και οι άλλες δύο φάσεις θα αποκτήσουν συνεχή συνιστώσα 
τέτοιες ώστε να ικανοποιείται η προηγούμενη σχέση. Το αντίθετο συμβαίνει όταν το 
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ανοιχτοκύκλωμα συμβεί στο κάτω IGBT της φάσης b (Τ6). Κάνοντας ανάλυση κατά Fourier 
στα ρεύματα του δρομέα, διαπιστώθηκε ότι εμφανίζονται αρμονικές που δεν υπήρχαν πριν το 
σφάλμα και ειδικά το αρμονικό περιεχόμενο του ρεύματος της εσφαλμένης φάσης είναι 
διαφορετικό από αυτό των ρευμάτων των υγιών φάσεων. Έτσι, καταγράφηκαν οι αρμονικές 
που φαίνονται στον Πίνακα 8. Σημαντική είναι η εμφάνιση συνεχούς συνιστώσας και η 
μείωση του πλάτους της βασικής αρμονικής. 

 

                                                     (α)                                        (β) 

 
(γ) 

Σχήμα 5.17 Ρεύματα δρομέα (α) στην υγιή κατάσταση, (β) στην εσφαλμένη κατάσταση, (γ) 
αρμονικό περιεχόμενο ρεύματος φάσης b (μπλε γραμμή- υγιή, κόκκινη γραμμή-
εσφαλμένη κατάσταση, (Ν=1200 σ.α.λ)). 

Πίνακας 8. Αρμονικό περιεχόμενο ρεύματος εσφαλμένης φάσης Ιrb 

Συχνότητα 
(Hz) 

Κανονικοποιημένο 
πλάτος αρμονικής 

   0   1 
  10 0.8 
  20 0.3 
  30 0.05 
  40 0.05 
  50 0.05 
  60 0.05 

 

Τα ρεύματα του στάτη, όπως είναι λογικό, εμφανίζουν και αυτά έντονες διαταραχές και 
αυξήθηκε η μέγιστη τιμή τους. Προφανώς, οι διαταραχές αυτές θα έχουν και άμεση επίδραση 
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στην ποιότητα ισχύος που προσφέρεται στο δίκτυο. Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι και στα 
ρεύματα του στάτη εμφανίστηκαν αρμονικές λόγω της παρουσίας του σφάλματος.  

 

                                              (α)                                      (β)  

 

(γ) 

Σχήμα 5.18 Ρεύματα στάτη: (α) σε υγιή κατάσταση, (β) μετά το ανοιχτοκύκλωμα, (γ) 
αρμονικό περιεχόμενο ρεύματος φάσης b (μπλε γραμμή-υγιή κατάσταση, κόκκινη 
γραμμή-εσφαλμένη κατάσταση), (Ν=1200 σ.α.λ). 

Το συγκεκριμένο σφάλμα έχει επίδραση και στην ηλεκτρομαγνητική ροπή της ασύγχρονης 
μηχανής όπως φαίνεται στο σχήμα 5.19 και συγκεκριμένα προκαλεί μεγάλες ταλαντώσεις. 
Αυτές οι ταλαντώσεις έχουν ως συνέπεια τη φθορά και την πιθανή καταστροφή του 
μηχανικού τμήματος του συστήματος. 

 

(α)                                           (β) 

Σχήμα 5.19 Ηλεκτρομαγνητική ροπή (το ανοιχτοκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=1,6 
sec) και αρμονικό περιεχόμενο αυτής (μπλε γραμμή-υγιή κατάσταση, κόκκινη 
γραμμή-εσφαλμένη κατάσταση), (Ν=1200 σ.α.λ). 
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Στο επόμενο σχήμα απεικονίζονται τα ρεύματα που ρέουν από το δίκτυο προς τον 
μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος σε αυτό (σχήμα 5.20). Όπως μπορεί κανείς να 
παρατηρήσει, τα ρεύματα αυτά δεν επηρεάζονται πάρα πολύ από το συγκεκριμένο σφάλμα. 
Εμφανίζουν μία μικρή διαταραχή, αλλά όχι τόσο σημαντική όσο αυτά του δρομέα και του 
στάτη. 

 

                                                  (α)                                           (β) 
Σχήμα 5.20 Ρεύματα που ρέουν από το δίκτυο στο μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος σε 

αυτό Igabc σε: (α) υγιή κατάσταση, (β) εσφαλμένη κατάσταση, (Ν=1200 σ.α.λ). 

 
 
 
 

1.2) σφάλμα σε δύο IGBTs (ανοιχτοκύκλωμα) 

i)  Σε δύο διαφορετικούς κλάδους (T3-πάνω IGBT φάσης b και Τ4-κάτω IGBT 
φάσης a)  

Για αυτήν την περίπτωση θεωρήσαμε ότι συμβαίνει σφάλμα-ανοιχτοκύκλωμα-σε δύο 
IGBT του μετατροπέα στο δρομέα, τα οποία βρίσκονται σε δύο διαφορετικούς κλάδους (ένα 
πάνω, ένα κάτω). Προφανώς οι συνέπειες αυτού του σφάλματος θα είναι μεγαλύτερες σε 
σχέση με την προηγούμενη περίπτωση που το πρόβλημα υπήρχε σε ένα IGBT. Αρχικά, στο 
σχήμα 5.21 απεικονίζεται ένα τυπικό παράδειγμα της διακοπτικής λειτουργίας του 
μετατροπέα σε υγιή και εσφαλμένη κατάσταση. Παρουσιάζονται τρία σήματα, οι παλμοί των 
IGBT (πράσινη καμπύλη), το ρεύμα του κάθε IGBT (μπλε καμπύλη) και της αντίστοιχης 
διόδου (κόκκινη καμπύλη). Το χρονικό διάστημα που απεικονίζεται επιλέχθηκε να έχει 
διαφορά φάσης 90ο με την τάση αναφοράς που χρησιμοποιείται στην PWM παλμοδότηση. 
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Σχήμα 5.21 Απεικόνιση διακοπτικής λειτουργίας του μετατροπέα που βρίσκεται στο δρομέα 

(ΙΤ=ρεύμα IGBT, ΙD=ρεύμα διόδου) σε υγιή και σε εσφαλμένη κατάσταση-
ανοιχτοκύκλωμα σε δύο IGBT. 

 

Όπως διαπιστώθηκε από τα αποτελέσματα της προσομοίωσης που παρατίθενται, το 
συγκεκριμένο σφάλμα επηρεάζει μόνο το τμήμα της μηχανής και του μετατροπέα που είναι 
συνδεδεμένος στο δρομέα. Αυτό φαίνεται καθαρά, για παράδειγμα, από τις καμπύλες των 
ρευμάτων που ρέουν από το δίκτυο στο μετατροπέα (σχήμα 5.22). Τα ρεύματα, όμως, του 
δικτύου (σχήμα 5.23) παρουσιάζουν μεγάλες διαταραχές, το οποίο είναι λογικό καθώς 
εμπεριέχουν τα ρεύματα του στάτη (σχήμα 5.24), τα οποία, όπως αναφέρθηκε και πριν, 
επηρεάζονται πάρα πολύ από τα σφάλματα που συμβαίνουν στο μετατροπέα που βρίσκεται 
στο δρομέα. 
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Σχήμα 5.22 Ρεύματα που ρέουν από το δίκτυο προς τον μετατροπέα του δικτύου σε 

εσφαλμένη κατάσταση, (Ν=1200 σ.α.λ). 

 

 

Σχήμα 5.23 Ρεύματα που ρέουν στο δίκτυο σε εσφαλμένη κατάσταση, (Ν=1200 σ.α.λ). 

 

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, τα ρεύματα του δρομέα παρουσιάζουν μεγάλη 
διαταραχή. Παρατηρήθηκε αύξηση της τιμής τους και εμφάνιση συνεχούς συνιστώσας. Αυτό 
φαίνεται και στο αρμονικό περιεχόμενο του ρεύματος της μίας εσφαλμένης φάσης (σχήμα 
5.24γ). Μετά την εμφάνιση του σφάλματος, εμφανίστηκαν συχνότητες που δεν υπήρχαν πριν. 
Επίσης, αυτό το αρμονικό περιεχόμενο είναι ίδιο για τα ρεύματα και των δύο εσφαλμένων 
φάσεων. Άρα από αυτό θα μπορούσε κανείς να αποφανθεί σε ποιες φάσεις έχει συμβεί το 
σφάλμα-η συνεχής συνιστώσα υπάρχει και στις τρεις φάσεις, η μείωση της βασικής 
αρμονικής του ρεύματος των εσφαλμένων φάσεων είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί το 
αρμονικό περιεχόμενο. 
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                                           (α)                                                        (β) 

 

(γ) 

Σχήμα 5.24 Ρεύματα δρομέα (α) στην υγιή κατάσταση, (β) στην εσφαλμένη κατάσταση, (γ) 
αρμονικό περιεχόμενο ρεύματος φάσης b (μπλε γραμμή- υγιή, κόκκινη γραμμή-
εσφαλμένη κατάσταση), (Ν=1200 σ.α.λ).. 

 
Συνεχίζοντας, κάνοντας ανάλυση κατά Fourier στα ρεύματα του στάτη (σχήμα 5.25), 

διαπιστώθηκε ότι το αρμονικό περιεχόμενο αυτών είναι συγκεκριμένο για αυτό το σφάλμα 
και μέσω αυτού θα μπορούσε κανείς να κάνει και ταυτοποίηση του σφάλματος, δηλαδή σε 
ποιο διακοπτικό στοιχείο έγινε το σφάλμα. Επιπλέον, η επίδραση του σφάλματος αυτού στα 
ρεύματα του στάτη είναι η αύξηση της τιμής τους και του αρμονικού περιεχομένου τους, το 
οποίο φυσικά θα επηρεάσει την ποιότητα ισχύος. 
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                                            (α)                                                       (β) 

 

(γ) 

Σχήμα 5.25 Ρεύματα στάτη: (α) σε υγιή κατάσταση, (β) μετά το ανοιχτοκύκλωμα, (γ) 
αρμονικό περιεχόμενο ρεύματος φάσης γ (μπλε γραμμή-υγιή κατάσταση, κόκκινη 
γραμμή-εσφαλμένη κατάσταση). 

 

Όπως είναι λογικό, το συγκεκριμένο σφάλμα είχε εντονότερη και πιο άσχημη επίδραση 
στη λειτουργία του συστήματος. Όμως, επηρέασε κυρίως το τμήμα της ασύγχρονης μηχανής 
και του μετατροπέα στο δρομέα. Το αιολικό σύστημα, λογικά, δε θα μπορούσε να 
λειτουργήσει με την παρουσία του σφάλματος, όπως στην περίπτωση που το σφάλμα είχε 
συμβεί σε ένα ημιαγωγικό στοιχείο του μετατροπέα, έστω και με μειωμένη απόδοση. 

 

 

 

 

 

1.3 1.32 1.34 1.36
-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

t (s)

Ie
is

A
B

C
 (

A
)

1.7 1.72 1.74 1.76
-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

t (s)

Is
ab

c 
(A

)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Frequency content of signal Isc

Frequency (Hz)

M
ag

ni
tu

de



158 
 

2)  σφάλμα σε IGBT του μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο 

2.1) σφάλμα σε δύο IGBΤs 

i) Σε διαφορετικούς κλάδους (T3-πάνω IGBT φάσης b και Τ2-κάτω IGBT φάσης 
c)  

Σε αυτήν την περίπτωση θεωρήσαμε ότι συμβαίνει το προηγούμενο σφάλμα στο 
μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, Προφανώς, οι συνέπειες αυτού του 
σφάλματος θα είναι μεγαλύτερες σε σχέση με την περίπτωση που το πρόβλημα υπήρχε σε ένα 
IGBT. Επίσης, θα επηρεάσει κυρίως το τμήμα που αφορά το μετατροπέα αυτό κάθ’αυτό και 
ελάχιστα τη λειτουργία του μετατροπέα στην πλευρά του δρομέα και της μηχανής. Αυτό 
φαίνεται στα σχήματα 5.26 και 5.27 που παρουσιάζονται τα ρεύματα του δρομέα και του 
στάτη αντίστοιχα, όπου μετά το σφάλμα τα ρεύματα παρουσιάζουν μια ελαφριά διαταραχή 
(σαν να «μολύνθηκαν» με αρμονικές). 

 

Σχήμα 5.26 Ρεύματα δρομέα στην εσφαλμένη κατάσταση και αρμονικό περιεχόμενο 
ρεύματος φάσης b και c (μπλε γραμμή- υγιή, κόκκινη γραμμή-εσφαλμένη 
κατάσταση). 

 

Σχήμα 5.27 Ρεύματα στάτη στην εσφαλμένη κατάσταση και αρμονικό περιεχόμενο ρεύματος 
φάσης γ (μπλε γραμμή-υγιή κατάσταση, κόκκινη γραμμή-εσφαλμένη κατάσταση). 
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Αντίθετα, κοιτάζοντας τα ρεύματα που ρέουν από το δίκτυο στο μετατροπέα που είναι 
συνδεδεμένος σε αυτό (σχήμα 5.28), βλέπει κανείς ότι το σφάλμα αυτό προκαλεί μεγάλη 
αύξηση των ρευμάτων αυτών, αλλά και έντονες διαταραχές. Όπως άλλωστε διαπιστώθηκε 
και από τα φάσματα των ρευμάτων αυτών, μετά το σφάλμα παρουσιάστηκαν αρκετές 
αρμονικές που δεν υπήρχαν πριν συμβεί το σφάλμα (σχήμα 5.29).  

 

                                          (α)                                                         (β) 

Σχήμα 5.28 Ρεύματα που ρέουν από το δίκτυο στο μετατροπέα του δικτύου: (α) σε υγιή και 
(β) σε εσφαλμένη κατάσταση, (Ν=1200 σ.α.λ). 

 

 

Σχήμα 5.29 Αρμονικό περιεχόμενο ρεύματος φάσης c (μπλε γραμμή-υγιή κατάσταση, 
κόκκινη γραμμή-εσφαλμένη κατάσταση). 

 
Λόγω του σφάλματος εμφανίστηκε μια συνεχή συνιστώσα με πλάτος το μισό αυτού της 

βασικής αρμονικής. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στον κόρο τα πηνία του φίλτρου που 
υπάρχει μεταξύ δικτύου και μετατροπέα. Επιπλέον, εμφανίστηκαν αρμονικές 2ης, 3ης, 4ης, 
5ηςκαι 6ης τάξης. Η ζώνη συχνοτήτων 160-190 Hz οφείλεται στη λειτουργία της γεννήτριας 
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διπλής τροφοδοσίας, αφού εξετάζοντας μόνο τον μετατροπέα στις ίδιες συνθήκες δεν 
παρουσιάστηκε αυτή η ζώνη συχνοτήτων. 

 
β) Ταχύτητα δρομέα 1100 rpm 

1)  σφάλμα σε IGBT του μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος στο δρομέα 

1.1) σφάλμα σε δύο IGBTs 

i)  Στον ίδιο κλάδο (T1-πάνω IGBT και Τ4-κάτω IGBT φάσης a)  

Συνεχίζοντας τη διερεύνηση υπό σφάλμα του αιολικού συστήματος με γεννήτρια διπλής 
τροφοδοσίας, προσομοιώσαμε το σύστημα με σταθερή ταχύτητα δρομέα 1100 σ.α.λ. και 
ανοιχτό βρόχο ελέγχου, θεωρώντας ως σφάλμα το ανοιχτοκύκλωμα σε ημιαγωγικά στοιχεία 
του μετατροπέα που βρίσκεται στο δρομέα. Μελετήθηκαν οι περιπτώσεις 
ανοιχτοκυκλώματος σε ένα IGBT(πάνω και κάτω της ίδιας φάσης) και σε δύο IGBTs στον 
ίδιο κλάδο και σε δύο διαφορετικούς κλάδους. Όσον αφορά τις δύο πρώτες περιπτώσεις 
(σφάλμα σε ένα IGBT), τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια με αυτά που παρουσιάστηκαν για 
ταχύτητα δρομέα 1200 σ.α.λ., όπως επίσης και αυτά στην περίπτωση των δύο IGBTs σε 
διαφορετικούς κλάδους. Επίσης, διαπιστώθηκε πάλι ότι για κάθε σφάλμα το αρμονικό 
περιεχόμενο των ρευμάτων δρομέα και στάτη ήταν συγκεκριμένο και διαφορετικό σε κάθε 
περίπτωση, οπότε θα μπορούσε να υπάρξει η δυνατότητα διάγνωσης και ταυτοποίησης μέσω 
ανάλυσης Fourier των ρευμάτων αυτών και σύγκριση του αρμονικού περιεχομένου που 
προκύπτει με αυτό της υγιής κατάστασης. Από αυτήν την ομάδα των προσομοιώσεων που 
διεξήχθησαν, βγήκε το συμπέρασμα ότι διάγνωση και ταυτοποίηση των σφαλμάτων αυτών θα 
μπορούσε να επιτευχθεί πάλι με χρήση του αρμονικού περιεχομένου από ανάλυση Fourier, 
αλλά του ρεύματος του ζυγού συνεχούς διασύνδεσης. 

 Παρακάτω, λοιπόν, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για την περίπτωση που υπάρχει 
ανοιχτοκύκλωμα σε δύο IGBTs στον ίδιο κλάδο του μετατροπέα που βρίσκεται στο δρομέα. 
Όπως μπορεί κανείς να δει από τα παρακάτω αποτελέσματα οι συνέπειες αυτού του 
σφάλματος δεν είναι τόσο σημαντικές όσο στην περίπτωση όπου τα IGBTs βρίσκονται σε 
δύο διαφορετικούς κλάδους και φαίνεται ότι το σύστημα θα μπορούσε να λειτουργήσει για 
κάποιο χρονικό διάστημα σε αυτήν την κατάσταση. Στο σχήμα 5.30 φαίνονται τα ρεύματα 
του δρομέα, όπου υπήρξε μεγάλη μείωση του ρεύματος της φάσης όπου συνέβη το σφάλμα 
και μια μικρή αύξηση των ρευμάτων των άλλων δύο φάσεων, ενώ αντίθετα τα ρεύματα του 
στάτη διαταράχθηκαν αρκετά λόγω του σφάλματος (σχήμα 5.31). Αυτό, φυσικά, θα έχει 
συνέπεια στην ποιότητα ισχύος που θα προσφερθεί στο δίκτυο. 
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                                               (α)                                                (β) 

Σχήμα 5.30 Ρεύματα δρομέα (α) στην υγιή κατάσταση, (β) στην εσφαλμένη κατάσταση, 
(Ν=1100 σ.α.λ). 

 

 

                                               (α)                                                (β) 

Σχήμα 5.31 Ρεύματα στάτη (α) στην υγιή κατάσταση, (β) στην εσφαλμένη κατάσταση, 
(Ν=1100 σ.α.λ). 

 
Λόγω του σφάλματος αυτού το ρεύμα του ζυγού συνεχούς διασύνδεσης ταλαντώνεται 

πάρα πολύ αγγίζοντας και το μηδέν κάποιες χρονικές στιγμές. Η μέση τιμή της ταλάντωσης 
αυτής είναι δε μικρότερη από αυτή της ταλάντωσης πριν το σφάλμα (σχήμα 5.32). Στο σχήμα 
5.33 απεικονίζεται το αρμονικό περιεχόμενο του ρεύματος αυτού λόγω του σφάλματος. 
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Σχήμα 5.32 Ρεύμα στο ζυγό συνεχούς διασύνδεσης (το ανοιχτοκύκλωμα συμβαίνει τη 
χρονική στιγμή t=1.6 sec), (Ν=1100 σ.α.λ).. 

 

 

Σχήμα 5.33 Αρμονικό περιεχόμενο ρεύματος στο ζυγό συνεχούς διασύνδεσης, (Ν=1100 
σ.α.λ). 

 
Πίνακας 9. Αρμονικό περιεχόμενο ρεύματος στο ζυγό συνεχούς διασύνδεσης 

Συχνότητες (Hz) Κανονικοποιημένο πλάτος αρμονικής 
0 1 
25 0,45 
40 0,1 

 
 
Από τις προσομοιώσεις που διεξήχθησαν, διαπιστώθηκε ότι τα σφάλματα στα ημιαγωγικά 

στοιχεία των δύο μετατροπέων αποτελούν σημαντικό θέμα προς διερεύνηση ειδικά αυτά που 
μπορεί να συμβούν στο μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος στο δρομέα της μηχανής, καθώς 
επηρεάζουν το μεγαλύτερο μέρος του αιολικού συστήματος και έχουν άμεσες και σοβαρές 
συνέπειες στη λειτουργία αυτού, οι οποίες μπορεί να είναι και καταστροφικές. Άρα τα 
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σφάλματα αυτά είναι αρκετά σημαντικά όπως και τα σφάλματα στο δίκτυο. Κάποια από 
αυτά, αν συμβούν, θα ενεργοποιήσουν κάποιο σύστημα προστασίας και θα διακοπεί η 
λειτουργία του συστήματος ώστε να αποφευχθούν ζημιές στο σύστημα. Κάποια από αυτά 
όμως μπορεί και να μην ανιχνευθούν εγκαίρως με αποτέλεσμα να καταστραφεί το μηχανικό 
μέρος του συστήματος λόγω των έντονων ταλαντώσεων στη ροπή. Άρα είναι σημαντικό θέμα 
η επίβλεψη των συστημάτων αυτών, καθώς και η δυνατότητα για διάγνωση των σφαλμάτων. 
Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε από τη μελέτη των παραπάνω αποτελεσμάτων, οι συνέπειες 
των σφαλμάτων στα IGBT είναι παρόμοιες ποιοτικά και δεν εξαρτώνται από τις στροφές του 
δρομέα. 

5.4 Διερεύνηση της διαδικασίας σύνδεσης-συγχρονισμού με το δίκτυο του 
αιολικού συστήματος με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας [257-282] 

5.4.1 Γενικά 

Όπως είναι ευρέως γνωστό η ταχύτητα του ανέμου διακρίνεται από έντονη 
μεταβλητότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται ταλαντώσεις σε σημαντικές 
μεταβλητές των αιολικών συστημάτων, όπως για παράδειγμα στα μεγέθη της ροπής και της 
ισχύος. Οι ταλαντώσεις στη ροπή μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές στο μηχανικό 
τμήμα του αιολικού συστήματος ή ακόμα και καταστροφή του. Οι διαταραχές στην ισχύ 
επιδρούν άμεσα στην ποιότητα ισχύος που προσφέρεται στο δίκτυο. Ακόμα, έντονες 
ταλαντώσεις που μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες για το ίδιο το σύστημα και για το 
δίκτυο είναι εξαιτίας των σφαλμάτων που παρουσιάσαμε πριν-στο δίκτυο και στα ημιαγωγικά 
στοιχεία των δύο μετατροπέων. Όσα αναφέρθηκαν, μόλις, είναι πιθανοί λόγοι για τους 
οποίους ένα αιολικό σύστημα μπορεί να αποσυνδεθεί από το δίκτυο, αν και πλέον οι 
καινούριοι κανονισμοί που έχουν θεσπιστεί επιτάσσουν να μη γίνεται αυτό τόσο εύκολα, 
αλλά να παραμένουν συνδεδεμένα τα αιολικά συστήματα έστω και με σφάλμα και να γίνεται 
προσπάθεια επιδιόρθωσης. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό ειδικά αν σκεφτεί κανείς την 
ολοένα και αυξανόμενη ποσότητα αιολικών συστημάτων που έχουν διασυνδεθεί στο 
ηλεκτρικό δίκτυο και το επίπεδο ισχύος των ανεμογεννητριών που έχει φτάσει πλέον στην 
τάξη των MW. Ένας άλλος λόγος αποσύνδεσης ενός αιολικού συστήματος είναι σε 
περίπτωση που η ταχύτητα ανέμου γίνει μικρότερη από την ταχύτητα του ανέμου, στην οποία 
ο ανεμοκινητήρας αρχίζει να παράγει ηλεκτρική ισχύ. Επιπλέον, οι διεθνείς κανονισμοί 
επιτάσσουν η διασύνδεση με το δίκτυο τέτοιων συστημάτων να γίνεται με όσο το δυνατόν 
μικρότερο ρεύμα, δηλαδή όσο το δυνατόν πιο ομαλά. Για όλους αυτούς τους λόγους που 
αναφέρθηκαν προέκυψε η ανάγκη να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν συστήματα για ομαλή 
διασύνδεση των αιολικών συστημάτων με το δίκτυο.  

 
Γενικά, η διαδικασία που ακολουθείται για τη διασύνδεση του αιολικού πάρκου με το 

δίκτυο είναι η εξής (σχήμα 5.34): 



164 
 

 

Σχήμα 5.34 Διαδικασία συγχρονισμού του αιολικού συστήματος με γεννήτρια διπλής 
τροφοδοσίας με το δίκτυο. 

 
Αρχικά, η ταχύτητα ανέμου είναι μικρότερη από την ταχύτητα σύνδεσης. Έτσι, όλοι οι 

διακόπτες είναι ανοιχτοί και ούτε ο στάτης ούτε  ο δρομέας συνδέεται με το δίκτυο. Το 
σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας όπως λέγεται. Όταν η ταχύτητα του ανέμου γίνει 
μεγαλύτερη από την ταχύτητα σύνδεσης, τότε ενεργοποιείται ο μηχανισμός του ελεγκτή 
γωνίας βήματος πτερυγίου και δίνεται εντολή στον σερβοκινητήρα να στρέψει τα πτερύγια 
έτσι ώστε να αρχίσει να παράγεται ροπή, η οποία θέτει σε κίνηση τη γεννήτρια, η οποία 
αρχίζει να περιστρέφεται και να επιταχύνεται ολοένα και περισσότερο. Άρα σε αυτή τη φάση, 
η οποία διαρκεί για αρκετό χρονικό διάστημα λόγω της αδράνειας του συστήματος, 
παράγεται ροπή λόγω του ελέγχου της γωνίας βήματος πτερυγίου.  

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης διεξάγεται η διαδικασία της φόρτισης του πυκνωτή που 
υπάρχει στο ζυγό συνεχούς διασύνδεσης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους. Ο ένας 
είναι μέσω του μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο ─ κλείνει ο S3 του σχήματος 
5.35 και ενεργοποιούνται οι δύο μετατροπείς που υπάρχουν στο δρομέα και ο καθένας 
αναλαμβάνει το ρόλο του, όπως παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 3. Ο δεύτερος είναι μέσω μιας 
μη ελεγχόμενης γέφυρας με διόδους, η οποία είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Η φόρτιση 
(κλείνει ο διακόπτης S1) γίνεται μέσω μιας αντίστασης R (σχήμα 5.34), η οποία όταν 
ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης παρακάμπτεται με το διακόπτη S2. Εδώ πρέπει να 
αναφερθεί ότι ένας άλλος τρόπος φόρτισης ήταν η τοποθέτηση μίας τριφασικής αντίστασης 
σε σειρά με το φίλτρο LC. Έτσι, δε θα χρειαζόταν ο ανορθωτής με τις διόδους, αλλά θα 
είχαμε την παρουσία δύο αντιστάσεων με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μόλις επιτευχθεί η φόρτιση 
του πυκνωτή, ενεργοποιούνται οι ελεγκτές του μετατροπέα που βρίσκεται στο δίκτυο έτσι 
ώστε η τάση των πυκνωτών του φίλτρου να συγχρονιστεί με αυτή του δικτύου και στη 
συνέχεια κλείνει ο διακόπτης S3 και ενεργοποιούνται οι ελεγκτές που έχουν επιφορτιστεί για 
τον έλεγχο της άεργου ισχύος και της συνεχούς τάσης, όπως περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 3. 
Επίσης, ο S1 ανοίγει και αποσυνδέεται το σύστημα φόρτισης. Σε αυτήν τη φάση δεν 
παράγεται ούτε προσφέρεται ισχύς στο δίκτυο, προφανώς. 
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Στη συνέχεια, ενώ ο δρομέας της ασύγχρονης μηχανής επιταχύνεται συνεχώς, 
ενεργοποιούνται οι ελεγκτές του μετατροπέα που βρίσκεται στο δρομέα, έτσι ώστε να 
παράγεται μία αντίστοιχη με αυτή του δρομέα τάση στο στάτη. Όταν η ταχύτητα του δρομέα 
φτάσει σε μία καθορισμένη τιμή (συνήθως την ονομαστική), τότε μέσω του μετατροπέα του 
δρομέα ρυθμίζεται η τάση του στάτη έτσι ώστε να είναι ίδια με αυτή του δικτύου κατά 
πλάτος, συχνότητα και φάση. Μόλις επιτευχθεί αυτό, κλείνει ο διακόπτης S1 και το αιολικό 
σύστημα συνδέεται στο δίκτυο και αρχίζει να παράγει και προσφέρει ισχύ σε αυτό με βάση 
τοMPPT έλεγχο όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο 3. Έτσι, ολοκληρώνεται η σύνδεση με το 
δίκτυο. 

 
5.4.2 Διαδικασία συγχρονισμού τάσης στάτη με αυτή του δικτύου 

Στις εργασίες [258, 264, 267] προτάθηκαν διάφορα συστήματα για τον έλεγχο της τάσης 
του στάτη και του δικτύου για συγχρονισμό με το δίκτυο, είτε με χρήση PLL είτε με χρήση 
διανυσματικού ελέγχου. Ένας άλλος τρόπος είναι η χρήση της μεθόδου ανίχνευσης 
μηδενικού σημείου (zero-crossing method) [271]. Αυτή η μέθοδος έχει το πλεονέκτημα ότι 
είναι εύκολα υλοποιήσιμη σε πραγματικές εφαρμογές και έχει χαμηλό υπολογιστικό κόστος. 

 

 

Σχήμα 5.35 Σχηματικό διάγραμμα αιολικού συστήματος. 

 
Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, μετρούνται οι τάσεις του στάτη και του δικτύου και 

συγκρίνονται μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην διαφέρουν παραπάνω από μία ποσότητα που έχει 
καθοριστεί από τον εκάστοτε χρήστη. Επίσης, μετριέται η ταχύτητα του δρομέα ώστε να 
υπολογισθεί η συχνότητα της τάσης του δρομέα και να προκύψουν τα κατάλληλα σήματα 
αναφοράς για την παλμοδότηση SPWM του μετατροπέα που βρίσκεται στο δρομέα. Με βάση 
αυτά τα σήματα αναφοράς παλμοδοτείται ο μετατροπέας αυτός, ώστε να παράγει την 
κατάλληλη τάση στο δρομέα και άρα να παραχθεί και η αντίστοιχη του στάτη. Αυτή η τάση 
παλμογραφείται και συγκρίνεται με αυτή του δικτύου. Όταν ικανοποιηθούν όλες οι συνθήκες 
που έχουν καθοριστεί για το πλάτος, συχνότητα και φάση, δίνεται εντολή στο διακόπτη 
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SWνα κλείσει και γίνεται ο συγχρονισμός με το δίκτυο. Όλη αυτή τη διαδικασία μπορεί 
κανείς να τη δει στα σχήματα που ακολουθούν. 

Αρχικά, θεωρήθηκε ότι η ταχύτητα του ανέμου ήταν πάνω από την ταχύτητα σύνδεσης του 
ανεμοκινητήρα. Έτσι η γεννήτρια άρχισε να περιστρέφεται και να επιταχύνει, ενώ η ταχύτητα 
του δρομέα αυξανόταν. Ταυτόχρονα, έγινε η φόρτιση του πυκνωτή στο ζυγό συνεχούς 
διασύνδεσης μέσω του μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο και οι ελεγκτές των 
δύο μετατροπέων έχουν ενεργοποιηθεί, ώστε ο ένας να ρυθμίζει την τάση στο ζυγό συνεχούς 
διασύνδεσης και άεργο ισχύ και ο δεύτερος να παράγει κατάλληλη τάση στο δρομέα άρα και 
στο στάτη. Συνεχίζοντας, η ταχύτητα του δρομέα φτάνει σε μία καθορισμένη τιμή (1000 
σ.α.λ.). Όπως φαίνεται και στο σχήμα 5.42 δεν παράγεται ακόμα ισχύ από το αιολικό 
σύστημα, αντίθετα ο δρομέας της μηχανής τροφοδοτείται με ισχύ από το δίκτυο. Παράλληλα, 
το σύστημα συγχρονισμού μετράει την τάση στο στάτη και αυτή στο δίκτυο και μόλις 
ικανοποιηθούν οι συνθήκες που έχουν οριστεί, δίνεται εντολή στο διακόπτη να κλείσει και 
έτσι πετυχαίνεται ο συγχρονισμός (τη χρονική στιγμή t=3,54 sec).Πρέπει να αναφερθεί πάλι 
ότι το σύστημα ελέγχου είναι ανοιχτού βρόχου. 

Στο σχήμα 5.36 απεικονίζονται τα ρεύματα που ρέουν από το δίκτυο προς το μετατροπέα 
που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο. Όπως μπορεί κανείς να δει, υπάρχει ένα μεταβατικό 
φαινόμενο, το ποίο διαρκεί πολύ λίγο (0,03 sec) κατά το οποίο η μέγιστη τιμή του ρεύματος 
αυξάνεται σχεδόν στο διπλάσιο, αλλά όπως φαίνεται δεν προκαλείται κάποια σημαντική 
αλλαγή ή κάποιο σημαντικό φαινόμενο (δεν επηρεάζεται από το συγχρονισμό). 

 

Σχήμα 5.36 Ρεύματα που ρέουν από το δίκτυο στο μετατροπέα δικτύου (ο συγχρονισμός 
συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=3,54 sec). 

Αντίθετα, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.37 το ρεύμα του ζυγού συνεχούς διασύνδεσης 
επηρεάζεται αρκετά. Παρατηρείται μία αύξηση της μέσης τιμής του ─ αυτό βέβαια οφείλεται 
και στο ότι το σύστημα ελέγχου είναι ανοιχτού βρόχου ─ και εμφανίζονται αρκετές και 
αρκετά μεγάλες αιχμές ρεύματος. Παρόλα αυτά όμως τα ρεύματα του δρομέα παρουσιάζουν 
μικρή απόκλιση από την ημιτονοειδή μορφή και αυτό οφείλεται στην ύπαρξη του φίλτρου LC 
στο δρομέα. Επίσης, το μεταβατικό φαινόμενο εδώ δεν είναι τόσο έντονο, κρατάει βέβαια 0.1 
sec. 
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Σχήμα 5.37 Ρεύμα ζυγού συνεχούς διασύνδεσης (ο συγχρονισμός συμβαίνει τη χρονική 
στιγμή t=3,54 sec). 

 

 

Σχήμα 5.38 Ρεύματα δρομέα (ο συγχρονισμός συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=3,54 sec). 

 
Συνεχίζοντας, παρατίθενται οι κυματομορφές των τάσεων του δρομέα (σχήμα 5.39) και 

της τάσης του ζυγού συνεχούς διασύνδεσης (σχήμα 5.40). Όπως φαίνεται μετά το 
συγχρονισμό η τιμή των τάσεων αυτών έπεσε σε χαμηλότερη τιμή, πράγμα που οφείλεται στο 
γεγονός ότι το σύστημα ελέγχου είναι ανοιχτού βρόχου. Οι διαταραχές που υπάρχουν στις 
κυματομορφές των τάσεων του δρομέα είναι λόγω της λειτουργίας του μετατροπέα. 
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Σχήμα 5.39 Τάσεις δρομέα (ο συγχρονισμός συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=3,54 sec). 

 

Σχήμα 5.40 Τάση ζυγού συνεχούς διασύνδεσης (ο συγχρονισμός συμβαίνει τη χρονική στιγμή 
t=3,54 sec). 

 
Όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει από τα σχήματα που ακολουθούν, πριν το 

συγχρονισμό η ενεργός ισχύς του δρομέα είναι πολύ μικρή ─ λογικό αφού και τα ρεύματα 
στο δρομέα είναι πολύ μικρά ─ ενώ μετά το συγχρονισμό και σύντομο χρονικό διάστημα ο 
δρομέας τροφοδοτείται με 400 kW, δηλαδή περίπου το 20% της ονομαστικής ισχύος του 
στάτη (σχήμα 5.41). Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε πριν, πριν το συγχρονισμό ο στάτης δεν 
παράγει και δεν προσφέρει ισχύ στο δίκτυο, ενώ μετά το συγχρονισμό προσφέρεται ισχύς ίση 
με 1,4 MW, περίπου όσο η ονομαστική ισχύς του αιολικού συστήματος, καθώς η γεννήτρια 
λειτουργεί υπό ονομαστικό ρεύμα. 
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Σχήμα 5.41Ισχύς δρομέα (ο συγχρονισμός συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=3,54 sec). 

 

 

Σχήμα 5.42 Ισχύς που προσφέρεται στο δίκτυο (ο συγχρονισμός συμβαίνει τη χρονική στιγμή 
t=3,54 sec). 

 
Τα ρεύματα στα τυλίγματα του στάτη είναι παρόμοια με αυτά του δρομέα. Οι μέγιστες 

τιμές που προκύπτουν κατά το μεταβατικό φαινόμενο είναι μέσα στα όρια που έχουν 
καθοριστεί από τους κανονισμούς (δύο με τρεις φορές το ονομαστικό ρεύμα), (σχήμα 5.43). 
Επίσης, στο σχήμα 5.44 μπορεί κανείς να δει τις δύο τάσεις που συγκρίνονται για να 
επιτευχθεί ο συγχρονισμός, τη φασική τάση του στάτη και την αντίστοιχη του δικτύου, όπου 
φαίνεται η διαφορά στο πλάτος και στη φάση. 
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Σχήμα 5.43 Ρεύματα στάτη (ο συγχρονισμός συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=3,54 sec). 

 

 

Σχήμα 5.44 Φασική τάση δικτύου VGRIDa (μπλε γραμμή) και φασική τάση στάτη Vsa 
(κόκκινη γραμμή) (ο συγχρονισμός συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=3,54 sec). 

 
Από όλα τα παραπάνω μπορεί να βγει το συμπέρασμα ότι χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

ανίχνευσης μηδενικού σημείου επετεύχθη ο συγχρονισμός του αιολικού συστήματος με το 
δίκτυο χωρίς έντονα μεταβατικά φαινόμενα. Άρα ικανοποιήθηκε και ο στόχος της ομαλής 
διασύνδεσης με το δίκτυο, προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα σε αυτό και στους 
χρήστες του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση της συμπεριφοράς του αιολικού 
συστήματος με ασύγχρονη γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας και 
ηλεκτρονικούς μετατροπείς ισχύος με κλειστό βρόχο ελέγχου κατά 
τη διάρκεια ισχυρών διαταραχών μέσω προσομοίωσης στο 
Matlab/Simulink 

6.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό διεξάγεται μία μελέτη της λειτουργικής συμπεριφοράς του αιολικού 
συστήματος με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας και ηλεκτρονικούς μετατροπείς ισχύος κατά 
την εμφάνιση αρκετά δύσκολων και έντονων δυναμικών φαινομένων με τη βοήθεια του 
λογισμικού πακέτου Matlab/Simulink. Γίνεται μία ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των 
αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις εκάστοτε προσομοιώσεις, προκειμένου να βγουν 
συμπεράσματα και να αναδειχθούν οι συνέπειες διάφορων δυναμικών φαινομένων στη 
λειτουργία του συστήματος αυτού, ειδικά όσον αφορά την ποιότητα ισχύος και πιθανή 
καταστροφή κάποιου τμήματος-του μηχανικού ή του ηλεκτρικού μέρους. Όπως είναι εύκολα 
αντιληπτό, η γνώση της συμπεριφοράς του συστήματος κάτω από πιθανές διαταραχές, οι 
οποίες είναι αρκετά επικίνδυνες, είναι πολύ σημαντική και χρήσιμη και για να αναπτυχθούν 
κάποια συστήματα προστασίας, αλλά και για να γίνει μία εκτίμηση κινδύνου σε σχέση με την 
αντοχή του συστήματος, τα έξοδα συντήρησης και αποκατάστασης και την εκτίμηση του 
οικονομικού ποσού που θα απολεσθεί λόγω αποσύνδεσης από το δίκτυο. Λαμβάνεται υπόψη, 
δηλαδή, η πλευρά του διαχειριστή του δικτύου και η πλευρά του ιδιοκτήτη ενός αιολικού 
πάρκου. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι στις προσομοιώσεις που διεξήχθησαν θεωρήθηκε 
ολόκληρο το αιολικό σύστημα, όπως παρουσιάστηκε στα κεφάλαια 3 και 4, δηλαδή 
ανεμοκινητήρας, ασύγχρονη μηχανή διπλής τροφοδοσίας, μετατροπέας «back-to-back» και 
τα συστήματα ελέγχου του ανεμοκινητήρα ─ έλεγχος γωνίας βήματος πτερυγίου και εύρεσης 
σημείου μέγιστης ισχύος ─ και της παλμοδότησης των μετατροπέων, όπου υλοποιήθηκε 
διανυσματικός έλεγχος, (σχήμα 6.1). Ακόμα, να σημειωθεί ότι σε όλες τις προσομοιώσεις που 
διεξήχθησαν, θεωρήθηκε ότι υπάρχει μία αρχική κατάσταση από την οποία ξεκινά να 
λειτουργεί το σύστημα. Συγκεκριμένα, η ταχύτητα του ανέμου θεωρήθηκε ίση με 12 m/s και 
αντίστοιχα μία αρχική τιμή αποκτά η ισχύς του ανεμοκινητήρα, η ταχύτητα του δρομέα κ.ο.κ. 
Για αυτό το λόγο εμφανίζεται κάποιο μεταβατικό φαινόμενο τη χρονική στιγμή t=0 sec και 
τις αμέσως επόμενες, που όμως διαρκεί για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. 

Τα δυναμικά φαινόμενα, που μελετήθηκαν, αφορούν απότομες μεταβολές της ταχύτητας 
του ανέμου (ριπές ανέμου), πολύ χαμηλές ταχύτητες ανέμου, σφάλματα στα ημιαγωγικά 
στοιχεία των μετατροπέων, συνδυασμός ριπής και σφάλματος, σφάλματα στο ζυγό συνεχούς 
διασύνδεσης και στα τυλίγματα του δρομέα. Όσον αφορά τη ριπή ανέμου, θεωρήθηκαν δύο 
διαφορετικά προφίλ, το ένα με βηματική μεταβολή και το άλλο με μορφή ράμπας, όπου 
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θεωρηθεί μία μικρή αύξηση της ταχύτητας πάνω από τη μέση ταχύτητα του ανέμου ή την 
ονομαστική ταχύτητα του ανεμοκινητήρα [310], [320]. Επίσης, ριπή θεωρείται και μία 
μεγάλη αύξηση της ταχύτητας του ανέμου είτε ακαριαία είτε όχι και είτε φτάνοντας σε πολύ 
υψηλές τιμές (πχ. πολύ κοντά στην ταχύτητα αποσύνδεσης ή αποσύζευξης του 
ανεμοκινητήρα) είτε όχι [292]-[294], [308], [309], [315]. Χρησιμοποιώντας ως προφίλ ριπών 
αυτά που αναφέρονται και στις εργασίες [294], [318]-με μορφή ράμπας ή βηματικής 
συνάρτησης-και μεταβάλλοντας το πλάτος της ριπής, το χρόνο που απαιτείται για να φτάσει η 
ταχύτητα του ανέμου τη μέγιστη τιμή της, τον χρόνο που διαρκεί η ριπή, διερευνήθηκε η 
συμπεριφορά του συστήματος μέσω προσομοίωσης κυρίως ως προς τις συνέπειες στην 
ποιότητα ισχύος και σχετικά με την αντοχή του συστήματος. Επιπλέον, διερευνήθηκε και 
ποιές από τις παραμέτρους που οριοθετούν το προφίλ μιας ριπής επηρεάζουν περισσότερο τη 
λειτουργική συμπεριφορά του συστήματος. 

6.2.1 Προφίλ ριπής με βηματική μεταβολή της ταχύτητας του ανέμου 

Η πρώτη περίπτωση που εξετάστηκε, ήταν η ριπή ανέμου να υλοποιηθεί με μία βηματική 
μεταβολή της ταχύτητας. Αυτού του προφίλ η ριπή είναι σπάνιο να συμβεί στην 
πραγματικότητα, αλλά όχι απίθανο ειδικά για μικρές μεταβολές της ταχύτητας του ανέμου. 
Αρχικά θεωρήθηκε μία αύξηση της τάξεως του 10% της ονομαστικής ταχύτητας του ανέμου, 
δηλαδή από τα 12 m/sστα 13,2 m/s, που είναι πολύ πιθανό να συμβεί και έπειτα μία αύξηση 
της τάξεως του 83.3%, δηλαδή στα 22 m/s (σχήμα 6.2). Οι τιμές αυτές μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως χαρακτηριστικές, η μεν πρώτη ως πολύ πιθανή να συμβεί κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας του συστήματος, η δε δεύτερη ως ακραία τιμή πέρα της οποίας η 
λειτουργία του συστήματος είναι απαγορευτική. Όπως μπορεί κανείς να δει από τα 
αποτελέσματα, η αντίδραση του συστήματος στην πρώτη περίπτωση είναι πολύ ομαλή, σαν 
να μην την «αντιλαμβάνεται» καθόλου. Πιο συγκεκριμένα, αφού η ταχύτητα είναι 
μεγαλύτερη από την ονομαστική ενεργοποιείται ο έλεγχος γωνίας βήματος πτερυγίου, ο 
οποίος προσαρμόζει την ταχύτητα του ανεμοκινητήρα στην ονομαστική της τιμή, όπως έχει 
καθοριστεί και έτσι δεν προκαλείται κάποιο πρόβλημα στη λειτουργία του συστήματος. 
Επίσης, η αντίδραση του ελεγκτή αυτού είναι αρκετά άμεση σε αυτήν την περίπτωση, παρόλο 
που γενικά τα συστήματα αυτά έχουν μεγάλη σταθερά χρόνου. Το αποτέλεσμα είναι να μην 
εμφανίζεται κάποιο μεταβατικό φαινόμενο, πχ. μεγάλα ρεύματα και ταλαντώσεις στη ροπή, 
τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για το μηχανικό αλλά και για 
το ηλεκτρικό τμήμα του συστήματος (σχήματα 6.4(α) και 6.5(α)). Τα ρεύματα του στάτη 
είναι παρόμοια με αυτά του δρομέα. Όλα αυτά μπορεί κανείς να πει ότι είναι αναμενόμενα, 
αφού όπως φαίνεται στο σχήμα 6.3(α), η μηχανική ροπή, η οποία είναι η είσοδος του 
συστήματος δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο μεταβατικό φαινόμενο σε αντίθεση με τη δεύτερη 
περίπτωση. 

 
Κάνοντας προσομοιώσεις για διάφορες μεταβολές στην ταχύτητα του ανέμου, πάντα όμως 

με βηματική μεταβολή και με τις συγκεκριμένες τιμές των παραμέτρων του συστήματος 

ελέγχου της γωνίας βήματος πτερυγίου (0<β≤30ο, -10ο/sec≤ ≤10ο/sec, όπως δίνονται στο 
Παράρτημα), διαπιστώθηκε ότι η κρίσιμη ταχύτητα ανέμου είναι τα 15 m/s, όπου κρίσιμη 
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ταχύτητα είναι η ταχύτητα του ανέμου πάνω από την οποία η λειτουργία του συστήματος 
διαταράσσεται, δηλαδή υπάρχει εμφανές μεταβατικό φαινόμενο. Άρα, όσον αφορά τη 
δεύτερη περίπτωση, όπου η ταχύτητα ανέμου φτάνει τα 22 m/s, όπως φαίνεται από τα 
αποτελέσματα εμφανίζεται ένα αρκετά έντονο μεταβατικό φαινόμενο ─ ρεύματα με μέγιστη 
τιμή έως και 10 φορές την ονομαστική, ενώ και η ροπή λαμβάνει τιμές διπλάσιες της 
ονομαστικής. Επίσης, ο χρόνος που διαρκεί το μεταβατικό φαινόμενο είναι πολύ μεγάλος 
(8sec). Η ριπή εμφανίζεται στα 2sec από τη θεωρούμενη έναρξη λειτουργίας και διαρκεί 
μέχρι το τέλος της προσομοίωσης, δηλαδή στα 25 sec. 

 
Σχήμα 6.2 Προφίλ ριπής ανέμου με βηματική μεταβολή της ταχύτητας κατά 83.3% της 

ονομαστικής τιμής (22 m/s). 

 
(α) 

 
(β) 

Σχήμα 6.3  Μηχανική ροπή στον άξονα υπό ριπή ανέμου με βηματική μεταβολή της 
ταχύτητας: (α) αύξηση κατά 10% της ονομαστικής τιμής (13,2 m/s) και (β) 
αύξηση κατά 83,3% της ονομαστικής τιμής (22 m/s). Η ριπή συμβαίνει τη 
χρονική στιγμή t=2sec. 
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    (α) 

 
   (β) 

Σχήμα 6.4 Ρεύματα δρομέα υπό ριπή ανέμου με βηματική μεταβολή της ταχύτητας: (α) 
αύξηση στα 13,2 m/s (10%) και (β) αύξηση στα 22 m/s (83,3%). Η ριπή 
συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=2sec. 

 
 (α) 

 
(β) 

Σχήμα 6.5  Ηλεκτρομαγνητική ροπή υπό ριπή ανέμου με βηματική μεταβολή της ταχύτητας: 
με βηματική μεταβολή της ταχύτητας: (α) αύξηση στα 13,2 m/s (10%) και (β) 
αύξηση στα 22 m/s (83,3%). Η ριπή συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=2sec. 
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Παρόμοιες παρατηρήσεις προκύπτουν αν συγκρίνουμε και τις κυματομορφές της τάσης 
στο ζυγό συνεχούς διασύνδεσης (σχήμα 6.6) καθώς και της ταχύτητας του δρομέα (σχήμα 
6.6) για τις δύο αυτές περιπτώσεις. Στην περίπτωση της μεγάλη αύξησης, έχουμε εμφάνιση 

πολλών αιχμών ( ) έως και περίπου 2,5 φορές την ονομαστική τιμή της τάσης του ζυγού 

συνεχούς διασύνδεσης, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν καταστροφή του πυκνωτή. Επίσης, 
όπως είναι λογικό, προκαλούνται έντονες ταλαντώσεις στην ταχύτητα του δρομέα. 

 

 
(α) 

 

(β) 

Σχήμα 6.6  Τάση στο ζυγό συνεχούς διασύνδεσης θεωρώντας ριπή ανέμου με βηματική 
μεταβολή της ταχύτητας: (α) αύξηση κατά 10% της ονομαστικής τιμής (13,2 
m/s) και (β) αύξηση κατά 83,3% της ονομαστικής τιμής (22 m/s). Η ριπή 
συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=2sec. 
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(α) 

 

(β) 

Σχήμα 6.7   Ταχύτητα δρομέα θεωρώντας ριπή ανέμου με βηματική μεταβολή της ταχύτητας: 
(α) αύξηση κατά 10% της ονομαστικής τιμής (13,2 m/s) και (β) αύξηση κατά 
83,3% της ονομαστικής τιμής (22 m/s). Η ριπή συμβαίνει τη χρονική στιγμή 
t=2sec. 

 
Όπως διαπιστώθηκε, το πλάτος της ριπής, δηλαδή η μέγιστη τιμή που θα φτάσει η 

ταχύτητα του ανέμου, επηρεάζει σημαντικά την αντίδραση του συστήματος. Έτσι, όσο πιο 
μεγάλη είναι η μεταβολή της ταχύτητας, τόσο πιο έντονο μεταβατικό φαινόμενο 
παρουσιάζεται, δηλαδή τόσο πιο μεγάλο χρονικό διάστημα διαρκεί και τόσο πιο μεγάλα 
ρεύματα στο στάτη και στο δρομέα αλλά και ταλαντώσεις στη ροπή εμφανίζονται. Όλα αυτά 
έχουν πολύ άσχημες συνέπειες για όλο το σύστημα, όπως το να καούν κάποια ηλεκτρονικά 
στους μετατροπείς ή τα τυλίγματα της μηχανής και να καταστραφεί και το μηχανικό τμήμα 
λόγω των πολύ έντονων ταλαντώσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προφανώς, ακολουθεί 
αποσύνδεση του αιολικού συστήματος από το δίκτυο με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων για 
τον ιδιοκτήτη πέραν από το κόστος επισκευής. Επιπλέον, οι ταλαντώσεις της ροπής 
προκαλούν ταλαντώσεις στην ισχύ που προσφέρεται στο δίκτυο, άρα έχουμε μείωση και της 
ποιότητας της ισχύος. 
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6.2.2 Προφίλ ριπής με μεταβολή της ταχύτητας του ανέμου με μορφή ράμπας 

Στη συνέχεια, θεωρήθηκε ένα προφίλ ριπής με μορφή ράμπας. Προσομοιώθηκαν δύο 
περιπτώσεις. Στην πρώτη η ταχύτητα του ανέμου ήταν 12 m/s και κατά τη χρονική στιγμή 
t=2sec άρχισε να αυξάνεται και έφτασε στα 22 m/s τη χρονική στιγμή t=4 sec, όπου και 
παρέμεινε μέχρι το τέλος της προσομοίωσης στα 25 sec. Στη δεύτερη περίπτωση η ριπή 
διήρκησε μόνο 5sec (έως τη χρονική στιγμή t=9 sec), από όπου άρχισε να μειώνεται η 
ταχύτητα του ανέμου και μέσα σε 2sec έγινε 10m/s (αυτά τα δύο προφίλ φαίνονται στο σχήμα 
6.8). 

 

 

  (α) 

 

   (β) 

Σχήμα 6.8   Προφίλ ανέμου που υιοθετήθηκαν για την προσομοίωση, προφίλ ριπής με μορφή 
ράμπας. 
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Όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει από τις κυματομορφές που ακολουθούν ─ ρεύματα 
δρομέα (σχήμα 6.10), ηλεκτρομαγνητική ροπή (σχήμα 6.11), τάση στο ζυγό συνεχούς 
διασύνδεσης (σχήμα 6.12) και ταχύτητα δρομέα (σχήμα 6.13), οι ριπές αυτού του τύπου 
προκαλούν αρκετά έντονο μεταβατικό φαινόμενο, τα οποίο διαρκεί περισσότερο, ειδικά στη 
δεύτερη περίπτωση, όπου αυτό συμβαίνει, μάλλον, λόγω της δεύτερης μεταβολής της 
ταχύτητας. Ουσιαστικά, αυτή η δεύτερη μεταβολή είναι μια ριπή αλλά προς τα κάτω. 
Προφανώς, όσα παρατηρούνται στα ακόλουθα σχήματα είναι άμεση συνέπεια των 
διαταραχών που παρουσιάζονται στο μέγεθος της μηχανικής ισχύς στον άξονα Α/Κ-
γεννήτριας, η οποία είναι η είσοδος του συστήματος (σχήμα 6.9). Πιο συγκεκριμένα, στα 
ρεύματα του δρομέα (αντίστοιχα και στο στάτη) εμφανίζονται αιχμές που φτάνουν μέχρι και 
5 φορές την ονομαστική τιμή. Επίσης, για ένα χρονικό διάστημα των 3-4 sec το ρεύμα του 
δρομέα αποκτά τιμή ίση με 1,5-2 φορές την ονομαστική, δηλαδή υψηλή και για σημαντικό 
χρονικό διάστημα. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει υπερθέρμανση στα καλώδια, στα 
τυλίγματα του δρομέα και στα ημιαγωγικά στοιχεία και πιθανόν κατάρρευση του ηλεκτρικού 
τμήματος του συστήματος. Επιπλέον, τις χρονικές στιγμές t=11 sec και t=14 
secπαρατηρήθηκε μία διαταραχή στα ρεύματα του δρομέα, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι 
αυτές τις χρονικές στιγμές η ταχύτητα του δρομέα γίνεται ίση με το σύγχρονο αριθμό 
στροφών. 

 
(α) 

 
(β) 

Σχήμα 6.9  Μηχανική ροπή στον άξονα με βάση τα προφίλ ριπής με μορφή ράμπας του 
σχήματος 6.8 
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   (α) 

 

  (β) 

Σχήμα 6.10  Ρεύματα δρομέα με βάση τα προφίλ ριπής με μορφή ράμπας του σχήματος 6.8. 

Παρατηρώντας τις κυματομορφές της ροπής για τα δύο προφίλ ριπής (σχήμα 6.11), 
φαίνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις η εμφάνιση ριπής προκαλεί έντονες ταλαντώσεις στη 
ροπή, οι οποίες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα από απλό θόρυβο λόγω δονήσεων μέχρι 
φθορά ή/και καταστροφή του μηχανικού τμήματος του συστήματος. Επίσης, όπως 
αναφέρθηκε και πριν, οι ταλαντώσεις στην ηλεκτρομαγνητική ροπή έχουν ως αποτέλεσμα 
ταλαντώσεις και στην ισχύ που ανταλλάσσεται με το δίκτυο, άρα προκύπτει χαμηλή ποιότητα 
ισχύος, πράγμα το οποίο προκαλεί προβλήματα και στο διαχειριστή του δικτύου και στον 
ιδιοκτήτη του αιολικού συστήματος, αφού μπορεί να πληρώσει πρόστιμο λόγω υπέρβασης 
προκαθορισμένων ορίων. Να σημειωθεί εδώ ότι η αιχμή και το μεταβατικό φαινόμενο, που 
υπάρχει τη χρονική στιγμή t=0 secκαι λίγο μετά, οφείλεται, όπως αναφέρθηκε και στην 
παράγραφο 6.1, στις αρχικές συνθήκες για την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος. 
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   (α) 

 

 (β) 

Σχήμα 6.11  Ηλεκτρομαγνητική ροπή με βάση τα προφίλ ριπής με μορφή ράμπας του 
σχήματος 6.8. 

 

Στο σχήμα 6.12 απεικονίζεται η τάση στο ζυγό συνεχούς διασύνδεσης θεωρώντας τα δύο 
προφίλ ριπής που αναφέρθηκαν στην αρχή. Όπως μπορεί κανείς να δει και στις δύο 
περιπτώσεις, η συνεχής τάση διαταράσσεται και εμφανίζεται μία αιχμή ίση με 1,5 επί την 
ονομαστική τιμή. Το μεταβατικό φαινόμενο εδώ δεν είναι τόσο έντονο και ειδικά σε σχέση με 
την προηγούμενη περίπτωση που είχαμε βηματική μεταβολή της ταχύτητας του ανέμου. 
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   (α) 

 

 (β) 

Σχήμα 6.12 Τάση στο ζυγό συνεχούς διασύνδεσης με βάση τα προφίλ ριπής με μορφή ράμπας 
του σχήματος 6.8. 

 

Όσον αφορά την ταχύτητα του δρομέα (σχήμα 6.11), εμφανίζεται ένα μεταβατικό 
φαινόμενο και στις δύο περιπτώσεις, το οποίο διαρκεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 
(περίπου 8 sec και 13 sec αντίστοιχα). Δεν εμφανίζονται έντονες ταλαντώσεις, αλλά ο 
δρομέας επιταχύνεται κατά 20% πάνω από την ονομαστική τιμή για αρκετό χρονικό 
διάστημα. 
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(α) 

 

(β) 

Σχήμα 6.13  Ταχύτητα δρομέα με βάση τα προφίλ ριπής με μορφή ράμπας του σχήματος 6.8. 

 
Όπως διαπιστώθηκε από τα παραπάνω αποτελέσματα, αυτού του τύπου οι ριπές (με 

ράμπα) έχουν ως συνέπεια την εμφάνιση ενός μεταβατικού φαινομένου, το οποίο είναι πολύ 
έντονο και επικίνδυνο. Στην περίπτωση της ριπής με βηματική μεταβολή της ταχύτητας του 
ανέμου το μεταβατικό φαινόμενο διαρκεί λιγότερο, αλλά είναι πιο έντονο από το αντίστοιχο 
λόγω ριπής με ράμπα, καθώς κρίσιμες μεταβλητές του συστήματος λαμβάνουν υψηλές τιμές 
και εμφανίζουν πολύ έντονες ταλαντώσεις, γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
σε κατάρρευση του συστήματος, άρα προβλήματα και στο διαχειριστή του δικτύου ─ θα 
πρέπει να βρεθεί λύση για να καλυφθεί το κενό ισχύος ─ και για τον ιδιοκτήτη του αιολικού 
συστήματος ─ κόστος αποκατάστασης και απώλεια εσόδων. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί 
ότι η διάρκεια της ριπής και η κλήση της ράμπας του προφίλ της ριπής επηρεάζουν τη 
συμπεριφορά του συστήματος και την εξέλιξη του μεταβατικού φαινομένου, όπως 
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διαπιστώθηκε από τις προσομοιώσεις που διεξήχθησαν. Πιο συγκεκριμένα, όσο λιγότερο 
διαρκεί η ριπή, τόσο λιγότερο διαρκεί το μεταβατικό φαινόμενο και τόσο χαμηλότερες τιμές 
λαμβάνουν τα ρεύματα του δρομέα. Παρόμοια ισχύουν και για την κλίση της ράμπας. Όσο 
πιο μικρότερη είναι η κλίση της ράμπας, τόσο λιγότερο διαρκεί το μεταβατικό και τόσο 
χαμηλότερες τιμές λαμβάνουν τα ρεύματα του δρομέα κατά τη διάρκεια αυτού.  

6.2.3 Προφίλ ριπής με μεταβολή της ταχύτητας του ανέμου με μορφή ράμπας και 
ταλαντώσεις 

Σε αυτήν την περίπτωση θεωρήθηκε ένα προφίλ ριπής με ράμπα και ταλαντώσεις 
προκειμένου να πλησιάσουμε όσο πιο πολύ γίνεται την πραγματική μορφή της ταχύτητας του 
ανέμου (σχήμα 6.14). Η ταχύτητα του ανέμου περιγράφεται από την εξίσωση (6.1): 
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όπουω=2*π*5 (rad/sec). 
 

 

Σχήμα 6.14  Προφίλ ανέμου-καμπύλη της συνάρτησης 6.1. 
 

Παρατηρώντας τις κυματομορφές της μηχανικής ροπής (σχήμα 6.15), των ρευμάτων του 
δρομέα (σχήμα 6.16) και της ηλεκτρομαγνητικής ροπής (σχήμα 6.17), διαπιστώθηκε ότι οι 
διαφορές με τις αντίστοιχες που προέκυψαν από την περίπτωση με προφίλ ριπής με μορφή 
ράμπας (δεύτερο προφίλ ριπής) είναι μικρές. Πιο συγκεκριμένα, οι διαταραχές στην ταχύτητα 
του ανέμου προκαλούν διαταραχές στη ροπή, στην ταχύτητα του δρομέα και την ισχύ που 
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προσφέρεται στο δίκτυο έχοντας ως αποτέλεσμα τη χαμηλή ποιότητα ισχύος. Τις χρονικές 
στιγμές t=11 secκαι t=14 secη διαταραχή που εμφανίζεται στα ρεύματα του δρομέα 
οφείλεται, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στο γεγονός ότι αυτές τις χρονικές στιγμές, η 
ταχύτητα του δρομέα διέρχεται από το σύγχρονο αριθμό στροφών. Επίσης, το χρονικό 
διάστημα από 9-11 sec, η ασύγχρονη μηχανή λειτουργεί ως κινητήρας, όπως φαίνεται από 
την κυματομορφή της ροπής.  

 

Σχήμα 6.13  Ροπή στον άξονα με βάση το προφίλ ανέμου σχήματος 6.14. 

 

Σχήμα 6.16  Ρεύματα δρομέα με βάση το προφίλ ανέμου σχήματος 6.14. 

 

Σχήμα 6.17  Ηλεκτρομαγνητική ροπή με βάση το προφίλ ανέμου σχήματος 6.14. 
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6.3 Διερεύνηση της ευαισθησίας του συστήματος ελέγχου της γωνίας του 
βήματος πτερυγίου 

Στο κεφάλαιο 4 περιγράφηκε το σύστημα ελέγχου της γωνίας του βήματος πτερυγίου, το 
οποίο είναι επιφορτισμένο να αντιμετωπίζει καταστάσεις είτε όπως αυτές που περιγράφηκαν 
στην προηγούμενη παράγραφο ─ ριπές ─ είτε γενικά αν η ταχύτητα ανέμου αποκτήσει τιμή 
τέτοια ώστε η ταχύτητα του ανεμοκινητήρα να γίνει μεγαλύτερη από την ονομαστική της 
τιμή, γεγονός το οποίο ίσως να είχε άσχημες συνέπειες ─ πιθανή καταστροφή. Το σύστημα 
αυτό έχει δύο βασικές παραμέτρους, τη γωνία βήματος πτερυγίου β και τον ρυθμό μεταβολής 

της γωνίας αυτής . Κάθε μία από αυτές τις παραμέτρους μεταβάλλεται μέσα σε κάποια όρια, 

τα οποία έχουν βρεθεί ότι είναι 0<β≤30ο και -10ο/sec≤ ≤10ο/sec αντίστοιχα [70]. 

Στην παρούσα εργασία έγινε διερεύνηση της ευαισθησίας του συστήματος αυτού ως προς 
την επιλογή των ορίων αυτών, καθώς και η επίδραση στη συμπεριφορά του συνολικού 
συστήματος. Συγκεκριμένα, διατηρώντας σταθερά τα όρια για τον ρυθμό μεταβολής της 
γωνίας β στο ±10ο/sec και την τιμή για το κάτω όριο της γωνίας β στις 0ο, μεταβάλλαμε το 
πάνω όριο της γωνίας β δίνοντας του τις τιμές 25ο, 30ο, 40ο, 50ο και καταγράφηκε η 
συμπεριφορά του συστήματος. Στη συνέχεια, διατηρήθηκαν σταθερά τα όρια της γωνίας β, 

ενώ ο ρυθμός μεταβολής  θεωρήθηκε ίσος με ±10o/sec, ±20o/sec, ±30o/sec. Ακόμα, το 
προφίλ ανέμου που υιοθετήθηκε για τη συγκεκριμένη διερεύνηση ήταν ένα προφίλ ριπής με 
ράμπα όπως αυτό φαίνεται στο σχήμα 6.18. 

 

 

Σχήμα 6.18  Προφίλ ανέμου για διερεύνηση ευαισθησίας συστήματος ελέγχου γωνίας 
βήματος πτερυγίου. 

 

Για τη συγκεκριμένη διερεύνηση θεωρήθηκαν δύο χαρακτηριστικοί δείκτες. Ο ένας είναι ο 
ttr, δηλαδή το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ξεκινά το μεταβατικό φαινόμενο μέχρι τη 
χρονική στιγμή που το σύστημα ισορροπεί (teq) (το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να 
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επανέλθει η ισορροπία του συστήματος). Ο δεύτερος δείκτης είναι το ISpeak, δηλαδή η τιμή 
του ρεύματος του στάτη στην αιχμή που εμφανίζεται μετά την πρώτη μεταβολή της 
ταχύτητας του ανέμου (μετά την εμφάνιση της ριπής). Με βάση αυτούς τους 
χαρακτηριστικούς δείκτες μελετήθηκε η συμπεριφορά του συστήματος. 

Παρακάτω ακολουθούν τα αποτελέσματα της προσομοίωσης για δύο ενδεικτικές τιμές των 
παραμέτρων του συστήματος ελέγχου της γωνίας βήματος πτερυγίου. Παρουσιάζονται οι 
κυματομορφές για το ρεύμα στάτη isa ─ αντίστοιχα είναι και του δρομέα (σχήματα 6.19 και 
6.23), την ηλεκτρομαγνητική ροπή te (σχήματα 6.20 και 6.24), την ισχύ στο στάτη Pst 

(σχήματα 6.21και 6.25) και την ταχύτητα του δρομέα nr (Ν) ( σχήματα 6.22 και 6.26). Οι 
τιμές ISpeak1 και ISpeak2 είναι οι τιμές των δύο πρώτων αιχμών του ρεύματος αμέσως μετά την 
εμφάνιση της ριπής ανέμου. Τα σχήματα 6.19-6.22 είναι για δύο ενδεικτικές τιμές στην 
περίπτωση που μεταβάλλεται το πάνω όριο της γωνίας β, ενώ τα σχήματα 6.23-6.26 είναι για 
δύο ενδεικτικές τιμές στην περίπτωση που μεταβάλλεται ο ρυθμός μεταβολής της γωνίας β. 
Στον Πίνακα 1 φαίνονται συγκεντρωμένα τα αποτελέσματα για όλες τις περιπτώσεις που 
διερευνήθηκαν. Από τα σχήματα 6.19-6.26 και τον Πίνακα 1 μπορεί κανείς να παρατηρήσει 
ότι όταν αυξάνεται η τιμή βmax του εκάστοτε πάνω ορίου της γωνίας β, τότε ο δείκτης ttr 
γίνεται μικρότερος, δηλαδή το μεταβατικό φαινόμενο διαρκεί λιγότερο (ή αλλιώς ο ελεγκτής 
επιδρά πιο γρήγορα), αλλά ο δείκτης ISpeak εμφανίζει δύο τιμές, ISpeak1 και ISpeak2, δηλαδή 

εμφανίζονται δύο αιχμές ρεύματος. Στην περίπτωση που μεταβάλλεται το , παρατηρήθηκε 
ότι όταν αυτό μειώνεται, μειώνεται και ο δείκτης ttr, δηλαδή το μεταβατικό φαινόμενο διαρκεί 
λιγότερο και η αιχμή του ρεύματος του στάτη μειώνεται και αυτή. Αυτό σημαίνει ότι ο 
ελεγκτής επιδρά πιο άμεσα, άρα η μηχανή δεν «υποφέρει» από μεγάλα ρεύματα και για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 

 

Σχήμα 6.19  Φασικό ρεύμα στάτη isa για δύο ενδεικτικές τιμές του άνω ορίου της γωνίας β. 
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Σχήμα 6.20  Ηλεκτρομαγνητική ροπή te για δύο ενδεικτικές τιμές του άνω ορίου της γωνίας β. 
 
 

 

Σχήμα 6.21 Ισχύς στάτη Pst για δύο ενδεικτικές τιμές του άνω ορίου της γωνίας β. 
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Σχήμα 6.22  Ταχύτητα δρομέα για δύο ενδεικτικές τιμές του άνω ορίου της γωνίας β. 
 

 

 

Σχήμα 6.23  Φασικό ρεύμα στάτη isa για δύο ενδεικτικές τιμές του ρυθμού μεταβολής της 
γωνίας β. 
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Σχήμα 6.24  Ηλεκτρομαγνητική ροπή te για δύο ενδεικτικές τιμές του ρυθμού μεταβολής της 
γωνίας β. 

 
 

 

Σχήμα 6.25Ισχύς στάτη Pst για δύο ενδεικτικές τιμές του ρυθμού μεταβολής της γωνίας β. 
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Σχήμα 6.26 Ταχύτητα δρομέα  για δύο ενδεικτικές τιμές του ρυθμού μεταβολής της γωνίας β. 
 

Πίνακας 1. Αποτελέσματα διερεύνησης ευαισθησίας παραμέτρων συστήματος ελέγχου 
γωνίας βήματος πτερυγίου 

β΄=10ο β΄=20ο β΄=30ο β΄=40ο  

Isapeak1/ 
Isapeak2  
    (pu) 

1.8/0.8 1.5/1.4 1.4/1.0 1.4/1.0  

 

βmax=25ο ttr/sec 18 3.5 3 2.5 

Isapeak1/ 
Isapeak2 
    (pu) 

4.7/1.4 1.2/1.0 0.8/1.0 0.8/1.0  

βmax=30ο 

ttr/sec 12 2.7 0.5 0 

Isapeak1/ 
Isapeak2  
    (pu) 

4.7/4.1 1.2/0.9 0.8/1 0.8/1  

βmax=40ο 

ttr/sec 4.5 1.0 0.45 0 

Isapeak1/ 
Isapeak2  
   (pu) 

4.7/4.9 1.2/0.9 0.8/1.0 0.8/1.0  

βmax=50ο 

ttr/sec 4.5 1.0 0.4 0 
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Από τα παραπάνω αποτελέσματα διακρίνεται ότι στην περιοχή 10o≤β΄≤20o τα ρεύματα του 
στάτη λαμβάνουν πολύ μεγάλες τιμές, ενώ κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί το 
μεταβατικό φαινόμενο παραμένουν σχεδόν σταθερά για τιμές β΄≥20o. 

 
Στη συνέχεια, διατηρώντας σταθερά τα όρια για το β και το β΄ στις αρχικές τιμές που 

δόθηκαν (0o≤β≤30o και -10o≤β΄≤10o), έγινε μια προσπάθεια να βρεθεί ποια είναι η κρίσιμη 
τιμή της ταχύτητας του ανέμου στην περίπτωση που εμφανιστεί ριπή με τη μορφή του 
σχήματος 6.18 και στην περίπτωση που η ριπή έχει μορφή βηματικής συνάρτησης. 
Διαπιστώθηκε, λοιπόν, ότι στην πρώτη περίπτωση η vwcrit ήταν 17m/s, ενώ στη δεύτερη 
15m/s. Ως κρίσιμη ταχύτητα ανέμου vwcrit, όπως αναφέρθηκε και πριν, θεωρήθηκε αυτή πάνω 
από την οποία εμφανίζονται διαταραχές στις βασικές μεταβλητές του συστήματος. 
Θεωρώντας αυτές τις ταχύτητες ανέμου (για τη μέγιστη τιμή της ροπής), παρατηρήθηκε ότι 
το σύστημα ελέγχου γωνίας βήματος πτερυγίου αντιδρά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (ο 
δείκτης ttr έχει πολύ μικρή τιμή) και ο δείκτης ISpeak1 έχει τιμή 20% πάνω από την 
ονομαστική. Έπειτα, αυξάνοντας το β΄ από 10o/secσε 20o/sec, ο δείκτης ttr μηδενίζεται και ο 
ISpeak1 είναι ίσος με 1 (δηλαδή ονομαστική τιμή) στην πρώτη περίπτωση, ενώ στην δεύτερη 
περίπτωση με τη βηματική μεταβολή ο δείκτηςttrμειώθηκε  στο μισό και ο ISpeak1 παρέμεινε 
σταθερός. Επίσης, κρατώντας σταθερό το β΄ στις 20o/sec, η κρίσιμη ταχύτητα ανέμου vwcrit θα 
μπορούσε να αυξηθεί στα 19 m/sστην πρώτη περίπτωση, ενώ στη δεύτερη στα 16 m/s. 

 

 
Σχήμα 6.27 Ροπή στον άξονα με προφίλ ριπής ανέμου με ράμπα: (a) vw=16 m/s, β΄=10o/sec, 

(b) vwcrit=17 m/s, β΄=10o/sec, (c) vwcrit=17 m/s, β΄=20o/sec, (d) vwcrit=19 m/s, 
β΄=20o/sec. 
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Σχήμα 6.28 Φασικό ρεύμα στάτη isa με προφίλ ριπής ανέμου με ράμπα: (a) vw=16 m/s, 

β΄=10o/sec, (b) vwcrit=17 m/s, β΄=10o/sec, (c) vwcrit=17 m/s, β΄=20o/sec, (d) 
vwcrit=19 m/s, β΄=20o/sec. 

 

 
Σχήμα 6.29 Ροπή στον άξονα υπό ριπή ανέμου με βηματική μεταβολή: (α) vw=14 m/s, 

β΄=10o/sec, (β) vwcrit=15 m/s, β΄=10o/sec, (γ) vwcrit=15 m/s, β΄=20o/sec, (δ) 
vwcrit=16 m/s, β΄=20o/sec.) 
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   (α) 

 
   (β) 

 
(γ) 

 
   (δ) 

Σχήμα 6.30 Φασικό ρεύμα στάτη isa με προφίλ ριπής ανέμου με βηματική μεταβολή: (α) 
vw=14 m/s, β΄=10o/sec, (β) vwcrit=15 m/s, β΄=10o/sec, (γ) vwcrit=15 m/s, 
β΄=20o/sec, (δ) vwcrit=16 m/s, β΄=20o/sec.) 
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Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω ανάλυση, μπορεί κανείς να διαπιστώσει την επίδραση 
και τη σημασία που έχει η σωστή επιλογή των παραμέτρων του συστήματος ελέγχου γωνίας 
βήματος πτερυγίου και πόσο μπορούν αυτές να επηρεάσουν την ποιοτική και ποσοτική 
συμπεριφορά του συστήματος.  

6.4 Διερεύνηση της δυνατότητας του αιολικού συστήματος με γεννήτρια 
διπλής τροφοδοσίας για παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος σε χαμηλές 
ταχύτητες ανέμου 

Ένα από τα πλεονεκτήματα του αιολικού συστήματος με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας 
είναι η δυνατότητα εκμετάλλευσης χαμηλών ταχυτήτων ανέμου. Ο ανεμοκινητήρας, που 
χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα διατριβή, για παράδειγμα, αρχίζει να παράγει ηλεκτρική 
ισχύ από τα 3,5 m/s (όπως φαίνεται στο Παράρτημα). Έχοντας εξετάσει προηγουμένως την 
περίπτωση των υψηλών ταχυτήτων ανέμου, σε αυτήν την ενότητα εξετάζεται η δυνατότητα 
παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος του αιολικού συστήματος σε χαμηλές ταχύτητες ανέμου γύρω 
από τα 3,5 m/s. Συγκριμένα, θεωρήθηκε ένα προφίλ ανέμου όπως στο σχήμα 6.26, όπου κατά 
το χρονικό διάστημα από t=5sec έως t=9sec, η ταχύτητα του ανέμου πέφτει στα 3 m/s στη μία 
περίπτωση και στα 4 m/sστη δεύτερη (τα 3 m/s δεν φαίνονται στο σχήμα 6.31). 

 

 
Σχήμα 6.31 Προφίλ ανέμου. 

 
Στη συνέχεια, ακολουθούν τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων για vw=3m/s και 

vw=4m/s κατά το χρονικό διάστημα από t=5sec έως t=9sec. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά 
επιβεβαιώνεται η δυνατότητα του αιολικού συστήματος να παράγει ισχύ σε χαμηλές 
ταχύτητες ανέμου. Επίσης, γίνεται αντιληπτό πώς συμπεριφέρεται το σύστημα σε τόσο 
χαμηλή ταχύτητα και τι συμβαίνει σε περίπτωση που ο άνεμος είναι τόσο ασθενής, ώστε η 
ταχύτητά του να είναι κάτω από την ταχύτητα σύνδεσης (cut-in). Αρχικά, παρατίθεται η 
κυματομορφή της μηχανικής ροπής στον άξονα μέσω της οποίας στρέφεται η ασύγχρονης 
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γεννήτρια (σχήμα 6.32). Παρατηρείται ότι όταν η ταχύτητα του ανέμου είναι 3m/s η 
μηχανική ροπή είναι σχεδόν μηδέν. 

 

 
(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

Σχήμα 6.32 Ροπή στον άξονα: (α) με βάση το προφίλ ανέμου, (β) μεγέθυνση στο χρονικό 
διάστημα t=7-9 sec για vw=4m/s, (γ) μεγέθυνση στο χρονικό διάστημα t=7-9 sec 
για vw=3m/s.  

 
Όπως φαίνεται στο σχήμα 6.33β παρόλο που η ταχύτητα του ανέμου έλαβε τόσο χαμηλή 

τιμή (4 m/s), το αιολικό σύστημα λειτούργησε κανονικά, έστω και αν η ροπή έλαβε πολύ 
μικρή τιμή (0.03 pu). Αντίθετα, όταν ο άνεμος έπεσε στα 3 m/s, η ροπή ταλαντωνόταν γύρω 
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από το μηδέν με αποτέλεσμα να υπάρχουν χρονικές στιγμές που η μηχανή λειτουργεί ως 
κινητήρας. Προφανώς αν δεν αυξανόταν η ταχύτητα του ανέμου, το σύστημα θα 
αποσυνδεόταν από το δίκτυο (ειδικά αν αντίθετα μειωνόταν και άλλο ο άνεμος). 

 

 
    (α) 

 
   (β) 

 
   (γ) 

 
Σχήμα 6.33 Ηλεκτρομαγνητική ροπή: (α) με βάση το προφίλ ανέμου, (β) μεγέθυνση στο 

χρονικό διάστημα t=7-9 sec για vw=4m/s, (γ) μεγέθυνση στο χρονικό διάστημα 
t=7-9 sec για vw=3m/s.  

 
 
Αντίστοιχα με αυτά της ροπής είναι και τα αποτελέσματα της ισχύος που παράγεται και 

τροφοδοτεί το δίκτυο. Στην περίπτωση των 4 m/s (σχήμα 6.34β) έχουμε παραγωγή ισχύος 
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(≈3% της ονομαστικής, δηλαδή 60 kW), ενώ σε αυτήν με τα 3 m/s το σύστημα λαμβάνει ισχύ 
από το δίκτυο (≈1%). 

 

 
   (α) 

 
  (β) 

 
   (γ) 

Σχήμα 6.34 Ισχύς που προσφέρεται στο δίκτυο: (α) με βάση το προφίλ ανέμου, (β) μεγέθυνση 
στο χρονικό διάστημα t=7-9 sec για vw=4m/s, (γ) μεγέθυνση στο χρονικό 
διάστημα t=7-9 sec για vw=3m/s.  
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Άρα, διαπιστώνουμε ότι το αιολικό σύστημα με τη γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας, 
πραγματικά μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια σε χαμηλές ταχύτητες ανέμου. Στη 
συνέχεια παρατίθενται οι αντίστοιχες κυματομορφές των υπόλοιπων χαρακτηριστικών 
μεταβλητών του συστήματος. Αρχικά, στο σχήμα 6.35 παρουσιάζονται τα ρεύματα του 
δρομέα, όπου φαίνεται ότι τα τυλίγματά του διαρρέονται από ρεύμα, το οποίο είναι μικρό ─ η 
μέγιστη τιμή του φτάνει περίπου τα 600 Α. Επίσης, περίπου ίδια είναι και η κυματομορφή 
στα 3m/s. 

 
   (α) 

 
   (β) 

 
(γ) 

Σχήμα 6.35 Ρεύματα δρομέα: (α) με βάση το προφίλ ανέμου, (β) μεγέθυνση στο χρονικό 
διάστημα t=7-9 sec για vw=4m/s, (γ) μεγέθυνση στο χρονικό διάστημα t=7-9 sec 
για vw=3m/s.  
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Στα σχήματα 6.36 και 6.37 απεικονίζονται, αντίστοιχα, η τάση στο ζυγό συνεχούς 
διασύνδεσης και η άεργος ισχύς του δικτύου με βάση όλο το προφίλ ανέμου που θεωρήθηκε. 
Όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει και τα δύο μεγέθη είναι συνεχώς ίσα με τις αντίστοιχες 
τιμές αναφοράς που καθορίστηκαν (Vdc=1200V, Qref=0 Var ─ ακόμα και στην περίπτωση 
των 3 m/s, που η μηχανή λειτουργεί ως κινητήρας). 

 

 
Σχήμα 6.36 Τάση στο ζυγό συνεχούς διασύνδεσης. 

 

 
Σχήμα 6.37 Άεργος ισχύς δικτύου. 

 
 
Στο σχήμα 6.38 μπορεί κανείς να δει τη μεταβολή της ταχύτητας του δρομέα κατά τη 

διάρκεια της μεταβολής της ταχύτητας του ανέμου σύμφωνα με το προφίλ του σχήματος 
6.26, όπου φαίνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις χαμηλών ταχυτήτων ανέμου που 
εξετάστηκαν, αυτή του δρομέα ήταν στις 943 σ.α.λ. Άρα, το σύστημα λειτούργησε σε 
υποσύγχρονη κατάσταση και στις δύο περιπτώσεις, αλλά στη μία προσέφερε ισχύ στο δίκτυο, 
ενώ στην άλλη απορρόφησε ισχύ από το δίκτυο. Στο δρομέα, η ροή ισχύος είχε την ίδια 
κατεύθυνση ─ από το δίκτυο προς το δρομέα. 
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(α) 

 
   (β) 

Σχήμα 6.38 Ταχύτητα δρομέα: (α) με βάση το προφίλ ανέμου, (β) μεγέθυνση στο χρονικό 
διάστημα t=7-9 sec για vw=4m/s και 3 m/s.  

 
 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι το αιολικό 

σύστημα με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας, πραγματικά, μπορεί να εκμεταλλευτεί χαμηλές 
ταχύτητες ανέμου, έχοντας μάλιστα «καλή» απόκριση. 
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6.5 Διερεύνηση της λειτουργίας του αιολικού συστήματος με σφάλμα στα 
ημιαγωγικά στοιχεία των μετατροπέων 

Μία άλλη δυναμική κατάσταση, η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία του 
συστήματος, είναι αν συμβεί κάποιο σφάλμα στα ημιαγωγικά στοιχεία του μετατροπέα 
“back-to-back”. Στο κεφάλαιο 5 προσομοιώθηκαν αρκετές περιπτώσεις τέτοιων σφαλμάτων 
σε υποσύγχρονη κατάσταση και με ανοιχτό βρόχο ελέγχου. Σε αυτό το κεφάλαιο 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν για δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
υιοθετώντας το πλήρες σύστημα με κλειστό βρόχο ελέγχου σε υπερσύγχρονη κατάσταση. 

6.5.1Ανοιχτοκύκλωμα σε ένα ημιαγωγικό στοιχείο του μετατροπέα που είναι 
συνδεδεμένος στο δρομέα 

Αρχικά το σύστημα λειτουργεί φυσιολογικά υπό vw=12 m/s και με ταχύτητα περιστροφής 
του Α/Κ 18 σ.α.λ. σύμφωνα με τα παραμετρικά στοιχεία και τις χαρακτηριστικές καμπύλες 
του (αυτή η ταχύτητα περιστροφής του Α/Κ αντιστοιχεί στις 1800 σ.α.λ. για την ασύγχρονη 
γεννήτρια) και σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή συμβαίνει ανοιχτοκύκλωμα στο ελεγχόμενο 
στοιχείο Τ1, ενώ παραμένει σε λειτουργία η αντιπαράλληλη δίοδος αυτού (σχήμα 6.1), η 
κατάσταση αυτή υφίσταται για τόσο χρονικό διάστημα, ώστε το σύστημά αποκτά μόνιμη 
κατάσταση. Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, γενικά, όταν συμβεί 
ανοιχτοκύκλωμα σε ένα IGBT η φάση στην οποία βρίσκεται αυτό το IGBT συνδέεται στο 
θετικό ή στο αρνητικό άκρο του ζυγού συνεχούς διασύνδεσης (ανάλογα σε ποιό IGBT 
συνέβη το σφάλμα) μέσω της αντιπαράλληλης διόδου του. Αυτό σημαίνει ότι το ρεύμα της 
φάσης αυτής θα είναι μηδέν στη μισή περίοδο όπου θα ήγαγε κανονικά το IGBT. Πιο 
συγκεκριμένα, αν συμβεί ανοιχτοκύκλωμα στο Τ1, τότε το ρεύμα της φάσης a θα μηδενιστεί 
στη θετική ημιπερίοδο, δηλαδή θα λαμβάνει μόνο αρνητικές τιμές (σχήμα 6.39). Άρα, 
εμφανίζεται μία συνεχή συνιστώσα στο ρεύμα της εσφαλμένης φάσης, η οποία εδώ είναι 
αρνητική και σύμφωνα με τη σχέση ia+ib+ic=0 και οι άλλες δύο φάσεις θα αποκτήσουν 
συνεχή συνιστώσα, ώστε να ικανοποιείται η προηγούμενη σχέση. Το αντίθετο συμβαίνει όταν 
το ανοιχτοκύκλωμα συμβεί στο κάτω IGBTτης φάσης a (Τ4). Παρατηρήθηκε, λοιπόν, ότι είτε 
το σύστημα λειτουργεί σε υποσύγχρονη κατάσταση είτε σε υπερσύγχρονη, τα αποτέλεσμα 
ενός τέτοιου σφάλματος είναι τα ίδια. Βέβαια, αυτή τη φορά, λαμβάνοντας υπόψη τον έλεγχο 
κλειστού βρόχου, τα αποτελέσματα δείχνουν τη διαφοροποίηση σε σχέση με την περίπτωση 
του ανοιχτού βρόχου, πχ. η ταχύτητα του δρομέα δεν ταλαντώνεται πάρα πολύ (±10 σ.α.λ, 
επίδραση της ροπής αδράνειας) (σχήμα 6.40) παρόλο που η ηλεκτρομαγνητική ροπή 
εμφανίζει μεγάλες ταλαντώσεις (σχήμα 6.42) ─ δεν λαμβάνει πολύ μεγάλες τιμές, αλλά η 
ταλάντωση είναι έντονη (0-1,2 pu) όπως και η τάση στο ζυγό συνεχούς διασύνδεσης (± 6%) 
(σχήμα 6.41). Αυτό είναι άλλη μία απόδειξη ότι υπάρχει περίπτωση όπου μπορεί να συμβεί 
αυτό το σφάλμα αλλά να μην ανιχνευθεί αμέσως και το σύστημα να συνεχίσει να λειτουργεί 
χωρίς να καταστραφεί ο μετατροπέας, αλλά να υπάρξουν βλάβες στο μηχανικό τμήμα λόγω 
των ταλαντώσεων στη ροπή (σχήμα 6.43). Επίσης, η λογική του ελέγχου που 
χρησιμοποιήθηκε επηρεάζει και το αρμονικό περιεχόμενο των μεγεθών [251]. 
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Σχήμα 6.41 Τάση στο ζυγό συνεχούς διασύνδεσης (το ανοιχτοκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική 
στιγμή t=4 sec), (N=1800 σ.α.λ.). 

 

Σχήμα 6.42 Ηλεκτρομαγνητική ροπή (το ανοιχτοκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=4 
sec), (N=1800 σ.α.λ.). 

 
Σχήμα 6.43 Μηχανική ροπή (υπό ανοιχτοκύκλωμα στο ελεγχόμενο στοιχείο Τ1), (N=1800 

σ.α.λ.). 

 
Συγκρίνοντας τα ρεύματα δρομέα και την ηλεκτρομαγνητική ροπή στην περίπτωση που 

συμβεί σφάλμα σε ένα IGBTτου μετατροπέα που βρίσκεται στο δρομέα θεωρώντας ανοιχτό 
βρόχο ελέγχου (σχήματα 5.17 και 5.19 αντίστοιχα) με τα ίδια μεγέθη για το ίδιο σφάλμα 
θεωρώντας κλειστό βρόχο ελέγχου (σχήματα 6.39 και 6.42), διαπιστώνει κανείς ότι οι 
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κυματομορφές των δύο μεγεθών αυτών μοιάζουν αρκετά, αλλά είναι εμφανής η επίδραση της 
παρουσίας ή μη του ελέγχου στο πώς ανταποκρίνεται το σύστημα σε αυτό το σφάλμα, καθώς 
οι ταλαντώσεις των μεγεθών του συστήματος είναι σχετικά μικρότερες και η μέση τιμή τους 
είναι κοντά σε αυτήν πριν το σφάλμα.  

 
 

6.5.2 Ανοιχτοκύκλωμα σε δύο ημιαγωγικά στοιχεία του μετατροπέα που είναι 
συνδεδεμένος στο δρομέα 

Σε αυτήν την περίπτωση θεωρήθηκε ότι συμβαίνει ανοιχτοκύκλωμα σε δύο ημιαγωγικά 
στοιχεία του μετατροπέα, στα ελεγχόμενα στοιχεία Τ1 και Τ6, ενώ παραμένει σε λειτουργία η 
αντιπαράλληλη δίοδός τους. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν πριν, αλλά και στο προηγούμενο 
κεφάλαιο, τα φασικό ρεύμα της φάσης a μηδενίζεται στη θετική ημιπερίοδο και το ρεύμα της 
φάσης b μηδενίζεται στην αρνητική. Σε σχέση με την προηγούμενη περίπτωση τα 
αποτελέσματα δεν διαφέρουν από ποιοτική άποψη, ενώ από ποσοτική είναι λίγο χειρότερα-η 
ταλάντωση της ταχύτητας του δρομέα αυξάνεται στις ±20 σ.α.λ, της τάσης συνεχούς 
διασύνδεσης στο 10% και η ροπή ταλαντώνεται μεταξύ 0-1,5 pu. Για αυτό το λόγο δεν 
παρουσιάζονται οι υπόλοιπες κυματομορφές. 

 

Σχήμα 6.44 Ρεύματα δρομέα (το ανοιχτοκύκλωμα δύο στοιχείων συμβαίνει τη χρονική 
στιγμή t=4 sec), (N=1800 σ.α.λ.). 

 
6.5.3 Ανοιχτοκύκλωμα σε ένα ημιαγωγικό στοιχείο του μετατροπέα που είναι 

συνδεδεμένος στο δίκτυο 

Όπως διαπιστώθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, αν συμβεί ένα σφάλμα στο 
μετατροπέα που βρίσκεται στο δίκτυο, το τμήμα του συστήματος που αποτελείται από τον 
ανεμοκινητήρα, τη μηχανή και τον μετατροπέα στο δρομέα δεν επηρεάζεται σχεδόν καθόλου. 
Αυτό φαίνεται από τις κυματομορφές της ηλεκτρομαγνητικής ροπής (σχήμα 6.45), όπου 
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εμφανίζεται μία μικρή ταλάντωση 0.07 ±pu(παρόμοια είναι η κυματομορφή της μηχανικής 
ροπής) και των ρευμάτων του δρομέα (σχήμα 6.46), όπου προκύπτει μία μικρή διαταραχή στη 
μορφή τους (ύπαρξη ανώτερων αρμονικών). 

 

 

Σχήμα 6.45 Ηλεκτρομαγνητική ροπή (το ανοιχτοκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=4 
sec), (N=1800 σ.α.λ.). 

 

Σχήμα 6.46 Ρεύματα δρομέα (το ανοιχτοκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=4 sec), 
(N=1800 σ.α.λ.). 

 

Στη συνέχεια, κρίνοντας από τα ρεύματα του δικτύου, μπορεί κανείς να βγάλει το 
συμπέρασμα ότι ο συγκεκριμένος τύπος σφάλματος που εξετάστηκε έχει μία μικρή επίδραση 
στη λειτουργία του συστήματος, η οποία ουσιαστικά περιορίζεται στη δημιουργία ανώτερων 
αρμονικών. Για αυτό και δεν παρουσιάζεται κάποια άλλη περίπτωση σφάλματος. 
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Σχήμα 6.47 Ρεύματα δικτύου Igridabc (το ανοιχτοκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=4 
sec), (N=1800 σ.α.λ.). 

 

6.5.4 Βραχυκύκλωμα σε ένα ημιαγωγικό στοιχείο του μετατροπέα που είναι 
συνδεδεμένος στο δρομέα 

Οι λόγοι για τους οποίους θα μπορούσε να συμβεί βραχυκύκλωμα σε ένα ημιαγωγικό 
στοιχείο ενός μετατροπέα αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Όμως, στο 
προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρθηκαν και οι λόγοι για τους οποίους δεν έχουν μελετηθεί 
ιδιαίτερα αυτού του είδους τα σφάλματα. Για την πληρότητα όμως της παρούσας διατριβής, 
προσομοιώθηκε η λειτουργία του αιολικού συστήματος με την υπόθεση ότι συνέβη 
βραχυκύκλωμα στο Τ1 του μετατροπέα που βρίσκεται στο δρομέα. Ακόμα, έγινε η υπόθεση 
ότι δεν επέδρασε κανένα σύστημα προστασίας και έτσι το σφάλμα παρέμεινε για αρκετό 
χρονικό διάστημα ώστε να ισορροπήσει το σύστημα. Αυτό, βέβαια, όπως είναι εύκολα 
αντιληπτό και φαίνεται και από τις κυματομορφές που ακολουθούν, δεν θα μπορούσε να 
ισχύσει στην πραγματικότητα, καθώς το μεταβατικό φαινόμενο διαρκεί πάρα πολύ και είναι 
αρκετά έντονο ─ έντονες ταλαντώσεις και μεγάλες τιμές ρεύματος. 

Όπως φαίνεται στα σχήματα 6.48 και 6.49, το μεταβατικό φαινόμενο διαρκεί από τη 
χρονική στιγμή t=4 sec έως τη χρονική στιγμή t=12 sec, δηλαδή 8 sec, χρονικό διάστημα 
αρκετά μεγάλο. Η ταχύτητα του δρομέα αυξάνεται στις 2100 σ.α.λ. ─ αυτό θα μπορούσε να  
προκαλέσει πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων ─ έπειτα μειώνεται και ταλαντώνεται γύρω 
από το σύγχρονο αριθμό στροφών (1500 σ.α.λ.) και τελικά ισορροπεί και ταλαντώνεται στις 
1555 σ.α.λ. ─ πολύ κοντά στο σύγχρονο αριθμό στροφών (±40 σ.α.λ., επίδραση ροπής 
αδράνειας) (σχήμα 6.48). Η ροπή της μηχανής εμφανίζει λόγω του σφάλματος πολύ έντονες 
ταλαντώσεις, φτάνοντας έως και 2,5 φορές την ονομαστική τιμή, οι οποίες παραμένουν και 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, όπως φαίνεται στο σχήμα 6.48, ακόμα και μετά το 
τέλος του μεταβατικού φαινομένου, υπάρχουν πάλι ταλαντώσεις στην ηλεκτρομαγνητική 
ροπή, άλλης μορφής βέβαια από ό,τι κατά τη διάρκεια του μεταβατικού φαινομένου. Όπως 
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διαπιστώνει κανείς, η καταστροφή του συστήματος σε αυτήν περίπτωση θα ήταν 
αναπόφευκτη. 

 

 

Σχήμα 6.48 Ηλεκτρομαγνητική ροπή (το βραχυκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=4 
sec). 

 

Σχήμα 6.49 Ταχύτητα δρομέα (το βραχυκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=4 sec). 

 
Σχήμα 6.50 Μηχανική ροπή (το βραχυκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=4 sec). 
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Μία άλλη απόδειξη ότι το συγκεκριμένο σφάλμα επηρεάζει πάρα πολύ τη λειτουργία του 
συστήματος είναι ότι η τάση στο ζυγό συνεχούς διασύνδεσης μειώνεται δραματικά ─ σχεδόν 
μηδενίζεται (σχήμα 6.51). Ουσιαστικά είναι σαν να βραχυκυκλώνεται ο πυκνωτής μεταξύ 
των δύο μετατροπέων, πράγμα το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα την άμεση καταστροφή του. 
Αυτό, βέβαια, είναι αποτέλεσμα του ότι μετά την εμφάνιση του σφάλματος δεν επενέργησε 
κάποιο σύστημα προστασίας, ώστε να σταματήσει η παλμοδότηση των υπόλοιπων στοιχείων 
και να βγει εκτός λειτουργίας το σύστημα. 

 

Σχήμα 6.51 Τάση στο ζυγό συνεχούς διασύνδεσης (το βραχυκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική 
στιγμή t=4 sec). 

 
Στο σχήμα 6.52 διαπιστώνει κανείς τις πολύ αρνητικές συνέπειες του σφάλματος αυτού 

όσον αφορά το δίκτυο. Μετά που συνέβη το σφάλμα χάνεται ο έλεγχος της άεργου ισχύος και 
το αιολικό σύστημα δεν λειτουργεί πλέον με μοναδιαίο συντελεστή ισχύος όπως συνέβαινε 
πριν. Το σύστημα, λοιπόν, απορροφά άεργο ισχύ από το δίκτυο που φθάνει τα 3 pu και τελικά 
ισορροπεί και ταλαντώνεται στα 2 pu. 

 

Σχήμα 6.52 Άεργος ισχύς που ανταλλάσσεται με το δίκτυο (το βραχυκύκλωμα συμβαίνει τη 
χρονική στιγμή t=4 sec). 
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Όπως αναφέρθηκε αρχικά, ο συγκεκριμένος τύπος σφάλματος προκαλεί πολύ μεγάλα 
ρεύματα. Πιο συγκεκριμένα, τα ρεύματα του δρομέα (σχήμα 6.53) αυξάνονται σε πάρα πολύ 
μεγάλες τιμές ─ περίπου 4 φορές την ονομαστική τους τιμή κατά τη διάρκεια του 
μεταβατικού φαινομένου και 1,3 φορές στη μόνιμη κατάσταση. Άρα, όπως είναι λογικό το 
σύστημα προστασίας θα επενεργούσε από την αρχή του προβλήματος και το σύστημα θα 
έβγαινε εκτός, προκειμένου να αποφευχθεί η καταστροφή, καθώς με τόσο υψηλά ρεύματα και 
για τόσο χρονικό διάστημα που διαρκούσε το μεταβατικό, είναι σχεδόν σίγουρη η 
κατάρρευση του ηλεκτρικού τμήματος του αιολικού συστήματος (γεννήτρια, μετατροπείς). 
Βέβαια, αν τελικά τα κατάφερνε το σύστημα να ξεπεράσει το μεταβατικό στάδιο, οι τιμές των 
ρευμάτων δεν θα ήταν απαγορευτικές. Έχουν, όμως, μεγάλο αρμονικό περιεχόμενο και 
εμφανίζεται συνεχή συνιστώσα. 

 

Σχήμα 6.53 Ρεύματα δρομέα (το βραχυκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=4 sec). 

 
Όπως είναι αναμενόμενο, όλες αυτές οι διαταραχές στα ρεύματα του δρομέα επηρεάζουν 

και τα ρεύματα του στάτη, τούτο φαίνεται στο σχήμα 6.55. Οι συνέπειες του σφάλματος στα 
ρεύματα του στάτη είναι παρόμοιες με αυτές για το δρομέα. Παρατηρήθηκαν πολύ μεγάλες 
τιμές ρεύματος-έως και 4 φορές το ονομαστικό, άρα τα τυλίγματα της μηχανής θα 
καταστρέφονταν σχεδόν σίγουρα. Στην περίπτωση που κατάφερνε το σύστημα να 
ανταπεξέλθει και τελικά επανερχόταν η ισορροπία, θα υπήρχε πρόβλημα για το δίκτυο, 
καθώς όλες αυτές οι διαταραχές στα ρεύματα του στάτη έχουν άμεση επίδραση στο δίκτυο ─ 
κακή ποιότητα ισχύος, αλλά κυρίως δημιουργία διαταραχών με άμεσο αντίκτυπο στα 
υπόλοιπα τμήματα του δικτύου ─ καταναλωτές και παραγωγούς (σχήμα 6.54). Επιπλέον, τα 
ρεύματα αυτά λαμβάνουν μεγαλύτερες τιμές, καθώς το σύστημα λειτουργεί στην 
υπερσύγχρονη κατάσταση και προκύπτουν από το άθροισμα των ρευμάτων στάτη και 
δρομέα. 
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Σχήμα 6.54 Ρεύματα που ρέουν στο δίκτυο (το βραχυκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική στιγμή 
t=4 sec). 

 
(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

Σχήμα 6.55 Ρεύματα στάτη: μπλε γραμμή-isa, κόκκινη γραμμή-isb, πράσινη-isc(το 
βραχυκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=4 sec). 
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Από τα παραπάνω σχήματα διαπιστώνει κανείς την πολύ μεγάλη σημασία που έχει η 
ύπαρξη και ο σωστός σχεδιασμός ενός συστήματος προστασίας σε αυτά τα συστήματα, ειδικά 
όταν η ισχύς τους έχει φτάσει στα επίπεδα των MW. Συστήματα προστασίας για το ίδιο το 
αιολικό σύστημα, αλλά και για το δίκτυο, άρα έμμεσα και για τους καταναλωτές και για τους 
υπόλοιπους παραγωγούς, είναι απολύτως απαραίτητα. 

 
6.5.5 Βραχυκύκλωμα σε ένα ημιαγωγικό στοιχείο του μετατροπέα που είναι 

συνδεδεμένος στο δίκτυο 

Στη συνέχεια, προσομοιώθηκε το αιολικό σύστημα θεωρώντας αντίστοιχο σφάλμα στο 
στοιχείο Τ1 του μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο. Όπως φαίνεται στα 
παρακάτω αποτελέσματα, το σφάλμα αυτό έχει πολύ αρνητικές συνέπειες και προκαλεί πολύ 
έντονη και ταυτόχρονα δύσκολη μεταβατική κατάσταση, κυρίως όσον αφορά τα ηλεκτρικά 
μέρη του συστήματος και το δίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, η ηλεκτρομαγνητική ροπή 
παρουσιάζει μία αιχμή που αγγίζει τα 3pu, δηλαδή 3 φορές την ονομαστική τιμή, όμως κατά 
τη διάρκεια του μεταβατικού σταδίου, αλλά και στην κατάσταση ισορροπίας δεν λαμβάνει 
μεγάλες τιμές και η ταλάντωσή της δεν έχει τόσο μεγάλο εύρος, έχει όμως μεγάλη συχνότητα. 
Λογικά, ο κίνδυνος για καταστροφή του μηχανικού τμήματος είναι μικρότερος τουλάχιστον 
εξαιτίας των μεγάλων διακυμάνσεων (σχήμα 6.56). 

 

 

Σχήμα 6.56 Ηλεκτρομαγνητική ροπή (το βραχυκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=4 
sec). 

 
Η ταχύτητα του δρομέα έχει παρόμοια απόκριση όπως στην προηγούμενη περίπτωση 

(σχήμα 6.49). Αρχικά, ο δρομέας επιταχύνει έως τις 2200 σ.α.λ. και τελικά η ταχύτητά 
μειώνεται ως τις 1530 σ.α.λ. (πολύ κοντά στο σύγχρονο αριθμό στροφών). Εμφανίζει ένα πιο 
ομαλό μεταβατικό σε σχέση με την προηγούμενη περίπτωση. 
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Σχήμα 6.57 Ταχύτητα δρομέα (το ανοιχτοκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=4 sec). 
 

 

Σχήμα 6.58 Μηχανική ροπή (το βραχυκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=4 sec). 

 
Τα ρεύματα του δρομέα λαμβάνουν και σε αυτήν την περίπτωση πολύ μεγάλες τιμές κατά 

τη διάρκεια του μεταβατικού ─ περίπου 3,5-4 την ονομαστική τιμή, ενώ στη μόνιμη 
κατάσταση έχει τιμή 1,5 pu και αρκετά έντονο αρμονικό περιεχόμενο. Όμως, η μορφή τους 
πλησιάζει την ημιτονοειδή μορφή. Συγκρίνοντας κανείς με το σχήμα 6.53 διαπιστώνει ότι η 
μεταβατική κατάσταση διαρκεί μικρότερο χρονικό διάστημα (6 sec) και η μόνιμη κατάσταση 
είναι διαφορετική και πιο ομαλή σε αυτήν την περίπτωση (6.5.3). 

 

 

Σχήμα 6.59 Ρεύματα δρομέα (το βραχυκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=4 sec). 
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Παρατηρώντας τα ρεύματα του στάτη διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχει μία ιδιαίτερα μεγάλη 
αύξηση αυτών (περίπου 4 φορές και 2 φορές ως προς την ονομαστική τιμή στη μεταβατική 
και στη μόνιμη κατάσταση αντίστοιχα) και εμφάνιση συνεχούς συνιστώσας τόσο στο 
μεταβατικό στάδιο όσο στη μόνιμη κατάσταση. Όμως, όπως και τα ρεύματα του δρομέα, η 
μορφή τους είναι κοντά στην ημιτονοειδή μορφή. Τα ρεύματα δε που ρέουν από το αιολικό 
σύστημα στο δίκτυο είναι ακόμα πιο μεγάλα ─ 5 φορές και 3 φορές το ονομαστικό ρεύμα 
κατά τη μεταβατική και στη μόνιμη κατάσταση αντίστοιχα (όπως αναφέρθηκε και πριν τα 
ρεύματα αυτά προκύπτουν από το άθροισμα των ρευμάτων στάτη και, καθώς το σύστημα 
λειτουργεί στην υπερσύγχρονη κατάσταση). Αυτό θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την 
καταστροφή του μετασχηματιστή που υπάρχει μεταξύ αιολικού συστήματος και δικτύου. 
Όμως, η μεταβατική κατάσταση δεν είναι τόσο έντονη όσο στην προηγούμενη περίπτωση 
(6.5.3). 

 

Σχήμα 6.60 Ρεύματα στάτη (το βραχυκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=4 sec). 

 

 

Σχήμα 6.61 Ρεύματα που ρέουν στο δίκτυο (το βραχυκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική στιγμή 
t=4 sec). 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16
-5

0

5

t (s)

is
 (

pu
)

0 2 4 6 8 10 12 14 16
-5

0

5

t (s)

ig
ri

d 
(p

u)



215 
 

Μελετώντας, συνολικά, τα παραπάνω αποτελέσματα και συγκρίνοντάς τα με τα αντίστοιχα 
στην προηγούμενη περίπτωση, που το σφάλμα συνέβη σε ημιαγωγικό στοιχείο του 
μετατροπέα στο δρομέα, διαπιστώνει κανείς ότι και τα δύο σφάλματα έχουν πολύ αρνητικές 
συνέπειες τόσο στο ίδιο το αιολικό σύστημα όσο και στο δίκτυο.  

Αν το σφάλμα συμβεί στον μετατροπέα στο δρομέα, παρατηρείται ένα μεταβατικό 
φαινόμενο που διαρκεί αρκετά (8 sec) και είναι και αρκετά έντονο. Συγκεκριμένα, τα 
ρεύματα στάτη και δρομέα λαμβάνουν μεγάλες τιμές (έως και 4 φορές το ονομαστικό), 
γεγονός το οποίο οδηγεί σίγουρα σε καταστροφή των τυλιγμάτων της μηχανής και των 
μετατροπέων. Επιπλέον, εμφανίζονται πολύ μεγάλες ταλαντώσεις στη ροπή της μηχανής, άρα 
και στα μηχανικά μέρη του συστήματος, οι οποίες είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα προκαλέσουν 
σπάσιμο των μηχανικών τμημάτων. Όμως, ακόμα και να επιβιώσει το σύστημα από το 
μεταβατικό φαινόμενο, στη μόνιμη κατάσταση συνεχίζουν να υφίστανται οι έντονες 
ταλαντώσεις στη ροπή με κίνδυνο για το μηχανικό μέρος. Τα ρεύματα, βέβαια, δεν έχουν 
τόσο μεγάλες τιμές (30% πάνω από το ονομαστικό). Άρα, το συγκεκριμένο σφάλμα 
επηρεάζει όλο το σύστημα, αλλά κυρίως τη μηχανή και τον ανεμοκινητήρα.  

Αν το σφάλμα συμβεί στο μετατροπέα που είναι στο δίκτυο, το μεταβατικό φαινόμενο 
διαρκεί λιγότερο (6 sec) και είναι πιο ομαλό. Τα ρεύματα του δρομέα λαμβάνουν και πάλι 
μεγάλες τιμές με τις συνέπειες που αναφέρθηκαν και πριν, όμως στην ηλεκτρομαγνητική 
ροπή δεν υφίστανται τόσο μεγάλες ταλαντώσεις όπως πριν. Εδώ, δηλαδή, το μηχανικό τμήμα 
διατρέχει μικρότερο κίνδυνο σε σχέση με την προηγούμενη περίπτωση (6.5.3). Στη μόνιμη 
κατάσταση, η ροπή εμφανίζει πάλι ταλαντώσεις, όχι όμως τόσο μεγάλες. Παρατηρώντας τα 
ρεύματα στάτη και δικτύου διαπιστώθηκε ότι δεν παρουσιάζουν τόσο έντονες διαταραχές 
όπως στην προηγούμενη περίπτωση, όμως είναι ιδιαίτερα αυξημένα, ειδικά στη μόνιμη 
κατάσταση. Εδώ, λοιπόν, ίσως η ποιότητα ισχύος να είναι λίγο καλύτερη, αλλά είναι σχεδόν 
σίγουρο ότι θα υπάρξει καταστροφή όλου του ηλεκτρικού τμήματος. 

Πρέπει να τονιστεί ότι στην πραγματικότητα είναι σχεδόν απίθανο να συμβεί ένα τέτοιο 
σφάλμα και το σύστημα να συνεχίσει να λειτουργεί, μάλιστα για τόσο χρονικό διάστημα 
ώστε να ισορροπήσει σε μία κατάσταση, όπου άλλωστε θα καταρρεύσει έτσι και αλλιώς κατά 
τη διάρκεια αυτής. Όμως, κρίθηκε σκόπιμο να μελετηθούν και αυτές οι περιπτώσεις για 
λόγους πληρότητας, αλλά και προκειμένου να γίνουν ακόμα πιο εμφανείς οι συνέπειες αυτών 
των σφαλμάτων και να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό κατάλληλων συστημάτων 
προστασίας. 
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6.6 Διερεύνηση της απόκρισης του αιολικού συστήματος υπό συνθήκες 
σφάλματος στα ημιαγωγικά στοιχεία των μετατροπέων και ριπής ανέμου 

Όπως παρατηρήθηκε στα αποτελέσματα των προσομοιώσεων του αιολικού συστήματος σε 
περίπτωση εμφάνισης ριπής ανέμου (σχήμα 6.6β), τα ρεύματα του δρομέα (σχήμα 6.7) 
παρουσίασαν ιδιαίτερα υψηλές αιχμές (5 φορές την ονομαστική τιμή), αλλά και τιμές 1,5-2 
φορές την ονομαστική για σημαντικό χρονικό διάστημα. Αυτό, όπως τονίστηκε και 
προηγουμένως, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να ανοίξει κάποια ασφάλεια ή ακόμα και να 
καταρρεύσει κάποιο ημιαγωγικό στοιχείο του μετατροπέα στο δρομέα. Έτσι, κρίθηκε 
σκόπιμο να μελετηθεί η συμπεριφορά του αιολικού συστήματος στην περίπτωση που 
εμφανιστεί μία ριπή ανέμου και λόγω των υψηλών ρευμάτων που εμφανίζονται, να γίνει και 
κάποιο ανοιχτοκύκλωμα στα ημιαγωγικά στοιχεία του μετατροπέα στο δρομέα. Εξετάστηκαν 
οι περιπτώσεις του ανοιχτοκυκλώματος σε ένα IGBT καθώς και σε δύο σε διαφορετικούς 
κλάδους. 

6.6.1Απόκριση αιολικού συστήματος με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας υπό την 
επίδραση ριπής ανέμου και σφάλματος σε ένα ημιαγωγικό στοιχείο του 
μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος στο δρομέα 

Αρχικά, η ταχύτητα του ανέμου είναι στα 12 m/s. Τη χρονική στιγμή t=3 sec εμφανίζεται 
μία ριπή ανέμου. Αυτή έχει τη μορφή ράμπας, δηλαδή μέσα σε 2 sec η ταχύτητα του ανέμου 
γίνεται 22 m/s και παραμένει σε αυτήν την τιμή για 5 sec. Μέσα στα επόμενα 2 secπέφτει στα 
10 m/s(σχήμα 6.7β). Λόγω αυτής της ριπής τα ρεύματα του δρομέα λαμβάνουν τιμές 1,5-2 
φορές την ονομαστική τιμή και τη χρονική στιγμή t=4,85 sec εμφανίζεται μία αιχμή ίση με 
5φορές την ονομαστική τιμή. Εκείνη τη χρονική στιγμή, θεωρήθηκε ότι συμβαίνει 
ανοιχτοκύκλωμα στο στοιχείο T5 του μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος στον δρομέα και 
το σύστημα συνεχίζει να λειτουργεί, γεγονός που είναι πιθανό όπως έχει αναφερθεί και 
προηγουμένως. Όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει από τα αποτελέσματα της 
προσομοίωσης, επικρατέστερες είναι οι συνέπειες του σφάλματος στο IGBT, δηλαδή είναι 
αυτό που καθορίζει τη συμπεριφορά του συστήματος από τη στιγμή που συμβαίνει και 
έπειτα. Τα ρεύματα του δρομέα, όπως γίνεται εμφανές στο σχήμα 6.62, δεν αποκτούν πολύ 
μεγάλες τιμές, άρα υπάρχει η πιθανότητα να συνεχίσει να λειτουργεί το σύστημα. Αντίθετα, 
διαταράσσονται ως προς τη μορφή τους, γεγονός το οποίο έχει ως συνέπεια τη διαταραχή στα 
ρεύματα του στάτη (σχήμα 6.63), τα οποία είναι αυτά που ρέουν προς το δίκτυο με 
αποτέλεσμα την κακή ποιότητα ισχύος. Επίσης, προκαλούνται διαταραχές στο μαγνητικό 
πεδίο και στην ηλεκτρομαγνητική ροπή (σχήμα 6.64). Όσον αφορά τη ροπή, εμφανίζεται μία 
αιχμή κατά τη χρονική στιγμή t=4,85sec λόγω της αιχμής στα ρεύματα στάτη και δρομέα, η 
οποία είναι αρκετά υψηλή (2,5 φορές την ονομαστική). Αν δεν καταστραφεί το μηχανικό 
τμήμα του συστήματος εκείνη τη στιγμή, υπάρχει αρκετά μεγάλη πιθανότητα να συμβεί αυτό 
λίγο πιο μετά, καθώς ακόμα και όταν ο άνεμος εξασθενίσει, υπάρχει το σφάλμα στον 
μετατροπέα, εξαιτίας του οποίου προκαλούνται έντονες ταλαντώσεις. Οι ταλαντώσεις αυτές 
έχουν σχετικά μεγάλο εύρος και μεγάλη συχνότητα. 
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Σχήμα 6.62 Ρεύματα δρομέα (η ριπή συμβαίνει στα t=3 secκαι το ανοιχτοκύκλωμα συμβαίνει 
τη χρονική στιγμή t=4,85sec). 

 

 

Σχήμα 6.63 Ρεύματα στάτη (η ριπή συμβαίνει στα t=3 secκαι το ανοιχτοκύκλωμα συμβαίνει 
τη χρονική στιγμή t=4,85sec). 
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Σχήμα 6.64 Ηλεκτρομαγνητική ροπή (η ριπή συμβαίνει στα t=3 secκαι το ανοιχτοκύκλωμα 
συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=4,85sec). 

 

 

Σχήμα 6.65 Τάση στο ζυγό συνεχούς διασύνδεσης (η ριπή συμβαίνει στα t=3 secκαι το 
ανοιχτοκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=4,85sec). 
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Από τα παραπάνω αποτελέσματα θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο συνδυασμός αυτός που 
εξετάστηκε σε αυτήν την περίπτωση είναι χειρότερος από ό,τι αν συμβεί μία ριπή ή ένα 
σφάλμα. Διαπιστώθηκε ότι αυτό που καθορίζει κυρίως τη συμπεριφορά του συστήματος είναι 
το σφάλμα στο ημιαγωγικό στοιχεία του μετατροπέα στο δρομέα. Συγκρίνοντας τις 
κυματομορφές των αντίστοιχων μεγεθών για τις τρεις περιπτώσεις, διαπιστώθηκε ότι όταν 
συμβεί ριπή και ανοιχτοκύκλωμα, τα ρεύματα του δρομέα δεν παρουσιάζουν τόσο υψηλές 
τιμές γενικά ─ είναι μέσα στα όρια ─ αλλά και σε σχέση με τις τιμές που έλαβαν στην 
περίπτωση που υπήρχε η ριπή μόνο. Όμως, η μορφή τους είναι αρκετά διαταραγμένη, όπως 
στην περίπτωση που υπήρχε το σφάλμα μόνο. 

 Όσον αφορά τις καμπύλες της ηλεκτρομαγνητικής ροπής και της τάσης στο ζυγό 
συνεχούς διασύνδεσης, οι συνέπειες της περίπτωσης που υπάρχει συνδυασμός είναι 
χειρότερες, καθώς το μεταβατικό φαινόμενο είναι πολύ πιο έντονο. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί 
να μην εμφανίζονται αιχμές ή τα μεγέθη αυτά να μην λαμβάνουν μεγάλες τιμές, όμως 
προκλήθηκαν πάρα πολύ έντονες ταλαντώσεις. Ακόμα και όταν η ριπή εξασθενίσει και η 
ταχύτητα του ανέμου πάει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, παρατηρήθηκε ότι οι ταλαντώσεις 
λόγω του σφάλματος είναι έντονες και έχουν μεγάλη συχνότητα. Επίσης, μία άλλη 
παρατήρηση που μπορεί να γίνει, είναι ότι αυτό μάλλον οφείλεται στο γεγονός ότι η ταχύτητα 
του ανέμου είναι στα 10m/s μετά την εξασθένιση της ριπής. Σε αυτήν την περίπτωση, 
πάντως, η πιθανότητα να προκληθεί ζημιά ή να συμβεί κατάρρευση του συστήματος 
μεγαλώνει λόγω αυτών των έντονων ταλαντώσεων. 

 
6.6.2 Απόκριση αιολικού συστήματος με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας υπό την 

επίδραση ριπής ανέμου και σφάλματος σε δύο ημιαγωγικά στοιχεία του 
μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος στο δρομέα 

 
Όπως και προηγουμένως, προσομοιώθηκε και η περίπτωση όπου συνέβη σφάλμα σε δύο 

ημιαγωγικά στοιχεία του μετατροπέα, τα οποία βρίσκονται σε δύο διαφορετικούς κλάδους. 
Συγκεκριμένα, προσομοιώθηκε η λειτουργία του αιολικού συστήματος με ανοιχτοκύκλωμα, 
λόγω υψηλού ρεύματος στο δρομέα μετά από ριπή ανέμου, στα διακοπτικά στοιχεία Τ5 και 
Τ6. Όπως ήταν αναμενόμενο, η απόκριση του συστήματος ήταν χειρότερη σε σχέση με την 
περίπτωση του ενός IGBT. Πιο συγκεκριμένα, η διαταραχή στα ρεύματα του δρομέα είναι πιο 
μεγάλη. Επίσης, παρουσιάστηκε και μία δεύτερη αιχμή στα 3 pu. Επιπλέον, η ταλάντωση της 
ταχύτητας του δρομέα αυξήθηκε κατά 20%, πράγμα που όμως δεν είναι ιδιαίτερα 
ανησυχητικό. 
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Σχήμα 6.66 Ρεύματα δρομέα (η ριπή συμβαίνει στα t=3 secκαι το ανοιχτοκύκλωμα σε δύο 
IGBTσυμβαίνει τη χρονική στιγμή t=4,85sec). 

 

 

Σχήμα 6.67 Ταχύτητα δρομέα (η ριπή συμβαίνει στα t=3 secκαι το ανοιχτοκύκλωμα σε δύο 
IGBT συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=4,85sec). 
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6.7  Διερεύνηση της λειτουργικής συμπεριφοράς του αιολικού συστήματος 
υπό συνθήκες σφάλματος στα τυλίγματα του δρομέα 

6.7.1 Βραχυκύκλωμα σε δύο φάσεις του δρομέα 

Μία πιθανή περίπτωση σφάλματος είναι να συμβεί κάποιο βραχυκύκλωμα ανάμεσα σε δύο 
φάσεις του δρομέα της ασύγχρονης μηχανής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρήθηκε ότι 
βραχυκυκλώνονται οι φάσεις bκαι c. Το σύστημα λειτουργούσε στην υπερσύγχρονη 
κατάσταση με 1800 σ.α.λ. και τη χρονική στιγμή t=4 sec συνέβη το βραχυκύκλωμα, το ποίο 
παρέμεινε για κάποιο χρονικό διάστημα και το σύστημα επανήλθε σε μία μόνιμη κατάσταση 
(με σφάλμα). Από τα αποτελέσματα της προσομοίωσης διαπιστώθηκε ότι μετά το σφάλμα 
υπήρξε ένα μεταβατικό φαινόμενο, το οποίο διήρκησε για 2 sec ─ πολύ μικρό χρονικό 
διάστημα σε σχέση με αυτά των προηγούμενων περιπτώσεων που υπήρχε σφάλμα σε 
ημιαγωγικό στοιχείο, παρόλο που η απόκριση του συστήματος γενικά είναι παρόμοια. 

Όπως μπορεί κανείς να δει, λόγω του σφάλματος η ροπή παρουσιάζει μεγάλες 
ταλαντώσεις (λαμβάνει τιμές από 0-1,5pu) και είναι παρόμοια με αυτή του σχήματος 6.48 ─ 
όταν συμβεί βραχυκύκλωμα στο Τ1 του μετατροπέα στο δρομέα. Επιπλέον, η ταχύτητα του 
δρομέα μετά το σφάλμα μειώνεται στις 1570 σ.α.λ. (ταλαντώνεται περίπου ±30σ.α.λ.).  Το 
αρχικό μεταβατικό φαινόμενο οφείλεται στις αρχικές συνθήκες της προσομοίωσης. 

 

Σχήμα 6.68 Ηλεκτρομαγνητική ροπή (το βραχυκύκλωμα στους ακροδέκτες του δρομέα b, c 
συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=4sec, Ν=1800 σ.α.λ.). 

 

Σχήμα 6.69 Ταχύτητα δρομέα (το βραχυκύκλωμα στους ακροδέκτες του δρομέα b, 
cσυμβαίνει τη χρονική στιγμή t=4 sec, Ν=1800 σ.α.λ.). 
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Σχήμα 6.70 Μηχανική ροπή (το βραχυκύκλωμα στους ακροδέκτες του δρομέα b, c συμβαίνει 
τη χρονική στιγμή t=4sec, Ν=1800 σ.α.λ.). 

 

Τα ρεύματα του δρομέα λαμβάνουν σχετικά μεγάλες τιμές (3-4 pu) κατά το μεταβατικό 
στάδιο. Λογικά σε αυτήν την περίπτωση θα ενεργοποιούνταν το σύστημα προστασίας, αν και 
λόγω του ότι η χρονική διάρκεια του μεταβατικού είναι μικρή, υπάρχει μία πιθανότητα ο 
χρόνος που διαρκεί η μεταβατική κατάσταση να μην επαρκεί ώστε να ενεργοποιηθεί. Σε 
αυτήν την περίπτωση, όπως φαίνεται από τις κυματομορφές των ρευμάτων του δρομέα 
(σχήμα 6.71) και στάτη (σχήμα 6.72), το σύστημα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ─ οι 
τιμές των ρευμάτων είναι μέσα στα όρια, όμως η απόδοση του συστήματος θα είναι μειωμένη 
και σύντομα θα πρέπει να υπάρξει αποκατάσταση του προβλήματος, καθώς υπάρχει η 
πιθανότητα να προκληθούν δευτερεύοντα σφάλματα ─ σίγουρα στο μηχανικό μέρος λόγω 
ταλαντώσεων και η μορφή των ρευμάτων μπορεί να έχει διάφορες συνέπειες (π.χ. 
υπερθέρμανση, πρόκληση βλαβών στα ηλεκτρονικά του συστήματος). 

 

 

Σχήμα 6.71 Ρεύματα δρομέα (το βραχυκύκλωμα στους ακροδέκτες του δρομέα b, cσυμβαίνει 
τη χρονική στιγμή t=4 sec,Ν=1800 σ.α.λ.). 
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Τα ρεύματα του στάτη, όπως φαίνεται στο σχήμα 6.61, θα επηρεάσουν την ποιότητα 
ισχύος που προσφέρεται στο δίκτυο, λόγω των διαταραχών που εμφανίσθηκαν μετά το 
σφάλμα. Αντίθετα, τα ρεύματα που ρέουν προς το δίκτυο (σχήμα 6.62)  μπορεί να 
προκαλέσουν μεγαλύτερα προβλήματα καθώς εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένα τόσο κατά το 
μεταβατικό φαινόμενο (5pu) όσο και στη μόνιμη κατάσταση (3 pu). 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα αποτελέσματα, διαπιστώνει κανείς ότι ένα διφασικό 
βραχυκύκλωμα στο δρομέα της μηχανής έχει παρόμοιες συνέπειες με το να συμβεί ένα 
βραχυκύκλωμα σε ένα ημιαγωγικό στοιχείο του μετατροπέα του δρομέα. Λογικά θα 
ενεργοποιηθούν τα συστήματα προστασίας, αλλά υπάρχει η πιθανότητα να μη γίνει αυτό, 
καθώς το μεταβατικό φαινόμενο διαρκεί πολύ λίγο (το ¼) και τα ρεύματα είναι λίγο 
μικρότερα.  

 
(α) 

 
(β) 

Σχήμα 6.72 Ρεύματα στάτη (το βραχυκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=4 sec,Ν=1800 
σ.α.λ.). 
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(α) 

 
(β) 

Σχήμα 6.73 Ρεύματα που ρέουν στο δίκτυο (το βραχυκύκλωμα στους ακροδέκτες του δρομέα 
b, cσυμβαίνει τη χρονική στιγμή t=4 sec,Ν=1800 σ.α.λ.). 

 

6.7.2 Βραχυκύκλωμα στις τρεις φάσεις του δρομέα 

Μία άλλη περίπτωση που προσομοιώθηκε είναι το τριφασικό βραχυκύκλωμα στο δρομέα 
της ασύγχρονης μηχανής. Σε αυτήν την περίπτωση διαπιστώθηκε ότι η χρονική διάρκεια του 
μεταβατικού φαινομένου αυξήθηκε στα 6 sec, όπως στην περίπτωση του βραχυκυκλώματος 
σε ένα IGBT στο μετατροπέα του δικτύου. Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα της 
προσομοίωσης για το μέγεθος της ροπής (σχήμα 6.64) ─ εμφάνιση αιχμής στα 3puτη στιγμή 
του σφάλματος, στη συνέχεια όμως ομαλή εξέλιξη του φαινομένου, χωρίς έντονες 
ταλαντώσεις με κίνδυνο την καταστροφή του συστήματος. Παρόμοια συμπεριφορά και ως 
προς την ταχύτητα του δρομέα. Τα ρεύματα του δρομέα παρουσίασαν ένα αρκετά έντονο 
μεταβατικό φαινόμενο λαμβάνοντας τιμές έως και 4 pu, οι οποίες μαζί με το γεγονός ότι η 
διάρκεια του μεταβατικού είναι μεγαλύτερη σε αυτήν την περίπτωση, μας οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι το σύστημα θα κατέρρεε. 

 

Σχήμα 6.74 Ηλεκτρομαγνητική ροπή (το βραχυκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=4sec, 
Ν=1800 σ.α.λ.). 
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Σχήμα 6.75 Ρεύματα δρομέα (το βραχυκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=4 
sec,Ν=1800 σ.α.λ.). 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποτελέσματα, θα μπορούσε κανείς να εκφράσει την 

άποψη ότι στην περίπτωση του τριφασικού βραχυκυκλώματος στους ακροδέκτες του δρομέα 
τα πράγματα γίνονται πιο άσχημα για το ηλεκτρικό τμήμα του συστήματος, λόγω των πολύ 
υψηλών ρευμάτων και της μεγάλης διάρκειας του μεταβατικού φαινομένου, ενώ στο 
διφασικό κινδυνεύει άμεσα το μηχανικό τμήμα λόγω των μεγάλων ταλαντώσεων στη ροπή ─ 
και σε αυτήν την περίπτωση τα ρεύματα αποκτούν μεγάλες τιμές, αλλά λόγω της μικρής 
διάρκειας του μεταβατικού ο κίνδυνος είναι μικρότερος και για αυτό υπάρχει περίπτωση να 
συμβεί αυτό το σφάλμα και να μην ενεργοποιηθεί το σύστημα προστασίας. Επίσης, τα 
αποτελέσματα των περιπτώσεων αυτών είναι παρόμοια με αυτά των περιπτώσεων με 
βραχυκύκλωμα σε ημιαγωγικό στοιχείο των μετατροπέων, πράγμα που είναι λογικό αν 
ληφθεί υπόψη ότι βραχυκυκλώνοντας ένα IGBT και ενώ τα υπόλοιπα παλμοδοτούνται, 
έμμεσα βραχυκυκλώνονται και οι αντίστοιχες φάσεις του δρομέα ή/και ο πυκνωτής στο ζυγό 
συνεχούς διασύνδεσης. 

6.8 Διερεύνηση της απόκρισης του αιολικού συστήματος υπό συνθήκες 
σφάλματος στο ζυγό συνεχούς διασύνδεσης 

Τα σφάλματα που θα μπορούσαν να συμβούν στο ζυγό συνεχούς διασύνδεσης είναι 
ανοιχτοκύκλωμα και βραχυκύκλωμα στον πυκνωτή. Η περίπτωση του βραχυκυκλώματος δεν 
θα παρουσιαστεί καθώς είναι πολύ συναφή με την περίπτωση που έχουμε βραχυκύκλωμα 
στις φάσεις του δρομέα.  

Αρχίζοντας από τα βασικά μεγέθη της μηχανής, διαπιστώνει κανείς ότι λόγω του 
σφάλματος αυτού, η ηλεκτρομαγνητική ροπή εμφανίζει μία υψίσυχνη ταλάντωση με μεγάλο 
πλάτος (±0,5 pu). Άρα, υπάρχει κίνδυνος λόγω και αυτού του σφάλματος για το μηχανικό 
τμήμα του συστήματος, όπως στην περίπτωση των σφαλμάτων στα ημιαγωγικά στοιχεία των 
μετατροπέων.  
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Σχήμα 6.76 Ηλεκτρομαγνητική ροπή (το ανοιχτοκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική στιγμή 
t=4sec, Ν=1800 σ.α.λ.). 

 

 

Σχήμα 6.77 Μηχανική ροπή (το ανοιχτοκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=4sec, 
Ν=1800 σ.α.λ.). 

 

Ένα άλλο βασικό μέγεθος της μηχανής που πρέπει να εξεταστεί είναι τα ρεύματα του 
δρομέα (τα ρεύματα του στάτη είναι αντίστοιχα με αυτά του δρομέα). Διαπιστώνει κανείς ότι 
τα ρεύματα του δρομέα αυξήθηκαν με την παρουσία του σφάλματος κατά 50% πάνω από την 
ονομαστική τους τιμή, αλλά παρέμειναν μέσα στα επιτρεπτά όρια (περίπου μέχρι 2 φορές την 
ονομαστική τιμή). Άρα, το συγκεκριμένο σφάλμα δεν επηρέασε τόσο τα ρεύματα της 
μηχανής. Προφανώς, αν το σύστημα συνεχίσει τη λειτουργία του για μεγάλο χρονικό 
διάστημα υπό αυτήν την κατάσταση, θα υπάρξει πρόβλημα και στο ηλεκτρικό τμήμα, πχ. 
υπερθέρμανση καλωδίων και λιώσιμο αυτών με πιθανές συνέπειες κάποιο βραχυκύκλωμα. 
Επίσης, αποκτούν έντονο αρμονικό περιεχόμενο. 
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   (α) 

 

     (β) 

Σχήμα 6.78 Ρεύματα δρομέα (το ανοιχτοκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=4 
sec,Ν=1800 σ.α.λ.). 

 

Από το σχήμα 6.79 παρατηρεί κανείς ότι η επίπτωση του σφάλματος στον πυκνωτή στην 
ταχύτητα του δρομέα είναι σχεδόν ασήμαντη, καθώς υπάρχει ένα μεταβατικό φαινόμενο που 
διαρκεί ελάχιστα και έπειτα επανέρχεται η ισορροπία με μία πάρα πολύ μικρή ταλάντωση. 
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Σχήμα 6.79 Ταχύτητα δρομέα (το ανοιχτοκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=4 

sec,Ν=1800 σ.α.λ.). 

 
Όπως ήταν αναμενόμενο, τα ρεύματα που ρέουν προς το δίκτυο παρουσίασαν και αυτά μία 

αύξηση κατά 50% και αρκετά έντονο αρμονικό περιεχόμενο, το οποίο προφανώς θα έχει 
άμεση επίδραση στην ποιότητα ισχύος που προσφέρεται στο δίκτυο, πράγμα το οποίο 
φαίνεται και από το σχήμα 6.81 όπου απεικονίζεται η ενεργός ισχύς που ρέει από το αιολικό 
σύστημα στο δίκτυο. 

 

Σχήμα 6.80 Ρεύματα που ρέουν στο δίκτυο (το ανοιχτοκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική στιγμή 
t=4 sec,Ν=1800 σ.α.λ.). 
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Σχήμα 6.81Ισχύς που προσφέρεται στο δίκτυο (το ανοιχτοκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική 
στιγμή t=4 sec,Ν=1800 σ.α.λ.). 

 
Μελετώντας όλα τα παραπάνω σχήματα, μπορεί κανείς να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 

αν συμβεί ένα ανοιχτοκύκλωμα στο ζυγό συνεχούς διασύνδεσης που βρίσκεται μεταξύ των 
δύο μετατροπέων, το αιολικό σύστημα δεν θα έρθει αντιμέτωπο με κάποιο ακραίο 
μεταβατικό φαινόμενο. Επιπλέον, το μόνο τμήμα που θα έχει πρόβλημα λόγω του σφάλματος 
είναι το μηχανικό, εξαιτίας των ταλαντώσεων στη ροπή, ενώ θα υπάρξει πρόβλημα στο 
ηλεκτρικό αν το σφάλμα δεν διαγνωσθεί και το σύστημα συνεχίσει τη λειτουργία του για 
αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Βέβαια, λαμβάνοντας υπόψη και τον πολύ χαμηλό 
συντελεστή ποιότητας ισχύος που θα έχει το αιολικό σύστημα σε αυτήν την περίπτωση λόγω 
των ταλαντώσεων στην ισχύ που προσφέρεται στο δίκτυο, μάλλον καλό θα ήταν να γίνει 
αποσύνδεση του συστήματος από το δίκτυο άμεσα για να γίνει αντιμετώπιση του σφάλματος. 

6.9 Διερεύνηση της απόκρισης του αιολικού συστήματος υπό την ύπαρξη 
ανώτερων αρμονικών στην τάση του δικτύου 

Η τάση του δικτύου, στο οποίο συνδέεται ένα αιολικό πάρκο, δεν έχει ποτέ καθαρή 
ημιτονοειδή μορφή, αλλά έχει κάποιο αρμονικό περιεχόμενο. Οι πιο συνηθισμένες ανώτερες 
αρμονικές που εμφανίζονται στην τάση του δικτύου είναι 3ης, 5ης και 7ης τάξης. Για αυτόν τον 
λόγο, λοιπόν, μελετήθηκε η λειτουργία του αιολικού συστήματος με γεννήτρια διπλής 
τροφοδοσίας στην περίπτωση που η τάση του δικτύου δεν είναι καθαρά ημιτονοειδής, αλλά 
περιέχει και τις παραπάνω ανώτερες αρμονικές. Θεωρήθηκε ένα προφίλ ανέμου όπως αυτό 
του σχήματος 6.82 (αν και θα μπορούσε να θεωρηθεί σταθερή η ταχύτητα του ανέμου για τη 
μελέτη της συγκεκριμένης περίπτωσης) και τη χρονική στιγμή t=4,3sec εμφανίζεται η 
διαταραχή αυτή στην τάση του δικτύου. Η μηχανική ροπή που προκύπτει εξαιτίας αυτού του 
προφίλ ανέμου είναι αυτή του σχήματος 6.83. 
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Σχήμα 6.82 Προφίλ ανέμου. 

Στο σχήμα 6.83 απεικονίζεται η ηλεκτρομαγνητική ροπή της μηχανής κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας του αιολικού συστήματος με βάση το παραπάνω προφίλ ανέμου. Όπως είναι 
λογικό, η ροπή μεταβάλλεται και παρουσιάζει κάποια μικρή ταλάντωση (±0.01 pu) αρχικά. 
Μετά, όμως, τη χρονική στιγμή που συμβαίνει η διαταραχή στην τάση του δικτύου με την 
εισαγωγή των ανώτερων αρμονικών, παρατηρείται μία αύξηση της ταλάντωσης αυτής στο 
±0.02 pu και στη συνέχεια στο ±0.05 pu και τελικά μειώνεται στο ±0.03 pu. Άρα, 
παρατηρείται ότι η εμφάνιση των ανώτερων αρμονικών στην τάση του δικτύου είχε ως 
αποτέλεσμα την αύξηση της ταλάντωσης της ροπής, η οποία βέβαια δεν είναι τόσο 
σημαντική στην πράξη κρίνοντας από το εύρος, αλλά σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες δονήσεις 
στο μηχανικό τμήμα. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι αυξάνοντας την ταχύτητα ανέμου, αυξήθηκε 
και το πλάτος της ταλάντωσης της ροπής. Να σημειωθεί και εδώ ότι το μεταβατικό 
φαινόμενο καθώς και η αιχμή που εμφανίζεται τη χρονική στιγμή t=0 sec είναι λόγω της 
αρχικοποίησης του μοντέλου για την έναρξη της προσομοίωσης. 

 

Σχήμα 6.83 Ηλεκτρομαγνητική ροπή (η διατάραξη στην τάση δικτύου συμβαίνει τη χρονική 
στιγμή t=4,3sec). 
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Στη συνέχεια, παρατίθενται οι κυματομορφές των ρευμάτων του στάτη και του δρομέα 
λίγο πριν και λίγο μετά τη διαταραχή στην τάση του δικτύου, στις οποίες είναι εμφανής η 
ύπαρξη ανώτερων αρμονικών. 

 

 

Σχήμα 6.84 Ρεύματα στάτη  μεγέθυνση (η διατάραξη στην τάση δικτύου συμβαίνει τη 
χρονική στιγμή t=4,3sec). 

 

 

Σχήμα 6.85 Ρεύματα δρομέα  μεγέθυνση (η διατάραξη στην τάση δικτύου συμβαίνει τη 
χρονική στιγμή t=4,3sec). 
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Από τα παραπάνω διαπιστώνει κανείς ότι στην πραγματικότητα τα πράγματα δεν είναι 
τόσο ιδανικά καθώς και τη σημασία της σωστής επιλογής των παραμέτρων του φίλτρου και 
του σημείου τοποθέτησης του, ώστε η ποιότητα ισχύος που παρέχεται στο δίκτυο να είναι 
όσο το δυνατόν καλύτερη. Πρέπει, επίσης, να αναφερθεί ότι έχουν δημοσιευτεί εργασίες, στις 
οποίες οι συγγραφείς έχουν προτείνει τρόπο αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος [191]. 

6.10 Διερεύνηση της επίδρασης των παραμέτρων της ασύγχρονης μηχανής 
στην απόκριση του αιολικού συστήματος λόγω εμφάνισης ριπής ανέμου 

Στην ενότητα αυτή έγινε μία προσπάθεια να διερευνηθεί αν και κατά πόσο επηρεάζεται η 
απόκριση του συστήματος σε μία ριπή ανέμου από την επιλογή των παραμέτρων της 
ασύγχρονης μηχανής. Το προφίλ της ριπής που θεωρήθηκε για τη διεξαγωγή των 
προσομοιώσεων ήταν αυτό του σχήματος 6.7β, όπου η ταχύτητα του ανέμου αυξάνεται από 
τα 12 m/s στα 22 m/s σε 2 sec με μορφή ράμπας, παραμένει στα 22 m/s για 5 sec και 
μειώνεται στα 10m/s πάλι με ράμπα σε 2 sec.Οι παράμετροι της μηχανής που μεταβλήθηκαν 
ήταν οι ωμικές αντιστάσεις στάτη και δρομέα και οι αντίστοιχες αυτεπαγωγιμότητες 
σκέδασης. Η διερεύνηση για την επίδραση των παραμέτρων βασίστηκε κυρίως στο 
μεταβατικό φαινόμενο που εμφανίζεται λόγω της ριπής ανέμου και συγκεκριμένα στις αιχμές 
που εμφανίζονται στις κυματομορφές βασικών μεγεθών του συστήματος ─ ηλεκτρικού και 
μηχανικού ─ όπως επίσης στο χρονικό διάστημα που διαρκεί το μεταβατικό φαινόμενο. Να 
επισημανθεί εδώ ότι ο διανυσματικός έλεγχος που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των 
ηλεκτρικών μεγεθών του συστήματος και της ταχύτητας του δρομέα, όπως αναφέρθηκε στο 
κεφάλαιο 3, επηρεάζεται από τα παραμετρικά στοιχεία της ασύγχρονης μηχανής. 

 
6.10.1 Μεταβολή της ωμικής αντίστασης του στάτη 

α) Απόκριση συστήματος σε ριπή ανέμου όταν =Rs, 2Rs 

Αρχικά, μεταβλήθηκε η αντίσταση του στάτη προς τα πάνω. Έτσι, δόθηκαν οι τιμές Rs και 
2Rs. Παρατηρώντας το σχήμα 6.75β, διαπιστώνει κανείς ότι η αύξηση της αντίστασης του 
στάτη έχει σοβαρές επιπτώσεις στο ρεύμα του δρομέα. Πιο συγκεκριμένα, όταν 
διπλασιάζεται η τιμή της αντίστασης, οι αιχμές ρεύματος αυξάνονται σε αριθμό ─ 
εμφανίστηκαν πέντε αιχμές ─ και λαμβάνουν μεγαλύτερες τιμές, οι οποίες φτάνουν έως και 7 
φορές την ονομαστική τιμή. Ο χρόνος που διαρκεί το μεταβατικό φαινόμενο είναι ίδιος. 
Προφανώς, σε αυτήν την περίπτωση το ηλεκτρικό τμήμα του συστήματος θα είχε τεράστιο 
πρόβλημα, αν δεν διακοπτόταν άμεσα η λειτουργία του. Θα καταστρεφόταν όλο το κύκλωμα 
που βρίσκεται στο δρομέα, από τα τυλίγματα της μηχανής μέχρι και τους μετατροπείς. 
Αντίστοιχες παρατηρήσεις ισχύουν και για τα ρεύματα του στάτη. 
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     (α) 

 
    (β) 

 
   (γ) 

Σχήμα 6.86 Κυματομορφές: (α) Τάσης δρομέα, (β) Ρεύματος δρομέα, (γ) Τάσης αναφοράς 
για παλμοδότηση μετατροπέα δρομέα (η ριπή ανέμου εμφανίζεται τη χρονική 
στιγμή t=2sec). 
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Όπως κανείς μπορεί να δει στο σχήμα 6.87 η αύξηση της αντίστασης του στάτη έχει 
σημαντική αρνητική επίδραση και στην ηλεκτρομαγνητική ροπή. Όπως και στα ρεύματα του 
δρομέα και του στάτη, λόγω της αύξησης της αντίστασης Rs, το μεταβατικό φαινόμενο 
γίνεται πολύ πιο έντονο, δηλαδή εμφανίζονται περισσότερες και μεγαλύτερες αιχμές. Στην 
περίπτωση που η Rs διπλασιάζεται, εκτός της εμφάνισης περισσότερων και μεγαλύτερων 
αιχμών, λόγω των ταλαντώσεων που εμφανίζονται στη ροπή εξαιτίας της ριπής, η ασύγχρονη 
μηχανή λειτουργεί ως κινητήρας για κάποιες χρονικές στιγμές. Αυτό, φυσικά, έχει άμεση 
επίδραση στο μηχανικό τμήμα του συστήματος, το οποίο υπάρχει πιθανότητα να υποστεί 
βλάβες.  

Η επίδραση της αύξησης της Rs στην ηλεκτρομαγνητική ροπή της μηχανής έχει προφανώς 
άμεση σχέση και με την ισχύ που παράγεται από το αιολικό σύστημα και προσφέρεται στο 
δίκτυο (σχήμα 6.88). Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, εκτός από τις συνέπειες για το ίδιο το 
αιολικό σύστημα, οι συνέπειες για το δίκτυο θα είναι το ίδιο σημαντικές και αρνητικές. Λόγω 
της αύξησης της Rs η ποιότητα της ισχύος που προσφέρεται στο δίκτυο είναι πάρα πολύ 
χαμηλή και όλες αυτές οι έντονες μεταβολές σίγουρα θα προκαλέσουν σημαντικές ζημιές στο 
δίκτυο και στους διάφορους καταναλωτές (διπλό πρόβλημα για τον ιδιοκτήτη του αιολικού 
συστήματος). 

 
Σχήμα 6.87 Ηλεκτρομαγνητική ροπή (η ριπή ανέμου εμφανίζεται τη χρονική στιγμή t=2sec). 

 

Σχήμα 6.88 Παραγόμενη ισχύς από το αιολικό σύστημα (η ριπή ανέμου εμφανίζεται τη 
χρονική στιγμή t=2sec). 
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Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζεται η κυματομορφή της ταχύτητας του δρομέα 
αυξανόμενης της τιμής της Rs. Διαπιστώνει κανείς ότι όσο αυξάνεται η Rs, τόσο η απόκριση 
του συστήματος χειροτερεύει. Εμφανίζονται πολύ μεγάλες ταλαντώσεις στην ταχύτητα του 
δρομέα, η οποία λαμβάνει τιμές έως και 40% πάνω από την ονομαστική τιμή.  

 

Σχήμα 6.89 Ταχύτητα δρομέα αυξανόμενης της τιμής της αντίστασης του δρομέα. 

 
β) Απόκριση συστήματος σε ριπή ανέμου όταν = ⁄ , ⁄  

 
Στη συνέχεια, μειώσαμε την τιμή της αντίστασης Rs κατά 50% και 80%. Όπως φαίνεται 

στα σχήματα 6.90 και 6.92 η μείωση της αντίστασης του στάτη είχε ως αποτέλεσμα μία μικρή 
βελτίωση του μεταβατικού φαινομένου, καθώς μειώθηκαν οι αιχμές των ρευμάτων και της 
ηλεκτρομαγνητικής ροπής (αντίστοιχα το ίδιο συνέβη στα ρεύματα του στάτη και στην 
παραγόμενη ισχύ). Η διάρκεια της μεταβατικής κατάστασης παρέμεινε σταθερή κατά τη 
μεταβολή της Rs. Όσον αφορά την ταχύτητα του δρομέα δεν υπήρξε κάποια σημαντική 
μεταβολή με τη μείωση της τιμής της Rs. 

 

Σχήμα 6.90 Κυματομορφές της ηλεκτρομαγνητικής ροπής με παράμετρο την αντίσταση του 
στάτη κατά την εμφάνιση ριπής ανέμου. 
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Σχήμα 6.91 Ταχύτητα δρομέα ελλαττούμενης της τιμής της αντίστασης του δρομέα. 

 

   (α) 

 
    (β) 

 
    (γ) 

Σχήμα 6.92 Κυματομορφές: (α) Τάσης δρομέα, (β) Ρεύματος δρομέα και (γ) Τάσης αναφοράς 
για παλμοδότηση του μετατροπέα στο δρομέα με παράμετρο την αντίσταση του 
στάτη κατά την εμφάνιση ριπής ανέμου. 
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Όπως διαπιστώθηκε από τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων που διεξήχθηκαν, η 
αύξηση της τιμής της αντίστασης του στάτη είχε επίδραση στη συνολική λειτουργία του 
συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, αν τα τυλίγματα του στάτη της ασύγχρονης μηχανής είχαν 
μεγαλύτερη αντίσταση, τότε σε περίπτωση που παρουσιαζόταν μία ριπή ανέμου όπως αυτή 
που θεωρήθηκε στην προσομοίωση, το αιολικό σύστημα θα ερχόταν αντιμέτωπο με ένα 
ισχυρό μεταβατικό φαινόμενο, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει κατάρρευση όλου του 
συστήματος με ό,τι αυτό συνεπάγεται από την οικονομική πλευρά του θέματος για τον 
ιδιοκτήτη. Επίσης, φαίνεται ότι για μεγαλύτερες τιμές τα πράγματα γίνονται χειρότερα και η 
κατάρευση του συστήματος είναι σίγουρη. Γενικά, η αντίσταση των τυλιγμάτων του στάτη 
θεωρείται μικρή και μάλιστα τόσο ώστε τις περισσότερες φορές να μπορεί να παραλειφθεί 
κατά την ανάλυση του διανυσματικού ελέγχου, ο οποίος είναι μάλλον υπεύθυνος για τις 
διαφορές που παρατηρήθηκαν στη λειτουργική συμπεριφορά του συστήματος. 

6.10.2 Μεταβολή της σκέδασης του στάτη 

α) Απόκριση συστήματος σε ριπή ανέμου όταν =2Lsσ 

Η επόμενη παράμετρος που θεωρήθηκε μεταβαλλόμενη ήταν η επαγωγιμότητα σκέδασης 
του στάτη, η οποία διπλασιάστηκε και είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση περισσότερων 
αιχμών στα ρεύματα του δρομέα (τρεις τον αριθμό). Επίσης, οι τιμές του ρεύματος του 
δρομέα τη χρονική στιγμή που εμφανίστηκαν οι αιχμές αυτές, αλλά και γενικά καθ’όλη τη 
διάρκεια του μεταβατικού φαινομένου ήταν μεγαλύτερες μετά το διπλασιασμό της Lsσ (μέχρι 
και 10 pu έφτασε η στιγμιαία τιμή του ρεύματος). 

 Όσον αφορά την επίδραση της τιμής της Lsσ στην ηλεκτρομαγνητική ροπή της 
ασύγχρονης μηχανής, όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει από το σχήμα 6.93 η αύξηση της 
Lsσ χειροτερεύει την απόκριση του συστήματος, καθώς κατά το μεταβατικό στάδιο το 
μέγεθος της ροπής ταλαντώνεται πολύ έντονα με απότομες και μεγάλες μεταβολές, οι οποίες 
οδηγούν το σύστημα στιγμιαία να λειτουργεί ως κινητήρας. Επιπλέον, ο διπλασιασμός της 
σκέδασης του στάτη έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ταλαντώσεων της ταχύτητας του 
δρομέα, η οποία λαμβάνει υψηλές τιμές (≈ 2300σ.α.λ.) κατά το μεταβατικό στάδιο. 
Προφανώς ο κίνδυνος κατάρρευσης του συστήματος είναι μεγάλος και σε αυτήν την 
περίπτωση. 
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    (α) 

 
    (β) 

 
    (γ) 

Σχήμα 6.93 Κυματομορφές: (α) Τάσης δρομέα, (β) Ρεύματος δρομέα, (γ) Τάσης αναφοράς 
για παλμοδότηση μετατροπέα δρομέα. 
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Σχήμα 6.94 Ηλεκτρομαγνητική ροπή. 

 

Σχήμα 6.95 Ταχύτητα δρομέα. 

 

β) Απόκριση συστήματος σε ριπή ανέμου όταν = ⁄ , ⁄  

Παρατηρώντας τα σχήματα 6.96 και 6.97 διαπιστώθηκε ότι η μείωση της σκέδασης του 
στάτη οδήγησε σε καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την απόκριση του αιολικού 
συστήματος στη ριπή ανέμου. Τα ρεύματα του δρομέα παρουσίασαν ένα πιο ήπιο μεταβατικό 
φαινόμενο, καθώς η αιχμή που εμφανιζόταν κοντά στα 5 sec έπαψε να υπάρχει με τη μείωση 
της L . Επίσης, η τιμή του ρεύματος του δρομέα κινήθηκε μέσα σε ανεκτά όρια (μέχρι 2 pu 
και για μικρό χρονικό διάστημα). Επιπλέον, όπως φαίνεται στο σχήμα 6.97, η μείωση της L  
είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ταλαντώσεων της ροπής. Αυτό, φυσικά, έχει άμεση 
επίδραση και στην ισχύ που παράγεται και προσφέρεται στο δίκτυο. 
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    (α) 

 
   (β) 

 
    (γ) 

Σχήμα 6.96 Κυματομορφές: (α) Τάσης δρομέα, (β) Ρεύματος δρομέα, (γ) Τάσης αναφοράς 
για παλμοδότηση μετατροπέα δρομέα με παράμετρο τη σκέδαση του στάτη κατά 
την εμφάνιση ριπής ανέμου. 
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Σχήμα 6.97 Κυματομορφές της ηλεκτρομαγνητικής ροπής με παράμετρο τη σκέδαση του 
στάτη κατά την εμφάνιση ριπής ανέμου. 

Τα ίδια συμπεράσματα ισχύουν για την κυματομορφή της ταχύτητας του δρομέα, όπου 
φαίνεται ότι η μείωση της σκέδασης του στάτη οδήγησε σε μείωση των ταλαντώσεων. 

 

 

Σχήμα 6.98 Κυματομορφές της ταχύτητας του δρομέα με παράμετρο τη σκέδαση του στάτη 
κατά την εμφάνιση ριπής ανέμου. 

 
 
Μεταβάλλοντας την παράμετρο της επαγωγιμότητας σκέδασης του στάτη, διαπιστώθηκε 

ότι επηρεάζεται σημαντικά η λειτουργική συμπεριφορά του συστήματος. Συγκεκριμένα, σε 
περίπτωση αύξησης της συγκεκριμένης παραμέτρου, παρατηρήθηκε ότι η απόκριση του 
συστήματος σε ριπή ανέμου γίνεται χειρότερη και ο κίνδυνος για κατάρρευση του 
συστήματος μεγαλύτερος, αφού το μεταβατικό φαινόμενο έγινε εντονότερο, καθώς 
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εμφανίστηκαν περισσότερες αιχμές στα ρεύματα του δρομέα λαμβάνοντας και πολύ μεγάλες 
τιμές σε σχέση με την ονομαστική τιμή. Επίσης, με την αύξηση της L  οι ταλαντώσεις στην 
ηλεκτρομαγνητική ροπή έγιναν πιο έντονες οδηγώντας τη μηχανή σε λειτουργία ως 
κινητήρας αρκετές φορές. Αντίθετα, μειώνοντας την τιμή της L , παρατηρήθηκε ότι η 
απόκριση του συστήματος βελτιώθηκε, καθώς τα ρεύματα του δρομέα δεν εμφάνισαν αιχμές 
και οι τιμές τους κατά τη διάρκεια του μεταβατικού φαινομένου ήταν μέσα σε ανεκτά 
επίπεδα. Η δε ταλάντωση της ροπής εξομαλύνθηκε με τη μείωση της L .  

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω προσομοιώσεων, θα μπορούσε 
κανείς να αποφανθεί ότι η συμπεριφορά του συστήματος επηρεάζεται περισσότερο από την 
τιμή της παραμέτρου L , η οποία καλό θα ήταν να λαμβάνει μικρές τιμές, όπως άλλωστε και 
η αντίσταση του στάτη. Επιπλέον, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων, 
η αύξηση της σκέδασης του στάτη δεν έχει τόσο αρνητικές συνέπειες για τη λειτουργία ή/και 
τη διάρκεια ζωής του συστήματος όσο η αύξηση της ωμικής του αντίστασης (λιγότερες 
αιχμές ρεύματος και ροπής). 

 
6.10.3 Μεταβολή της ωμικής αντίστασης του δρομέα 

Στη συνέχεια, διεξήχθησαν προσομοιώσεις μεταβάλλοντας την τιμή της αντίστασης των 
τυλιγμάτων του δρομέα. Όπως φαίνεται στο σχήμα 6.88α, όταν αυξήθηκε η τιμή της Rr, δεν 
υπήρξε σημαντική μεταβολή στην απόκριση του συστήματος όσον αφορά τα ρεύματα του 
δρομέα. Η αιχμή εμφανίστηκε και στις τρεις περιπτώσεις και έλαβε την τιμή 4pu, όπως 
επίσης κατά τη διάρκεια του μεταβατικού φαινομένου (η οποία δεν μεταβλήθηκε) η 
κυματομορφή του ρεύματος ήταν παρόμοια. Αντίθετα, όταν η Rr μειώθηκε (σχήμα 6.99β), το 
μεταβατικό φαινόμενο έγινε πάρα πολύ έντονο και επικίνδυνο για το ηλεκτρικό σύστημα, 
καθώς πολλαπλασιάστηκαν οι αιχμές ρεύματος λαμβάνοντας τιμές απαγορευτικές για τη 
λειτουργία του συστήματος (έως και 13 φορές την ονομαστική τιμή). Προφανώς, σε αυτήν 
την περίπτωση ένα σύστημα με αυτά τα χαρακτηριστικά θα καταστρεφόταν δημιουργώντας 
προβλήματα και στο διαχειριστή δικτύου, καθώς θα έπρεπε να καλύψει το κενό ισχύος και να 
προστατέψει τους καταναλωτές από τις έντονες μεταβολές. Να επισημανθεί ότι οι τάσεις 
αναφοράς για την παλμοδότηση του μετατροπέα που βρίσκεται στο δρομέα είναι παρόμοιες 
με αυτές του σχήματος 6.96γ (δηλαδή δεν άλλαξαν καθόλου). 
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    (α1) 

 
(α2) 

 
    (β1) 

 
   (β2) 

Σχήμα 6.99 Κυματομορφές της τάσης και του ρεύματος δρομέα: (α) αυξανόμενης της 
αντίστασης του δρομέα, (β) μειούμενης της αντίστασης του δρομέα. 
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Άλλωστε, όπως φαίνεται και από το σχήμα 6.100β, η μείωση της Rr είχε ως αποτέλεσμα 
ένα πολύ έντονο μεταβατικό φαινόμενο με ισχυρές ταλαντώσεις, οι οποίες διαρκούν αρκετό 
χρονικό διάστημα, και στο μέγεθος της ηλεκτρομαγνητικής ροπής. Αυτό συνεπάγεται ισχυρές 
ταλαντώσεις, άρα και ανάπτυξη ισχυρών δυνάμεων, στα μηχανικά μέρη του συστήματος, οι 
οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε βλάβη του άξονα και του κιβωτίου ταχυτήτων. Όμως, οι 
ταλαντώσεις στη ροπή έχουν ως αποτέλεσμα εμφάνιση ταλαντώσεων στην παραγόμενη 
ενεργό ισχύ, η οποία προσφέρεται στο δίκτυο. Άρα, ο διαχειριστής δικτύου δεν θα είχε να 
αντιμετωπίσει μόνο τις συνέπειες της αποσύνδεσης του αιολικού συστήματος από το δίκτυο, 
αλλά και τα δυναμικά φαινόμενα μέχρι να γίνει αυτή, που όπως διαπιστώνει κανείς από τα 
αποτελέσματα της προσομοίωσης είναι αρκετά ισχυρά. 

 

   (α) 

 

   (β) 

Σχήμα 6.100 Κυματομορφές της ηλεκτρομαγνητικής ροπής: (α) αυξανόμενης της αντίστασης 
του δρομέα, (β) μειούμενης της αντίστασης του δρομέα. 

 

0 5 10 15 20 25
-4

-2

0

2

4

t (s)

te
 (

pu
)

 

 

5Rr
2Rr
Rr



245 
 

Όσον αφορά την ταχύτητα του δρομέα, διαπιστώθηκε ότι με την αύξηση της τιμής της Rr 
υπήρξε μία πολύ μικρή εξομάλυνση των ταλαντώσεων, ενώ θεωρώντας μεγαλύτερη τιμή, οι 
ταλαντώσεις ενισχύθηκαν σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα ο δρομέας να στρέφεται έως και 
με 2500 σ.α.λ.. Η συμπεριφορά στη μόνιμη κατάσταση ήταν ίδια σε όλες τις περιπτώσεις. 

 

 

   (α) 

 

   (β) 

Σχήμα 6.101 Κυματομορφές της ταχύτητας του δρομέα: (α) αυξανόμενης της αντίστασης του 
δρομέα, (β) μειούμενης της αντίστασης του δρομέα. 
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6.10.4 Μεταβολή της σκέδασης του δρομέα 

Στην περίπτωση αυτή, μεταβλήθηκε η τιμή της επαγωγιμότητας σκέδασης του δρομέα. 
Μεταβαλλόμενης της Lrσ η συμπεριφορά του συστήματος (κατά τη διάρκεια της ριπής 
ανέμου που περιγράφηκε στην αρχή της παρούσας ενότητας) επηρεάστηκε σημαντικά. 
Συγκεκριμένα, με την αύξηση της Lrσ τα ρεύματα του δρομέα εμφάνισαν κατά τη μεταβατική 
κατάσταση περισσότερες αιχμές, οι οποίες είχαν πολύ μεγάλες τιμές (έως και 10 pu)σε 
αντίθεση με την αρχική περίπτωση όπου η αιχμή ήταν μία και είχε τιμή 4 pu. Από την άλλη 
πλευρά, όταν μειώθηκε η τιμή της σκέδασης του δρομέα, τα ρεύματα που έρρεαν στα 
τυλίγματά του παρουσίασαν πιο ομαλό μεταβατικό φαινόμενο, καθώς δεν υπήρξε κάποια 
αιχμή ρεύματος και η αύξηση της τιμής του ρεύματος ήταν μικρή (≈ 20% της ονομαστικής) 
─ μέσα στα ανεκτά όρια. 

 

   (α) 

 

   (β) 

Σχήμα 6.102 Κυματομορφές (α) της τάσης και (β) του ρεύματος δρομέα αυξανόμενης της 
σκέδασης του δρομέα. 
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   (α) 

 

    (β) 

Σχήμα 6.103 Κυματομορφές (α) της τάσης  και (β) του ρεύματος του δρομέα ελλαττούμενης 
της σκέδασης του δρομέα. 

 

Αντίστοιχα συμπεράσματα εξάγονται παρατηρώντας τις κυματομορφές της 
ηλεκτρομαγνητικής ροπής (σχήμα 6.104) και της ταχύτητας του δρομέα (σχήμα 6.105). Η 
αύξηση της Lrσ είχε ως αποτέλεσμα το μεταβατικό φαινόμενο να γίνει ισχυρότερο 
παρουσιάζοντας εντονότερες ταλαντώσεις τόσο στη ροπή όσο και στην ταχύτητα του δρομέα. 
Οι ταλαντώσεις στην ταχύτητα του δρομέα δεν ήταν πολύ μεγάλες, ενώ αυτές της ροπής ήταν 
αρκετά έντονες αναγκάζοντας τη μηχανή να περάσει στη λειτουργία ως κινητήρας φθάνοντας 
μάλιστα σε μεγάλες τιμές ροπής (2 pu). Προφανώς αυτές οι γρήγορες και μεγάλες μεταβολές 
θα οδηγήσουν με μεγάλη πιθανότητα στη βλάβη των μηχανικών συνδέσεων και κατάρρευση 
του μηχανικού συστήματος. 
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    (α) 

 

    (β) 
Σχήμα 6.104 Κυματομορφές της ηλεκτρομαγνητικής ροπής: (α) αυξανόμενης της σκέδασης 

του δρομέα, (β) μειούμενης της σκέδασης του δρομέα. 

 
    (α) 

 

   (β) 
Σχήμα 6.105 Κυματομορφές της ταχύτητας του δρομέα: (α) αυξανόμενης της σκέδασης του 

δρομέα, (β) μειούμενης της σκέδασης του δρομέα. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων που διεξήχθησαν 
μεταβάλλοντας, αρχικά, την αντίσταση του δρομέα και στη συνέχεια τη σκέδαση, μπορεί 
κανείς να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι και οι δύο παράμετροι επηρεάζουν την απόκριση 
του συστήματος αν συμβεί μία ριπή ανέμου (ίσως λίγο περισσότερο επηρεάζει η παράμετρος 
της σκέδασης), ακολουθώντας αντίθετη πορεία. Δηλαδή, όταν αυξάνεται η Rrη απόκριση του 
συστήματος γίνεται καλύτερη, δηλαδή το μεταβατικό φαινόμενο είναι πιο ομαλό, καθώς τα 
ρεύματα του δρομέα, η ηλεκτρομαγνητική ροπή (άρα και η ισχύς που παράγεται) και η 
ταχύτητα του δρομέα δεν παρουσιάζουν έντονες ταλαντώσεις και δεν λαμβάνουν μεγάλες 
τιμές, οι οποίες θα μπορούσαν να αποβούν καταστροφικές για το σύστημα και συνάμα για το 
δίκτυο, στο οποίο είναι διασυνδεδεμένο το αιολικό σύστημα. Το αντίθετο (χειροτέρευση της 
μεταβατικής κατάστασης) συμβαίνει όταν αυξάνεται η τιμή της Lrσ παρουσιάζοντας ακόμα 
πιο εμφανείς αλλαγές. 

 Από την άλλη πλευρά, τα πράγματα γίνονται αρκετά άσχημα όταν η Rr μειωθεί με 
εμφάνιση έντονων ταλαντώσεων και ακραίων τιμών για βασικές μεταβλητές του συστήματος, 
όπως τα ρεύματα στάτη και δρομέα, η ροπή, η ισχύς που προσφέρεται στο δίκτυο και η 
ταχύτητα του δρομέα. Αντίθετα, όταν μειωθεί η τιμή της Lrσ η βελτίωση της απόκρισης του 
συστήματος σε μεγάλο ποσοστό είναι εμφανής. 

 
6.10.5 Σύγκριση της επίδρασης της μεταβολής των διαφόρων παραμέτρων της 

ασύγχρονης μηχανής στην απόκριση του αιολικού συστήματος υπό την εμφάνιση 
μίας ριπής ανέμου με μορφή ράμπας 

Στη συγκεκριμένη ενότητα διερευνήθηκε αν και κατά πόσο η επιλογή των παραμέτρων της 
ασύγχρονης μηχανής επηρεάζει την απόκριση του αιολικού συστήματος με γεννήτρια διπλής 
τροφοδοσίας λόγω εμφάνισης μίας ριπής ανέμου με μορφή ράμπας. Έτσι, διατηρώντας 
σταθερές όλες τις παραμέτρους εκτός από μία κάθε φορά μελετήσαμε τη συμπεριφορά του 
συστήματος όταν η ταχύτητα του ανέμου έλαβε ακραίες τιμές. Από τα αποτελέσματα που 
προέκυψαν και παρουσιάστηκαν προηγουμένως, διαπιστώθηκε ότι αν είχε επιλεγεί μία 
ασύγχρονη μηχανή με έστω μία από τις παραμέτρους του στάτη και του δρομέα να έχει άλλη 
τιμή από αυτή που θεωρήθηκε στην παρούσα διατριβή, η απόκριση του συστήματος θα ήταν 
διαφορετική, δηλαδή θα διέφερε το μεταβατικό φαινόμενο έχοντας διαφορετικές συνέπειες 
για το ίδιο το σύστημα αλλά και για το δίκτυο και τους καταναλωτές. Γενικά, συγκρίνοντας 
τις συνέπειες της μεταβολής μεταξύ των παραμέτρων του στάτη και του δρομέα, η επίδραση 
τους στην απόκριση του συστήματος ήταν περίπου ισοδύναμη. 

Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι αν είχε επιλεγεί μία μηχανή με μεγαλύτερη σκέδαση 
στο στάτη ή στο δρομέα, τα ρεύματα του δρομέα θα παρουσίαζαν αρκετές αιχμές, οι οποίες 
θα λάμβαναν πολύ μεγάλες τιμές ─ έως και δέκα φορές την ονομαστική τιμή έχοντας ως 
συνέπεια, προφανώς, την κατάρρευση του ηλεκτρικού συστήματος-μετατροπείς, μηχανή, 
μετασχηματιστής. Αυτό, φυσικά, θα σήμαινε τεράστιο κόστος επισκευής για τον ιδιοκτήτη 
και απώλειες εσόδων μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές. Επιπλέον, η ύπαρξη μεγαλύτερης 
σκέδασης στάτη ή δρομέα, οδήγησε σε πιο ισχυρές ταλαντώσεις στη ροπή, οι οποίες είχαν ως 
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αποτέλεσμα τη λειτουργία της μηχανής ως κινητήρας κάποιες χρονικές στιγμές. Αυτό 
σημαίνει μεγάλη πιθανότητα καταστροφής του μηχανικού μέρους του συστήματος ─ 
ανεμοκινητήρας, κιβώτιο ταχυτήτων και μηχανή. Όμως, θα σήμαινε μεγάλα προβλήματα και 
στο διαχειριστή του δικτύου, καθώς θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τις έντονες δυναμικές 
καταστάσεις για προστασία των καταναλωτών και γενικά του δικτύου (ειδικά με την πολύ 
χαμηλή ποιότητα της ισχύος που θα προσφερόταν στο δίκτυο), καθώς οι ταλαντώσεις στη 
ροπή συνεπάγονται ταλαντώσεις και στην ισχύ που παράγεται και προσφέρεται στο δίκτυο. 
Επίσης, θα έπρεπε να βρει τρόπο αντικατάστασης της ισχύος που θα χανόταν λόγω 
αποσύνδεσης του αιολικού συστήματος από το δίκτυο. Παρόμοια αποτελέσματα ελήφθησαν 
στην περίπτωση που η αντίσταση στάτη θεωρήθηκε μεγαλύτερη ή η αντίσταση δρομέα 
μικρότερη.  

6.11 Τροποποίηση PI ελεγκτών με προσθήκη στοιχείου «anti-windup» για 
βελτίωση της απόκρισης του αιολικού συστήματος κατά την εμφάνιση 
ριπής ανέμου 

Όπως παρατηρήθηκε από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την προσομοίωση του 
μοντέλου του συνολικού συστήματος με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας στην περίπτωση 
εμφάνισης ριπής ανέμου με βηματική χρονική μεταβολή (παρ. 6.2.1) και με μορφή ράμπας 
(παρ. 6.2.2), τα ρεύματα του δρομέα εμφάνισαν μεγάλες αιχμές, οι οποίες έλαβαν αρκετά 
υψηλές τιμές (ειδικά στην περίπτωση της βηματικής μεταβολής κατά 83,3% της ονομαστικής 
ταχύτητας του ανέμου). Εξετάζοντας το συγκεκριμένο θέμα διαπιστώθηκε ότι αυτή η 
απόκριση του συστήματος ήταν εξαιτίας της επίδρασης του προφίλ της ριπής του ανέμου 
(ταχύτητας του ανέμου) στο μέγεθος της μηχανικής ροπής που παράγεται από τον Α/Κ στον 
άξονα σύνδεσης με την ασύγχρονη γεννήτρια. Αυτό το μέγεθος, άλλωστε, είναι η «διέγερση» 
του συστήματος. Επίσης, από το προφίλ του ανέμου επηρεάζεται και το μέγεθος της 
μηχανικής ταχύτητας του δρομέα του Α/Κ και συνεπώς της ασύγχρονης γεννήτριας, μέγεθος 
το οποίο υπεισέρχεται στον έλεγχο του συστήματος (έλεγχος γωνίας βήματος πτερυγίου και 
έμμεσος διανυσματικός έλεγχος για την παλμοδότηση των ηλεκτρονικών μετατροπέων 
ισχύος). 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, έγινε προσθήκη ενός κατάλληλου 
στοιχείου στο σύστημα ελέγχου και συγκεκριμένα στους ελεγκτέςPI που χρησιμοποιούνται 
για τον έλεγχο και των δύο ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος. Αυτή η προσθήκη ονομάζεται 
σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία [345-349] σύστημα προστασίας «anti-windup».Η 
υλοποίηση του συστήματος αυτού απεικονίζεται στο σχήμα 6.106 και η λογική της 
λειτουργίας του είναι η εξής: όταν η διαφορά της εξόδου του saturation block (u2) με την 
είσοδό του (υ) είναι μηδέν (es=0), τότε ο ελεγκτής λειτουργεί κανονικά ως PI. Αν δεν είναι 
μηδέν, δηλαδή ο ελεγκτής οδηγήθηκε σε κορεσμό και επομένως κατέρρευσε ο κλάδος της 
ανατροφοδότησης λόγω του ότι η είσοδος του ελεγκτή παραμένει σταθερή, τότε το σήμα es 
μηδενίζει την είσοδο του ολοκληρωτικού όρου (άρα ο PI λειτουργεί σαν Pελεγκτής) και με 
αυτόν τον τρόπο «παγώνει» ο ολοκληρωτικός όρος και εμποδίζεται η κατάρρευση του 
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ελεγκτή. Το πόσο γρήγορα πραγματοποιείται αυτή η διαδικασία (μηδενισμός του 
ολοκληρωτικού όρου) καθορίζεται από τη χρονική σταθερά Tt, η οποία γενικά επιλέγεται 
μικρή, λαμβάνοντας υπόψη όμως το γεγονός ότι αν είναι πολύ μικρή μπορεί να οδηγηθεί σε 
κορεσμό η έξοδος του ελεγκτή και να εμφανιστούν «ψευδή» σφάλματα, τα οποία θα 
μηδενίσουν τον ολοκληρωτικό όρο λανθασμένα. Γενικά, η επιλογή της Tt γίνεται με βάση τη 
σχέση Τt<Ti (Ti=σταθερά χρόνου ελεγκτή PI). 

 

Σχήμα 6.106 Μπλοκ διάγραμμα PI ελεγκτή με χρήση anti-windup [345]. 
 

Υλοποιώντας τα παραπάνω στο περιβάλλον του Matlab/Simulink, επιλέγοντας ως όρια για 
τον περιοριστή ±0.6και Τt=0.05 sec μετά από δοκιμές, προσομοιώθηκε η λειτουργία του 
αιολικού συστήματος υπό την εμφάνιση ριπής ανέμου αφενός με βηματική μεταβολή και 
αφετέρου με μορφή ράμπας όπως στις ενότητες 6.2.1 και 6.2.2 και διαπιστώθηκε εμφανής 
βελτίωση της απόκρισης του συστήματος (οι αιχμές των ρευμάτων του δρομέα 
περιορίστηκαν σε ανεκτά όρια-μέχρι 2-2.5 pu). Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι αντίστοιχες 
κυματομορφές. 

α) Προφίλ ριπής του ανέμου με βηματική μεταβολή 

Στο σχήμα 6.107 απεικονίζονται (για υπενθύμιση) τα φασικά ρεύματα του δρομέα κατά 
την εμφάνιση ριπής με βηματική μεταβολή της ταχύτητας ανέμου στα 22 m/s (σχήμα 6.2). 
Όπως φαίνεται, λόγω της ριπής, εμφανίζονται αρκετές αιχμές, οι οποίες λαμβάνουν μεγάλες 
τιμές (έως και 10 pu). Η απόκριση αυτή οφείλεται στο συγκεκριμένο προφίλ που επιλέχθηκε 
και λόγω της επίδρασης της μηχανικής ροπής που παράγεται από τον Α/Κ. Επιπλέον, αυτό, 
προφανώς, θα οδηγούσε σε κατάρρευση του συστήματος ή σε ενεργοποίηση του συστήματος 
προστασίας.  

 

Σχήμα 6.107 Ρεύματα δρομέα κατά την ύπαρξη ριπής ανέμου με βηματική μεταβολή της 
ταχύτητας στα 22 m/s. 
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Σχήμα 6.108 Μεγέθυνση ρευμάτων του δρομέα κατά το μεταβατικό φαινόμενο στις 
στιγμές εμφάνισης των αιχμών. 
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Εισάγοντας το«anti-windup»στους ελεγκτέςPI, διαπιστώθηκε ότι η απόκριση του 
συστήματος βελτιώθηκε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Στα ρεύματα του δρομέα (σχήμα 
6.109) δεν εμφανίζονται οι αιχμές που υπήρχαν χωρίς το “anti-windup” και περιορίζονται σε 
ανεκτές τιμές-μέχρι 2.5 pu-και οι οποίες δεν υφίστανται για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Επίσης, το μεταβατικό φαινόμενο διαρκεί 5 sec, δηλαδή κατά 3 secλιγότερο σε σχέση με την 
περίπτωση που δεν υπήρχε το “anti-windup”. Όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική και τη 
μηχανική ροπή (σχήμα 6.110 και 6.112 αντίστοιχα), αυτές λαμβάνουν υψηλή τιμή, όχι όμως 
για μεγάλο χρονικό διάστημα και επανέρχονται σχετικά γρήγορα σε φυσιολογικά επίπεδα. 
Άρα, το μηχανικό τμήμα του συστήματος δεν υφίσταται τόσο μεγάλη καταπόνηση σε αυτήν 
την περίπτωση (σε αντίθεση με τα σχήματα 6.3 και 6.5). Επιπρόσθετα, όπως φαίνεται στο 
σχήμα 6.111 ο δρομέας επιταχύνεται σε μία ταχύτητα κάτω από τις 2000 σ.α.λ, με μικρότερες 
ταλαντώσεις και τελικά επανέρχεται στην αρχική τιμή (1800 σ.α.λ.) 

 

Σχήμα 6.109 Ρεύματα του δρομέα υπό ριπή ανέμου με βηματική μεταβολή της ταχύτητας στα 
22 m/sμε τροποποίηση ελεγκτών PIχρησιμοποιώντας«anti-windup». 

 

Σχήμα 6.110 Ηλεκτρομαγνητική ροπή υπό ριπή ανέμου με βηματική μεταβολή της ταχύτητας 
στα 22 m/sμε τροποποίηση ελεγκτών PIχρησιμοποιώντας«anti-windup». 
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Σχήμα 6.111 Ταχύτητα του δρομέα υπό ριπή ανέμου με βηματική μεταβολή της ταχύτητας 
στα 22 m/sμε τροποποίηση ελεγκτών PI χρησιμοποιώντας«anti-windup». 

 

Σχήμα 6.112 Μηχανική ροπή υπό ριπή ανέμου με βηματική μεταβολή της ταχύτητας στα 22 
m/sμε τροποποίηση ελεγκτών PI χρησιμοποιώντας «anti-windup». 

 
β) Προφίλ ριπής του ανέμου με μορφή ράμπας 

Στη συνέχεια, προσομοιώθηκε η λειτουργία του συστήματος υπό την εμφάνιση ριπής του 
ανέμου στα 22 m/s και μετά μείωση στα 10 m/s με μορφή ράμπας όπως του σχήματος 6.8β 
έχοντας υλοποιήσει ελεγκτές PI με «anti-windup». Όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει στα 
σχήματα που ακολουθούν, η βελτίωση στην απόκριση του συστήματος και σε αυτήν την 
περίπτωση είναι εμφανής. Η αιχμή των ρευμάτων του δρομέα περιορίστηκε στα 2 pu και το 
μεταβατικό φαινόμενο διαρκεί λιγότερο (3 sec) σε σχέση με την αντίστοιχη περίπτωση της 
ενότητας 6.2.2 (σχήμα 6.10β). Η ηλεκτρομαγνητική ροπή (σχήμα 6.114) εμφανίζει μία 
αύξηση έως 2 pu, όμως επανέρχεται στην ονομαστική τιμή της σχετικά γρήγορα. Όσον 
αφορά την ταχύτητα του δρομέα (σχήμα 6.115), επιταχύνεται σε μία τιμή κάτω των 
2000σ.α.λ. με πολύ μικρές ταλαντώσεις και στη συνέχεια μειώνεται σύμφωνα με το προφίλ 
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της ταχύτητας του ανέμου που θεωρήθηκε στην παρούσα περίπτωση. Γενικά, η απόκριση του 
συστήματος με χρήση ελεγκτών PI με «windup» είναι εμφανώς βελτιωμένη σε σχέση με αυτή 
χωρίς «anti-windup». Επίσης, όπως και στην περίπτωση που δεν υπήρχε το «anti-windup», η 
απόκριση του συστήματος θεωρώντας ριπή ανέμου με ράμπα είναι πιο ομαλή από ό,τι 
θεωρώντας ριπή ανέμου με βηματική μεταβολή. 

 

 

Σχήμα 6.113 Ρεύματα του δρομέα υπό ριπή ανέμου με μορφή ράμπας στα 22 m/s και μείωση 
στα 10 m/sμε τροποποίηση ελεγκτών PI χρησιμοποιώντας«anti-windup». 

 

 

Σχήμα 6.114 Ηλεκτρομαγνητική ροπή υπό ριπή ανέμου με μορφή ράμπας στα 22 m/s και 
μείωση στα 10 m/sμε τροποποίηση ελεγκτών PI χρησιμοποιώντας «anti-
windup». 
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Σχήμα 6.115 Ταχύτητα δρομέα υπό ριπή ανέμου με μορφή ράμπας στα 22 m/s και μείωση 
στα 10 m/sμε τροποποίηση ελεγκτών PI χρησιμοποιώντας «anti-windup». 

 

 

Σχήμα 6.116 Μηχανική ροπή υπό ριπή ανέμου με μορφή ράμπας στα 22 m/s και μείωση στα 
10 m/sμε τροποποίηση ελεγκτών PI χρησιμοποιώντας «anti-windup». 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποτελέσματα, διαπιστώνει κανείς ότι η υλοποίηση του 
συστήματος «anti-windup»είναι πολύ σημαντική για τη λειτουργία του αιολικού συστήματος, 
διότι βελτιώνει την απόκρισή του σε περίπτωση εμφάνισης δυσμενών ριπών ανέμου. 
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6.12 Διερεύνηση της απόκρισης ενός αιολικού συστήματος με γεννήτρια 
διπλής τροφοδοσίας μεγάλης ισχύος σε δυναμικές καταστάσεις 

Στην ενότητα αυτή διερευνήθηκε αν και κατά πόσο επηρεάζεται η απόκριση του 
συστήματος σε χαρακτηριστικές δυναμικές καταστάσεις από το ποσό ισχύος που μπορεί να 
παράγεται. Θεωρήθηκε ότι το αιολικό σύστημα είναι ισχύος 5 MW (το προηγούμενο ήταν 
2MW) με τα παραμετρικά στοιχεία της ασύγχρονης μηχανής, τα οποία δίνονται στον Πίνακα 
2. 

 
Πίνακας 2. Παραμετρικά στοιχεία αιολικού συστήματος 5 MW. 

Ονομαστική ισχύς (Pnom) 5 MW 
Ονομαστική τάση στάτη 3.3 kV 
Ονομαστική συχνότητα 50 Hz 
Αντίσταση στάτη (Rs) 0.00298 pu 
Αντίσταση δρομέα (Rr) 0.004pu 

Σχετική επαγωγική αντίσταση 
σκέδασης στάτη (Lsσ) 

0.125pu 

Σχετική επαγωγική αντίσταση 
σκέδασης δρομέα (Lrσ) 

0.05pu 

Αμοιβαία επαγωγιμότητα (Lm) 2.5  pu 
p 3 

 

Οι δυναμικές καταστάσεις, που προσομοιώθηκαν για το σύστημα αυτό, ήταν η μεταβολή της 
ταχύτητας του ανέμου εν είδει ριπής με μορφή ράμπας, η περίπτωση που ένα ημιαγωγικό 
στοιχείο του μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος στο δρομέα ανοιχτοκυκλώνεται και 
συνδυασμός ριπής ανέμου και σφάλματος (ανοιχτοκύκλωμα) σε ένα ημιαγωγικό στοιχείο 
λόγω υψηλής τιμής του ρεύματος του δρομέα. 

6.12.1 Απόκριση του αιολικού συστήματος ισχύος 5 MWκατά την επενέργεια μίας ριπής 
ανέμου με μορφή ράμπας 

Προσομοιώθηκε μία ριπή ανέμου με μορφή ράμπας όπως στο σχήμα 6.95. Εδώ να 
σημειωθεί ότι επιλέχθηκε η συγκεκριμένη μεταβολή της ταχύτητας του ανέμου, καθώς για 
μεγαλύτερες μέγιστες τιμές ήταν αδύνατο να γίνουν οι απαραίτητοι υπολογισμοί κατά τη 
διεκπεραίωση της προσομοίωσης στο αεροδυναμικό τμήμα με βάση τις εξισώσεις (4.3) και 
(4.4) για τον υπολογισμό του λόγου ακροπτερυγίου λ, που θεωρήθηκε στην παρούσα 
διατριβή. Όταν επιλέχθηκε μέγιστη τιμή της ριπής μεγαλύτερη των 16 m/s, τα εξαγόμενα 
αποτελέσματα δεν συμβάδιζαν με τη λογική και διακόπτονταν η προσομοίωση. Επίσης, σε 
αυτήν την περίπτωση δεν λήφθηκε υπόψη το «windup». 
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Σχήμα 6.117 Προφίλ ριπής ανέμου. 

 
Ακολουθούν μερικά χαρακτηριστικά αποτελέσματα από την απόκριση του συστήματος 

ισχύος 5 MW μαζί με τα αντίστοιχα αποτελέσματα για το ίδιο προφίλ ριπής ανέμου του 
αιολικού συστήματος ισχύος 2 MW. Παρατηρώντας τα ρεύματα του δρομέα (σχήμα 6.96) 
διαπιστώνει κανείς ότι εμφανίζεται ένα μεταβατικό φαινόμενο, το οποίο διαρκεί 3 secκαι τα 
ρεύματα αποκτούν μέγιστες τιμές έως 2.5 pu, τιμές οι οποίες είναι σχετικά λίγο πάνω από τα 
όρια-2 pu [167]-και το μεταβατικό φαινόμενο δεν υφίσταται για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Αντίθετα, στην περίπτωση του αιολικού συστήματος των 2 MW, η συγκριμένη ριπή ανέμου 
(σχήμα 6.117) δεν προκάλεσε σχεδόν καμία συνέπεια. Άλλωστε, στην ενότητα 6.3 η vwcrit, για 
την περίπτωση της ριπής ανέμου με ράμπα για το σύστημα των 2 MW, ήταν 17m/s. Ως 
κρίσιμη ταχύτητα ανέμου vwcrit, να υπενθυμίσουμε, θεωρήθηκε αυτή πάνω από την οποία 
εμφανίζονται διαταραχές στις μεταβλητές του συστήματος. Στο σχήμα 6.119 φαίνονται οι 
κυματομορφές για την ηλεκτρομαγνητική ροπή των δύο αιολικών συστημάτων. Το αιολικό 
σύστημα των 5 MW παρουσιάζει ταλαντώσεις στη ροπή, οι οποίες είναι αρκετά έντονες, 
καθώς η μέγιστη τιμή φθάνει μέχρι 2.5 φορές την ονομαστική τιμή και επιπλέον αποκτά και 
θετικές τιμές, αρκετά μεγάλες (1.5 pu),δηλαδή λειτουργεί ως κινητήρας η ασύγχρονη μηχανή.  
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   (α) 

 
   (β)  

Σχήμα 6.118 Ρεύματα δρομέα κατά τη διάρκεια ριπής ανέμου με μορφή ράμπας: (α) αιολικού 
συστήματος 5 MW, (β) αιολικού συστήματος 2MW. 

 
   (α) 

 
   (β)  

Σχήμα 6.119 Ηλεκτρομαγνητική ροπή κατά τη διάρκεια ριπής ανέμου με μορφή ράμπας: (α) 
αιολικού συστήματος 5MW, (β) αιολικού συστήματος 2MW. 
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Τα ίδια συμπεράσματα εξάγονται αν συγκριθούν οι αντίστοιχες κυματομορφές της 
ταχύτητας του δρομέα και της τάσης του ζυγού συνεχούς διασύνδεσης. Άρα, θα μπορούσε 
κανείς να ισχυριστεί ότι τα μεγαλύτερης ισχύος αιολικά συστήματα επηρεάζονται  
περισσότερο (είναι πιο ευαίσθητα) από μία ριπή ανέμου. Επίσης, εμφανίζουν έντονο 
μεταβατικό φαινόμενο σε μικρότερες κρίσιμες ταχύτητες ανέμου. 

 
6.12.2 Απόκριση του αιολικού συστήματος ισχύος 5 MW υπό την εμφάνιση 

ανοιχτοκυκλώματος σε ένα ημιαγωγικό στοιχείο του μετατροπέα που είναι 
συνδεδεμένος στο δρομέα 

Σε αυτήν την ενότητα περιλαμβάνεται η προσομοίωση της λειτουργίας του αιολικού 
συστήματος ισχύος 5 MW σε σταθερή ταχύτητα (1200 σ.α.λ.) και τη χρονική στιγμή t=4 sec 
συνέβη ανοιχτοκύκλωμα σε ένα ημιαγωγικό στοιχείο του μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος 
στο δρομέα.  

 

Σχήμα 6.120 Ρεύματα δρομέα (τη χρονική στιγμή t=4 sec συμβαίνει ανοιχτοκύκλωμα σε ένα 
ημιαγωγικό στοιχείο του μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος στο δρομέα). 

 

Σχήμα 6.121 Ηλεκτρομαγνητική ροπή (τη χρονική στιγμή t=4 sec συμβαίνει το 
ανοιχτοκύκλωμα). 
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Σχήμα 6.122 Τάση συνεχούς διασύνδεσης (τη χρονική στιγμή t=4 sec συμβαίνει το 
ανοιχτοκύκλωμα). 

 
Συγκρίνοντας τις κυματομορφές των σχημάτων 6.120, 6.121 και 6.122με τις αντίστοιχες 

κυματομορφές που προέκυψαν στην περίπτωση του συγκεκριμένου σφάλματος για το αιολικό 
σύστημα των 2MW (σχήματα 6.39-6.32), διαπιστώνει κανείς ότι η απόκριση των δύο 
συστημάτων σε αυτήν την περίπτωση είναι σχεδόν ίδια ποιοτικά. Ποσοτικά, προφανώς, 
υπάρχουν διαφορές. Άρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης το συγκεκριμένο 
σφάλμα έχει τις ίδιες ποιοτικά συνέπειες ανεξάρτητα από το μέγεθος ισχύος του αιολικού 
συστήματος. 

 
6.12.3 Απόκριση αιολικού συστήματος με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας 5 MWυπό την 

επίδραση ριπής ανέμου και σφάλματος σε ένα ημιαγωγικό στοιχείο του 
μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος στο δρομέα 

Θεωρώντας το προφίλ ανέμου του σχήματος 6.117 και υποθέτοντας ότι τη χρονική στιγμή 
t=6.8sec, κατά την οποία εμφανίζεται η μέγιστη τιμή του ρεύματος του δρομέα λόγω της 
ύπαρξης της ριπής με μορφή ράμπας, συνέβη ανοιχτοκύκλωμα σε ένα ημιαγωγικό στοιχείο 
του μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος στο δρομέα της ασύγχρονης μηχανής, διερευνήθηκε 
μέσω προσομοίωσης η λειτουργική συμπεριφορά του συστήματος των 5 MW. Όπως μπορεί 
κανείς να διαπιστώσει από τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, επικρατέστερες και σε αυτήν 
την περίπτωση είναι οι συνέπειες του σφάλματος στο IGBT, δηλαδή είναι αυτό που καθορίζει 
τη συμπεριφορά του συστήματος από τη στιγμή που συμβαίνει και έπειτα. Συγκρίνοντας με 
τις αντίστοιχες κυματομορφές (σχήματα 6.62-6.65) για το αιολικό σύστημα των 2 MW, 
καταλήγει κανείς ότι οι συνέπειες της συγκεκριμένης δυναμικής κατάστασης είναι σχεδόν 
ίδιες για τα δύο αιολικά συστήματα. 
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Σχήμα 6.123 Ρεύματα δρομέα (η ριπή συμβαίνει στα t=3 secκαι το ανοιχτοκύκλωμα 
συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=6,8sec). 

 

 

Σχήμα 6.124 Ηλεκτρομαγνητική ροπή (η ριπή συμβαίνει στα t=3 secκαι το ανοιχτοκύκλωμα 
συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=6,85sec). 

 

 

Σχήμα 6.125 Τάση στο ζυγό συνεχούς διασύνδεσης (η ριπή συμβαίνει στα t=3 secκαι το 
ανοιχτοκύκλωμα συμβαίνει τη χρονική στιγμή t=6,85sec). 
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Προσομοιώνοντας τη λειτουργία ενός αιολικού συστήματος ισχύος 5MWκαι εξετάζοντας 
αυτή σε μερικές χαρακτηριστικές δυναμικές καταστάσεις και συγκρίνοντάς την με αυτήν ενός 
συστήματος ισχύος 2MW σε αντίστοιχες συνθήκες λειτουργίας, διαπιστώθηκε ότι η απόκριση 
των δύο συστημάτων είναι σχεδόν ίδια όσον αφορά περιπτώσεις σφάλματος στα ημιαγωγικά 
στοιχεία των μετατροπέων ισχύος (ποσοτικά προφανώς υπάρχουν διαφορές), ενώ σε 
περίπτωση εμφάνισης ριπής ανέμου τα δύο συστήματα αντιδρούν διαφορετικά. 
Συγκεκριμένα, το αιολικό σύστημα ισχύος 5 MW είναι πιο ευαίσθητο υπό την επίδραση της 
ριπής ανέμου, καθώς εμφανίζεται ισχυρό μεταβατικό φαινόμενο σε αρκετά χαμηλότερη 
ταχύτητα ανέμου και για μικρότερη μεταβολή αυτής (για τα 2 MW η vwcrit ήταν τα 17 m/s, 
ενώ για τα 5 MW ήδη από τα 16m/sυπάρχει αρκετά έντονο μεταβατικό φαινόμενο με 
διπλάσια τιμή ρευμάτων και ηλεκτρομαγνητικής ροπής). Είναι αυτονόητο ότι η χρήση του 
στοιχείου «anti-windup» θα επέφερε βελτίωση στην απόκριση του συστήματος και σε αυτήν 
την περίπτωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για τις διάφορες 
περιπτώσεις ισχυρών διαταραχών 

7.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό, αρχικά, γίνεται μία σύγκριση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από 
την προσομοίωση του συστήματος θεωρώντας την ταχύτητα του ανέμου σταθερή και ανοικτό 
βρόχο ελέγχου κάτω από φυσιολογικές και μη συνθήκες λειτουργίας. Επιπλέον, διεξάγεται 
μία σύγκριση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις προσομοιώσεις 
του μοντέλου του συνολικού συστήματος κάτω από διάφορες ισχυρές διαταραχές, οι οποίες 
μπορεί να συμβούν κατά τη λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος. Τα κριτήρια για την 
αξιολόγηση αυτή είναι η σοβαρότητα των συνεπειών των διαταραχών αυτών στη λειτουργία 
και στη διάρκεια ζωής του αιολικού συστήματος, όπως επίσης λαμβάνεται υπόψη και η 
επίδραση των διαταραχών αυτών στο δίκτυο και στους καταναλωτές. 

7.2  Σύγκριση της απόκρισης του συστήματος με χρήση ανοιχτού και 
κλειστού βρόχου ελέγχου 

Αρχικά, στην παρούσα διατριβή υλοποιήθηκε το μοντέλο του αιολικού συστήματος με 
γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας με ανοιχτό βρόχο ελέγχου θεωρώντας την ταχύτητα του 
ανέμου σταθερή. Η υπόθεση αυτή θεωρήθηκε σκόπιμη καθώς η ταχύτητα του ανέμου δεν 
μεταβάλλεται ακαριαία, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί σταθερή για κάποιο μικρό χρονικό 
διάστημα. Ένας άλλος λόγος που έγινε αυτή η θεώρηση ήταν η μεγάλη αδράνεια που έχουν 
αυτά τα συστήματα με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνονται άμεσα στις αλλαγές του ανέμου. 
Παρατηρώντας τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων που διεξήχθησαν για να μελετηθεί και 
να κατανοηθεί η βασική λειτουργία του αιολικού συστήματος αυτού (κεφάλαιο 5, σχήματα 
5.1-5.5), διαπιστώνει κανείς ότι αυτά είναι πολύ κοντά σε αυτά που προκύπτουν από την 
προσομοίωση του μοντέλου με κλειστό βρόχο. Το μειονέκτημα της συγκεκριμένης θεώρησης 
φάνηκε όταν έγινε προσπάθεια να προσομοιωθούν δυναμικές καταστάσεις, οι οποίες άλλαζαν 
το σημείο λειτουργίας του συστήματος.  

Οι δυναμικές καταστάσεις που προσομοιώθηκαν χρησιμοποιώντας το μοντέλο με ανοιχτό 
βρόχο ελέγχου αφορούσαν σφάλματα στους μετατροπείς, στο δίκτυο και στο σύνδεσμο 
συνεχούς διασύνδεσης. Κάποιες από αυτές τις διαταραχές προσομοιώθηκαν και με χρήση 
κλειστού βρόχου ελέγχου. Τα αποτελέσματα σε αυτές τις κοινές περιπτώσεις ήταν πολύ 
κοντά, όμως υπήρχαν και περιπτώσεις διαφορών. Για παράδειγμα, συγκρίνοντας τα σχήματα 
5.17 (περίπτωση ανοιχτού βρόχου) και 6.39 (περίπτωση κλειστού βρόχου) διαπιστώνει κανείς 
ότι τα ρεύματα του δρομέα στην περίπτωση που συμβεί ανοιχτοκύκλωμα σε ένα ημιαγωγικό 
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στοιχείο του ηλεκτρονικού μετατροπέα ισχύος που είναι συνδεδεμένος στο δρομέα είναι 
παρόμοια. Το ρεύμα της «άρρωστης» φάσης σχεδόν μηδενίζεται κατά το χρονικό διάστημα 
που θα ήγαγε το συγκεκριμένο στοιχείο (εδώ στη θετική ημιπερίοδο, αν ήταν το κάτω 
στοιχείο της ίδιας φάσης το ρεύμα θα μηδενιζόταν στην αρνητική). Το γεγονός ότι το ρεύμα 
της φάσης αυτής δεν είναι ακριβώς μηδέν οφείλεται στην ύπαρξη της αντίστοιχης 
παράλληλης διόδου. Επίσης, τα ρεύματα των άλλων δύο υγιών φάσεων αποκτούν μια συνεχή 
συνιστώσα και στις δύο περιπτώσεις. Σίγουρα, με την ύπαρξη του κλειστού βρόχου ελέγχου 
τα αποτελέσματα είναι πιο ορθά και μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα ευκολότερα. 
Συγκρίνοντας τα σχήματα 5.19 και 6.42 φαίνεται και στις δύο περιπτώσεις ότι το 
συγκεκριμένο σφάλμα προκαλεί έντονες ταλαντώσεις στο μέγεθος της ηλεκτρομαγνητικής 
ροπής, οι οποίες όπως γίνεται αντιληπτό είναι πολύ πιθανό να προκαλέσουν σημαντικά 
προβλήματα στο μηχανικό τμήμα του συστήματος. Στη συνέχεια, προσομοιώθηκε και η 
περίπτωση ανοιχτοκυκλώματος σε δύο διακοπτικά στοιχεία του μετατροπέα που είναι 
συνδεδεμένος με τον δρομέα θεωρώντας ανοιχτό και κλειστό βρόχο ελέγχου. Παρατηρώντας 
τις αντίστοιχες κυματομορφές μπορεί κανείς να πει ότι, όπως και στην προηγούμενη 
περίπτωση έτσι και σε αυτήν τα αποτελέσματα είναι αρκετά κοντά μεταξύ τους (π.χ. τα 
ρεύματα δρομέα που απεικονίζονται στα σχήματα 5.28 και 6.36). Σίγουρα, όμως, η 
προσομοίωση με κλειστό βρόχο ελέγχου οδήγησε σε πιο λογικά αποτελέσματα και σε αυτήν 
την περίπτωση. Μία άλλη περίπτωση που μελετήθηκε ήταν η περίπτωση ανοιχτοκυκλώματος 
σε ένα στοιχείο του μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο. Τα αποτελέσματα, εδώ, 
είναι επίσης, πολύ κοντά το ένα με το άλλο (π.χ. ρεύματα δρομέα στα σχήματα 5.30 και 
6.38).  

Γενικά, θα μπορούσε κανείς να αποφανθεί ότι η περίπτωση της μελέτης της λειτουργίας 
του συστήματος με ανοιχτό βρόχο ελέγχου είναι μία καλή αρχική θεώρηση, ειδικά εάν ο 
στόχος είναι να γίνει αντιληπτή η βασική αρχή λειτουργίας του συγκεκριμένου αιολικού 
συστήματος. Περνώντας στην περίπτωση που ο στόχος είναι η μελέτη της δυναμικής 
συμπεριφοράς του αιολικού συστήματος, σίγουρα απαιτείται η υλοποίηση κάποιας τεχνικής 
ελέγχου, πολύ περισσότερο αν οι δυναμικές καταστάσεις αφορούν ή υιοθετούν ισχυρές 
μεταβολές της ταχύτητας του ανέμου. Υπάρχουν, όμως, κάποιες δυναμικές καταστάσεις, οι 
οποίες δεν είναι απαραίτητο να διερευνηθούν θεωρώντας μεταβαλλόμενη ταχύτητα ανέμου. 
Αντίθετα, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, οι καταστάσεις αυτές μελετώνται θεωρώντας 
σταθερή την ταχύτητα του ανέμου. Άρα, η προσομοίωση αυτών των καταστάσεων μην 
έχοντας υλοποιήσει κλειστό βρόχο ελέγχου είναι μία αποδεκτή θεώρηση. Σίγουρα, η ύπαρξη 
του κλειστού βρόχου οδηγεί σε πιο αξιόπιστα αποτελέσματα, πόσο μάλλον που 
αντικατοπτρίζει πλήρως την πραγματικότητα σε σχέση με την υλοποίηση τέτοιων 
συστημάτων. Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι η ύπαρξη του κλειστού βρόχου ελέγχου, 
εκτός από την απόκριση του συστήματος στα διάφορα δυναμικά φαινόμενα, επηρεάζει και το 
αρμονικό περιεχόμενο βασικών μεγεθών του συστήματος, δηλαδή εμφανίζονται κάποιες 
συχνότητες λόγω αυτού. 
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7.3  Αξιολόγηση της λειτουργικής συμπεριφοράς του συστήματος θεωρώντας 
διάφορες ισχυρές δυναμικές καταστάσεις 

Στη συγκεκριμένη ενότητα γίνεται μία σύγκριση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από 
την προσομοίωση του συνολικού μοντέλου του αιολικού συστήματος με γεννήτρια διπλής 
τροφοδοσίας θεωρώντας κάποιες από τις πιο πιθανές διαταραχές που θα μπορούσαν να 
συμβούν και οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν, όπως φάνηκε και από τα αποτελέσματα, 
εκτεταμένες ζημιές σε ολόκληρο το αιολικό σύστημα. 

 
7.3.1 Ριπή ανέμου – Χαμηλές ταχύτητες ανέμου 

Αρχικά, προσομοιώθηκε η λειτουργία του αιολικού συστήματος στην περίπτωση που 
εμφανιστεί μία ριπή ανέμου. Τα προφίλ ριπής ανέμου που θεωρήθηκαν κατά τις διάφορες 
προσομοιώσεις ήταν με τη μορφή βηματικής μεταβολής καθώς και με τη μορφή ράμπας. Για 
κάθε ένα προφίλ από αυτά διερευνήθηκε η επίδραση των παραμετρικών του στοιχείων στην 
απόκριση του αιολικού συστήματος. Συγκρίνοντας τις περιπτώσεις α και β που 
απεικονίζονται στα σχήματα 6.2-6.8 διαπιστώνει κανείς ότι όσο πιο έντονη είναι η ριπή του 
ανέμου τόσο πιο έντονο μεταβατικό φαινόμενο παρουσιάζεται, δηλαδή τόσο πιο μεγάλο 
χρονικό διάστημα διαρκεί και τόσο πιο μεγάλα ρεύματα στο στάτη και στο δρομέα αλλά και 
ταλαντώσεις στη ροπή εμφανίζονται. Το ίδιο συμβαίνει όταν η ριπή έχει τη μορφή μίας 
ράμπας. Λαμβάνοντας υπόψη την απόκριση του συστήματος στις δύο περιπτώσεις ─ ριπή με 
βηματική μεταβολή και ριπή με μορφή ράμπας ─ συμπεραίνει κανείς ότι χειρότερες 
συνέπειες για το αιολικό σύστημα και για τον διαχειριστή του δικτύου έχει η ριπή με 
βηματική μεταβολή. Αυτό δικαιολογείται, αν κανείς συγκρίνει τις αντίστοιχες κυματομορφές 
σημαντικών μεγεθών. Τέτοια μεγέθη είναι τα ρεύματα δρομέα και στάτη, η 
ηλεκτρομαγνητική ροπή, η ισχύς που παράγεται και η τάση στο ζυγό συνεχούς διασύνδεσης. 
Τα ρεύματα του δρομέα όταν υφίσταται βηματική μεταβολή (σχήμα 6.4β) εμφάνισαν 
περισσότερες και υψηλότερες αιχμές (4 τον αριθμό και με τιμές 10, 6, 5 και 3 φορές την 
ονομαστική τιμή) σε σχέση με τη ριπή με μορφή ράμπας (2 αιχμές με τιμές 5 και 1,2 φορές 
την ονομαστική τιμή). Από τα σχήματα 6.5β και 6.11β φαίνεται ότι η ηλεκτρομαγνητική 
ροπή της μηχανής εμφάνισε μεγαλύτερες ταλαντώσεις στην περίπτωση της βηματικής 
μεταβολής, η οποία ανάγκασε τη μηχανή να λειτουργήσει για πολύ μικρό χρονικό διάστημα 
ως κινητήρας (και στις δύο περιπτώσεις η τιμή της ροπής έφτασε δύο φορές την ονομαστική 
τιμή, αλλά με βηματική μεταβολή αυτό συνέβη περισσότερες φορές λειτουργώντας ως 
κινητήρας). Όσον αφορά την τάση στο ζυγό συνεχούς διασύνδεσης και την ταχύτητα του 
δρομέα, συμπεραίνει κανείς ότι η ριπή ανέμου με βηματική μεταβολή είχε και σε αυτά τα 
μεγέθη εντονότερες συνέπειες, άρα και πιο αρνητικά αποτελέσματα σε σχέση με τη ριπή 
ανέμου με μορφή ράμπας. Συγκεκριμένα, η συνεχής τάση στην πρώτη περίπτωση, (σχήμα 
6.6β), εμφανίζει πολλές αιχμές (du/dt) με τιμές έως και 2,5 pu, ενώ στη δεύτερη, (σχήμα 
6.12β) φτάνει μέχρι 50% πάνω από την ονομαστική τιμή. Ο δρομέας της ασύγχρονης 
μηχανής, στην πρώτη περίπτωση, επιταχύνει πάνω από τις 2000 σ.α.λ., όπου εμφανίζεται μία 
φθίνουσα (αποσβενόμενη) ταλάντωση, ενώ στη δεύτερη η ταλάντωση είναι μικρότερη.  
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Ως γενικό συμπέρασμα από τη διερεύνηση της συμπεριφοράς του αιολικού συστήματος 
υπό την εμφάνιση ριπής ανέμου, μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι μία ριπή ανέμου (με μεγάλη 
αύξηση της ταχύτητάς του βέβαια) μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στη 
λειτουργία του αιολικού συστήματος, καθώς προκαλεί έντονο μεταβατικό φαινόμενο. 
Συγκεκριμένα, εμφανίζονται αιχμές με πολύ υψηλές τιμές στα ρεύματα του δρομέα και του 
στάτη της μηχανής, έχοντας ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η πιθανότητα πρόκλησης βλάβης στο 
ηλεκτρικό τμήμα του συστήματος. Επίσης, μία ριπή ανέμου προκαλεί έντονες ταλαντώσεις 
στην ηλεκτρομαγνητική ροπή, πράγμα που οδηγεί σε αντίστοιχες ταλαντώσεις στην ισχύ που 
παράγεται και προσφέρεται στο δίκτυο, άρα χαμηλή ποιότητα ισχύος και πιθανά προβλήματα 
στους καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο, αλλά και αύξηση του κινδύνου να 
προκληθεί ζημία στο μηχανικό μέρος του συστήματος (έως και κατάρρευσή του). Δηλαδή, 
όπως γίνεται αντιληπτό, από μία ριπή ανέμου, με μεγάλη αύξηση της ταχύτητας του, 
βλάπτεται το αιολικό σύστημα ─ άρα και ο ιδιοκτήτης του λόγω κόστους αποκατάστασης 
ζημιάς, επιπλέον προκύπτει απώλεια εσόδων εξαιτίας της μη παραγωγής ενέργειας ─ αλλά 
και το ίδιο το δίκτυο, καθώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το κενό που θα προκύψει στην 
παραγωγή ενέργειας συν η χαμηλή ποιότητα ισχύος. Σίγουρα τη μεγαλύτερη ζημιά την 
προκαλεί μία ριπή ανέμου με βηματική μεταβολή της ταχύτητάς του, περίπτωση, όμως, όχι 
πολύ πιθανή. 

Όσον αφορά την περίπτωση κατά την οποία έχει συμπεριληφθεί στην υλοποίηση του 
συστήματος ελέγχου σύστημα προστασίας «anti-windup», φυσικά η απόκριση του αιολικού 
συστήματος είναι πολύ καλύτερη κατά την εμφάνιση ριπών ανέμου, δηλαδή όταν η 
λειτουργία αυτού προσομοιωθεί σε βηματική μεταβολή της ταχύτητας του ανέμου και όταν 
θεωρηθεί προφίλ με μορφή ράμπας. Από τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, συμπεραίνει 
κανείς ότι οι αιχμές στα ρεύματα του δρομέα εξαλείφονται ή περιορίζονται σε ανεκτές τιμές 
και για μικρή χρονική διάρκεια (άρα μειώνεται ο κίνδυνος βλάβης στο ηλεκτρικό τμήμα) και 
η ροπή δεν εμφανίζει τόσο μεγάλες ταλαντώσεις. Επιπλέον, το μεταβατικό φαινόμενο διαρκεί 
μικρότερο χρονικό διάστημα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της προσομοίωσης θεωρώντας χαμηλές ταχύτητες 
ανέμου (σχήματα 6.32-6.38), διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο αιολικό σύστημα μπορεί να 
εκμεταλλευτεί αρκετά χαμηλές ταχύτητες ανέμου (3-4 m/s) και να παράγει έστω και μικρό 
ποσό ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, όπως φάνηκε, το αιολικό σύστημα δεν αντιμετωπίζει 
κάποιο πρόβλημα σε πολύ χαμηλές ταχύτητες ανέμου και στις μεταβολές αυτής, σε αντίθεση 
με τις περιπτώσεις που δημιουργούνται ριπές ανέμου. 

 
7.3.2 Σφάλματα στα ημιαγωγικά στοιχεία των ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος και 

στους ακροδέκτες του δρομέα της μηχανής 

Επίσης, προσομοιώθηκε η λειτουργία του αιολικού συστήματος στην περίπτωση που 
συμβεί κάποιο σφάλμα στα ημιαγωγικά στοιχεία των δύο μετατροπέων. Στην πρώτη 
περίπτωση θεωρήθηκε ότι το σφάλμα είναι ένα ανοιχτοκύκλωμα σε ένα ή σε δύο στοιχεία του 
μετατροπέα που βρίσκεται στο δρομέα ή αυτού που βρίσκεται στο δίκτυο. Συγκρίνοντας τα 
σχήματα 6.39-6.47, διαπιστώνει κανείς ότι η περίπτωση που αφορά τον μετατροπέα του 



269 
 

δρομέα (ειδικά όταν συμβεί ανοιχτοκύκλωμα σε δύο στοιχεία) είναι η πιο «δύσκολη» για το 
αιολικό σύστημα. Συνέπειες αυτού του τύπου σφαλμάτων είναι η εμφάνιση συνεχούς 
συνιστώσας στα ρεύματα στάτη και δρομέα, η αύξηση της τιμής του ρεύματος, σε ανεκτά 
επίπεδα όμως ─ περίπου 20% άνω του ονομαστικού ─ για αυτό το λόγο άλλωστε υπάρχει 
πιθανότητα ένα τέτοιο σφάλμα να μην ανιχνευθεί εγκαίρως με αποτέλεσμα να προκαλέσει 
βλάβες σε δεύτερο βαθμό. Τέτοιες βλάβες είναι η κατάρρευση του μηχανικού τμήματος λόγω 
έντονων ταλαντώσεων της ροπής της μηχανής (από 0-1,5 pu). Αντίθετα, τα αντίστοιχα 
σφάλματα στο μετατροπέα του δικτύου δεν προκαλούν τόσο έντονα φαινόμενα, έχοντας ως 
συνέπεια κυρίως τη δημιουργία αυξημένων ανώτερων αρμονικών, οι οποίες βέβαια 
εισέρχονται στο δίκτυο. Όπως γίνεται αντιληπτό, πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για 
συστήματα επίβλεψης των συγκεκριμένων συστημάτων, τα οποία να δίνουν τη δυνατότητα 
για διάγνωση σφαλμάτων. Μία τέτοια πιθανή μέθοδος διάγνωσης θα ήταν καταγράφοντας τα 
ρεύματα δρομέα, στάτη και αυτά που ρέουν μεταξύ του μετατροπέα του δικτύου και του 
δικτύου, να εξάγεται το φάσμα τους κάνοντας ανάλυση Fourierκαι το εκάστοτε φάσμα να 
συγκρίνεται με το αντίστοιχο που έχει καταγραφεί υπό φυσιολογική λειτουργία του 
συστήματος. Αυτό, βέβαια, απαιτεί αρκετό υπολογιστικό κόστος. Μία άλλη μέθοδος 
διάγνωσης θα μπορούσε να είναι η διάγνωση με κυματίδια. Σχετικά με τα ανοιχτοκυκλώματα 
σε ημιαγωγικά στοιχεία των μετατροπέων, διερευνήθηκε και η περίπτωση που λόγω μίας 
ριπής ανέμου με μορφή ράμπας, προκαλείται ανοιχτοκύκλωμα σε ένα ή δύο στοιχεία του 
μετατροπέα στο δρομέα. Συγκρίνοντας τα σχήματα 6.39-6.43 και 6.62-6.67, διαπιστώθηκε ότι 
ο συνδυασμός αυτός που εξετάστηκε σε αυτήν την περίπτωση (ριπή και ανοιχτοκύκλωμα σε 
ένα IGBT) είναι χειρότερος από ό,τι αν συμβεί μία ριπή ή ένα σφάλμα. Τα ρεύματα του 
δρομέα δεν παρουσιάζουν τόσο υψηλές τιμές γενικά ─ είναι μέσα στα όρια ─ αλλά και σε 
σχέση με τις τιμές που έλαβαν στην περίπτωση που υπήρχε η ριπή μόνο. Όμως, η μορφή τους 
είναι αρκετά διαταραγμένη, όπως στην περίπτωση που υπήρχε το σφάλμα μόνο. Όσον αφορά 
τις κυματομορφές της ηλεκτρομαγνητικής ροπής και της τάσης στο ζυγό συνεχούς 
διασύνδεσης, οι συνέπειες στην περίπτωση που υπάρχει συνδυασμός είναι χειρότερες, καθώς 
το μεταβατικό φαινόμενο είναι πολύ πιο έντονο. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να μην 
εμφανίζονται αιχμές ή τα μεγέθη αυτά να μην λαμβάνουν μεγάλες τιμές, όμως προκλήθηκαν 
πάρα πολύ έντονες ταλαντώσεις. Ακόμα και όταν η ριπή εξασθενίσει και η ταχύτητα του 
ανέμου πάει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, παρατηρήθηκε ότι οι ταλαντώσεις λόγω του 
σφάλματος είναι έντονες. Σε αυτήν την περίπτωση, πάντως, η πιθανότητα να προκληθεί ζημία 
ή να συμβεί κατάρρευση του συστήματος μεγαλώνει λόγω αυτών των έντονων ταλαντώσεων. 

Ένας άλλος τύπος σφαλμάτων που εξετάστηκε είναι τα βραχυκυκλώματα. Όπως 
αναφέρθηκε στην αντίστοιχη ενότητα (6.5.4), αν συμβεί ένα τέτοιο σφάλμα σίγουρα θα 
επενεργήσει άμεσα κάποιο από τα συστήματα προστασίας, οπότε το σύστημα θα διακόψει τη 
λειτουργία του. Παρόλα αυτά, ο συγκεκριμένος τύπος σφάλματος μελετήθηκε για να φανεί η 
αναγκαιότητα της ύπαρξης των συστημάτων ασφαλείας και για να αναδειχθούν οι συνέπειές 
του. Οι περιπτώσεις που προσομοιώθηκαν ήταν αν συμβεί βραχυκύκλωμα σε ένα διακοπτικό 
στοιχείο του μετατροπέα στο δρομέα και σε ένα του μετατροπέα στο δίκτυο. Συγκρίνοντας 
μεταξύ τους τις δύο αυτές περιπτώσεις (σχήματα 6.48-6.55 με σχήματα 6.56-6.61), 
διαπιστώθηκε ότι και τα δύο σφάλματα έχουν πολύ άσχημες συνέπειες για το αιολικό 
σύστημα και το δίκτυο, αλλά αυτό που έχει τις πιο αρνητικές είναι αυτό στο δρομέα. Αυτό 
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συμβαίνει, γιατί το μεταβατικό φαινόμενο διαρκεί πολύ (8 sec) και είναι αρκετά έντονο. 
Συγκεκριμένα, τα ρεύματα του δρομέα φθάνουν έως και 4 φορές το ονομαστικό, άρα η 
καταστροφή των τυλιγμάτων της μηχανής και γενικά του ηλεκτρικού τμήματος είναι 
δεδομένη, αλλά και η ροπή παρουσιάζει πολύ έντονες ταλαντώσεις (σε αντίθεση με το 
σφάλμα στο μετατροπέα του δικτύου), έχοντας ως αποτέλεσμα την καταστροφή και του 
μηχανικού τμήματος. Υπάρχει κίνδυνος δε για το μετασχηματιστή που συνδέει το αιολικό 
σύστημα με το δίκτυο, αλλά και για το ίδιο το δίκτυο καθώς όλες αυτές οι διαταραχές θα 
οδηγηθούν σε αυτό. 

Συγκρίνοντας τους δύο τύπους σφαλμάτων (ανοιχτοκύκλωμα-βραχυκύκλωμα), γίνεται 
εύκολα αντιληπτό ότι χειρότερος είναι το βραχυκύκλωμα, καθώς είναι δεδομένη η 
καταστροφή του ηλεκτρικού τμήματος, αφού τα ρεύματα του δρομέα λαμβάνουν τιμές έως 
και 4 φορές την ονομαστική τιμή (σχήμα 6.53), ενώ στο ανοιχτοκύκλωμα φθάνουν έως και 
20% πιο πάνω από την ονομαστική τιμή (σίγουρα κάτω του διπλάσιου της ονομαστικής τιμής 
─ σχήμα 6.39). Επιπλέον, οι ταλαντώσεις της ροπής είναι ισχυρότερες (έως και 2,5 pu-σχήμα 
6.48). Επίσης, ο χρόνος που διαρκεί το μεταβατικό είναι μεγαλύτερος, αλλά και στη μόνιμη 
κατάσταση τα πράγματα στην περίπτωση του βραχυκυκλώματος είναι χειρότερα όπως 
φάνηκε από τα αποτελέσματα της προσομοίωσης. 

Παρόμοια αποτελέσματα με αυτά της περίπτωσης του βραχυκυκλώματος σε ένα 
διακοπτικό στοιχείο του μετατροπέα στο δρομέα ή στο δίκτυο υπήρξαν στην περίπτωση που 
συμβεί βραχυκύκλωμα στις δύο ή στις τρεις φάσεις του δρομέα της ασύγχρονης μηχανής 
αντίστοιχα. Λογικό είναι αν ληφθεί υπόψη ότι βραχυκυκλώνοντας ένα IGBT και ενώ τα 
υπόλοιπα παλμοδοτούνται, έμμεσα βραχυκυκλώνονται και οι αντίστοιχες φάσεις του δρομέα 
ή/και ο πυκνωτής στο ζυγό συνεχούς διασύνδεσης. Συγκρίνοντας τα σχήματα 6.48-6.55 
(βραχυκύκλωμα ενός IGBT του μετατροπέα στο δρομέα) με τα σχήματα 6.68-6.73 (διφασικό 
βραχυκύκλωμα στους ακροδέκτες του δρομέα) συμπεραίνει κανείς ότι στη μόνιμη κατάσταση 
οι καμπύλες των βασικών μεγεθών του συστήματος (ρεύματα δρομέα και στάτη, ροπή, 
ταχύτητα δρομέα) μοιάζουν πάρα πολύ ποιοτικά και ποσοτικά. Η διαφορά των δύο αυτών 
περιπτώσεων βρίσκεται στο μεταβατικό φαινόμενο. Στην πρώτη περίπτωση η διάρκεια του 
μεταβατικού φαινομένου είναι πολύ μεγάλη (8 sec), ενώ στη δεύτερη διαρκεί περίπου το 1 4⁄  
του χρόνου αυτού (2 sec), άρα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα να μην προλάβουν να 
ενεργοποιηθούν τα συστήματα προστασίας. Επίσης, οι διαταραχές που παρουσιάζονται στη 
μεταβατική κατάσταση είναι πολύ πιο έντονες στην περίπτωση του βραχυκυκλώματος ενός 
IGBT, καθώς εμφανίστηκαν μεγαλύτερες και περισσότερες ταλαντώσεις στη ροπή (έως και 
2.5 pu ─ σχήμα 6.48) και τα ρεύματα του δρομέα έλαβαν πολύ μεγάλες τιμές (έως και 5 pu-
σχήμα 6.53) για μεγάλο χρονικό διάστημα (8 sec), ενώ στη δεύτερη περίπτωση η ταλάντωση 
της ροπής έφθασε μέχρι 1.5 pu (σχήμα 6.71) και τα ρεύματα του δρομέα έλαβαν πολύ 
μεγάλες τιμές (έως και 3 pu ─ σχήμα 6.68) για μικρό χρονικό διάστημα (1-2 sec). 

Επιπρόσθετα, το τριφασικό βραχυκύκλωμα (σχήματα 6.74 και 6.75) σε σχέση με το 
βραχυκύκλωμα σε ένα στοιχείο του μετατροπέα που βρίσκεται στο δίκτυο (σχήματα 6.56-
6.61) οδηγεί σε παρόμοια αποτελέσματα, με τη διαφορά ότι στην περίπτωση του τριφασικού 
βραχυκυκλώματος τα διάφορα μεγέθη (π.χ. ροπή, ρεύματα δρομέα) ταλαντώνονται πολύ 
περισσότερο και αποκτούν έντονο αρμονικό περιεχόμενο. Από την άλλη πλευρά η 
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μεταβατική κατάσταση διαρκεί το ίδιο (6 sec) και τα διάφορα μεγέθη αποκτούν περίπου 
παρόμοιες ανώτερες τιμές.  

Κρίνοντας συνολικά τις δύο περιπτώσεις ─ βραχυκύκλωμα σε στοιχείο των μετατροπέων 
και βραχυκύκλωμα στους ακροδέκτες του δρομέα της μηχανής ─ είναι εμφανές από τα 
αντίστοιχα αποτελέσματα ότι η περίπτωση του βραχυκυκλώματος σε ημιαγωγικό στοιχείο 
των μετατροπέων είναι πιο επιβλαβής για το αιολικό σύστημα και για το δίκτυο, για αυτό το 
λόγο πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε ένα τέτοιο σφάλμα να αντιμετωπιστεί άμεσα 
(πράγμα που συμβαίνει στην πράξη διακόπτοντας την παλμοδότηση των ημιαγωγικών 
στοιχείων). Επίσης, συγκρίνοντας τις επιμέρους περιπτώσεις σφάλματος στους ακροδέκτες 
του δρομέα ─ διφασικό και τριφασικό βραχυκύκλωμα ─ προέκυψε από την προσομοίωση ότι 
στην περίπτωση του τριφασικού βραχυκυκλώματος στους ακροδέκτες του δρομέα τα 
πράγματα γίνονται πιο άσχημα για το ηλεκτρικό τμήμα του συστήματος, λόγω των πολύ 
υψηλών ρευμάτων και της μεγάλης διάρκειας του μεταβατικού φαινομένου, ενώ στο 
διφασικό κινδυνεύει άμεσα το μηχανικό τμήμα λόγω των μεγάλων ταλαντώσεων στη ροπή ─ 
και σε αυτήν την περίπτωση τα ρεύματα αποκτούν μεγάλες τιμές, αλλά λόγω της μικρής 
διάρκειας του μεταβατικού ο κίνδυνος είναι μικρότερος και για αυτό υπάρχει περίπτωση να 
συμβεί αυτό το σφάλμα και να μην ενεργοποιηθεί το σύστημα προστασίας. 

 
 

7.3.3 Σφάλμα στον πυκνωτή του ζυγού συνεχούς διασύνδεσης – Διαταραχή στην τάση 
του δικτύου και στην ταχύτητα του ανέμου 

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις προσομοιώσεις της λειτουργίας 
του αιολικού συστήματος ενώ έχει συμβεί ανοιχτοκύκλωμα στον πυκνωτή του ζυγού 
συνεχούς διασύνδεσης (σχήματα 6.76-6.81 ─ η περίπτωση του βραχυκυκλώματος 
διαπιστώθηκε ότι είναι παρόμοια με αυτή του βραχυκυκλώματος στους ακροδέκτες του 
δρομέα), καθώς επίσης θεωρώντας κάποια διαταραχή στην τάση του δικτύου (εμφάνιση 
ανώτερων αρμονικών), (σχήματα 6.83-6.85) και στην ταχύτητα του ανέμου (μικρή 
ταλάντωση), (σχήματα 6.13 και 6.17), καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι η συμπεριφορά 
του αιολικού συστήματος είναι παρόμοια ποιοτικά. Στην περίπτωση που αφορούσε την 
ταχύτητα του ανέμου θεωρήθηκε ένα προφίλ ριπής με ράμπα εισάγοντας  μία μικρή 
ταλάντωση. Στη διάρκεια της προσομοίωσης, όπου υπήρχε αυτή η ταλάντωση στην ταχύτητα 
του ανέμου, αντίστοιχα εμφανίστηκε ταλάντωση στα ρεύματα του δρομέα και στην 
ηλεκτρομαγνητική ροπή (άρα και στην ισχύ που προσφέρεται στο δίκτυο). Η ταλάντωση 
αυτή ήταν σχετικά μικρή, οπότε η λειτουργία του αιολικού συστήματος δεν διαταράχτηκε 
λόγω αυτής. Η προσομοίωση αυτή έγινε σε μία προσπάθεια προσέγγισης της 
πραγματικότητας σε σχέση με τη μορφή της ταχύτητας του ανέμου. Όπως είναι γνωστό, η 
τάση του δικτύου δεν είναι ποτέ ένα «καθαρό» ημίτονο. Για αυτό το λόγο προσομοιώθηκε η 
λειτουργία του αιολικού συστήματος υπό την ύπαρξη ανώτερων αρμονικών στο δίκτυο (3η, 
5η, 7η).  

Η ύπαρξη των αρμονικών αυτών οδήγησε σε αύξηση του αρμονικού περιεχομένου των 
ρευμάτων του συστήματος και στην εμφάνιση ταλαντώσεων στη ροπή. Εδώ τα πράγματα 
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ήταν λίγο χειρότερα σε σχέση με την προηγούμενη περίπτωση, αλλά όχι τόσο αρνητικά για 
τη λειτουργία του αιολικού συστήματος. Ήταν αρνητικά μόνο όσον αφορά την ποιότητα 
ισχύος που προσφέρεται στο δίκτυο. Αντίθετα, η περίπτωση του ανοιχτοκυκλώματος στον 
πυκνωτή του ζυγού συνεχούς διασύνδεσης ήταν η χειρότερη από τις τρεις, καθώς τα ρεύματα 
του δρομέα και αυτά που ρέουν προς το δίκτυο απέκτησαν μέγιστη τιμή 20% πάνω του 
ονομαστικού και το αρμονικό τους περιεχόμενο αυξήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης, η 
ροπή και η παραγόμενη ισχύς παρουσίασαν έντονες ταλαντώσεις (0-2 pu) και μεγάλες 
διαταραχές. Εδώ, το αιολικό σύστημα δεν κινδυνεύει άμεσα, αλλά υπάρχει κάποια 
πιθανότητα να παρουσιαστεί πρόβλημα στο μηχανικό μέρος (λόγω ταλαντώσεων της ροπής) 
και στο ηλεκτρικό (π.χ. υπερθέρμανση και λιώσιμο καλωδίων). Τα συμπεράσματα αυτά είναι 
άλλη μία απόδειξη πόσο αναγκαία είναι η ύπαρξη κατάλληλων συστημάτων για επίβλεψη και 
διάγνωση σφαλμάτων. 

 
7.3.4 Γενική αξιολόγηση των ισχυρών δυναμικών καταστάσεων που μελετήθηκαν στην 

παρούσα διατριβή 

Αν προσπαθήσει κανείς να κάνει μία σύγκριση των αποτελεσμάτων όλων των 
περιπτώσεων σφαλμάτων που διερευνήθηκαν στην παρούσα διατριβή, θα μπορούσε να 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η χειρότερη περίπτωση, όσον αφορά την κρισιμότητα των 
συνεπειών της στο ίδιο το αιολικό σύστημα και στο δίκτυο, ήταν αυτή με τα 
βραχυκυκλώματα στα ημιαγωγικά στοιχεία των μετατροπέων, καθώς παρουσιάστηκαν πολύ 
μεγάλες τιμές στα ρεύματα του δρομέα και του στάτη (καταστροφή ηλεκτρικού μέρους), 
όπως επίσης και έντονες ταλαντώσεις στη ροπή (καταστροφή του μηχανικού μέρους και πολύ 
χαμηλή ποιότητα ισχύος). Όμως, η περίπτωση αυτή δεν είναι τόσο πιθανό να συμβεί, αλλά 
και αν συμβεί στην πραγματικότητα, θα διακοπεί η λειτουργία του συστήματος. Η επόμενη 
σε σοβαρότητα περίπτωση είναι αν συμβεί κάποιο βραχυκύκλωμα στους ακροδέκτες του 
δρομέα της μηχανής. Αν συμβεί διφασικό βραχυκύκλωμα, κινδυνεύει αρκετά το μηχανικό 
μέρος κυρίως, ενώ το ηλεκτρικό ίσως ξεπεράσει τον κίνδυνο καθώς τα μεγάλα ρεύματα δεν 
διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα (για αυτό άλλωστε υπάρχει και η περίπτωση να μην 
ανιχνευθεί το σφάλμα αυτό και το σύστημα να συνεχίσει να λειτουργεί υπό αυτές τις 
συνθήκες), ενώ αντίθετα αν συμβεί τριφασικό βραχυκύκλωμα τα πράγματα είναι πολύ 
χειρότερα, αλλά λογικά θα διακοπεί η λειτουργία του συστήματος άμεσα.  

Το επόμενο σε σειρά επικινδυνότητας σφάλμα είναι το ανοιχτοκύκλωμα στα ημιαγωγικά 
στοιχεία, καθώς μπορεί να συμβεί και να μην ανιχνευθεί (με πολύ μεγάλη πιθανότητα), αφού 
τα ρεύματα δεν επηρεάζονται τόσο πολύ ποσοτικά (αύξηση περίπου 20% πάνω του 
ονομαστικού, μέσα στα ανεκτά όρια, δηλαδή μέχρι 2 φορές το ονομαστικό), προκαλώντας, 
όμως, προβλήματα σε δεύτερο βαθμό (υπερθέρμανση καλωδίων, καταστροφή μηχανικού 
μέρους λόγω των έντονων ταλαντώσεων στη ροπή της μηχανής).  

Όσον αφορά τις ριπές ανέμου, σίγουρα είναι ένα θέμα που θα πρέπει επιτακτικά να ληφθεί 
υπόψη κατά το σχεδιασμό του αιολικού συστήματος, καθώς μπορούν να προκαλέσουν 
εκτεταμένη καταστροφή στο  αιολικό σύστημα αυτό κάθε αυτό, αλλά και προβλήματα στο 
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δίκτυο και στους διάφορους καταναλωτές (ειδικά στην περίπτωση των ριπών με βηματική 
μεταβολή). Επίσης, μπορεί να προκαλέσουν και δευτερεύοντα προβλήματα όπως 
ανοιχτοκύκλωμα στα ημιαγωγικά στοιχεία των δύο μετατροπέων (περίπτωση που μελετήθηκε 
στην παρούσα διατριβή). Είναι, δηλαδή, η χειρότερη περίπτωση από όλες τις πιθανές ισχυρές 
δυναμικές καταστάσεις που εξετάστηκαν στην παρούσα διατριβή, λόγω της σοβαρότητας των 
άμεσων και έμμεσων συνεπειών που έχει τόσο στη λειτουργία του αιολικού συστήματος, 
αλλά και στο αιολικό σύστημα αυτό καθ’ αυτό. 

Γενικά, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό, ότι η γνώση της συμπεριφοράς του συστήματος κάτω 
από πιθανές ισχυρές διαταραχές είναι πολύ σημαντική και χρήσιμη και για να αναπτυχθούν 
τα κατάλληλα συστήματα προστασίας, αλλά και για να γίνει μία εκτίμηση κινδύνου σε σχέση 
με την αντοχή του συστήματος, τα έξοδα συντήρησης και αποκατάστασης και την εκτίμηση 
του οικονομικού ποσού που θα απολεσθεί λόγω αποσύνδεσης από το δίκτυο (λαμβάνοντας 
υπόψη, δηλαδή, την πλευρά του διαχειριστή του δικτύου και την πλευρά του ιδιοκτήτη ενός 
αιολικού πάρκου). 

 
7.3.5 Αξιολόγηση της επίδρασης των παραμέτρων της μηχανής στην απόκριση του 

συστήματος κατά τη διάρκεια ισχυρών δυναμικών καταστάσεων - Σύγκριση 
απόκρισης αιολικών συστημάτων ισχύος 2 MW και 5 MW 

Στην παρούσα διατριβή εξετάζεται το θέμα της επίδρασης των παραμετρικών στοιχείων 
της ασύγχρονης μηχανής στην απόκριση του αιολικού συστήματος κατά τη διάρκεια μίας 
χαρακτηριστικής δυναμικής κατάστασης. Η διερεύνηση αυτή διεξήχθη μεταβάλλοντας, ένα 
κάθε φορά, τα παραμετρικά στοιχεία της μηχανής των 2 MW, αντίσταση και επαγωγιμότητα 
σκέδασης στάτη και δρομέα, θεωρώντας ως διαταραχή την εμφάνιση μίας ριπής ανέμου με 
μορφή ράμπας.  

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις προσομοιώσεις αυτές οδήγησαν στο 
συμπέρασμα ότι όσο αυξάνεται η τιμή της ωμικής αντίστασης του στάτη, οι αιχμές ρεύματος 
αυξάνονται σε αριθμό και λαμβάνουν μεγαλύτερες τιμές, οι οποίες φτάνουν έως και 7 φορές 
την ονομαστική τιμή. Ο χρόνος που διαρκεί το μεταβατικό φαινόμενο είναι ίδιος. Προφανώς, 
σε αυτήν την περίπτωση το ηλεκτρικό τμήμα του συστήματος θα είχε τεράστιο πρόβλημα, αν 
δεν διακοπτόταν άμεσα η λειτουργία του. Θα καταστρεφόταν όλο το κύκλωμα που βρίσκεται 
στο δρομέα, από τα τυλίγματα της μηχανής μέχρι και τους μετατροπείς. Όπως και στα 
ρεύματα του δρομέα και του στάτη, έτσι και στην ηλεκτρομαγνητική ροπή, λόγω της 
αύξησης της αντίστασης Rs, το μεταβατικό φαινόμενο γίνεται πολύ πιο έντονο, δηλαδή 
εμφανίζονται περισσότερες και μεγαλύτερες αιχμές. Αυτό, φυσικά, έχει άμεση επίδραση στο 
μηχανικό τμήμα του συστήματος, το οποίο υπάρχει πιθανότητα να υποστεί βλάβες. (σχήματα 
6.75 και 6.76). Αντίθετα, όπως φαίνεται στα σχήματα 6.79 και 6.81, η μείωση της αντίστασης 
του στάτη είχε ως αποτέλεσμα μία μικρή βελτίωση του μεταβατικού φαινομένου, καθώς 
μειώθηκαν οι αιχμές των ρευμάτων και της ηλεκτρομαγνητικής ροπής (αντίστοιχα το ίδιο 
συνέβη στα ρεύματα του στάτη και στην παραγόμενη ισχύ). Η διάρκεια της μεταβατικής 
κατάστασης παρέμεινε σταθερή κατά τη μεταβολή της Rs.  
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Όσον αφορά την επαγωγιμότητα σκέδασης του στάτη, η οποία διπλασιάστηκε, είχε ως 
αποτέλεσμα την εμφάνιση περισσότερων αιχμών στα ρεύματα του δρομέα (τρεις τον αριθμό). 
Επίσης, οι τιμές του ρεύματος του δρομέα τη χρονική στιγμή που εμφανίστηκαν οι αιχμές 
αυτές, αλλά και γενικά καθ’όλη τη διάρκεια του μεταβατικού φαινομένου, ήταν μεγαλύτερες 
μετά το διπλασιασμό της Lsσ (μέχρι και 10 pu έφτασε η στιγμιαία τιμή του ρεύματος). Επίσης, 
διαπιστώθηκε ότι η αύξηση της Lsσ χειροτερεύει την απόκριση του συστήματος, καθώς κατά 
το μεταβατικό στάδιο το μέγεθος της ροπής ταλαντώνεται πολύ έντονα με απότομες και 
μεγάλες μεταβολές, οι οποίες οδηγούν το σύστημα στιγμιαία να λειτουργεί ως κινητήρας. 
Αντίθετα, παρατηρώντας τα σχήματα 6.85 και 6.86 διαπιστώθηκε ότι η μείωση της σκέδασης 
του στάτη οδήγησε σε καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την απόκριση του αιολικού 
συστήματος στη ριπή ανέμου. Τα ρεύματα του δρομέα παρουσίασαν ένα πιο ήπιο μεταβατικό 
φαινόμενο, καθώς η αιχμή που εμφανιζόταν κοντά στα 5 sec έπαψε να υπάρχει με τη μείωση 
της L . Επίσης, η τιμή του ρεύματος του δρομέα κινήθηκε μέσα σε ανεκτά όρια (μέχρι 2 pu 
και για μικρό χρονικό διάστημα). Το ίδιο συνέβη και στην ηλεκτρομαγνητική ροπή. 

Όπως φαίνεται στα σχήματα 6.88α και 6.88β, όταν αυξήθηκε η τιμή της Rr, δεν υπήρξε 
σημαντική μεταβολή στην απόκριση του συστήματος όσον αφορά τα ρεύματα του δρομέα. Η 
αιχμή εμφανίστηκε και για τις τρεις τιμές της Rr και έλαβε την τιμή 4 pu, όπως επίσης κατά 
τη διάρκεια του μεταβατικού φαινομένου (η οποία δεν μεταβλήθηκε) η κυματομορφή του 
ρεύματος ήταν παρόμοια. Αντίθετα, όταν η Rr μειώθηκε (σχήμα 6.88β), το μεταβατικό 
φαινόμενο έγινε πάρα πολύ έντονο και επικίνδυνο για το ηλεκτρικό σύστημα, καθώς 
πολλαπλασιάστηκαν οι αιχμές ρεύματος λαμβάνοντας τιμές απαγορευτικές για τη λειτουργία 
του συστήματος (έως και 13 φορές την ονομαστική τιμή). Επίσης, η μείωση της Rr είχε ως 
αποτέλεσμα ένα πολύ έντονο μεταβατικό φαινόμενο με ισχυρές ταλαντώσεις, οι οποίες 
διαρκούν αρκετό χρονικό διάστημα, στο μέγεθος της ηλεκτρομαγνητικής ροπής (σχήμα 
6.89β). 

Επιπρόσθετα, μεταβαλλόμενη θεωρήθηκε η Lrσ και διαπιστώθηκε ότι η συμπεριφορά του 
συστήματος επηρεάστηκε σημαντικά. Συγκεκριμένα, με την αύξηση της Lrσ τα ρεύματα του 
δρομέα εμφάνισαν κατά τη μεταβατική κατάσταση περισσότερες αιχμές, οι οποίες είχαν πολύ 
μεγάλες τιμές (έως και 10 pu)σε αντίθεση με την αρχική περίπτωση όπου η αιχμή ήταν μία 
και είχε τιμή 4 pu. Από την άλλη πλευρά, όταν μειώθηκε η τιμή της σκέδασης του δρομέα, τα 
ρεύματα που έρρεαν στα τυλίγματά του παρουσίασαν πιο ομαλό μεταβατικό φαινόμενο, 
καθώς δεν υπήρξε κάποια αιχμή ρεύματος και η αύξηση της τιμής του ρεύματος ήταν μικρή 
(≈ 20% της ονομαστικής) ─ μέσα στα ανεκτά όρια. 

Τέλος, διεξήχθησαν προσομοιώσεις της λειτουργικής συμπεριφοράς ενός αιολικού 
συστήματος ισχύος 5MW υπό τρεις χαρακτηριστικές δυναμικές καταστάσεις, ριπή ανέμου με 
μορφή ράμπας, ανοιχτοκύκλωμα σε ένα IGBT του μετατροπέα που είναι συνδεδεμένος στο 
δρομέα και ριπή ανέμου με μορφή ράμπας σε συνδυασμό με ανοιχτοκύκλωμα σε ένα IGBT, 
όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, τη χρονική στιγμή που το ρεύμα του δρομέα 
λαμβάνει τη μέγιστη τιμή. Η απόκριση του συστήματος σε αυτές τις δυναμικές καταστάσεις 
συγκρίθηκε με αυτή του συστήματος των 2 MW αντίστοιχα και διαπιστώθηκε ότι τα δύο 
συστήματα αποκρίνονται με τον ίδιο σχεδόν τρόπο σε περιπτώσεις σφάλματος στα 
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ημιαγωγικά στοιχεία των μετατροπέων ισχύος (ποσοτικά προφανώς υπάρχουν διαφορές), ενώ 
σε περίπτωση εμφάνισης ριπής ανέμου τα δύο συστήματα αντιδρούν διαφορετικά. 
Συγκεκριμένα, το αιολικό σύστημα μεγαλύτερης ισχύος επηρεάζεται περισσότερο από την 
ριπή του ανέμου, καθώς εμφανίζεται ισχυρό μεταβατικό φαινόμενο σε πολύ χαμηλότερη 
ταχύτητα ανέμου και για μικρότερη μεταβολή αυτής (για τα 2 MW η vwcrit ήταν τα 17 m/s, 
ενώ για τα 5 MW ήδη από τα 16m/sυπάρχει αρκετά έντονο μεταβατικό φαινόμενο με 
διπλάσια τιμή ρευμάτων και ηλεκτρομαγνητικής ροπής). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

Συμπεράσματα – Προοπτικές για μελλοντική έρευνα 

8.1 Συμπεράσματα 

Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής έγινε διερεύνηση της λειτουργικής συμπεριφοράς 
του αιολικού συστήματος (μεταβλητών στροφών) με γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας υπό 
συνθήκες ιδιαίτερα δυσμενείς. Ο λόγος της διερεύνησης αυτής ήταν η ανάγκη να 
μελετηθούν και να αναδειχθούν οι συνέπειες διαφόρων ισχυρών δυναμικών καταστάσεων 
τόσο στη λειτουργία και στην υπόσταση του αιολικού συστήματος όσο και στο δίκτυο, στο 
οποίο είναι συνδεδεμένο αυτό το αιολικό σύστημα. Για αυτό το σκοπό υλοποιήθηκε το 
μοντέλο του συγκεκριμένου τύπου αιολικών συστημάτων στο λογισμικό πακέτο Matlab/ 
Simulink, αποτελούμενο από το μοντέλο του ανεμοκινητήρα (σύμφωνα με τις εξισώσεις της 
αεροδυναμικής μετατροπής), τη μέθοδο για μεγαλύτερη απομάστευση ισχύος από τον 
άνεμο, τον έλεγχο της γωνίας βήματος πτερυγίου για προστασία από υψηλές ταχύτητες 
ανέμου, το δυναμικό μοντέλο της ασύγχρονης μηχανής στο σύγχρονα στρεφόμενο πλαίσιο, 
τα μοντέλα των δύο ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος και της παλμοδότησής τους με την 
τεχνική SPWM, τον διανυσματικό έλεγχο του συστήματος με κλειστό βρόχο ελέγχου 
(αρχικά έγινε διερεύνηση χαρακτηριστικών δυναμικών καταστάσεων με ανοιχτό βρόχο 
ελέγχου) και τέλος από έναν μετασχηματιστή και το δίκτυο των 20 kV. 

Οι δυναμικές καταστάσεις που προσομοιώθηκαν ήταν οι ριπές ανέμου, με βηματική 
μεταβολή και με μορφή ράμπας, σφάλματα στα ημιαγωγικά στοιχεία των δύο μετατροπέων, 
σφάλματα στους ακροδέκτες του δρομέα της μηχανής, σφάλματα δικτύου και τέλος στο 
ζυγό συνεχούς διασύνδεσης. Επίσης, διερευνήθηκε η επίδραση των παραμέτρων του 
συστήματος ελέγχου της γωνίας βήματος πτερυγίου και των παραμέτρων της μηχανής στην 
απόκριση του αιολικού συστήματος θεωρώντας ένα προφίλ ριπής ανέμου με μορφή ράμπας. 
Μελετώντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την προσομοίωση της λειτουργίας του 
αιολικού συστήματος υπό τις προαναφερθείσες δυναμικές καταστάσεις, συμπεραίνει κανείς 
τα εξής: 

 
α) Η περίπτωση της μελέτης της λειτουργίας του συστήματος με ανοιχτό βρόχο ελέγχου 

είναι μία καλή αρχική θεώρηση, η οποία οδηγεί σε αποτελέσματα από τα οποία 
γίνεται αντιληπτή η βασική αρχή λειτουργίας του συγκεκριμένου αιολικού 
συστήματος. Σίγουρα, η ύπαρξη του κλειστού βρόχου οδηγεί σε πιο αξιόπιστα 
αποτελέσματα, πόσο μάλλον που αντικατοπτρίζει πλήρως την πραγματικότητα σε 
σχέση με την υλοποίηση τέτοιων συστημάτων. 
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β) Η απόκριση του συστήματος, θεωρώντας ότι εμφανίζεται μία ριπή ανέμου, 
επηρεάζεται από το προφίλ αυτής. Συγκεκριμένα, οι παράγοντες που παίζουν ρόλο 
στη διαμόρφωση της απόκρισης του συστήματος είναι: η μέγιστη τιμή που αποκτά η 
ταχύτητα του ανέμου (το πλάτος της ριπής), η διάρκεια της ριπής (πόσο χρονικό 
διάστημα θα διατηρήσει ο άνεμος τη μέγιστη ταχύτητα), αν η μεταβολή στην 
ταχύτητα του ανέμου γίνεται με βηματική μεταβολή ή με μορφή ράμπας και αν είναι 
με μορφή ράμπας επηρεάζεται από την κλίση αυτής. 

 
γ) Όσο πιο μεγάλο είναι το πλάτος της ριπής του ανέμου τόσο πιο έντονο μεταβατικό 

φαινόμενο παρουσιάζεται, δηλαδή τόσο πιο μεγάλο χρονικό διάστημα διαρκεί και 
εμφανίζονται τόσο πιο μεγάλα ρεύματα στο στάτη και στο δρομέα αλλά και 
ταλαντώσεις στη ροπή. Πράγμα που θα οδηγήσει στην καταστροφή του συστήματος ή 
στην καλύτερη περίπτωση σε δευτερεύοντα σφάλματα. 

 
δ) Δυσμενέστερες συνέπειες για το αιολικό σύστημα και για τον διαχειριστή του δικτύου 

έχει η ριπή με βηματική μεταβολή. Αυτό φαίνεται συγκρίνοντας τις αντίστοιχες 
κυματομορφές σημαντικών μεγεθών, όπως τα ρεύματα δρομέα και στάτη, η 
ηλεκτρομαγνητική ροπή, η ισχύς που παράγεται και η τάση στο ζυγό συνεχούς 
διασύνδεσης. 

 
ε) Όσο πιο μεγάλη είναι η διάρκεια της ριπής τόσο πιο αργό, άρα και επικίνδυνο για το 

σύστημα, μεταβατικό φαινόμενο προκαλείται. Το αντίθετο ισχύει για την κλίση σε 
περίπτωση ριπής με μορφή ράμπας. 

 
στ) Όσον αφορά την περίπτωση κατά την οποία έχει συμπεριληφθεί στην υλοποίηση του 

συστήματος ελέγχου σύστημα προστασίας «anti-windup», η απόκριση του αιολικού 
συστήματος είναι πολύ καλύτερη κατά την εμφάνιση ριπών ανέμου τόσο κατά τη 
βηματική μεταβολή της ταχύτητας του ανέμου όσο και κατά τη μορφή ράμπας. Πιο 
συγκεκριμένα, οι αιχμές στα ρεύματα του δρομέα εξαλείφονται ή περιορίζονται σε 
ανεκτές τιμές και για μικρή χρονική διάρκεια (άρα μειώνεται ο κίνδυνος βλάβης στο 
ηλεκτρικό τμήμα) και η ροπή δεν εμφανίζει τόσο μεγάλες ταλαντώσεις. Επιπλέον, το 
μεταβατικό φαινόμενο διαρκεί μικρότερο χρονικό διάστημα. 

ζ) Επιβεβαιώθηκε η ικανότητα του συγκεκριμένου τύπου αιολικών συστημάτων να 
εκμεταλλεύονται μικρές ταχύτητες ανέμου. 

η) Τη μεγαλύτερη επίδραση στη λειτουργία του συστήματος υπό συνθήκες σφάλματος 
εμφάνισαν τα σφάλματα στα ημιαγωγικά στοιχεία του μετατροπέα που είναι 
συνδεδεμένος στο δρομέα της ασύγχρονης μηχανής. 
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θ) Μετά από σύγκριση των αποτελεσμάτων για τους δύο τύπους σφαλμάτων 
(ανοιχτοκύκλωμα-βραχυκύκλωμα), αποδείχτηκε ότι δυσμενέστερο είναι το 
βραχυκύκλωμα, καθώς είναι δεδομένη η καταστροφή του ηλεκτρικού τμήματος, αφού 
τα ρεύματα του δρομέα λαμβάνουν τιμές έως και 4 φορές την ονομαστική τιμή τους, 
ενώ στο ανοιχτοκύκλωμα φθάνουν έως και 20% πάνω από την ονομαστική τιμή 
(σίγουρα κάτω του διπλάσιου της ονομαστικής τιμής). Επιπλέον, οι ταλαντώσεις της 
ροπής είναι ισχυρότερες (έως και 2,5 pu). Επίσης, ο χρόνος που διαρκεί το μεταβατικό 
φαινόμενο είναι μεγαλύτερος, αλλά και στη μόνιμη κατάσταση τα πράγματα στην 
περίπτωση του βραχυκυκλώματος είναι δυσμενέστερα όπως φάνηκε από τα 
αποτελέσματα της προσομοίωσης. 

ι) Συγκρίνοντας τις περιπτώσεις σφάλματος στους ακροδέκτες του δρομέα ─ διφασικό και 
τριφασικό βραχυκύκλωμα ─ προέκυψε από την προσομοίωση ότι στην περίπτωση του 
τριφασικού βραχυκυκλώματος στους ακροδέκτες του δρομέα τα πράγματα γίνονται πιο 
άσχημα για το ηλεκτρικό τμήμα του συστήματος, λόγω των πολύ υψηλών ρευμάτων 
και της μεγάλης διάρκειας του μεταβατικού φαινομένου, ενώ στο διφασικό κινδυνεύει 
άμεσα το μηχανικό τμήμα λόγω των μεγάλων ταλαντώσεων στη ροπή ─ και σε αυτήν 
την περίπτωση τα ρεύματα αποκτούν μεγάλες τιμές, αλλά λόγω της μικρής διάρκειας 
του μεταβατικού ο κίνδυνος είναι μικρότερος και για αυτό υπάρχει περίπτωση να 
συμβεί αυτό το σφάλμα και να μην ενεργοποιηθεί το σύστημα προστασίας. 

κ)  Η περίπτωση του βραχυκυκλώματος σε ημιαγωγικό στοιχείο των μετατροπέων είναι 
πιο επιβλαβής για το αιολικό σύστημα και για το δίκτυο σε σύγκριση με αυτή του 
βραχυκυκλώματος στους ακροδέκτες του δρομέα, για αυτό το λόγο πρέπει να ληφθεί 
ιδιαίτερη μέριμνα ώστε ένα τέτοιο σφάλμα να αντιμετωπιστεί άμεσα (πράγμα που 
συμβαίνει στην πράξη διακόπτοντας την παλμοδότηση των ημιαγωγικών στοιχείων). 

λ)  Η ύπαρξη ανώτερων αρμονικών στην τάση του δικτύου, η ταλαντευόμενη μορφή της 
ταχύτητας του ανέμου και το ανοιχτοκύκλωμα στον πυκνωτή του ζυγού συνεχούς 
διασύνδεσης έχουν παρόμοιες συνέπειες στη λειτουργία του συστήματος με την 
τελευταία περίπτωση να είναι η χειρότερη από τις τρεις, καθώς τα ρεύματα του δρομέα 
και αυτά που ρέουν προς το δίκτυο αυξήθηκαν μετά το σφάλμα και το αρμονικό τους 
περιεχόμενο αυξήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης, η ροπή και η παραγόμενη ισχύς 
παρουσίασαν έντονες ταλαντώσεις και μεγάλες διαταραχές. Το αιολικό σύστημα λογικά 
δεν κινδυνεύει άμεσα, αλλά υπάρχει κάποια πιθανότητα να παρουσιαστεί πρόβλημα 
στο μηχανικό μέρος (λόγω ταλαντώσεων της ροπής) και στο ηλεκτρικό (π.χ. 
υπερθέρμανση και λιώσιμο καλωδίων). 

μ) Συγκρίνοντας όλες τις δυναμικές καταστάσεις που διερευνήθηκαν στην παρούσα 
διατριβή, η σειρά κατάταξης αυτών με βάση την επικινδυνότητά τους για τη λειτουργία 
του συστήματος και για το ίδιο το σύστημα είναι: ριπές ανέμου (ειδικά με βηματική 
μεταβολή), βραχυκύκλωμα στα ημιαγωγικά στοιχεία των μετατροπέων, βραχυκύκλωμα 
στους ακροδέκτες του δρομέα και το ανοιχτοκύκλωμα στα ημιαγωγικά στοιχεία των 
μετατροπέων. 
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ν) Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση συστημάτων επίβλεψης, διάγνωσης σφαλμάτων και 
προστασίας είναι απολύτως απαραίτητος σε αυτά τα συστήματα. Μία πιθανή μέθοδο 
διάγνωσης είναι η καταγραφή βασικών μεγεθών του συστήματος (ρεύματα δρομέα, 
στάτη και αυτά που ρέουν προς το δίκτυο), εξαγωγή του αρμονικού περιεχομένου τους 
και σύγκρισή του με το αντίστοιχο που έχει καταγραφεί σε φυσιολογική λειτουργία. Αν 
ανιχνευθεί σφάλμα, ακολουθεί ενεργοποίηση συστήματος προστασίας σταματώντας 
την παλμοδότηση των μετατροπέων και γενικά τη λειτουργία του αιολικού συστήματος. 
Σε αντίθετη περίπτωση (ανάλογα με τη σοβαρότητα του σφάλματος) αλλαγή της 
παλμοδότησης ή/και της τοπολογίας του κυκλώματος για να συνεχιστεί προσωρινά η 
λειτουργία του συστήματος. 

ξ) Η επιλογή των παραμέτρων της ασύγχρονης μηχανής επηρεάζει την απόκριση του 
αιολικού συστήματος κατά τη διάρκεια μίας ριπής. Συγκεκριμένα, αύξηση των 
επαγωγιμοτήτων σκέδασης του στάτη και του δρομέα οδήγησε σε δυσμενέστερα 
αποτελέσματα όσον αφορά το μεταβατικό φαινόμενο, δηλαδή περισσότερες αιχμές στα 
ρεύματα και μεγαλύτερες τιμές αυτών, όπως επίσης και στην ηλεκτρομαγνητική ροπή. 
Αντίθετα, μείωση των επαγωγιμοτήτων σκέδασης βελτίωσε κατά πολύ την απόκριση 
του συστήματος. Το ίδιο διαπιστώθηκε με τη μεταβολή της αντίστασης του στάτη, ενώ 
το αντίθετο συνέβη με τη μεταβολή της αντίστασης του δρομέα. Σε όλες τις 
περιπτώσεις μεταβλήθηκε μόνο μία παράμετρος, ενώ η ισχύς ήταν η ίδια πάντα. 

ο) Συγκρίνοντας την απόκριση κατά τη διάρκεια μίας ριπής ενός αιολικού συστήματος 
ισχύος 2 MW και ενός άλλου ισχύος 5 MW, διαπιστώθηκε ότι τα δύο συστήματα 
αποκρίνονται σχεδόν το ίδιο σε περιπτώσεις σφάλματος στα ημιαγωγικά στοιχεία των 
μετατροπέων ισχύος, ενώ σε περίπτωση εμφάνισης ριπής ανέμου τα δύο συστήματα 
αντιδρούν διαφορετικά. Συγκεκριμένα, το αιολικό σύστημα ισχύος 5 MW είναι πιο 
ευαίσθητο στην ύπαρξη της ριπής ανέμου (εξωγενής παράγοντας). 

 

8.2 Προοπτικές για μελλοντική έρευνα 

Τα συστήματα μετατροπής αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική και δη αυτά με ασύγχρονη 
γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον της βιομηχανίας και της 
ερευνητικής κοινότητας την τελευταία δεκαετία περίπου. Για τα συγκεκριμένα συστήματα 
έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί διάφορες τεχνικές ελέγχου κλειστού βρόχου, όπως ο 
κλασσικός διανυσματικός έλεγχος, ο άμεσος έλεγχος ισχύος και ο άμεσος έλεγχος ροπής. 
Επίσης, η ερευνητική δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα συστήματα έχει επικεντρωθεί στα 
σφάλματα δικτύου όσον αφορά τις περιπτώσεις σφαλμάτων. Αυτό συμβαίνει, όπως 
αναφέρθηκε, διότι τα συγκεκριμένα αιολικά συστήματα επηρεάζονται πολύ από αυτού του 
είδους τα σφάλματα.  

Η παρούσα διατριβή, χρησιμοποιώντας την τεχνική του διανυσματικού ελέγχου που 
αναφέρθηκε προηγουμένως και υλοποιώντας το μοντέλο προσομοίωσης για ολόκληρο το 
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αιολικό σύστημα, διερεύνησε τη λειτουργική του συμπεριφορά υπό διάφορες πιθανές 
διαταραχές, οι οποίες μπορούν να αποβούν καταστροφικές για το ίδιο το σύστημα και για το 
ηλεκτρικό δίκτυο. Ένα πιθανό θέμα για διερεύνηση θα μπορούσε να είναι αν οι ταλαντώσεις 
που προκαλούνται στη ροπή από τα σφάλματα στα ημιαγωγικά στοιχεία συνοδεύονται από 
συχνότητες, οι οποίες είναι δυνατόν να ταυτίζονται με μηχανικές ιδιοσυχνότητες του 
συστήματος, πράγμα το οποίο θα οδηγούσε σε συντονισμό και επικίνδυνους κραδασμούς στη 
μηχανή.  

Επιπρόσθετα, ένα θέμα, το οποίο δεν λαμβάνουν υπόψη τους οι διάφορες εργασίες που 
παρουσιάστηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία, είναι η εκκίνηση ή αλλιώς ο συγχρονισμός αυτών 
των συστημάτων με το δίκτυο. Έτσι, έχοντας ως βάση το μοντέλο που έχει υλοποιηθεί στην 
παρούσα διατριβή με κλειστό βρόχο ελέγχου, καθώς και την εμπειρία που αποκτήθηκε από 
την προσομοίωση αυτής της διαδικασίας με ανοιχτό βρόχο, θα μπορούσε να αναπτυχθεί ένα 
επιμέρους σύστημα επιφορτισμένο με τη διαδικασία εκκίνησης, προκειμένου να 
διερευνηθούν επακριβώς θέματα που πιθανά προκύπτουν, όπως π.χ. εάν συμβεί κάποιο 
σφάλμα στα ημιαγωγικά στοιχεία των μετατροπέων λόγω των υψηλών ρευμάτων που 
προκύπτουν κατά τη στιγμή της σύνδεσης με το δίκτυο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

Περίληψη 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται τη διερεύνηση της λειτουργικής 
συμπεριφοράς του αιολικού συστήματος με ασύγχρονη γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας και 
ηλεκτρονικούς μετατροπείς ισχύος κατά τη διάρκεια ισχυρών δυναμικών καταστάσεων. Το 
κίνητρο για τη διερεύνηση αυτή ήταν η ανάγκη να μελετηθούν και να αναδειχθούν οι 
συνέπειες αυτών των δυναμικών καταστάσεων τόσο στη λειτουργία και στην υπόσταση του 
αιολικού συστήματος όσο και στο δίκτυο, στο οποίο είναι συνδεδεμένο αυτό το αιολικό 
σύστημα. Η λύση σε αυτό το διερευνητικό πρόβλημα οδηγεί σε γνώση που είναι πολύτιμη 
στον εμπλουτισμό τέτοιων αιολικών συστημάτων με βελτιωμένες ικανότητες επιτήρησης 
και ελέγχου της λειτουργίας των. Οι δυναμικές καταστάσεις που προσομοιώθηκαν ήταν οι 
ριπές ανέμου (εξωγενείς παράγοντες), με βηματική μεταβολή και με μορφή ράμπας, τα 
σφάλματα στα ημιαγωγικά στοιχεία των δύο μετατροπέων, τα σφάλματα στους ακροδέκτες 
του δρομέα της μηχανής, σφάλματα δικτύου και τέλος σφάλματα στο ζυγό συνεχούς 
διασύνδεσης (ενδογενείς παράγοντες). Επίσης, διερευνήθηκε η επίδραση των παραμέτρων 
του συστήματος ελέγχου της γωνίας βήματος πτερυγίου και των παραμέτρων της μηχανής 
στην απόκριση του αιολικού συστήματος θεωρώντας ένα προφίλ ριπής ανέμου με μορφή 
ράμπας. Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό υλοποιήθηκε ένα σύστημα προστασίας «anti-windup» 
και εξετάστηκε η επίδραση αυτού στην απόκριση του αιολικού συστήματος κατά την 
εμφάνιση ριπών ανέμου. Παρατηρήθηκε δε σοβαρή βελτίωση αυτής με εξάλειψη ή μείωση 
των αιχμών στα ρεύματα του δρομέα και των ταλαντώσεων στη ροπή. Ακόμα, έγινε και μία 
σύγκριση της απόκρισης του συστήματος με έλεγχο ανοιχτού και κλειστού βρόχου.Το 
πρωτότυπο στοιχείο της διατριβής είναι: η γνώση που αποκτήθηκε για τη λειτουργική 
συμπεριφορά αυτών των συστημάτων κάτω από συνθήκες δυναμικών καταστάσεων, 
προσομοιώνοντας το συνολικό μοντέλο τους, και υπερτερεί εκείνης που είναι γνωστή έως 
σήμερα. 

Πιο αναλυτικά, στο κεφάλαιο 1 γίνεται μία γενική αναφορά στις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και στα θέματα που απασχολούν την ερευνητική κοινότητα σχετικά με 
το σύστημα με ασύγχρονη γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας και παρουσιάζονται οι στόχοι της 
παρούσας διατριβής. 

Στο κεφάλαιο 2 γίνεται μία αναλυτική περιγραφή των διαφόρων τεχνολογιών που 
χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα συστήματα μετατροπής αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική, 
όσον αφορά και τα δύο, το ηλεκτρικό αλλά και το μηχανικό τμήμα των συστημάτων αυτών. 
Αρχικά, παρουσιάζονται οι διάφορες κατηγορίες των ανεμοκινητήρων ─ ανάλογα με τον 
προσανατολισμό τους σε σχέση με τον άνεμο (κατακόρυφου, οριζόντιου άξονα), αλλά και με 
τη λογική της λειτουργίας των (σταθερών, μεταβλητών στροφών). Στη συνέχεια, 
περιγράφονται οι διάφορες κατηγορίες μηχανικού ελέγχου των ανεμοκινητήρων 
(ενεργητικός, παθητικός έλεγχος) και τέλος παρουσιάζονται οι διάφορες τοπολογίες 
συστημάτων μετατροπής αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική. 
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Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικές αρχές λειτουργίας του 
συστήματος μετατροπής αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική, το οποίο αποτελείται από τη 
γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας και έναν μετατροπέα AC/DC/AC. Αρχικά, εξηγείται η 
βασική αρχή λειτουργίας του συγκεκριμένου συστήματος, βλέποντάς το κυρίως από τη 
σκοπιά της μετατροπής από μια μορφή ενέργειας στην άλλη, ξεκινώντας από την αιολική 
και καταλήγοντας στην ηλεκτρική. Ακόμη, γίνεται μία παρουσίαση των βασικών αρχών 
λειτουργίας (σε μόνιμη κατάσταση) για το κάθε τμήμα του συγκεκριμένου συστήματος 
(ανεμοκινητήρας, γεννήτρια,  ηλεκτρονικός μετατροπέας ισχύος) με σκοπό την πλήρη 
κατανόηση της λειτουργίας του συστήματος αυτού. Επίσης, η κατανόηση της λειτουργίας 
σε μόνιμη κατάσταση, θα αποτελέσει τη βάση για περεταίρω διερεύνηση όσον αφορά τη 
συμπεριφορά του σε διάφορα δυναμικά φαινόμενα, τα οποία θα μελετηθούν με τη βοήθεια 
του λογισμικού πακέτου Matlab/ Simulinkστο επόμενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 4). 

Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται και αναλύονται τα δυναμικά μοντέλα κάθε τμήματος 
του συστήματoς μετατροπής αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική με χρήση ασύγχρονης 
γεννήτριας διπλής τροφοδοσίας. Επίσης, περιγράφεται και ο τρόπος «κατασκευής» των 
μοντέλων αυτών στο πρόγραμμα προσομοίωσης που επιλέχθηκε (Matlab/Simulink). 

Στο κεφάλαιο 5 διερευνάται η λειτουργική συμπεριφορά του αιολικού συστήματος στην 
υποσύγχρονη λειτουργία, δηλαδή για αριθμό στροφών κάτω από το σύγχρονο αριθμό 
στροφών με τη βοήθεια του λογισμικού πακέτου Matlab/Simulink, θεωρώντας την 
ταχύτητα του ανέμου σταθερή για κάθε προσομοίωση και σύστημα ελέγχου ανοιχτού 
βρόχου. Οι περιπτώσεις που προσομοιώνονται αφορούν τόσο την υγιή κατάσταση όσο και 
υπό σφάλματα, όπως ανοιχτοκύκλωμα στα ημιαγωγικά στοιχεία του μετατροπέα «back-to-
back», πράγμα που μπορεί να αποτελέσει βάση για την ανάπτυξη μίας μεθόδου διάγνωσης, 
στον κλάδο της συνεχούς διασύνδεσης και σφάλματα στο δίκτυο, όπως μονοφασικό, 
διφασικό και τριφασικό βραχυκύκλωμα και πτώση της τάσης δικτύου, συμμετρική και 
ασύμμετρη. Επιπλέον, μελετάται η διαδικασία διασύνδεσης του αιολικού συστήματος με το 
δίκτυο με χρήση της μεθόδου ανίχνευσης μηδενικού σημείου της  τάσης του δικτύου. 

Στο κεφάλαιο 6 διεξάγεται μία μελέτη της λειτουργικής συμπεριφοράς του συνολικού 
αιολικού συστήματος με ασύγχρονη γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας και ηλεκτρονικούς 
μετατροπείς ισχύος κατά την εμφάνιση αρκετά δυσμενών και έντονων δυναμικών 
φαινομένων με τη βοήθεια του λογισμικού πακέτου Matlab/Simulink. Γίνεται μία ποσοτική 
και ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις εκάστοτε 
προσομοιώσεις, προκειμένου να βγουν συμπεράσματα και να αναδειχθούν οι συνέπειες 
διαφόρων δυναμικών φαινομένων στη λειτουργία του συστήματος αυτού, ειδικά όσον 
αφορά την ποιότητα ισχύος και πιθανή διακινδύνευση κάποιου τμήματος ─ του μηχανικού 
ή του ηλεκτρικού μέρους. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι στις προσομοιώσεις που διεξήχθησαν 
θεωρήθηκε ολόκληρο το αιολικό σύστημα, όπως παρουσιάστηκε στα κεφάλαια 3 και 4, 
δηλαδή ανεμοκινητήρας, ασύγχρονη μηχανή διπλής τροφοδοσίας, μετατροπέας «back-to-
back» και τα συστήματα ελέγχου του ανεμοκινητήρα ─ έλεγχος γωνίας βήματος πτερυγίου 
και εύρεσης σημείου μέγιστης ισχύος ─ και της παλμοδότησης των μετατροπέων, όπου 
υλοποιήθηκε διανυσματικός έλεγχος. Τα δυναμικά φαινόμενα, που μελετούνται, αφορούν 
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απότομες μεταβολές της ταχύτητας του ανέμου (ριπές ανέμου), πολύ χαμηλές ταχύτητες 
ανέμου κοντά στο όριο αναγκαστικής αποσύνδεσης, σφάλματα στα ημιαγωγικά στοιχεία 
των μετατροπέων, συνδυασμός ριπής και σφάλματος στον ηλεκτρονικό μετατροπέα ισχύος, 
σφάλματα στο ζυγό συνεχούς διασύνδεσης και στα τυλίγματα του δρομέα. Επίσης, 
θεωρώντας ένα συγκεκριμένο προφίλ ριπής (το οποίο είναι πιθανό να εμφανιστεί), 
διεξάγεται μία διερεύνηση της ευαισθησίας του συστήματος ελέγχου της γωνίας του 
βήματος πτερυγίου η οποία προσδιορίζεται από τις παραμέτρους του, δηλαδή από την 

γωνία β και από τον ρυθμό μεταβολής αυτής . Επιπρόσθετα, διερευνάται η επίδραση της 
επιλογής των παραμέτρων της μηχανής στην απόκριση του συστήματος κατά τη διάρκεια 
μίας ριπής με μορφή ράμπας και προσομοιώνεται ένα αιολικό σύστημα μεγαλύτερης ισχύος 
σε χαρακτηριστικές δυναμικές καταστάσεις. Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό υλοποιήθηκε ένα 
σύστημα προστασίας «anti-windup» και εξετάστηκε η επίδραση αυτού στην απόκριση του 
αιολικού συστήματος κατά την εμφάνιση ριπών ανέμου. Παρατηρήθηκε δε σοβαρή 
βελτίωση αυτής με εξάλειψη ή μείωση των αιχμών στα ρεύματα του δρομέα και των 
ταλαντώσεων στη ροπή. 

Στο κεφάλαιο 7 γίνεται μία σύγκριση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την 
προσομοίωση του συστήματος θεωρώντας την ταχύτητα του ανέμου σταθερή και ανοικτό 
βρόχο ελέγχου κάτω από φυσιολογικές και μη συνθήκες λειτουργίας με τις αντίστοιχες με 
κλειστό βρόχο ελέγχου. Επιπλέον, διεξάγεται μία σύγκριση και αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις προσομοιώσεις του μοντέλου του συνολικού 
συστήματος κάτω από διάφορες ισχυρές διαταραχές, οι οποίες μπορεί να συμβούν κατά τη 
λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση αυτή είναι η 
σοβαρότητα των συνεπειών των διαταραχών αυτών στη λειτουργία και στη διάρκεια ζωής 
του αιολικού συστήματος, όπως επίσης λαμβάνεται υπόψη και η επίδραση των διαταραχών 
αυτών στο δίκτυο και στους καταναλωτές. 

Στο κεφάλαιο 8 παρατίθενται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα 
διατριβή και αναφέρονται κάποιες προοπτικές για μελλοντική έρευνα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΜΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 

 
Ονομαστική ισχύς (Pnom) 2 MW 
Ακτίνα πτερυγίου (R) 32.5 m 

Ονομαστική ταχύτητα ανέμου (vwnom) 12 m/s 
Ονομαστική ταχύτητα ανεμοκινητήρα (ωMnom) 18 rpm 
Ταχύτητα σύνδεσης (ταχύτητα ανέμου κατά την 

οποία αρχίζει να παράγει ισχύ) 
3.5 m/s 

Ταχύτητα αποκοπής (ταχύτητα ανέμου κατά 
την οποία σταματά να παράγει ισχύ) 

25 m/s 

Όρια μεταβολής γωνίας βήματος πτερυγίου 
βmin-βmax 

0o-30o 

Όρια ρυθμού μεταβολής γωνίας βήματος 
πτερυγίου (dβmax/dt) 

10o/sec 

 

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 
ΔΙΠΛΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

 
Ονομαστική ισχύς (Pnom) 2 MW 
Ονομαστική τάση στάτη 690 V 
Ονομαστική συχνότητα 50 Hz 
Αντίσταση στάτη (Rs) 0.0108 pu 
Αντίσταση δρομέα (Rr) 0.0121 pu 

Σχετική επαγωγική αντίσταση 
σκέδασης στάτη (Lsσ) 

0.102 pu 

Σχετική επαγωγική αντίσταση 
σκέδασης δρομέα (Lrσ) 

0.11 pu 

Αμοιβαία επαγωγιμότητα (Lm) 3.362 pu 
p 2 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 

Ενεργός τιμή πολικής τάσης (Vgrid) 20 kV 
Ονομαστική συχνότητα δικτύου 50 Hz 
Εσωτερική αντίσταση δικτύου 0.008 Ω 

Εσωτερική επαγωγιμότητα δικτύου 0,001 Η 
Ονομαστική ισχύς μετασχηματιστή  2,5 MVA 

Λόγος μετασχηματισμού 20 kV/690 V 
 

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  SPWM ΠΑΛΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 
Διακοπτική συχνότητα 2 kHz 

 

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΦΙΛΤΡΩΝ 

 
ΦΙΛΤΡΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΔΙΚΤΎΟΥ 

Lf = 0.07 H 

ΥΨΙΠΕΡΑΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΔΡΟΜΕΑ 

Ενεργός τιμή πολικής τάσης (Vr) 690 V 
Ονομαστική συχνότητα  50 Hz 
Ονομαστική ισχύς 200 kVar 

Συντελεστής ποιότητας Q=(R/L*2πfn) 1 
 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑPI ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

PLL kpPLL=0.5, kiPLL=50* kpPLL 
RSC control kpRSC=1, kiRSC=50* kpRSC 
GSC control kpDC=2, kiDC=50* kpDC 

kpQ=0.2, kiQ=100* kpQ,  
kpGSC=1, kiGSC=50* kpGSC 

Pitch control kpPitch=200, kiPitch=60, 
Tservo=0.25 sec 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

 

m                         :                        αέρια μάζα  [kg] 

vw(t)                   :                         στιγμιαία ταχύτητα του ανέμου   [m/s] 

ρ                         :                         πυκνότητα της αέριας μάζας   [Kg/m] 

Α                        :                         επιφάνεια που διαπερνά ο αέρας   [m2] 

R                        :                         ακτίνα πτερυγίου ανεμοκινητήρα    [m] 

Cp                       :                         συντελεστής απόδοσης ανεμοκινητήρα 

ΡΜ                       :                         μηχανική ισχύς που παράγεται από τον άνεμο [W] 

TM                           :                          μηχανική ροπή που παράγεται από τον άνεμο [Νm] 

β                         :                         γωνία βήματος του πτερυγίου (pitch angle) [o] β  ,                   :                          ρυθμός αλλαγής (πρώτη παράγωγος) της γωνίας βήματος  

                                                     Του πτερυγίου (pitch angle rate) [o/sec] 

λ                         :                         ταχύτητα ακροπτερυγίου (tip-speed ratio) [rad] 

ωM                      :                         γωνιακή ταχύτητα περιστροφής ανεμοκινητήρα [rad/sec] 

Tm                         :                     ροπή στον άξονα μεταξύ Α/Κ και γεννήτριας [Nm] 

ωm                       :                       μηχανική ταχύτητα δρομέα ασύγχρ. μηχανής [rad/sec] 
 
τβ                        :                        χρονική σταθερά σερβοκινητήρα συστήματος pitch[sec] 
 
rgb                       :                         λόγος σχέσης κιβωτίου ταχυτήτων 
 
u, i                      :                         τάσεις [V] και ρεύματα [A] 
 
Ψ                        :                         ροή [Wb]  
 
Rs                       :                         αντίσταση τυλιγμάτων στάτη [Ω] 

L                         :                        επαγωγιμότητα [H] 

Lσ                       :                         επαγωγιμότητα σκέδασης [H] 

Lm                       :                         αμοιβαία επαγωγιμότητα [H] 

σ                         :                         συντελεστής σκέδασης 
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ωe(ωs)                :                        ηλεκτρική γωνιακή ταχύτητα πεδίου στάτη [rad/s] 

ωr                       :                        ηλεκτρική γωνιακή ταχύτητα πεδίου δρομέα [rad/s] 

ωsl                     :                          ηλεκτρική γωνιακή ταχύτητα ολίσθησης [rad/s] 

θr                       :                          ηλεκτρική γωνία δρομέα [rad] 

θm                      :                          μηχανική γωνία δρομέα [rad] 

θs                        :                          ηλεκτρική γωνία στάτη [rad] 

θtr                       :                        γωνία μετασχηματισμού τριφασικών μεγεθών στο σύ- 

                                                    στημα d,q σε σύγχρονα στρεφόμενο πλαίσιο [rad] 

θPLL                   :                           γωνία διανύσματος τάσης στάτη [rad] 

s                        :                          ολίσθηση ασύγχρονης μηχανής 

p                       :                         αριθμός ζευγών πόλων ασύγχρονης μηχανής 

θs                      :                         γωνία διανύσματος ροής στάτη ασύγχρονης μηχανής[o] 

θr                      :                          γωνία δρομέα ασύγχρονης μηχανής[o] 

nr, Ν                 :                         ταχύτητα δρομέα ασύγχρονης μηχανής [rpm] 

ns                     :                          σύγχρονος αριθμός στροφών ασύγχρονης μηχανής [rpm] 

nM                    :                          αριθμός στροφών ανεμοκινητήρα [rpm] 

η                      :                          βαθμός απόδοσης ασύγχρονης μηχανής 

te                      :                          ηλεκτρομαγνητική ροπή ασύγχρονης μηχανής [Νm] 

w                      :                          αριθμός των σπειρών των τυλιγμάτων της ασύγχρονης  

                                                     μηχανής 

ξ                       :                           συντελεστής των τυλιγμάτων της ασύγχρονης μηχανής 

φ                       :                           γωνία μεταξύ διανυσμάτων τάσης και ρεύματος [o] 

Ω                      :                           μηχανική γωνιακή ταχύτητα δρομέα [rpm] 

Pag                    :                           ισχύς διακένου (Pδ)[W] 

f                        :                           συχνότητα [Hz] 

Asin                   :                          το πλάτος της κυματoμoρφής αναφοράς στην τεχνική  

                                                    παλμοδότησης SPWM 
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Atri                    :                          το πλάτος της κυματoμoρφής φορέα στην τεχνική  

                                                    παλμοδότησης SPWM 

Fsin                   :                           η συχνότητα της κυματoμoρφής αναφοράς στην τεχνική  

                                                     παλμοδότησης SPWM 

Ftri                   :                           η συχνότητα της κυματoμoρφής φορέα στην τεχνική 

                                                     παλμοδότησης SPWM 

MA                  :                            ο συντελεστής διαμόρφωσης πλάτους στην τεχνική   

                                                     παλμοδότησηςSPWM 

MF                   :                           ο συντελεστής διαμόρφωσης συχνότητας στην τεχνική   

                                                     παλμοδότησηςSPWM 

Dt                    :                           συντελεστής τριβής στρεφόμενης μάζας ανεμοκινητήρα 

Dm                   :                          συντελεστής τριβής στρεφόμενης μάζας ασύγχρονης 

                                                    μηχανής 

Κtm                   :                          συντελεστής ακαμψίας 

Dtm                   :                         συντελεστής τριβής  

Jt                        :                         ροπή αδράνειας ανεμοκινητήρα [kgm/sec] 

Jm                       :                        ροπή αδράνειας ασύγχρονης μηχανής [kgm/sec] 

ΧΤ                      :                         αντίστροφη μήτρα ενός μεγέθους Χ 

 

 
Δείκτες 

s, r                        :                         μεγέθη στάτη και δρομέα αντίστοιχα 
 
d, q                       :                          μεγέθη στονd, q άξονα 
   
f                            :                           φίλτρο στην πλευρά του δικτύου 

grid                       :                          μεγέθη δικτύου 

g                            :                          μεγέθη μεταξύ δικτύου και μετατροπέα δικτύου 

e                             :                         στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο 
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SUMMARY 

In last decades, the so-called “renewable or green energies” have gained the worldwide 
community interest, because of the increasing demand of electric power and the urgent need 
to reduce the dependence on fossil fuels. During last years, wind energy has grown over 
standing today as the leader of the RES. Initially, the Fixed Speed Wind Energy Conversion 
Systems (FS-WECS) have been designed. However, due to the need of maximum power 
production in a wider wind speed range, Variable Speed Wind Energy Conversion Systems 
(VS-WECS) have been developed and prevailed in recent years. The VS-WECS are divided 
into two types (technologies). The first one is the variable speed concept with the Doubly-Fed 
Induction Generator (DFIG-WECS) and the other type is equipped with a full-scale power 
electronic converter. Between these two technologies the DFIG-WECS has become the most 
popular due to the fact that it can be operated under a wide range of wind speed. In addition, 
establishing the power electronic converter in the rotor circuit, through which only the 30% of 
the total power is transferred, results in better and lower power converter dimensioning. So, 
DFIG-WECS becomes an economical choice. However, problems arise in the operational 
behavior of these systems when they operate under dynamic conditions 

This thesis deals with this problem and specifically with the investigation of the 
operational behavior of the DFIG-WECS under strong dynamic conditions. According to the 
international literature, the most common dynamic conditions for DFIG-WECS occur when 
faults occur (endogenous factors). Typical faults that have been investigated mostly due to 
their severity for the smooth operation of these WECS are: symmetrical and asymmetrical 
grid faults, like voltage sags, symmetrical and asymmetrical short-circuits etc. Other typical 
types of faults in wind energy conversion systems are the faults in induction machine. Also, a 
kind of fault, which is very likely to happen, is the open- or short- circuit in the switches of 
the back-to-back power electronic converter. Another important dynamic condition s affecting 
DFIG’s operational behavior  is wind speed variations especially wind gusts (exogenous 
factor). The results of this research are important because they can be used by a global control 
system of DFIG-WECS for controlling smoothly their operational behavior. 

The method adopted for carrying out the above investigation is simulation in Matlab/ 

Simulink. This was due to the fact that there are difficulties implementing so large scale 

systems in the laboratory and also these dynamic conditions. 

In our work we followed the following steps. Firstly, thewholeDFIG-

WECShasbeenconsideredindetailanditsoperationprincipleshavebeenanalyzedinsteadystate. 

This detail has been used as a basis for the DFIG dynamic model development. 

Subsequently, each part of the DFIG dynamic model has been analyzed using dynamic 

equations and a model of a 2 MW system in Matlab/ Simulink has been developed, firstly 

implemented with open loop control system and secondly with a closed loop control system.  
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Secondly, a constant wind speed, the operational behavior of the DFIG has been studied 

under subsynchronous mode both in healthy and in faulty condition. More specifically, the 

faults, that have been considered, are open-circuit faults in the IGBTs of the back-to-back 

power electronic converter, grid short-circuits (1φ, 2φ, 3φ)and voltage sags (symmetrical 

and asymmetrical). As far as open-circuit faults are concerned, the waveforms and the 

harmonic spectrum of basic system variables could be the basis of a diagnosis method 

development. In addition, the DFIG synchronization process has been studied implementing 

a grid voltage zero-crossing method. 

Thirdly, the whole DFIG model, consisting of the wind turbine, pitch control system, 

MPPT system, asynchronous machine, back-to-back power electronic converter and its 

closed loop control system implementing vector control, a transformer and grid, has been 

developed and simulated under strong dynamic conditions, that have been referred before. 

More specifically, the DFIG reaction under different wind gust profiles (with ramp and step 

function profile) and also under converter faults (open- and short-circuit) has been 

investigated. Moreover, a sensitivity analysis of the pitch control system has been carried 

out. In addition, in this thesis an investigation on how does the choice of the DFIG 

parameter values affect on the whole system behavior has been done via simulation. A 

second model of a 5 MW DFIG has also simulated under a wind gust and converter faulty 

condition in Matlab/ Simulink to compare its behavior with the corresponding one of the 2 

MW system. Also, an “anti-windup” system has been implemented and added in all of the PI 

controllers to improve system behavior under a wind gust (both with step function and with 

ramp profile). 

Interpreting the results of the simulations, it has been concluded that the most severe 
dynamic condition is the wind gust and especially the one with step function profile. The 
second one is the short-circuits in IGBTs, but it is less possible to happen than the open-
circuit faults that cause great torque oscillations and overcurrents in DFIG rotor and this could 
lead to system breakdown. The third one is the short-circuit in rotor terminals. More 
specifically, a 2φ short-circuit causes torque oscillations (possible mechanical part damage), 
while a 3φ short-circuit causes very high peak rotor current values (possible electrical part 
damage). If grid voltage is harmonically distorted, oscillations in basic system variables (e.g. 
rotor speed, torque, machine currents) appear and this also has been observed when an 
oscillation in wind speed has been considered. Moreover, great torque and machine currents 
oscillations appear in case that an open-circuit fault occurs in DC link. 
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