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Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη μελέτη και τη μοντελοποίηση ενός
αιολικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βασισμένο σε σύγχρονη γεννήτρια
μόνιμου μαγνήτη (PMSG). Ειδικότερα, παρουσιάζονται και αναλύονται όλα τα τμήματα που
αποτελούν το αιολικό σύστημα καθώς και οι λογικές ελέγχου που ακολουθήθηκαν για την
αποτελεσματική λειτουργία του. Επιπλέον, μελετάται και μοντελοποιείται μια διάταξη
αποθήκευσης ενέργειας από την οποία πλαισιώνεται το αιολικό σύστημα κατά την αυτόνομη
λειτουργία του. Τέλος, παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης
της λειτουργίας του συστήματος, σε σύνδεση με το δίκτυο και κατά την αυτόνομη λειτουργία
του. Για την ανάπτυξη του μοντέλου και την προσομοίωση χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα
Simulink/Matlab.
Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται αναφορά στο ενεργειακό πρόβλημα και μια γενική εισαγωγή στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επιπλέον, δίνονται διάφορες πληροφορίες γύρω από την
αιολική ενέργεια και αναλύονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης
ανεμογεννητριών. Επίσης, παρουσιάζεται η δομή μιας ανεμογεννήτριας και παραθέτονται
διάφοροι τύποι ανεμογεννητριών, ενώ δίνονται και οι βασικές σχέσεις μετατροπής της
αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική.

Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται ανάλυση κάθε τμήματος της ανεμογεννήτριας (πτερωτή, σύστημα
μετάδοσης κίνησης, γεννήτρια) και παρατίθενται οι εξισώσεις που περιγράφουν τη λειτουργία
τους. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται ο τρόπος μοντελοποίησης του κάθε τμήματος στο
περιβάλλον του Simulink. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μελέτη της σύγχρονης γεννήτριας
μόνιμου μαγνήτη καθώς παρουσιάζεται με λεπτομέρεια η δομή της καθώς και οι αρχές που
διέπουν τη λειτουργία της. Τέλος, δίνονται όλα τα χαρακτηριστικά μεγέθη της ανεμογεννήτρια
που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία.
Στο Κεφάλαιο 3 αρχικά, γίνεται μια γενική παρουσίαση των στοιχείων που αποτελούν τους
μετατροπείς, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές κατηγορίες μετατροπέων που
υπάρχουν και αναφέρονται μερικοί βασικοί τύποι μετατροπέων που βρίσκουν εφαρμογή σε
αιολικά συστήματα γενικότερα. Έπειτα, το κεφάλαιο επικεντρώνεται στους μετατροπείς που
χρησιμοποιήθηκαν στο αιολικό σύστημα της παρούσας εργασίας καθώς εξηγείται ο τρόπος
λειτουργίας τους και παρουσιάζεται ο τρόπος μοντελοποίησης τους στο Simulink. Έμφαση
δόθηκε στον dc/dc μετατροπέα ανύψωσης τάσης που χρησιμοποιήθηκε, όπου γίνεται
διαστασιολόγηση και παρουσιάζεται μια μικρή προσομοίωση της λειτουργίας του. Τέλος,
παρουσιάζεται, επίσης, το φίλτρο που τοποθετείται στην έξοδο του αντιστροφέα.
Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφονται αναλυτικά η τεχνική διαμόρφωσης εύρους παλμών (PWM) και
η τεχνική της ημιτονοειδούς διαμόρφωσης εύρους παλμών (SPWM), οι οποίες και
εφαρμόστηκαν για την παλμοδότηση των μετατροπέων. Στη συνέχεια, περιγράφονται
αναλυτικά οι μηχανισμοί ελέγχου που εφαρμόστηκαν με τη βοήθεια PI ελεγκτών, τόσο στην
πλευρά της μηχανής (dc/dc μετατροπέας ανύψωσης τάσης) όσο και στον αντιστροφέα του
αιολικού συστήματος.
Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του
αιολικού συστήματος σε σύνδεση με το δίκτυο. Το σύστημα προσομοιώνεται για δύο
περιπτώσεις, σε πρώτη φάση γίνεται προσομοίωση του συστήματος υπό σταθερή ταχύτητα
ανέμου ίση με 12 m/s και σε δεύτερη φάση προσομοιώνεται η λειτουργία του συστήματος για
βηματικές μεταβολές της ταχύτητας του ανέμου.
Στο Κεφάλαιο 6 μελετάται η αυτόνομη λειτουργία του αιολικού συστήματος το οποίο, πλέον,
πλαισιώνεται με μια διάταξη αποθήκευσης ενέργειας. Αρχικά, παρουσιάζεται το σύστημα
αποθήκευσης ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε. Συγκεκριμένα η συστοιχία μπαταριών της
οποίας δίνονται τα χαρακτηριστικά μεγέθη, καθώς και το μοντέλο της στο Simulink. Επίσης,
παρουσιάζεται και μοντελοποιείται ο dc/dc μετατροπέας δύο κατευθύνσεων ο οποίος συνδέει
τη συστοιχία με το υπόλοιπο σύστημα. Στη συνέχεια, περιγράφεται αναλυτικά ο μηχανισμός
ελέγχου που εφαρμόζεται στη διάταξη αποθήκευσης ενέργειας για τον έλεγχο της
φόρτισης/εκφόρτισης. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της
προσομοίωσης του αυτόνομου αιολικού συστήματος για σταθερή ταχύτητα ανέμουμεταβαλλόμενο φορτίο και για μεταβαλλόμενο άνεμο-σταθερό φορτίο.

Abstract
In this thesis, a wind energy conversion system (WECS) based on a permanent magnet
synchronous generator (PMSG) was studied and simulated. All parts of the WECS are
presented and discussed in detail. Furthermore, control strategies for the generator-side
converter and the voltage source inverter are developed. The WECS is simulated both in grid
connected and stand-alone mode. In the stand-alone mode, the WECS is supplied with an
energy storage system for which a bi-directional buck/boost converter and control strategy was
designed. Finally, simulation results are presented and performance of the system in various
modes of operation is evaluated. Simulink/Matlab is used for modeling and simulating the
WECS.
At the beginning of Chapter 1, a discussion of energy crisis and renewable energy sources is
held. Furthermore, information about wind energy has been reviewed and its benefits and
drawbacks are examined. In addition, the structure of a wind turbine and the principles of
converting wind energy into electricity are presented.
In Chapter 2 all parts of the wind turbine are studied and its characteristics are specified. Even
more, the model of every part in Simulink is presented. Theoretical background, structure and
operation principles of PMSG are presented in detail.
In Chapter 3, firstly a general presentation of converters components takes place. Then the
major existing categories of converter are presented and some basic types of converters,
which are generally used in WECS, are mentioned. Moreover, the chapter focuses on the
converters that are used in this thesis, explaining the way they operate. After all, their models in
Simulink are shown. Emphasis was given to the dc/dc boost converter whose parameters are
calculated and its operation is simulated. Finally, there is a presentation of the filter which was
placed at the output of the inverter.
In Chapter 4, Pulse-width Modulation (PWM) and Sinusoidal Pulse-width Modulation (SPWM)
techniques that are used in this thesis are described. Moreover, the control strategy for the
generator-side converter with maximum power extraction is presented. The control strategy of
the voltage sourced inverter is shown as well.
In Chapter 5 simulation results of the grid connected WECS are presented and evaluated. On
the first part of the presentation, the WECS is simulated for constant wind speed (12m/s), and
in the second part for step-changed wind speed.
In Chapter 6 the stand-alone operation of the WECS is studied and supplied with an energy
storage system. Initially, there is an analysis of the energy storage system, which was used,
and in particular the battery bank, whose characteristics are given. Moreover, a Bi-directional
dc/dc Buck-Boost converter which is used to interconnect the battery bank to the dc-link is
presented and modeled. Afterwards, there is a detailed description of the control strategy used
in order to control charging / discharging of the battery bank. At the end of this chapter,
simulation results of two different stand-alone operation modes are presented, one with
constant wind speed and variable load and the other one with step-changing wind speed and
constant load.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1.1 Εισαγωγή
Στις μέρες μας, η ολοένα και με γοργούς ρυθμούς αυξανόμενη ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια,
απόρροια της εξέλιξης της τεχνολογίας και της αλματώδους αύξησης του βιοτικού επιπέδου, σε
συνδυασμό με τον περιορισμό των αποθεμάτων των συμβατικών πηγών ενέργειας όπως τα
ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, γαιάνθρακες) έχουν επιφέρει το λεγόμενο
ενεργειακό πρόβλημα, το οποίο αφορά την κάλυψη αυτής της ζήτησης. Η διαδικασία
σχηματισμού των ορυκτών καυσίμων ως γνωστών είναι εξαιρετικά αργή, χρειάστηκαν
εκατομμύρια χρόνια για να σχηματιστούν από απολιθώματα κάτω από πολύ υψηλές
θερμοκρασίες και πιέσεις στο εσωτερικό της γης. Στην ουσία πρόκειται για πηγές που δεν
ανανεώνονται. Υπολογίζεται ότι αν η ανέλκυση του πετρελαίου συνεχιστεί με το σημερινό
ρυθμό, αυτό θα εξαφανιστεί μέσα στα επόμενα 50 χρόνια. Το τι σημαίνει αυτό μπορούμε να
καταλάβουμε, αν μελετήσουμε τις συνέπειες και την αναστάτωση που προκλήθηκαν στη
διεθνή οικονομία από την απότομη αύξηση της τιμής του πετρελαίου μετά το 1973. Επιπλέον,
η κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών δεν μπορεί να στηριχτεί αποκλειστικά στους
γαιάνθρακες και στο φυσικό αέριο, διότι και αυτά υπολογίζεται να εξαντληθούν μέσα στα
επόμενα 150 χρόνια.

Σχήμα 1.1: Συμβατικές πηγές ενέργειας

Πέραν του ενεργειακού προβλήματος, ακόμη μεγαλύτερης σημασίας είναι το ζήτημα του
περιβαλλοντικού προβλήματος που έχει ανακύψει λόγω της καύσης ορυκτών καυσίμων για
την παραγωγή ενέργειας για την κάλυψη των όλο και αυξανόμενων ενεργειακών μας αναγκών.
Η καύση ορυκτών καυσίμων αποτελεί την βασική αιτία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς
κατά αυτό το τρόπο απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα αέρια όπως οξείδια του αζώτου,
οξείδια του θείου, διοξείδιο του άνθρακα κ.α. Τα αέρια αυτά είναι υπεύθυνα για την
δημιουργία μιας σειράς καταστρεπτικών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία
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καταστάσεων, όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου, της όξινης βροχής, αναπνευστικές
παθήσεις, καρδιακές παθήσεις, καρκίνο του δέρματος κτλ. Σημαντικότερο όλων των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο οφείλεται κυρίως
στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Το φαινόμενο αυτό συνίσταται στο
εγκλωβισμό της ανακλώμενης ηλιακής ακτινοβολίας-ενέργειας στην γήινη ατμόσφαιρα με
αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας της γης, το λιώσιμο των πάγων και την άνοδο της
στάθμης της θάλασσας. Όλα αυτά έχουν ως φυσικό επακόλουθο την εξαφάνιση πολλών
ειδών της πανίδας και χλωρίδας της γης και γενικότερα μια βίαιη και καταστροφική αλλοίωση
του οικοσυστήματος της γης όπως το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Άρα η ανάγκη εύρεσης λύσης
τόσο για την επαρκή κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών όσο και για την προστασία της
ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος της γης, σε συνδυασμό με την ώριμη πλέον τεχνογνωσία
έστρεψαν την ανθρωπότητα σε εναλλακτικές λύσεις, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας τις οποίες αναλύουμε στη συνέχεια.

Σχήμα 1.2: Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

1.2 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Λόγω λοιπόν της εξάντλησης των ορυκτών καυσίμων και των δυσμενών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων των συμβατικών πηγών ενέργειας, κρίνεται πλέον επιτακτική η ανάγκη
προώθησης και αξιοποίησης της τεχνολογίας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Ως
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ή Ήπιες Μορφές Ενέργειας) ορίζονται όλες εκείνες οι μορφές
εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες όπως ο
άνεμος, ο ήλιος, η κυκλοφορία του νερού και άλλες. Ο όρος “ήπιες” αναφέρεται σε δύο βασικά
χαρακτηριστικά τους. Καταρχήν, για την εκμετάλλευσή τους δεν απαιτείται κάποια ενεργητική
επέμβαση, όπως εξόρυξη ή καύση, όπως με τις συμβατικές πηγές ενέργειας, αλλά απλώς η
εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας στη φύση. Δεύτερον, πρόκειται για
“καθαρές” μορφές ενέργειας, φιλικές προς το περιβάλλον, που δεν αποδεσμεύουν
υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα. Έτσι οι ΑΠΕ
θεωρούνται από πολλούς η αφετηρία για την επίλυση των οικολογικών προβλημάτων που
αντιμετωπίζει η Γη.
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Οι σημαντικότερες αξιοποιήσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι οι ακόλουθες:
1. Ηλιακή Ενέργεια
2. Αιολική Ενέργεια
3. Υδροηλεκτρική Ενέργεια
4. Βιομάζα
5. Γεωθερμική Ενέργεια
6. Ενέργεια Θαλάσσιων Κυμάτων
Οι ήπιες μορφές ενέργειας βασίζονται κατ' ουσία στη ηλιακή ακτινοβολία, με εξαίρεση τη
γεωθερμική ενέργεια, η οποία είναι ροή ενέργειας από το εσωτερικό του φλοιού της γης, και
την ενέργεια απ' τις παλίρροιες που εκμεταλλεύεται τη βαρύτητα. Οι βασιζόμενες στην ηλιακή
ακτινοβολία ήπιες πηγές ενέργειας είναι ανανεώσιμες, μιας και δεν πρόκειται να εξαντληθούν
όσο υπάρχει ο ήλιος. Ουσιαστικά, πρόκειται για ηλιακή ενέργεια σε διαφορετικές μορφές: η
βιομάζα είναι ηλιακή ενέργεια δεσμευμένη στους ιστούς των φυτών μέσω της φωτοσύνθεσης,
η αιολική εκμεταλλεύεται τους ανέμους που προκαλούνται απ' τη θέρμανση του αέρα ενώ
αυτές που βασίζονται στο νερό εκμεταλλεύονται τον κύκλο εξάτμισης-συμπύκνωσης του νερού
και την κυκλοφορία του. Υπολογίζεται ότι το τεχνικά εκμεταλλεύσιμο ενεργειακό δυναμικό απ'
τις ήπιες μορφές ενέργειας είναι πολλαπλάσιο της παγκόσμιας συνολικής κατανάλωσης
ενέργειας. Η υψηλή όμως μέχρι πρόσφατα τιμή των νέων ενεργειακών εφαρμογών, τα τεχνικά
προβλήματα εφαρμογής καθώς και πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες που έχουν να
κάνουν με τη διατήρηση της παρούσας κατάστασης στον ενεργειακό τομέα εμπόδισαν την
εκμετάλλευση έστω και μέρους αυτού του δυναμικού [1].

Σχήμα 1.3: Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας [2]

Η απαρχή προς την ενεργή χρήση των ΑΠΕ ξεκίνησε την δεκαετία του 1970, λόγω των δύο
μεγάλων πετρελαϊκών κρίσεων του '73 και '79-'80 οι οποίες έστρεψαν το ενδιαφέρον των
αναπτυγμένων οικονομικά κρατών στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ που με τη σειρά της
οδηγεί στην μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα και συνεπώς, σε μια
ισχυρότερη οικονομία λιγότερο ευάλωτη σε γεωπολιτικές κρίσεις. Κάποια επιπλέον
πλεονεκτήματα των ΑΠΕ θεωρούνται, το γεγονός ότι είναι πρακτικά ανεξάντλητες πήγες
ενέργειας και είναι πολύ φιλικές προς το περιβάλλον έχοντας ουσιαστικά μηδενικά κατάλοιπα
και απόβλητα, έχουν συνήθως χαμηλό λειτουργικό κόστος. Επίσης, οι επενδύσεις σε ΑΠΕ
δημιουργούν σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο και όντας
διάσπαρτες γεωγραφικά οδηγούν στην αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος, δίνοντας
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έτσι τη δυνατότητα κάλυψης των ενεργειακών αναγκών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,
ανακουφίζοντας έτσι τα συστήματα υποδομής και μειώνοντας τις απώλειες από τη μεταφορά
ενέργειας.
Εκτός όμως από τα πλεονεκτήματα η εκμετάλλευση των ΑΠΕ συνοδεύεται και από μερικά
χαρακτηριστικά μειονεκτήματα, όπως το ότι έχουν έναν αρκετά μικρό συντελεστή απόδοσης
της τάξης του 30% ή και λιγότερο συνεπώς απαιτείται αρκετά μεγάλο αρχικό κόστος
εφαρμογής σε μεγάλη επιφάνεια γης. Για τον λόγο αυτό μέχρι τώρα δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την αποκλειστική κάλυψη των αναγκών μεγάλων αστικών κέντρων και
χρησιμοποιούνται κυρίως σαν συμπληρωματικές πηγές ενέργειας. Επιπλέον, η παροχή και
απόδοση της αιολικής, υδροηλεκτρικής και ηλιακής ενέργειας εξαρτάται από την εποχή του
έτους αλλά και από το γεωγραφικό πλάτος και το κλίμα της περιοχής στην οποία
εγκαθίστανται. Για τις αιολικές μηχανές υπάρχει η άποψη ότι δεν είναι αισθητικά κομψές, ότι
προκαλούν ηχορύπανση και θανάτους πουλιών. Με συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας τους όμως
και την προσεκτικότερη επιλογή των χώρων εγκατάστασης αυτά τα προβλήματα έχουν σχεδόν
ξεπερασθεί. Επιπρόσθετα, για τα υδροηλεκτρικά έργα λέγεται ότι προκαλούν έκλυση μεθανίου
από την αποσύνθεση των φυτών που βρίσκονται κάτω από το νερό κι έτσι συντελούν στο
φαινόμενο του θερμοκηπίου [1].

Σχήμα 1.4: Συμμετοχή ΑΠΕ στη συνολική παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας [3]

Ωστόσο η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο παγκόσμιο ενεργειακό ισοζύγιο
αυξάνεται με γρήγορο ρυθμό. Όπως βλέπουμε και στο σχήμα 1.4, το 19% της συνολικής
παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας στα τέλη του έτους 2011 προέρχονταν από ανανεώσιμές
πηγές ενέργειας. Στο οποίο περίπου το 9.3% αντιστοιχούσε στη χρήση παραδοσιακής
βιομάζας κυρίως στις αγροτικές περιοχές αναπτυσσόμενων χωρών. Το υπόλοιπο 9.7%
προέρχονταν από τη χρήση σύγχρονων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εκ των οποίων, 4.7%
από την παραγωγή θέρμανσης και ζεστού νερού με τη χρήση βιομάζας, ηλιακής/γεωθερμικής
ενέργειας, 3.7% και 1.1% από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω υδροηλεκτρικών
σταθμών και ηλιακής/αιολικής ενέργειας αντίστοιχα. Τέλος ένα 0.8% προέρχονταν από την
χρήση βιοκαυσίμων [3].
Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε οι ΑΠΕ μπορούν να αποτελέσουν μια λύση διαρκείας τόσο
στο περιβαλλοντικό ζήτημα του πλανήτη όσο και στην κάλυψη της ενεργειακής ζήτησης.
Άλλωστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο στόχος που έχει τεθεί είναι ότι έως το 2020 το 20% των
ενεργειακών αναγκών θα πρέπει να καλύπτεται από ΑΠΕ. Επίσης, αναμένεται έως το 2020 το
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ποσοστό της συμμετοχής της αιολικής ενέργειας στην παράγωγη ενέργειας από ΑΠΕ να
ξεπεράσει αυτό της υδροηλεκτρικής ενέργειας που παραμένει μέχρι σήμερα στην κορυφή της
αντίστοιχης λίστας.

1.2 Η Αιολική Ενέργεια
Η αιολική ενέργεια δημιουργείται από την μετατροπή ενός μικρού ποσοστού της ηλιακής
ενέργειας που φτάνει στην ατμόσφαιρα της γης σε κινητική ενέργεια του ανέμου. Πιο
συγκεκριμένα ο άνεμος δημιουργείται από όταν ανόμοιες θερμοκρασιακά αέριες μάζες
αρχίζουν να κινούνται ώστε να αποκτήσουν ίδια θερμοκρασία. Εκτιμάται ότι η συνολική ισχύς
των ανέμων πάνω στη γη ανέρχεται σε 3,6*109 MW. Στην Ελλάδα το τεχνικά εκμεταλλεύσιμο
αιολικό δυναμικό ανέρχεται σε 44 ΤWh/έτος και μπορεί να καλύψει τη συνολική κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα που ανέρχεται σε 41 ΤWh/έτος.
Η προσπάθεια εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας από τον άνθρωπο ξεκινάει από πολύ
νωρίς. Υπάρχουν αναφορές για τη χρήση ανεμοκινητήρων στην Περσία ακόμα και από το 200
π.Χ. Ωστόσο οι πρώτοι ανεμοκινητήρες που είχαν πρακτικές εφαρμογές κατασκευάστηκαν στο
Σίσταν, μια περιοχή ανάμεσα στο σημερινό Αφγανιστάν και Ιράν, κατά τον 7ο αιώνα. Οι
πρώτοι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν για την άντληση νερού και για την άλεση σιτηρών. Στις
αρχές του 20ου αιώνα στη Δανία χρησιμοποιούνταν πάνω από 2500 ανεμοκινητήρες για
μηχανικά φορτία, όπως αντλίες και μύλοι. Με την πάροδο των χρόνων όμως περάσαμε από
την εποχή των απλών ανεμοκινητήρων στην εποχή των ανεμοκινητήρων - ανεμογεννητριών
και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αυτές [4]. Το εγχείρημα αυτό πάγωσε
προσωρινά, για να αναζωπυρωθεί και πάλι το ενδιαφέρον για τις ανεμογεννήτριες στα τέλη
της δεκαετίας του '70 και λόγω της πετρελαϊκής κρίσης που είχε ξεσπάσει στην αρχή της ίδιας
δεκαετίας. Οι οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες έστρεψαν το ενδιαφέρον τους προς την
παραγωγή ενέργειας μέσω ανεμογεννητριών και άρχισαν να χρηματοδοτούν ερευνητικά
προγράμματα για την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας. Έτσι από την παραγωγή μερικών
εκατοντάδων kilowatts από αιολικά πάρκα της δεκαετίας του '80 φτάνουμε στη δεκαετία του
'90 όπου πλέον η παράγωγη βρίσκεται στην κλίμακα των megawatts. Σε αυτή την περίοδο οι
έρευνες επικεντρώνονται στους τομείς της ποιότητας της παραγόμενης ενέργειας καθώς και
της οικονομικότερης λειτουργίας των συστημάτων ενέργειας. Στα τέλη της δεκαετίας του '90 τα
αιολικά πάρκα αυξάνουν κι άλλο σε μέγεθος και φτάνουν κάποιες εκατοντάδες megawatts.
Στις μέρες μας συναντάμε προβλήματα στην παραγωγή κάποιων χιλιάδων gigawatt από
αιολικά πάρκα. Τα κύρια προβλήματα είναι ο προγραμματισμός, η λειτουργία και ο έλεγχος
συστημάτων παραγωγής και διανομής ενέργειας που περιλαμβάνουν μεγάλα αιολικά πάρκα.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η παγκόσμια εγκατεστημένη αιολική ισχύς
διπλασιαζόταν περίπου κάθε 3 χρόνια, και η τάση αυτή δείχνει να συνεχίζεται. Το κόστος της
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο έπεσε περίπου στο ένα έκτο του κόστους στις
αρχές της δεκαετίας του '80, αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι μια ανεμογεννήτρια
σημερινής τεχνολογίας μπορεί να παράγει ετησίως 180 φορές περισσότερη ηλεκτρική
ενέργεια με κόστος ανά kWh λιγότερο από το μισό συγκριτικά με μια ανεμογεννήτρια
τεχνολογίας της δεκαετίας του 1980 [5].
Στην Ελλάδα, έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2009 λειτουργούσαν στο Εθνικό Διασυνδεδεμένο
Σύστημα Μεταφοράς αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 909 MW. Παράλληλα, ο ΔΕΣΜΗΕ έχει
χορηγήσει Προσφορές Σύνδεσης για επιπλέον 150 περίπου Α/Π συνολικής ισχύος 2950 MW.
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Η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια σε πολύ έντονους
ρυθμούς, έτσι τον Οκτώβριο του 2012 η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανήλθε στα 1.740 ΜW.
Στο σχήμα 1.5 περιλαμβάνονται τα αριθμητικά δεδομένα της ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας
στην Ελλάδα κατά την τελευταία εξαετία [6].

Σχήμα 1.5: Ανάπτυξη αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα την εξαετία 2006-2012 [6]

Αυτή τη στιγμή το αιολικό πάρκο του Παναχαϊκού είναι το μεγαλύτερο που υπάρχει στην
Ελλάδα, αποτελείται από 41 ανεμογεννήτριες εγκατεστημένες στην κορυφογραμμή του όρους
και υπολογίζεται ότι παρέχει κάθε χρόνο 90.000 MW για να καλύπτει τις ανάγκες σε ηλεκτρική
ενέργεια 25.000 περίπου κατοικιών στην περιοχή της Πάτρας [7]. Στο σχήμα 1.7 μπορούμε να
πάρουμε μια εικόνα από την εγκατεστημένη αιολική ισχύς σε MW ανά περιφέρεια στην
Ελλάδα.

Σχήμα 1.6: Πανοραμική λήψη του αιολικού πάρκου στο όρος του Παναχαϊκού [8]
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Σχήμα 1.7: Η εγκατεστημένη αιολική ισχύς σε κάθε ελληνική περιφέρεια [9]

Αναφερόμενοι τώρα στα κυριότερα πλεονεκτήματα της αιολικής ενέργειας και συνάμα της
χρήσης ανεμογεννητριών θα μπορούσαμε να επισημάνουμε τα εξής:


Η αιολική ενέργεια είναι άφθονη και ανεξάντλητη.



Αποτελεί μια απόλυτα καθαρή και φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια, αφού η
μετατροπή της σε ηλεκτρική ενέργεια δεν συνοδεύεται από την έκλυση ρυπογόνων
αερίων στην ατμόσφαιρα, ενώ παράλληλα αντικαθιστά ιδιαίτερα ρυπογόνους πόρους
ενέργειας.



Η αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας μειώνει την εξάρτηση και την οικονομική δαπάνη
για εισαγόμενα καύσιμα από άλλες χώρες.



Οι ανεμογεννήτριες δεν απαιτούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας για την συνολική
κατασκευή και λειτουργία τους. Σε ένα μέσο αιολικό πάρκο μια ανεμογεννήτρια θα
έχει αποσβέσει όλη την ενέργεια που έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή,
εγκατάσταση και λειτουργία της σε διάστημα μικρότερο των 3 μηνών.



Έχουν χαμηλό λειτουργικό κόστος και σχεδόν ανεξάρτητο από τις διακυμάνσεις της
διεθνούς οικονομίας και των συμβατικών καυσίμων.



Μια ανεμογεννήτρια έχει υψηλό μέσο χρόνο ζωής, γύρω στα 20 χρόνια. Σε υπεράκτια
αιολικά πάρκα αυτός ο μέσος χρόνος ζωής είναι ακόμα μεγαλύτερος, υπολογίζεται
γύρω στα 25-30 χρόνια.



Μέτα την αποσυναρμολόγηση μιας ανεμογεννήτριας τα περισσότερα υλικά της
μπορούν να ανακυκλωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε άλλες εφαρμογές.
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Παράλληλα όμως με τα πλεονεκτήματα την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας και της
χρήσης ανεμογεννητριών υπάρχουν και μειονεκτήματα, τα σημαντικότερα αυτών είναι:


Η αδυναμία πρόβλεψης της ταχύτητας και της διεύθυνσης των ανέμων δεν μας δίνει
τη δυνατότητα να αναμένουμε σταθερή παραγωγή ενέργειας και έτσι να μπορεί να
καλύπτεται η ενεργειακή ζήτηση κάθε χρονική στιγμή. Ως εκ τούτου, οι
ανεμογεννήτριες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν κύριες πηγές ενέργειας παρά
μόνο σαν εφεδρικές πηγές ενέργειας σε συνδυασμό πάντα με κάποια άλλη πηγή
ενέργειας.



Η περιορισμένη δυνατότητα αξιοποίησης του συνολικά διαθέσιμου αιολικού
δυναμικού. Αξιοποιούμε μερικώς μόνο κινητική ενέργεια του ανέμου σε ωφέλιμη
ενέργεια και αυτό λόγο των αεροδυναμικών περιορισμών, των μηχανικών τριβών και
απωλειών που εμφανίζονται στην ανεμογεννήτρια.



Σε περιπτώσεις αιολικών εγκαταστάσεων διασυνδεδεμένες με το δίκτυο μας
απασχολούν οι διαδικασίες ζεύξης - απόζευξης, λόγω των μεταβατικών φαινομένων
που προκαλούν. Έτσι είναι απαραίτητη η τοποθέτηση αυτοματισμών ελέγχου,
συσκευών ρύθμισης τάσης και συχνότητας, και ελέγχου της ενεργού και άεργου
ισχύος που εγχέεται στο δίκτυο. Όλα αυτά προστίθενται στο συνολικό κόστος της
παραγόμενης KWh.



Το υψηλό κόστος της αρχικής επένδυσης για την εγκατάσταση μιας ανεμογεννήτριας.
Το κόστος επένδυσης ανά μονάδα εγκατεστημένης ισχύος είναι μεγαλύτερο σε
σύγκριση με το τις σημερινές τιμές των συμβατικών καυσίμων.



Σε αυτόνομα συστήματα είναι απαραίτητη η ύπαρξη μονάδων αποθήκευσης της
παραγόμενης ενέργειας, σε μια προσπάθεια να έχουμε συντονισμό της παραγωγής
και ζήτησης ενέργειας. Η προσθήκη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας
συνεπάγεται με επιπλέον αύξηση του αρχικού κόστους εγκατάστασης και με
επιπλέον απώλειες ενέργειας κατά τις φάσεις μετατροπής και αποθήκευσης, καθώς
και με αυξημένες υποχρεώσεις συντήρησης.



Τέλος, έχει διαπιστωθεί ότι ο θόρυβος που προκαλούν οι ανεμογεννήτριες είναι
υπαίτιος για την μείωση του ρυθμού αναπαραγωγής ορισμένων ζώων που ζουν στην
περιοχή εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας.
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1.3 Δομή Ανεμογεννήτριας
Οι ανεμογεννήτριες είναι το μέσον με το όποιο γίνεται η εκμετάλλευση της κινητικής ενέργειας
του ανέμου με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η
ανεμογεννήτρια χωρίζεται σε δύο συστήματα μετατροπής ενέργειας. Το πρώτο μέρος αποτελεί
ο ανεμοκινητήρας ο οποίος είναι υπεύθυνος για την μετατροπή της κινητικής ενέργειας του
ανέμου σε μηχανική κινητική ενέργεια, στις μέρες μας έχει επικρατήσει η χρησιμοποίηση
τριών πτερυγίων στον ανεμοκινητήρα (οριζόντιου άξονα). Το δεύτερο μέρος αποτελεί η
ηλεκτρογεννήτρια που μετατρέπει την μηχανική κινητική ενέργεια που προσλαμβάνει από τον
ανεμοκινητήρα σε ηλεκτρική ενέργεια στην έξοδο της. Για την διασύνδεση των δύο αυτών
συστημάτων χρησιμοποιείται το κιβώτιο ταχυτήτων, το οποίο μπορεί να είναι είτε συμβατικό
είτε υδραυλικό, σκοπός του είναι η διασύνδεση του χαμηλόστροφου άξονα του ανεμοκινητήρα
με τον υψίστροφο άξονα της ανεμογεννήτριας. Αναλυτικότερα, η δομή της ανεμογεννήτριας
φαίνεται στο σχήμα 1.8.

Σχήμα 1.8: Εσωτερική δομή μιας ανεμογεννήτριας [10]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Στροβιλιστής ανεμοκινητήρα
Βάση στήριξης στροβιλιστή
Πτερύγια
Βάση στήριξης πτερυγίων
Πλήμνη
Κύριο ρουλεμάν
Κύρια κινητήρια άτρακτο (άξονας χαμηλών στροφών)
Κιβώτιο ταχυτήτων
Δισκόφρενο
Σύζευξη με γεννήτρια (άξονας υψηλών στροφών)
Γεννήτρια
Εσωτερικός γερανός
Αισθητήρες ανέμου
Πυλώνας
Υδραυλικό σύστημα περιστροφής
Κινητήρας περιστροφής
Έδρανο στήριξης ατράκτου
Φίλτρα λαδιού
Κουβούκλιο
Ψύκτρα γεννήτριας
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Για μια πιο λεπτομερή περιγραφή, ξεκινάμε από την πλήμνη η οποία είναι το μηχανικό
εξάρτημα στο οποίο προσαρμόζονται τα πτερύγια. Η πλήμνη συνδέεται με τον άξονα χαμηλών
στροφών. Ο άξονας χαμηλών στροφών, είναι ο άξονας που συνδέει την πλήμνη με το κιβώτιο
ταχυτήτων και είναι ο άξονας του ρότορα του ανεμοκινητήρα. Στη συνέχεια από το κιβώτιο
ταχυτήτων ξεκινάει ένας ακόμα άξονας ο οποίος καταλήγει στη γεννήτρια. Ο άξονας αυτός
ονομάζεται άξονας υψηλών ταχυτήτων και ουσιαστικά αποτελεί το δρομέα της γεννήτριας.
Τέλος, η γεννήτρια υπό περιπτώσεις μπορεί να συνδέεται με έναν μετασχηματιστή έτσι ώστε
να υπάρχει κατάλληλη προσαρμογή της τάσης στο εκάστοτε δίκτυο. Ύστερα , υπάρχουν το
ανεμόμετρο και ο ανεμοδείκτης, τα οποία είναι όργανα που μετράνε την ταχύτητα και
προσδιορίζουν την κατεύθυνση του ανέμου αντίστοιχα.

1.4 Τύποι Ανεμογεννητριών
Οι ανεμογεννήτριες χωρίζονται σε κατηγορίες με βάση τρία κριτήρια:
i.
την διεύθυνση του άξονα
ii.
την περιστροφική ταχύτητα
iii.
την μέθοδο ελέγχου της αεροδυναμικής ισχύος

1.4.1 Ανεμογεννήτριες Κατακόρυφου και Οριζόντιου άξονα
Ανάλογα με τον προσανατολισμό του άξονά τους σε σχέση με την ροή του ανέμου, οι
ανεμογεννήτριες κατατάσσονται σε ανεμογεννήτριες κατακόρυφου και οριζόντιου άξονα.
Οι ανεμογεννήτριες κατακόρυφου άξονα έχουν τον άξονα περιστροφής τους κάθετο ως προς
το έδαφος και κατακόρυφο ως προς τη ροή του ανέμου. Μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι ότι
είναι αποτελεσματικές σε ανέμους οποιασδήποτε κατεύθυνσης και έτσι δεν χρειάζονται
σύστημα προσανατολισμού του δρομέα τους προς την κατεύθυνση του ανέμου. Επιπλέον, η
γεννήτρια και το κιβώτιο ταχυτήτων σε αυτού του είδους τις μηχανές μπορούν να
τοποθετηθούν στο έδαφος καθιστώντας έτσι πολύ εύκολη την πρόσβαση, την επιτήρηση και
την συντήρησή τους, κατά αυτό το τρόπο επίσης δεν χρειάζεται πυλώνας στήριξης. Από την
άλλη έχουν και κάποια σοβαρά μειονεκτήματα. Το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι έχουν πολύ
χαμηλή ροπή εκκίνησης με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να είναι απαραίτητη η
εξωτερική υποβοήθηση της εκκίνησής τους. Επιπρόσθετα οι ταχύτητες που αναπτύσσει ο
άνεμος κοντά στο έδαφος είναι χαμηλές, με αποτέλεσμα ο βαθμός απόδοσης αυτού του τύπου
ανεμογεννήτριας να είναι σχετικά μικρός. Για τους παραπάνω λοιπόν λόγους οι
ανεμογεννήτριες κατακόρυφου άξονα χρησιμοποιούνται κυρίως για γεωργικούς και
κτηνοτροφικούς σκοπούς, όπως αυτόματα συστήματα ποτίσματος, γεωτρήσεις κτλ. Οι πιο
γνωστοί τύποι ανεμογεννητριών κατακόρυφου άξονα είναι οι ανεμομηχανές τύπου Darrieus
και Savonius.
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Σχήμα 1.9: Ανεμογεννήτριες τύπου Darrieus (αριστερά) και Savonius (δεξιά)

Οι ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα έχουν τον άξονα περιστροφής τους οριζόντιο ως προς το
έδαφος και σχεδόν παράλληλα στη ροή του ανέμου. Οι ανεμογεννήτριες αυτές κατέχουν το
συντριπτικό μερίδιο της αγοράς και έχει επικρατήσει η χρήση τους σε μεγάλες αιολικές
εγκαταστάσεις. Πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα που τις κάνουν τόσο δημοφιλή, είναι ότι δεν
χρειάζονται πολύ υψηλές ταχύτητες ανέμου για να ξεκινήσουν να περιστρέφονται και έτσι
αρχίζουν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και με πολύ μικρές ταχύτητες ανέμου. Επίσης, οι
ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα εμφανίζουν ψηλό αεροδυναμικό συντελεστή. Ωστόσο
σημαντικό μειονέκτημα των γεννητριών αυτών είναι ότι η γεννήτρια και το κιβώτιο ταχυτήτων
πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω στο πύργο, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση και
συντήρησή τους και καθιστά την κατασκευή τους πιο ακριβή και δύσκολη. Σε αντίθεση με τις
ανεμογεννήτριες κατακόρυφου άξονα, στις οριζόντιου άξονα χρειάζεται ένας ενεργός
μηχανισμός περιστροφής ο οποίος προσανατολίζει την ανεμογεννήτρια προς την κατεύθυνση
του ανέμου, ώστε κάθε φορά ο άνεμος να προσπίπτει κάθετα στα πτερύγια της έλικας και έτσι
να μεγιστοποιείται η ενεργειακή απολαβή. Ανάλογα με τον αριθμό των πτερυγίων τους
χωρίζονται σε μονοπτέρυγες, διπτέρυγες, τριπτέρυγες και πολυπτέρυγες. Παρόλο που οι
μονοπτέρυγες και διπτέρυγες είναι πιο φθηνές δεν μπόρεσαν να επικρατήσουν στην αγορά
λόγω κυρίως των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην εξισορρόπηση δυνάμεων της όλης
κατασκευής κατά την περιστροφή τους. Οι τριπτέρυγες είναι αυτές που χρησιμοποιούνται
περισσότερο καθώς είναι πιο σταθερές μιας και το αεροδυναμικό τους φορτίο κατανέμεται
ομοιόμορφα και το μηχανικό φορτίο τους εξισορροπείται, επιπλέον έχει αποδειχθεί ότι έχουν
μεγαλύτερο αεροδυναμικό συντελεστή ισχύος από τις πολυπτέρυγες. Η χρήση των
πολυπτέρυγων ανεμογεννητριών περιορίζεται σε ελάχιστες εφαρμογές, μια από αυτές είναι η
άντληση υδάτων στις οποίες προτιμώνται εξαιτίας της μεγάλης ροπής εκκίνησης που
διαθέτουν.
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Σχήμα 1.10: Ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα, τριπτέρυγη (αριστερά) και μονοπτέρυγη (δεξιά)

1.4.2 Ανεμογεννήτριες Σταθερής ταχύτητας - Μεταβλητής ταχύτητας
Με βάση την περιστροφική ταχύτητα οι ανεμογεννήτριες χωρίζονται σε ανεμογεννήτριες
σταθερής ταχύτητας και σε ανεμογεννήτριες μεταβλητής ταχύτητας.
Οι ανεμογεννήτριες σταθερής ταχύτητας συνδέονται απευθείας στο δίκτυο μέσω
μετασχηματιστή προσαρμογής της τάσης εξόδου της ανεμογεννήτριας στην τάση εξόδου του
δικτύου, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.11. Εφόσον η συχνότητα του δικτύου (f) είναι σταθερή
και η μηχανή έχει συγκεκριμένο αριθμό ζευγών πόλων (p), η ταχύτητα (n) της ανεμογεννήτριας
είναι σχεδόν ανεξάρτητη από την ταχύτητα του ανέμου, και σταθερή όταν πρόκειται για
σύγχρονη μηχανή και δίνεται από τη σχέση:
rpm

(1.1)

ή σχεδόν σταθερή όταν πρόκειται για επαγωγική μηχανή και δίνεται από τη σχέση:
rpm
όπου s η ολίσθηση.
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(1.2)

Σχήμα 1.11: Σύστημα σταθερής ταχύτητας

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν τα συστήματα αυτά είναι η στιβαρή και απλή
κατασκευή τους, η απλότητα του συστήματος ελέγχου και κυρίως το χαμηλό κόστος
συντήρησης. Παρόλα αυτά, σημαντικά είναι και τα μειονεκτήματα των συστημάτων αυτών στα
οποία συγκαταλέγονται η υποβέλτιστη εκμετάλλευση της ανεμογεννήτριας για τις
περισσότερες ταχύτητες ανέμου και οι μεγάλες μηχανικές ταλαντώσεις στις οποίες υπόκεινται
οι μηχανές λόγω των έντονων μεταβολών της ροπής οι οποίες προκαλούνται από τις απότομες
μεταβολές της ταχύτητας του ανέμου. Συνήθως, οι ανεμογεννήτριες σταθερής ταχύτητας
αποτελούνται από μια επαγωγική γεννήτρια βραχυκυκλωμένου κλωβού. Ένας από τους
λόγους που επιλέγεται η επαγωγική μηχανή είναι ότι είναι αξιόπιστη και συγκριτικά με άλλες
πιο φθηνή, όμως σημαντικό της μειονέκτημα είναι ότι καταναλώνει άεργο ισχύ η οποία γίνεται
τόσο μεγαλύτερη, όσο αυξάνεται η παραγωγή της ενεργού ισχύος. Για να ισοσταθμίζεται η
κατανάλωση άεργου ισχύος της επαγωγικής γεννήτριας έτσι ώστε να παίρνουμε συντελεστή
ισχύος κοντά στη μονάδα, στο σημείο σύνδεσης με το δίκτυο χρησιμοποιείται συστοιχία
παράλληλων πυκνωτών. Στη περίπτωση που χρησιμοποιείται σύγχρονη γεννήτρια το
σημαντικότερο πρόβλημα που εμφανίζεται είναι οι διακυμάνσεις στην τάση του δικτύου
εξαιτίας των απότομων διαταραχών ισχύος προς το δίκτυο που προκαλούνται από τις
απότομες μεταβολές της ταχύτητας του ανέμου. Συμπερασματικά, λοιπόν, προκύπτει ότι τα
συστήματα σταθερής ταχύτητας είναι άπλα και πιο οικονομικά, αλλά λόγω των σημαντικών
προβλημάτων που παρουσιάζουν η χρήση τους τείνει να εγκαταλειφθεί [11].
Οι ανεμογεννήτριες μεταβλητής ταχύτητας έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την προσαρμογή
της ταχύτητας περιστροφής τους, στην ταχύτητα του ανέμου με σκοπό τη μεγιστοποίηση του
ποσοστού της αιολικής ενέργειας που μετατρέπεται σε μηχανική, το οποίο μεταφράζεται στη
μεγιστοποίηση της παραγόμενης ισχύος. Η σύνδεση της ανεμογεννήτριας με το δίκτυο γίνεται
μέσω ενός ηλεκτρονικού μετατροπέα ισχύος ο οποίος απεμπλέκει την ταχύτητα περιστροφής
της ανεμογεννήτριας από την συχνότητα του δικτύου και επιτρέπει έτσι τη λειτουργία της σε
διάφορες ταχύτητες. Όπως αναφέραμε, κύριος σκοπός των συστημάτων αυτών είναι η
μέγιστη απομάστευση ισχύος από την ανεμογεννήτρια το οποίο επιτυγχάνεται με την
κατάλληλη μεταβολή της γωνιακής της ταχύτητας μέσω του ηλεκτρονικού μετατροπέα ισχύος.
Στο σχήμα 1.12 βλέπουμε μια χαρακτηριστική μορφή των καμπύλων της αεροδυναμικής
ισχύος του δρομέα της ανεμογεννήτριας συναρτήσει της ταχύτητας περιστροφής του με
παράμετρο την ταχύτητα του ανέμου. Παρατηρούμε ότι για κάθε ταχύτητα ανέμου στο σημείο
όπου έχουμε την μέγιστη δυνατή ισχύ αντιστοιχεί μια συγκεκριμένη ταχύτητα περιστροφής του
δρομέα. Προσαρμόζοντας λοιπόν την ταχύτητα του δρομέα μέσω του μετατροπέα ισχύος, το
σημείο λειτουργίας κινείται πάντοτε στην κορυφή των αντίστοιχων καμπυλών, δηλαδή πάνω
στη καμπύλη μέγιστης απόδοσης ισχύος (Maximum Power Point Tracking - MPPT).
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Σχήμα 1.12: Καμπύλες αεροδυναμικής ισχύος συναρτήσει της ταχύτητας του δρομέα

Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της ανεμογεννήτριας
μεταβλητής ταχύτητας είναι η βέλτιστη ενεργειακή της απόδοση. Επιπλέον, στα συστήματα
μεταβλητής ταχύτητας η ύπαρξη των ηλεκτρονικών μετατροπέων μας επιτρέπει τον έλεγχο της
άεργου ισχύος που εγχέεται στο δίκτυο, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της
ποιότητας της συνολικής ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο. Επίσης, λόγω της μεταβλητότητας
των στροφών της ανεμογεννήτριας, εξαιτίας διακυμάνσεων της ταχύτητας του ανέμου, δεν
εμφανίζονται απότομες μεταβολές στη μηχανική ροπή με αποτέλεσμα την μειωμένη μηχανική
καταπόνηση του άξονα της μηχανής και παράλληλα την αύξηση της αναμενόμενης διάρκειας
ζωής της μηχανής. Ωστόσο τα συστήματα αυτά συνοδεύονται και από κάποια μειονεκτήματα,
αναλυτικότερα, θα πρέπει να αναφέρουμε την υψηλή πολυπλοκότητα υλοποίησης που τα
χαρακτηρίζει και το υψηλό κόστος της αρχικής εγκατάστασης. Επιπρόσθετα, η χρήση
μετατροπέων συνοδεύεται από έγχυση ανώτερων αρμονικών στο δίκτυο, γεγονός που καθίστα
απαραίτητη τη χρήση φίλτρων τα οποία περιορίζουν το ποσοστό του συνολικού αρμονικού
περιεχομένου που εγχέεται στο δίκτυο. Επιπλέον, λόγω της υψηλής διακοπτικής συχνότητας
λειτουργίας του μετατροπέα ισχύος αυξάνονται και οι διακοπτικές απώλειες πάνω στα
ημιαγωγικά στοιχεία, και έτσι αυξάνεται συνολικά το ποσοστό των απωλειών του συστήματος
[11].
Η χρήση ανεμογεννήτριας μεταβλητής ταχύτητας αυξάνει το βαθμό ελευθερίας επιλογής τύπου
γεννήτριας και μετατροπέα ηλεκτρονικών ισχύος. Επιγραμματικά, οι τύποι αυτοί είναι:
 Γεννήτρια με πλήρη μετατροπέα ηλεκτρονικών ισχύος: Στο τύπο αυτό, που είναι και ο
τύπος που πραγματεύεται η διπλωματική αυτή, χρησιμοποιούνται οι εξής τύποι
γεννητριών σύγχρονες γεννήτριες μόνιμου μαγνήτη (PMSG), σύγχρονες γεννήτριες με
τύλιγμα διέγερσης (WRSG) και επαγωγικές γεννήτριες δακτυλιοφόρου δρομέα (WRIG)
ή βραχυκυκλωμένου κλωβού (SCIG). Η σύνδεση της ανεμογεννήτριας με το δίκτυο
επιτυγχάνεται μέσω ενός ηλεκτρονικού μετατροπέα ισχύος διαστασιολογημένο στην
ονομαστική ισχύ της γεννήτριας, ο οποίος τοποθετείται μεταξύ του στάτη και του
δικτύου. Μέσω του ελέγχου που εφαρμόζεται στο μετατροπέα στη μεριά της γεννήτριας
ρυθμίζεται κατάλληλα η ταχύτητα της γεννήτριας ώστε να αντιστοιχεί σε αυτήν όπου η
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ενεργειακή απολαβή από τον άνεμο είναι μέγιστη. Το μέρος του μετατροπέα στη μεριά
του δικτύου προσφέρει την δυνατότητα του πλήρους ελέγχου της ενεργού και άεργου
ισχύος που εγχέεται στο δίκτυο και της ρύθμισης της τάσης εξόδου επιδρώντας έτσι
θετικά στην ευστάθεια του δικτύου. Μειονεκτήματα αυτού του συστήματος είναι το
υψηλό κόστος του μετατροπέα και η έγχυση υψίσυχνων αρμονικών στο δίκτυο.

Σχήμα 1.13: Σύστημα με πλήρη μετατροπέα ηλεκτρονικών ισχύος [12]

 Επαγωγική γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας (DFIG): Σε αυτόν το τύπο ως γεννήτρια
χρησιμοποιούνται επαγωγικές γεννήτριες δακτυλιοφόρου δρομέα (WRIG). Το τύλιγμα
του στάτη της μηχανής συνδέεται απευθείας στο δίκτυο ενώ το τύλιγμα του δρομέα
τροφοδοτείται μέσω δύο τριφασικών μετατροπέων πηγής τάσης με ονομαστική ισχύ 3040% της ονομαστικής ισχύος της γεννήτριας. Μέσω των μετατροπέων, η γεννήτρια
μπορεί να λειτουργήσει σε υποσύγχρονη και υπερσύγχρονη ταχύτητα (από -40% έως
+30% της σύγχρονης ταχύτητας) και μας επιτρέπεται ο ακριβής έλεγχος της άεργου
ισχύος. Ο τύπος αυτός πλεονεκτεί κυρίως λόγο του χαμηλού κόστους του ηλεκτρονικού
μετατροπέα ισχύος, ενώ στα μειονεκτήματα συγκαταλέγονται το υψηλό κόστος
συντήρησης των γεννητριών αυτών και η ανάγκη υψηλής προστασίας τους σε
περίπτωση σφάλματος του δικτύου [5].

Σχήμα 1.14: Επαγωγική γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας [12]
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1.4.3 Μέθοδοι ελέγχου αεροδυναμικής ισχύος
Σε περιπτώσεις πολύ δυνατών ανέμων είναι πάγια τακτική να θυσιάζεται η παραπάνω
ενέργεια που θα μπορούσε να παραχθεί, προκειμένου να μην πάθει κάποια ζημιά και να
καταστραφεί η ανεμογεννήτρια. Για το λόγο αυτό όλες οι ανεμογεννήτριες κατασκευάζονται
ώστε κατ' αρχήν να λειτουργούν με ασφάλεια στις μεγάλες ταχύτητες του ανέμου που τυχόν
εμφανισθούν. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού χρησιμοποιούνται δύο μέθοδοι, ο έλεγχος της
γωνίας βήματος των πτερυγίων (pitch control) και ο έλεγχος απώλειας στήριξης (stall control).
Στον έλεγχο γωνίας βήματος, μετράται από το σύστημα ελέγχου η ισχύς στην έξοδο της
ανεμογεννήτριας και όταν αυτή ξεπεράσει την τιμή αναφοράς, λόγω πολύ υψηλών ταχυτήτων
του ανέμου, μεταβάλλεται κατάλληλα η κλίση των πτερυγίων ή τμήμα αυτών ώστε να μειωθεί η
αντίσταση του ανέμου πάνω σε αυτά και να μειωθεί η ισχύς εξόδου. Κατά αυτό τον τρόπο η
ισχύς εξόδου σταθεροποιείται σε τιμή ίση με την ονομαστική για ταχύτητες ανέμου πάνω από
μια ορισμένη τιμή. Προφανώς, τα πτερύγια ξανά στρίβουν όταν πέσει η ένταση του ανέμου
προκειμένου τότε να έχουμε μεγαλύτερη πρόσπτωσή του πάνω τους ώστε να μεγιστοποιηθεί η
παραγωγή ενέργειας. Επιπλέον, έτσι επιτυγχάνεται η ελεγχόμενη εκκίνηση και το
αεροδυναμικό φρενάρισμα σε περίπτωση ανάγκης. Από την άλλη κύριο μειονέκτημα αυτής της
μεθόδου είναι ότι, σε μεγάλες ταχύτητες ανέμου, ακόμα και μικρές μεταβολές του ανέμου
προκαλούν μεγάλες διακυμάνσεις της ισχύος εξόδου, επίσης αρνητικοί παράγοντες είναι το
υψηλό κόστος και η πολυπλοκότητα του συστήματος ελέγχου. Ο μηχανισμός στρέψης των
πτερυγίων είναι είτε υδραυλικός είτε γίνεται με ηλεκτρικούς μηχανισμούς.

Σχήμα 1.15: Έλεγχος γωνίας βήματος πτερυγίων [13]

Ο έλεγχος απώλειας στήριξης στηρίζεται στον ειδικό σχεδιασμό και κατασκευή των πτερυγίων
έτσι ώστε η γεννήτρια να μην υπερβαίνει την ονομαστική της ισχύ. Πιο συγκεκριμένα, τα
πτερύγια είναι τοποθετημένα στον άξονα σε μια σταθερή γωνία και η γεωμετρία τους είναι
τέτοια ώστε αυτόματα, αεροδυναμικά να διασφαλίζεται ότι σε μεγάλες ταχύτητες ανέμου θα
εμφανιστούν στα πλάγια των πτερυγίων, από την αντίθετη πλευρά πρόσπτωσης του ανέμου,
δίνες και στροβιλισμοί που θα αντισταθμίζουν τις δυνάμεις άντωσης στα πτερύγια και θα τις
περιορίζουν στο να επενεργήσουν στο ρότορα, με αποτέλεσμα η μηχανή να φρενάρει ή και να
σταματά και έτσι να αποφεύγεται η υπερφόρτιση της ανεμογεννήτριας. Μεγάλο πλεονέκτημα
αυτής της μεθόδου είναι το χαμηλό κόστος, καθώς δεν απαιτείται κάποιο σύστημα ελέγχου για
την υλοποίησή της. Ωστόσο ο σχεδιασμός με βάση αυτό τον έλεγχο αποτελεί μια περίπλοκη
υπόθεση αεροδυναμικά και επηρεάζει το σχεδιασμό όλης της ανεμογεννήτριας.
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1.5 Αεροδυναμικές Παράμετροι
Πρωταρχικός παράγοντας από τον οποίο εξαρτάται η παραγωγή ενέργειας από μια
ανεμογεννήτρια είναι η ισχύς του ανέμου που προσπίπτει σε αυτήν. Για τον υπολογισμό της
ισχύος του ανέμου, θεωρούμε μια αέρια μάζα m η οποία όταν έχει ταχύτητα vw, η κινητική
ενέργεια του ανέμου ισούται με:
(1.3)
Αν ρ η πυκνότητα του αέρα, που μεταβάλλεται κυρίως ανάλογα με τις διακυμάνσεις της
θερμοκρασίας και του ύψους, και A (A=π R2, όπου R το μήκος των πτερυγίων) η επιφάνεια
σάρωσης των πτερυγίων της ανεμογεννήτριας, τότε η αέρια μάζα που διαπερνά αυτή την
επιφάνεια στη μονάδα του χρόνου θα είναι:
(1.4)
Συνεπώς, από τις παραπάνω σχέσεις συνεπάγεται ότι η στιγμιαία ισχύς του ανέμου (κινητική
ενέργεια στη μονάδα του χρόνου) που περνάει από την επιφάνεια σάρωσης και αξιοποιείται
από την ανεμογεννήτρια είναι:
(1.5)
Στην πραγματικότητα μόνο ένα μέρος (PM) της διαθέσιμης ισχύος του ανέμου μπορεί να
δεσμευτεί από μια ανεμογεννήτρια, διότι αφενός ο άνεμος απομακρύνεται από την
ανεμογεννήτρια με κάποια ταχύτητα, αφετέρου τα πτερύγια της ανεμογεννήτριας προκαλούν
εκτροπή μέρους του αέρα το οποίο παρακάμπτει την ανεμογεννήτρια χωρίς να την
διαπεράσει. Ως εκ τούτου, ορίζουμε τον αεροδυναμικό συντελεστή ισχύος Cp μιας
ανεμογεννήτριας ως το λόγο της μηχανικής ισχύος που παράγεται PM προς την ισχύ του
ανέμου που διαπερνά την επιφάνεια σάρωσης PW :
(1.6)
Ο αεροδυναμικός συντελεστής ισχύος CP, λοιπόν, εκφράζει το ποσοστό της προσπίπτουσας
ισχύος του ανέμου που μετατρέπεται σε μηχανική από την ανεμογεννήτρια, δηλαδή
ουσιαστικά δείχνει πόσο αποτελεσματικά μια ανεμογεννήτρια μετατρέπει την αιολική ενέργεια
σε ηλεκτρική. Η μέγιστη θεωρητική τιμή του συντελεστή ισχύος CP ισούται με 0,593 και
ονομάζεται όριο του Betz. Στην πράξη όμως λόγω μηχανικών τριβών, στροβίλων και
αεροδυναμικών ατελειών, η τιμή του CP δεν ξεπερνά το 0,5 [4]. Η τιμή του CP δεν είναι
σταθερή, εξαρτάται από τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της ανεμογεννήτριας και τις
συνθήκες λειτουργίας της. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής CP εξαρτάται από τον λόγο ταχύτητας
ακροπτερυγίου λ και από την γωνία βήματος του πτερυγίου β και η τιμή του υπολογίζεται
χρησιμοποιώντας τον προσεγγιστικό τύπο:
(

)

⁄

όπου, c1=0.5176, c2=116, c3=0.4, c4=5, c5=21, c6=0.0068 και
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(1.7)

Όπως αναφέραμε παραπάνω, το λ είναι ο λόγος ταχύτητας ακροπτερυγίου (tip-speed-ratioTSR) και είναι ο λόγος της γραμμικής ταχύτητας λόγω περιστροφής των ακροπτερυγίων προς
την ταχύτητα του ανέμου, είναι αδιάστατο μέγεθος και δίνεται από τη σχέση:
(1.8)
όπου, ωR η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής της ανεμογεννήτριας σε rad/sec
R το μήκος του πτερυγίου σε m
Στο σχήμα 1.16 βλέπουμε πως μεταβάλλεται το CP σαν συνάρτηση του λ με παράμετρο τη
γωνία βήματος β.

Σχήμα 1.16: Καμπύλες CP - λ με βάση τη γωνία βήματος

Όπως παρατηρούμε από το παραπάνω σχήμα ο συντελεστής CP για μηδενική γωνία βήματος
(β=0), παίρνει τη μέγιστη δυνατή τιμή του CP,max για μια συγκεκριμένη τιμή του λ την οποία
συμβολίζουμε λopt. Για κάθε διαφορετική τιμή της γωνίας βήματος υπάρχει μια βέλτιστη τιμή
του λ για την οποία το CP παίρνει την μέγιστη τιμή του για την συγκεκριμένη γωνία βήματος. Η
βέλτιστη τιμή του λ, η λopt, ορίζει και μια βέλτιστη τιμή για την γωνιακή ταχύτητα
ακροπτερυγίου, ωR,opt, η οποία πλέον θα εξαρτάται μόνο από την ταχύτητα του ανέμου και
ορίζεται από την σχέση:
(1.9)
Άρα λοιπόν για συγκεκριμένη κλίση των πτερυγίων β και για κάθε ταχύτητα ανέμου vw,
υπάρχει μια γωνιακή ταχύτητα ακροπτερυγίων τέτοια ώστε η ανεμογεννήτρια να απομαστεύει
τη μέγιστη δυνατή ισχύ από τον άνεμο, για τη συγκεκριμένη ταχύτητα ανέμου.
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Σχήμα 1.17: Καμπύλες ισχύος - γωνιακής ταχύτητας περιστροφής για διάφορες ταχύτητες ανέμου και
καμπύλη μέγιστης ισχύος (MPP) [14]

Τέλος, η μηχανική ισχύς που προκύπτει στον ανεμοκινητήρα από τον άνεμο ισούται με:
(1.10)
η αντίστοιχη μηχανική ροπή θα προκύπτει από την σχέση:
(1.11)
Συνοψίζοντας λοιπόν, για να έχουμε την μέγιστη απομάστευση ισχύος για συγκεκριμένη
ταχύτητα ανέμου, και ως εκ τούτου βέλτιστη παραγωγή μηχανικής ισχύος από τον
ανεμοκινητήρα PM,opt, θα πρέπει η ανεμογεννήτρια να λειτουργεί υπό την βέλτιστη γωνιακή
ταχύτητα ωR,opt για την ίδια ταχύτητα ανέμου.
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1.6 Αντικείμενο Εργασίας
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και μοντελοποίηση ενός αιολικού
συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διασυνδεμένο στο δίκτυο. Αρχικά,
μοντελοποιείται και προσομοιώνεται η λειτουργία του συστήματος όταν αυτό είναι
συνδεδεμένο με το δίκτυο. Το αιολικό σύστημα παραγωγής αποτελείται από μια
ανεμογεννήτρια μεταβλητής ταχύτητας με σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη (PMSG)
ονομαστικής ισχύος 6 kW, μια μη-ελεγχόμενη τριφασική γέφυρα διόδων ως ανορθωτή, έναν
μετατροπέα ανύψωσης τάσης (DC-DC Boost converter) και έναν αντιστροφέα τύπου πηγής
τάσης (Voltage Source Inverter, VSI).
Στη συνέχεια, μελετάται η αυτόνομη λειτουργία του συστήματος με ενσωματωμένο σύστημα
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Στο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας χρησιμοποιείται
συστοιχία μπαταριών μαζί με έναν μετατροπέα υποβιβασμού/ανύψωσης τάσης δύο
κατευθύνσεων (bi-directional Buck/Boost converter). Το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας
αποθηκεύει την περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας, όταν η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από τη
ζήτηση, ενώ συνεισφέρει ηλεκτρική ενέργεια στο σύστημα για την κάλυψη της ζήτησης όταν
αυτή είναι μεγαλύτερη της παραγωγής.
Στα επόμενα κεφάλαια αναλύονται όλα τα μέρη που αποτελούν τα παραπάνω συστήματα.
Έπειτα, παρουσιάζεται και επεξηγείται η διαδικασία μοντελοποίηση του συστήματος στο
περιβάλλον του Simulink/Matlab και τέλος γίνεται παρουσίαση και σχολιασμός των
αποτελεσμάτων της προσομοίωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

2.1 Περιγραφή Συστήματος
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ανεμογεννήτρια που αναλύεται και μοντελοποιείται στην
παρούσα εργασία είναι μεταβλητής ταχύτητας με σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη
ονομαστικής ισχύος 6kW. Η σύνδεση της γεννήτριας στο δίκτυο γίνεται μέσω ενός πλήρους
μετατροπέα AC/DC/AC, γεγονός που δημιουργεί πλήρη απόζευξή της από το δίκτυο, καθότι τα
μεγέθη εξόδου της γεννήτριας (τάση, ρεύμα) είναι ακατάλληλα για άμεση χρήση λόγω της
μεταβλητότητας που παρουσιάζουν σε πλάτος και συχνότητα εξαιτίας των διακυμάνσεων της
ταχύτητας του ανέμου.
Έτσι, στην έξοδο της γεννήτριας συνδέεται ένας τριφασικός μη-ελεγχόμενος ανορθωτής
διόδων σε συνδυασμό με έναν DC-DC μετατροπέα ανύψωσης τάσης, των οποίων σκοπός
είναι αρχικά η μετατροπή της μεταβαλλόμενης εναλλασσόμενης (AC) τάσης σε συνεχή (DC)
τάση και στη συνέχεια η ανύψωση αυτής σε μια συγκεκριμένη και σταθερή τιμή (τάση στο
DC-link). Παλμοδοτώντας κατάλληλα το διακοπτικό στοιχείο (IGBT) του μετατροπέα
ανύψωσης τάσης επιτυγχάνεται η υλοποίηση του ελέγχου μέγιστης απολαβής ισχύος (MPPΤ)
της ανεμογεννήτριας.
Μέτα τον ανορθωτή τοποθετείται ένας αντιστροφέας, του οποίου σκοπός είναι η μετατροπή
της συνεχούς τάσης (που προήλθε από τον ανορθωτή) ξανά σε εναλλασσόμενη σταθερού,
όμως, πλάτους και σταθερής συχνότητας ώστε να εναρμονίζεται με τις τιμές του δικτύου. Ο
έλεγχος που εφαρμόζεται στον αντιστροφέα αποσκοπεί στην σταθεροποίηση της τάσης στο
πυκνωτή της DC διασύνδεσης (DC-link) και στον έλεγχο της ανταλλαγής της άεργου ισχύος με
το δίκτυο.

Σχήμα 2.1: Τοπολογία του προς μελέτη συστήματος
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2.2 Αεροδυναμικά Χαρακτηριστικά
Για τα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά της ανεμογεννήτριάς μας ισχύουν όσα αναφέρθηκαν
στην παράγραφο 1.5. Για ευκολία αναφέρουμε σύντομα και εδώ κάποια βασικά στοιχεία.
Η αεροδυναμική ισχύς του ανέμου που μετατρέπεται σε μηχανική από τον ανεμοκινητήρα,
δίνεται από την ήδη γνωστή σχέση:
(2.1)
η οποία εφόσον η επιφάνεια που σαρώνεται από τα πτερύγια του ανεμοκινητήρα ισούται με
A=πR2 μπορεί να γραφτεί στη μορφή:
(2.2)
Η επιφάνεια σάρωσης στην περίπτωσή μας ισούται με A=1.29 m2, ενώ η πυκνότητα του αέρα
ρ λαμβάνεται ίση με 1.225 Kg/m3. Στην εργασία αυτή η ανεμογεννήτρια θεωρείται ότι η γωνία
βήματος των πτερυγίων παραμένει σταθερή και ίση με β=0º, έτσι ο αεροδυναμικός
συντελεστής ισχύος CP επηρεάζεται μόνο από το λόγο ταχύτητας ακροπτερυγίου λ ο οποίος
ισούται με:
(2.3)
όπου, ωR η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής της ανεμογεννήτριας σε rad/sec
R το μήκος του πτερυγίου σε m
Η ανεμογεννήτρια απομαστεύει μέγιστη ισχύ όταν ο συντελεστής CP μεγιστοποιείται (CP,max)
το οποίο συμβαίνει για λopt, το οποίο με τη σειρά του πραγματοποιείται όταν η ανεμογεννήτρια
λειτουργεί υπό βέλτιστη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής, ωR,opt. Όταν η ταχύτητα του ανέμου
μεταβάλλεται η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής, μέσω του ελέγχου που εφαρμόζεται και
περιγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο, ρυθμίζεται έτσι ώστε να παίρνει κάθε φορά την βέλτιστη
τιμή. Στην εργασία αυτή η μέγιστη τιμή του συντελεστή CP είναι CP,max=0.48 και λαμβάνεται για
λopt=8.1. Όπως γίνεται προφανές ένα CP,max και ένα λopt ορίζουν και ένα PM,opt, το οποίο
συμβολίζει την μέγιστη-βέλτιστη δυνατή παραγόμενη μηχανική ισχύς από τον άνεμο και που
με την σειρά του δίνει ένα TM,opt που είναι η αντίστοιχη ροπή που αναπτύσσεται:
(2.4)
και
(2.5)
Στο σχήμα 2.2 παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικές μηχανικής ισχύος - στροφές του
ανεμοκινητήρα για διαφορετικές ταχύτητες ανέμου. Τα πράσινα σημεία σε κάθε καμπύλη
αντιστοιχούν στο σημείο μέγιστης παραγόμενης ισχύος PM,opt (ή PM,max) για την συγκεκριμένη
ταχύτητα του ανέμου.
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Σχήμα 2.2: Χαρακτηριστικές PM - ωR για διάφορες ταχύτητες ανέμου και σημεία MPPT

Συνδυάζοντας αυτά τα σημεία εξάγουμε την καμπύλη βέλτιστης λειτουργίας (MPPT) της
ανεμογεννήτριας. Η καμπύλη αυτή αποτελεί το ίχνος πάνω στο οποίο θα πρέπει να
λειτουργήσει το σύστημα ώστε να λαμβάνεται στην έξοδο της μηχανής, η μέγιστη δυνατή
ισχύς που μπορεί να εξαχθεί από την υπάρχουσα ταχύτητα του ανέμου.

2.2.1 Μοντελοποίηση αεροδυναμικού μέρους
Το μοντέλο του αεροδυναμικού μέρους της ανεμογεννήτριας στο περιβάλλον του
Simulink/Matlab βασίζεται στις εξισώσεις που περιγράφτηκαν προηγουμένως και φαίνεται
αναλυτικά στο σχήμα 2.3.
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Σχήμα 2.3: Μοντέλο προσομοίωσης του αεροδυναμικού μέρους της ανεμογεννήτριας

Όπως φαίνεται και στο σχήμα 2.3, είσοδοι του μοντέλου αποτελούν η ταχύτητα του ανέμου η
οποία μετατρέπεται σε ανά μονάδα (p.u.) τιμή της ονομαστικής ταχύτητας του ανέμου και η
γωνιακή ταχύτητα περιστροφής της γεννήτριας η οποία εισέρχεται σε ανά μονάδα (p.u.) τιμές
της ονομαστικής ταχύτητας λειτουργίας της γεννήτριας. Με βάση τις στιγμιαίες τιμές των δύο
εισόδων υπολογίζεται ο στιγμιαίος λόγος ταχύτητας ακροπτερυγίου. Έπειτα, μέσω της σχέσης
1.7 υπολογίζεται ο αντίστοιχος αεροδυναμικός συντελεστής ισχύος CP, σημειώνεται εδώ ότι
για την προσομοίωση η γωνία βήματος είναι μηδενική καθώς το σύστημα δεν διαθέτει ελεγκτή
γωνίας βήματος (pitch controller). Γενικότερα, συνηθίζεται σε ανεμογεννήτριες μικρής ισχύος,
όπως η συγκεκριμένη, να μην υπάρχει ελεγκτής γωνίας βήματος, συναντάται κυρίως σε
μεγάλες ανεμογεννήτριες για πέδη αλλά και για ρύθμιση της αεροδυναμικής ισχύος. Στη
συνέχεια, όπως βλέπουμε, σε αντιστοιχία με την σχέση 2.2 υπολογίζεται η μηχανική ισχύς PM
που κερδίζεται από τον άνεμο, και αυτή σε ανά μονάδα τιμές. Τέλος, με τη βοήθεια των
προηγούμενων μεγεθών και εφαρμογή της σχέσης 1.11 παίρνουμε την μηχανική ροπή Τ Μ που
είναι και η έξοδος του παραπάνω μοντέλου και η είσοδος (μέσω του συστήματος μετάδοσης
κίνησης όπως θα δούμε) της σύγχρονης γεννήτριας μόνιμου μαγνήτη.
Συνοψίζοντας λοιπόν, υλοποιείται ένα υποσύστημα που δέχεται εισόδους την ταχύτητα
ανέμου και τη γωνιακή ταχύτητα της γεννήτριας και βγάζει στη έξοδο σε κάθε χρονική στιγμή
τη ροπή που εφαρμόζεται στον άξονα της γεννήτριας, όπως θα διαπιστώσουμε και στη
συνέχεια.
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2.3 Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης
Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης των ανεμογεννητριών αποτελείται από σχετικά
ελαστικούς άξονες και συνήθως για την μοντελοποίηση του χρησιμοποιείται το λεγόμενο
ισοδύναμο μοντέλο δύο μαζών. Όπως φαίνεται και στο σχήμα 2.4, η μια μάζα αναπαριστά τη
ροπή αδράνειας του αεροδυναμικού μέρους Jt, η οποία γενικά συνίσταται από την
συγκεντρωμένη ροπή αδράνειας της πτερωτής, ενός μέρους του κιβωτίου ταχυτήτων (αν
υπάρχει) και τον άξονα χαμηλών στροφών. Η δεύτερη μάζα του μοντέλου, στο αριστερό μέρος,
αναπαριστά τη ροπή αδράνειας της γεννήτριας Jg, η οποία συνίσταται από την μάζα του
δρομέα της γεννήτριας, τον άξονα υψηλών στροφών συμπεριλαμβανόμενου του μειωτήρα
στροφών (αν υπάρχει) και του υπόλοιπου μέρους του κιβωτίου ταχυτήτων (αν υπάρχει) [15].
Οι δύο αυτές μάζες συνδέονται μέσω ενός ελαστικού άξονα χαμηλών στροφών, ο οποίος
χαρακτηρίζεται από μια ακαμψία Ks και από έναν συντελεστή (αμοιβαίας) απόσβεσης Dm.

Σχήμα 2.4: Μοντέλο δύο μαζών για μοντελοποίηση συστήματος μετάδοσης κίνησης [15]

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο μοντέλο δύο μαζών κανονικά υπάρχουν τρείς συντελεστές
απόσβεσης: ο συντελεστής απόσβεσης της πτερωτής της ανεμογεννήτριας Dt, ο συντελεστής
απόσβεσης της γεννήτριας Dg και ο συντελεστής αμοιβαίας απόσβεσης Dm. Ο συντελεστής
απόσβεσης Dt αντιπροσωπεύει την αεροδυναμική αντίσταση που λαμβάνει χώρα στα
πτερύγια της ανεμογεννήτριας, ο συντελεστής Dg αντίστοιχα τις μηχανικές τριβές που
αναπτύσσονται στα μηχανικά μέρη της ανεμογεννήτριας, ενώ ο συντελεστής Dm
αντιπροσωπεύει τις δυνάμεις εξισορρόπησης που εμφανίζονται εξαιτίας της διαφοράς μεταξύ
της ταχύτητας περιστροφής του άξονα της πτερωτής και της ταχύτητας περιστροφής του
δρομέα της γεννήτριας [15]. Για λόγους όμως απλοποίησης του μοντέλου οι συντελεστές Dt και
Dg δεν λαμβάνονται υπόψη.
Όπως βλέπουμε, στο αριστερό άκρο ασκείται στον κινητήριο άξονα η μηχανική ροπή που TM
(στο σχήμα Tt) που κερδήθηκε από τον άνεμο, ενώ στο δεξί άκρο (γεννήτρια) ασκείται στον
κινητήριο άξονα η ηλεκτρική ροπή της γεννήτριας Te, με αντίθετη φορά από την TM. Σε
αντιστοιχία, έχουμε την γωνιακή ταχύτητα της πτερωτής ωt στα αριστερά, ίδιας φοράς με την
γωνιακή ταχύτητα του δρομέα της γεννήτριας ωr στα δεξιά.
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Παρακάτω δίνονται οι μαθηματικές εξισώσεις που περιγράφουν το μοντέλο δύο μαζών του
συστήματος μετάδοσης κίνησης της ανεμογεννήτριας:
(2.6)
(2.7)
(2.8)
Χαρακτηριστικά μεγέθη των στρεφόμενων μαζών είναι οι σταθερές αδράνειας Ht και Hg, του
αεροδυναμικού μέρους και της γεννήτριας αντίστοιχα. Η σταθερές αδράνειας έχουν
διαστάσεις χρόνου και ορίζουν το χρόνο που χρειάζεται η πτερωτή και ο δρομέας της
γεννήτριας αντίστοιχα για να επιταχυνθούν στην σύγχρονη ταχύτητα όταν τους ασκούνται οι
ονομαστικές τιμές μηχανικής ισχύος. Το θtw συμβολίζει την γωνία στρέψης του άξονα
σύνδεσης και το ωel,b η βάση της ηλεκτρικής ταχύτητας. Επιπλέον, η ροπή του άξονα
σύνδεσης Tsh δίνεται από την εξίσωση:
(2.9)
Για τα παραπάνω μεγέθη συγκεκριμένα οι τιμές των Ht και Hg είναι 4s και 0.4s αντίστοιχα,
ενώ η ακαμψία Κs ισούται με 0.3 p.u./el.rad και ο συντελεστής απόσβεσης Dm ισούται με 0.7
p.u./el.rad.
Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η μοντελοποίηση του μοντέλου δύο μαζών στο περιβάλλον του
Simulink.

Σχήμα 2.5: Μοντέλο προσομοίωσης συστήματος μετάδοσης κίνησης

Οι είσοδοι του μοντέλου είναι η μηχανική ροπή προερχόμενη από το αεροδυναμικό μέρος
όπως περιγράφτηκε στη παράγραφο 2.2 και η γωνιακή ταχύτητα του δρομέα της γεννήτριας.
Ως εξόδους του μοντέλου παίρνουμε την ροπή πάνω στον άξονα σύνδεσης η οποία είναι και η
ροπή που εφαρμόζεται στον δρομέα της γεννήτριας και την γωνιακή ταχύτητα περιστροφής
του αεροδυναμικού μέρους (πτερωτής).
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2.4 Σύγχρονη Γεννήτρια Μόνιμου Μαγνήτη
2.4.1 Γενικά
Μέχρι σήμερα, ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος τύπος γεννήτριας από την βιομηχανία
παραγωγής ανεμογεννητριών είναι οι επαγωγικές γεννήτριες, ωστόσο η χρήση σύγχρονων
γεννητριών μόνιμου μαγνήτη αποτελεί την νέα τάση στον χώρο των ανεμογεννητριών και έχει
αυξήσει κατά πολύ τα ποσοστά της στην αγορά τα τελευταία χρόνια. Συνηθίζεται η
χρησιμοποίηση επαγωγικών γεννητριών για εγκαταστάσεις μεγάλης ισχύος, ενώ σύγχρονες
γεννήτριες μόνιμου μαγνήτη χρησιμοποιούνται συχνότερα σε ανεμογεννήτριες αρκετά
μικρότερης κλίμακας. Γενικά, μια ανεμογεννήτρια μπορεί να εξοπλιστεί με οποιαδήποτε
τριφασική γεννήτρια, επιγραμματικά οι γενικοί αυτοί τύποι γεννητριών είναι:
 Επαγωγικές γεννήτριες
 Επαγωγικές γεννήτριες βραχυκυκλωμένου κλωβού (SCIG)
 Επαγωγικές γεννήτριες δακτυλιοφόρου δρομέα (WRIG)
 Σύγχρονες γεννήτριες
 Σύγχρονες γεννήτριες μόνιμου μαγνήτη (PMSG)
 Σύγχρονες γεννήτριες δακτυλιοφόρου δρομέα (WRSG)
Οι επαγωγικές γεννήτριες παρουσιάζουν απλότητα στο μηχανικό κομμάτι, είναι εύρωστες και
έχουν χαμηλό κόστος πράγμα που οφείλεται στο μεγάλο αριθμό παραγωγής τους. Μεγάλο
τους μειονέκτημα είναι ότι καταναλώνουν άεργο ισχύ, η άεργος ισχύς μπορεί να παρέχεται
από το δίκτυο ή από συστοιχίες πυκνωτών ή από ένα κατάλληλο σύστημα ηλεκτρονικών
ισχύος. Επιπλέον, οι επαγωγικές γεννήτριες δεν είναι αυτοδιεγειρόμενες, πρέπει να
τροφοδοτούνται με ένα ρεύμα μαγνήτισης για την δημιουργία του στρεφόμενου μαγνητικού
πεδίου στο διάκενο, το οποίο αυτό ρεύμα προέρχεται από το δίκτυο.

Σχήμα 2.6: Σύγκριση σύγχρονής μηχανής μόνιμου μαγνήτη και επαγωγικής μηχανής.

Όσον αφορά τις σύγχρονες γεννήτριες, είναι γνωστό ότι πήραν το όνομά τους από το γεγονός
ότι ο δρομέας τους περιστρέφεται σύγχρονα με την ταχύτητα του περιστρεφόμενου μαγνητικού
πεδίου. Οι σύγχρονες γεννήτριες είναι μηχανολογικά πολύ πιο πολύπλοκες και πολύ πιο
ακριβές από αντίστοιχες επαγωγικές γεννήτριες ανάλογου μεγέθους. Παρόλα αυτά έχουν ένα
βασικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις επαγωγικές γεννήτριες, ότι το ρεύμα μαγνήτισης δεν
δημιουργείται από το κύκλωμα του στάτη. Το απαραίτητο μαγνητικό πεδίο για τη λειτουργία
της μηχανής μπορεί να δημιουργηθεί μέσω συμβατικού τυλίγματος διέγερσης στο δρομέα
(περίπτωση WRSG) ή με τη χρήση μόνιμων μαγνητών (περίπτωση PMSG). Αξίζει να
αναφερθεί ότι αν η σύγχρονη γεννήτρια έχει ένα κατάλληλο, μεγάλο αριθμό πόλων μπορεί να
χρησιμοποιηθεί χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων.
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Η σύγχρονή γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη, όπως λοιπόν συμπεραίνουμε είναι αυτοδιεγειρόμενη
λόγω της ύπαρξης μόνιμων μαγνητών στο δρομέα οι οποίοι δημιουργούν το μαγνητικό πεδίο.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην απαιτείται επιπλέον παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για την
διέγερση της μηχανής οπότε δεν υπάρχουν και οι απώλειες στο τύλιγμα διέγερσης, με
συνέπεια ο βαθμός απόδοσή της να είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο της επαγωγικής
γεννήτριας. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη μόνιμου μαγνήτη και έτσι η απουσία του τυλίγματος
διέγερσης σημαίνει και την απουσία ψηκτρών και συλλέκτη με άμεση συνέπεια την αυξημένη
αξιοπιστία και την ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων για συντήρηση. Επίσης, με την χρήση
μαγνητών επιτυγχάνεται υψηλή πυκνότητα ροής με αποτέλεσμα να προκύπτει μικρότερο
βάρος και όγκος για μια μηχανή δεδομένης ισχύος. Ωστόσο, πρέπει να αναφερθούν και τα
μειονεκτήματα του συγκεκριμένου τύπου μηχανής τα οποία έχουν λειτουργήσει ως
ανασταλτικός παράγοντας στη διείσδυσή της σε μεγαλύτερο βαθμό στην αγορά. Κυριότερος
παράγοντας είναι ότι τα υλικά με τα οποία κατασκευάζονται οι μόνιμοι μαγνήτες έχουν
ιδιαίτερα υψηλό κόστος, καθώς προέρχονται από σπάνιες γαίες και επιπρόσθετα δεν είναι
καθόλου εύκολα στην επεξεργασία. Επιπλέον, τα μαγνητικά υλικά είναι αρκετά ευαίσθητα σε
υψηλές θερμοκρασίες πράγμα το οποίο καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη κάποιου συστήματος
ψύξης. Πρόσθετο κόστος για ένα σύστημα με χρήση διέγερσης με μόνιμο μαγνήτη αποτελεί η
απαραίτητη χρήση ενός μετατροπέα ισχύος πλήρους κλίμακας προκειμένου να προσαρμόσει
την τάση και τη συχνότητα της γεννήτριας στην τάση και στη συχνότητα του δικτύου
αντίστοιχα, το πλεονέκτημα όμως στη περίπτωση αυτή είναι ότι μπορεί να παραχθεί ενέργεια
σε κάθε ταχύτητα ανέμου. Αρνητικό είναι επίσης το γεγονός ότι η σύγχρονη φύση των
σύγχρονων γεννητριών με μόνιμο μαγνήτη μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα κατά την
εκκίνηση, τον συγχρονισμό και τη ρύθμιση της τάσης, ενώ προκαλεί και δύσκαμπτη
συμπεριφορά σε περίπτωση που η ταχύτητα του αέρα δεν είναι σταθερή.

Σχήμα 2.7: Αναλυτική δομή Σύγχρονης μηχανής μόνιμου μαγνήτη [16]

Στο σχήμα 2.7 βλέπουμε τα βασικά μέρη μιας σύγχρονης μηχανής με μόνιμους μαγνήτες,
όπως τον στάτη με το τύλιγμά του, τα διάφορα μέρη του δρομέα καθώς και τους μαγνήτες η
θέση των οποίων μπορεί να είναι και εκτός δρομέα όπως θα δούμε στην επόμενη ενότητα.
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2.4.2 Κατηγοριοποίηση Σύγχρονων μηχανών μόνιμου μαγνήτη
Η κατηγοριοποίηση των σύγχρονων μηχανών μόνιμου μαγνήτη γίνεται κατά κύριο λόγο με
βάση την κατανομή του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό της μηχανής και σε δεύτερο βαθμό
είτε με βάση τη μορφή της επαγόμενης τάσης στο στάτη είτε με βάση την τοποθέτηση των
μόνιμων μαγνητών στο δρομέα. Τις δύο τελευταίες θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε ως
υποκατηγορίες της πρώτης.
Με βάση λοιπόν την κατανομή του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό της μηχανής οι μηχανές
κατατάσσονται σε, μηχανές ακτινικής ροής, μηχανές αξονικής ροής και σε μηχανές εγκάρσιας
ροής.
Η σύγχρονη μηχανή μόνιμου μαγνήτη ακτινικής ροής (radial flux permanent magnet, RFPM)
είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος μηχανής μόνιμου μαγνήτη και χρησιμοποιείται στις
περισσότερες εφαρμογές άμεσης οδήγησης. Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες περιπτώσεις
μηχανών μόνιμου μαγνήτη είναι η πιο εύκολη στην κατασκευή της και συγχρόνως και η πιο
φθηνή. Μεγάλο πλεονέκτημα, επίσης, αυτού του τύπου είναι το γεγονός ότι λόγω της δομής
της μηχανής η θερμότητα που αναπτύσσεται απομακρύνεται εύκολα και σχετικά γρήγορα από
το πλαίσιο του στάτη [17]. Ωστόσο, οι μηχανές αυτές είναι αρκετά πιο ογκώδεις σε σύγκριση
με τις μηχανές αξονικής και εγκάρσιας ροής πράγμα το οποίο μεταφράζεται τόσο σε όρους
ενεργού βάρους της μηχανής όσο και στο μήκος του άξονά της. Στο σχήμα 2.8 φαίνονται δύο
τομές μιας μηχανής ακτινικής ροής όπου απεικονίζονται οι κατευθύνσεις της ροής του
μαγνητικού πεδίου και του ρεύματος. Όπως παρατηρούμε η μαγνητική ροή ρέει-κατανέμεται
ακτινικά διαμέσου του διακένου μεταξύ στάτη και δρομέα της μηχανής, ενώ το ρεύμα
κυκλοφορεί κατά μήκος της αξονικής κατεύθυνσης της μηχανής [18].

Σχήμα 2.8: Εσωτερικό RFPM μηχανής με κατευθύνσεις μαγνητικής ροής και ρεύματος [18]

Η μηχανή μόνιμου μαγνήτη αξονικής ροής (axial flux permanent magnet, AFPM)
χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη της διάμετρο και το σχετικά μικρό μήκος της, ενώ η μαγνητική
ροή που παράγεται κατευθύνεται κατά μήκος του άξονα της μηχανής. Συγκρινόμενες με τις
ακτινικής ροής μηχανές παρουσιάζουν κάποια σαφή πλεονεκτήματα, όπως το ότι εμφανίζουν
υψηλότερο λόγο ισχύος προς συνολικό βάρος μηχανής με αποτέλεσμα την χρησιμοποίηση
λιγότερου υλικού για την κατασκευή της μηχανής. Επιπλέον, λόγω της δομής τους οι μηχανές
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αξονικής ροής παρουσιάζουν επίπεδο και εύκολα ρυθμιζόμενο διάκενο μεταξύ στάτη και
δρομέα. Θετικό θεωρείται και το γεγονός της εμφάνισης χαμηλότερων επιπέδων θορύβου και
δονήσεων συγκριτικά με τις μηχανές ακτινικής ροής [17]. Ως μειονέκτημα μπορεί να θεωρηθεί
ότι λόγω της μεγαλύτερης διαμέτρου της μηχανής γίνεται απαραίτητη και χρησιμοποίηση
περισσότερων μόνιμων μαγνητών. Στο σχήμα 2.9 απεικονίζονται δύο τομές της μηχανής
αξονικής ροής όπου, όπως και πριν, φαίνονται οι κατευθύνσεις της μαγνητικής ροής και του
ρεύματος. Στην προκειμένη περίπτωση παρατηρούμε ότι η μαγνητική ροή ρέει κατά μήκος του
άξονα της μηχανής, ενώ το ρεύμα ρέει κατά την ακτινική κατεύθυνση της μηχανής.

Σχήμα 2.9: Εσωτερικό AFPM μηχανής με κατευθύνσεις μαγνητικής ροής και ρεύματος [18]

Στην εγκάρσιας ροής μηχανή (transverse flux permanent magnet, TFPM) η κατεύθυνση της
μαγνητικής ροής είναι κάθε στιγμή κάθετη στην κατεύθυνση της περιστροφής του δρομέα.
Αυτού του τύπου οι μηχανές είναι κατάλληλες για εφαρμογές χαμηλών ταχυτήτων και άμεσης
οδήγησης, παρόλα αυτά η χρήση τους είναι ακόμα αρκετά περιορισμένη. Η κυριότερη
διαφορά αυτού του τύπου μηχανής με τους προηγούμενους δύο τύπους είναι ότι σε αυτήν
επιτρέπεται η αύξηση του χώρου για τα τυλίγματα χωρίς να μειώνεται ο διαθέσιμος χώρος για
την ανάπτυξη του κύριου μαγνητικού πεδίου. Επίσης, τα τυλίγματα χαλκού της μηχανής
εγκάρσιας ροής είναι πιο απλά από τα τυλίγματα των άλλων δύο τύπων μηχανών, πράγμα το
οποίο οδηγεί και σε λιγότερες απώλειες χαλκού και επιπλέον έτσι η ενεργώς μάζα για μηχανή
συγκεκριμένης ισχύος είναι αισθητά μικρότερη από αντίστοιχη μηχανή άλλου τύπου [20]. Τα
μεγαλύτερα μειονεκτήματα της μηχανής εγκάρσιας ροής είναι ο χαμηλός συντελεστής ισχύος
που παρουσιάζει για υψηλές ροπές και η ιδιαίτερα περίπλοκη δομή της η οποία και οδηγεί σε
υψηλό κόστος κατασκευής [18]. Η τοπολογία ενός μέρους μιας μηχανής μόνιμου μαγνήτη
εγκάρσιας ροής φαίνεται στο σχήμα 2.10, όπου βλέπουμε ότι η διεύθυνση της μαγνητικής
ροής είναι κάθετη στην κίνηση του δρομέα, ενώ το ρεύμα ρέει κυκλικά κατά μήκος των
τυλιγμάτων του στάτη.
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Σχήμα 2.10: Τοπολογία τμήματος TFPM μηχανής με κατευθύνσεις μαγνητικής ροής και ρεύματος [18]

Με βάση τώρα τη μορφή της επαγόμενης τάσης στο στάτη έχουμε δύο κατηγορίες σύγχρονων
μηχανών, τις τραπεζοειδείς μηχανές μόνιμου μαγνήτη (trapezoidal PMSM) και τις ημιτονοειδής
σύγχρονες μηχανές μόνιμου μαγνήτη (sinusoidal PMSM). Στις πρώτες, η τάση εξ' επαγωγής
του στάτη είναι τραπεζοειδούς μορφής και τα φασικά ρεύματα του στάτη έχουν τετραγωνική
μορφή. Στις δεύτερες αντίστοιχα, τόσο η επαγόμενη τάση όσο και τα φασικά ρεύματα στο
στάτη έχουν ημιτονοειδή μορφή.
Ανάλογα με την τοποθέτηση των μόνιμων μαγνητών στο δρομέα της μηχανής διακρίνουμε τις
περιπτώσεις της επιφανειακής τοποθέτησης των μαγνητών στο δρομέα (Surface-mounted
magnets) και της τοποθέτησης των μαγνητών στο εσωτερικό του δρομέα (Buried magnets).
Στην περίπτωση των επιφανειακών μαγνητών (Surface-mounted magnets) οι μόνιμοι μαγνήτες
είναι τοποθετημένοι στην εξωτερική επιφάνεια του δρομέα όπως φαίνεται και στο σχήμα
2.11a. Αυτές οι δομές των μηχανών μόνιμων μαγνητών κατασκευάζονται και
συναρμολογούνται σχετικά εύκολα. Σε περίπτωση που οι μόνιμοι μαγνήτες είναι
τοποθετημένοι με κόλλα στην επιφάνεια του δρομέα, η περιστροφική ταχύτητα της μηχανής θα
πρέπει να περιορίζεται έτσι ώστε να μην διασπαστεί η συγκόλληση λόγω των φυγόκεντρων
δυνάμεων που αναπτύσσονται. Η ακαμψία του δρομέα είναι δυνατόν να ενισχυθεί με την
επιπλέον τοποθέτηση ενός ενισχυτικού ιμάντα γύρω από αυτόν, ο ιμάντας μπορεί να είναι
φτιαγμένος ή από ανθρακονήματα ή από ίνες γυαλιού εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και κύλινδρος από ανοξείδωτο χάλυβα [21]. Λόγω του ότι οι μαγνήτες έχουν μαγνητική
διαπερατότητα σχεδόν ίση με την μονάδα θεωρούνται σαν αέρας για τα μαγνητικά κυκλώματα,
έτσι παρόλο που είναι τοποθετημένοι στην επιφάνεια του δρομέα το διάκενο της μηχανής
όπου αναπτύσσονται τα πεδία παραμένει μεγάλο. Επίσης, στις μηχανές αυτού του είδους
συνηθίζεται να μην υπάρχει ανομοιογένεια στο μαγνητικό πεδίο και οι επαγωγές των κάθετων
αξόνων d και q να είναι ίσες.
Στον τύπο των εσωτερικών μαγνητών (Buried magnets) οι μόνιμοι μαγνήτες είναι
τοποθετημένοι στο εσωτερικό του δρομέα της μηχανής όπως μπορούμε να δούμε και στο
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σχήμα 2.11b. Παρόλο όμως που, σε αντίθεση με την προηγούμενη περίπτωση, η κατασκευή
του δρομέα μαζί με τους μόνιμους μαγνήτες είναι αρκετά πιο πολύπλοκη ο τύπος αυτός έχει
μερικά πλεονεκτήματα έναντι των επιφανειακών μαγνητών. Δεν υπάρχει αυστηρός
περιορισμός της περιστροφικής ταχύτητας της μηχανής υπό το φόβο αποκόλλησης των
μαγνητών ούτε είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση ενισχυτικού ιμάντα. Επιπλέον, ο κίνδυνος
απομαγνήτισης των μόνιμων μαγνητών είναι αισθητά μειωμένος καθώς αυτοί περιβάλλονται
από το σιδηρομαγνητικό υλικό του δρομέα και βρίσκονται σε μια σχετική απόσταση από το
διάκενο. Επιπρόσθετα, το υλικό που περιβάλλει τους μαγνήτες τους παρέχει μια σχετική
προστασία έναντι της φθοράς και της διάβρωσης. Ωστόσο, οι μηχανές αυτού του τύπου
εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά διαρροής της μαγνητικής ροής στα άκρα των μαγνητών
εξαιτίας του υλικού του δρομέα που τους περιβάλλει. Το ποσοστό αυτό μπορεί να μειωθεί με
διάφορους τρόπους όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να φτάσει στο επίπεδο των
επιφανειακών μαγνητών. Άλλο αρνητικό αυτής της κατηγορίας είναι ότι υπάρχει μεγάλη
δυσκολία στην ανακύκλωση των υλικών καθώς, οι μαγνήτες πολύ δύσκολα μπορούν να
αφαιρεθούν από το δρομέα [20]. Συνήθως στην περίπτωση των εσωτερικών μαγνητών το
μαγνητικό πεδίο παρουσιάζει ανομοιογένεια, με την επαγωγή του d άξονα να είναι μικρότερη
από αυτήν του q άξονα.

Σχήμα 2.11: Δρομέας και d-q άξονες με a) επιφανειακούς μαγνήτες και b) εσωτερικούς μαγνήτες [20]

2.4.3 Υλικά μόνιμων μαγνητών
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η χρησιμοποιήσει των μόνιμων μαγνητών στις ηλεκτρικές μηχανές
γίνεται για την δημιουργία του μαγνητικού πεδίου διεγέρσεως. Στοιχεία που χαρακτηρίζουν
έναν καλό μόνιμο μαγνήτη είναι η ικανότητά του να παράγει ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο με
όσο το δυνατόν μικρότερη μάζα και ικανότητά του να αντιστέκεται σε παράγοντες που
προκαλούν την απομαγνήτισή του. Οι κυριότερες κατηγορίες μαγνητικών υλικών που έχουν
κατά καιρούς βρει εφαρμογή σε ηλεκτρικές μηχανές είναι τα κράματα AlNiCo, κράματα
σπάνιων γαιών και οι κεραμικοί μαγνήτες ή αλλιώς σκληροί φερρίτες.
Το πρώτο κράμα AlNiCo αναπτύχθηκε το 1931 από τον T.Mishima, και αποτελείται από ένωση
των στοιχείων αργίλιο (Al), νικέλιο (Ni) και κοβάλτιο (Co). Οι εξαιρετικές για την εποχή
ιδιότητές του, όπως ο μεγάλος παραμένων μαγνητισμός και η αντοχή του σε υψηλές
θερμοκρασίες βοήθησαν στην γρήγορη διάδοσή του και την χρήση του σε εφαρμογές αντί
μαγνητών χάλυβα.
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Την δεκαετία του '50 και μέσω της εξέλιξης της επιστήμης των υλικών μια άλλη οικογένεια
μόνιμων μαγνητών έκανε την εμφάνισή της, γνωστή ως φερρίτες η οποία και αντικατέστησε
τους AlNiCo μαγνήτες σε αρκετές εφαρμογές. Βασικότερα στοιχεία που τους χαρακτηρίζουν
είναι οι καλές ιδιότητες του υλικού τους που τους οδηγεί να εμφανίζουν μεγαλύτερη αντοχή σε
εξωτερικά πεδία απομαγνήτισης και το ιδιαίτερα χαμηλό κόστος τους, πράγμα που τους κάνει
να παραμένουν μέχρι και σήμερα ένας από τους σημαντικότερους εμπορικά μόνιμους
μαγνήτες.
Οι μόνιμοι μαγνήτες σπανίων γαιών αποτέλεσε την πιο επαναστατική εξέλιξη στο χώρο των
μόνιμων μαγνητών και η οποία ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του '60 με την ανακάλυψη
κραμάτων Σαμάριου-Κοβάλτιου (Sm-Co). Η υψηλή αντίστασή τους στις επιρροές
απομαγνήτισης και η άριστη θερμική σταθερότητά τους, έχει καταστήσει τους μαγνήτες Sm-Co
ως μια από τις πρώτες επιλογές για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές μηχανών. Ωστόσο λόγω
της χρήση κοβάλτιου σε υψηλό ποσοστό το Sm-Co αποτελεί το ακριβότερο υλικό μόνιμων
μαγνητών. Το ιδιαίτερα υψηλό κόστος λοιπόν των μαγνητών Sm-Co, οδήγησε το 1984 στην
ανακάλυψη ενός άλλου μόνιμου μαγνήτη σπάνιων γαιών, του μόνιμου μαγνήτη ΝεοδυμίουΣιδήρου-Βορίου (Nd-Fe-B). Συγκρινόμενοι με τους μόνιμους μαγνήτες Sm-Co, οι μόνιμοι
μαγνήτες Nd-Fe-B παρουσιάζουν παρόμοιες μαγνητικές ιδιότητες έχοντας όμως το σημαντικό
πλεονέκτημα του πολύ μικρότερου κόστους. Λόγω των άριστων μαγνητικών χαρακτηριστικών
και της εξέλιξης των μόνιμων μαγνητών Nd-Fe-B ξεκίνησε μια τάση προς τη χρήση μηχανών
μόνιμων μαγνητών σε μεγάλης κλίμακας βιομηχανικές εφαρμογές. Έτσι λοιπόν, τα τελευταία
χρόνια έχει επικρατήσει η χρησιμοποίηση μόνιμων μαγνητών Nd-Fe-B και σε σύγχρονες
γεννήτριες μόνιμου μαγνήτη που βρίσκουν εφαρμογές σε ανεμογεννήτριες αιολικών
συστημάτων, όπως η περίπτωση που εξετάζουμε.

2.4.4 Μοντελοποίηση σύγχρονης γεννήτριας μόνιμων μαγνητών
Για τη μοντελοποίηση της σύγχρονης γεννήτριας είναι απαραίτητος ο μετασχηματισμός των
εξισώσεων που διέπουν τη λειτουργία της από το τριφασικό a-b-c σύστημα στο στρεφόμενο dq-0 σύστημα, καθώς το μοντέλο προσομοιώνει την λειτουργία της γεννήτριας
χρησιμοποιώντας το d-q πλαίσιο αναφοράς της το οποίο περιστρέφεται με την γωνιακή
ταχύτητα του δρομέα. Ο μετασχηματισμός αυτός γίνεται με τη βοήθεια της μήτρας του
μετασχηματισμού Park, η γενική μορφή της οποίας είναι:

√

(2.10)
(

√

√

)

√

Για την αντίστροφη μετατροπή, δηλαδή από το d-q-0 σύστημα στο σύστημα a-b-c
χρησιμοποιείται η αντίστροφη μήτρα Park η οποία δίνεται παρακάτω:
√

√

(2.11)

√

(

√
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)

όπου θχ είναι η γωνία που σχηματίζει ο στάτης (θs) ή ο δρομέας (θr) με το σύστημα αναφοράς
που έχει επιλεγεί. Ο δείκτης χ υποδηλώνει για το αν η μήτρα μετασχηματισμού αναφέρεται για
τη μετατροπή των μεγεθών του στάτη (χ=s) ή τη μετατροπή των μεγεθών του δρομέα (χ=r). Ο
συντελεστής √ ⁄ μπαίνει στις παραπάνω μήτρες έτσι ώστε να ισχύει η σχέση
.
Αναφέρουμε ότι σε συμμετρικά ηλεκτρικά συστήματα, όπως αυτό της εργασίας, η μηδενική
συνιστώσα που προκύπτει από το μετασχηματισμό είναι μηδέν και παραλείπεται.
Το δυναμικό μοντέλο της σύγχρονης γεννήτριας μόνιμου μαγνήτη που περιγράφει τη
λειτουργία της μηχανής στο τριφασικό σύστημα a-b-c είναι:
(

)

(

)

(

)

(2.12)

όπου στα αριστερά της σχέσης 2.12 έχουμε τις φασικές τάσεις του στάτη και στα δεξιά τα
φασικά ρεύματα (is) και τις μαγνητικές ροές (λs) του στάτη της γεννήτριας. Εφαρμόζοντας στις
προηγούμενες εξισώσεις το μετασχηματισμό Park παίρνουμε το δυναμικό μοντέλο της
μηχανής στο σύγχρονα στρεφόμενο d-q πλαίσιο αναφοράς. Σημειώνουμε ότι όλες οι
ποσότητες του πλαισίου αναφοράς του δρομέα αναφέρονται στο στάτη, συγκεκριμένα:
(2.13)
(2.14)
όπου Vsd, Vsq και isd, isq είναι οι τάσεις και τα ρεύματα του στάτη στους d και q άξονες
αντίστοιχα, Rs είναι η αντίσταση των τυλιγμάτων του στάτη, ωe είναι η ηλεκτρική ταχύτητα
περιστροφής του δρομέα η οποία είναι και η σύγχρονη ταχύτητα περιστροφής του πλαισίου
και λsd, λsq είναι οι ροές του στάτη στους άξονες d και q αντίστοιχα.
Οι ροές του στάτη στους d και q άξονες του πλαισίου αναφοράς δίνονται από τις σχέσεις:
(2.15)
(2.16)
όπου Ld, Lq είναι οι επαγωγές των αξόνων d και q αντίστοιχα και λm είναι μαγνητική ροή που
οφείλεται στους μόνιμους μαγνήτες της γεννήτριας η οποία είναι μη μηδενική μόνο στον d
άξονα και έχει σταθερή τιμή όποτε προκύπτει ότι dλm/dt=0.
Αντικαθιστώντας τις σχέσεις 2.15, 2.16 στις σχέσεις 2.13 και 2.14 αντίστοιχα παίρνουμε:
(2.17)
(2.18)

34

Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση ωe=p∙ωR όπου p είναι τα ζεύγη πόλων της γεννήτριας, οι 2.17
και 2.18 γράφονται:
(2.19)
(2.20)
Η ηλεκτρομαγνητική ροπή Te που αναπτύσσεται στη γεννήτρια δίνεται από τη σχέση:
[

(

)

]

(2.21)

Η ηλεκτρομαγνητική ροπή είναι προφανές ότι εκφράζεται σαν άθροισμα δύο όρων: της
ηλεκτρομαγνητικής ροπής που παράγεται μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ του μαγνητικού
πεδίου που δημιουργούν οι πόλοι της μηχανής (μέσω των μόνιμων μαγνητών) και της ροπής
αντίδρασης. Η γεννήτρια που αναλύεται στη παρούσα εργασία είναι επιφανειακών μαγνητών
(surface-mounted PMSG), και ως εκ τούτου οι επαγωγές των αξόνων d και q είναι ίσες Ld=Lq
έτσι η ηλεκτρομαγνητική ροπή είναι συναρτήσει μόνο του isq, δηλαδή:
(2.22)
Όσον αφορά το μηχανικό κομμάτι της γεννήτριας, η σχέση που το περιγράφει προκύπτει από
την εφαρμογή του δεύτερου νόμου του Newton και δίνεται από την εξίσωση:
(2.23)
όπου J είναι η ροπή αδράνειας της γεννήτριας, B είναι η σταθερά τριβής της μηχανής, ωR είναι
η ταχύτητα περιστροφής του δρομέα, TΜ η μηχανική ροπή που εισέρχεται στην γεννήτρια ως
αποτέλεσμα της κινητικής ενέργειας του ανέμου και Te η ηλεκτρομαγνητική ροπή της
γεννήτριας.
Οι παραπάνω εξισώσεις που παρουσιάστηκαν, συγκεκριμένα οι σχέσεις 2.19, 2.20 και 2.22
περιγράφουν τη λειτουργία του ηλεκτρικού τμήματος της γεννήτριας και μαζί με την εξίσωση
του μηχανικού τμήματος 2.23 αποτελούν το ολοκληρωμένο δυναμικό μοντέλο της γεννήτριας
στο σύγχρονα στρεφόμενο d-q πλαίσιο αναφοράς. Το δυναμικό αυτό μοντέλο της γεννήτριας
υλοποιείται στο περιβάλλον του Simulink μέσω του μοντέλου Permanent Magnet Synchronous
Machine και το οποίο φαίνεται στο σχήμα 2.12.

Σχήμα 2.12: Μοντέλο σύγχρονης μηχανής μόνιμων μαγνητών στο Simulink
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Στο σχήμα 2.13 φαίνεται η εσωτερική δομή του μοντέλου αυτού, όπου γίνεται εμφανής και η
διασύνδεση των επιμέρους τμημάτων της γεννήτριας που αναφέρθηκαν (ηλεκτρικού,
μηχανικού), όπως επίσης και η σύνδεση αυτών με το υποσύστημα μετρήσεων.

Σχήμα 2.13: Εσωτερική δομή μοντέλου σύγχρονης μηχανής μόνιμων μαγνητών του Simulink

Είσοδος του μοντέλου όπως έχει προαναφερθεί είναι η μηχανική ροπή TM που ασκείται στον
άξονά της λόγω περιστροφής του αεροδυναμικού μέρους και επειδή η μηχανή θέλουμε να
λειτουργεί ως γεννήτρια η ροπή αυτή πρέπει να είναι αρνητική. Έξοδος της γεννήτριας είναι
μια τριφασική συμμετρική εναλλασσόμενη τάση και επιπλέον μέσω της εξόδου m μπορούμε
να παρακολουθήσουμε διάφορα μεγέθη της γεννήτριας με σημαντικότερα τα ρεύματα στο
στάτη στο a-b-c σύστημα και στο d-q σύστημα, τη τάση του στάτη στο d-q σύστημα, την
γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του δρομέα ωR και την ηλεκτρομαγνητική ροπή Te. Οι
παράμετροι της γεννήτριας που προσομοιώθηκε και χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο είναι οι
εξής:







φασική αντίσταση του στάτη Rs=0.425 Ω
επαγωγή στάτη Ld=Lq=L=0.835 mH
μαγνητική ροή μαγνητών λm=0.433 V∙s
αριθμός ζευγών πόλων p=5
αδράνεια γεννήτριας J=0.01197 kg∙m2
συντελεστής τριβής μηχανής B=0.001189 N∙m∙s
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2.5 Σύνοψη
Συγκεντρωτικά τα χαρακτηριστικά των μερών της ανεμογεννήτριας που αναλύθηκαν και
μοντελοποιήθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Αεροδυναμικό μέρος

Cp,max

1.29 m2
0º
1.225 kg/m3
0.48

λopt
vw

8.1
12 m/s

Ht
Hg

4s
0.4s

Κs
Dm

0.3 p.u./el. rad
0.7 p.u./el. rad

Σύγχρονη γεννήτρια μόνιμων μαγνητών
Ονομαστική ισχύς
PN
Ονομαστική ταχύτητα δρομέα
ωΝ
Ονομαστική μηχανική ροπή
Tm,N
Αριθμός ζευγών πόλων
P
Φασική αντίσταση στάτη
Rs
Επαγωγή στάτη
Ls
Μαγνητική ροή μαγνητών
λm
Αδράνεια γεννήτριας
J
Συντελεστής τριβής μηχανής
B

6 kW
152 rad/s
40 N∙m
5
0.425 Ω
0.835 mH
0.433 Wb
0.01197 kg∙m2
0.001189 N∙m∙s

Επιφάνεια σάρωσης πτερυγίων

Γωνία βήματος πτερυγίου
Πυκνότητα αέρα
Μέγιστος αεροδυναμικός
συντελεστής ισχύος
Βέλτιστος λόγος ακροπτερυγίου

Ονομαστική ταχύτητα ανέμου
Σύστημα δύο μαζών
Σταθερά αδράνειας πτερωτής
Σταθερά αδράνειας
γεννήτριας
Ακαμψία
Συντελεστής απόσβεσης

Α
β
ρ

Στο σχήμα 2.14 απεικονίζεται το συνολικό μοντέλο της ανεμογεννήτριας αποτελούμενο από τα
τρία μέρη που αναλύθηκαν και μοντελοποιήθηκαν το καθένα ξεχωριστά σε αυτό το κεφάλαιο
(αεροδυναμικό μέρος, σύστημα δύο μαζών, σύγχρονη γεννήτρια μόνιμων μαγνητών).

Σχήμα 2.14: Μοντέλο ανεμογεννήτριας - ένωση μοντέλων αεροδυναμικού μέρους, συστήματος δύο μαζών και
σύγχρονης γεννήτριας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
3.1 Εισαγωγή
Οι ηλεκτρονικοί μετατροπείς ισχύος άρχισαν να εφαρμόζονται στα αιολικά συστήματα με
κύριο σκοπό την βελτίωση της παραγόμενης ισχύος και την δυνατότητα ομαλής σύνδεσης των
αιολικών συστημάτων με το ηλεκτρικό δίκτυο διατηρώντας την ευστάθεια αυτού. Σήμερα, οι
ηλεκτρονικοί μετατροπείς ισχύος είναι αναπόσπαστο κομμάτι των αιολικών συστημάτων
καθώς έχει επικρατήσει η χρήση ανεμογεννητριών μεταβλητής ταχύτητας. Μέσω των
μετατροπέων ισχύος εφαρμόζονται οι μηχανισμοί ελέγχου του αιολικού συστήματος, έτσι
δίνεται η δυνατότητα για συνεχή έλεγχο της ταχύτητας περιστροφής της ανεμογεννήτριας με
αποτέλεσμα τη βέλτιστη ενεργειακά λειτουργία της με ρύθμιση της πραγματικής ισχύος, έλεγχο
του συντελεστή ισχύος με ρύθμιση της άεργου ισχύος, την μη χρησιμοποίηση σε ορισμένες
περιπτώσεις του κιβωτίου ταχυτήτων μιας και ο μετατροπέας λειτουργεί σαν ηλεκτρικό κιβώτιο
ταχυτήτων, καθώς και λόγο του μετατροπέα έχουμε χαμηλά επίπεδα θορύβου στις χαμηλές
ταχύτητες. Το δεύτερο μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι τα ηλεκτρονικά ισχύος παρέχουν τη
δυνατότητα στα αιολικά συστήματα να αποτελέσουν ενεργό στοιχείο του συστήματος
ηλεκτρικής ενέργειας. Από την πλευρά του δικτύου εκτός από το ότι η ενεργός και άεργος
ισχύς του αιολικού συστήματος είναι ελέγξιμη και ο μετατροπέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σαν τοπική πηγή άεργου ισχύος, επιπλέον οι ηλεκτρονικοί μετατροπείς βελτιώνουν την
ποιότητα της παραγόμενης ενέργειας του αιολικού συστήματος μιας και λειτουργούν σαν
φίλτρα για τις χαμηλές αρμονικές [4]. Η παρουσία των ηλεκτρονικών ισχύος όπως είναι
αναμενόμενο συνοδεύεται και από κάποια μειονεκτήματα, κυριότερα εκ των οποίων είναι η
απώλεια ενέργειας που εμφανίζεται λόγω της διακοπτικής λειτουργίας τους καθώς και η
εμφάνιση ανώτερων αρμονικών του ρεύματος που αποδίδεται στο δίκτυο. Επιπλέον, η
χρησιμοποίηση μετατροπέων ισχύος αυξάνει κατά ένα μεγάλο ποσοστό το κόστος ενός
αιολικού συστήματος, πράγμα όμως που με την εξέλιξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών
ισχύος τείνει να μειωθεί αρκετά.
Όπως είδαμε και στην τοπολογία του συστήματος που μελετάμε (σχήμα 2.1) μετά την
ανεμογεννήτρια συνδέεται ο ανορθωτής, τον οποίο ακολουθεί ένας DC-DC μετατροπέας
ανύψωσης τάσης. Ο συνδυασμός αυτών των δύο μετατροπέων αποτελούν το συνολικό
μετατροπέα στη μεριά της γεννήτριας. Στη συνέχεια, στο υπόλοιπο σύστημα συνδέεται ο
αντιστροφέας μέσω του οποίου γίνεται η διασύνδεση της ανεμογεννήτριας με το δίκτυο. Η
περιγραφή, η ανάλυση καθώς και η μοντελοποίηση των μετατροπέων αυτών που
χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία είναι το βασικό περιεχόμενου αυτού του
κεφαλαίου. Πριν την παρουσίαση των μετατροπέων θα γίνει μια σύντομη αναφορά στους
ημιαγωγούς ισχύος που χρησιμοποιούνται στους ηλεκτρονικούς μετατροπείς ισχύος
γενικότερα καθώς και μια σύντομη περιγραφή διαφόρων άλλων τύπων μετατροπέων που
χρησιμοποιούνται συχνά σε αιολικά συστήματα.
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3.2 Ημιαγωγοί Ισχύος
Οι ημιαγωγοί ισχύος αποτελούν το πυρήνα των ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος, καθώς
στις ιδιότητες τους στηρίζεται η μετατροπή και ο έλεγχος της ισχύος. Η δυνατότητα
διαχείρισης αυξημένων ποσοτήτων ισχύος, η ευκολία ελέγχου και το μειωμένο κόστος των
σύγχρονων ημιαγωγών ισχύος, σε σύγκριση με εκείνους του πρόσφατου παρελθόντος, έχουν
καταστήσει τους μετατροπείς ισχύος οικονομικά εφικτούς για ένα μεγάλο αριθμό εφαρμογών
και έχουν εγκαινιάσει ένα πλήθος από νέες τοπολογίες μετατροπέων. Για τη σαφή κατανόηση
της δυνατότητας πραγματοποίησης αυτών των τοπολογιών και εφαρμογών, είναι σημαντικό
να συγκριθούν τα χαρακτηριστικά των διαθέσιμων ημιαγωγών ισχύος. Για να γίνει αυτό,
δίνεται παρακάτω μια σύντομη καταγραφή των χαρακτηριστικών τους και των δυνατοτήτων
τάσης, ρεύματος και ταχύτητας μετάβασης των διαθέσιμων ημιαγωγών ισχύος [22].
Τα ημιαγωγικά στοιχεία ισχύος πρέπει να έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως
υψηλές τάσεις διάσπασης, ικανότητα διέλευσης υψηλών τιμών ρευμάτων, μικρές πτώσεις
τάσεις σε κατάσταση αγωγής, χαμηλές αντιστάσεις αγωγής, μικρές τιμές του ρεύματος
διαρροής στην κατάσταση αποκοπής και μικρούς διακοπτικούς χρόνους έναυσης και σβέσης.
Στόχος είναι να υπάρχει ικανότητα διέλευσης μεγάλης ισχύος, με τις αντίστοιχες απώλειες
αγωγής και τις διακοπτικές απώλειες να είναι οι ελάχιστες δυνατές. Οι τελευταίες σχετίζονται
άμεσα και με τη διακοπτική συχνότητα λειτουργίας των στοιχείων και κατ' επέκταση του
μετατροπέα στον οποίο χρησιμοποιούνται. Επίσης, οι ημιαγωγοί ισχύος θα πρέπει να
αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες και ακτινοβολίες, να έχουν χαμηλές απαιτήσεις ισχύος για
το κύκλωμα ελέγχου με σκοπό την απλοποίηση αυτού, να αντέχουν ταυτόχρονα την
ονομαστική τάση και το ονομαστικό ρεύμα κατά τη μετάβαση και να έχουν υψηλές
ονομαστικές τιμές για τα dv/dt και di/dt, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη για κυκλώματα
εξωτερικής προστασίας. Πολλά χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν σχετίζονται μεταξύ τους,
όμως στην πράξη δεν υπάρχει ένα στοιχείο που να μπορεί να τα ικανοποιήσει όλα.
Επομένως, ανάλογα με την εφαρμογή πρέπει να γίνει κατάλληλη επιλογή του στοιχείου που
θα καλύπτει τις επιθυμητές προδιαγραφές [23].
Οι ημιαγωγοί ισχύος μπορούν να ταξινομηθούν σε τρείς ομάδες σύμφωνα με το βαθμό
ελεγξιμότητάς τους, οι οποίες είναι:
1) Δίοδοι, οι καταστάσεις αγωγιμότητας (κλειστό, on) και αποκοπής (ανοιχτό, off)
ελέγχονται από το κύκλωμα ισχύος.
2) Θυρίστορ, κλείνουν από ένα σήμα ελέγχου αλλά πρέπει να ανοίξουν από το
κύκλωμα ισχύος.
3) Ελεγχόμενοι διακόπτες, κλείνουν και ανοίγουν από σήματα ελέγχου.
Στην τελευταία κατηγορία ανήκουν τα διπολικά τρανζίστορ επαφής (BJT), τα τρανζίστορ
MOSFET, τα θυρίστορ με έλεγχο της σβέσης από την πύλη (GTO thyristor) και τα διπολικά
τρανζίστορ με μονωμένη πύλη (IGBT), στην κατηγορία αυτή τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει
σημαντικά βήματα προόδου. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μια σύντομη περιγραφή για τα
σημαντικότερα ημιαγωγικά στοιχεία.
 Δίοδος
Η δίοδος αποτελείται από την ένωση μιας p-επαφής και μιας n-επαφής. Χαρακτηριστικό της
διόδου είναι το γεγονός ότι επιτρέπει την διέλευση του ρεύματος μόνο κατά τη κατεύθυνση της
ορθής της πόλωσης ενώ μπλοκάρει την διέλευσή του κατά την αντίθετη κατεύθυνση. Γίνεται
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αντιληπτό λοιπόν ότι η λειτουργία της διόδου δεν είναι ελεγχόμενη, αλλά εξαρτάται από το
κύκλωμα στο οποίο συμμετέχει. Έτσι η δίοδος χρησιμοποιείται μόνο σε ανορθωτικές
διατάξεις. Στο σχήμα 3.1 φαίνεται η σχηματική απεικόνιση και η i-v χαρακτηριστική της
διόδου.

Σχήμα 3.1: a) Κυκλωματικό σύμβολο διόδου κα b) i-v χαρακτηριστική διόδου

 Θυρίστορ
Το θυρίστορ είναι ένας ελεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου τεσσάρων στρωμάτων p-n-p-n, ), το
οποίο μπορεί να θεωρηθεί σαν συνδυασμός δύο τρανζίστορ. Όταν στην πύλη (Gate) του
θυρίστορ δεν υπάρχει παλμός έναυσης, ανεξάρτητα αν είναι θετικά πολωμένο, τότε δεν
υπάρχει ροή ρεύματος μέσω του θυρίστορ. Για να μεταβεί το θυρίστορ σε κατάσταση αγωγής,
πρέπει στην πύλη του να δοθεί παλμός έναυσης, με την προϋπόθεση ότι το θυρίστορ είναι
θετικά πολωμένο. Ένα τέτοιο στοιχείο όταν βρεθεί στην κατάσταση αγωγής, μετά την
εφαρμογή του παλμού έναυσης, θα εξακολουθεί να παραμένει στην κατάσταση αυτή, ακόμα
και αν ο παλμός έναυσης αφαιρεθεί. Μπορεί να διακοπεί η κατάσταση αγωγής μόνο όταν το
ρεύμα, το οποίο ρέει μέσα στο θυρίστορ μηδενισθεί ή η πολικότητα της ανόδου γίνει αρνητική
σε σχέση με την κάθοδο [1].

Σχήμα 3.2: Δεξιά φαίνεται το σύμβολο του θυρίστορ και αριστερά ένα θυρίστορ 100Α/800V και ένα 13Α/800V
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 MOSFET
Το MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) είναι ένα τρανζίστορ
επίδρασης πεδίου και απομονωμένης εισόδου και χρησιμοποιείται σε εφαρμογές
ηλεκτρονικών ισχύος από το 1969. Τα κυκλώματα που χρησιμοποιούν MOSFET
παρουσιάζουν πολύ χαμηλή κατανάλωση ισχύος σε σύγκριση με κυκλώματα με διπολικά
τρανζίστορ (BJT), όμως υστερούν ως προς την ταχύτητα λειτουργίας τους. Επίσης,
χαρακτηριστικό του MOSFET είναι η ιδιαίτερα μικρές διαστάσεις του (20-30% της επιφάνειας
που απαιτεί ένα BJT) και η αρκετά μεγάλη αντίσταση εισόδου που παρουσιάζει της τάξης των
1014 Ω. Κατά την λειτουργία του το MOSFET μπορεί να λειτουργεί υπό αρκετά υψηλές τάσεις
της τάξης των μερικών kV, ενώ τα ρεύματα που επιτρέπει είναι συγκριτικά αρκετά χαμηλότερα
και φτάνουν τα 400-450 Α το πολύ.

Σχήμα 3.3: MOSFET n-καναλιού και το κυκλωματικό του σύμβολο αντίστοιχα

 IGBT
Το διπολικό τρανζίστορ με μονωμένη πύλη (insulated gate bipolar transistor - IGBT)
αναπτύχθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και συνδυάζει κάποια πλεονεκτήματα του
MOSFET, του BJT και του GTO. Παρόμοια με το MOSFET, το IGBT έχει μεγάλη σύνθετη
αντίσταση πύλης και έτσι απαιτείται μικρή ποσότητα ενέργειας για την οδήγησή του. Όπως το
BJT, έτσι και το IGBT έχει μικρή τάση αγωγιμότητας ακόμη και για στοιχεία με μεγάλες
ονομαστικές τάσεις αποκοπής (π.χ. Von=2-3V σε ένα στοιχείο των 1000 V) και παρόμοια με το
GTO, τα IGBT μπορούν να σχεδιαστούν για να αποκόψουν ανάστροφες τάσεις. Τα IGBT
έχουν χρόνους έναυσης και σβέσης της τάξης του 1 μsec και διατίθενται με μεγάλες
ονομαστικές τιμές τάσης και ρεύματος, όπως 4500 V και 1200 A, ενώ μελετούνται και με
ονομαστικές τάσεις μέχρι 2-3 kV [21]. Ο βασικός λόγος για τον οποίο τα IGBT έχουν γίνει
ιδιαίτερα δημοφιλή στην αγορά των ηλεκτρονικών ισχύος είναι ότι μπορούν να διαχειριστούν
ταυτόχρονα μεγάλα ποσά ισχύος σε συνδυασμό με υψηλές διακοπτικές συχνότητες
λειτουργίας που κυμαίνονται από 2 kHz έως 20 kHz.

Σχήμα 3.4: Κυκλωματικό σύμβολο IGBT και IGBT 75 A, 600 V
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3.3 Ηλεκτρονικοί μετατροπείς ισχύος
Λόγω της ταχείας εξέλιξης της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών ισχύος, τα στοιχεία τους πλέον
μπορούν να διαχειριστούν υψηλά ρεύματα και τάσεις και παράλληλα οι απώλειες ενέργειας
σε αυτά έχουν μειωθεί σημαντικά κάνοντας τις συσκευές πιο αξιόπιστες στις υψηλές ισχύς.
Επιπρόσθετα, η σχέση της τιμής τους προς την ισχύ είναι ένας λόγος που συνεχώς μειώνεται
με αποτέλεσμα το όφελος από τη χρήση των μετατροπέων ισχύος να είναι σαφώς μεγαλύτερο
από το κόστος για ισχύς της τάξης των MW. Οι ηλεκτρονικοί μετατροπείς ισχύος χωρίζονται
στις εξής βασικές κατηγορίες:




Διακοπτικοί μετατροπείς DC/DC
Ηλεκτρονικοί μετατροπείς AC/DC (Ανορθωτές)
Ηλεκτρονικοί μετατροπείς DC/AC (Αντιστροφείς)

Στην υποενότητα αυτή θα παραθέσουμε μερικούς χαρακτηριστικούς ηλεκτρονικούς
μετατροπείς ισχύος [4,12] των παραπάνω κατηγοριών οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατά κόρον
σε εφαρμογές αιολικών συστημάτων.

3.3.1 Διακοπτικοί μετατροπείς DC/DC
Οι μετατροπείς DC/DC χρησιμοποιούνται ευρέως σε σταθεροποιημένες τροφοδοσίες
διακοπτικού τύπου και σε εφαρμογές dc κινητήριων συστημάτων. Χρησιμοποιούνται για τη
μετατροπή της μη σταθεροποιημένης dc εισόδου σε μια ελεγχόμενη dc έξοδο. Μπορεί να είναι
είτε μετατροπέας ανύψωσης τάσης (boost converter), είτε υποβιβασμού τάσης (buck
converter) ή μικτός (υποβιβασμού/ανύψωσης) μετατροπέας τάσης (buck/boost converter). Οι
μετατροπείς αυτοί ρυθμίζουν την τάση στην έξοδό τους να είναι μεγαλύτερη αν είναι τύπου
boost, μικρότερη αν είναι τύπου buck ενώ στην περίπτωση του μικτού μετατροπέα μπορεί να
γίνουν και τα δύο. Η ρύθμιση αυτή της τάσης εξόδου γίνεται μέσω της έναυσης και σβέσης του
διακοπτικού στοιχείου που υπάρχει στην τοπολογία τους. Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή
για τον μετατροπέα ανύψωσης τάσης και τον μικτό μετατροπέα καθώς είναι αυτοί που
συναντώνται συχνότερα σε εφαρμογές αιολικών συστημάτων.
3.3.1.1 Μετατροπέας ανύψωσης (Boost converter)
Ο ανυψωτής τάσης (boost converter) είναι μια διάταξη ηλεκτρονικών ισχύος που έχει την
ικανότητα να ανυψώνει την τάση που δέχεται στην είσοδό του και συγχρόνως να την
σταθεροποιεί, έτσι λοιπόν η τάση εξόδου είναι πάντοτε μεγαλύτερη από την τάση εισόδου. Η
ανύψωση επιτυγχάνεται μέσω του ελέγχου του ελεγχόμενου διακοπτικού στοιχείου ισχύος της
τοπολογίας του μετατροπέα, το οποίο διακοπτικό στοιχείο είναι συνήθως IGBT ή MOSFET.
Στα αιολικά συστήματα ο μετατροπέας boost ακολουθεί μετά την τριφασική γέφυρα
ανόρθωσης με διόδους (όπως και στην παρούσα εργασία), η συνεχής τάση που παίρνουμε
στην έξοδο της γέφυρας αποτελεί την τάση εισόδου του μετατροπέα boost την οποία και
ανυψώνει. Επιπλέον, μέσω της παλμοδότησης του διακοπτικού στοιχείου του μετατροπέα
υλοποιείται και η λογική ελέγχου της ανεμογεννήτριας καθώς με την εφαρμογή ελέγχου του
ρεύματος εισόδου του, στην ουσία γίνεται έλεγχος στη ροπή της γεννήτριας. Στη συνέχεια του
κεφαλαίου θα γίνει εκτενέστερη αναφορά και ανάλυση αυτού του μετατροπέα.
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3.3.1.2 Μικτός μετατροπέας (Buck/Boost converter)
Στο μικτό μετατροπέα η τάση εξόδου μπορεί να είναι είτε υψηλότερη είτε χαμηλότερη από την
τάση εισόδου. Ένας μικτός dc-dc μετατροπέας μπορεί να σχηματιστεί με τη σύνδεση στη
σειρά των βασικών dc-dc μετατροπέων, δηλαδή του μετατροπέα υποβιβασμού και του
μετατροπέα ανύψωσης τάσης. Η λειτουργία του εξαρτάται από την παλμοδότηση του
διακοπτικού στοιχείου ισχύος, το οποίο στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι ένα IGBT.
Όταν ο ελεγχόμενος διακόπτης είναι κλειστός, η είσοδος παρέχει ενέργεια στην αυτεπαγωγή
και η δίοδος είναι ανάστροφα πολωμένη. Όταν ο διακόπτης είναι ανοιχτός, η ενέργεια που
έχει αποθηκευτεί στην αυτεπαγωγή μεταφέρεται στην έξοδο. Όπως βλέπουμε και από την
κυκλωματική τοπολογία του μικτού μετατροπέα στο σχήμα 3.5 έκτος από τον ελεγχόμενο
διακόπτη υπάρχει και μια δίοδος, αν η δίοδος αντικατασταθεί με κάποιο ελεγχόμενο διακόπτη
(λ.χ. MOSFET ή IGBT) ο μετατροπέας μετατρέπεται σε αμφίδρομο μικτό μετατροπέα
(bidirectional buck/boost converter) επιτελώντας έτσι τη λειτουργία και προς της δύο
κατευθύνσεις. Αυτού του είδους ο μετατροπέας βρίσκει εφαρμογή σε αιολικά συστήματα με
ενσωματωμένο κάποιο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας (όπως θα δούμε αναλυτικότερα στη
συνέχεια) και συνδέεται μεταξύ του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας και της dc
διασύνδεσης, σκοπός του είναι ο υποβιβασμός/ανύψωση της τάσης για την
εκφόρτιση/φόρτιση της συστοιχίας αποθήκευσης.

Σχήμα 3.5: Στο πάνω κυκλωματικό σχήμα απεικονίζεται ο μετατροπέας ανύψωσης τάσης και στο κάτω ο μικτός
μετατροπέας (υποβιβασμού/ανύψωσης)
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3.3.2 Ηλεκτρονικοί μετατροπείς - Ανορθωτές και Αντιστροφείς
Οι ηλεκτρονικοί μετατροπείς ισχύος ac/dc και dc/ac είναι διατάξεις με ηλεκτρονικά στοιχεία
ισχύος όπως διόδους, θυρίστορ ή τρανζίστορ ισχύος και διακρίνονται σε ανορθωτές όταν
μετατρέπουν το ac ρεύμα σε dc και σε αντιστροφείς όταν μετατρέπουν το dc ρεύμα σε ac
αντίστοιχα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορούν να συνδυαστούν ένας
αντιστροφέας με έναν ανορθωτή σε έναν μετατροπέα συχνότητας. Σήμερα υπάρχουν διάφορες
τεχνολογίες με τις οποίες γίνεται αυτό, όπως διπλοί μετατροπείς με IGBT (back-to-back),
μετατροπείς πολλών επιπέδων (multilevel), μετατροπείς μήτρας (matrix) κλπ.
Υπενθυμίζουμε ότι οι δίοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για ανόρθωση, ενώ το
θυρίστορ ή οι ελεγχόμενοι διακόπτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για ανόρθωση και για
αντιστροφή.
Η πιο τυπική λύση για τον ανορθωτή είναι η ανόρθωση με διόδους, εξαιτίας της απλότητάς
του, το χαμηλό κόστος και τις μικρές απώλειες που παρουσιάζει. Ωστόσο η μη γραμμικότητα
που εμφανίζει ένας τέτοιος ανορθωτής έχει ως αποτέλεσμα να παράγονται αρμονικές
ρεύματος. Ένα ακόμα πρόβλημα είναι ότι επιτρέπουν ροή ισχύος μόνο προς μια κατεύθυνση
ενώ επίσης δεν μπορούν να ελέγξουν το ρεύμα και την τάση. Για αυτό το λόγο
χρησιμοποιούνται σε ανεμογεννήτριες συνήθως σε συνδυασμό με ένα μετατροπέα ανύψωσης
τάσης, μέσω του οποίου επιτρέπεται ο έλεγχος της ανεμογεννήτριας. Αυτού του τύπου οι
ανορθωτές χρησιμοποιούνται σε μικρής κλίμακας ανεμογεννήτριες. Ο αντιστροφέας με
θυρίστορ είναι μια φθηνή λύση, με χαμηλές απώλειες και πρέπει να είναι συνδεδεμένος σε
ισχυρή ac πηγή προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει. Μεγάλο μειονέκτημα είναι ότι
καταναλώνει άεργο ισχύ και παράγει αρμονικές. Η συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση για
ποιοτική ενέργεια κάνουν του αντιστροφείς με θυρίστορ όλο και λιγότερο ελκυστικούς σε
σχέση με τους αντιστροφείς που έχουν ως στοιχεία GTO και IGBT. Πριν λίγα χρόνια, το
πλεονέκτημα των GTOσε σχέση με τα IGBT ήταν ότι μπορούσαν να χειριστούν μεγαλύτερα
ποσά ενέργειας, γεγονός που ήδη έχει ξεπεραστεί εξαιτίας της πολύ γρήγορης ανάπτυξης στην
τεχνολογία των IGBT. Έτσι παραμένει το μειονέκτημα των GTO που είναι ότι το κύκλωμα
ελέγχου τους είναι πολύ πιο πολύπλοκο.
Η γεννήτρια και ο ανορθωτής θα πρέπει να επιλεγούν το ένα σε συνδυασμό με το άλλο, σε
αντίθεση με τον αντιστροφέα που μπορεί να επιλεγεί σχεδόν ανεξάρτητα. Ένας ανορθωτής με
διόδους ή θυρίστορ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί μόνο με μια σύγχρονη γεννήτρια, μιας και
δεν απαιτεί άεργο ρεύμα μαγνήτισης. Σε αντίθεση με τους προαναφερθέντες, οι ανορθωτές με
GTO και πλέον σχεδόν αποκλειστικά με IGBT πρέπει να συνδυαστούν με επαγωγικές
γεννήτριες, μιας και έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την άεργο ισχύ.
Στο σύνολό τους οι μετατροπείς είναι είτε μετατροπής πηγής τάσης (Voltage Source Converter
- VSC) είτε μετατροπής πηγής ρεύματος (Current Source Inverter - CSC), και οι δύο τύποι
είναι σε θέση να ελέγξουν και την συχνότητα και την τάση. Οι VSC και CSC μετατροπείς
παρέχουν σχετικά καλές κυματομορφές για την τάση και το ρεύμα αντίστοιχα στα σημεία
σύνδεσης με τη γεννήτρια και το δίκτυο. Στην περίπτωση των VSC η τάση στην διασύνδεση
συνεχούς ρεύματος διατηρείται σταθερή από έναν μεγάλο σχετικά πυκνωτή. Στην περίπτωση
του CSC, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Το ρεύμα στη διασύνδεση συνεχούς ρεύματος
διατηρείται σταθερό από ένα μεγάλο πηνίο. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα VSC και CSC
έχουν τελείως διαφορετική λογική. Ως προς την παλμοδότηση τους τώρα μπορούν να
εφαρμοστούν διάφοροι τρόποι, όπως εξαπαλμικό, Διαμορφωτής Πλάτους Παλμών (PAM) ή
Διαμορφωτής Εύρους Παλμών (PWM). Χρησιμοποιώντας την PWM τεχνική, οι αρμονικές των
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χαμηλών συχνοτήτων εξαλείφονται και η συχνότητα των πρώτων υψηλής τάξης αρμονικών
πηγαίνει στη διακοπτική συχνότητα του αντιστροφέα ή του ανορθωτή. Στα σύγχρονα
συστήματα ανεμογεννητριών μεταβλητής ταχύτητας η καθιερωμένη τεχνολογία είναι αυτή των
VSC μετατροπέων με IGBT και PWM παλμοδότηση.
Συνδυάζοντας έναν ανορθωτή με έναν αντιστροφέα σχηματίζεται ένας μετατροπέας
συχνότητας. Ένας παραδοσιακός μετατροπέας συχνότητας λοιπόν αποτελείται από έναν
ανορθωτή, ο οποίος μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα σε συνεχές, ένα πυκνωτή και ένα
αντιστροφέα που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο, ενώ διευκολύνει και την
ροή ενέργειας στην ac πλευρά. Τα τελευταία έτη διάφορες τοπολογίες μετατροπέων
συχνότητας έχουν μελετηθεί για την καταλληλότητά τους σε εφαρμογές αιολικών συστημάτων,
οι κυριότερες εκ των οποίων είναι ο back-to-back μετατροπέας, οι μετατροπείς τύπου μήτρας
(matrix converters) και οι μετατροπείς πολλών επιπέδων (multilevel converters), ακολουθεί μια
σύντομη αναφορά για κάθε ένα.

3.3.2.1 Μετατροπέας back-to-back
Ο μετατροπέας back-to-back αποτελεί σήμερα τον πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο τριφασικό
μετατροπέα συχνότητας, ειδικά σε εφαρμογές αιολικών συστημάτων. Ο μετατροπέας αυτός
είναι αμφίδρομος σε σχέση με την ενέργεια και αποτελείται από δύο συμβατικούς μετατροπείς
πηγής τάσης (VSC) (ανορθωτή και αντιστροφέα) με ημιαγωγικά στοιχεία IGBT και PWM
διαμόρφωση στην παλμοδότηση, που συνδέονται μεταξύ τους μέσω μιας dc διασύνδεσης την
οποία ουσιαστικά αποτελεί ένας μεγάλος πυκνωτής. Αν και εμφανίζει μεγαλύτερες απώλειες
στα διακοπτικά στοιχεία λόγω της μεγαλύτερης διακοπτικής συχνότητας, αυξάνει σημαντικά
την τάξη των αρμονικών της τάσης εξόδου του με αποτέλεσμα να μειώνεται η επίδρασή τους.
Η τάσης της dc διασύνδεσης ορίζεται σε ένα επίπεδο υψηλότερο από το πλάτος της φασικής
τάσης το δικτύου προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης έλεγχος του ρεύματος του δικτύου. Ο
πυκνωτής μεταξύ του αντιστροφέα και του ανορθωτή κάνει εφικτή την πλήρη αποσύζευξη του
ελέγχου των δύο μετατροπέων, επιτρέποντας την ανεξάρτητη ρύθμιση στη πλευρά της
γεννήτριας και στη πλευρά του δικτύου. Η ροή ισχύος στο μετατροπέα στη πλευρά του
δικτύου ελέγχεται προκειμένου να διατηρεί σταθερή τη τάση στον πυκνωτή και να διορθώνει
το συντελεστή ισχύος, ενώ στη πλευρά της γεννήτριας ο έλεγχος εφαρμόζεται με τρόπο που να
εξυπηρετεί τις ανάγκες μαγνήτισης και να οδηγεί κάθε φορά στην επιθυμητή ταχύτητα [4].

Σχήμα 3.6: Δομή του back-to-back μετατροπέα
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3.3.2.2 Μετατροπέας μήτρας (Matrix converter)
Ο μετατροπέας μήτρας είναι ένας μετατροπέας άμεσης ac/ac μετατροπής και παρέχει τη
δυνατότητα διπλής κατεύθυνσης στη ροή της ισχύος εξαιτίας των αμφίδρομων ελεγχόμενων
διακοπτών ισχύος που περιέχει. Οι κυματομορφές εισόδου και εξόδου που δίνει είναι
ημιτονοειδούς μορφής με ελάχιστες ανώτερες αρμονικές και καθόλου υποαρμονικές γεγονός
που ελαχιστοποιεί την απαίτηση για ύπαρξη τριφασικών φίλτρων εξόδου. Ο συντελεστής
ισχύος της εισόδου του είναι πλήρως ελεγχόμενος, ενώ οι ενεργειακές του απαιτήσεις είναι
μηδενικές. Μειονεκτήματα του μετατροπέα μήτρας έναντι του back-to-back είναι οι περιορισμοί
που έχει στην εξερχόμενη τάση και κυρίως, η ιδιαίτερη ευαισθησία που εμφανίζει σε
διαταραχές στην τάση εισόδου και επομένως η συμπεριφορά του σε καταστάσεις σφαλμάτων
στο δίκτυο δεν είναι η ιδανική [4,22].

Σχήμα 3.7: Δομή μετατροπέα μήτρας

3.3.2.3 Μετατροπέα πολλών επιπέδων
Οι μετατροπείς πολλών επιπέδων ουσιαστικά αποτελούν μια προέκταση των μετατροπέων
δύο επιπέδων, όπως είναι ο back-to-back μετατροπέας. Οι πρώτοι μετατροπείς πολλών
επιπέδων που δημιουργήθηκαν ήταν οι τριών επιπέδων, και ακολούθως αναπτύχθηκαν και
περισσότερων επιπέδων μετατροπείς. Σε αυτούς τους μετατροπείς οι πιθανές τιμές της τάσης
εξόδου είναι ανάλογες των επιπέδων του μετατροπέα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια πιο
ομαλή κυματομορφή τύπου σκάλας της τάσης εξόδου. Στους μετατροπείς πολλών επιπέδων το
περιεχόμενο του ρεύματος σε ανώτερες αρμονικές είναι συγκριτικά με άλλους μετατροπείς
αρκετά χαμηλότερο. Οι ημιαγωγικοί διακόπτες ισχύος τοποθετούνται σε σειρά πράγμα το
οποίο μειώνει τη μέγιστη τάση που απαιτείται να αντέχουν και επιπλέον οι χαμηλότερης τάσης
διακόπτες ισχύος συμπεριφέρονται καλύτερα και πιο γρήγορα από τους αντίστοιχους υψηλής
τάσης αντοχής διακόπτες του μετατροπέα δύο επιπέδων. Επίσης, λόγω της χαμηλότερης
πτώσης τάσης κατά την αγωγή οι απώλειες αγωγής περιορίζονται και αυτές σημαντικά.
Επιπρόσθετα, ο ρυθμός μεταβολής της τάσης εξόδου dv/dt είναι αρκετά χαμηλότερος, με
αποτέλεσμα να περιορίζονται προβλήματα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και να
μειώνονται οι καταπονήσεις των καλωδίων. Σημαντικότερο μειονέκτημα των μετατροπέων
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πολλών επιπέδων είναι ο μεγάλος αριθμός ημιαγωγικών διακοπτών ισχύος που απαιτούν, ο
οποίος αυξάνει το συνολικό κόστος του μετατροπέα και συγχρόνως καθιστά τον έλεγχο της
διάταξης εξαιρετικά δύσκολο.

Σχήμα 3.8: Δομή μετατροπέα έξι επιπέδων

3.4 Ανορθωτής Συστήματος
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο σύστημα που προσομοιώνεται σε αυτή την εργασία ως
ανορθωτής έχει επιλεγεί μια μη ελεγχόμενη τριφασική γέφυρα διόδων. Αυτού του είδους ο
ανορθωτής χρησιμοποιείται κυρίως σε αυτόνομα αιολικά συστήματα ή σε μικρής ισχύος
ανεμογεννήτριες καθώς έχει πολύ απλή τοπολογία και πάνω από όλα αποτελεί μια αρκετά
χαμηλού κόστους λύση.
Στο σχήμα 3.9 απεικονίζεται η μη ελεγχόμενη τριφασική ανορθωτική γέφυρα διόδων. Οι
δίοδοι του κυκλώματος έχουν αριθμηθεί σύμφωνα με τη σειρά αγωγής τους. Στην έξοδο της
ανορθωτικής γέφυρας συνδέεται ένας πυκνωτής εξομάλυνσης Cd για τον περιορισμό της
κυμάτωσης της συνεχούς τάσης εξόδου.

Σχήμα 3.9: Μη ελεγχόμενη τριφασική ανορθωτική γέφυρα διόδων και πυκνωτής εξομάλυνσης
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Η δίοδος μπορεί ισοδύναμα να παρασταθεί από ένα διακόπτη SW σε σειρά με μια πηγή
τάσης Vf, μια αυτεπαγωγή Lon και μια αντίσταση Ron όπως φαίνεται και στο σχήμα 3.10. Αυτός
είναι και ο τρόπος που μοντελοποιείται η δίοδος ισχύος στον υπολογιστή. Η πηγή τάσης Vf
αντιστοιχεί στη διαφορά δυναμικού που αναπτύσσεται στα άκρα της διόδου όταν αυτή άγει
και ονομάζεται τάση αγωγής. Τα Ron και Lon αποτελούν κατασκευαστικά στοιχεία της διόδου
και συνήθως έχουν πολύ μικρές τιμές. Στην προσομοίωση οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν
είναι Ron=0.001 Ω, Lon=0 H, Vf=0 V.

Σχήμα 3.10: Ισοδύναμο κύκλωμα διόδου

Ο διακόπτης ελέγχεται από τη διαφορά δυναμικού στα άκρα της διόδου και το ρεύμα που τη
διαρρέει. Όταν η τάση μεταξύ ανόδου και καθόδου VAK είναι θετική ο διακόπτης κλείνει και η
δίοδος άγει, ενώ όταν η VAK είναι αρνητική ο διακόπτης ανοίγει και η δίοδος είναι σε αποκοπή
δηλαδή δεν άγει. Η δίοδος σταματά επίσης να άγει και ο διακόπτης ανοίγει όταν το ρεύμα που
τη διαρρέει μηδενιστεί. Αξίζει να αναφέρουμε ότι, όταν η VAK υπερβεί μια αρνητική τιμή που
εξαρτάται από τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της διόδου αυτή διασπάται και αρχίζει να
άγει. Η λειτουργία διάσπασης δεν συναντάται στους ανορθωτές αλλά έχει μεγάλη
χρησιμότητα σε άλλες διατάξεις και υπάρχουν ειδικές δίοδοι για λειτουργία σε αυτή την
περιοχή (δίοδοι zener).
Η μέση τιμή της τάσης εξόδου της τριφασικής ανορθωτικής γέφυρας διόδων ισούται με:
⁄

∫

⁄
⁄

√

(3.1)

το οποίο ισοδυναμεί με:
√

(3.2)

όπου VLL είναι η ενεργός τιμή (rms) της πολικής τάσης εισόδου της ανορθωτικής γέφυρας.
Στο σχήμα 3.11 φαίνεται το μοντέλο της τριφασικής ανορθωτικής γέφυρας διόδων στο
περιβάλλον του Simulink μαζί με τον πυκνωτή εξομάλυνσης μεγέθους 0.5 mF. Η αριστερή
μεριά είναι η ac πλευρά, όπου οι είσοδοι είναι τα εναλλασσόμενα μεγέθη της γεννήτριας ενώ η
δεξιά μεριά είναι η dc πλευρά όπου έχουμε τα συνεχή πλέον μεγέθη.
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Σήμα 3.11: Ανορθωτής διόδων και πυκνωτής εξομάλυνσης στο Simulink

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της διακοπτικής λειτουργίας των διόδων του μετατροπέα
εισάγονται στο ρεύμα πολλές ανώτερες αρμονικές, οι οποίες εγχέονται στη γεννήτρια και
προκαλούν παραμόρφωση του μαγνητικού της πεδίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η τάση που
παράγει η γεννήτρια να μην είναι απολύτως ημιτονοειδής.

3.5 Μετατροπέας Ανύψωσης Τάσης Συστήματος
Στο υπό μελέτη σύστημα, μετά τη μη ελεγχόμενη τριφασική γέφυρα διόδων και την ανόρθωση
της εναλλασσόμενης τάσης εξόδου της γεννήτριας, ακολουθεί ένας dc-dc μετατροπέας
ανύψωσης τάσης (boost converter). Ο μετατροπέας αυτός λαμβάνει στην είσοδό του την
συνεχή τάση από την έξοδο του ανορθωτή και δίνει στην έξοδό του επίσης συνεχή τάση
υψηλότερης όμως τιμής. Ο ρόλος λοιπόν του μετατροπέα ανύψωσης είναι η ανύψωση και η
σταθεροποίηση της τάσης που λαμβάνεται από την ανόρθωση. Στο υπό μελέτη σύστημα
μέσω του μετατροπέα ανύψωσης τάσης ελέγχεται η λειτουργία της γεννήτριας του συστήματος
υπό συγκεκριμένες ταχύτητες ανέμου ώστε η ανεμογεννήτρια να δουλεύει πάντοτε στο
βέλτιστο σημείο λειτουργίας της, ωστόσο λεπτομερείς ανάλυση και περιγραφή του ελέγχου της
ανεμογεννήτριας μέσω του μετατροπέα ανύψωσης τάσης γίνεται στο επόμενο κεφάλαιο.
Υπάρχουν διάφοροι άλλοι dc-dc μετατροπείς οι οποίοι θα ήταν κατάλληλοι για την
απαραίτητη ανύψωση και σταθεροποίηση της τάσης εξόδου του ανορθωτή (μετατροπέα Cuk,
μετατροπέας Flyback κτλ), ωστόσο τα βασικά πλεονεκτήματα του μετατροπέα boost, τα οποία
τον καθιστούν τον πλέον κατάλληλο μετατροπέα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή, είναι το
χαμηλό κόστος του, η απλή σχεδίασή του και το γεγονός ότι το ημιαγωγικό διακοπτικό
στοιχείο που περιέχει είναι γειωμένο στην πηγή (Source) του, το οποίο συνεπάγει την εύκολη
οδήγησή του.
Στο σχήμα 3.12 φαίνεται το κυκλωματικό διάγραμμα του μετατροπέα ανύψωσης τάσης τύπου
boost. Όπως βλέπουμε ο μετατροπέας αποτελείται από ένα ελεγχόμενο ημιαγωγικό
διακοπτικό στοιχείο (MOSFET, IGBT, θυρίστορ, GTO κα), μια δίοδο ισχύος, ένα πηνίο και
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έναν πυκνωτή εξόδου. Στο σύστημα που προσομοιώθηκε χρησιμοποιείται σαν ελεγχόμενος
διακόπτης ένα IGBT.

Σχήμα 3.12: Κυκλωματικό διάγραμμα μετατροπέα ανύψωσης τάσης (boost converter)

Το ελεγχόμενο διακοπτικό στοιχείο λειτουργεί ως διακόπτης, δουλεύοντας είτε στην αποκοπή
(ανοιχτός διακόπτης) είτε στο κόρο (κλειστός διακόπτης). Το πότε και για πόσο θα άγει ο
διακόπτης καθορίζεται από την παλμοδότησή του. Η περίοδος λειτουργίας είναι το άθροισμα
του χρόνου αγωγής και μη αγωγής του στοιχείου. Ο λόγος του χρόνου αγωγής προς το χρόνο
μιας περιόδου λειτουργίας ονομάζεται λόγος κατάτμησης (duty cycle) και συμβολίζεται με δ.
Όταν ο διακόπτης είναι κλειστός (on-state), δηλαδή άγει, το πηνίο ουσιαστικά συνδέεται στα
άκρα της πηγής εισόδου, οπότε αποθηκεύεται ενέργεια σε αυτό. Η δίοδος πολώνεται
ανάστροφα απομονώνοντας τη βαθμίδα εξόδου και ο πυκνωτής εκφορτίζεται στο φορτίο που
συνδέεται στο μετατροπέα. Το ισοδύναμο κύκλωμα κατά τη φάση αυτή απεικονίζεται στο
σχήμα 3.13.

Σχήμα 3.13: Φάση αγωγής διακόπτη (on-state)

Όταν ο διακόπτης είναι ανοικτός (off-state), δηλαδή παύει να άγει, τότε η αποθηκευμένη
ενέργεια στο πηνίο μεταφέρεται μαζί με την ενέργεια της πηγής εισόδου μέσω της διόδου στην
έξοδο του μετατροπέα. Η τάση δηλαδή στα άκρα του πηνίου προστίθεται στην τάση της
εισόδου και έτσι εξαναγκάζει το ρεύμα του πηνίου να κυκλοφορήσει με φορά προς τον
πυκνωτή και το φορτίο. Το ισοδύναμο κύκλωμα κατά τη φάση αυτή απεικονίζεται στο σχήμα
3.14.

Σχήμα 3.14: Φάση αποκοπής διακόπτη (off-state)
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3.5.1 Περιοχές λειτουργίας [22]
Ανάλογα με το αν ρέει συνεχώς ή όχι ρεύμα δια μέσου του πηνίου L μπορούν να εμφανιστούν
δύο περιπτώσεις λειτουργίας του μετατροπέα. Οι λειτουργίες αυτές είναι η λειτουργία
συνεχούς αγωγής (Continuous Conduction Mode - CCM ) και η λειτουργία ασυνεχούς αγωγής
(Discontinuous Conduction Mode - DCM) οι οποίες και αναλύονται στη συνέχεια.

3.5.1.1 Λειτουργία συνεχούς αγωγής (CCM)
Στην λειτουργία συνεχούς αγωγής το ρεύμα που διαρρέει το πηνίο (IL) είναι πάντα μεγαλύτερο
του μηδενός καθ' όλη τη διάρκεια της διακοπτικής περιόδου λειτουργίας Ts (Ts = ton + toff) του
μετατροπέα. Στο σχήμα 3.15 φαίνονται οι κυματομορφές της μόνιμης κατάστασης ισορροπίας
για λειτουργία συνεχούς αγωγής (CCM).

Σχήμα 3.15: Κυματομορφές τάσεων και ρευμάτων κατά την συνεχή αγωγή

Στη μόνιμη κατάσταση ισορροπίας το ολοκλήρωμα της τάσης του πηνίου στο διάστημα μιας
περιόδου πρέπει να ισούται με μηδέν. Αυτό συμβαίνει διότι το πηνίο είναι ένα παθητικό
στοιχείο, όση ενέργεια απορροφά από την πηγή όταν ο διακόπτης είναι κλειστός, τόση
ενέργεια προσφέρει στην έξοδο όταν ο διακόπτης είναι ανοιχτός. Συγκεκριμένα ισχύει:
(3.3)

∫
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Διαιρώντας και τα δύο μέλη με Ts, αναδιατάσσοντας τους όρους και λαμβάνοντας υπόψη ότι
προκύπτει ότι η σχέση που συνδέει την τάση εισόδου Vin με την τάση εξόδου Vo είναι:
(3.4)
Θεωρώντας ένα κύκλωμα χωρίς απώλειες, η ισχύς στην είσοδο του μετατροπέα θα ισούται με
την ισχύ στην έξοδό του, δηλαδή Pin=Po. Αναλύοντας αυτή τη σχέση έχουμε:

(3.5)
όπου το ρεύμα εξόδου Io είναι η μέση τιμή του ρεύματος που διαρρέει την δίοδο Do και το
ρεύμα εισόδου Iin είναι το μέσο ρεύμα που διαρρέει το πηνίο και ισούται με:
(3.6)

Σχήμα 3.16: Τάση και ρεύμα του πηνίου κατά τη συνεχή αγωγή

3.5.1.2 Όριο μεταξύ συνεχούς και ασυνεχούς αγωγής
Εξ ορισμού, στη λειτουργία αυτή το ρεύμα του πηνίου IL μηδενίζεται στο τέλος του χρονικού
διαστήματος κατά το οποίο ο διακόπτης είναι ανοιχτός. Οι αντίστοιχες κυματομορφές στο όριο
λειτουργίας μεταξύ CCM και DCM δίνονται στο σχήμα 3.17. Η μέση τιμή του ρεύματος του
πηνίου στο όριο αυτό είναι:

⇒

(3.7)
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Σχήμα 3.17: Κυματομορφές στο όριο συνεχούς - ασυνεχούς λειτουργίας

Αναγνωρίζοντας ότι σε έναν μετατροπέα boost το ρεύμα του πηνίου και το ρεύμα εισόδου
ταυτίζονται (Iin=IL) και χρησιμοποιώντας τις σχέσεις 3.5 και 3.7, υπολογίζεται ότι το μέσο
ρεύμα εξόδου στο όριο της λειτουργίας με συνεχή αγωγή ρεύματος είναι:
(3.8)
Οι περισσότερες εφαρμογές στις οποίες χρησιμοποιείται ένας μετατροπέας ανύψωσης τάσης,
απαιτούν η Vo να διατηρείται σταθερή. Επομένως, με τη Vo σταθερή, σχεδιάζονται στο σχήμα
3.17β τα ILB και IοΒ ως συνάρτηση του λόγου δ. Η διατήρηση της Vo σταθερής και η μεταβολή
της σχετικής διάρκειας αγωγής, σημαίνει ότι μεταβάλλεται η τάση εισόδου.
Από το σχήμα 3.17β φαίνεται ότι το ILB φτάνει μια μέγιστη τιμή για δ=0.5:
(3.9)
Επίσης, το IoB έχει το μέγιστό του για δ=1/3=0.333:
(3.10)
Σε σχέση με τα πλάτη τους, τα ILB και IoB μπορούν να εκφραστούν ως:
(3.11)
και
(3.12)
Στο σχήμα 3.17β φαίνεται ότι, για ένα δεδομένο δ και με σταθερή Vo, αν το μέσο ρεύμα του
φορτίου πέσει κάτω από το IoB (και έτσι το μέσο ρεύμα του πηνίου πέσει κάτω από το ILB), το
ρεύμα θα γίνει ασυνεχές.

54

3.5.1.3 Λειτουργία ασυνεχούς αγωγής
Στην ασυνεχή αγωγή το ρεύμα που διαρρέει το πηνίο παρουσιάζει διαστήματα (δ1Τs) στα
οποία μηδενίζεται. Όπου δ1 ο αριθμός που πολλαπλασιαζόμενος με την περίοδο
παλμοδότησης δίνει το διάστημα κατά το οποίο μηδενίζεται το ρεύμα του πηνίου. Στο σχήμα
3.18 απεικονίζονται οι κυματομορφές των τάσεων και ρευμάτων του μετατροπέα κατά την
ασυνεχή λειτουργία.

Σχήμα 3.18: Κυματομορφές τάσεων και ρευμάτων κατά την ασυνεχή λειτουργία

Αν εξισώσουμε το ολοκλήρωμα της τάσης του πηνίου στο διάστημα μιας περιόδου με το
μηδέν, προκύπτει:
∫
(3.13)
και αφού Pin=Po έχουμε:
(3.14)
Στο σχήμα 3.19 απεικονίζονται η τάση και το ρεύμα του πηνίου. Από το σχήμα αυτό, το μέσο
ρεύμα εισόδου, το οποίο είναι επίσης ίσο με το ρεύμα του πηνίου προκύπτει:
(3.15)
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Σχήμα 3.19: Κυματομορφές τάσης και ρεύματος πηνίου κατά την ασυνεχή λειτουργία

Χρησιμοποιώντας τώρα τις σχέσεις 3.14, 3.15 έχουμε:
(3.16)
Στην πράξη εφόσον η Vo διατηρείται σταθερή και ο λόγος δ μεταβάλλεται ανταποκρινόμενος
στις μεταβολές της Vin, είναι χρησιμότερο να βρεθεί ο ζητούμενος λόγος δ ως συνάρτηση του
ρεύματος φορτίου για διάφορες τιμές του Vo/Vin. Χρησιμοποιώντας τις σχέσεις 3.16, 3.13 και
3.10 προσδιορίζεται ότι:

[

]

(3.17)

Στο σχήμα 3.20, ο λόγος δ σχεδιάζεται ως συνάρτηση του Io/IoB,max, για διάφορες τιμές του
Vin/Vo. Το όριο μεταξύ συνεχούς και ασυνεχούς αγωγής ρεύματος είναι η καμπύλη που
σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή.
Στη λειτουργία ασυνεχούς ρεύματος, αν η Vo δεν ελέγχεται κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου
μετάβασης, μεταφέρεται από την είσοδο στον πυκνωτή εξόδου και στο φορτίο, τουλάχιστον, η
ενέργεια:
(3.18)
Αν το φορτίο δεν μπορεί να απορροφήσει αυτή την ενέργεια, η τάση του πυκνωτή Vo θα
αυξηθεί μέχρι να επέλθει ενεργειακή ισορροπία. Αν το φορτίο γίνει πολύ μικρό, η αύξηση της
Vo μπορεί να προκαλέσει καταστροφή του πυκνωτή ή να αναπτυχθεί μια επικίνδυνα υψηλή
τάση.
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Σχήμα 3.20: Χαρακτηριστικές εξόδου μετατροπέα ανύψωσης για σταθερή τάση εξόδου Vo

3.5.2 Επίδραση παρασιτικών στοιχείων
Τα παρασιτικά στοιχεία σ' ένα dc-dc μετατροπέα ανύψωσης τάσης οφείλονται στις απώλειες
που σχετίζονται με το πηνίο, τον πυκνωτή, τον διακόπτη και τη δίοδο. Στο σχήμα 3.21 φαίνεται
ποιοτικά η επίδραση αυτών των παρασιτικών στοιχείων στο λόγο μετατροπής της τάσης.
Αντίθετα με την ιδανική χαρακτηριστική, στην πράξη ο λόγος Vo/Vin μειώνεται, καθώς ο λόγος
δ πλησιάζει τη μονάδα. Εξαιτίας της πολύ μικρής αξιοποίησης του διακόπτη στις μεγάλες τιμές
του λόγου δ, οι καμπύλες στην περιοχή αυτή σημειώνονται με διακεκομμένες γραμμές. Τα
παρασιτικά αυτά στοιχεία αγνοήθηκαν στην απλοποιημένη ανάλυση που παρουσιάστηκε
εδώ. Ωστόσο, μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε προγράμματα προσομοίωσης
κυκλωμάτων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για τη σχεδίαση τέτοιων μετατροπέων.

Σχήμα 3.20: Χαρακτηριστική καμπύλη Vo/Vin ως συνάρτηση του λόγου κατάτμησης
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3.5.3 Μοντελοποίηση μετατροπέα ανύψωσης τάσης
Ο μετατροπέας ανύψωσης στην παρούσα εργασία θέλουμε να λειτουργεί στην περιοχή
συνεχούς αγωγής (CCM). Η σταθερή τάση εξόδου που θέλουμε να παράγει ο μετατροπέας και
η οποία θα είναι και η σταθερή τάση στην dc διασύνδεση (DC-link) ορίστηκε να είναι 640 V.
Στην ανεμογεννήτρια κατά την ονομαστική λειτουργία της, υπό ονομαστική ταχύτητα ανέμου
12 m/s, η ενεργός τιμή της τριφασικής πολικής τάσης εξόδου είναι ίση με VLL=400 V. Αυτή θα
είναι και η τριφασική τάση στην είσοδο του ανορθωτή. Η έξοδος του ανορθωτή θα είναι η
συνεχής τάση Vd η οποία υπολογίζεται με την βοήθεια της σχέσης 3.2:
√

Η τιμή αυτή θα είναι και η συνεχής τάση εισόδου (Vin=Vd) του μετατροπέα ανύψωσης (υπό τις
παραπάνω συνθήκες).
Ως ημιαγωγικό διακοπτικό στοιχείο για την διάταξη του μετατροπέα ανύψωσης που
μοντελοποιήθηκε χρησιμοποιήθηκε IGBT. Το IGBT που χρησιμοποιήθηκε έχει αντίσταση
αγωγής ίση με 0.1 Ω και μηδενική αυτεπαγωγή, ενώ η τάση ορθής πόλωσης είναι 1 V και η
αντίσταση snubber 100 kΩ.
Η τιμή της επαγωγής του πηνίου επιλέχτηκε έτσι ώστε ο μετατροπέας να λειτουργεί στη
κατάσταση συνεχούς αγωγής (CCM). Για να ισχύει αυτό θα πρέπει το ελάχιστο ρεύμα
εισόδου του μετατροπέα να είναι μεγαλύτερο από το οριακό ρεύμα συνεχούς-ασυνεχούς
αγωγής (σχέση 3.7), δηλαδή:

(3.19)

(3.20)
Χρησιμοποιώντας ως διακοπτική συχνότητα λειτουργίας του μετατροπέα την τιμή των 20 kHz,
η διακοπτική περίοδος θα είναι Ts=1/20000 s. Αντικαθιστώντας λοιπόν, στη σχέση 3.20
Ts=1/20000 s, Vo=640 V, IL,min=1 A και δ=0.5 (για ασφάλεια παίρνουμε την τιμή στην οποία
αντιστοιχεί η μέγιστη κυμάτωση) οπότε προκύπτει:

Οπότε η επαγωγή του πηνίου που επιλέγουμε τελικά θα είναι:

Η χωρητικότητα του μετατροπέα ανύψωσης δίνεται από την παρακάτω σχέση:
(3.21)
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Λύνοντας την παραπάνω σχέση ως προς την κυμάτωση της τάσης εξόδου, δηλαδή ως προς
ΔVo, παίρνουμε την παρακάτω σχέση:
(3.22)
Από την προηγούμενη σχέση φαίνεται ότι όσο μεγαλύτερη η τιμή της χωρητικότητας του
πυκνωτή τόσο καλύτερη εξομάλυνση επιτυγχάνεται. Επιλέγοντας πυκνωτή με χωρητικότητα
ίση με C=0.5 mF, εξετάζουμε με τη βοήθεια της 3.22 αν μας δίνει ικανοποιητικά επίπεδα
κυμάτωσης. Αντικαθιστώντας λοιπόν στη σχέση 3.22 C=0.5 mF, To=1/20000 s, Io=9.375 A και
δ=0.7 η οποία είναι η μέγιστη τιμή του λόγου κατάτμησης για την οποία ο μετατροπέας
παραμένει υπό συνεχή αγωγή, παίρνουμε:
⁄

Η ποσοστιαία κυμάτωση θα είναι:

Το ποσοστό αυτό της κυμάτωσης είναι αρκετά ικανοποιητικό. Άρα κρατάμε την επιλεγμένη
χωρητικότητα του πυκνωτή. Οπότε:

Στο σχήμα 3.21 απεικονίζεται η μοντελοποίηση του μετατροπέα ανύψωσης με τα παραπάνω
χαρακτηριστικά στο περιβάλλον του Simulink. Ως τάση εισόδου στο μετατροπέα έχει
τοποθετηθεί μια πηγή συνεχούς τάσης Vin=540 V η οποία συμβολίζει την Vd, όπως έχει
αναφερθεί η τάση εξόδου θέλουμε να διαμορφώνεται στα Vo=640 V, οπότε μέσω της σχέσης
3.2 ο λόγος κατάτμησης θα είναι δ=0.156. Η ισχύς εξόδου θέλουμε να διαμορφώνεται στα
Po=6 kW, ώστε να αντιστοιχίζεται με την ονομαστική λειτουργία της ανεμογεννήτριας, για αυτό
τοποθετήθηκε στην έξοδο φορτίο ίσο με R=Vo2/Po=6402/6000=68.27 Ω.

Σχήμα 3.21: Μοντέλο του μετατροπέα ανύψωσης (boost converter) στο Simulink
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Προσομοιώνοντας το παραπάνω μοντέλο λαμβάνουμε τα παρακάτω αποτελέσματα για το
ρεύμα πηνίου, το ρεύμα εξόδου, την ισχύς και την τάση εξόδου αντίστοιχα.

Σχήμα 3.22: Ρεύμα πηνίου και η κυμάτωσή του
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Όπως παρατηρούμε, η μορφή του ρεύματος είναι τριγωνική, όπως αναμενότανε, με κυμάτωση
περίπου 1 Α. Στο επόμενα σχήματα παρουσιάζονται τα υπόλοιπα μεγέθη του μετατροπέα.

Σχήμα 3.23: Ρεύμα εξόδου του μετατροπέα

Σχήμα 3.24: Τάση εξόδου μετατροπέα
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Σχήμα 3.25: Ισχύ εξόδου του μοντέλου του μετατροπέα

Όπως παρατηρούμε, τα αποτελέσματα των παραπάνω διαγραμμάτων είναι αρκετά
ικανοποιητικά και επομένως διαπιστώνουμε ότι το μοντέλο του μετατροπέα ανύψωσης που
παρουσιάστηκε, με τα συγκεκριμένα μεγέθη που υπολογίστηκαν, είναι κατάλληλο για να
χρησιμοποιηθεί στο αιολικό σύστημα. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο πυκνωτής εξόδου του
μετατροπέα ανύψωσης θα είναι ταυτόχρονα και ο πυκνωτής της dc διασύνδεσης του αιολικού
συστήματος.
Τέλος, εκτενείς ανάλυση και λεπτομέρειες όσον αφορά την παλμοδότηση του διακοπτικού
στοιχείου (IGBT) και γενικότερα τον έλεγχο του μετατροπέα ανύψωσης δίνονται στο
κεφάλαιο 4.

3.6 Αντιστροφέας Συστήματος
Από τα προαναφερθέντα είναι ήδη γνωστό ότι ο αντιστροφέας είναι μια διάταξη ηλεκτρονικών
ισχύος που έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει στην είσοδό του συνεχή τάση και να τη μετατρέπει
σε εναλλασσόμενη τάση μεταβλητού πλάτους και συχνότητας. Χρησιμοποιείται σε όλο και
περισσότερες εφαρμογές ηλεκτρικής ενέργειας κυρίως λόγω της ευελιξίας που παρέχει στον
έλεγχο των παραμέτρων της εναλλασσόμενης τάσης εξόδου.
Οι αντιστροφείς χωρίζονται, σε αυτούς που τροφοδοτούνται από πηγή συνεχούς τάσης και
έχουν ως φίλτρο εισόδου πυκνωτή (Voltage Source Inverters - VSI) και σε αυτούς που
τροφοδοτούνται από πηγή συνεχούς ρεύματος και ως φίλτρο εισόδου χρησιμοποιούν πηνίο
(Current Source Inverters - CSI).
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Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ένας τριφασικός αντιστροφέας πηγής τάσης (VSI),
καθώς έχει ως είσοδο τη σταθερή τάση της dc διασύνδεσης του συστήματος. Ο αντιστροφέας
μετατρέπει την συνεχή τάση εξόδου του μετατροπέα ανύψωσης, που παρουσιάστηκε πριν, σε
εναλλασσόμενη της οποίας τα χαρακτηριστικά συμφωνούν με αυτά του δικτύου.
Το κύκλωμα ισχύος του αντιστροφέα όπως φαίνεται και στο σχήμα 3.26 αποτελείται από μια
τριφασική ελεγχόμενη γέφυρα με IGBT και αντιπαράλληλες διόδους. Οι αντιπαράλληλες
δίοδοι επιτρέπουν την αγωγή από το φορτίο προς την είσοδο σε περίπτωση που ο
συντελεστής ισχύος είναι διάφορος του μηδενός (επαγωγικός). Όπως παρατηρούμε η
τριφασική γέφυρα του αντιστροφέα αποτελείται από τρία σκέλη, ένα για κάθε φάση. Η έξοδος
του κάθε σκέλους εξαρτάται μόνο από την τάση εισόδου και την κατάσταση των διακοπτών. Η
τάση εξόδου του αντιστροφέα είναι ανεξάρτητη του ρεύματος εξόδου εφόσον κάθε χρονική
στιγμή ένας από τους δύο διακόπτες σε κάθε σκέλος είναι πάντα κλειστός. Θέλουμε οι τάσεις
εξόδου των τριών σκελών να παρουσιάζουν διαφορά φάσης 120º μεταξύ τους, πράγμα το
οποίο επιτυγχάνεται με καθυστέρηση φάσης 120º μεταξύ των παλμών έναυσης του κάθε
κλάδου της γέφυρας.

Σχήμα 3.26: Τοπολογία τριφασικού αντιστροφέα τύπου πηγής τάσης

Η συχνότητα στην έξοδο του αντιστροφέα καθορίζεται από το ρυθμό έναυσης και σβέσης των
ημιαγωγικών στοιχείων και επομένως παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης αυτής μέσω του
κυκλώματος παλμοδότησης του αντιστροφέα. Ωστόσο, η διακοπτική λειτουργία του
αντιστροφέα έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή αρμονικών στην τάση και το ρεύμα εξόδου
του. Έτσι λοιπόν η τάση και το ρεύμα εξόδου του αντιστροφέα αποτελούνται από τη βασική
αρμονική συνιστώσα και από τις ανώτερες αρμονικές συνιστώσες οι οποίες πρέπει να
εξαλειφθούν ή να μειωθούν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση ενός φίλτρου στην έξοδο
του αντιστροφέα. Το φιλτράρισμα όμως των αρμονικών στην έξοδο δεν είναι εύκολο, ειδικά
στην περίπτωση κατά την οποία η συχνότητα των ανώτερων αρμονικών μεταβάλλεται και
βρίσκεται κοντά στη συχνότητα της βασικής αρμονικής της τάσης εξόδου. Για το λόγο αυτό
είναι επιθυμητό οι ανώτερες αρμονικές να εντοπίζονται σε όσο το δυνατό υψηλότερες
συχνότητες, αυτό συνεπάγεται ότι το φίλτρο θα είναι πιο μικρό σε όγκο, βάρος και κόστος. Για
να το επιτύχουμε αυτό, φροντίζουμε η συχνότητα της τριγωνικής κυματομορφής (παλμοδότηση
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PWM) να είναι αρκετά υψηλότερη από της συχνότητα της βασικής αρμονικής η οποία στη
περίπτωσή μας είναι 50 Hz. Στην παρούσα εργασία, για την παλμοδότηση του αντιστροφέα
χρησιμοποιήθηκε η τεχνική ημιτονοειδούς διαμόρφωσης εύρους παλμών (Sinusoidal Pulse
Width Modulation - SPWM), η οποία και αναλύεται στη συνέχεια.

3.6.2 Φίλτρο LC
Στην έξοδο του αντιστροφέα τοποθετείται ένα κατωδιαβατό φίλτρο LC το οποίο θα αποκόπτει
τις ανώτερες αρμονικές που εμφανίζονται στο φάσμα συχνοτήτων της τάσης εξόδου του
τριφασικού αντιστροφέα, ενώ θα επιτρέπει τη διέλευση της βασικής της αρμονικής. Η μορφή
του LC φίλτρου εξόδου φαίνεται στο σχήμα 3.27.

Σχήμα 3.27: Τριφασικό κατωδιαβατό φίλτρο LC

Τα στοιχεία του φίλτρου επιλέγονται ώστε η συχνότητα αποκοπής fc του φίλτρου να ισούται με
το 10% της διακοπτικής συχνότητας λειτουργίας του αντιστροφέα. Η διακοπτική συχνότητα
λειτουργίας του αντιστροφέα ισούται με fs=10 kHz, οπότε η συχνότητα αποκοπής του φίλτρου
θα είναι fc=1 kHz. Έχουμε ότι:
(3.23)
για το φίλτρο ισχύει:

√

⇒

⇒

√

Οι τιμές που επιλέχτηκαν για τα πηνία και τους πυκνωτές του φίλτρου εξόδου είναι Lf=9 mΗ
και Cf=2.8 μF αντίστοιχα, οι οποίες και επαληθεύουν την παραπάνω σχέση.
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3.6.3 Μοντελοποίηση αντιστροφέα και φίλτρου LC
Στο σχήμα 3.28 φαίνεται το μοντέλο του τριφασικού αντιστροφέα τύπου πηγής τάσης του
συστήματος με το κατωδιαβατό φίλτρο εξόδου LC στο περιβάλλον του Simulink.

Σχήμα 3.28: Τριφασικός αντιστροφέας και φίλτρο εξόδου LC στο περιβάλλον του Simulink

Ο πυκνωτής στην είσοδο του αντιστροφέα (πλευρά συνεχούς τάσης) είναι ο πυκνωτής στην
dc διασύνδεση του συστήματος, ο οποίος όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως είναι ο
πυκνωτής εξόδου του μετατροπέα ανύψωσης. Ο τριφασικός αντιστροφέας μοντελοποιείται
μέσω του μοντέλου ''Universal Bridge'', το οποίο αντιπροσωπεύει μια ελεγχόμενη τριφασική
γέφυρα με IGBT και αντιπαράλληλες διόδους (σχήμα 3.26). Στην είσοδο ''g'' του μοντέλου του
αντιστροφέα εισέρχονται οι παλμοί ελέγχου των διακοπτικών στοιχείων της τριφασικής
γέφυρας, οι οποίοι παράγονται μέσω του ελέγχου που εφαρμόζεται ο οποίος παρουσιάζεται
αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο. Στη συνέχεια, στην έξοδο του αντιστροφέα συνδέεται σε
σειρά και σε κάθε φάση ένα πηνίο Lf και παράλληλα σε αυτό και σε κάθε φάση ένας
πυκνωτής Cf, ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών στο σύνολό τους αποτελεί το κατωδιαβατό
φίλτρο εξόδου LC που περιγράφτηκε νωρίτερα (σχήμα 3.27). Μετά το κατωδιαβατό φίλτρο
εξόδου LC ακολουθεί η σύνδεση του συστήματος στο δίκτυο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

4.1 Εισαγωγή
Το κομμάτι του ελέγχου αποτελεί ίσως το σημαντικότερο μέρος ενός αιολικού συστήματος,
καθώς μέσω αυτού καθορίζεται η λειτουργία της γεννήτριας και η αλληλεπίδρασή της με το
δίκτυο. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η υλοποίηση των μηχανισμών ελέγχου γίνεται μέσω των
ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος του συστήματος που παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο
προηγούμενο κεφάλαιο. Ο έλεγχος στη μεριά της μηχανής υλοποιείται μέσω του μετατροπέα
ανύψωσης τάσης (boost converter), ενώ ο έλεγχος στη μεριά του δικτύου υλοποιείται μέσω
του αντιστροφέα.
Η βασική ιδέα του ελέγχου στη μεριά της μηχανής είναι να ρυθμίζει τον λόγο κατάτμησης (duty
cycle) του διακοπτικού στοιχείου του μετατροπέα ανύψωσης, με σκοπό την ρύθμιση της
ταχύτητας περιστροφής της μηχανής ώστε αυτή να ακολουθεί την καμπύλη μέγιστης
απόδοσης ισχύος (MPPT). Αντίστοιχα, ο διανυσματικός έλεγχος που εφαρμόζεται στη μεριά
του δικτύου αποσκοπεί στο να διατηρείται σταθερή η τάση στη dc διασύνδεση (DC-link), στη
ρύθμιση του πλάτους και της συχνότητας της τάσης εξόδου και τη ρύθμιση της άεργου ισχύος
που ανταλλάσσεται με το δίκτυο.
Στο παρόν κεφάλαιο, κυρίως θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν οι λογικές ελέγχου που
ακολουθήθηκαν στη μεριά της μηχανής, για την μέγιστη απομάστευση ισχύος, και στην μεριά
του δικτύου, για την σταθεροποίηση της τάσης στη dc διασύνδεση και την ρύθμιση της
άεργου ισχύος. Πρωτίστως όμως θα περιγραφούν οι τεχνικές δημιουργίας παλμών που
εφαρμόστηκαν τόσο στον μετατροπέα ανύψωσης τάσης όσο και στον τριφασικό αντιστροφέα
του συστήματος. Επίσης, θα γίνει μια μικρή αναφορά στον PID ελεγκτή καθώς η υλοποίηση
των ελέγχων του συστήματος επιτυγχάνεται με τη βοήθεια PI ελεγκτών.
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4.2 Τεχνικές Παλμοδότησης
Όπως έχει γίνει κατανοητό και από το προηγούμενο κεφάλαιο, μέσω της παλμοδότησης των
ημιαγωγικών στοιχείων των ηλεκτρονικών μετατροπέων καθορίζεται η χρονική στιγμή και η
διάρκεια που είτε θα άγουν είτε όχι. Έτσι λοιπόν, γίνεται αντιληπτό ότι οι μέθοδοι
διαμόρφωσης παλμών παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ομαλή εφαρμογή των ελέγχων του
συστήματος. Παρακάτω, περιγράφονται η τεχνική παλμοδότησης που εφαρμόστηκε στο
μετατροπέα ανύψωσης τάσης (PWM) και αντίστοιχα αυτή που εφαρμόστηκε στη
παλμοδότηση των διακοπτικών στοιχείων του τριφασικού αντιστροφέα (SPWM).

4.2.1 Τεχνική παλμοδότησης του μετατροπέα ανύψωσης τάσης
Ο έλεγχος και ταυτόχρονα η ομαλή λειτουργία του μετατροπέα ανύψωσης επιτυγχάνεται μέσω
της παλμοδότησης του διακοπτικού του στοιχείου. Με την παλμοδότηση του διακοπτικού
στοιχείου καθορίζεται ο χρόνος αγωγής και μη αγωγής του διακοπτικού στοιχείου. Η μέθοδος
παλμοδότηση που χρησιμοποιείται ονομάζεται μετάβαση με διαμόρφωση εύρους παλμών
(Pulse Width Modulation - PWM). Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί σταθερή συχνότητα
μετάβασης (και συνεπώς σταθερή περίοδο μετάβασης Τs=ton+toff) και ρύθμιση της διάρκειας
κατά την οποία ο διακόπτης είναι κλειστός, συγκεκριμένα μεταβάλλεται η σχετική διάρκεια
αγωγής (λόγος κατάτμησης) δ=ton/Ts που ορίζεται ως ο λόγος της διάρκειας κατά την οποία ο
διακόπτης είναι κλειστός προς την περίοδο μετάβασης.

Σχήμα 4.1: Τεχνική διαμόρφωσης εύρους παλμών (PWM)

Στη διαμόρφωση PWM, οι παλμοί ελέγχου του διακοπτικού στοιχείου παράγονται από τη
σύγκριση ενός σήματος ελέγχου ucontrol (σταθερό ή αργά μεταβαλλόμενο με το χρόνο) που
ονομάζεται φέρον σήμα ή σήμα αναφοράς, με μια περιοδική τριγωνική κυματομορφή
σταθερής και υψηλής συχνότητας fs και με σταθερό πλάτος, που ονομάζεται φορέας. Η
συχνότητα της τριγωνικής κυματομορφής καθορίζει τη συχνότητα μετάβασης του μετατροπέα.
Κατά τη σύγκριση, όταν το σήμα ελέγχου είναι μεγαλύτερο από την τριγωνική κυματομορφή,
τότε το σήμα παλμοδότησης του διακόπτη γίνεται high, προκαλώντας το κλείσιμο του
διακόπτη (on). Διαφορετικά, όταν το σήμα έλεγχου είναι μικρότερο από την τριγωνική
κυματομορφή τότε ο διακόπτης ανοίγει (off).
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Το σήμα ελέγχου (σήμα αναφοράς) το οποίο συγκρίνεται με την τριγωνική κυματομορφή στην
παρούσα εργασία, δημιουργείται από τη λογική ελέγχου που ακολουθείται στη μεριά της
ανεμογεννήτριας. Αναλυτικότερη περιγραφή και παρουσίαση του ελέγχου αυτού γίνεται στη
συνέχεια.

4.2.2 Τεχνική παλμοδότησης του τριφασικού αντιστροφέα
Ο έλεγχος της βασικής αρμονικής της τάσης εξόδου του αντιστροφέα επιτυγχάνεται με τη
μεταβολή του εύρους των παλμών, μεταβάλλοντας δηλαδή τα χρονικά διαστήματα κατά τα
οποία τα ελεγχόμενα διακοπτικά στοιχεία του αντιστροφέα άγουν ή όχι. Η τεχνική αυτή, με την
οποία επιτυγχάνεται ο έλεγχος του πλάτους και της συχνότητας της βασικής αρμονικής της
τάσης εξόδου, μέσω της αυξομείωσης του εύρους των παλμών της τάσης εξόδου, ονομάζεται
Διαμόρφωση Εύρους Παλμών (PWM). Στην περίπτωση που θέλουμε να λάβουμε στην έξοδο
μια τάση που να πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο το ημίτονο, όπως στην περίπτωση
του τριφασικού αντιστροφέα, θα πρέπει να μεταβάλουμε το εύρος των παλμών με ημιτονοειδή
τρόπο. Έτσι στην έξοδο θα έχουμε μια σειρά από παλμούς σταθερής συχνότητας, των οποίων
όμως το χρονικό διάστημα που θα έχουν υψηλό δυναμικό (λογική στάθμη 1), θα μεταβάλλεται
βάση μιας ημιτονοειδούς συνάρτησης, δηλαδή θα έχουμε μια ημιτονοειδή διαμόρφωση του
εύρους των παλμών (Sinusoidal Pulse Width Modulation - SPWM) που θα έχει το πλάτος και
τη συχνότητα που εμείς επιθυμούμε κάθε φορά.
Η μέθοδος με την οποία επιτυγχάνεται παραγωγή παλμών SPWM απεικονίζεται στο σχήμα
4.2 (για μονοφασικό αντιστροφέα) και στο σχήμα 4.3 (για τριφασικό αντιστροφέα). Σύμφωνα
με την τεχνική αυτή, δημιουργείται μια ημιτονοειδής κυματομορφή η οποία ονομάζεται ημίτονο
αναφοράς και μια τριγωνική κυματομορφή που ονομάζεται κυματομορφή φορέα. Στη συνέχεια
οι δύο παραπάνω κυματομορφές συγκρίνονται μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης
είναι μια λογική στάθμη 0, όταν το τρίγωνο είναι μεγαλύτερο του ημιτόνου και μια λογική
στάθμη 1, όταν συμβαίνει το αντίθετο. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης εξαρτάται από τα σημεία
τομής των δύο κυματομορφών.

Σχήμα 4.2: Τεχνική SPWM (για μια φάση), πάνω οι κυματομορφές προς σύγκριση και κάτω η φασική τάση
εξόδου (μονοφασικού) αντιστροφέα
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Για την εξέταση της συμπεριφοράς της διαμόρφωσης SPWM ορίζουμε τα παρακάτω μεγέθη:
Asin: πλάτος του ημιτόνου αναφοράς
Atri: πλάτος κυματομορφής φορέα (τριγώνου)
fsin: συχνότητα ημιτόνου αναφοράς
ftri: συχνότητα κυματομορφής φορέα (τριγώνου)
ma: συντελεστής διαμόρφωσης πλάτους
mf: συντελεστής διαμόρφωσης συχνότητας
όπου
και
Η συχνότητα ftri της τριγωνικής κυματομορφής καθορίζει τη συχνότητα με την οποία αλλάζουν
κατάσταση τα διακοπτικά στοιχεία του αντιστροφέα, δηλαδή αποτελεί τη διακοπτική
συχνότητα της κυματομορφής PWM. Επίσης, με ανάλυση Fourier διαπιστώνεται ότι η
συχνότητα της βασικής αρμονικής της τάσης εξόδου ισούται με τη συχνότητα του ημιτόνου
αναφοράς fsin και πλάτος ανάλογο του συντελεστή διαμόρφωσης πλάτους ma. 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 σε συχνότητα ftri καθώς επίσης και ένα σύνολο αρμονικών δεξιά και
αριστερά της συχνότητας αυτής που δίνονται από τη σχέση:
(4.1)
Στη δεύτερη ομάδα, δεν περιέχεται η κεντρική αρμονική σε συχνότητα 2∙ftri, αλλά ένα σύνολο
αρμονικών που δίνονται από τη σχέση:
[

]

[

]

(4.2)

Για την τρίτη ομάδα ισχύει ότι και στην πρώτη, μόνο που η κεντρική αρμονική είναι σε
συχνότητα 3∙ftri. Στην τέταρτη ομάδα ισχύει ότι και για τη δεύτερη, αλλά με κεντρική συχνότητα
4∙ftri η οποία και πάλι δεν εμφανίζεται. Με αυτή τη λογική, εξάγεται ένα γενικός τύπος για όλες
τις αρμονικές ο οποίος έχει ως εξής:
(4.3)
όπου

n=1,2,3,...

και

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

Κατά παρόμοιο τρόπο, για την περίπτωση του τριφασικού αντιστροφέα τάσης δημιουργούνται
τρία ημίτονα αναφοράς (ένα για κάθε φάση) με διαφορά φάσης 120º μεταξύ τους, τα οποία
συγκρίνονται με την ίδια τριγωνική κυματομορφή. Η μέθοδος παραγωγής παλμών SPWM για
τριφασικό αντιστροφέα φαίνεται στο σχήμα 4.3. Η ενεργός τιμή της βασικής αρμονικής της
πολικής τάσης συναρτήσει της συνεχούς τάσης εισόδου, όπως προκύπτει από την ανάλυση
Fourier, δίνεται από τη σχέση:
(4.4)
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Μεταβάλλοντας λοιπόν, το πλάτος και τη συχνότητα της κυματομορφής αναφοράς (ημιτόνου)
καθορίζουμε αντίστοιχα το πλάτος και τη συχνότητα της βασικής αρμονικής στην έξοδο του
αντιστροφέα, διατηρώντας το πλάτος της κυματομορφής φορέα σταθερό [24].

Σχήμα 4.3: Μέθοδος παραγωγής παλμών SPWM και κυματομορφές τάσης στην έξοδο ενός τριφασικού
αντιστροφέα τάσης

Οι αρμονικές της φασικής τάσης εξόδου του τριφασικού αντιστροφέα, για παράδειγμα της VAN,
είναι ίδιες με τις αρμονικές της VA0 του μονοφασικού αντιστροφέα (Σχήμα 3.χ). Όλες οι
φασικές τάσεις (VAN, VBN, VCN) περιέχουν αρμονικές ίδιες σε πλάτος και φάση στα
πολλαπλάσια του 3. Για παράδειγμα, αν η ένατη αρμονική στη φάση Α είναι:

τότε η ένατη αρμονική στη φάση Β θα είναι:
[

]

Έτσι, η πολική τάση εξόδου VAB=VAN-VBN δεν περιέχει την ένατη αρμονική. Συνεπώς, αν το mf
είναι περιττό πολλαπλάσιο του 3, οι πολικές τάσεις δεν περιέχουν αρμονικές στα περιττά
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πολλαπλάσια του mf, αφού η διαφορά φάσης των φασικών τάσεων θα είναι πολλαπλάσιο
των 360 μοιρών. Άρα, για τις τιμές του mf στα περιττά πολλαπλάσια του 3, οι αρμονικές της
πολικής τάσης εμφανίζονται στις κανονικοποιημένες συχνότητες fh ως προς το mf και τα
πολλαπλάσιά του, όπου:
(4.5)
όπου, όταν περιττό ( =1,3,5,...), το k είναι άρτιο (k=2,4,6,...)
όταν άρτιο ( =2,4,6,...), το k είναι περιττό (k=1,3,5,...)
Οι παραπάνω τιμές των l, k διαμορφώνονται έτσι ώστε η τάξη h των αρμονικών να μην είναι
πολλαπλάσιο του 3 [11]. Το φάσμα των αρμονικών της τάσης εξόδου του τριφασικού
αντιστροφέα φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 4.4: Φάσμα αρμονικών πολικής τάσης εξόδου τριφασικού αντιστροφέα

Άρα λοιπόν, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ημιτονοειδούς διαμόρφωσης του εύρους των
παλμών (SPWM) για την παλμοδότηση των ημιαγωγικών στοιχείων του αντιστροφέα, είναι
δυνατή η ρύθμιση της ενεργούς τιμής και της συχνότητας της πολική τάσης εξόδου του
αντιστροφέα μεταβάλλοντας το συντελεστή διαμόρφωσης πλάτους ma και τη συχνότητα του
ημιτόνου αναφοράς fsin αντίστοιχα. Επιπλέον, μπορεί να ρυθμιστεί το αρμονικό περιεχόμενο
της πολικής τάσης εξόδου επιλέγοντας κατάλληλα το συντελεστή διαμόρφωσης συχνότητας
mf. Ουσιαστικά, συμπεραίνουμε ότι με την τεχνική παλμοδότησης SPWM δίνεται η δυνατότητα
πλήρους ελέγχου του σήματος που επιθυμούμε να παράγει ο αντιστροφέας στην έξοδό του.
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4.3 Ελεγκτής PID
Ο ελεγκτής PID αποτελείται από έναν αναλογικό (Proportional), έναν ολοκληρωτικό (Integral)
και ένα διαφορικό (Derivative) όρο. Η δημοτικότητα του ελεγκτή PID οφείλεται κατά ένα μέρος
στην πολύ καλή συμπεριφορά του έναντι μιας αρκετά ευρείας κλίμακας λειτουργικών
συνθηκών και κατά ένα άλλο μέρος στη σχετική του απλότητα η οποία επιτρέπει στο μηχανικό
έναν εύκολο και αξιόπιστο χειρισμό.
Η συνάρτηση μεταφοράς του PID ελεγκτή είναι η ακόλουθη:
(4.6)
όπου Κp : αναλογικό κέρδος, KI : ολοκληρωτικό κέρδος, KD : διαφορικό κέρδος
Η υλοποίηση ενός τέτοιου είδους ελεγκτή, όπως φαίνεται από τη σχέση 4.6, βασίζεται στον
προσδιορισμό αυτών των τριών παραμέτρων για μια συγκεκριμένη ελεγχόμενη διεργασία.

Σχήμα 4.5: Σύστημα μοναδιαίας ανάδρασης ελεγχόμενο από PID ελεγκτή

Για την κατανόηση της λειτουργίας του PID ελεγκτή θεωρούμε το σύστημα μοναδιαίας
ανάδρασης του σχήματος 4.5. Η μεταβλητή e αντιπροσωπεύει το σήμα σφάλματος, δηλαδή
την διαφορά ανάμεσα στην τιμή της επιθυμητής εισόδου R και της πραγματικής τιμής εξόδου
Υ. Αυτό το σήμα σφάλματος e αποτελεί την είσοδο του PID ελεγκτή, ο οποίος θα υπολογίσει
τόσο την παράγωγο όσο και το ολοκλήρωμα αυτού του σήματος. Το σήμα u αμέσως μετά τον
ελεγκτή είναι πλέον ίσο με το αναλογικό κέρδος Kp επί την τιμή του σφάλματος, συν το
ολοκληρωτικό κέρδος KI επί το ολοκλήρωμα του σφάλματος, συν το διαφορικό κέρδος KD επί
την παράγωγο του σφάλματος, δηλαδή:

∫

(4.7)

Το σήμα αυτό θα σταλεί στο σύστημα προς έλεγχο και στη συνέχεια θα λάβουμε ένα νέο
σήμα εξόδου Υ. Η νέα έξοδος Υ θα σταλεί ξανά πίσω για να συγκριθεί πάλι με την επιθυμητή
τιμή R. Ο ελεγκτής θα πάρει αυτό το νέο σήμα σφάλματος και η ίδια διαδικασία θα
επαναλαμβάνεται συνέχεια.
Οι ελεγκτές PID είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για τη μείωση του σφάλματος στη μόνιμη κατάσταση
ισορροπίας και για τη βελτίωση της μεταβατικής απόκρισης συστημάτων πρώτης ή δεύτερης
τάξης (ή και ανώτερης τάξης συστήματα τα οποία μπορούν να προσεγγιστούν με δεύτερης
τάξης). Η απόκριση ενός συστήματος στο πεδίο του χρόνου (χρονική απόκριση), μπορεί να
περιγραφεί συναρτήσει δύο παραγόντων. Πρώτον, την ταχύτητα της απόκρισης, όπως αυτή
εκφράζεται από το χρόνο ανόδου και το χρόνο μεγίστου και δεύτερον το μέγεθος της ταύτισης
της πραγματικής με την επιθυμητή απόκριση του συστήματος, όπως αυτή εκφράζεται από το
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σφάλμα στη μόνιμη κατάσταση ισορροπίας (ess), το ποσοστό υπερύψωσης και το χρόνο
αποκατάστασης (χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι η έξοδος του συστήματος να
σταθεροποιηθεί γύρω από μια τιμή η οποία διαφέρει κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό δ σε
σχέση με το επιθυμητό πλάτος). Οι παραπάνω παράγοντες είναι από τη φύση τους
αλληλοσυγκρουόμενοι και για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνονται κάποιοι σχετικοί
συμβιβασμοί. Στο σχήμα 4.6 απεικονίζεται η γραφική παράσταση της μοναδιαίας βηματικής
απόκρισης ενός συστήματος δεύτερης τάξης, με τη βοήθεια της οποίας θα γίνει η περιγραφή
της δράσης των παραμέτρων του PID ελεγκτή [25].

Σχήμα 4.6: Γραφική παράσταση της μοναδιαίας βηματικής απόκρισης ενός συστήματος δεύτερης τάξης [24]

Η χρησιμοποίηση ενός αναλογικού ελεγκτή P, δίνοντας μια πολύ μεγάλη τιμή στο αναλογικό
κέρδος KP, θα έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση του χρόνου ανύψωσης και την μείωση του
μόνιμου σφάλματος, αλλά ποτέ τη εξάλειψή του. Ο ολοκληρωτικός έλεγχος ΚI θα εξαλείψει το
μόνιμο σφάλμα, αλλά μια μεγάλη τιμή του KI θα χειροτερέψει την μεταβατική απόκριση
(αριθμός ταλαντώσεων μέχρι την τελική ισορροπία του συστήματος). Η εισαγωγή του
διαφορικού ελέγχου ΚD έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της σταθερότητας του συστήματος,
μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την υπερύψωση και μειώνοντας ταυτόχρονα το χρόνο
αποκατάστασης. Το αποτέλεσμα της επίδρασης καθενός από του τρείς όρους του PID ελεγκτή
σε ένα σύστημα κλειστού βρόχου συνοψίζονται στο παρακάτω πίνακα.
Κέρδος

Χρόνος
ανύψωσης

Υπερύψωση

Χρόνος
αποκατάστασης

Μόνιμο σφάλμα

Kp

Μείωση

Αύξηση

Μικρή αλλαγή

Μείωση

KI

Μείωση

Αύξηση

Αύξηση

Εξάλειψη

KD

Μικρή αλλαγή

Μείωση

Μείωση

Μικρή αλλαγή
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Ας σημειωθεί ότι αυτοί οι συσχετισμοί μπορεί να μην είναι πολύ ακριβείς, επειδή οι ελεγκτές
ΚP, ΚI, ΚD, αλληλοεξαρτώνται. Στην πραγματικότητα η αλλαγή μίας από αυτές τις μεταβλητές
μπορεί να αλλάξει την επίδραση και των άλλων δύο μεταβλητών.
Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν και οι τρείς ελεγκτές
(αναλογικός, ολοκληρωτικός, διαφορικός) σε ένα σύστημα. Για παράδειγμα, εάν ένας PI
ελεγκτής δίνει μια αρκετά καλή απόκριση τότε δεν χρειάζεται και η προσθήκη του διαφορικού
ελεγκτή στο σύστημα. Έτσι λοιπόν, αναλόγως, ένας PID ελεγκτής μπορεί να μετατραπεί σε PI,
PD, P ή I ελεγκτή. Ανάμεσα σε αυτούς τους ελεγκτές ιδιαίτερα δημοφιλής είναι ο PI ελεγκτής
καθώς χρησιμοποιείται σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό εφαρμογών με αρκετά ικανοποιητικά
αποτελέσματα και ο οποίος είναι και ο ελεγκτής που χρησιμοποιήθηκε στις εφαρμογές
ελέγχου του υπό μελέτη συστήματος.

4.4 Έλεγχος στην Πλευρά της Μηχανής
Από προηγούμενες παραγράφους έχει ήδη γίνει γνωστό ότι η μέγιστη απομάστευση ισχύος
από τον άνεμο επιτυγχάνεται όταν η ανεμογεννήτρια λειτουργεί υπό μέγιστο αεροδυναμικό
συντελεστή ισχύος (Cp,max=0.48). Μέσω της σχέσης 1.7, γνωρίζοντας ότι β=0, παρατηρούμε
ότι η μέγιστη τιμή του αεροδυναμικού συντελεστή ισχύος λαμβάνεται με βέλτιστη τιμή του
λόγου ταχύτητας ακροπτερυγίου λopt=8.1. Παρατηρώντας τη σχέση 1.8, γίνεται αντιληπτό ότι
για κάθε διακύμανση της ταχύτητας του ανέμου θα πρέπει να ρυθμίζεται κατάλληλα η γωνιακή
ταχύτητα περιστροφής της γεννήτριας (ωR) έτσι ώστε κάθε στιγμή η τιμή του λόγου ταχύτητας
ακροπτερυγίου να παραμένει βέλτιστη. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι, ρυθμίζοντας κατάλληλα την
ταχύτητα περιστροφής της ανεμογεννήτριας, ανάλογα με την ταχύτητα ανέμου, γίνεται εφικτή η
μέγιστη απομάστευση ισχύος από τον άνεμο και ως εκ τούτου η μεγιστοποίηση της
παραγόμενης ισχύος από την ανεμογεννήτρια. Αυτός είναι και ο στόχος του ελεγκτή που
εφαρμόζεται, να μπορεί να προσαρμόζει δηλαδή την ταχύτητα περιστροφής της
ανεμογεννήτριας στις διακυμάνσεις του ανέμου ώστε να παράγεται η μέγιστη-βέλτιστη δυνατή
ισχύ (PM,opt) σε συγκεκριμένη ταχύτητα ανέμου. Η υλοποίηση του έλεγχου επιτυγχάνεται μέσω
του ελέγχου του διακοπτικού στοιχείου που βρίσκεται στο μετατροπέα ανύψωσης τάσης.
Η σχέση που συνδέει τη βέλτιστη παραγόμενη ισχύς με τη βέλτιστη τιμή της ταχύτητας
περιστροφής της γεννήτριας είναι:

(4.8)
όπου ορίζοντας:

(4.9)
η σχέση 4.8 γίνεται:
(4.10)
Η βέλτιστη τιμή της ροπής αντίστοιχα δίνεται από τη σχέση:
(4.11)
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Στο σχήμα 4.7 απεικονίζεται η παραγόμενη από την ανεμογεννήτρια μηχανική ισχύς σε
συνάρτηση της γωνιακής ταχύτητας περιστροφής της γεννήτριας για διαφορετικές ταχύτητες
ανέμου.

Σχήμα 4.7: Συσχέτιση παραγόμενης μηχανικής ισχύος και γωνιακής ταχύτητας περιστροφής για διάφορες
ταχύτητες ανέμου

Στο σχήμα φαίνεται επίσης η καμπύλη μέγιστης απόδοσης ισχύος η οποία προκύπτει από
την ένωση των σημείων μέγιστης παραγωγής ισχύος για κάθε ταχύτητα ανέμου. Γίνεται
αντιληπτό λοιπόν, ότι η μέγιστη απομάστευση ισχύος από τον άνεμο επιτυγχάνεται όταν η
λειτουργία της ανεμογεννήτριας κινείται πάνω στην καμπύλη αυτή. Σκοπός του ελεγκτή είναι
να ελέγχει την ανεμογεννήτρια κατά τέτοιο τρόπο ώστε η λειτουργία της για οποιαδήποτε
ταχύτητα του ανέμου να ακολουθεί την καμπύλη μέγιστης απόδοσης ισχύος, ο έλεγχος αυτός
είναι γνωστός με τον όρο MPPT (Maximum Power Point Tracking).
Η δομή του μηχανισμού ελέγχου που ακολουθήθηκε στην πλευρά της μηχανής φαίνεται στο
διάγραμμα του σχήματος 4.8. Βασικό αντικείμενο του μηχανισμού ελέγχου είναι η ρύθμιση του
λόγου κατάτμησης του διακοπτικού στοιχείου (IGBT) του μετατροπέα ανύψωσης τάσης (boost
converter) ώστε να εξάγεται η μέγιστη δυνατή ισχύ από το διαθέσιμο κάθε φορά αιολικό
δυναμικό.
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Σχήμα 4.8: Δομή μηχανισμού ελέγχου στη πλευρά της μηχανής

Αναλυτικά, για την υλοποίηση του ελέγχου ακολουθούνται τα εξής βήματα:
1. Μέτρηση της γωνιακής ταχύτητας περιστροφής της γεννήτριας ωg
2. Προσδιορισμός της τιμής αναφοράς της παραγόμενης ισχύος (Pg*), με βάση την
ταχύτητα που προηγούμενου βήματος, μέσω της σχέσης 4.10. Η τιμή του Kopt στην
παρούσα εργασία ισούται με 0.0019, άρα:

3. Η τιμή αναφοράς της ισχύος που υπολογίστηκε χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό της τιμής αναφοράς του ανορθωμένου (συνεχούς) ρεύματος Id* στην
έξοδο του ανορθωτή:

4. Το ρεύμα αναφοράς Id* που υπολογίστηκε συγκρίνεται με το πραγματικό συνεχές
ρεύμα Id το οποία μετράται. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης (σφάλμα) στέλνεται σε
έναν PI ελεγκτή. Από τον PI ελεγκτή παράγεται το σήμα ελέγχου το οποίο
συγκρίνεται με μια τριγωνική κυματομορφή και έτσι προκύπτουν οι PWM παλμοί
που ελέγχουν το λόγο κατάτμησης του διακοπτικού στοιχείου του μετατροπέα
ανύψωσης, έτσι ώστε να ρυθμίζεται η έξοδος του ανορθωτή και η γεννήτρια να
λειτουργεί υπό βέλτιστη ταχύτητα περιστροφής.
Κάνοντας μια περιγραφή της λειτουργίας του μηχανισμού ελέγχου με βάση το σχήμα 4.9,
θεωρούμε αρχικά ότι το σημείο λειτουργίας της ανεμογεννήτριας βρίσκεται στο σημείο "a" της
γραφικής παράστασης. Θεωρώντας ότι η ταχύτητα του ανέμου μεταβάλλεται από uw1 σε uw2,
το νέο σημείο λειτουργίας της ανεμογεννήτριας θα είναι το σημείο "b". Η αύξηση της ταχύτητας
του ανέμου, και άρα η αύξηση της μηχανικής ισχύος (βλέπε σημείο b), προκαλεί παράλληλα
και την αύξηση του αριθμού των στροφών της γεννήτριας. Επιπλέον, η αλλαγή αυτή έχει ως
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αποτέλεσμα την ύπαρξη διαφοράς ανάμεσα στην τιμή αναφοράς του συνεχούς ρεύματος στην
έξοδο του ανορθωτή (Id*) και στην αντίστοιχη μετρούμενη τιμή (Id). Η διαφορά αυτή, όπως
είδαμε, λειτουργεί ως σήμα ελέγχου για τον μετατροπέα ανύψωσης ρυθμίζοντάς τον έτσι ώστε
η λειτουργία της γεννήτριας να μεταφερθεί στο σημείο "c", όπου η γεννήτρια θα λειτουργεί υπό
τη βέλτιστη ταχύτητα περιστροφής και έτσι θα αποσπάει τη μέγιστη δυνατή ισχύ από τον
άνεμο ταχύτητας uw2. Μια αντίστοιχη διαδικασία λαμβάνει χώρα και όταν έχουμε μείωση της
ταχύτητας του ανέμου.
Η μοντελοποίηση του παραπάνω μηχανισμού ελέγχου στο περιβάλλον του Simulink
απεικονίζεται στο σχήμα 4.9.

Σχήμα 4.9: Μοντελοποίηση του μηχανισμού ελέγχου στο Simulink

Όπως παρατηρούμε, οι είσοδοι του παραπάνω μοντέλου είναι η μετρούμενη, κάθε στιγμή,
ταχύτητα περιστροφής της γεννήτριας (ωg), η συνεχής τάση στην έξοδο του ανορθωτή (Vd)
καθώς και το ανορθωμένο ρεύμα στο ίδιο σημείο (Id). Έξοδος του μοντέλου αποτελούν οι
PWM παλμοί που ελέγχουν το λόγο κατάτμησης του διακοπτικού στοιχείου του μετατροπέα
ανύψωσης. Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι τιμές των κερδών του συγκεκριμένου PI
ελεγκτή που χρησιμοποιήθηκαν κατά την προσομοίωση του συστήματος είναι Kp=0.2 για το
αναλογικό κέρδος και KI=0.01 για το ολοκληρωτικό κέρδος.
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4.5 Έλεγχος του Αντιστροφέα του Συστήματος
Ο αντιστροφέας του συστήματος, όπως γνωρίζουμε, είναι ένας τριφασικός αντιστροφέας
τύπου πηγής τάσης και χρησιμοποιείται για την μετατροπή της παραγόμενης ενέργειας σε
αξιοποιήσιμη από το δίκτυο μορφή. Η σωστή λειτουργία του αντιστροφέα βασίζεται κυρίως
στον μηχανισμό ελέγχου που του εφαρμόζεται. Ο έλεγχος του αντιστροφέα πραγματοποιείται
από κατάλληλο ελεγκτή ο οποίος λειτουργεί εφαρμόζοντας διανυσματικό έλεγχο τάσης και
ρύθμισης ρεύματος. Τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου και εδώ, όπως και πριν, είναι η
δημιουργία κατάλληλων παλμών (SPWM) με τους οποίους θα παλμοδοτούνται τα διακοπτικά
στοιχεία του αντιστροφέα (IGBTs) και θα ελέγχεται ο χρόνος αγωγής τους.
Στόχος του αντιστροφέα και του ελεγκτή του είναι η μεταγωγή της ισχύος που δίνει ο
μετατροπέας ανύψωσης στο δίκτυο κρατώντας σταθερή την τάση στην dc διασύνδεση. Αυτό
επιτυγχάνεται μέσω του μηχανισμού ελέγχου που εφαρμόζεται, ο οποίος καταφέρνει να
κρατάει σταθερή σε συγκεκριμένη τιμή την τάση στον πυκνωτή της dc διασύνδεσης (640 V)
ρυθμίζοντας την έγχυση ενεργού ισχύος στο δίκτυο. Η έγχυση της ενεργού ισχύος στο δίκτυο
γίνεται ανάλογα με τη μεταβολή της τιμής της τάσης που βλέπει ο ελεγκτής στην είσοδο του
αντιστροφέα, δηλαδή της τάσης της dc διασύνδεσης. Ταυτόχρονα μέσω του ελέγχου γίνεται
και ρύθμιση της άεργου ισχύος που ανταλλάσσεται με το δίκτυο.
Έτσι λοιπόν, θεωρώντας ότι το σύστημα λειτουργεί σε κάποια κατάσταση εγχέοντας στο
δίκτυο συγκεκριμένη ισχύ αντίστοιχη με της ταχύτητας του ανέμου. Αν ξαφνικά υπάρξει
αύξηση της ταχύτητας του ανέμου, η οποία και θα δώσει περισσότερη αεροδυναμική ροπή,
λόγω του MPPT ελεγκτή στην πλευρά της γεννήτριας θα υπάρξει ανάλογη αύξηση του
ρεύματος που πηγαίνει προς τον αντιστροφέα ανεβάζοντας την τάση στον πυκνωτή της dc
διασύνδεσης. Μόλις ο ελεγκτής του αντιστροφέα αντιληφθεί αυτή την ανύψωση στην τάση θα
προχωρήσει σε κατάλληλη ρύθμιση των παλμών αγωγής που στέλνονται στον αντιστροφέα
έτσι ώστε αυτός να ανεβάσει τα επίπεδα ενεργού ισχύος που μεταφέρει προς το δίκτυο. Έτσι
τελικά, η τιμή της τάση στην dc διασύνδεση θα επανέλθει στην αρχική της τιμή και ο
αντιστροφέας θα εγχέει πλέον στο δίκτυο μεγαλύτερες ποσότητες ενεργού ισχύος. Ανάλογη θα
είναι και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί αν υπάρξει μείωση της ταχύτητας του ανέμου, με
τη διαφορά ότι η ποσότητα ισχύος που θα μεταφερόταν στο δίκτυο θα ήταν μειωμένη.

Σχήμα 4.10: Δομικό διάγραμμα ελέγχου του αντιστροφέα
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Στο σχήμα 4.10 φαίνεται το δομικό διάγραμμα του μηχανισμού ελέγχου του αντιστροφέα. Η
αρχή λειτουργίας του ελεγκτή βασίζεται σε διανυσματικό έλεγχο της τάσης που εξέρχεται από
τον αντιστροφέα έτσι ώστε να γίνεται κατάλληλη ρύθμιση και του ρεύματος που εγχέεται στο
δίκτυο. Ο διανυσματικός έλεγχος που εφαρμόζεται βασίζεται σε ένα στρεφόμενο πλαίσιο
αναφοράς το οποίο περιστρέφεται με την γωνιακή ταχύτητα της τάσης του δικτύου και
απεικονίζεται στο σχήμα 4.11. Συγκεκριμένα, δειγματοληπτείται η τάση του δικτύου από την
οποία λαμβάνεται η γωνιακή ταχύτητα περιστροφή των τριών διανυσμάτων της, αυτή θα
αποτελεί και την γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του στρεφόμενου πλαισίου αναφοράς στο
οποίο βασίζεται ο διανυσματικός έλεγχος.

Σχήμα 4.11: Σταθερό πλαίσιο abc και στρεφόμενο πλαίσιο αναφοράς dq

Από τη μεριά του δικτύου μετρώνται οι φασικές τάσεις Va, Vb, Vc, και τα φασικά ρεύματα Ia, Ib,
Ic και μετατρέπονται, μέσω του μετασχηματισμού Park, στις συνεχείς συνιστώσες d,q και
αναλύονται στο στρεφόμενο πλαίσιο αναφοράς όπως φαίνεται στο προηγούμενο σχήμα.
Οι εξισώσεις της τάσης, μέσω dq μετασχηματισμού, στο στρεφόμενο πλαίσιο αναφοράς είναι:
(4.12)
(4.13)
Η στιγμιαία τιμή της ενεργού ισχύος στο τριφασικό σύστημα δίνεται από τη σχέση:
(4.14)
Χρησιμοποιώντας dq μετασχηματισμό η ενεργός και η άεργος ισχύς αντίστοιχα θα είναι:
(4.15)
(4.16)
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Από τη στιγμή που το στρεφόμενο πλαίσιο αναφοράς περιστρέφεται με τη γωνιακή ταχύτητα
της τάσης του δικτύου, ο d άξονας θα συμπίπτει με το συνιστάμενο διάνυσμα της τάσης V και
κατά συνέπεια θα ισχύει |V|=vd, ενώ vq=0. Όποτε η ενεργός και η άεργος ισχύς γίνονται:

(

)

| |

(4.17)

| |

(4.18)

Από τις παραπάνω σχέσεις γίνεται φανερό ότι για το συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς η
ενεργός και η άεργος ισχύς που μεταφέρονται από τον αντιστροφέα προς στο δίκτυο είναι
συναρτήσει των d και q συνιστωσών του ρεύματος αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, ελέγχοντας τις
συνιστώσες id και iq είναι δυνατός ο έλεγχος της ενεργού και άεργου ισχύος που εγχέονται στο
δίκτυο. Για την αποσύζευξη των ρευμάτων id και iq προσθέτονται στον έλεγχο οι όροι
αποσύζευξης -ωLfiq και ωLfid αντίστοιχα.
Κάνοντας μια αναλυτικότερη περιγραφή του μηχανισμού ελέγχου του σχήματος 4.10,
παρατηρούμε ότι για να διατηρήσει ο ελεγκτής τη συνεχή τάση του πυκνωτή στην dc
διασύνδεση (Vdc) σταθερή συγκρίνει τη μετρούμενη στιγμιαία τιμή της με την επιθυμητή τιμή
που του ορίζουμε (τιμή αναφοράς) που στην περίπτωση μας είναι 640 V. Το σφάλμα από τη
σύγκριση αυτή περνάει μέσα από έναν PI ελεγκτή, το σήμα εξόδου του οποίου θα είναι η τιμή
αναφοράς του ρεύματος id*. Στη συνέχει το ρεύμα αναφοράς id* θα συγκριθεί με το πραγματικό
ρεύμα της d συνιστώσας, id, το οποίο λαμβάνεται από το δίκτυο μέσω του dq
μετασχηματισμού όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα. Η διαφορά από τη σύγκριση στέλνεται σε
έναν PI ελεγκτή, η έξοδος αυτού αποτελεί το σήμα αναφοράς της τάσης του d άξονα vd*.
Έπειτα, στη τάση αναφοράς vd* προστίθεται ο όρος αποσύζευξης -ωLfiq καθώς και η
πραγματική τάση της d συνιστώσας vd και έτσι προκύπτει τελικά η τιμή αναφοράς vdi* (βλέπε
σχέση 4.12).
Με ανάλογο τρόπο γίνεται και ο έλεγχος της iq συνιστώσας και κατ' επέκταση ο έλεγχος της
άεργου ισχύος. Στην παρούσα εργασία επειδή επιθυμούμε μηδενική άεργο ισχύ θέτουμε τη
τιμή του ρεύματος αναφοράς iq* ίση με μηδέν. Αυτή η τιμή του iq* συγκρίνεται με την
πραγματική τιμή του iq και το αποτέλεσμα της σύγκρισης στέλνεται σε έναν PI ελεγκτή. Το
σήμα εξόδου του PI ελεγκτή αποτελεί την τάση αναφοράς vq* στην οποία, αντίστοιχα με πριν,
προστίθεται ο όρος αποσύζευξης ωLfid και η πραγματική τιμή της τάσης της q συνιστώσας vq,
έτσι τελικά προκύπτει η τιμή αναφοράς vqi* (σχέση 4.13).
Οι τάσεις αναφοράς vdi* και vqi* που προέκυψαν μετασχηματίζονται από το dq σύστημα στο
abc σύστημα (αντίστροφος μετασχηματισμός Park). Οι abc τάσεις που εξάγονται από το
μετασχηματισμό αποτελούν τα ημίτονα αναφοράς της SPWM για την δημιουργία παλμών
ελέγχου. Οι παλμοί που δημιουργούνται στέλνονται στα IGBT του αντιστροφέα και έτσι
επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία του.
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Η μοντελοποίηση του μηχανισμού ελέγχου στο περιβάλλον του Simulink απεικονίζεται στο
σχήμα 4.12.

Σχήμα 4.12: Μοντέλο μηχανισμού ελέγχου στο Simulink

Παρατηρούμε, ότι οι είσοδοι του μοντέλου είναι η συνεχής τάση στην dc διασύνδεση του
συστήματος και τα μετρούμενα μεγέθη Vabc και Iabc από τη μεριά του δικτύου σε ανά μονάδα
τιμές της rms τιμής της φασικής τάσης του δικτύου που είναι 400 V. Έπειτα ακολουθείται όλη
η διαδικασία που περιγράφτηκε νωρίτερα και έτσι ως έξοδος του συστήματος λαμβάνονται οι
οι SPWM παλμοί ελέγχου του αντιστροφέα. Μέσω του PLL (Phase Locked Loop) λαμβάνουμε
την γωνιακή ταχύτητα περιστροφής των τριών φασικών διανυσμάτων της τάσης του δικτύου, η
οποία ουσιαστικά χρησιμοποιείται για το μετασχηματισμό Park (και αντίστροφο Park) που
λαμβάνει χώρα. Επίσης, βλέπουμε ότι η τάση αναφοράς της dc διασύνδεσης είναι Vdc*=640 V
καθώς και το ρεύμα αναφοράς της q συνιστώσας είναι iq*=0 ώστε να εγχέεται μηδενική άεργο
ισχύς στο δίκτυο.
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούν και τα κέρδη των PI ελεγκτών που χρησιμοποιήθηκαν κατά
την προσομοίωση. Στον PI ελεγκτή που εισέρχεται το σφάλμα της Vdc (στο σχήμα PID
controller 1) τα κέρδη είναι KP=0.1 για το αναλογικό κέρδος και KI=0.8 για το ολοκληρωτικό
κέρδος. Αντίστοιχα, για τον PI ελεγκτή όπου στέλνεται το σφάλμα του ρεύματος id (PID
controller 2) τα κέρδη είναι KP=300 και KΙ=300, ενώ για αυτόν που εισέρχεται το σφάλμα του iq
(PID controller 3) KP=300 και KI=300.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

5.1 Εισαγωγή
Στα προηγούμενα κεφάλαια ήδη έχουν περιγραφτεί και αναλυθεί όλα τα μέρη που αποτελούν
το υπό μελέτη αιολικό σύστημα, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκε και η μοντελοποίηση αυτών
στο περιβάλλον του Simulink. Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί το μοντέλο του αιολικού
συστήματος στο σύνολό του διασυνδεδεμένο με το δίκτυο. Επίσης, θα παρουσιαστούν και θα
σχολιαστούν τα αποτελέσματα της προσομοίωσης της λειτουργίας του.
Το μοντέλο του αιολικού συστήματος προσομοιώθηκε, αρχικά, για σταθερή ταχύτητα ανέμου
και ίση με την ονομαστική (12 m/s) και στη συνέχεια για μεταβαλλόμενη ταχύτητα ανέμου η
οποία ξεκινάει από 12 m/s στη συνέχεια πέφτει στα 9 m/s, όπου παραμένει για ορισμένο
χρονικό διάστημα για να επανέλθει και πάλι στην ταχύτητα των 12 m/s. Όλες οι
προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν με την βοήθεια του λογισμικού πακέτου Simulink του
Matlab έκδοσης R2012, ενώ η επαναληπτική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ode23tb.

5.2 Συνολικό Μοντέλο Αιολικού Συστήματος
Στο σχήμα της επόμενης σελίδας φαίνεται το μοντέλο του αιολικού συστήματος της παρούσας
εργασίας στο σύνολό του. Από αριστερά προς τα δεξιά, το γαλάζιο κουτί αντιπροσωπεύει την
ανεμογεννήτρια τα μέρη της οποίας περιγράφηκαν αναλυτικά στο κεφάλαιο 2 και το εσωτερικό
του οποίου ταυτίζεται με το σχήμα 2.14. Η ανεμογεννήτρια ενώνεται με τον ανορθωτή του
συστήματος (τριφασική γέφυρα διόδων), τον οποίο ακολουθεί ο μετατροπέας ανύψωσης
τάσης. Το διακοπτικό στοιχείο του μετατροπέα ανύψωσης (IGBT) απεικονίζεται με κόκκινο
χρώμα στο μοντέλο του σχήματος 5.1. Μετά τον μετατροπέα ανύψωσης ακολουθεί ο
αντιστροφέας τύπου πηγής τάσης (VSI). Έπειτα, το σύστημα διασυνδέεται με το δίκτυο αφού
πρώτα μεσολαβήσει του LC φίλτρου. Τα πράσινα κουτιά του μοντέλου αποτελούν τους
μηχανισμούς ελέγχου που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 4, για την μεριά της γεννήτριας και
του δικτύου αντίστοιχα.
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Σχήμα 5.1: Συνολικό μοντέλο του αιολικού συστήματος στο Simulink
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5.3 Αποτελέσματα Προσομοίωσης
Στην υποενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του αιολικού
συστήματος στο Simulink. Όπως προαναφέρθηκε, οι λειτουργικές καταστάσεις του αιολικού
συστήματος που εξετάζονται είναι η απόκρισή του υπό ονομαστική ταχύτητα ανέμου και η
απόκρισή του κάτω από διακύμανση της ταχύτητας του ανέμου.

5.3.1 Προσομοίωση συστήματος υπό ταχύτητα ανέμου 12 m/s

Ταχύτητα ανέμου (m/s)

Αρχικά, στο σχήμα 5.2 φαίνεται η ταχύτητα ανέμου, η οποία είναι σταθερή καθ' όλη την
διάρκεια προσομοίωσης, και αποτελεί την είσοδο του συστήματός μας.

χρόνος (sec)
Σχήμα 5.2: Ταχύτητα του ανέμου σε συνάρτηση με το χρόνο προσομοίωσης

Η μηχανική ροπή που αναπτύσσεται στον άξονα της πτερωτής της ανεμογεννήτριας, λόγω της
παραπάνω ταχύτητας του ανέμου, απεικονίζεται στο σχήμα 5.3. Αντίστοιχα, στον σχήμα 5.4
απεικονίζεται η μηχανική ροπή που αναπτύσσεται στο δρομέα της γεννήτριας μέσω του
συστήματος μετάδοσης της κίνησης.
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Μηχανική ροπή πτερωτής TΜ,t (Nm)
Μηχανική ροπή πτερωτής TΜ,t (Nm)

χρόνος (sec)

χρόνος (sec)
Σχήμα 5.3: Μηχανική ροπή στον άξονα της πτερωτής TΜ,t , κάτω σε μεγέθυνση

Όπως παρατηρούμε, σχεδόν αμέσως η τιμή της ροπής στην πτερωτής της ανεμογεννήτριας
φτάνει στα επίπεδα της ονομαστικής της τιμής, δηλαδή στα 40 Nm. Στη μεγέθυνση βλέπουμε η
τιμή της ροπής σταθεροποιείται μετά το χρονικό διάστημα των 3 sec περίπου. Παρόμοια
ισχύουν για τη μηχανική ροπή στον άξονα του δρομέα της γεννήτριας TΜ,g, της οποίας η
γραφική παράσταση φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
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Μηχανική ροπή δρομέα TΜ,g (Nm)

χρόνος (sec)
Σχήμα 5.4: Μηχανική ροπή στο δρομέα της γεννήτριας ΤM,g

Βλέπουμε ότι η ροπή φτάνει και σταθεροποιείται στην ονομαστική της τιμή, η οποία όπως
έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο 2 ισούται με 40 Nm, μετά από περίπου 0.2 sec. Όπως γίνεται
αντιληπτό οι γραφικές παραστάσεις των δύο ροπών που παρουσιάστηκαν είναι σχεδόν
ταυτόσημες μεταξύ τους για λειτουργία της ανεμογεννήτριας υπό ταχύτητα ανέμου 12 m/s. Οι
διαφορές ανάμεσα στις δύο αυτές ροπές γίνονται εμφανείς όταν υπάρχει μεταβολή στην
ταχύτητα του ανέμου κατά την διάρκεια της λειτουργίας της ανεμογεννήτριας. Ο σχολιασμός
και η παρουσίαση αυτών των διαφορών θα γίνει στην αμέσως επόμενη υποενότητα.
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Ταχύτητα δρομέα ωR (rad/s)

Η ταχύτητα περιστροφής του δρομέα της γεννήτριας μόνιμων μαγνητών απεικονίζεται στο
σχήμα 5.5. Όπως έχει αναφερθεί νωρίτερα, η ονομαστική τιμή της ταχύτητας του δρομέα της
γεννήτριας είναι 152 rad/s και επιτυγχάνεται για ταχύτητα ανέμου ίση με 12 m/s. Από το
σχήμα βλέπουμε ότι η ταχύτητα του δρομέα ξεκινώντας από την ηρεμία (0 rad/s) φτάνει στη
μέγιστη τιμή της, η οποία ισούται περίπου με 185 rad/s, μετά από χρόνο 0.06 sec και λαμβάνει
τη τελική τιμή της, που ισούται με την ονομαστική, μετά από 0.25 sec. Στο σχήμα 5.5
εμφανίζονται και μεγεθυμένες απεικονίσεις της ίδιας γραφικής παράστασης.

Ταχύτητα δρομέα ωR (rad/s)

χρόνος (sec)

χρόνος (sec)
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Ταχύτητα δρομέα ωR (rad/s)

χρόνος (sec)
Σχήμα 5.5: Ταχύτητα περιστροφής του δρομέα της γεννήτριας και μεγεθύνσεις της γραφικής παράστασης

Ηλεκτρομαγνητική ροπή Τe (Nm)

Κάτω, στο σχήμα 5.6, παρουσιάζεται η γραφική παράσταση της ηλεκτρομαγνητικής ροπής Τe
(Nm) που αναπτύσσεται στη γεννήτρια.

χρόνος (sec)

Σχήμα 5.6: Ηλεκτρομαγνητική ροπή Τe της γεννήτριας
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Ανορθωμένη τάση Vd (V)

Όσον αφορά τώρα τα μεγέθη μετά τον ανορθωτή, αυτά παρουσιάζονται στα αμέσως επόμενα
σχήματα. Αρχικά, η συνεχής τάση Vd που προκύπτει στην έξοδο του ανορθωτή (μετά τον
πυκνωτή εξομάλυνσης Cd) παρουσιάζεται στο σχήμα 5.7. Στο κεφάλαιο 3 με τη βοήθεια της
σχέσης 3.2 υπολογίστηκε ότι η τιμή της Vd κυμαίνεται στα 540 V, πράγμα που φαίνεται και
στο παρακάτω σχήμα.

χρόνος (sec)
Σχήμα 5.7: Τάση εξόδου ανορθωτή διόδων με πυκνωτή εξομάλυνσης

Από το παραπάνω σχήμα βλέπουμε ότι η τιμή της συνεχούς τάσης Vd όντως κυμαίνεται στο
επίπεδο των 540 V έχοντας, όπως αναμενόταν, μια κυμάτωση η οποία βρίσκεται όμως σε
ανεκτά επίπεδα (4-5 V). Σημειώνεται ότι η τάση αυτή, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελεί την
τάση εισόδου του μετατροπέα ανύψωσης τάσης του αιολικού συστήματος.
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Ρεύμα εξόδου ανορθωτή Id (A)

Κατά παρόμοιο τρόπο απεικονίζεται και το αντίστοιχο συνεχές ρεύμα Id, στην έξοδο του
ανορθωτή, στο σχήμα 5.8. Όπου όπως παρατηρούμε στο σχήμα, η τιμή του συνεχούς
ρεύματος κυμαίνεται στο επίπεδο των 12 Α παρουσιάζοντας μια μικρή κυμάτωση της τάξης
του 1 Α.

χρόνος (sec)
Σχήμα 5.8: Ρεύμα εξόδου ανορθωτή διόδων με πυκνωτή εξομάλυνσης

Στο κεφάλαιο 3 στην μοντελοποίηση του μετατροπέα ανύψωσης είχε επιλεχτεί διακοπτική
συχνότητα λειτουργίας ίση με 20 kHz. Η διακοπτική συχνότητα του μετατροπέα ανύψωσης
τάσης ταυτίζεται με τη συχνότητα της τριγωνικής κυματομορφής που χρησιμοποιείται κατά την
δημιουργία των παλμών ελέγχου με την τεχνική PWM όπως τονίστηκε στην υποενότητα 4.1.1
του κεφαλαίου 4. Κατά την προσομοίωση του συνολικού συστήματος του σχήματος 5.1,
ωστόσο, επιλέχτηκε η συχνότητα της τριγωνικής κυματομορφής να είναι ίση με 2 kHz και αυτό
διότι η δημιουργία τριγωνικής κυματομορφής με συχνότητα 20 kHz σε συνδυασμό με το χρόνο
δειγματοληψίας του προγράμματος προσομοίωσης που χρησιμοποιήθηκε οδηγούσε σε μη
ομαλή απόκρισης του συστήματος. Από την άλλη, αλλαγή στο χρόνο δειγματοληψίας
οδηγούσε σε μεγάλη καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της προσομοίωσης έως και αδυναμία
απόκρισης του Simulink. Για το λόγο αυτό κρίθηκε ως καταλληλότερη επιλογή η
χρησιμοποίηση συχνότητας ίσης με 2 kHz. Έτσι λοιπόν, κατά την προσομοίωση του
συνολικού συστήματος λόγο εφαρμογής διακοπτικής συχνότητας στο μετατροπέα ανύψωσης
2 kHz χρησιμοποιήθηκε πηνίο 40 mH και πυκνωτής 5 mF κατ' αυτό τρόπο η απόκριση του
μετατροπέα ανύψωσης παραμένει ακριβώς ίδια όπως παρουσιάστηκε στην υποενότητα 3.5.2
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Πλάτος παλμών

Πλάτος τριγωνικού φορέα

Στο σχήμα 5.9 διακρίνεται η τεχνική διαμόρφωσης παλμών PWM που εφαρμόζεται στον
έλεγχο του μετατροπέα ανύψωσης τάσης, καθώς και οι παλμοί ελέγχου που στέλνονται και
ελέγχουν τον διακοπτικό στοιχείο (IGBT) του μετατροπέα.

χρόνος (sec)
Σχήμα 5.9: Τεχνική PWM (πάνω) και παλμοί ελέγχου IGBT (κάτω)

Σε αντιστοιχία με τη μέθοδο PWM που παρουσιάστηκε στην υποενότητα 4.1.1, στην πάνω
εικόνα, βλέπουμε τον τριγωνικό φορέα (μπλε κυματομορφή) καθώς και το σήμα ελέγχου (μωβ)
που αποτελεί την έξοδο του PI ελεγκτή του μηχανισμού ελέγχου στη μεριά της μηχανής (βλέπε
σχήμα 4.9). Σύμφωνα με την μέθοδο που περιγράφτηκε και όπως παρατηρούμε και από το
σχήμα, κάθε φορά που το σήμα ελέγχου είναι μεγαλύτερο σε πλάτος από τον τριγωνικό φορέα
δημιουργείται ένας παλμός. Οι παλμοί οδήγησης του IGBT που δημιουργούνται φαίνονται
στην κάτω εικόνα. Λόγω του ότι σε αυτό το σκέλος της προσομοίωσης εφαρμόστηκε μονάχα
μια σταθερή ταχύτητα ανέμου 12 m/s στο σύστημα, το σήμα ελέγχου και ως εκ τούτου και η
παλμοσειρά δεν εμφανίζουν αλλαγές καθ' όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης για αυτήν την
ταχύτητα ανέμου. Πράγμα το οποίο είναι λογικό καθώς με απουσία αλλαγών στην ταχύτητα
του ανέμου δεν εμφανίζονται και τροποποιήσεις στη λειτουργία του συστήματος που θα
προέρχονταν από το μηχανισμό ελέγχου (MPPT). Αλλαγές στις χρονικές στιγμές
παλμοδότησης και στο σήμα ελέγχου θα γίνουν εμφανείς στο σκέλος της προσομοίωσης όπου
έχουμε ξαφνική μεταβολή της ταχύτητας του ανέμου όπως θα δούμε στη συνέχεια.
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Τάση DC-link Vdc (V)

Η τάση στην dc διασύνδεση του αιολικού συστήματος, η οποία αποτελεί ουσιαστικά την τάση
εξόδου του μετατροπέα ανύψωσης τάσης, απεικονίζεται στο σχήμα 5.10. Έχει ήδη αναφερθεί
στα προηγούμενα κεφάλαια ότι η τάση αυτή πρέπει να κρατείται σταθερή και ίση με 640 V
καθ' όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης. Όπου αυτό επιτυγχάνεται μέσω του μηχανισμού
ελέγχου που εφαρμόζεται στον αντιστροφέα.

χρόνος (sec)
Σχήμα 5.10: Τάση dc διασύνδεσης (dc-link) του αιολικού συστήματος

Βλέπουμε λοιπόν από το παραπάνω σχήμα ότι η τιμή της τάσης φτάνει στη τιμή των 640 V
μετά το πέρας 0.3 sec όπου και μπαίνει το σύστημα στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας. Από
το σχήμα γίνεται επίσης σαφές ότι η τιμή της τάσης παραμένει σταθερή στα 640 V σε όλη τη
διάρκεια της προσομοίωσης.
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Πλάτος παλμών

Εξετάζοντας την πλευρά του τριφασικού αντιστροφέα του συστήματος, βλέπουμε στο σχήμα
5.11 τους παλμούς που παράγονται (SPWM) από τον μηχανισμό ελέγχου που εφαρμόζεται
στον αντιστροφέα και καθορίζουν τους χρόνους έναυσης και σβέσης των διακοπτικών
στοιχείων (IGBT με αντιπαράλληλες διόδους) της τριφασικής γέφυρας του αντιστροφέα.

χρόνος (sec)
Σχήμα 5.11: Παλμοί ελέγχουν διακοπτικών στοιχείων τριφασικού αντιστροφέα
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Πολική τάση VAB (V)

Φασικό ρεύμα ΙΑ (Α)

Τα εναλλασσόμενα, πλέον, μεγέθη του ρεύματος και της τάσης στην έξοδο του αντιστροφέα
και πριν το φίλτρο LC φαίνονται στο σχήμα 5.12. Συγκεκριμένα, στην πάνω εικόνα φαίνεται το
φασικό ρεύμα μιας φάσης, ενώ στην κάτω η τάση μεταξύ δύο φάσεων. Όπως παρατηρούμε,
τα μεγέθη έχουν ιδιαίτερα αυξημένο αρμονικό περιεχόμενο κάτι που ήταν αναμενόμενο όπως
επεξηγήθηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια.

χρόνος (sec)
Σχήμα 5.12: Φασικό ρεύμα (πάνω) και πολική τάση (κάτω) εξόδου αντιστροφέα πριν το φίλτρο LC
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Το αρμονικό περιεχόμενο των παραπάνω μεγεθών προκύπτει με ανάλυση Fourier μέσω του
εργαλείου "FFT Analysis" του Simulink, όπου οι αρμονικές απεικονίζονται μέσω μπάρας στο
σχήμα 5.13. Στο εργαλείο αυτό του Simulink η ένδειξη του συνολικού αρμονικού περιεχομένου
ενός σήματος γίνεται με τον όρο THD (Total Harmonic Distortion). Βλέπουμε ότι για στο
φασικό ρεύμα (πάνω εικόνα) το ποσοστό του αρμονικού περιεχομένου ανέρχεται σε
THD=9.56%, ενώ για την πολική τάση (κάτω εικόνα) σε THD=97.98%

Σχήμα 5.13: Φάσμα αρμονικών φασικού ρεύματος (πάνω) και πολικής τάσης (κάτω) πριν το φίλτρο
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Πολική τάση VAB (V)

Φασικό ρεύμα ΙΑ (Α)

Εξετάζοντας τα ίδια μεγέθη τώρα όμως μετά την επενέργεια του τριφασικού φίλτρου LC, που
περιγράφηκε νωρίτερα στο κεφάλαιο 3, λαμβάνουμε τα αποτελέσματα που φαίνονται στο
σχήμα 5.14. Έτσι, σε αντιστοιχία με πριν, στην πάνω εικόνα απεικονίζεται το φασικό ρεύμα
της ίδιας φάσης και στην κάτω η αντίστοιχη πολική τάση.

χρόνος (sec)
Σχήμα 5.14: Φασικό ρεύμα (πάνω) και πολική τάση (κάτω) στην έξοδο του φίλτρου LC
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Συγκρίνοντας τις γραφικές του σχήματος 5.14 με τις αντίστοιχες του σχήματος 5.13 γίνεται
εύκολα αντιληπτή η αφαίρεση του αρμονικού περιεχομένου σε μεγάλο βαθμό που έχει
επιφέρει το φίλτρο LC. Με χρήση του FFT Analysis παίρνουμε τα φάσματα των αρμονικών για
κάθε περίπτωση τα οποία απεικονίζονται στο σχήμα 5.15

Σχήμα 5.14: Φάσμα αρμονικών φασικού ρεύματος (πάνω) και πολικής τάσης (κάτω) μετά το φίλτρο

Από τα αποτελέσματα της FFT Analysis μπορούμε να διαπιστώσουμε τον περιορισμό του
αρμονικού περιεχομένου που έχει επιτευχθεί με τη βοήθεια του φίλτρου LC. Συγκεκριμένα, για
το φασικό ρεύμα το ποσοστό του αρμονικού περιεχομένου είναι πλέον THD=0.77%, ενώ αυτό
της πολικής τάσης έπεσε στο THD=1.41%. Τα ποσοστά αυτά κρίνονται ικανοποιητικά καθώς
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είναι μικρότερα του 5% που οριοθετείται από τα πρότυπα λειτουργίας για σύνδεση με το
δίκτυο. Επίσης, από τις παραπάνω γραφικές παρατηρούμε ότι το πλάτος της πολικής τάσης
στα 50 Hz ισούται με 566.4 V, έτσι η rms τιμή της θα ισούται με 400.5 V. Οπότε βλέπουμε ότι
το πλάτος και η συχνότητα της τάσης που εξέρχεται από το αιολικό σύστημα είναι πλήρως
εναρμονισμένη με μεγέθη του δικτύου, του οποίου η ενεργός τιμή (rms) της πολικής τάσης
είναι 400 V και της φασικής 230 V ενώ η συχνότητά του είναι 50 Hz.

Φασικές τάσεις εξόδου (V)

Στα σχήματα 5.15 και 5.16 παρουσιάζονται αντίστοιχα οι γραφικές παραστάσεις των
φασικών τάσεων και των φασικών ρευμάτων των τριών φάσεων στην έξοδο του συστήματος.

χρόνος (sec)

Φασικά Ρεύματα εξόδου (Α)

Σχήμα 5.15: Φασικές τάσεις των τριών φάσεων στην έξοδο του συστήματος

χρόνος (sec)
Σχήμα 5.16: Φασικά ρεύματα των τριών φάσεων στην έξοδο του συστήματος

99

Ενεργός Ισχύς P (W)

Τέλος, στο σχήμα 5.17 απεικονίζεται η ενεργός ισχύς P (W) που στέλνεται στο δίκτυο από το
αιολικό σύστημα ενώ στο σχήμα 5.18 απεικονίζεται η αντίστοιχη άεργος ισχύς Q (Var).

χρόνος (sec)

Άεργος Ισχύς Q (Var)

Σχήμα 5.17: Ενεργός ισχύς P (W) που απορροφάται από το δίκτυο

χρόνος (sec)
Σχήμα 5.18: Άεργος ισχύς Q (Var) που ανταλλάσσεται με το δίκτυο

Όπως παρατηρούμε από τα παραπάνω σχήματα, η ενεργός ισχύς που παράγεται από το
αιολικό σύστημα για ταχύτητα ανέμου 12 m/s και απορροφάται από το δίκτυο ισούται με 6 kW
όσο δηλαδή είναι και η ονομαστική ισχύς της γεννήτριας. Από την άλλη, η άεργος ισχύς, όπως
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ήταν επιθυμητό, μέσω του ελέγχου του αντιστροφέα κρατιέται μηδενική σε όλη την διάρκεια
της λειτουργίας του συστήματος. Ακόμα, αξίζει να αναφερθεί ότι η ενεργός και η άεργος ισχύς
σταθεροποιούνται στις τελικές τιμές τους μετά από χρόνο 0.3 sec όπου το σύστημα φτάνει
στην μόνιμη κατάσταση λειτουργίας του.
Επιπλέον, από τα παραπάνω αποτελέσματα γίνεται εμφανής και η αποτελεσματική λειτουργία
του μηχανισμού ελέγχου που εφαρμόζεται στον αντιστροφέα. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει,
κύριοι στόχοι του ελέγχου είναι να κρατείται η τάση στην dc διασύνδεση σταθερή, να
ρυθμίζεται το πλάτος και η συχνότητα της τάση εξόδου, καθώς και να ελέγχονται τα ποσά
ενεργού και άεργου ισχύος που εγχέονται στο δίκτυο.

5.3.2 Προσομοίωση συστήματος για βηματικές μεταβολές ανέμου
Είδαμε προηγουμένως τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του αιολικού συστήματος για
σταθερή ταχύτητα ανέμου 12 m/s. Στην υποενότητα αυτή θα παρουσιαστούν και θα
σχολιαστούν τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του συστήματος για βηματική μεταβολή της
ταχύτητας του ανέμου. Αρχικά, στην είσοδο του συστήματος εφαρμόζεται άνεμος ταχύτητας
12 m/s, τη χρονική στιγμή t=5 sec η ταχύτητα πέφτει απότομα στα 9 m/s και τη χρονική στιγμή
t=42 sec επανέρχεται και πάλι στην αρχική της τιμή. Ο συνολικός χρόνος προσομοίωσης του
συστήματος ήταν 60 sec.

Ταχύτητα ανέμου (m/s)

Στο σχήμα 5.19 φαίνεται το γράφημα της ταχύτητας του ανέμου που εφαρμόζεται.

χρόνος (sec)
Σχήμα 5.19: Ταχύτητα ανέμου σε συνάρτηση με το χρόνο προσομοίωσης
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Ροπή (N/m)

Στο παρακάτω σχήμα παρατίθενται η μηχανική ροπή που αναπτύσσεται στον άξονα της
πτερωτής της ανεμογεννήτριας (κόκκινη καμπύλη) και η μηχανική ροπή που αναπτύσσεται
στο δρομέα της γεννήτριας μέσω του συστήματος μετάδοσης της κίνησης (μπλε καμπύλη) για
την ταχύτητα ανέμου του σχήματος 5.19.

χρόνος (sec)
Σχήμα 5.20: Μηχανική ροπή στον άξονα της πτερωτής TΜ,t (κόκκινο) και μηχανική ροπή στο δρομέα της
γεννήτριας ΤM,g (μπλε) για βηματικές μεταβολές του ανέμου

Όπως διακρίνουμε, αρχικά και με την ταχύτητα του ανέμου να είναι ίση με 12 m/s και οι δύο
ροπές είναι ίσες με τις ονομαστικές τους τιμές που είναι 40 Nm. Την χρονική στιγμή t=5 sec η
ταχύτητα του ανέμου αλλάζει απότομα και γίνεται ίση με 9 m/s ως αποτέλεσμα να αλλάζουν
και οι ροπές οι οποίες σταθεροποιούνται στην νέα τους τιμή περίπου τη χρονική στιγμή
t=28 sec και η οποία ισούται με 22 Nm. Η ταχύτητα του ανέμου ξανά αλλάζει τη χρονική
στιγμή t=42 sec και γίνεται πάλι 12 m/s και όπως βλέπουμε εκείνη τη στιγμή αλλάζουν και οι
ροπές οι οποίες μεταβαίνουν και πάλι στην τιμή των 40 Nm όπου και σταθεροποιούνται την
χρονική στιγμή t=57 sec. Από το σχήμα 5.20 επίσης είναι διακριτή η διαφορά μεταξύ των δύο
ροπών, καθώς όπως παρατηρούμε η χαρακτηριστική της ροπής TΜ,t εμφανίζει πιο απότομες
μεταβολές από αυτήν της ροπής ΤM,g. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η απόκριση της ΤM,g στις
μεταβολές της ταχύτητας του ανέμου είναι πιο αργή από την αντίστοιχη της ΤM,t, το γεγονός
αυτό οφείλεται στο μοντέλο δύο μαζών που χρησιμοποιείται ως σύστημα μετάδοσης της
κίνησης στην ανεμογεννήτρια του συστήματος.
Από την χαρακτηριστική της μηχανικής ροπής TΜ,t είναι επίσης δυνατόν να διαπιστωθεί εάν
λειτουργεί αποτελεσματικά ο μηχανισμός ελέγχου MPPT που εφαρμόζεται στο σύστημα. Το
αιολικό σύστημα ακολουθεί την MPPT καμπύλη όταν, ο λόγος της τιμής της μηχανικής ροπής
TΜ,t που έχει το σύστημα στην ταχύτητα ανέμου 12 m/s (TΜ,t,1 = 40 Nm) προς την τιμή της TΜ,t
που αποκτάει τελικά για ταχύτητα ανέμου 9 m/s (TΜ,t,2 = 22 Nm) είναι ίσος με το λόγο των
τετραγώνων των αντίστοιχων ταχυτήτων του ανέμου [26]. Δηλαδή,

102

Εφαρμόζοντας την παραπάνω σχέση με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης παίρνουμε το
εξής:

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι οι δύο λόγοι είναι ίσοι, άρα ο μηχανισμός ελέγχου στη μεριά της
γεννήτριας λειτουργεί αποτελεσματικά και έτσι η ανεμογεννήτρια λειτουργεί ακολουθώντας την
καμπύλη μέγιστης απολαβής ισχύος (MPPT) που παρουσιάστηκε σ προηγούμενα κεφάλαια.

Cp

Ένας άλλος τρόπος από όπου διαπιστώνουμε ότι το αιολικό σύστημα ακολουθεί την καμπύλη
MPPT είναι μέσω της γραφικής παράστασης του αεροδυναμικού συντελεστή ισχύος CP της
ανεμογεννήτριας, ο οποίος θυμίζουμε, όταν λαμβάνει την μέγιστη τιμή του CP,max=0.48
σημαίνει ότι η ανεμογεννήτρια εξάγει τη μέγιστη ισχύς από τον άνεμο. Η χαρακτηριστική του
αεροδυναμικού συντελεστή ισχύος κατά την προσομοίωση φαίνεται στο σχήμα 5.21.

χρόνος (sec)
Σχήμα 5.21: Αεροδυναμικός συντελεστής ισχύος CP σε συνάρτηση με το χρόνο για βηματικές μεταβολές του
ανέμου

Παρατηρούμε ότι αρχικά και με ταχύτητα 12 m/s το CP λαμβάνει τη μέγιστη τιμή του. Τη στιγμή
όπου η ταχύτητα του ανέμου αλλάζει και γίνεται 9 m/s η τιμή του CP ακολουθεί μια
κατακόρυφη πτώση, όμως με την επενέργεια του μηχανισμού ελέγχου που εφαρμόζεται στη
μεριά της γεννήτριας ο συντελεστής αρχίζει να αυξάνεται ώστε να φτάσει και πάλι στη μέγιστη
τιμή του. Τελικά, βλέπουμε ότι τη χρονική στιγμή t=28 sec όπου η γεννήτρια αρχίζει να
σταθεροποιείται υπό τη νέα ταχύτητα ανέμου, η τιμή του CP σταθεροποιείται και αυτή στη
μέγιστη τιμή της (0.48). Τη χρονική στιγμή t=42 sec όπου η ταχύτητα του ανέμου μεταβάλλεται
και πάλι η τιμή του συντελεστή CP ακολουθεί και πάλι την ίδια διακύμανση μέχρι να φτάσει
και να σταθεροποιηθεί στο 0.48. Άρα λοιπόν συμπεραίνουμε ότι ο MPPT έλεγχος που
εφαρμόζεται λειτουργεί αποτελεσματικά.
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Ταχύτητα δρομέα ωR (rad/s)

Ταχύτητα δρομέα ωR (rad/s)

Η χαρακτηριστική της ταχύτητας περιστροφής του δρομέα της γεννήτριας απεικονίζεται στο
παρακάτω σχήμα.

χρόνος (sec)
Σχήμα 5.22: Ταχύτητα περιστροφής δρομέα, κάτω σε μεγέθυνση για βηματικές μεταβολές του ανέμου

Η μορφή της χαρακτηριστικής της ταχύτητας κατά την μετάβαση από την αρχική τιμή στην τιμή
που λαμβάνει για ταχύτητα ανέμου 9 m/s είναι πανομοιότυπη με αυτή της μηχανικής ροπής
στον δρομέα που παρουσιάστηκε παραπάνω. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, αυτή η
σχετικά αργή μετάβαση από την αρχική μόνιμη κατάσταση στη νέα μόνιμη κατάσταση
λειτουργίας οφείλεται στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης (μοντέλο δύο μαζών) που έχει
εφαρμοστεί στη μοντελοποίηση του αιολικού συστήματος της παρούσας εργασίας. Στη
μεγεθυμένη απεικόνιση βλέπουμε το κομμάτι όπου το σύστημα έχει εισέλθει στη μόνιμη
κατάσταση λειτουργίας του για ταχύτητα ανέμου 9 m/s και η τιμή της ταχύτητας περιστροφής
όπως μπορούμε να διακρίνουμε είναι 116,5 rad/s εμφανίζοντας ταυτόχρονα μια μικρή
διακύμανση.
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Ρεύμα εξόδου ανορθωτή Id (A)

Ανορθωμένη τάση Vd (V)

Στο επόμενο σχήμα φαίνονται η τάση και το ρεύμα στην έξοδο της ανορθωτικής γέφυρας
διόδων και του πυκνωτή εξομάλυνσης.

χρόνος (sec)
Σχήμα 5.23: Τάση εξόδου Vd (πάνω) και ρεύμα εξόδου Id (κάτω) ανορθωτή διόδων για βηματικές μεταβολές του
ανέμου

Η τιμή που αποκτάει η ανορθωμένη τάση Vd στην κατάσταση μόνιμης λειτουργίας για
ταχύτητα ανέμου 9 m/s είναι 422 V εμφανίζοντας μια μικρή διακύμανση (±2 V) γύρω από τη
τιμή αυτή, ενώ η αντίστοιχη τιμή για το ρεύμα Id είναι 7 Α και ο κυματισμός που εμφανίζει είναι
±1 Α.
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Πλάτος παλμών

Πλάτος τριγωνικού φορέα

Στο σχήμα 5.24 παρουσιάζεται η τεχνική διαμόρφωσης παλμών PWM που εφαρμόζεται στον
έλεγχο του μετατροπέα ανύψωσης τάσης για ταχύτητα ανέμου 9 m/s, καθώς και οι αντίστοιχοι
παλμοί ελέγχου που στέλνονται στο διακοπτικό στοιχείο (IGBT) του μετατροπέα.

χρόνος (sec)
Σχήμα 5.24: Τεχνική PWM (πάνω) και παλμοί ελέγχου IGBT (κάτω) στην ταχύτητα ανέμου 9 m/s

Αρχικά θα πρέπει να τονίσουμε ότι στη χρονική διάρκεια από 0 sec έως 5 sec το σχήμα της
PWM και οι αντίστοιχοι παλμοί είναι ταυτόσημα με αυτά του σχήματος 5.9, καθώς έχουμε
ταχύτητα ανέμου 12 m/s. Συγκρίνοντας τώρα το σχήμα 5.24, όπου παρουσιάζεται το κομμάτι
με ταχύτητα ανέμου 9 m/s, με το σχήμα 5.9 παρατηρούμε ότι το σήμα ελέγχου (μωβ), στην
περίπτωση των 9 m/s, είναι μετατοπισμένο κατά +0.2 και επιπλέον εμφανίζει μεγαλύτερο
πλάτος σε σχέση με το άλλο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι παλμοί που παράγονται να έχουν
μεγαλύτερη διάρκεια, κάτι το οποίο είναι εμφανές και από το σχήμα. Οι μεταβολές αυτές είναι
αποτέλεσμα της απόκρισης του μηχανισμού ελέγχου στη μεταβολή της ταχύτητας του ανέμου
με σκοπό την τροποποίηση της λειτουργίας του συστήματος ώστε η ανεμογεννήτρια να βρεθεί
στο μέγιστο σημείο απόδοσης ισχύος για την νέα ταχύτητα ανέμου.
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Τάση DC-link Vdc (V)

Η χαρακτηριστική της τάσης στην dc διασύνδεση του αιολικού συστήματος παρουσιάζεται
στο σχήμα 5.25. Η τάση αύτη ρυθμίζεται μέσω του μηχανισμού ελέγχου του αντιστροφέα και
στόχος είναι να κρατιέται σταθερή και ίση με 640 V σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του
συστήματος ανεξάρτητα από της διακυμάνσεις και τις αλλαγές της ταχύτητας του ανέμου.

χρόνος (sec)
Σχήμα 5.25: Τάση dc διασύνδεσης (dc-link) του αιολικού συστήματος για βηματικές μεταβολές του ανέμου

Παρατηρούμε ότι η τάση του παραπάνω σχήματος μένει ανεπηρέαστη από τις αλλαγές της
ταχύτητας του ανέμου και διατηρείται σταθερή στα 640 V καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας
του αιολικού συστήματος. Αυτό μας δείχνει ότι ο ελεγκτής του αντιστροφέα ανταποκρίνεται
θετικά στις μεταβολές του ανέμου λειτουργώντας αποτελεσματικά.
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Φασικά Ρεύματα εξόδου (Α)

Το εναλλασσόμενο τριφασικό ρεύμα στην έξοδο του συστήματος και για τις τρείς φάσεις
φαίνεται στο σχήμα 5.26 (φασικά ρεύματα). Στο χρονικό διάστημα 0 sec - 5 sec, όπου η
ταχύτητα ανέμου είναι 12 m/s, τα φασικά ρεύματα στην έξοδο του συστήματος είναι όπως ήδη
παρουσιάστηκαν στο σχήμα 5.16, ως εκ τούτου στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται μονάχα
χρονικό διάστημα κατά το οποίο το σύστημα λειτουργεί υπό ταχύτητα ανέμου 9 m/s. Η
μέγιστη τιμή του πλάτους ανέρχεται στα 9.6 Α.

χρόνος (sec)
Σχήμα 5.26: Φασικά ρεύματα των τριών φάσεων στην έξοδο για βηματικές μεταβολές του ανέμου

Φασικές τάσεις εξόδου (V)

Η αντίστοιχη τάση εξόδου του συστήματος φαίνεται στο σχήμα 5.27.

χρόνος (sec)
Σχήμα 5.27: Φασικές τάσεις των τριών φάσεων στην έξοδο για βηματικές μεταβολές του ανέμου
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Ενεργός Ισχύς P (W)

Τέλος, όσον αφορά την ενεργό (P) και άεργο ισχύ (Q) που στέλνονται από το αιολικό σύστημα
στο δίκτυο φαίνονται στα σχήματα 5.27 και 5.28 αντίστοιχα.

χρόνος (sec)

Άεργος Ισχύς Q (Var)

Σχήμα 5.27: Ενεργός ισχύς P (W) που παρέχεται στο δίκτυο

χρόνος (sec)
Σχήμα 5.28: Άεργος ισχύς Q (Var) που ανταλλάσσεται με το δίκτυο

Παρατηρώντας τα παραπάνω σχήματα βλέπουμε ότι η ενεργός ισχύς που στέλνεται στο
δίκτυο αρχικά και για άνεμο 12 m/s είναι όπως αναφέραμε και νωρίτερα 6 kW. Μετά την
αλλαγή του ανέμου που συμβαίνει στα 5 sec, μετά από το μεταβατικό διάστημα, βλέπουμε η
ενεργός ισχύς που παράγεται από το αιολικό σύστημα και στέλνεται στο δίκτυο για άνεμο
ταχύτητας 9 m/s ανέρχεται περίπου στα 2.7 kW. Επιπλέον, η άεργος ισχύς που
ανταλλάσσεται με το δίκτυο μένει ανεπηρέαστη από την αλλαγή του ανέμου και αυτό αποτελεί
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άλλη μια ένδειξη της αποτελεσματικής λειτουργίας του μηχανισμού ελέγχου του αντιστροφέα.
Η μόνη διαφορά στην άεργο ισχύ μεταξύ των δύο εξεταζόμενων ταχυτήτων του ανέμου είναι η
μειωμένη διακύμανση που εμφανίζει για άνεμο 9 m/s.
Από τα παραπάνω αποτελέσματα της προσομοίωσης μπορούμε να συμπεράνουμε ότι σε
κάθε αλλαγή του ανέμου τα μεγέθη του αιολικού συστήματος που παρουσιάστηκαν (στροφές,
ισχύς κτλ) δεν μεταβαίνουν ακαριαία στη νέα τιμή που αντιστοιχεί στην κατάσταση μόνιμης
λειτουργίας, αλλά αντιθέτως μεσολαβεί ένα μεταβατικό χρονικό διάστημα. Αυτή η
καθυστέρηση, όπως έχει ήδη αναφερθεί, οφείλεται στο μοντέλο δύο μαζών που έχει
συμπεριληφθεί στο μοντέλο του συστήματος το οποίο αναπαριστά το σύστημα μετάδοσης της
κίνησης στην ανεμογεννήτρια. Με τη χρήση του μοντέλου δύο μαζών η απόκριση του μοντέλου
κατά την προσομοίωση πλησιάζει περισσότερο την πραγματικότητα. Επιπλέον, από τα
παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνεται η αποτελεσματική λειτουργία των μηχανισμών
ελέγχου του συστήματος, καθώς στη μεριά της μηχανής σε κάθε αλλαγή του ανέμου η
ανεμογεννήτρια ακολουθεί την καμπύλη μέγιστης απόδοσης ισχύος (MPPT) ενώ και ο
ελεγκτής στη μεριά του αντιστροφέα κρατάει σταθερή την τάση στην dc-διασύνδεση και
ρυθμίζει την ανταλλαγή άεργου ισχύος με το δίκτυο σε μηδενικά επίπεδα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

6.1 Εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο το αιολικό σύστημα, που έχει ήδη παρουσιαστεί, πλαισιώνεται από ένα
σύστημα αποθήκευσης ενέργειας και το τελικό μοντέλο που προκύπτει διασυνδέεται με
τριφασικό ωμικό φορτίο (αυτόνομη λειτουργία). Κύριος σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να
μελετηθεί η συμπεριφορά του παραπάνω συστήματος κάτω από διάφορες συνθήκες. Ως εκ
τούτου, το σύστημα προσομοιώθηκε τόσο για κυμαινόμενη ταχύτητα ανέμου με σταθερό
φορτίο όσο και για σταθερή ταχύτητα ανέμου με κυμαινόμενο φορτίο. Τα αποτελέσματα αυτών
των προσομοιώσεων παρουσιάζονται και σχολιάζονται στη συνέχεια του κεφαλαίου.
Πριν όμως από τα αποτελέσματα της προσομοίωσης θα αναλυθεί το σύστημα αποθήκευσης
ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε καθώς και ο μηχανισμός ελέγχου που εφαρμόστηκε για τον
έλεγχό του. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας αποτελείται από μια
συστοιχία ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρία) η οποία συνδέεται μέσω ενός μικτού dc-dc
μετατροπέα δύο κατευθύνσεων (DC-DC bidirectional buck-boost converter) στην dc
διασύνδεση του αιολικού συστήματος. Ο μηχανισμός ελέγχου που εφαρμόζεται στο σύστημα
αποθήκευσης είναι υπεύθυνος για την φόρτιση και εκφόρτιση της συστοιχίας μπαταριών τις
κατάλληλες χρονικές στιγμές, καθώς επίσης και για την συγκράτηση της τάσης στην dc
διασύνδεση σε σταθερή τιμή (640 V) κάτι το οποίο γινότανε πριν από τον μηχανισμό ελέγχου
του αντιστροφέα. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στο νέο μοντέλο του αιολικού
συστήματος έχει γίνει και μια τροποποίηση στον μηχανισμό ελέγχου του αντιστροφέα ο
οποίος πλέον είναι υπεύθυνος μόνο για την ρύθμιση της τάσης εξόδου.
Το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας θεωρείται βασική παράμετρος ενός αιολικού συστήματος
για την αυτόνομη λειτουργία του. Μέσω αυτού παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης του φορτίου
κάθε στιγμή ανεξάρτητα από την ταχύτητα του ανέμου. Σε περίπτωση όπου η παραγόμενη
από τον άνεμο ισχύς είναι μεγαλύτερη από αυτήν που απαιτείται από το φορτίο η περίσσεια
ισχύος αποθηκεύεται στην μπαταρία, ενώ στην αντίθετη περίπτωση όπου δηλαδή η απαίτηση
του φορτίου είναι μεγαλύτερη από την παραγόμενη ισχύ τότε η διαφορά αυτή καλύπτεται από
την αποθηκευμένη στην μπαταρία ενέργεια.
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Η τοπολογία του αιολικού συστήματος έτσι όπως αυτό διαμορφώνεται με την προσθήκη του
συστήματος αποθήκευσης ενέργειας φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 6.1: Τοπολογία συστήματος σε αυτόνομη λειτουργία μαζί με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας

6.2 Συστοιχία Ηλεκτρικών Συσσωρευτών
Η χρήση μπαταριών σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας είναι από τις πιο δημοφιλής
τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας αυτή τη στιγμή στην αγορά. Άλλες τεχνολογίες που
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι
μεταξύ άλλων οι κυψέλες καυσίμου (Fuel cells), οι στρεφόμενοι σφόνδυλοι (Flywheels), ο
συμπιεσμένος αέρας (CAES), οι μπαταρίες ροής (Flow batteries), οι υπέρ-πυκνωτές (Super
capacitors). Ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή επιλέγεται το μέσο με τις κατάλληλες
ιδιότητες. Στην εφαρμογή της παρούσας εργασίας επιλέχτηκαν ως μέσο αποθήκευσης της
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας οι ηλεκτρικοί συσσωρευτές, καθώς παρουσιάζουν υψηλές
τιμές πυκνότητας ενέργειας, είναι εύκολοι στη χρήση τους και επίσης είναι από τις πιο
τεχνολογικά εξελιγμένες επιλογές.
Ο όρος μπαταρία σημαίνει ότι δύο ή περισσότεροι συσσωρευτές έχουν ενωθεί μεταξύ τους
δημιουργώντας μια συστοιχία συσσωρευτών. Από συνήθεια όμως χρησιμοποιείται ο όρος
μπαταρία και για μεμονωμένους συσσωρευτές. Οι συσσωρευτές συνδέονται σε σειρά ή
παράλληλα ή σε συνδυασμό των δύο έτσι ώστε να δημιουργηθεί μπαταρία με την επιθυμητή
τάση και χωρητικότητα. Γενικότερα, ένας ηλεκτρικός συσσωρευτής είναι μια συσκευή η οποία
αποθηκεύει ηλεκτρισμό υπό μορφή χημικής ενέργειας την οποία μπορεί και πάλι να
αποδεσμεύσει υπό μορφή ηλεκτρισμού. Αποτελείται από ένα δοχείο κατασκευασμένο από
μονωτικό υλικό μέσα στο οποίο περιέχεται κάποιος ηλεκτρολύτης στον οποίο βυθίζονται δύο
ηλεκτρόδια. Κάθε ηλεκτρόδιο αντιπροσωπεύει το θετικό και τον αρνητικό πόλο και μέσω
αυτών συνδέεται η μπαταρία με το εξωτερικό κύκλωμα. Ο ηλεκτρολύτης επιτρέπει την
ανταλλαγή ιόντων μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων, πράγμα στο οποίο στηρίζεται και η λειτουργία
του συσσωρευτή (φόρτιση/εκφόρτιση), ενώ ταυτοχρόνως υπάρχει ροή ηλεκτρονίων στο
εξωτερικό κύκλωμα.
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Χαρακτηριστικό μέγεθος των συσσωρευτών είναι η χωρητικότητά τους η οποία δείχνει την
θεωρητική διάρκεια που μπορεί να εκφορτίζεται ένας συσσωρευτής με κάποιο σταθερό ρεύμα.
Δηλαδή, η χωρητικότητα είναι το γινόμενο του χρόνου (σε ώρες "h") επί την ένταση του
ρεύματος (σε Αμπέρ "Α") οπότε εκφράζεται σε αμπερώρια Ah. Για παράδειγμα μια μπαταρία
με χωρητικότητα 50 Ah μπορεί να δίνει ρεύμα έντασης 50 Α για 1 ώρα, ή 25 Α για 2 ώρες κοκ.
Αυτό όμως είναι εντελώς θεωρητικό, καθώς στην πράξη όσο μεγαλώνει το ρεύμα εκφόρτισης
τόσο μειώνεται ο θεωρητικός χρόνος και αντίστροφα όσο μειώνεται το ρεύμα τόσο μεγαλώνει
ο χρόνος. Σημαντικό μέγεθος επίσης είναι το ποσό τη ηλεκτρικής ενέργειας που αποθηκεύεται
στο συσσωρευτή και μετριέται σε Watt-hours (Wh).
Βασικό μέγεθος των μπαταριών είναι και το βάθος εκφόρτισης ή DOD (Depth of Discharge) το
οποίο εκφράζει το ποσοστό της χωρητικότητας που έχει αφαιρεθεί από μια πλήρως
φορτισμένη μπαταρία, ενώ αντίθετα το επίπεδο φόρτισης ή SOC (State of Charge) είναι το
ποσοστό της χωρητικότητας που έχει απομείνει.
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί και εξελιχθεί διάφορα είδη συσσωρευτών όπως οι
συσσωρευτές Νικελίου-Καδμίου (Ni-Cd), συσσωρευτές Λιθίου (Li-Ion) και συσσωρευτές
Νικελίου-Υδρυδίου-Μετάλλου (Ni-MH). Ωστόσο το πιο διαδεδομένο και πιο παλιό είδος
συσσωρευτών είναι οι συσσωρευτές οξειδίων Μολύβδου (Lead acid), αυτός είναι και ο τύπος
μπαταρίας που χρησιμοποιήθηκε στο μοντέλο της παρούσας εργασίας.
Στις μπαταρίες μολύβδου ως ηλεκτρολύτης χρησιμοποιείται διάλυμα θειικού οξέος (H2SO4), το
θετικό ηλεκτρόδιο αποτελείται από διοξείδιο του μολύβδου (PbO2) ενώ το αρνητικό ηλεκτρόδιο
από σπογγώδη μόλυβδο (Pb). Κατά την διαδικασία της εκφόρτισης και τα δύο ηλεκτρόδια
μεταπίπτουν σε θειικό μόλυβδο (PbSO4), ενώ κατά τη φόρτιση και τα δύο ηλεκτρόδια
παραμένουν στην αρχική τους κατάσταση. Στο σχήμα 6.2 φαίνεται η δομή της μπαταρίας
μολύβδου καθώς και οι λειτουργικές καταστάσεις φόρτισης/εκφόρτισης.

Σχήμα 6.2: Δομή μπαταρίας μολύβδου και λειτουργικές καταστάσεις φόρτισης/εκφόρτισης
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Οι επαναλαμβανόμενες αντιδράσεις οξειδοαναγωγής φθείρουν τα ηλεκτρόδια και περιορίζουν
τους κύκλους λειτουργίας τους στους 1200-1800 κύκλους (ανάλογα με το DOD). Ο χρόνος
ζωής μιας μπαταρίας κυμαίνεται περίπου από 5 έως 15 χρόνια και εξαρτάται κυρίως από την
θερμοκρασία λειτουργίας της. Είναι γεγονός ότι υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας μπορούν να
μεγαλώσουν τη χωρητικότητα της μπαταρίας και έτσι να βελτιώσουν τη συνολική της
απόδοση, αλλά από την άλλη μειώνουν αισθητά το χρόνο ζωής τους. Ο χρόνος ζωής της
μπαταρίας μειώνεται επίσης σε μεγάλο βαθμό όταν το βάθος εκφόρτισης κυμαίνεται σε υψηλό
ποσοστό. Στα θετικά των μπαταριών μόλυβδου οξέος, πέρα από τους υψηλούς κύκλους σε
σχέση με άλλου είδους μπαταρίες, είναι το χαμηλό κόστος τους καθώς και το πολύ χαμηλό
ποσοστό ημερήσιας αυτό-εκφόρτισης που εμφανίζουν (<0.1%) πράγμα που τις καθιστά
κατάλληλες για αποθήκευση ενέργειας για μεγάλες χρονικές περιόδους. Αυτοί είναι και οι
κύριοι λόγοι για τους οποίους επιλέγονται μπαταρίες αυτού του είδους σε εφαρμογές
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ως μειονέκτημα, εκτός από την μέτρια απόδοση των
μπαταριών σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, συγκαταλέγονται η ανάγκη
για περιοδική συμπλήρωση του υγρού διαλύματος με απεσταγμένο νερό και η χαμηλή τιμή
ενέργειας που περιέχουν ανά μονάδα βάρους η οποία είναι περίπου 30 Wh/Kg.

Σχήμα 6.3: Συστοιχία ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταριών) σε αυτόνομο σύστημα παραγωγής ενέργειας [27]
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6.2.1 Μοντελοποίηση συστοιχίας μπαταριών
Για την μοντελοποίηση της μπαταρίας στο περιβάλλον του Simulink χρησιμοποιήθηκε το
μοντέλο ''Battery'' από την βιβλιοθήκη SimPowerSystems του Simulink. Στο σχήμα 6.4
απεικονίζεται το μοντέλο καθώς και το ισοδύναμο κύκλωμά του.

Σχήμα 6.4: Μοντέλο μπαταρίας στο περιβάλλον του Simulink και το ισοδύναμο κύκλωμα που υλοποιεί

Οι εξισώσεις που περιγράφουν τις λειτουργίες εκφόρτισης (i*>0) και φόρτισης (i*<0), για
μπαταρία μόλυβδου οξέος, αντίστοιχα είναι:
(6.1)

(6.2)
όπου

Ε0: τάση μπαταρίας χωρίς φορτίο (V)
Exp(s): 305.43 V
K: σταθερά πόλωσης (Ah-1)
i*: ρεύμα χαμηλής συχνότητας (Α)
i: ρεύμα μπαταρίας (Α)
it: εξαγόμενη χωρητικότητα (Ah)
Q: μέγιστη χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)
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Όπως μπορούμε να δούμε και από το σχήμα η μοντελοποίηση της μπαταρίας επιτυγχάνεται
μέσω μιας ελεγχόμενης πηγής τάσης η οποία συνδέεται σε σειρά με μια αντίσταση, η οποία
παριστάνει την εσωτερική αντίσταση της μπαταρίας. Η λειτουργία της ελεγχόμενης πηγής
τάσης για εκφόρτιση της μπαταρίας περιγράφεται από την σχέση 6.1, ενώ για φόρτιση με τη
σχέση 6.2.
Η τάση της συστοιχίας των μπαταριών φροντίζουμε να είναι αισθητά μικρότερη από την τάση
της dc-διασύνδεσης (Vdc=640 V) ώστε ο αριθμός των μπαταριών που θα πρέπει να συνδεθούν
σε σειρά να είναι το δυνατόν μικρότερος. Στο σύστημα της παρούσας εργασίας επιλέχτηκε η
τάση της συστοιχίας να είναι περίπου 300 V. Το βάθος εκφόρτισης (DOD) επιλέχτηκε να είναι
60%, ενώ η χωρητικότητα των μπαταριών ορίστηκε έτσι ώστε ακόμη και σε συνθήκες άπνοιας
όπου η παραγωγή ισχύος από τον άνεμο είναι μηδενική, η συστοιχία να μπορεί να καλύψει
φορτίο 6 kW για περίπου μία ώρα. Με βάση αυτά τα δεδομένα η χωρητικότητα υπολογίζεται
ότι θα είναι:

Άρα λοιπόν οι μπαταρίες (συσσωρευτές) μόλυβδου-οξέος που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι
χωρητικότητας 35 Ah και τάσης 12 V η καθεμία. Ως εκ τούτου για να ικανοποιηθεί η τάση των
300 V της συστοιχίας, θα πρέπει να συνδεθούν συνολικά 25 μπαταρίες των 35 Ah - 12 V σε
σειρά.
Η χαρακτηριστική εκφόρτισης της συστοιχίας των μπαταριών με τα χαρακτηριστικά που
παρουσιάστηκαν και η οποία με βάση αυτά παράγεται από το Simulink φαίνεται στο σχήμα
που ακολουθεί.

Σχήμα 6.5: Χαρακτηριστική εκφόρτισης της συστοιχίας μπαταριών
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6.3 DC-DC Μετατροπέας Δύο Κατευθύνσεων
Όπως προαναφέρθηκε και στην εισαγωγή του κεφαλαίου, η συστοιχία μπαταριών συνδέεται
με το υπόλοιπο σύστημα, και συγκεκριμένα στην dc διασύνδεση, μέσω ενός dc-dc μετατροπέα
δύο κατευθύνσεων (Bidirectional Buck-Boost converter) ή μικτού μετατροπέα. Ο μετατροπέας
αυτός έχει μια πλευρά χαμηλής τάσης όπου συνδέεται η συστοιχία μπαταριών (300 V) και μια
πλευρά υψηλής τάσης όπου συνδέεται με την dc διασύνδεση του συστήματος (640 V). Έχει τη
δυνατότητα, μέσω κατάλληλου ελέγχου των διακοπτικών του στοιχείων, να ανυψώνει την τάση
από την πλευρά χαμηλής τάσης προς την πλευρά υψηλής τάσης, και αντίστροφα να
υποβιβάζει την τάση από την πλευρά υψηλής τάσης στην πλευρά χαμηλής. Με άλλα λόγια
έχει την ικανότητα να λειτουργεί και ως μετατροπέας ανύψωσης τάσης (boost converter) και
ως μετατροπέας υποβιβασμού τάσης (buck converter). Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό κατά
την ανυψωτική λειτουργία του μετατροπέα εκφορτίζεται η συστοιχία μπαταριών, ενώ
αντίστροφα κατά τη λειτουργία υποβιβασμού επιτυγχάνεται φόρτιση της συστοιχίας των
μπαταριών. Η τοπολογία του μετατροπέα φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 6.6: Τοπολογία μικτού dc-dc μετατροπέα (Bi-directional buck-boost converter)

Από το παραπάνω σχήμα βλέπουμε ότι ο μετατροπέας αποτελείται από δύο διακοπτικά
στοιχεία, τα οποία στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι δύο IGBT Q1 και Q2 με
αντιπαράλληλες διόδους D1 και D2 αντίστοιχα. Ο τρόπος λειτουργίας του μετατροπέα
εξαρτάται από την παλμοδότηση των δύο αυτών IGBT ο οποίος επιτυγχάνεται μέσω του
μηχανισμού ελέγχου που εφαρμόζεται στο μικτό μετατροπέα και ο οποίος ουσιαστικά
καθορίζει την φόρτιση/εκφόρτιση της μπαταρίας.
Ο παραπάνω μετατροπέας στην παρούσα εργασία λειτουργείται υπό λειτουργία συνεχούς
αγωγής, δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το πηνίο είναι κάθε στιγμή μεγαλύτερο του μηδενός.
Λειτουργεί ως μετατροπέας ανύψωσης όταν τα στοιχεία Q2 και D1 είναι εναλλάξ ενεργά, ενώ
λειτουργεί ως μετατροπέας υποβιβασμού όταν αντίστοιχα είναι εναλλάξ ενεργά τα στοιχεία Q1
και D2. Αναλυτικότερα, τα στοιχεία Q1 και Q2 ενεργοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο μικτός
μετατροπέας στη μόνιμη κατάσταση να έχει τέσσερις βασικές καταστάσεις λειτουργίας
(χρονικά διαστήματα) οι οποίες είναι:


Κατάσταση 1: κατά το χρονικό διάστημα αυτό ο διακόπτης Q2 άγει (ON) και ο
διακόπτης Q1 είναι σε αποκοπή, ενώ οι δίοδοι D1 και D2 είναι ανάστροφα
πολωμένες όπως φαίνεται και στο σχήμα 6.7(α). Στην κατάσταση αυτή ο
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μετατροπέας λειτουργεί ανυψωτικά, το πηνίο είναι φορτισμένο και το ρεύμα που
περνάει από το πηνίο αυξάνεται.


Κατάσταση 2: στο χρονικό διάστημα της κατάστασης 2 και οι δύο διακόπτες Q1
και Q2 βρίσκονται σε αποκοπή. Η δίοδος D1 όπως φαίνεται και από το σχήμα
6.7(b) αρχίζει να άγει. Σε αυτή τη περίπτωση ο μετατροπέας μεταγάγει ισχύ από
την μπαταρία στην dc διασύνδεση του συστήματος.



Κατάσταση 3: εδώ ο διακόπτης Q1 άγει και ο διακόπτης Q2 βρίσκεται σε
αποκοπή, ενώ οι δίοδοι D1 και D2 είναι ανάστροφα πολωμένες όπως μπορούμε να
διακρίνουμε και από το σχήμα 6.7(c). Κατά το χρονικό διάστημα της κατάστασης
αυτής ο μετατροπέας βρίσκεται σε κατάσταση υποβιβασμού τάσης και μεταφέρει
ισχύ από την πλευρά της dc διασύνδεσης προς την μπαταρία.



Κατάσταση 4: σε αυτό το διάστημα και οι δύο διακόπτες Q1 και Q2 βρίσκονται σε
αποκοπή, ενώ όπως δείχνει και το σχήμα 6.7(d) μονάχα η δίοδος D2 αρχίζει να
άγει.

Σχήμα 6.7: Λειτουργικές καταστάσεις μικτού dc-dc μετατροπέα δύο κατευθύνσεων

Άρα λοιπόν συμπεραίνουμε ότι όταν η μικτός μετατροπέας λειτουργεί ως μετατροπέας
υποβιβασμού η μπαταρία φορτίζεται καθώς μεταφέρεται ισχύς από την πλευρά της dc
διασύνδεσης στην μπαταρία. Αντίθετα, όταν λειτουργεί ως μετατροπέας ανύψωσης η
μπαταρία εκφορτίζεται καθώς ο μετατροπέας μεταφέρει ισχύ από την μπαταρία στην dc
διασύνδεση και στη συνέχεια στο φορτίο που είναι συνδεδεμένο με το αιολικό σύστημα.
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6.3.1 Μοντελοποίηση μικτού dc-dc μετατροπέα
Η μοντελοποίηση του μετατροπέα στο περιβάλλον του Simulink απεικονίζεται στο σχήμα 6.8.
Όπως γίνεται αντιληπτό η αριστερή πλευρά είναι η πλευρά χαμηλής τάσης που συνδέεται με
την μπαταρία, και η δεξιά η πλευρά υψηλής τάσης που συνδέεται στην dc διασύνδεση του
συστήματος.

Σχήμα 6.8: Μοντέλο μικτού dc-dc μετατροπέα στο περιβάλλον του Simulink

Ο λόγος κατάτμησης των δύο IGBT προκύπτει από τον αντίστοιχο ελεγκτή που εφαρμόζεται
στο σύστημα αποθήκευσης και του οποίου η λειτουργία περιγράφεται στην ακόλουθη
υποενότητα. Η περιοχή της τιμής της επαγωγής L υπολογίζεται με τη βοήθεια της [28] με
χρήση της παρακάτω σχέσης:
(6.3)
όπου για το λόγο κατάτμησης ισχύει D = 1 - (VL / VH)=0.53, fsw είναι η διακοπτική συχνότητα
λειτουργίας που στην προκειμένη περίπτωση ισούται με 4 kHz και Iccm είναι η ελάχιστη
ένταση του ρεύματος κατά τη λειτουργία συνεχούς αγωγής και ισούται με 1 Α. Άρα από την
6.3 παίρνουμε:

(6.4)
Από τη σχέση 6.4 βλέπουμε ότι η τιμή της επαγωγής του πηνίου πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή
ίση από 9.37 mH. Για καλύτερα αποτελέσματα κατά την προσομοίωση του συστήματος στο
μοντέλο του μικτού μετατροπέα τοποθετήθηκε πηνίο με επαγωγή 13 mH.
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Όσον αφορά τη χωρητικότητα του πυκνωτή C2 υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση:
(6.5)
όπου στην παραπάνω σχέση για Io βάζουμε το ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης της μπαταρίας
το οποίο ισούται με 7 Α, ενώ ΔVo είναι η κυμάτωση της τάσης εξόδου. Επιλέχτηκε η
χωρητικότητα να είναι 5.1 mF. Λύνοντας τη σχέση 6.5 ως προς ΔVo και χρησιμοποιώντας
C=5.1 mF, εξετάζουμε την κυμάτωση:

Η ποσοστιαία κυμάτωση θα είναι (0.182 / 640)∙100%=0.03% η οποία είναι μια πολύ
ικανοποιητική τιμή. Έτσι τελικά επιλέγεται C2=5.1 mF. Τέλος, για τον πυκνωτή C1 επιλέχτηκε
χωρητικότητα ίση με 1.7 mF.

6.4 Έλεγχος Συστήματος Αποθήκευσης Ενέργειας
Ο μηχανισμός ελέγχου που εφαρμόζεται στο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, το οποίο όπως
έχει γίνει κατανοητό αποτελείται από τη συστοιχία μπαταριών και τον μικτό dc-dc μετατροπέα,
έχει ως σκοπό να ρυθμίζει τις στιγμές φόρτισης και εκφόρτισης της μπαταρίας. Με άλλα λόγια
να καθορίζει πότε η συστοιχία μπαταριών θα αποθηκεύει την περίσσεια ηλεκτρικής ισχύος
που παράγεται από το αιολικό σύστημα και πότε θα προσφέρει ηλεκτρική ισχύ στο σύστημα
για την κάλυψη του προς εξυπηρέτηση φορτίου. Ο έλεγχος εφαρμόζεται στον μικτό dc-dc
μετατροπέα και συγκεκριμένα υλοποιείται μέσω του ελέγχου της χρονικής διάρκειας αγωγής
των δύο διακοπτικών στοιχείων (IGBT) του μετατροπέα. Όπως έχει ήδη προαναφερθεί το
IGBT Q1 άγει κατά τη φόρτιση της συστοιχίας, ενώ το Q2 κατά την εκφόρτιση έτσι γίνεται
εύκολα αντιληπτό ότι οι παλμοί αγωγής των δύο διακοπτών είναι αντίθετοι μεταξύ τους κάτι το
οποίο θα φανεί καλύτερα και στα αποτελέσματα της προσομοίωσης που ακολουθούν στη
συνέχεια του κεφαλαίου.
Η δομή του μηχανισμού ελέγχου που εφαρμόστηκε στον μικτό dc-dc μετατροπέα φαίνεται στο
σχήμα 6.9, όπου και φαίνεται αναλυτικά όλη η διαδικασία παραγωγής των παλμών για τα Q1
και Q2.

Σχήμα 6.9: Δομή μηχανισμού ελέγχου συστήματος αποθήκευσης ενέργειας
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Ο μηχανισμός ελέγχου όπως μπορούμε να διακρίνουμε και από το σχήμα 6.9, λειτουργεί με
βάση τη διακύμανση της τάσης στην dc διασύνδεση του συστήματος. Σκοπός του ελεγκτή
παράλληλα με τον έλεγχο της φόρτισης/εκφόρτισης της συστοιχίας μπαταριών, είναι και η
διατήρηση της τάσης στην dc διασύνδεση στην τιμή των 640 V. Έτσι λοιπόν, ο ελεγκτής
μετράει την κάθε στιγμή την τιμή της τάσης στην dc διασύνδεση (Vdc) και την συγκρίνει με την
τιμή αναφοράς της τάσης αυτής (Vdc,ref=640 V). Το σφάλμα από τη σύγκριση των δύο αυτών
μεγεθών στέλνεται σε έναν PI ελεγκτή. Η έξοδος του PI ελεγκτή αποτελεί το σήμα ελέγχου από
το οποίο μέσω της τεχνικής διαμόρφωσης παλμών PWM, η οποία περιγράφτηκε στην
παράγραφο 4.1, παράγονται οι παλμοί ελέγχου των διακοπτικών στοιχείων Q1 και Q2 του
μικτού dc-dc μετατροπέα.
Στο επόμενο σχήμα απεικονίζεται η μοντελοποίηση του παραπάνω ελεγκτή στο περιβάλλον
του Simulink.

Σχήμα 6.10: Μοντελοποίηση μηχανισμού ελέγχου συστήματος αποθήκευσης ενέργειας στο Simulink

Η γεννήτρια παλμών PWM λειτουργεί με διακοπτική συχνότητα 4 kHz, ενώ οι τιμές των
κερδών του PI ελεγκτή που χρησιμοποιήθηκαν κατά την προσομοίωση του συστήματος είναι
Kp=0.07 για το αναλογικό κέρδος και KI=0.7 για το ολοκληρωτικό κέρδος.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί και η τροποποίηση που γίνεται στον ελεγκτή του
αντιστροφέα του συστήματος για το μοντέλο της αυτόνομης λειτουργίας σε σχέση με αυτόν
που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 4. Καθώς η τάση της dc διασύνδεσης ελέγχεται πλέον από
τον ελεγκτή του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας, ο μηχανισμός ελέγχου που εφαρμόζεται
στον αντιστροφέα για μοντέλο αυτόνομης λειτουργίας είναι υπεύθυνος μονάχα για την
ρύθμιση του μέτρου και της συχνότητας της τάσης εξόδου του συστήματος. Η τιμή του πλάτους
της πολικής τάσης θέλουμε και εδώ να διατηρείται στα 400 V rms και με συχνότητα 50 Hz. Η
δομή του ελέγχου φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 6.11: Δομή μηχανισμού ελέγχου στον αντιστροφέα

Όπως φαίνεται και από το σχήμα 6.11, η rms τιμή της φασικής τιμής της τάσης κάθε φάσης
διαιρείται με την τιμή βάσης (400/√3) έτσι ώστε να πάρουμε το ανά μονάδα μέγεθος. Έπειτα
αυτό συγκρίνεται με τη μονάδα και το αποτέλεσμα (σφάλμα) στέλνεται σε έναν PI ελεγκτή η
έξοδος του οποίου για κάθε φάση πολλαπλασιάζεται με τη μετρούμενη φασική τάση
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αντίστοιχα. Το αποτέλεσμα που προκύπτει χρησιμοποιείται ως σήμα αναφοράς για την
παραγωγή των παλμών ελέγχου των IGBT του αντιστροφέα μέσω της τεχνικής SPWM. Η
διακοπτική συχνότητα που χρησιμοποιείται από τον ελεγκτή του αντιστροφέα είναι 4 kHz, ενώ
για τα κέρδη του PI ελεγκτή χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές Kp=1.6 για το αναλογικό κέρδος και
KI=36 για το ολοκληρωτικό κέρδος.

6.5 Σύνοψη
Συνοψίζοντας, μέχρι τώρα παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν όλα τα κομμάτια που αποτελούν
το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας που προσαρτήθηκε στο αιολικό σύστημα για την
αυτόνομη λειτουργία του. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκε η συστοιχία συσσωρευτών
(μπαταριών) που χρησιμοποιήθηκε, ο μικτός dc-dc μετατροπέας που συνδέει τη συστοιχία με
το υπόλοιπο σύστημα καθώς και μηχανισμός ελέγχου που εφαρμόζεται σε αυτόν και οποίος
καθορίζει και την λειτουργία του όλου συστήματος αποθήκευσης. Τέλος, παρατίθεται μια
απεικόνιση του μοντέλου του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας στο σύνολο του στο
περιβάλλον του Simulink στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 6.12: Μοντέλο συστήματος αποθήκευσης ενέργειας στο Simulink

Στη συνέχεια του κεφαλαίου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων που
έγιναν για το μοντέλο του αιολικού συστήματος στην αυτόνομη λειτουργία του.

6.5 Αποτελέσματα Προσομοίωσης Αυτόνομης Λειτουργίας
Το μοντέλο του αιολικού συστήματος με την προσθήκη του συστήματος αποθήκευσης
ενέργειας και κατά την αυτόνομη λειτουργία του προσομοιώθηκε για δύο διαφορετικές
καταστάσεις λειτουργίας. Αρχικά, το σύστημα προσομοιώθηκε έχοντας ως είσοδο σταθερή
ταχύτητα ανέμου ίση με 12 m/s με αλλαγές στο προς εξυπηρέτηση τριφασικό φορτίο.
Συγκεκριμένα, στο ξεκίνημα στο σύστημα είναι συνδεδεμένο τριφασικό φορτίο 4.5 kW ενώ
μετά από κάποιο χρονικό διάστημα το τριφασικό φορτίο γίνεται 8 kW. Η άλλη κατάσταση για
την οποία προσομοιώθηκε το σύστημα ήταν για βηματική μεταβολή της ταχύτητας του ανέμου,
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η οποία ξεκινάει από 12 m/s μετά από κάποιο χρονικό διάστημα γίνεται 9 m/s για να
επανέλθει μετά και πάλι στην αρχική της τιμή, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια το φορτίο που
συνδέεται με το αιολικό σύστημα παραμένει σταθερό και ίσο με 5 kW. Στο επόμενο σχήμα
απεικονίζεται το μοντέλο στο Simulink του αιολικού συστήματος στην αυτόνομη λειτουργία.

Σχήμα 6.13: Μοντέλο αιολικού συστήματος κατά την αυτόνομη λειτουργία
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6.5.1 Προσομοίωση για σταθερό άνεμο - κυμαινόμενο φορτίο
Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα σε αυτή την περίπτωση το αιολικό σύστημα δέχεται στην
είσοδο σταθερή ταχύτητα ανέμου ίση με 12 m/s, δηλαδή την ονομαστική, ενώ αρχικά είναι
συνδεδεμένο τριφασικό φορτίο 4.5 KW. Μετά από χρονικό διάστημα 4 sec προσομοίωσης
από το αιολικό σύστημα αποσυνδέεται το φορτίο των 4.5 kW και συνδέεται φορτίο 8 kW για
άλλα 4 sec, έτσι η συνολική διάρκεια προσομοίωσης ανέρχεται σε 8 sec.
Με ταχύτητα ανέμου 12 m/s στην είσοδο γνωρίζουμε ότι το αιολικό σύστημα παράγει ισχύς
ίση με 6 kW. Έτσι λοιπόν, η παραγόμενη ισχύς αρχικά είναι μεγαλύτερη από την απαιτούμενη
(4.5 kW) οπότε αναμένουμε φόρτιση της συστοιχίας των συσσωρευτών. Μετά τα 4 sec, όπου
συνδέεται φορτίο 8 kW, η παραγόμενη από τον άνεμο ισχύς δεν επαρκεί για την κάλυψή του
φορτίου το έλλειμμα ηλεκτρικής ισχύος καλύπτεται από την μπαταρία του συστήματος και έτσι
αναμένεται εκφόρτιση της μπαταρίας. Τα παραπάνω θα φανούν και από τις γραφικές
παραστάσεις που ακολουθούν.
Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι τα μεγέθη της ανεμογεννήτριας όπως ταχύτητα περιστροφής
του δρομέα, μηχανική ροπή κτλ για σταθερή ταχύτητα ανέμου 12 m/s έχουν ήδη παρουσιαστεί
στο κεφάλαιο 5 (παράγραφος 5.3.1) και έτσι δεν χρειάζεται να παρουσιαστούν ξανά σε αυτό
το κομμάτι. Στη παρούσα προσομοίωση επικεντρωνόμαστε κυρίως στα μεγέθη και
συμπεριφορά του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας και τα μεγέθη στην έξοδο του
αντιστροφέα.

Ταχύτητα ανέμου (m/s)

Κάτω φαίνεται η ταχύτητα του ανέμου στη διάρκεια της προσομοίωσης η οποία όπως είπαμε
είναι σταθερή και ίση με 12 m/s.

χρόνος (sec)
Σχήμα 6.14: Ταχύτητα ανέμου σε συνάρτηση με το χρόνο προσομοίωσης

Εφόσον όπως προείπαμε τα μεγέθη μέχρι και τον ανορθωτή είναι ακριβώς ίδια με αυτά που
έχουν ήδη παρουσιαστεί στη παράγραφο 5.3.1, προχωράμε απευθείας στα μεγέθη του
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Τάση συστοιχίας μπαταριών (V)

συστήματος αποθήκευσης ενέργειας. Στο αμέσως επόμενο σχήμα απεικονίζεται η τάση της
συστοιχίας μπαταριών.

χρόνος (sec)
Σχήμα 6.15: Τάση στη συστοιχία μπαταριών για σταθερό άνεμο - μεταβαλλόμενο φορτίο

Ρεύμα συστοιχίας μπαταριών (Α)

Από το σχήμα 6.15 παρατηρούμε ότι η τάση της συστοιχίας ξεκινώντας από το επίπεδο των
300 V, πέφτει στα 295 V όπου από 0 sec έως 4 sec, όσο διαρκεί δηλαδή η φόρτιση της
συστοιχίας, υπάρχει μια μικρή αύξηση στην τάση (περίπου μέχρι 298 V). Από 4 sec έως 8
sec, όπου έχουμε εκφόρτιση, παρατηρείται μια μικρή πτώση της τάσης μέχρι τα 295 V και
πάλι. Η μικρές αυτές αυξομειώσεις στην τάση της συστοιχίας κατά την φόρτιση και εκφόρτιση
αντίστοιχα, κυμαίνονται σε λογικά πλαίσια και όπως παρατηρούμε κυμαίνονται γύρω από το
επίπεδο της ονομαστικής τάσης της συστοιχίας, δηλαδή των 300 V. Στο επόμενο σχήμα
φαίνεται η διακύμανση του ρεύματος της συστοιχίας.

χρόνος (sec)
Σχήμα 6.16: Διακύμανση ρεύματος συστοιχίας μπαταριών για σταθερό άνεμο - μεταβαλλόμενο φορτίο
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Παρατηρούμε από το σχήμα 6.16 ότι το διάστημα όπου η μπαταρία του συστήματος
φορτίζεται (0 sec ως 4 sec) η τιμή της έντασης του ρεύματος είναι σχεδόν σταθερή και ισούται
με -5 Α. Το αρνητικό πρόσημο μας δείχνει ότι η μπαταρία δέχεται ηλεκτρικό φορτίο και ως εκ
τούτου φορτίζεται. Τη χρονική στιγμή 4 sec όπου και αλλάζει το φορτίο το οποίο συνδέεται με
το αιολικό σύστημα βλέπουμε ότι η τιμή της έντασης του ρεύματος της συστοιχίας κυμαίνεται
γύρω από την τιμή +6.5 Α. Στο διάστημα αυτό όπως παρατηρούμε το πρόσημο της έντασης
του ρεύματος είναι θετικό κάτι το οποίο μας δείχνει ότι η συστοιχία μπαταριών δίνει ρεύμα στο
σύστημα, δηλαδή εκφορτίζεται.

Ισχύς συστοιχίας μπαταριών (W)

Στο επόμενο σχήμα φαίνεται και η διακύμανση της ισχύος στην συστοιχία του συστήματος
αποθήκευσης ενέργειας.

χρόνος (sec)
Σχήμα 6.17: Διακύμανση ισχύος στη συστοιχία μπαταριών για σταθερό άνεμο - μεταβαλλόμενο φορτίο

Όπως διακρίνουμε από το παραπάνω σχήμα, στο διάστημα 0 sec - 4 sec η τιμή της ισχύος
είναι -1500 W, κάτι το οποίο σημαίνει ότι κατά το χρονικό διάστημα φόρτισης η συστοιχία
μπαταριών δέχεται ισχύς ίση με 1500 W. Αντίστοιχα, στο διάστημα 4 sec - 8 sec η τιμή της
ισχύος είναι +2000 W, δηλαδή στο χρονικό διάστημα αυτό η συστοιχία μπαταριών
εκφορτίζεται προσφέροντας στο υπόλοιπο σύστημα ισχύ ίση με 2000 W.
Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι απολύτως λογικά αν αναλογιστούμε τα φορτία που
συνδέονται με το αιολικό σύστημα και έχοντας επίσης κατά νου ότι η ανεμογεννήτρια παράγει
σε όλη τη διάρκεια σταθερά 6 kW. Έτσι λοιπόν, αφού από χρονικό διάστημα 0 sec - 4 sec
συνδέεται φορτίο 4.5 kW στο σύστημα και ενώ παράγεται ισχύς 6 kW αναμένεται η περίσσεια
του 1.5 kW να αποθηκεύεται στο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, πράγμα το οποίο και
φάνηκε από το σχήμα 6.17. Αντίστοιχα, στο χρονικό διάστημα 4 sec - 8 sec όπου το προς
εξυπηρέτηση φορτίο είναι 8 kW ενώ η παραγόμενη ισχύς είναι 6 kW, πρέπει να προσφερθεί
ισχύς από την συστοιχία ίση με 2 kW για την κάλυψη του φορτίου κάτι το οποίο επαληθεύεται
και πάλι από το σχήμα 6.17.

126

State of Charge (%)

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται και το διάγραμμα του επιπέδου φόρτισης (State of
Charge, SOC) της συστοιχίας μπαταριών.

χρόνος (sec)
Σχήμα 6.18: Απεικόνιση του επιπέδου φόρτισης (SOC) στη διάρκεια της προσομοίωσης σταθερού ανέμου μεταβαλλόμενου φορτίου

Γνωρίζουμε ότι το αρχικό επίπεδο φόρτισης της μπαταριάς του συστήματος είναι 40% κάτι το
οποίο φαίνεται και από το παραπάνω σχήμα. Στο διάστημα 0 sec - 4 sec όπου έχουμε
φόρτιση όπως είναι λογικό το επίπεδο φόρτισης θα αυξηθεί και όπως φαίνεται και από το
σχήμα από 40% που ήταν αρχικά μετά από 4 sec φτάνει τα 40.016%, σημειώνοντας αύξηση
0.016%. Αντίστοιχα στο χρονικό διάστημα 4 sec - 8 sec, όπου έχουμε εκφόρτιση το SOC
μειώνεται και από 40.016% που ήταν στα 4 sec και ακολουθεί μια φθίνουσα πορεία για να
φτάσει τελικά στο 39.996% στο τέλος του χρόνου προσομοίωσης, σημειώνοντας μια μείωση
της τάξης του 0.02%. Σημειώνουμε εδώ ότι τα ποσοστά αύξησης και μείωσης του SOC είναι
τόσο μικρά λόγω του μικρού σε διάρκεια χρόνου φόρτισης και εκφόρτισης αντίστοιχα.
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Παλμοί Q2

Παλμοί Q1

Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζονται οι παλμοί που παράγονται από το μηχανισμό ελέγχου
του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας και στέλνονται στα διακοπτικά στοιχεία του μικτού
dc-dc μετατροπέα.

χρόνος (sec)
Σχήμα 6.19: Παλμοί ελέγχου των IGBT Q1 και Q2 του μικτού dc-dc μετατροπέα για σταθερό άνεμο μεταβαλλόμενο φορτίο

Από το σχήμα 6.19 μπορούμε να διακρίνουμε αυτό που ειπώθηκε και νωρίτερα, ότι δηλαδή οι
παλμοί των Q1 και Q2 είναι ακριβώς αντίθετοι. Όποτε στέλνεται παλμός έναυσης (1) στο ένα
στέλνεται παλμός σβέσης (0) στο άλλο.
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Τάση DC-link Vdc (V)

Η τάση της dc διασύνδεση του αιολικού συστήματος παρουσιάζεται στο σχήμα 6.20. Η οποία
υπενθυμίζεται ότι στόχος είναι να παραμένει σταθερή στα 640 V, κάτι για το οποίο είναι
υπεύθυνος ο ελεγκτής που εφαρμόζεται στο μικτό dc-dc μετατροπέα.

χρόνος (sec)
Σχήμα 6.20: Τάση dc διασύνδεσης (dc-link) του αιολικού συστήματος για σταθερό άνεμο - μεταβαλλόμενο
φορτίο

Όπως μπορούμε να δούμε και από το παραπάνω σχήμα η τάση της dc διασύνδεσης
παραμένει σταθερή στην τιμή των 640 V σε όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης. Παρατηρούμε
επίσης μια ελάχιστη, κατά διαστήματα αύξηση στον κυματισμό της τάσης μετά τη χρονική
στιγμή 4 sec όπου το προς εξυπηρέτηση φορτίο είναι 8 kW. Συγκεκριμένα, από 0 sec έως 4
sec ο κυματισμός της τάσης είναι ±0.2 V, και από 4 sec έως 8 sec είναι περίπου ±0.6 V ενώ
σε μερικά σημεία στο διάστημα αυτό ο κυματισμός φτάνει το ±1.3 V. Ωστόσο, τα επίπεδα
αυτά του κυματισμού είναι σε απολύτως λογικά πλαίσια. Τα αποτελέσματα του σχήματος 6.20
αποδεικνύουν την αποτελεσματική λειτουργία του μηχανισμού ελέγχου που εφαρμόζεται στον
μικτό μετατροπέα και είναι υπεύθυνος για την ρύθμιση της τάσης στην dc διασύνδεση του
συστήματος.
Προχωρώντας προς τον αντιστροφέα και την έξοδο του συστήματος, στα επόμενα σχήματα
παρουσιάζονται και αναλύονται οι παλμοί ελέγχου του αντιστροφέα, τα μεγέθη εξόδου του
αιολικού συστήματος καθώς και η διακύμανση της άεργου ισχύος η οποία όπως έχουμε
αναφέρει επιθυμούμε να είναι μηδενική. Μέσω των αποτελεσμάτων αυτών θα επιβεβαιωθεί η
αποτελεσματική λειτουργία του μηχανισμού ελέγχου που εφαρμόζεται στον αντιστροφέα όπως
και η αποτελεσματική λειτουργία του αιολικού συστήματος στο σύνολό του.
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Πλάτος παλμών

Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι παλμοί που παράγονται από τον ελεγκτή του αντιστροφέα
και στέλνονται στα διακοπτικά στοιχεία (IGBT) της τριφασικής γέφυρας του αντιστροφέα,
ελέγχοντας έτσι τους χρόνους αγωγής τους.

χρόνος (sec)
Σχήμα 6.21: Παλμοί ελέγχουν διακοπτικών στοιχείων τριφασικού αντιστροφέα

Παρατηρούμε ότι οι παλμοσειρές είναι ανά δύο αντίθετες. Αυτό συμβαίνει καθώς οι δύο
πρώτες γραφικές είναι οι παλμοί που στέλνονται στα IGBT του πρώτου κλάδου της
τριφασικής γέφυρας του αντιστροφέα, οι δύο επόμενες σε αυτά του δεύτερου κλάδου και οι
δύο τελευταίες στο τρίτο κλάδο. Σε κάθε κλάδο κάθε στιγμή μόνο ένα από τα δύο IGBT άγει
ενώ το άλλο βρίσκεται σε αποκοπή. Υπενθυμίζεται ότι τη χρονική στιγμή 4 sec αλλάζει το
φορτίο που συνδέεται με το αιολικό σύστημα, για το λόγο αυτό είναι εμφανής στα παραπάνω
σχήματα μια αλλαγή στους χρόνους αγωγής των IGBT μετά το πέρας των 4 sec, σε σχέση με
αυτούς πριν από τα 4 sec.
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Φασικό ρεύμα ΙΑ (Α)

Η απεικόνιση του φασικού ρεύματος της φάσης Α στην έξοδο του αιολικού συστήματος (μετά
το φίλτρο LC) φαίνεται στο σχήμα 6.22.

χρόνος (sec)
Σχήμα 6.22: Φασικό ρεύμα φάσης Α κατά τη προσομοίωση σταθερού ανέμου - μεταβαλλόμενου φορτίου

Φασικό ρεύμα ΙΑ (Α)

Στο σχήμα 6.23 φαίνεται το φασικό ρεύμα της φάσης Α του σχήματος 6.20 σε μεγέθυνση.

χρόνος (sec)
Σχήμα 6.23: Φασικό ρεύμα της φάσης Α σε μεγέθυνση τη στιγμή της μεταβολής του φορτίου
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Φασικά Ρεύματα εξόδου (Α)

Στο σχήμα 6.23 μέχρι τη χρονική στιγμή 4 sec βλέπουμε το φασικό ρεύμα εξόδου για τη φάση Α
για φορτίο 4.5 kW. Μετά τη χρονική στιγμή 4 sec βλέπουμε το φασικό ρεύμα εξόδου που
αντιστοιχεί σε φορτίο 8 kW. Όπως είναι λογικό, το πλάτος του φασικού ρεύματος εξόδου
αυξάνεται μόλις το προς εξυπηρέτηση φορτίο είναι 8 kW σε σχέση με πλάτος όταν το φορτίο
είναι 4.5 kW. Αρχικά και για όσο υπάρχει το φορτίο των 4.5 kW το πλάτος του φασικού ρεύματος
ισούται με 9 A, έπειτα με την ύπαρξη φορτίου 8 kW το πλάτος του φασικού ρεύματος
διαμορφώνεται στα 16 Α. Στο επόμενο σχήμα δίνεται μια απεικόνιση του φασικού ρεύματος και
των τριών φάσεων.

χρόνος (sec)
Σχήμα 6.24: Φασικά ρεύματα εξόδου και των τριών φάσεων τη στιγμή της μεταβολής του φορτίου

Πολική τάση VAB (V)

Αντίστοιχα, στο επόμενο σχήμα παρουσιάζεται η πολική τάση μεταξύ των φάσεων Α και Β
στην έξοδο του συστήματος.
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Πολική τάση VAB (V)

χρόνος (sec)
Σχήμα 6.25: Πολική τάση ΑΒ για σταθερό άνεμο - μεταβαλλόμενο φορτίο (πάνω) και σε μεγέθυνση (κάτω)

Φασικές τάσεις εξόδου (V)

Από τα παραπάνω σχήματα παρατηρούμε ότι η τάση μένει ανεπηρέαστη από την μεταβολή
του φορτίου που συνδέεται στο αιολικό σύστημα, όπως ακριβώς είναι και επιθυμητό.
Βλέπουμε ότι το πλάτος και η συχνότητα της τάσης μένουν σταθερά σε όλη τη διάρκεια της
προσομοίωσης. Συγκεκριμένα, το πλάτος της πολικής τάσης ισούται με 567 V (δηλαδή
400.9 V rms) και η συχνότητα είναι 50 Hz. Στο αμέσως επόμενο σχήμα παρουσιάζονται και οι
φασικές τάσεις των τριών φάσεων.

χρόνος (sec)
Σχήμα 6.26: Φασικές τάσεις των τριών φάσεων στην έξοδο του αιολικού συστήματος

Το πλάτος των φασικών τάσεων του σχήματος 6.26 είναι 326 V (230.5 V rms), ενώ η
συχνότητα είναι 50 Hz. Τα αποτελέσματα αυτά των δυο σχημάτων αποδεικνύουν την
αποτελεσματική λειτουργία του μηχανισμού ελέγχου που εφαρμόζεται στον αντιστροφέα.
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Ενεργός Ισχύς P (W)

Τέλος, στα επόμενα σχήματα ακολουθούν οι γραφικές απεικονίσεις της ενεργούς και άεργου
ισχύος.

χρόνος (sec)
Σχήμα 6.27: Ενεργός ισχύς P (W) που παρέχεται από το αιολικό σύστημα στην έξοδο κατά την προσομοίωση

Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από το σχήμα 6.27, από 0 sec έως 4 sec στην έξοδο του
αιολικού συστήματος λαμβάνουμε 4.5 kW, όσο δηλαδή είναι και οι ανάγκες του φορτίου σε
εκείνο το χρονικό διάστημα. Δηλαδή παρά το γεγονός ότι η ανεμογεννήτρια δέχεται στην
είσοδο άνεμο 12 m/s και έτσι παράγει 6 kW, στην έξοδο λαμβάνονται μονάχα 4.5 kW που
απαιτούνται από το φορτίο καθώς το υπόλοιπο 1.5 kW αποθηκεύεται στη συστοιχία
μπαταριών του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και κατά το
χρονικό διάστημα 4 sec έως 8 sec, όπου όπως βλέπουμε από το σχήμα 6.27 η ενεργός ισχύς
που λαμβάνεται στην έξοδο του συστήματος ισούται με 8 kW, δηλαδή είναι και πάλι ίση με τις
ανάγκες του προς εξυπηρέτηση φορτίου σε εκείνο το χρονικό διάστημα. Τώρα, έχοντας πάλι
άνεμο ταχύτητας 12 m/s στην είσοδο του αιολικού συστήματος, τα 6 kW που παράγει η
ανεμογεννήτρια δεν επαρκούν για την κάλυψη του φορτίου. Παρ’ όλα αυτά λαμβάνουμε στην
έξοδο την απαιτούμενη ισχύ, δηλαδή 8 kW, καθώς τα 2 kW που υπολείπονται παρέχονται στο
φορτίο από τη συστοιχία μπαταριών του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας.
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Άεργος Ισχύς Q (Var)

Η γραφική απεικόνιση της ροής άεργου ισχύος στο σύστημα φαίνεται στο αμέσως επόμενο
σχήμα. Από το σχήμα εύκολα διαπιστώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης η
άεργος ισχύς παραμένει σε μηδενικό επίπεδο. Εξαίρεση αποτελεί χρονική στιγμή 4 sec όπου
αλλάζει το φορτίο που εξυπηρετείται από το αιολικό σύστημα. Εκείνη τη στιγμή, όπως
παρατηρούμε από το σχήμα 6.28, η άεργος ισχύς λαμβάνει στιγμιαία μια αρνητική τιμή όμως
σχεδόν άμεσα η τιμή της επιστρέφει και πάλι στο μηδέν.

χρόνος (sec)
Σχήμα 6.28: Ροή άεργου ισχύος Q (Var) μεταξύ εκάστοτε φορτίου και αιολικού συστήματος

Από τα παραπάνω αποτελέσματα της προσομοίωσης που παρουσιάστηκαν μπορούμε να
συμπεράνουμε την ορθή λειτουργία του αιολικού συστήματος σε συνδυασμό με το σύστημα
αποθήκευσης ενέργειας. Είδαμε την αποτελεσματική λειτουργία του μηχανισμού ελέγχου του
συστήματος αποθήκευσης ενέργειας καθώς η συστοιχία μπαταριών φορτιζότανε και
εκφορτιζόταν τις σωστές πάντα χρονικές στιγμές ενώ και η τάση στην dc διασύνδεση
κρατιότανε σταθερή στην τιμή των 640 V μένοντας ανεπηρέαστη από τις αλλαγές του φορτίου.
Επίσης αποτελεσματικά λειτούργησε και ο ελεγκτής του αντιστροφέα, καθώς το πλάτος και η
συχνότητα της τάσης στην έξοδο του συστήματος ήταν σε όλη τη διάρκεια σταθερά και ίσα με
400 V rms (πολική) και 50 Hz.
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6.5.2 Προσομοίωση για βηματικές μεταβολές ανέμου και σταθερό φορτίο
Όπως έχει αναφερθεί και στην εισαγωγή του κεφαλαίου, σε αυτή την υποενότητα θα
παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του συστήματος
αυτόνομης λειτουργίας για βηματικές μεταβολές στην ταχύτητα ανέμου και έχοντας
ταυτόχρονα συνδεδεμένο σταθερό φορτίο. Συγκεκριμένα, στην είσοδο του αιολικού
συστήματος αρχικά υπάρχει άνεμος ταχύτητας 12 m/s, μετά από t=3 sec η ταχύτητα του
ανέμου πέφτει στα 9 m/s όπου και παραμένει μέχρι τη χρονική στιγμή t=35 sec, για να
επανέλθει και πάλι στην αρχική της τιμή δηλαδή στα 12 m/s. Συγχρόνως, στο αιολικό
σύστημα καθ’ όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης συνδέεται σταθερό φορτίο 5 kW. Ο χρόνος
προσομοίωσης του συστήματος επιλέχτηκε να είναι ίσος με 50 sec.
Σύμφωνα με τα με τα δεδομένα αυτά, αρχικά και για όσο η ταχύτητα ανέμου παραμένει
12 m/s, στην οποία γνωρίζουμε ότι η ανεμογεννήτρια παράγει 6 kW, τα 5 kW φορτίου
καλύπτονται από την παραγωγή ισχύος από τον άνεμο και η περίσσεια του 1 kW στέλνεται
στο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας. Στη συνέχεια, όταν η ταχύτητα του ανέμου πέφτει στα 9
m/s σταδιακά η παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος από την ανεμογεννήτριας μειώνεται και πέφτει
κάτω από 5 kW. Μόλις η παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος από την ανεμογεννήτρια πέσει κάτω
από
5 kW το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας αρχίζει να προσφέρει ισχύ στο σύστημα
εκφορτίζοντας τη συστοιχία μπαταριών τόσο ώστε να καλυφτεί το φορτίο. Έπειτα, αφού ο
άνεμος επανέρχεται στα 12 m/s το ποσοστό εκφόρτισης της συστοιχίας αρχίζει να μειώνεται
καθώς η παραγωγή ισχύος από την ανεμογεννήτρια συνεχώς αυξάνεται, και όταν η
παραγόμενη ισχύς ξεπεράσει τα 5 kW η συστοιχία φορτίζεται και πάλι. Όλα αυτά
επιβεβαιώνονται και από τις γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν.

Ταχύτητα ανέμου (m/s)

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η ταχύτητα του ανέμου κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης.

χρόνος (sec)
Σχήμα 6.29: Ταχύτητα ανέμου σε συνάρτηση με το χρόνο προσομοίωσης

136

Ταχύτητα δρομέα ωR (rad/s)

Αναφέρουμε στο σημείο αυτό ότι, όπως και στην προσομοίωση της υποενότητας 6.5.1 έτσι και
εδώ, θα επικεντρωθούμε κυρίως στη συμπεριφορά του συστήματος αποθήκευσης και στα
μεγέθη στην έξοδο του αντιστροφέα. Δηλαδή, δεν θα παρουσιαστούν τα μεγέθη της
ανεμογεννήτριας καθώς η συμπεριφορά της ανεμογεννήτριας σε βηματική μεταβολή του
ανέμου με ταχύτητες 12 m/s – 9 m/s – 12 m/s παρουσιάστηκε και αναλύθηκε ήδη στην ενότητα
5.3.2. Στα μόνα που θα σταθούμε από τη συμπεριφορά της ανεμογεννήτριας είναι η ταχύτητα
περιστροφής του δρομέα και ο αεροδυναμικός συντελεστής ισχύος CP τα οποία
παρουσιάζονται παρακάτω.

χρόνος (sec)

Cp

Σχήμα 6.30: Ταχύτητα περιστροφής δρομέα ανεμογεννήτριας για βηματικές μεταβολές ανέμου

χρόνος (sec)
Σχήμα 6.31: Αεροδυναμικός συντελεστής ισχύος CP για βηματικές μεταβολές ανέμου
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Από το σχήμα της ταχύτητας περιστροφής του δρομέα του σχήματος 6.30 βλέπουμε ότι είναι
πανομοιότυπη με αυτή του σχήματος 5.22, κατά αυτό το τρόπο επιβεβαιώνεται ότι η
ανεμογεννήτρια συμπεριφέρεται ακριβώς όπως παρουσιάστηκε στη ενότητα 5.3.2. Επίσης,
από τα παραπάνω σχήματα και κυρίως από το σχήμα 6.31 συμπεραίνουμε ότι και εδώ η
ανεμογεννήτρια ακολουθεί τη καμπύλη μέγιστης απόδοσης ισχύος (MPPT) σύμφωνα με αυτά
που εξηγήθηκαν στην 5.3.2. Υπενθυμίζεται, ότι η ανεμογεννήτρια εξάγει τη μέγιστη δυνατή
ισχύ από τον άνεμο όταν ο αεροδυναμικός συντελεστής ισχύος CP λαμβάνει τη τιμή 0.48.

Τάση συστοιχίας μπαταριών (V)

Προχωρώντας προς τα μεγέθη του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας, στο επόμενο σχήμα
απεικονίζεται η τάση της συστοιχίας μπαταριών του συστήματος.

χρόνος (sec)
Σχήμα 6.32: Τάση στη συστοιχία μπαταριών σε συνάρτηση με το χρόνο προσομοίωσης για βηματικές μεταβολές
ανέμου και σταθερό φορτίο στην έξοδο

Από το σχήμα 6.32 παρατηρούμε ότι η τάση στη συστοιχία αυξάνεται στα χρονικά διαστήματα
0 sec – 3 sec και 35 sec – 50 sec, ενώ μειώνεται στο χρονικό διάστημα 3 sec – 35 sec. Στα
διαστήματα όπου παρατηρείται αύξηση της τάσης η συστοιχία εισέρχεται σε διαδικασία
φόρτισης και είναι τα διαστήματα στα οποία στην είσοδο υπάρχει άνεμος ταχύτητας 12 m/s.
Κατά παρόμοιο τρόπο, στο διάστημα όπου παρατηρείται μείωση της τάσης η συστοιχία
εισέρχεται σε διαδικασία εκφόρτισης, το χρονικό διάστημα αυτό αντιστοιχεί στο διάστημα
όπου ο άνεμος είναι 9 m/s. Η τάση ξεκινάει από τα 297 V και φτάνει τα 298 V στα πρώτα
3 sec, έπειτα και αφού πλέον η συστοιχία προσφέρει ηλεκτρική ισχύ στο σύστημα η τιμή της
τάσης φτάνει στο επίπεδο των 290 V. Από το σημείο αυτό κα λόγω ύπαρξης ανέμου 12 m/s, η
τάση αρχίζει να αυξάνεται και φτάνει στα 299 V στο τέλος του χρόνου προσομοίωσης.

138

Ρεύμα συστοιχίας μπαταριών (Α)

Το αντίστοιχο ρεύμα στη συστοιχία φαίνεται στο σχήμα 6.33.

χρόνος (sec)
Σχήμα 6.33: Διακύμανση ρεύματος στη συστοιχία μπαταριών του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας για
βηματικές μεταβολές ανέμου και σταθερό φορτίο στην έξοδο

Στο ξεκίνημα και μέχρι τη χρονική στιγμή t=3 sec η ένταση του ρεύματος στη συστοιχία
ισούται με -3 Α. Όπως αναφέραμε και νωρίτερα το αρνητικό πρόσημο υποδηλώνει την
φόρτιση της συστοιχίας μπαταριών, δηλαδή στο διάστημα αυτό το ρεύμα φόρτισης ισούται με
3 Α. Τη στιγμή της αλλαγής της ταχύτητας του ανέμου σε 9 m/s, όπου η παραγωγή ισχύος
αρχίζει να μειώνεται, παρατηρούμε στο σχήμα μια ανάλογη μετάβαση του ρεύματος προς τις
θετικές τιμές. Δηλαδή, το ρεύμα που ρέει προς τη συστοιχία όλο και μειώνεται, μέχρι τη στιγμή
που το ρεύμα παίρνει θετικές τιμές το οποίο αποτελεί ένδειξη εκφόρτισης της συστοιχίας.
Έτσι, όταν η λειτουργία του συστήματος σταθεροποιείται για τη νέα ταχύτητα ανέμου, η
συστοιχία εκφορτίζεται με ρεύμα που ισούται περίπου με 8 Α. Το ρεύμα λοιπόν, έχει τιμή +8 Α
όπως φαίνεται και στο σχήμα μέχρι τη χρονική στιγμή t=35 sec, στιγμή όπου η ταχύτητα του
ανέμου γίνεται και πάλι 12 m/s και έτσι αρχίζει μια μετάβαση του ρεύματος προς τις αρνητικές
τιμές. Μειώνεται δηλαδή όλο και περισσότερο το ρεύμα που παρέχεται από τη συστοιχία
μπαταριών στο υπόλοιπο σύστημα, καθώς η παραγόμενη από τον άνεμο ισχύς αρχίζει να
αυξάνεται. Μέχρι που στο τέλος του χρόνου προσομοίωσης η συστοιχία αποθηκεύει και πάλι
ενέργεια, με το ρεύμα να σταθεροποιείται στην τιμή -3 Α.
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Ισχύς συστοιχίας μπαταριών (W)

Στο σχήμα 6.34 ακολουθεί η διακύμανση της ισχύος στη συστοιχία των μπαταριών του
συστήματος αποθήκευσης ενέργειας, ενώ στο σχήμα 6.35 απεικονίζεται το διάγραμμα του
επιπέδου φόρτισης (SOC) στη διάρκεια της προσομοίωσης.

χρόνος (sec)

State of Charge (%)

Σχήμα 6.34: Διακύμανση ισχύος συστοιχίας μπαταριών για βηματικές μεταβολές ανέμου και σταθερό φορτίο
στην έξοδο

χρόνος (sec)
Σχήμα 6.35: Διακύμανση του επιπέδου φόρτισης (SOC) της συστοιχίας μπαταριών για βηματικές μεταβολές
ανέμου και σταθερό φορτίο στην έξοδο
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Αρχικά, από το σχήμα 6.34 παρατηρούμε ότι στο διάστημα από 0 sec έως 3 sec, η μπαταρία
(συστοιχία) του συστήματος αποθηκεύει ισχύς από το σύστημα ίση με περίπου 1 kW. Όταν
αλλάζει η ταχύτητα στην είσοδο του συστήματος, δηλαδή στο διάστημα από 3 sec έως 35 sec,
η μπαταρία αρχίζει σταδιακά να προσφέρει ισχύς στο σύστημα για την κάλυψη του φορτίου.
Στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας για άνεμο 9 m/s, βλέπουμε ότι η συστοιχία μπαταριών
προσφέρει ισχύς στο σύστημα ίση με 2.5 kW μέχρι και τη στιγμή t=35 sec. Τη χρονική αυτή
στιγμή ο άνεμος επανέρχεται στα 12 m/s και έτσι λόγω αύξηση της παραγόμενης από τον
άνεμο ισχύος η παροχή ισχύος από τη συστοιχία μπαταριών μειώνεται ανάλογα. Στο τέλος
της προσομοίωσης, η συστοιχία φορτίζεται και πάλι δεχόμενη ισχύς από το σύστημα.
Όσον αφορά το σχήμα 6.35, γνωρίζουμε ότι το αρχικό επίπεδο φόρτισης (SOC) είναι 40% και
παρατηρούμε ότι στο αρχικό διάστημα που ο άνεμος έχει ταχύτητα 12 m/s το SOC αυξάνεται
καθώς αποθηκεύεται η ισχύς που δεν καταναλώνεται (1 kW) από το φορτίο. Μετά από αυτό το
διάστημα και ενώ ο άνεμος έχει πέσει στα 9 m/s βλέπουμε ότι το SOC της μπαταρίας αρχίζει
να μειώνεται συνεχώς καθώς η συστοιχία εκφορτίζεται προσφέροντας ισχύς στο σύστημα για
την κάλυψη του φορτίου. Όταν ο άνεμος επανέλθει στα 12 m/s (t=35 sec) μετά από λίγο χρόνο
το SOC σταματάει να μειώνεται και μετά το διάστημα μεταβατικής λειτουργίας της
ανεμογεννήτριας η συστοιχία αρχίζει να δέχεται και να αποθηκεύει ισχύς από το σύστημα,
δηλαδή να φορτίζεται με αποτέλεσμα το SOC να αυξάνει.

Παλμοί Q2

Παλμοί Q1

Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνονται οι παλμοί που στέλνονται στα διακοπτικά στοιχεία Q1 και
Q2 του μικτού μετατροπέα για τον έλεγχο του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας.

χρόνος (sec)
Σχήμα 6.36: Παλμοί ελέγχου των IGBT Q1 και Q2 του μικτού dc-dc μετατροπέα για βηματικές μεταβολές ανέμου
και σταθερό φορτίο
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Τάση DC-link Vdc (V)

Στο σχήμα 6.37 παρουσιάζεται η τάση στην dc διασύνδεση του συστήματος.

χρόνος (sec)
Σχήμα 6.37: Τάση στην dc διασύνδεση του συστήματος για βηματικές μεταβολές ανέμου και σταθερό φορτίο

Όπως βλέπουμε και από το προηγούμενο σχήμα, η τάση στην dc διασύνδεση παραμένει
σταθερή και ίση με 640 V σε όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης υποδηλώνοντας έτσι την
επιτυχή λειτουργία του ελεγκτή που εφαρμόζεται στον μικτό dc-dc μετατροπέα και ο οποίος
είναι υπεύθυνος για τον έλεγχό της.

Πλάτος παλμών

Προχωρώντας προς τον αντιστροφέα του συστήματος, στο σχήμα 6.38 φαίνονται οι παλμοί
που στέλνονται στα IGBT της τριφασικής γέφυρας του αντιστροφέα.
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χρόνος (sec)
Σχήμα 6.38: Παλμοί ελέγχουν διακοπτικών στοιχείων τριφασικού αντιστροφέα για βηματικές μεταβολές ανέμου
και σταθερό φορτίο

Φασικό ρεύμα ΙΑ (Α)

Όσον αφορά τα τριφασικά μεγέθη εξόδου του αντιστροφέα, δηλαδή την τάση και το ρεύμα,
λόγω του γεγονότος ότι σε όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης το φορτίο είναι σταθερό και ίσο
με 5 kW, αναμένεται το ρεύμα να έχει σταθερή κυματομορφή από την αρχή έως το τέλος της
προσομοίωσης. Η τάση επίσης θα έχει σταθερή κυματομορφή με σταθερό πλάτος και
συχνότητα (400 V rms πολική, 50 Hz) λόγω του μηχανισμού ελέγχου που εφαρμόζεται στον
αντιστροφέα και είναι υπεύθυνος για αυτό. Αυτό φαίνεται και από τις γραφικές απεικονίσεις
που ακολουθούν. Αρχικά, παρουσιάζεται το φασικό ρεύμα της φάσης Α σε όλη τη διάρκεια
της προσομοίωσης και σε μεγέθυνση.

χρόνος (sec)
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Φασικό ρεύμα ΙΑ (Α)

χρόνος (sec)
Σχήμα 6.39: Φασικό ρεύμα της φάση Α για βηματικές μεταβολές του ανέμου και σταθερό φορτίο σε όλη τη
διάρκεια προσομοίωσης (πάνω), σε μεγέθυνση (κάτω)

Φασικά Ρεύματα εξόδου (Α)

Από το πάνω σχήμα του σχήματος 6.39 βλέπουμε κυρίως ότι το πλάτος της κυματομορφής του
ρεύματος στην έξοδο του συστήματος (μετά το φίλτρο LC) μένει σταθερό σε όλη τη χρονική
διάρκεια της προσομοίωσης. Στο κάτω σχήμα απεικονίζεται το φασικό ρεύμα σε μεγέθυνση,
όπου φαίνεται καθαρά η ημιτονοειδής μορφή της κυματομορφής του. Το πλάτος του φασικού
ρεύματος ισούται με 10 Α ενώ η περίοδός του με 0.02 sec. Στο επόμενο σχήμα φαίνονται τα
φασικά ρεύματα και των τριών φάσεων.

χρόνος (sec)
Σχήμα 6.40: Φασικά ρεύματα στην έξοδο του συστήματος τη στιγμή της τελευταίας μεταβολής του ανέμου
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Στο σχήμα 6.40 απεικονίζεται η χρονική στιγμή t=35 sec κατά την οποία συμβαίνει η μεταβολή
της ταχύτητας του ανέμου από 9 m/s σε 12 m/s. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει μεταβολή στη
μορφή των κυματομορφών του σχήματος 6.40, κάτι που σημαίνει ότι η παροχή ισχύος 5 kW
προς το φορτίο συνεχίζεται κανονικά παρά τη μεταβολή στη ταχύτητα του ανέμου.

Πολική τάση VAB (V)

Πολική τάση VAB (V)

Παρακάτω ακολουθούν η γραφική απεικόνιση της πολικής τάσης ΑΒ στην έξοδο του αιολικού
συστήματος.

χρόνος (sec)
Σχήμα 6.41: Πολική τάση ΑΒ για βηματικές μεταβολές του ανέμου και σταθερό φορτίο σε όλη τη διάρκεια της
προσομοίωσης (πάνω), σε μεγέθυνση (κάτω)
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Από τις δύο απεικονίσεις της πολικής τάσης του σχήματος 6.41, βλέπουμε ότι όντως το
πλάτος της τάσης μένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης (565 V). Στην κάτω
απεικόνιση φαίνεται καθαρά η ημιτονοειδής μορφή της κυματομορφής της τάσης καθώς και η
περίοδός της η οποία ισούται με 0.02 sec, από το οποίο συνεπάγεται συχνότητα 50 Hz.
Συνεπώς, βλέπουμε από τα αποτελέσματα αυτά την αποτελεσματική λειτουργία του ελεγκτή
του αντιστροφέα ο οποίος ρυθμίζει την rms τιμή του πλάτους της πολικής τάσης ίση με 400 V
(565/√2=400 V) και τη συχνότητά της ίση με 50 Hz καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του
αιολικού συστήματος και ανεξάρτητα από τις μεταβολές του ανέμου.

Φασικές τάσεις εξόδου (V)

Ακολουθεί στο επόμενο σχήμα η γραφική παράσταση των φασικών τάσεων των τριών
φάσεων στην έξοδο του συστήματος.

χρόνος (sec)
Σχήμα 6.42: Φασικές τάσεις εξόδου του συστήματος για βηματικές μεταβολές του ανέμου και σταθερό φορτίο

Το χρονικό διάστημα του σχήματος 6.42 αντιστοιχεί στη στιγμή της αλλαγής του ανέμου από
9 m/s σε 12 m/s, και όπως διακρίνουμε οι κυματομορφές των τάσεων παραμένουν
ανεπηρέαστες. Το πλάτος παραμένει σταθερό και ίσο με 326 V (565 V/√3), όπως και η
συχνότητα 50 Hz.
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Ενεργός Ισχύς P (W)

Τέλος, στα σχήματα 6.43 και 6.44 παρουσιάζονται η ενεργός και η άεργος ισχύς στην έξοδο
του αιολικού συστήματος αντίστοιχα.

χρόνος (sec)

Άεργος Ισχύς Q (Var)

Σχήμα 6.43: Ενεργός ισχύς P (W) που παρέχεται από το αιολικό σύστημα για βηματικές μεταβολές ανέμου και
σταθερό φορτίο

χρόνος (sec)
Σχήμα 6.44: Ροή άεργου ισχύος Q (Var) μεταξύ του σταθερού φορτίου και του αιολικού συστήματος

Όπως μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε από το σχήμα 6.43 η ενεργός ισχύς που εξέρχεται
από το αιολικό σύστημα ισούται καθ' όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης με 5 kW, ακριβώς
όσο είναι και το φορτίο που πρέπει να καλυφτεί. Άρα παρά τις αυξομειώσεις στην παραγωγή
ενεργούς ισχύος από την ανεμογεννήτρια, λόγω της μεταβολής της ταχύτητας του ανέμου, το
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αιολικό σύστημα σε συνδυασμό με το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, παρέχει στο φορτίο
κάθε στιγμή ενεργό ισχύ ίση με 5 kW. Η άεργος ισχύς από την άλλη βλέπουμε ότι κάθε στιγμή
κινείται σε μηδενικό επίπεδο.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στο σημείο αυτό και με βάση τα αποτελέσματα όλων των προσομοιώσεων που
παρουσιάστηκαν σε συνδυασμό με την θεωρητική ανάλυση που είχε γίνει νωρίτερα, θα
εστιάσουμε σε μερικά τελικά συμπεράσματα.
Κατ' αρχάς, είδαμε ότι η επιλογή των στοιχείων που έγινε για την μοντελοποίηση του όλου
συστήματος, όπως τα πηνία και οι πυκνωτές των μετατροπέων καθώς και τα μεγέθη του
φίλτρου εξόδου, αποδείχθηκε επιτυχημένη. Επίσης, επιτυχημένα λειτούργησε και ο
συνδυασμός της ανεμογεννήτριας με τα υπόλοιπα μέρη του αιολικού συστήματος όπως ο
ανορθωτής, μετατροπέας ανύψωσης, αντιστροφέας καθώς και με το σύστημα αποθήκευσης
ενέργειας.
Επιπλέον, είδαμε την αποτελεσματική λειτουργία όλων των μηχανισμών ελέγχου που
εφαρμόστηκαν. Τόσο στη πλευρά της μηχανής, όσο και στον αντιστροφέα, όπως και στο
σύστημα αποθήκευσης ενέργειας οι έλεγχοι εκπλήρωσαν τους στόχους τους με απόλυτη
επιτυχία.
Συγκεκριμένα, στην πλευρά της μηχανής κύριος στόχος του ελέγχου ήταν η ανεμογεννήτρια να
εξάγει τη μέγιστη δυνατή ισχύς από τον άνεμο, να ακολουθεί δηλαδή την καμπύλη βέλτιστης
λειτουργίας της (MPPT). Ουσιαστικά σκοπός ήταν για κάθε ταχύτητα ανέμου η
ανεμογεννήτρια να λειτουργεί υπό τη μέγιστη τιμή του αεροδυναμικού συντελεστή ισχύος κάτι
το οποίο όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα γινόταν με επιτυχία.
Στην πλευρά του αντιστροφέα στόχος του ελέγχου ήταν, κατά τη σύνδεση με το δίκτυο, η
διατήρηση της τάσης στη dc διασύνδεση του συστήματος στα 640 V και η τιμή της άεργου
ισχύος που ανταλλάσσεται με το δίκτυο να είναι μηδενική. Επίσης, ήταν επιθυμητό η τάση
εξόδου του αντιστροφέα να εναρμονίζεται με αυτήν του δικτύου. Με βάση και πάλι τα
αποτελέσματα και αυτός ο έλεγχος κρίνεται ότι λειτούργησε αποτελεσματικά.
Τέλος, κατά την αυτόνομη λειτουργία του αιολικού συστήματος η μοντελοποίηση του
συστήματος αποθήκευσης ενέργειας λειτούργησε αποτελεσματικά με το υπόλοιπο σύστημα
πετυχαίνοντας έτσι το σκοπό του ο οποίος ήταν η αποθήκευση/προσφορά ισχύος ανάλογα με
τις ανάγκες του τριφασικού φορτίου κάθε στιγμή. Και εδώ ο έλεγχος που εφαρμόστηκε και ο
οποίος κυρίως αποσκοπούσε στον καθορισμό των στιγμών όπου η συστοιχία μπαταριών θα
αποθήκευε και θα προσέφερε ισχύ στο υπόλοιπο σύστημα, σύμφωνα πάντα με τα
αποτελέσματα λειτούργησε με επιτυχία, ενεργοποιώντας τη φόρτιση και εκφόρτιση ακριβώς
τις στιγμές που έπρεπε.
Προκύπτει λοιπόν το ασφαλές συμπέρασμα ότι οι μηχανισμοί ελέγχου έχουν καθοριστικό
ρόλο στην αποδοτική λειτουργία ενός αιολικού συστήματος και είναι υπεύθυνοι για την
αποτελεσματική αξιοποίηση των μονάδων που το αποτελούν.

149

150

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
[1] http://el.Wikipedia.org/
[2] http://www.alivegreenpower.com/
[3] Renewables 2013 Global Status Report (GSR), REN21
[4] Αντώνης Θ. Αλεξανδρίδης, Τεχνολογίες Ελέγχου στα Αιολικά Συστήματα, Πάτρα 2009
[5] Κωνσταντίνος Α. Τσιφούτης, "Εφαρμογή Τεχνικής Διαμόρφωσης Διανύσματος Χώρου στην
Διασύνδεση Ανεμογεννητριών Μικρής Ισχύος στο Δίκτυο", Διπλωματική Εργασία,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών
[6] «Το Αναπτυξιακό Πακέτο για τις Α.Π.Ε. 2013-2014», ΕΛΕΤΑΕΝ
[7] http://navi-patra.blogspot.com/2010/09/blog-post_20.html
[8] http://www.vitaraclub.gr/viewtopic.php?f=33&t=5818
[9] http://www.eletaen.gr/
[10] Siemens Windenergieanlage SWT-2.3-101, Siemens
[11] Χαρούλας Γ. Ζωγογιάννη, "ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
ME ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ ΤΑΣΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ", Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Πατρών,
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
[12] Thomas Ackermann, Wind Power in Power Systems, John Wiley and Sons 2005
[13] http://usuaris.tinet.cat/zefir/pitch.htm
[14] Koutroulis E. and Kalaitzakis K., "Design of a Maximum Power Tracking System for WindEnergy-Conversion Applications", IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 53, No. 2
[15] ABRAM PERDANA: "Wind Turbine Models for Power System Stability Studies", THESIS,
Division of Electric Power Engineering, Department of Energy and Environment, Chalmers
University of Technology, Göteborg, Sweden
[16] General Motors
[17] Aydin M., S. Huang, T.A. Lipo, "Axial Flux Permanent Magnet Disc Machines: A Review",
College of Engineering, University of Wisconsin-Madison
[18] Florence Meier, "Permanent-Magnet Synchronous Machines with Non-Overlapping
Concentrated Windings for Low-Speed Direct-Drive Applications", Electrical Machines and
Power Electronics, School of Electrical Engineering, Royal Institute of Technology, Stockholm

151

[19] Βοβός Α. Νικόλαος και Γιαννακόπουλος Β. Γαβριήλ, Εισαγωγή στα Συστήματα
Ηλεκτρικής Ενέργειας, Εκδόσεις Ζήτη, 2008
[20] Deok-je Bang, "Design of Transverse Flux Permanent Magnet Machines for Large DirectDrive Wind Turbines", PhD Thesis, Delft University of Technology
[21] Asko Parviainen, "DESIGN OF AXIAL-FLUX PERMANENT-MAGNET LOW-SPEED
MACHINES AND PERFORMANCE COMPARISON BETWEEN RADIAL-FLUX AND AXIALFLUX MACHINES", PhD Thesis, Lappeenranta University of Technology
[22] Mohan, Undeland, Robbins, Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά Ισχύος, 3η Έκδοση, Εκδόσεις
Τζιόλα, 2010
[23] Κωνσταντίνος Γ. Μπιμπισίδης , "Μοντελοποίηση, Έλεγχος και Προσομοίωση Αιολικού
Συστήματος με Σύγχρονη Γεννήτρια Μόνιμου Μαγνήτη", Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο
Πατρών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
[24] Εμμανουήλ Κ. Τατάκης, «Σημειώσεις Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Ισχύος ΙΙ»,
Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
[25] Κωνσταντίνος Ι. Παππάς, "Μελέτη Προσομοίωση και Κατασκευή Διάταξης Διασύνδεσης
Ανεμογεννήτριας 1 kW με το Δίκτυο", Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
[26] C. N. Bhende, S. Mishra and Siva Ganesh Malla, "Permanent Magnet Synchronous

Generator-Based Standalone Wind Energy Supply System", IEEE TRANSACTIONS ON
SUSTAINABLE ENERGY, VOL. 2, NO. 4, OCTOBER 2011
[27] http://www.oleng.eu/
[28] Allan Agatep and Mason Ung, "Design and Simulation of V2G Bidirectional Inverter and
DC-DC Converter", Senior Project, California Polytechnic State University, ELECTRICAL
ENGINEERING DEPARTMENT

152

