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Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική ασχολείται με τις σύγχρονες μεθόδους που
εφαρμόζονται στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας για την βελτίωση των
χαρακτηριστικών τους χρησιμοποιώντας αφενός τις τεχνολογικές εξελίξεις στον
τομέα των ημιαγωγικών διακοπτικών στοιχείων και αφετέρου την εγκατεστημένη
θεωρία ελέγχου.
Στο κεφάλαιο 1 επιχειρείται μια εισαγωγή στις έννοιες των συστημάτων
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΕ) καθώς και στην αρχή λειτουργίας τους. Στη
συνέχεια γίνεται αναφορά στην έννοια της ποιότητας ισχύος και στα προβλήματα που
παρουσιάζονται στα ηλεκτρικά δίκτυα. Τέλος αναφέρονται τα προβλήματα εκείνα
που με την πάροδο του χρόνου έκαναν επιτακτική την εισχώρηση της τεχνολογίας
των ηλεκτρονικών ισχύος στο πεδίο τους

και ιδιαίτερα στην κατεύθυνση της

αντιστάθμισης αέργου ισχύος που αποτελεί ένα από τα κυριότερα προβλήματα .
Στο κεφάλαιο 2 συνεχίζουμε αναλύοντας τη μορφή που παίρνουν τα
σύγχρονα ΣΗΕ μετά την είσοδο της τεχνολογίας των FACTS ξεκινώντας από τα
θυρίστορ, ηλεκτρονικούς διακόπτες ισχύος ,που αποτελούν δομικά στοιχεία των νέων
διατάξεων και επόμενα τις γενικότερες σύγχρονες συσκευές που χρησιμοποιούνται
στα ΣΗΕ που συνδυάζουν τα νέα στοιχεία ακόμα και με τους μηχανικούς διακόπτες
που ήταν ο προηγούμενος τρόπος ελέγχου των ΣΗΕ.
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Στο κεφάλαιο 3 γίνεται μια πιο ενδελεχή αναφορά στα κυκλώματα
τεχνολογίας ηλεκτρονικών ισχύος που χρησιμοποιούνται ώστε να πάρουν μορφή η
προηγούμενες διατάξεις, ξεκινώντας από τη βασική μονάδα του μετατροπέα
ημιγέφυρας δομικό στοιχείο των DC/AC μετατροπέων. Ακόμα στο κεφάλαιο αυτό
αναφερόμαστε στον έλεγχο των διατάξεων ,αναλύοντας τα συστήματα αναφοράς και
τις τεχνικές που υπάρχουν για να καταστεί δυνατή η οδήγησή τους.
Στο κεφάλαιο 4 τα πράγματα γίνονται πιο συγκεκριμένα και αναφερόμαστε
στο στατικό αντισταθμιστή (STATCOM). Παρουσιάζονται τα κυκλώματα ελέγχου
που περιέχει έτσι ώστε να γίνεται δυνατός είτε ο έλεγχος τάσης είτε διάφορες άλλες
δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει στο πλαίσιο της καλύτερης λειτουργίας των
σύγχρονων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης αναπτύσσεται το μαθηματικό
και δυναμικό μοντέλο με τις εξισώσεις στα βήματα του οποίου θα κινηθεί και η
προσομοίωση στο επόμενο κεφάλαιο.
Στο κεφάλαιο 5 γίνεται η προσομοίωση της λειτουργίας του στατικού
αντισταθμιστή και παρουσιάζονται διάφορα διαγράμματα από τα

επιμέρους

κυκλώματά του που αναδεικνύουν την αρχή λειτουργία του. Κύριο αντικείμενο και
εδώ αποτελεί η θεωρία ελέγχου και ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη χρησιμοποίηση των PI
ελεγκτών εκείνων οι οποίοι ρυθμίζουν παραμέτρους του συστήματος και
μετουσιώνουν την μετάβαση από τα παλαιότερα συστήματα που χρησιμοποιούνταν
στα ΣΗΕ όπως ο έλεγχος με τους μηχανικούς διακόπτες.

Λέξεις κλειδιά : στατικός αντισταθμιστής, ευέλικτα συστήματα, ηλεκτρονικοί
μετατροπείς πηγής τάσης, μοντελοποίηση, προσομοίωση, PI ελεγκτές
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ABSTRACT

In chapter 1 there is an introduction to the Electrical Power Systems
terminology, as well as their function and principles. Next, the meaning of power
quality is presented along with the problems that occur at the electrical main grids.
More emphasis is given to the ones that gradually enforced the use of power
electronics for reactive power compensation.
In chapter 2, an analysis is made about the form of the modern Electrical
Power Systems after the development of the FACT technology, starting from
thyristors, electronic power switches, which are elements of the new layout and
continuing with other modern devices which combine these new elements even with
the old mechanical switches.
In chapter 3, the electronic power systems’ circuits are examined more
thoroughly in order to understand the layout of the aforementioned structures, starting
from the elementary unit of the half-bridge power converter. Moreover, the control of
these structures is examined, analyzing the reference systems and the various
techniques in order to drive them.
Chapter 4, presents the static compensator (STATCOM) along with its
control circuits. In addition, the mathematical and dynamic model is developed,
forming the equations where the simulation of the next chapter is based.
In chapter 5, there is the simulation of STATCOM’s function (in MATLAB
software) and various diagrams are presented showing different variables during its
operation. Main purpose of this section is the presentation of the control theory,
highlighting the use of PI controllers which adjust the system’s parameters and realize
the transition from the older structures used in Electrical Power Systems, such as
mechanical switches.
Key words: static compensator, statcom , PI controllers, Facts, simulation, simulink,
voltage sourced converters
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ηλεκτρικό δίκτυο
To ηλεκτρικό δίκτυο είναι ένα διασυνδεδεμένο δίκτυο για την μεταφορά της
ηλεκτρικής ενέργειας από τους παραγωγούς στους καταναλωτές. Συνίσταται από τρία
μέρη:
 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας : στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας γίνεται η παραγωγή με χρήση ορυκτών καυσίμων (άνθρακα, φυσικού
αερίου, βιομάζας) ή τον αέρα ,το νερό ,τα πυρηνικά καύσιμα και τον ήλιο.
 Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας : οι γραμμές μεταφοράς μεταφέρουν την
ενέργεια από τα εργοστάσια στα κέντρα ζήτησης.
 Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας : η ενέργεια φτάνει στους υποσταθμούς
,γίνεται υποβιβασμός της τάσης με τη βοήθεια μετασχηματιστών και μεταφέρεται
μέσω των γραμμών διανομής , με περαιτέρω υποβιβασμό τάσης ,γίνεται κατάλληλη
για χρήση από οικιακά δίκτυα.
Παρακάτω αναφέρονται τα βασικά στοιχεία της δομής του ελληνικού δικτύου:
Τη σπονδυλική στήλη του διασυνδεδεμένου συστήματος μεταφοράς
αποτελούν οι τρεις γραμμές διπλού κυκλώματος των 400 kV, που μεταφέρουν
ηλεκτρισμό, κυρίως από το σπουδαιότερο για την χώρα μας ενεργειακό κέντρο
παραγωγής της Δυτικής Μακεδονίας. Στη περιοχή αυτή, παράγεται περίπου το 70%
της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής της χώρας που στη συνέχεια μεταφέρεται στα
μεγάλα κέντρα κατανάλωσης της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας, που καταναλώνεται
περίπου το 65% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τις
γεννήτριες.
Το διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς διαθέτει επιπλέον γραμμές των 400
kV καθώς επίσης εναέριες, υπόγειες γραμμές και υποβρύχια καλώδια των 150 kV που
15

συνδέουν την Άνδρο και τα νησιά της Δυτικής Ελλάδας, Κέρκυρα, Λευκάδα,
Κεφαλονιά και Ζάκυνθο με το διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς, καθώς και μία
υποβρύχια διασύνδεση της Κέρκυρας με την Ηγουμενίτσα στα 66 kV.
Την 30ή Ιουνίου 2012 το διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς αποτελείτο
από 11.303 χλμ. γραμμών μεταφοράς, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (χλμ. όδευσης)

ΕΝΑΕΡΙΕΣ

400kV

Σ.Ρ. (D.C.)
400kV

150
kV

66
kV

ΣΥΝΟΛΟ

2.628

107

8.127

39

10.901

160

140

15

315

82

1

87

8.349

55

11.303

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ
ΥΠΟΓΕΙΕΣ

4

ΣΥΝΟΛΟ

2.632

267

Την 30ή Ιουνίου 2012 στους 291 Υποσταθμούς του Διασυνδεδεμένου
Συστήματος Μεταφοράς ήταν εγκατεστημένοι 619 Μετασχηματιστές με συνολική
εγκατεστημένη ισχύ 50.749 MVA.
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Σχήμα 1.1 : σχηματικό διάγραμμα της δομής ενός ΣΗΕ
Το μεγάλο μειονέκτημα της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η δύσκολη, σχεδόν
αδύνατη μακροχρόνια αποθήκευσή της. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να
καταναλώνεται ταυτόχρονα με την παραγωγή της ή να αποθηκεύεται αφού πρώτα
μετατραπεί σε άλλες μορφές ενέργειας (π.χ. χημική, δυναμική κλπ.). Η ανάγκη
άμεσης κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας έχει οδηγήσει στην κατασκευή ενός
παγκόσμιου πλέγματος ηλεκτρικών δικτύων, έτσι ώστε να μπορεί να μεταφέρεται
εύκολα, από το σημείο παραγωγής της, στο σημείο κατανάλωσης.
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Σχήμα 1.2 Γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης
Στη σημερινή εποχή, στην οποία τα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
(Σ.Η.Ε), είναι υψηλής πολυπλοκότητας διασύνδεσης και αποτελούνται συνήθως από
χιλιάδες ζυγούς και εκατοντάδες γεννήτριες, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για καλύτερη
αξιοποίηση,

χρησιμοποίηση

και

εκμετάλλευση

της

ηλεκτρικής

ισχύος,

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα αξιοπιστία και ασφάλεια τροφοδοσίας. Η διαθέσιμη
παραγόμενη ισχύς, συνήθως η μη εγκατεστημένη κοντά σε αναπτυσσόμενο κέντρο
φορτίου, υπόκειται στην έγκριση των ρυθμιστικών αρχών και αποτελεί αντικείμενο
περιβαλλοντικών συζητήσεων.
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Σχήμα 1.3: χάρτης ελληνικού διασυνδεδεμένου συστήματος Ιανουάριος 2013
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Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις
ηλεκτρικής ισχύος, οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας προτίμησαν να βασιστούν
στον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό παραγωγής/μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντί να
κατασκευάσουν καινούριες γραμμές μεταφοράς το οποίο δεν είναι πάντα εφικτό
καθώς υπόκεινται στην έγκριση

των ρυθμιστικών αρχών και περιβαλλοντικών

περιορισμών αυξάνοντας σημαντικά το κόστος .
Από την άλλη πλευρά, η ροή ισχύος σε κάποιες γραμμές είναι πολύ
χαμηλότερη από το θερμικό όριο των αγωγών, ενώ συγκεκριμένες γραμμές είναι
υπερφορτωμένες, πράγμα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη δυσκολία κατά την
ελεγξιμότητα της ροής ισχύος, τη χειροτέρευση της τάσης και τη μείωση της
αξιοπιστίας και ευστάθειας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπρόσθετα, οι
υπάρχουσες παραδοσιακές γραμμές μεταφοράς, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν
είναι σχεδιασμένες ώστε να διαχειρίζονται αυτόματα τις απαιτήσεις σε ισχύ των
σύγχρονων πολύπλοκων και διασυνδεδεμένων συστημάτων και δικτύων.
Τέλος,

η αναδιάρθρωση που συντελείται στον τομέα της ηλεκτρικής

ενέργειας επιδιώκει τη μετάβαση από το μονοπωλιακό χαρακτήρα που συνόδευε τον
εξηλεκτρισμό των διαφόρων χωρών, σε σύστημα ελεύθερης αγοράς με αντίστοιχη
αλλαγή στη θεώρησή της από «αγαθό υποδομής» σε «εμπορεύσιμο προϊόν».

1.2 Εισαγωγή στα Ευέλικτα Συστήματα Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας
Η μεταφερόμενη ισχύς μιας γραμμής μεταφοράς είναι συνάρτηση της
επαγωγικής της αντίδρασης, του πλάτους της τάσης αναχώρησης και άφιξης και της
μεταξύ τους γωνίας. Ελέγχοντας έτσι έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω
παράγοντες, είναι δυνατόν να ελέγξουμε την ενεργό καθώς επίσης και την άεργο ισχύ
σε μια γραμμή μεταφοράς. Στο παρελθόν τα συστήματα ισχύος ήταν απλά και
σχεδιασμένα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι ενεργειακά αυτάρκη. Η ανταλλαγή
ενεργού ισχύος μεταξύ συστημάτων, ήταν σπάνια καθώς τα συστήματα μεταφοράς
εναλλασσόμενου ρεύματος δεν είχαν τη δυνατότητα ελέγχου ώστε να χειρίζονται
γρήγορα τις δυναμικές διαταραχές που ελάμβαναν χώρα στο σύστημα, με
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αποτέλεσμα τα δημιουργούμενα δυναμικά προβλήματα, να λύνονται συνήθως
έχοντας πολύ μεγάλα περιθώρια ευστάθειας.
Είναι συνήθης πρακτική στα συστήματα ισχύος να εγκαθίστανται εγκάρσιοι
πυκνωτές για να διατηρούν την τάση του συστήματος σε ικανοποιητικά επίπεδα. Οι
εν-σειρά πυκνωτές χρησιμοποιούνται για να μειώνουν τη συνολική επαγωγική
αντίδραση της γραμμής μεταφοράς, που οδηγεί στην αύξηση του ορίου
μεταφερόμενης ισχύος της γραμμής. Η μετατόπιση γωνίας εφαρμόζεται για τον
έλεγχο της ροής ισχύος στις γραμμές μεταφοράς , εισάγοντας μια επιπρόσθετη γωνία
μεταξύ της τάσης αναχώρησης και άφιξης.
Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια όλες αυτές οι

συσκευές ελέγχονταν

μηχανικά για αυτό και ήταν σχετικά αργές. Είναι πολύ χρήσιμες στη μόνιμη
κατάσταση λειτουργίας του συστήματος, αλλά από πλευράς δυναμικού ελέγχου η
χρονική απόκριση είναι πολύ αργή για να ελαχιστοποιήσει τις μεταβατικές
ταλαντώσεις. Αν τα μηχανικά συστήματα ελέγχου ήταν κατασκευασμένα για να
ανταποκρίνονται ταχύτερα, η ασφάλεια των συστημάτων ισχύος θα ήταν δραματικά
βελτιωμένη, επιτρέποντας την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του συστήματος,
διατηρώντας παράλληλα σε ικανοποιητικά επίπεδα τα όρια ευστάθειας.
Η πρόοδος που συντελέστηκε στα ηλεκτρονικά ισχύος οδήγησε σε μια νέα
προσέγγιση του προβλήματος, αρχικά από το ΕPRI (Electric Power Research
Institute) στα τέλη του 1980. Ευέλικτα συστήματα μεταφοράς-FACTS (Flexible AC
Transmission Systems)-ήταν η απάντηση στο αίτημα για αποδοτικότερη χρήση των
ήδη υπαρχόντων πόρων στα παρόντα Σ.Η.Ε, επιτρέποντας την αξιοποίηση και
επέκταση των δυνατοτήτων μεταφοράς.
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1.3 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΑ ΣΗΕ
Μελετώντας τις διάφορες επιστημονικές πηγές πολλές φορές συναντώνται
διαφορετικοί ορισμοί για την ποιότητα ισχύος, ενίοτε αντικρουόμενοι. Κάποιες άλλες
πηγές χρησιμοποιούν παρόμοια αλλά ελαφρώς διαφορετική ορολογία για να
περιγράψουν το ίδιο φαινόμενο όπως ποιότητα παροχής ενέργειας (quality of power
supply) ή ποιότητα τάσης (voltage quality). Σύμφωνα με τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική
Επιτροπή (IEC 61869-103, ed. 1.0 (2012-05)) η ποιότητα ισχύος ορίζεται ως εξής:
"Τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας μια συγκεκριμένη στιγμή σε ένα
ηλεκτρικό σύστημα, αξιολογημένα βάσει μιας σειράς τεχνικών παραμέτρων".
Μπορούν να υπάρξουν εντελώς διαφορετικοί ορισμοί για την ποιότητα
ισχύος, ανάλογα με το πεδίο στο οποίο αναφέρεται ο καθένας. Για παράδειγμα, μια
ηλεκτρική εταιρεία μπορεί να καθορίσει την ποιότητα ισχύος ως μέτρο αξιοπιστίας
και έτσι να παρουσιάσει στατιστικές που αποδεικνύουν ότι το σύστημα της είναι
99,98 τοις εκατό αξιόπιστο. Κριτήρια που καθορίζονται από τους ρυθμιστικούς
οργανισμούς κινούνται συνήθως στο ίδιο πνεύμα. Ένας κατασκευαστής εξοπλισμού
φορτίου από την άλλη μπορεί να καθορίσει ως ποιότητα ισχύος εκείνα τα
χαρακτηριστικά της τροφοδοσίας ρεύματος, τα οποία επιτρέπουν να λειτουργεί
σωστά ο εξοπλισμός. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά με
βάση διαφορετικά κριτήρια. Το κοινό σημείο όλων των εναλλακτικών προσεγγίσεων
είναι ότι αναφέρονται στη σχέση ηλεκτρικού δικτύου-καταναλωτή. Διατρέχοντας στη
βιβλιογραφία η ποιότητα ισχύος, όπως η ποιότητα σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες,
είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί. Για την τάση και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά,
τα οποία μπορούν να μετρηθούν, υπάρχουν πρότυπα, αλλά το μέτρο της ποιότητας
της ισχύος καθορίζεται από την απόδοση και την παραγωγικότητα του εξοπλισμού
των τελικών χρηστών.
Αν η ηλεκτρική ενέργεια είναι ανεπαρκής για τις ανάγκες αυτές, τότε η
«ποιότητα» είναι ελλιπής. Σύμφωνα με τους Dugan, McGranaghan, Roger και
Santosο "η ποιότητα ισχύος είναι κάθε πρόβλημα που εκδηλώνεται σε αποκλίσεις
τάσης, ρεύματος ή συχνότητας και καταλήγει σε μη λειτουργία ή υπολειτουργία
του εξοπλισμού του καταναλωτή".
Τα προβλήματα που παρουσιάζονται εξαιτίας της ισχύος που δεν υπακούει
στα καθορισμένα όρια ποιότητας μπορεί να είναι σημαντικά έως και κρίσιμα αν
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αναλογιστεί κανείς ότι εμπλέκεται σε κρίσιμες εκφάνσεις της καθημερινότητας όπως
είναι τα αεροδρόμια και τα νοσοκομεία με την ανθρώπινη ζωή να τίθεται άμεσα σε
κίνδυνο. Αλλά επίσης και στην κατεύθυνση του κόστους κατανάλωσης που συνδέεται
κατά κόρον με τους βιομηχανικούς καταναλωτές. Η διατάραξη της ποιότητας ισχύος
ενός δικτύου μπορεί να οφείλεται σε διάφορα φυσικά αίτια, όπως κεραυνοί,
πρόκληση βραχυκυκλώματος από πτώση δέντρων, καθώς και στη λειτουργία του
συστήματος όπως, διακοπτικά φαινόμενα, ύπαρξη μη γραμμικών φορτίων,
προβλήματα αντιστάθμισης κ.α. Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα ισχύος που
παρουσιάζονται είναι τα εξής:


Βυθίσεις τάσεις



Διακοπές ισχύος



Υπερτάσεις



Διακυμάνσεις Τάσης



Ύπαρξη αρμονικών – μη γραμμικών φορτίων

1.3.1 Βυθίσεις Τάσης
Βύθιση τάσης αποτελεί μια μικρής διάρκειας μείωση της ενεργού ισχύος
λόγω κάποιων σφαλμάτων στο δίκτυο ή λόγω της εκκίνησης μεγάλων κινητήρων. Τα
κύρια στοιχεία αυτής αποτελούν το μέγεθος και η χρονική διάρκειά της.

Σχήμα 1.4: τυπική συμμετρική βύθιση τάσης
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Για βυθίσεις λόγω σφαλμάτων το μέγεθος της τάσης εξαρτάται από την
απόσταση του σφάλματος από το φορτίο, τις διασυνδέσεις του δικτύου καθώς και το
πόσο δυνατό ή ασθενές είναι το δίκτυο (ισχύς βραχυκύκλωσης) στο σημείο του
σφάλματος. Ο τύπος σφάλματος και οι συνδεσμολογίες των μετασχηματιστών
επηρεάζουν το πλάτος βύθισης. Η διάρκεια εξαρτάται κυρίως από την ταχύτητα
λειτουργίας του συστήματος προστασίας προκειμένου να απομονωθεί το τμήμα του
δικτύου όπου εμφανίστηκε το σφάλμα. Οι χρόνοι που υπεισέρχονται εδώ είναι τόσο ο
χρόνος εντοπισμού του σφάλματος, δηλαδή ο τύπος προστασίας που χρησιμοποιείται,
καθώς και ο χρόνος λειτουργίας των συσκευών διακοπής του ρεύματος. Τυπικός
χρόνος για τη λειτουργία προστασίας στο δίκτυο μεταφοράς είναι 5 κύκλοι (100
msec), ενώ μεγαλύτεροι χρόνοι παρατηρούνται σε δίκτυα χαμηλότερης τάσης.
Βυθίσεις τάσης λόγω της σύνδεσης μεγάλων κινητήρων προκαλούνται λόγω
των μεγάλων ρευμάτων εκκίνησης, τα χαρακτηριστικά των οποίων εξαρτώνται από
το μέγεθος των κινητήρων, τα τεχνικά δεδομένα τους, όπως η αδράνεια και ο τρόπος
εκκίνησης, καθώς και από την ισχύ βραχυκύκλωσης στο ζυγό που συνδέεται ο
κινητήρας.

1.3.2 Διακοπές Ισχύος
Οι διακοπές ισχύος μπορούν να θεωρηθούν ειδική περίπτωση βυθίσεων
τάσης, όπου η τάση γίνεται μηδέν και έχουν παρόμοια επίδραση στα φορτία όπως και
οι πολύ μεγάλες βυθίσεις τάσης.
Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τη διάρκειά τους. Σε μικρής
διάρκειας διακοπές (< 3 λεπτά) και σε μεγάλης διάρκειας διακοπές (> 5 λεπτά). Οι
διακοπές μεγάλης διάρκειας οφείλονται είτε σε κάποιο σοβαρό μόνιμο σφάλμα που
θέτει εκτός λειτουργίας στοιχεία του δικτύου και χρειάζεται αποκατάσταση επιτόπου,
είτε λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στο δίκτυο. Οι διακοπές μικρής
διάρκειας οφείλονται στη λειτουργία διακοπτών ισχύος ή επανακλειόμενων
διακοπτών για την επαναφορά του δικτύου μετά από σφάλμα. Η διαδικασία αυτή
είναι συνηθισμένη σε δίκτυα διανομής και εφαρμόζεται διότι μεγάλο ποσοστό των
σφαλμάτων είναι παροδικά και εξαφανίζονται μετά το άνοιγμα του διακόπτη.
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1.3.3 Υπερτάσεις
Οι μεταβατικές υπερτάσεις -στην αγγλική ορολογία transients- είναι
ανεπιθύμητες, γρήγορες και βραχείας διάρκειας διαταραχές που παράγουν
παραμορφώσεις στην τάση ή το ρεύμα. Τα χαρακτηριστικά και οι κυματομορφές των
μεταβατικών υπερτάσεων εξαρτώνται από το σύστημα παραγωγής ενέργειας και τις
παραμέτρους του ηλεκτρικού δικτύου (π.χ., αντίσταση, επαγωγή και χωρητικότητα)
στο σημείο ενδιαφέροντος. Οι μεταβατικές υπερτάσεις μπορούν να ταξινομηθούν με
βάση διάφορα χαρακτηριστικά τους όπως πλάτος, διάρκεια, χρόνος ανόδου, πλάτος
φασματικής πυκνότητας ή συχνότητα εμφάνισης. Οι μεταβατικές υπερτάσεις
συνήθως κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: κρουστικές υπερτάσεις (impulsive) και
υπερτάσεις με αποσβεννύμενη ταλάντωση (oscillatory).

Σχήμα 1.5: τυπική μορφή κρουστικής υπέρτασης
Οι κρουστικές υπερτάσεις (impulsive transients) είναι απότομες μεταβολές
στη μόνιμη κατάσταση της τάσης, του ρεύματος ή και των δυο, οι οποίες δεν
προκαλούν αλλαγή στην συχνότητα του συστήματος και είναι μίας κατεύθυνσης στην
πολικότητα (είτε θετική είτε αρνητική, κυρίως θετική). Η πιο κοινή αιτία των
κρουστικών υπερτάσεων είναι οι κεραυνοί. Οι κρουστικές υπερτάσεις είναι πολύ
γρήγορες, μικρότερες από 50 nsec. Οι κρουστικές υπερτάσεις μπορούν να διεγείρουν
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τα κυκλώματα συντονισμού ισχύος του συστήματος και να παράγουν το άλλο είδος
μεταβατικών υπερτάσεων - υπερτάσεις με αποσβεννύμενη ταλάντωση.
Οι υπερτάσεις με αποσβεννύμενη ταλάντωση (oscillatory transients)
αποτελούν ξαφνική αλλαγή της σταθερής κατάστασης της τάσης, του ρεύματος ή και
των δύο, χωρίς να μεταβάλλεται η συχνότητα του συστήματος, τόσο προς τη θετική
όσο και προς την αρνητική κατεύθυνση στην πολικότητα. Μια υπέρταση με
αποσβεννύμενη ταλάντωση συνίσταται σε τάση ή ρεύμα των οποίων η στιγμιαία τιμή
αλλάζει πολικότητα ραγδαία. Το φαινόμενο αυτό περιγράφεται από το φασματικό
περιεχόμενο, τη συχνότητα και το πλάτος. Οι υπερτάσεις με αποσβεννύμενη
ταλάντωση κατηγοριοποιούνται με βάση το φασματικό τους περιεχόμενο σε χαμηλής,
μεσαίας και υψηλής συχνότητας. Αυτή η κατηγορία διαταραχών συναντάται συχνά σε
συστήματα διανομής κυρίως λόγω ζεύξης και απόζευξης συσκευών, συστοιχιών
πυκνωτών κ.ά.

Σχήμα 1.6: Τυπική μορφή υπέρτασης με αποσβεννύμενη ταλάντωση

Οι επιπτώσεις των μεταβατικών υπερτάσεων σε ένα σύστημα ισχύος
εξαρτάται από το πλάτος τους και τη συχνότητά τους. Στην περίπτωση των
κρουστικών υπερτάσεων, το πλάτος τους είναι η κύρια αιτία των προβλημάτων. Η
ζημιά που μπορεί να προκληθεί στον εξοπλισμό λόγω κρουστικής υπέρτασης μπορεί
να είναι άμεση (π.χ. κεραυνός). Μπορεί επίσης να είναι σταδιακή, όπως στην
περίπτωση των χαμηλού πλάτους μεταβατικών υπερτάσεων, οι οποίες διασπούν με
αργό ρυθμό τη μόνωση του εξοπλισμού, γεγονός που τον καθιστά επιρρεπή σε
βραχυκύκλωμα.
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1.3.4 Διακυμάνσεις Τάσης
Αν ποικίλλει το μέγεθος της τάσης, τότε κανονικά θα ποικίλλει και η ροή
ισχύος στον εξοπλισμό. Η απόδοση του εξοπλισμού μπορεί να επηρεαστεί, αν οι
διακυμάνσεις είναι αρκετά μεγάλες ή σε μια ορισμένη κρίσιμη περιοχή συχνοτήτων.
Περιπτώσεις στις οποίες οι διακυμάνσεις τάσης επηρεάζουν τη συμπεριφορά του
φορτίου είναι σπάνιες, με εξαίρεση το φορτίο φωτισμού. Αν η φωτεινότητα ενός
λαμπτήρα διαφέρει στις συχνότητες μεταξύ περίπου 1Hz και 10 Hz, τα μάτια μας
είναι πολύ ευαίσθητα σε αυτό το φαινόμενο και πάνω από ένα ορισμένο μέγεθος της
τάσης το "τρεμόπαιγμα" του φωτός γίνεται ενοχλητικό. Είναι αυτή η ευαισθησία του
ανθρώπινου ματιού, η οποία εξηγεί το ενδιαφέρον για αυτό το φαινόμενο. Η γρήγορη
μεταβολή του μεγέθους της τάσης ονομάζεται "διακύμανση τάσης-voltage
fluctuation", ενώ το οπτικό ερέθισμα όπως αυτό γίνεται αντιληπτό από τον εγκέφαλό
μας ονομάζεται "τρεμόπαιγμα" του φωτός-light flicker.

Σχήμα 1.7: Διακύμανση τάσης που οφείλεται σε ηλεκτρικό κλίβανο
Εξοπλισμός ή συσκευές που παρουσιάζουν συνεχείς, γρήγορες διακυμάνσεις
σε ρεύματα φορτίου μπορούν να προκαλέσουν διακυμάνσεις στην τάση και έτσι το
φως τρεμοπαίζει. Οι ηλεκτρικοί κλίβανοι είναι η πιο κοινή πηγή διακυμάνσεων τάσης
στο σύστημα μεταφοράς και διανομής. Ενδεικτικά, κάποιες άλλες πηγές
διακυμάνσεων τάσης είναι: στατικοί μετατροπείς συχνότητας, κυκλομετατροπείς,
ηλεκτροσυγκολλητές, μηχανισμοί κινητήρων με κυκλική λειτουργία, μεγάλες
μηχανές (κατά την εκκίνηση). Η αφαίρεση του προβληματικού φορτίου, η μεταφορά
του ευαίσθητου εξοπλισμού ή η εγκατάσταση κλιματισμού ή UPS συσκευών στη
γραμμή ισχύος, είναι μέθοδοι για την επίλυση αυτού του προβλήματος.
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1.3.5 Αρμονικές
Οι αρμονικές τάσης ή ρεύματος εντάσσονται στις διαταραχές που αφορούν
στην παραμόρφωση μιας ιδανικής κυματομορφής τάσης ή ρεύματος. Οι αρμονικές
είναι ημιτονοειδείς τάσεις ή ρεύματα των οποίων οι συχνότητες είναι ακέραια
πολλαπλάσια της θεμελιώδους συχνότητας του συστήματος (50 ή 60 Hz). Ο λόγος
της συχνότητας μιας αρμονικής προς τη θεμελιώδη συχνότητα ονομάζεται τάξη της
αρμονικής. Η θεμελιώδης συχνότητα του ελληνικού συστήματος ηλεκτρικής
ενέργειας είναι 50 Hz, άρα ένα ημιτονοειδές σήμα 150 Hz ονομάζεται 3 αρμονική ή
αρμονική 3

τάξης. Οι αρμονικές είναι βασικά το αποτέλεσμα του εκσυγχρονισμού

των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και της χρήσης των ηλεκτρονικών στοιχείων
ισχύος. Ειδικότερα η χρήση τροφοδοτικών ισχύος με διακοπτική λειτουργία για τον
έλεγχο των φορτίων και τη μείωση της κατανάλωσης ισχύος οδηγεί σε ανεπιθύμητες
συχνότητες που υπερτίθενται στην τάση τροφοδοσίας.

Σχήμα 1.8: Ανάλυση ημιτονοειδούς σήματος όπου διακρίνονται οι αρμονικές
διαφόρων τάξεων και η τελική κυματομορφή

Η αρμονική παραμόρφωση προκαλείται κυρίως από εξοπλισμό που
παρουσιάζει μη γραμμική συμπεριφορά, δηλαδή από μη γραμμικά φορτία
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συνδεδεμένα στο δίκτυο. Τα μη γραμμικά φορτία αλλοιώνουν την ημιτονοειδή φύση
του εναλλασσόμενου ρεύματος, με αποτέλεσμα τη ροή αρμονικών ρευμάτων στο
δίκτυο. Αυτό συμβαίνει, διότι το ρεύμα που διαπερνά ένα μη γραμμικό φορτίο δεν
είναι ανάλογο της εφαρμοζόμενης τάσης στα άκρα του. Η ροή των αρμονικών
ρευμάτων προκαλεί αρμονικές τάσεις μέσω των σύνθετων αντιστάσεων του
συστήματος και συνεπώς παραμόρφωση της τάσης τροφοδοσίας. Η αντίδραση Χ ενός
αγωγού αυξάνει ως συνάρτηση του ρεύματος που τον διαρρέει. Ως εκ τούτου, για
κάθε αρμονικό ρεύμα τάξης h, υπάρχει μια σύνθετη αντίσταση
Όταν ένα αρμονικό ρεύμα τάξης h διαρρέει τη σύνθετη αντίσταση
αρμονική τάση

του κυκλώματος.
, δημιουργεί μια

. Συνεπώς, η τάση στο σημείο Β είναι παραμορφωμένη και όλες οι

συσκευές που τροφοδοτούνται μέσω του σημείου Β λαμβάνουν μια παραμορφωμένη
τάση. Για ένα δοθέν αρμονικό ρεύμα, η παραμόρφωση είναι ανάλογη της σύνθετης
αντίστασης του δικτύου.

1.4

Βασικές αρχές ελέγχου ενεργού και άεργου ροής ισχύος
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η ενεργός και άεργος ισχύς σε μια γραμμή

μεταφοράς εξαρτάται από τα μέτρα των τάσεων αναχώρησης και άφιξης και από τις
αντίστοιχες φασικές τους γωνίες τους καθώς και από την επαγωγική αντίδραση της
γραμμής. Για να γίνει πιο ευκολότερη η κατανόηση των βασικών εννοιών περί της
ροής ισχύος, χρησιμοποιούμε το απλό μοντέλο των δύο μηχανών, το οποίο φαίνεται
στο σχήμα 1.3 .
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Σχήμα 1.4.9 Ροή ισχύος
(α) Μοντέλο δύο ζυγών
(b) Καμπύλη ενεργού ισχύος – γωνίας

Η γραμμή μεταφοράς μεταξύ δύο μηχανών θεωρείται χωρίς απώλειες με
~
επαγωγική αντίδραση X . Η τάση V R στο άκρο άφιξης θεωρείται ως τάση αναφοράς,
δηλαδή έχει γωνία μηδέν. Η σχέση που συνδέει φαινόμενη, ενεργό και άεργο ισχύ
~~
είναι η ακόλουθη:
S  P  jQ  VI 
Για την αρχή της γραμμής (ζυγός αναχώρησης) προκύπτουν οι
παρακάτω σχέσεις :
~~
S R  PR  jQR  VR I 

(1.4.1)

PR  Pmax sin 

(1.4.2)

QR  Pmax

V
cos   R
X

Για το πέρας της γραμμής έχουμε :
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2

(1.4.3)

PS  Pmax sin 

(1.4.4)

2

V
QS  S  Pmax cos 
X

(1.4.5)

όπου VS , VR τα μέτρα των τάσεων άφιξης και αναχώρησης, δ η μεταξύ τους διαφορά
γωνίας και Pmax 

VS V R
. Οι εξισώσεις τόσο για την εισερχόμενη ενεργό ισχύ PS όσο
X

και για την εξερχόμενη ενεργό ισχύ PR είναι ισοδύναμες, διότι υποθέσαμε ότι έχουμε
σύστημα χωρίς απώλειες. Όπως φαίνεται και στο σχήμα 1.3b η μέγιστη
μεταφερόμενη ενεργός ισχύς Pmax , προκύπτει για γωνία δ=900. Αν ληφθούν υπόψη
και οι ωμικές απώλειες, τότε η τιμή της γωνίας δ για την οποία έχουμε μέγιστη
μεταφερόμενη ισχύ είναι διαφορετική. Το αν το σύστημα είναι ευσταθές ή όχι
εξαρτάται από το αν η παράγωγος dP είναι αντίστοιχα θετική ή αρνητική. Η μέγιστη
d

ισχύς Pmax που μπορεί να μεταφερθεί χωρίς να αποσυγχρονιστούν οι μηχανές των
άκρων αναχώρησης και άφιξης προκύπτει για μηδενική τιμή της παραγώγου

dP
d

και

αποτελεί το όριο στατικής ευστάθειας. Πρακτικά ένα σύστημα μεταφοράς δεν πρέπει
να λειτουργεί κοντά στο όριο στατικής ευστάθειας.
Θα πρέπει να προβλέπεται ένα συγκεκριμένο περιθώριο στη μεταφορά
ισχύος ούτως ώστε το σύστημα να είναι ικανό να χειριστεί διαταραχές, όπως
μεταβολές στο φορτίο, σφάλματα στο δίκτυο (βραχυκυκλώματα) και χειρισμούς
μεταγωγής (άνοιγμα-κλείσιμο διακοπτών).
Όπως μπορεί να φανεί από το σχήμα 1.3b, η τομή μεταξύ της γραμμής
φορτίου, η οποία αντιπροσωπεύεται από τη μηχανική ισχύ στην αναχώρηση, και της
καμπύλης μεταφερόμενης ισχύος καθορίζει την τιμή της γωνίας δ μόνιμης
κατάστασης : μια μικρή αύξηση στη μηχανική ισχύ στο άκρο αναχώρησης αυξάνει τη
γωνία δ. Για γωνίες με τιμές άνω των 900 η παραμικρή αύξηση ισχύος επιταχύνει την
γεννήτρια και καθιστά το σύστημα ασταθές. Ωστόσο στο αριστερό σημείο τομής,
αύξηση της γωνίας δ προκαλεί αύξηση της ηλεκτρικής ισχύος για να ισοσταθμίσει
την αύξηση της μηχανικής ισχύος. Για τον προσδιορισμό του

κατάλληλου

περιθωρίου ως προς τη γωνία φορτίου δ, χρησιμοποιείται η βασική ιδέα της
δυναμικής ευστάθειας ή της μεταβατικής ευστάθειας.
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Η μεταφερόμενη πραγματική και άεργος ισχύς από μια γραμμή μεταφοράς
ενός ΣΗΕ καθορίζεται όπως είδαμε στα παραπάνω από τη σύνθετη αντίσταση της
γραμμής, τα μέτρα και τη διαφορά των γωνιών των τάσεων στα άκρα της γραμμής. Η
μέγιστη ισχύς που μπορεί να μεταφερθεί από μια γραμμή μεταφοράς προσδιορίζεται
από τρία όρια :



Θερμικό όριο, που είναι η ονομαστική μεταφορική ικανότητα της γραμμής
για συγκεκριμένη θερμοκρασία.



Ανεξέλεγκτο όριο ροής ισχύος, που είναι το όριο που προσδιορίζεται από
το νόμο της φυσικής για μεταφορά ισχύος, χωρίς να εξασφαλίζεται η
δυναμική ευστάθεια.



Όριο ευστάθειας, που είναι το όριο που επιβάλλεται για ασφαλή, δυναμικά
ευσταθή μεταφορά ρεύματος.

Στα περισσότερα διασυνδεδεμένα ΣΗΕ η μεταφερόμενη ισχύς από τις
γραμμές περιορίζεται από τη μεταβατική ευστάθεια και την ευστάθεια τάσης. Αυτή η
ισχύς όμως, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του συστήματος, μπορεί να φτάνει π.χ. τα
1000-2000 MW για ασφαλή λειτουργία μιας γραμμής 500 KV, ενώ το θερμικό της
όριο είναι 3000 MW. Επομένως αποτελεί μια συνεχή πρόκληση η αύξηση αυτού του
ορίου για την αποδοτικότερη εκμετάλλευση των γραμμών, χωρίς βέβαια να
διακινδυνεύεται η ασφάλεια και ευστάθεια του ΣΗΕ.

1.5 Είδη ευστάθειας

Δυναμική ευστάθεια είναι η ικανότητα που έχει το Σ.Η.Ε να παραμένει
συγχρονισμένο κάτω από μικρές διαταραχές, ενώ μεταβατική ευστάθεια είναι η
ικανότητα που διαθέτει το Σ.Η.Ε να παραμένει συγχρονισμένο όταν υπόκειται σε
διάφορες μεταβατικές διαταραχές, όπως σφάλματα (βραχυκυκλώματα, απώλεια
γραμμών μεταφοράς) ή απώλειες στην παραγωγή. Μια τυπική ισχύ μεταφοράς
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αντιστοιχεί σε γωνίες ισχύος κάτω των 300. Για να είμαστε σίγουροι για την μόνιμη
ευσταθή κατάσταση του δρομέα, οι τιμές των γωνιών στα διάφορα σημεία του
συστήματος μεταφοράς, συνήθως είναι κάτω των 450.
Μια πιο αναλυτική διερεύνηση των εξισώσεων (1.2) και (1.4) δείχνει ότι η
μεταφερόμενη ενεργός ή πραγματική ισχύς εξαρτάται κυρίως από τη γωνία ισχύος δ.
Μελετώντας τις εξισώσεις (1.3) και ( 1.4.5) παρατηρούμε ότι οι απαιτήσεις σε άεργο
ισχύ στην αναχώρηση και άφιξη της γραμμής είναι υπερβολικές για μεγάλες γωνίες.
Μπορούμε επίσης

να συμπεράνουμε ότι η μεταφορά άεργου ισχύος εξαρτάται

κυρίως από τα μέτρα των τάσεων, με φορά ροής από την υψηλότερη τάση προς τη
χαμηλότερη τάση, ενώ η κατεύθυνση της ροής ενεργού ισχύος εξαρτάται από το
πρόσημο της γωνίας ισχύος. Οι εξισώσεις (1.2) μέχρι και (1.5) δείχνουν ότι η ροή
ισχύος σε μια γραμμή μεταφοράς εξαρτάται από την επαγωγική αντίδραση της
γραμμής μεταφοράς, τα μέτρα των τάσεων άφιξης και αναχώρησης, και τη φασική
γωνία μεταξύ των δύο αυτών τάσεων.
Η βασική ιδέα σχετικά τους ελεγκτές FACTS, είναι η ικανότητα ελέγχου
αυτών των παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο. Η ικανότητα ταχέως ελέγχου της
ισχύος, μέσα στα κατάλληλα καθορισμένα όρια, μπορεί να αυξήσει την μεταβατική
και δυναμική ευστάθεια, καθώς επίσης και την ικανότητα απόσβεσης των διάφορων
ταλαντώσεων που λαμβάνουν χώρα στο σύστημα .
Για παράδειγμα, μια αύξηση ή μείωση της επαγωγικής αντίδρασης της
γραμμής μεταφοράς, όπως προκύπτει από τις εξισώσεις (1.2) και (1.4) μειώνει ή
αυξάνει αντίστοιχα τη μέγιστη μεταφερόμενη ισχύ Pmax . Για δεδομένη τιμή ροής
ισχύος, μια αλλαγή της επαγωγικής αντίδρασης X αλλάζει επίσης και τη γωνία μεταξύ
των δύο άκρων.
Ρυθμίζοντας τα μέτρα των τάσεων, αναχώρησης VS και άφιξης VR , μπορούμε
να ρυθμίσουμε την μεταφερόμενη ισχύ της γραμμής μεταφοράς. Παρόλα αυτά, οι
τιμές αυτές υποβάλλονται σε ένα στενό έλεγχο λόγω των απαιτήσεων φορτίου,
μεταξύ 0,95α.μ και 1,05α.μ.
Αυτός ο λόγος δεν επιτρέπει στις τιμές των τάσεων να επηρεάσουν τη ροή
ισχύος σε έναν ικανοποιητικό βαθμό. Ένα άλλο συμπέρασμα που προκύπτει από τις
εξισώσεις (1.3) και (1.5) για την άεργο ισχύ, είναι ότι η ρύθμιση των μέτρων των
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τάσεων επηρεάζει περισσότερο την άεργο απ’ ότι την ενεργό ισχύ. Από τα παραπάνω
φαίνεται

καθαρά

ότι

τα

ευέλικτα

συστήματα

μεταφοράς

μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της ενεργού και άεργου ροής ισχύος, αλλά επίσης
έχουν μια θετική επίδραση στη μεταβατική και δυναμική ευστάθεια του συστήματος.
Ακόμα, είναι δυνατόν να επιτευχθεί αύξηση της δυνατότητας απόσβεσης των
ταλαντώσεων που προκαλούνται από κάποιο είδος σφάλματος. Είναι γεγονός ότι η
βασική αιτία που προκαλεί

αστάθεια τάσης σε ένα Σ.Η.Ε είναι η έλλειψη

υποστήριξης άεργου ισχύος στο σύστημα .

1.6 Παραδοσιακές Μέθοδοι Αντιστάθμισης

Οι πρώτες μορφές αντιστάθμισης σε μία γραμμή μεταφοράς που
εφαρμόζονταν κυρίως τα προηγούμενα χρόνια βασίζονταν στον έλεγχο των
παραμέτρων που αναφέρθηκαν και επηρεάζουν τη ροή πραγματικής και αέργου
ισχύος. Ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιούν για να επιτύχουν την επιθυμητή
αντιστάθμιση διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες : α) τη σειριακή β) την εγκάρσια και
γ) την αντιστάθμιση μέσω μετασχηματιστών ρύθμισης τάσης.

1.6.1 Σειριακή Αντιστάθμιση
Για την εφαρμογή σειριακής αντιστάθμισης εισάγουμε στη γραμμή
μεταφοράς μια χωρητική αντίδραση
είναι η αντίδραση

σε σειρά. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας

να μειώνει την επαγωγική αντίδραση

της γραμμής με

συνέπεια να προκύπτει μικρότερη συνολική επαγωγή στη γραμμή Χ =

-

. Η

χωρητική αντίδραση μπορεί να παράγεται μέσω πυκνωτών αλλά και μέσω
ελεγχόμενων πηγών τάσης που συμβάλουν στον καλύτερο έλεγχο.
Εύκολα παρατηρούμε ότι με τη βοήθεια της σειριακής

αντιστάθμισης

πετυχαίνουμε αύξηση του στατικού ορίου ευστάθειας σύμφωνα με τον τύπο PMAX =
|

||

| / X . Επιπλέον, μελέτες έχουν δείξει ότι με τη σειριακή χωρητική

αντιστάθμιση μπορεί να αυξηθεί, μέχρι και να υπερδιπλασιαστεί, η ικανότητα
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φόρτισης μίας γραμμής μεγάλου μήκους υπερυψηλής τάσης καταβάλλοντας μόνο ένα
μέρος του κόστους που χρειαζόταν για την εγκατάσταση νέας γραμμής μεταφοράς.
Παρ’ όλα αυτά, ένα σημαντικό μειονέκτημα αυτής της μεθόδου
αντιστάθμισης είναι ότι απαιτείται η εγκατάσταση αυτόματων συσκευών προστασίας
που θα εκτρέψουν τα υψηλά ρεύματα κατά τη διάρκεια σφαλμάτων και θα
επανεισαγάγουν τους πυκνωτές μετά την εκκαθάριση του σφάλματος. Αξίζει επίσης
να σημειωθεί ότι οι σειριακοί πυκνωτές δημιουργούν κυκλώματα συντονισμού τα
οποία μπορεί να διεγείρουν ταλαντώσεις χαμηλής συχνότητας, ένα φαινόμενο που
ονομάζεται υπερσύγχρονος συντονισμός. Οι ταλαντώσεις αυτές μπορούν να
προκαλέσουν μέχρι και καταστροφή των αξόνων των στροβίλων των γεννητριών.

Σχήμα 1.4 : συστοιχία εν σειρά πυκνωτών

1.6.2 Εγκάρσια Αντιστάθμιση

Η εγκάρσια αντιστάθμιση ξεκίνησε αρχικά με τη χρήση εγκάρσιων
πυκνωτών για τις περιόδους μεγάλου φορτίου και με εγκάρσιες επαγωγές για τις
περιόδους χαμηλού φορτίου (αντίστοιχα έλλειψη και περίσσεια αέργου ισχύος).
35

Οι εγκάρσιοι πυκνωτές χρησιμοποιούνται ώστε να παρέχουν μέρος της
αέργου ισχύος που ζητείται από το φορτίο και να μειωθεί συνεπώς η άεργος ισχύς
που μεταφέρεται μέσω της γραμμής, κρατώντας την τάση στα επιθυμητά όρια. Οι
εγκάρσιοι πυκνωτές συνδέονται είτε απευθείας στους ζυγούς την τάση των οποίων
θέλουμε να ελέγξουμε ή στο τριτεύον τύλιγμα των μετασχηματιστών ισχύος. Ένα
αξιοσημείωτο μειονέκτημα τους είναι ότι προκαλούν σημαντική ανύψωση της τάσης
όταν η γραμμή είναι ελαφριά φορτισμένη ή λειτουργεί χωρίς φορτίο.
Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα η συστοιχία πυκνωτών που συνδέεται
διαθέτει τόσο σταθερά όσο και μεταβλητά στοιχεία. Με την ανύψωση ή την πτώση
της τάσης τα μεταβλητά στοιχεία αφαιρούνται ή προστίθενται στην συστοιχία για να
μειώσουν ή να αυξήσουν αντίστοιχα τη συνολική χωρητικότητα. Αντιθέτως, στις
περιόδους χαμηλού φορτίου λόγω της εγκάρσιας χωρητικότητας των γραμμών και
ιδιαίτερα των καλωδίων έχουμε περίσσεια αέργου ισχύος, οπότε είναι αναγκαίο να
συνδέσουμε σε ορισμένα σημεία του δικτύου επαγωγές που καταναλώνουν άεργο
ισχύ, ώστε να εμποδίσουμε την υπερβολική ανύψωση της τάσης σε αυτά.
Στη σημερινή εποχή, με την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μετατροπέων
ισχύος και των σύγχρονων συστημάτων ελέγχου, οι εγκάρσιοι πυκνωτές και τα πηνία
έχουν αντικατασταθεί σε πολλές περιπτώσεις από πλήρως αξιόπιστες συσκευές
αντιστάθμισης όπως είναι οι στατικοί αντισταθμιστές αέργου ισχύος SVCs και οι
σύγχρονοι αντισταθμιστές .

Σχήμα 1.5 : συστοιχία εγκάρσιων πυκνωτών
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1.6.3 Ρύθμιση Φασικής Γωνίας και Μέτρου Τάσης
Η

διαδικασία

αυτή

επιτυγχανόταν

αρχικά

με

τη

μεσολάβηση

μετασχηματιστών. Κύριο έργο αυτών των μετασχηματιστών είναι να μεταβάλουν,
συνήθως κατά μικρά ποσά ΔV, την τάση σε ένα σημείο του ενεργειακού δικτύου. Η
μεταβολή της τάσης ΔV που προκαλείται από αυτές τις συσκευές μπορεί γενικά να
ελέγχεται και ως προς το μέτρο και ως προς τη φασική γωνία.
Αυτή η μεταβολή, παρόλο που είναι συνήθως μικρή, προκαλεί δραστική
επίδραση στην ισχύ που ρέει στη γραμμή μεταφοράς στην οποία παρεμβάλλεται ένας
τέτοιος μετασχηματιστής. Επομένως οι μετασχηματιστές ρύθμισης τάσης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της ροής ισχύος στο ενεργειακό δίκτυο. Πιο
συγκεκριμένα με τη ρύθμιση του μέτρου |V| της τάσης ελέγχεται η ροή αέργου ισχύος
στη γραμμή μεταφοράς , ενώ με τον έλεγχο της φασικής γωνίας της τάσης V
ελέγχουμε τη ροή πραγματικής ισχύος στη γραμμή που τοποθετείται ο
μετασχηματιστής.

Σχήμα 1.4: μετασχηματιστής ρύθμισης τάσης

1.6.4 Προβλήματα Στις Κλασσικές Μεθόδους Αντιστάθμισης
Στην πραγματικότητα οι κλασσικές μέθοδοι αντιστάθμισης αέργου ισχύος
καλύπτουν μόνο κάποια από τα προβλήματα που συναντάμε στα ενεργειακά δίκτυα
εναλλασσόμενου ρεύματος. Έτσι με τους τρόπους που προαναφέραμε βελτιώνουν την
ικανότητα μεταφοράς ισχύος του συστήματος και σε κάποιο βαθμό την ικανότητα του
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να επανέρχεται γρήγορα σε ομαλή λειτουργία μετά από διάφορες μεταβατικές
καταστάσεις όπως είναι τα βραχυκυκλώματα και η διαδικασία σύνδεσης ή
αποσύνδεσης μεγάλων φορτίων από το δίκτυο.
Παρόλα αυτά, οι απλοί συμβατικοί αντισταθμιστές αδυνατούν να
ανταποκριθούν στην ανάγκη για γρήγορο και ακριβή έλεγχο καθώς συνδέονται και
αποσυνδέονται από το δίκτυο μέσω μηχανικών διακοπτών. Επομένως, ενώ ο έλεγχος
του συστήματος, η μεταφορά και επεξεργασία δεδομένων γίνεται ταχύτατα και
σύμφωνα με τη σύγχρονη τεχνολογία η διαδικασία αντιστάθμισης καθυστερεί
εμφανώς λόγω της αδράνειας και μηχανικής καταπόνησης των κινούμενων
ηλεκτρομηχανικών τμημάτων.
Αποτέλεσμα όλων αυτών των περιορισμών είναι η αδυναμία εφαρμογής
ουσιαστικού ελέγχου σε περιπτώσεις μεταβατικών/δυναμικών καταστάσεων, όποτε
δηλαδή η ύπαρξη του είναι άμεσα αναγκαία. Ένα άλλο βασικό μειονέκτημα των
κλασσικών μεθόδων αντιστάθμισης είναι ότι η άεργος ισχύς ελέγχεται ασυνεχώς
(κατά βήματα) και μόνο ως προς τη θετική κατεύθυνση. Αυτό συμβαίνει διότι
εισάγοντας ή εξάγοντας πυκνωτές στο δίκτυο, εισάγουμε ή εξάγουμε στην ουσία
σταθερές χωρητικές ποσότητες, με αποτέλεσμα την εμφάνιση «σκαλοπατιών» στην
αντιστάθμιση.
Προκειμένου λοιπόν να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα ελέγχου μέσω
διακοπτικών στοιχείων έγινε απαραίτητη η διερεύνηση άλλων τεχνικών ελέγχου με
την τεχνολογία των FACTS να καθίσταται και εδώ καθοριστική.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο
Ευέλικτα Συστήματα Μεταφοράς Εναλλασσόμενου
Ρεύματος ( FACTS )

Σε μια επεξήγηση του όρου FACTS εννοούμε τα συστήματα που
ενσωματώνουν στη δομή τους ελεγκτές βασισμένους σε ηλεκτρονικά ισχύος αλλά και
άλλους στατικούς ελεγκτές με στόχο τη βελτίωση της ικανότητας ασφαλούς
μεταφοράς ισχύος, τη μείωση της διαφοράς μεταξύ θερμικού ορίου και ορίου
ευστάθειας και τη βελτίωση της δυνατότητας ελέγχου.

2.1 Εισαγωγή των FACTS στα Σύγχρονα ΣΗΕ
Η μεγάλη πρόκληση των σύγχρονων ΣΗΕ είναι η απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας όπως επιτάσσεται από τους κανόνες για πιο ανταγωνιστική
αγορά. Η βασική επιδίωξη αυτών των κανόνων είναι η δημιουργία ενός δικτύου
ελεύθερης πρόσβασης για παραγωγούς, προμηθευτές, καταναλωτές και τους
εκάστοτε φορείς της αγοράς. Ο ανταγωνισμός που αναφέραμε έχει ως αποτέλεσμα
την πλήρη διαφοροποίηση των συνθηκών τόσο στην παραγωγή όσο και στην
μεταφορά και τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα από τα πλεονεκτήματα της
απελευθέρωσης είναι η προφανής μείωσης του κόστους παραγωγής, ενώ στα
αρνητικά συγκαταλέγεται η διαμόρφωση μιας νέας γεωγραφικής κατανομής περιοχών
όπου παράγεται ηλεκτρική ενέργεια αλλά και η ανομοιογενής παραγωγή και ζήτηση
της.
Αυτή η ανομοιογένεια έχει επιδεινώσει αρκετά τα υπάρχοντα προβλήματα
των ενεργειακών δικτύων. Τέτοια προβλήματα είναι η υπερφόρτιση των γραμμών
μεταφοράς, η διαφοροποίηση του μέτρου της τάσης από τις ονομαστικές τιμές στους
ζυγούς του ΣΗΕ αλλά και το όριο μεταβατικής ευστάθειας. Ως εκ τούτου, για την
αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων δεν μπορούμε καθαρά από άποψη δαπανών
και γεωγραφικών περιορισμών να καταφύγουμε στην λύση της εγκατάστασης και
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όδευσης νέων γραμμών μεταφοράς. Η πρόκληση επομένως της υπερπήδησης αυτών
των εμποδίων καθώς και των απαιτήσεων που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες
παραγράφους η τεχνολογία των FACTS γνώρισε τέτοια διάδοση.

2.2 Προοπτικές χρήσης των FACTS
Η χρησιμοποίηση των FACTS στα σύγχρονα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας, εκτός από την αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργίας των
μηχανικών διακοπτών, συμβάλει και στον περιορισμό των παρακάτω προβλημάτων
που συναντάμε στα ενεργειακά δίκτυα :
 Διαταραχές που επηρεάζουν την ποιότητα της τροφοδοτούμενης ισχύος, όπως
οι βυθίσεις τάσης, οι μεταβατικές και μόνιμες υπερτάσεις, οι διακυμάνσεις τάσης
(flicker) και οι αρμονικές.
 Προβλήματα ευστάθειας σε μόνιμες ή μεταβατικές καταστάσεις.
 Επηρεασμός των βασικών χαρακτηριστικών του δικτύου από την ύπαρξη
πολλών ηλεκτρικών εταιρειών παραγωγής.
 Απουσία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν οι ελεγκτές
FACTS βασίζονται στην ικανότητα τους να μεταβάλλουν σημαντικές παραμέτρους
που επηρεάζουν τη ροή ισχύος του συστήματος μεταφοράς όπως η εν σειρά
αντίδραση, η εγκάρσια χωρητικότητα, το μέτρο και η φασική γωνία της τάσης στόχο :
 Την πλήρη αξιοποίηση του συστήματος μεταφοράς με ασφαλή φόρτιση των
γραμμών κοντά στο θερμικό τους όριο.
 Πλήρη έλεγχο της ροής πραγματικής και άεργης ισχύος.
 Αυξημένη ικανότητα μεταφοράς ισχύος μεταξύ των διασυνδεδεμένων
περιοχών ελέγχου, με ταυτόχρονη μείωση της θερμής εφεδρείας από το 18% που
είναι σήμερα στο 15%.
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 Περιορισμό του ρεύματος βραχυκύκλωσης και των σφαλμάτων συσκευών με
αποτέλεσμα την πρόληψη αλυσιδωτών αποσυνδέσεων τμημάτων δικτύου και
συσκευών.
 Απόσβεση ταλαντώσεων ισχύος που καταπονούν ή καταστρέφουν τον
εξοπλισμό και περιορίζουν την επιτρεπόμενη μεταφορά ισχύος.

2.3.1 FACTS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ
ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
Οι FACTS διατάξεις από πλευράς δομής μπορούν να χωριστούν σε 2
βασικές κατηγορίες.
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι μετατροπείς εκείνοι που επιτρέπουν τη
διαχείριση συνιστωσών όπως είναι τα πηνία, οι πυκνωτές και οι μετασχηματιστές με
ρύθμιση φάσης.
Κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες των ευέλικτων συστημάτων αυτού του
τύπου επιδρά σε μία διαφορετική παράμετρο της γραμμής μεταφοράς (τάση, εν σειρά
αντίδραση, γωνία). Έτσι λοιπόν ο SVC επιδρά στην τάση, ο TCSC στην εν σειρά
αντίδραση ενώ ο TCPAR στη φασική γωνία.
Όπως αναφέραμε και παραπάνω τα συστήματα αυτά είναι παρόμοια με
συστοιχίες πυκνωτών ή πηνίων με διακοπτική ζεύξη και μετασχηματιστές με
μηχανική αλλαγή λήψεως γωνίας, αλλά έχουν πολύ ταχύτερη απόκριση και καλύτερο
έλεγχο.
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Σχήμα 2.1 IGBT-module με ονομαστικό ρεύμα 1.200 Α και μέγιστη τάση 3.300 V

2.3.2 Πυκνωτής Σειράς Ελεγχόμενος με Θυρίστορ (TCSC)
Στην κατηγορία της σειριακής αντιστάθμισης, ο TCSC (thyristor controlled
series capasitor) επιτυγχάνει μια συνεχή μεταβολή της εν σειρά επαγωγικής
αντίδρασης της γραμμής, με αποτέλεσμα τη μείωση ή αύξηση της φόρτισης
κυματικής αντίστασης (φυσικό φορτίο SIL).

Σχήμα 3.2 : διάγραμμα TCSC
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Επομένως, ο TCSC μπορεί να τροφοδοτεί (κατά την υπερφόρτιση) ή να
απορροφά (κατά την υποφόρτιση) άεργο ισχύ, να βοηθάει στην απόσβεση των
ταλαντώσεων ισχύος, να ελέγχει τη μεταβατική ευστάθεια, να περιορίζει τους
υποσύγχρονους συντονισμούς και εφ’ όσον εξασφαλιστούν οι δυνατότητες
υπερφόρτισης του να διαχειρίζεται την υπερφόρτιση της γραμμής και να περιορίζει το
ρεύμα βραχυκύκλωσης.

2.3.3 Στατικός Αντισταθμιστής Αέργου Ισχύος (SVC)

Στην

κατηγορία

της

εγκάρσιας

αντιστάθμιστης,

ο

SVC

διαθέτει

αποκλειστικά διακόπτες στερεάς κατάστασης. Ελέγχοντας τις γωνίες έναυσης των
θυρίστορ μπορούμε να καθορίσουμε το ποσό της αέργου ισχύος που εγχέει ο SVC
στο δίκτυο παίρνοντας όλες τις ενδιάμεσες τιμές από πλήρως χωρητική σε πλήρως
επαγωγική μέσα σε ένα κύκλο της θεμελιώδους συχνότητας. Στα πλεονεκτήματα του
ότι είναι γρήγορος, παρέχει ικανοποιητικό έλεγχο και ταχύτατη σύνδεση ή
αποσύνδεση των πυκνωτών χωρίς μεταβατικές υπερτάσεις για αποκατάσταση του
συστήματος μετά την εκκαθάριση βραχυκυκλωμάτων. Επιπλέον, μπορεί να διατηρεί
την τάση εντός των προδιαγραφών στη μόνιμη και μεταβατική κατάσταση
λειτουργίας του ΣΗΕ και μπορεί να συμβάλει μερικώς στον έλεγχο της ευστάθειας.
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Σχήμα 2.3: διάγραμμα SVC

Σχήμα 2.4: χαρακτηριστική V-I του SVC

Στα μειονεκτήματα του ότι δεν μπορεί να ελέγξει τη ροή πραγματικής ισχύος
και η ποσότητα της αέργου ισχύος που παρέχει είναι ανάλογη του τετραγώνου της
τάσης με αποτέλεσμα να είναι σχετικά μικρή σε περιπτώσεις βυθίσεων τάσης, τότε
δηλαδή που το σύστημα την έχει περισσότερο ανάγκη. Η ύπαρξη κυρίως του
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δεύτερου μειονεκτήματος οδήγησε στη σχεδίαση του στατικού σύγχρονου
αντισταθμιστή (STATCOM) ο οποίος παρέχει άεργο ισχύ ίση με το γινόμενο της
τάσης με το ρεύμα.

2.3.4 Ελεγχόμενος με Θυρίστορ Ρυθμιστής Φασικής Γωνίας
(TCPAR)

Στην κατηγορία μεθόδων αντιστάθμισης που προσβλέπει στην φασική γωνία
ο τρόπος δράσης του TCPAR (thyristor controlled phase angle regulator) στηρίζεται
στη γρήγορη εισαγωγή μιας τάσης εν σειρά με την τάση στο ένα άκρο της γραμμής,
ώστε να ελέγχουμε τη ροή ισχύος στη γραμμή. Παρόλο που έχουν προταθεί
κυκλώματα με ρύθμιση και του μέτρου και της φασικής γωνίας της εισαγόμενης
τάσης, έχουν επικρατήσει τα κυκλώματα με ρύθμιση μόνο του μέτρου και φασική
γωνία 90ο λόγω της απλότητας τους. Επειδή το ΤCPAR δεν παράγει άεργο ισχύ, όλη
η άεργος ισχύς που εισάγεται στη γραμμή ως αποτέλεσμα της φασικής στροφής της
τάσης, απορροφάται από το ζυγό. Γι αυτό ακριβώς το λόγο ο ΤCPAR πρέπει να
συνδέεται σε ισχυρούς ζυγούς για να αποφεύγονται οι διακυμάνσεις τις τάσεις.
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Σχήμα 2.5: διάγραμμα TCPAR

2.4 Οι Μετατροπείς Πηγής Τάσης/Ρεύματος Στα FACTS
Η δεύτερη κατηγορία των FACTS διατάξεων πρόκειται για ελεγχόμενες
σύγχρονες πηγές εναλλασσόμενης τάσης ή ρεύματος (SVS/SCS-Synchronous
Voltage/Current

Sources). Έχουν πολύ ανώτερη λειτουργικότητα για κάθε είδος

αντιστάθμισης και εκτός της άεργης αντιστάθμισης, επιπλέον έχουν τη δυνατότητα
άμεσης ανταλλαγής ενεργού ισχύος με το δίκτυο, εξασφαλίζοντας πιο ευέλικτη
διαχείριση ροής ισχύος και αντιμετώπιση δυναμικών διαταραχών.
Μια τέτοια πηγή είναι ανάλογη με μια ιδανική στρεφόμενη σύγχρονη
μηχανή, η οποία παράγει ένα συμμετρικό τριφασικό σύστημα τάσεων στη θεμελιώδη
συχνότητα, με ελεγχόμενο πλάτος και φάση. Αυτή η ιδανική μηχανή δεν έχει
καθόλου αδράνεια, η απόκρισή της είναι πρακτικά στιγμιαία, δεν αλλάζει σημαντικά
τη σύνθετη αντίσταση του δικτύου και μπορεί να παράγει άεργο ισχύ (χωρητική και
επαγωγική).
Επίσης μπορεί να ανταλλάσσει ενεργό ισχύ με το δίκτυο, εάν διασυνδεθεί με
μια κατάλληλη πηγή ενέργειας η οποία θα μπορεί να παρέχει ή να απορροφά την ισχύ
που το SVS παρέχει ή απορροφά από το δίκτυο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ο
Στατικός Σύγχρονος Αντισταθμιστής (STATCOM), ο Στατικός Σύγχρονος Σειριακός
Αντισταθμιστής (SSSC) και ο Ενοποιημένος Ελεγκτής Ροής Ισχύος (UPFC).
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2.4.1 Σειριακή Αντιστάθμιση
Στατικός Σύγχρονος Σειριακός Αντισταθμιστής (SSSC)
Ο SSSC αποτελεί το πλέον σύγχρονο μοντέλο για τον συνεχή έλεγχο της
ενεργού μιγαδικής αντίστασης της γραμμής. Αποτελείται από έναν αντιστροφέα
πηγής τάσης συνδεδεμένο σε σειρά με τη γραμμή μεταφοράς μέσω μετασχηματιστή.
Ως διακοπτικά στοιχεία χρησιμοποιεί GTO θυρίστορ για τον έλεγχο και της σβέσης
εκτός από της έναυσης. Στην πλευρά του συνεχούς ρεύματος βρίσκεται μια συσκευή
αποθήκευσης ενέργειας, όπως υψηλής ενεργειακής πυκνότητας πυκνωτές, μπαταρίες,
υπεραγώγιμα πηνία, σφόνδυλοι με υπεραγώγιμη έδραση και ενεργειακά κύτταρα.
Ένας SSSC με πυκνωτή παρέχει στην έξοδο του μια ελεγχόμενου μέτρου τάση, που
παρουσιάζει μία γωνία σε σχέση με το ρεύμα γραμμής περίπου ± 90.

Σχήμα 2.6 : διάγραμμα SCCS με πυκνωτή

2.4.2 Εγκάρσια Αντιστάθμιση
Στατικός Σύγχρονος Αντισταθμιστής (STATCOM)

Ο

STATCOM

αποτελεί

το

πιο

εξελιγμένο

μοντέλο

εγκάρσιας

αντιστάθμισης. Έχει τη δυνατότητα να παράγει ή να καταναλώνει άεργο ισχύ. Η
άεργος ισχύς στην έξοδο του δεν επηρεάζεται από μεταβολές στην τάση του
συστήματος με αποτέλεσμα καλύτερο έλεγχο συγκεκριμένων παραμέτρων του
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συστήματος όπως η τάση ή η απόσβεση ταλαντώσεων, ενώ είναι ίση με το γινόμενο
της τάσης με το ρεύμα. Έτσι, όταν βυθίζεται η τάση του, εκμεταλλευόμενος την
δυνατότητα υπερρεύματος που έχει, μπορεί να τροφοδοτεί σημαντικό ποσό αέργου
ισχύος. Επιπλέον, όταν διαθέτει σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, μπορεί να
τροφοδοτεί το σύστημα με πραγματική ισχύ για μικρό χρονικό διάστημα.
Επιπλέον έχει τη δυνατότητα να αυξάνει ή να μειώνει την πτώση τάσης κατά
μήκος της γραμμής παρέχοντας ή απορροφώντας άεργο ισχύ και συμβάλλει
σημαντικά στην απόσβεση ταλαντώσεων ισχύος.

Σχήμα 2.7:διάγραμμα STATCOM

Ο συγκεκριμένος αντισταθμιστής επιτυγχάνει έλεγχο της τάσης σε μόνιμες,
μεταβατικές και δυναμικές συνθήκες λειτουργίας, αντιμετωπίζει τις γρήγορες
διακυμάνσεις της τάσης, συμβάλλει στην απόσβεση των ταλαντώσεων ισχύος και
μπορεί να αποτρέψει τον υπερσύγχρονο συντονισμό.
Το μειονέκτημα του προς το παρόν είναι ότι η κατασκευή του απαιτεί τη
χρήση ηλεκτρονικών διακοπτικών στοιχείων με δυνατότητες ελέγχου του χρόνου
σβέσης, που επί του παρόντος δεν συνδυάζουν μεγάλη ισχύ χειρισμού ισχύος, μεγάλη
συχνότητα διακοπτικής λειτουργίας (στην περιοχή των ΚΗz), μικρές απώλειες και
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λογικό κόστος. Ο STATCOM είναι και η μονάδα που θα ασχοληθούμε διεξοδικότερα
στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής.

2.4.3 Ρύθμιση Φασικής Γωνίας
Ενοποιημένος Ελεγκτής Ροής Ισχύος (UPFC)
Ο UPFC αποτελείται από δύο μετατροπείς πηγής τάσης. Ο ένας μετατροπέας
παράγει μία τάση μεταβλητού μέτρου και γωνίας που εισάγεται σε σειρά στη γραμμή,
ενώ ο δεύτερος μετατροπέας παρέχει στον πυκνωτή του μοντέλου την ισχύ που
απαιτείται για τη λειτουργία του πρώτου μετατροπέα. Με βάση τη δυνατότητα
ρύθμισης τόσο του μέτρου όσο και της γωνίας της παρεχόμενης τάσης, ο UPFC
μπορεί να ελέγχει και τις τρεις παραμέτρους σχετικά με τη ροή ισχύος σε μία γραμμή
μεταφοράς, δηλαδή το μέτρο και τη γωνία της τάσης γραμμής, καθώς και την
αντίδραση της.

Σχήμα 2.8: διάγραμμα UPFC
Γενικότερα, παρατηρούμε ότι οι αντισταθμιστές αυτής της κατηγορίας,
συγκρινόμενοι με τους αντισταθμιστές ελεγχόμενους από θυρίστορ, παρέχουν
ταχύτερο έλεγχο της τάσης (ο STATCOM και ο UPFC), της επαγωγικής αντίδρασης
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της γραμμής (ο SSSC και o UPFC) και της γωνίας ισχύος (ο UPFC). Επιπλέον, είναι
ο μοναδικός τύπος ελεγκτών που έχει τη δυνατότητα απευθείας ανταλλαγής
πραγματικής ισχύος με το δίκτυο, ανεξαρτήτως της αντιστάθμισης αέργου ισχύος.
Στον παρακάτω πίνακα ανακεφαλαιώνουμε, με τα μονοφασικά διαγράμματα,
τους βασικούς ελεγκτές FACTS που εξετάσαμε :

Σχήμα 2.9: οι βασικότεροι FACTS ελεγκτές
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΠΗΓΗΣ ΤΑΣΗΣ (VSC)
3.1 Εισαγωγή
Bασικό στοιχείο των σύγχρονων FACTS αποτελούν οι μετατροπείς
εξαναγκασμένης μεταγωγής VSC (Voltage Source Converter). Σε αυτούς τους
μετατροπείς γίνεται χρήση ελεγχόμενων ημιαγωγικών διακοπτών ισχύος ,όπως τα
διπολικά τρανζίστορ μονωμένης πύλης (IGBT) και θυρίστορ με σβέση ελεγχόμενη
από την πύλη (GTO) σαν συστατικά στοιχεία στις γέφυρες των μετατροπέων. Αυτή
είναι και η βασική διαφορά με τους κλασσικούς μετατροπείς ,αφού οι VSC’s
μπορούν να επιτύχουν όχι μόνο έναυση αλλά και σβέση των IGBT’s με χρήση
σημάτων στην πύλη τους όταν διαρρέονται από ρεύμα. Με άλλα λόγια δεν απαιτείται
εναλλασσόμενη τάση για την μεταγωγή τους.
Επιπλέον οι VSC’s μετατροπείς χρησιμοποιούν την τεχνική διαμόρφωσης
εύρους παλμών (PWM). Με αυτήν διαμόρφωση είναι δυνατή η μεταβολή του μέτρου
και της φάσης των κυματομορφών της AC-τάσης εξόδου στην επιθυμητή τιμή και
μορφή ταχύτατα, καθιστώντας έτσι τα VSC’s ελέγξιμες πηγές ρεύματος. Αυτή η
μεγάλη δυνατότητα ελέγχου των VSC συστημάτων μας δίνει την δυνατότητα να τα
χρησιμοποιήσουμε σε ένα μεγάλο πλήθος εφαρμογών .

3.2 Μετατροπείς

3.2.1 Bασικά στοιχεία ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος

Θεωρούμε έναν ηλεκτρονικό μετατροπέα ισχύος ως ένα κύκλωμα
πολλαπλών εισόδων και εξόδων που αποτελείται από ημιαγωγικούς(ηλεκτρονικούς)
διακόπτες και άλλα βοηθητικά στοιχεία και εξαρτήματα όπως πυκνωτές ,επαγωγούς
και μετασχηματιστές. Κύριος σκοπός ενός τέτοιου μετατροπέα είναι να καθίσταται
μέσω αυτού δυνατή η ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ δυο υποσυστημάτων, κατά τρόπο
που δύναται να καθοριστεί συμφώνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές.
51

Τα δε υποσυστήματα έχουν συνήθως διαφορετικά χαρακτηριστικά που στο
πεδίου του ηλεκτρολόγου μηχανικού αφορούν κυματομορφές τάσης/ρεύματος ,
συχνότητα, φασική γωνία, αριθμό φάσεων και έτσι δεν είναι δυνατή η άμεση διεπαφή
τους γεγονός που καθιστά τους μετατροπείς αναγκαίο συνδετικό κρίκο μεταξύ τους.
Για παράδειγμα ένας ηλεκτρονικός μετατροπέας ισχύος είναι αναγκαίος για τη
διασύνδεση μιας ανεμογεννήτριας , ενός ηλεκτρομηχανικού υποσυστήματος δηλαδή
που παράγει ηλεκτρική ενέργεια σε μεταβλητή τάση και συχνότητα, με ένα δίκτυο
σταθερής συχνότητας και τάσης που αποτελεί ένα άλλο ηλεκτρομηχανικό σύστημα.
Στην τεχνική ορολογία οι μετατροπείς κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τα
συστήματα που διασυνδέουν, συνεχούς (DC) και εναλλασσομένου (AC) ρεύματος σε:


DC-σε-AC ή DC/AC μετατροπέα ,που συνδέει ένα DC υποσύστημα σε ένα
AC



DC-σε-DC ή DC/DC μετατροπέα ,που συνδέει δύο DC υποσυστήματα



AC-σε-AC ή AC/AC μετατροπέα ,που συνδέει δυο AC υποσυστήματα

Σύμφωνα με την παραπάνω κατηγοριοποίηση ένας DC/AC μετατροπέας
είναι ίδιος με έναν AC/DC μετατροπέα. Για τον διαχωρισμό τους και ανάλογα με την
φορά της ισχύος ο μετατροπέας ονομάζεται ανορθωτής αν η ροή ισχύος είναι από το
ΑC στο DC υποσύστημα και αντιστροφέας στην περίπτωση που η ροή ισχύος είναι
από το DC στο AC υποσύστημα.
Στη γενικότερη μορφή τους οι μετατροπείς καθορίζονται από μια σύνθεση
ενός ή περισσότερων μονάδων ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος ( είτε ανορθωτών
,είτε αντιστροφέων, είτε συνδυασμό και των δυο) με ένα κύκλωμα ελέγχου
/προστασίας.
Ο σύνδεσμος μεταξύ του μετατροπέα και του κυκλώματος δημιουργείται
μέσω των σημάτων οδήγησης των ημιαγωγικών διακοπτών που περιέχει, καθώς και
σημάτων ανάδρασης απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία τους.
Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή οι ηλεκτρονικοί ημιαγωγικοί
διακόπτες ισχύος είναι τα δομικά στοιχεία των ηλεκτρονικών μετατροπέων. Ως
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γνωστόν αυτοί είναι ημιαγωγικά στοιχεία που μπορούν να επιτρέπουν ή να
διακόπτουν τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος σε ένα κύκλωμα ανάλογα με τα σήματα
έναυσης και σβέσης που τα καθοδηγούν. Εκεί έγκειται και η μεγάλη διαφορά τους σε
σχέση με τους μηχανικούς διακόπτες που η αλλαγή κατάστασης επιβαλλόταν από την
μηχανική κίνηση ενός μέρους τους. Παρόλα αυτά η χρήση των μηχανικών διακοπτών
δεν έχει εγκαταλειφτεί πλήρως και σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται σε
συνδυασμό με τους ημιαγωγικούς ηλεκτρονικούς διακόπτες.
Οι ηλεκτρονικοί ημιαγωγικοί διακόπτες βρίσκονται σε διάφορες μορφές
ανάλογα με την χρήση για την οποία προορίζονται. Υπάρχουν για παράδειγμα οι :
 Μη ελεγχόμενοι (uncontrollable switches), όπως είναι η δίοδος ισχύος που
είναι η μόνη αυτής της κατηγορίας και η ροή η όχι του ηλεκτρικού ρεύματος δια
μέσου αυτής καθορίζεται μόνο από τα στοιχεία του κυκλώματος στο οποίο
περιλαμβάνεται
 Ημί-ελεγχόμενοι (semictrollable switches), με πιο διαδεδομένο το θυρίστορ.
Το γεγονός ότι μόνο η στιγμή έναρξης διέλευσης του ρεύματος μέσω αυτού (έναυση)
μπορεί να υποδειχθεί εξωτερικά και όχι αυτή της διακοπής (σβέσης) το εντάσσει στη
συγκεκριμένη κατηγορία
 Πλήρως ελεγχόμενοι (fully controllable switches), όπου σε αυτή την
κατηγορία τόσο η έναυση όσο και η σβέση των ημιαγωγικών στοιχείων είναι δυνατή
μέσω εξωτερικών σημάτων οδήγησής τους.
Αυτή η κατηγορία περιέχει τα MOSFET που βέβαια προορίζονται για
εφαρμογές μικρής ισχύος και μεγάλης διακοπτικής συχνότητας, τα IGBT που είναι κ
το στοιχείο που χρησιμοποιείται ευρέως στις σημερινές εφαρμογές ,τα GTO που είναι
ουσιαστικά τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στις εφαρμογές ισχύος πριν τα IGBT
και τέλος τα IGCT που φέρουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τα GTO και των
τελευταίο καιρό δείχνουν να κερδίζουν έδαφος στις σύγχρονες εφαρμογές .
Μια δεύτερη κατηγοριοποίηση αυτών των στοιχείων προκύπτει ως προς την
δυνατότητα της κατεύθυνσης ροής του ηλεκτρικού ρεύματος που δίνει τους:
 «μιας διεύθυνσης» (unidirectional),στους οποίους το ρεύμα μπορεί να διέλθει
μόνο προς την μία κατεύθυνση και μπορεί να είναι μονοπολικοί ή διπολικοί
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 «ανάστροφης-αγωγής» (reverse-conducting), που δημιουργείται από έναν
«μιας κατεύθυνσης» ημιαγωγικό διακόπτη σε συνδυασμό με μια αντιπαράλληλη
δίοδο για να είναι δυνατή η διέλευση ρεύματος στην ανάστροφη κατεύθυνση
 «αμφίδρομους» (bidirectional),που επιτρέπουν που δίνουν τη δυνατότητα
διέλευσης και διακοπής του ρεύματος και στις δυο κατευθύνσεις (ακόμα δεν έχουν
δημιουργηθεί ανεξάρτητοι τέτοιοι διακόπτες αλλά σαν αρχή λειτουργίας δομούνται
συνδυαστικά από την αντιπαράλληλη σύνδεση δυο διπολικών θυρίστορ «μιας
διεύθυνσης».

3.2.2 Κυκλώματα μετατροπέων και αρχές λειτουργίας βασικών
μονάδων
3.2.2.1 Κυκλώματα μετατροπέων
Στο σχήμα φαίνεται η τοπολογία του vsc συστήματος ημιγέφυρας, μιας
φάσης δύο επιπέδων όπως ονομάζεται. Όπως βλέπουμε έχει ένα πάνω και ένα κάτω
διακοπτικό στοιχείο ,καθένα από τα οποία αποτελείται από ένα ελεγχόμενο,
αμφίδρομο διακοπτικό στοιχείο σε αντιπαράλληλη σύνδεση με μια δίοδο. Σύμφωνα
με τα προηγούμενα αύτη η σύνδεση ουσιαστικά συνθέτει ένα «ανάστροφης-αγωγής»
διακόπτη που στο εμπόριο βρίσκεται στη μορφή ενός IGBT ή IGCT.
Το DC σύστημα που τροφοδοτεί την τάση στους δύο πυκνωτές μπορεί να
είναι μια οποιαδήποτε dc πηγή, ένα σύστημα μπαταριών ή ακόμα η DC πλευρά ενός
AC/DC μετατροπέα. Το vsc σύστημα μισής-γέφυρας καλείται μετατροπέας δυο
επιπέδων διότι η τάση στην AC πλευρά του κάθε στιγμή είναι είτε η τάση του κόμβου
p ή του κόμβου n , ανάλογα με το ποιο διακοπτικό στοιχείο είναι σε λειτουργία.
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Σχήμα 3.1: διάγραμμα vsc συστήματος ,ημιγέφυρας, μιας φάσης ,δύο επιπέδων

Εάν η DC πλευρές δυο τέτοιων συστημάτων συνδεθούν παράλληλα τότε
προκύπτει ο vsc μετατροπέας πλήρους γέφυρας όπως φαίνεται και στο σχήμα
παρακάτω γεγονός που δίνει περισσότερη ευελιξία ως προς το επίπεδο της τάσης που
τώρα είναι διπλάσια στην AC πλευρά του μετατροπέα.

Σχήμα 3.2: σχηματικό διάγραμμα vsc συστήματος πλήρους γέφυρας ,μιας φάσης ,δύο
επιπέδων

Ενώ συνεχίζοντας φτάνουμε και στην τοπολογία του vsc τριών φάσεων, δύο
επιπέδων που προκύπτει από τα συνδυασμό τοπολογιών ημιγέφυρας. Αυτός ο
μετατροπέας συνδέεται με το AC δίκτυο στις εφαρμογές ισχύος μέσω ενός
τριφασικού μετασχηματιστή σε βάση τοπολογίας τριών καλωδίων.

55

Σχήμα 3.3 : σχηματικό διάγραμμα vsc συστήματος τριών καλωδίων ,τριών φάσεων
,δύο επιπέδων

Από κει και πέρα για εφαρμογές σε μεγάλες ισχύεις και υψηλές τάσεις
υπάρχει η σύνθεση μετατροπέων από τον είτε εν σειρά είτε εν παραλλήλω συνδυασμό
αυτών των βασικών τοπολογιών ώστε να μπορέσουν να οδηγήσουν τα μεγάλα
ρεύματα και τάσεις που εμπλέκονται.

3.2.2.2 Αρχή λειτουργίας ημιγέφυρας ως δομικό στοιχείο των DC/AC
μετατροπέων
Παρακάτω έχουμε το κυκλωματικό διάγραμμα ισχύος του μετατροπέα
ημιγέφυρας που όπως φαίνεται αποτελείται από δύο διακοπτικά στοιχεία. Το πάνω
και το κάτω στοιχείο αριθμημένα ως 1 και 4, πρόκειται για δυο πλήρως ελεγχόμενους
μιας κατεύθυνσης ημιαγωγικούς διακόπτες που σε συνδυασμό με τις αντιπαράλληλες
διόδους σχηματίζουν δυο διακοπτικά στοιχεία ανάστροφης αγωγής που στο εμπόριο
υπάρχουν ως IGBT και IGCT. Για χάριν ευκολίας τα αναφέρουμε ως τρανζίστορ και
για αυτό υιοθετείται και το κυκλωματικό του σύμβολο.
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Σχήμα 3.4: απλοποιημένο κυκλωματικό διάγραμμα ισχύος του μετατροπέα
ημιγέφυρας

Η λειτουργία του μετατροπέα ημιγέφυρας στηρίζεται στην εναλλασσόμενη
διακοπτική λειτουργία των τρανζίστορ

και

. Η τεχνική που χρησιμοποιείται για

την έναυση και σβέση των διακοπτικών στοιχείων του μετατροπέα ονομάζεται
διαμόρφωση παλμών κατά πλάτος (pulse width modulation/PWM). Η τεχνική αυτή
μπορεί να χρησιμοποιείται με διαφορετικούς τρόπους με ποιο κοινό αυτόν που
συγκρίνει μια τριγωνική κυματομορφή υψηλής συχνότητας (φορέας)

με μία

κυματομορφή χαμηλής συχνότητας που αποτελεί το σήμα διαμόρφωσης. Ο
συνδυασμός αυτών των δύο σημάτων δίνει και τις στιγμές έναυσης των στοιχείων
όπως δείχνει και το παρακάτω σχήμα.
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Σχήμα 3.5: μηχανισμός διαμόρφωσης σημάτων για την λειτουργία των στοιχείων
του μετατροπέα
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Σχήμα 3.6 : VSC μετατροπέας δύο επιπέδων

Η γέφυρα δύο επιπέδων, τριών φάσεων όπως βλέπουμε και στο παραπάνω
σχήμα είναι η πιο απλή συνδεσμολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη
δημιουργία μιας VSC-γέφυρας όπως είδαμε και στα προηγούμενα. Αποτελείται από
έξι IGBT’s και μία αντιπαράλληλη

δίοδο. Γίνεται δηλαδή μια συνδυαστική

τοπολογία του μετατροπέα ημιγέφυρας για κάθε φάση. Όπως φαίνεται και στο σχήμα
παραπάνω τα IGBT’s όταν πολώνονται ορθά μπορούν να άγουν μόνο προς τη μία
κατεύθυνση ,ωστόσο ο μετατροπέας είναι ικανός να μεταφέρει ρεύμα και προς τις
δύο κατευθύνσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση της διόδου στον ημιαγωγικό
διακόπτη. Ο μετατροπέας αυτός είναι σε θέση να παράγει δυο επίπεδα τάσης από -0,5
έως +0,5 της ονομαστικής. Για αυτό με σκοπό την επίτευξη τάσεων υψηλών επιπέδων
σε εφαρμογές ισχύος γίνεται κατάλληλη σειριακή σύνδεση πολλών τέτοιων γεφυρών.

Η συχνότητα αποτελεί μια πολύ σημαντική παράμετρο για τον έλεγχο ενός
συστήματος. Ανάλογα τώρα με το ρόλο που αυτή αναλαμβάνει τα VSC συστήματα
χωρίζονται σε κατηγορίες :



VSC σύστημα με έλεγχο της συχνότητας: Η συχνότητα ρυθμίζεται από το
σχήμα ελέγχου του VSC συστήματος.
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VSC σύστημα με μεταβλητή συχνότητα: Η συχνότητα λειτουργίας είναι μια
μεταβλητή κατάστασης του γενικότερου συστήματος, εξαρτάται από το
σημείο λειτουργίας και δεν μπορεί να ρυθμιστεί απευθείας. Αυτή η περίπτωση
απαντάται στην σύνδεση ενός VSC συστήματος με ηλεκτρική μηχανή .



VSC σύστημα με σταθερή επιβαλλόμενη από το δίκτυο συχνότητα (gridimposed frequency VSC system): Το VSC σύστημα διασυνδέεται με ένα
άκαμπτο, μεγάλο ηλεκτρικό δίκτυο το οποίο επιβάλλει και την συχνότητα
λειτουργίας, η όποια θεωρείται σταθερή ή σχεδόν σταθερή.

Στα συστήματα VSC που επιβάλλεται η συχνότητα του δικτύου, ο έλεγχος
που μας ενδιαφέρει είναι αυτός της ροής ενεργού και άεργου ισχύος και ο έλεγχος της
DC τάσης στην dc πλευρά των μετατροπέων. Ο μετατροπέας μπορεί να είναι δύο ή
τριών επίπεδων. Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλύσουμε την χρήση του VSC
συστήματος ως ελεγκτή άεργου και ενεργού ισχύος και σαν ελεγκτή της DC τάσης.
Θα δούμε τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση και τα σχήματα
ελέγχου.

3.3 Συστήματα αναφοράς
Από τη θεωρία ελέγχου είναι γνωστό ότι ένας και μονό PI ελεγκτής είναι σε
θέση να οδηγήσει την γέφυρα ενός μετατροπέα ώστε να ακολουθήσει την εντολή μιας
DC ποσότητας. Όμως στον έλεγχο ενός VSC συστήματος ενδιαφερόμαστε να
παρακολουθήσουμε και να ελέγξουμε τάσεις και ρεύματα τα όποια είναι κατά κανόνα
σε ημιτονοειδή μορφή. Έτσι δημιουργείται το δύσκολο πρόβλημα να ακολουθήσει η
γέφυρα του μετατροπέα μια ημιτονοειδή εντολή. Για την απλούστευση του ελέγχου
επομένως, χρησιμοποιούνται οι μετασχηματισμοί στα δισδιάστατα αβ και dq
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συστήματα αναφοράς από το τρισδιάστατο abc σύστημα στο οποίο εκφράζεται το
σύστημα αρχικά.
Στην ανάλυση και τον έλεγχο του VSC συστήματος μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε το αβ σύστημα μετασχηματισμού. Αυτό μετατρέπει το πρόβλημα
ελέγχου των 3 γεφυρών σε ένα ισοδύναμο πρόβλημα ελέγχου δύο υποσυστημάτων.
Έτσι μειώνει των αριθμό των μεταβλητών που πρέπει να ελεγχθούν από τρεις σε δυο,
ενώ επιτυγχάνεται και ταυτόχρονος αποζευγμένος έλεγχος της ενεργού και της
άεργου ισχύος.
Για την εισαγωγή του αβ πλαισίου αναφοράς στα τριφασικά συστήματα
ακολουθούμε την παρακάτω θεωρία.
Ξεκινώντας από το χωρικό φάσορα:
(
όπου

(3.1)

. O φάσορας τότε μπορεί να αναλυθεί σε πραγματικούς και

μιγαδικούς όρους ως:
(3.2)
Όπου τα

και

αναφέρονται σαν οι όροι του α- και β-άξονα του

Αντικαθιστώντας το

αντίστοιχα.

από την δεύτερη εξίσωση στην πρώτη και εξισώνοντας

πραγματικά και φανταστικά μέλη, λαμβάνουμε:

(3.3)
με
C=

(3.4)

Δηλαδή ο πίνακας C είναι ο πίνακας μετασχηματισμού για να περάσουμε τις
εξισώσεις του τριφασικού συστήματος στο αβ σύστημα αναφοράς. Με αυτόν τον
μετασχηματισμό είναι δυνατή μια πρώτη απλοποίηση των εξισώσεων που
προκύπτουν

από

τριφασικά

συστήματα
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σε

εξισώσεις

2

υποσυστημάτων.

Όμως οι μεταβλητές ελέγχου δηλαδή τα σήματα που χρησιμοποιούνται για
τον έλεγχο του συστήματος στα συστήματα που θα ασχοληθούμε είναι ημιτονοειδείς
συναρτήσεις του χρόνου. Για να αποφύγουμε αυτή την δυσκολία χρησιμοποιούμε τον
μετασχηματισμό Park και το dq μοντέλο για την παράσταση και τον έλεγχο του
συστήματος
Στο dq μοντέλο οι μεταβλητές ελέγχου είναι DC ποσότητες σε μόνιμη
κατάσταση λειτουργίας. Έτσι η σχεδίαση των ελεγκτών είναι πολύ πιο εύκολη
υπόθεση καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν απλοί PI ελεγκτές. Με την προσθήκη
αναλογικών ορών στους ελεγκτές επιτυγχάνουμε μηδενικό σφάλμα στην μόνιμη
κατάσταση, που με το αβ μοντέλο είναι πολύπλοκη διαδικασία . Επιπλέον η χρήση
του dq μοντέλου για τον έλεγχο και την ανάλυση των συστημάτων με σταθερή την
συχνότητα είναι πιο κατάλληλη για μεγάλα ενεργειακά συστήματα.
Ξεκινώντας από τον χωρικό φάσορα

και σε σχέση με

τα όσα

αναφέραμε πριν για το αβ-πλαίσιο ορίζουμε το μετασχηματισμό στο dq όπως
παρακάτω :
(3.5)

Αυτό σημαίνει ότι ο μετασχηματισμός είναι μια φασική στροφή του

κατά

– ε(t). Η γωνία αυτή μπορεί να εκλεχθεί αυθαίρετα. Η προηγούμενη εξίσωση
αποτελεί ουσιαστικά τον μετασχηματισμό από το αβ στο dq πλαίσιο αναφοράς.
Η χρησιμότητα του μετασχηματισμού αυτού φαίνεται αν υποθέσουμε τα εξής:
Έστω ότι ο φάσορας έχει τη γενική μορφή
(3.6)

όπου ω(t) είναι η συχνότητα και

η αρχική φασική γωνία του τριφασικού σήματος

που καταλήγει στον φάσορα

. Εάν τώρα επιλέξουμε εμείς την ε(t)=

τότε σύμφωνα με την εξίσωση η αναπαράσταση του φάσορα στο dq
πλαίσιο θα είναι

που αποτελεί σταθερά και έτσι

οι συνιστώσες του τριφασικού συστήματος αποτελούν DC ποσότητες .
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Αυτή ήταν και η σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στα δυο πλαίσια αναφοράς ,
τώρα για τον απευθείας μετασχηματισμό των εξισώσεων του τριφασικού συστήματος
στο dq πλαίσιο αναφοράς έχουμε τον γνωστό μετασχηματισμό Park:

με Τ=

(3.7)

Εάν θ=ωt τότε το πλαίσιο στρέφεται σύμφωνα με τα παραπάνω μεγέθη, δηλαδή με
την γωνιακή ταχύτητα ωt όπως και οι φάσορες των μεγεθών άρα ως προς το πλαίσιο
οι φάσορες είναι ακίνητοι ,και οι dq συνιστώσες είναι DC ποσότητες.

3.4 Αναλυτικά η δομή του VSC συστήματος
Η δομή ενός VSC συστήματος με σταθερή συχνότητα φαίνεται στο σχ. 3.2.
Ο μετατροπέας VSC είναι είτε δυο είτε τριών επίπεδων. Αυτό δεν αλλάζει το
δυναμικό μοντέλο του συστήματος με μονή διαφορά ότι ο τριών επίπεδων
μετατροπέας απαιτεί την προσθήκη ενός επιπλέον βρόγχου ελέγχου για την
σταθεροποίηση των τάσεων στους DC-πυκνωτές του μετατροπέα, στην μισή τιμή της
τάσης στην dc- πλευρά των μετατροπέων.

Σχήμα 3.7: διάγραμμα VSC συστήματος με επιβαλλόμενη από το δίκτυο συχνότητα
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Σε κάθε περίπτωση πάντως βλέπουμε ότι το VSC παριστάνεται με μια
μονάδα επεξεργασίας ισχύος χωρίς απώλειες, έναν ισοδύναμο πυκνωτή στην DC
πλευρά και μια πηγή ρεύματος που παριστά τις απώλειες λόγω λειτουργίας των
μεταγωγικών διακοπτών (μπορεί να παραληφθεί). Κάθε φάση του VSC μετατροπέα
συνδέεται σε ένα απείρως άκαμπτο δίκτυο μέσω εν σειρά R-L αντιδράσεων, που
αναπαριστούν τις μη ιδανικές επαγωγικές αντιδράσεις εξομάλυνσης.
Το AC δίκτυο παριστάνεται με μια ιδανική τριφασική πηγή τάσης σταθερής
συχνότητας και ημιτονοειδούς μορφής. Η DC πλευρά του μετατροπέα μπορεί να
συνδεθεί με μια πηγή συνεχούς τάσης ή μια πηγή συνεχούς ισχύος. Το VSC σύστημα
ανταλλάσει πραγματική και άεργο ισχύ με το εναλλασσόμενο δίκτυο στο κοινό
σημείο ένωσης (Point of Common Coupling, PCC). Από το σχήμα έχει απαλειφθεί ο
μετασχηματιστής. Έτσι η τάση Vsabc παριστάνει την τάση του AC δικτύου στο
σημείο κοινή διασύνδεσης με το VSC σύστημα (PCC).
Ανάλογα με την στρατηγική ελέγχου, το VSC σύστημα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, όπως έχει αναφερθεί ως ελεγκτής ενεργού, άεργου ισχύος ή σαν
ελεγκτής της DC τάσης. Στα διακοπτικά στοιχεία των μετατροπέων VSC, αγνοούμε
τις ωμικές τους αντιστάσεις, δηλαδή την αντίσταση ron. Άρα παρότι εμφανίζεται στα
σχήματα αμελείται στις εξισώσεις.

Το VSC σύστημα του σχ. 3.8 για να χρησιμοποιηθεί ως ελεγκτής ενεργού
και άεργου ισχύος συνδέεται στην DC πλευρά του παράλληλα με μια πηγή συνεχούς
τάσης. Ο σκοπός του ελεγκτή είναι ο ταυτόχρονος αλλά ανεξάρτητος έλεγχος της
ανταλλασσόμενης ενεργού (Ps) και άεργου ισχύος (Qs) του VSC συστήματος με το
εναλλασσόμενο δίκτυο. Υπάρχουν δυο μέθοδοι ελέγχου για αυτό το σκοπό.
Α)Έλεγχος μέσω της τάσης:
Σε αυτήν την μέθοδο ελέγχου η ενεργός και η άεργος ισχύς ελέγχονται από
την φασική γωνία και το πλάτος της τάσης εξόδου του μετατροπέα (Vtabc)
64

αντίστοιχα. Αν το πλάτος και η φασική γωνία της Vtabc πλησιάζουν τις αντίστοιχες
τιμές της Vsabc , τότε η ενεργός και η άεργος ισχύς είναι σχεδόν αποζευγμένες και
δυο ανεξάρτητοι ελεγκτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο τους.

Σχήμα 3.8 : μπλοκ διάγραμμα του VSC μετατροπέα ελεγχόμενου από τάση

Αυτή η μέθοδος είναι απλή και έχει λίγους βρόγχους ελέγχου. Ωστόσο δεν
περιλαμβάνει βρόγχο ελέγχου του ρεύματος γραμμής του μετατροπέα VSC (iabc), το
οποίο σε περιπτώσεις σφαλμάτων μπορεί να λάβει μεγάλες τιμές και να καταστρέψει
τον VSC.
Β) Έλεγχος μέσω του ρεύματος:
Σε αυτήν την μέθοδο το ρεύμα γραμμής ρυθμίζεται από έναν βρόγχο ελέγχου
αξιοποιώντας τη τάση εξόδου του μετατροπέα Vtabc. Ο έλεγχος της πραγματικής και
άεργου ισχύος πραγματοποιείται τώρα μέσω της φασικής γωνίας και του πλάτους του
ρεύματος γραμμής iabc του μετατροπέα αντίστοιχα, με αναφορά την τάση στο PCC,
Vsabc. Κατά αυτό τον τρόπο ο μετατροπέας προστατεύεται από υπερεύματα, ενώ
επιτρέπει καλύτερη δυναμική συμπεριφορά και μεγαλύτερη ακρίβεια ελέγχου σε
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σχέση με την μέθοδο της τάσης. Για αυτούς τους λόγους έχει επικρατήσει στις
περισσότερες εφαρμογές.

Σχήμα 3.9 : σχηματικό διάγραμμα του ελεγκτή ενεργού/αέργου ισχύος ελεγχόμενου
από ρεύμα σε dq πλαίσιο

Όπως φαίνεται και στο σχ. 3.9 ο έλεγχος γίνεται στο dq σύστημα. Έτσι σε
αντιστοιχία με αυτά που έχουμε αναφέρει η Ps και η Qs ελέγχονται μέσω των dq
συνιστωσών του

,

και

. Τα σήματα ελέγχου (

) μετατρέπονται στο dq

σύστημα, επεξεργάζονται από τους ελεγκτές για την παραγωγή των σημάτων ελέγχου
και ξανά-μετατρέπονται στο abc σύστημα αναφοράς για να τροφοδοτηθούν στο VSC
σύστημα.

Προχωρώντας στον ελεγκτή ενεργού και αέργου ισχύος θεωρούμε την
τριφασική πηγή εναλλασσόμενης τάσης ως:

(3.8)
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Όπου

είναι η συχνότητα του δικτύου και

η τιμή κορυφής της τάσης. Στη

συνέχεια θεωρούμε τον φάσορα :
(3.9)

Στην AC πλευρά του VSC ισχύει :
(3.10)

Αντικαθιστώντας το από την (4.5) στην (4.6) προκύπτει:

(3.11)

Χρησιμοποιώντας τις σχέσεις

και

στην παραπάνω εξίσωση

παίρνουμε :
(3.12)

Αφού ισχύει
.

H παραπάνω εξίσωση γράφεται επομένως ως εξής:
(3.13)

Ανασυνθέτοντας σε φανταστικά και πραγματικά μέρη και μέσω της αντικατάστασης
προκύπτουν οι παρακάτω εξισώσεις :
L
L

+

(3.14)

+

(3.15)
(3.16)
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Όπου

,

,και ρ είναι οι μεταβλητές κατάστασης και

,

και ω είναι οι

μεταβλητές ελέγχου. Το παραπάνω σύστημα δεν είναι γραμμικό λόγω των
ημιτονοειδών όρων και των όρων ω

και ω .

Με την κατάλληλη επιλογή όμως των ω(t) και ρ ,δηλαδή για ω(t)=

και ρ(t)=

προκύπτουν οι εξισώσεις:
L

(3.17)

L

(3.18)

Το σύστημα που προέκυψε είναι ένα γραμμικό σύστημα δεύτερης τάξης που
οδηγείται από την

. Άρα ,αν

και

είναι DC ποσότητες ,τότε και τα

,

είναι

DC ποσότητες. O μηχανισμός που εξασφαλίζει τον συγχρονισμό του dq συστήματος
με το τριφασικό σύστημα τάσεων ονομάζεται PLL.

3.5 Συγχρονισμός με το μηχανισμό PLL
Από το μετασχηματισμό των τάσεων στο dq πλαίσιο αναφοράς για το σημείο
PCC προκύπτουν οι εξισώσεις :
(3.19)
(3.20)

οπότε οι εξισώσεις (4.17)-(4.18) παίρνουν τη μορφή :
(3.21)
(3.22)
(3.23)
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O μηχανισμός του PLL εξασφαλίζει ότι

, οπότε η (3.20) δίνει

και ο νόμος ελέγχου αυτού είναι:
(3.24)
ενώ με αντικατάσταση των

και ω στην () παίρνουμε :
(3.25)

Η εξίσωση που διέπει το μηχανισμό του PLL ουσιαστικά περιγράφει ένα μη
γραμμικό σύστημα ώστε να δίνει στο ρ την τιμή

που όταν

επιτυγχάνεται αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι

και

η (4.25) να γίνει:
(3.26)

ο βρόχος ελέγχου του PLL παρίσταται στο παρακάτω μπλοκ διάγραμμα

Σχήμα 3.10: μπλοκ διάγραμμα του PLL

Η συνολική λειτουργία του PLL φαίνεται στο πιο κάτω σχηματικό
διάγραμμα τόσο για την μετατροπή των τάσεων στο dq σύστημα όσο και για την
ρύθμιση της γωνιακής ταχύτητας του συστήματος ώστε να έχουμε
. Στο σχ. ο ολοκληρωτής του

και

είναι ένας ταλαντωτής

ελεγχόμενος από την τάση (VCO). Μπορεί να θεωρηθεί ως ένας ολοκληρωτής του
οποίου η έξοδος ρ, επαναφέρεται στο μηδέν μόλις φτάσει την τιμή 2π.
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Πολύ σημαντικό ρόλο στην δυναμική απόδοση του PLL διαδραματίζει η
συνάρτηση μεταφοράς H(s). Από το βρόγχο ελέγχου (σχ. 4.10) παρατηρούμε ότι το
σήμα αναφοράς αποτελείται από έναν σταθερό όρο, την γωνία
συνάρτηση ράμπας, την

και από μια

. Καθώς ο βρόχος ελέγχου αποτελείται από έναν

ολοκληρωτικό όρο, ο σταθερός όρος του σήματος αναφοράς ακολουθείται χωρίς
σφάλμα μόνιμης κατάστασης. Για να εξασφαλίσουμε μηδενικό σφάλμα και για τον
άλλο όρο του σήματος αναφοράς, θα πρέπει ο βρόχος ελέγχους να περιλαμβάνει δύο
ολοκληρωτές. Τον επιπλέων ολοκληρωτή που απαιτείται τον περιλαμβάνει η H(s) .
Αυτό αντιστοιχεί σε ένα πόλο στην θέση s=0.
Οι υπόλοιποι πόλοι αλλά και τα μηδενικά του H(s) καθορίζονται κυρίως από
το εύρος του κλειστού βρόγχου του PLL, καθώς και από δείκτες σταθερότητας όπως
είναι το περιθώριο φάσης και πλάτους του κέρδους. Έτσι πχ για την εξάλειψη των
κυματισμών χρησιμοποιούνται ένα ζεύγος μιγαδικών μηδενικών στην συχνότητα
2ω0, s=±j2ω0 καθώς και έναν διπλό πόλο στην συχνότητα 2ω0, s=-2ω0 για την
σταθεροποίηση του PLL. Οπότε η συνάρτηση μεταφοράς ενδεικτικά μπορεί να πάρει
τη μορφή :
(3.27)

με

την ονομαστική τάση λειτουργίας και

την κανονική συνάρτηση

μεταφοράς του βρόχου, χωρίς πόλο στο s=0.

3.6 Έλεγχος του VSC συστήματος
Ο έλεγχος του ελεγκτή ενεργού/αέργου ισχύος στο dq σύστημα βασίζεται
όπως είδαμε στις παραπάνω εξισώσεις. Με την υπόθεση ότι το σύστημα λειτουργεί
στην μόνιμη κατάσταση και με ω(t)=

προκύπτουν οι εξισώσεις
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L

(3.28)

L

(3.29)

Υποθέτουμε ότι οι d και q συνιστώσες της τερματικής τάσης του VSC στην AC
πλευρά είναι γραμμικά ανάλογες με τις αντίστοιχες συνιστώσες του σήματος
διαμόρφωσης και έναν παράγοντα της τάσης

,δηλαδή
(3.30)
(3.31)

Όπου

,

είναι οι συνιστώσες στο dq σύστημα του λόγου κατάτμησης (duty

ratio) του μετατροπέα για την α φάση
PMW. Για τον λόγο

,σε μια περίοδο και υπό διαμόρφωση

ισχύει:
(3.32)

Ο παράγοντας της τάσης
που χρησιμοποιείται στις μπορεί να είναι είτε
το 100% της τάσης
είτε κάποιο άλλο ποσοστό αυτής όπως
/2. Οι εξισώσεις
αυτές παριστούν το μοντέλο του VSC μετατροπέα στο dq σύστημα. Αυτό το μοντέλο
είναι ίδιο και για μετατροπέα δύο αλλά και τριών επιπέδων. Στις εξισώσεις
(3.28),(3.29) βλέπουμε ότι τα
είναι οι μεταβλητές που μπορούμε να
ελέγξουμε. Επιπλέον παρατηρούμε ότι τα ρεύματα που αποτελούν και τις μεταβλητές
κατάστασης
είναι συζευγμένα λόγω της παρουσίας του όρου L
στις
εξισώσεις.
Για την αποσύζευξη των εξισώσεων τα

σήματα διαμορφώνονται ως

εξής :
(3.33)
(3.34)

Όπου
,
είναι δύο καινούριες μεταβλητές ελέγχου. Οι όροι
και
χρησιμοποιούνται για την αποσύζευξη των εξισώσεων ,ενώ οι όροι
,
είναι όροι αποκοπής που αποκόπτουν τις σταθερές ποσότητες από τις εξισώσεις
διαφορετικά ο έλεγχος γίνεται πιο δύσκολος. Μετά τις αντικαταστάσεις των
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(3.30),(3.31) και (3.33),(3.34) στις (3.28),(3.29) προκύπτουν οι παρακάτω
αποσυζευγμένες εξισώσεις :

(3.35)
(3.36)

Οι εξισώσεις αυτές παριστάνουν δύο αποσυζευγμένα ,γραμμικά συστήματα
πρώτης τάξης. Οι μεταβλητές κατάστασης
, ελέγχονται τώρα από τις νέες
μεταβλητές ελέγχου ,
αντίστοιχα. Αυτές οι μεταβλητές είναι οι έξοδοι από δύο
αντίστοιχα κέρδη d και q άξονα αντίστοιχα. Κάθε ένα από αυτά τα κέρδη
επεξεργάζεται το σήμα σφάλματος κάθε άξονα. Το κέρδος του d-άξονα
επεξεργάζεται το σφάλμα
και παράγει το
και το κέρδος του q
άξονα το σφάλμα
και παράγει το . Τα
,
με την σειρά τους
και σύμφωνα με τις (3.33),(3.34) συμβάλλουν στη δημιουργία των σημάτων
διαμόρφωσης
τα οποία στη συνέχεια ενισχύονται κατά τον παράγοντα
τάσης
, για την παραγωγή των τερματικών τάσεων του μετατροπέα
αντίστοιχα βάσει των εξισώσεων (3.30),(3.31). Τέλος αυτές οι τάσεις
χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των μεταβλητών κατάστασης
όπως οι
εξισώσεις (3.28),(3.29) υπαγορεύουν. Η διαδικασία που περιγράψαμε παραπάνω
φαίνεται και στο σχήμα που έπεται:
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Σχήμα 3.5 : μπλοκ ελέγχου του VSC συστήματος με τη μέθοδο του ρεύματος

Από το σχήμα 3.5 μπορούν να προκύψουν κάποια απλοποιημένα διαγράμματα
ελέγχου που φαίνονται παρακάτω :
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Από αυτά καταλαβαίνουμε εύκολα ότι οι βρόχοι ελέγχου για τους άξονες d,q
είναι πανομοιότυποι. Η διαπίστωση αυτή μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι και τα
κέρδη των βρόγχων μπορούν να είναι ίδια δηλαδή
. Άρα η ανάλυση
για τον ένα βρόγχο θα ισχύει και για τον άλλον.
Άς πάρουμε για παράδειγμα το βρόγχο ελέγχου του άξονα d. Επειδή οι
αναφορές και τα σήματα που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο είναι dc ποσότητες
,αρκεί ένας PI ελεγκτής για να μπορεί ο VSC μετατροπέας να ακολουθήσει μια DC
εντολή. Έτσι ορίζουμε το κέρδος
του ελεγκτή ως εξής :
(3.37)

Όπου
και
είναι το αναλογικό και ολοκληρωτικό κέρδος του ελεγκτή
όπως ονομάζονται από την θεωρία ελέγχου. Το κέρδος βρόγχου τότε είναι :
(3.38)

(3.39)
Παρατηρούμε ότι η συνάρτηση μεταφοράς του ανοιχτού βρόχου έχει ένα
πόλο στην τιμή
και ένα μηδενικό στην τιμή
. Επειδή ο πόλος
βρίσκεται κοντά στην αρχή των αξόνων ,το πλάτος και η φάση του κέρδους βρόχου
αρχίζουν να μειώνονται από μια χαμηλή σχετικά συχνότητα ,πράγμα που σημαίνει ότι
ο πόλος ακυρώνεται από το μηδενικό του κέρδους. Έτσι το κέρδος βρόγχου
καταλήγει να πάρει τη μορφή
.
Mε βάση όλα αυτά καταλήγουμε στο ότι η συνάρτηση μεταφοράς κλειστού
βρόγχου του συστήματος θα είναι
(3.40)

με
(3.41)
(4.42)
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Όπου η χρονική σταθερά του συστήματος κλειστού βρόγχου. Το κέρδος
για τον PI ελεγκτή του q-άξονα μπορεί να επιλεγεί το ίδιο.
Η πρώτη από τις παραπάνω εξισώσεις μας πληροφορεί ότι αν τα κέρδη
και
επιλεγούν σύμφωνα με τις σχέσεις (3.41),(3.42) τότε η απόκριση του στην
αναφορά του
γίνεται σύμφωνα με την συνάρτηση μεταφοράς
. Η
είναι πρώτης τάξης και η χρονική σταθερά της , καθορίζεται με βάση κάποιες
σχεδιαστικές προδιαγραφές.
Έτσι για παράδειγμα η

θα πρέπει να είναι μικρή για να επιτύχουμε

γρήγορη απόκριση του ελεγκτή ρεύματος( που γενικά πρέπει να είναι πιο γρήγορος
από οποιονδήποτε άλλον ελεγκτή του συστήματος). Από την άλλη πρέπει να είναι
αρκετά μεγάλη έτσι ώστε το εύρος συχνοτήτων λειτουργίας του συστήματος κλειστού
βρόγχου ,να είναι αρκετά μικρότερο της συχνότητας διακοπτικών λειτουργιών του
μετατροπέα VSC(πχ. 10 φορές μικρότερο, της τάξης των 0,5-5 ms).

Η DC τάση ενός VSC συστήματος που χρησιμοποιείται σαν ελεγκτής
ενεργού/αέργου ισχύος πρέπει να ικανοποιεί κάποια κριτήρια όπως :


με σήμα διαμόρφωσης PWM



με σήμα διαμόρφωσης PWM με έγχυση τρίτης

αρμονικής

Για αυτό πρέπει να εκτιμηθεί η τάση

υπό τις χειρότερες συνθήκες

λειτουργίας. Και επειδή το VSC σύστημα ελέγχει την ενεργό και άεργο ισχύ, η τάση
θα πρέπει να εκφραστεί με τη σειρά της συναρτήσει των

και

.

To σύστημα ελέγχου του VSC περιγράφεται όπως έχει ήδη αποδειχθεί από
τις εξισώσεις που ξανά παρατίθενται εδώ για ευκολία:
L

(3.43)

L

(3.44)
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Υποθέτοντας ότι

και αμελώντας τις ωμικές απώλειες(R=0)

,λύνοντας ως προς την τερματική τάση του VSC :
(3.45)
ω

(3.46)

Με αντικατάσταση σε αυτές τις εξισώσεις των ρευμάτων

από τις

λαμβάνεται:
(3.47)
(3.48)

Θεωρούμε ότι αρχικά το σύστημα βρίσκεται στη μόνιμη κατάσταση, δηλαδή
και

. Την χρονική στιγμή

τα

,

υπόκεινται σε βηματικές αλλαγές από τις αρχικές τους τιμές στις
αντίστοιχα. Τα

και

και

αποκρίνονται στις βηματικές αλλαγές των

αναφορών τους ως εξής :
(3.49)

(3.50)
Για t
Αντικαθιστώντας τις τιμές των
εξισώσεις στις παίρνουμε

και

από τις παραπάνω

(3.51)
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(3.52)



Αρχικές τιμές για τις παραπάνω τάσεις(μόνιμης κατάστασης) είναι για την

η

και για την


H εξίσωση μας πληροφορεί ότι για

, η τάση

μεταπηδά στην τιμή

και πλησιάζει εκθετικά στην τελική τιμή



Ομοίως για

, η τάση

μεταπηδά στην τιμή

και πλησιάζει εκθετικά στην τελική τιμή

Οι χειρότερες συνθήκες παρουσιάζονται για

+

).

,όταν οι

και

μεταπηδούν ταυτόχρονα. Τότε η τιμή της τερματικής τάσης στο dq σύστημα δίνεται
από τις:
(3.53)
(3.54)

Από αυτές υπολογίζουμε τις τερματικές τάσεις του VSC για τον d και τον q
άξονα. Η μέγιστη τερματική τάση της AC πλευράς του VSC προκύπτει από την
σχέση :

(3.55)
Και το πλάτος διαμόρφωσης είναι αντίστοιχα από τη σχέση :
(3.56)
με m=1 για κλασσική PWM διαμόρφωση και m=1.15 για PWM με έγχυση τρίτης
αρμονικής.
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Η ελάχιστη τιμή της απαιτούμενης DC τάσης προκύπτει από τις σχέσεις

ή

ανάλογα με της στρατηγική διαμόρφωσης PWM που εφαρμόζεται. Εν
τέλει έχουμε :
ή
PWM με έγχυση τρίτης αρμονικής.

3.7 Ο ελεγκτής της DC διασύνδεσης
Μέχρι τώρα αναλύθηκε το μοντέλο του VSC ως ελεγκτή ενεργού και αέργου
ισχύος. Σκοπός δηλαδή αυτού του ελεγκτή είναι η ρύθμιση της ροής ενέργειας που
ανταλλάσσεται με το AC δίκτυο με το οποίο συνδέεται στο PCC. Σε αυτόν τον
ελεγκτή η DC τάση επιβάλλεται στον μετατροπέα από μια ιδανική πηγή συνεχούς
τάσης. Σε άλλες περιπτώσεις η πηγή αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από πηγή
ισχύος, η οποία θα χρησιμοποιεί τον μετατροπέα για να ανταλλάξει ισχύ με το AC
δίκτυο. Η ισχύς αυτή θα είναι πραγματική αφού θα έχουμε πηγή DC ισχύος. Έτσι
όμως η

δεν επιβάλλεται στον VSC (δεν υπάρχει πηγή τάσης ) και για αυτό πρέπει

να ρυθμίζεται. Εφαρμογές αυτού του τύπου είναι τα φωτοβολταικά συστήματα και οι
κυψέλες καυσίμου.
Ο ελεγκτής της DC διασύνδεσης είναι πρακτικά ο ίδιος με τον ελεγκτή της
ενεργού/αέργου ισχύος που αναφερθήκαμε στα προηγούμενα. Η διαφορά είναι στην
αντικατάσταση της πηγής συνεχούς τάσης με αυτή της συνεχούς ισχύος. Η πηγή
ισχύος είναι μια ηλεκτρονική μονάδα ισχύος με μια κύρια πηγή ενέργειας όπως μια
συστοιχία φωτοβολταικών ,μια ανεμογεννήτρια μεταβλητών στροφών ,μια κυψέλη
καυσίμου κτλ. Η πηγή ισχύος ανταλλάσει με την dc πλευρά του VSC μια χρονικά
μεταβαλλόμενη ισχύ

. Δηλαδή το VSC σύστημα επιτρέπει μια αμφίδρομη

ανταλλαγή ισχύος μεταξύ της πηγής συνεχούς ισχύος και του εναλλασσομένου
δικτύου.
Ο ελεγκτής της DC διασύνδεσης έχει ως κύριο σκοπό του την ρύθμιση της
συνεχούς τάσης

. Εφαρμόζεται κυρίως σε συστήματα αντιστάθμισης STATCOM,
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σε back-to-back HVDC συστήματα καθώς και σε αιολικά συστήματα μεταβλητών
στροφών.
Το κύριο μέρος του ελεγκτή της DC διασύνδεσης είναι ο ελεγκτής ενεργού
και αέργου ισχύος που ελέγχει τις δυο ισχύεις ανεξάρτητα. Η σχέση που περιγράφει
το μοντέλο του VSC στην DC πλευρά δίνεται από την :
(3.57)
όπου

είναι το ρεύμα που μεταφέρεται από την πηγή ισχύος.
Τώρα αν θεωρήσουμε ότι ο VSC μετατροπέας είναι ιδανικός, τότε ο

ελεγκτής της DC τάσης όπως είδαμε θα μεταφέρει πραγματική ισχύ από την DC
πηγή ισχύος στο εναλλασσόμενο δίκτυο και αντίστροφα χωρίς απώλειες.
Στη συνέχεια παίρνοντας το ισοζύγιο πραγματικής ισχύος και για τις δυο
πλευρές του VSC μετατροπέα(AC και DC πλευρά του) στο dq σύστημα είναι :
(3.58)
με αντικατάσταση σε αυτήν των

και

από τις αναλυτικές εκφράσεις τους :
(3.59)

και με διαίρεση των δύο μελών με

:

(3.60)
Από τις σχέσεις και αντικαθιστώντας στην προκύπτει :
(3.61)
Και με αντικατάσταση του ρεύματος

στην προκύπτει ο νόμος ελέγχου για τον

ελεγκτή της DC τάσης :

(3.62)
Όπως γίνεται φανερό ο ελεγκτής της DC διασύνδεσης ελέγχει την
την

, ρυθμίζοντας

ισχύ ώστε η καθαρή ισχύς που ανταλλάσσεται με τον πυκνωτή της DC
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πλευράς να παραμένει μηδενική. Η

μπορεί να ελεγχθεί ανεξάρτητα ,στις

περισσότερες εφαρμογές όμως τίθεται στο μηδέν έτσι ώστε να πετυχαίνουμε
συντελεστή ισχύος μονάδα.
Έτσι αν θεωρήσουμε ότι ο q-άξονας ευθυγραμμιστεί με την φάση α τότε
και αν επιλέξουμε Q=0(δηλαδή μηδενική ανταλλαγή αέργου ισχύος με το
AC δίκτυο),για μοναδιαίο συντελεστή ισχύος, από τις σχέσεις προκύπτει

και

η ισχύς δίνεται από την σχέση :
(3.62)
Αν τώρα ορίσουμε :
(3.63)
O ελεγκτής της DC τάσης χειρίζεται μόνο DC ποσότητες όπως και ο ελεγκτής
ενεργού/αέργου ισχύος. Άρα η υλοποίησή του μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός PI
ελεγκτή. Το σήμα σφάλματος
σήμα αναφοράς
του

οδηγείται στον PI και παράγεται έτσι το

το οποίο με την σειρά του χρησιμοποιείται για την ρύθμιση

από το οποίο εξαρτάται η

. Παρόμοια διαδικασία έχουμε και στην

περίπτωση που ο d-άξονας συγχρονιστεί με την φάση α (μέσω του PLL), μόνο που
τώρα η διαφορά

θα παράγει το σήμα αναφοράς

των κερδών του PI του βρόγχου ελέγχου της
εφαρμογή για την οποία προορίζεται.
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. Ο σχεδιασμός

εξαρτάται κάθε φορά από την

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΗ
(STATCOM)
4.1 Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο θα προχωρήσουμε βαθύτερα στην ανάλυση του
στατικού αντισταθμιστή. Αυτός είναι ένα VSC (μετατροπέας πηγής τάσης)
σύστημα του οποίου κύρια λειτουργία αποτελεί η ανταλλαγή αέργου ισχύος με το
AC δίκτυο. Σε συστήματα μεταφοράς ο statcom μπορεί να επιστρατευθεί για να:


αυξήσει τη χωρητικότητα των γραμμών μεταφοράς,



επαυξήσει τη σταθερότητα τάσης/γωνίας



ή να αντισταθμίσει τις ταλαντώσεις του συστήματος

81

σε συστήματα διανομής ο statcom χρησιμοποιείται κυρίως για ρύθμιση τάσης
(περίπτωση που αποτελεί και μέρος της παρούσας διπλωματικής), παρόλα αυτά
μπορεί να προμηθεύσει τα φορτία με ενεργό ισχύ σε περίπτωση μπλακ-άουτ αν
διαθέτει μια μονάδα αποθήκευσης ενέργειας(π.χ. ένα σύστημα αποθήκευσης με
μπαταρίες). Στην ουσία ο στατικός αντισταθμιστής αντικαθιστά τη λειτουργία των
πυκνωτών αντιστάθμισης και της σύγχρονης γεννήτριας αντιστάθμισης, μόνο που
το πραγματοποιεί με μεγαλύτερη ταχύτητα απόκρισης, ακρίβεια αλλά και
μεγαλύτερη ευστάθεια. Ακόμα περισσότερο μπορεί να γίνει χρήση του για
αντιστάθμιση σε ένα σύστημα διανομής από τις αστάθειες που προκύπτουν στα
φορτία.
Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία και στις επιδόσεις του STATCOM έχει το
σύστημα ελέγχου. Είσοδος του συστήματος, είναι οι τιμές των διαφόρων μεγεθών του
δικτύου, τα οποία μετρώνται σε πραγματικό χρόνο και μπορεί να είναι τιμές της
τερματικής τάσης ή των ρευμάτων σε κάποια γραμμή. Στην έξοδο του συστήματος
ελέγχου παράγονται κάποιες συγκεκριμένες κυματομορφές αναφοράς, οι οποίες θα
είναι είτε η επιθυμητή τάση εξόδου είτε τα επιθυμητά ρεύματα εξόδου του στατικού
αντισταθμιστή. Η έξοδος του ελεγκτή μπορεί να είναι είτε το πραγματικό ή
φανταστικό μέρος των κυματομορφών αναφοράς, με αναφορά την τάση στο σημείο
σύνδεσης, είτε το πλάτος ή η φάση των κυματομορφών αναφοράς. Τα μεγέθη
αναφοράς που παράγονται (κυματομορφές) από τον ελεγκτή εξαρτώνται από τις
προδιαγραφές του STATCOM καθώς και από τον τύπο της διαμόρφωσης των
παλμών. Οι κυματομορφές αυτές μπορεί να είναι επιθυμητά ρεύματα σε κάποιο
σημείο του δικτύου ή η επιθυμητή τάση στην έξοδο του αντιστροφέα. Αυτές στη
συνέχεια διαμορφώνονται για την παραγωγή παλμών έναυσης και σβέσης των
ημιαγωγικών στοιχείων.
Πολλές φορές χρησιμοποιείται ένας επιπλέον ελεγκτής, για τον υπολογισμό
της ενέργειας που θα απορροφήσει ο αντισταθμιστής, ώστε να διατηρηθεί η τάση στα
άκρα του πυκνωτή σταθερή. Ο ελεγκτής αυτός συγκρίνει τη μετρούμενη τάση του
πυκνωτή με μια επιθυμητή τάση που έχει επιλεγεί και προσπαθεί να διατηρήσει το
σφάλμα στο μηδέν. Η παρουσία του ελεγκτή αυτού δεν είναι πάντοτε απαραίτητη και
κάνει τον έλεγχο περισσότερο πολύπλοκο, διασφαλίζει όμως τα όρια λειτουργίας του
STATCOM.
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Στη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί πολλές προτεινόμενες στρατηγικές
ελέγχου των μετατροπέων πηγής τάσης, οι οποίοι λειτουργούν ως στατικοί
αντισταθμιστές. Τέτοιες στρατηγικές βασίζονται στη θεωρία στιγμιαίας αέργου
ισχύος, στη θεωρία ισορροπίας ισχύος, στη θεωρία του σύγχρονα στρεφόμενου
πλαισίου, στις συμμετρικές συνιστώσες κλπ. Τέτοιες στρατηγικές είναι η
διαμόρφωση θεμελιώδους συχνότητας, η πολλαπλών επιπέδων βέλτιστη διαμόρφωση
και χρησιμοποιούνται σε μετατροπείς πολλών επιπέδων. Οι πιο διάσημες στρατηγικές
έχουν να κάνουν με τον έλεγχο του ρεύματος του STATCOM και τον έλεγχο τάσης
του μέσω τη διαμόρφωσης του πλάτους των παλμών (PWM τεχνική).

4.2 Η δομή του STATCOM
Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε μια τυπική συνδεσμολογία του statcom για
τη διασύνδεσή του με ένα AC δίκτυο. Πυρήνα του statcom αποτελεί ο ελεγκτής
ενεργού/αέργου ισχύος που γνωρίσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Σε αυτόν βέβαια
η εξωγενής παροχή DC ισχύος δεν υπάρχει και για αυτό το ρεύμα

ισούται με

μηδέν.
Η τάση της DC πλευράς ρυθμίζεται ελέγχοντας την πραγματική ισχύ που
ανταλλάσσεται με το υπόλοιπο σύστημα η

που φαίνεται στο σχήμα. Στη μόνιμη

κατάσταση αυτή είναι πολύ μικρή και μόνο αντισταθμίζει την ισχύ απωλειών του
VSC μετατροπέα που σχετίζεται με το ρεύμα

του σχήματος.

Ακόμα βλέπουμε ότι η άεργος ισχύς αναφοράς

που στα προηγούμενα

είπαμε ότι τίθεται μηδέν σε άλλες εφαρμογές εδώ ελέγχεται από έναν μηχανισμό
κλειστού βρόχου .
Ξανά εδώ ονομάζουμε PCC το σημείο σύνδεσης των τριών φάσεων με το
AC δίκτυο. Από το σημείο αυτό όπως φαίνεται και στο σχήμα λαμβάνουμε τα
σήματα συγχρονισμού που αποτελούν την είσοδο του PLL. Στο σχήμα υπάρχει και
η παρουσία ενός φορτίου που και αυτό συνδέεται στο PCC. Τώρα εφόσον οι
τερματικές τάσεις της AC πλευράς είναι διαμορφωμένες κυματομορφές και επειδή
οι εμπεδήσεις

είναι μεγάλες δημιουργούνται μεγάλα άλματα τάσης που

δημιουργούν παραμόρφωση τόσο στην τάση του φορτίου όσο και στα σήματα
ανατροφοδότησης

και

. Για αυτό ένα τριφασικό φίλτρο RLC συνδέεται

παράλληλα με τον statcom στο PCC έτσι ώστε οι αρμονικές του ρεύματος που
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δημιουργούνται να ρέουν δια μέσω του φίλτρου και να μην αλληλεπιδρούν με το
δίκτυο.

Σχήμα 4.1: Πακέτα με 2,3,4,6 IGBTs για διάφορες εφαρμογές
Λόγω της εμπέδησης του δικτύου το πλάτος και η φασική γωνία των
τάσεων

μπορεί να διαφέρει από τις

ανάλογα και με τις συνθήκες που

επικρατούν στα φορτία. Ακόμα διακοπτικές λειτουργίες στα φορτία δημιουργούν
αστάθειες και αποκλίσεις στις τάσεις
statcom

. Κύριος λειτουργικός σκοπός του

είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της τάσης

μηχανισμού κλειστού βρόχου που ρυθμίζει την άεργο συνιστώσα
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,μέσω ενός
του statcom.

Σχήμα 4.1: σχηματικό διάγραμμα του statcom

Είναι γνωστό ότι ο STATCOM μπορεί να επιτελέσει πολλές λειτουργίες ως
συσκευή αντιστάθμισης. Εφόσον ελέγχεται ηλεκτρονικά μπορεί να μεταβάλλει τη
λειτουργία του ώστε να ικανοποιούνται οι εκάστοτε απαιτήσεις, χωρίς να καμία
επέμβαση στη φυσική δομή του συστήματος. Σημαντική είναι επίσης η γρήγορη
δυναμική απόκριση λόγω της υψηλής διακοπτικής συχνότητας διαμόρφωσης των
παλμών καθώς και εξαιρετική απόκριση για την υποστήριξη τάσης. Οι ικανότητές
του βοηθούν επίσης στην αύξηση της ζωής και της απόδοσης των επαγωγικών
κινητήρων. O STATCOM ενδείκνυται για χρήση στις παρακάτω εφαρμογές:
• Απόσβεση των ταλαντώσεων ισχύος του συστήματος
• Απόσβεση των υποσύγχρονων ταλαντώσεων
• Εξισορρόπηση φόρτισης των φάσεων
• Αντιστάθμιση αέργου ισχύος των AC-DC μετατροπέων και HVDC
συνδέσεων
• Βελτίωση του ορίου μεταβατικής ευστάθειας
• Βελτίωση της ικανότητας μεταφοράς ισχύος μόνιμης κατάστασης
• Μείωση παροδικών υπερτάσεων
• Αποτελεσματική ρύθμιση και έλεγχος της τάσης
• Μείωση γρήγορων διακυμάνσεων τάσης (flicker)
85

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα πλεονεκτήματα του STATCOM
έναντι άλλων συσκευών για διάφορα χαρακτηριστικά και λειτουργίες. Κάθε τέτοια
συσκευή όπως προείπαμε έχει χαρακτηριστικά που ικανοποιούν διαφορετικές
απαιτήσεις στα πλαίσια της ποιότητας ισχύος και των απαιτήσεων της αγοράς
ενέργειας.
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Σχήμα 4.2: σύγκριση STATCOM με άλλες διατάξεις

4.3 Εξισώσεις και χαρακτηριστικά δυναμικού μοντέλου

Ο βασικός σκοπός του statcom που φαίνεται στο σχήμα παραπάνω είναι η
ρύθμιση της τάσης του σημείου κοινής ζεύξης (PCC),
, υπό τις συνθήκες που δημιουργούν το ρεύμα
συνδέονται ως εξής:

, ελέγχοντας το ρεύμα
. Αυτέ οι μεταβλητές

(4.1)
(4.2)
(4.3)

και

(4.4)
(4.5)
(4.6)
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με
την τάση του ουδετέρου της AC πλευράς του VSC συστήματος. Τώρα με
τη γνωστή διαδικασία που ακολουθήθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια οι εξισώσεις
μετατρέπονται σε χωρικούς φάσορες δίνοντας

(4.7)
για τις τάσεις και για τα ρεύματα :
(4.8)
αντίστοιχα.

Για την AC πλευρά το ισοδύναμο Thevenin δίνει :
(4.9)
(4.10)
(4.11)

Με τον ίδιο τρόπο και η παραπάνω εξισώσεις μετατρέπονται στο φασικό διάνυσμα:

(4.12)

Από εδώ συνεχίζουμε με το μετασχηματισμό τον εξισώσεων στο στρεφόμενο
πλαίσιο αναφοράς d-q που η προηγούμενη θεωρία υποδεικνύει πως είναι:
(4.13)

και όμοια από τις εξισώσεις των ρευμάτων προκύπτει η:
(4.14)

και η οποία μπορεί να διασπαστεί στις:
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(4.15)
(4.16)

Στη συνέχεια παίρνοντας την παράγωγο των (4.15)-(4.16) και πολλαπλασιάζοντας
με
κατά μέλη ,και αφού διαχωρίσουμε τις εξισώσεις σε πραγματικούς και
φανταστικούς όρους παίρνουμε :
(4.17)

(4.18)

όπου
η οποία ελέγχεται από το PLL σύμφωνα και με την θεωρία των
προηγούμενων κεφαλαίων ακολουθώντας τον νόμο ελέγχου :
(4.19)
με H(p) να αποτελεί τη συνάρτηση μεταφοράς του PLL. Με H(p) να αποτελεί την
απόκριση μηδενικής κατάστασης της εκάστοτε εισόδου. ο αντισταθμιστής του PLL
μηχανισμού όπως προαναφέρθηκε περιέχει έναν ολοκληρωτικό όρο για αυτό και η
ω(t) υποτίθεται ότι λαμβάνει μη μηδενική τιμή στη μόνιμη κατάσταση όταν η
γίνεται μηδέν.
Παρατηρώντας τις παραπάνω εξισώσεις καταλαβαίνουμε ότι αυτές
αποτελούν ένα δυναμικό σύστημα στο οποίο η τάση
αποτελεί την έξοδο, τα
και
είναι οι είσοδοι ελέγχου, και τα ρεύματα
και
είναι τα σήματα
διαταραχής για αυτό το δυναμικό σύστημα. Αυτό βλέπουμε ότι δεν είναι γραμμικό
λόγο των ημιτονοειδών όρων.
Λόγω αυτού προχωράμε στη γραμμικοποίηση του γύρω από ένα σημείο ισορροπίας
με την τεχνική του μικρού σήματος ώστε να λάβουμε τις εξισώσεις για το σημείο
PCC. Έτσι έχουμε:
(4.20)
(4.21)
(4.22)
(4.23)
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ω

θ

ρ

ρ

ρ

ρ

ω

ω

και εάν

ρ

(4.24)

ω

τότε μπορούν να πάρουν τη μορφή :
(4.25)
(4.26)

και από αντικατάσταση στις προηγούμενες εξισώσεις λαμβάνεται:
(4.27)
(4.28)
και
(4.29)

(4.30)

στη συνέχεια αντικαθιστώντας τα

και

στις παίρνουμε :
(4.31)

(4.32)

όμοια αντικαθιστώντας τις μεταβλητές παίρνουμε και την:
(4.33)
Συνεχίζοντας οι εξισώσεις (4.31)-(4.32) μπορούν να εκφραστούν στο πεδίο του
Laplace ως :
(4.34)
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(4.35)

=

(4.36)

Τώρα οι παραπάνω εξισώσεις ή οι αντίστοιχές τους στο πεδίο του Laplace
περιγράφουν ένα γραμμικό σύστημα που αποτελεί το ισοδύναμο μοντέλο μικρού
σήματος του συστήματος που περιέγραφαν οι εξισώσεις (4.34)-(4.35). Ακόμα για
να εκφράσουμε την τάση
συναρτήσει των
και
πρώτα η
μπορεί να εξαληφθεί μεταξύ των (4.34) και (4.35) και μετά από την εξίσωση
που προκύπτει η μεταβλητή
μπορεί να αντικατασταθεί στην (4.34). Το
αποτέλεσμα θα είναι :
(4.37)

με τις εξισώσεις
και
είναι γραμμικές συναρτήσεις μεταφοράς των
οποίων οι παράμετροι είναι συναρτήσεις των
και
. Στο σχήμα φαίνεται ότι
και ως εκ τούτου
, αφού ο statcom ανταλλάσσει μόνο ένα μικρό
ποσό πραγματικής ισχύος με το PCC ,την ισχύ
δηλαδή που αντισταθμίζει
την απώλεια ισχύος που δίνεται από την
. Έτσι βασισμένοι στις
εξισώσεις (4.15)-(4.16) έχουμε :
(4.38)
(4.39)
καθώς και
(4.40)
(4.41)

και αντικαθιστώντας τις εξισώσεις αυτές στην εξίσωση της τάσης

παίρνουμε:

(4.42)

η τελευταία εξίσωση μας υποδεικνύει ότι πρόκειται για ένα δυναμικό σύστημα με
την τάση
ως έξοδο και το ρεύμα ως την είσοδο ελέγχου. Περαιτέρω
διερεύνηση των εξισώσεων δείχνουν ότι στην πράξη η δυναμική των φορτίων
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μπορεί να αγνοηθεί κατά τον προσεγγιστικό προσδιορισμό των αντισταθμιστών. Τα
παραπάνω μας οδηγούν στο μηχανισμό ελέγχου για την ρύθμιση της τάσης του
σημείου PCC,που φαίνεται και στο σχήμα.

Σχήμα 4.3: μπλοκ διάγραμμα του ρυθμιστή της τάσης του PCC του statcom
Εδώ ένας αντισταθμιστής
που επεξεργάζεται τη διαφορά
και παρέχει σαν έξοδο την ισχύ
.Αυτή διαιρείται με τον όρο
και δίνει το ρεύμα
.Στη συνέχεια μέσω μιας συνάρτηση μεταφοράς
κλειστού βρόχου το
προσπαθεί να φτάσει το ρεύμα αναφοράς
. Ο
σχεδιασμός των ελεγκτών ρεύματος στο d-q πλαίσιο αναφοράς επιτρέπει την
επιλογή των παραμέτρων έτσι ώστε η συνάρτηση μεταφοράς
του σχήματος
να είναι πρώτης τάξης με μια αυθαίρετη μικρή σταθερά χρόνου. Τώρα σε
περίπτωση περισσότερων μηχανισμών ελέγχου σε εμφωλευμένη μορφή το
bandwith των ελεγκτών κλειστού βρόχου για την τάση πρέπει να είναι μικρότερο
από αυτό της
.

4.4 Προσέγγιση του δυναμικού μοντέλου για το PCC
Τώρα εάν οι μεταβατικές αποκλίσεις των ρ και ω αγνοηθούν τότε η
εξίσωση (4.31) δίνει
και τότε ένα απλοποιημένο μοντέλο μπορεί να υιοθετηθεί :

(4.43)

Από τη στιγμή τώρα που και
είναι συναρτήσεις των
και
τότε η παραπάνω εξίσωση δίνει μια σχετικά ακριβή περιγραφή της δυναμικής
κατάστασης της τάσης του σημείου PCC που αυτό προϋποθέτει ότι τα ρεύματα
αυτά αλλάζουν με αργό ρυθμό. Εν τέλει υπάρχουν δυο βασικές προϋποθέσεις :
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 ο βρόχος ελέγχου της τάσης του σημείου PCC να είναι πιο αργός από τους
ελεγκτές ρεύματος που λειτουργούν στο d-q πλαίσιο
 ο χαμηλός ρυθμός αλλαγής των ρευμάτων
και
Αντικαθιστώντας τώρα στην παραπάνω εξίσωση τα ρεύματα από τις εξισώσεις
(4.40)-(4.41) λαμβάνουμε :
(4.44)
και περνώντας στο πεδίο του Laplace έχουμε :
(4.45)
και συγκρίνοντας την εξίσωση αυτή με την (4.42) συμπεραίνουμε ότι βάσει του
προσεγγιστικού μοντέλου οι
και
είναι :
(4.46)
(4.47)

Έτσι αν υιοθετηθεί το μοντέλο της εξίσωσης (4.45) ως βάση σχεδιασμού
για τον ελεγκτή

τότε μπορούμε για τον έλεγχο να χρησιμοποιήσουμε το μπλοκ

διάγραμμα του σχήματος γεγονός που υποδηλώνει ότι στην πιο απλή του μορφή ο
ελεγκτής

μπορεί να είναι ένας απλός PI .

4.5 Ελεγκτής ρύθμισης τάσης του PCC

Σύμφωνα με τη προηγούμενη παράγραφο ο αντισταθμιστής για τον
ελεγκτή της τάσης του PCC είναι σχεδιασμένος βάσει του διαγράμματος του
σχήματος (4.3). Η συνάρτηση μεταφοράς

μπορεί να προκύψει από

γραμμικοποίηση των μη γραμμικών εξισώσεων του συστήματος ,όπως είδαμε στην
προηγούμενη παράγραφο. Ωστόσο αν αγνοηθούν τα δυναμικά φαινόμενα του PLL
ένα απλό, χαμηλής τάξης μοντέλο μπορεί να προκύψει για την
απορρέει το σχήμα (4.4).
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και έτσι

Σχήμα 4.4 : μπλοκ διάγραμμα του ελεγκτή του PCC, βασισμένο στο
απλοποιημένο μοντέλο

Όπως φαίνεται από αυτό η συνάρτηση μεταφοράς του βρόχου είναι ένα
καθαρό κέρδος και ο αντισταθμιστής kVac μπορεί να είναι στην πιο απλή του
μορφή ένας PI ελεγκτής. Τα εύρος ζώνης τώρα για τον κλειστό βρόχο ελέγχου της
τάσης του PCC συνήθως επιλέγεται να είναι επαρκώς μικρότερο από αυτά των
ελεγκτών ρεύματος δηλαδή

. Όσο για τις παραμέτρους του ελεγκτή αυτές

επιλέγονται βάσει των περιθωρίων φάσης και των απαιτήσεων σε εύρος ζώνης που
απαιτούνται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Προσομοίωση και αποτελέσματα
5.1 Εισαγωγή, δομή συστήματος
Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει η προσομοίωση ενός προσεγγιστικού
απλοποιημένου μοντέλου του VSC συστήματος που μελετήθηκε στο προηγούμενο
κεφάλαιο.

Σχήμα 5.1: απλοποιημένο μοντέλο STATCOM

Σε αυτό φαίνεται η τοπολογία ενός απλού τριφασικού κυκλώματος με μια
γραμμή μεταφοράς. Στο ΑC δίκτυο αυτό συνδέεται ο στατικός αντισταθμιστής με
κύριο σκοπό την αντιστάθμιση της αέργου ισχύος που ανταλλάσσεται με το AC
δίκτυο ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της τάσης του ζυγού κατά τις εκάστοτε
απαιτήσεις.

Για τις εξισώσεις έχουμε :

(5.1)
(5.2)
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(5.3)

ενώ για το AC δίκτυο ισχύουν ,

(5.4)
(5.5)
(5.6)

5.2 Η Δομή του συστήματος και παράμετροι
Η προσομοίωση θα πραγματοποιηθεί στο γραφικό περιβάλλον της
εφαρμογής SIMULINK του MATLAB και θα ακολουθήσουν τα γραφήματα με τα
αποτελέσματα της προσομοίωσης, που πάρθηκαν χρησιμοποιώντας τις εντολές plot
και axis στο ΜΑΤLΑΒ, και τον αντίστοιχο σχολιασμό.
Σύμφωνα με την εφαρμογή η τάση αναφοράς Vsdref παίρνει την ακόλουθη
μορφή του σχήματος 5.3. Παρακάτω θα μελετήσουμε πως ανταποκρίνονται τα
κυκλώματα ελέγχου του στατικού αντισταθμιστή.

Σχήμα 5.2:μοντέλο προσομοίωσης για την μελέτη λειτουργίας του
συστήματος ελέγχου που περιλαμβάνει ο στατικός αντισταθμιστής
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Σχήμα 5.3: κυματομορφή τάσης αναφοράς Vsdref
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται και οι παράμετροι της προσομοίωσης που
περιέχουν τις τιμές των παραμέτρων που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο μοντέλο.
Επίσης αναφέρονται και τα κέρδη που έχουν να κάνουν με το κύκλωμα ελέγχου.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
L
R
ron
f
w0
Lg

ΤΙΜΗ
200 μH
2.38 mΩ
0.88 mΩ
60 Hz
377 rad/s
50 μH

ti
kp
ki

0.0004 s
L/ti
ki=(R+ron)/ti

Vsd0

391 V

tiac

0.015 s

kPac
kIac

3*Vsd0*ti/(2*Lg*w0*tiac)
3*Vsd0/(2*Lg*w0*tiac)
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όπου
f: η συχνότητα του δικτύου
Lg: επαγωγική αντίδραση AC δικτύου
L: επαγωγική αντίδραση γραμμής μεταφοράς
kp: αναλογικό κέρδος ελεγκτών ρεύματος
ki: ολοκληρωτικό κέρδος ελεγκτών ρεύματος
ti: χρονική σταθερά ελεγκτών ρεύματος
kPac: αναλογικό κέρδος εξωτερικού ελεγκτή
kIac: ολοκληρωτικό κέρδος εξωτερικού ελεγκτή
tiac: χρονική σταθερά εξωτερικού ελεγκτή
Στο εσωτερικό του μπλοκ του στατικού αντισταθμιστή περιλαμβάνονται και
τα κυκλώματα ελέγχου όπως φαίνεται και στο σχήμα 5.4 και εμείς θα προχωρήσουμε
σε μια αναφορά σε κάθε ένα από τα στοιχεία του συνολικού κυκλώματος ελέγχου.

Σχήμα 5.4: κυκλώματα ελέγχου στον στατικό αντισταθμιστή
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Σχήμα 5.5: προσομοίωση μετατροπέα πηγής τάσης του STATCOM

Στο εσωτερικό του μπλοκ του STATCOM βλέπουμε να προσομοιώνουμε
την λειτουργία του μετατροπέα πηγής τάσης (SVC) με 3 εξαρτημένες πηγές τάσης
όπως επιτάσσει η συγκεκριμένη εφαρμογή. Είσοδο αυτών αποτελούν τα σήματα
ελέγχου Vtabc που προέρχονται από τους ελεγκτές και αφού πρώτα
μετασχηματιστούν από το dq σύστημα, στο οποίο γίνεται ο έλεγχος, στο τριφασικό.

Σχήμα 5.6: μετασχηματισμός τάσεων από το dq σύστημα πίσω στο
τριφασικό

Στο παραπάνω σχήμα βλέπουμε το κύκλωμα για τον μετασχηματισμό των
τάσεων Vdt και Vqt που αποτελούν εξόδους των ελεγκτών ρεύματος στο τριφασικό
σύστημα και σχηματίζουν τις εισόδους του συστήματος μετατροπέα πηγής τάσης του
STATCOM.
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5.2 Το PLL
Ακόμα μέσα στο μπλοκ του στατικού αντισταθμιστή όπως μοντελοποιήθηκε
στο Simulink βλέπουμε το έτοιμο μπλοκ που χρησιμοποιήσαμε από τη βιβλιοθήκη
για τον συγχρονισμό του αντισταθμιστή με τη συχνότητα του δικτύου ,το κλείδωμα
της φάσης δηλαδή. Για το κλείδωμα της φάσης χρησιμοποιήθηκε το μπλοκ ‘discrete
3-phase PLL’ από τη βιβλιοθήκη simpowersystems. Στο βρόχο του PLL φαίνεται ότι
είσοδο αποτελεί η τάση του ζυγού Β1 η ρύθμιση της οποίας αποτελεί κύριο στόχο του
STATCOM.

Σχήμα 5.7: βρόχος PLL όπως μοντελοποιήθηκε στο simulink

Έξοδοι του μπλοκ αυτού αποτελούν η συχνότητα ,τα σήματα ημιτόνου
συνημίτονου καθώς και το μέγεθος ωt για τον συγχρονισμό των υπόλοιπων στοιχείων
ελέγχου. Προφανώς το PLL παίζει μεγάλο ρόλο στην συγκεκριμένη εφαρμογή καθώς
είναι αυτό που δίνει τη δυνατότητα να ακολουθεί τις διακυμάνσεις τις τάσης του
ζυγού και να γίνεται ο προσανατολισμός στην τάση στο dq σύστημα. Η έξοδος του
αλλάζει το μέγεθος ω που οδηγεί και τους ελεγκτές ώστε να πάρουν και τα ρεύματα
τις απαιτούμενες κυματομορφές.
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Σχήμα 5.8: διάγραμμα συχνότητας όπως προκύπτει από το PLL

Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα η συχνότητα του δικτύου ακολουθείται
με ικανοποιητικό τρόπο που φαίνεται παραμένοντας γύρω από τα 60 Hz ώστε να
οδηγηθούν και τα υπόλοιπα κυκλώματα ελέγχου ενώ οι αποκλίσεις από αυτήν έχουν
να κάνουν με τα σημεία μετάβασης στα οποία η τάση του ζυγού αλλάζει σύμφωνα με
την αναφορά και το PLL προσπαθεί να πιάσει τον προσανατολισμο.

5.3 Οι μετασχηματισμοί στο dq πλαίσιο αναφοράς

Επίσης όπως αναφέραμε και στα προηγούμενα κεφάλαια ο σχεδιασμός του
συστήματος γίνεται στο dq-πλαίσιο αναφοράς (μετασχηματισμός εξισώσεων-Μ.Park)
έτσι ώστε τα σήματα που παράγονται να αποτελούν DC τιμές στη μόνιμη κατάσταση
και να μπορούν να επεξεργαστούν από απλούς PI ελεγκτές . Αυτή η διαδικασία
προσομοιώνεται στο εσωτερικό του μπλοκ του STATCOM όπως φαίνεται και στο
παρακάτω σχήμα.
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Σχήμα 5.9: διαδικασία παραγωγής σημάτων στο dq σύστημα

Έτσι λαμβάνουμε τις παρακάτω κυματομορφές για τις τάσεις Vsd και Vsq οι οποίες
χρησιμοποιούνται στα κυκλώματα ελέγχου, που θα αναλύσουμε παρακάτω.
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Σχήμα 5.10: συνιστώσα τάσης στον d άξονα του συστήματος αναφοράς
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Σχήμα 5.11: συνιστώσα τάσης στον q άξονα του συστήματος αναφοράς

Όπως αναφέραμε στη θεωρία ελέγχου στο προηγούμενο κεφάλαιο η
συνιστώσα στον άξονα q θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή μηδέν για προσανατολισμό
στην α φάση κάτι που φαίνεται να επιτυγχάνεται παρά τα sparks που εμφανίζονται
και έχουν να κάνουν με την αδυναμία του PLL να ακολουθήσει τη συχνότητα του
δικτύου με ακόμη μεγαλύτερη πιστότητα κατά τα μεταβατικά φαινόμενα.

5.4 Οι έλεγχοι
Όπως είπαμε και στα προηγούμενα κεφάλαια της θεωρίας χρησιμοποιούνται
δυο εσωτερικοί ελεγκτές ρεύματος και ένας εξωτερικός ελεγκτής για την ρύθμιση της
τάσης στην ΑC πλευρά του STATCOM στο σημείο της κοινής διασύνδεσης (PCC).
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Σχήμα 5.12: μπλοκ διάγραμμα εσωτερικού ελεγκτή ρεύματος d άξονα

Στα σχήματα (5.11) , (5.12) προσομοιώνονται οι εξισώσεις των δύο ελεγκτών των
ρευμάτων :
1)

(5.7)

2)

(5.8)

Σχήμα 5.13: μπλοκ διάγραμμα εσωτερικού ελεγκτή ρεύματος q άξονα
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Σχήμα 5.14 :ρεύμα στον q άξονα αναφοράς

Σχήμα 5.14: μπλοκ διάγραμμα του εξωτερικού ελεγκτή

Σύμφωνα με τη θεωρία αν αγνοήσουμε τα δυναμικά φαινόμενα του PLL και
αυτός μπορεί να είναι ένας απλός PI ελεγκτής. Το εύρος ζώνης για αυτόν τον
ελεγκτή επιλέγεται να είναι επαρκώς μικρότερο από τους εσωτερικούς ελεγκτές
ρεύματος .

Ο σχεδιασμός του ελεγκτή αυτού ακολουθεί την εξίσωση
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(5.9)

και όπως φαίνεται αυτός ο ελεγκτής επεξεργάζεται τη διαφορά
και παράγει σαν έξοδο την αναφορά

ενώ στη συνέχεια διαιρείται το σήμα αυτό

με τον όρο για να παραχθεί το σήμα αναφοράς
που θα αποτελέσει είσοδο
για τον ελεγκτή ρεύματος του q άξονα. Τα κέρδη του ελεγκτή αυτού όπως φαίνονται
και στον πίνακα των παραμέτρων είναι τέτοια ώστε να οδηγούν στην κατάλληλη
ρύθμιση της τάσης σύμφωνα και με το μπλοκ διάγραμμα της θεωρίας που ξανα
παρατίθεται εδώ.

Δηλαδή μέσω του ελεγκτή αυτού ελέγχεται η άεργος ισχύς που ανταλλάσσει
ο statcom όπως είπαμε και σε προηγούμενες παραγράφους με το AC δίκτυο ώστε να
ρυθμίζεται η τάση του ζυγού.
Στο σχήμα παρακάτω φαίνεται η έξοδος του βρόχου του ελεγκτή η Vsd όπου
φαίνεται να ακολουθεί με άκρως ικανοποιητικό τρόπο την αναφορά που δέχεται την
Vsdref δηλαδή.
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Σχήμα 5.15: τάση Vsd και η αναφορά της Vsdref
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Σχήμα 5.16: στιγμιότυπο τάσης Vsd στον άξονα d
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Σχήμα 5.17: τάση ζυγού Β1
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4

5

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η τάση που προκύπτει στον ζυγό Β1 όπως
προκύπτει από την αντιστάθμιση και τον έλεγχο που παρέχεται από τον STATCOM.
Η peak τιμή της τάσης αυτής στη μόνιμη κατάσταση φτάνει την τιμή της
κυματομορφής
αφού η άλλη συνιστώσα της τάσης στον άξονα q είναι μηδέν.
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Σχήμα 5.18: στιγμιότυπο τριφασικής τάσης ζυγού κατά τη μετάβαση

Va
Vb
Vc

450
440

Vabc

430
420
410
400
390
0.9

0.95

1
1.05
time ( s )

1.1

1.15

Σχήμα 5.19: στιγμιότυπο τριφασικής τάσης ζυγού κατά την μετάβαση
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Σχήμα 5.20: ρεύμα στο d άξονα αναφοράς

Στο διάγραμμα αυτό (5.20) φαίνεται το διάγραμμα του id ,ρεύμα του άξονα d, το
οποίο όπως βλέπουμε ακολουθεί την αναφορά εκτός από τις στιγμές εκείνες κατά τις
οποίες το PLL χάνει τον προσανατολισμό και σημειώνονται αυτά τα sparks. Στο
μοντέλο που προσομοιώνουμε η αναφορά όπως βλέπουμε για το ρεύμα του d άξονα
που είναι μηδέν καθώς έχει να κάνει με το βρόχο που εμπλέκει και την ενεργό ισχύ
και ο έλεγχος σε αυτόν έχει να κάνει με την τάση της DC διασύνδεσης που στην
εφαρμογή μας θεωρείται ότι δεν αλλάζει .
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Σχήμα 5.21: τριφασικό ρεύμα STATCOM
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Στο διάγραμμα 5.21 βλέπουμε την απόκριση του τριφασικού ρεύματος του
statcom και πώς αντιδρά στις αλλαγές που πραγματοποιούνται στην τάση αναφοράς
ώστε να ρυθμιστεί τελικά η τάση του ζυγού. Φαίνεται ότι όταν αυξάνεται η αναφορά
στην τάση το ρεύμα του statcom ανταποκρίνεται μέσω του ελέγχου για παράδειγμα
παίρνοντας μεγαλύτερες τιμές όταν η τάση χρειάζεται να αυξηθεί και για αυτό
χρειάζεται να εγχυθεί άεργος ισχύς στο AC δίκτυο.
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Κεφάλαιο 6
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
6.1 Συμπεράσματα και προτάσεις για βελτίωση και μελλοντική
έρευνα
O STATCOM είναι μια από τις πλέον σύγχρονες διατάξεις ρύθμισης της
τάσης μέσω ρύθμισης της αέργου ισχύος. Βασίζεται σε μια διάταξη μετατροπέα
πηγής τάσης και παράγει στην έξοδό του μια κυματομορφή τάσης ή ρεύματος, η
οποία επαναφέρει την τάση στο σημείο κοινής σύζευξης, με το AC σύστημα στο
οποίο συνδέεται, στο επιθυμητό επίπεδο. Για να το επιτύχει αυτό, ο στατικός
αντισταθμιστής χρησιμοποιεί ένα εξελιγμένο σύστημα ελέγχου, το οποίο αποτελείται
από αρκετούς ελεγκτές και το οποίο εκτός από ρύθμιση της τάσης, ελαχιστοποιεί το
επίπεδο αρμονικών στο δίκτυο, βελτιώνοντας το επίπεδο ποιότητας της παρεχόμενης
ισχύος.
Η μεγάλη πρόοδος στον τομέα των ηλεκτρονικών ισχύος αλλά και των
δυνατοτήτων ελέγχου, η ταχύτατη απόκριση, η ευελιξία χρήσης του χωρίς την
ανάγκη αλλαγής της μορφολογίας του δικτύου, το σχετικά χαμηλό και ολοένα
μειούμενο κόστος του, κάνει τον STATCOM μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες λύσεις
για την αντιμετώπιση προβλημάτων ισχύος στο δίκτυο.
Για περαιτέρω έρευνα στο πεδίο της παρούσας διπλωματικής θα μπορούσαν
να προσομοιωθούν άλλου τύπου διαταραχές είτε σε φορτία είτε σε άλλες μεταβλητές
που συμμετέχουν στα κυκλώματα που παρουσιάστηκαν ενώ κυκλώματα ελέγχου θα
μπορούσαν να σχεδιαστούν και για το συνολικό μοντέλο του statcom που περιέχει
DC διασύνδεση και εκεί χρειάζεται έλεγχος που έχει να κάνει με την ενεργό ισχύ που
ανταλλάσσεται με το AC δίκτυο. Ακόμα ένα ποιο αναλυτικό μοντέλο θα μπορούσε να
υιοθετηθεί που θα μπορούσε να λάβει υπόψη και φαινόμενα όπως οι αρμονικές
συνιστώσες του δικτύου.
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Επίσης η χρήση της συγκεκριμένης θεωρίας ελέγχου και σε άλλες Facts
διατάξεις για σύγκριση με τον στατικό αντισταθμιστή που παρουσιάστηκε εδώ θα
μπορούσε να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα και να αναδείξει νέες κατευθύνσεις
έρευνας.
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