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، قابل دسترستر، ریزشبکههایی که به شبکهها متصل هستند انعطافپذیرتر، امروزه با توجه به پیشرفت شبکههای هوشمند و الکتریکی:چکیده
 ریزشبکه میتواند به دیگر. مطالعه در زمینه معماری انواع ریزشبکهها بسیار مهم است، برای رسیدن به این اهداف.مطمئنتر و اقتصادی تر هستند
 نصب ریزشبکه در برخی نواحی میتواند قابلیت اطمینان را بیشتر نماید و اتصال.شبکهها متصل باشد و یا در حالت جزیرهای کار کند
 به چندین شبکه میتواند راه حل،ریزشبکههای حساس همانند بیمارستانها و فرودگاهها که باید قابلیت اطمینان و پایداری مناسبی داشته باشند
 ریزشبکههای مزبور. در این مقاله معماری جدیدی از این نوع ریزشبکهها که از دیگر ریزشبکهها پیچیدهتر هستند معرفی شده است.مناسبی باشد
 معماری و فرمولبندی ماتریسی.ریزشبکه تشکیل شدهاند که دارای اتصال چندگانه به چندین شبکه و یا ریزشبکههای دیگر هستند-از چندین زیر
 مشاهده، مشاهدهناپذیر بودن شاخهها، مشاهدهناپذیر بودن حالتها،این نوع ریزشبکهها در اینجا تشریح شده است و مباحث مهم مشاهدهپذیری
 ارتباط تجهیزات اندازهگیری و روشهای تشخیص جزیرهای گراف جبری در این نوع ریزشبکهها بر اساس فرمولبندیهای،پذیر بودن جزیرهها
 فرمولبندی ماتریسی که در اینجا معرفی شده جهت تشکیل ماتریس تخمین حالت.معرفی شده در این مقاله در مطالعات دیگر تشریح میگردد
.ریزشبکههای داخل ریزشبکه بهکار برده خواهد شد-ریزشبکه و تشخیص جزیرهای و تشکیل زیر
. نقاط اتصال چندگانه، فرمولبندی ماتریسی ریزشبکه،ریزشبکه- زیر، ریزشبکه، تشخیص جزیرهای:واژههای کلیدی
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Abstract: Nowadays based on new improvement in smartgrid initiative and grid electricity networks, microgrids (MGs) connected to
grids are more flexible, accessible, reliable, and economic. In order to attain these aims, research on various architectures of MG
systems is very important. MG can be either connected to the grids or can work in islanding mode. Installing MGs in some areas
improve reliability and one solution for sensitive MGs with high priority consumers such as hospitals and airports requiring more
reliable and stable electricity are to provide more connections points to the grids. This paper presents a new architecture of MGs
which are more complicated than other MGs. MGs considered here consist of some sub-MGs with multiple connection points to
grids and/or other MGs. Architecture and matrix formulation of these kinds of MGs are defined and a number of basic facts relating
to network observability, unobservable states, unobservable branches, observable islands, relevancy of measurements and algebraicgraph method for identification of islanding in power system grids would be derived in other papers based on this study. Matrix
formulation which is defined is used for state estimation matrix of MG for identification of islanding and making sub-MGs inside the
MG.
Keywords: Islanding detection, microgrid, microgrid matrix formulation, multiple connection points, sub-microgrid.
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 -1مقدمه
سیستمهای تولید پراکنده 1ماهیت سیستمهای توزیع را از حالت
غیرفعال با قابلیت انتقال توان یکسویه به حالت فعال با قابلیت انتقال
توان دوسویه عوض کردهاند .امروزه این سیستمها بهطور وسیعی در
سیستمهای توزیع توان قدرت به دلیل امنیت در تأمین انرژی مورد
نیاز مشتریان ،شرکت در بازار برق ،باال بردن قابلیت اطمینان و کم
کردن نگرانیهای زیستمحیطی مورد استفاده قرار میگیرند .در [ ]1به
رشد منابع تجدید پذیر و در [ ]3 ،2به بازار رو به رشد آنها اشاره
شده است .در [ ]5 ،4به مسائل عملی تولید ،کنترل و حفاظت تولیدات
پراکنده پرداخته شده است .در [ ]6از نقش تولیدات پراکنده در کیفیت
توان و قابلیت اطمینان صحبت به میان آمده است .تولیدات پراکنده در
شبکه میتوانند نقشهای متفاوتی داشته باشد ،بهطور مثال جهت کم
کردن هزینه تولید ،کم کردن اتالف انرژی و تولید توان رآکتیو نیز به
کار برده میشوند [.]7
ریزشبکهها میتوانند بهصورت متصل به شبکهها و در برخی
شرایط بهصورت جزیرهای کار کنند .اندازه ریزشبکهها از ریزشبکههای
مستقل در منازل تا ریزشبکههای بزرگ با تولید  100MWو یا بیشتر
متغیر است [.]8
برخی از مصرفکنندهها همانند بیمارستانها و فرودگاهها
مثالهایی از ریزشبکههایی با اتصاالت چندگانه به شبکههای توزیع می
باشند که از چندین زیر ریزشبکه تشکیلشدهاند؛ بزرگ و مهم هستند
و باید همیشه توان الکتریکی داشته باشند و پایداری این نوع
ریزشبکهها که از قسمتها ی مختلف ولتاژ پایین و از لحاظ الکتریکی
همگام شده هستند ،بسیار مهم است [ ]9در این مرجع توصیه شده
است که از این نوع ساختار ریزشبکهها به علت پیچیدگی در کنترل و
مشکالت حفاظت و سرعت ارتباطی استفاده نشود .اما تشخیص
جزیرهای در این نوع ریزشبکهها نسبت به ریزشبکههای دیگر پیچیدهتر
است که در [ ]10به آن پرداخته شده است .در این مقاله جهت
حفاظت از این نوع ریزشبکهها و تشخیص جزیرهای راهحلی ارائه
گردیده است.
از لحاظ کارکرد دو نوع ریزشبکه وجود دارد که ریزشبکههای
 ACو  DCهستند .ریزشبکهها بیشتر به صورت  ACهستند اما با
توجه به پیشرفت تکنولوژی در حال حاضر ریزشبکههای  DCنیز رو به
پیشرفت هستند [ .]11تکنولوژی ریزشبکههای  DCبا توجه به بارهای
آنها نظیر ماشینهای الکتریکی جدیدتر و پیشرفتهتر است .ریزشبکه
های  DCمزایا و معایبی دارند .ریزمنابع DC 2همانند فتوولتائیک ،منابع
ذخیره انرژی و بارهای  DCبهسادگی با یک مبدل  DC-DCبه شبکه
 DCمتصل میشوند اما بارهای  ACو منابع تولید کننده  ACجهت
اتصال به شبکههای  DCاحتیاج به مبدلهایی با مدارهای کنترلی دارند
[.]12
معماری برخی ریزشبکهها ترکیبی است و مفهوم ترکیبی در
اینجا یعنی زیر-ریزشبکههای این ریزشبکهها ترکیبی از ریزشبکههای
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 ACو  DCهستند .در ریزشبکههای ترکیبی عموماً زیر-ریزشبکههای
 ACبهصورت مستقیم به نقطه مشترک شبکه 3متصل شده و زیر-
ریزشبکههای  DCبا مبدلهای دوسویه  AC/DCبه شبکه متصل
میشوند .ساختار ریزشبکههای ترکیبی ،ترکیبی از توپولوژی
ریزشبکههای  ACو  DCاست.
هرچند امروزه ریزشبکهها بهصورت گستردهای بهکار برده می
شوند اما برخی مسائل هنوز حل نشده باقی ماندهاند ازجمله :الف)
هزینه کنترل ریزشبکهها ،ب) قابلیت اطمینان آنها ،ج) کیفیت توان و
د) حفاظت بر اساس کنترلکنندهها [ .]13از این رو ،مطالعه در ساختار
و معماری ریزشبکهها مسئله مهمی خواهد بود.
با استفاده از ماتریس حالت شبکه میتوان تجهیز اندازهگیری
اضافی جهت تخمین وضعیت سیستم را بهدست آورد .در مرکز کنترل
شبکه نتایج ماتریس تخمین حالت شبکه جهت تحلیل عملکرد امنیت
بالدرنگ بهکار برده میشود [ .]14جهت مشاهدهپذیری سیستم تئوری
هایی توسعه داده شدهاند که بتوانند زیر سیستمها را تشخیص دهند
که احتمال دارد مشاهدهپذیر باشند و یا اگر مشاهدهپذیر نباشند
حداقل تجهیزات اندازهگیری حقیقی یا مجازی را تعیین نمایند تا کل
سیستم مشاهدهپذیر شود [ .]16 ,15تشخیص جداسازی فیزیکی
صحیح سیستمهای قدرت یا همان جزیرهسازی سیستم جهت امنیت و
کنترل سیستمها هر روزه مهم و مهمتر میشود .روشهای تشخیص
جزیرهای گراف جبری را میتوان توسط ماتریس تخمین حالت بهدست
آورد [.]17
تشخیص جزیرهای یکی از مشکالت بزرگ این نوع ریزشبکهها
میباشد [ .]10به طور مثال در ] [18تشخیص جزیرهای اکتیو در
سیستمهای ریزشبکه با استفاده از تزریق جریان توالی منفی و

در ][19

طراحی رله تشخیص جزیرهای برای ژنراتور سنکرون با استفاده از
تحلیل ناحیهای دوبعدی انرژی سیگنالهای تبدیل موج بحث شده
است که به علت ناحیه غیرقابل تشخیص بزرگ ،برای این نوع ریزشبکه
ها قابل پیادهسازی نیستند.
در این مقاله ساختار جدیدی از ریزشبکهها بررسی شده است که
از دیگر ریزشبکهها پیچیدهتر است که میتوانند ترکیبی از ریزشبکه
های  ACو  DCو یا همان ترکیبی باشند .از اینرو ساختار و فرمول
بندی این نوع ریزشبکهها که در این مقاله به آن پرداخته شده است،
بسیار مهم است .مفاهیم اساسی همانند مشاهدهپذیری این نوع
ریزشبکهها را میتوان در ادامه این مبحث بررسی نمود که در این
مقاله به آن پرداخته نشده است.
از آنجایی که ریزشبکههای معرفی شده در این مقاله دارای
ساختارهای پیچیدهای میباشند ،راهی برای کنترل تمامی اجزای آن
باید ابداع گردد .در این مقاله برای حل این مشکل کنترل کننده
مرکزیای به نام مرکز کنترل ریزشبکه 4پیشنهاد شده است .در حقیقت
مرکز کنترل ریزشبکه تمامی اطالعات ورودی ریزشبکه از جمله
وضعیت کلیدها و مدارشکنها را به صورت یک ماتریس به عنوان
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ورودی دریافت کرده و بعد از تصمیمگیری در مورد این وضعیتها یک
ماتریس خروجی که فرمان به کلیدها و مدارشکنها است را به عنوان
اطالعات خروجی تولید میکند .در [ ]10جهت حفاظت از این نوع
ریزشبکهها و تشخیص جزیرهای راهحلی ارائه گردیده است که بعد از
تشخیص جزیرهای اطالعات موجود به عنوان ورودی به مرکز کنترل
ریزشبکه ارسال شده و با ماتریسهای معرفی شده در این مقاله
فرمانهای خروجی تولید میگردد .در حقیقت تشخیص جزیرهای به
عنوان یک ورودی به مرکز کنترل ریزشبکه معرفی شده در این مقاله
میباشد.
این مقاله از  6بخش تشکیل شده است .ریزشبکه با نقاط اتصال
چندگانه به چندین شبکه و یا ریزشبکههای دیگر در بخش  2توضیح
داده شده است .فرمولبندی ریزشبکههای پیچیده در بخش  3آورده
شده که با مثالهایی در بخش  4ادامه داده شده است .در بخش 5
روشهای تشخیص جزیرهای و زیر-ریزشبکهها توسط گراف جبری در
این نوع ریزشبکهها به اختصار توضیح داده شده و روشهای مورد نظر
به کارهای آینده سپرده شده و در نهایت نتایج مبحث در بخش 6
آورده شده است.

 -2ریزشبکه با نقاط اتصال چندگانه به چندین شبکه و یا
ریزشبکههای دیگر
عموماً ریزشبکهها به سیستمهای توزیع قدرت متصل میشوند اما
برخی از ریزشبکهها به ریزشبکههای دیگر نیز متصل هستند .در این
وضعیت ریزشبکهها میتوانند از خاموشی سرتاسری جلوگیری به
عملآورند و بهطور مثال در هنگام بالیای طبیعی فرودگاهها را امن
نگاهدارند و در هنگام وقایع اضطراری به بیمارستانها توان تحویل
دهند .به این منظور یک روش ایمنسازی مناسب برای ریزشبکههای
حساس با اولویت کاری باال همانند بیمارستانها و فرودگاهها جهت باال
بردن قابلیت اطمینان و پایداری بیشتر اتصال به توزیعکنندههای
بیشتری مورد نیاز است [.]10
یک مثال از ریزشبکه بزرگ با دو نقطه اتصال به دیگر شبکهها
در شکل  1نمایش داده شده است اما تشخیص جزیرهای در این نوع
ریزشبکهها نسبت به ریزشبکههای دیگر که در [ ]9به آن اشاره است،
پیچیدهتر است.

قابلیت اطمینان و پایداری ریزشبکه شکل  1ب) از
مصرفکنندههای شبکه شکل  1الف) بیشتر است زیرا در صورت قطع
یکی از اتصاالت ریزشبکه به شبکه اصلی ،دیگر اتصال به شبکه اصلی
میتواند متصل به ریزشبکه باقی بماند .از جمله معایب این نوع
ساختارها تشخیص جزیرهای میباشد که در [ ]10به آن پرداخته شده
است.
در ابتدا به نظر میرسد که ساختار ریزشبکههای بزرگراه حل
سودمندی برای باال بردن کیفیت توان و قابلیت اطمینان شبکهها
خواهد بود ،اما برخی مشکالت در این ریزشبکههای پیچیده با اتصاالت
چند گانه به سیستمهای توزیع قدرت وجود دارد که یکی از آنها
مبحث جزیرهای است .مشکالت پیش رو به خاطر انواع احتماالت
اتصاالت این ریزشبکهها با سیستمهای توزیع قدرت و زیر ریزشبکهها
خواهد بود.
در شکل  2مثالی از یک شبکه ولتاژ پایین که میتواند بهصورت
یک ریزشبکه مستقل و یا زیر ریزشبکههای مستقل جدای از هم عمل
کند ،نشان داده شده است .ریزشبکه مستقل ،ریزشبکهای است که
تمامی واحدهای متصل بههم از لحاظ الکتریکی همگام شده باشند.
هرچند ساختار این ریزشبکه بسیار پیچیده است اما به علت اتصال به
چندین شبکه دارای قابلیت اطمینان باالیی است.
در ضمن باید توجه داشت که با توسعه و فراگیر شدن تولیدات
پراکنده در شهرها همانند نصب سلولهای خورشیدی در باالی
مجتمعهای بزرگ و یا تولیدات پراکنده بیمارستانها و فرودگاهها ،این
نوع ساختارهای پیچیده ارتباطی بین تولیدات پراکنده و شبکهها
اجتنابناپذیر است .لذا فلسفه وجودی این نوع ساختارها در حقیقت به
توسعه تولیدات پراکنده شهری به عنوان ریزشبکهها و اتصال آن به
شبکههای شهری بهصورت ارتباطات پیچیده و نزدیک به هم میپردازد.
ریزشبکههای معمول با یک نقطه اتصال به شبکه میتوانند به دیگر
ریزشبکهها و شبکهها متصل شوند .این مسئله در داخل شهرها به
سادگی امکانپذیر بوده اما با بیشتر شدن اتصاالت در کنار مزایای
قابلیت انتقال انرژی بین شبکهها و ریزشبکهها راهحلی برای رفع
پیچیدگیهای ارتباطی و کنترل آن باید اتخاذ شود.
تولید پراکنده با قابلیت ارتباط

شبکه  480ولت مسیرهای ارتباطی G

اتصال شبکه اصلی

شبکه  480ولت مسیرهای ارتباطی
اتصال شبکه اصلی

)(13.2 kV

)(13.2 kV

G

G

G

G

G
G
کنترل
کننده
مرکزی

اتصال شبکه اصلی

G

ریزشبکه

)(13.2 kV

اتصال شبکه
اصلی
)(13.2 kV

G
G

اتصال شبکه اصلی

G
)(13.2 kV

G

G
تجهیزات سرعت باالی ولتاژ پایین

)ب(
) ا لف (
شکل  :1ساختار شبکهها؛ الف) شبکه مرسوم ،ب) ریزشبکه با دو نقطه

شکل  :2ریزشبکه تقسیم شده به چندین زیر-ریزشبکه با نقاط اتصال

اتصال به شبکه

چندگانه به دیگر شبکهها( ،مشابه شکل  2-1مرجع [)]9

Serial no. XX

تمامی ترانسفورمرهای شبکه دارای حفاظت مخصو

هستند
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XX

ریزشبکه جزیره شده
B1

B4

مدارشکنهای  B1و  .B3شبکههای اصلی  1و  2به ترتیب توسط
مدارشکنهای  B1و  B3به ریزشبکه متصلاند

شکل  :3ریزشبکه جزیرهای شده بهوسیله مدارشکن B1

ریزشبکه جزیره شدهای در شکل  4با دو نقطه اتصال به
شبکههای مختلف توسط دو مدارشکن  B1و  B3نمایش داده شده
است .زمانی که این دو مدارشکن  B1و  B3ریزشبکه بزرگ را از این دو
شبکه اصلی جدا میکنند حالت جزیرهای ایجاد میگردد ،اما برای
ایجاد این حالت هر دو شبکه اصلی باید از ریزشبکه جدا شوند.
ساختارهای مختلف ریزشبکه در شکل  4به حالتهای مختلف
مدارشکنها بستگی دارد که بهطور مثال برخی حالتها در شکلهای 5
و  6نمایش داده شدهاند:
 اگر مدارشکنهای  B1و  B3به ترتیب باز و بسته باشند ،ریزشبکه
جزیره شده تبدیل به ریزشبکه با یک نقطه اتصال به سیستم
شبکه اصلی  4در شکل  5خواهد شد.
 اگر تمامی مدارشکنهای  B1و  B3بسته باشند ،ریزشبکه جزیره
شده تبدیل به ریزشبکهای با دو نقطه اتصال به شبکههای اصلی
خواهد شد که در شکل  6نمایش داده شده است.
ریزشبکه جزیره شده بعد از جزیره ای

شبکه 1
B1

B2

بار 1

DG

B4

شکل  :4ریزشبکه جزیره شده با دو نقطه اتصال به شبکههای مختلف
بهوسیله مدارشکنهای  B1و B3

ریزشبکه
شبکه 2

B3

شدهاند ،نمایش داده شده است .این ریزشبکه نسبت به شبکههای
معمول که با یک نقطه اتصال به شبکهای متصلاند دارای قابلیت
اطمینان و پایداری بیشتری هستند ،زیرا اگر یکی از شبکههای اصلی
از ریزشبکه جدا شود شبکه اصلی دیگر بهطور کامل یا جزئی از لحاظ
پایداری و یا تأمین توان به کمک ریزشبکه خواهد آمد.
حالتهای متصل به شبکه و جزیرهای ریزشبکه در شکل  7به
حالتهای مختلف مدارشکن ها که در شکلهای  8الی  11نمایش داده
شده است ،بستگی دارد:
 اگر مدارشکن  B2باز باشد ،ریزشبکه به دو زیر-ریزشبکه متصل
به شبکههای اصلی  1و  2که در شکل  8نمایش داده شده است
تبدیل میشود.
 اگر مدارشکنهای  B2و  B3باز باشند ،ریزشبکه به زیر-ریزشبکه
متصل به شبکه اصلی  1و زیر-ریزشبکه جزیره شده که در شکل
 9نمایش داده شده است تبدیل میشود.
 اگر مدارشکنهای  B1و  B3باز باشند ،ریزشبکه از هر دو شبکه
اصلی جدا شده و بهصورت جزیرهای تبدیل خواهد شد که در
شکل  10نمایش داده شده است.
 درنهایت  ،اگر تمامی مدارشکن ها باز باشند ،هر دو زیر ریزشبکه
بهصورت جزیرهای تبدیل خواهند شد که در شکل  11نمایش
داده شده است.
ریزشبکه

B1

بار 1

DG

B4

مدارشکنهای  B1و  B3به شبکههای اصلی مجزای  1و  2متصل

شبکه 1

B2

بار 2

مدارشکن  B2به یکدیگر متصل شدهاند با دو نقطه اتصال که توسط

شبکه 2

شبکه 1
B1

B2

B3

بار 2

B4

DG 1

بار 2

در شکل  7ریزشبکهای که شامل دو زیر ریزشبکه که توسط

B5

بار 1

DG 2

بار 1

بار 2

شبکه 2

B3

بار 2

شکل  :6ریزشبکه با دو نقطه اتصال به شبکههای مختلف بهوسیله

DG

B3

B2

بار 1

شبکه توزیع

B2

B3

شبکه 2

B1

DG

ریزشبکهای با یک اتصال به شبکه اصلی در شکل  3نمایش داده
شده است؛ در این شکل مدارشکن  B1ریزشبکه را از سیستم توزیع
اصلی جدا کرده و حالت جزیرهای ایجاد میگردد.

ریزشبکه

شبکه 1

شکل  :5ریزشبکه با دو نقطه اتصال به شبکههای مختلف بهوسیله

شکل  :7ریزشبکه ای با دو نقطه اتصال به شبکههای مختلف بهوسیله

مدارشکنهای  B1و  .B3مدارشکن  B1شبکه اصلی  1را جدا میکند اما

مدارشکنهای  B1و  .B3شبکههای اصلی  1و  2به ترتیب توسط

شبکه اصلی  2توسط مدارشکن  B3متصل باقی میماند

مدارشکنهای  B1و  B3به ریزشبکه متصلاند

Serial no. XX
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زیر ریز شبکه 2
B3

شبکه 2

XX

زیر ریز شبکه 1
B2

B1

بار 2

B4

بار 1

DG 2

B5

DG 1

شبکه 1

حاوی تولید پراکنده  1میباشد ؛ اما این مسئله که چند تولید پراکنده
در زیر ریزشبکه یا ریزشبکه جزیرهای باشد چندان مهم نیست .پایداری
زیر ریزشبکهها و شرایطی که در ریزشبکه ،شبکههای توزیع اصلی و
ارتباطات مابین آنها اتفاق میافتد ،مهمتر هستند.
ریزشبکه
جزیره شده

شکل  :8شبکه  1از طریق مدارشکن  B1و شبکه  2از طریق مدارشکن
 B3به ریزشبکههای مجزا متصل شدهاند .این دو ریزشبکه دو زیر-
ریزشبکهاند

شبکه 2

B3

بار 2

شبکه 2

B8

بار 2

B7

B5

B4

بار 1

بار 3

شکل  :9شبکه  1از طریق مدارشکن  B1به ریزشبکه متصل و شبکه 2
از طریق مدارشکن  B3از ریزشبکه جدا شده است .ازاینرو یکی از

شکل  :12زیر-ریزشبکه و ریزشبکه جزیره شده .زیر-ریزشبکه از
طریق مدارشکن  B1به شبکه اصلی متصل شده است

آنها زیر-ریزشبکه و دیگری جزیرهای است
ریزشبکه جزیره شده

B4

B5

بار 1

DG 1

شکل  :10شبکه  1و  2از طریق مدارشکنهای  B1و  B3از ریزشبکه
جداشدهاند .ازاینرو حالت جزیرهای ایجاد شده است

B4

B5

بار 1

DG 2

B3

بار 2

شبکه 1
B1

B2

DG 1

B8

B7

B6

بار 3

شکل  :13زیر ریزشبکه و ریزشبکه جزیره شده .زیر ریزشبکه از

ریزشبکه جزیره
شده 1

ریزشبکه جزیره
شده 2

شکل  :11شبکه  1و  2از طریق مدارشکنهای  B1و  B3از ریزشبکه جدا
شدهاند و مدارشکن  B2دو جزیره جداگانه ایجاد کرده است

تغییر ساختار این نوع ریزشبکههای در ادامه تشریح شده است.
زیر-ریزشبکه و ریزشبکه جزیره شدهای در شکل  12نمایش
داده شده است .زیر-ریزشبکه از طریق مدارشکن  B1به شبکه توزیع 1
متصل شده است اما ریزشبکه بهواسطه باز شدن مدارشکنهای ،B2
 B3و  B7ایجاد شده است که تولید پراکنده  1و  3را از بقیه شبکه جدا
نموده است .در شکل  13زیر-ریزشبکه و ریزشبکه جزیره شده ساختار
شکل  12با شرایط متفاوت نمایش داده شده است .در این شکل ،زیر-
ریزشبکه شامل تولید پراکنده  2و  3است .ریزشبکه جزیره شده فقط

Serial no. XX

B5

DG 2

DG 1

بار 2

بار 1

بار 2

B1

B4

شبکه 2

شبکه 2

B1

B2

B3

شبکه 1

DG 3

شبکه 2

ریزشبکه
جزیره شده
شبکه 1

B2

زیر ریزشبکه

DG 2

DG 1

DG 3

DG 2

B6

B3

بار 1

B1

B2

B3

B5

DG 1

ریزشبکه جزیره
شده

شبکه 1

شبکه 1
B1

B2

B4

زیر ریزشبکه 1

زیر ریزشبکه

DG 2
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طریق مدارشکن  B1به شبکه اصلی متصل شده است اما شامل
DGهای  2و  3میباشد

 -3فرمولبندی ریزشبکههای پیچیده
برخی از ساختارهای ممکن ریزشبکههای بزرگ که در شکلهای
پیشین نمایش دادهشده بودند؛ نشاندهنده آن هستند که در این نوع
ساختارها حالتهای زیادی از جزیرهای و اتصال به شبکه میتواند
بهوجود آید .ازاینرو ،باید روش فرمولبندی شده ریاضیای برای
ارتباطات بین ریزشبکههای بزرگ ،سیستمهای اصلی ،زیر-ریزشبکهها،
بارها و دیگر اجزای شبکه ابداع شود .از اینرو ساختار و فرمولبندی
این نوع ریزشبکهها که در این مقاله به آن پرداخته شده است ،بسیار
مهم است .مفاهیم اساسی که به مشاهدهپذیری ،مشاهدهناپذیر بودن
حالتها ،مشاهدهناپذیر بودن شاخهها ،مشاهدهپذیر بودن جزیرهها،
ارتباط تجهیزات اندازهگیری ،روشهای تشخیص جزیرهای گراف جبری
در این نوع ریزشبکهها و غیره میپردازد را میتوان در ادامه این مبحث
بررسی نمود که در این مقاله به آن پرداخته نشده است.

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. XX, no. XX

XX

در یک ریزشبکه بزرگ فرض میشود که ماتریس  mDماتریسی
است که ارتباطات بین تولیدات پراکنده و بارها را نمایش میدهد .در

شبکه 2

DG 2

تولیدات پراکنده و بارها را در حالت کارکرد عادی آن نمایش میدهد.

بار 2

DG 4

در ماتریس  mDعدد  1نشانگر آن است که تولید پراکندهای به یک
بار یا تولید پراکنده دیگری متصل شده و عدد صفر به عدم اتصال اشاره
دارد .هرگاه تولید کننده انرژی مورد نظر باشد در ماتریس ،اتصال به

DG 3

حقیقت  mDماتریس حالت طراحی ریزشبکه است که ارتباطات بین

شبکه 1

DG 1
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خودش  1و مصرف کننده در حالت اتصال به خود صفر در نظر گرفته
میشود.

شبکه 3

تقریباً مشابه ماتریس  ، mDماتریس  M Dماتریسی است که
نشانگر ارتباط بین شبکههای اصلی و تولیدات پراکنده و بارها است.

شکل  :14ریزشبکهای با چهار تولید پراکنده و دو بار متصل شده به
سه شبکه اصلی

در حقیقت  M Dماتریسی است که بیانگر نقطه ارتباطی شبکههای
اصلی با ریزشبکه در حالت طراحی و کارکرد عادی شبکه است .مشابه

ماتریس  M Dعبارت است از:

قبل ،در ماتریس  M Dعدد  1نشانگر آن است که شبکه اصلی به یک
تولید پراکنده یا بار متصل شده و عدد صفر به عدم اتصال اشاره دارد.
ماتریس دیگر ،ماتریس  GridDاست که نشاندهنده ارتباطات
بین شبکههای اصلی است .درواقع ماتریس  Grid Dماتریسی است که

()3

ارتباطات بین شبکههای اصلی را در حالت عادی کارکرد آن تشریح می
کند .در ماتریس  GridDعدد  1به اتصال شبکههای اصلی به یکدیگر
اشاره کرده و عدد صفر متصل نبودن به یکدیگر را نمایش میدهد.
درنهایت ماتریس  MmDماتریسی است که شرح تمامی
ارتباطات در شبکه را شامل میشود.

M D  i  j 
GridD  j  j  i j i j 

()1

 mD  i  i
MmD  
M D  j  i

بار 1

Grid 1 Grid 2 Grid 3
DG1  1
0
0 
DG 2  0
1
0 


M D  DG 3  1
0
1 
DG 4  0
0
1 


Load 1  0
0
0 
Load 2  0
1
0  6  3

ماتریس  Grid Dعبارت است از:
()4

Grid 1 Grid 2 Grid 3
Grid 1  1
0
0 
Grid D 
Grid 2  0
1
0 


Grid 3  0
0
1  3 3

ازاینرو ماتریس  MmDرا از رابطه  1میتوان بهصورت زیر نوشت:
()5

در این رابطه i ،تعداد تولیدات پراکنده  +بارها و  jتعداد شبکههای

M D 6  3 
GridD 3 3 99

اصلی است .این ماتریس بهطور کامل ارتباطات بین شبکههای اصلی،

با ذکر جزئیات ماتریس  MmDعبارت است از:

تولیدات پراکنده و بارها در یک شبکه حاوی ریزشبکه بزرگ را شرح

1 1 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 1 0 1 0
0 1 1 1 0 1 0 1

1 1 1 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 1 0 0

1 0 0 0 1 0 1 0
0 1 1 0 0 0 0 1 9  9

میدهد.
برای درک بیشتر ،در شکل  14ریزشبکهای با چهار تولید
پراکنده و دو بار که به سه شبکه اصلی متصل شدهاند ،نمایش دادهشده
است.
در این مثال ماتریس  mDعبارت است از:

()2

 DG1 DG 2 DG 3 DG 4 Load 1 Load 2
DG1  1
1
1
0
0
0 
DG 2  1
1
0
1
0
1 


mD  DG 3  1
0
1
1
1
0 
DG 4  0
1
1
1
0
0 


Load 1  0
0
1
0
0
0 
Load 2  0
1
0
0
0
0 

Serial no. XX

()6

 mD  6  6
MmD  
M D 3 6
DG1 1
1

1

DG 4 0
MmD  Load 1 0

Load 2 0
Grid 1 1

Grid 2 0
Grid 3 0
DG 2
DG 3

در این مثال ،ماتریس  MmDبرای شرح حالتهای مختلف ریزشبکه
مورد استفاده قرار میگیرد .در حقیقت ،حالت جزیرهای و زیر ریزشبکه
ای بهوسیله تغییر حالتهای اتصاالت قابل بیان میباشند .در این
ساختار ریزشبکه شکل  14اگر بهطور مثال خطایی در سیستم توزیع 1
حادث شود و این سیستم از ریزشبکه جدا شود ،تمامی اعداد ماتریس
 MmDکه اتصال این سیستم را نمایش میدهند از یک به صفر تغییر
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XX

میکنند .در این مثال حالتهای اتصال بین شبکه  1به تولید
پراکندههای  1و  2از یک به صفر تغییر میکنند.

0

()7

0 0
0 1 0
0 0 1

0 0 1
0 0 0

0 1 0
1 0 0

0 1 0
0 0 1 99

0 0 0

1

1

1 0 1
1 1 0

0
1

1
0

1 0 0

1

1

0 0 0

1

0

0 0 0

0

1

0 0 0
0 0 1

0

1 0 0

1

0

0
1
0

DG1  1
DG 2  1
DG 3  1

DG 4  0
MmD  Load 1  0

) ( Grid 10
Load 2  0
Grid 1 0

Grid 2  0
Grid 3  0

شروع
تشکیل ماتریس mD
ارتباطات بین تولیدات پرا نده و بارها
ارتباط تولید کننده به خودش 1
و بار به خودش صفر

ارتباط بین تولید پرا نده
و بار وجود دارد

خیر

ن ا مش خ ص

بله
سطر و ستون مربوطه صفر سطر و ستون مربوطه  1سطر و ستون مربوطه نامشخص = x

با استفاده از این روش تمامی حالتهای شبکه را میتوان نمایش داد و
بهطور مثال حالتهای از پیش تعریف شده را بهوسیله سیستم کنترل

تشکیل ماتریس MD

ارتباطات بین شبکه های اصلی با
تولیدات پرا نده و بارها

مرکزی ریزشبکه به سیستم تحمیل نمود.
در واقع ریزشبکه هوشمند سیستمی است که باید توانایی کنترل
پایداری ،کیفیت توان و بقیه متغیرهای شبکه را داشته باشد .سیستم

ارتباط بین شبکه اصلی با
تولید پراکنده یا بار وجود دارد

کنترل مرکزی ریزشبکه کنترل و ایجاد تمامی حالتهای جزیرهای و
زیر-ریزشبکهای را به عهده دارد.

خیر

فلوچارت فرمولبندی ماتریسی این نوع ریزشبکهها در شکل 15
نمایش داده شده است.

ن ا مش خ ص

بله
سطر مربوطه صفر

سطر مربوطه 1

سطر مربوطه نامشخص = x

در مرجع [ ]10به تشخیص جزیرهای این نوع ریزشبکهها
پرداخته شده است که به عنوان یک ورودی به مرکز کنترل ریزشبکه

تشکیل ماتریس GridD
ارتباطات بین شبکه های اصلی

میباشد که در فلوچارت شکل 15در قسمت تصمیمگیری در مرکز
کنترل ریزشبکه نمایش داده شده است.

ارتباط شبکه اصلی به خودش 1

تصمیمگیری و فرمان به کلیدها و مدارشکنها در این مرکز
کنترل ریزشبکه انجام گرفته و یک ماتریس فرمان خروجی تولید می
گردد .این ماتریس خروجی فرمان به رلهها و کلیدهای ریزشبکه می
باشد که با توجه به حاالت قبلی آنها که از ماتریس ورودی گرفته
شده و با توجه به تشخیص جزیرهای ،تست ریزشبکه ،انرژیهای
ارسالی و دریافتی و  ...تصمیمگیری شده و تشکیل میگردد.

ارتباط بین شبکه اصلی و شبکه
اصلی دیگر وجود دارد
خیر

ن ا مش خ ص

بله
سطر و ستون مربوطه صفر سطر و ستون مربوطه  1سطر و ستون مربوطه نامشخص = x

ریزشبکهای بزرگ با یک نقطه اتصال به شبکه در شکل 16
نمایش داده شده است . .این ریزشبکه شامل دو زیر-ریزشبکه میباشد.
ریزشبکه حاوی یک سیستم باطری ذخیره میباشد و از چندین ناحیه
که از طریق مدارشکن به شبکههای اصلی متصل شدهاند و شامل
توربین بادی ،یک دیزل ژنراتور و چندین بار با یک مدارشکن برای

تشکیل ماتریس  MmDبه عنوان
ورودی به مرکز کنترل ریزشبکه
تصمیم گیری در مرکز کنترل ریزشبکه با توجه به
تشخیص جزیره ای ،تست ریزشبکه و ...

بررسی بارهای مختلف ،تشکیل شده است .سیستم ذخیره باطری
بهعنوان یک زیر-ریزشبکه تلقی میگردد .مشخصات ریزشبکه و
شبکههای مورد نظر در [ ]10آورده شده و تشخیص جزیرهای در آن
بحث شده است .جهت بهدست آوردن ماتریس کنترلی ابتدا ماتریس
حالت معمول کاری سیستم بهدست آورده میشود.

Serial no. XX

تشکیل ماتریس  MmDخروجی و
فرمان به رله ها و کلیدهای ریزشبکه
پایان

شکل  :15فلوچارت فرمولبندی ماتریسی ریزشبکههای پیچیده
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معماری ریزشبکههای با نقاط اتصال . . .

XX

دیزل ژنراتور

توربین بادی

()13
به سمت شب ه 1
شب ه 1

سیستم
ذخیره باطری
نی ل -ادمیم

55

بار
ریزشب ه

شکل  :16ریزشبکهای با سه تولید پراکنده و یک بار متصل شده به

در این مورد مطالعاتی ،ماتریس  MmDبرای شرح حالتهای مختلف
ریزشبکه مورد استفاده قرار میگیرد .در حالتی که ریزشبکه از شبکه
جدا میشود ماتریس کنترلی بهصورت زیر نوشته خواهد شد:
1 1 1 0
1 1 1 0
1 1 1 0

1 1 0 0
0 0 0 1 55

یک شبکه اصلی

در این مثال ماتریس  mDعبارت است از (اتصال بار مصرف
کننده به خودش صفر در نظر گرفته میشود):
 DG1 DG 2 DG 3 Load 
1
1
1
1 
1
1
1
1 

1
1
1
1 
 1
1
1
0  44

DG1Diesel Generator  
mD  DG 2 Wind Turbine 

DG 3 Battery Storage  

()8

Load

ارتباط هر سیستم با خودش در ماتریس میتواند گویای آن سیستم
باشد .بهطور مثال شبکههای اصلی میتوانند با عدد مثبت یک و هر
 DGریزشبکه را با منفی یک نمایش داد که از این کار صرفنظر شده
است .در این مثال میتوان سیستم ذخیره باطری را که بهصورت یک
تولید کننده و مصرف کننده است ،با عدد  0/5نمایش داد .در این

()14

()10
41

Grid 1
DG1 Diesel Generator   1 
M D  DG 2 Wind Turbine  1 


DG 3 Battery Storage   1 
 1 
Load

به سمت شب ه 1
شب ه 1

شب ه 2

()11

()12

با ذکر جزئیات ماتریس  MmDعبارت است از:

Serial no. XX

ریزشب ه

در این مثال ماتریس  mDعبارت است از (اتصال بار مصرف
کننده به خودش صفر در نظر گرفته میشود):

()15

 DG1 DG 2 DG 3 Load 
DG1Diesel Generator   1
1
1
1 
mD  DG 2 Wind Turbine  1
1
1
1 


DG 3 Battery Storage   1
1
1
1 
 1
Load
1
1
0  44

ماتریس  M Dعبارت است از:

ازاینرو ماتریس  MmDرا از رابطه  1میتوان بهصورت زیر نوشت:

M D 41 
Grid D 11  55

به سمت شب ه 2

بار

یک شبکه اصلی

Grid D 

 mD  4 4
MmD  
M D 1 4

سیستم
ذخیره باطری
نی ل -ادمیم

شکل  :17ریزشبکهای با سه تولید پراکنده و یک بار متصل شده به

ماتریس  Grid Dعبارت است از:
Grid 1
Grid 1  1 11

دیزل ژنراتور

توربین بادی

 DG1 DG 2 DG 3 Load 
DG1Diesel Generator   1
1
1
1 
mD  DG 2 Wind Turbine  1
1
1
1 


DG 3 Battery Storage   1
1
0.5
1 
 1
Load
1
1
0  44

در اینجا سیستم ذخیره باطری یک ریزشبکه مجزا در نظر گرفته شده
و لذا همان عدد  1برای آن در نظر گرفته میشود که البته تأثیری بر
روابط کنترلی ندارد و فقط حاوی اطالعات بیشتر هستند.
ماتریس  M Dعبارت است از:

DG1 1
DG 2 1
MmD  DG 3 1

Load 1
Grid 1 0

ماتریس  MmDدر این حالت نشان میدهد که ریزشبکه ،جزیرهای
شده و از شبکه اصلی جدا شده است.
ریزشبکهای بزرگ با دو نقطه اتصال به شبکههای مختلف در
شکل  17نمایش داده شده است . .همانند مثال قبل در شکل  ،16این
ریزشبکه شامل دو زیر-ریزشبکه میباشد.
در این ریزشبکه نیز سیستم ذخیره باطری بهعنوان یک زیر-
ریزشبکه تلقی میگردد .مشخصات ریزشبکه و شبکههای مورد نظر در
[ ]10آورده شده و سناریوهای مختلف تشخیص جزیرهای در آن بحث
شده است.

صورت ماتریس  mDعبارت است از:

()9

1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1

1 1 0 1
1 1 1 1

DG1 1
DG 2 1
MmD  DG 3 1

Load 1
Grid 1 1

()16

Grid 1 Grid 2
DG 1 Diesel Generator   1
1 
M D  DG 2 Wind Turbine  1
1 


DG 3 Battery Storage   1
1 
 1
Load
1  42

ماتریس  Grid Dعبارت است از:

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. XX, no. XX
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()17

XX

Grid 1 Grid 2
Grid D  Grid 1  1
1 
Grid 2  1
1  22

ازاینرو ماتریس  MmDرا از رابطه  1میتوان بهصورت زیر نوشت:
()18

 mD  4 4
MmD  
M D 2 4

M D 4 2 
Grid D 2 2  66

با ذکر جزئیات ماتریس  MmDعبارت است از:

()19

1
1
1

1
1

1 1 1 1 1 66
1
1
1
1
1

1
1
1
0
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

DG1 1
DG 2 1
DG 3 1
MmD 

Load 1
Grid 1 1

Grid 2 1

در این مورد مطالعاتی ،ماتریس  MmDبرای شرح حالتهای مختلف
ریزشبکه مورد استفاده قرار میگیرد .در حالتی که ریزشبکه از شبکه 1
جدا میشود ماتریس کنترلی بهصورت زیر نوشته خواهد شد:

()20

1
1
1

1
0

1 1 1 0 1 66
0
0
0
0
1

1
1
1
0
0

1
1
1
1
0

1
1
1
1
0

DG1 1
DG 2 1
DG 3 1
MmD 

Load 1
Grid 1 0

Grid 2 1

 -4تشخیص جزیرهای در این ریزشبکهها و فرمولبندی
ماتریسی ریزشبکه
تشخیص جزیرهای ریزشبکههایی است که از چندین زیر-ریزشبکه
تشکیلشدهاند و دارای نقاط اتصال چندگانه به شبکههای دیگر می
باشند در [ ]10به طور کامل توضیح داده شده و بررسی شده است .به
طور خالصه ،این روش تشخیص جزیرهای ترکیبی از روشهای
تشخیص جزیرهای فعال ،غیرفعال و ارتباطی است که بر اساس احتمال
جزیره ای شدن با محاسبه در سمت شبکه هوشمند و ارسال به مرکز
کنترل ریزشبکه قرار دارد .مقادیر احتمال جزیرهای که در این روش
ترکیبی تشخیص جزیرهای غیرفعال ،فعال و ارتباطی مورد استفاده قرار
میگیرند بر اساس اندازهگیری سیگنالها در سمت شبکه هوشمند
است که با تبدیل موجک گسسته تحلیل و با شبکههای عصبی
مصنوعی محاسبه میشوند .اگر این مقدار احتمال جزیرهای از مقدار
آستانهای بیشتر شود ،برای تعیین مقدار دقیقتر آن از یک سیستم
استنتاج فازی مبتنی بر یک شبکه تطبیقی عصبی فازی برای محاسبه
مجدد استفاده میشود .در سیستم پیشنهادی ،تشخیص جزیرهای فعال
فقط زمانی راهاندازی میشود که این مقدار احتمال جزیرهای باال بوده و
دامنه سیگنالهای اغتشاش تزریقی متناسب با آن است .در ضمن اگر
این احتمال جزیرهای محاسبه شده بهوسیله مرکز کنترل ریزشبکه
بهدرستی دریافت نگردد ،دو آزمون کمکی در سمت ریزشبکه جهت

Serial no. XX

معماری ریزشبکههای با نقاط اتصال . . .

تشخیص جزیرهای اجرا میگردد .این آزمونها شامل جزیرهای کردن
عمدی ریزشبکه و تشخیص جزیرهای غیرفعال در یکزمان کوتاه از
پیش تعیین شده و راهاندازی تشخیص جزیرهای فعال با دامنه
سیگنالهای اغتشاش متناسب با احتمال جزیرهای محاسبه شده می
باشد.
چند مورد مطالعاتی که بر اساس شکل  17میباشند در ادامه
توضیح داده شده است .جهت هر مورد مطالعاتی ماتریس کنترلی مورد
نظر تشکیل شده است.
 -1-4کنترل مرکزی ریزشبکه سیگنالی را دریافت نمیکند و
حالت جزیرهای با آزمون  1تشخیص داده نمیشود
در این مورد ،کنترل مرکزی ریزشبکه سیگنالی را بهواسطه مشکالت
ارتباطی دریافت نمیکند .ازاینرو ،کنترل مرکزی ریزشبکه اقدامهای
زیر را انجام میدهد:
 .1ریزشبکه از شبکه  2جدا شده و روش تشخیص جزیرهای
غیرفعال شروع به کار مینماید.
 .2با توجه بهوجود سیستم باطری تغذیه ،ناحیه غیرقابل
تشخیص 5بسط یافته و حالت جزیرهای تشخیص داده نمی
شود.
در این مورد مطالعاتی ،ماتریس  MmDبرای شرح حالتهای
مختلف ریزشبکه در حالتهای مختلف بررسی شده ،مورد استفاده قرار
میگیرد.
در این مورد مطالعاتی ،در حالتی که حالت قطع یا وصل شبکه
اصلی  1نامشخص باشد و آزمون  1که همان جدا کردن شبکه اصلی 2
میباشد ،انجام گیرد؛ ماتریس کنترلی بهصورت زیر نوشته خواهد شد:

()21





1

0
0
0

0
0

0 0 0 0 1 66
1
1
1
0


1
1
1
1


1
1
1
1


DG1 1
DG 2 1
DG 3 1
MmD 

Load 1
Grid 1 

Grid 2 0

سطر و ستون مربوط به شبکه  1به صورت  xیا نامشخص نشان داده
شدهاند زیرا بهعلت مشکل ارتباطی وضعیت اتصال یا قطع شبکه  1به
ریزشبکه نامشخص است.
 -2-4کنترل مرکزی ریزشبکه سیگنالی را دریافت نمیکند و
حالت جزیرهای با آزمون  2تشخیص داده میشود
در این مورد ،بعد از عدم موفقیت تشخیص جزیرهای در آزمون ،1
آزمون  2انجام میشود .ازاینرو ،کنترل مرکزی ریزشبکه اقدامهای زیر
را انجام میدهد:
 .1روش تشخیص جزیرهای فعال شروع به کار کرده و مقدار
احتمال جزیرهای محاسبه میشود.
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XX

 .2جزیرهای کردن ریزشبکه با جدا کردن شبکه  1از ریزشبکه
و اتصال مجدد شبکه  2به ریزشبکه انجام میگردد.
در این مورد مطالعاتی ،ماتریس  MmDهمانند رابطه 21
خواهد بود.
 -3-4کنترل مرکزی ریزشبکه سیگنالی را دریافت نمیکند و
حالت جزیرهای با آزمون  1تشخیص داده میشود
سیستم باطری ذخیره از ریزشبکه جدا شده و در نتیجه در اینجا یک
ریزشبکه و یک شبکه وجود دارد و ریزشبکه فقط حاوی توربین بادی،
دیزل ژنراتور و بارهای محلی میباشد .بهعلت کم شدن ناحیه غیرقابل
تشخیص در این حالت روش تشخیص جزیرهای غیرفعال با اجرای
آزمون  1قادر به تشخیص جزیرهای میباشد.
در حالتی که حالت قطع یا وصل شبکه اصلی  1نامشخص باشد
و سیستم ذخیره باطری بهعنوان زیر-ریزشبکه و شبکه اصلی  2از
ریزشبکه جدا میشوند و آزمونهای  1و  2انجام میگیرند ،ماتریس
کنترلی بهصورت زیر نوشته خواهد شد:


0

1

0
0
1

0
0

0 1 0 0 1 66

()22

1
1
0
0


0
0
1
0
0

1
1
0
1


معماری ریزشبکههای با نقاط اتصال . . .

DG1 1
DG 2 1
DG 3 0
MmD 

Load 1
Grid 1 

Grid 2 0

بهعنوان نمونه ،در شکل  18ریزشبکه شکل  17با حذف برخی
اتصاالت از جمله حذف اتصال مستقیم دیزل ژنراتور به شبکه  1و  2و
حذف اتصال مستقیم توربین بادی به شبکه  2و بارها نمایش داده شده
است .این کار جهت سادهسازی و با قطع برخی مدارشکنها انجام شده
است .مدارشکنها و توپولوژی کامل سیستم در این شکل نمایش داده
نشده است.
جهت بررسی زیر-ریزشبکهها و نقاط اتصال حساس میتوان
ماتریس تالقی 6سیستم را در دو حوزه باینری و عددی به ترتیب در
رابطههای  23و  24بهصورت زیر بهدست آورد.
 L1 L 2 L3 L 4 L5 L6 L7
1  1 0
0
0 1
0
0 
2 1 1
0
0
0
0
0


3 0 1
1
0
0
0
0
H 
4 0 0 1
1
0
0
1


5 0 0
0 1
1
1
0
6 0 0
0
0
0 1
0


7  0 0
0
0
0
0
1 

()23

 L1 L 2 L3 L 4 L5 L6 L7
1  1
0
0
0 1
0
0 
2  1 1
0
0 0 0
0
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الزم به توضیح است که در این حالت سیستم ذخیره باطری به شبکه
اصلی  2متصل باقی میماند اما بهطور حتم از شبکه اصلی  1جدا شده
است.

توربین بادی

 -5روشهای تشخیص جزیرهای و زیر-ریزشبکهها توسط

2

شبکه 1

گراف جبری در این نوع ریزشبکهها
همانطور که در مقدمه توضیح داد شد ،با استفاده از ماتریس حالت

یا همان جزیرهسازی جهت امنیت و کنترل سیستمها و روشهای
تشخیص جزیرهای گراف جبری را میتوان توسط ماتریس تخمین

L1

1

L2
L5

بانک باطری

3
7

شبکه میتوان تجهیز اندازهگیری اضافی جهت تخمین وضعیت سیستم
را بهدست آورد .تشخیص جداسازی فیزیکی صحیح سیستمهای قدرت

دیزل ژنراتور

L7
4

شبکه 2

L3

L6
L4

6

5

بار ثابت

بار متغیر

شکل  :18ریزشبکه شکل  17با حذف برخی اتصاالت

حالت بهدست آورد [.]17
فرمولبندی ماتریسیای که در این مقاله به آن پرداخته شده
است در حقیقت ورودی اطالعات به مرکز کنترل ریزشبکه میباشد.
پس از پردازش اطالعات و تصمیمگیری در مورد آن خروجی کنترلی
که بهصورت همان ماتریس ورودی میباشد بهصورت فرمان به رلهها و

این دو ماتریس جهت بررسی جزیرههای ایجاد شده یا همان
زیر-ریزشبکههای در ریزشبکه و تعیین نقاط حساس بهکار برده
خواهند شد.

مدارشکنها ارسال میگردد .در این مقاله این ماتریسهای ورودی و

 -6نتیجهگیری

خروجی بهصورت مقدماتی مورد بررسی قرار گرفتهاند و روند ایجاد

در این مقاله ریزشبکههایی بررسی شدهاند که از چندین زیر-ریزشبکه
تشکیل شده و دارای نقاط اتصال چندگانه به شبکهها و یا ریزشبکه
های دیگر میباشند .با توجه به حالتهای مختلفی که بررسی شد،

م اتریس فرمان در مقاالت دیگر بر اساس ماتریس حالت و گراف جبری
بررسی خواهد شد.
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میتوان نتیجه گرفت که بهعلت پیچیدگیهای این نوع ریزشبکهها و
حالتهای مختلفی که میتوانند داشته باشند؛ نیاز است که کنترل
حالتهای مختلف ریزشبکه نیز توسط مرکز کنترل ریزشبکه انجام
.گردد
بهعلت این پیچیدگیها نیاز است که فرمولبندی ماتریسیای
وجود داشته ب اشد تا ورودی و خروجی مرکز کنترل ریزشبکه را تعیین
ریزشبکه- این فرمولبندی جهت جزیرهای کردن و کنترل زیر.نماید
.های ایجاد شده بهکار میرود
در این ریزشبکهها برخی از آزمونهای تشخیص با کنترل رلهها
 در حقیقت،و مدارشکنها انجام میگیرد؛ از این رو این نوع ریزشبکهها
باید ریزشبکه هوشمندی باشند که بتوانند کنترل تمامی اتصاالت را
.انجام داده و از عهده این آزمونها برآیند
 مشاهدهناپذیر بودن حالت،مفاهیم اساسی که به مشاهدهپذیری
 ارتباط، مشاهدهپذیر بودن جزیرهها، مشاهدهناپذیر بودن شاخهها،ها
 روشهای تشخیص جزیرهای گراف جبری در،تجهیزات اندازهگیری
این نوع ریزشبکهها و غیره میپردازد را میتوان با استفاده از فرمول
.بندی ماتریسی که در این مقاله به آن پرداخته شده است بررسی نمود
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