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موضوع تشخيص جزيرهاي براي توليدات پراكنده يا —چكيده 

ريزشبكهها، مؤلفه مهمي براي كنترل و حفاظت در سيستمهاي قدرت 

ميباشد. رسيدن به روش تشخيص جزيرهاي كارآمد با امكان كاركرد 

سيستم در حالت مستقل از نيازهاي آينده در سيستمهاي قدرت ميباشد. 

هدف از انجام اين پژوهش، ارائه روشتركيبي جديد براي تشخيص 

جزيرهاي در يك ريزشبكه هوشمند با قابليت كاركرد در حالت اتصال به 

شبكه و عملكرد مستقل ميباشد. در اين پژوهش،از تبديل موجك براي 

تشخيص حالتهاي احتمال باال پديده جزيرهاي در بخش اول يا پسيو 

-سيستم تشخيص استفاده شده است. براي قسمت اكتيو تشخيص جزيره

اي، از فيدبك مثبت در قست كنترل ولتاژ توليد پراكنده استفاده شده كه 

ورود يا عدم ورود به حالت جزيرهاي را تاييد و پشتيباني ميكند. در 

، نشاندهنده MATLABنهايت نتايج شبيهسازي در محيط نرم افزار

توانايي سيستم ارائه شده در تشخيص جزيرهاي و كنترل ريزشبكه در 

 شرايط مختلف بهرهبرداري ميباشد.

 ؛ تبديل موجك؛ريزشبكه،تشخيص جزيرهاي—ه هاي كليدي واژ
كنده؛روش فعال  . روش غيرفعال و كنترل توليد پرا

 مقدمه  -1

 جادي باعث ااي در سرتاسر دنيكي الكتري انرژيتقاضا روز افزون برا
 قدرت ي هاستمي سعي و توزدي تولتي ظرفي توسعه ي برادي جدكرديرو

 و بهره ي آن، اجتناب از توسعه به روش سنتكه برايند عمليشده است. 
 يكي تواند در نزدي پراكنده ، كه مدي تول منابع موجودتي از ظرفيبردار

 باشد. ي مد،ي نماني را تامازيمصرف كننده توان مورد ن
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 كي را به صورت زشبكهي، ر]1[1547.4 شماره IEEEاستاندارد  مطابق 
 باشد و قادر ي شده معي توزي كه شامل منابع پراكنده و بارهايشبكه محل

 جدا اي متصل به شبكه) ي (حالت كارياست به صورت متصل به شبكه اصل
 پژوهشني.در اميشودفي تعرد،ي) عمل نماي ارهي جزياز آن (حالت كار

 يباني حالت اتصال به شبكه پشتدر. رديگي استاندارد مدنظر قرار مني افيتعر
 دي منابع تولني بنابرا،شودي انجام ميولتاژ و فركانس توسط شبكه اصل

شوند. ي توان كنترل منيپراكنده تنها با هدف تام

 ياي توان در شبكه ، در كنار مزاي كننده هادي دسته تولني از ااستفاده
 به همراه دارند. از جمله مشكالت زي ني كه خواهد داشت، مشكالتيمتعدد
 پراكنده با نفوذ باال (از لحاظ تعداد) در شبكه ، داتي از وجود توليناش

 به اكنده پرداتي شدن تولي ارهي باشد. جزي شدن آنها مي ارهي جزدهيپد
 از بار از شبكه ي پراكنده به همراه بخشدي چند  تولايكيمفهوم آن است كه 

. با توجه به ]2[باالدست جدا شده و به طور مستقل به كار خود ادامه دهند
 ، الزم است نهي زمنيدر ا] 1547IEEE]1 شناخته شده مانند ياستاندارد ها

 از شبكه جدا گردد. ده پراكندي و توليي در اسرع وقت شناسادهي پدنيكه ا
 يي شناساي مختلف براي هاي در قالب دسته بنديادي زيتاكنون روش ها

 شدن ي ارهي دارند.جزيبي و معااي ارائه شده است كه هر كدام مزادهي پدنيا
 يزيبا برنامه ر ( شدهنيي تعشي بطور از پايي تواند اتفاقي پراكنده مداتيتول
 ي اثر نامطلوب مستمي شدن بر سيارهي از موارد جزياري) باشد. در بسيقبل

 در بازه دي پراكنده باداتي شدن تولي ارهي جزيدهي پدني. بنابرا]3[گذارد
 كه يطي. در شرا]4[ شوديي مقرر شده براساس استانداردها ، شناسايزمان
 داده صي زمان تشخني در كمتردي باشد، باي شدن بصورت عمديارهيجز

 ي نرم از حالت كنترلي حالت گذراكي با كنده پراديشود تا كنترلكننده تول
 دهد. تي وضعريي تغيارهي جزيمتصل به شبكه به حالت بهرهبردار

 از زشبكهي  راي پراكنده دي تولي گذار براتي قابلجادي بحث اني كنار ادر
 باحضور بار حساس، مفهوم ي ارهيحالت اتصال به شبكه، به حالت جز

 خواهد بود. هدف ي با حداكثر دسترسستمي در سزشبكهي ري سازادهي پيينها
(بدون  گذارتيشبكه با قابلزي ري براي كنترلستمي ارائه سپژوهشني اياصل

 با حداكثر يارهي جزصي تشخستمي شامل ستغييرات كلي در مدل كنترلي)،
 ي متفاوتي كنترلي شبكه با امكان گذار روشهازي كنترل ري است. براييتوانا

-ستمي و سي كنترل سلسله مراتبيهاستمي كنترل ولتاژ، سيهاستمي سلياز قب

 مورد استفاده در ي كنترلستمي س].7-5[ ارائه شده استيبي كنترل تركيها
 رفتار ژنراتور دي تقلتي با قابلنورتري ااينكرونوتري سستمي سپژوهشنيا

 سنكرون در يكه با توجه به حضور صد ساله ژنراتورها] 8[سنكرون است
 آن در شبكه، استفاده از نهي بهي به مدل كنترلدني قدرت و رسيهاستميس

 نسبت به زي شبكه ندي قابل توجه، دياي عالوه بر داشتن مزاي كنترلنحالتيا
 به صورت ژنراتور سنكرون خواهد بود. زشبكهي راي پراكنده ديتول

 پراكنده داتي تولي برايارهي متداول حفاظت جزي، روشهايبه طور كل
 ي ممي تقسوي و پسوي شامل روش اكتي به دو بخش اصلنيي توان پاينورتريا

 يادي كاربرد زستمي توان ستيفي عدم تداخل در كلي به دلو،يشوند.روش پس
 ينيي و پايي باالدود حسهي و مقاستمي سي پارامترهايريداردكه تنها با اندازهگ

 ينيي و پاييستانه باالآري دهد. مقادي مصي را تشخيارهيپارامترها، حالت جز
 از وقوع وقفه يري جلوگي، براي و فركانسي ولتاژيمظور شده در حفاظتها

 ي بارهايباشد و متاسفانه به ازاي به ازا اغتشاشات معمول شبكه مستميدر س
 ري ولتاژ از مقادايد پراكنده مقدار فركانس ي منبع تولي توان خروجكينزد

-باشد پس روشي نمصي قابل تشخيارهيآستانه تجاوز نكرده و حالت جز

 با وي اكتيهاروش هستند.ي بزرگصي تشخرقابلي غهي ناحي داراوي پسهاي
 اعوجاج، ني پاسخ شبكه به انگيتوري به شبكه و ماني اعوجاج عمدكيقيتزر

قابل ري غهي ناحي روشها دارانيباشند. اي ميارهي حالت جزصيقادر به تشخ
 ي از طرفي باشند ولي موي پسي نسبت به روش هاي كوچكترصيتشخ

. ]2[ شوندي مستمي توان ستيفيباعث كاهش ك

 در ستمي با هدف ادامه عملكرد سايرهي جزصي در كنار بحث تشخالبته
 پراكنده براساس دي تولي اصالح شده براي از ساختار كنترلزشبكه،يحالت ر

 روش ارائه پژوهشني. در ا]9[ رفتار ژنراتور سنكرون استفاده شده استديتقل
 وي و اكتوي پسهاي شامل بخشاي تركيبي بوده كهرهي جزصي تشخيبراشده 

 شرايط وقوع  باالي احتمال حالتهايوي بخش پسگري. به عبارت ديباشدم
 بخش جهي صحت نتوي و در كنار آن بخش اكتيدهد مصي را تشخايرهيجز
-ي مديي تا]UL]4 1741 مطابق استاندار ستمي اغتشاش به سقي را با تزرويپس
.  كند

 مورد  اين پژوهش،مدلسازي سيستم كنترل توليد پراكندهبخش دومدر 
 سوماستراتژي كنترلي تشخيص جزيرهاي. در بخش ردي گي قرار ميبررس

 در بكه شلي حاصل از تحل شبيهسازيجي نتاچهارم شده است. بخش انيب
 جي نتاپنجم دهد. در بخش ي پراكنده را نشان مدي منبع تولكيحالت اتصال 

 است. دهي ارائه گرديو جمع بند

 مدلسازي سيستم كنترلي منابع توليد پراكنده  -2

 -بخش الكتريكي1-2

براي مدلسازي طرح كنترلي ماشين سنكرون در اينورتر از تعدادي 
] ميتوان استفاده كرد. در فرضيات، مدل در نظر 11] و [10مراجع مانند [

گرفته شده شامل رتور دوار با سيمپيچ دمپر و زوج قطب ميباشد. از اشباع 
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مغناطيسي در هسته آهني و جريانهاي گردابي صرف نظر ميشود و يك 
 در نظرگرفته شده است. مطابق با 1جفت قطب روي استاتور مطابق شكل

، سيمپيچ هاي رتور و سه سيمپيچ يكسان استاتور در شيارها با فضاي 1شكل
هوايي يكسان توزيع شده است. شار نشتي براي سيمپيچهاي استاتور و رتور 

 به صورت زير ميباشد:

a a b c af f ad d

b a b c bf f bd d

c a b c cf f cd d

f af a bf b cf c f f df d

d ad a bd b cd c d d df f

Li Mi Mi M i M i
Mi Li Mi M i M i
Mi Mi Li M i M i

M i M i M i L i M i
M i M i M i L i M i

ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ

= − − + +
= − + − + +
= − − + + +
= + + + +
= + + + +

 

-اندوكتانس متقابل ميان سيمMاندوكتانس خودي،L در اين روابط

,پيچهاي استاتور،  ,a b ci ،جريانهاي استاتورfL اندوكتانس خودي سيمپيچ

,ميدان، ,af b fcfM اندوكتانس متقابل بين سيمپيچ ميدان و سيمپيچهاي

اندوكتانس خودي سيمپيچ دمپر و dLجريان دمپر،diاستاتور،

, , ad b dcdM اندوكتانس متقابل ميان سيمپيچ دمپر و سيمپيچهاي استاتور
ميباشد. از آنجايكه جريان القا شده در سيمپيچ دمپر، بوسيله تغييرات زاويه 
روتور ايجاد ميشود در حالت نرمال كاري ژنراتور سنكرون مقدار آن برابر 

 صفر ميباشد. عبارات زير براي ساده سازي روابط فوق ميباشد.

 

cos sin
2 2cos cos ,sin sin , &
3 3

2 2cos sin
3 3

a a

b b

c c

i
i i

i

θ θ
ϕ

π πθ θ θ θ ϕ ϕ
ϕ

π πθ θ

   
   
       
          = − = − = =                             + +      

      

 

  شار نشتي ميدان، استاتور و دمپر به صورت زير قابل بازنويسي ميباشد.

 





cos sin

,cos

,sin

s f f d d

f f f f df d

d d d d df f

L i M i M i

L i M i M i

L i M i M i

ϕ θ θ

ϕ θ

ϕ θ

= + +

= + +

= + +

 

>,براي سادهسازي عبارات، عالمت • • نشان دهنده ضرب داخلي به <
 توان سوم ميباشد. بنابراين ولتاژ فاز ترمينال به صورت زير حاصل ميشود.

s s s

f d

d diV R i R i L e
dt dt

e e e

ϕ
= − − = − − +

= +
 

پارامترهاي كلي استاتور ميباشد. در حقيقت اين sRوsLدر روابط باال
پارامترها نشان دهنده فيلتر مرحله اول در توليد پراكنده اينورتري ميباشند.

,f de مقدارBack EMFيباشد از حركت رتور مي  ناش .

 

 

 
 

sin cos

cos sin

cos sin

f
f f f f

d
d d d d

df
f d d f f d

die M i M
dt
di

e M i M
dt

didie M M i M i M
dt dt

θ θ θ

θ θ θ

θ θ θ θ

= −

= − −

  = − + + −   
   





 

 

axis phase b

axis phase c

axis phase a

d-axis

q-axis

Vc

Vb

Va

𝜃e

ia

ib

ic

id

if Vf

 
 - ساختار رتور سهفاز در ژنراتور سنكرون1شكل 

 
 -بخش مكانيكي2-2

در قسمت مكانيكي مدلسازي، اينرسي ماشين سنكرون به صورت زير 
 تعريف ميشود.

m e PJ T T Dθ θ= − −


 

J،نشان دهنده مقدار اينرسيmT گشتاور مكانيكي وPD ضريب

كه نمايش دهنده انرژي ذخيره شده در Eافت يا دمپينگ ميباشد. با كمك
ميدان مغناطيسي ميباشد و قضيه شار نشتي ثابت كه برايند آن جريان ثابت 

 بدست خواهد آمد.eTخواهد بود،



 

1 1, ,sin
2 2

,

,sin ,cos

e f

e f f d d

E i i

ET i i constant

T M i i M i i

ϕ θ

θ
θ θ

= +

∂
= −

∂

= −

 

براي تعيين توان اكتيو و راكتيو توليدي اينورتر بدون استفاده از 

qeسنسورهاي شبكه ميتوان از روابط ذيل استفاده نمود.در اين روابط
2در كنارeداراي دامنه يكسان با

π.تاخير فاز ميباشد 

)1(  
)2(  
)3(  
)4(  
)5(  

)6(  
 

)7(  

)8(  

)9(  

)10(  
 )11(  
 

)12(  

) 13(  

)14(  

)15(  
 

)16(  

)17(  

)18(  

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  پراكندهدي گسسته در منابع تولولتي ولي به كمك تبددي جدايرهي جزصيارائه روش تشخ
  تهران، ايران1394 –سي امين كنفرانس بين المللي برق 

4 
 

 

 

,

,

cos sin

,cos ,sin

q

q f f d d

f f d d

P i e

Q i e

e M i M i

Q M i i M i i

θ θ θ θ

θ θ θ θ

=

=

= − −

= − −

 

 

 

 eوeT، Qبرابر صفر است كه در نتيجه مقاديرdiدر حالت عادي
بدون سيمپيچ دمپر محاسبه ميشود. ميدانيم سيمپيچ دمپر براي ميرا كردن 

نوسانات زاويه رتور استفاده ميشود كه در اين پژوهش از اين مقادير براي 
فيدبك مثبت در كاركرد بخش اكتيو سيستم تشخيص جزيرهاي استفاده شده 

 كه به طور كامل در قسمت سوم توصيف ميشود.

 -كنترل فركانس توليد پراكنده3-2
براي تقليد رفتار ژنراتور سنكرون در مدل كنترلي اينورتر از روابط 

) 15) استفاده ميشود. حلقه كنترل فركانس مطابق معادله (22) و (21)،(18(
 نمايش داده شده است.ضريب دروپ در 2پياده سازي ميشود كه در شكل

) براساس تغييرات گشتاور به تغييرات فركانس زاويهاي محاسبه 15رابطه(
ميشود.براي توليد مقادير ورودي و خروجي سيستم كنترلي از جعبه كنترلي 

) در حالت 15) استفاده ميشود.براساس معادله(22) و (21)، (18با معادالت(
اتصال به شبكه از اختالف گشتاور مرجع با گشتاور الكتريكي و بخش 

-دروپ فركانس در حالت عملكرد مستقل ريزشبكه مورد استفاده قرار مي

گيرد. از آنجايكه در مدل هيچ گونه بخش  مكانيكي درنظر گرفته نشده است 
 به سادگي امكان پذير ميباشد. عالوهبراين 2تنظيم توان اكتيو مطابق شكل

قابل ذكر است كه تنها براي مقادير جريان به سنسورها در شبكه نياز است. 
در حلقه كنترل فركانس، مطابق با دو حالت كاري سيستم(اتصال به شبكه و 

جزيرهاي)و بازه كاري بخش اكتيو سيستم تشخيص جزيرهاي مقدار گين 
 تغيير خواهد كرد.

 -كنترل ولتاژ توليد پراكنده4-2
در حلقه كنترل ولتاژ، از دروپ ولتاژ و روش تركيبي ديگر مطابق با 

 استفاده شده است. در حالت اتصال به شبكه، حالت يك براي كنترل 3شكل
توان راكتيو و حالت دوم(عملكرد جزيرهاي) براي حذف ريپل توان راكتيو 

براساس qK گين انتگرالي3 ميباشد.در شكلWashoutبا كمك فيلتر
حالت جزيرهاي طراحي ميشود. عالوهبراين، از حلقه دروپ در دو حالت 

كاري براي تقسيم توان ميان ماژولهاي توليد پراكنده استفاده ميشود. در 

fنهايت از بلوك انتگرال براي توليد fM i مورد نياز در جعبه كنترلي استفاده

از قبل براي شرايط جزيرهاي طراحي شده qKميشود. جاييكه بايد مقدار

نيز برابر مقدار مرجع توان refQ) و22از رابطه(Q، مقدار3باشد. در شكل
 راكتيو توليد پراكنده در نقطه اتصال مشترك است.

Control 
BoxPWM

θ ω 

ωref 

Pref

Q i
Mf if & Md id

 - طرح كنترل فركانس2شكل 

Washout

Mode 1

Mode 2Q

Qref

Vpcc

Vref

Mf if

Droop

 - طرح كنترل ولتاژ3شكل 

 استراتژي تشخيص جزيرهاي -٣

همانطور كه قبلتر بيان شد سيستم تشخيص جزيرهاي در اين مقاله 
متشكل از دو بخش پسيو و اكتيو ميباشد. در بخش پسيو از تبديل ويولت 

گسسته براي تشخيص حالتهاي احتمال باال وقوع پديده جزيرهاي و در 
ادامه با بكارافتادن بخش اكتيو و تزريق اغتشاش به سيستم كنترلي صحت 

 وقوع اين پديده مشخص ميشود كه هر بخش در ادامه تشريح ميشود.

 -بخش پسيو3-1
بخش پسيو سيستم تشخيص جزيرهاي ارائه شده در اين مقاله براساس 
تبديل ويولت گسسته طراحي شده است. در حالت اتصال به شبكه تعدادي 

پارامترهاي تعيين شده به صورت بالدرنگ توسط تبديل ويولت گسسته 
پردازش ميشود و حداكثر بعد از دو سيكل كاري احتمال كاركرد جزيرهاي 

تعيين ميشود. مدل تبديل ويولت گسسته به صورت بانك فيلتر مطابق 
]. 12  نمايش داده شود كه اين الگوريتم به هرم ماالت مشهور است[4شكل

كه متشكل از دو سري فيلترهاي باال و پايين گذر ميباشد. ضرايب اين 
 شاخص نمونه 4فيلترها از طريق موجك مادر قابل تعيين است. مطابق شكل

 نشان دهنده ضريب d ميباشد و مقادير 2برداري بعد از فيلترها عدد 
  نشان دهنده ضرايب تقريب ميباشد.aجزئيات و مقادير 

)19(  
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به صورت پيوسته سيگنالهاي اندازهگيري شده تحت پردازش تبديل 
ويولت گسسته قرار ميگيرند. مدل پردازشي در نظرگرفته شده در اين 

] ميباشد اگرچه شاخص قطع تبديل ويولت 13پژوهش مطابق با مرجع[
 نشان 5براي كاهش زمان تشخيص و عملكرد بهتر تغيير كرده است. شكل

دهنده شاخص ويولت ارائه شده در اين پژوهش ميباشد. مقدار متوسط 

, ,a b cV باهم تركيب شده، سپس جذر آن براي تشخيص احتمال باالي وقوع

,حالت جزيرهاي استفاده ميشود. در اين مدل ,a b cV از سنسورهاي شبكه 
در نقطه اتصال مشترك بدست ميآيد كه پوشش دهنده تمام مدلهاي توليد 

پراكنده فارغ طرح كنترلي آنها ميباشد.براي تشخيص احتمال باالي عملكرد 
جزيرهاي تغييرات دامنه شكل موج بعد از بلوك انتگرالگير بايد شرايط 

انتخاب موجك مادر صحيح تضمين كننده ) را براورده كند. 23رابطه (
عملكرد بهتر مدل ارائه شده خواهد بود. در نهايت بعد از بررسي و آزمايش 

 Daubechiesروي تعدادي از موجكهاي مادر متداول مشخص شد

4(db4) بيشترين دقت را در حاالت مختلف وقوع پديده جزيرهاي شدن 
 نشان ميدهد.

f(n)

H(n)

L(n)

2

2

H(n)

L(n)

2

2

H(n)

L(n)

2

2

Level-1
d1

Level-2
d2

Level-3
d3

…. 
 - ساختار بانك فيلتر تبديل ويولت4شكل 
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Decomposition
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Va,b,c

θ 

Mean Value

 - شاخص پسيو تشخيص جزيرهاي5شكل 
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١.١.  
 -بخش اكتيو تشخيص جزيرهاي3-2

قسمت اكتيو روش تشخيص جزيرهاي ارائه شده در اين پژوهش 
] ميباشد. مطابق اين مقاله، در مدلسازي رفتار ژنراتور 6براساس مرجع[

سنكرون سيمپيچ دمپر رتور به عنوان بخش اكتيو سيستم تشخيص جزيرهاي 
كه به طور موقت با تزريق اغتشاش به مدل كنترلي در حالت احتمال باالي 

dشرايط جزيرهاي عمل ميكند. براي توليد  dM i بعد از عملكرد بخش

 در نظرگرفته ميشود. براي 6مطابق با شكلPCCVپسيو يك فيدبك مثبت از 

fداشتن پاسخي بهتر و حفظ كيفيت توان بخش دمپر به  fM i در مدل
كنترلي اضافه ميشود. براي كاهش زمان تشخيص جزيرهاي از تابع تبديل 

( )G s استفاده ميشود. در( )G s1 مقاديرT2وTنشان دهنده فركانس-

fk] و گين 9هاي گوشه باال و پايين براي تضعيف نويزهاي فركانس باال[

 عاملي براي رسيدن به سرعت بهينه در بحث تشخيص جزيرهاي ميباشد.

 ]1741UL]4 ولتاژ براساس هايتي محدود:1جدول 
حداقل زمان قبل از توقف كاركرد  ولتاژ شبكه (پريونيت)

 (ثانيه)

0.5V<  s0.16 

0.88≤ ≤V 0.5  s1 

1.2≤ ≤V 0.88  s2 

1.2V>  s0.16 

Washout

Droop

Mode 1

Mode 2Q

Qref

Vpcc

Vref Vpcc

Mf if + Md id

 
 - بخش اكتيو سيستم تشخيص جزيرهاي6شكل 

( ) ( )( )1 21 1
fk sG s

T s T s
=

+ +
 

بخش اكتيو روش تشخيص جزيرهاي ارائه شده در اين پژوهش بر پايه 
فيدبك مثبت ولتاژ و محدوديت هاي ولتاژي استاندارد شبكه مطابق با 

 است. در حالت احتمال باالي 1741UL كه برگرفته از استاندارد 1جدول
وقوع پديده جزيرهاي، زماني كه محدوديتهاي ولتاژ ترمينال براورده شود، 

وقوع حالت جزيرهاي تاييد شده كه در ادامه حالت دوم كنترلي توليد پراكنده 
 فعال خواهد شد. در غيراين صورت بخش اكتيو سيستم 6مطابق با شكل

تشخيص جزيرهاي غيرفعال شده و توليد پراكنده بايد به حالت كنترلي اول 
برگردد. فاصله زماني ميان تشخيص احتمال باالي حالت جزيرهاي تا تاييد 
نهايي وضعيت سيستم توسط بخش اكتيو، خروجي بخش پسيو در سيستم 

 تشخيص جزيرهاي در نظرگرفته نخواهد شد.

  شبيهسازي -4
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 ي و پارامترهاي مورد بررسزشبكهي رشي ابتدا به طرح آراقسمتنيدر ا
 قسمت تي قابلوي سنارني چندي پرداخت. در ادامه با معرفمي خواهستميس
 عملكرد تي. در نهامي دهي قرار مي را مورد بررسايرهي جزصي تشخويپس
 متفاوت مورد ي كارياه حالتي براوي بخش اكتايدررهي جزصي تشخستميس

 دي تولي مدل كنترلسازيهي شبي براپژوهشني. در ارديگي قرار مشيآزما
 ارائه شده از نرم افزار ايرهي جزصي تشخستميپراكنده و س

Matlab/Simulinkشبكه در نظر گرفته 7 استفاده شده است. مطابق شكل ،
- سهنورتري پراكنده متشكل از ادي منبع تولكي شامل قي تحقنيشده در ا

 ي براقي تحقني كه در اهي منبع اولكي  ، PWMوني با مدوالسفازسهسطحي
 بدون در DCنكي لكي پراكنده از دي نسبت به منابع توليتر كلديداشتن د

 با منابع ينيگزي جاتي آن استفاده شده است كه قابلهايكينامينظر گرفتن د
 درنظرگرفته شده ري و ... را دارد.مقادكي فتولتائري پراكنده مرسوم نظديتول
 داده شده است. شي نما2 در جدولستمي سي پارامترهايبرا
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 - مدل ريزشبكه تحت آزمايش7شكل 

 ستمي سيپارامترها: 2جدول 
مقدار  ستمي سيپارامترها

 DC V45 لينك ولتاژ

 Hz50 فركانس نامي

 Var100+W100 توان نامي

gg LR + H 0.3+Ω0.035 

SS LR + H 0.7+Ω0.135 

 ن شديرهاي پراكنده قبل از جزديتوان بار و تول: 3جدول 
 توان بار توان ريزشبكه

 توان راكتيو توان اكتيو توان راكتيو توان اكتيو

1 W100 Var0 W200 Var0 

2 W200 Var0 W100 Var0 

3 W100 Var0 W100 Var100 

4 W100 Var0 W100 Var100- 

5 W100 Var100 W100 Var0 

6 W100 Var100- W100 Var0 

7 W100 Var0 W100 Var0 

8 W100 Var0 W100 (حالت تشديد)Var0 

 قسمت هشت حالت ني در اايرهي جزصي درك بهتر عملكرد تشخيبرا
 توان زاني داده شده است. مشي نما3 در جدولايرهي جزصي تشخيبرا

 به بار قبل از حالت DGيقي پراكنده، توان تزردي توليمشخص شده برا
 ي داده شده مبوط به بار رزوناسشي. حالت آخر نمايباشد مايرهيجز

 از فركانس نمونه قي تحقني در اموجك ارائه شده شاخص ياست.برا
 صي تشخستمي سوي بخش پسجي استفاده شده است كه نتاkHz 10يبردار

 شاخص، بعد از ني اي بدست آمده است. برا3 مطابق با جدولايرهيجز
 ، بخش اين برابر است. در50 از شي براتيي تغي دامنه،ايرهيوقوع حالت جز

 بدست جي. نتايافتد اتفاق مسازيهي در شبهي ثان1.1 در زمان ايرهيحالت جز
 احتمال وقوع صي شاخص ارائه شده در تشخي دقت باالكنندهيدييآمده تا

 حالت صي تشخجي نتا،ي است. در حالت بار رزونانسايرهيحالت جز
 يباشد مh قسمت9 مطابق شكلبخش پسيو در ايرهيجز

 
 3 حالت ابتدايي جدول 4- پاسخ بخش پسيو تشخيص جزيرهاي به 8شكل 

 3 حالت آخر جدول 4- پاسخ بخش پسيو تشخيص جزيرهاي به 9شكل 

 حالت ايرهي جزصي تشخوي بخش اكتزمي عملكرد مكاني بررسيبرا
. در ميري گي است را درنظر مي كه مربوط به بار رزونانس3 از جدولهشتم

.  يشود در نظر گرفته مستمي سي قسمت دو حالت برانيا

 ايرهي حالت جزي به درستايرهي جزصي تشخوي حالت اول : بخش پس
 صحت ي براص،ي تشخستمي سوي داده و اغتشاش در قسمت اكتصيرا تشخ

، 1 جدولطي شراي بعد از ارضاتي. در نهايشود فعال مايرهيحالت جز
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 عملكرد خواهد ايرهي در حالت جزستمي و سيشود مرفعالي غويقسمت اكت
 ستمي در سايرهي حالت جزيشود مشاهده م10داشت.همانطور كه در شكل

 احتمال وقوع حالت ي كاركلي سكي افتد كه بعد از ي اتفاق مكميهيدر ثان
-شود در ي منيي تعايرهي جزصي تشخستمي سوي توسط بخش پسايرهيجز

 از مرز 1 مقدار دامنه ولتاژ شبكه مطابق جدولو،يادامه با فعال شدن بخش اكت
 از شي از افت بيري جلوگي قسمت براني كه در ايكند عبور متيوني پر0.5

 كه يشود مرفعالي اغتشاش غقي تزري مثبت در مدل كنترلدبكيحد ولتاژ ، ف
 در نظرگرفته تي محدودني بماند. اي باقتيوني پر0.5مقدار دامنه ولتاژ در 

. يكند مييري جلوگستمي سيابي در بازدي شديشده از وقوع حاالت گذرا
 با.يباشد م1 مطابق جدولتيوني پر0.5مدت زمان مانده ولتاژ در مقدار 

-ي مريي تغي در مدل كنترلني گري مقادايرهي احتمال وقوع حالت جزافتيدر
 ي در مدل باق1 موجود در جدولطي بعد از برآورده شدن شراريي تغني اكند،

 مثبت ولتاژ از مدل دبكي همان فايوي بخش اكتنيخواهد ماند در كنار ا
 حذف خواهد شد.  يكنترل

 صي تشخستمي سوي نادرست در قسمت پسصي حالت دوم : تشخ
 انديتو نموي در قسمت اكتيقي كه اغتشاش تزريشود انجام مايرهيجز
 ستمي شده و سرفعالي غوي قسمت اكتتأي را برآورده كند كه نها1 جدولطيشرا

 در ستمي سمينيبي م11ري دهد.همانطور كه در تصاويبه كاركرد خود ادامه م
 قي تحت تزرايرهي جزصي تشخوي پسگنالي به اشتباه توسط س02/1 هيثان

 حالت ني قرار گرفت. در اايرهي جزصي تشخوي از قسمت اكتياغتشاش ناش
 شروط ي قرار نگرفته حداقل بازهايرهي در حالت جزستمي كه سي زمانيبرا

 در نظرگرفته شده است. به ستمي به سيقي اغتشاش تزرع قطي برا1جدول
 از حدود PCC ولتاژ در ري مقادهي ثان0.2 كه بعد از تردرصورتيزبان ساده

 عبور نكنند، قسمت ستمي عملكرد نادرست سي برا1ارائه شده در جدول
 به كاركرد ستمي شده و سرفعالي غي در مدار كنترلايرهي جزصي تشخوياكت

 بعد زي حالت نني حالت قبل در اي دهد.مطابق نمودارهاي ادامه مخودسابق 
. يكند مريي تغستمي در سني گري مقادايرهي احتمال وقوع حالت جزافتياز در

 مثبت بدست دبكي فني مقدار گمي با تنظندي فرانيسرعت افت ولتاژ در ا
 مثبت دبكي، ف1 درنظرگرفته شده در جدولطي. با برآورده نشدن شراديآيم

 كنترل ي در حلقهني گري مقادني حذف شده عالوه براي كنترلدلولتاژ در م
 خود باز خواهد گشت. هيفركانس و ولتاژ به مقدار اول

 - پاسخ بخش اكتيو تشخيص جزيرهاي به سناريو اول تعريفي10شكل 

 - پاسخ بخش اكتيو تشخيص جزيرهاي به سناريو دوم تعريفي11شكل 

 نتيجهگيري -5

در اين مقاله روش تشخيص جزيرهاي جديدي براساس كاركرد اينورتر 
به عنوان ژنراتور سنكرون مجازي ارائه شد. اين روش تركيبي از دو قسمت: 

. بخش پسيو كه با تحليل خروجي منبع توليد پراكنده بوسيله تبديل گسسته 1
. 2ويولت لحظههاي احتمال باالي وقوع حالت جزيرهاي مشخص ميشود. 
قسمت اكتيو سيستم تشخيص جزيرهاي  كه با استفاده از سيمپيچ دمپر 

مجازي، به سيستم كنترلي در حالت احتمال جزيرهاي شدن اغتشاش تزريق 
 حالت كاري مستقل سيستم تاييد شده و در غير اين 1ميكند. مطابق جدول 

صورت تزريق اغتشاش به سيستم متوقف ميشود. نتايج شبيهسازي نشان 
دهنده عملكرد صحيح سيستم در مقادير مختلف توان بار ،توليد پراكنده و در 

سختترين حالت(وجود بار رزونانسي) است كه روش ارائه شده بعد از يك 
 سيكل حالت جزيرهاي را تشخيص ميدهد.  
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