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Primjer simulacijskog modela zaštite SN mreže s mogućnošću formiranja optimiranih mikromreža

2. Opis problema
Kako bi se ostvarilo navedeno, 
potrebno je promijeniti pristup 
nadzoru, zaštiti i vođenju sustava u 
skladu s informacijama iz stvarnog
vremena, te se voditi smjernicama
za vođenje dijelova distribucijskih 
sustava – mikromreža, u paralelnom 
radu s distribucijskom mrežom te u 
otočnom pogonu. 

Potrebno je preispitati i postojeća 
Mrežna pravila, te pravilnike o 
priključku distribuiranih izvora u 
cilju korištenja pozitivnog 
djelovanja distribuiranih izvora na 
pogon mreže te njihove pomoći u 
vođenju sustava. 

5. Zaključak
Razvijeni algoritam optimira 
zaštitu i vođenje pogona 
uzimajući u obzir slijedeće: 
 pohranu energije, upravljive i 

intermitentne distribuirane 
izvore;
 korisnike mikromreža, 

upravljivu i kritičnu potrošnju; 
 javne elektroopskrbne mreže;
 fizikalna ograničenja sustava.

3. Metodologija
Izrada modificirane optimizacijske 
metode za definiranje mikromreža 
unutar razdjelne mreže.

Ispitivanje modificirane 
optimizacijske metode na test 
primjerima razdjelne mreže 
pomoću programskog paketa 
MATLAB.

Izrada sheme zaštite i vođenja 
razdjelne mreže (kao skupa
mikromreža unutar razdjelne 
mreže) na osnovi sinkroniziranih 
mjerenja fazora napona i struja.

Provjera razvijene sheme zaštite i 
vođenja mikromreža pomoću 
programskog paketa Siemens 
PSS/E.

1. Uvod
U istraživanju se polazi od 
pretpostavke da će se:

 upotrebom optimizacijskih 
metoda odrediti mikromreže

 u kojima će se na osnovu 
sinkroniziranih mjerenja 
fazora struja i napona

 uspostaviti zaštita i vođenje u 
stvarnom vremenu što će 

 olakšati zaštitu i vođenje 
cjelokupne razdjelne mreže s 
integriranim distribuiranim 
izvorima.

Cilj istraživanja je razvoj 
simulacijskog modela razdjelne 
mreže i integriranim distribuiranim 
izvorima za potrebe optimiranja 
zaštite i vođenja pogona  
mikromreža u stvarnom vremenu na 
temelju sinkroniziranih mjerenja.

Vođenje pogona razdjelne mreže s integriranim distribuiranim izvorom 

4. Optimiranje
mikromreža

Na temelju rezultata razvijenog 
simulacijskog modela razdjelne 
mreže srednjeg napona moguć 
je daljnji razvoj metoda 
optimizacije uvođenjem novih 
kriterija i stvaranjem ‘šire slike’  
za strateško planiranje EES.

Višekriterijska optimizacija u 
konačnici objedinjuje:
 pitanje okoliša;
 pitanje troškova održavanja i 

širenja EES;
 pitanje kvalitete;
 pitanje tržišta;
 pitanje ušteda.

U procesu donošenja odluka to 
je korak je prema primjeni 
‘smart growth’ koncepta u 
kooptimizaciji razdjelnih mreža 
i mikromreža.

Glavno sučelje operatorske konzole

Operatorska konzola –
ruža amplitude i kuta napona

Operatorska konzola – frekvencija, 
amplitude napona i razlike kutova
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