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چکیده :ريز شبكه ها به دليل توسعه بسترهای مخابراتي و تجهيزات توليد و ذخيره توان و بهره مندی باال از انرژیهای تجديدپذير مورد
توجه هستند .ولي ريزشبكه ها به دليل نوسانات باالی توليد توان منابع تجديدپذير با مشكل نوسانات فرکانس در حالت جدا از شبكه روبرو
هستند .در اين مقاله ،جهت غلبه بر چالش يادشده ،از ابرخازن برای افزايش اينرسي مجازی شبكه به همراه سيستم کنترلي برای سيستم های
توليد و ذخيرهساز انرژی استفاده شدهاست .در ضمن مقدار بهينه تاخير سيستمهای مخابراتي نيز در تنظيم فرکانس ريزشبكه نيز در نظر گرفته
شده است .جهت ارزيابي عملكرد استراتژی پيشنهادی ،رفتار فرکانسي سيستم در برابر تغييرات بار و توليد مورد شبيه سازی واقع شدهاست.
با توجه به افزايش هزينه سيستم به دليل افزايش ظرفيت ابرخازن و کاهش تاخير سيستمهای مخابراتي در مقابل بهبود نوسانات فرکانس
ريزشبكه ،دو روش بهينهسازی چندهدفه به منظور کنترل فرکانس بار ( )LFCدر کنار حداقل افزايش هزينه استفاده شدهاست .شبيهسازیهای
شبكه مورد مطالعه در نرمافزار متلب/سيمولينک انجام پذيرفته است .در اين مقاله ،توجه به کاهش هزينههای سيستم ناشي از پايين بودن ظرفيت
واحد ابرخازن نصب شده و سيستمهای مخابراتي با تاخير قابل قبول ،از مهمترين ابعاد نوآوری پژوهش صورت گرفته ميباشد .در اين مقاله،
به دليل حضور ابرخازن ،ديگر نيازی به واحد های باتری نيست .باتریها به دليل عمر پايين و هزينه نگهداری باال برای شبكه مشكالتي را
ممكن است ايجاد کنند .نتايج شبيه سازی نشان داده است که سيستم با مقادير بهينه پارامترهای کنترلي ،ظرفيت ابرخازن و تاخير سيستم
مخا براتي به خوبي توانسته است بر اغتشاشات بار و توليد غلبه کند و رفتار فرکانسي سيستم بهبود قابل توجهي نسبت به وضعيت غير بهينه دارد.

کلمات کلیدی :ريزشبكه ،بهينه سازی چند هدفه ،تاخير سيستم مخابراتي ،اينرسي مجازی ،کنترل فرکانس بار

Improving the Frequency Fluctuations Attenuation of Microgrid
by Determining Optimal communication System Delay and Virtual
Inertia Values
Tohid Rahimi1,2, Gholam Ali Alizadeh 3, Mohsen Hasan Babayi Nozadian 4
Abstract: Micro grids are regarded to be crucial due to the development of communication
facilities, production equipment, power storage and high utilization of renewable energy. However,
micro grids are faced with the problem of frequency fluctuations in island mode because of high
fluctuations in the production power of renewable sources. In this paper, the super capacitor has been
used to increase the virtual inertia of the network along with the control system for energy storage
and production systems in order to overcome the challenge mentioned earlier. Meanwhile, the optimal
value of communication systems delay is also considered in the frequency settings of the micro grid.
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ميشود] [12و ممكن است به بارهای حساس به فرکانس آسيب جدی وارد

 -1مقدمه
ريزشبكهها شبكههای کوچكي هستند که متشكل از بارها ،منابع انرژی
تجديدپذير،

منابع ذخيره ساز انرژی به همراه بسترهای مخابراتي

ميباشند]1و .[2اين شبكهها به دليل وجود انواع منابع توليدپراکنده و
ذخيرهساز انرژی از صدمات ناشي از خطای شبكه باالدستي در امان
هستند]3و .[4امكان ذخيرهسازی ،خريد و فرو ش انرژی در زمانهای
مختلف توجيه اقتصادی ريزشبكهها را افزايش ميدهد .اين شبكهها به دليل
قابليت اطمينان باال برای کاربردهای حياتي نظير بيمارستان و شبكههای با
نيازمندی سطح قابليت اطمينان باال مناسب هستند و خطرات ناشي از
حوادث و اتفاقات طبيعي در اين شبكهها با کاهش روبرو است ].[5

در دنيای امروز ،کاهش گازهای گلخانهای انتشار يافته از واحدهای
توليد توان فسيلي توجه ويژهای شده است .ولي کاهش قابل توجه اين
آاليندهها از واحد های حمل و نقل و گرمايي در شرايط امروز و آينده
هنوز ميسر نيست .جوامع مدرن به سمت استفاده از منابع انرژیهای تجديد
پذير ( )RESs1حرکت مينمايد] .[6اين منابع دارای ظرفيت کوچكي
هستند و لذا عموما در سطح ولتاژ توزيع به شبكه متصل ميشوند .به دليل
توسعه تجهيزات الكترونيک قدرت با بهره ولتاژ باال و سطح قابليت اطمينان
مناسب ] ،[7-11امكان اتصال اين منابع با ظرفيتهای تواني باال مهيا شده
است.
ورود تكنولوژیهای انرژیهای تجديدپذير به شبكههای برق،
چالشهای بزرگي را برای سيستمهای کنترلي دارد .در يک ريزشبكۀ مبتني
بر انرژيهای نو ،منابع توسط ادوات الكترونيک قدرت به شبكه متصل
ميشوند .بنابراين رژيم ترانزيستوری حاکم بوده و ممان اينرسي کم منابع
فرصت بسيار کمتری برای مقابله با اغتشاشات فراهم ميکنند .بدين ترتيب
يكي از مسائل مهم در ريزشبكههای منفصل کنترل توان و فرکانس است.
عدم تعادل توان توليدی و مصرفي باعث انحراف و تغيير فرکانس
renewable energy sources
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،4زمستان 1399

آيد که اين وضع با حضور انرژیهای تجديدپذير بدتر نيز ميشود .منابع
انرژی تجديدپذير دارای حالت توليد غيرمطمين و نوساني است]  .[13اين
منابع با ريزشبكه تجميع شدهاند و سيستمهای قدرت آينده را تشكيل
ميدهند .با افزايش سطح منابع انرژی تجديدپذير در ريزشبكه ،پايداری
سيستم ممكن است تحت شعاع قرار گيرد .فرکانس يكي از شاخصهای
پايداری در شبكه های قدرت است .کنترل فرکانس بار در ريزشبكه
ضروری است]14و .[15مهمترين منابع انرژی در ريزشبكه ،منابع انرژی
تجديدپذير با ويژگي تصادفي است .اين نوسانات سبب از دست رفتن
پايداری مي شود .خوشبحتانه ،واحدهای ذخيرهساز انرژی قابليت کارکرد
به صورت منبع توان و يا بار را دارا ميباشند که تا با جذب و يا اخد توان
به ميرايي نوسانات فرکانس کمک کنند].[16-20
کالنتر و موسوی رفتار ديناميكي يک سيستم ترکيبي شامل توربين
بادی ،ميكروتوربين ،آرايۀ خورشيدی و باتری را براساس الگوريتم ژنتيک
و کنترل کنندۀ فازی مورد بررسي قرار دادهاند [ .]21گوا و همكاران به
صورت تجربي و آزمايشگاهي توپولوژی اکتيوی را در جهت کنترل
سيستم ترکيبي ديگری شامل باتری و سلول سوختي معرفي کردهاند [.]22
نويسندگان در مرجع ] ،[23روش کنترل فرکانس  PIرا در يک شبكه
محلي ترکيبي فتوولتائيک/توربين بادی/سلول سوختي/ابرخازن پياده
سازی کردهاند .به اين صورت که برای هر منبع يک کنترل کنندۀ  PIدر
نظر گرفته شدهاست که با دريافت انحراف فرکانس ،توان مرجع توليدی
هر واحد را جهت تثبيت فرکانس تعيين ميکند .در ] ،[24يک مجموعه
فازی يا الگوريتم جستجوی هارموني جهت تنظيم ضرايب کنترلر  PIدر
ريزشبكه در حضور خودوری برقي معرفي شدهاست .در ] ،[25از سيستم
کنترلي فازی pid -بهينه شده به منظور غلبه بر نوسانات فرکانس ريزشبكه
در برابر نامعينيهای بار و توليد استفاده است .در مراجع ]26و ،[27در
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The system frequency behavior is simulated against load and power generation variations to
evaluate the performance of the proposed strategy. Given the increased cost of the system due to
increased super capacitor capacity and the reduction of communication delay against the
improvement of micro grid frequency fluctuations, a multi-objective optimization method is used to
regulate the load frequency (LFC) controllers parameters and achieve minimum cost. The simulations
of the network in question have been carried out in MATLAB / SIMULINK software. In this article,
the cost reduction of operation of the microgrid due to the low capacity of the installed supercapacitor
unit and communication systems with acceptable delay achievement are the most important
innovational aspects of the current research. Furthermore, no battery units are required in the current
paper thanks due to the presence of the supercapacitor. Batteries may cause problems for the network
due to their low life and high maintenance costs. Simulation results have demonstrated that the system
with optimal control parameters values, super capacitor capacity and communication s system delay
has been able to overcome load and power generation disturbances, and the system frequency
behavior is significantly improved in comparison with the non-optimal state.
Keywords: Micro grid, Multi-objective Optimization, Telecom System Delay, Virtual Inertia,
Load Frequency Control
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شبكههای قدرت مورد مطالعه ،از ابرخازن به منظور بهبود ميرايي نوسانات

مخابراتي با حداقل تاخير بروزرساني اطالعات و ظرفيت باالی ذخيره

فرکانس استفاده شدهاست .اين بهبود در ميرايي نوسانات فرکانس با مفهوم

سازهای انرژی به خصوص ابرخازن است که سبب افزايش هزينه بهره

اينرسي مجازی مطرح شدهاست .وجود ابرخازن ميتواند نقش مهمي در

برداری از ريزشبكهها خواهد شد .لذا در اين مقاله ،با روش بهينهسازی

کاهش ظرفيت باتریهای نصب شده در شبكه داشته باشد .در شبكههايي

چند هدفه ،ظرفيت ابرخازن به عنوان اينرسي مجازی در کنار مقدار تاخير

که منابع ذخيرهساز و توليد توان ديگری موجود باشد ،ميتوان از ابرخازن

سيستم مخابراتي به عنوان تنزل دهنده عملكرد سيستم کنترل فرکانس بار

استفاده نمود.

در کنار مقادير بهينه ضرايب کنترلرها مورد توجه قرار گرفته است.

صورت زمان حقيقي برقرار باشد تا فرکانس در مقدار نامي خود ثابت باشد.

 -2شبکه مورد مطالعه

اين وظيفه با استفاده از مكانيزم کنترلي فرکانس بار ممكن است .کنترلر

در اينجا  ،يک سيستم ريزشبكه جدا از شبكه سراسری ،به عنوان

مرکزی ريزشبكه بار مورد نياز را بين منابع توليد توان تقسيم ميکند و

مطالعه موردی در نظر گرفته شده است  .اين سيستم جدا شده از شبكه ،

فرکانس سيستم را در مقدار نامي حفظ ميکند .با توسعه سيستمهای

شامل واحدهای توليد ،ذخيرهساز و پيكربندی مخابراتي است .واحد ديزل

محاسباتي و مخابراتي ،رسانههای ارتباطي برای تبادل توان بين واحد

ژنراتور ،واحد پيل سوختي ،واحد خورشيدی و واحد بادی وظيفه توليد

پردازنده مرکزی و بارها استفاده ميشود .البته با ورود شبكههای مخابراتي

توان را بر عهده دارند .واحد الكتروليزور نيز برای جذب توان اضافي مورد

در حلقه کنترلي ،تاخير زماني بين تبادل اطالعات و از دست رفتن برخي

استفاده قرار ميگيرد .از ابرخازن نيز برای توليد و يا جذب سريع توان به

اطالعات زمان واقعي ميشود .پايداری سيستم کنترل فرکانسي با حضور

منظ ور افزايش اينرسي مجازی شبكه استفاده شده است .کنترلر مرکزی

تاخير زماني توسط پژوهشگران بررسي شدهاست ] .[28دو روش برای

برای اينکه فرمان مناسب به واحدهای توليد و جذب توان ريزشبكه بدهد،

بحث پايداری ريزشبكه وجود دارد :کنترلر مرکزی ،کنترلر محلي.

نيازمند اطالعات فرکانس ميباشد .اطالعات فرکانس توسط بستر مخابراتي

پايداری فرکانس با کنترلر غيرمرکزی نيز مهيا است .برای مثال ،روش

با تاخير زماني مشخصي صادر مي شود که بر پايداری ريزشبكه بسيار موثر

کنترل دروپ غير مرکزی با تنظيم توان حقيقي و راکتيو تالش ميکند که

است .ريزشبكه مورد مطالعه در شكل  1نشان داده شده است .همان طور

فرکانس و ولتاژ شبكه را تثبيت نمايد].[29کنترل نوسانات فرکانس نيازمند

که در شكل  1نشان داده شدهاست ،واحدهای کوچک توان توسط

دريافت اطالعات فرکانس و توان ريزشبكه است و بر روی شبكههای

واسطهای الكترونيک قدرتي به ريز شبكه وصل ميشوند ،که اين واسطها

مخابراتي با پهنای باند پايين استوار است و نيازمند به روز رساني اطالعات

برای همگامسازی (سنكرون کردن ) منابع توليد توان با خروجي متناوب و

ولتاژ و فرکانس است.

به منظ ور معكوس کردن ولتاژ در منابع  DCمانند پنل های خورشيدی ،

تنظيم فرکانس و کاهش هزينهها از بحثهای متداول در حوزه

پيل های سوختي  ،و وسايل ذخيره کننده انرژی  ،بكار ميروند

ريزشبكهها ميباشد .تنظيم فرکانس برای کسری از ثانيه تا چند ثانيه مورد

هر منبع کوچک دارای يک بريكر ميباشد  ،تا از اثرات اختالالت

بحث قرار ميگيرد .تجهيزات نصب شده در ريزشبكه به منظور حصول به

شديد به ريزشبكه ،يا به داليل تعمير و نگهداری ،بتوان آن را از شبكه جدا

شبكهای پايدار دارای هزينه نصب و نگهداری در طوالني مدت هستند .اين

کرد  .لزوما ،يک مقدار خاصي از توان توليد شده توسط  ، DEGبعنوان

دو مبحث به خصوص بحث تنظيم فرکانس در چهارچوپهای مختلف

ذخيرهسازی برق به هنگام کمباری برای کنترل فرکانس ثانوی  ،در نظر

کنترلي مورد توجه بودهاند .بايستي در کنار تنظيم فرکانس ،ظرفيت

گرفته ميشود .

تجهيزات نصب شده حداقل باشد تا سيستم در دراز مدت متحمل هزينههای
بااليي نشود .برای بهبود رفتار فرکانسي ريزشبكه ،نيازمند بسترهای
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شكل  :1دياگرام تک خطي ريزشبكه مورد مطالعه با اعمال تاخير سيستم مخابراتي

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،4زمستان 1399

Journal of Control, Vol. 14, No. 4, Winter 2021

Downloaded from joc.kntu.ac.ir at 4:34 +0430 on Monday June 14th 2021

برای عملكرد پايدار ريزشبكه ،بايد تعادلي بين تقاضا و توليد به

بهبود ميرايي نوسانات فرکانس ريزشبكه با کاهش مقادير تاخير سيستم مخابراتي و اينرسي مجازی

122

توحيد رحيمي ،غالمعلي عليزاده ،حسن بابايي نوزاديان

 2-1مدلسازی منبع توان ديزل ژنراتور

به دليل عملكرد سری واحد مكانيكي و الكتريكي ديزل ژنراتور ،تابع

ديزل ژنراتور ميتواند با استفاد از گاورنر و سيستم دروپ سرعت به
تعقيب توان مورد نياز ريزشبكه بپردازد .گاورنر با تنظيم مكانيزم دريچه
سوخت به کنترل سوخت ورودی به موتورسوختي ميپردازد .موتور بنزيني

تبديل کلي يک ديزل ژنراتور به صورت زير خواهد بود:
1
1

1 + sT dgs 1 + sT dt

()3

= ) G dgt (s

حرکت ميدهد .گاورنر ديزل ژنراتور ميتواند با يک تابع تبديل مرتبه اول

مخابره شده ،اين واحدها توان الزم را توليد ميکنند .وقتي فرمان توليد به

قابل مدلسازی است که در معادله ( )1توضيح داده شده است].[30

ديزل ژنراتور صادر ميشود ،به دليل تاخير ذاتي سيستمهای مكانيكي و

1
1 + sT dgs

()1

محدوديت نرخ توليد ( ،)GRCتوليد مطلوب به طور آني به دست نميآيد.

= ) G dgs (s

لذا اين محدوديت نيز در مدل ديناميكي ديزل ژنراتور نيز اعمال شدهاست.
به طور مشابه ،توربين اين ژنراتور نيز با تابع تبديل مرتبه اول مدل

مدل ديناميكي کامل ديزل ژنراتور در شكل ( )2نشان داده شدهاست.

سازی ميشود.
1
1 + sT dt

()2

= ) G dt (s

f

1
R dg
1
S

adg
−adg

1
1 + sT dg

1
T dt

Order Signal

شكل  :2مدل ديناميكي ديزل ژنراتور مورد استفاده در ريزشبكه مورد مطالعه

شبيه به اينورتر منبع ولتاژی است لذا تابع تبديل اين منبع توان به صورت

 2-2پيل سوختي

مدل مرتبه اول خواهدبود].[30

يكي از تجهيزات توليد توان استاتيک که انرژی شيميايي ذخيرهشده
در هيدروژن را به انرژی الكتريكي  DCتبديل ميکند ،پيل سوختي است.

()4

وقتي توان توليدی توسط منابع انرژی تجديدپذير کمتر از توان مورد نياز
بارهای الكتريكي باشد و يا ميزان مصرف بارها در پيک خود باشد ،پيل
سوختي با تزريق هيدروژن ذخيره شده در تانک هيدروژن خود شروع به

1
1 + sT fc

= ) G fc (s

محدوديت توليد و نرخ افزايش توان برای پيل سوختي نيز حاکم
است .لذا مدل ديناميكي پيل سوختي در شكل ( )3نمايش داده شدهاست.

توليد توان ميکند .از آنجايي که در نهايت عملكرد نهايي اين سيستم

f

1
R FC
1
S

aFC
−aFC

1

Order Signal

T FC

شكل  :3مدل ديناميكي پيل سوختي مورد استفاده در ريزشبكه مورد مطالعه

 2-3الكتروليزو آب
الكتروليزور آب تجهيزی برای ذخيره سازی انرژی اضافي انرژیهای
تجديدپذير است .تجزيه آب به هيدرژون و اکسيژن با گذراندن جريان بين
دو الكترود جداشده از هم انجام ميشود .هيدروژن توليد شده در واکنش
شيميايي در يک تانک ذخيره ميشود و به عنوان سوخت برای پيل سوختي
برای ارضای تقاضای بار استفاده شود .يک واحد الكتروليزو آب به عنوان
يک منبع ولتاژ  DCعمل ميکند و نيازمند يک اينورتر  VSCبرای اتصال
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،4زمستان 1399

به ريزشبكه است .درنتيجه ،تابع انتقال يک اکتروليزور به صورت رابطه زير
خواهدبود].[30
K AE
1 + sT AE

()5

= ) G AE (s

همانند دو واحد ديزل ژنراتور و پيل سوختي ،محدوديت نرخ توليد
توان برای الكتروليزور آب نيز صادق است .شكل ( )4مدل ديناميكي
الكتروليزور را نشان ميدهد.
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يا گازوئيلي به عنوان توربين عمل ميکند و يک ژنراتور سنكرون را

با توجه به فرمان مرجع توليد توان که با توجه به اطالعات فرکانس
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f

1
R AC

aAC

1
S

−aAC

1
T AC

Order Signal

شكل  :4مدل ديناميكي الكتروليزور مورد استفاده در ريزشبكه مورد مطالعه

 2-4مدل منابع انرژی تجديدپذير

ابرخازنها با تزريق و يا جذب توان ،نقش مهمي درافزايش اينرسي

در مورد سيستم تبديل توان بادی و واحدهای خورشيدی ،فرض

مجازی شبكه دارند .توان تبادلي اين واحدها با شبكه با مشتق نوسانات

ميشود که روش تعقيب حداکثر توان برای اين منبع اعمال ميشود .لذا با

فرکانس رابطه مستقيم دارد .اين واحدها دارای تاخير بسيار اندکي هستند.

اعمال اين استراتژی کنترلپذيری بر روی توليد توان بادی ممكن

لذا مدل ديناميكي ابرخازنها با شكل ( ،)5قابل ترسيم است ].[27

نخواهدبود .اين سيستمها به صورت توليد مشخص در ريزشبكه مورد
استفاده قرار ميگيرند.
1
1 + sTUC

2H vir

Derivator

f

شكل  :5مدل ديناميكي ابرخازن مورد استفاده در ريزشبكه مورد مطالعه

سازی آن باال خواهد بود .در اين نوع سيستم کنترلي ،تاخير سيستم

 2-6تاخير سيستم مخابراتي

مخابراتي تاثير بااليي در کنترل فرکانسي دارد .لذا انتخاب مقدار بهينهای

سيستم مخابراتي برای ارسال اطالعات شبكه به کنترلر مرکزی استفاده
ميشود .در ضمن برای ارسال اطالعات توان توليدی توان هر واحد نيز بهره
برداری ميشود .کليه تاخيرهای موجود در واحدهای ارتباطي به صورت
تابع مرتبه اول مدل سازی ميشود که در رابطه ( )6بيان شدهاست.
()6

1
1 + sT commu

= ) GCommu (s

از تاخير سيستم مخابراتي برای اين ريزشبكه به شدت مورد اهميت است.
در تشريح روش کنترل فرکانس بار در اين مقاله ،بايستي دو قانون در
نظر گرفته شود .اين قوانين بر اساس بهبود رفتار فرکانسي ريزشبكه و عدم
دخالت منابع غيرضروروی در رفتار فرکانسي ريزشبكه است .در شرايطي
که ميزان مصرف توان بار ريزشبكه از ميزان توليد واحدهای تجديدپذير
پايينتر باشد ،خيزش فرکانس خود را نشان ميدهد .لذا انتظار ميرود تا
منابعي که ممكن است اين وضعيت را تشديد کنند ،در سيستم دخالت

 -3سیستم کنترلی ریزشبکه
در اين بخش ،اجزای ديناميكي ريزشبكه به همراه واحدهای کنترلي
توضيح داده ميشود .ساختارکنترلي بر مبنای جبرانسازی تغييرات بار به
منظور تثبيت فرکانس است .برای جبران سازی بار نياز است که ميزان
نوسانات بار مشخص شود .تاثير نوسانات بار در تغييرات توان و فرکانس
خود را نشان ميدهد .لذا با فيدبک گرفتن از دو سيگنال فرکانس و تغييرات

نكنند .منابعي که فقط به تزريق توان ميپردازند ،اين وضعيت را ممكن
است تشديد کنند .چرا که به ايجاد فاصله بيشتر بين توليد و مصرف
کمک ميکنند .لذا قانون اول بر اساس اين ضرورت نوشته ميشود:
•

قانون اول :اگر سيستم با افزايش فرکانس روبرو شد ،پيل
سوختي و ديزل ژنراتور نبايد هيچ سهمي در توليد توان داشته
باشد .لذا ارتباط آنها با شبكه ضورورتي ندارد و بايد قطع

توان حقيقي و به دنبال آن استفاده از جبرانسازهای مناسب به ميرايي

باشد .در اين وضعيت الكتروليزور بايد مشارکت موثری در

نوسانات فرکانس پرداخت .درمطالعات فرکانسي ،يكي از روشها استفاده

بهبود رفتار فرکانسي داشته باشد.

از مدلهای ديناميكي ريزشبكه و اجزای آن است که در بخش قبل اين
مدلها تشريح شده است .اين مدلها در کنار يكديگر به همراه سيستمهای
کنترلي به منظور درک بهتر از وضعيت سيستم بايستي نمايش داده شود.
در اين مقاله ،از روش کنترلر مرکزی برای پياده سازی سيستم کنترلي
ريزشبكه استفاده شده است .کنترلر مرکزی دارای عملكرد بهتری نسبت به
کنترلر توزيع يافته است ولي با افزايش تعداد منابع قابل کنترل ،هزينه پياده
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،4زمستان 1399

شرايطي ممكن است در سيستم ايجاد شود که ميزان مصرف توان از
توليد واحدهای تجديدپذير باالتر باشد ،در اين صورت افت فرکانس
پديدهای است که ريزشبكه با آن مواجه ميشود .تا جايي که ممكن است
نبايد با جذل توان به شبكه ،سبب افزايش بيش از بيش مصرف خالص و
افت بيشتر فرکانس شد .در مقابل واحدهای توليد توان بايد به طور موثر
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در کنترل فرکانس مشارکت کنند .لذا قانون دوم بر اين اساس نوشته

ميدهد که در بخش قبل ،جايگاه اين ضريب در تمامي منابع نمايش داده

ميشود:

شدهاست .اين کنترلر اوليه در واقع توان تبادلي واحدهای توان را حول

•

قانون دوم :اگر سيستم با افت فرکانس مواجه شود ،پيل

نقطهکار به ازای تغييرات کوچک بار ،کنترل ميکند .با تغييرات بزرگ

سوختي و ديزل ژنراتور نيز با توجه به سهم تعيين شده توسط

توليد و يا بار ،ريزشبكه با انحراف حالت ماندگار فرکانس روبرو مي شود.

کنترلر مرکزی بايستي در حالت دايم توان دستور داده شده را

ريزشبكه با کمبود توان مواجه است و سيستمهای توليد توان
کمكي به توليد توان بپردازند.

منابع توان را به ازای تغييرات بزرگ توليد و يا مصرف ،تنظيم نمايد .البته
با تنظيم مناسب ضرايب کنترلر ثانويه ،رفتار ديناميكي سيستم نيز قابل بهبود
است .در کنترل ثانويه ،همزمان نوسانات فرکانس و توان درنظر گرفته
شدهاست .نوسانات فرکانس در ضريب باياس ( )Bضرب شده و به جنس

در کنترل فرکانس ريزشبكه دو نوع کنترلر اوليه و ثانويه استفاده
ميشود .هر منبع توان دارای مشخصه دروپ منحصر به خود است .اين
مشخصه در فيدبک گيری از فرکانس خود را به صورت ضريب  Rنشان

توان تبديل ميشود .تغييرات توان با ضريب منفي وارد کنترلر  PIشده و
نقطهکار جديد برای منابع توان به همراه رفتار گذرای اين واحدها تعيين
ميشود تا نوسانات فرکانس و توان به صفر برسد.

PRenewable Energy

PI

DG

f

1/ D
1 + (M / D )S

P

B dg

PI

FC

B FC

PL

PI

AC

UC
Communication

B AC

f

P f

Central Control

شكل  :6نمايش واحدهای کنترلي ريزشبكه مورد مطالعه

شكل ( )6نمای کلي مدل ديناميكي مورد مطالعه ريزشبكه به همراه
واحدهای کنترلي را نشان ميدهد.

 fانحراف فرکانس و سيگنال

ورودی کنترلر است و تغييرات توان واحدهای توليد و ذخيره توان به عنوان
خروجي اين سيستم ميباشد M .نشانگر اينرسي معادل کل يک ريزشبكه
است .توضيحات ساير پارامترها در بخش قبل برای هر منبع توان بيان شده
است .فرض بر اين است که واحد خورشيدی دارای توان متغير و غيرقابل
کنترل است .در ضمن تاخير کل سيستم مخابراتي به صورت زماني قبل از
ووردی منابع توليد و ذخيرهساز انرژی و بعد کنترلر  PIدرنظر گرفته شده
است .وقتي نامتعادلي بين توليد و مصرف به دليل افزايش يا کاهش بار يا
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،4زمستان 1399

توليد اتفاق ميافتد ،انحراف فرکانس ريزشبكه به ثابت اينرسي و ثابت
تقاضای بار وابسته خواهد بود .با واحد کنترلر مرکزی اطالعات فرکانس
شبكه را با تاخير دريافت ميکند و به تبع آن ،سيگنالهای کنترلي با تاخير
به واحدهای قدرت ارسال ميشود .کنترلر مرکزی با توجه دو قانون ذکر
شده ،فرمان قطع و وصل به واحدهای کنترلشونده به منظور تسريع در بهبود
رفتار فرکانسي صادر ميکند .کنترلر مرکزی برای هر واحد قدرت ،يک
کنترلر  PIو ضريب  Rو  Bمنحصر به آن واحد قدرت درنظر گرفته است.
در صورتي که منبعي طبق دو قانون مطرح شده ،بايستي در تثبيت فرکانس
مشارکتکند ،اطالعات دريافتي توسط کنترلر مرکزی تحليل شده و فرمان
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توليد نمايند .اين قانون نيز بر اين مبنا استوار است که در

لذا کنترلر تكميلي با نام کنترل ثانويه الزم است که نقطهکار جديد تمامي
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مناسب به آن منبع صادر ميشود .وقتي توان خالص توليدی از توان خالص

و از مقدار  Hهمواره بزرگتر خواهد بود T d .تاخير سيستمهای مخابراتي،

مصرفي کمتر مي شود ،افت فرکانسي در ريزشبكه اتفاق ميافتد .در اين

 T d _ avargeمتوسط تاخير سيستمهای مخابراتي.

ورودی اين کنترلرها افزايش مييابد .با افزايش ورودی  ،PIخروجي  PIنيز

محدوده تغييرات درنظر گرفته شده برای پارامترهای مجهول ارايه شود.

افزايش داشته و به تبع آن نقطهکار واحدهای توليد افزايش مييابد تا افت

ثابتهای ديناميكي منابع توان ،ريزشبكه و فرکانس مبنا در بخش بعدی

فرکانسي جبران شود .با افزايش توان توليدی نسبت به توان مصرفيf ،

بيان خواهد شد .مقادير  ،PIضريب  Bو  Rبرای هر منبع توان مجهول درنظر

و  Pافزايش داشته و مقدار خروجي کنترلرهای  PIکاهش مي يابد .اين

گرفته شده است .محدوده تغييرات تعريف شده در اين مقاله برای اين

بدان معني است که نقطه کار توان واحدهای توليدی شديدا کاهش داشته

پارامترها در جدول ( )1آورده شده است .بهينهسازی چند هدفه بايستي با

و به صفر ميرسد و ذخيرهسازهای انرژی نيز با حداکثر ظرفيت به جذب

درنظر گرفتن محدوديتهای جدول ( )1و توابع هدف نشان داده شده در

توان اضافي خواهند پرداخت.

روابط ()7و ( )8انجام شود.
جدول  :1محدوده تغيير پارامترهای ريزشبكه نسبت به مقادير نامي

 -4بهینهسازی متغیرهای ریزشبکه
از آنجايي که منابع به صورت موازی قرار دارند ،برای بدست آوردن
يک حلقه فيدبكي پايدار ،نياز است تا پارامترهای کنترلي  PIهر واحد
قدرت به خوبي تعيين شود ،به عالوه برای اشتراک توان در حالت دايم بين
منابع ،نيازمند رابطه معكوسي از  Rبا توجه به مقدار نامي آن منبع توان

Limitatation
][0.05-0.3
][10-20
][60-80
][.01-0.5
][0.1-3

Parameter
Bfc
Rfc
kpac
kiac
Bac

Limitation
)[5-8] ( s
][.1-1
][0.001-0.005
][0.07-0.2
][10-20

Parameter
HVir_average
kpdg
kidg
Bdg
Rdg

][10-20
][1-10

Tac
Td

][0.01-0.3
][0.001-0.005

kpfc
kifc

هستيم .به طور مشابه ،هر منبع توان دارای يک سيگنال کنترلي برای تنظيم
توان خروجي متناسب با نوسانات فرکانس با نام باياس فرکانس ()B

در اين مقاله از بهينه سازی چند هدفه برای جستجوی راهحلهای بهينه

ميباشد .طراحي اين پارمترها با توجه به عدم قطعيتها و ويژگيهای

استفاده ميشود .برخالف روش بهينه سازی تک هدفه ،در بهينه سازی

غيرخطي ،سبب استفاده از روشهای بهينهسازی ميشود .در مواردی که

چند هدفه يک راه حل نهايي به عنوان جواب در خروجي الگوريتم ارائه

دو يا چند هدف در بهينهسازی پارامترهای سيستم کنترلي ،مورد توجه

نميشود .بلكه مجموعه ای از جوابهای بهينه که در اصطالح به آن جبهه
2

باشد ،بهينهسازی تکهدفه پاسخ مناسبي را در اختيار قرار نميدهد .بايستي

پارتو اطالق ميشود ،در دسترس است .با توجه به وزن دلخواه تخصيص

چندين مجموعه جواب در دسترس باشد تا با توجه به اهميتي که هر هدف

داده شده ،جواب يا جوابهای بهينه انتخاب ميشود .در ميان انواع

برای پژوهشگر دارد ،جوابهای بهينه انتخاب شود .با توجه به اين که در

الگوريتم تكاملي چندهدفه ،دو نوع الگوريتم چند هدفه يعني الگوريتم

اين مقاله ،دو هدف متفاوت و در تضاد هم بايد بهينه سازی شود ،بايستي

ژنتيک چند هدفه با مرتبسازی نامغلوب ( )NSGA-IIو الگوريتم بهينه

از الگوريتم بهينهسازی چند هدفه استفاده نمود .هدف اول کاهش نوسانات
فرکانس ري زشبكه در برابر تغييرات توليد يا مصرف و هدف دوم تعيين
حداقل ظرفيت ابرخازن و زمان تاخير سيستمهای مخابراتي برای کاهش
هزينههای زيرساختي ريزشبكه .اين دو هدف در تضاد هم هستند .يكي از
روشهای بهينهسازی چندهدفه ،استفاده از الگوريتم  NSGA-II1است که
يک روش شناخته شده ميباشد .دو هدف مقاله در دو تابع هدف مجزا به
صورت زير بيان ميشود:
()7

i

T d _ avarge

)(8

Td

= H V ir +

+ f

IAE =  f

T d _ avarge
Td

سازی چند هدفه ازدحام ذرات (  )MOPSOشناخته ميشود.
الگوريتم  NSGA-IIهمانند الگوريتم زنتيک دارای عملگرهای
جهش و تقاطع در هر مرحله و تكرار مراحل تا رسيدن به جمعيتي بهينه
است .مجموعهی جواب برای انتخاب شدن ابتدا رتبهبندی ميشوند و هر
جوابي که رتبهی کمتری داشته باشد از کيفيت بهتری برخوردار است.
پاسخها بر اساس غلبه رتبهبندی شده و سپس بر اساس فاصله ازدحامي
مرتب ميشوند .يعني مجموعه جوابهايي که بر ساير جوابها غالب

N

i

3

هستند ولي بر اعضای مجموعهی خودشان نميتوانند غلبه کنند ،با رتبه

i =1

CostF = ( H V ir _ average − H ) +

يكسان در يک جبهه پارتو قرار ميگيرند .شكل ( )7اين مكانيزم را بهتر
نمايش ميدهد .اين الگوريتم نيز کار خود را با جمعيت اوليه شروع
ميکند ،براساس مقادير توابع هدف ،جوابها به کمک مكانيزم فاصله

در روابط ()7و ( f ،)8نوسانات فرکانس H V ir ،اينرسي مجازی

ازدحامي و غلبه ،رتبه بندی شده و براساس ان جمعيت جديد با عملكرهای

بدست آمده HVir _ average ،اينرسي مجازی متوسط قابل اعمال در ريزشبكه
Non Dominated Sorting Genetic Algorithm-II
Pareto
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شرايط افت فرکانس و توان با عالمت منفي وارد کنترلرهای  PIشده و

در اين مقاله برای تعيين پارامترهای مجهول سيستم کنترلي ،بايستي
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ازدواج و جهش توليد ميشود .فرآيند تا جايي که شرايط خاتمه الگوريتم

سيستم مخابراتي درنظر گرفته نشده است .همان طور که در بخش قبل گفته

محقق شود.

شده است ،پارامترهای سيستم به کمک الگوريتم  NSGA-IIبه دست آمده
است .منحني پرتو بدست آمده در شكل ( )7نشان داده شده است.

OF2

هد  :کمینه کرد تواب هد

2.2
2
1.8

1.4

1

The Selected Solution

0.8

OF1

0.6
0.4

شكل  :7رتبهبندی جوابها در الگوريتم NSGA-II

4000

الگوريتم  MOPSOدارای ساختار مبنايي مشابه الگوريتم  PSOمتداول
است .اين الگوريتم ذرات اوليه را تشكيل ميدهد .به هر ذره سرعتي را

شكل :8

3500

3000

2000
2500
objective function 1

1500

0.2
500

1000

منحني پرتو دو تابع هدف ناشي از بهينه سازی NSGA-II

تخصيص داده و مورد ارزيابي قرار ميگيرد .اعضای نامغلوب جميعت
تفكيک شده و در يک آرشيو 1خارجي ذخيره ميشود .الگوريتم در

جدول  :3پارامترهای بهينه و غير بهينه سيستم کنترلي ،ظرفيت

مراحل کار تعيين ميکند که پاسخهای جديد به آرشيو اضافه شوند و يا
آرشيو دست نخورده برای مرحله بعدی استفاده شود .برای ايجاد جبهههای
پارتو ،از روش شبكه بندی تطبيقي استفاده ميشود .در طول فرآيند ،هر
ذره برای خود يک رهبر تعيين کرده و به سمت آن حرکت ميکند.
جمعيت جديد تشكيل شده و بر اساس توابع هدف ،جميعت مغلوب حذف
و اعضای نامغلوب به آرشيو اضافه ميشوند .اين فرآيند تا تامين شرايط
توقف الگوريتم ،تكرار مي شود .اين الگوريتم به صورت جزيي در مرجع
] [31تشريح شده است.
در اين مقاله ،از هر دو روش بهينه سازی چند هدفه تشريح شده برای
تعيين جوابهای بهينه و به دنبان آن  ،انتخاب نقطه بهينه استفاده شده است.

-5نتایج شبیه سازی

ابرخازن و تاخير سيستم مخابراتي
Optimum Parameters
Parameter
Value
Hvir
0.2005
kpdg
.7167
kidg
0.0024
Bdg
.1687
Rdg
17.084
kpfc
0.0764
kifc
0.0025

Non-Optimum Parameters
Parameter
Value
Hvir
1
kpdg
0.244
kidg
0.0032
Bdg
0.1386
Rdg
19.93
kpfc
0.0298
kifc
0.0043

0.2338

Bfc

.1878

Bfc

12.7212
75.3
0.4
0.1
16.1
4.8
0.513

Rfc
kpac
kiac
Bac
Rac
Td

17.09
57.7635
7.08
.5923
28.1
3
1.2

Rfc
kpac
kiac
Bac
Rac
Td

CostF

CostF

سيستم کنترل فرکانس در يک ريزشبكه معرفي شده در نرمافزار
متلب/سيمولينک پيادهسازی شده است .پارامترهای اوليه اين ريزشبكه و

الگوريتم  NSGA-IIپيشنهاد شده است که دست پژوهشگر را در انتخاب

واحدهای توان در جدول ( )2بيان شدهاست.

راهحل يا راه حلهای مناسب باز نگه ميدارد .با توجه به هدفي که هر

جدول  :2پارامترهای ريزشبكه
Value
)4 (s
)0.2 (s
)20 (s

Parameter
TFC
TAC
Tdt

50 Hz

fbase

Value
)0.2 (s
)5 ( s
0.012
)(pu/Hz
)2 (s

همانطور که در شكل ( )7مشهود است ،راه حلهای مختلفي توسط

پژوهشگر از عملكرد بهينه سيستم دارد ،يک نقطه قابل انتخاب است .در

Parameter
Tuc
H
D

سيستم پايين (تابع هدف دوم در محور  yمقدار کوچكتری به خود

Tdg

اختصاص دهد) و هم انحرافات فرکانس پايين ( مقدار تابع هدف اول که

اين مقاله ،تالش ميشود تا جايي که امكان پذير است ،هم هزينههای

در محور  xمشخص شدهاست ،حداقل شود) باشد .لذا راه حلي که در
شكل ( )8با فلش نشان داده شدهاست ،انتخاب ميگردد .با توجه به اولويت
ابتدا سيستم در سه سناريو شبيه سازی شدهاست .در سناريوی اول

حداقل هزينه و حداقل نوسان فرکانس ،مقادير بهينه بدست آمده در جدول

ريزشبكه با اعمال تاخير در شبكههای مخابراتي با مقاديرپارامترهای غير

( )3ليست شده است .در ضمن مقادير غير بهينه که با روش سعي خطا نيز

بهينه در سناريوی اول يک ريزشبكه با مقادير بهينه پارامترهای کنترلي،

حاصل شده است ،در اين جدول آورده شده است .مطابق آنچه که در

اينرسي مجازی و تاخير سيستم های مخابراتي و در سناريوی سوم ،تاخير
Repository
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،4زمستان 1399
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1.2

objective function 2

1.6
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مرجع ] ،[27بحث شده است ،اينرسي مجازی (  ) HV irرابطه مستقيمي با

 5برابر در حالت بهينه ،کوچکتر شده و انتظار ميرود ،طرفيت ابرخازن

ظرفيت ابرخازن دارد .با توجه به جدول ( ،)3مقدار اينرسي مجازی تقريبا

نيز به همين نسبت کاهش يابد.
0.5
0.3

0.1

0
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1550

1540

Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
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0.14

0.045
Scenario 1
Scenario 2
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Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3

0.04

Scenario 1
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0.12
0.1

)DG power output (pu
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شكل  :10مقايسه رفتار ديزل ژنراتور در سناريوهای محتلف شبيه سازی

برای مقايسه بهتر ،نتايج سه سناريو در کنار هم در اشكال ترسيم شده
است .رفتار فرکانسي ريزشبكه در اين قسمت در شكل  9نمايش داده شده

2000

1800

1600

1400

1000 1200
)Time (s

600

800

400

200

0.35
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3

0.3
0.3
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3

0.25
0.25

0.2

0.1

پريونيت بوده و بعد اين زمان به  0/9پريونيت رسيده است .در مقابل توليد

0.15

0.05

0.1

واحدهای انرژی تجديدپذير برابر يک پريونيت در نظر گرفته شده است.

0
1560

1550

1540

انتظار ميرود که تا زمان  1600ثانيه ،ديزل زنراتور و پيل سوختي به توليد

سوختي و الكتروليزور نيز در سه سناريوی توضيح داده شده نمايش داده

)AC output (pu

نوسانات فرکانس افزوده است .بار ريزشبكه تا زمان  1600ثانيه ،برابر 1/1

0.15
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1000 1200
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1490
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شكل  :12مقايسه رفتار الكتروليزور در سناريوهای محتلف شبيه سازی

شده است.
در صورتي که باتری در ريزشبكه مورد مطالعه ،جايگزين ابرخازن
شود ،دو چالش برای ريزشبكه ايجاد ميشود .چالش اول مربوط به
هزينههای عملكرد و تعميرو نگهداری ساليانه است .چالش دوم ،کاهش
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،4زمستان 1399
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)AC output (pu

کامال مشهود است .در ضمن تاخير در سيستم مخابراتي بر دامنه و زمان

بپردازد ..در شكلهای  12-10نيز خروجي واحدهای ديزل ژنراتور ،پيل

0
0

شكل  :11مقايسه رفتار پيل سوختي در سناريوهای محتلف شبيه سازی

است .بهبود ميرايي نوسانات فرکانسي ريزشبكه با اعمال پارامترهای بهينه

تون بپردازند و بعد اين زمان ،واحد الكتروليزور به جذب توان اضافي

)FC output (pu

0.025

0.08

)FC output (pu

0.035
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2.5

سرعت پاسخگويي ريزشبكه به تغييرات بار است .از آنجايي که در بحث
تنظيم فرکانس ،زمان و دامنه نوسانات فرکانس به طور قابل توجه بر

NSGA-II
MOPSO

2
The Selected Solution

نميشود .برای نمايش بهتر اين ادعا رفتار فرکانسي ريزشبكه در حضور

1.5

ابرخازن و باتری در شكل ( )13نشان داده شدهاست .به دليل رفتار ديناميكي
1

پايينتر واحد باتری ،در آغاز شبيهسازی ،ميرايي سيستم دير انجام پذيرفته

0.5

کوچكي است ،ولي نوسانات فرکانس نتوانسته ميرا شود.
1.5
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شكل :14

1000

500

0
0

انتخاب راهحلهای بهينه از جبهه پارتو  NSGA-IIو MOPSO

جدول  :4پارامترهای بهينه بدست آمده برای کنترلرها با روش MOPSO
Value
0.2969
10.2372
73.798
0.016449
0.46538

Parame ter
Bfc
Rfc
kpac
kiac
Bac

Value
5.02016
0.9974
0.0044
0.1982
19.4948

Parameter
HVir_average
kpdg
kidg
Bdg
Rdg

19.61
3.511

Tac
Td

0.293
0.005

kpfc
kifc

شكل  :13مقايسه رفتار فرکانسي ريزشبكه در حضور باتری و ابرخازن

0.5

در ادامه ،نتايج بهينهسازی با الگوريتم  MOPSOدر قالب منحني
پارامترهای بهينه با دو الگوريتم بهينهسازی با هم مقايسه ميشود .جبهه
پارتو در حضور دو نوع الگوريتم بهينه سازی چند هدفه در شكل ()14

-0.5
NSGA-II

نشان داده شدهاست .اين شكل نشان مي دهد که الگوريتم MOPSO

MOPSO
-1

توانسته جواب های بهتری با تمرکز داده باالتر را پيشنهاد دهد .چرا که در
حالت کلي ،نقاط بهينه به دست آمده در اين الگوريتم دارای هزينه (تابع

-1.5

هدف اول با مقادير کوچکتر) و پيشبيني ميشود نوسانات فرکانسي
کمتری نسبت به نتايج ناشي از الگوريتم ( NSGA-IIمقادير تابع هدف
دوم در الگوريتم  MOPSOکوچکتر است) داشته باشد .برای مقايسه بين

2000

1000
)Time (s

1500

500

نتايج اين دو الگوريتم ،دو نقطه از جبهه پارتو مختص هر الگوريتم ،به

شكل  :15مقايسه رفتار فرکانسي ريزشبكه با اعمال الگوريتمهای بهينه

گونهای انتخاب شدهاست که هزينه يكساني (مقدار تابع هدف دوم برای

سازی  NSGA-IIو MOPSO

-2
0

هر دو الگوريتم نزديک به هم باشد) به سيستم تحميل شود .مقادير
متغيرهای کنترلي ناشي از اعمال الگوريتم  NSGA-IIاز جدول ( )3و

از انجايي که توليد منايع تجديدپذير و مصرف بار دارای عدم قطعيت

حاصل از الگوريتم  MOPSOاز جدول ( )4انتخاب ميشود .مقايسه

است ،پروفايل توليد منابع تچديدپذير و توان مصرفي بار به صورت توزيع

جدول ( )3و( )4نشان ميدهد که مقدار اينرسي مجازی کاهش داشته که

گوسي درنظر گرفته شده است که در روابط ( )9و ( )10به ترتيب برای

انتظار ميرود ظرفيت ابرخازن نيز کاهش يابد و هزينه سيستم پايين بيايد.

توليد و مصرف در واحد پريونيت به صورت رياضي بيان شدهاست.

ولي مقدار تاخير سيستم مخابراتي در الگوريتم  MOPSOکاهش داشته و
بستر مخابراتي مطلوبتری را نيازمند است که هزينه سيستم را افزايش
ميدهد .در کل ،هزينه سيستم با اعمال الگوريتم  MOPSOکاهش داشته
که در منحني جبهه پارتو مشهود است.
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جبهه پرتو و جدول آورده مي شود .نتايج خروجي سيستم در حضور

0
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1.06

رفتار فرکانسي ريزشبكه با اعمال جوابهای بهينه هر دو الگوريتم

RenewableGeneration
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بهينهسازی شده ،و عدم قطعيت مصرف بار و توليد منابع تجديدپذير نيز

1.04

ريزشبكه در حضور پارامترهای غيربهينه و بهينه بدست آمده در شكل ()17
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نشان داده شده است.اين شكل حاکي از آن است که استراتژی پيشنهادی
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شكل  :17مقايسه رفتار فرکانسي سيستم با حضور کنترلرهای بهينه و غير بهينه با درنظر گرفتن نامعيني توليد منابع تجديدپذير بار

 -6نتیجه گیری
در اين مقاله ،يک ريزشبكه شامل منابع کنترل شده و منابع کنترل نشده

نسبت به الگوريتم  NSGA-IIدارای جوابهای بهتری به لحاظ کاهش
هزينهها و بهبود رفتار فرکانسي دارد.

شامل خورشيدی ،بادی ،ديزل ژنراتور ،پيل سوختي ،الكتروليزور ،به همراه
واحد ابرخازن به منظور تقويت اينرسي مجازی شبكه درنظر گرفته شده
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