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 دفاعيه جلسه اطالعيه برگزاری
 شماره:

 :تاريخ 

 

 ارشدنامه کارشناسياری جلسه دفاع از پايانزبرگ

 
 :پروژه عنوان

کنترل فرکانس ريزشبکه به روش دروپ کنترل با در نظر گرفتن عدم قطعيت منابع انرژی 

 تجديدپذير

 سينا بقالي دانشجو:خانوادگي  نام و نام

 گلکار اکبردکتر مسعود علي استاد راهنمای پروژه:

 دکتر تورج امرائي استاد مشاور پروژه:

 (تمام استاددکتر سيد محمد تقي بطحائي ) :ارزياب داخلي

 (تهران استاد تمام، دانشگاه علم وصنعتدکتر محسن کالنتر ) :ارزياب خارجي

 :چکيده
ل پیشنهاد شده است. به سازی برای تعیین ضرایب دروپ کنترروش بهینه ،ایبرای اعمال پایداری فرکانسی در یک ریزشبکه جزیره در این پایان نامه،

الیه این شبکه شامل سه شوند. های عصبی پیشبینی میشبکهبا استفاده از منابع دارای عدم قطعیت  اطالعات و مقادیر مربوط به این صورت که ابتدا

های بادی و تولید توان توربین بش نور و بار مصرفی اطالعات الزم در رابطه باهای قبلی موجود از سرعت باد، میزان تانورونی است که با استفاده از داده

منابع عدم سپس با توجه به توابع توزیع احتمالی هر یک از کند.پیشبینی مییک روز مدنظر  میزان بار مصرفی را برای های خورشیدی به همراهپنل

 انتخاب دارندیو با احتمال بیشتر با اعمال روش کاهش سناریو سه سنار هاشوند که میان آنسناریوهای محتمل تولید می ،قطعیت موجود در ریزشبکه

با معلوم بودن مقادیر پیشبینی کانادا اعمال شده است.  ناحیه جنوبی آنتاریوهای بر اساس داده ،های استفاده شده در مدلسازیتمامی داده شوند.می

 های شبکه برای تعیین توان خروجی منابع قابل دیسپچ تعریفبا در نظر گرفتن محدودیت احتمالی سازییک مسئله بهینه ،شده و سناریوهای محتمل

ع قابل دیسپچ با هدف وها توسط توان رزرو هر یک از منابای تعریف شده است که عدم قطعیت موجود در سناریاین مسئله به گونه شود.و حل می

پچ سازی دیگر ضرایب دروپ منابع قابل دیسدر نهایت با تعریف یک مسئله بهینه مرتفع شود.کمینه کردن هزینه تولید توان و هزینه تولید آلودگی 

استفاده  GAMSسازی افزار بهینهسازی گفته شده از نرم. برای حل مسائل بهینهتعریف شده است تا فرکانس شبکه به مقدار نامی آن نزدیکتر شود

نتایج حاصل نشانگر  شود.اند رسیدن به جواب بهینه سراسری تضمین میقیدها به صورت خطی تعریف شدهبا توجه به اینکه توابع هدف و  شده و

 است. عدم قطعیت منابع انرژی تجدیدپذیر وجودبا  کارایی روش پیشنهادی برای تضمین پایداری فرکانسی حالت دائم ریزشبکه

 16:00ساعت  -  30/11/97 شنبهسه : زمان

 سالن کنفرانس طبقه دوم مکان:

ارشد در جلسه دفاعيه توصيه حضور دانشجويان سال آخر بخصوص دانشجويان کارشناسي
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