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 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

 دفاع از رساله جلسه اطالعيه برگزاری
 شماره:

 :تاريخ 

 

 رساله اری جلسه دفاع اززبرگ
 توسعه الگوريتم تصميم گيری مبتني بر کنترل توزيع شده در  :رساله عنوان

 مند انرژیهای هوشريزشبکه
 

 نجمه بازمحمدی دانشجو:خانوادگي  نام و نام
 

 آقای دکتر احمدرضا تحسيری :راهنما اساتيد/استاد

  استاد مشاور:

 دکتر تقي راد )استاد(آقای  ارزياب داخلي)مرتبه علمي(:

 آقای دکتر امرايي )دانشيار( ارزياب داخلي)مرتبه علمي(:

 آقای دکتر مومني )استاد( :(، نام دانشگاهارزياب خارجي)مرتبه علمي

 آقای دکتر کبريايي )دانشيار( (:، نام دانشگاهارزياب خارجي)مرتبه علمي

 آقای دکتر خادم )استاديار( نماينده تحصيالت تکميلي دانشگاه)مرتبه علمي(:

 

هاي ها در شبکهر به فرد آنهاي عملکردي منحصکوچک با ويژگي-هاي اخير، به کارگيري مولدهاي انرژي مقياسدر سال چکيده)فارسي(:

ي قدرت افزايش چشمگيري داشته که سبب پيچيدگي بيشتر مساله مديريت انرژي شده است. از اين رو، مفهوم ميکروگريد به عنوان راهکار نويدبخش

اند، تحت ها قرار گرفتههمسايگي آنبراي حل اين مساله معرفي گرديد. با به کارگيري مفهوم ميکروگريد، منابع توليد پراکنده و بارهاي محلي که در 

هاي محاسباتي مديريت انرژي در شبکه اصلي شده و کنترل يک واحد مستقل گردآوري خواهند شد. اين امر سبب کاهش قابل توجهي در پيچيدگي

هاي داخلي آن به صورت يک تواند صرف نظر از پيچيدگيهاي آن را تا حد زيادي کاهش خواهد داد. از ديدگاه شبکه اصلي، يک ميکروگريد ميهزينه

-ه مقياسمنبع توان و يا بار تجميع يافته در نظر گرفته شود. با اين حال، طبيعت متناوب توان توليدي منابع تجديدپذير و تغييرات بار در يک شبک

رگ به منظور هموارسازي نوسانات توان خواهد شد. هدف اين کوچک سبب افزايش وابستگي ميکروگريد به شبکه باالدست و يا منابع ذخيره سازي بز

باشد. شبکه مورد پذير مياي از ميکروگريدهاي مبتني بر منابع تجديدرساله توسعه يک سيستم مديريت انرژي به منظور هماهنگ سازي عملکرد شبکه

باشد. منابع ذخيره سازي انرژي و بار ميپذير توان، ابع تجديدو شامل من هاي متفاوتبررسي دربردارنده ميکروگريدهاي متصل به شبکه با ويژگي

اند. منبع عدم همچنين منابع عدم قطعيت محلي از قبيل پيش بيني نادقيق ميزان توليد منابع انرژي تجديدپذير و توان مصرفي مورد توجه قرار گرفته

به عدم قطعيت موجود در تبادالت توان ميان ميکروگريدهاي همسايه است قطعيت ديگري که براي اولين بار در اين رساله بررسي شده است مربوط 

تواند به دليل اينکه منشا آن خارج از ميکروگريد است، به صورت يک منبع عدم قطعيت خارجي لحاظ گردد. هدف نهايي ميکروگريدها در اين که مي

ا در نظر گرفته شده است به صورتي که از ديدگاه شبکه باالدست شبکه رساله، همکاري به منظور مديريت عدم قطعيت در درون شبکه ميکروگريده

 ميکروگريدها به صورت يک واحد کنترل پذير و پيش بيني پذير ديده شود. 
 

  16:00، ساعت 2/10/1398دوشنبه  زمان:

 ساختمان شهيد فرد اسدی، طبقه دوم، سالن شهيد رضايي نژاد مکان:

 


