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  پيام دبير سمينار 

ر هاي مهندسي برق و كامپيوتبا استعانت از درگاه حضرت حق، پنجمين سمينار دانشجويي تازه
صنعتي خواجه نصيرالدين  توسط دانشكده مهندسي برق دانشگاه 1398اسفند  5در تاريخ 

 .شودطوسي برگزار مي

سمينار ارائه شده توسط دانشجويان كارشناسي ارشد مهندسي برق  265در اين دوره، از ميان 
ي بر اساس كيفيت پژوهش و كيفيت ارائه ،1398تيرماه در  و كامپيوتر در درس سمينار

ترونيك، قدرت، كنترل، هاي الكپژوهش انجام شده، اساتيد محترم درس سمينار گرايش
سمينار برتر را انتخاب  30مخابرات، مكاترونيك، مهندسي پزشكي و كامپيوتر در مجموع 

نشست ارايه خواهد شد. در مراسم اختتاميه نيز  6سمينار منتخب در  30كردند. بدين ترتيب 
د. خواهد ش كنندگان اين سمينارها، لوح تقدير و هدايايي اعطابه رسم يادبود به تمامي ارائه

قديم اي تي برتر به انتخاب اساتيد محترم روساي شش نشست، هداياي ويژهارائه 6همچنين به 
  خواهد شد.

ايم مفيد واقع شود و نقش هرچند كوچكي اميدواريم آنچه در اين دوره از سمينار فراهم آورده
  .يمهاي پژوهشي و اعتلاي دانشجويان داشته باشدر ارتقاي كيفيت فعاليت

هاي كنندگان پنجمين سمينار دانشجويي تازهدر پايان سخن، ضمن عرض خير مقدم به شركت
و اجرايي، روساي محترم  ي علميمحترم كميتهو همكاران مهندسي برق و كامپيوتر، از اساتيد 

دانشكده مهندسي برق و  معاونت آموزشي و تحصيلات تكميليها، معاونت پژوهشي، نشست
در برگزاري شايسته اين سمينار نقشي بر عهده داشتند، صميمانه  همه بزرگواراني كه

  . نمايمسپاسگزاري مي

  بهاره اخباري

  هاي مهندسي برق و كامپيوتردبير پنجمين سمينار دانشجويي تازه

  1398اسفند 
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 دبير سمينار
 دكتر بهاره اخباري 

  كميته علمي سمينار (به ترتيب حروف الفبا)
 دكتر سيد آرش احمدي 

 مديحدكتر علي ا 

 دكتر فرهاد اكبري برومند 

 دكتر سيد محمد تقي بطحائي 

 دكتر علي خادم 

 دكتر مهدي دلربايي 

 دكتر حسين شمسي 

 دكتر فرناز شيخي 

 دكتر مسعود علي اكبر گلكار 

  دكتر عبدالرسول قاسمي 

 دكتر كمال محامدپور 

 دكتر بيژن معاوني 
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  به ترتيب حروف الفبا)سمينار ( روساي نشست

 دكتر سيد آرش احمدي  
 دكتر محمود احمديان  
 دكتر اصغر اكبري ازيراني 

 دكتر محمد تشنه لب 

 دكتر محمد توكلي بينا 

 دكتر علي خادم 

 دكتر حميد خالوزاده 

 دكتر مهدي دلربايي 

 دكتر هدي رودكي 

 دكتر حسام زندي 

  دكتر امير مسعود سوداگر 

 دكتر بابك ناصر شريف  

  كميته اجرايي سمينار
 اخباري دكتر بهاره 

 دكتر زهرا قطان كاشاني 

 نرگس ملكي 

 مينا حاجي ملاحسيني 
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  اهسمينارچكيده 
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  قدرتنشست 
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هاي برنامه ريزي توسعه توليد با در نظر گرفتن تاب آوري در سيستم
 قدرت مدرن

Resilience Constrained Generation Expansion Planning in 
Modern Power Systems 

  پيمان اميريان نام دانشجو: 

  دكتر تورج امرايينام استاد راهنما: 

  چكيده: 

وقوع حوادث طبيعي و نيز پيشامدهاي بسيار شديد، شبكه قدرت را در معرض 
خطرات زيادي از جمله ناپايداري و خروج هاي پي در پي قرار مي دهد و اگر 

توليد در نظر گرفته نشود احتمال رخداد اين حوادث در برنامه ريزي توسعه 
شبكه با خاموشي  مطمئنا در صورت وقوع اين حوادث براي مدت زمان زيادي،

توان گسترده مواجه خواهد شد. بنابراين با در نظر گرفتن اين خطرات مي
استراتژي افزايش ظرفيت شبكه را به نحوي بهينه كرد كه شبكه در معرض 

ري در اين شرايط قرار بگيرد. علاوه كمترين خاموشي و بيشترين مقدار تاب آو
بر اين برنامه ريزي توسعه توليد با هدف كمينه كردن هزينه ها و برآورده كردن 

تواند نتايج ها، تحت تاثير احتمال رخداد اين حوادث ميقيود و محدوديت
  متفاوتي را نسبت به حالت عادي شبكه قدرت داشته باشد. 
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برداري سايبري در مطالعات بهرههاي شناسايي و اصلاح حمله
  هاي قدرتسيستم

Detection and Correction of Cyber-Attacks in Power System 
Operation Studies 

  نام دانشجو: احسان سعدي پور 

  نام استاد راهنما: دكتر تورج امرايي

  چكيده: 

هاي قدرت در پيشرفت شتابان فناوري اطلاعات و بكارگيري آن در شبكه
هاي هوشمند موجب شده تا سيستم قدرت سنتي به يك هارچوب شبكهچ

سيستم فيزيكي مبتني بر فضاي سايبري بسيار پيچيده تبديل شود. اگرچه 
هاي قدرت گريز ناپذير است اما اين پديده نفوذ بالاي فناوري اطلاعات در شبكه

راهبري  ها ايجاد نمايد. مراكزتواند تهديدهاي جديدي را براي اين شبكهمي
هاي هاي قدرت طيف وسيعي از مطالعات خود را بر اساس دريافت دادهشبكه
ها دهند و چنانچه اين دادهگيري شده از جاي جاي شبكه قدرت انجام مياندازه

در راستاي اهداف خرابكارانه يا سودجويانه افراد ناشناس دستكاري شود، آنگاه 
هايي همراه خواهد بود. در و نگرانيها برداري و كنترل شبكه با دشواريبهره

اين ميان امنيت سايبري در سيستم قدرت از اهميت بسيار بالايي برخوردار 
برداري انجام سازي  آن در مطالعات بهرههاي زيادي براي مدلبوده و تلاش

تواند با استفاده از بسترهاي پذيرد. در يك حمله سايبري موفق، مهاجم ميمي
گيري و مركز راهبري شبكه قدرت، هاي اندازهين دستگاهتبادل اطلاعات ب

هاي اشتباه را به صورت پنهان و غيرقابل آشكارسازي به عنوان نتايج داده
گيري به مركز راهبري شبكه مخابره كند. بهره بردار نيز با استفاده از اندازه
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 حالتهاي اشتباه ورودي به انجام مطالعات اساسي شبكه از جمله تخمين داده
)SE( ريزي مشاركت واحدها)، مطالعه برنامهUCو پخش بار اقتصادي ( )ED (

هاي حمله سايبري، شناسايي و اصلاح اين پردازد. در اين پژوهش انواع روشمي
حملات مورد بررسي قرار گرفته است. در ادامه نيز اهميت تخمين حالت در 

ي داده اشتباه بررسمطالعات سيستم قدرت و تاثيرپذيري آن از حملات تزريق 
شده است. در انتها نيز يك مدل از حملات مرسوم در مطالعات امنيت سايبري 

  ارائه شده است.
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  هاي الكترونيك قدرتهاي امپدانسي در مبدلبررسي شبكه

Analysis of Z-Source Networks in Power Electronic Converters 
  نام دانشجو: امير صفايي نسب

  راهنما: دكتر كريم عباس زادهنام استاد 

  چكيده: 

-DCبه طور كلي مبدل هاي الكترونيك قدرت به چهار دسته از مبدل هاي 

DC , DC-AC , AC-AC , AC-DC  تقسيم مي شوند. اين مبدل ها در
كاربردهاي مختلف و متنوع در صنعت و مصارف خانگي به طور انبوهي مورد 

مبدل ها ضعف هاي زيادي از قبيل  استفاده قرار مي گيرند. در تمامي اين
تلفات زياد سوئيچينگ ناشي از قطع و وصل كليد و ايده آل نبودن ضريب 

  قدرت و داشتن هارموني زياد در شكل موج خروجي آن ها وجود دارد .

در هر يك از اين مبدل ها با توجه به كاربردهاي آن ها مي توان از شبكه هاي 
نيز معروف است استفاده نمود و  Z-Sourceامپدانسي كه به شبكه هاي 

  مشكلات بيان شده در بالا را تا حد زيادي بر طرف ساخت.

به طور اجمالي مزيت شبكه هاي امپدانسي در انواع مبدل هاي الكترونيك 
 قدرت در زير نام برده شده است.

  ايجادSoft Switching .در مبدل هاي الكترونيك قدرت  
  ضريب قدرت و كاهش بالا رفتن راندمان و افزايشTHD  شبكه در

  يكسوسازهاي قدرت.
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  رفتار همزمان افزايندگي و كاهندگي در تبديل توانDC  بهAC  و
  بالا رفتن راندمان.

  عدم نياز به مبدلBoost  سري با اينورتر جهت بيشترين انتقال توان
  ) .MPPTبه بار (

  عدم بوجود آمدن مشكل در زمان اتصال كوتاه شدن ساق ها در
  .VSIاينورترهاي 

  درصد تغييرات بار. 50توانايي جبران سازي ولتاژ تا بيش از  

در اين سمينار ديناميك غيرخطي يك نمونه اينورتر منبع امپدانسي سه فاز 
ر ومتصل به شبكه جهت كنترل و تزريق توان اكتيو و راكتيو به شبكه به ط

تم براي آن يك سيس˓ كامل استخراج شده است و جهت بيشترين كارايي مبدل 
  كنترل غيرخطي ارائه شده است.
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هاي مختلف براي شناسايي پديده خوردگي در كليدهاي بررسي روش
 فشارقوي

 Investigation of Various Approaches in Identification of the 
Erosion Phenomenon in High 

  فهيمه ملكي پورنام دانشجو: 

  دكتر علي اصغر رضي كاظمينام استاد راهنما: 

 چكيده: 

-به عنوان يكي از اجزاي بسيار مهم در شبكه (Circuit Breakers) هامدار شكن

 اهيمت بسيار قدرت ييند. امنيت اين اجزا در شبكهآي قدرت به حساب مي
 جبران صدمات باعث تجهيزات اين در نشده ريزي رنامهب خطاهاي. دارد

 مانيتورينگ هاي روش امروزه. شودمي آن اجزاي و قدرت سيستم براي ناپذيري
شود. هاي مورد اطمينان از اين تجهيزات استفاده ميمدرن براي دريافت داده

 ناليزآها با سرعت بسيار بالاتري توسط كامپيوترها ميتوانند ، دادهآني در نتيجه
شوند. به طور كلي يك مدارشكن از سه جز مهم تشكيل شده است: محفظه 
قطع، واحد كنترل و مكانيزم عملكرد. طبق آمار، بيشترين خرابي در قسمت 

هاي كليدها كار سختي نيست دهد. كنترل وضعيت تمام قسمتعملكرد رخ مي
ت اساما در قسمت محفظه قطع، اين كار بسيار مشكل است. دليل آن هم اين 

باشد و به داخل آن دسترسي وجود ندارد. كه اين قسمت به صورت بسته مي
همچنين، اين قسمت در معرض ولتاژ و جريان بالاست و همين دليل قسمت 

هاي مانيتورينگ آيد. آناليز خوردگي كه از روشمهمي در كليدها به شمار مي
راي ها بهترين روشآيد امروزه بسيار مورد توجه است. در نتيجه، ببه حساب مي

  .شودتعيين ميزان خوردگي در اين سمينار معرفي مي
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