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سازی یک سیستم قدرت ساده است. دیاگرام تک خطی این سیستم در شکل زیر نمایش داده در این پروژه هدف شبیه

ها را کنید. تنظیمات بلوک سازیشبیه MATLABافزار در نرم فازسهشما بایستی این سیستم را در حالت  شده است.

یس سازی از هیسترزباید قابل اشباع بوده و برای سریعتر اجراشدن شبیه ها. ترانسفورماتورجام دهیدان صورت زیربه 

-1 طول خطوط ها از منبع سه فاز استفاده کنید.ژنراتور برای مدلسازی. انجام دهید s 2سازی را شبیهاستفاده نکنید. 

 .سازی کنید.آنها را شبیه πگرفته و با استفاده از مدل کیلومتر درنظر  155 را 0-1 خططول متر و کیلو 05را  4-3و  3

 .درنظر بگیرید Hz 05 را فرکانس سیستم

 

 
 

 

G1: 132 kV, Yg, R = 0.8, L = 5 mH  

G2: 220 V, Yg, R = 0.5, L = 0; 

T1: 25 MVA, 220V/132kV, Yd 

T2: 25 MVA, 132kV/20kV, Yyg 

Load: 20e3, Yg, 10 kW, 5 kVAr 

M: rotor type: squirrel cage (قفسه سنجابی), 3000 W, 400 V, 50 Hz, Rs=0.435, Lls=4 mH, Rr’=0.816, 

Llr’=2 mH, Lm=69.31 mH, Inertia J=0.089, friction factor F=0, pole pairs p=2, Tm=10 N.m 

 

 انتخاب کنید. D1را نیز  T1اتصال مثلث ترانس  ر قوی است.ها سمت خطوط انتقال سمت فشادر مورد ترانس

 

 :نتایج زیر را بدست آورید در این پروژه بایستی
 

 ان هر سه فاز بار بر روی همبار بر روی هم و نمودار جریفاز  سههر نمودار ولتاژ  (1

 (rpm)سرعت بر حسب  سرعت موتور القایی -نمودار گشتاور  (2
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ویرایش شوند. همچنین آنها را با فرمت  م و بطور مناسبیرس plot دستور با ها بایدتمامی شکل

emf .ذخیره نمایید 

 

ایمیل  ماه خرداد 0 جمعه تا روز حداکثر را (PDF)بصورت فایل  و گزارش پروژه (slxیا  mdl)فرمت  سازیفایل شبیه

 قرار دهید. اهای خواسته شده رتنها کافی است شکلالوه بر مشخصات اعضای گروه کنید. در گزارش خود ع
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