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 قسمت اول

در یک خط انتقال کوتاه بدون تلفات است. بدین منظور شکل زیر را بصورت  P-δدر قسمت اول هدف ترسیم مشخصه 

 سازی نمایید.شبیه MATLABفاز در نرم افزار سه

VS VR

jXBus 1 Bus 2

 
 

VS: 25 kV, 60 Hz, R=0, L=1 mH 

VR: 25 kV, 60 Hz, R=0, L=1 mH 

X=100 mH × 2π × 60 

 

در جه با گام  081فاز( را از صفر تا در بلوک منبع سه Phase angle of phase A (degrees))گزینه  SVزاویه منبع 

یو بر حسب ترا در هر حالت محاسبه نمایید. در نهایت منحنی توان اک 2فاز باس یک درجه تغییر داده و توان اکتیو سه

 .کنیدزاویه را رسم 

 

 دومقسمت 

است. برای این منظور شکل زیر را  کننده ولتاژ آنهمراه با کنترل Buckسازی یک مبدل در قسمت دوم هدف شبیه

 سازی نمایید. شبیه MATLABدر نرم افزار 
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، یک دیود، یک سلف و یک خازن تشکیل شده است که بار مقاومتی MOSFET، یک DCاین مبدل از یک منبع ولتاژ 

LR نماید. هدف سیستم کنترلی حفظ ولتاژ خروجی مبدل در مقدار ولتاژ مرجع یا دلخواه را تغذیه می(𝑉𝑜
𝑟𝑒𝑓

باشد. می (

نماییم. سپس خطای ولتاژ گیری کرده و با مقدار ولتاژ مرجع مقایسه میبرای این منظور ولتاژ خروجی مبدل را اندازه

کننده را با یک سیگنال مثلثی دهیم تا خطا را کاهش دهد. خروجی کنترلمی( PIانتگرالی )-کننده تناسبیرا به کنترل

( بلوک ماسفت gکننده را به ورودی گیت )و خروجی مقایسه ((PWM)روش مدوالسیون پهنای پالس ) مقایسه کرده

 ای کلیدزنی شود که ولتاژ خروجی برابر با ولتاژ مرجع باشد.نماییم تا این بلوک بگونهاعمال می

استفاده  Sourcesقسمت  Simulinkواقع در کتابخانه  Repeating Sequenceرای ساخت سیگنال مثلثی از بلوک ب

 Logicقسمت  Simulinkواقع در کتابخانه  Relational Operatorکننده از بلوک کنید. همچنین برای بلوک مقایسه

and Bit Operations  دقت کنید که گزینه نماییداستفاده .Relational Operator ای بلوک گزینه در جعبه محاوره

 Powerقسمت  SimPowerSystemsهم در کتابخانه  MOSFET( انتخاب شده باشد. بلوک =<مساوی )-بزرگتر

Electronics کننده موجود است. بلوک کنترلPI  نیز در کتابخانهSimPowerSystems  قسمتExtra Library  قسمت

Discrete Control Blocks ا نام بDiscrete PI Controller .های جدید این بلوک با نام در نسخه موجود استDiscrete 

PID Controller  در کتابخانهSimulink  قسمتDiscrete  موجود است. بلوک را باز کرده و گزینهController  را گزینه

PI .های جدیدتر کلمه در نسخه قرار دهیدPID .را در سیمولینک جستجو کنید، بلوک را پیدا خواهید کرد 

 مقادیر سیستم عبارتند از:

Vdc = 800 V 

Lf = 1 mH 

Cf = 470 μF 

RL = 10 Ω 

 

 :Repeating Sequenceتنظیمات بلوک 

Time Values: [0    1/20e3] 

Output Values: [0    1] 

 

 :PIکننده کنترل تنظیمات بلوک

Proportional Gain (Kp): 50             های جدیددر نسخه : Proportional (P): 50 

Integral Gain (Ki): 10                       های جدیددر نسخه : Integral (I): 50 

Sample Time: 1e-6 

 

𝑉𝑜برای ورودی 
𝑟𝑒𝑓  نیز از یک بلوکConstant  واقع در کتابخانهSimulink  قسمتSources ید و مقدار استفاده نمای

 ولت قرار دهید. V 311آنرا 

درنظر بگیرید؛ اینکار را با استفاده از  1e-6را  sample time( انجام داده و Discreteسازی را در حالت گسسته )شبیه

انجام دهید.  Simulation typeواقع در قسمت  Discretize electrical modelکردن گزینه و فعال powerguiبلوک 

واقع در قسمت  Configure parametersرا باز کرده و سپس گزینه  powerguiهای جدید ابتدا بلوک در نسخه
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Simulation and configuration options  را انتخاب نمایید. سپس در تبSolver  گزینهSimulation type  را

Discrete .قرار دهید 

( یا همان ولتاژ و جریان بار oIو  oV) مبدل موج ولتاژ و جریان خروجیه و شکلسازی را یک ثانیه انجام دادبیهش

. اگر همه چیز را درست انجام داده باشید ولتاژ خروجی مبدل کنید( رسم subplotمقاومتی را در یک شکل )با دستور 

 .با یک ریپل جزئی دنبال کند را V 311بایستی مقدار مرجع یعنی 

 

------------------------------------------------------------------------- 
 

 

م و بصورت کامل ویرایش شوند. همچنین آنها را با فرمت رس plotها باید با دستور تمامی شکل

emf .ذخیره نمایید 

 

. ایمیل کنید دی ماه 0 جمعهشب روز  9( را حداکثر تا ساعت PDFو گزارش پروژه )بصورت فایل  سازیشبیه هایفایل

 های خواسته شده را قرار دهید.ر گزارش خود عالوه بر مشخصات اعضای گروه تنها کافی است شکلد

 

 

برگزار  01تا  01و  02تا  01:01دی ماه از ساعت  2 شنبهو روز  بصورت عملیهم  ترمپایان امتحان

 رسانی نمایید.دوستانتان اطالع. لطفاً به ها تشریف بیاریدخواهد شد. لطفاً در یکی از این بازه
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