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صورت ه ب (Vanadium Redox Battery) باتری جریانی اکسایشی ـ کاهشی وانادیومیرابطه ولتاژ مدار باز یک ( 1

 :زیر است
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ثابت جهانی گاز و  Rثابت فارادی،  Fبودن نصف باتری،  ولتاژ باتری هنگام پر 0Vمیزان شارژ باتری،  SoCکه در آن 

T  دما در مقیاس کلوین است. منحنیV-SoC :را به ازای مقادیر زیر رسم کنید 

V0 = 1.4 ;  T = 25+273.15 ;  R = 8.314 ;  F = 96485. 

SoC ( با گام  111را از صفر تا یک )تغییر دهید. همچنین در خود دستور  11/1درصدplot  هنگام نوشتن متغیر

 .plot(SoC*100,V)ضرب کنید تا شکل بر حسب درصد رسم شود یعنی:  111( آنرا در SoCمحور افقی )

 

 

 د:( رسم کنی21با گام  111تا  21از  aمختلف ) a( رابطه زیر را به ازای ضرایب 2

x  در بازهπ]11   π11-[  11/1با گام 𝑦(𝑥) = 𝑎 ×
sin(𝑥)

𝑥
 

 

 inputای بنویسید که در آن دامنه و فاز )بر حسب درجه( ولتاژ و جریان دو سر یک بار با استفاده از دستور ( برنامه3

 از کاربر دریافت شده و موارد زیر را انجام دهد:

  توان حقیقی بارمحاسبه 

  بار توان راکتیومحاسبه 

  بار توان ظاهریمحاسبه 

  به صورت یک عدد دکارتی( بار توان مختلطمحاسبه( 

  ضریب توان بارمحاسبه 

  تعیین پسفازی یا پیشفازی )اگر پسفاز بود عبارتlag  و اگر پیشفاز بود عبارتlead  را در خروجی نمایش

 (.a='lag': شوددهد. یادآوری: برای ذخیره کاراکتر در یک متغیر به این صورت عمل می



 بر روی هم در یک شکل )شما باید با توجه به دامنه و فاز  بار ایموج ولتاژ و جریان و توان لحظهرسم شکل

ای توان لحظه در نظر بگیرید. ω=  1 موج سینوسی متناظر با آن کمیت را بسازید.دریافتی از کاربر، ابتدا شکل

 شود(.ان تعریف میموج جریموج ولتاژ در شکلنیز به صورت ضرب شکل

 

خروجی به همراه یک شکل نمایش داده  6متغیر از کاربر دریافت شده و  4شود، باید بنابراین وقتی برنامه اجرا می

 شود.

 

 

ای در زمینه تحلیل مدارهای الکتریکی بنویسید!!! )تمرین های خود در کالس، برنامه( با توجه به خالقیت و آموخته4

آن بود(. توضیحات برنامه را نیز بنویسید تا بنده متوجه بشوم که قرار است چه کاری انجام  یک نمونه از 3شماره 

 شود.

 
 

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

بفرستید:  ایمیل یکدر  فایل 5بنویسید. لطفاً برای بنده فایلMATLAB (m  )نویسی را در محیط برنامهها همه تمرین

و توضیحات مربوط به تمرین  2و  1های تمرین تنها شامل شکل pdfیک فایل مربوط به هر تمرین و  فایل-ام چهار

ها باید قرار دهید. شکل pdfفایل همان نیز برای یک مثال خاص، شکل را رسم کرده و در  3در مورد تمرین  .است 4

، دستورات مربوط به ویرایش 3ای ویرایش شده باشند. در مورد تمرین های کالس، به صورت حرفهبر اساس آموخته

 فایل مربوط به خود برنامه نوشته شده باشد.-ای شکل باید در همان امحرفه

دو راه پیشنهاد  wordذخیره شوند. برای قرار دادن آن در فایل  epsو با فرمت  printها باید با دستور تمامی شکل

 کنم:می

دانم )نمی word 2013را در نرم افزار  epsراهنمای موجود در لینک زیر را مطالعه کنید تا بتوانید یک فایل  (1

 وارد کنید:های قبل هم قابل استفاده است یا خیر( در نسخه

https://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum/msoffice_word-mso_other/how-do-i-

import-an-eps-file-into-word-2013/701ebda7-7efb-40ac-b719-08b735a1d436 
شود، کیفیت افزایش تبدیل می pdfبه  wordمطلوب نیست ولی وقتی فایل  wordکیفیت فایل در خود نرم افزار 

 یابد.می
 

استفاده  wordدر نرم افزار  emfاستفاده کرده و از فایل  emfبه فایل  epsاز سایت زیر برای تبدیل فایل  (2

 کنید:

https://cloudconvert.com/eps-to-emf 

 ها استفاده نمایید.در این صورت، از روش اول و یا دیگر روش ها به هم بریزد؛در این روش فونت ممکن است

  ذخیره نکنید. emfتوجه داشته باشید فایل شکل را مستقیماً با فرمت  نهمچنی

 

https://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum/msoffice_word-mso_other/how-do-i-import-an-eps-file-into-word-2013/701ebda7-7efb-40ac-b719-08b735a1d436
https://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum/msoffice_word-mso_other/how-do-i-import-an-eps-file-into-word-2013/701ebda7-7efb-40ac-b719-08b735a1d436
https://cloudconvert.com/eps-to-emf


مشخصات کامل اعضای گروه ذکر شود و مشخص کنید وظیفه هر نفر در  ،هامربوط به شکل pdfدر صفحه اول فایل 

کسانی به همه اعضای گروه داده خواهد شد. مهلت ارسال این تمرین چه بوده است؛ صرفنظر از میزان مشارکت، نمره ی

ساعت از ارسال ایمیل،  44شود. اگر پس از تمدید نمی به هیچ عنواناست. این زمان  25/11/69 جمعهها تا روز فایل

ذشته گ بنده به آن ایمیل پاسخ ندادم و زمان تحویل سپری نشده بود، لطفاً دوباره ارسال نمایید؛ اما اگر زمان تحویل

ها در ارزیابی نهایی این درس تأثیر به سزایی توجه داشته باشید این تمرین بود، موضوع را اطالع دهید تا بررسی شود.

 خواهند داشت.
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