
 

 

 های قدرت در متلب )قسمت دوم(سازی سیستمآموزش شبیه

  ی مطالب قبلیادامه

ی نیاز داریم. این بلوک در کتابخانه B1ی ی گیری ولتاژ در گرهگیری ولتاژ برای اندازهبه بلوک اندازه  -21

Measurement  درpowerlib  قرار دارد. آن را کپی کرده وU1  بنامید. ورودی مثبت آن را

 جدید متصل کنید. Groundو ورودی منفی آن را به بلوک  B1ی به گره

، یک U1با عنوان  Voltage Measurementگیری شده با بلوک ی ولتاژ اندازهبرای مشاهده  -21

 تواند باشد.می Simulink Sinksی انهسیستم نمایش مورد نیاز است. که هر ابزاری از کتابخ

کپی کنید. اگر  circuit1ی را به پنجره Scopeرا باز کنید و بلوک  Sinksی کتابخانه

scope دهد.گیر ولتاژ متصل باشد، ولتاژ را در واحد ولت نشان میبه طور مستقیم در خروجی اندازه 

کنند. نرمالیز شده )سیستم پریونیت( کار می های قدرت با مقادیربه هر حال، مهندسان برق در سیستم

ولتاژ توسط تقسیم مقدار آن در واحد ولت بر ولتاژ پایه متناسب با مقدار پیک ولتاژ نامی سیستم نرمالیز 

 برابر است با Kگردد. در این مورد عامل سنجش می

K=1/(424.4*10^3*sqrt2) 

ی آن را مانند باال تنظیم کنید. و بهرهرا کپی کنید  Simulinkی از کتابخانه Gainیک بلوک  -21

را به بلوک  Voltage Measurementو خروجی بلوک  Scopeخروجی آن را به بلوک 

Gain ی گیری ولتاژ را در گرهمتصل کنید. این سیستم اندازهB2 طور که در زیر کپی کنید، همان

 نشان داده شده است.

 

 به مدل خود اضافه نمایید. هدف این بلوک بعدا بحث خواهد شد. Powerguiیک بلوک   -21



 

 

 را انتخاب نمایید. Simulation ،Startاز منوی   -21

 مشاهده نمایید. B2و  B1های را باز نمایید و ولتاژها را در گره Scopeهای بلوک  -21

ه را اصالح نمایید. را باز کرده و دامن Vsباکس بلوک سازی در حال اجرا است، دیالوگدر حالی که شبیه -21

 توانید بر رویتوانید فرکانس و فاز را اصالح کنید. میببینید. همچنین می scopeاثر آن را بروی دو 

ی چپ ی مورد نظر با دکمهتوسط کشیدن باکس در اطراف ناحیه scopeی ها در پنجرهشکل موج

 ماوس، زوم نمایید.

( استفاده شده است. به هر حال، برای بیشتر ode45فرض )شسازی این مدار، الگوریتم ترکیب پیبرای شبیه

باشد. در این های غیر خطی میها و مدل، مدارهای شما شامل سوئیچSimPowerSystemsکاربردهای 

 Simulatingنوع مدل، باید الگوریتم ترکیب متفاوتی را تعیین کنید. این مورد در قسمت "

Transient قسمت "help شود.ه یک مدار شکن به مدار اضافه میبحث شده است، ک 

 ی مطالب در قسمت بعدیادامه

 


