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  Math Labنرم افزار  
  

کليه عناصـر سيـستم   قبال بنابراين، بايد . يک سيستم قدرت الکتريکي قابل استفاده بايد ايمن، مطمئن و اقتصادي باشد       
ژنراتور، ترانسفورماتور و خط انتقال از جمله بخش هاي اصلي سيستم قدرت مي باشند اين            . قدرت را مدلسازي کرد   

  عناصر بايستي مدل سازي شوند
 جهت تجزيه و تحليل، مطالعه و بررسـي    SimPowerSystems و ابزار سيمولينک و ابزار       Matlabشنايي با نرم افزار     آ

ارزيابي پارامترهاي خط انتقال، عملکـرد و جبـران سـازي خـط انتقـال، تجزيـه و        : شامل .سيستمهاي قدرت مي باشد   
ه و تحليل گذراي ماشين سـنکرون، خطـاي متقـارن،           تحليل پخش بار، زمان بندي و برنامه ريزي اقتصاد توليد، تجزي          

  .مولفه هاي متقارن و خطاي نا متقارن، مطالعات پايداري و کنترل سيستم قدرت مي باشد
 كه مـي تـوان آنـرا زبـان رياضـيات مـدرن ناميـد، ابـزار قدرتمنـدي بـراي پـردازش اطالعـات در                   Matlabنرم افزار   

ماتريـسها،  . اراي توانمندي تحليـل عـددي بـسيار گـسترده اي مـي باشـد              اين نرم افزار د   . ساختارهاي ماتريسي است  
معادالت ديفرانسيل رشته هاي عددي اطالعات، ترسيمات و گرافها، لوازم اصـلي بكـار رفتـه در رياضـيات و نيـز در        

ي اين مجموعه امكانات، مـت لـب را بـه محيطـي بـا رانـدمان بـاال بـراي كاربردهـا         .  هستندMatlabمحيط نرم افزار  
اي با كـاربر و عملكـرد بالدرنـگ     نكته مهمتر آنكه وجود حاالت مختلف محاوره. مهندسي و علوم تبديل كرده است

 Matrix، گرفته شده از عالمت اختـصاري   Matlabنام نرم افزار . اين نرم افزار، آن را بسيار كاربردي تر ساخته است

Laboratory  ان و توسعه دهنده اين نرم افزار به آدرس ذيـل مـي باشـد   وب سايت اينترنتي گروه نويسندگ    .  مي باشد :
www.mathworks.com   

، جهت مدل كردن، شبيه سازي و تجزيـه و تحليـل    Matlabسيمولينك نيز برنامه اي محاوره اي و مرتبط با نرم افزار            
ن در خصوص سيستمهاي ديناميكي، در زمينه سيستمهاي مخابرات،         سيستمهاي ديناميكي است كه كاربردهاي عمده آ      

، در سيستم هاي قدرت الكتريكي نوين، به كمك شـبيه سـازي           SimPowerSystemsابزار  ميباشد و     .....  كنترل، قدرت 
  .آنها و ايجاد يك مرجع راهنما مي باشد

    Matlabنصب نرم افزار 
ايـن نـرم افـزار    .  مي نمـاييم Windowsافزار را شروع به نصب در محيط  ، اين نرم     Matlabپس از قرار دادن ديسک      
  . مي باشد که اين كد را بايد داشته باشيدPLPداراي يک کد شناسايي 

  دستورات اجرايي نرم افزار را تايپ مي نماييم) Command Window(در محيط اجرايي بعد از نصب و اجرا 

mailto:sedighias220@yahoo.com
http://www.mathworks.com


  Mathlab  افزار مثلب آشنايي با نرم

  ٣٤از  ٢صفحه   sedighias220@yahoo.com  مهندس امین صدیقی 

  

   :Matlabروش هاي برنامه نويسي در 
  :  وجود دارد Matlabالً دو روش برنامه نويسي در نرم افزار اصو
  )Workspace(فضاي كاري  و يا) Command Window(روش برنامه نويسي در محيط اجرايي ) ۱
   M-Fileروش برنامه نويسي در فايل ) ۲
 
  ): Command Window(روش برنامه نويسي در محيط اجرايي ) ۱

و پس از بستن نرم افـزار،    .  کوتاه و محاسبات عددي نظير ماشين حساب مي باشد         اين روش براي نوشتن برنامه هاي     
. ، پـاک خواهـد شـد      Matlabهمه برنامه هاي نوشته شده و متغيرهاي عددي موجـود در حافظـه جـاري نـرم افـزار                    

  .  در سمت چپ صفحه و محل کرسر مي باشد<<مشخصه اين محيط عالمت 
  : بدست آوريد ) <<( را در محيط اجرايي  ۲۰، ۱۷، ۱۸، ۱۰، ۳/۱۰:  نمره۵معدل : ۱مثال   

  
  

    
قـرار داده   ) ؛(از برنامه نوشته شـده، عالمـت سـمي کـالن            ) داراي خروجي (اگر در انتهاي هر سطر محاسباتي       : توجه

بر روي صفحه محـيط اجرايـي ظـاهر مـي        ) yدر اين مثال متغير     ( نشود، تمام مقادير عددي ذخيره شده در آن متغير          
  . اين موضوع براي هر دو روش برنامه نويسي رخ مي دهد. ددگر

>> )201718103.10(*
5
1

++++=y  

>> 06.15=y  
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)1002sin( مقدار عددي – ۲مثال    ×= πxرا بدست آوريد  :  
  

  

اولويت انجام چهار عمل اصلي در رياضيات بدين گونه است كه ابتدا عمل تقسيم، سپس عمل ضرب، در ادامه عمل                    
 را وادار  Matlabبه كمك پرانتز مي توانيم نـرم افـزار   . ر انجام مي شودجمع و در نهايت عمل تفريق در اين نرم افزا

  .كنيم تا عمليات مورد نظر را با ترتيب دلخواه ما انجام دهد
2*222 + →+ xx matlab  

1)
4
7(*)

3
2(14/7*3/2 +≡+  

 را Matlab افـزار   در محيط اجرايي مي تـوان کليـه توابـع مقـدماتي موجـود در نـرم      help elfun <<با تايپ دستور   
  .مشاهده نمود

  مي توان از دستورات ذيل بهره گرفـت ,شبيه سازيانجام زمان مدت پس از تايپ متن تمام برنامه، براي اندازه گيري          
 را در انتهاي برنامه تايپ مي نماييم تـا بـه ترتيـب زمـان كـامپيوتر را در      toc را در ابتداي برنامه و دستور  ticدستور  (

زمان اجراي برنامه , بديهي است كه اختالف اين دو زمان . به اجراي برنامه و در خاتمه برنامه نشان دهد        ابتداي شروع   
 ). خواهد بود

π20 دربارة y = cos(x)رسم تابع  _ ۳مثال  ≤≤ x :  
>> X = 0:0.01:2*pi; 
نقطه شروع) :  % Step size (طول گام : نقطه پاياني   

%X = { 0, 0.01 , 0.02 , -- ,6.28 } 
>> Y= cos(X)   
>> plot (X, Y)  

 %.و نيازي به سمي کالن نمي باشد) مختصات دکارتي (x-yدستور ترسيم نمودار در صفحه 

>> grid 
    %)قبلي( دستور مدرج و شطرنجي نمودن صفحه نمايش تصوير مورد 

ضـمنا  . ي کوچـک بايـستي تايـپ شـوند     همگي با حـروف انگليـس   Matlab، دستورات  Matlabدر نرم افزار : توجه
Xx(، تفاوت دارند )x( و كوچك )X(متغيرهاي با حروف بزرگ  ≠(.  

  :Matlabدستورات محاوره اي در محيط 
 inputدستور     menuدستور 

اي دسـتور  مثالً اجـر . براي انتخابهاي كاربر مي باشد , جهت ايجاد يك فهرست چند گزينه اي انتخاب       : menuدستور  
 زير 

K=menu('Choose a method for load flow', 'Classic Newton Raphson','Gauss Sidel', 'Decoupled 
Newton Raphson'); 

>> x=sin(2*pi *100) 
x = 
  3.9288e-015 
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  :منجر به نمايش پيغام ذيل مي گردد
---- 'Choose a method for load flow' ----- 

1) 'Classic Newton Raphson', 
2) 'Gauss Sidel',  
3) 'Decoupled Newton Raphson' 

  ).K=2( نسبت داده مي شود K به ۲، عدد ۲كه با انتخاب مثالً گزينه 
 مثالً اجراي دستور زير . جهت گرفتن ورودي از صفحه كليد و بصورت محاوره اي مي باشد: inputدستور 

a=input('Enter a coefficient for ax^2+bx+c=0, a==', 's'); 
b=input('Enter b coefficient for ax^2+bx+c=0, b==', 's'); 
c=input('Enter c coefficient for ax^2+bx+c=0, c==', 's'); 

  :منجر به نمايش پيغام ذيل مي گردد
Enter a coefficient for ax^2+bx+c=0, a== 

  .مقدار دهي مي شود,  مقادير عددي اين پارامترهاc و a ،bكه با وارد كردن عدد براي پارامترهاي 
 و Vm( و ولتـاژ دوسـر ايـن بـار     ZL=RL+jXL پارامترهاي يك امپدانس بار      گرفتنبرنامه اي بنويسيد كه با      : تمرين

TetaV(مقدار توان هاي اكتيو، راكتيو و توان مختلط و ضريب توان را محاسبه نمايد ،.  
در ايـن روش   بر خالف روش برنامه نويسي در محيط اجرايي،       :)اسکريپت (M-Fileروش برنامه نويسي در محيط      

  . مي توان متن برنامه را ذخيره نموده و براي مراجعات و تغييرات بعدي نگه داشت
و پس از نوشتن برنامه بـه زبـان مثلـب    .  جديد را باز مي نماييم    M-File يک محيط    ،File/New/M-Fileابتدا از مسير    

 هـا را در يـک پوشـه مشخـصي خـارج از       M- Fileتوصيه مي گردد، برنامه هاي نوشته شده در . آنرا ذخيره ميكنيم 
در هنگام ذخيره كردن نبايستي نام انتخـاب شـده، بـا نـام     . و در درايو دلخواه ذخيره نماييد   Matlabپوشه نرم افزار 

   يكسان باشد،Matlabدستورات 
  .  نوشته شده و ذخيره شده جاري كه خود به دو روش ذيل قابل انجام استM-Fileاجراي برنامه 

  .  مزبور وجود داردM-Fileکه در باالي صفحه ) runبه معني  (↓ استفاده از آيکن :۱روش 
   اجراي برنامه در محيط اجرايي :۲روش 

>> cd e: \ powerclass 
>> prog1   

  پاك كردن تعداد يا تمام متغيرها

>> clc     

clear all  >>   
clear y  >>  

    Matlabقابليت هاي آشنايي با دستورات و 
>> demo 

  آشنايي با يك دستور خاص
>> lookfor logarithm  
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>> help log2  
)( برنامه اي بنويسيد که يک معادله درجه دو          – ۱تمرين   2 cbxax  از صـفحه  c و a ،b را با گـرفتن ضـرايب     ++

و وضعيت وجود يا عدم وجود ريـشه را بـا     کليد توسط کاربر، حل نموده و ريشه ها را در صورت وجود نشان دهد               
  پيغام مناسب نشان دهد؟ 

cbxaxدر حل معادله درجه دوم : يادآوري ++2:  

a
bx

acb

2
0

4

2,1

2

∆+−
=⇒≥∆

−=∆
 

  .  باشد، ريشه حقيقي نداريم∆≥0ودر صورتيكه 

1
22

)4(
0

2

2/1

−=

∆+−
=

−−+−
=⇒≤∆

j
a
jb

a
acbbx  

 
 را بدون سمي کالن بكار مي بريم تا مقادير عددي آنها در محيط کاري مـت لـب نـشان                x2 و   x1عبارت هاي   : جهتو

  .داده شوند

clc 

cear all  

a = input (‘please Enter       a ==’) 

b = input (‘please enter       b ==’)  

c = input (‘please enter        c ==’ )  

delta = b^2 – 4*a*c; 

if ( delta > = 0 ) 

end
adeltasqrtjbx
adeltasqrtjbx

sqrtj
rootsrealanynotistheredisp

deltaelseif
adeltasqrtbx
adeltasqrtbx

)*2/())(*(
)*2/())(*(

);1(
)'('

)0(
)*2/())((
)*2/())((

2

1

2

1

−−−=
−+−=

−=

<
−−=
+−=

  

mailto:sedighias220@yahoo.com


  Mathlab  افزار مثلب آشنايي با نرم

  ٣٤از  ٦صفحه   sedighias220@yahoo.com  مهندس امین صدیقی 

  : Matlabعمليات ماتريسي و بردارها در نرم افزار 
  ساده تر کردن انجام عمليات ماتريسي توسـط Matlab  (Matrix Laboratory)اصوالً هدف اوليه از نوشتن نرم افزار 

هر چند که اين نرم افزار بعدها براي تمام کاربردها در شاخه هاي علوم و مهندسي توسعه داده شـد          . کاربر بوده است  
  . و مورد استفاده قرار گرفت

nA  و يا nA×1يک ماتريس : بردار  : مثال. را بردار گويند1×

14

4
3
2
1

×→



















= AA   :     A= [1 ; 2 ; 3 ; 4] 

B = [1   2   3   4]  ]4,3,2,1[41 =⇒→ × BB  

  : ضرب متناظر عناصر در يکديگر

A.* A = A2 
  . يعني همه عناصر به طور متناظر در هم ضرب مي شوند

   ):function(ابع ت
 منطقـي داريـم،   –ضي گاهي براي انجام محاسبات در يک برنامه ما به طور مکرر، نياز به انجام يک سري عمليات ريا   

  . استفاده مي نماييم) function(در اينحالت از تابع 
22فرض کنيد مي خواهيم  yxz   :  را به صورت يک تابع بنويسيم=+

 
 الـذكر در محـيط   و بـراي اجـراي تـابع فـوق     . مي نماييم ) save( ذخيره   function1و سپس برنامه تابع فوق را با نام         

  . بصورت زير استفاده مي نماييمM-Fileاجرايي و يا در محيط 
z1 = function1 ( 1 , 0.2 )  

  :بطور كلي فرمت يك تابع بصورت ذيل مي باشد

function  z=function1(x,y) 
z=sqrt(x.*x+y.*y) ; 
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  : نوشته شده را با نوشتن يک خطM-Fileبه راحتي مي توان هر فايل : توجه

function  [z1,z2,…,zk]=function1(x1,x2,x3,…,xn) 
ضمناً بايستي توجه داشت . يک تابع ساخت) نام تابع (function1 و ذخيره کردن اين فايل با نام         M-Fileدر باالي آن    

  .غير فعال گردند) Matlabدستور پاک کردن حافظه جاري  (clearکه در ابتداي تابع دستورات 
  .  ذخيره گرددM-File يک بايستي در) function(هر تابع : ۱نکته 
، نيـز در واقـع تـابع     Matlabچون خود دستورات ( يکسان باشد Matlab، نبايستي با دستورات functionنام : ۲نکته 

  ). مي باشند که توسط نويسندگان اين نرم افزار نوشته شده است
  

function  [z1,z2,…,zk]=function1(x1,x2,x3,…,xn) 
 
 
 
 
 
 
 
 

که تابع حماسبه ) متغيرهاى خروجى(خروجيها 
 .کرده و به بيرون مى دهد

  

که تابع از بيرون مى ) متغيرهاى ورودى(وروديها 
 .گيرد

  

 كــــه  M-File مــــتن برنامــــه  

بات در آن انجـام مـي گيـرد         محاس

ــا  ــت znو ...  و z1 ،z2تــ  بدســ

  . آيند

 Matlabنام تابع که نبايستى با دستورات 
 .يکسان باشد
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  Math Labنرم افزار  
  نرم افزاري قوي جهت عمليات رياضي و مهندسي ميباشد

   به مفهوم جذرsqrtحتما با حروف كوچك مثال : نوشتن توابع 

 كه در اين مورد y = [ 0:0.1:1]*pi  و يـــــا x = [ 3 -2   1]اعداد را مينويسيم   )    ,يا كلون( در يك كروشه و با فاصله :  نوشتن يك آرايه
بصورت فوق يعني آرايه سه ستوني ، براي داشتن سطر بايد از .  بشمار ودر عدد پي ضرب نما ١ تا ٠.١يعني از صفر شروع و با گامهاي 

  استفاده نمود )  ;(سيميكولون 
a=[3 0 2 ] b=[1 , 0 , 0 ] c = [ a ; b ; (1:3:8 ); 1,3,4 ] 

  در اين مثال يعني آرايه سه ستون و چهار سطر دارد
براي ) حتما كليه توانها باشد و اگر ضريبي صفر است صفر نوشته شود ( ضرايب بصورت آرايه مينويسيم  : نوشتن يك چند جمله اي

2 53X x−   n = [2  0  -1  5]بايد بنويسيم  حتما +
   ذخيره كرد و سپس جلو خط رمان فقط نام فايل را نوشتmتوجه شود ميتوان تمام نوشته ها از ابتدا در فايل با پسوند و فرمت 

MATLAB 
  نوشتن يك متغير

a=3 
b=3 
c=a^2+b^2 

 ^ / * - + عمليات ساده رياضي مثل
 حظه نمودميتوان متغيرها را مال who با نوشتن كلمه

who 
 ميتوان نام فايلها را مالحظه نمود what با نوشتن كلمه

what 
 با كليدهاي جهت فرامين قبلي باز ميگردد

 فرمت اعداد عوض ميشود format bank يا  format short e يا format long با فرمان
 متغيرها حذف ميشوند clear با نوشتن

  تبا عالمت در صد ميتوان موارد موضوعي نوش
       فقط جواب نوشته ميشود;در حالت گذاردن   

b=4; 
       نتيجه فرمان نوشته ميشود,در حالت گذاردن   

b=4, 
 

  ميتوان چند فرمان در يك خط نوشت ;   يا    ,با گذاردن 
a=2 , b=6 ; c=2 

  با گذاردن سه نقطه متوالي يعني بقيه در سطر بعد
temporary = 5 
ave = item / tem... 
porary 

  براي نوشتن اعداد مختلط
c=1-2i 

  تفكيك مقدار حقيقي و موهومي
real (c) , imag (c) 

  absبراي قدر مطلق تابع 
a=-3 
abs(a) 
 3 
a=3-4j 
abs(a) 
 5 

    زاويه بين اعداد مختلطangleتابع 
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    جذرsqrtتابع 
  مثلب هميشه زوايا را راديان ميگيرد

    نمايش جمله(‘ ..... ‘ ) dispفرمان 
disp ( ‘ your answer is ‘) 

  گرفتن ورودي 
a = input ( ‘ enter a number ‘) 

  توقف زمان
pause(n) 

  فرمانهاي  زير
 cd       نمايش دايركتوري جاري

  dir        نمايش فايلها
 test.m        نمايش فايل 

 what test          نام فايلها
 help sqrt      كمك به فهميدن تابع 

   lookfor  sqrt      كمك به وابسته هاي تابع
  آرايه يك سطري

x = [ 1,4,15,9 ]     يا   x = [ 1 4 15 9 ] 
x= 
 1 4 15 9 

  آرايه يك ستوني
x = [ 1;4;15;9 ] 
x= 
 1 
 4 
 15 
 9 

  ٢*٣آرايه سطر و ستون  
x = [ 1 2 ; 4 6 ; 8 9 ] 
 1  2 
 4  6 
 8  9 

  مثالي ديگر
x = [1-2j  2  9 ; 3 5+6j  -3+3j] 
 1-2J 2 9 
 3 5+6J -3+3J 

  ايجاد آرايه همتراز
  ) كه وجود پرانتز يا كروشه يا  فاصله  فرق ندارد(   عدد آرايه مينويسد ٣ تا ٠.٢در اين مثال از عدد يك شروع شده و با گامهاي 

  توجه شود:   به وجود   
z = 1:0.2:3 
 1   1.2   1.4   1.6   1.8   2   2.2   2.4   2.6  2.8  3 
 
x = ( 1: 0.2 : 3 ) * pi 
 3.1416    3.7699    4.3982    5.0265    5.6549    6.2832 

 در حالت زير يعني گامهاي يك
y = 1:6    يا   y = ( 1:1:6) 
 1 2 3 4 5 6 

             linspace)  عدد شروع  ,      عدد خاتمه   ,تعداد مقادير        (     فرمان 
     توجه شود,به وجود    

x = linspace ( 1 , 8 , 3 ) 
 1  4.5  8 

  مفهوم پرانتز يعني موقعيت عناصر آرايه
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a=[1,4,7;4,9,6;2,8,5] 
 1 4 7 
 4 9 6 
 2 8 5 
a(1,1)  يا  a(1) 
 1 
a(3,1)  يا  a(3) 
 2 
a(3,2) 
 8  

    ) ,( نوشتن چند آرايه با جدا سازي و استفاده از ويرگول 
a=1:5 , b=1:2:9 
a= 
 1 2 3 4 5 
b= 
 1 3 5 7 9 

    حاصل از آرايه هاي فوقcآرايه 
c=[b a]   يا  c=[ b,a] 
 1 3 5 7 9 1 2 3 4 5  
d=[b;a]  
 1 3 5 7 9 
 1 2 3 4 5 

  )فقط وقتي تعداد سطر و ستون مساوي باشد(   حاصل از آرايه هاي فوق dآرايه 
d=[b;a] 
d= 
 1 3 5 7 9 
 1 2 3 4 5 

  : تمرين 
a=[ 1 3 5;6 7 8] 
b=[1,2] 

 رد زير دستور غلطي استكدام از موا
c=[b a]  
 غلط زيرا سطر و ستون آنها يكي نيست
c=[b b] 
 1 2 1 2 
c=[b;b] 
 1 2 
 1 2 
c=[a a]   يا    c=[a,a] 
 1 3 5 1 3 5 
 6 7 8 6 7 8 
d=[a;a] 
 1 3 5 
 6 7 8 
 1 3 5 
 6 7 8 
d=a;b 
  بدليل وجود سيميكلون  فقط مورد دوم نمايش ميدهد   2 1 
e=[b:a]  اي    c=(b:a)   يا    c=b: a 
 اولين عنصر  1 
f=a[b,b] 
 غلط زيرا كروشه يعني تعريف خود عنصر نه موقعيت

  فرض كنيم
a=[ 1 3 5 ; 4 6 8;11 13 14] 
b=[1 3] 
g=a(b,b) 
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 a(1,1) a(1,3) ; a(3,1) a(3,3)  يعني عناصر بترتيب 
 1   5 
 11 14 
h=a(b b) 

تريس     موقعيت ماتريس بايد باشدغلط چون داخل پرانتز    جلو نام ما  
m=a(b:b) 
 1 
m=a[b:b] 
 غلط چون جلو نام ماتريس فقط ميتواند پرانتز كه در داخل پرانتز موقعيت عنصر است

 
 . بزنيم سطر بعدي آرايه شروع ميشودenterاگر كليد 

g=[1,20,19 
       17,27,23] 
g= 
 1  20  19 
 17 27 23 

   ضرب كنيد٤كم و در  g را ازتك تك عناصر ٢عدد 
(g-2)*4 

   همزمانh  و  gنمايش مقادير 
g,h 

  در توان  آرايه وجود عالمت نقطه الزامي
g.^(h-1) 

 مثالي
a=[1 3 6 ; 2 7 11] 
a= 
 1 3 6 
 2 7 11 

    بگذاريم يك سطر اضافه ميشود a(3,1)=5آنگاه اگر 
a= 
 1 3 6 
 2 7 11 
 5 0 0 

  مثالي
a=[1 2 3;4 5 6;7 8 9] 
c=[1 3] 
b=a(c,1) 
 1 
 7 
d=a(c,c) 
 1 3 
 7 9 

 فرض كنيد
b=[1 4 7;3 6 9] 
 1 4 7 
 3 6 9 

 حال اگر
b=(2,:)=[ ] 

  آنگاه
b= 
 1 4 7 

 فرض كنيد
b=[1 4 7;3 6 9] 
 1 4 7 
 3 6 9 

  حال اگر بنويسيم
k=b(:,2) 
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k= 
 4 
 6 
b(:,2)=[ ] 

  ستون دوم پاك ميشود
b= 
 1  7 
 3  9 
 
a = [ 1+5j 2 9 ] 

 دوجتعيين مز
a’=  
 1-5j 
 2 
 9  

 تعيين مزدوج بدون تغيير عالمت
c = a.’ 
 1+5j 
 2 
 9 

  حل يك معادله
x x x

x x x
x x

1 2 3

1 2 3

1 2

2 3 4
4 5 6 13
7 8 22

+ + =
+ + =
+            =

 

]با استفاده از ماتريس ميتوان نوشت  ] [ ]x A b= −1 
a = 
     1     2     3 
     4     5     6 
     7     8     0 
b= 
 4 
 13 
 22 
x = inv(a)*b       يا       x=a\b 
x= 
 2 
 1 
 0 

   det(a)براي محاسبه دترمينان 
  عملگر منطقي

a=1:4 
b=4-a 
tf=b-(a>2) 
tb=~(a>2) 

  كنترل
for n=1:5 
 for m=5:-1:1 
  a(n,m)=n^2+m^2; 
 end 
 disp(n) 
end 
disp(a) 
 

  خواهد بود و نهايتاً نمايش عناصر آن ٥ تا ١    به مقادير n تا يك و   ٥ به مقادير mدر مثال كنترل فوق 
1 
2 
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3 
4 
5 
     2     5    10    17    26 
     5     8    13    20    29 
    10    13    18    25    34 
    17    20    25    32    41 
    26    29    34    41    50 

  ها  تجزيه و تحليل داده
temp=[12;25;20;13;24;19;14;22;20;13;23;19;14;25;20] 
d=1:15 
plot(d,temp) 
xlabel(‘day’),ylabel(‘oC’) 

 نمونه ديگر
temp=[12,25,20;3,24,19;14,22,20;13,23,19;14,25,20] 
d=1:5 
plot(d,temp) 

  مثالي ديگر
temp=[12,25,20;3,24,19;14,22,20;13,23,19;14,25,20] 
avg_temp=mean(temp) 
e=1:3 
plot(e,avg_temp) 

  رسم: مثال 
   نقطه انتخاب كن١٠٠اد  بتعد١٠بين صفر تا 

x=linspace(0,10,100) 
  را از فرمول زير بدست آورy  مقدار نقطه xبازاء هر مقدار نقطه 

y=sin(x) 
   رسم كنx  بر حسب yمنحني 

plot(x,y) 
fاگر چند جمله اي ساده داشته باشيم  x x x( ) = − +3 7 6    

z = [ 1  0  -7   6 ] 
p=roots(z) 
 -3 
 2 
 1 

    خواهد بود0=(x-2)(x+3)(x-1)كه بمعني 
fبنابراين  x x x x x x( ) ( )( )( )= − + = − + −3 7 6 1 3 2   

)حال اگر بعكس باشد يعني بخواهيم حاصل   )( )( )x x x− + −1 3     را پيدا كنيم آنگاه2
x = poly([1; -3;  2]) 
x= 
 1  0  -7  6 

)حاصلضرب دو چند جمله اي  )( )x x x2 2 3 2+ − −  
a=[1 2 -3] 
b=[1 -2] 
c=conv(a,b) 
c= 
 1   0  -7    6 

)تقسيم دو چند جمله اي  ) / ( )x x x2 2 3 2+ − −  
a=[1 2 -3] 
b=[1 -2] 
[q,r]=deconv(a,b) 
q = 
 1  4 
r =  
 0  0  5 
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fمشتق   x x x( ) = − +3 7 6  
  در اين حالت گذاردن فاصله يا ويرگول يا سيميكلون بين داده ها فرقي ندارد

a=[1  0  -7  6] 
h=polyder(a)  يا   h=polyder([1 0  -7  6]) 
 3   0  -7 

)مشتق دو چند جمله اي  )( )( )x x x− + −1 3    را بدست آوريد2
  وجود سيميكولون اجباري است

h=polyder(poly([1; -3;  2])) 
)مشتق دو چند جمله اي  )( )x x x2 2 3 2+ −    را بدست آوريد−

a=[1 2 -3] 
b=[1 -2] 
h=polyder(conv(a,b)) 
 3  0  -7 

f مقدار   x = 4مثالً بازاء محاسبه چند جمله اي برحسب يك مقدار  x x x( ) = − +3 7    چقدر ميشود6
a=[1 0 -7 6] 
v = polyval(a,4) 
 42 

  مثال 
x=linspace(0,10,10) 
p=[1 0 -7 6] 
v=polyval(p,x) 
plot(x,v) ,  xlabel(‘X’) , ylabel(‘Y’) , title(‘nemodar’) 

xچند جمله اي كسري 
x x

+
− +

2
7    تبديل كنيد  به چند جمله اي مركب63

a=[1,2] 
b=[ 1 0  -7  6 ] 
[r,p,k] = residue ( a , b ) 
r =  
 -0.05 
 0.8 
 -0.75  
 
P =  
 -3 
 2 
 1  
K = 
 0 

xدر نتيجه  
x x x x x

+
− +

=
−

+
+

−
+

−
−

+
2

7 6
0 05

3
0 8

2
0 75

1
03

. . .  

  )ت بيشتر باشد دقت منحني بيشتر اسnهرچه (  پلي فيت بهترين منحني كه در برگيرنده زوج نقاط باشد رسم ميكند polyfit :برازش 
x  = ( 1:1:12) 
y = [ -0.4 ,0.3,-0.2,0,0.05,-0.3,0.5,-0.05,0.3,-0.4,0.33,0.3] 
n=4 
p=polyfit(x,y,n) 
z=polyval(p,x) 
plot(x,y,’*’,x,z) 

   ذخيره كرد و سپس جلو خط فرمان فقط نام فايل را نوشتmتوجه شود ميتوان تمام نوشته ها از ابتدا در فايل با پسوند و فرمت 
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 MATHLABافزار  مثلب   ز توابع نرمبعضي ا
%---------(  1  ) -------------- 
   جمع چند جمله اي %
  ابتدا ضرايب دو چند جمله اي بطوريكه تعداد ضرايب مساوي شود%
a=[5 2 0 1] 
b=[0 0 1 4] 
 با فرمول زير دو چند جمله اي فوق با هم جمع ميشوند%
دو ضرايب چند جمله اي جواب حاصل ميشو %  
c=a+b 
%-----------(  2  ) -------------------- 
  چند جمله اي %
% g(x)=5x^2+4x+1 اين تابع مالحظه ميشود  
 g(x)=0 محاسبه ريشه ها وقتي كه%
disp('5x^2+4x+1=0 مالحظه ضرايب معادله و جوابها بنماييد') 
p=[5;4;1] 
r=roots(p) 
%----------( 3 ) -------------------- 
   جمله ايچند %
% g(x)=5x^2-4x-1 اين تابع مالحظه ميشود  
 g(x)=0 محاسبه ريشه ها وقتي كه%
disp('5x^2-4x-1=0 ‘) 
 'مالحظه ضرايب معادله و جوابها بنماييد%
p=[5;-4;-1] 
r=roots(p) 
%--------( 4  )  ????? --------------- 
  چند جمله اي توسط جوابهايش %
%p=ضرايب معادله 
p=[1 -12 0 25 116] 
r=roots(p) 
%r=جوابهاي معادله 
 با فرمول زير از روي ريشه هاي معادله ضرايب معادله حاصل ميشود%
pp=poly(r) 
qq=real(pp) 
%qq=ضرايب معادله 
%-----(  5  ) ---------------------- 
   صورت و مخرج كسر با چند جمله اي   %
%10(s+2)  صورت كسر 
num=10*[1 2]; 
%(s+1)(s+3)(s+4) مخرج كسر 
den=poly([-1 -3 -4]); 
%res=صورت تك تك كسر تجزيه شده 
%poles=قطبهاي تك تك كسر تجزيه شده 
%k=مقدار ثابت 
[res,poles,k]=residue(num,den) 
%(-6.667/(s+4))+(5/(s+3))+(1.667/(s+1))+ 0   كسر
 بدينصورت تجزيه ميشود
%-----------(  6  ) ------------------ 

   صورت و مخرج كسر با چند جمله اي   %
%2s+1  صورت كسر 
num=[2 1]; 
%s^2-4s+3 مخرج كسر 
den=[1 -4 +3]; 
%res=صورت تك تك كسر تجزيه شده 
%poles=قطبهاي تك تك كسر تجزيه شده 
%k=مقدار ثابت 
[res,poles,k]=residue(num,den) 
%(-6.667/(s+4))+(5/(s+3))+(1.667/(s+1))+ 0   كسر
 بدينصورت تجزيه ميشود
%------------------------- 
   محاسبه و رسم  چند جمله اي %
%   در نظر ميگيرد٣ و -١دستور زير صد نقطه بين 
x=linspace(-1,3); 
 اين دستور ضرايب چند جمله اي ميباشد%
p=[1 4 -7 -10]; 
% ا حساب ميكنداين دستور با توجه به مقادير ايكس در جند جمله اي مقادير وي ر  
v=polyval(p,x); 
 اين دستور رسم وي بر حسب ايكس ميباشد%
plot(x,v) 
%------------------ 
   ضرب چند جمله اي %
  ابتدا ضرايب دو چند جمله اي%
a=[1 2 3 4] 
b=[1 4 9 16] 
 با فرمول زير دو چند جمله اي فوق در هم ضرب ميشوند%
دو ضرايب چند جمله اي جواب حاصل ميشو %  
c=conv(a,b) 
%---------------------- 
   مشتق  چند جمله اي %
   ابتدا ضرايب  چند جمله اي%
a=[4 -3 -1] 
 با فرمول زير از چند جمله اي فوق مشتق گيري ميشود %
[h]=polyder(a) 
%----------------------- 
   تقسيم دو چند جمله اي %
   ابتدا ضرايب دو چند جمله اي%
a=[4 -3 -1] 
b=[1 -2] 
 با فرمول زير دو چند جمله اي فوق بر هم تقسيم  ميشوند%
 و ضرايب چند جمله اي جواب تقسيم و باقيمانده تقسيم حاصل ميشود %
[q,r]=deconv(a,b) 
%-------------------- 
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  :ترسيم 

  :براي رسم تابع 
   :١مثال 

  بدست مياوريم  y مقادير تابع x و در ازاء هر داده ٠.٠٢  با گام   پيضربدر+ ٢  تا -٢  مقدار ميدهيم مثال از  xبه 
x=(-2:0.02:2)*pi 
y=sin(x) 
plot(x,y) 

  اگر نمودار مشاهده نشد از منوي ويندوز مطلب استفاده كنيد

f تابع   :٢مثال  x x x( ) sin( )= +3 5πرا رسم كنيد     
  +٣  تا -٣ يعني صد نقطه بين x = linspace (-2 , 3 )  مقدار ميدهيم  x  به -١
   مشخص نمودن تابع كه در اينجا دوتابع داريم -٢

fتابع    x x x x( ) = + + +3 2 10 0  كه با استفاده x و گرفتن جواب بازاء هر داده [0 0 0 1]  كه با آرايه آن مشخص ميشود 0
    حاصل ميشود polyval(p,x)از تابع 

fتابع    x x( ) sin( )= 5π  كه بازاء هر دادهx خود تابع ميتوان بدست آورد  جواب با استفاده از  
   plot ( x , y ) سپس مينويسم - ٤

  :مثال 
x=linspace(-3,3) 
p=[1 0 0 0 ] 
v=polyval(p,x) 
u=sin(x*5*pi) 
y=v+u 
plot(x,y) 
 

  
  
  
  
  

  
  
  

     يك كروي ساده تعريف ميكند  sphereتابع  : مثال 
[x,y,z]=sphere(12); 
subplot(1,2,1) 
mesh(x,y,z) 
shading interp 
---------------------- 
[x,y,z]=sphere(12); 
subplot(1,2,1) 
surf(x,y,z) 
shading interp 

     يك رويه ساده تعريف ميكند  peaksتابع : مثال 
[x,y,z]=peaks(30); 
mesh(x,y,z) 

  :مثال 
[x,y,z]=peaks(30); 
surf(x,y,z) 
-------------- 
[x,y,z]=peaks(30); 
surf(x,y,z) 
shading flat 
-------------- 
[x,y,z]=peaks(30); 
surf(x,y,z) 
shading interp 
-------------- 
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  .  با نرم افزار مطلب حل كنيد– ٦-٢تمرين 

دو منبع ولتاژ              
o51201 −∠=V و       

o01002 ∠=Vنس                            توسط يك خط كوتاه با امپداΩ+= 71 jZ    
  مطابق شكل وصل شده اند

 از مقدار اوليه تا ١زاويه فاز منبع . پخش توان بين دو منبع ولتاژ نماييد
o30± در گامهاي 

o5 اندازه ولتاژ اين دو منبع و زاويه ولتاژ .  تغيير يابد

12تغييرات . توان مختلط هر منبع و تلفات خط را محاسبه نماييد . شته  شده اندمنيع دو ثابت نگهدا ,, PPPL بر حسب زاويه ولتاژ δ به صورت 
  جدول و منحني نشان دهيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

E1=input('Source #1 Voltage Mag. = ');    اولورود دامنه ولتاژ منبع 
a1=input ('Source #1 Phase Angle = ');   ورود  زاويه فاز منبع 
E2=input('Source #2 Voltage Mag. = ');  ورود دامنه ولتاژ منبع دوم 
a1=input ('Source #2 Phase Angle = ');  ورود  زاويه فاز منبع دوم 
R=input ( 'Line Resistance = '); مقاومت ( نس خط ورود مقدار حقيقي امپدا( 
X=input('Line Reactance =');  راكتانس (  ورود مقدار موهومي امپدانس خط( 
Z= R+j*X;  امپدانس خط 

a1=(-30+a1:5:30+a1)';  بشكل يك آرايه30+ تا 30–تغيير زاويه فاز منبع يك از  به عالمت متمم توجه  –  
a1r=a1*pi/180;     يانتبديل زاويه از درجه به  راد 
k=length(a1); طول آرايه مقادير زاويه اول  
a2=ones(k,1)*0 يك آرايه براي زاويه منبع دوم با مقدار ثابت 
a2r=a2*pi/180;     تبديل زاويه از درجه به  راديان 
V1=E1.*cos(a1r)+j*E1.*sin(a1r); تعريف منبع اول 
V2=E2.*cos(a2r)+j*E2.*sin(a2r); تعريف منبع دوم 
I12=(V1-V2)./Z;     I21=-I12; محاسبه جريان در دو جهت 
S1=V1.*conj(I12);   P1=real(S1);    Q1=imag(S1); محاسبه توان 
S2=V2.*conj(I21);   P2=real(S2);    Q2=imag(S2); محاسبه توان 
SL=S1+S2;           PL=real(SL);    QL=real(SL); توان كل 
Result1=[a1,P1,P2,PL]; تعريف يك آرايه با چهار مقدار 
disp('  Delta 1     P-1     P-2     P-L ') نمايش تعريف ها 
disp(Result1) نمايش مقادير آرايه چهارتايي 
plot(a1,P1,     a1,P2,      a1,PL) رسم مقادير 
xlabel('Source #1 Voltage Phase Angle') برچسب روي محور 
ylabel ('P, Watts'), برچسب روي محور 
text(-26,-550,'P1'),text(-26,600,'P2'),  كلمه 550-,26–در موقعيت مختصاتي P1 را بنويس و … 
text(-26,100,'PL')  …….. 

  

oγ∠=+ ZjXR 

1v±
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Source #1 Voltage Mag. = 120 
Source #1 Phase Angle = -5 
Source #2 Voltage Mag. = 100 
Source #2 Phase Angle = 0 
Line Resistance = 1 
Line Reactance =7 
  Delta 1     P-1     P-2     P-L  
  -30.0000 -759.8461  832.1539   72.3078 
  -25.0000 -639.5125  692.4848   52.9723 
  -20.0000 -512.1201  549.0676   36.9475 
  -15.0000 -378.6382  402.9938   24.3556 
  -10.0000 -240.0828  255.3751   15.2923 
   -5.0000  -97.5084  107.3349    9.8265 
         0   48.0000  -40.0000    8.0000 
    5.0000  195.3349 -185.5084    9.8265 
   10.0000  343.3751 -328.0828   15.2923 
   15.0000  490.9938 -466.6382   24.3556 
   20.0000  637.0676 -600.1201   36.9475 
   25.0000  780.4848 -727.5125   52.9723 
   30.0000  920.1539 -847.8461   72.3078 

 
  

mailto:sedighias220@yahoo.com


  Mathlab  افزار مثلب آشنايي با نرم

  ٣٤از  ١٩صفحه   sedighias220@yahoo.com  مهندس امین صدیقی 

   چكار ميكنندabs و angle شكل مدار آنرا رسم كنيد تمرين زير را توضيح دهيد و در كامپيوتر آنرا بنويسيد
i=sqrt(-1) 
v=220 
freq=50 
r=5 
l=0.05 
c=100e-6 
w=2*pi*50 
z=r+i*(l*w-1/(c*w)) 
magnitud=abs(z) 
phase=180*angle(z)/pi 
amp=v/z 
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  تمرين زير را توضيح دهيد در اين تمرين منحني هاي فوق  چه چيز را نشان ميدهند 

r=0:0.01:35; 
i=1./(1+r); 
u=r.*i; 
p=i.*u; 
plot(r,i,r,u,r,p) 
xlabel('r=RL/Ri') 
text(r(5), i(3), 'I/(U/Ri)') 
text(r(34),u(30), 'UL/U') 
text(r(11),p(10), 'P*(Ri/U^2)')
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  تمرين زير را توضيح دهيد در اين تمرين منحني هاي فوق  چه چيز را نشان ميدهند 
r=0:0.01:1; 
rL=.25; 
UL2U1=(r*rL)./(r-r.^2+rL); 
rL=2.5; 
UL2U2=(r*rL)./(r-r.^2+rL); 
noload=r; 
plot(r,UL2U1,r,UL2U2,r,noload) 
xlabel('R2/R'),ylabel('UL/U') 
text(r(50), noload(60), 'noload') 
text(r(50),UL2U1(50), 'RL/R=0.25') 
text(r(50),UL2U2(50),'RL/R=2.5') 
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 شبيه ساز مثلب در سيستم ها
  سيستم پريونيت

  این سیستم به میزان زیاد در سیستم قدرت براي بیان مقادیر ولتاژ و جریان و قدرت و امپدانس استفاده میشود
  دار پایه پریونیت برابر است بامق

Base value in pu = ( مقادیر ) / (مقدار پایه  ) 
  معموال دو مقدار   قدرت پایه و ولتاژ پایه باید مشخص نماییم و بقیه بر اساس این دو میباشد

Base current= (Base Power)/(base voltage) 
Base Impedence = ( base voltage )/(base current) = (base voltage )^2 / base power 

 و راکتـانس سـیم پـیچ    ohm 20 مقاومت سیم پیچ هر فـاز  25kv و ولتاژ خط به خط 50HZ و فرکانس 300KVAمثال در یک ترانسفورماتور سه فاز با فدرت 
0.11 Hمیباشد   

Base power = 300000/3=100000 VA/phase 
Base Voltage = 25000/sqrt(3)=14434 V rms 
Base current = 100000 / 14434 = 6.928 A rms 
Base Impedence = 14434 / 6.928 = 2083 ohm 
Base resistance = 14434 / 6.928 = 2083 ohm 
Base inductance = 2083 / ( 2*3.14*50)= 6.633 H 
 
Power P.U. = 100000/100000=1 
Voltage P.U. = 14434 /14434 = 1 
Resisance P.U. = (20/2083)=0.01 
Reactance P.U. = (0.11/6.633)=0.02 

 علت استفاده از پريونيت
  %42 برسد معنی این است که ولتاژ از ولتـاژ عـادي بـه میـزان     pu 1.42 مثال اگر در حالت گذرا ولتاژ ماگزیمم به -براحتی مقادیر مختلف قابل مقایسه هستند 

  . افزایش یافته است
 0.03 تـا  0.01 مقـدار راکتـانس نـشتی بـین     300kva تـا  3kva مثال کلیه ترانسفورماتورهاي   –.  هر مقدار ولتاژ و قدرت ثابت میماند       مقدار امپدانس پریونیت با   

   پریونیت خواهد بود0.005 تا 0.01پریونیت و مقاومت سیم پیچ بین 
  ت تبدیل ترانس کلیه امپدانس ها باهم جمع میشوندمثال روي یک باسبار صرفنظر از نسب. محاسبات با سیستم پریونیت بسیار ساده خواهد بود

  SimuLinkشبيه ساز سيستم 
   یک محیط محاوره براي مدلسازي ، تجزیه و تحلیل سیستمهاي مختلف میباشدsimulinkبرنامه 

   C و MathLab محیط استفاده از بلوك ها و گرافیک و قابلیت انعطاف و تغییر پارامترها و تحلیل هاي شرطی، قابلیت کار با استفاده از

   :١مثال 
  معادله تبدیل سانتیگراد به فارنهایت را مدلسازي ودر محدوده صفر تا  صد درجه سانتیگراد منحنی رسم کنید

  ایتدا 
file  ð new ð model  

  فایل جدید مدل ایجاد شد
 سپس از 

launch pad ð simulink ð library browser  ð simulink  
  

32
5
9

+= cf TT
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  را بترتیب داخل فایل جدید مدل دراگ میکنیمبلوکهاي الزم 
  بلوك شیب از: براي منبع ورود دما  -1

simulink ð source ð ramp  
   را یک میگذاریمslopبه داخل فایل دراگ نموده با دابل کلیک روي آن شیب 

  بلوك مقدار   : 32براي عدد ثابت  -2
simulink ð source ð constant 

   میگذاریم32  را   constant value دابل کلیک روي آن مقدار به داخل فایل دراگ نموده  با
  بلوك بهره : 9/5براي ضرب در  -3

simulink ðmath operation ð gain 
   میگذاریم9/5  را  Gainبه داخل فایل دراگ نموده  با دابل کلیک روي آن بهره 

simulink ðmath operation ð sum 
  پیک اسیلوسک: براي نمایش منحنی خروجی  -4

simulink ðsink ð scope 
   مینماییمautoscaleبه داخل فایل دراگ نموده  با دابل کلیک روي آن مقیاس را  با فشار روي دوربین زوم 

 توسط نگهداري دکمه چپ ماووس در کلیه بلوکها خط خروجی ها را به ورودیها وصل میکنیم
   ذخیره میکنیمC_to_F نام فایل مدل را بنام

  ي منويدر این فایل رو
simulation ð simulation parameter ð 

   بگذارید100 را stop time را صفر  و زمان start timeزمان 
    فشار دهید تا برنامه اجرا شود► یا روي فلش  simulation ðstart در این فایل روي منوي

   مشاهده میشوداگر منحنی را  ندیدید روي اسکوپ دابل کلیک کنید روي دوربین زوم کلیک تا منحنی
  ممکن است عالقمند به داشتن اطالعات در داخل یک آرایه داشته باشیم باید

simulink ð sink ðto workSpace 
   تغییر میدهیمarray به save format میگذاریم و حتما  در farenhite را variable nameبه داخل فایل دراگ نموده  با دابل کلیک روي آن نام متغیر 

   است در جلو فرمان مثلب نام متغیر را بنویسیمحال کافی
>> farenhite 
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  مدار قدرت الكتريكي در مثلب

  
  يك مدار قدرت الكتريكي : ٢مثال 

   موازيRLC و سري با یک ohm 2  مقاومت داخلی سري kv / 0 degree / 60 hz 424یک منبع ولتاژ 
 r = 180 ohm , L=26.525 mh , C = 117.84 ufک کلید به خط انتقال با مشخصه  از طریق ی  
 Lenght = 300 km, R=0.011ohm/km , C = 13.41 nf/km, L=0.8674 mh/km    

   وصل شده استQ=110 mvar, quality factor = 300 , V=424.4kv , f= 60hzبه یک بار سلفی با مشخصه 
  :حل 

  در جلو خط فرمان مثلب مینویسیم
>>powerlib 

   را فعالlaunch pad  موردviewیا میتوان از 
simulink    ð     simpowersystems      ðlibrary browser  

  
  در هر دو صورت نمایشی از تعدادي آیکون که با کلیک روي هر کدام زیر مجموعه اي از تجهیزات مدارات الکتریکی را مشاهده میکنید 

   همین صحنهfileاز منوي 
file ð new ð model 

  یزات میتوانید به صحنه دراگ کنیدهر کدام را از تجه
را به صحنه میکشیم و با دابـل کلیـک  روي آن مقـادیر وارد     AC Voltage Source block   مورد  the Electrical Sources libraryبراي مثال فوق ار  

  ) مقدار مؤثر ضرب رادیکال دو = مقدار پیک ( کنید 
  ضمنا نام آنرا میتوانید تغییر دهید

   را انتخاب و با دابل کلیک مقدار مقاومت داخلی و امپدانس بعدي را وارد کنیدParallel RLC Branch مورد element library از آیکون
   را صفر گذاردC و inf باید مقدارش بینهایت  L براي صفر کردن اثر     موازيRLCتوجه شود در 
   گذاردinf را Cش صفر و  باید مقدار Lبراي صفر کردن اثر      سري RLCتوجه شود در 

  B1 را دراگ نموده و دو ورودي و دو خروجی را    ست نموده نام آن  busbar مورد connectorsاز آیکن 
   بصورت ورودي را هم دراگ نماییدgroundهمینطور مورد 

   را به صحنه میکشیم تا خط انتقال را مشخص کنیمPI مورد elementاز آیکن 
  B2ر به صحنه کشیده تا بار را به آن وصل کنیم نام آن دیگ busbarبهتر است یک 
 و P=Q/QualityFactor و Q=110e6 varتوجه شود (  را در خصوص بار به صحنه میکشیم و مقادیر آنرا ست مینماییم series RLC loadهمینطور مورد 

V=424.4e3 v_rms و Qc=0 میباشد (  
  یمهمینطور یک زمین با خروجی را به بار وصل میکن

   وصل کنیمbusbar1 را به صحنه بکشیم و به measure voltage مورد measurement libraryبراي انداره گیري ولتاز از آیکن 
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   simulinkبراي مشاهده ولتاژ باید  از 

simulink ð library browser ð simulink ð sinks 
  هر چند میتوان مقدار ولتاژ را خواند اما قرائت بصورت پریونیت مهندسی تر است . صحنه بکشیم  را به scopeرا انتخاب و یک واحد مشاهده اندازه گیري مثال 

  براي مقیاس بندي آن ضریب مقیاس اسکوپ را براي مشاهده حداکثر پیک بصورت زیر مشخص میکنیم
K=1 / ( 424400*1.44) 

   simulink library از gainحال یک بالك بلوك 
simulink ð library browser ð simulink ð math ð gain 

  به صحنه کشیده و ورودي آن به ولتاژ و خروجی آن به اسکوپ میکشیم
   انجام میدهیمbusbar2عین همین کار براي 

   منحنی را مشاهده میکنیمautoscale را اجرا میکنیم و در اسکوپ با مقیاس startنهایتا متناسب بلوکها بهم وصل و دستور 
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  لينك را اجرا نماييدسيمو : ۳مثال 
  يك منبع ولتاژ از 

Simpowersystems ð  electrical sources  ðAC voltage dource 
  و يك  بار سري از

Simpowersystems ð  element ð Series RLC load 
 

  ميكشيم با دبل كليك روي آنها مقادير مطابق زير وارد كنيدبداخل صفحه 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 0.5 عـدد  10 را بجـاي عـدد   stop را صفر و  start انتخاب و مقدار configuration parameter  گزينه simulationبهتر است از منوي 
  انتخاب كنيم زيرا تحليل هاي ما زير يك ثانيه است) پانصد ميلي ثانيه(ثانيه 

بما ميدهـد ناشـي از اينكـه انـدازه گيـري      ) نه پيام خطا ( ام هشدار  كليك كنيم يك پيsimulation -> startيا روي منوي 4اگر روي دكمه 
  .صورت نداده ايم
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  يك اندازه گيري ولتاژ وارد صحنه ميكنيم بترتيب زير
Simpowersystems ð measurement ð voltage measurement 

  وارد صحنه ميكنيم بترتيب زير)  اسلوسكوپ ( يك نمايشگر 
Simulink ð sinks ð scope 

  
 
 
 
 
 

  
  
  

 كليك كنيم سپس روي اسكوپ كليك كنيم شكل زير ظاهر ميشود كه بيانگر ولتـاژ دو  simulation -> startيا روي منوي 4اگر روي دكمه 
    ميباشد loadسر   بار

  اگر شكل زيبا نبود
  روي آيكن دوربين فشار دهيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اشد كه با كليك روي آن آنرا  بصورت زيـر   دو محـوره مينمـاييم زيـرا ميخـواهيم        ميبparameterدر شكل فوق سمت راست آيكن چاپگر آيكن          
  جريان را هم روي همين اسكوپ بياوريم هرچند ميشد اسكوپ ديگري به صحنه كشيد

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حال قصد داريم جريان را اندازه گيري نماييم پس يك اندازه گير جريان وارد صحنه مبنماييم 
Simpowersystems ð measurement ð current measurement 
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  بايد خط ورودي بين منبع و بار را    پاره   نموده آمپرمتر را سري نماييم و خروجي آمپرمتر را به اسكوپ ميدهيم

  بصورت ذيل
 
 
 
  
  
  
  
  
  

ميشود كه بااليي بيانگر  كليك كنيم سپس روي اسكوپ كليك كنيم شكل زير ظاهر simulation -> startيا روي منوي 4اگر روي دكمه 
  جريان و پاييني ولتاژ ميباشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حال يك خط انتقال وارد صحنه مينماييم
Simpowersystems ð  element ð Pi Section Line 

  مشخصات خط انتقال بصورت زير تغيير دهيد
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

mailto:sedighias220@yahoo.com


  Mathlab  افزار مثلب آشنايي با نرم

  ٣٤از  ٢٩صفحه   sedighias220@yahoo.com  مهندس امین صدیقی 

  و آنرا سري با مدار مينماييم
  
  
  
  
  
  
  

  نمود و اسكوپ را مالحظه نمودميتوان اين را هم اجرا 
  و كاهش جريان نسبت به قبل را مالحظه نمود

  
  سري مينماييم) بريكر ( حال يك كليد 

Simpowersystems ð  element ð Breaker 
  و با دبل كليك روي بريكر آنرا مطابق زير تغيير دهيد

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اين شكل حاصل ميشود 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بريكر را در زمان مشخص انجام دهيم بهتر است مهار كنترل
  اعمال ميكنيم) بريكر(به كليد ) sec 0.2( را در زمان مشخص stepبنابراين يك پالس استپ 
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   به مدار اضافه كرده stepاز  محل زير يك 
Simulink ð source ð step 

  و با دبل كليك روي اين شكل موج بشكل زير تصحيح ميكنيم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اگر آنرا اجرا كنيم 
  يك پيام نمايش ميدهد

  
  
  
  

  معني اينست كه با روش موجود  نميتوان تحليل نمود بعضي روشها زمانبري براي رسيدن به جواب طوالني طي ميكنند و بعضي واگرا ميشوند
  بايد روش را تعويض نمود  بصورت زير
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ــوي  ــه simulationاز منـ ــسمت  configuration parameter  گزينـ ــاب و در قـ ــود   solver  انتخـ ــه روش موجـ ــيم كـ ــي بينـ  مـ

ode45(diamondprice) ميباشد آنرا به  ode23tb( stiff TR/BDF2)تغيير ميدهيم   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حال آنرا اجرا مينماييم و جواب را مشاهده مينماييم
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  يل كنيدمدار فوق با تغير سه مورد به شكل زير تبد :  ۴مثال 
   پيش فرض بريكر را از بسته به باز تغيير دهيد–الف 
   را كه قبال از يك به صفر بود  بصورت از صفر به يك تغيير دهيدstep مدار فرمان بريكر سيگنال –ب 
    تغيير دهيد8MVAR  به 4MVAR مقدار وار در    بار   را از –ج 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  حال آنرا اجرا نماييد
  پيك جريان در فلش سمت چپ بيشتر استبنظر شما چرا 
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  اگر نخواهيم بريكر را از بيرون كنترل كنيم : ۵مثال 
   بر ميداريمexternal control را از جلوي üبعد از دبل كليك روي آن بشكل سمت چپ زير عمل كرده و عالمت 

  است زير در يك ماتريس مينويسيمو بازه زماني عملكرد كليد را داخل كروشه بصورت شكل سمت ر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   را حذف مينماييمstepسيگنال كنترل 
  شكل ذزير حاصل ميشود
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  PowerGuiنمايشگر اندازه گيري الكتريكي مدارهاي قدرت
 
  
  
  
  
  
  

اريد كه بعضي لحظات تاسف بار كه براي هر ملتي پيش مي در هر حرفه اي كه هستيد نه اجازه دهيد كه به بدبينيهاي بيحاصل آلوده شويد و نه بگذ
  . در آرامش حاكم بر آزمايشگاهها و كتابخانه هايتان زندگي كنيد . آيد شما را به ياس و نااميدي بكشاند

  "براي يادگيري و خودآموزي چه كرده ام ؟ : " نخست از خود بپرسيد 
  "كشورم چه كرده ام ؟ من براي : " سپس همچنان كه پيشتر ميرويد بپرسيد 

  .و اين پرسش را آنقدر ادامه دهيد تا به اين احساس شاديبخش و هيجان انگيز برسيد كه شايد سهم كوچكي در پيشرفت و اعتالي بشريت داشته ايد
بايد حق آن را داشته باشيم كه اما هر پاداشي كه زندگي به تالشهايمان بدهد يا ندهد  هنگامي كه به پايان تالشهايمان نزديك ميشويم  هر كداممان 

  "من آنچه در توان داشته ام انجام داده ام " با صداي بلند بگوييم  
  

  ١٨٢٢-١٨٩٥لوئي پاستور  
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