
  فرم طرح پروژه  

 شرح پروژه قطعم تعداد دانشجو عنوان پروژه

کنترل سرعت   شبیه سازی-1

موتورهای القایی مبتنی بر مبدل 

 )اینورتر(های الکترونیک قدرت

 

 کارشناسی نفر 1

دانشجو ابتدا روش های مختلف کنترل سرعت موتورهای القایی سه در این پروژه 

فاز را به صورت تئوری یررسی نموده و سپس روشی مبتنی بر مبدل الکترونیک 

و از طریق بخش سیمولینک شبیه  MATLABقدرت )اینورتر( را در محیط نرم افزار 

 سازی می نماید و در نهایت نتایج شبیه سازی را تحلیل می کند.

انواع پدیده تشدید  شبیه سازی -2

( در محیط نرم SSRزیرسنکرون)

 PSCADافزار 

 کارشناسی نفر 1

( و انواع سه گانه آن را را به SSRدر این پروژه دانشجو ابتدا پدیده تشدید زیرسنکرون)

به شبیه سازی هر  PSCADصورت تئوری بررسی نموده و سپس در محیط نرم افزار 

می پردازد.در نهایت نتایج شبیه سازی توسط دانشجو تحلیل می  کدام از سه نوع پدیده

 گردد.

یک کنترل کننده دما با  ساخت-3

دو خروجی کولر و هیتر و 

 کالیبراسیون اتوماتیک دما

 کارشناسی نفر 1

در این پروژه دانشجو ابتدا به بررسی روش های کنترل دما در صنعت و محیط های 

یک ، و طراحی مدار مناسب  ATMEGAمختلف پرداخته و در ادامه به کمک تراشه 

به منظور نرمال سازی دما کنترل کننده جهت ورود و خروج هیتر و کولر در یک محیط 

حاشیه خطا)تلورانس( را در تغییرات دما  سازد .این مدار باید قابلیت درنظر گیری می

 داشته باشد.

ادوات فکتس سری  شبیه سازی-4

و موازی  در محیط نرم افزار 

PSCAD 

 کارشناسی نفر 2

( FACTSدر این پروژه دانشجو)دانشجویان( ابتدا به بررسی تئوری ادوات فکتس)

مختلف و دالیل کاربرد آنها در سیستم های قدرت می پردازد.در ادامه بسته به تعداد 

دانشجویان دو یا سه مورد از ادوات فکتس به دلخواه انتخاب شده و با کاریردی خاص 

شبیه سازی می گردد.در نهایت نتایج شبیه سازی توسط  PSCADدر محیط نرم افزار 

 د.دانشجو)دانشجویان(تحلیل می گرد

کاربرد سیستم های اندازه  بررسی-5

( در WAMSگیری سطح گسترده)

 سیستم های قدرت

 کارشناسی نفر 1

( و سیستم های اندازه Smart Gridدر این پروژه دانشجو ابتدا مفاهیم شبکه هوشمند)

( را به صورت شفاف Wide Area Measurement Systemگیری سطح گسترده)

، کاربردهای مختلف آن را بررسی و  WAMSتشریح نموده و با ذکر اجزای مختلف 

 می نماید.       تشریح

 زمان بندی
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