
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 :پایان نامه( مشخصات  1

( به روش کنترل BLDCبدون جاروبک ) DCراحی و ساخت سیستم کنترل ژنراتورط

 مستقیم توان

 :پایان نامهعنوان 

کنترل مستقیم توان، ژنراتور بدون جاروبک جریان مستقیم، ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم، درایو، 

 خودروی هیبریدی

 کلمات کلیدی:

 :دانشگاه/موسسه آموزشی کاشاندانشگاه 

 مولف: مجید معظمی

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 اساتید راهنما: دکتر ابوالفضل حلوایی نیاسر

 اساتید مشاور: ---

 تاریخ دفاع:   3131شهریور 

 نهادهای همکار: ---

moazami93@gmail.com :ایمیل مولف 

halvaei@kashanu.ac.ir ما و مشاور:ایمیل اساتید راهن 

 :استاد راهنما شماره تماس ....…

  الکتریکی ماشین هایطراحی و نمونه سازی  (3

 آزمایشگاه و تست انواع ماشین های الکتریکی  (2

  ماشین های الکتریکیانواع  تعمیر و نگهداری (1

 ماشین های الکتریکی تشخیص خطای انواع  (4

 ماشین های الکتریکی  درایو (5

  شبکه های قدرتریکی و الکت های ماشین (9

 

 

  درخت دانش
 مشخص گردد( فیلد) لطفا فقط یک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهشگاه نیرو

 مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته

ریکیموتور و درایوهای الکتالکترو پایان نامه های مرتبط بافرم   

 



 

 

 

 :( چکیده پایان نامه2

 عنوان توضیحات

( BLDC( را برای ژنراتورهای بدون جاروبک جریان مستقیم )DPCنامه تکنیک کنترل مستقیم توان )این پایان

های روش کنترلی کند. در ابتدا به معرفی این ژنراتور، معادالت حاکم بر آن، مزایا و معایب این ژنراتور و ویژگیارائه می

های فراوان میان این ژنراتورها و ژنراتورهای سنکرون مغناطیس شود. در ادامه با توجه به مشابهتمطرح شده پرداخته می

سازی، عملکرد سازی شده و با انجام حاالت مختلف شبیهی هر دو نوع ژنراتور شبیهدائم، تئوری کنترلی مطرح شده، برا

 شود.قابل قبول این سیستم کنترل نشان داده می

شود و کارایی روش ها قدری به سمت کاربرد این تکنیک در خودروهای هیبریدی سوق داده میسازیهمچنین شبیه

سازی سیستم درایو، به ود. در انتها افزون بر بیان مالحظات عملی پیادهشمعرفی شده برای این مقاصد نیز بررسی می

سازی شده و با انجام تعدادی سازی، سیستم کنترل ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم پیادهمنظور تصدیق نتایج شبیه

 سازی وجود دارد.شود مطابقت و همخوانی قابل قبولی با نتایج شبیهآزمایش مشاهده می

 چکیده

 


