
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 :پایان نامه( مشخصات  1

 :پایان نامهعنوان  اخذ توان بیشینه از ژنراتور سنکرون ابررسانا

 کلمات کلیدی: ژنراتور، مغناطیس دائم، کالسیک، ابررسانا، توان ماکزیمم، توربین بادی

 :دانشگاه/موسسه آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

 مولف: علی عبادی

 ع تحصیلی:مقط ارشد کارشناسی

 اساتید راهنما: ارسالن حکمتی

 اساتید مشاور: 

 تاریخ دفاع:   94ماه  خرداد

 نهادهای همکار: 

aliebadi28@gmail.com :ایمیل مولف 

a_hekmati@sbu.ac.ir :ایمیل اساتید راهنما و مشاور 

 :استاد راهنما شماره تماس ..……………………

  الکتریکی ن هایماشیطراحی و نمونه سازی  (1

 آزمایشگاه و تست انواع ماشین های الکتریکی  (2

  ماشین های الکتریکیانواع  تعمیر و نگهداری (3

 ماشین های الکتریکی تشخیص خطای انواع  (4

 ماشین های الکتریکی  درایو (5

  شبکه های قدرتالکتریکی و  های ماشین (6

 

  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   

 



 

 

 :یده پایان نامه( چک2

 عنوان توضیحات

ژنراتور های سنکرون مغناطیس دائم ابر رسانا که به توربین های بادی  بیشینه از توان  بررسی اخذ به، پروژهاین  در 

متصل شده اند و مقایسه ی آن با ژنراتور های سنکرون کالسیک مغناطیس دائم متصل به توربین بادی و شبکه پرداخته 

استفاده می شود. حال گردیده است. امروزه از ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه به طور گسترده ای در سیستم های بادی 

آن که ژنراتور های سنکرون مغناطیس دائم چند قطب به دلیل بازدهی باال و نگهداری آسان عملکرد بهتری را در 

.  استفاده از ابر رسانا ها امروزه به دلیل پیشرفت هایی که در صنعت خنک سیستم های بادی از خود نشان می دهند

مورد عالقه قرار گرفته اند. در این پروژه جهت اخذ توان بیشینه از روش تپه  سازی آن ها به وجود آمده است مجدداً

برای ژنراتورهای سنکرون مغناطیس  نوردی در هردو ژنراتور کالسیک و ابر رسانا استفاده گردیده است. روش تپه نوردی

مچنین توان تولیدی توسط قطب در سرعت های متفاوت باد اعمال گردیده است. ه 10و  8دائم کالسیک و ابررسانای 

 هر دو ژنراتور کالسیک و ابررسانا در توربین بادی با یکدیگر مرود مقایسه قرار گرفته است.
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