
 

 
 

     
 

 

 

 

 

 :پایان نامه( مشخصات  1

 یکاربرد خودروها برای یبریده یکموتور شاربرگردان با تحر یک یطراح

 یکیالکتر

 :پایان نامهنوان ع

 ی(، طراحEV) یکیالکتر یمورق، خودرو ای رتور تکه یبرید،ه یکشاربرگردان، تحر ینماش

 المان محدود سازی یهشب یلی،تحل

 کلمات کلیدی:

 :دانشگاه/موسسه آموزشی ه صنعتی نوشیروانی بابلدانشگا

 مولف: سید میالد کاظمی سنگدهی

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 اساتید راهنما: دکتر سید اصغر غالمیان  -دکتر سید احسان عبداللهی

 اساتید مشاور: -

 تاریخ دفاع:   1395بهمن  30

 نهادهای همکار: -

@gmail.com1991miladkazemi  :ایمیل مولف 
e.abdollahi@nit.ac.ir  :ایمیل اساتید راهنما و مشاور 
 :استاد راهنما شماره تماس ..……………………………

  الکتریکی ماشین هایطراحی و نمونه سازی  (1

 زمایشگاه و تست انواع ماشین های الکتریکی آ (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 تبط باپایان نامه های مرفرم   
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 :( چکیده پایان نامه2

 عنوان ضیحاتتو

با راندمان  یاحتراق داخل هایموتور یریبا بکارگ یانرژ هایکنندهمصرف تریناز بزرگ یکیبخش حمل و نقل به عنوان 

 یبا راندمان باال به جا یکیالکتر هایکردن موتور یگزین. لذا جاکندیم یفادر مصرف سوخت ا ییکم سهم به سزا

گسترده  یریبکارگ یبرا یکیالکتر ی. موتورهارسدیبه نظر م ضروریر خودروها د یینراندمان پا یاحتراق داخل هایموتور

ساخت کم هستند تا بتوانند  یینهابعاد کم، وزن کم، راندمان باال و هز ینان،اطم یتقابل یازمندن یکیالکتر یدر خودروها

 یژهو یایمزا یلبه دل ئمدا یسمغناطشاربرگردان  هایینماش یراخ هایخودرو موفق ظاهر شوند. در سال یدر بازار رقابت

ساده  یاز رتور مندیو بهره یناناطم یتراندمان مناسب در کنار قابل ینگشتاور باال و همچن یتوان و چگال یشامل چگال

شاربرگردان  هایماشین در. اندشده یمعرف یکیالکتر یمطرح در خودروها هایینهاز گز یکیو مستحکم به عنوان 

 خودروی در هاآن یریسرعت با هدف بکارگ یشار به منظور گسترش محدوده یفتضع یتقابل یجاددائم ا یسمغناط

 .شدند یطراح یبریده یکشاربرگردان تحر هایماشین یبترت ینهمواره مطلوب بوده و لذا به ا یکیالکتر

شده است.  یطراح یکیالکتر یوبا هدف کاربرد خودر ایبا رتور تکه یبریده یکشاربرگردان تحر یننامه ماش یانپا ینا در

حاصل از آن با  یجو نتا سازییهشب ی( دو بعدFEM) محدود المان افزارشده با استفاده از نرم یطراح ینماش ینهمچن

شده  یسهو ساخته شده، مقا یطراح یناز ا یشکه پ ایبا رتور تکه ئمدا یسشاربرگردان مغناط ینماش سازییهشب یجنتا

جهت  یشار مناسب یفتضع یتاز قابل ایبا رتور تکه یبریده یکشاربرگردان تحر ینشان داد که ماشن هاسازییهاست. شب

در  یشتریراندمان ب یدارا یدان،م پیچیمس یاناز جر ایبازه یبه ازا ینسرعت برخوردار است و همچن یمحدوده یشافزا

 یمورق ساز ییدهگشتاور، از ا یپلکاهش ر یبرا نیدائم خود است. عالوه بر ا یشده با آهنربا یکتحر یبا همتا یسهمقا

مورق  ایبا رتور تکه یبریده یکشاربرگردان تحر ینماش یبترت ینرتور با استفاده از موانع شار استفاده شد. به ا هایتکه

با  هیسگشتاور در مقا یپلنشان داد که ر ینماش ینا یالمان محدود دو بعد سازییهحاصل از شب یج. نتایدگرد یطراح

 قابلیت کهاست، ضمن آن یافتهکاهش  ایبه مقدار قابل مالحظه ایتکه با رتور یبریده یکشاربرگردان تحر ینماش

 حفظ شده است. یزآن ن یایمزا یرشار و سا یفتضع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چکیده

 


