
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 :پایان نامه( مشخصات  1

با استفاده از اینورتر  BLDC موتور طراحی و شبیه سازی درایو بدون حسگر 

 منبع جریان و به روش کنترل تک سیکلی
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 :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 قدرتالکتریکی و  های ماشین (7

 

 

  درخت دانش
 مشخص گردد( فیلد) لطفا فقط یک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهشگاه نیرو

 مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته

ریکیموتور و درایوهای الکتالکترو ان نامه های مرتبط باپایفرم   

 



 

 

 

 :( چکیده پایان نامه2

 عنوان توضیحات

با DCدر کاربرد هایی که منابع انرژی محدود و زمان عملیات دارای اهمیت باالیی بوده، موتورهای بدون جاروبک 

راندمان باال، چگالی گشتاور و هزینه نگهداری پایین مورد توجه زیادی قرار  شان نظیرهای قابل مالحظه توجه به ویژگی

طراحی و تجاری  (VSI)با استفاده از اینورترهای منبع ولتاژ  BLDCگرفته است. تا به امروز بیشتر درایو های موتور

 و هیسترزیس بهره می برند.PWMسازی شده اند که اکثراً از روشهای کنترلی 

بزرگ و قابلیت اطمینان کم هزینه زیادی به همراه DCبه دلیل نیاز به خازن لینک  (VSI)اینورتر های منبع ولتاژ  

نیز باعث ایجاد ریپل گشتاور در لحظات کموتاسیون می شوند. از این رو در PWMهای کنترلی متداول نظیر دارند. روش

استفاده شده است که  (CSI)ورتر منبع ولتاژ از اینورتر منبع جریان این پایان نامه ابتدا برای برطرف کردن مشکالت این

از حجم درایو و هزینه ساخت آن خواهد کاست سپس جهت رفع DCبا جایگزینی یک سلف  به جای خازن لینک 

( جهت کنترل درایو مورد نظر استفاده و نتایج OCCهای کنترلی مذکور، از روش کنترل تک سیکلی ) مشکالت روش

باشد که میزان ریپل گشتاور را مقایسه شده است. این روش، یک روش ساده با فرکانس ثابت میPWMبا روش آن 

دهد و هیچگونه مدار و کنترلر های قدرتمندی جهت پردازش نیاز ندارد. در این پایان نامه همچنین به منظور کاهش می

، روش مناسبی  برای تخمین BLDCهای ورهای نصب حسگرهای الکترومکانیکی در موتکاهش مشکالت و هزینه

توانایی Matlab/Simulinkموقعیت روتور به روش بدون حسگر ارائه گردیده است. نتایج شبیه سازی در نرم افزار 
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