
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 :پایان نامه( مشخصات  1

طراحی درایو بدون حسگر سرعت موتور هیسترزیس شار شعاعی به روش کنترل 

 مستقیم گشتاور برمبنای اینورتر با مدوالسیون بردار فضایی
 :پایان نامهعنوان 

 کلمات کلیدی: ی،کنترل مستقیم گشتاور، تخمین سرعتکینامیمدل دموتور هیسترزیس، 

 :دانشگاه/موسسه آموزشی شاندانشگاه کا

 مولف: مظاهر قاسمی

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 اساتید راهنما: دکتر ابوالفضل حلوایی نیاسر

 اساتید مشاور: ---

 تاریخ دفاع:   5931خرداد 

 نهادهای همکار: ---
mazaher.q@gmail.com :ایمیل مولف 
halvaei@kashanu.ac.ir و مشاور: ایمیل اساتید راهنما 

 :استاد راهنما شماره تماس ..…………

  الکتریکی ماشین هایطراحی و نمونه سازی  (5

 آزمایشگاه و تست انواع ماشین های الکتریکی  (2

  ماشین های الکتریکیانواع  تعمیر و نگهداری (9

 ماشین های الکتریکی تشخیص خطای انواع  (4

 ماشین های الکتریکی  درایو (1

  شبکه های قدرتکی و الکتری 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   

 



 

 

 

 :( چکیده پایان نامه2

 عنوان توضیحات

در زمره موتورهای سنکرون قرار دارند که دارای ویژگیهای مطلوبی همچون  1موتورهای پسماندی یا هیسترزیس

موتور دارا بودن گشتاور راه  نیا گریمهم د اریبس صهیند. خصسرعت یکنواخت هست -تولید گشتاور نرم، مشخصه گشتاور

بازهم امکان  فتد،یموتور از سرعت سنکرون عقب ب لیاگر به هر دل کهیبه نحو است ییالقا یهمانند موتورها یانداز

 فراهم است. شیبه سرعت سنکرون برا دنیرس

موتورها در  نیگردند. ا یکنترل م V/fبصورت حلقه باز و به روش کنترل اسکالر  عموما سیسترزیه یموتورها    

( از دور ی)هنگام راه انداز یریدر مواقع شتاب گ ایموتور و  هیبار، قطع و وصل تغذ یناگهان شیاز جمله افزا یمواقع

را کاهش داده و دخالت و  نیاز ماش یبهره بردار سکیموتورها ر نیافتند. لذا کنترل حلقه بسته ا یسنکرون عقب م

در  دیجد یاز جمله روش ها ،2گشتاور میدهد. روش کنترل مستق یموتور را کاهش م حینظارت اپراتور بر عملکرد صح

بر  یکنترل بردار رینظ شرفتهیکنترل پ یروش ها یهایاست که ضمن حفظ برتر یکیالکتر یرهاکنترل حلقه بسته موتو

 یبه پارامترها دیشد تیو حساس یاز جمله وابستگ یکنترل بردار یروش ها بیمعا متداول کنترل اسکالر، یروش ها

 موتور را ندارد.  یکینامیمدل د

گشتاور  میروش کنترل مستقی استخراج شده و سپس شارشعاع سیسترزیموتور همدل دینامیکی  ،پایان نامه نیدر ا    

 وتورم یسرعت واقع نی. جهت تخمگردیده استارائه و  هیآن ته یساز هیگشته و شب زهیتئوری موتور مذکور برا

 نیروش تخم کیشود،  یم یقطع آن دچار عقب افتادگ ای هیوقفه در تغذ لیکه موتور به دل یدر مواقع سیسترزیه

  .شده است یساز هیارائه و شب زیسرعت مناسب ن

 چکیده

 

                                                      

Hysteresis Motor 

Direct Torque Control (DTC)


