
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 :پایان نامه( مشخصات  1

 :پایان نامهعنوان   ناطیس دائمو ساخت یک محرک الکتریکی خطی با موتور جریان مستقیم مغ شبیه سازی

 کلمات کلیدی: خطی شبیه سازی، محرک الکتریکیمغناطیس دائم، ساخت،  ،موتور جریان مستقیم

 :دانشگاه/موسسه آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

 مولف: قیب زادهنگار ن

 مقطع تحصیلی: ارشد کارشناسی

 اساتید راهنما: ارسالن حکمتی

 اساتید مشاور: 

 تاریخ دفاع:   94داد ماه خر

 نهادهای همکار: 

pink_n2n@yahoo.com :ایمیل مولف 

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

 :اهنمااستاد ر شماره تماس ..…………

  الکتریکی ماشین هایطراحی 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( فیلدفقط یک ) لطفا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهشگاه نیرو

 مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته

ریکیموتور و درایوهای الکتالکترو پایان نامه های مرتبط بافرم   

 



 

 

 

 :( چکیده پایان نامه2

 عنوان توضیحات

باشد. موتور جریان مستقیم مغناطیس دائمیکی از انواع خاص موتورها است که به دلیل مزایای بسیار زیاد مورد توجه می

ها به شبیه سازی و معایب آن ، پس از بررسی ساختار موتور خطی و بیان انواع این موتورها و بیان مزایانامه پایاندر این 

 شود.میو ساخت این موتور خطی پرداخته 

های منحصر به فرد موتور خطی مغناطیس دائم مثل ساختار ساده و محکم، بازده باال، گشتاور زیاد، قابلیت کار در ویژگی

شرایط نامالیم آن را به یک رقیب جدی برای موتورهای متداول جریان مستقیم و متناوب تبدیل کرده است. پتانسیل 

هوایی های حمل و نقلهای اتوماسیون، رباتیک، سیستمها مثل سیستمهتواند در بسیاری از زمینبازار این محصول که می

و زمینی و غیره موجب گسترش توجه به تحقیق و توسعه آن شده است. البته بدلیل ساختار خاص، این خانواده از 

دلیل استفاده از  توان به مسئله افزایش هزینۀ این موتورها بهموتورها شامل معایبی نیز هستند. از جمله این معایب می

 کاهد.نوع خاص هسته )مغناطیس دائم( اشاره کرد که این مسئله از کاربرد این خانواده از موتورها در صنعت می

ال در حیطه عملکردی این دستۀ خاص از های باال و پایین همواره یک نقطۀ ایدهاستفاده از موتورهای خطی در سرعت

که با توجه به جنس هسته و  ،برای طراحی موتورهای خطی ارائه شده است ه روشینامدر این پایانموتورها بوده است. 

ای ابعاد بهینه . با توجه به این مطلبدارا باشدزیادی  حساسیتموتور  ینمونه ساخت این موتورها ساخت ی باالیهزینه

 مبنا ساخته شده است. ای بر اینیوغ به دست آمده و نمونهاندازه فاصله هوایی،عرض دندانه و ارتفاع برای
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