
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 :پایان نامه( مشخصات  1

 :پایان نامهعنوان  (BLDCبدون جاروبک ) DCطراحی و ساخت سیستم کنترل بهینه ژنراتور 

کنترل مستقیم توان، ژنراتور بدون جاروبک جریان مستقیم، ژنراتور سنکرون مغناطیس 

 دائم، درایو، خودروی هیبریدی

 کلمات کلیدی:

 :ه آموزشیدانشگاه/موسس دانشگاه کاشان

 مولف: امیرحسین صباغیان

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 اساتید راهنما: دکتر ابوالفضل حلوایی نیاسر

 اساتید مشاور: ---

 تاریخ دفاع:   3131شهریور 

 نهادهای همکار: ---

asabbaghian86@gmail.com :ایمیل مولف 
halvaei@kashanu.ac.ir ور:ایمیل اساتید راهنما و مشا 

 :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

  بکه های قدرتشالکتریکی و  های ماشین (8

 

 

  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

با توجه به افزایش روزافزون استفاده از ژنراتورهای مستقل جهت تامین انرژی الکتریکی در مناطق دور از دسترس و 

شود که نتخاب نوع ژنراتور یک چالش مهم محسوب میهمچنین کاربردهایی در حمل و نقل نظیر خودروسازی، ا

شان نظیر راندمان باال، چگالی توان به حجم و وزن باال، هزینه های ذاتیبا توجه به ویژگی DCژنراتورهای بدون جاروبک 

ت در کنترل امروزه بطورگسترده در کاربردهای صنعتی، خانگی و کاربردهای با کارایی باال مورد توجه است. پایین و سهول

باشد و کنترلرهای مورد استفاده از نوع ها، کنترل جریان فازها میهای متداول کنترل در اغلب درایوهای این ماشینروش

 هستند. PIهیسترزیس و 

که یک سیستم تولید  DCساده جهت کنترل بهینه توان برای ژنراتور بدون جاروبک نامه از یک روش در این پایان

پل دیودی بعنوان مبدل های مرسوم کنترل که از یکسوکننده تماماست. روشباشد، استفاده شدهتوان غیرسینوسی می

AC/DC برای دستیابی به های مناسبی موج جریان، روشکنند، بدلیل اعوجاج و نامناسب بودن شکلاستفاده می

های فاز موجی بهینه برای جریانباشند. لذا در این روش، ابتدا با روابط ریاضی حاکم بر توان شکلبیشینه توان نمی

انجامد، ژنراتور جهت استحصال بیشترین توان بر جریان در کمترین تلفات که به کمینه شدن مقدار حجم و وزن می

کننده مورد استفاده در هینه جریان به کنترل بهینه توان منجر خواهد شد. کنترلمعرفی خواهد شد. بنابراین کنترل ب

-است. ایده مطرح شده با شبیهباشد، که بدلیل سادگی و پاسخ دینامیکیِ سریع انتخاب شدهاینجا از نوع هیسترزیس می

 شود.سازی درایو در مقیاس آزمایشگاهی ارزیابی میسازی و سپس با پیاده
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