
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 :پایان نامه( مشخصات  1

بدون جاروبک با اینورتر منبع جریان کنترل  DC  طراحی و ساخت درایو موتور

 شده به روش مدوالسیون بردار فضایی

 :پایان نامهعنوان 

(، روش VSI(، اینورتر منبع ولتاژ)CSI، اینورتر منبع جریان)BLDCکنترل موتور 

 (.SVPWMمدوالسيون بردار فضایي )
 کلمات کلیدی:

 :دانشگاه/موسسه آموزشی دانشگاه کاشان

 مولف: سعيد پاکساز

 مقطع تحصیلی: کارشناسي ارشد

 اساتید راهنما: دکتر ابوالفضل حلوایي نياسر

 اساتید مشاور: ---

 تاریخ دفاع:   4931 اسفند

 نهادهای همکار: ---

spaksaz@gmail.com :ایمیل مولف 

halvaei@kashanu.ac.ir :ایمیل اساتید راهنما و مشاور 

 :استاد راهنما شماره تماس ………

  الکتریکي ماشين هایطراحي و نمونه سازی  (4

 آزمایشگاه و تست انواع ماشين های الکتریکي  (2

  ماشين های الکتریکيانواع  تعمير و نگهداری (9

 ماشين های الکتریکي تشخيص خطای انواع  (1

  یکيماشين های الکتر درایو (5

  شبکه های قدرتالکتریکي و  های ماشين (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

شوند.در این روش افزایش تلفات تغذیه ميVSI از طریق اینورترهای منبع ولتاژ BLDCبه طور معمول موتورهای 

کند که همين مسئله باعث افزایش هزینه سينک و خازن با ظرفيت باال  ميم به انتخاب هيتدر کليدزني سخت ما را ملز

با بکار گيری کليدزني نرم به جای کليد زني سخت سبب حذف گرما  CSI در اینورتر منبع جریان شود.و اندازه درایو مي

، منبع DCتوان با الحاق سلف بزرگ به منبع ولتاژشوند. جهت ساخت منبع جریان ميدر درایو مي DCو خازن لينک 

نامه ارائه روش جدید کليدزني نرم رویکرد دیگر این پایان  باال ایجاد کرد. DCجریاني با تلفات مقاومتي و جریان لينک 

ستحکام و کاهش شدید اعوجاج حتي تحت بار است. این رویکرد سبب افزایش چشمگير قابليت اطمينان ، ا CSIدر 

شود این سه سنسور موقعيت مناسبي شودموقعيتموتور توسط سه سنسور اثرهال شناسایي ميبيش از حد سنگين مي

 کند. ایجاد مي BLDCمتناسب با کنترل فضای برداری موتور  BEMFبرای ولتاژ 

با استفاده از اینورتر منبع جریان  BLDCرایو موتور شبيه سازی و آزمون عملي جهت تأیيد انجام گرفته است. د

کل سيستم  dsPIC99fj42mc202 براساس روش مدوالسيون فضا برداری ساخته شده است. با استفاده از ریز تراشه 

 وMATLAB/SIMULINK افزار برای تایيد صحت عملکرد، شبيه سازی در نرم طراحي واجرا شده است.

PROTEUS8  .اجرا شده است 
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