
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 :پایان نامه( مشخصات  1

 :پایان نامهعنوان  طراحی بهینه موتور سنکرون آهنربای دائم دور باال

سازی شبیه    -طراحی تحلیلی   -دائم شارمحور موتور مغناطیس -موتور سنکرون دورباال 

 ژنتیک الگوریتم - سازیبهینه –تحلیل المان محدود  -
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 اساتید مشاور: ---
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 :استاد راهنما شماره تماس ....................

  الکتریکی ماشین هایطراحی و نمونه سازی  (9

 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( 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

ای و امروزه موتورهای دورباال، کاربردهای متنوعی در صنعت و باالخص در صنایع خاص همچون صنایع نظامی، هسته

رائه شرحی مختصر در خصوص این موتورها و اصول طراحی آنها، به معرفی تجهیزات پزشکی دارند. این پژوهش، پس از ا

شده، در پردازد. طراحی انجامدائم شارمحور میو طراحی یکی از انواع این موتورها، یعنی موتور سنکرون مغناطیس

که در جدول راستای کاربری صنعتی بوده و قرارگیری برخی مشخصات موتور همچون گشتاور، سرعت، جریان و ابعاد 

 باشد.می ذیل ارائه شده، از اولویتهای طراحی
 

 واحد مقدار نماد کمیت

 − 9m 3 تعداد فاز
 − p 9 تعداد زوج قطب

 آمپر aI 9<  aI جریان آرمیچر

 نیوتن متر T 55/5 گشتاور

 دور بر دقیقه sn 65555 سرعت سنکرون

 ولت 9V 385 ولتاژ خط تغذیه
 − S 24 تعداد شیار استاتور

 میلیمتر ourR 35>outR>25 محدوده شعاع خارجی

 

آمده، انتظارات دستدر گام نخست و با استفاده از روش تحلیلی، موتور با مشخصات موردنظر، طراحی شده که نتایج به

سازی، بیهسازی کرده که نتایج ش، موتور را شبیهMaxwellافزار سازد. سپس با استفاده از نرمخوبی مرتفع میاولیه را به

نماید. در ادامه و جهت بهبود نتایج، با استفاده از گذاری و تأیید میشده را با دقت بسیار خوبی، صحهطراحی انجام

سازی پارامترهایی همچون تعداد دور سازی شده است. در این بهینه، موتور را بهینهMatlabافزار الگوریتم ژنتیک و نرم

( به mA( و چگالی جریان خطی استاتور )mgB(، چگالی شار فاصله هوایی )gهوایی ) (، طول فاصله9Nپیچی فاز )سیم

سازی در نظر گرفته شده و با یافتن مقادیر بهینه عنوان متغیر و نسبت جریان به گشتاور به عنوان تابع هدف بهینه

ت، جریان ورودی و تلفات مسی سازی و به ازای گشتاور ثابگردد. در نتیجه این بهینهمتغیرها، تابع هدف کمینه می

 گردد.سازی مجدد، تأیید میسازی نیز با شبیهیابد. نتایج بهینهافزایش می %6/3کاهش و راندمان آن،  %65موتور، حدود 

های تحقیق در آینده ارائه دائم شارمحور و زمینهشنهاداتی در خصوص طراحی موتورهای مغناطیسیدر پایان، نکات و پ

 گردد.می

 هچکید

 


