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بهبود روش کنترل برداری موتور القائی سه فاز و پیاده سازی آن با استفاده از 
 پردازشگرهای سیگنال دیجیتال

  :پایان نامهعنوان 

 کلمات کلیدی: 
 :دانشگاه/موسسه آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام )ره( شهرری

 مولف: آقای میثم کدخدازاده
 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 اساتید راهنما: دکتر مجتبی بابائی
 اساتید مشاور: دکتر امیر احمری نژاد

 تاریخ دفاع:   95دی ماه سال 
 نهادهای همکار: 
 ایمیل مولف: 

Mba_babaei@yahoo.com :ایمیل اساتید راهنما و مشاور 
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  الکتریکی ماشین هایراحی و نمونه سازی ط (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( لدفی) لطفا فقط یک 

 

 :( چکیده پایان نامه2
 عنوان توضیحات

. یکی از روش های مطرح ارائه شده دارای اهمیت فراوانی می باشد کنترل موتور القایی به دلیل کاربرد وسیع
کنترل برداری می باشد چراکه توانست محدودیت های کنترل اسکالر در سرعت های پایین را از بین ببرد ولی به 

م باالی محاسبات و نیاز به پردازنده هایی با قدرت محاسباتی باال تا زمان ارائه چنین پردازنده هایی عمالً دلیل حج
مگاهرتز تولید  150پردازنده های سریعی با فرکانس  Tiپیاده سازی آن امکان پذیر نبود. شرکت هایی مانند 

نموده و آن ها را جهت اجرای الگوریتم پیچیده کنترلی بهینه نموده است که یکی از بهترین آن ها 
می باشد .پایان نامه حاضر روش کنترل برداری و نحوه پیاده سازی آن توسط این پردازنده را  TMS320Fخانواده

جهت بهبود آن ارائه می نماید. با استفاده از همین ترکیب می توان سایر روش ها از قبیل بررسی و روشهایی نیز 
کنترل مستقیم گشتاور و اسکالر را نیز با کمی تغییرات توسط این پردازنده انجام داد. تنها اشکال روش کنترل 

وش نیاز به اندازه گیری دو جریان برداری به روش پایه وابستگی این روش به پارامترهای موتور می باشد . در این ر
خروجی و ولتاژ باس داریم که البته نیاز به اندازه گیری بسیار دقیق نمی باشد و مقدار کمی خطا تاثیر چندانی در 

شبیه سازی شده و سپس نمونه  Simulink/Matlabکنترل ندارد . این پروژه ابتدا توسط نرم افزار 
 طالعه قرار گرفته است .آزمایشگاهی آن ساخته شده و مورد م

 چکیده

 

 پژوهشگاه نیرو

 مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته

ریکیموتور و درایوهای الکتالکترو پایان نامه های مرتبط بافرم   

 


