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 پروژه:  عنوان
خوودرو  ییرریو   و سواخت یو  و درایو پیشرانه القائی موتور الکتروسیستم اکتساب دانش طراحی و ساخت 

 نمونه

 درایو و پربازده القایی الکتروموتوریا  فناور  و دانش توسعه و انتقال طرح عنوان طرح:

 مرکز توسعه فناور  خودرو برقی : واحد اجرایی

 ماه 4: اجراي پروژه زمان مدت برآورد 

 تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:

 

خودرویا  برقوی و ییرریو   یا  زیاد  است که سالمحیطی و آلودگی یوا و یمچنین مصرف سوخت، یا  روزافزون زیستبا توجه به بحث

از رد توجه قرار گرفته است که به ترع، ایران نیز با توجه به مشکالت موجود، از این قضیه مستثنی نیسوت  مو در بسیار  از کشوریا  پیشرفته

برقی در ایران وجود ن ارد و توا حو ود  امکوان ای واد تاییراتوی در سیسوتم یا  بکارگیر  خودرویا  تمامطرفی با توجه به اینکه زیرساخت

رری   کردن این خودرویا مورد توجه قرار گرفته است  ب ین ترتیب سیستم پیشرانه ییرریو   یو  پیشرانه خودرویا  داخلی وجود دارد، یی

خودرو  داخلی استخراج گردی  و مشخصات فنی الکتروموتور مورد نیاز نیز مشخص گردی   با توجه به اینکه ی ف پروژه حاضر فراتر از سواخت 

 40و درایو پیشرانه توا تووان القائی است، اکتساب دانش طراحی و ساخت سیستم موتور ی  نمونه سیستم موتور و درایو برا  خودرو  مذکور 

انو از  نیوز مطالعوه و نحووه یا  افزایش گشتاور راهبه طرع در طراحی الکتروموتور، بایستی روشباش   کیلووات ی ف اصلی پروژه پیش رو می

شو ه خوودرو  ییرریو   ساختهش ه و یمچنین تکمیو  سیسوتم انش ارائهسن ی ددر ادامه جهت صحتانتخاب ساختار مناسب بیان گردد  

کیلووات به یمراه درایو الکترونیکی آن طرو  مشخصوات فنوی  7القایی الکترموتور صنعتی توسط پژویشگاه نیرو، الزم است که ی  نمونه نیمه

 گردد  طراحی و ساخته 1ج ول 

 

 )خروجی مورد انتظار(: مشخصات محصول نهایی

 کیلووات 40و درایو تراکشن تا توان القائی ئه دانش فنی طراحی و ساخت الکتروموتور ارا -1

 1طراحی و ساخت نمونه محصول با توجه به مشخصات فنی ذکرش ه در ج ول  -2

 : مشخصات فنی محصول نهایی1ج ول 

 مقدار مشخصه
 ) متعاقرا ت قی  می شود ( کیلووات 7 توان نامی

 کیلووات 6/12 توان ح اکثر 

 ولت DC 48ولتاژ لین  

 دور در دقیقه 7000 سرعت ح اکثر

 متر نیوتن 33 دور در دقیقه 2000در سرعت  گشتاور نامی

 مترنیوتن 60 گشتاور ح اکثر

 مترنیوتن 60 ان از  گشتاور راه

 IP67 (IPضریب نفوذ )

 کنترل بردار   کنترل الکتروموتور 

 درص  5 دقت کنترل گشتاور

 متر )طول( سانتی 25 ×)ارتفاع(  17 ادمح ودیت ابع

 

 :زیر ساخته و تست شود مطاب  با استان اردیا بایستی  محصول -3

 بو ون الکتریکوی یا ماشوین –ا  یا  الکتریکی حم  و نقو  برقوی ریلوی و جواده)ماشین IEC 60349-1:2010استان ارد  -



 (اینورتر

 با اینورتر( الکتریکی یا ماشین –ا    و نق  برقی ریلی و جادهیا  الکتریکی حم)ماشین IEC 60349-2:2010استان ارد  -

 تعیین تلفات موتور( –ا  یا  الکتریکی حم  و نق  برقی ریلی و جاده)ماشین IEC 60349-3:2010استان ارد  -

 ی  نقلیه(ساش ه در ویا  توان الکترونی  ق رت نصب)مر ل IEC 61287-1:2014استان ارد  -

 گیر  ران مان موتوریا  الکتریکی()استان ارد ان ازه IEC 60034-1استان ارد  -

 (IP: درجه حفاظت محفظه در برابر نفوذ )ضریب IEC60529استان ارد  -

افزار ، محاسوورات طراحووی و یا  نرمساز یا، شریهساز سازن ه بایستی دانش فنی طراحی و ساخت محصول، شام  م ل -4

 ه محصول در اختیار پژویشگاه قرار دی  یا  ساخت محصول را به یمراه نموننقشه

 ش ه از سیستم پیشرانه خودرو را ت قی  کن  کیلوواتی، سازن ه بای  اطالعات ارائه 7قر  از مطالعات طراحی نمونه  -5

شو ه میا  تمایا  استان ارد(، مواد مورد استفاده و یزینوهش ه از نظر فنی )قالبساز  طرح، محصول ساختهبا توجه به ی ف ت ار  -6

 یا  خاصی به دنرال ن اشته باش  در تولی  انروه، بایستی مقرون به صرفه باش  و چالش
 سال ضمانت نمای   2ش ه را به م ت سازن ه بای  محصول ساخته -7

 


