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 کیلوواتی 5/7( و ساخت یک نمونه PMSMتدوین دانش فنی طراحی و ساخت موتورهای سنکرون مغناطیس دائم ) :پروژه عنوان

 اکتساب دانش و فنآوری طراحی و ساخت موتورهای سنکرون مغناطیس دائم عنوان طرح:

 همرکز موتورهای الکتریکی پیشرفت واحد اجرایی:

 ماه 15  حداكثر :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد كلی 

 ین و تشریح پروژه همراه با ذكر مراحل كلی:یتب

تواند گیرند، میموتورهای سنکرون آهنربای دائم به عنوان جایگزین موتورهای القایی، در همه کاربردهایی که این موتورها مورد استفاده قرار می

( دارند. IE4ورهای سنکرون آهنربای دائم، بازدهی انرژی باالتری نسبت به موتورهای القایی با باالترین بازده انرژی )مورد استفاده قرار گیرد. موت

تر از موتورهای سنکرون آهنربای دائم است، این جایگزینی بهه وهورک کامه     با این حال با توجه به این که قیمت موتورهای القایی بسیار پایین

تفاده از موتور سنکرون آهنربای دائم به جای موتور القایی در مواردی وورک گرفته است که برای تغییر سهرعت موتهور   وورک نگرفته است. اس

ا ایهن  القایی )افزایش و یا کاهش( نیاز به استفاده از گیربکس به همراه موتور بوده و یا این که بحث کاهش مصرف انرژی بسیار مهم بوده است. ب

ههای پهایین اسهتفاده    های باال و نیز در سهرعت امروزه به وورک ونعتی از موتورهای سنکرون آهنربای دائم در سرعت توان گفت کهتوضیح می

های آنها است؛ به دلی  باال شود. کاربرد دیگر این موتورها در خودروهای هیبرید و یا برقی و همچنین قطارها برای به حرکت در آوردن چرخمی

 ها برای استفاده در این زمینه هستند.ترین گزینهرون آهنربای دائم، این موتورها یکی از اولیبودن بازده موتورهای سنک

بهه   های اخیرتر در مقایسه با موتورهای القایی دارند و در سالموتورهای سنکرون آهنربای دائم مزایایی مانند چگالی توان بیشتر و حجم کوچک

اند. هرچنهد  ر ونعت جهت به حرکت درآوردن انواع فن، پمپ، کمپرسور و غیره مورد توجه قرار گرفتهعنوان جایگزینی برای موتورهای القایی د

بنهدی بهه   هزینه اولیه موتورهای آهنربای دائم بیشتر از موتورهای القایی است، ولی در مطالعاک وورک گرفته در کشورهای پیشرفته، این جمع

ائم از موتورهای القایی معمول در ونعت و حتی از موتورهای القایی پربازده نیز بیشهتر اسهت.   دست آمده است که بازدهی موتورهای آهنربای د

ر این تفاوک در بازدهی با کاهش توان موتور، افزایش خواهد یافت؛ در موتورهای با توان چند ود کیلوواک، بازدهی موتورههای آهنربهای دائهم د   

تهر شهدن سیسهتم کنتهرل، هزینهه ب هش       یشترین بازده انرژی است. همچنین به دلی  سهاده درود بیشتر از موتورهای القایی دارای ب 2حدود 

اندازی ایهن موتورهها نسهبت بهه موتورههای      یابد. شایان ذکر است کاهش قاب  توجه جریان راهالکترونیک و کنترل آن نیز کاهش محسوسی می

 یابد.کیفیت توان در شبکه افزایش  وارد شده و در نتیجه شود که فشار کمتری به شبکهالقایی باعث می

باشد؛ در این حالهت )بهه   ها، استفاده از موتور القایی نیازمند به کار بردن گیربکس برای کاهش سرعت میدر بیشتر کاربردهای ونعتی و نیروگاه

رعت پایین به جای موتورههای القهایی   های باال( تلفاک انرژی گیربکس قاب  مالحظه است و جایگزینی موتور آهنربای دائم با سخصوص در توان

شود. ایهن  تواند باعث حذف گیربکس گردد که در نتیجه باعث افزایش بازدهی انرژی ک  سیستم و همچنین افزایش قابلیت اطمینان آن میمی

معروف است، امروزه در ونعت به دلی  مزایای زیادی که به همراه دارد به شهدک مهورد توجهه     Direct Driveروش اتصال موتور به بار که به 

 گیرند.قرار گرفته است. در تمامی این کاربردها موتورهای آهنربای دائم مورد استفاده قرار می

کیلهوواک تها چنهد     100در محهدوده    هایی هستند که به تولید این نوع از موتورهااز جمله شرکت Ansaldoو  ABB ،Siemensهای شرکت

توان استفاده نمود. همچنین در بارههایی  ها میهای آب در نیروگاهاند. از موتورهای آهنربای دائم به عنوان محرک فن و پمپمگاواک اقدام نموده

کترونیهک قهدرک باشهد، موتهور آهنربهای دائهم       که به دلی  تغییراک زیاد در میزان بار، نیاز به کنترل سرعت موتور القایی با اسهتفاده از ادواک ال 

تهری نسهبت بهه موتهور القهایی دارد و همچنهین       جایگزین مناسبی برای موتور القایی خواهد بود؛ زیرا موتور آهنربای دائم سیستم کنترل سهاده 

 از موتور القایی است. ای بیشترجویی انرژی در آن )م صووا در بارهای کمتر از مقدار نامی موتور( به وورک قاب  مالحظهورفه

با توجه به مزایای ذکرشده موتورهای سنکرون مغناطیس دائم، بمنظور انتقال دانش فنی تولید این نوع الکتروموتورها، پروژه حاضر با هدف 

ی در ونعت ایران و کیلوواک، با توجه به فراوانی این ظرفیت الکتروموتور 5/7طراحی و ساخت یک نمونه پایلوک از نوع الکتروموتور با توان 

 مصرف باالی الکتروموتورهای این ظرفیت در ایران، در نظر گرفته شده است.
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 تیکیلووا 5/7( و ساخت یک نمونه PMSMتدوین دانش فنی طراحی و ساخت موتورهای سنکرون مغناطیس دائم ) :پروژه عنوان

 اکتساب دانش و فنآوری طراحی و ساخت موتورهای سنکرون مغناطیس دائم عنوان طرح:

 همرکز موتورهای الکتریکی پیشرفت واحد اجرایی:

 مشخصات محصول نهایی)خروجی مورد انتظار(:

 ارایه دانش فنی طراحی و ساخت بهمراه یک الکتروموتور با مش صاک فنی زیر : -

 کیلوواک 5/7 خروجی معادل توان -

 ولت 400خط ولتاژ  -

 دور در دقیقه 1500سرعت نامی  -

 IE4 حداق  معادل  کالس بازدهی -

، دارای 11برای از مرتبه های کمتر  %4، دارای هارمونیک کمتر از %5جریانی زیر  THD)دارای  IEEE519مطابق الزاماک استاندارد  -

،  دارای 23تا  17های بین برای از مرتبه  5/1، دارای هارمونیک کمتر از % 17تا  11برای از مرتبه های بین  %2هارمونیک کمتر از 

 (  35برای مرتبه های بیشتر از  3/0، دارای هارمونیک کمتر از % 35تا  23برای از مرتبه های بین  6/0هارمونیک کمتر از % 

 EMCدارای فیلتر  -

  95/0ضریب توان ورودی باالی  -

 باید جدول دیریتنگ توان درایور ارایه شوددرجه سانتیگراد و برای کار کردن در دمای باالتر  40تا  20-دمای عملکردی بین  -

 (  DTCدارای سیستم کنترلی حلقه بسته یک کنترل مدرن ) کنترل برداری یا کنترل  -

 ثانیه 15درود اضافه بار برای  20درود اضافه بار برای یک دقیقه و  10تحم   -

افه ولتاژ، کاهش ولتاژ، اضافه دما برای درایو و حفاظت دارای توابع حفاظتی اضافه جریان، اتصال کوتاه، قطع فاز، اتصال به زمین، اض -

 اضافه بار و قف  شفت برای

 در همین توان طراحی بدنه بر اساس فریم سایز موتورهای متداول القائی -

، IEC 60034-1،IEC 60085،IEC 60034-30، IEC 60034-2-1تایید ساخت بر اساس انجام آزمون های مرتبط استانداردهای  -

IEC 60072 ، IEC 60034-8 ،IEC 60034-7 ، IEC 60034-11 ، IEC 60034-6 ، IEC 60034-5 ، IEC 60034-14 ، 

IEC 60034-9 ، IEC 60034-12 ، IEC 60038 

-  
-  

-  


