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 سنکرون آهنربای دائم کارگیری موتورهای های طراحی، ساخت و تولید و بهفناوری توسعهتدوین برنامه عملیاتی  :پروژه عنوان

 PMSM عنوان طرح:

 ناوری موتورهای الکتریکی پیشرفتهمرکز توسعه ف :ييواحد اجرا

 ماه 9 حداکثر :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 :يهمراه با ذکر مراحل کل ح پروژهين و تشرييتب

های انرژی الکتریکی در بخشهای مختلف خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و حمل و نقل، موتورهای یکی از مهمترین مصرف کننده
سازی مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهدد بدود. براسداد ددیددترین     الکتریکی است. لذا بهینه 

درصد انرژی الکتریکی از کل مجموع انرژی الکتریکی مصرفی  53، تقریبا 2016گزارش منتشر شده آژانس بین المللی انرژی در سال 
از کل ا نرژی  5/38،ازسوی وزارت نیرو نشان می دهد % 1373تشر شده درسال دنیا مربوط به الکتروموتورها می باشد. همچنین آمار من

الکتریکی مصرف شده در ایران توسط موتورهای الکتریکی بوده است. لذا در داخل کشور پتانسیل بسیار خوبی در صرفه دویی انرژی با 
 ارتقاء بازده موتورهای الکتریکی ودود خواهد داشت.   

تکمیدل  مرکز یکی از طرحهای پیش بینی شده که در سند راهبردی مورد تصویب وزارت نیرو قرار گرفت بحد    در راستای اهداف این
الکتروموتورهای سنکرون آهنربای دائدم   بود. (PMSM)الکتروموتورهای سنکرون آهنربای دائم  یریو بکارگ دیتول یکردن چرخه فناور

(PMSMمزایایی مانند چگالی توان بیشتر و حجم کوچ )  ک تر در مقایسه با موتورهای القایی دارند و به عنوان دایگزینی مناسب بدرای
فداز پدر بدازده )    اند. بازدهی این موتورها در مقایسه با الکتروموتورهای القدایی سده  الکتروموتورهای القایی مورد توده زیادی قرار گرفته

درصد بیشتر است. کاربرد متنوع این  2تورهای القایی دارند(  در حدود که بیشترین بازده را در مو Premium Efficiencyالکتروموتورهای 
مهندسی پزشدکی و   نوع موتورها در صنایعی مانند سیستمهای سرمایشی و تهویه ، خودروهای برقی و هیبریدی، صنایع ریلی، هوافضا،

اربردهایی که همراه موتور القایی از گیربکس نیروگاههای برق نشان دهنده اهمیت این موتورها در دنیای امروزی است. همچنین در ک
شود نظیر آسانسور، دایگزینی موتور آهنربای دایم با سرعت پایین بده ددای الکتروموتورهدای القدایی     برای کاهش سرعت استفاده می

در توانهدای بدا     یابد ) تلفات انرژی گیربکستواند باع  حذف گیربکس گردد که در نتیجه بازدهی انرژی کل سیستم افزایش میمی
معروف است، در صنعت به دلیل مزایای زیادی کده بده همدراه     Direct Driveقابل مالحظه است(. این روش اتصال موتور به بار که به 

( بر خالف روتدور الکتروموتورهدای   PMSMدارد مورد توده زیادی قرار گرفته است. در روتور الکتروموتورهای سنکرون آهنربای  دائم )
های مکانیکی وارد بر آن، تولید گرما در شود و در نتیجه عالوه بر استحکام بیشتر روتور و کاهش تنشی، دریان گردابی داری نمیالقای

تدری نیداز دارندد. ایدن مسداله در      کنندده سداده  آنها کمتر است؛ بنابراین بازدهی انرژی آنها از موتورهای القایی بیشتر و سیسدتم خندک  
رعت توان با  )چند صد کیلووات تا چند مگاوات( بسیار مهم است و در نتیجه استفاده از موتورهای آهنربای دایم الکتروموتورهای پر س

 در این محدوده توانی مقرون به صرفه است. 
سدنکرون  توسعه فناوری موتورهای های مختلف مرتبط با در حوزهآن که ادرای این طرح نیازمند توده بیشتری به دزییات  ییدااز آن

، ضروری است که قبل از ادرای این طرح، )شامل کسب دانش فنی طراحی و ساخت، تولید، بازار و غیره( است  (PMSM)آهنربای دائم 
توسدعه فنداوری   یک سند ادرایدی بدرای   فراخوان با هدف تدوین نقشه راه و تهیه این لذا  این دزئیات، با دقت پرداخته شود.تمامی به 

بررسدی  به نحوی که پس از  ؛برگزار می گردد در قالب انجام یک پروژه مطالعاتی کشور در (PMSM)آهنربای دائم سنکرون موتورهای 
همه بازیگران موثر در بح  کسدب داندش فندی،     در داخل و خارج از کشور، (PMSM)سنکرون آهنربای دائم وضعیت فعلی موتورهای 

سدنکرون  کدارگیری موتورهدای   توسعه فناوری و بده های هر یک از آنها در مسئولیتو وظایف و  شوندتولید، بازار و پشتیبانی شناسایی 
های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعیین شود.در افق (PMSM)آهنربای دائم 

 



 :مورد انتظار( ي)خروج مشخصات محصول نهايي
 (PMSM)آهنرباي دائم  سنکرونکارگيري انواع موتورهاي رصد وضعيت طراحي، توليد و بهگزارش  -1

شود و سپس با استفاده از منابع علمدی،  ترسیم   (PMSM)سنکرون آهنربای دائم در این بخش نیاز است تا درخت فناوری موتورهای 

. سدپس  استخراج گردد  (PMSM)سنکرون آهنربای دائم های طراحی، درایو و استفاده از انواع موتورهای ها در زمینهآخرین پیشرفت

های خاردی تولید کننده این موتورها شناسدایی و حجدم بدازار آنهدا     و شرکت (PMSM)سنکرون آهنربای دائم ردهای موتورهای کارب

  (PMSM)سنکرون آهنربای دائم های حامی تحقیقات نوین در زمینه توسعه دانش موتورهای شوند. همچنین کلیه سازمانتخمین زده 

 شود.ج میها استخراهای آنشناسایی و برنامه

 

سنکرون آهنربااي  کارگيري موتورهاي هاي کشور در زمينه طراحي، توليد و بهتعيين بازيگران کليدي و بررسي توانمندي -2

 (PMSM)دائم 

در داخدل کشدور انجدام شدده اسدت       (PMSM)سنکرون آهنربای دائدم  در زمینه موتورهای در ادامه  زم است تا کلیه فعالیتهایی که 

شناسدایی  در کشدور   (PMSM)سدنکرون آهنربدای دائدم    با توسعه فناوری موتورهای کلیه ذینفعان کلیدی مرتبط  . سپسشودبررسی 

گدذاران و  )تامین کنندگان مواد اولیه، پژوهشدگران، سدرمایه   های حاکمیتی و ادراییبخش بازیگران کلیه شاملاین ذینفعان  شود کهمی

 خواهند بود. ...(

 

 روهاي پيشاولويت تعيين چشم انداز، اهداف و -3

در داخل و خارج از  (PMSM)سنکرون آهنربای دائم با توده به اطالعات به دست آمده در مرحله قبل از وضعیت فناوری موتورهای 

سنکرون های توسعه فناوری موتورهای کشور و با استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسان این حوزه، چشم انداز، اهداف کالن و اولویت

 شود.مشخص می (PMSM)ربای دائم آهن

 

هااي  و تدوين اقدامات مقابله با چاالش  (PMSM)سنکرون آهنرباي دائم هاي توسعه فناوري موتورهاي بررسي چالش -4

  داراولويت

، بدا  (PMSM)سنکرون آهنربدای دائدم   زمینه توسعه فناوری موتورهای  مختلف نظام نوآوری درهای کارکردهای در این مرحله چالش

شود. بعد از اولویت بندی چالشها متناسبا اقدامات  زم برای مقابلده  های الکتریکی شناسایی میتفاده از نظرات خبرگان صنعت ماشیناس

 شود.های اصلی پیشنهاد میبا چالش

 

 هاي اجراي برنامههاي اجرايي، تعيين اهداف خرد و شاخصتدوين برنامهگزارش  -5

شدود و  های ادرایی تبدیل مدی ها، این اقدامات به برنامهمقابله با این چالش ها و تدوین اقداماتی چالشدر پایان نیز با توده به شناسای

 شود.های ادرایی مشخص میها تخمین زده و نقش هر یک از بازیگران در این برنامهبندی و هزینه انجام این برنامهزمان

 

 


