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 کيلووات 3انداز و ساخت يک نمونه پروژه کسب دانش فني طراحي موتورهاي سنکرون رلوکتانسي خود راه :پروژه عنوان

 موتورهاي رلوکتانسي يريکارگهو ب ديتولاکتساب فناوري طراحي،  عنوان طرح:

 کتريکي پيشرفتهمرکز توسعه فناوري موتورهاي ال :ييواحد اجرا

 ماه 18 حداکثر :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 

 :يهمراه با ذکر مراحل کل ح پروژهين و تشرييتب

جويي در مصرف انرژي الکتريکي براي کاهش  شدت مصرف انرژي الکتريکي، باعث شده است که استتااده ا  مووورهتاي لزوم صرفه
ها، خطوط ووليدي و غيره، مورد ووجه جدي قرار گيترد  ها و فنهيبريدي، پمپ -ي برقيپربا ده در کاربردهاي مختلف، مانند خودروها

هاي  يتادي هاي اخير، به دليل مزاياي فراوان مووورهاي سنکرون رلوکتانسي نسبت به ساير انواع مووورهاي الکتريکي، فعاليتدر سال
 ختلف صورت گرفته است براي جايگزيني اين مووورها با مووورهاي مرسوم در کاربردهاي م

 را اينتورور به نيا  اگرچه ها¬اندا ي بودند  اين قاسهقبل ا  ووسعه اينورورهاي امرو ي، مووورهاي سنکرون رلوکتانسي داراي قاسه راه
 اخير، هايسال در اما  شدند حذف مووور ساختار ا  آوردند،مي وجود به مووور بهينه عملکرد در که مشکالوي دليل به اما کردند،مي رفع

اندا ي مووورهاي سنکرون رلوکتانسي را مورد ووجته ور، بار ديگر مساله خودراهجايگزيني مووورهاي القايي با مووورهاي پربا ده رويکرد
 1500کيلووات، بتا سترعت  90وا  1اندا  در با ه ، مووورهاي سنکرون رلوکتانسي خود راهABBقرار داده است و شرکت بزرگي مانند 

ند  اين مووورها براي کاربردهاي سرعت ثابت و به عنوان جايگزيني مناسب بتراي مووورهتاي القتايي معرفتي کر در دقيقه ووليد ميدو
هتاي مووورهتاي ستنکرون اند  عدم نيا  به درايو الکترونيکي مووور و دارا بودن استاندارد انرژي باالور ا  مووورهتاي القتايي، مزيتشده

 اندا  است  رلوکتانسي خود راه
اندا ، اين پروژه بتا هتدف بته دستت آوردن دانتش فنتي  راحتي به مزاياي ذکر شده براي مووور سنکرون رلوکتانسي خود راهبا ووجه 

اندا  در کاربردهاي معمول صنعتي )به عنوان جايگزيني براي مووورهاي القايي( و ستاخت يت  مووورهاي سنکرون رلوکتانسي خود راه
 ست کيلووات در نظر گرفته شده ا 3نمونه 

 
 

 :مورد انتظار( ي)خروج مشخصات محصول نهايي
باا در ) TLAانداز با ساختار ارايه نرم افزار طراحي الکترومغناطيسي استاتور و روتور موتور سنکرون رلوکتانسي خود راه -

 نظر گرفتن مسايل معمول حرارتي موتورهاي الکتريکي(

 انداز با مشخصات فني زير:هفاز خود راساخت يک نمونه موتور سنکرون رلوکتانسي سه -

   کيلووات 3توان خروجي 

  دور در دقيقه  1500چهار قطب، با سرعت نامي 

  ولت  400ولتاژ خط 

  کالس بازدهي انرژي معادلIE4  

  درجه سانتيگراد 40تا  -20محدوده عملکرد دمايي: بين 

  درصد براي يک دقيقه 10تحمل اضافه بار 

 فاز با توان مشابهيي سهريپل گشتاور در حد موتورهاي القا 

 ( استفاده از بدنه خارجيFrame) فازاستاندارد موتورهاي القايي سه 

هاي ساازيهاي تحليلاي و شبيهساازيهاي حرارتي نمونه موتور ساخته شده بر مبنااي مدلارايه گزارش و نتايج تحليل -



 عددي

 هاي طبيعي موتورلوکتانسي و فرکانسهاي مکانيکي ساختارهاي مختلف روتور سنکرون رارايه گزارش تحليل -

 ارايه گزارش بهينه سازي چند منظوره موتور آن با توابع هدف: -

  )کاهش قيمت )متناسب با منابع کشور 

 افزايش بازده موتور 

 کاهش ريپل گشتاور موتور 

 


