عنوان فرم:

کد فرم68-FO-09-3-12-02 :

طرح نااه ااو هرتحق قاتیتااهق فن
هندس
دانش آ وختگهن برقر تظیفو (نخبو
تظیفو)

تاريخ بروز رسانی فرم:
1399/02/18

عنوان طرح تحقیقاتی

طراحی و ساخت موتور براشلس DCو درایور کنترلی مربوطه ،جهت
استفاده در شناورهای کوچک سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع
کارگروه تخصصی

فنی و مهندسی

نام و نام خانوادگی نماينده سازمان کاربر طرح
نام و نام خانوادگی استاد راهنما /ناظر طرح

آقای دکتر حمید هوشمند

نام و نام خانوادگی استاد مشاور

آقای امیرمحمد فتحی

نام و نام خانوادگی مجري طرح

رضا ولی دویران

طبقهبندي طرح

عادی

(الف) اطالعات مربوط به مجري طرح
 -1مشخصات فردي مجري
نام و نام خانوادگی

رضه تل دتیران

نام پدر

خسرت

شماره ملی
ماره
مممم
شممم
شناسنامه

۵۷۶۳۷۲۰۴۷۲
۵۷۶۳۷۲۰۴۷۲

تاريخ تولد

1۰۷۵/۳1/۵8

محل تولد

ارت یو

شماره تلفن همراه

۳۹1۳۹۷۹8۳۴۵

آدرس ايمیل

Reza.vali8331@gmail.com

 -2مشخصات محل کار و سکونت
نشانی محل سکونت

شهرهردیس -الو هردیساااهن  -فهز - ۰جتمع گلساااتهن-1
بلوک  - ۷تاحد ۵1

شماره تلفن

۳۹1۳۹۷۹8۳۴۵

نشانی محل کار

نرسیدق بو بو هن  -ههرک علم ت فنهتری هردیس  -نوع آتری ۶
 -دانش - 1شرکت هنههرداز کنترل

شماره تلفن

۳۵1۷۴۵۲۳۹۲۰

صفاو  1از 8

عنوان فرم:
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تاريخ بروز رسانی فرم:
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 -3سوابق تحصیالت دانشگاهی و تخصصی مجري (به ترتیب مدارج علمی)
رديف

مقطع تحصیلی

1

کهرشنهس

۵

کهرشنهس ارشد

مراي
مه و گم
متم
رشم
تحصیلی

سمما

سمما اخم

شروع

مدرك

1۰۹۲

1۷.1۵

1۰۹8

1۷.۴۴

دانشگاه محل تحصیل

کشور

ارت یو

ایران

1۰۹1

شهید بهشت قهران

ایران

1۰۹۲

هندس برق قدرت
ااهناادسااا برق-
سیستم ههی قدرت

معد

 -1-3عنوان پاياننامه کارشناسی ارشد

مکانیابی و تنظیم پارامترهای بهینه منابع تولید پراکنده و فیلترهای پسیو همراه با بازآرایی بهینه
شبکه ،به صورت همزمان با درنظر گرفتن قیود کیفیت توان در یک میکرو گرید
 -4سوابق شغلی و تجربی مجري طرح (به ترتیب از حا حاضر به ذيل)
رديف

نام مؤسسه/سازمان

سمت ونوع کار

مام مس م و
نم
مستقیم

از تاريخ

تا تاريخ

شهر

1

شاارکت قوزیع برق اسااتهن آیربهیجهن
غرب

کهرآ وز

----

۹۲/۴/۵۲ ۹۲/۳۶/۳1

۵

شرکت هنههرداز کنترل

کااهرشااانااه
ارشد

دکتر رضهزادق

 ۹۹/۳1/۳1 ۹۷/1۳/۳1قهران

 -5فعالیت هاي پژوهشی مجري (پیشنهاد دهنده)

کشور

ارت یو ایران
ایران

مشخصات کامل تحقیقات و انتشارات مهم مجري پروژه (درصورت امکان نسخه اي را به

پیوست ارائه فرمايید)

 -1-5مشخصات مقاالت چاپ شده در نشريات

رديف

1

عنوان مقاله

نام نشريه

Optimal allocation of passive filters
and inverter based DGs joint with
optimal feeder reconfiguration to
improve power quality in a harmonic
polluted micro-grid

Renewable
Energy Focus

صفاو  ۵از 8

تاريخ
انتشار

2020

درجه علمی
نشريه

Q4

نمام نويسمنمده همکار در
تدوين مقاله

مصطفی صدیقی زاده
– علیرضا رضازاده

عنوان فرم:

کد فرم68-FO-09-3-12-02 :

طرح نااه ااو هرتحق قاتیتااهق فن
هندس
دانش آ وختگهن برقر تظیفو (نخبو
تظیفو)

۵

تاريخ بروز رسانی فرم:
1399/02/18

Optimal simultaneous allocation of
passive
filters
and
distributed
generations as well as feeder
reconfiguration to improve power
quality and reliability in micro-grids

 -2-5مشخصات مقاالت ارائه شده درهماي

رديف

عنوان مقاله

Journal
of
Cleaner
Production

2020

مصطفی صدیقی زاده

Q1

– علیرضا رضازاده

ها و نشستهاي علمی

عنوان هماي
يا نشست علمی

نام سازمان
مولی
متم
مم
برگزاري

نوع هماي
بینالمللی

محل برگزاري
شهر

کشور

تماريخ
برگزاري

1

کانفرانس بین
کااهن ی اهب خااهزن هااه ت
الملل شااابکو
هژتهشااگهق
فیلترههی هساایو در شاابکو
بین الملل
هااهی قااوزی اع
نیرت
قوزیع به استفهدق از الگوریتم
ن ای ارتی باارق
حنتیک چند هدفو،
()CIRED

قهران ایران 1۰۹۴

۵

قااه ایر بااهزآرای در بهبود
شاااهخ ههی کیفیتقوان ت
قهبلیت اطمینهن شاابکوههی
قااوزیاع درحضاااور اانااهبع
قولیدهراکندق ،به اسااتفهدق از
الاگاوریتم بهینااوسااااهزی
جغرافیهی زیست ()BBO

قهران ایران 1۰۹۷

باااایساااااات
چااهااهر اایاان
هژتهشااگهق
بین الملل
کانفرانس بین
نیرت
الملل شااابکو
ههی قوزیع

نام نويسمنده
مار در
ممکم
هم
تدوين مقاله

صاا ا ااف ا
صاادیت زادق
– علیرضااااه
رضهزادق

صاا ا ااف ا
صاادیت زادق
– علیرضااااه
رضهزادق

 -3-5مشخصات کتابهاي چاپ شده

رديف

1

عنوان کتاب

نام ناشر

سممما
انتشممار
چممماپ
او

تیراژ

-------

-----

-----

----- ----

شمماره آخرين
تجديد چاپ

سا آخرين
تجديدچاپ

-----

نممممام
نويسنده
همکار

----

 -4-5طرحهاي پژوهشی در دست اجرا يا خاتمه يافته

رديف

1

عنوان پروژه /
طرح پژوهشی

نام مؤسسه/
سممازممان
کارفرما

نام همکاران

-----

-----

----

تاريخ
خاتمه

تاريخ
شروع

---- ----

(ب) اطالعات مربوط به طرح تحقیق
 -1عنوان طرح

صفاو  ۰از 8

محل اجراي
پروژه

مالحظات

----

----

عنوان فرم:

کد فرم68-FO-09-3-12-02 :

طرح نااه ااو هرتحق قاتیتااهق فن
هندس
دانش آ وختگهن برقر تظیفو (نخبو
تظیفو)
عنوان فارسی

تاريخ بروز رسانی فرم:
1399/02/18

طراح ت سهخت وقور براشلس  DCت درایورکنترل

ربوطو ،جهت استفهدق در شنهترههی کوچک

دریهی سهز هن صنهیع دریهی تزارت دفهع
عمممنممموان
انگلیسی

Design and manufacture of brushless DC motor and relevant control driver for
small float in the ministry of Defense Maritime Industries Organization

 -2مقدمه

وقورههی  BLDCکهربردههی بسااایهر زیهدی در صاااندت دارد یک از وارد کهربرد این وقورهه در صااانهیع
بهشد دراین قاتیق یخواهیم وقور  ۵۲۳تاق از نوع
دریهی  ،استفهدق از آنهه در شنهترههی کوچک دریهی
براشلس  DCبو نظور جهیگزین کردن این وقورهه به وقورههی براش (دارای زغهل ت کموقهقور) طراح کنیم
وقور  BLDCکو یخواهیم در این قاتیق طراح کنیم دارای سیمهیچ خهص ت سرعت  1۲۳۳دتربردقیتو
ت گشاتهتر توس  ۰نیوقن تر بهشد این وقور بو دلیل طراح خهص سیم هیچ ت بدنوی آن دارای ریپل
گشتهتر فوقالدهدق ههیین بهشد

 -3بیان مسأله و هدف از انجام طرح

هدف از انجام این تحقیق طراحی و سااا م توتوب اراساا

 250 )BLDCواتی اه همراه دبایوب کنترلی

آن ،ااه تنووب اایزیین کردن توتوبهای اراش ساااناوبهای کو

تواود دب ساااازتان ،اا این توتوبها

تیااساد توتوب  BLDCکه طراحی واهد ساد دابای سای پیچی از نوع گسترده تیااسد که اه اطر نوع
سای اندی دابای بیپل گشاتاوب ی ی پایین هسام توتوب  BLDCکه دب این طراحی تد نور هسم دابای
سااا تاب ساای اندی از نوع غیر تتقابن تیااسااد و نشااان واهی داد که این نوع ساای اندی ادون اینکه
دندانههای استاتوب با توبب کنی بیپل گشتاوب  )Cogging Torqueبا اه سدت پایین آوبده و ی

گشتاوب

اا کیفیم دابای بیپل ک با تولید تیکند اساس این کاب اه این نحو هسم که سی پیچی اه صوبت طراحی
تیگردد که سااب تنناطیسی توزی سده دب هسته توتوب  )Back_EMFتقریبا سینوسی اوده و همین عاتل
ااعث حفظ تقداب قاال تواهی از داتنهی  Cogging Torqueواهد سد قبل از سا م توتوب ،ااتدا توتوب
دب نرم افیاب  JMAG Designer 17.1سبیهسازی سده و اعد از اطمینان از نتایج سبیهسازی این توتوب وابد
ترح هی سااا م تیگردد توان روای توتوب  250وات ،ساارعم توتوب  1500دوب ار دقیقه و گشااتاوب
روای آن  3نیوتن تتر واهد اود
نمونوی خهرج
اسالت هست
صفاو  ۶از 8

شاهبو این وقور را یک شرکت آ ریکهی بو نهم  Allied motionسهختو است ،کو دارای ۰۹

عنوان فرم:

طرح نااه ااو هرتحق قاتیتااهق فن
هندس
دانش آ وختگهن برقر تظیفو (نخبو
تظیفو)

کد فرم68-FO-09-3-12-02 :
تاريخ بروز رسانی فرم:
1399/02/18

در شکل زیر نمونوی سهختو شدق در آز هیشگهق ،نشهن دادق شدق است

 -4اهمیت و ضرورت انجام پروژه

اسااتفهدق از وقورههی جریهن سااتتیم بدتن جهرتبک ( )BLDCبو دالیل تدددی ا رتزق ورد قوجو صااندت
قرار گرفتو اساات قه چند دهوی قبل ،از وقورههی براش  DCبو جهی وقورههی  BLDCاسااتفهدق کردند
چرا کاو طراح ت هیهدقساااهزی درایو وقورههی  ،BLDCبسااایهر هرهزینو ت دارای هیچیدگ ههی زیهدی بود
ا رتزق به هیشاارفت الکترتنیک قدرت ت سااهخت ادتات الکترتنیک هیشاارفتو ،هیهدقسااهزی ت کنترل وقورههی
 BLDCهیچیدگ ههی قبل رت ندارد لذا بنه بو دهیب کو برای وقورههی براش یکر شاادق اساات ،وقورههی
 BLDCجهیگزین وقورههی براش شدق است دهیب وقورههی براش بو شرح زیر است ]: [1-۰
 -1به قوجو بو براشههی وجود سرعت وقور براش ادتد شدق است
 -۵براشههی داخل وقور هس از دق بو دلیل اصا کهک کهرای خود را از دست دادق ت الزم هست کو
هر چند تقت یکبهر عوض گردد
 -۰قمه کهنیک براشهه به یکدیگر ت اص کهک نهش از آن عواقب همچون هدر رفتن انرحی الکتریک
ت قولید حرارت را بو دنبهل دارد کو بهرق تری وقور را بو یزان قهبل قوجه کههش دهد ت طول
عمر ان را کههش دهد
 -۶قغییرات ستمر در تضدیت کموقهقور ت براشهه ،صدای زیهدی نسبت بو وقور براشلس قولید کند
 -۲قوان صرف وقور براش در تهیسو به براشلس بیشتر هست
صفاو  ۲از 8

عنوان فرم:

طرح نااه ااو هرتحق قاتیتااهق فن
هندس
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تاريخ بروز رسانی فرم:
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 -۴گشتهتر خرتج وقور براش در تهیسو به براشلس کمقر هست
 -۷هترین تیژگ وقور براشلس دست یهب بو کنترل بهتر سرعت وقور بهشد
 -8بو ازای قوان خرتج یکسهن ابدهد وقور براشلس در تهیسو به براش کم قر هست
به قوجو بو هلب یکر شااادق در بهال ،اهمیت وقورههی  BLDCرا نسااابت بو وقورههی  DCدارای زغهل ت
کموقهقور بو تضوح دیدق شود
 -5پیشینه تحقیق (با ذکر مشخصات کامل منابع) و جمع بندي پیشینههاي مرتبط با پروژه
 -1-5نقاط اشتراك با پروژه

در ] [۶آقهی  Demirبو تهیساو انواع وقورههی براشلس از نوع تتهرن ت نه تتهرن هرداختو است ت قه یر این
ساایمبندی هه را رتی کیفیت گشااتهتر خرتج وقور ورد بررس ا قرار دادق اساات در این تهلو و ر بودن
ساایمبندی نه تتهرن در بهبود کیفیت گشااتهتر خرتج بو ا بهت رساایدق اساات البتو قبل از آقهی ،Demir
شاخصا بو نهم  Allenدر ههیهن نه و ارشاد ] [۲برای اتلین بهر از قه یر سایمبندی نه تتهرن در بهبود گشتهتر
خرتج در وقور براشلس استفهدق کردق است
همهن ور کو قبال هم یکر شاااد شااارکت آ ریکهی  [۴] Allied motionنیز از این طراح اساااتفهدق کردق ت
وقورههی براشلس از این نوع سیمبندی را بو کهر گرفتو است یک نمونو سهختو شدق از این وقور در شرکت
 Allied motionدر قصویر زیر نشهن دادق شدق است

صفاو  ۴از 8
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 -2-5نقاط افتراق با پروژه

در ضامن هزینوی سهخت این وقور در تهبلو به هزینو خرید این وقور از شرکت  Allied motionبو صورت
قهبل قوجه ههیین قر هست
 -3-5نکات مغفو واقع شده در تحقیقات قبلی

قبال از وقورههی براش برای شنهترههی دریهی کوچک استفهدق شدق است تل این نوع وقورههی ضدف ههی
زیهدی در تهبل وقور براشالس دارد لذا یخواهیم در این قاتیق وقور براشلس را بو همراق درایور کنترل
آن سهختو ت جهیگزین وقورههی براش وجود در شنهترههی کوچک وجود در سهز هن دریهی کنیم
 -4-5نوآوري اين تحقیق نسبت به تحقیقات قبلی

در بهزار ایران نمونو شهبو این وقور تجود ندارد ت صرفه بهید از یک کشور خهرج خریداری گردد این وقور
دارای کهربردههی خهص بهشد ت به قوجو بو نوع سیمبندی ت سهختهری کو دارد گشتهتر خرتج به کیفیت ت
دارای ریپل بسیهر کم قولید کند بو طوری کو در جهههی کو کنترل دقیق نیهز بهشد قوان از این وقورهه
استفهدق کرد
 -5-5بهره برداري محتوايی و روشی

همهن ور کو هیشقر گفتو شاد نمونوی سهختو شدق این وقور در ایران تجود ندارد ت در حهل حهظر چون این
وقور برای کاهربردهاهی خهص ت کنترل دقیق کهربرد دارد،هیچ شااارکت در ایران از این نوع وقورهه قولید
نم کند ت اجبهرا از یک کشور خهرج تارد کنند
 -6-5مراجع
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عنوان فرم:

کد فرم68-FO-09-3-12-02 :

طرح نااه ااو هرتحق قاتیتااهق فن
هندس
دانش آ وختگهن برقر تظیفو (نخبو
تظیفو)

تاريخ بروز رسانی فرم:
1399/02/18

 -6مراحل انجام و گامهاي تحقیق و جدو زمانبندي اجراي پروژه
رديف

درصممممد

مراحل و گامهاي اجراي پروژه
(توضیح مختصر در مورد هر مرحله و گام)

مرحله
(گام)

1

جمع آتری اطالعهت در راب و به
وقورههی براشلس

7.14%

۵

قاتیق دربهرقی وقورههی براشلس به
سیم هیچ خهص

14.2%

۰

طراح ت دل سهزی وقور براشلس
در نرم افزار JMAG Designer

35.7%

۶

زمان اجرا (ماه)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

11

12

13

طراح بدنو وقور در نرم افزار Solid
42.85%
works

۲

 CNCت جوشکهری ت رنگ کهری بدنو
وقور ت سیم هیچ وقور به طراح
57.14%
جدید

۴

طراح درایور وقور ت شبیو سهزی آن
در سیمولینک

78.57%

۷

سهخت درایور شبیو سهزی شدق

92.85%

8

نوشتن برنه و به  ARMبرای درایور بو
نظور کنترل وقور

100%

 -7تايیديه طرح نامه
مجري طرح

استاد راهنما/ناظر

مرجع تايید کننده طرح نامه (کارفرما)

نام و نام خانوادگی :رضا ولی دويران

نمام و نام خانوادگی :آقاي دکتر حمید

نام و نام خانوادگی:

امضاء:

هوشمند

امضاء:

امضاء:
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