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 تحقیقاتی عنوان طرح

 عنوان فارسی
، جهت پیشران پروانهدرایورکنترلی و ، DCموتور براشلس  یمجموعه طراحی و ساخت

 شناورهای کوچک دریایی  استفاده در

 Design and manufacture of brushless DC motor, control driver and propeller انگلیسی عنوان

for small boats of marine 
 

 مجريان طرح تحقیقاتی -1

 مسئولیت های اصلی عنوان فعالیت نام و نام خانوادگی رديف

 برق مهندس و درايو کنترلی آن    DC طراحی موتور براشلس دويرانرضا ولی  

 مکانیک مهندس و قالب موتور و وکیوم کردن موتور طراحی و ساخت پروانه آراز نادی 
 

 طرح انمجريو سوابق تحصیلی  مشخصات فردی  -2

 مشخصات فردی  و سوابق تحصیلی مجری اول  -2-1

 2763720472کد ملی: خسرونام پدر: رضا ولی دويران  نام و نام خانوادگی:

 ارومیهتولد:محل  22/31/1072تاريخ تولد: 2763720472شماره شناسنامه:

 reza.vali8331@gmail.comايمیل: 321-74221229تلفن ثابت: 39139792342تلفن همراه:

 3724002614 کد پستی: 21واحد  – 7بلوک  – 1مجتمع گلستان  – 0فاز  –پرديس  آدرس محل سکونت:

 ارومیه دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی: مهندسی برق قدرت رشته و گرايش مقطع کارشناسی:

 –مهندسی برق قدرت  رشته و گرايش مقطع کارشناسی ارشد:

 سیستم های قدرت
 شهید بهشتی تهران دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد:

 ویسپ یلترهایپراکنده و ف دیمنابع تول نهیبه یپارامترها میو تنظ یابیمکان عنوان پايان نامه کارشناسی ارشد:

 دیگر وکریم کیتوان در  تیفیک ودیشبکه، به صورت همزمان با درنظر گرفتن ق نهیبه ییهمراه با بازآرا

 ----دانشگاه اخذ مدرک دکتری: -----رشته و گرايش مقطع دکتری:

 ------عنوان رساله دکتری:

 مشخصات فردی  و سوابق تحصیلی مجری دوم  -2-2

 2761162994کد ملی: رحیم نام پدر: آراز نادینام و نام خانوادگی:

 ارومیه محل تولد: 31/37/1072تاريخ تولد:  2761162994شماره شناسنامه:

 araznadi@gmail.comآدرس ايمیل: 36600649170تلفن ثابت:   39166766267تلفن همراه:

کوی  –خیابان الفت –خیابان امین  –خیابان مولوی  –ارومیه  آدرس محل سکونت:

 23پالک  –سمت چپ  –ده متری  –دوم 
     2719917604کد پستی:

 ارومیه دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی: مهندسی مکانیک رشته و گرايش مقطع کارشناسی:

 شهید بهشتی تهران دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد:رژی ان–مهندسی مکانیک  رشته و گرايش مقطع کارشناسی ارشد:
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 های تجديد پذير

 ارشد: بررسی عددی و بهینه سازی توربین بادی کوچک به منظور کاهش آلودگی صوتیعنوان پايان نامه کارشناسی 

 ----دانشگاه اخذ مدرک دکتری: ----رشته و گرايش مقطع دکتری:

 ---عنوان رساله دکتری:
 

 مشخصات درخواست کننده طرح -0

   کننده طرح:سازمان درخواست

 پروژه در سازمان(:کارگیرنده )محل تصويب گروه/صنعت/واحد به

 عنوان کالن پروژه اصلی )پروژه مادر(:
 

 /چالش/نیاز فناوریمسئله شرح -6

اینکه برای انواع اسکوترها و شناورهای کوچک دریایی به جای  ،در این تحقیق چالشی که مطرح هست

این نوع از موتورها استفاده کرد.  ،DCتوان از موتورهای براشلس استفاده از موتورهای بنزینی و براش، می

به دلیل مزایای قابل توجهی که نسبت به موتورهای احتراق داخلی و براش دارند، امروزه مورد توجه اکثر 

و علل اصلی جایگزینی این موتورها به جای احتراق داخلی  مهندسی قرار گرفته است. از مزایاهای شرکت

 توان به موارد زیر اشاره کرد:و براش در شناورها می

 آلودگی زیست محیطی موتورهای احتراق داخلی -1

 آلودگی صوتی موتورهای احتراق داخلی -2

 فرسودگی سریع موتورهای براش -3

 بازده پایین موتورهای براش در مقایسه با براشلس  -4

 نسبت گشتاور به حجم باالی موتورهای براشلس نسبت به براش -5

 انتقال حرارت بهتر موتورهای براشلس  -6

زنگ زدن بلبرینگ و قطعات مکانیکی صرفنظر کنیم، موتور براشلس حتی در اگر از فرسوودگی و   -7

 کند.صورت نفوذ آب به درون موتور نیز کار می

  دم استفاده از زغال و کموتاتورعکاهش نویز به دلیل  -8

 وباالست،  اخت درایور این موتورهای سو اینکه هزینه ،البته موتورهای براشولس عی  بزرگی که دارند 

 اندازی کرد.توان با سرعت ثابت این موتورها را راهیو حتی نمیبدون درا

 
 

 اعضای تیم تحقیقاتیمشخصات  -2

 کارفرما/نماينده کارفرما  -2-1

 :  سمت نام و نام خانوادگی: 

 رشته و گرايش مدرک تحصیلی:  مدرک تحصیلی: 
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 عضويت:  دانشگاه محل اخذ مدرک:

 استاد راهنما  -2 -2

 دکترای تخصصی: /سمترتبه علمی آقای دکترحمید هوشمند نام و نام خانوادگی: 

 رلکنت -مهندسی برق رشته و گرايش مدرک تحصیلی:  دکترای تخصصی مدرک تحصیلی: 

 --- عضويت:   دانشگاه:

 داور/ ارزياب  -2-0

 : /سمترتبه علمی  نام و نام خانوادگی: 

 رشته و گرايش مدرک تحصیلی:  مدرک تحصیلی: 

  عضويت:  دانشگاه محل اخذ مدرک:

 1مشاور  -2-6

 کارشناس ارشد: /سمترتبه علمی آقای امیر محمد فتحینام و نام خانوادگی: 

 کارشناسی ارشدمدرک تحصیلی: 
های مهندسی انرژیرشتتته و گرايش مدرک تحصتتیلی: 

 تجديد پذير

 --- عضويت:  تهرانآزاد علوم تحقیقات  دانشگاه محل اخذ مدرک:

 

 مشخصات علمی و فنی طرح )در صورت نیاز توضیحات تکمیلی پیوست شود ( -4

 گردد :بخش اصلی تقیسم می طرح به چهاراین 

 متناس  با گشتاور و سرعت تعریف شده  DCطراحی و ساخت موتور براشلس  -1

 DCاندازی موتور برشلس درایو کنترلی برای راهو ساخت طراحی  -2

 در آن  DCقال  بدنه موتور برای جاسازی موتور براشلس  و ساخت طراحی -3

 ANSYSطراحی پروانه پیشران و تحلیل آن در نرم افزار  -4

رمگیرد. با استفاده از نهای الکتریکی انجام میدر ابتدا طراحی مقدماتی موتور در نرم افزار تحلیل ماشوین 

شوبیه سازی موتور برای رسیدن به گشتاور و سرعت مورد نظر انجا  وش المان محدود افزار و اسوتفاده از ر 

این  کنیم ،نتایج حاصل از شبیه سازی، مقدمات الزم را برای ساخت موتور فراهم میتایید  گیرد، بعد ازمی

 شود :مقدمات موارد زیر را شامل می

 تهیه ورق استیل و برش ورقه های موتور با لیزر  -1

 جوشکاری موتور  -2

 سنگ زنی بدنه موتور -3

 رنگ کاری   -4

 زدن سیم پیج موتور  -5

بعد از ساختن موتور می بایست ابتدا در سیمولینک متل  درایور مربوطه را طراحی و شبیه سازی کنیم ، 
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، می بایست با استفاده از ادوات الکترونیکی درایو کنترلی از نتایج شبیه سازی مطمئن شدن از سپس بعد

 ARMاده سازی کنیم ، بعد از ساخت برد مربوط به درایور ، می بایست برای کنترل درایو با استفاده از را پی

 هایی آن و تست نمتصل شده  برنامه کنترلی برای درایور نوشته شود. در نهایت برد درایور به موتور AVRیا 

  گیرد .انجام می

بدنه موتور و پروانه پیشران توسط بخش مکانیک ساخت موتور و طراحی درایور آن، طراحی همزمان با 

متناس  با خروجی خواسته شده ، پروانه پیشران طراحی  ANSYSکه با استفاده از نرم افزار ، گیردانجام می

در نهایت گردد، نقشه ی ساخت آن ایجاد می Solid Workشود  سپس با استفاده از نرم افزار و ارزیابی می

 ک مورد بهره برداری قرار می گیرد.پروانه ی پیشران برای استفاده در شناورهای کوچی موتور و مجموعه

رود. این ر میبینی رفتار جریان سیال به کاسازی و پیشدینامیک سیاالت محاسباتی ابزاری است که برای شبیه

این  ت غیر خطیدلیل ماهیکند. به استوکس رفتار جریان سیال را مشخص می -ابزار با حل معادالت ناویر

 شوند. ها ممکن نبوده و به صورت عددی حل میحل تحلیلی آنمعادالت،

همزمان با ساخت موتور و طراحی درایور آن، طراحی بدنه موتور و پروانه پیشران توسط بخش مکانیک 

 Ansysار افزطراحی شده و سپس در نرم SolidWorksافزار ، ابتدا پروانه مورد در نظر در نرمگیردانجام می

 .سازی قرار خواهد گرفتمورد شبیه

دامنه محاسباتی از دو قسمت تشکیل خواهد شد. قسمت داخلی که چرخان بوده و قسمت خارجی ساکن 

 سازی پره چرخان نسبت به قسمت بیرونی از روش شبکه لغزشی استفاده خواهد شد.باشد. برای شبیهمی

 

 
 

 

 

 SolidWorksافزار پره در نرم: نمایی از 1شکل 
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 نوع طرح -7

 اثبات ونمايش فناوری(، تحقیقات بنیادی )باماهیت تولیدعلم -7-1

 منظورگسترش مرزهای دانش صورت میگیرد(تحقیقات بنیادی محض )بدون توجه به کاربردهای عملی وبه  -7-1-1

  علم مواد  مکانیک  شیمی  فیزیک  علوم دفاعی

 علوم جوی و فضایی  علوم زمینی  علوم دریایی  الکترونیک  علوم کامپیوتر
 

ریاضیات و علوم 

  محاسباتی
علوم شناختی و عصبی   علوم بیولوژی

 
 نام ببرید:  سایر موارد 

تحقیقات بنیادی جهت دار )به منظور فراهم نمودن زمینه علمی الزم برای حل مشکالت و شبهات علمی و فنی شناخته  -7-1-2

 کاربرد خاص از آن مد نظر است( -شده )حل مسائل جاری و يا آتی(

های جنگ، ماهیت تئوری

  جنگ، معماری جنگ

مرئی،  بهبود حسووگرها، لیزر

اموووام موویووکووروویو پرتوان، 

تشووخیه هد ، فرآیندهای 

  پرانرژی

های خاموش در برابر سازه

صوت، مواد فضایی، مواد 

 آشکارساز، مواد فروالکتریک
 

سازی، شووناختی شووبیهروش

مدل سازی، هوش مصنوعی، 

جستجوی هوشمند، سیستم 

  عامل، رمز

حسگرهای بویایی، سنتز 

رژی، ردیاب آنزیمی مواد پران

  آوایی

نانو لوله، کامپوزیت های 

  لیزرهای شیمیایی آلی،

 سازه های هوشمند،

  آیرودینامیک هواپیما

بینایی ماشینی، فشارهای 

  روانی و عملکرد

 عمقهای کمآکوستیک آب
 

 ، ابررساناها، انتشار ایمن IR اثرات یونوسفری
 

 نام ببرید:  سایر

 تحقیقات کاربردی سامانه محور -7-2

  زمینی  تجهیزات هوایی  هوایی  دفاع موشکی  موشکی

 تجهیزات نبرد دریایی  دریایی
 

 الکترونیک و مخابرات
 

  فضایی  اطالعاتی و جاسوسی

 Fluentافزار : نمایی از دامنه محاسباتی در نرم2شکل 
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 افزارهای هوشمندجنگ
 

 :نام ببرید  سایر

 فناوری محورتحقیقات کاربردی  -7-0

های نرم)شامل معماری فناوری

فرماندهی وکنترل، سیستم عامل، 

  رمزنگاری(

فناوری سیستم )شامل اویونیک 

وناوبری، خلبان خودکار، سیستم های 

  اتوماسیون(

رادیوالکترونیک )شامل آنتن، گیرنده، 

  فرستنده، جنگال(

 الکترواپتیک 

)شامل سیستمهای راداری پسیو و 

  غیره(

فناوری زیستی )شامل تغذیه، دارو، 

  پاکسازی، بهداشت، بیومتری(

مکاترونیک و رباتیک )شامل عملگرها، 

  گیربکس، میکروربات(

 پیشرانش

)شامل موتورهای توربو، پیستونی، 

  پالسی(

مواد پرانرژی شامل )سوخت، 

  منفجره(مواد

عمرانی وتأسیساتی)شامل مصالح، 

ها، پلها، ساختمانها، سنگرها، سوله

  های سرمایش و گرمایش(سیستم

 های نو ذخیره وتولید انرژی

 )شامل خورشیدی، بادی، هیدروژنی(
 

 انرژی مستقیم 

  )شامل لیزر، الکترومغناطیس(

ها، سازه و مواد پیشرفته )شامل کامپوزیت

پلیمرها، نساجی، جاذب رادار، ساخت و 

  دهی(ل جوشکاری، فرمتولید شام

های لیزر و فتونیک )شامل سیستم

  نمایش، دتکتورها، سیکرها(

ها میکروالکترونیک )شامل نیمه هادی

  و سنسورها(
 نام ببرید:    سایر

 ی تجربی)به منظور تولید دانش جديد(توسعه -7-6

 بهبود فرآیندهای قبلی  بهبود محصوالت قبلی  تولید فرآیند جدید  تولید محصول جدید 
 

 و نوآوری نسبت به تحقیقات مشابه (مطالعات مشابه و مرتبط، هافعالیت) سوابق طرح -2

 سوابق داخلی طرح -2-1

 نمونه داخلی برای چنین محصولی ساخته نشده است.

 سوابق خارجی طرح -2-2

به مقایسوه انواع موتورهای براشلس از نوع متقارن و نامتقارن پرداخته است. و تاثیر    Demirآقای  ]4[در 

بندی ها را روی کیفیت گشوتاور خروجی موتور مورد بررسوی قرار داده است. در این مقاله موثر   این سویم 

ای قدر بهبود کیفیت گشووتاور خروجی به اثبات رسوویده اسووت. البته قبل از آ  بندی نامتقارنبودن سوویم

Demir شخصی به نام ،Allen  بندی نامتقارن در بهبود برای اولین بار از تاثیر سیم ]5[در پایان نامه ارشد

 گشتاور خروجی در موتور براشلس استفاده کرده است.

نیز از این طراحی اسووتفاده کرده و  ]Allied motion ]6همانطور که قبال هم ذکر شوود شوورکت آمریکایی 

یک نمونه سواخته شده از این موتور در   بندی را به کار گرفته اسوت. از این نوع سویم موتورهای براشولس  

 در تصویر زیر نشان داده شده است. Allied motionشرکت 
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 مشابه فوق تحقیقات طرح نسبت به ینوآور یهاجنبه -2-0

 گردد.استفاده می در داخل برای اولین بار از موتورهای براشلش در اسکوترها و شناورهای دریایی -1

 گردد.کل طراحی موتور و درایور کنترلی آن در این طرح انجام می -2

 گردد.عالوه بر مجموعه ی موتور، پروانه پیشران نیز طراحی می -3
 

 طرح قیهدف دقاو  شنهادیپ ليدال -9

واتی به همراه درایور کنترلی  252( BLDCهد  از انجام این تحقیق طراحی و ساخت موتور براشلس )

 موتورهای براشلسآن، به منظور جایگزین کردن موتورهای براش شناورهای کوچک موجود در سازمان، با 

باشد که به خاطر نوع پیچی از نوع گسترده میکه طراحی خواهد شد دارای سیم BLDCباشد. موتور می

که در این طراحی مد نظر هست دارای  BLDCبندی دارای ریپل گشتاور خیلی پایین هست. موتور سیم

بندی بدون اینکه باشد و نشان خواهیم داد که این نوع سیمبندی از نوع غیر متقارن میساختار سیم

و یک گشتاور  ( را به شدت پایین آوردهCogging Torqueهای استاتور را مورب کنیم ریپل گشتاور )دندانه

رت پیچی به صوسیمکند. اساس این کار به این نحو هست که با کیفیت دارای ریپل کم را تولید می

(  تقریبا سینوسی بوده و Back_EMFگردد که شار مغناطیسی توزیع شده در هسته موتور )طراحی می

شد. قبل از ساخت خواهد  Cogging Torqueی همین عامل باعث حفظ مقدار قابل توجهی از دامنه

سازی شده و بعد از اطمینان از نتایج شبیه JMAG Designer 17.1موتور، ابتدا موتور در نرم افزار 

وات، سرعت موتور  052گردد. توان خروجی موتور ی ساخت میسازی این موتور وارد مرحلهشبیه

 نیوتن متر خواهد بود. 5/0دور بر دقیقه و گشتاور خروجی آن  0522
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ساخته است.،که دارای  Allied motion ی خارجی مشوابه این موتور را یک شرکت آمریکایی به نام هنمون

 اسالت هست. 33

 ی ساخته شده در آزمایشگاه، نشان داده شده است.در شکل زیر نمونه

 
 

 
 

 اجرای طرح اهمیت ضرورت و -13

دالیل متعددی امروزه مورد توجه صنعت ( به BLDCاستفاده از موتورهای جریان مستقیم بدون جاروبک )

کردند استفاده می BLDCبه جای موتورهای  DCی قبل، از موتورهای براش قرار گرفته است. تا چند دهه

های زیادی بود. ، بسوویار پرهزینه و دارای پیچیدگیBLDCسووازی درایو موتورهای چرا که طراحی و پیاده

ورهای سازی و کنترل موتت ادوات الکترونیکی پیشرفته، پیادهامروزه با پیشورفت الکترونیک قدرت و ساخ 

BLDC های قبل رو ندارد لذا بنا به معایبی که برای موتورهای براش ذکر شده است، موتورهای پیچیدگی

BLDC  1-3[جایگزین موتورهای براش شده است. معای  موتورهای براش به شرح زیر است[ : 

 ت موتور براش محدود شده است.های موجود سرعبا توجه به براش -1

های داخل موتور پس از مدتی به دلیل اصطکاک کارایی خود را از دست داده و الزم هست براش -2

 که هر چند وقت یکبار عوض گردد.

ها با یکدیگر و اصوووطکاک ناشوووی از آن عواقبی همچون هدر رفتن انرژی تمواس مکانیکی براش  -3

ارد که بهره وری موتور را به میزان قابل توجهی کاهش می الکتریکی و تولید حرارت را به دنبال د

 دهد.دهد. و طول عمر ان را کاهش می

ها، صودای زیادی نسوبت به موتور براشلس تولید   تغییرات مسوتمر در وضوعیت کموتاتور و براش   -4

 کند.می
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 توان مصرفی موتور براش در مقایسه با براشلس بیشتر هست. -5

 تر هست.مقایسه با براشلس کمگشتاور خروجی موتور براش در  -6

 مهترین ویژگی موتور براشلس دست یابی به کنترل بهتر سرعت موتور می باشد. -7

 به ازای توان خروجی یکسان ابعاد موتور براشلس در مقایسه با براش کم تر هست. -8

غال و دارای ز DCرا نسبت به موتورهای  BLDCبا توجه به مطال  ذکر شده در باال، اهمیت موتورهای   

 شود.کموتاتور به وضوح دیده می
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 موارد استفاده از نتايج حاصل از اجرای طرح در صنعت يا سازمان دفاعی )کاربردها( -12

 شناورهای کوچک سازمان صنایع دریایی -1

 اسکوترها -2
 

 های احتمالی )متغیرهای مسئله( در راه انجام پروژهموانع، مشکالت و ريسک -10

 سازند.پیشران میهای کمی در داخل پروانه کارگاه

 
 

 گرددبیان و خالصه  قیدق صورتهمورد انتظار ب جينتا ادستاوردها ي -16

و پروانه پیشران جهت استفاده در شناورها و اسکوترهای  DCخروجی این پروژه، مجموعه موتور براشلس 

 دریایی خواهد بود. که جایگزین موتورهای احتراق داخلی و موتورهای براش خواهد بود.
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 اعتبار، زمانبندی و مراحل اجرای طرح  -12

 :اعتبار مورد نیاز

 تومانمیلیون  2/2
 31/30/1633 تاريخ خاتمه: 12/6/1099 تاريخ شروع: ماه 16کسر خدمت مورد نیاز:

 عنوان فعالیت رديف
زمان اجرا 

 )ماه( 

وزن 

 فعالیت

 )نفرماه(

 مجريان
درصد 

 مشارکت

1 
 یبراشلس و پروانه ها یاطالعات در رابطه با موتورها یجمع آور

 یشرانپ
2  

1 23 

2 23 

3 --- 

4 --- 

  2 رو بدنه موتو خاص یچیپ یمبراشلس با  س یموتورها یدرباره یقتحق 2

1 23  

2 23 

3 --- 

4 --- 

  JMAG Designer 2 موتور براشلس در نرم افزار یو مدل ساز یطراح 3

1 133 

2 3 

3 --- 

4 --- 

4 
)متناسووو  با اطالعات   ANSYS پروانوه در نرم افزار  یول تحل

  گرفته شده از طراح موتور براشلس(
0  

1 2 

2 92 

3 --- 

4 --- 

  Solid works  0طراحی بدنه موتور و پروانه در نرم افزار  5

1 2 

2 92 

3 --- 

4 --- 

6 
CNC  و جوشکاری و رنگ کاری بدنه موتور و سیم پیچی موتور با

 طراحی جدید  
0  

1 03 

2 73 

3 -- 

4 --- 

  2 طراحی درایور موتور  و شبیه سازی آن در سیمولینک 7

1 133 

2 3 

3 --- 

4 --- 
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  0 ساخت درایور شبیه سازی شده  8

1 133 

2 3 

3 --- 

4 --- 

 

  2 برای درایور به منظور کنترل موتور ARMنوشتن برنامه با 

1 133 

 2 3 

 3 --- 

 4 --- 

 ساير توضیحات ضروری -14

از آنجایی که پروژه مورد نظر از نوع ساخت می باشد هزینه ای که برآورد شده برای ساخت مجموعه موتور 

 میلیون خواهد بود. 5پیشران حدود 

 میلیون( 5/1ساخت بدنه موتور )

 میلیون ( 2ساخت درایو کنترلی )

 میلیون( 5/1ساخت پروانه )

ی ارزشمند بینی شده برای ساخت مجموعهودجه پیشخواهشمندیم که ب آوری بازدریاییمرکز نوعلذا از 

 ارائه شده را فراهم آورد. 

 با تشکر

 مرجع تايید کننده طرح تحقیقاتی استاد راهنما طرح انمجري

 نام و نام خانوادگی:

  رضا ولی دويران 

 امضاء:تاريخ 

 نام و نام خانوادگی:

 آراز نادی

 تاريخ امضاء:

 

 نام و نام خانوادگی: 

 دکتر حمید هوشمندآقای 

 تاريخ و امضاء:

 

 

 

 نام و نام خانوادگی: 

 آقای مهندس مجید حیدری 

 تاريخ و امضاء:

 

 

 


