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 بدون سرنشین  الکتریکی برای هواپیمای سازی محرکهطراحی و شبیه
 

 
 

 چکیده 

سازی محرکه الکتریکی برای هواپیمای بدون در این مقاله به طراحی و شبیه

پردازیم. که این محرکه الکتریکی شامل یک موتور الکتریکی سرنشین می

به همراه یک باتری قابل شارژ   (BLDC)بدون جاروبک مغناطیس دائم 

در زمان ماموریت باید دارای از آنجا که این هواپیماها باشد. نیکل کادمیم می

 یصدا یدارای داخل احتراق هایموتور د با این حالنخفاء و پنهان کاری باش

 برای فایق آمدن بر .هستند یباندهید زمان درو اثرات حرارتی  بلند نسبتا

رات و اث یحرارت اثراتی فاقد کیالکتر محرکه یروین ستمیسمشکل زیر 

در این تحقیق با استفاده از  .است یاحتراق هایصوتی در مقایسه با سیستم

افزار  نرم بسته در موجود ابزارهای و مجموعه MATLABافزار  نرم

Simulink   موتور الکتریکی( بدون جاروبکBLDC و با اتصال باتری های )

-ریدهند که با استفاده از باتشد. نتایج نشان میشبیه سازی  کادمیم-نیکل

تجاری موجود می توان سیستم  BLDCکادمیم و موتورهای های نیکل

ی بدون اندازی هواپیماکیلووات را برای راه 8الکتریکی با توان خروجی 

 ساعت طراحی نمود.  5سرنشین برای مدت پرواز 

،  BLDCهواپیمای بدون سرنشین، موتور الکتریکی  : واژه های کلیدی
 پهپاد، باتری نیکل کادمیم

 

 مقدمه  -1

 هواپیماهای( دور راه از پذیر هدایت پرنده) پهپاد اصطالحات مفاهیم تعریف

 پرواز هب برای که هستند خلبان بدون هوایی نقلیه تجهیزات سرنشین بدون

 نواعا مستقل صورت به و کنندمی استفاده آیرودینامیک نیروهای از درآمدن

 دور راه از هاپرنده این. کنندمی حمل مأموریت نوع براساس را هامحموله

 شپی از برنامه اساس بر و خودکار طور به هستند یا کنترل و هدایت قابل

 شبانه صورت به توانندمی هوشمند پیچیده پویای هایسامانه یا و شده تعیین

 واقعه همچون حوادثی یکم و بیست یسده آغاز در[. ۱] کنند پرواز روزی

برخی  علیه را تهاجم از موجی بزرگ هایقدرت شدند سبب سپتامبر ۱۱

 و تجهیزات جمله از .[2] نمایند آغاز... و عراق افغانستان، مانند کشورها

 در وسیع طور به آنها، بارز مقدورات دلیل به که هایپیشرفت سالحهای

. تاس سرنشین بدون هواپیماهای هشد گرفته کار به کشورها این به تهاجم

 اقتصادی، صرفه :کرد اشاره موارد این به توان ها میمزایای پهپاد جمله از

 تاکتیکی، عملیاتی، برتری کسب انسانی؛ منابع و هاخلبان جان حفظ

 زا جلوگیری ناهمگون، نبرد صحنه در دشمن به نسبت روانی و اطالعاتی

 میمتص سرعت ای ارتقایفرامنطقه دشمنان برابر در اطالعاتی ماندگی عقب

 توان ارتقای نشده بینی پیش هایچالش با مقابله برای بحران زمان در گیری

 و نظامی یشاخه در پهپادی هایسامانه کاربرد حاضر حال در. غیره و رزمی

 زیاد اربسی افکن بمب جنگنده هواپیماهای کنار در دنیا، پیشرفته ارتشهای

 درتمندق کشورهای اطالعاتی و تسلیحاتی برتری به توجه با. است گسترده و

 ناهمگون نوع از قاعدتاً آینده جنگهای ایران، اسالمی جمهوری معارفش و

 اکتیکیت ابتکارهای کارگیری به مستلزم جنگها، این در پیروزی و بود خواهند

 زا سرنشین بدون هواپیماهای. است آن با مناسب تجهیزات از گیری بهره و

 ایژهوی جایگاه آینده جنگهای در حاضرند که عصر پیشرفته تجهیزات جمله

 فراروی تهدیدهای وضعیت جهان، علمی پیشرفت طرفی از. داشت خواهند

 یکارگیر به ایران، اسالمی جمهوری مسلح نیروهای سازمانی الزامات و کشور

 وریضر و ناپذیر اجتناب هوایی تجهیزات دیگر کنار در را ها پرنده گونه این

 .[3] است نموده

در جنگ علیه مصر و سوریه  ۱۷۹3در سال پهپادها این از  رژیم صهیونیستی

و نیز در لبنان برای مراقبت و شناسایی و عملیات هوایی بهره گرفته است. 

پرواز شناسایی و نیز در طول  3۳۳، آمریکا با ۱۷۷۱ سال به نفت جنگ در

پرواز اکتشافی و  3۳۳۳جنگ ویتنام با استفاده از نوعی پهپاد بیش از 

قه بندی به کلی سری انجام داد. آخرین جنگی و طب مراقبتی، با حساسیت

 2۳۳3که پهپادها به طور گسترده به کار گرفته شدند جنگ عراق در سال 

 6۳۳در عملیات بوسنی پهپادها با بیش از  ۱۷۷5در سال . [4بوده است ]

ساعت پرواز برفراز مناطق بحرانی، اقدام به  38۳۳سورتی، جمعاً به مدت 

بسیار دقیقی نمودند، به طوری که هر سرباز در سنگر ارسال تصاویر اکتشافی 

روسیه در جنگ با نیروهای چچن در سال  .[5خود به خوبی قابل رؤیت بود ]

از پهپادهای ساخت خود، برای عملیات شناسایی و مراقبت در روز و  ۱۷۷۷

 .[4شب استفاده نمود ]

ر ن و کاددر جنگ افغانستان نیروهای ویژه برای جستجو و ردگیری بن الد

رهبری القاعده و مال عمر از هواپیماهای بدون سرنشین به خوبی بهره گیری 

 جنگنده هواپیماهای با مقایسه در سرنشین بدون . هواپیماهای[6کردند ]

 اریک پنهان خاصیت و باالتر مانور قدرت کوچکتر، ابعاد دارای دار، سرنشین

 هستند تریمتنوع هایمأموریت انجام به قادر و بوده بیشتر( رادارگریزی)

 هایواقعیت از متأثر ایران اسالمی جمهوری جدید استراتژیک . محیط[۹]

 تتحوال و سیاسی اوضاع عراق، و افغانستان اوضاع خاورمیانه، مرکزی، آسیای

 مهمتر همه از و صهیونیستی رژیم اسالمی، کشورهای برخی جنبشی

 و مدیریت ایفرا منطقه کشورهای برخی. خوردمی رقم آمریکا با رویارویی

 را آن و داده قرار خویش راهبردی اولویت را منطقه تحوالت و امور هدایت

  
  ،3 محسن سرخابی ،2 حسین منصوری ،1 کامل قادرنژاد

 اردبیل  – دانشگاه محقق اردبیلی -۱

 جامع امام حسین )ع(مرکز تحقیقات هوایی نهاب، دانشگاه  -2

  دانشگاه ارومیه -دانشکده مهندسی برق -3

 )نویسنده مخاطب(، kamelghadernejad@yahoo.com، ۳۷۱4۷424۱۳۱، یلیدانشگاه محقق اردب ستمیوسیب یمهندس یدکتر یدانشجو -۱

 )ع( نینهاب، دانشگاه جامع امام حس ییهوا قاتیمرکز تحق ،یمرب -2

 هیبرق قدرت، دانشگاه اروم یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو -3
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 ملزو صورت در و اندساخته ایران اسالمی جمهوری با پنهان رویارویی صحنه

 نبردهایی و نمود خواهند استفاده صحنه این در خود موفقیت های پله از

  اب باید کشور دفاعی هایسیاست بنابراین شود؛ می ایجاد ناهمگون عمدتاً

 نحوه و انتخاب ریزی،برنامه است الزم بوده و متناسب جدید فضای این

 ،گذاری سرمایه نیروها، بسیج فناوری، نظامی، یگانهای آمایش و استقرار

 هب توجه با. باشند کشور دفاعی سیاستهای تابع نیز...  و مانورها آموزش،

 هرگونه با مقابله برای ایران، اسالمی جمهوری مرزی و سرزمینی وسعت

 صحنه در کارا سالح عنوان به پهپادها از استفاده نیازمند تهاجمی شرایط

 .باشد نبرد

 یجهان جنگ بحران تیمامور حال در سرعت به خلبان بدونی ماهایهواپ

هان امروزه فرمانده .است افغانستان و عراق درم سیترور اتیعمل مورد در

 آگاهی، دیده بانی و شناسایی ارائه شده توسطتمایل زیادی به نظامی 

 .[8دارند]  (UAS) سیستم های هواپیمایی بدون خلبان

 (Rick Lynch) ارتش ایاالت متحده سپهبد ریک لینچبه گفته فرمانده 

ر جهت پاکسازی مسی سرنشینهای کاربردی برای وسایل نقلیه بدون برنامه

 در مبارزه به رفتن حال در ما که کرد اضافه او و نظارت فوری وجود دارد.

 امروزدر  ساز دست بمب دشمن سالح و ندهیآ سال ۱۳ یبرا ترور با جنگ

مکان دقیق  تواندیم سرنشین بدون یها ستمیس .بود خواهد ندهیآ در و

همچنین تشخیص در فعالیت  به صورت متداوم را ساز دست یهابمب

  نظارت کند (IED) شاندست ساز یهابمبشورش گران یا مکان یابی 

 ، دیده بانی و شناساییجمع آوری اطالعاتی برا خلبان بدونی ماهایهواپ

 که دانکرده ثابت ساز دست منفجره موادیی شناسای هاتیمامور با مقابله در

 خفای ژگیو فاقد مایهواپ حاضر حال در اگرچه،. [۷] دهستنکارآمد  اریبس

 محرکی داخل احتراق موتور .است دشمن سربازان توسطی( کار پنهان)

 آگاهی، دیده یها تیمامور اکثر یبرا یکافحداکثر توان پرواز  یدارا مایهواپ

 .ستنده یباندهید زمان در بلند نسبتا یصدا یدارا امااست.  بانی و شناسایی

در  یحرارت اثرات فاقد و ساکت بایتقر یکیالکتر محرکه یروین ستمیس

نیروی محرکه الکتریکی یک راه حل  .است یاحتراق هایمقایسه با سیستم

یک سیستم نیروی محرکه  .کندامیدوار کننده را برای این مشکل فراهم می

تواند در هر دو کاهش مصرف سوخت و کاهش اثرات صدای الکتریکی می

ن روی موتورهای الکتریکی در مقایسه با ضریب اطمینا هواپیما مطرح باشد.

در موتورهای الکتریکی  برابر است 4و حتی  3 موتورهای پیستونی احتراقی

توان از نور خورشید نیز عالوه بر داشتن باتری در مواقع بحرانی استفاده می

کرد. برایان سیلی، رئیس مرکز بازده پروازی که همکاری نزدیک تحقیقاتی 

دیر یا زود باید منتظر ورود هواپیماهای الکتریکی  .تقد استبا ناسا دارد، مع

به ناوگان هواپیمایی کشورها باشیم، چون آنها از موتورهایی بهره می برند 

 .[۱۳] که اطمینان زیادی می توان به آنها داشت

 

 DC جریان مستقیم موتورهای -1-1

( یا به اختصار brushless DC) جارویک موتورهای جریان مستقیم بدون

BLDC  میالدی مورد استفاده تجاری قرار گرفتند.  ۱۷62از سال

محدودیتهای موتورهای جارویک دار از جمله بازده پایین و حساسیت مونتاژ 

مرتفع گشته است.  BLDC کموتاتور به پوشش مکانیکی، در موتورهای

ارند و القایی د DC ، مزایای بسیاری نسبت به موتورهایBLDC موتورهای

گشتاور، پاسخ دینامیکی -های بهتر سرعتکه از جمله می توان به، مشخصه

سریع، بازدهی باال، عمر طوالنی، عملکرد بدون نویز و گستره وسیع تر سرعت 

[. همچنین با توجه به اینکه نسبت گشتاور تحویلی این ۱۱اشاره نمود ]

ن از تر است، بنابرایبه اندازه آن، از بسیاری موتورهای دیگر باال نسبت موتور

و وزن وجود دارد استفاده می شود.  ن در کاربردهایی که محدودیت فضاآ

این نوع موتورها در صنایعی مانند خودروسازی، هوافضا، مهندسی پزشکی، 

  .اتوماسیون صنعتی و ... کاربرد دارند
 
  ری های قابل شارژبات -1-2

الکتروشیمیایی هستند که انرژی شیمیایی های های قابل شارژ دستگاهباتری

ی کنند. انرژرا از مواد غیر فعال ذخیره شده به انرژی الکتریکی تبدیل می

آید، که در آن خروجی از یک باتری با انتگرال توان در کل زمان بدست می

 2و  ۱توان جریان عبوری در زمان در ولتاژ است، همانطور که در معادالت 

ت. ظرفیت ویژه نظری از یک باتری تنها وابسته به ترکیب نشان داده شده اس

 [.۱2] شیمیایی مواد است

 

(۱) 
𝐸 = ∫ 𝑃 (𝑡) 𝑑𝑡 

(2) 𝑃 = 𝐼𝑉 

(3) 𝐶 =
𝑛

3.6 𝑀𝑊
 𝐹 

 

 

های ذخیره شده در هر ( وابستگی ظرفیت ویژه در تعداد الکترون3معادله )

 که برابر مقدار و ثابت فارادی (MW)وزن مولکولی ، (N)مول از ماده 

(96,485 C/mol) (F) ( مشخصات برای ۱نشان می دهد. جدول ) است را

تقریبا، مهم ترین مشخصه  .کندهای قابل شارژ رایج را مقایسه میباتری

تر هواپیمای باتری برای اهداف هواپیمایی انرژی مخصوص باال است. پیش

، لیتیوم (Li-Ion)بدون سرنشین )پهپاد( الکتریکی از باتری لیتیوم یون 

که  (NiMH)و نیکل هیدرید  (Ni-Cd)نیکل کادمیوم  ،(Li-Po)پلیمر 

 [.۱2]کنند های دوام بسیار باالیی هستند استفاده میدارای ویژگی

 
 های قابل شارژ رایج: مقایسه باتری1جدول 

 Ni-Cd NiMH Li-Ion Li-Po Li-s 

انرژی 

مخصوص 

(kw/hr) 
45-80 60-120 90-200 130-240 250-600 

ماندگاری 

 چرخه
1500 300-500 300-100 500-1000 100 

ولتاژ 

اسمی 

(v) 
1.25 1.25 3.3-3.8 3.7 2.1 

 

سنسور و  های، کاهش سیستمBLDCموتور الکتریکی بدون جاروبک 

[. ۱3]گیربکس، و در اتفاعات بلند و در هر شرایط جوی قابل اعتماد هستند 

نحوه اتصال باتری موازی و یا سری با موتور  در این تحقیق تاثیراتکه 

 .مورد مطالعه قرار گرفتند BLDC الکتریکی

 

 هامواد و روش-2
در این تحقیق به بررسی موتور الکتریکی جریان مستقیم نوع بدون جاروبک 

(BLDC برای طراحی یک سامانه توان الکتریکی جهت تولید توان )کیلو  8

ساعت و انتخاب مناسب باتری و موتور  5وات در مدت زمان ماندگاری پرواز 

الکتریکی برای هواپیمایی بدون خلبان با حداقل وزن و ابعاد ممکن خواهیم 

 مبنای طراحی بر اساس هواپیمایی بدون خلبان رهیاب پالس میپرداخت. 

. هواپیمایی بدون سرنشین رهیاب پالس از منبع تغذیه انرژی 2باشد جدول 
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خورشیدی استفاده شده است با توجه به این نکته که منبع انرژی خورشیدی 

هر زمان قابل دسترس نیست و اینکه به یک سری تجهیزات نیاز دارد که 

به  قدر این تحقیشود باعث افزایش وزن هواپیمایی بدون سرنشین نیز می

( برای BLDCبررسی موتور الکتریکی جریان مستقیم نوع بدون جاروبک )

کیلو وات در مدت  8طراحی یک سامانه توان الکتریکی جهت تولید توان 

ساعت و انتخاب مناسب باتری و موتور الکتریکی  5زمان ماندگاری پرواز 

 داخت. برای هواپیمایی بدون خلبان با حداقل وزن و ابعاد ممکن خواهیم پر

 
 . مشخصات هواپیمایی بدون سرنشین رهیاب پالس2جدول 

 مشخصات   رهیاب پالس

6/3  طول )متر( 

4/2   Chord (متر) 

3/36  پهنه بال )متر( 

۱5به  ۱  نسبت ابعاد 

۱5به  ۱  نسبت گالید 

 بیشینه ارتفاع )متر( 24445

3۱5  (kg) بیشینه وزن 

5/6۹   (kg) بار مفید    

 (kW)موتور  8  الکتریکی

 

از  ایگونه Nickel–cadmium battery کادمیم–های نیکلباتری

رت به صو کادمیمو  اکسیدنیکل هستند که در آن از  های قابل شارژباتری

ار ها نخستین به است. این نوع از باتریاستفاده شد الکترودبه عنوان  فلز

میالدی اختراع گردید.  ۱8۷۷در سال  والدمار جانگنر سوئدی مهندستوسط 

ویژگی های باتری نیکل کادمیوم: قابلیت های توان باال، چرخه طول عمر 

چرخه شارژ و دشارژ(، عملکرد خوب در دمای  ۱۳۳۳دارای بیش از طوالنی )

+(، استحکام، قابلیت اطمینان، 6۳تا  -4۳پایین )محدوده دمای عملکردی 

مقاومت بسیار زیاد در برابر تاثیرات الکتریکی و مکانیکی مخرب، مقدار دشارژ 

ای هخودی بسیار پایین، مقدار مقاومت داخلی بسیار پایین، باتریخودبه

برای قطارهای   DCبه طور گسترده ای به عنوان منبع توان  کادمیم–نیکل

AGV،  استارت موتور، مخابرات، روشنایی اضطراری، و غیره استفاده می

شود. با توجه به دوره ماندگاری شارژ از باتری نیکل کادمیم استفاده خواهد 

شد که باتری نیکل کادمیم نیز انواع مختلفی برای کاربردهای متفاوت دارد 

 DCی ککه با توجه به کاتالوگ شرکت سازنده باتری برای موتورهای الکتری

ماندگاری  که با تعریف .[۱5]-[۱4]مناسب هستند KPLو  KPMنوع 

با نرخ تخلیه متوسط   KPMساعت نوع  5حرکت هواپیمایی بدون سر نشین 

در این تحقیق انتخاب شد   KPMنوع باتری ساعت( 5دقیقه تا  3۳)بین 

 (.۱شکل )

 
 شارژ های نیکل کادمیم و نمودار ماندگاری زمانانواع باتری -1شکل 

 

تریسیته را الک یک دستگاه الکترومکانیکی است که نیروی موتور الکتریکی

 Direct)موتورهای جریان مستقیم . به نیروی مکانیکی تبدیل می کند

Current Motors ) به ماشین هایی گفته می شود که سیستم الکتریکی

د اننتوها در هواپیمای بدون خلبان میآنها جریان مستقیم است که باتری

بدون هیچ مکانیزم اضافی به موتورهای الکتریکی وصل شوند و این در کاهش 

بدون  (DC)کند. یک موتور وزن هواپیمایی بدون سرنشین کمک می

(، دارای الکترومغناطیسی دائمی و بدون چرخش هستند BLDC)جاروبک 

ر اعتمادتتر و قابل دار کارآمدو با قطعات متحرک کمتر از موتورهای جاروبک

- برای ساخت گران تر و کنترل سختموتورهای جاروبک دار معموال .هستند

 تر هستند.
 

 شبیه سازی سیستم -3

 در سرمایه و امکانات زمان، از ناشی مشکالت و هامحدودیت دلیل به

 شبیه افزارهای نرم از ها استفادهسیستم ساخت و سازی بهینه طراحی،

است.  ناپذیر اجتناب امری مختلف هایسیستم تحلیل و طراحی در سازی

-شاخه در کدام هر که سازی شبیه افزارهای نرم عظیم خیل از میان این در

 مرتبط بلوکی هاییمجموعه Simulinkافزار  آیند. نرممی کار به علوم از ای

 تحلیل سازی،مدل طراحی، در فراوانی انعطاف قابلیت و قدرت دارای آن با

 هایقابلیت از زیادی باشد. بخش می ها الکتریکی سازی سیستم شبیه و

 بسته در موجود ابزارهای کارگیری به امکان و پیوند از ناشی افزار نرم این

که در این تحقیق فرآیند بکارگیری باتری . باشد می MATLABافزاری  نرم

و موتور الکتریکی با محاسبه ولتاژ و جریان و نهایتا توان الکتریکی خروجی 

 .شده است محاسبه

Simulink → Sim scape → Sim power systems → Machin 

(Add to untitled)  

 

با دو بار کلیک بر روی موتور الکتریکی انتخاب شده می توان تمام پارامترهای 

آن را تغییر داد همچنین چون موتور انتخاب شده در این تحقیق نوع 

 موتور را مغناطیس دائم یا  نوع Field typeمغناطیسی است از قسمت 

permanent magnet  (.2کنیم شکل)میانتخاب 
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 Simulinkدر  مغناطیس دائم انتخاب موتور الکتریکی – 2شکل 

 

تنظیم  (3)موتور را طبق موتور تجاری موجود در شکل اساسی هایپارامتر

 کنیم.می

 

 جیانگ سو، چین محل تولید

 ویت ستون نام تجاری

مدلشماره   220WD-M60025-72V 

برقی  ، ماشینقایق                کاربردها  

آهنربای دائم                     ساختمان  

 N.m 60 گشتاور

 A 245 جریان

تا   kw 15 توان خروجی  5 

)دور در دقیقه(سرعت   2500 rpm 

)v( 72 ولتاژv تا    48v 

 نام تجاریموتور الکتریکی با شماتیک و مشخصات  – 3شکل 

Wheatstone [11] 

انتخاب کرده و باتری را به  Simulinkدر این قسمت باتری را از جعبه ابزار 

ی نماییم سیستم دارای باترعنوان منبع تغذیه در این سیستم جایگذاری می

ود در بازار باتری را انتخاب موج تجاری یک سلولی است با توجه به باترهای

 (. 4)شکل کنیم می

Simulink → Sim scape → Sim power systems → Battery 
(Add to untitled) 

 
 Simulinkو مشخصات باتری در نیکل کادمیم انتخاب باتری  – 4شکل 

نشان ( 5)پارامترهای داخلی باتری را طبق مدل تجاری موجود که در شکل 

 دهیم.داده شده است قرارمی

 
 گوانگدونگ، چین محل تولید

تجارینام   
Polinovel 

 مدل
PL48-150 

 ظرفیت
200 ah 

 ولتاژ اسمی
48V 

 کاربردها
خورشیدی، باد و دوچرخهانرژی   

 Polinovel [11]باتری با نام تجاری شماتیک و مشخصات  – 5شکل 
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جهت فرآیند طراحی  Simulinkدر این قسمت ابزارهای موجود در بخش 

انتخاب شده و مراحل به ترتیب قرار داده شدند تا توان خروجی، سرعت 

 خروجی و گشتاور موتور الکتریکی محاسبه شود.

 

 انتخاب ابزار مورد نیاز برای مراحل فرآیند طراحیترتیب  – 1شکل 
 

مراحل اتصال باتری سه باتری به صورت سری به موتور الکتریکی و ابزارهای 

نشان داده شده است در صورتی که از یک سلول  (6در شکل ) گیریاندازه

وات بدست می  ۷4846از این نوع باتری استفاده شود توان خروجی موتور 

 (.۹شکل) آید

 اتصال باتری به موتور الکتریکی فرآیند طراحی و – 1شکل 

 

با توجه به کیلو وات در اینجا  8یابی به موتور الکتریکی با توان جهت دست

توان مورد نیاز، مشخصات باتری تغییر داده شده تا به توان مورد نظر برسیم. 

باشد که برای آمپر ساعت می 2۳۳ولت دارد و دارای  48 هر سلول باتری

دستیابی به توان مورد نیار در موتور باید سه باتری از نوع فوق را با هم سری 

 شان داده شده است.ن (۷( و )8)کنیم. مشخصات باتری در شکل 

 

 

 

 

 
 

 Simulinkمشخصات باتری شبیه سازی شده در محیط  – 8شکل 

 

 
مشخصه زمان دشارژ باتری شبیه سازی شده در محیط  – 9شکل 

Simulink 

 
( BLDCدر اینجا مراحل شبیه سازی موتور الکتریکی  با آهنربای دائمی )

با قرار دادن سه  جهت تامین توان هواپیمایی بدون سرنشین طراحی شده و

شکل  وات برسیم 85۷4توان  به توان مطلوب عدد باتری به صورت سری می

(۱۳ .) 
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( با BLDCمراحل شبیه سازی موتور الکتریکی آهنربای دائمی ) -11شکل

 سه عدد باتری به صورت سری

  

 سازی نتایج شبیه -4

خواهم  MATLABدر Simulink در این قسمت به نتایج خروجی از 

ولت و  48پرداخت برای باتری که مشخصات ولتاژ خروجی برای هر سلول 

آمپر بر ساعت که به صورت سری به موتور الکتریکی  2۳۳ظرفیت ویژه آن 

(BLDC)  وات  ۱2۳۳۳وصل شده در اتصال اولیه موتور به ماکزیمم توان

ابتی ثرسیده و بعد کاهش یافته و در مدت زمان حدود یک ثانیه به یک روند 

. همچنین در این حالت پایداری (۱3)رسیده است شکل  852۹رسیده و به 

دور بر دقیقه و گشتاور خروجی نیز در این  2۳۳۳بهای موتور سرعت زاویه

رسد. که شکل موج نیوتون متر به مقدار ثابتی می 3۳۳حالت در حدود 

ترتیب در خروجی موتور به توان  و گشتاور ،حالت گذرای سرعت زاویه ای

  شود.دیده ی (۱3و  ۱2 ،۱۱)های شکل

 
 سری باتری سهبا  DCای موتور مشخصه سرعت زاویه – 11شکل 

 

 
 سری باتری سه عددبا  BLDCمشخصه گشتاور خروجی موتور  – 12شکل 

 
 سری باتری سهبا  DCمشخصه توان خروجی موتور  – 13شکل 

 

 گیرینتیجه -5

تحریک مستقل با جاروبک در سرعتهای کم به دلیل ثابت بودن  موتورهای

موتور موتور  DCتلفات مسی در سیم پیچ تحریک )که مستقل از سرعت 

باشد. همچنین است( بازده موتور به شدت کاهش می یابد که مطلوب نمی

وزن و حجم این موتور باعث شده تا مهندسان به فکر جایگزینی یک محرک 

برای هواپیماهای بدون سرنشین باشند که یکی از این گزینه الکتریکی دیگر 

ها موتورهای تحریک مستقل بدون جاروبک می باشد که به نسبت دارای 

 DCراندمان بهتر در سرعتهای کم می باشد و وزن کمتری نیز دارد. موتور 

هزینه تعمیر و  دارای ( به خاطر نداشتن جاروبک،BLDC) بدون جاروبک

 . با جاروبک هستند DCنگهداری کمتری نسبت به موتورهای 
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