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ن اساس يبر ا.  باشندي ميکي الکتريگر انواع موتورهاياس با دي در قيادي اثبات شده زيهاي برتريس دائم داراي مغناطي موتورها-  دهيچک

، ساخت و ين موتور طراحياز مشکالت عمده ا. افته استي يژه ايگاه وي در صنعت جاDC و يي انواع متعارف القاين خانواده  بجاياستفاده از ا

لو وات ي ک۳ يس دائم با توان ناميو مغناطي درا–ک موتوري و ساخت ين مقاله طراحيدر ا.  باشديس دائم در داخل استاتور مي روتور مغناطيجاساز

 انجام ي استاتور و روتور بنحويطراح.  سبک بکار گرفته شده استيياير دريل زيشران وساي پيرويد ني استفاده در تولمنظور شود که به يارائه م

ک ي از يريبا بهره گز ينن موتور يکنترل سرعت ا. به حداقل برسد  cogging مزاحم بر روتور وارد نشده و گشتاور ي شعاعيرويچگونه نيشده که ه

  . آن نشان داده شده استيج عمليا محقق شده و نتDSPک پردازشگر يدر  شده يپياده ساز PI يکننده خطکنترل 

  استاتور، روتور،Effect Hall ، نمونه بردارBLDC درايو، -موتور - كليد واژه

 مقدمه - 1

قابل  به دليل كارايي يي و القاDC ساليان متمادي موتورهاي

به  ي مختلف صنعتيدر كاربردهامناسب نسبتا  و ساختار قبول

هاي  نوع معمول ماشين .اند طور وسيع مورد استفاده قرار گرفته

 بر DCتور سيم پيچي شده كه نيازمند اعمال تحريك وسنكرون ر

 ،نه مورد توجه صنعتيگر گزيز دي ن،باشند تور ميوروي ر

  .بوده اندر سرعت يي حساس به تغيبخصوص در كاربردها

در چند دهه ) PMSM(س دائم يمغناطسنكرون  يموتورها

 چرا كه در ساختار ،ه توجه خاص محققين قرار گرفتداخير مور

هاي  و حلقهمتعارف  DC يهاآن از كموتاتورهاي مرسوم در موتور

 كنترل دور و ،بعالوه. سنكرون خبري نيست يهالغزان موتور

توان بر كيلوگرم (ت نسبتا ساده، چگالي توان توليدي باال يموقع

 يس و نگهدارينه سرويشتر، هزيب توان بي، راندمان و ضر)آهن

تور، و ممان اينرسي محور رر باالي گشتاور ب و نسبت،كمتر

 درايوهاي سنكرون مغناطيس دائم را بعنوان - استفاده از ماشين

و القايي در كاربردهاي  DCيك رقيب جدي براي موتورهاي 

 يامروزه ساخت انواع آهن رباها. ]1[  مطرح ساخته استمختلف

-مي ساماريهااژياد همچون آلي زي انرژيبا چگال) PM( يدائم

 و ساخت موتور ي امكان طراح،برن-آهن- ميكبالت و نئود

 ز ممكن ساخته استي توان باال نيس دائم را در كاربردهايمغناط

]3[–]2[.  

 در Jeumont-Schneider شركت فرانسوي ،به عنوان مثال

 1,8با قدرت س دائم يمغناط يك موتور سنكرون 1990سال 

ساختار با و  دقيقه بر دور 300 ينامسرعت با  فازه 13مگاوات، 

كمپاني زيمنس . ه استتوليد نمود) Radial Flux(شار شعاعي 

 6 سنكرون مغناطيس دائم ي موتورها،آلمان نيز در قرن اخير

 مختص ،PERMASYN موسوم به يشار شعاع  فازه با12فازه و 

 مگاوات توليد 5تا  1,7 يپيشران زيردريايي در توانها يرويمولد ن

  .]4 [نموده است

وتور سنكرون مغناطيس دائم در دو نوع با پخش فضايي م

 و نوع ديگر موسوم به ،)BLAC(شار فاصله هوايي سينوسي 

با پخش فضايي شار ) BLDC(بدون جاروبك  DC موتور

دان يع سينوسي ميتوز. ]5 [ شودياي ساخته م ذوزنقه

 يديد ضربانات كمتر در گشتاور تولي سبب توليسيمغناط

ور با استاتكه طراحي ي در حال، شوديم) وتورعملكرد آرامتر م(

 منجر به افزايش نسبت BLDCسيم بندي متمركز در موتور

نصورت يدر ا. ]5 [شود گشتاور بر واحد جرم بكار رفته مي

 درايو مغناطيس دائم سه کيلو وات جهت مصارف توليد - طراحي و ساخت يک موتور

  نيروي پيشران

۴ مختاريعبداله ، و۳سعود حاجيانم ،۲ شريعتيحميد، ۱ي موسويروح اهللا کاف
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اد ي توان با زي را ميديگشتاور تول جاد شده دري اشتريبضربانات 

  . جبران نمودي موتور تا حديكردن تعداد فاز ها

 با توجه به محسنات گفته شده و بخصوص BLDCموتور 

 از ي بر آمپر عبوريديل اندازه بزرگ نسبت گشتاور توليبدل

ل يانواع وساشران ي پيروين انتخاب بعنوان مولد نيچر بهتريآرم

كه با حجم و وزن   چرا،]3[- ]4 [ رودي بحساب ميياير دريز

د گشتاور يت تولي قابل،DC متعارف يكمتر از موتورها

 ي آن در فضاي داشته و لذا جاسازيشتريب يسيغناطالكتروم

ن موتور، ين در ايهمچن. ار ساده تر خواهد بوديبس محدود موجود

 موتور به منظور كاهش سرعت يسي مغناطيش تعداد قطبهايافزا

 و آشكار ساز يز صوتيبعنوان منبع نو(ربكس ي و حذف گينام

  .ر استي امكان پذي براحت)ر آبيله در زيوس

 سه BLDCو ي درا-ك موتوري و ساخت ي مقاله طراحنيدر ا

قه ي دور بر دق1390 يبا سرعت نام ي قطب12لو وات، ي ك3 فاز

در بصورت كامل ن بار ي اولي كه ساخت آن برا، شوديارائه م

و بعنوان ي درا- ن موتورياز ا. ت محقق شده استي موفقاكشور ب

از موتور  سبك كه ير آبيل زيشران وساي پيروين مولد نيگزيجا

 ين نمونه هايهمچن. شده است، استفاده  بردنديبهره م DC يها

 در ير آبي زترل بزرگين موتور به منظور نصب در وسايبزرگتر ا

  . باشدي و ساخت ميحال طراح

ن موتور استفاده ي به منظور كنترل سرعت اDSPك بورد ياز 

ك كنترل كننده ياز  يفعل ساخته شده ينمونه ها.  شده است

 ياني جريك حلقه داخليبا ) PI (ي تناسب–يانتگرال يخطعت سر

  . كنندي كنترل سرعت موتور استفاده ميبرا

  BLDC موتور ياضيمدل ر -2

 را ي سه فاز دو قطبBLDCك موتور ي از يي نما1شكل 

ات ساده ي استاتور با قبول فرضيمعادالت ولتاژ.  دهدينشان م

  :]6 [ باشدير ميكننده معمول به صورت ز

)1(  abcs s abcs abcs
d

dt
= +v r i λ  

 ، باشدي استاتور ميچ هايم پيك از سي مقاومت هر srكه 

Tو
abcs as bs cs[ ]=f f f f كه ، f ك از ي نشان دهنده هر

 يع چگاليبا فرض توز.  باشديا شار ميان ي ولتاژ، جريتهايكم

 ي فاز هايي در موتور، ولتاژ ضد محركه القايسنوير سيشار غ

ن شار يبنابرا.  فرد خواهد بوديي فضايكهاياستاتور شامل هارمون

 ي را ميدي توليسي استاتور و گشتاور الكترو مغناطيونديدور پ

  :]6 [ان نمودير بيتوان بصورت ز
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mλبا فاز يوندي شار دور پي اندازه مولفه اصل 

 يم روتور ينصب شده بر روس دائم ي از مغناطي استاتور ناشيها

 يكين مولفه هارموني امnزه يز اندازه نرمالي نnKب ي و ضرا،باشد

  دهندينشان م را ي نسبت به مولفه اصلPM يديشار تول

)1K  استاتور متشكل يس اندوكتانسهاي ماترsLن ي همچن).=1

 يو اندوكتانس پراكندگ msLيس كنندگياز اندوكتانس مغناط

lsLمطابق ستاتور  اي باشد كه با فرض اتصال ستاره فاز هاي م
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) VSI( به اينورتر منبع ولتاژ BLDC اتصال موتور 2شكل 

در هر لحظه از . تعبيه شده براي تغذيه موتور را نشان مي دهد

 جدا شده DCزمان، يكي از فازهاي موتور بصورت كامل از تغذيه 

جريان از طريق دو فاز ديگر بر قرار مي و مسير )  حالت شناور(

 نشان داده شده، بين 3بر اين اساس، همانگونه كه در شكل. گردد

 60لحظات هدايت سوييچهاي قدرت باال و پايين هر ساق اينورتر 

درجه الكتريكي فاصله ايجاد مي شود كه اين مهم از احتمال 

ينگ اتصال كوتاه شده منبع تغذيه بدليل وقوع خطاهاي سوييچ

  .مي كاهد

نجا الزم به ذكر است كه وضعيت جريان در فاز شناور يدر ا

 ، پارامتر DC، اندازه ولتاژ لينك rωموتور به اندازه سرعت روتور

 اعمال شده ياريهاي الكتريكي و مكانيكي ماشين و تغييرات اخت

 – به منظور تغيير مشخصه گشتاور،φدر زاويه آتش اينورتر 

  ].7[ درايو، خواهد داشت - سرعت موتور
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  )PM(موتور مغناطيس دائم : 1شكل 

  
  اتصال اينورتر به موتور:  2شكل 

 چگونگي هدايت هر يك از سوييچهاي قدرت 1جدول 

  .  نشان مي دهدφزاويه  اينورتر را تابعي از موقعيت روتور و

    و ساخت موتوريطراح  -3

 موجود استعالم شده از پژوهشكده و با ياز هايبا توجه به ن

 ساخته شده توسط سازندگان معتبر ي صنعتي نمونه هايبررس

 سه فاز BLDCو يدرا - ك موتوري و ساخت ي، هدف طراحيخارج

در صورت . ن شديي تعrpm 1390 قطب، 3kW ، 12 يبا توان نام

 مزاحم وارد ي شعاعيروياستاتور، نهسته ار در ي ش36استفاده از 

 نصب شده بر يس دائم هاي از اثر متقابل مغناطيبر روتور ناش

 شود، هر چند ي روتور و بدنه استاتور بصورت كامل حذف ميرو

 از تقابل ي ناشcogging گشتاور مزاحم ين مولفه فركانسياول

ك ين هارمونيسومدر روتور س دائم ي استاتور با مغناطيدندانه ها

s (يمكان

m

N
3

N
= ∈Z (شود كه يظاهر م sN و mNب ي بترت

 ي موتور ميسي مغناطيار ها و تعداد قطبهايانگر تعداد شينما

س دائم ي مغناطيشتر موتور هاين اساس بيبر هم. ]8 [باشند

sشوند كه نسبت  ي و ساخته مي طراحيبنحو

m

N

N
∉Z  

)Fractional Motor( . 

   درجه موتور120كليد زني اينورتر :  1جدول 

  موقعيت روتور  سوييچهاي روشن

1 4S ,S  30 30− − < < −rφ θ φ  

1 6S ,S  30 90rφ θ φ− < < −  

3 6S ,S  90 150rφ θ φ− < < −  

3 2S ,S  150 210rφ θ φ− < < −  

5 2S ,S  210 270rφ θ φ− < < −  

5 4S ,S  270 330rφ θ φ− < < −  

  
  تور در حالت ايده الولتاژ ضد محركه و جريان فازهاي مو  :3شكل 

 

 39ن منظور برابر يز بدين موتور ني استاتور ايار هايتعداد ش

گشتاور مزاحم  يفركانسف يدر نظر گرفته شد تا ضمن كاهش ط

cogging ي مزاحم شعاعيرويو چرخش آرامتر روتور، اندازه ن 

، نشان داده شده ]8[در مرجع . ز صفر شوديوارد شده بر روتور ن

ك ي بزرگتر از mN و sNه ين مقسوم عليرگتراست كه اگر بز

  .باشد، نيروي شعاعي مزاحم متوسط وارد برموتور صفر خواهد شد

     مختلف موتور با توجه به مراجع ي قسمت هايطراح

   ك ورق و شكل ي نقشه الف- 4شكل  .دي انجام گرد]9[- ]10[

در .  دهندي شده را نشان مي استاتور طراحيسه بعد نقشه ب-4

 coggingشتر اثر ينجا الزم به ذكر است كه به منظور كاهش بيا

 استاتور به اندازه يارهايدر عملكرد موتور ش
3

4
 skewار ي گام ش

  .شده اند

 يلي م0,5س با ضخامت يلي استاتور از جنس سيورق ها

شكل ر كات براساس نقشه ين وايده و توسط ماش شيداريمتر خر

 استاتور با در نظر گرفتن ياتصال ورقه ها. ديه گرديتهالف -4

 از يكي ،ازي مورد نskewه ورقها نسبت به هم به منظور تحقق يزاو

 ين منظور فلنچ مخصوصيبد.  باشدي ماستاتورمشكالت مونتاژ 

 هم ير بر رو استاتويله آن ورق هايساخته شده و بوس  ويطراح

به . دنديقرار داده شده و با استفاده از چسب به هم متصل گرد

پخش شدن ز ينن ورق ها و ي از نفوذ هوا بيريجلوگ منظور

 .ديگردك دستگاه پرس استفاده ين آنها از يكنواخت چسب بي

ستاتور ساخته شده پس از محكم شدن چسب ها و  االف-5شكل 

ن ي بييكنواخت شدن فاصله هواي يسنگ زدن داخل آن برا

 .  دهدياستاتور و روتور را نشان م

  
    نقشه ورق استاتور-الف

  
   استاتوري نقشه سه بعد- ب

   شدهياستاتور طراح: 4شكل 
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 استفاده شده و از Nd-Fe-b 35 ي از آهن رباروتوردر ساخت 

UHU plus endfest 300ي به منظور چسباندن آهن رباها بر رو 

ق روتور ي تعلياز براياقان مورد نتاي.  استفاده شده استبدنه روتور

متناسب با ز ينروتور از يشافت مورد ن.  و ساخته شديطراحز ين

 شده ساخته روتور ب-5 شكل.  و ساخته شديابعاد موتور طراح

  . دهديرا نشان م

 و يطراح] 9[با استفاده از مرجع سه فاز  استاتور يچيم پيس

 3 ياتصال موازاز  يچيم پين سي افاز ازهر . ديگرد ياده سازيپ

 كالف با 4ز يل شده كه در هر مجموعه ني تشكمشابه يچيم پيس

 شده ي جاسازيچيم پي از سيي نما6شكل .  شده انديهم سر

  . دهدي استاتور را نشان ميار هايدرون ش

 يچيم پيبعد از آماده شدن استاتور و روتور و كامل شدن س

آن داخل  قرار گرفتن استاتور در يراپوسته موتور باستاتور، 

 پوسته .دي و با پرس به بدنه متصل گرد،هساخته شد و يطراح

در برابر ضربه و خمش كه  ييايوم درينياستاتور از جنس آلوم

 انتخاب  باشديار سبك مي بسياز نظر وزن ار مقاوم بوده ويبس

  . شده است

 و با قرار دادن روتور در استاتور و پوسته ساخته شده

 مونتاژ موتور به ت،ي موقعينمونه بردارها يمشخص كردن جا

 موتور يبا راه اندازت ي موقعيحسگرهامحل نصب . ديان رسيپا

 يخط يها و با توجه به شكل موج ولتاژيبه صورت ژنراتور

ساخته شده را پس از  يينها موتور 7شكل . دين گردييتع ژنراتور

 . دهدي و ساخت نشان ميل مراحل طراحيتكم

  
   روتور- ب   استاتور-الف

  بدنه استاتور و روتور ساخته شده: 5شكل

  
  نمايي از سيم پيچي استاتور:  6شكل 

  ويدراستم يس و ساخت ي طراح- ۴

رد و پردازشگر، بين موتور از سه قسمت اصليو ايستم درايس

 ازشگردك پرين پروژه از يدر ا.  شوديل مينورتر تشكيواسط و ا

DSPيتاليجي ديگنالهايافت سي كه با در استفاده شده 

 يد زني كليبران فرمان مناسب ييفه تعيت وظي موقعيهاحسگر

زوله كردن بورد پردازشگر از مبدل ي ايبرا. را بر عهده داردنورتر يا

 موتور از يت نصب شده بر روي موقعيها نمونه بردارزيولتاژ و ن

 يتفاده منورتر اسين پردازشگر و ايه شده بيرد واسط تعبوبك ي

 ينشان م شده را يطراحو يستم دراي از سيي نما8شكل . گردد

 ي هوشمند برا)optocoupler( يزوالتور نورين بورد از ايدر ا. دهد

 ينورتر از خروجيه شده در اي تعبيت ماسفتهايون گيزوالسيا

DSPت ي قابل،زوالتوريان ي اياياز مزا.  استفاده شده است

 يرينورتر با اندازه گي هر ساق ا اتصال كوتاه دروقوعص يتشخ

 و قطع همه ،تيچ در حال هدايي ولتاژ دو سر سولحظه به لحظه

  . باشدي ميط بحرانيچها در شراييسو

 از فازها يكيان ي جريريبا اندازه گز ينان موتور يحفاظت جر

 يسه با مقدار حداكثريبه منظور مقا DSPو ارسال آن به بورد 

بروز هر گونه اضافه بار فرمان قطع  تا در صورت ، شوديانجام م

  . گرددتها ارسال يه گيكل

 يگرام كنترل سرعت موتور را نشان ميا بلوك د9شكل 

 شود، از دو ين شكل مشاهده مي ايهمانگونه كه از رو .دهد

 بلوك )duty cycle (فهيب وظين ضريي تعي براPIكنترل كننده 

PWMنمونه  ي خروجيسرعت موتور از رو.  شودي استفاده م

سه يمقا محاسبه شده و پس از DSPت در بلوك ي موقعيبردار ها

گنال مرجع ي س،PIك كنترل كننده ي از عبوربا مقدار مرجع و 

 يانيك كنترل كننده جرياز .  كندين ميي تع راDCنك يلان يجر

و به يدرا- ستم موتوريسرعت پاسخ س شي افزاي برا9مطابق شكل 

  .تشده اس استفاده ي وروديهافرمان

نورتر توسط بلوك ي ايد زنيب كليترتن شكل، يمطابق ا

synchronization )يگنالهايافت سيو با در )1 جدول بر اساس 

د ي فركانس كل. شوديت انجام مي موقعينمونه بردارها يخروج

 .لو هرتز در نظر گرفته شده استي ك5ز ينورتر ني ايزن

   درايو- نتايج تست موتور-۵

مونه بردار هاي موقعيت قدم اول تنظيم صحيح محل نصب ن

در اين .  محسوب مي شودBLDCدرايو  در راه اندازي موتور

پروژه، با بهره گيري از تست ژنراتوري و مقايسه شكل موجهاي 

  Hall Effect و خروجي نمونه بردارهاي ي خطيمربوط به ولتاژها
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   نهايي ساخته شدهBLDCموتور : 7شكل 

  
   شدهيزاده سايو پي درا: 8شكل 

  
   كنترل سرعت موتور:9شكل 

مربوط به هر فاز استاتور، محل صحيح نصب نمونه بردار مشخص 

 .شده است

ت و ي نمونه بردار موقعيش همزمان خروجي نما10شكل 

 . دهديم نشان مي را قبل و بعد از تنظه مربوطيي القايخطولتاژ 

متغير   DCولتاژ  باسبازاي  موتور ي باري تست بنتايج حاصل از 

 Duty(و ضريب وظيفه اينورتر  ) شوديـن مي تاميكه از باطر(

Cycle ( نشان داده شده است3 و 2متغير بترتيب در جدولهاي  . 

  
  مي بعد از تنظ- ب

  
  مي قبل از تنظ-الف

  تي موقعيم نمونه بردارهاي تنظ:10شكل 

  ريي ولتاژ باس متغي موتور بازاي باريج تست بينتا : 2جدول

busI (A.)  busV (volt)  rN (rpm) D.C.  

0,9  170  533  50%  

0,9  185  586  50%  

1,3  197  626  50%  

1,6  220  700  50%  

1,5  245  767  50%  

1,1  260  828  50%  

1,5  286  920  50%  

1  300  973  50%  

  نورتريفه ايب وظيرات ضريي تغيموتور بازا ي باريب تست جينتا : 3جدول

busI (A.)  busV (volt)  rN (rpm)  D.C. 

0  220  0  0  

1  220  257  16,6%  

1  220  480  33,3%  

1,6  220  700  50%  

1,7  220  910  66,6%  

2,05  220  1115  83,3%  

2,1  220  1118  100%  

ج ينتا. بعنوان بار موتور استفاده شده استترمز فوكو ك ياز 

 DC 250نك ي ولتاژ لير بازايحاصل از اتصال موتور به بار متغ

 شود يهمانطور كه مشاهده م.  آورده شده است4در جدول ولت 

ز و مشابه با ي، نسبتا ناچيرات سرعت نسبت به بار اعمالييتغ

  . بودك مستقل خواهدي تحرDCن يماش

درجه نان از عملكرد مطمئن موتور تحت بار، يبه منظور اطم

چ استاتور، يم پي مختلف موتور شامل پوسته، سيحرارت قسمتها

هاي نصب شده بر روي روتور با گذشت  استاتور و آهن رباهسته

نشان داده  5 شده و در جدول يرياندازه گبازاي بار نامي  زمان 

   .استشده 

  ل از تحت بار قرار گرفتن موتور توسط ترمز فوكوج حاصينتا:  4جدول 

LT (N.m)  rN (rpm)  busI (A.)  busV (volt)  

0  1490  1,2  250  

2  1490  1,9  250  

2,3  1480  2  250  

2,7  1476  2,3  250  

4  1460  3,2  250  

5,5  1450  4,5  250  

8  1433  6,3  250  

10,5  1416  8  250  

14  1404  10,5  250  

19,5  1393  14,5  250  

22  1360  17  250  

27  1330  22  250  
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  مختلف موتوري قسمت هايدما: 5جدول 

)C°Coil(  )C°Magnet(  )C°Rotor(  )C°Sink(  Time(min) 

22  18  17  14  5  

30  27  25  22  15  

40  39  37  27  25  

51  48  45  32  30  

62  55  53  35  35  

71  61  60  38  40  

 1000 سرعت مرجع ي، كنترل سرعت موتور را بازا11شكل 

 يده مين شكل ديهمانگونه كه از ا.  دهدينشان مقه يدور بر دق

.  كنديب مي فرمان داده شده را تعقيسرعت موتور بخوبشود، 

ز در ي استاتور نيفاز ها از يكيان ي مربوط به جريشكل موجها

نورتر ي اي درجه ا120عملكرد .  نشان داده شده است12شكل 

PWMگرددين شكلها مشاده مي از اي بخوب . 

ق محل نصب نمونه يم دقينجا الزم به ذكر است كه تنظيدر ا

ست و سبب بروز ي ممكن نيژنراتورت با تست ي موقعيبردارها

شكل .  گرددياد مي زيسي مغناطي قطبهاي بخصوص بازا،خطا

 بهبود يبرا.  دهدي مشكل مزبور را نشان ميز تا حدي ن12

] 6[ در مرجع يشنهادي از روش پBLDCو ي درا–عملكرد موتور

، كه در آن  شوديماستفاده ) شتريبا توان ب( ي بعديدر نمونه ها

 آنها قبل يلتر كردن خروجيب نمونه بردارها با ف محل نصيخطا

  .جبران شده است يتا حد DSPاز اعمال به بورد 

        
 كنترل سرعت موتور : 11شكل 

 
  ك فاز موتوريان يجر: 12شكل 

 

 گيري نتيجه -۶

 BLDCس دائم يو مغناطي درا–ك موتوري و ساخت يطراح

. ران انجام گرفتيان بار در ي اوليلو وات براي ك3 يبا توان نام

 يرويزان نين مي انجام گرفت كه كمتري موتور به صورتيطراح

س ي مغناطينهاي كه از معضالت ماشcogging و گشتاور يشعاع

ن موتور در حال حاضر يا. د شودي روند توليدائم به شمار م

 سبك ي هاير سطحيشران زي پيروينمولد ن يگزيبعنوان جا

 ياد ناشيب زي گرفته شده و معا بكارDC يمي قديوهاي درايبجا

كنترل .  را بصورت كامل مرتفع ساخته استDC ياز موتور ها

 از دو كنترل يريدر حال حاضر با بهره گ وين موتور درايسرعت ا

 مدرن ي ساده محقق شده و در ادامه كنترل كننده هاPIكننده 

 ي و ساخت نمونه هاين طراحيهمچن. گردند ين ميگزيجا

ن پروژه در دست يج بدست آمده از اي از نتايريه گبزرگتر با بهر
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