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ز طیف القایی با استفاده از روش المان محدود و آنالی ماشین درتشخیص خطای میله شکسته 
 فرکانسی 

 

 3ی، عارف درود2امید عبدی منفرد ،1یامین درویش

 ، تهران، ایرانشاهدبرق، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد -1

 ، تهران، ایرانشاهددسی، دانشگاه دانشکده فنی مهن ،برق دانشجوی کارشناسی ارشد -2
                                                                                                              تهران، ایران شاهد، دانشگاه ،برق گروه ،استادیار -3

 

  خالصه

این موتورها تحت تنش های  می باشند. به دالیل متعددیموتورهای القایی یکی از پرکاربردترین تجهیزات صنعتی       
و مغناطیسی مختلفی قرار دارند که در بعضی شرایط منجرب بروز خطا و توقف سرویس دهی می گردند. از اینرو حرارتی 

بهینه سازی مصرف شده و تشخیص خطا در این تجهیزات بسیار حائز اهمیت است که باعث افزایش بهره وری و  مسئله ی
روش اجزای محدود برای شبیه  هزینه های کلی وارد بر سیستم های اقتصادی را کاهش می دهد. در این مقاله ازدر نهایت 

 سریعاز روش تبدیل فوریه شده است و همچنین برای تشخیص خطا، استفاده  موتور القایی در شرایط سالم و معیوبسازی 
(FFT برای پردازش سیگنال جریان استاتور بهره )موتور ت آمده در این مقاله مربوط به یک گرفته شده است. نتایج بدس

  .چهار قطب می باشد 2.2KWالقایی 

 کلمات کلیدی
 (FFT)روش المان محدود، تبدیل فوریه سریع  موتور القایی، شکست میله ی روتور، واژه های کلیدی:

 
 

 مقدمه .1

بنابراین تشخیص خطاهای این روند.  یبه کار م یصنعت یدهاسه فاز به طور گسترده در کاربر ییقالا یموتور ها       
موتورها می تواند فواید اقتصادی فراوانی در پی داشته باشد. از جمله مدیریت کارخانه های صنعتی را آسان می کند، سطح 

ل توجهی کاهش می اطمینان سیستم را باال می برد، هزینه تعمیر و نگهداری پایین می آید و نسبت هزینه به سود بطور قاب
 ؛در سالهای اخیر، پیشرفتهای قابل مالحظه ای در زمینه ساخت و طراحی سیم بندی های استاتور بدست آمده استیابد. 

شده است به همین دلیل انجام تغییرات بسیار کمتری نسبت به استاتور  ،قفسی های روتور و ساخت طراحیولی در مورد 
از  01خطاهایی که در ماشین رخ می دهد را شامل می شود که در حدود % ر باالیی ازخطاهای روتور هم اکنون درصد بسیا

مجموع کل خطاها می باشد. اکثر خطاهایی که در روتور موتور القایی سه فاز رخ می دهد، مربوط به شکست میله های 
در  الکتریکین یکی از خطاهای روتور به عنوا. در واقع شکست میله می باشدروتور و همچنین حلقه های انتهایی روتور 

مهم ماشین شناخته می شود و این عیب باعث ایجاد خرابی بیشتر در موتور خواهد شد که تشخیص این نوع خطاها بسیار 
 می باشد.
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دلیل اصلی بروز خطا در این موتور هاا کشایدن جریاان زیااد در حاین راه انادازی مای باشاد کاه باعاث مای شاود        
ی به میلاه هاای روتاور واقاع در قفاس، وارد گاردد. زماانی کاه یاک میلاه شکساته مای شاود و یاا باه تنش و فشار زیاد

صورت جزئی شکساته مای شاود، جریاان ایان قسامت در میلاه هاای مجااور، جریاان پیادا مای کناد. در ایان میلاه هاا 
 ]3-2-0[جریان از حالت عادی بیشتر می شود و تلفات افزایش می یابد.

 

 
شدن جریان از میله شکسته شده از طریق هسته به میله های مجاور، که ضخامت خطوط  بیان جاری -1شکل 

 دامنه جریان را بیان می کند
 

 مهم ترین اثر شکست میله ی روتور .2

مهم ترین اثر شکستگی میله روتور در رفتار ماشین را می توان با استفاده از روش مبتنی بر میدان های گردان         
در اثر توالی مثبت ولتاژمنبع تغذیه، سیم بندی استاتور یک میدان گردان با جهت مثبت مثلثاتی در ]4[بررسی نمود. 

و در این حالت می رسد  به سرعت. در حالت ماندگار سرعت روتور تولید می کند سرعتفاصله هوایی با 
در میله  sfS= rf . در این شرایط جریانی با فرکانس خواهد بود روتورسرعت میدان گردان استاتور نسبت به هادی های 

مثبت ایجاد می کنند.  در جهت سرعتهای روتور ایجاد خواهد شد. جریان های القایی در روتور، یک میدان گردان با 
دو میدان روتور و استاتور نسبت به هم صفر می  می باشد و لذا سرعت نسبی هر استاتورسرعت این میدان نسبت به 

 شود. 
در این شرایط که هر دو میدان نسبت به هم ساکنند، طبق اصل بقای انرژی، تبدیل انرژی صورت می پذیرد. از        

با  آنجایی که کل میدان مغناطیسی در فاصله هوایی فقط تابعی از ولتاژ منبع تغذیه می باشد و از آنجا که جریان ها
می باشد. این توضیحات رفتار شناخته  هواییدر سیم بندی استاتور جریان دارند، لذا سرعت میدان در فاصله  fفرکانس 

 شده در شرایط سالم و بدون نقص می باشد.
رفتار ماشین سالم  گشتاور الکترو مکانیکی ماشین به اختالف زاویه بین میدان های روتور و استاتور بستگی دارد. در       

یک میله شکسته را می توان با استفاده از  می چرخد و بنابراین گشتاور ماشین ثابت است. ثابت هر دو میدان در سرعت 
قضیه جمع آثار، در شرایط یک میله سالم و در حالتی که یک جریان با جهت مخالف حالت سالم میله به داخل آن تزریق 

ود. بنابراین نتایج جمع آثار در میله مورد مطالعه یک جریان صفر خواهد بود. این جمع آثار جریان میله، می شود مدل نم
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نسبت به روتور ایجاد می کند. این میدان ضربانی می تواند به دو میدان گردان در جهت  نوسانیک میدان ضربانی با 
 سرعت نسبت به روتور می چرخد و لذا با  سرعت  ت مثبت، دردد. میدان گردان با جهمخالف همدیگر منشعب گر

به استاتور چرخیده و بر مولفه اصلی جریان استاتور اثر می گذارد. اما قسمت دیگر میدان ضربانی بوجود آمده در  نسبت
در سیم بندی استاتور القا  f)s2-(1با فرکانس  در جهت مخالف روتور می چرخد یک جریان سرعتمیله شکسته، در 

می باشد. در این مورد گشتاور یک مولفه ثابت و یک مولفه نوسانی در  میله ن توضیحات مهمترین اثر شکستمی کند. ای
 دارد. مولفه نوسانی گشتاور یک ریپل سرعت در همان فرکانس ایجاد می کند. 2sfفرکانس 

 س سنجابی سه فاز با استفاده از روش المان محدودشبیه سازی موتور القایی قف. 3

در این قسمت یک موتور القایی سه فاز قفس سنجابی در دو حالت سالم و معیوب، در نرم افزار ماکسول شبیه سازی  
  آورده شده است. 0-شده است. مشخصات موتور در  جدول

 
 مشخصات موتور-1جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
روش المان محدود بر اساس آنالیز میدان می باشد، که قادر به بدست آوردن توزیع میدان مغناطیسی در داخل موتور  

هدف تحلیل  ، گشتاور و سرعت را بدست می آورد. اگردیگر مشخصات موتور، مقدار جریان باشد. سپس با استفاده از می
موجب کاهش زمان  قسمتی از موتور را مدل کرد. که این 2موتور در شرایط سالم یا متقارن باشد، می توان همانند شکل

میدان مغناطیسی نامتقارن  ی با میله ی شکسته شده باشد، توزیعمحاسبات می شود. اما زمانی که هدف تحلیل موتور القای
در شرایط سالم و معیوب، در  خواهد شد و بایستی تمام ساختار موتور مدل شود. در این مقاله از تحلیل گذرا برای موتور

 ]5[سرعت های متغییر روتور استفاده شده است.
 

 
 

 مشخصات موتور القایی مورد نظر
2.2 kw ان خروجی موتورتو 
400 V ولتاژ 
50 Hz فرکانس 

 تعداد قطب 4
 تعداد شیارهای استاتور 24
 تعداد شیارهای روتور 22

1420.5 rpm  میزان سرعت رتور 
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 قسمتی از موتورالقایی سالم -2شکل 
 

 سازی میله شکسته شده با استفاده از روش المان محدود شبیه. 4

در نظار نسبت به میله های دیگر بسیار ناچیز روتور ، جریان در میله شکسته شده  شده ی در مدلسازی میله شکسته        
باعاث  ،جریاان جریان در دیگر میله های روتور افزایش می یابد. که این پدیده به علت عادم تقاارنی شود بنابراین گرفته م

 عدم تقارن شار شده و در نتیجه  باعث نامتعادلی در موتور القایی می شود. 
برای مدلسازی در شرایط واقعی می بایست جریان در میله شکسته شده را غیر صفر در نظر گرفت، که برای رسایدن         

مقاومت در شارایط  در این مقاله مقدار .]5[گرفت ار باال در نظریبه این هدف می بایست مقاومت در میله ی مورد نظر را بس
شکل موج هاای جریاان در  ، به ترتیب3شکل  .در نظر گرفته شده است 18610µΩو در شرایط معیوب  286µΩسالم  

  .حالت های موتورسالم ، یک میله شکسته و سه میله شکسته را نشان می دهد
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 الف  -3

 
 ب-3     

 
 ج-3

 ت های) الف (موتور سالم )ب(یک میله شکسته )ج( سه میله شکستهجریان در حال -3شکل
 
 

 .نشان می دهددر شرایط مختلف  ماکزیمم سه فاز استاتور راجریان  مقدار 2جدول 

 
 مشخصات جریان های سه فاز استاتور-2جدول 

ماکزیمم جریان سه فاز استاتور برحسب  درصد تغییرات) % (
 آمپر

 

 وضعیت موتور
 aفاز bفاز cفاز aازف bفاز cفاز
  سالم 3.614 3.697 3.642 - - -

 میله شکسته0 4.164 4.169 4.153 15.22 12.76 14.03 بار کامل
 میله شکسته3 5.092 5.096 5.087 40.896 37.84 39.676
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               شاخص شناسایی خطا. 5

، وجود نقص در موتور را نشان شده میله شکستهوتور مدامنه مولفه های جانبی موجود در شکل موج های خروجی         
در طیف فرکانسی جریان استاتور موتور القایی بوجود می آید که با   جانبیمی دهد. بنابراین فرکانس های 

 یان،این مولفه های فرکانسی می توان به وجود خطا در موتور پی برد. وجود این طیف فرکانسی درشکل موج جر شناسائی
   ]6[از نامتعادل بودن شار در میله های روتور می باشد. ناشی

است.  استفاده شده (FFT)برای بدست آوردن مقدار فرکانس های جانبی در این مقاله، از روش تبدیل فوریه سریع        
امنه مولفه فرکانس د حال اگر تعداد بیشتری میله شکسته شود .برای یک میله شکسته صادق است رابطه 

می باشد. در اینصورت شاهد تا تعداد میله های شکسته شده  0از  kمقدار  خواهد بود که  جانبی 
های شکسته شده روتور روی طیف جریان  در مطالعه تاثیر میله هارمونیک های بیشتری در جریان استاتور خواهیم بود.

پارامترهای ماشین در رفتار ماشین القایی موثر  های شکسته شده، وضعیت بار و استاتور، عواملی از جمله تعداد میله
نشان  4نیز افزایش می یابد.این موضوع در شکل هستند. هرچه تعداد میله های شکسته شده بیشتر می شود شدت خطا

یک میله حالت موتور سالم ،در FFT با استفاده ازرا  استاتور به ترتیب آنالیز طیف فرکانسی جریان 4شکلداده شده است. 
 .شکسته و سه میله شکسته را نشان می دهد

 
 

 
 الف-4
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 ب-4

 
 ج-4

 
در حالتهای )الف(موتور سالم )ب(یک میله  FFTآنالیز طیف فرکانسی جریان استاتور با استفاده از  -4شکل 

 شکسته )ج(سه میله شکسته

 
 

 نتیجه گیری. 6
روش آنالیز طیف فرکانسی برای تشخیص خطای موتور القایی قفس سنجابی  در این مقاله از روش المان محدود و 

شده است. روش المان محدود روشی بسیار دقیق می باشد، زیرا که این روش تحلیل، وابسته به هندسه واقعی استفاده 
با نرم افزار  ماشین است. دراین مقاله شبیه سازی موتور القایی قفس سنجابی سه فاز در حالت سالم و میله شکسته

Ansoft Maxwell   انجام شده است. با استخراج جریان های خروجی استاتور در شرایط سالم و معیوب و با بررسی این
که در طیف جریان استاتور  ی، بگونه ایی که مولفه های فرکانسکانس، مشخصه خطا ارزیابی می گرددسیگنال در حوزه فر

. از اینرو دامنه و مقدار مولفه های فرکانس استفاده می شوندی شکسته شده روتور برای شناسایی میله ها بوجود می آیند
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به وضعیت بار و شدت خطا بستگی دارد. پس هر چه تعداد میله های بیشتری شکسته شود دامنه مولفه های فرکانسی 
 جانبی موتور، باالتر می رود و هارمونیک های بیشتری در جریان استاتور بوجود می آید.
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