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میله  تشخیص عیب شکستگیبررسی اثر تغییرات بار، تعداد میله شکسته و توزیع میله شکسته در 

 موتور القایی صنعتی سه فاز توسط نرم افزار المان محدود های روتور

 پرسش اصلی تحقیق:

داخلي يا خارجي متعدد هاي ورهاي القايي، اين موتورها به علت تنشقابل اطمينان موت با وجود عملکرد ايمن و

. در صورت عدم تشخيص و رفع عيب، احتمال افزايش يابدها کاهش ميدچار عيب شده و کيفيت عملکرد آن

ود خواهد داشت. از ها وجاز دست دادن بخشي از خط توليد کارخانه ميزان خطا و از کار افتادن موتور و متعاقباً

ا کننده خطعوامل تشديدملکرد مناسب آن به ويژه در حضور شرايط کاري موتور به منظور حفظ ع پايشاين رو 

 رسد.ضروري به نظر مي

 بیان مسئله:

 : اندشدههاي تشخيص عيب، روي عيوب رخ داده در سه قسمت اساسي موتور متمرکز در حالت کلي، روش

 ؛هابيروني و ساچمه يدروني، آشيانه يآشيانهها: خطاي ياتاقان -1

 ؛هاپيچيکوتاه و اتصال باز سيماستاتور: خطاي اتصال  -2

  ؛محوريو ناهم کوتاه اتصالي روتور: شکستگي ميله و حلقه -3

 موتورهاي القايي از قرار زير هستند: هاي مانيتورينگروش نيترمهمکه از جمله 

 پايش دمايي  -1

  موتورپايش لرزش  -2

  ي جريان موتورحليل مشخصهت -3

 خوب، حساسيت زياد به دليل قابليت دسترسي MCSA هاي الکتريکي مانند هاي مانيتورينگ سيگنالروش

ر هر و د نوان پرکاربردترين روش پايش شناخته شدهنسبت به انواع خطا و قابليت اعمال به موتور از راه دور به ع

نويز بر روي  زياد ريتأثاز ايرادات اين روش، . ها استفاده شده استدو حالت تغذيه مستقيم و کنترلي از آن

به  گيري آن نيازپذيرد ولي اندازهکمتري از نويز مي ريتأثار موتور سيگنال ش .هاي الکتريکي استسيگنال

 قيمت دارد. حسگرهاي گران
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ه منظور ب ايط کاري موتور نيز وابسته است.انتخاب روش مانيتورينگ مناسب به شردقت تشخيص خطا عالوه بر 

هاي صشاخ شرايط کاري موتور بر روي ريتأثتشخيص درست نوع و ميزان خطا، بايد درک درستي نسبت به نحوه 

 ريأثتمقدار شاخص پارامتر بر  سه معموالًسينوسي شبکه،  فاز سهموتور با ولتاژ اندازي مستقيم خطا داشت. در راه

 گذارند:

 ؛ميزان خطا -1

 ؛بار موتور  -2

 ؛محل خطا -3

 :سوابق مربوط به پیشینه نظری و عملی

 خطای شکستگی میله های روتور:

شود. از عوامل اصلي وقوع اين نوع ي روتور، معموالً در موتورهاي صنعتي توان زياد مشاهده ميشکستگي ميله

اي هماند و يا حرارتي است که موجب کاهش استحکام اتصاالت بين ميلههاي مکانيکي، مغناطيسي، پسخطا، تنش

ر شود. دگري ضعيف، ميهاي ناشي از ريختهي اتصال کوتاه و يا افزايش حجم فضاهاي خالي و حبابروتور و حلقه

روتور  ييابد. در شکستگي کامل ميلههاي روتور، مقاومت ميله افزايش و جريان آن کاهش مياثر شکستگي ميله

غيير ي تگيرند که البته در عمل چنين نيست. توضيحات مربوط به نحوهمعموالً جريان ميله را برابر صفر  مي

 16هاي روتور در يک نمونه موتور ي روتور در ادامه همين فصل ارائه خواهد شد. بردار جريان ميلهمقاومت ميله

 است، 1م و دو ميله شکسته به صورت شکلميله، در حالت سال

  

 [1]های روتور در دو حالت الف(سالم و  ب(دو میله شکسته بردار جریان میله. 1شکل 

ب( دو میله شکسته                             الف( سالم                    راست و تنها ميدان   هاي روتور تقريباً صفر استگرد ناشي از جريان ميلههاي چپدر موتور سالم برآيند ميدان  
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هاي مغناطيسي ناشي از هاي روتور، برآيند ميدانحضور دارد. در اثر عدم تقارن ناشي از شکستگي ميله گرد

شود که با فرکانس دو برابر فرکانس لغزش موتور گرد ظاهر ميچپ يمؤلفههاي نامتقارن، صفر نبوده و يک جريان

(ssf2)  [2]کنددوران مي .sf  فرکانس تغذيه استاتور است. جريان القا شده با فرکانس
s

fs)21(  ناشي از شار ،

. اين جريان موجب نوسان گشتاور با فرکانس دو برابر فرکانس لغزش [3]شود، در استاتور جاري ميssf2با فرکانس 

 شود. نوسان گشتاور، باعث تحريکاين فرکانس، نوساني مي ريتأثشده و متعاقباً سرعت مکانيکي موتور تحت 

)sfs)21جديدي با فرکانس  يمؤلفه  هارمونيکي با الگوي  يهامؤلفه. در حالت کلي [2]شوددر جريان موتور مي

sfks)21(  ي روتور و يا هرگونه عدم تقارن در جريان روتور، است در جريان موتور، ناشي از شکستگي ميله

[2, 4, 5]. 

کنندگي جريان روتور در محل شکستگي از مغناطيسدر اثر شکستگي ميله و کاهش جريان آن، خاصيت ضد 

ي نمايي از افزايش چگالي شار در اطراف ميله 2 شود. شکلهاي مجاور ميجريان ميلهبين رفته و موجب افزايش 

 دهد،شکسته را نشان مي

 

 

 ب الف

 [6]نمایی از افزایش چگالی شار هسته در اطراف محل شکستگی الف( سالم و ب(یک میله شکسته . 2شکل 

رود که به آن اشباع محلي هاي مجاور محل شکستگي، هسته در محل مزبور به اشباع ميبا افزايش جريان ميله

ستگي شود. شکها تشديد ميهاي مجاور افزايش يافته  و خطر شکستگي اين ميلهدماي ميلهگويند. در اين صورت 

ها، عدم تقارن حاصل به مراتب هاي اتصال کوتاه رخ دهد که به دليل جريان زياد اين حلقهممکن است در حلقه

 کند.هارمونيکي قدرتمندتري ايجاد مي يهامؤلفهبيشتر است و 
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 :ی روتور در موتور القاییهتشخیص عیب شکستگی میل

 ي يکي ازهاي تحريک شده در طيف فوريهي هارمونيکي روتور معموالً با استفاده از دامنهشکستگي ميله

بودن و سهولت دسترسي  مهاجم ريغشود. معموالً سيگنال جريان به دليل هاي موتور تشخيص داده ميسيگنال

سازي موتور تا حد امکان تمامي عوامل . بدين ترتيب بايد در مدل[9 ,8 ,7 ,6]بيشتر مورد توجه قرار گرفته است

 ,10]آيد. در سازي مناسب رکن اصلي تشخيص خطا به حساب ميزا را لحاظ کرد. انتخاب روش مدلهارمونيک

 سازي موتور تحت خطا استفاده شده است. در روش اجزاء محدود تقريباًء محدود به منظور مدلاز روش اجزا [11

 شوند و از اين رو دقت اينها لحاظ ميپيچيسينوسي سيمخطي نظير اشباع هسته و توزيع غيرتمامي عوامل غير

مدل بسيار خوب است. در ضمن در حالت شکستگي ميله، مقادير اشباع محلي که عامل اصلي عدم تقارن است، 

به همراه درايو را دارند، به بازار عرضه شده ولي  سازي موتورافزارهايي که توانايي مدلشوند. امروزه نرممحاسبه مي

با اين وجود همچنان نرم افزارهاي اجزاي محدود، بي رقيب بوده و نقش اساسي  ها کم است.سرعت اجراي آن

الکترومغناطيسي و مکانيکي غير قابل انکار است. از جمله نرم افزارهاي متداول در زمينه  يهاليتحلدر  هاآن

 هستند.  MaxWell ،Opera ،Fluxکتريکي، ال يهانيماش

ربوطه ي منهايت فرض کردن مقاومت ميلهروش رايج اعمال خطاي شکستگي ميله بر روي مدل موتور القايي، بي

شود. بنابراين جريان ميله صفر نمي يابد.افزايش مي اهم کرويم 3000-2500که در صورت شکستگي تا است، 

اي از طيف جريان خط استاتور موتور پذير است. شکل زير نمونهمحدود امکاناعمال چنين مقاومتي در روش اجزاء 

 دهد.را نشان مي %75ميله شکسته و بار  2کيلووات تحت  11القايي 

 
 بار کامل %75ی جریان خط موتور القایی دو میله شکسته تحت . طیف فوریه3شکل 
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اين الگوهاي هارمونيکي به  .شودالگوي هارمونيکي تحريک شده در اثر شکستگي ميله مشاهده مي 3در شکل

)sfs)21و يا باند جانبي معروف هستند.  سايدبند  سايدبند چپ وsfs)21(  گذاري ميسايدبند راست نام-

که از  ييهاشاخصدامنه اين شاخص و تمامي شوند. شوند. سايدبندهاي مراتب باالتر نيز در شکل مشاهده مي

. کنديم، با تغيير بار موتور و افزايش تعداد ميله شکسته شده، تغيير کننديممفهوم نوسانات چپ گرد استفاده 

يي هاخصشاضمن اينکه تغيير موقعيت نسبي ميله هاي شکسته شده نسبت به هم نيز عاملي در تعيين دامنه 

 وجود دارد. نهيزماکيد زيادي بر روي اين قضيه صورت نگرفته و مطالعات اندکي در اين ت که تاکنون تاس

ارائه شده است که از آهنگ تغييرات گشتاور موتور معيوب براي  [12]شاخصي به نام شعاع چرخشي در 

دار ولتاژ رشود. نوسانات پاندولي شاخص ديگري است که به صورت اختالف زاويه بتشخيص ميزان خطا استفاده مي

 .[16-13]شود و جريان موتور تعريف مي

1 )()()( tvtit ss



 

 توصيفي از اين حالت است. 4گاهي اوقات ممکن است شکستگي ميله به صورت جزئي رخ دهد. شکل 

 

 [17]ای از شکستگی کامل و شکستگی جزئینمونه. 4شکل 

روش نويني براي تشخيص شکستگي جزئي ميله ارائه شده است. در اين روش از همبستگي طيف دو  [17]در 

ناحيه بر روي طيف همبستگي مشخص گرديده  4سيگنال جريان و ولتاژ استاتور موتور القايي استفاده شده و 

حريک ز اين نواحي تاست. توسط نتايج آزمايشگاهي نشان داده شده که در اثر شکستگي جزيي ميله تنها يکي ا

شود. استفاده از تغييرات پوش منحني جريان موتور معيوب، روش ديگري است که براي تشخيص ميزان مي

. فرکانس نوسانات پوش منحني جريان در اثر خطاي شکستگي ميله روتور، برابر [18]رودشکستگي ميله به کار مي

يافت. وجود نويز الکترومغناطيسي در محيط اطراف  با فرکانس لغزشي است که با افزايش بار افزايش خواهد

ترين عوامل کاهش دقت تشخيص شود، يکي از مهمتجهيزات تشخيص خطا، به ويژه زماني که از درايو استفاده مي
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ري شده گياز الگوريتم تفريق يک سيگنال مرجع از پيش تعيين شده از سيگنال واقعي نمونه [19]خطاست. در 

ذف توان آن را حستفاده شده است. به اين ترتيب سيگنال نويز محيط قابل تشخيص بوده و ميبه همراه نويز، ا

 کرد . دقت اين روش منوط بر دقت سيگنال مرجع انتخابي است. 

در . [21 ,20]هاي تشخيص خطا با دقت زياد هستندهاي عصبي جزو روشهاي هوشمند نظير شبکهالگوريتم

ود. شگيري شده از موتور تحت خطا جهت تشخيص استفاده ميرفتاري سيگنال نمونهها از الگوهاي اين گونه روش

استفاده  1شود. در اين مورد از تبديل موجکها محسوب مينياز به بانک اطالعاتي حجيم و قوي ايراد اين روش

شود. محسوب مياندازي موتور، از ابتکارات اين مراجع . تشخيص خطاي شکستگي در حين راه[23 ,22]شودمي

نيز شاخص بسيار  [7]پذير است. در اندازي چند ثانيه امکانالبته اين امتياز تنها در موتورهاي توان زياد با زمان راه

ي سيگنال جريان موتور به منظور تشخيص شکستگي ميله ارائه شده دقيق و مناسبي با استفاده از طيف فوريه

ي هاي بدنهاستفاده شده است. استفاده از طيف لرزه 2دت زمان کوتاهاست. در اين روش از تبديل فوريه در م

-حسگرهاي گران . براي اعمال اين روش[24]شود هاي بسيار دقيق تشخيص خطا محسوب مياستاتور، از روش

شود. محوري ژنراتورهاي نيروگاهي استفاده ميقيمت مورد نياز است. از اين روش معموالً براي تعيين ناهم

هاي فرکانس لغزشي ناشي از خطاي شکستگي، عالوه بر جريان موتور، در سيگنال توان نيز ظاهر ونيکهارم

بسزايي دارد و نيز ولتاژ موتور به ويژه در  ريتأثجا که سيگنال ولتاژ نيز در محاسبه توان . از آن[26 ,25]شوندمي

 يد. آحالت درايو تابع پارامترهاي بسيار زيادي است، استفاده از سيگنال توان تنها يک کار فانتزي به حساب مي

از  پيچ جستجو که بر روي يکيي روتور، نامتقارن شده و توسط سيمشار فاصله هوايي در اثر شکستگي ميله

هاي مهاجم است .  اين روش تشخيص خطا جزو روش[27]شود قابل تشخيص استپيچيده ميشيارهاي استاتور 

 شود، مقاومتي روتور باعث افزايش مقاومت آن ميجا که شکستگي ميلهشود. از آنو استفاده از آن توصيه نمي

مقاومت کلي موتور  امهنگ بهروشي براي تخمين   [28]يابد. در کلي موتور ديده شده از استاتور نيز افزايش مي

هاي معيوب، تلفات هسته روتور ارائه شده که در آن اثرات تغيير دما را نيز لحاظ شده است. با افزايش تعداد ميله

ها نيز دارد. در برخي از موتورهاي و اين ميزان افزايش بستگي به ميزان شکستگي ميله [29] يابدافزايش مي

 ريأثتها و بررسي نحوه سازي اين جريانمقدار قابل توجهي است. بنابراين مدلاي هاي بين ميلهکيفيت، جريانبي

از طيف ولتاژ  [31]مدنظر قرار گرفته است. در  [30]ي روتور، در آن بر روي تشخيص خطاي شکستگي ميله

تواند تابع عوامل متعددي نظير عدم استاتور استفاده شده است. تغييرات ولتاژ استاتور عالوه بر ميزان خطا مي

                                                           
1- Wavelet 
2- Short Foriour Transform 
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الگوهاي هارمونيکي مناسبي جهت  [32]شود. در از اين شاخص توصيه نميتعادل شبکه باشد و از اين رو استفاده 

زني آن ذکر نشده است. از اين تشخيص خطاي موتور تحت درايو ارائه شده است که در آن  نوع درايو و روش کليد

ها در برخي حاالت مشاهده نشوند. در ضمن به دليل اينکه دسته قابل توجهي از يکرو ممکن است اين هارمون

 ها نزديک به سطح نويز هستند قابل استناد نيستند.هارمونيک

 اهداف تحقیق به صورت کلی و جزئی:

يط حمنظور بررسي رفتار موتور القايي معيوب، از مدل سازي دو بعدي يک موتور القايي صنعتي سه فاز در مبه 

. پس از مدل سازي موتور سالم، رفتار متغيرهاي آن در حالت سالم بررسي شوديماستفاده  Maxwellنرم افزار 

شده سپس با اعمال خطاي يک ميله شکسته، جريان، گشتاور و سرعت موتور در حالت معيوب و در بار هاي 

 ياهشاخصتغييرات بار موتور بر روي  ريتأث. پس از آگاهي از شوديممتفاوت از بي باري تا بار کامل بررسي 

مطالعه خواهد شد. در مرحله نهايي اثر توزيع ميله  4مجاور از يک ميله تا  يهايشکستگسايدبندي، تعداد 

 ورتصمختلف موتور شبيه سازي شده و نتايج حاصله به  يهاقطبشکستگي به صورت متقارن و نامتقارن در 

 تغييرات ارائه خواهد شد. منظم رونداعداد مشخص و با تعيين 

 مدل سازی موتور القایی سه فاز توسط نرم افزار اجزای محدود 

 بررسی اثر رخداد خطای شکستگی میله 

 بررسی اثر افزایش بار موتور بر شناسایی عیب 

 بررسی اثر افزایش میزان خطا بر شناسایی عیب 

 بررسی اثر توزیع شکستگی میله بر شناسایی عیب 
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 جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق:

اثر آن ها بر روي رفتار موتور القايي ار مباحثي است که اخيرا مورد توجه محققين قرار  عيوب داخلي وبررسي 

در اين پروژه اثر تغييرات بار، شدت خطا و مکان ميله هاي دچار خطا بر تشخيص خطا بررسي گرفته است. 

 خواهد شد.

 


