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چکیده  -موتور القایی سه فاز روتور قفسهای یک سیستم غیرخطی است که در معرض عیوب مختلفی قرار دارد .عیب در این نوع ماشینها
میتواند منجر به توقفات پیشبینی نشده در فرآیندها شود که این امر موجب تلفات بزرگ در دورههای تولید و نگهداری میشود .در این مقاله در مورد
تشخیص یک نوع عیب رایج مربوط به سیمپیچی استاتور موتور موسوم به عیب اتصال حلقه به حلقه بحث میشود .از آنجا که تشخیص عیب با روشهای
سنتی بهدلیل نیازمند بودن به اطالعات قبلی از مدل دقیق موتور همیشه ممکن نیست ،لذا در این مقاله از روش جدید تحلیل پاسخ فرکانسی برای
تشخیص عیب استفاده شده است .جهت تشخیص عیب در این روش از انواع مختلف تابع تبدیل میتوان استفاده کرد؛ اما چون وجود عیب در
سیمپیچهای موتور سبب نامتقارنی امپدانس میشود ،از پاسخ فرکانس امپدانس سیمپیچها استفاده شده است .آزمایشات با دو موتور در اندازههای
متفاوت و در دو حالت کاری آفالین و آنالین بهترتیب توسط دستگاههای  WK6500Bو  EXP3000انجام گرفتهاند و نتایج حاصل از رسم نمودارهای دامنه
شده جذر میانگین مربعات ( ،)SIGMAانحراف طیفی

و فاز پاسخ فرکانسی توسط چهار شاخص آماری ضریب همبستگی ( ،)CCانحراف نرمالیزه
سهای ( )CSDمقایسه شدهاند.
( )NRMSDو انحراف استاندارد مقای 
کليد واژه -موتورهای القایی ،تشخيص عيب ،روش تحليل پاسخ فرکانسی ،تابع تبدیل ،عيب اتصال حلقه به حلقه و عيوب استاتور.

 -1مقدمه
تحليل پاسخ فرکانسی یک روش تحليلی است که پيشتر برای
ارزیابی عيوب ترانسفوماتور پيشنهاد شد [ .]1نظارت بر شرایط کاری
و تشخيص به هنگام عيب در موتورهای القایی سه فاز که چرخ
محرک صنعت به شمار میروند ،در قابليت اطمينان و پایداری توليد
هر صنعتی با اهميت است ،چرا که بروز عيب در قسمتهای مختلف
یک موتور میتواند پيامدهای جبرانناپذیری داشته باشد.
یکی از عمومیترین عيوبی که در سيمپيچی موتورها اتفاق
میافتد عيب حلقه به حلقه است ،این عيب زمانیکه عایق ميان دو
یا چند حلقه از یک کالف مربوط به سيمپيچی استاتور شکسته
میشود ،رخ می دهد و توانایی کالف برای توليد ميدان مغناطيسی
متقارن را کاهش میدهد .انواع عيب سيمپيچی استاتور معموالً با
اتصال کوتاه چند حلقه مجاور مربوط به یک کالف شروع میشود .به
این ترتيب که جریان گردشی در حلقههای اتصال کوتاه شده موجب
توليد گرما و افزایش دما در ناحيه معيوب سيمپيچ شده و با تخریب
بيشتر عایق در آن محل ،منجر به عيوب شدیدتر یعنی عيب کالف
به کالف ،عيب فاز به فاز یا عيب فاز به زمين میگردد .اگر چه

اطالعات تجربی از فاصله زمانی بين وقوع عيب اتصال حلقه تا
شکست عایقی و تشدید کامل عيب وجود ندارد ،ولی مشخص است
که این فرآیند آنی و لحظهای نيست و سرعت آن به شدت عيب
یعنی به تعداد حلقههای اتصال کوتاه شده وابسته میباشد [.]2
در جدول  1درصد احتمال وقوع عيب بر اساس استانداردهای
مختلف و اهميت عيوب مربوط به استاتور که عمدتا ناشی از عيب
سيمپيچی هستند ،نشان داده شده است [.]3
جدول  :1احتمال وقوع عيوب در موتورهای القایی مطابق استانداردهای مختلف

نوع عيب

IEEE-IAS

EPRI

Allianz

عيوب مربوط به بلبرینگها ()%
عيوب مربوط به استاتور ()%
عيوب مربوط به روتور ()%
سایر عيوب ()%

44
26
8
22

41
36
9
14

13
66
13
8

سيمپيچ استاتور موتورهای القایی نيز همانند بلبرینگها و روتور
میتواند تحت تأثير عوامل مختلفی دچار عيب شود [ .]4چند نوع
عيب برای سيمپيچهای استاتور گزارش شده است که بيشتر آنها
ریشه در خرابی عایق سيمپيچها دارند [ .]5ساختمان موتورهای

الکتریکی از سه دسته مواد اصلی هادیها ،هسته و عایقها تشکيل
شده است .عایقهای الکتریکی برخالف هادیها و هسته در
ماشينهای الکتریکی ،اجزا غيرفعال محسوب میشوند .بدین معنا
هيچ نقشی در توليد ميدان مغناطيسی و یا هدایت آن و همچنين
توليد گشتاور و هدایت جریان ندارند .در عين حال نيازمندیهای
اساسی الکتریکی ،حرارتی و مکانيکی را در ميان اجزا فعال در
ساختمان ماشينهای الکتریکی دوار ،فراهم میسازند .شکل  1انواع
عيوب محتمل مربوط به سيمپيچی استاتور را نشان میدهد.

فيزیک تجهيز مورد آزمایش و ساختار هندسی آن است و به مدار
معادل  RLCMتجهيز تحت آزمایش وابسته است؛ زیرا تغيير
فيزیکی در تجهيز باعث تغيير پارامترهای شبکه  RLCMمعادل و در
نتيجه تغيير تابع انتقال میشود .رفتار تابع انتقال میتواند محدوده
وسيعی از تغييرات فيزیکی و الکتریکی تجهيز مورد نظر را نشان
دهد .عيوب گوناگون در موتورهای القایی میتوانند باعث ایجاد
تغييراتی در مدار تشکيلدهنده آن و پارامترهای تابع انتقال شوند.
 -2روش کار
به دليل بررسی تشخيص عيب در دو مد کاری مختلف آنالین و
آفالین و همچنين استفاده از دو دستگاه مجزا برای این منظور،
سعی شده است جهت اعتبار بخشی بيشتر به آزمایشات از دو موتور
القایی در اندازههای متفاوت استفاده شود .ابتدا برای حالت آفالین
موتور القایی سه فاز روتور قفسهای مدل K21R 132 M4 HW
ساخت شرکت  VEMآلمان برای اجرای آزمایشات در فرکانس باالی
این مقاله انتخاب گردید .مشخصات فنی موتور مدنظر بهطور کامل و
دقيق مطابق جدول  2تهيه شده است.
جدول  :2مشخصات فنی موتور القایی سه فاز  7.5کيلووات

شکل  :1انواع عيوب مختلف عایقی در سيمپيچی استاتور یک موتور القایی []6

در یک موتور اگر تعداد اتصال کوتاه بين حلقهها کم باشد،
همچنان میتواند تا مدتها با آسيب موجود به کار خود ادامه دهد.
در چنين شرایطی اثر فزاینده این نوع عيب میتواند باعث افزایش
اتصال بين حلقهها و در نتيجه از بين رفتن کل سيمپيچی فاز
مربوطه گردد؛ بنابراین انجام پایش به هنگام در این شرایط از
اهميت زیادی برخوردار است .تاکنون روشهای مختلفی برای
تشخيص عيب در این تجهيزات توسعه یافتهاند [ .]7صدیق و
همکاران از روش پاسخ فرکانسی و روشهای مبتنی بر مدل
شبکههای عصبی برای شناسایی عيب استفاده کردند [.]8
ناندی و همکاران با بررسی طيف ولتاژ استاتور به تشخيص عيب
اتصال کوتاه در سيمپيچی استاتور پرداختند [ .]9لی و همکاران از
موج آلتراسونيک جهت تشخيص عيب اتصال و از هادیهای استاتور
بهعنوان موجبر استفاده نمودند [ .]10همچنين برزگران و همکاران
به بررسی عيوب مربوط به سيمپيچی با روش المان محدود و شبکه
عصبی پرداختند که در مطالعه آنها جریان ایجاد شده توسط اتصال
کوتاههای سيمپيچ بهصورت نامتعادل بود [ .]11از آنجاییکه روش
آناليز پاسخ فرکانسی ،روشی غيرتهاجمی و با حساسيت باال نسبت به
تغييرات پارامترها میباشد ،بنابراین محدوده وسيعی از کاربردها
برای این مبحث میتواند درنظر گرفته شود .این تابع انتقال متأثر از

مشخصه

مقادیر

توان نامی
فرکانس کاری
ولتاژ نامی اتصال مثلث استاتور
ولتاژ نامی اتصال ستاره استاتور
جریان اتصال ستاره
جریان اتصال مثلث
ضریب قدرت موتور
دور بر دقيقه

 7.5کيلووات
 50هرتز
 380ولت
 660ولت
 15.5آمپر
 9آمپر

IP

0.84
1450
55

موتور مذکور به کارگاه سيمپيچی انتقال داده شد تا سيمبندی
مجدد با تپهای مورد نياز برای مدلسازی واقعی عيب ،روی آن
پيادهسازی شود .برای تعيين محل تپهای خروجی سيمپيچی
استاتور با درنظر گرفتن استانداردهای کاری و نکاتی که باید در
سيمبندی رعایت شود ،در مجموع چهار تپ اضافی از سيمپيچی سه
فاز استاتور از محل جعبه ترمينال موتور خارج شد و بهمنظور عملی
کردن آزمایشات همچون دیگر اتصاالت در دسترس قرار گيرند.
شکل  2نمایی از موتور القایی سه فاز  7.5کيلووات پس از
سيمپيچی مجدد را نشان میدهد .محل قرارگيری تپهای
سيمپيچی استاتور موتور  7.5کيلووات بهمنظور مدلسازی عيب

حلقه به حلقه نيز در شکل  3نشان داده شده است.

مانند سایر اتصاالت در جعبه سربندی موتور قرار گرفت .شکلهای 4
و  5به ترتيب ،نمایی از موتور نامبرده و مشخصات الکتریکی آن را
نشان میدهند.

شکل  :2موتور القایی سه فاز  7.5کيلووات پس از سيم پيچی مجدد
شکل  :4دستگاه  exp3000و موتور القایی  3کيلووات جهت انجام آزمایش آنالین

شکل  :3محل قرارگيری تپهای سيمپيچی استاتور موتور  7.5کيلووات

همچنين به جهت انجام آزمایشات در حالت آنالین و فرکانس
پایين ،یک موتور القایی سه فاز روتور قفسهای مدل
 M2AA100LB-4ساخت شرکت  ABBانتخاب گردید .این موتور
پس از انتقال به کارگاه تعميرات موتوری تحت سيمپيچی مجدد
قرار گرفت .مشخصات فنی موتور انتخابی در جدول  3آمده است.
جدول  :3مشخصات فنی موتور القایی سه فاز  3کيلووات

مشخصه

مقادیر

توان نامی
فرکانس کاری

 3کيلووات
 50هرتز
420-380
ولت
 6.6آمپر

ولتاژ نامی اتصال ستاره استاتور
جریان اتصال ستاره
ضریب قدرت موتور
دور بر دقيقه
IP

0.81
1430
55

برای مدلسازی عيوب رایج در حالت آنالین محدودیتهایی
وجود دارد .در این حالت سعی بر این شد که از انجام مدلسازی
عيب اتصال حلقه به حلقه با  15درصد سيمپيچی یکفاز شدیدتر
اجتناب گردد؛ چرا که با وصل تغذیه موتور تحت عيب اتصال کوتاه
شدید احتمال اینکه موتور دچار آسيب شود ،وجود خواهد داشت.
بههمين دليل در کل دو تپ اضافی از سيمپيچی سه فاز استاتور

شکل  :5محل قرارگيری تپهای سيمپيچی استاتور موتور  3کيلووات

برای هر دو موتور با توجه به سرکهایی که از سيمپيچی فاز
بيرون کشيده شده است ،عيب اتصال کوتاه حلقه به حلقه را میتوان
به مقدار  15درصد بين تپهای  Saو  85درصد  Sمدل کرد که در
این حالت انحراف از حالت مرجع وجود خواهد داشت .انتخاب
محدوده اتصال کوتاه بين حلقهها اختياری بوده و در حين بازپيچی
سيمبندی موتور میتوانست کمتر یا بيشتر لحاظ شود ،اما بهدليل
اینکه مصالحهای بين دقت و ایجاد انحراف قابل رویت در نمودارها
ایجاد گردد ،عيب اتصال  15درصد انتخاب شد .الزم به ذکر است
که در هنگام انجام آزمایشات با توجه به تاثير موقعيت روتور بر روی
دقت کار ،روتور در حالت ایستا قرار گرفت و از جابجا شدن آن در
حين ثبت دادهها ،تا حد امکان جلوگيری شد .شرایط آزمایش
مطابق جدول  4آورده شده است .موارد (الف) و (ب) در شکل ،6
بهترتيب پاسخ فرکانسی نمودارهای دامنه و فاز را برای مدلسازی
عيب حلقه به حلقه نشان میدهند .مطابق این شکل ،اختالف ميان
نمودار اندازه حالت مرجع و حالت عيبدار قابل تشخيص است.
اختالف ذکر شده از فرکانس  7کيلوهرتز آغاز شده و به مرور این
اختالف چشمگيرتر شده است و در نقطه اوج نمودار در فرکانس
 177کيلوهرتز نمود بيشتری پيدا کرده است .در تحليل نمودارهای
فاز نيز میتوان گفت عيب واقع شده باعث انحراف نمودار از حالت
مرجع در فرکانسهای زیر  1کيلوهرتز شده است.
S

جدول  :4مشخصات امکانسنجی تشخيص عيب اتصال کوتاه حلقه به حلقه به

روش FRA

هدف

تشخيص عيب اتصال کوتاه حلقه به حلقه به روش FRA

تابع تبدیل
پارامتر متغير
محدوده تغييرات متغير
وضعيت روتور
وجود عيب در استاتور
قدرت موتور
وضعيت فازهای دیگر  TوR

امپدانس فاز  Sسيمپيچی استاتور در شرایطی که تپهای  Saو  85درصد  Sاتصال کوتاه شدهاند.
فرکانس
 2مگاهرتز
سالم و در حالت ایستا
عيب اتصال کوتاه حلقه به حلقه  15درصد
 7.5کيلووات
مدار باز

(الف)

(ب)
شکل  :6پاسخ فرکانسی مربوط به مدلسازی عيب حلقه به حلقه ،الف) نمودار دامنه ،ب) نمودار فاز

همچنين مطابق دادههای عددی میتوان استخراج کرد که نقاط
اوج هر دو نمودار تقریبا به اندازه  7.5کيلوهرتز جابجا شده است که
این موضوع میتواند اختالف موجود را بارزتر کند و این یک مزیت
در تشخيص بهتر محسوب میشود.
 -3شاخصهای آماری
برای مقایسه دو منحنی پاسخ فرکانسی به جای روش بصری و
جهت تقویت استدالل از تعریف تعدادی شاخص آماری استفاده
میشود .شاخصهای آماری مختلفی در مراجع معرفی شدهاند ،با
توجه به ویژگی و توانایی شاخصها ،در اینجا چهار شاخص ،CC
 NRMSD ،SIGMAو  CSDاستفاده شده است که روابط تعریف
این شاخصها در معادالت ( )1تا ( )4آورده شدهاند .محاسبهی

شاخص برای کل بازهی فرکانسی نتایج خوبی به همراه ندارد ،از
طرف دیگر ،هر نوع عيب تاثير خود را بر روی یک بازهی فرکانسی
مشخص میگذارد ،پس بهتر است شاخصها برای بازههای فرکانسی
مختلف محاسبه شوند .اختالفات ذکر شده برحسب شاخصهای
مختلف در پنج محدوده فرکانسی  10تا  20کيلوهرتز 20 ،تا 100
کيلوهرتز 100 ،تا  400کيلوهرتز 400 ،کيلوهرتز تا  1مگاهرتز و 1
تا  2مگاهرتز مشخص شدهاند.
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روابط ( )1تا ( ،)4بهترتيب ضریب همبستگی ،انحراف نرماليزه
شده جذر ميانگين مربعات ،انحراف طيفی و انحراف استاندارد
سهای هستند که از شاخصهای مبتنی بر فاصله اقليدسی
مقای 
یشوند .در روابط باال X ،و  Yدو تابع تبدیل مبنا و
محسوب م 
اندازهگيری شده هستند که قرار است با یکدیگر مقایسه شوند و N

یباشد.
نيز تعداد دادههای ثبتشده در هر بازه م 
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موارد (الف) و (ب) در شکل  ،7مقادیر بهدست آمده برای چهار
شاخص  NRMSD ،SIGMA ،CCو  CSDرا در پنج محدوده

فرکانسی ،بهترتيب جهت مقایسه نمودارهای دامنه و فاز پاسخ
فرکانسی حالت عيب حلقه به حلقه نسبت به حالت مرجع نشان
میدهند .همانگونه که در منحنی دامنه پاسخ فرکانسی معلوم است،
خطای اتصال حلقه بيشترین تاثير را بر روی محدوده فرکانسی 100
تا  400کيلوهرتز میگذارد که شاخصها هم این موضوع را تایيد
میکنند .در تحليل مقادیر شاخصها میتوان گفت که در عيب
حلقه به حلقه متناسب با شدت عيب  15درصد بازه چهارم برای
فرکانسهای بين  400کيلوهرتز تا  1مگاهرتز ،شاخصها هيچ گونه
تغييراتی نداشتهاند .این موضوع میتواند در تشخيص این نوع عيب
موثر باشد .ولی جهت تحليل شاخصها برای نمودارهای فاز ،صرفا به
تغييرات در محدوده اول اکتفا شده که این تغييرات نيز ناچيز
میباشد .تنها بررسی عيب اتصال کوتاه حلقه به حلقه  15درصد
سيمپيچی فاز  Sبهدليل خفيفتر بودن اثر اتصال کوتاه ،در حالت
آنالین انجام شد و نتایج آن مطابق شکل  8ثبت گردید.

(الف)

(ب)

شکل  :7مقادیر چهار شاخص  NRMSD ،SIGMA ،CCو  CSDدر پنج محدوده فرکانسی مختلف الف) نمودار دامنه ،ب) نمودار فاز

شکل  :8اندازه پارامترهای مختلف موتور در حالت اتصال حلقه به حلقه  15درصد

شکل  :9اندازه و زاویه فاز جریانها و ولتاژهای موتور در حالت عيب اتصال حلقه به حلقه 15درصد

همانطور که در شکل  8مشاهده میشود ،بهدليل عيب اتصال
حلقه به حلقه رفتار موتور ،پارامتر  Loadرفتاری تحت اضافه بار
شدید را نشان میدهد و شرایط  35درصدی اضافه بار را ایجاد کرده
است .همچنين نامتعادلی جریانهای استاتور به وضوح قابل رؤیت
است که این موضوع به شبيه سازی درست عيب در آزمایشات صحه
میگذارد .این عيب حتی سبب شده است که دور موتور نيز کاهش
یابد و با گشتاور خروجی بيشتری به اندازه  8.3نيوتنمتر نسبت به
حالت مرجع بچرخد .شکل  9نيز ،نامتعادل بودن جریانها در حالت
عيب را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود بهدليل مدل
کردن عيب اتصال حلقه ،اندازه جریانهای استاتور به مقدار زیاد
نابرابر شده و همچنين مقادیر اختالف فاز به شدت از اختالف 120
درجهای دور گشته است که پيامد آن باال رفتن دمای بدنه موتور
میباشد .زیرا نامتعادلی جریان در موتورهای القایی سبب ایجاد
جریانهایی با توالی منفی میگردد و دامنه این جریانهای با توالی
منفی با مقدار نامتعادلی متناسب است .الزم به ذکر است اگر چنين

شرایطی برای کارکرد موتور تا مدت زمان چند ده دقيقهای باقی
میماند ،منجر به سوختگی سيمپيچی موتور ميشد.
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در این مقاله ،از روش تحليل پاسخ فرکانسی در دو حالت آنالین
و آفالین برای بررسی رفتار و تشخيص عيب اتصال حلقه به حلقه در
موتورهای سه فاز القایی روتور قفسهای استفاده شده است .با
استفاده از بازپيچی مجدد سيمبندی دو موتور و مدلسازی واقعی
عيب به اندازه  15درصد اتصال کوتاه حلقه به حلقه سيمپيچ یکی از
فازهای استاتور ،کاربرد این روش مورد بررسی قرار گرفت326 .
نمونه گيری برای کل بازهها انجام شده است .نتایج نشان داد که در
حالت آفالین عيب مذکور نسبت به حالت مرجع نه تنها باعث
کاهش نقطه اوج نمودار در فرکانس  177کيلوهرتز شده ،بلکه به
مقدار  7.5کيلوهرتز آن را نيز شيفت داده است .همچنين عيب واقع
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 کيلوهرتز1 شده باعث انحراف نمودار فاز در فرکانسهای پایين زیر
 تحت اضافه، در حالت آنالین عيب مدلسازی شده موتور.شده است
 درصدی نشان داده شده است و نامتعادلی دامنهها و فازهای35 بار
 لذا طبق مطالب گفته.جریانهای استاتور نيز قابل رویت شده است
 این روش قادر به شناسایی این نوع عيب و بيان اختالف آن،شده
.نسبت به حالت مرجع میباشد
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