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 ژنراتور مدنظر یک ژنراتور القایی. در این مقاله به ارائه روشی جهت تشخیص عیب ژنراتور در یک سیستم توربین بادي پرداخته خواهدشد:چکيده
 فرکانس مشخصهاي در سیگنال جریان بهوجود، بهدلیل اثر سایه برج.رتور سیمپیچیشده هست و عیب مدنظر عیب الکتریکی رتور فرض شدهاست
 در این مقاله از یک.میآید که این فرکانس مشخصه میتواند با فرکانس مشخصه ناشی از عیب تداخل داشتهباشد و عیبیابی را دچار اختالل نماید
زمان و سپس تغییر متغیر فرکانس استفادهشده است که براي سادگی از انرژي سیگنال در زمانهاي مختلف میانگینگیري-روش در حوزه فرکانس
 از اندیسهاي آماري، براي کاهش خطاي عیبیابی در مرحله پردازش نهایی. روش مذکور روش پیگردي (ردیابی) مرتبه هارمونیک میباشد.میشود
 نتایج شبیهسازي مؤید این نکته هستند که با روش پیشنهادي.استفاده خواهدشد تا بتوان بین اثر سایه برج و اثر خرابی الکتریکی رتور تمایز قائل شد
 در انتها براي بررسی روش ردیابی مرتبه هارمونیک از نتایج تستهاي آزمایشگاهی استفادهشده.تا حد بسیار مطلوبی میتوان این اثرات را تفکیک نمود
.است
. اثر سایه برج، توربین بادي، ژنراتور القایی، عیبیابی:واژههاي کليدي
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Abstract: In this paper, a method is presented for the electrical rotor fault detection in wound rotor induction generators. The fault is
a rotor electrical fault in induction generators employed for wind turbine applications. Due to the tower shadow effect, a stray fault
signature is introduced in the generator current which may result in false fault detection. The method is based on the time-frequency
analysis in which the frequency is transformed and the time averaging of the signal energy is obtained. The method is known as
harmonics order tracking analysis. For reliable fault detection, statistic indices are used in post-processing that increase the ability to
distinguish between the fault effect and tower shadow effect. The simulation results illustrate that the proposed method is effectively
successful in discriminating these two effects. Finally, the harmonics order tracking analysis is evaluated using the experimental results.
Keywords: Fault detection, induction generator, wind turbine, tower shadow effect.

1397/08/26 :تاریخ ارسال مقاله
1397/11/09 :تاریخ اصالح مقاله
1398/02/22 :تاریخ پذیرش مقاله
 اکبر رهیده:نام نویسنده مسئول
. دانشکده مهندسی برق و الکترونیک-  دانشگاه صنعتی شیراز-  بلوار مدرس-  شیراز-  ایران:نشانی نویسنده مسئول

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 50, no. 4, winter 2020

Serial no. 94

ژ .هاشمي ،ا .رهيده  /مجله مهندسي برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،50شماره (4زمستان 1883-1873 ،)1399

1874

 -1مقدمه
امروزه بهدلیل مشکالت ناشی از سوختهاي فسیلی ،استفاده از منابع
تجدیدپذیر انرژي روزبهروز در حال افزایش میباشد که از این میان
استفاده از انرژي باد جایگاه ویژهاي دارد .توربینهاي بادي اصلیترین
روش جذب انرژي بادي میباشند که ژنراتور الکتریکی مورداستفاده در
توربینهاي بادي عمدتاً از نوع ژنراتورهاي القایی میباشد .بسته به توان
توربین بادي ژنراتور مورداستفاده میتواند ژنراتور القایی قفس سنجابی،
ژنراتور القایی با رتور سیمپیچیشده و یا ژنراتور القایی دو سو تغذیه
باشد[.]1
یکی از مسائل اصلی درخصوص سیستمهاي صنعتی قابلیت اطمینان
سیستم میباشد که بهبود آن ارتباط زیادي به پایش وضعیت و تشخیص
عیب دارد [ .]3 ،2ژنراتور القایی سیمپیچیشده بهعنوان یکی از اجزاء
توربینهاي بادي میتواند دچار خطاهاي متعددي شود .علیرغم اینکه
احتمال بروز عیب براي همه اجزاء ماشین وجود دارد ،اما برخی از اجزاء
در عمل بیشتر دچار عیب میشوند و تشخیص عیب آنها اهمیت
بیشتري دارد .منشأ این عیبها در شکل  1نشان دادهشدهاند [.]4-10
بهطورکلی روشهاي تشخیص عیب در سه دسته قرار دارند [:]7
 روشهاي بر مبناي مدل تحلیلی
 روشهاي برمبناي مدل عددي (همانند تحلیل اجزاء محدود)
 روشهاي برمبناي سیگنال

در روشهاي برمبناي سیگنال ،تأثیر عیب بر یک سیگنال
اندازهگیريشده از ماشین تعیین و روابط آن ارائه میگردد .تأثیر عیب بر
سیگنال را با عنوان «مشخصه عیب »1و یا «امضاء عیب »2بیان میکنند.
سپس با کمک روشهاي پردازش سیگنال ،در سیگنال اندازهگیريشده
بهدنبال مشخصه عیب میگردند و بزرگی مشخصه عیب را تعیین
میکنند .درنهایت ،در مرحله تصمیمسازي ،تعیین میشود که آیا این
مشخصه یافتهشده ،نشاندهنده حالت معیوب است یا خیر .معموالً در
بخش تصمیمسازي ،از بزرگی مشخصه عیب و یا روشهاي دستهبندي
استفاده میشود [.]11-13
برخی از سیگنالهاي مورداستفاده در روشهاي مبتنیبر سیگنال
عبارتاند از [:]7
 سیگنالهاي مکانیکی :ارتعاش ،درجه حرارت ،صدا ،گشتاور
 سیگنالهاي الکتریکی :جریان استاتور و یا روتور ،جریان راهاندازي،
ولتاژ استاتور و یا روتور ،توان لحظهاي ،توانهاي اکتیو و راکتیو،
سیگنالهاي کنترلی (در موتورهاي مجهز به اینورتر)
برخی مواقع استفاده از سیگنالهاي مکانیکی در صنعت مشکل میباشد.
موارد زیر تنها نمونههایی از مشکالت اصلی استفاده از سیگنالهاي
مکانیکی میباشند:
 اندازهگیري این سیگنالها باید دقیقاً در محل نصب ماشین انجام
شوند
 تجهیزات و سنسورهاي اندازهگیري این سیگنالها ممکن است
گرانقیمت باشند ،همانند دوربین ترمو ویژن و یا سنسور ارتعاش

خرابي ماشين القايي

خارجي

داخلي

مکانيکي

ناهم مرکزي
روتور

محيطي

الکتريکي

ياتاقان (بيرينگ)

 -استاتيکي

 -گوي ها

 -ديناميکي

 -قفس گوي ها

 -ترکيبي

 بدنه خارجي -بدنه داخلي

روتور

 ميله شکستهروتور
 سيم پيچيروتور (مشابه

استاتور)

سيم پيچي
استاتور

 درجه حرارت آلودگي -خوردگي

 حلقه به حلقه -کالف به

...

کالف

بار

 اضافه بار عيب چرخدنده
 -ناهم محوري

تغذيه

 عدم تعادلولتاژ
 ولتاژ کم ولتاژ زياد -اتصال کوتاه

 سيم پيچ بهسيم پيچ (فاز-

 -حلقه انتهايي

فاز)

 -جاروبک و

 -سيم پيچ به

حلقه لغزان

بدنه (فاز-بدنه)
 -قطع يک فاز

شکل  :1منشأ انواع خرابي در يک موتور القايي
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 محل پردازش سیگنال و تصمیمگیري و محل کنترل ممکن است
از خود ماشین دور باشد ،لذا این سیگنالها باید به محل جدید
ارسال شوند
 سروصدا و لرزشهاي اضافی و نویز در برخی صنایع آنقدر زیاد
است که استفاده از سنسورهاي مکانیکی را ناممکن میسازد
 درصورت تعدد سنسورها ،قابلیت اطمینان شبکه سنسوري و
کالیبراسیون آنها خود مشکل دیگري را بر مسائل موجود میافزاید
به همین دالیل ،گرایش به استفاده از سیگنالهاي الکتریکی زیاد
شدهاست که مزایاي زیر را بهدنبال خواهدداشت:
 کاهش هزینهها و امکان اندازهگیري از راه دور و در اتاق کنترل
 سنسور این سیگنالها معموالً در سیستمهاي حفاظت و کنترل
ماشینها وجود دارد
 تأثیرپذیري کمتر از نویزهاي صنعت
 امکان تشخیص چند عیب به صورت یکجا و برخط
مشکل اصلی در استفاده از سیگنالهاي الکتریکی ،دقت حاصل از به
کارگیري آنها در تشخیص عیب میباشد .بهطورکلی میتوان گفت که

تشخیص عیب در ماشین القایی میباشد که توانایی تشخیص عیب در
شرایط ناایستا را دارد [ .]19-21در این روش با فرض دانستن سرعت،
درجهبندي محور فرکانس عوض میشود و برحسب مرتبهاي از فرکانس
مشخصه عیب مدرج میگردد .با این کار از پیچیدگی توزیع محتواي
سیگنال در صفحه کاري فرکانس-زمان کاسته میشود و وجود مؤلفه
فرکانس عیب بهطور واضحتري نمایان میشود .در مرجع [ ]21براي
تغییرات سرعت ،یک الگوي مشخص و ثابتی فرض شدهاست و به کمک
روش  HOTAتشخیص عیب الکتریکی رتور در یک ژنراتور القایی رتور
سیمپیچیشده انجام شدهاست؛ اما در این مرجع موارد زیر لحاظ
نشدهاند:
 -1ممکن است تغییرات سرعت الگوي ثابتی نداشتهباشد .درواقع در
توبین بادي آنچه تغییر میکند سرعت باد است نه سرعت چرخش رتور،
و سرعت چرخش رتور عالوه بر تغییرات سرعت باد ،متأثر از توان
الکتریکی ژنراتور نیز میباشد.
 -2شرایطی که فرکانس نوسانات نزدیک به فرکانس مشخصه عیب باشد
بررسی نشدهاست.

پردازش سیگنالهاي مکانیکی سادهتر و تشخیص عیب دقیقتر است .لذا

لذا در مقاله حاضر به بررسی کارآمدي روش  HOTAبراي تشخیص

در روشهایی که از سیگنالهاي الکتریکی استفاده میکنند ،دقت روش

عیب الکتریکی رتور در شرایطی که ژنراتور در مواجهه با تغییرات سرعت

پردازش سیگنال و تصمیمسازي بسیار مهم میباشد که تشخیص عیب

باد باشد پرداخته میشود.

نادرست اتفاق نیافتد.

 -2روش پيشنهادي

یکی از مراحل اصلی در روشهاي مبتنیبر سیگنال ،پردازش

سیستم شبیهسازيشده یک توربین بادي مجهز به ژنراتور القایی رتور

سیگنال است .باتوجهبه اینکه سیگنال موردبررسی ایستا 3و ناایستا 4باشد

سیمپیچیشده است که در حالت متصل به شبکه کار میکند (شکل .)3

میتوان از روشهاي مختلفی براي پردازش سیگنال استفاده نمود .یک

مشخصات سیستم شبیهسازيشده در جدول  1آمدهاست .براي انجام

دستهبندي کلی برروي روشهاي پردازش سیگنال بهصورت زیر است:

شبیهسازيها از نرمافزار  MATLABاستفادهشده و مشخصات ژنراتور

تعیین مشخصههاي زمانی سیگنال ،تعیین مشخصههاي فرکانسی

موردمطالعه از موتورهاي پیشفرض در کتابخانه  SIMULINKانتخاب

سیگنال ،تعیین مشخصههاي زمانی-فرکانسی سیگنال .هدف از این

شدهاست .مشخصات توربین از مرجع [ ]23استخراجشده که براي

مرحله استخراج مشخصه عیب از درون سیگنال است .در هرکدام از

تناسب سرعت نامی توربین با سرعت نامی ژنراتور چهار قطبی ،نسبت

دستههاي باال ،تعداد زیادي روش پردازش سیگنال وجود دارد که یک

تبدیل چرخدنده  1:12/5میباشد .جریان شبیهسازيشده ذخیرهشده و

دستهبندي کلی از این روشها در شکل  2آمدهاست [.]14-21 ,11

بهعنوان سیگنال اندازهگیريشده به بخش کدنویسی داده میشود تا

تحلیل مشخصه جریان موتور (MCSA) 5یکی از روشهاي تشخیص
عیب بر پایه سیگنال است که تحقیقات گستردهاي را به خود اختصاص
دادهاست [ .]22توربینهاي بادي در عمل در مواجهه با تغییرات باد

توسط برنامههاي نوشتهشده پردازش سیگنال برروي آن انجام شود.
 -1-2اصول تئوري و تعيين تأثير عيب

میباشند که این مسئله سبب میگردد تا سرعت چرخش آنها برحسب

یکی از عیوب ژنراتور القایی ،عیب الکتریکی در رتور میباشد که این عیب

زمان ثابت نباشد ،لذا لغزش ژنراتور عدد ثابتی نخواهدبود و روشهایی

بسته به ساختمان رتور میتواند ناشی از شکستگی میله رتور و یا حلقه

که برمبناي جریان دائمی کار میکنند براي توربینهاي بادي مناسب

اتصال کوتاه در رتور قفس سنجابی ،و اتصالی کالفها و یا خرابی جاروبک

نمیباشند .همچنین تغییرات در توربینهاي بادي ،بزرگ و شدید نیست

و حلقه لغزان در رتور سیمپیچیشده باشد .براي نمونه اتصال نامناسب

لذا روشهایی که برمبناي جریان راهاندازي و گذرا میباشند هم ممکن

جاروبک و حلقه لغزان سبب ایجاد اتصال با مقاومت الکتریکی باال و در

است جوابگو نباشند .بنابراین ،بهدلیل وجود نوسانات سرعت باد باید از

نتیجه افزایش مقاومت در فاز معیوب میگردد .مقدار افزایش مقاومت در

روشهاي حوزه فرکانس-زمان استفاده نمود و همچنین روش انتخابی

ژنراتور موردمطالعه در شرایط بروز خطا  𝑅𝑎𝑠𝑦𝑚 =0/09 Ωدر نظر گرفته

باید بهگونهاي باشد که وجود نوسانات ،سبب تشخیص نادرست خطا

شدهاست [.]21

نشوند .روش پیگردي مرتبه هارمونیک (HOTA) 6روشی کارآمد جهت
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شکل  :2روشهاي پردازش سيگنال
Grid

جدول  :1مشخصات سيستم شبيهسازيشده.
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ژنراتور
کمیت
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ب
شکل  :3سيستم شبيهسازيشده ،الف) دياگرام سيستم ،ب)
مشخصات توربين.
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بیان روابط و تعیین
تاثیر عیب

شروع

پردازش نهایی و
تصمیم گیري

اندازه گیري و
پیش پردازش

پردازش سیگنال و تعیین
میزان مشخصه عیب

تخمین عمر باقی
مانده (اختیاري)

شکل  :4مراحل تشخيص عيب

عدم تقارن الکتریکی رتور باعث القاء فرکانسهایی در جریان استاتور
میگردد که فرکانس مشخصه این عیب طبق رابطه ( )1بهدست میآید
[:]21[ ,]14

() 1

… , 𝑘 = 0, ±1, ±2, ±3,

𝑠𝑓𝑠 ∙ )𝑘𝑓𝑠,𝑟𝑎 = (1 + 2

که 𝑠𝑓 و 𝑠 بهترتیب فرکانس اصلی استاتور و لغزش میباشند.
فرکانس مشخصه ناشی از عیب عدم تقارن الکتریکی رتور در جریان
استاتور میباشد .فرکانس مشخصه این عیب در جریان رتور نیز طبق
رابطه ( )2تعیین میشود [:]21
𝑎𝑟𝑓𝑠,

()2

… , 𝑘 = 0, ±1, ±2, ±3,

𝑠𝑓𝑠 ∙ 𝑘𝑓𝑟,𝑟𝑎 = 2

که 𝑎𝑟 𝑓𝑟,فرکانس مشخصه عیب مذکور در جریان رتور است.
مراحل تشخیص عیب مطابق با شکل  4میباشد .در ادامه مراحل
مختلف مورداستفاده ارائه خواهندشد.

 -2-2اندازهگيري و پيشپردازش
در این مرحله دادههاي موردنیاز از سیستم گردآوري میشوند.
سیگنالهاي مدنظر جریان سهفاز رتور و استاتور میباشند .هرچه نرخ
نمونهبرداري باالتر باشد کیفیت نتایج در مرحله پردازش سیگنال بهتر
خواهدشد؛ اما تعداد زیاد دادهها ،عالوهبر حافظه موردنیاز بیشتر ،سرعت
پردازش را نیز کاهش میدهد و در مواردي ،چندان هم باعث بهبود
تحلیلها نخواهدشد .چنانچه بازه زمانی نمونهبرداري 𝑠𝑇 ثانیه و فرکانس
نمونهبرداري 𝑠𝐹 باشند ،آنگاه تعداد 𝑠𝐹 × 𝑠𝑇 = 𝑁 نمونه بهدست میآید.
به کمک این تعداد نمونه ،وضوح تفکیک در محور زمان 𝑡 Δو در محور
فرکانس 𝑓 Δبهصورت زیر خواهندشد:

()3
و

Serial no. 94

𝑠𝑇
𝑠𝑇
1
=
=
𝑠𝐹 𝑠𝐹 × 𝑠𝑇 𝑁

= 𝑡Δ

()4

𝑠𝐹
𝑠𝐹
1
=
=
𝑠𝑇 𝑠𝐹 × 𝑠𝑇 𝑁

= 𝑓Δ

فرض کنید که لغزش برابر با یک درصد باشد ،براساس رابطه ()2
تفکیک فرکانس باید حداقل 𝑧𝐻 2×0/01×50=1اشد که براساس رابطه
( )4حداقل یک ثانیه باید نمونهبرداري از سیگنال انجام شود که البته با
افزایش بازه نمونهبرداري میتوان کیفیت پردازش سیگنال را بهبود
بخشید .بههمین ترتیب اگر فرکانس اصلی 𝑧𝐻 50باشد و بخواهیم در
هر سیکل  20نمونه داشته باشیم آنگاه فرکانس نمونهبرداري باید
𝑧𝐻 20×50=1000باشد.
به دلیل وجود نوسانات ،سیگنالهاي اندازهگیريشده در حالت
دائمی نمیباشند و ناایستا میباشند و محتواي فرکانسی آنها در زمان
هاي مختلف متفاوت میباشد .لذا محتواي فرکانسی آنها در صفحه
کاري 𝑡  𝑓 −بیان خواهدشد .با نمونهبرداري مذکور ،میتوان محورهاي
فرکانس و زمان را با تفکیک 𝑧𝐻  1و  0/001 Sداشت .در این مرحله،
جریانهاي نمونهبرداريشده (رتور و یا استاتور) به بردار فضایی جریان
تبدیل میشود:

()5
()6
()7

2
1
1
𝑖𝑑 (𝑡) = √ 𝑖𝑎 (𝑡) −
𝑖𝑏 (𝑡) −
)𝑡( 𝑐𝑖
3
√6
√6
1
1
= )𝑡( 𝑞𝑖
𝑖𝑏 (𝑡) −
)𝑡( 𝑐𝑖
√2
√2
)𝑡( 𝑞𝑖 ∙ 𝑗 𝑖⃗(𝑡) = 𝑖𝑑 (𝑡) +

 -3-2پردازش سيگنال و تحليل حوزه فرکانس-زمان
از آنجاییکه محتواي فرکانسی سیگنالهاي ناایستا ثابت نمیباشد لذا
الزم است تا محتواي آنها در هر فرکانس بهازاء زمانهاي مختلف بیان
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شود .پس ،صفحه 𝑡  𝑓 −به 𝑛 × 𝑚 گره تقسیم میشود و در هر گره از
این صفحه ،انرژي تابعی از محتواي سیگنال متمرکز میشود (شکل .)5
) g mn (t

) g m 0 (t
mΩ

Frequency

T

Ω

Ω

Time

nT

T

) g 0 n (t

) g 01 (t

) g 10 (t

) g (t

شکل  :5نمايش محتواي سيگنال در فرکانسهاي مختلف و زمانهاي
مختلف ،در هر گره انرژي تابعي از سيگنال بهصورت متمرکزشده
نمايش داده ميشود.

در هر گرهِ ) 𝑚𝑓  ،(𝑡𝑛 ,که 𝑇 × 𝑛 = 𝑛𝑡 و  ،𝑓𝑚 = 𝑚 × Ωانرژي
سیگنال 𝑛𝑚𝐸 ،برابر است با مدول دوم حاصلضرب داخلی بردار سیگنال
(مثالً بردار )𝑡(⃗𝑖) و تابع مختلط )𝑡( 𝑛𝑚𝑔 ،که انرژي این تابع در بازه زمانی
بسیار کوتاهی در اطراف 𝑛𝑡 و در باند فرکانسی باریکی در اطراف 𝑚𝑓
متمرکز شدهاست .تابع )𝑡( 𝑛𝑚𝑔 از تابع پنجره )𝑡(𝑔 تولید میشود که:

()8

𝑚, 𝑛 ∈ ℕ

)𝑡𝛺𝑚𝜋𝑔𝑚𝑛 (𝑡) = 𝑔(𝑡 − 𝑛𝑇) × e(𝑗∙2

تابع پنجره )𝑡(𝑔 میتواند توابع مختلفی باشد که در تبدیل گابور،7
این تابع یک تابع گوسی با پارامتر 𝛼 بهصورت زیر است:
1

𝛼𝑡 2
𝛼 4
𝑔(𝑡) = ( ) × 𝑒 − 2
𝜋

()9

برهمیناساس ،مقدار انرژي سیگنال در هر گره از صفحه کاري 𝑡  𝑓 −از
رابطه ( )10بهدست خواهدآمد:

()12

𝑟𝑗𝑓 𝑓𝑚 −
𝑟𝑗𝑓2

𝑇
𝑗𝑓𝑚,
=

𝑇
𝑗 𝑓𝑚,مقدار جدید فرکانس mام در زمان 𝑗𝑡 = 𝑡 (درجهبندي جدید
که
𝑟
محور فرکانس) و 𝑗𝑓 فرکانس مؤلفه اصلی جریان رتور در لحظه 𝑗𝑡 = 𝑡
است .براي رتور ،فرکانس مؤلفه اصلی جریان برابر با 𝑠 برابر فرکانس
اصلی استاتور است پس 𝑓 𝑗𝑠 = 𝑟𝑗𝑓 که 𝑗𝑠 لغزش در زمان 𝑗𝑡 میباشد.
فرض کنید فرکانس mام موردمطالعه همان فرکانس مشخصه عیب
الکتریکی رتور در جریان رتور باشد که درواقع در زمان 𝑗𝑡 برابر با
𝑓 𝑗𝑠)𝑘 𝑓𝑟,𝑟𝑎,𝑗 = (1+2خواهدبود .با جايگذاري این مقادیر در رابطه
( ،)12رابطه زیر بدست میآید:

()13

𝑓 𝑗𝑠 (1 + 2𝑘)𝑠𝑗 𝑓 −

𝑘=
𝑓 𝑗𝑠2
… 𝑘 = ±1, ±2, ±3,

𝑇
𝑗𝑓𝑟,𝑟𝑎,
=

,

پس تشخیص عیب بهسادگی امکانپذیر خواهدشد .درواقع اگر انرژي
سیگنال در …  𝑓𝑗𝑇 = 𝑘 = ±1, ±2, ±3 ,م ر زیادي باشد آنگاه عیب
متناظر در ژنراتور وجود دارد .در شکل  6دیاگرامهاي مربوط به عیب
الکتریکی رتور و تشخیص عیب از طریق جریان رتور نشان دادهشدهاند.
در این شبیهسازي فرض شدهاست که پروفیل تغییرات سرعت ژنراتور
مطابق با شکل  7باشد (این تغییرات فرضی هستند و میتواند به هر
صورت دیگري نیز باشد) .مشخصات سیستم شبیهسازيشده در جدول
 1ارائه شدهاست .براي سادگی بیشتر میتوان از انرژي سیگنال در
هرکدام از مراتب رابطه ( )13برحسب متغیر زمان (مطابق با رابطه ())14
میانگینگیري کرد و محور زمان را نیز از تحلیلها خارج نمود .نتیجه
این میانگینگیري در شکل  8آمدهاست.

()14

𝑛

1
) 𝑇𝑗𝑓(𝐸 ∑ ∙ =
𝑛

) 𝑇 𝑓( ̅

𝐸

𝑗=1

𝐸𝑚𝑛 = |𝑐𝑚𝑛 |2

()10
()11

∗
𝑛𝑚𝑔 𝑐𝑚𝑛 = 〈𝑖, 𝑔𝑚𝑛 〉 = ∑ 𝑖(𝑡𝑘 ).
) 𝑘𝑡(
𝑘

-4-2

روش HOTA

تقریباً مشخصه تمام عیبها به مقدار لغزش بستگی دارد و در شرایطی
که ژنراتور با سرعت ثابت کار نمیکند ،تغییرات سرعت منجربه تغییر
لغزش برحسب زمان خواهدشد .پس محتواي فرکانسی سیگنال
نمونهبرداريشده برحسب زمان تغییر خواهدکرد و این تغییر سبب
میگردد که توزیع انرژي در صفحه 𝑡  𝑓 −تغییراتی پیدا کند که بهنوبه
خود سبب میگردد تا تشخیص عیب کمی مشکل شود.
با درجهبندي جدید محور فرکانس میتوان مشخصه عیب را بهجاي
فرکانس وابسته به لغزش ،برحسب اندیس 𝑘 یعنی مرتبهاي از ضریب
لغزش بیان نمود .با این تغییر متغیر ،وابستگی مشخصه عیب به لغزش
از بین میرود و در دیاگرام توزیع انرژي ،وجود عیب بهطور مشخصتري
دیده خواهدشد .مثالً براي جریان رتور تغییر متغیر بهصورت زیر تعریف
میشود:

Serial no. 94

شکل  :7تغييرات سرعت فرضشده در شبيهسازي شکل .6

شکل  :8نتايج شبيهسازي بعد از اعمال ميانگينگيري زماني ،وجود
پيک در فرکانسهاي پريونيتشده نشاندهنده بروز عيب الکتريکي
رتور ميباشد.
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شکل  :6نتايج شبيه سازي حاصل از اعمال تبديل گابور برروي جريان رتور جهت تشخيص عيب الکتريکي رتور ،شکلهاي باال ارايه در صفحه
𝒕 ( 𝒇 −باال چپ سه بعدي و باال راست دوبعدي) و شکلهاي پايين تغيير متغير فرکانس و ارايه به روش .HOTA

()15
 -5-2پردازش نهايي
در سرعت ثابت و درصورت وجود عیب الکتریکی در رتور ،مؤلفههاي
فرکانسی مطابق با روابط ( )1و ( )2در جریانهاي استاتور و رتور القاء
میشود که بعد از اعمال روش  HOTAاین مؤلفهها در اطراف مرتبههاي
صحیح 𝑘 تقریب ًا بهصورت متقارن متمرکز میشوند .تمرکز محتواي
سیگنال در مرتبه 𝑘 بهمعناي تیزبودن منحنی و تقارن آن به معناي
کوچکبودن کجی منحنی در اطراف 𝑘 میباشد که این دو توصیف را
میتوان با کمیات کشیدگی و چولگی بیان نمود .در صورت وجود پیک
در مراتب 𝑘 ،هرچهقدر کشیدگی 8و چولگی 9منحنی  HOTAدر اطراف
مراتب 𝑘 کمتر باشد بهمعناي حضور عیب در این مراتب میباشد .اما؛ گر
این دو کمیت مقدار زیادي داشتهباشند به معناي این است که محتواي
دیده در این 𝑘 مربوط به عوامل دیگري است .براي نمونه ،تمرکز انرژي
سیگنال در اطراف مراتب مربوط به عیب الکتریکی رتور در شکل  8دیده
میشود.

3

𝑉ℎ
𝑎 2
=
×
∑
([
)
3𝑅2
𝑏𝜃𝑛𝑖𝑠
𝑅 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑏 2
(( 𝑛𝑙 ∙
)) + 1
𝑥
2𝑅2 𝑎2
−
]
(𝑅 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑏 )2 + 𝑥 2

𝑆𝑇𝑣

𝑏=1

که پارامترهاي این رابطه در جدول  1ارائهشدهاند .در این رابطه
سرعت میانگین باد است که براي محاسبه گشتاور خروجی توربین باید
این سرعت با 𝑆𝑇𝑣 جمع زده شود و فرض شدهاست که شعاع برج عدد
ثابتی باشد .اثر شکست باد بهمراتب از اثر سایه برج کمتر میباشد [،24
 ]25لذا در اینجا اثر شکست باد منظور نشدهاست .در شکل  9تأثیر
سایه برج بر سرعت باد و گشتاور توربین نشان دادهاست .شایانذکر است
که در این شکل نسبت چرخدندهها  1:12/5میباشد.
𝑉ℎ

 -3نوسانات فرکانس پايين گشتاور
در یک سیستم توربین بادي دالیل زیادي وجود دارند که سبب کارکردن
سیستم در شرایط غیردائمی و نوسانی میشود .تغییرات در شبکه برق
(تغییر ولتاژ ،بار و  )...عوامل الکتریکی این نوسانات میباشند .بخشی از
این عوامل ،منشأ آئرودینامیکی و برخی دیگر منشأ مکانیکی دارند.
تغییرات سرعت باد ،تفاوت سرعت باد براي پرههاي باالیی و پایینی
(شکستن سرعت باد 10در ارتفاع پایین) و اثر سایه برج 11ازجمله عوامل
آئرودینامیکی هستند [ .]24اثر سایه برج درنهایت سبب ایجاد تغییرات
در گشتاور مکانیکی میشود و تحقیقات متعددي مدلسازي این پدیده
را مطالعه کردهاند [ .]23-26این پدیده بهصورت زیر مدل میشود:

Serial no. 94

شکل  :9شبيهسازي اثر سايه برج بر سرعت و گشتاور -سرعت پايه
باد 𝐬 9/6 𝐦/ميباشد.
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الف

شکل  :11مقايسه روش  HOTAدر دو حالت سالم و معيوب ،در هر دو
حالت اثر سايه برج ديده شدهاست و سرعت ميانگين باد 𝒔9/6𝒎/
است.
جدول  :2مقايسه انديسهاي مختلف براي دو حالت سالم و معيوب ،سرعت
ميانگين باد 𝒔.9/6𝒎/
حالت

معیوب

سالم

اندیس چولگی کشیدگی اندازه (دسیبل) چولگی کشیدگی اندازه (دسیبل)

ب
شکل  :10اثر سايه برج ميتواند مشابه با عيب ،باعث القاء محتواي
فرکانسي در نزديکي فرکانس مشخصه عيب گردد ،الف) نمايش
ميلهاي ،ب) نمايش منحني.

به کمک روش  ،HOTAمیانگین محتواي سیگنال در فرکانسهاي
پریونیتشده بهدستآمده که در شکل  10نتیجه آن دیده میشود.
مشاهده میشود که اثر سایه برج در شرایطی میتواند در نزدیکی
فرکانسهاي مشخصه عیب ماشین ،اغتشاش ایجاد کند که این مسئله
سبب میگردد تا تشخیص عیب ماشین دچار اختالل گردد .بهعبارت
دیگر این موضوع اهمیت دارد که آیا پیکهاي مشاهدهشده در مراتب
صحیح؛ ناشی از عیب است و یا ناشی از اثر سایه برج .در شکل  10دیده
میشود که با افزایش فرکانس ،پیکهاي ناشی از اثر سایه برج تغییرات
کمتري نسبت به پیکهاي ناشی از عیب (شکل  )8دارند و اطراف
فرکانسها کمتر متمرکزشدهاند.

 -4تشخيص عيب در حضور اثر سايه برج
با اطالعات دادهشده در جدول  ،1دو شبیهسازي از سیستم با حضور اثر
سایه برج ،براي حالتهاي سالم و معیوب انجامشدهاند که نتایج آن در
شکل  11آمدهاست .رشد پیک در  𝑘 = −1و کاهش اندیسهاي چولگی
و کشیدگی (جدول  )2در  𝑘 = ±1, ±2نشاندهنده بروز عیب در
فرکانس مشخصه مدنظر میباشد .دراینجا مقاومت سیمپیچی رتور،
سرعت میانگین باد و نسبت چرخدنده بهگونهاي انتخابشدهاند که
فرکانسهاي ناشی از اثر سایه برج بیشترین تداخل را با فرکانس مشخصه
عیب داشتهباشند.
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𝑘 =-1
𝑘 =-2
𝑘 =2
𝑘 =1

-3/95
-3/94
-3/92
-3/98

17/19
17/18
17/01
17/63

-51/50
-50/56
-51/03
-46/04

-4/00
-3/82
-3/76
-3/83

17/89
16/16
15/57
16/29

-41/36
-65/72
-78/85
-59/23

در دو شبیهسازي دیگر سرعت میانگین باد به ترتیب 𝑠 8𝑚/و
𝑠 10𝑚/فرض شدهاند .در این دو حالت بهدلیل اینکه فرکانس مشخصه
اثر سایه برج با فرکانس مشخصه عیب رتور یکی نیست ،تداخل زیادي
بهوجود نمیآید و تنها با بررسیکردن میزان رشد اندازه در 𝑘 = ±1
میتوان به شروع بروز عیب پی برد .نتایج این شبیهسازيها در شکل 12
آمدهاست.
در شبیهسازي آخر فرض شدهاست که سرعت باد ثابت نباشد .سرعت
باد بهصورت سینوسی با فرکانس 𝑧𝐻 0/04و با اندازه 𝑠  0/4حول مقدار
𝑠 9/6 𝑚/در حال نوسان است .در شکل  13دیده میشود که اثر سایه
برج سبب ایجاد پیک در نزدیکی  𝑘 = ±1شدهاست اما این قضیه در
 𝑘 = ±2تکرار نشدهاست .ازطرفدیگر با بروز عیب ،اندازه در ,2
 𝑘 = ±1±رشد قابلتوجهی داشته و در نزدیکی این مقادیر 𝑘 ،منحنی
تیزتر و متقارنتر شدهاست .لذا حالت معیوب بهخوبی از حالت سالم
قابلتفکیک خواهد بود.
در عمل سرعت باد ثابت نمیباشد و این تغییرات سرعت باد در
تشخیص عیب ژنراتورهاي القایی معموالً لحاظ میگردد [ .]28 ،27در
اینجا نیز تغییرات سرعت باد بهعنوان یک فرصت براي تشخیص عیب و
ایجاد تمایز بین اثرات سایه برج و اثرات عدم تقارن الکتریکی رتور
میباشد .لذا حالتی که در عمل اتفاق میافتد تشابه بیشتري با نتایج
شکل  13خواهدداشت که حالتهاي سالم و معیوب بهخوبی قابل تفکیک
میباشند.
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شکل  -14تصوير سيستم تستشده.
جدول  :3مشخصات ژنراتور تست شده.

ب
شکل  :12مقايسه روش  HOTAدر دو حالت سالم و معيوب ،در هر دو
حالت اثر سايه برج ديده شدهاست الف) سرعت ميانگين باد 𝒔،8𝒎/
ب) سرعت ميانگين باد 𝒔.10𝒎/

کمیت

نماد

مقدار

توان نامی
ولتاژ نامی
تعداد قطب
فرکانس نامی
اندوکتانس مغناطیس کنندگی
مقاومت سیمپیچی استاتور
اندوکتانس سیمپیچی استاتور
مقاومت سیمپیچی رتور
اندوکتانس سیمپیچی رتور

𝑛𝑃
𝑉
𝑃
𝑠𝑓
𝑚𝐿
𝑠𝑅
𝑠𝑙𝐿
𝑟𝑅
𝑟𝑙𝐿

𝑊𝑘1/5
𝑉 400
4
𝑧𝐻50
𝐻 0/218
1/5 Ω
𝐻 0/00115
3/25 Ω
𝐻 0/00115

شکل  :13مقايسه روش  HOTAدر دو حالت سالم و معيوب ،در هر دو
حالت اثر سايه برج ديده شدهاست و سرعت ميانگين باد بهصورت
سينوسي با اندازه 𝒔 0/4𝒎/حول مقدار 𝒔 9/6 𝒎/و با فرکانس 𝒛𝑯 0/04
در حال تغيير است.

 -5نتايج آزمايشگاهي
براي بررسی صحت روش پیشنهادي از نتایج تستهاي آزمایشگاهی
استفاده شدهاست .تستها با استفاده از مجموعه آموزشی ماشین القایی
رتور سیمبنديشده محصول شرکت  TERKOانجامشدهاند .در شکل 14
عکس این مجموعه در حالت بیباري دیده میشود .مشخصات ژنراتور
القایی در جدول  3آمدهاست .ژنراتور القایی ازطریق یک اتوترانس به
شبکه متصل است و محرک مکانیکی آن یک موتور  DCبا توان نامی
𝑊𝑘 2/2میباشد .گشتاور مکانیکی مقدار متوسط در حدود 𝑚𝑁 5/5
دارد که حول مقدار میانگین نوسان دارد.
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شکل  -15نتايج اعمال روش  HOTAبه سيگنالهاي اندازهگيريشده
از تستهاي آزمايشگاهي در دو حالت سالم و خطاديده.
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 -6نتيجهگيري

الف

در این مقاله براي تشخیص عیب در ژنراتور القایی ،روش  HOTAکه یک
روش مبتنیبر سیگنال در حوزه 𝑡  𝑓 −است ،معرفی گردید .در این روش
با تغییر متغیر فرکانس مشخصه عیب نمایانتر میشود .براي سادگی ،از
مقدار محتواي سیگنال در فرکانسهاي مختلف برحسب زمان
میانگینگیري شد که توصیف سیگنال را سادهتر نمود و محور زمان نیز
حذف گردید .همچنین نشان داده شد که نوسانات فرکانس پایین در
بخش مکانیکی توربین بادي همانند اثر سایه برج ،فرکانس مشخصههاي
مخصوص به خود را در جریان دارند که میتواند تشخیص عیب را دچار
اختالل کند .در این مقاله نشان دادهشد که با اعمال روش  HOTAو
بررسی میزان رشد اندازه در  𝑘 = ±1و سپس بررسی اندیسهاي آماري
در  𝑘 = ±1, ±2میتوان بین حالت معیوب و اثرات سایه برج در حالت
سالم تمایز قائل شد .درنهایت با استفاده از نتایج آزمایشگاهی ،روش
 HOTAمورد ارزیابی قرار گرفت و موفقیت آن در تشخیص عیب
الکتریکی رتور نشان دادهشد.
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