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 تشخیص خطای سریع و بهموقع در این نوع موتورها بهمنظور پیشگیری از، بهدلیل کاربرد فراوان موتورهای القایی در صنایع مختلف:چکیده
 در این مقاله روشی جدید برای تشخیص خطای میله شکسته روتور که ازجمله. معیوبشدن پروسههای صنعتی یک امر ضروری تلقی میشود
 روش ارائهشده برمبنای تحلیل جریان استاتور و پردازش سیگنال به کمک. ارائه شده است،خطاهای رایج در موتورهای القایی قفس سنجابی است
. تشخیص خطای میله شکسته روتور در حالت کار عادی موتور و در بارهای مختلف است، مزیت روش.) استCWT( روش تبدیل موجک پیوسته
برای استفاده از این روش تشخیص خطا ابتدا بایستی دادههای جریان استاتور موتور را در شرایط سالم و معیوب بدستآورده و سپس با تحلیل این
) برای تحلیل موتور در دو حالت سالم وFEM(  از روش عناصر محدود.دادهها و استفاده از یک شاخص مناسب خطای موردنظر را تشخیص داد
.معیوب استفاده خواهد شد
 تشخیص خطای میله شکسته، تبدیل موجک پیوسته، تحلیل جریان استاتور، موتور القایی قفس سنجابی:واژههای کلیدی
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Abstract: Induction motors have numerous applications in various industries. In order to avoid industrial processes failures, fast and
timely fault detection of motors is essential. In this paper, a novel method is presented for on-line detection of broken rotor bars
which is a common rotor faults in induction motors. The method is based on the stator current analysis and signal processing using
continuous wavelet transform (CWT). The most advantage of the method is that it detects the broken rotor bars in normal operations
and at different loading conditions. In this method, the stator current signal should first be analyzed in the healthy and faulty
conditions and then the broken bar can be diagnosed using a proposed index. Finite element method (FEM) is applied to simulate the
motor under healthy and faulty conditions.
Keywords: Squirrel cage induction motors, stator current analysis, continuous wavelet transform, detection of broken bars fault
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عایق شیارهای روتور) .هرچه زمان راهاندازی موتشور بشا تر بشوده و یشا

 -1مقدمه
موتورهای القایی قفس سنجابی نقش

مهمشی در صشنایع مختلشف ایفشا

کرده و در فرآیندهای صنعتی بسیاری مورداستفاده قرار میگیرنشد [-1
 .]2این موتورها بشهدلیل اسشتحکام و قابلیشت اطمینشان بشا اللشب در
محیطهای سخت بهکار گرفته میشوند .ایشن ششرایط نشامطلوب سشبب
میشود که موتور القایی در معرض صدمه دیدگی قرار گیشرد و در ایشن
حالششت اگششر شناسششایی عی شب صششورن نگی شرد ،رشششد تششدریجی خطششا و
معیوبشدن کامل موتور دور از انتظار نخواهد بود .به عبشارندیگر اگشر
تشخیص خطا بهسرعت انجام گیرد میتوان از واردشدن آسشیب جشدی
به موتور جلوگیری نمود .لذا توجهان ویژهای به سیستمهای نظارن بشر
وضعیت 1موتور در چند سال گذشته صورن گرفته است [ .]4-3حدود
 10%از خطاهای موتورهای القشایی مربشو بشه خطشای روتشور بشوده و
ازجمله خطاهای رایج روتور ،شکست میلههای آن است.
شکست میله روتور میتواند موجب کاه
متوسط گشتاور در حالت بارداری ،افزای

گشتاور راهانشدازی ،کشاه
ریپل گشتاور ،افزای

تلفان

هسته ،تغییر در توزیشع دمشایی موتشور و ایجشاد نقطشه دام و هم نشین
افزای

جریان راهاندازی گردد.

خطای میله شکسته روتشور میتوانشد ناششی از عشواملی ماننشد نوسشان
سرعت و گشتاور ،تن

حرارتی و معیوبشدن ورقشههای روتشور باششد

[ .]5-6ترکخوردگی در ساختار روتور موتورهای القایی قفس سنجابی
میتواند منجر به تن های متالورژی لیریکنواخت در قفسه شود .ایشن
نوع عیوب که عمدتًا در پروسه سشاخت روتشور و بهخصشو

در مرحلشه

لحیمکاری و پرسینگ ایجاد میگردند ،میتوانند درهنگام گردش روتور
به خرابی آن منجر شوند .هم نین حلقههای انتهایی سنگین وزن نیشز
با ایجاد نیروهای سشانتریفوژ بشزر

میتواننشد تن هشای اضشافی روی

میلههای روتور بوجودآورند .درهرحال و به هر دلیلی که میلههای روتور
آسیب ببیند نتیجه آن ایجاد جریان نامتقارن خواهشد بشود .جریانهشای
نامتقارن در کارکردهای طو نی موتور موجب افزای

بی ازحد دما در

نقطه آسیبدیده خواهد شد که این امر میتواند منجر به شکست کامل
میله گردد .بهمحض شکست یک میله ،جریان در میلههای اطراف میله
افزای

یافته و میزان نامتقارنی را با میبرد که خود منجر به افشزای

تن های مکانیکی و حرارتی بیششتر در میلشههای اطشراف نقطشه خطشا
میگردد .خطا به همین شکل گسترش یافته و میلههای بیشتری دچار
شکست میگردند .ترکخوردگیها میتوانند در هر نقطشه روتشور مش الً
روی میله ،روی حلقههای انتهایی یا در محشل اتصشال ایشن دو بشهوجود
آیند (این اتصال بهصورن پرچ ،پیچ و جوش است) .عبور جریان بیششتر
از میلههای اطراف یشک میلشه آسشیبدیده هم نشین میتوانشد موجشب
افزای

تلفان و درنتیجه ازدیشاد حشرارن در آن میلشهها و سشبب بشروز

مشکالن عایقی در روتور گردد (م الً نقطهسوزشدن و یا تخریب کامشل
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تعداد دفعان قطع و وصل موتور افزای

یابد احتمال خرابی هم بیششتر

میشود.
تشخیص سریع خطشای میلشه شکسشته روتشور مشانع از ادامشه خرابشی و
شکسته شدن میلههای بیشتر میشود .با توجه بشه تعشداد بسشیار زیشاد
موتورهای القایی در صنایع بحث پای

یا مانیتورینشگ تششخیص خطشا

منجمله خطای شکست میلههای روتور برای اینگونه موتورها ضروری
به نظر میرسد .با ترین جریان از میلههای روتور در زمان راهانشدازی از
آن عبور میکند .با شکست چند میلشه ،جریشان عبشوری بایشد از تعشداد
میلههای کمتری عبور کرده و این امر میتوانشد موجشب آسشیبدیدگی
میلههای سالم گردد .تشاکنون روشهشای مختلفشی جهشت تششخیص و
شناسایی این نوع از خطا ارائه شده است .برخی از این روشها براساس
تحلیل فرکانس سیگنال جریانهای استاتور توسط روش تبشدیل فوریشه
سریع )FFT( 2و تبدیل فوریه زمان کوتاه )STFT( 3اسشت [ .]3،7-8در
روش  FFTتنها دامنه هر فرکانس تعیین میگردد اما روش  STFTعالوه
بر دامنه ،زمان وقوع فرکانس را هم نشان میدهشد.

اگرچشه روش STFT

مشکل زمان وقوع را حل میکند اما مشکل تغییران شدید در سیگنال
بششا ایششن روش پششردازش سششیگنال 4مرتفششع نخواهششد شششد [ .]8بششرای
برطرفکششردن ای شن مشششکل از روش تبششدیل موجششک )WT( 5اسششتفاده
میشششود .روش تبششدیل موجششک بششهدلیل ایجششاد ی شک تحلی شل مششولتی
رزولوشن ،6مشکالن  FFTو  STFTرا نشدارد و بشه همشین دلیشل روششی
مناسب برای پردازش سیگنال است [ .]5،8-10تبدیل موجک پیوسشته
( )CWTو تبششدیل موجششک گسسششته ( )DWTاز انششواع موجکهششای
مورداستفاده هستند که در زمینههای مختلفی از این روشها اسشتفاده
شده است [ .]11تاکنون مقا ن فراوانشی در زمینشه تششخیص خطشای
میله شکسته روتور به روش تبدیل موجک گسسشته ارائشه ششده اسشت
[ .]12-14عمده این مقا ن بهدلیل عدمتشخیص مناسب خطای میلشه
شکسته روتور در حالت کار دائم موتشور ،از دادههشای زمشان راهانشدازی
موتور بهره میگیرند .اگرچه این دادهها برای موتورهای بزر
به زمان راهاندازی با قابل اسشتفاده اسشت امشا درخصشو

با توجشه
موتورهشای

کوچک و دائمکار بهدلیل تعداد کم دادهها کارایی نخواهد داشت.
در این مقاله از روش تبدیل موجشک پیوسشته گوسشی در نرمافشزار
متلب جهت تحلیل طیف فرکانسی سیگنال جریان استاتور و درنتیجشه
تشخیص خطای میله شکسته روتور ،استفاده شده است .دلیل اسشتفاده
از این روش ،تشخیص دقیق مولفههای فرکانسی جریان استاتور در اثشر
خطای میله شکسته روتور و در حالت کار دائم موتور اسشت .هم نشین
شاخصی برای تشخیص خطای میله شکسته معرفی خواهد شد کشه در
شرایط کار نرمال ماشین و تغییران بار کارایی با یی نشان میدهد.
ساختار مقاله بدین شرح است :در بخ دوم تشثثیر خطشای میلشه
شکسته روتور در سیگنال جریان اسشتاتور و تحلیشل فیزیکشی آن ارائشه
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میشود .در بخ سوم روش پردازشسیگنال اسشتفاده ششده در مقالشه
معرفی میشود .در بخ چهارم روش شبیهسازی موتور القشایی قفشس
سنجابی و تحلیل موتور با روش عناصر محشدود در حالتهشای سشالم و
معیوب و روش تشخیص خطای میله شکسته روتور انجشام گرفتشه و در
بخ پنجم شاخص تشخیص خطا معرفشی میششود .در بخش شششم
تثثیر وجود نشویز در دادههشای انشدازهگیری بشرروی عملکشرد الگشوریتم
پیشنهادی ارائه میشود و در بخ هفتم تغییران بار بر عملکرد تبدیل
موجک صورن گرفته است و در بخ آخر بحشث و نتیجشهگیری ارائشه
میگردد.
 -2تأثیر میله شکسته روتور برروی سیگنال جریان استاتور
هنگامیکه موتور القایی در شرایط ماندگار کار میکند ،سرعت روتور به
سرعت 𝑠𝑛)𝑠  (1 −میرسد و لذا در این حالت سرعت میدان دوار
استاتور نسبت به هادیهای روتور 𝑠𝑛𝑠 خواهد بود .در این شرایط
جریانی با فرکانس  𝑠𝑓1در میلههای روتور ایجادشده و این جریان،
میدان دواری همجهت با سرعت روتور ایجاد میکند .اگر خطای میله
شکسته در موتور رخ دهد ،در این حالت بهدلیل وجود عدمتعادل
(هرگونه عدمتعادل را میتوان با دو سری جریانهای توالی منفی و
م بت مدل نمود .جریانهای توالی م بت میدان همجهت با سرعت
روتور و جریانهای توالی منفی میدانی در عکسجهت آن تولید
میکنند) یک میدان گردان همجهت با سرعت روتور و با فرکانس 𝑠𝑓1
(میدان راستگرد) و یک میدان گردان درجهت عکس نسبت به سرعت
روتور با همان فرکانس (میدان چپگرد) در روتور ایجاد میشود .حاصل
جمع این دو میدان )  (±𝑠𝑓1و سرعت روتور باعث ایجاد میدانهای
گردان  𝑓1و  (1 − 2𝑠)𝑓1در فاصله هوایی میشود:
()1

sf1 + (1 - s)f1 = f1

()2

-sf1 + (1 - s)f1 = (1 - 2s)f1

بنششابراین ،دو مؤلفششه جریشان بششا فرکانسهششای  𝑓1و  (1 − 2𝑠)𝑓1در
استاتور ،القا میگردد .تقابل بین میدان گردان چپگرد روتور و میشدان
استاتور گشتاور الکترومغناطیس را دارای ریپل کرده و سرعت روتشور را
نوسانی میسازد .سرعت نسبی بین دو میدان فوقالذکر برابر بشا رابطشه
( )3است:
()3

f1 - (1 - 2s)f1 = 2sf1

به همینترتیب این نوسان در سرعت روتشور ،جریشانی بشا فرکشانس
 3𝑠𝑓1در روتور تولید میکند و این جریان نیز به نوبه خود باعث ایجشاد
مولفششههای فرکانس شی  (1 + 2𝑠)𝑓1و  (1 − 4𝑠)𝑓1درجری شان س شیمپیچ
استاتور میشود [.]7
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()4

3sf1 + (1 - s)f1 = (1 + 2s)f1

()5

-3sf1 + (1 - s)f1 = (1 - 4s)f1

بنششابراین ،زمانیکششه خطششای میلششه شکسشته در روتششور رخ میدهششد
مولفههای هارمونیکی با الگوی  (1 ± 2𝑞𝑠)𝑓1در سیمپیچهای اسشتاتور
القا میشوند و درحالتی که تعداد میلههای شکسته افزای یابد موجب
افزای دامنه مولفههای هارمونیکی میشود ( .]7،15[ q=)1,2,3,...بشا
پردازش مناسب سیگنال در طیف جریان استاتور این مشخصهها قابشل
تشخیص خواهشد بشود .نسشبت دامنشه فرکشانس اصشلی )  (𝑓1بشه دامنشه
فرکانس  (1 ± 2𝑠)𝑓1از رابطه ( )6بهدست میآید ،که این رابطه بیشانگر
بزر تربودن مولفه هارمونیکی در  q=1از دیگر مولفهها است [.]16
sinα



()6



2p 2π - α

= Rs

2πn p

()7

b

=α

R

در معاد ن ( )6و ( nb ،)7بیانگر تعداد میلههای شکسته روتشور،
بیانگر تعداد جفت قطبها و  Rنشاندهنده تعداد میلههای روتور است.

p

 -3تبدیل موجک پیوسته
تبدیل موجک پیوسته ( )CWTتابع ) X(tبا ضرب داخلی آن تابع که
یک سیگنال زمان پیوسته است و نسخه انتقالیافته و مقیاسشده تابع
) ،φ(tکه موجک نامیده میشود بهدست میآید.
()8

∞+
* t-b
 x(t)φ ( a )dt
∞-

1
2

-

CWT  b,a  = a

تابع موجک گوسی مطابق رابطه ( )9است:
()9

2

) f(t) = exp(j2πF t - 0.5t
0

که در آن  F0فرکانس نوسان موجک است .فرکانس  F0با توجه بشه
سیگنال ) x(tو مؤلفههای فرکانسی آن انتخاب میگردد .در ایشن مقالشه
مقششدار دقیششق فرکششانس نوسششان موجششک براسششاس سششعی و خطششا کششه
مطلوبترین نتایج را میدهد برابر  15πدر نظر گرفته شده است.
تبدیل موجک پیوسشته تشابع دو متغیشر  bو  aاسشت کشه بشهترتیب
پارامترهای انتقال 7و مقیاس 8نامیده میشوند .تابع ) ،φ(tتابع موجشک
بوده و ) φ*(tمزدوج ) φ(tاست .در این مقاله از موجشک گوسشی جهشت
تشخیص فرکانس استفاده میشود .موجک گوسی حالت نمایی داشته و
حول صفر متقشارن اسشت .ایشن موجشک بشرای تششخیص فرکانسهشای
مختلف یک سیگنال انعطافپذیر بوده و ازاینرو برای تحلیشل سشیگنال
دارای نوسان بسیار مناسب خواهد بود [.]17
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شکل گسسته تبدیل موجک در رابطه ( )10آمده است:
()10





.Ts

dw

2

N

-

Na
 nT
Ts .  i  nTs .φ*  s
n=1
 a

= CWT  a,iTs 

اگر یک سیگنال با پنجره تحلیل  Tdsبا دوره  Tsنمونهبرداری 9شود،
آنگششاه تعششداد نمونششهها برابششر بششا  Nds = Tds / Tsبششوده و فرکششانس

تشخیص خطای میله شکسته روتور . . .

حالششت خطششا از روی ابعششاد هندسششی و پارامترهششای مغناطیسششی موتششور
محاسبه کند .با اطالع از توزیع میدان میتوان سایر کمیتهای موتشور،
نظیر شکل موج ولتاژ القایی ،چگالی شار مغناطیسی درون فاصلههوایی
و اندوکتانس سیمپیچهای مختلف را بهدست آورد.]19[ .

نمونهبرداری برابر با  fs =1/ Tsخواهد بود .حال اگر تابع موجک نیز با
فرکانس  fsنمونهبرداری ششود آنگشاه  Ndw = Tdw / Tsاسشت کشه  Tdwو
 Ndwبهترتیب طول پنجره تحلیشل و تعشداد نمونشههای تشابع موجشک را
نشان میدهند .با توجه به متغیر بشودن مقیشاس تشابع موجشک ،تعشداد
نمونهها بایستی برابشر بشا  Na = Ndw aباششد i(nTs ) .و )  φ(nTsششکل
موج نمونهبرداریشده سیگنال تحلیل و موجک را نشان میدهد در این
مقاله  Ts=0/001و  Tdw=Tds=6/4در نظر گرفته شده است.
از طریق تغییر مقیاس و انتقال زمانی تابع موجک مادر ،موجک قادر به
استخراج مولفههای مهم از داخل سیگنال میشود .در رابطه ( )8هرچه
مقدار مقیاس  aکوچکتر باشد دقت تحلیل با تر میرود یعنی سیگنال
در یک پنجره تبدیل موجک باریکتر و در یک مقیاس کوچکتر آنالیز
شده است .با تنظیم صحیح مقیاس میتوان مولفههای فرکانسی
موردنظر را از سیگنال اصلی استخراج نمود[.]18
ضرب داخلی درواقع شباهت بشین سشیگنال اصشلی و تشابع الگشو را
توصیف میکند .این یکی از ویژگیهای روش تبدیل موجک پیوسته در
مقایسه با روشهای دیگر است که همبستگی بشین دو تشابع هشم گفتشه
میشود .همبستگی عاملی مهم برای تطبیق بین دو سیگنال اسشت .در
این مقاله ضرب داخلی بین سشیگنال جریشان اسشتاتور و تشابع موجشک
صورن میگیرد .این امر باعث بوجودآمدن ضرایب همبستگی یا ضرایب
تبدیل موجک پیوسته میشود .هرچه این ضرایب بزر تر باشند یعنشی
شباهت بیشتری بین تابع موجک و تابع ناشناخته وجود دارد .در حوزه
فرکانسی این امر به این معناست که اگر یک مولفشه فرکانسشی در یشک
سیگنال ،در یشک مقیشاس خاصشی قشرار گیشرد ،ضشریب موجشک در آن
مقیاس ،اندازه نسبتًا بزرگی خواهد داشت .بنشابراین ،بشا تغییشر مقیشاس
میتوان به بزر ترین مقدار ) CWT(a,bدستپیدا کرد.

شکل  :1بلوک دیاگرام تشخیص خطای میله شکسته روتور در موتور
القایی قفس سنجابی

در شکل  2نمای دوبعدی موتور القایی قفس سنجابی شبیهسشازی
شده نشان داده شده است .زمانی که هدف تحلیل موتور القایی با روتور
میله شکستهشده باشد ،توزیع میدان مغناطیسی نامتقارن خواهد شد و
بایستی تمام ساختار موتور مدل شود .در این حالت زمان تحلیل بهطور
قابلتوجهی افزای مییابد .در این مقاله از افزای مقاومشت میلشههای
روتور برای مدلسازی خطای میله شکسته روتور استفاده شده است .با
توجه به میشزان شکسشت میلشه روتشور میتشوان مقشدار مقاومشت میلشه
موردنظر را تغییر داد .در مدلسازی خطای میله شکسته ،جریان میلشه
شکستهشده در حالت شکسشت کامشل بایشد صشفر در نظشر گرفتهششود.
جریان صفر در میله موجب افزای جریشان در دیگشر میلشههای روتشور
میشود .از طرف دیگر توزیع شار در اطراف میله شکستهشده نامتقشارن
شده و چگالی شار در یک طرف میله شکسته افزای و در طرف دیگشر
کاه مییابد .البته میله شکستهشده جریشان لیرصشفر هشم میتوانشد
داشته باشد ،که به نحوه شکست میلشه بسشتگی دارد [ .]21-14،20در
این مقاله مقدار جریان میله شکستهشده لیرصفر در نظر گرفتشه ششده
است .مشخصان موتور القایی شبیهسازیشده در جدول  1آمده است.

 -4روش تشخیص خطای میله شکسته روتور
شکل  1بلوک دیاگرام روش تشخیص خطشای میلشه شکسشته روتشور را
نشششان میدهششد .پششس از شبیهسششازی موتششور مششوردنظر و اسششتخراج
سیگنالهای جریان استاتور ،نوبت به تشخیص فرکانس پایه و تششکیل
سیگنال جریان با این فرکانس میرسد و سپس با مشخصششدن مشوج
فلیکشری و اعمشال روش تبشدیل موجششک پیوسشته بشرروی ایشن مششوج و
بدستآوردن انرژی موجک خروجی ،میتوان خطای میله شکسته روتور
را تشخیص داد .در این مقاله از روش عناصشر محشدود 10بشا اسشتفاده از
نرمافزار ماکسول 11برای شبیهسازی موتشور القشایی قفشس سشنجابی در
حالتهای سالم و معیوب استفاده شده است .روش عناصر محدود قادر
است توزیع میدان مغناطیسی درون موتور را در حالت سالم و حتی در

Serial no. 86

شکل  :2نمای دوبعدی موتور القایی قفس سنجابی
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شکلهای  5و  6جریان استاتور در حالت سالم و میلشه شکسشته را
نشان میدهند که موتور در بار نامی و لغشزش  S=0/045کشار میکنشد.
همانطورکه مشاهده میشود جریان اسشتاتور در حالشت شکسشت میلشه
روتور دارای مولفههای فرکانسی اضافی است که فرکانس آنها کمتر از
فرکانس پایه است.
مطالعان قبلی نشان میدهند که شکل موج حاصله را میتشوان بشه
شکل ترکیبی از یک موج مدولهشده بشا فرکشانس 𝑓𝑚 = (1 ± 2𝑘𝑠)𝑓1
روی مشوج بشا فرکشانس پایشه فشرض نمشود .نظشر بشه ششباهت سشیگنال
مدولهشده با سیگنال ولتاژ در حالت نوسان ششبکه در مبحشث کیفیشت
توان (فرکانسهای مدولهشده در گستره  0/5تا  30هرتز) این سیگنال،
موج فلیکری نامیده شده است.
)i(t) = I sinω1 t(1 + K cosω t

()11

m

m

m

که در آن  ω1فرکانس زاویهای پایه و  ωmفرکشانس زاویشهای مشوج
مدوله شده است .اگر از بسط سینوسی استفاده کنیم خواهیمداشت:
sin(ω1 + ω )t

K I

m m

m

()12
sin(ω1 - ω )t
m

جدول  :1مشخصات موتور القایی قفس سنجابی
کمیت

مقدار

تعداد فازها

3

توان موتور

)(KW

تعداد قطب
اندازه

ولتاژ ()V

قطر خارجی استاتور
قطر داخلی
طول

i(t) = I sinω1 t +

2/2
4
400

)(mm

181

استاتور )(mm

105

فاصلههوایی )(mm

سرعت موتور

)(rpm

0/3
1432

تعداد میلههای روتور

22

تعداد شیارهای استاتور

24

فرکانس پایه
ضریب توان

)( HZ

m

2

تشخیص خطای میله شکسته روتور . . .

50
0/86

K I

m m

+

2

با پردازش سیگنال جریان و یافتن این فرکانسهای اضافی میتوان
به معیوببودن میلههای روتور پیبرد.
با درنظرگرفتن فرکانس پایه و مقدار لغزش موتور ،مولفههای
فرکانسی در دو گستره کمتر از  50Hzو با تر از  50Hzایجاد میشوند.
بهدلیل تقارن میتوان تبدیل موجک را به هر بازه بهتنهایی و بهدلخواه
اعمال نمود .در مقاله حاضر با اعمال تابع موجک به مولفههای فرکانسی
بی از فرکانس  50Hzو نهایت کمتر از  100Hzشاخص موردنظر
محاسبه گردید .مولفههای با فرکانس با تر دارای دامنه کوچکی بوده و
تثثیر چندانی بر محاسبان ندارند .هارمونیکهای مکانی و زمانی موجود
در موتورهای القایی معمو ً فرکانسهای با یی را دارا هستند و در این
گستره فرکانسی قرار نمیگیرند .بنابراین با توجه به الگوی فرکانسی
بوجودآمده در اثر خطای میله شکسته و هارمونیکهای زمانی و مکانی
که در موتور القایی وجود دارد ،مشکلی در تشخیص این مولفهها که در
اثر خطای میله شکسته به وجود میآیند ،رخ نمیدهد .ضمن اینکه
مولفههای کمتر از فرکانس  50هرتز نیز میتوانند جهت بازبینی
پاسخها لحاظ گردند.
شکلهای  3و  ،4نتیجه اعمال  FFTبر سیگنال جریان استاتور در
حالت یک میله شکسته روتور است .همانطورکه مشاهده میشود
مشکل استفاده از  ،FFTفرکانسهای اضافی و ناخواسته ایجادشده در
زمان استخراج فرکانسهای یک سیگنال است که خطای با یی را
بههمراه دارد (بهخصو در بارهای سبک).

شکل  FFT :4سیگنال جریان استاتور در حالت یک میله شکسته
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شکل :5شکل موج جریان استاتور در حالت سالم روتور

تشخیص خطای میله شکسته روتور . . .

اکنون با داشتن مقادیر مختلفشی از  ،akمیتشوان ) CWT(akو  Akرا
بهدست آورد .پس از اینکه تمام مقادیر برای  Akمحاسبه ششد ،بیششینه
مقدار  Akمربو به فرکانس پایشه جریشان اسشتاتور موتورالقشایی اسشت.
شکل  7مقدار  Akرا برای kهای مختلشف بشرای تعیشین فرکشانس پایشه
موتور نشان داده است .بزر ترین دامنه موجک مربو به فرکانس پایه
بوده که در این مرحله همان فرکانس  50Hzاست .همانطورکشه انتظشار
میرفت بیشترین مقدار  Akدر( k=50با توجه به  fruو  ،f1این  kمعشادل
فرکانس فلیکر 50Hzاست) دیده میشود و در هشر دو طشرف از مقشدار
بیشینه  Akدوباره به صفر نزدیک میشود.
با توجه به اینکه نتایج  CWTاعداد مختلط است ،زاویه فاز سیگنال
پایه را نیز میتوان از رابطه ( )15بهدست آورد.
()15







I CWT ak  max  
1 m 

  tg
Re CWT ak  max  



پس از اینکه فرکانس پایه و زاویه فاز موتور القشایی مششخص ششد،
حا نوبت به تعیین مولفههای فرکانسی مدولهشده میرسد .همانطورکه
بیان شد شکل موج جریان استاتور در حالت میله شکسشته دارای یشک
موج فلیکری است و برای مشخصکردن این مولفههای فلیکشری ابتشدا
بایستی سیگنال فلیکری را بهدست آورد.

شکل  :6شکل موج جریان استاتور در حالت یک میله شکسته روتور

جهت تعیین مولفشههای فرکانسشی بشا اسشتفاده از تبشدیل موجشک
پیوسته ابتدا بایستی فرکانس پایه جریان استاتور مشخص شود .نخست
وسیعترین محدوده فرکانسی ممکن بشرای فرکشانس ماششین محاسشبه
میشود .برای این منظور مقادیر  akاز رابطشه ( )13محاسبهششده کشه k
عددی صحیح از یشک تشا

fh - fl
f ru

اسشت fl .و  fhکمتشرین و بیششترین

فرکانس ممکن جریان استاتور و  fruرزولوششن فرکانسشی اسشت .بشرای
فرکانس پایه ماشین fl=49/5Hz ،fh=50/5Hz ،fru=0/01 ،در نظر گرفته
شده است (.) k=1-100
F0

()13

fl + kfru

= ak

اکنون با داشتن مقادیر  CWT ،akبرای akهای مختلف محاسبهشده
و از آنجا طبق رابطه ( )14مقادیر  Akبهدست خواهند آمد.
()14

1
2 CWT a

 
k

Tdw
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a 
k

= Ak

شکل  :7تعیین دامنه  Akدر kهای مختلف برای یافتن فرکانس پایه
جریان استاتور

روند انجام کار برای بهدستآوردن شکل موج فلیکری بدینصشورن
است که ،پس از بهدستآوردن فرکشانس و زاویشه فشاز سشیگنال پایشه از
سیگنال اندازهگیریشده (سیگنال معیوب) ،سیگنالی با همان فرکشانس
و زاویه فشاز سشیگنال پایشه ایجشاد میگشردد .در مرحلشه بعشد سشیگنال
ساختهشده از سیگنال اصلی (سیگنال معیوب) کم شده و موج فلیکری
تشکیل میشود تا بتوان ازروی آن فرکانسهای مدولهشده را محاسشبه
نمود .شکل موج فلیکری شامل تمشامی مولفشههای فرکانسشی بشهلیراز
فرکانس پایه بوده که در شکل  8نشان داده شده است.
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همانطورکه انتظار مشیرود در حالشت سشالم مولفشههای فرکانسشی
اضافی وجود ندارد .بنابراین اگر تبدیل موجشک بشرای سشیگنال جریشان
استاتور در حالت موتور سالم اعمال شود جزء فرکانس  50HZفرکانس
دیگششری وجششود نخواهششد داشششت (منهششای نششویز ناشششی از سیسششتم و
دستگاههای اندازهگیری که ممکن است روی سیگنال جریان بنشیند).

تشخیص خطای میله شکسته روتور . . .

متناظر با این مقادیر بیشینه (مؤلفههای فلیکری) محاسبه میشوند.
همانطورکه در شکل  9مشاهده میشود یک مقدار بیشینه در فرکانس
 54/5Hzاتفاق افتاده است که بیانگر یک میله شکسته در روتور است.
همانطورکه اثبان شد اگر لغزش موتور القایی  S=0/045باشد ،بایستی
یک پیک در فرکانس  54/5Hzمشاهده گردد که در شکل  9این پیک
فرکانسی مشخص شده است و دیگر مولفههای هارمونیکی در مقایسه با
این پیک فرکانسی مقدار ناچیزی دارد .در شکل  ،10تابع موجک
خروجی برای شرایطی که سه میله روتور در موتور القایی شکستهشده
باشد را نشان میدهد که در این حالت  S=0/055است .همانطورکه
مشاهده میشود تابع در فرکانسهای  61Hz ،55/5Hzو 66/5Hz
ماکزیمم شده است که در این شرایط نسبت به حالت یک میله شکسته
دامنهها بیشتر است.

شکل  :8شکل موج فلیکری جریان استاتور در حالت یک میله
شکسته روتور

پس از بدستآوردن موج فلیکری نوبت به اعمشال تبشدیل موجشک
جدول  :2مساحت زیر شکل موج خروجی تابع موجک
برحسب تعداد میلههای شکسته روتور
مساحت زیر شکل موج خروجی

تعداد میله شکسته

0/007439
0/06785
0/09136
0/13736

0
1
2
3

شکل  :9تعیین دامنه  Akدرkهای مختلف برای فرکانس فلیکر در
حالت یک میله شکسته روتور

پیوسته گوسی جهت استخراج فرکانسهای اضافی خواهد بود .با توجشه
به رابطه ( )12و وجود تقارن ،جستجوی فرکانسهای مشوج مدولهششده
میتواند در دو سوی فرکانس پایه (بهدلخواه) انجام گیشرد .بشرای مشوج
فلیکری Akهای مرتبط با رابطه ( )14برای فرکانسهای با ی فرکشانس
پایه محاسبه میشوند با این تفاون که در این قسمت akهای جدیشد از
رابطه ( )16بهدست میآیند:
()16

F0
f1 + kfru

= ak

که در رابطه ( f1 ،)16فرکانس پایه بوده و  fruرزولشن فرکانسی فلیکر
است و  kمقدار ثابتی است که مقدار آن براساس شرایط موردنیاز
تعیین میشود .در این مقاله مقدار رزولوشن فرکانس فلیکر  0/1در نظر
گرفته شده است .در شکل  9شکل موج خروجی موجک برای شکل
موج جریان فلیکری استاتور نشان داده شده است.
بعد از محاسبه akها میتوان از معادله ( Ak )14ها را برای مقادیر
مختلف  kبهدست آورد .درنهایت مقادیر بیشینه  Akو فرکانسهای

Serial no. 86

شکل  :10تعیین دامنه  Akدرkهای مختلف برای فرکانس فلیکر در
حالت سه میله شکسته روتور

 -5معرفی شاخصی برای تشخیص خطا و میله شکستهشده در
موتور القایی
در این قسمت شاخصی برای تشخیص خطای میله شکسته معرفی
میشود که میتوان براساس آن بهخوبی و بشا دقشت بشا خطشای میلشه
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شکسششته در روتششور را تشششخیص داد .از شششاخصهای مختلفششی بششرای
تشخیص خطا میتوان استفاده کرد ،بشهعنوان م شال میتشوان از دامنشه
مؤلفههای فرکانسی بهعنوان شاخص تششخیص بهشره بشرد .امشا ایجشاد
برخی مولفههای اضافی ناشی از بهکاربردن روشهشای پشردازش ماننشد
 FFTو  ...و هم نین تغییران بارگذاری روی موتور امکان بروز خطشا را
افزای میدهد .شاخص انتخابی این مقاله با بدستآوردن میزان انرژی
تابع موجک خروجی در شرایط مختلف و مقایسه آنها با حالشت سشالم
وجود میله شکسته در روتور را حتی در بارگذاریهای مختلشف آششکار
میسازد.
با بدستآوردن مساحت زیر شکل موج خروجشی تشابع موجشک در
شرایط سالم (بهعنوان حد آسشتانه) و مقایسشه آن بشا حالتهشای میلشه
شکسته ،میتوان به وجود میله شکسته پیبرد .جدول  2این شاخص را
برای موتورالقایی شبیهسازیشده در بارنامی و برای حالشت سشالم و بشا
تعداد میلههای شکسته مختلف نشان میدهد.
همانطورکه در جدول  2مشاهده میشود مسشاحت در حالتهشای
مختلف میله شکسته روتور در مقایسه با حالت سالم حشدود  10تشا 20
برابر افزای یافته است لذا از این شاخص میتوان برای تشخیص میلشه
شکسته روتوراستفاده نمود.
 -6تأثیر نویز بر عملکرد تبدیل موجک و تشخیص خطا
هنگامیکه موتور در شرایط واقعی کار میکند ،سیگنالهای
اندازهگیریشده دارای نویز میباشند .برای بررسی تثثیر نویز در عملکرد
تابع موجک انتخابی ،به سیگنالهای جریان استاتور در دو حالت سالم
و یک میله شکسته نویز سفید اضافه میشود .همانطورکه مشاهده
میشود با وجود کمی اعوجاجیشدن خروجی موجک ،مشکلی در
تشخیص خطای میله شکسته رخ نخواهد داد .هم نین در شرایطی که
سیگنالها نویزدار میباشند ،اگر مساحت زیر شکل موج خروجی تابع
موجک در شرایط سالم و حالتهای میله شکسته محاسبه شوند و
سپس مقایسه صورن گیرد ،باز هم میتوان بهوجود میله شکسته
پیبرد .شکلهای  11و  12خروجی تابع موجک را در دو حالت
سیگنالهای نویزی و بدون نویز مقایسه میکند .جدول  3شاخص
معرفیشده در مقاله را در شرایطی که سیگنال دارای نویز است ،نشان
میدهد.
 -7تأثیرات بار موتور بر عملکرد تبدیل موجک و تشخیص
خطا
در این قسمت موتور در بارهای مختلف راهاندازی شده است و تثثیر بار
در تشخیص خطای میله شکسته موردبررسی قرار میگیرد .درگذشته
تشخیص خطا به روش تبدیل فوریه در بار ثابت صورن گرفته است ،اما
زمانیکه موتور در بارهای کم راهاندازی میشود ،لغزش موتور بسیار
کوچک است (نزدیک به صفر) درنتیجه فرکانسهای شاخص خطا در
مجاورن فرکانس پایه قرار میگیرند.
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تشخیص خطای میله شکسته روتور . . .

شکل  :11تعیین دامنههای  Akدرkهای مختلف برای فرکانسهای
فلیکری در حالت یک میله شکسته روتور با وجود نویز و بدونوجود
نویز
جدول  :3مساحت زیر شکل موج خروجی تابع موجک
برحسب تعداد میلههای شکسته روتور با وجود نویز
مساحت زیر شکل موج خروجی

تعداد میله شکسته

0/00821
0/07285
0/1028
0/1467

0
1
2
3

شکل  :12تعیین دامنههای Akدرkهای مختلف برای فرکانسهای
فلیکری در حالت سه میله شکسته روتور با وجود نویز و بدون وجود
نویز

بنابراین بهراحتی نمیتوان دامنههای فرکانسی را مشاهده کرد .در این
حا ن بایستی از جریانهای راهاندازی موتور برای تشخیص عیب
استفاده کرد .اما با توجه به زمان کم راهاندازی بهویژه در موتورهای
کوچک بهعلت تعداد کم دادهها ،تشخیص با خطا همراه خواهد بود.
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شکلهای  13و  14اعمال روش پیشنهادی ایشن مقالشه را در %50
بارکامل و  %10بار کامل نشان میدهند .مقدار لغزش در نصف بار کامل
 S=0/02و در  %10بار کامل  S=0/008است .همانطورکه در شکل 13
مشخص است ،در فرکانس  52/2HZهرتز یک مقدار بیششینه مششاهده
میشود .موجک خروجی برای  %10بار کامل در شکل  14نمای داده
شده است .در این مرحله بشهدلیل اینکشه لغشزش بسشیار کوچشک اسشت
دامنههای هارمونیکی در مجاورن یکدیگر میباشند .جدول  4ششاخص
معرفیشده در این مقاله را در نصف بار کامل نشان میدهد.
همانطورکششه اشششکال  13و  14نشششان میدهنششد روش پیشششنهادی
حتی در بارهای کم نیز بهخوبی قادر به تشخیص خطا است.

شکل  :13تعیین دامنه  Akدرkهای مختلف برای
فرکانسهای فلیکری در نصف بار کامل در حالت یک میله شکسته
روتور

تشخیص خطای میله شکسته روتور . . .

جدول :4مساحت زیر شکل موج خروجی تابع موجک
برحسب تعداد میلههای شکسته روتور در بارداری %50
موتور
مساحت زیر شکل موج خروجی

تعداد میله شکسته

0/00385
0/0308
0/0711

0
1
2

0/1134

3

 -8نتیجهگیری
در این مقاله یک روش تشخیص خطای میله شکسته روتور برای
موتورهای القایی ارائه شد .این روش بر مبنای پردازش سیگنال جریان
استاتور بوده که برای پردازش این سیگنال از روش  CWTبرای اولین
بار استفاده شد .با درنظرگرفتن شاخص معرفیشده و تابع موجک
خروجی و مقایسه با حالت سالم میتوان بهوجود خطای میله شکسته
در روتور پی برد .موتور القایی در سه حالت بار کامل ،نصف بار کامل و
ده درصد بار کامل و در حالت کار نرمال موتور توسط  FEMشبیهسازی
شد و در هر سه حالت تشخیص خطا به شکل مناسبی صورن پذیرفت.
همانطورکه از نتایج شبیهسازی مشخص شد ،تشخیص خطای میله
شکسته هنگامیکه بارگذاری روی موتور قرار دارد ،بهراحتی قابل انجام
خواهد بود .هم نین در مشواقعی کشه موتشور در ششرایط کمبشاری کشار
میکند ،اگر خطای میله شکسته رخ دهد ،این روش بشاز هشم قشادر بشه
تشخیص خطا خواهد بود درحالیکه روشهای قشدیمی ماننشد  FFTدر
شرایط کمباری قادر به انجام تشخیص خطا نیستند .هم نین مششاهده
شد که روش پیشنهادی در مقابل نویز در دادههای ورودی نیشز مقشاوم
است.
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