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 هاي تانسمدل دقيق جهت محاسبه اندوك
 هاي القايي در شرايط انواع عدم تقارن ماشين

 
 حميد رضا اكبري ركن آبادي           همايون مشگين كلك               جعفر ميلي منفرد       

  دانشگاه صنعتي امير كبير- دانشكده مهندسي برق
 ايران -تهران

 
 

 روش تابع سيم پيچ, عدم تقارن, ماشين القايي, وكتانسمحاسبه اند: واژه هاي كليدي
 
 
 
 

 چكيده
روش دقيقي جهت محاسبه اندوكتانسهاي , در اين مقاله

ماشينهاي القايي در شرايط عدم تقارن در تمام جهات  ارائه 
سپس توابع شكاف هوايي و شعاع متوسط براي . شده است

خروج از تعيين مدل هندسي ماشين القايي در شرايط انواع 
عدم همراستايي محور رتور با استاتور و انحناي , مركزيت

محور رتور با در نظر گرفتن اثر شيارهاي استاتور و رتـور و 
در آخرين مرحله با . تورب ميله هاي رتور ارائه شده است

تاثير تورب , استفاده از روش پيشنهادي و مدل هندسي ماشين
 يك از شرايط خروج ميله ها و ميــزان پيشرفت خطا در هر

عدم همراستايي و انحناي محـور رتــور بــــر , از مركزيت
مورد , روي اندوكتانسهاي موتور القايي قفس سنجابي سه فاز
 .بررسي قرار گرفته و نتايج شبيه سازي  ارائه شده است

 
 مقدمه -1

روشهاي تحليلي كه از , در تحليل ماشينهاي الكتريكي
 مي كنند با قبول فرضيات زيادي تبديالت رياضي استفاده

عمال قادر به تحليل دقيق ماشينهاي الكتريكي به ويژه در 
در اين تحليلها فاصله هوايي ماشين . شرايط خطا نيستند

يكنواخت فرض شده و از هارمونيكهاي فضايي حاصل از 
توزيع سيم بندي و نايكنواختي شكاف هوايي صرف نظر شده 

يل ميدان مغناطيسي  با داشتن در مقابل روشهاي تحل. است
دقت قابل قبول داراي سرعت بسيار كم و حافظه مورد نياز 

روش تحليلي ديگري كه در فضاي . بسيار بااليي هستند
ماشين را مدلسازي مي كند و در شبيه سازي حاالت , حقيقي

گذراي ماشينهاي الكتريكي تحت شرايط مختلف از آن 
 [1]در.  نام دارد" پيچتابع سيم"روش , استفاده شده است

شكل توابع اندوكتانس ماشين القايي قفس سنجابي با در نظر 
گرفتن توزيع سيم بنديها و روش تابع سيم پيچ ارائه شده 

هيچ , با توجه به اين كه در روش تابع سيم پيچ. است
محدوديتي در نحوه سيم بندي استاتور و قرار گرفتن ميله هاي 

رمونيكهاي فضايي حاصل از توزيع تمام ها, رتور وجود ندارد
بنابراين اين روش . در مدلسازي وارد مي شود, سيم بندي
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ابزار مناسبي براي تحليل ماشين در شرايط عدم تقارن و 
روش تابع سيم پيچ براي مدلسازي . تشخيص خطا مي باشد

خطاي ميله  , [3] و [2]انواع خطاهاي سيم بندي استاتور 
مورد استفاده قرار ,  [5] و [4]ور شكسته و حلقه انتهايي رت

گرفته و روشهاي مختلفي براي تشخيص اين نوع خطاها ارائه 
 ماشين القايي قفس سنجابي با [7] و [6]در . شده است

خروج از مركزيت ايستا و پويا توسط تابع سيم پيچ كالسيك 
شبيه سازي شده و بر اساس آن روشي براي تشخيص خروج 

ي طيف هارمونيكي جريان استاتور از مركزيت رتور از رو
ليكن با توجه به فرضيات  روش تابع سيم . ارائه شده است

زيرا استفاده از روابط تابع سيم . تحليل فوق نادرست بود, پيچ
برابري , پيچ كالسيك براي حالت فاصله هوايي متغير

لذا در .   را نقض مي كندbaL و abLاندوكتانسهاي متقابل  
 فرض فاصله هوايي يكنواخت اصالح گرديد و روابط [8]

جديدي براي محاسبه اندوكتانس در روش تابع سيم پيچ به 
) MWFA (" تابع سيم پيچ اصالح شده"دست آمد كه آنرا

بعد از اصالح روش تابع سيم پيچ براي حالت فاصله . ناميدند
دي در زمينه مدلسازي تحقيقات زيا, هوايي نا يكنواخت

 MWFAخطاي خروج از مركزيت وتشخيص آن توسط 
 توابع دقيقتري [12]در  . [11]و [10]  ,[9]انجام شده است 

براي شكاف هوايي و شعاع متوسط جهت محاسبه 
اندوكتانسهاي ماشين القايي قفس سنجابي سه فاز در حالت 

 با [13]در . خروج از مر كزيت مركب ارائه شده است
اندوكتانسهاي ماشين القايي , ريف اندوكتانس در واحد طولتع

شكل و . با در نظر گرفتن اثر تورب ميله ها محاسبه شده است
دامنه اندوكتانس تعريف شده در اين مقاله ثابت است و عدم 

 .تقارن در جهات طولي و شعاعي در نظر گرفته نشده است

تاتور از شيارهاي رتور و اس, در تمام مقاالت ذكر شده
صرفنظر شده و شبيه سازي بر اين فرض بوده است كه ماشين 

در اين صورت مدلسازي . در راستاي طولي متقارن است
, پديده هايي نظير عدم همراستايي محور رتور با استاتور

با در نظر ( انحناي محور رتور و اثر تورب ميله هاي رتور
 غير ممكن) گرفتن عدم تقارن در جهات شعاعي و طولي

 .است

تركيبي از روشهاي ,  با ارائه روشي جديد[14]در 
MWFA و مدار معادل مغناطيسي  )MEC( , اثر شيار هاي

تورب ميله هاي رتور و افت نيروي محركه ,  استاتور و رتور
بر روي اندوكتانسهاي ماشين در شرايط , مغناطيسي هسته

در . سالم و خروج از مركزيت مورد بررسي قرار گرفته است
ديد ترين تحقيق انجام شده براي محاسبه اندوكتانسهاي ج

مدل تابع سيم پيچ توسعه , ماشين القايي در شرايط عدم تقارن
, در اين تحقيق براي محاسبه اندوكتانسها. [15]يافته است 

در صورتيكه اين , شعاع متوسط ثابت در نظر گرفته شده است
مرجع زاويه , )rθ(پارامتر تابعي از موقعيت زاويه اي روتور

و موقعيت طولي روي محور موتور ) φ(اي روي استاتور 
)z (در اين تحقيق با استفاده از روش توسعه يافته. مي باشد ,

فقط حالت خروج از مركزيت ايستاي رتور با اثر تورب ميله 
شنهاد شده كه براي تطابق بيشتر نتايج ها شبيه سازي شده و پي

اثر شيارهاي استاتور و , شبيه سازي با نتايج حاصل از آزمايش
 . رتور نيز در مدل لحاظ شود

 اصالح شده [15]در اين مقاله ابتدا روش ارائه شده در 
سپس توابع دقيقي براي شكاف هوايي و شعاع متوسط . است

اع خروج از مركزيت جهت محاسبه اندوكتانسها در شرايط انو
عدم همراستايي محور رتور و انحناي محور رتور با در , رتور

نظر گرفتن اثر شيارهاي استاتور و رتور و تورب ميله هاي 
 . رتور ارائه شده است

 
 معادال ت ماشين القايي-2

 مدار رتور n مدار استاتور و mيك ماشين القايي كه داراي 
ر ماشين القايي قفس د. مي باشد در نظر گرفته مي شود

 حلقه كه دقيقا nقفس رتور را مي توان متشكل از , سنجابي
حال مي . مانند هم هستند و يك حلقه طوقه در نظر گرفت
ماتريس -توان معادالت ماشين القايي را به صورت بردار

 .نوشت

dt
d

IRV s
sss

λ
+⋅=                     (1) 

dt
dIRV r

rrr
λ

+⋅=                     (2) 

rsrssss ILIL ⋅+⋅=λ                  (3) 
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rrrsrsr ILIL ⋅+⋅=λ                 (4) 
 

  به ترتيب بردارهاي ولتاژ rV وsV ,در معادالت فوق 
لوم ولتاژ تغذيه  بردار معsV.مدارهاي استاتور و رتور هستند

بردار صفر ,  براي ماشينهاي القايي قفس سنجابيrVماشين و
 به ترتيب بردارهاي شاردور مدارهاي استاتور rλ و sλ. است

 ماتريسهاي مقاومت rR وsR.و حلقه هاي رتور مي باشند
مدارهاي استاتور و رتورهستند كه از تحليل مش بدست مي 

 شامل اندوكتانسهاي خودي و m*m ماتريس ssL.آيند
 شامل اندوكتانسهاي خودي n*n ماتريس rrL,متقابل استاتور

ماتريس اندوكتانس ,  نيزsrLو متقابل حلقه هاي رتور و
متقابل مدارهاي استاتور و حلقه هاي رتور مي باشد كه يك 

 .   استm*nماتريس 
معادالت ديفرانسيل مكانيكي ماشين به صورت زير مي 

 .باشد

dt
dJTT m

le
ω

=−                  (5) 

rm

co
e

W
T

θ∂
∂

=                      (6) 

=⋅⋅= ILIW T
co 2

1                                      (7) 

)........(
2
1

sss
T
srsr

T
ssrs

T
rrrr

T
r ILIILIILIILI +++ 

با توجه به معادالت باال براي مدلسازي ماشينهاي القايي 
اندوكتانسها نقش بسيار .  ابتدا بايد اندوكتانسها محاسبه شوند

 .مهمي در مدلسازي ماشين دارند وبايد به دقت محاسبه شوند

 
 جهت محاسبه اندوكتانسها در  مدل اصالح شده-3

 شرايط عدم تقارن
  براي محاسبه اندوكتانسهاي ماشين Bossio, [15]در 

مدل تابع سيم پيچ اصالح شده , القايي در شرايط عدم تقارن
)MWF ( تابع سيم پيچ "را توسعه داد و نام مدل جديد را

در ماشين القايي . ناميد) DMWF-2 ("اصالح شده دو بعدي
ك از سيم پيچهاي استاتور و حلقه هاي رتور كه براي هر ي

, شامل دو ميله مجاور و قسمتي از حلقه هاي انتهايي مي باشد
اين تابع به صورت زير مي . مي توان اين تابع را تعريف كرد

 .باشد

∫ ∫ −

− ×−=

π

φθφθφ

θφπ
θφθφ

2

0 0

1

1

1

),,(),,(

)),,((2
1),,(),,(

L

rr

r
rr

dzdzgzn

zgL
znzN

   (8) 

  B و Aدو مدار , براي به دست آوردن روابط اندوكتانس 
هر يك از اين دو مدار مي تواند يكي از . ريمرا در نظر مي گي

توزيع نيروي . سيم پيچهاي استاتور يا حلقه هاي رتور باشد
 برابر است A در مدار Aiمحركه ناشي از جاري شدن جريان 

 :با
ArArA izNzF ),,(),,( θφθφ =             (9) 

:  نتيجهدر سيستم خطي شبه انرژي با انرژي برابر است در  
 .باشد  تابع سيم پيچ اصالح شده دوبعدي ميAN, كه در آن
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 ).سمت چپ(و حلقه اول رتور در يك مقطع از رتور ) سمت راست( استاتور a توابع دور مربوط به فاز -)1(شكل
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φθφشار جزئي عبوري از سطح ديفرانسيلي dzdzr r ),,( 
 :  برابر است باAمدار حاصل از جريان 

 
φθφθφθφµφ dzdzrzgzFd rrrA ),,(),,(),,( 1

0
−=        (10) 

 برابراست A حاصل از جريان مدار Bشار گذرنده از مدار 
 :با

∫ ∫
Φ

Φ

Φ

Φ

−=
2

1

2

1

)(

)(

1
0 ),,(),,(),,(

Z

Z
rArArB dzdzgizNzr φθφθφθφµφ

 (11) 
برابر است با حاصلضرب ) B) Bλشار دور عبوري از 

در , )B ,)Bnع دور سيم پيچ اما چون تاب. Bφ و Bتعداد دور 
 برابر تعداد دور سيم پيچ است و Bموقعيت مكاني سيم پيچ 
 حاصل Bشاردور گذرنده از مدار , در ساير جاها صفر است

 . را مي توان به صورت زير محاسبه كردAاز جريان  مدار 

 ∫ ∫ ×=
π

θφθφθφµλ
2

0 0
0

1

),,(),,(),,(
L

rArBrB zNznzr    (12) 

Φ− dzdzgi rA ),,(1 θφ 
 با تقسيم Bو  A  بنابر اين اندوكتانس متقابل بين مدارهاي 

 .  به دست مي آيدAiبر ) 12(رابطه 

A

B
rBA i

L λθ =)(                         (13) 

     (14) 

) 14(به صورت , [15]رابطه به دست آمده در , درنتيجه
 .اصالح مي شود

شكاف هوايي , سيم پيچ, توابع دور, )14(بطه با توجه به را
, ) rθ(و شعاع متوسط تابعي از موقعيت زاويه اي روتور

و موقعيت طولي روي ) rφ(مرجع زاويه اي روي استاتور 
بنابراين اندوكتانسهاي ماشين . مي باشد) z(محور موتور 

القايي را در شرايط انواع عدم تقارن در تمام جهات مي توان 
 . محاسبه كرد

مي توان تغييرات رلوكتانس باالي , جهت مدلسازي اثر شيار
شيار را متناظر با يك فاصله هوايي متغير كه فقط به 

در اين . [16]مشخصات هندسي شيار بستگي دارد مرتبط كرد
شي از توزيع سيم صورت عالوه بر هارمونيكهاي فضايي نا

 .هارمونيكهاي شيار نيز در مدلسازي وارد مي شود, بندي
 باالي شيارها به صورت MMFدر اين مقاله تغييرات 

توابع دور مربوط ) 1(شكل . سينوسي در نظر گرفته شده است
را ) در يك مقطع از رتور( استاتور و حلقه اول رتور aبه فاز 

  .نشان مي دهد

 
 ا در شرايط انواع عدم تقارن اسبه اندوكتانسهمح-4

اندوكتانسهاي ماشين القايي قفس سنجابي , در اين بخش
در شرايط عدم , سه فاز كه اطالعات آن در ضميمه آمده است

با استفاده , براي محاسبه اندوكتانسها. تقارن محاسبه شده است
دو تابع مهم شكاف هوايي و شعاع متوسط مورد  , 14از رابطه 

 بنابر اين توابع دقيقي براي شكاف هوايي و .نياز مي باشد
شعاع متوسط در شرايط عدم تقارن نظير تورب ميله هاي 

 عدم همراستايي محور رتور با استاتور و انـحناي محور , رتور
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و با اثر تورب ميله ) سمت راست( ميله ها بدون اثر تورب,  و مشتق آن) Lar1(  استاتور و حلقه اول رتور a اندوكتانس متقابل بين فاز -)2(شكل

 ).سمت چپ(ها

∫ ∫=
π

φ
θφ

θφθφθφµθ
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1
),,(
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دست آمده و اندوكتانسهاي ماشين در اين شرايط  رتــور بــه
 تاثير تورب ميله ها و ميزان پيشرفت خطا .محاسبه شده است

عدم همراستايي و , در هر يك از شرايط خروج از مركزيت
انحناي محور رتور بر روي اندوكتانسهاي ماشين مورد بررسي 

 . رار گرفته و نتايج شبيه سازي  ارائه شده استق
 
 تورب ميله هاي رتور-4-1

در ماشينهاي الكتريكي به منظور كاهش نوسان گشتاور و 
ميله هاي رتور , كاهش تمايل به قفل شدن مغناطيسي ماشين

تورب ميله ها در ماشينهاي . به صورت مورب قرار مي گيرند
يي در راستاي طولي الكتريكي باعث مي شود كه شكاف هوا

بنابراين براي محاسبه اندوكتانسها در اين . ماشين متغير گردد
براي به دست آوردن . استفاده كرد) 14(حالت بايد از رابطه 

تابع فاصله هوايي مي توان ماشين را در راستاي محور طولي 
به مقاطع عرضي تقسيم بندي كرد كه در هر مقطع عرضي از 

موقعيت ميله ها در مقاطع . ورب اندماشين ميله ها بدون ت
مختلف نسبت به موقعيت ميله ها در مقطع ابتدايي در جهت 
مماسي جابجايي دارند كه اين جابجايي به موقعيت طولي آن 

بنابر اين . مقطع بستگي دارد و به صورت خطي تغيير مي كند
با مشخص بودن موقعيت ميله ها در مقطع ابتدايي و زاويه 

 ميتوان موقعيت ميله ها را در مقاطع مختلف به تورب ميله ها

تابع فاصله هوايي با اثر تورب ميله ها به , درنتيجه. دست آورد
 .صورت زير بيان مي شود

),(),,( z
l

gzg rrs
λθφθφ −=                (15) 

 :شعاع متوسط نيز برابر است با
  

2
),,()(),,( rs

starav
zgrzr θφφθφ −=               (16) 

ميزان تورب ميله : λ , طول محور رتورl,  در رابطه باال
موقعيت زاويه اي رتور بر : rθ, هاي رتور بر حسب راديان

موقعيت زاويه اي نسبت به ناظر ساكن در : φ,  حسب راديان
),(, استاتور rg θφ :تابع فاصله هوايي در مقطع ابتدايي رتور و 

)(φstarبه علت در نظر .   تابع شعاع داخلي استاتور مي باشد
) φ(شعاع استاتور تابعي از , گرفتن اثر شيارهاي استاتور

 .باشد مي
قه   استاتور و حلaاندوكتانس متقابل بين فاز ) 2(در شكل 

و مشتق آن با اثر تورب ميله ها و بدون اثر ) Lar1(اول رتور 
همان طور كه مشاهده مي شود . آن نشان داده شده است

تورب ميله ها باعث يكنواخت تر شدن شكل اندوكتانسها 
 . شود مي

نكته مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه 
اي خودي و تورب ميله ها هيچ تاثيري بر روي اندوكتانسه

تورب . متقابل استاتور و همچنين اندوكتانسهاي رتور ندارد
 .گذارد تا ثير مي)Lsr(متقابل هاي اندوكتانس رويبر ها فقط ميله
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وج از مركزيت  استاتور و حلقه اول رتور نسبت به موقعيت زاويه اي رتور به ازاي مقادير مختلف خرa تغييرات  اندوكتانس متقابل بين فاز -)3(شكل 
 ).سمت چپ(و ايستا ) سمت راست(پويا 
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 ركزيت رتورخروج از م-4-2
 بيان شده است پديده خروج از [12]همان طور كه در 

 .مركزيت رتور به سه نوع تقسيم بندي مي شود
در اين نوع خروج از : خروج از مركزيت ايستا -1

 .محور رتور از ديد ناظر ساكن همواره ساكن است, مركزيت
خروج . موقعيت كمترين فاصله هوايي نيز هميشه ساكن است

از مركزيت ايستا مي تواند بر اثر تغيير شكل استاتور يا 
به شرطي كه با آن (جابجايي محور رتور نسبت به استاتور 

 .به وجود آيد) موازي بماند
در اين نوع خروج از مركزيت : خروج از مر كزيت پويا -2

بنابر اين . ش رتور جابجا مي شودمحور رتور همواره با چرخ
موقعيت كمترين يا بيشترين فاصله هوايي نيز با چرخش رتور 

 .مي چرخد
در اين حالت هر دو نوع :  خروج از مر كزيت مركب-3

 .خروج از مركزيت به طور همزمان در ماشين وجود دارد
خروج از مركزيت از هر نوعي كه باشد باعث عدم تقارن 

بنابر اين در . ستاي شعاعي مي شودفاصله هوايي در را
صورتيكه از تورب ميله ها صرف نظر شود براي محاسبه 

اما با وجود .  استفاده كرد[12]اندوكتانسها مي توان از روابط 
تورب ميله ها عالوه بر راستاي شعاعي در راستاي طولي نيز 

. استفاده كرد) 14(عدم تقارن به وجود مي آيد و بايد از رابطه 
ين صورت روابط شكاف هوايي و شعاع متوسط در حالت در ا

 .مي باشد) 18(و ) 17(خروج از مركزيت مركب  به صورت 

 
))cos(                       

)cos(1)(,,(),,(

0

0

rd

srhre zgzg
θφφδ

φφδθφθφ
−−

−−−=    (17) 

  

2
),,(

)(),,( re
starav

zg
rzr

θφ
φθφ −=         (18) 

: dδ, در صد خروج از مركزيت ايستا: sδ, در روابط باال
موقعيت خروج از : 0φ, در صد خروج از مركزيت پويا
),,( مركزيت ايستا نسبت به استاتور و rh zg θφ : تابع شكاف

) با اثر تورب ميله ها يا بدون اثر آن(هوايي براي موتور سالم 
 aتغييرات  اندوكتانس متقابل بين فاز ) 3(در شكل . مي باشد

ور و حلقه اول رتور نسبت به موقعيت زاويه اي رتور به استات
ازاي مقادير مختلف خروج از مركزيت ايستا و پويا نشان داده 

افزايش اندوكتانس متقابل در حالت خروج از . شده است
مركزيت پويا به اين علت است كه اولين حلقه رتور همواره 

واضح ). 17ابطه ر(در موقعيت كمترين فاصله هوايي قرار دارد 
اندوكتانسهاي , است كه در حالت خروج از مركزيت ايستا
  مي باشند و rθخودي و متقابل حلقه هاي رتور تابعي از

بدون اثر (اندوكتانسهاي خودي و متقابل سيم بنديهاي استاتور 
در حالت خروج از مركزيت پويا نيز عكس . ثابت است) شيار

يعني اندوكتانسهاي خودي و متقابل استاتور . ستاين حالت ا
 مي باشند ولي اندوكتانسهاي خودي و متقابل rθتابعي از

تغييرات جزئي و . ثابت است) بدون اثر شيار(حلقه هاي رتور 
اثر شيارهاي ,  مشاهده مي شود) 4(متناوبي كه در شكل 

يز اندوكتانس متقابل ن) 5(در شكل. استاتور و رتور مي باشد
در حالت ,   استاتور و حلقه اول رتور و مشتق آنaبين فاز 

 خروج از مركزيت مركب با اثر تورب ميــله ها و بدون اثر آن
همانطور كه مشاهده مي شود در اين . نشان داده شده است

 نيز با اثر تورب ميله ها شكل اندوكتانس يكنواخت تر حالت
 .شده است

 
 
 
 
 

 ).مت چپس(و پويا ) سمت راست( استاتور نسبت به موقعيت زاويه اي رتور در دو حالت خروج از مركزيت ايستاaاندوكتانس خودي فاز -)4(شكل 
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با اثر ) SE=50% , DE=20%ُ(در حالت خروج از مركزيت مركب,   استاتور و حلقه اول رتور و مشتق آنa اندوكتانس متقابل بين فاز -)5(شكل
 )سمت راست(و  بدون اثر تورب ميله ها ) سمت چپ(تورب ميله ها

 
 عدم همراستايي محور رتور با استاتور-4-3

بيش از نيمي از خطاهايي كه در ماشينهاي الكتريكي رخ 
محور و اتصاالت , بلبرينگها, مي دهد مربوط به عيوب ياتاقان

 بين مهمترين مشكلي كه اين خطاها ايجاد مي كند از. مي باشد
رفتــن انطبــاق محــور رتــور از مركــز ماشيـن مي 

در اين شرايط در صورتيكه محور رتور با محور . بــاشد
عدم همراستايي "اصطالحا اين پديده را , استاتور موازي نباشد

اين پديده همانند پديده خروج از .  گويند"محور رتور
. شته باشدمركزيت رتور مي تواند دو وظعيت ايستا و پويا دا

در صورتيكه رتور حول محوري ساكن بچرخد انحراف 
محوري ايستا و چنانچه محور چرخش رتور جابجا گردد 

پديده انحراف محوري . انحراف محوري پويا رخ داده است
رتور را مي توان حالت كلي تري از پديده خروج از مركزيت 
 در نظر گرفت كه در آن پارامترهاي خروج از مركزيت تابعي

در نتيجه بر . از متغير زاويه اي و موقعيت طولي ماشين هستند
فاصله هوايي در امتداد , خالف پديده خروج از مركزيت

محور طولي ماشين ثابت نيست و براي محاسبه اندوكتانسها 
 . استفاده كرد) 14(در اين حالت بايد از 

 رابطه زير تابع فاصله هوايي ماشين را در حالت انحراف 
 .محور رتور بيان مي كندپوياي 

))cos(                     
)cos()(1)(,,(),,(

0

0

φθφδ
φφδθφθφ

−−
−−−=

rd

srhrmis zzgzg   (19) 

به علت اين كه پارامترهاي خروج از مركزيت در امتداد 
پارامترهاي , محور طولي ماشين به صورت خطي تغيير مي كند

خروج از مركزيت هر مقطع از رتور را مي توان بر حسب 
. يان كردپارامترهاي خروج از مر كزيت ابتدا و انتهاي ماشين ب

بنابر اين ميــزان خروج از مركزيت در مقاطع مختلف به 
 .تغيير مي كند) 20(صورت 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
)0(20% , )(%60   ( اندوكتانسهاي موتور القايي  در سه حالت عدم همراستايي ايستا-)6(شكل s == ls δδ( , پويا) 0(20% , )(%60  ,  %20( Ds === δδδ ls

و ) 
)0(20% , )(%60  ,  3%0 (پوياي  Ds === δδδ ls

 aاندوكتانس خودي فاز , )سمت راست( استاتور aوكتانس متقابل بين حلقه اول رتور و فاز اند). 
 ).سمت چپ(استاتور
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z
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lzs
)0()()0()( δδδδ −

+=                 (20) 

 به ترتيب ميزان خروج از مركزيت lδ)( و δ)0(كه در آن
 . ي باشددر ابتدا و انتهاي رتور م

 .شعاع متوسط  نيز به صورت زير بيان مي شود
)21          (

2
),,()(),,( rmis

starav
zgrzr θφφθφ −= 

 . برابر صفر استdδ, مشخص است كه در حالت ايستا
اندوكتانسهاي موتور القايي سه فاز در حاالت ) 6(در شكل

ان طور هم. عدم همراستايي ايستا و پويا نشان داده شده است
كه مشاهده مي شود در حالت ايستا فقط اندوكتانس خودي 

 استاتور ثابت است و بقيه اندوكتانسها تابعي از موقعيت aفاز 
در حالت پويا نيز دامنه اندوكتانسها . زاويه اي رتور هستند

 .افزايش يافته و هيچكدام از اندوكتانسها ثابت نيستند
 
 حناي محور رتوران-4-4

الكتريكي عالوه بر نيروهاي  مماسي كه باعث در ماشينهاي 
در . نيروهاي شعاعي نيز وجود دارند, توليد گشتاور مي شوند

بر آيند نيروهاي شعاعي صفر , ماشينهاي متقارن و متعادل
, عدم تقارن و تعادل الكتريكي( اما اگر به هر دليلي . است

ر برآيند نيروهاي شعاعي وارد بر رتو) مغناطيسي و مكانيكي 
خنثي نكنند كششي در جهت بر آيند نيروهاي يكديگر را 

 كشش نامتعادل "شعاعي به وجود مي آيد كه به آن
در ماشينهاي الكتريكي با . [17] گفته مي شود"مغناطيسي
جرم زياد رتور و نيروهاي نا متعادل مغناطيسي , طول زياد

انحناي محور . ممكن است باعث انحناي محور رتور شود

ل ديگر ايجاد فاصله هوايي نا يكنواخت در ماشينهاي رتور عام
در اين حالت نيز مانند عدم همراستايي محور . الكتريكي است

هر مقطع دايره اي از ماشين مانند يك خروج از , رتور
مركزيت با پارامترهاي مربوط به خود است كه اين پارامترها 
 نسبت به جابجايي توام در امتداد محور طولي و در جهت

. اما اين تغييرات به صورت خطي نيست. مماسي متغير هستند
در اين مقاله براي مدلسازي تغييرات شكاف هوايي در راستاي 
محور طولي تابع سينوسي انتخاب شده است كه نسبت به تابع 

 . خطي تطابق بيشتري با واقعيت دارد
))cos()(1)(,,(),,( 0φφδθφθφ −−= zzgzg srhrb       (22)      

2
),,(

)(),,( rb
staav

zg
rzr

θφ
φθφ −=            (23) 

)24.                  ()sin()(
l
zz ms
πδδ = 

  ميزان خروج از mδ طول رتور و l, در روابط باال
(مركزيت رتور در وسط رتور 

2
lz بر حسب درصد مي ) =

 . باشد
اندوكتانسها در حالت انحناي محور رتور با ) 7(در شكل 

همان طور كه مشاهده مي شود . حالت سالم مقايسه شده است
همانند حالت خروج از مركزيت ايستا فقط اندوكتانس خودي 

 مي rθبعي از استاتور ثابت است و بقيه اندوكتانسها تاaفاز 
, البته با در نظر گرفتن شيارهاي استاتور و رتور. باشد

اندوكتانس خودي سيم بندي استاتور كامال ثابت نيست 
 . وتغييرات جزئي و متناوب دارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
m 7%0  ,  %50   (ور القايي در حالت سالم و انحناي محور رتور  اندوكتانسهاي موت-)7(شكل =δ .(اندوكتانس متقابل بين : از سمت راست به چپ

. استاتور و اندوكتانس خودي حلقه اول رتورaاندوكتانس خودي فاز ,  استاتورaحلقه اول رتور و فاز 
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 )ج )                                                        ( ب             (                      )                 الف                            (

: ج-)SE=25%(حالت سالم و خروج از مركزيت: ب-با تورب و بدون تورب ميله ها: الف.   سرعت رتور هنگام راه اندازي بدون بار-)8(شكل
)0(20% , )(4%0   (حالت انحراف  s == ls δδ ( و انحناي)    5%0 m =δ  (محور رتور. 

 
 
 شبيه سازي ماشين القايي-5

در اين بخش با استفاده از اندوكتانسهاي محاسبه شده و 
وتور القايي قفس سنجابي سه فاز شبيه م) 7 (-)1(روابط 

 .سازي شده است
سرعت رتور هنگام راه اندازي بدون بار , )الف-8(شكل 

. در دو حالت با تورب و بدون تورب ميله ها را نشان مي دهد
مشاهده مي شود كه با اثر تورب ميله ها نوسانات سرعت 
هنگام راه اندازي موتور كمتر است ولي موتور دير تر به 

, اين پديده از قبل نيز مورد انتظار بود. رعت نامي مي رسدس
زيرا گشتاور الكترومغناطيسي به مشتق اندوكتانس متقابل 

)Lsr (با مورب شدن ميله ها شكل اندوكتانس . بستگي دارد
در نتيجه با . يكنواخت تر شده و مشتق آن كاهش مي يابد

مورب كردن ميله هاي رتور اگرچه نوسانات گشتاور 
 .دامنه آن نيز كاهش مي يابد, لكترومغناطيسي كاهش مي يابدا

سرعت رتور هنگام راه ) ج-8(و ) ب-8(در شكلهاي 
انحراف , خروج از مركزيت, اندازي بدون بار در شرايط سالم

همان طور . ايستاي رتور و انحناي محور رتور نشان مي دهد
كه مشاهده مي شود شكل كلي سرعت موتور در شرايط 

ف و انحناي محور رتور مانند حالت خروج از مركزيت انحرا
همچنين در هر سه شرايط خطا نسبت به حالت . مي باشد

راه اندازي . موتور سريعتر به حالت پايدار مي رسد, سالم
انحراف و خروج از مركزيت , سريعتر موتور در شرايط انحنا

و در ) Lsr(رتور به علت افزايش مشتق اندوكتانس متقابل 

جه افزايش نرخ تغييرات انرژي نسبت به حالت سالم مي نتي
براي نمونه مشتق اندوكتانس در حالت خروج از . باشد

همان طور . نشان داده شده است) 5(مركزيت مركب در شكل 
كه مشاهده مي شود حداكثر دامنه مشتق بيش از دو برابر 

 .مي باشد ) 2شكل (حالت سالم 

 
  گيرينتيجه-6

 و ارائه [15]ا تصحيح روش ارائه شده درب, در اين مقاله
توابع فاصله هوايي و شعاع متوسط براي انواع شرايط عدم 

ابتدا اندوكتانسهاي ماشين القايي قفس سنجابي سه فاز , تقارن
انحراف و انحناي محور رتور , در شرايط خروج از مركزيت

, محاسبه شده, با در نظر گرفتن اثر شيارها و تورب ميله ها
 .  ماشين القايي در اين شرايط شبيه سازي شده استسپس 

سيم , توابع دور, با توجه به اين كه در مدل اصالح شده
شكاف هوايي و شعاع متوسط تابعي از موقعيت زاويه اي , پيچ

و موقعيت ) φ(مرجع زاويه اي روي استاتور , )rθ(روتور
مي باشد انواع عدم تقارن در ) z(ور موتور طولي روي مح

توابع . تمام جهات را مي توان با اين روش مدلسازي كرد
شكاف هوايي وشعاع متوسط بيانگر مدل هندسي موتور در 

بنابراين دقت اندوكتانسهاي محاسبه . همه شرايط مي باشد
 . اردشده تا حدود زيادي به دقت اين توابع بستگي د

عدم همراستايي ايستا و انحناي محور رتور را مي توان 
حالت كلي تري از خروج از مركزيت ايستا و عدم همراستايي 
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پويا را حالت كلي تري از خروج از مركزيت مركب درنظر 
گرفت كه پارامترهاي خروج از مركزيت تابعي از موقعيت 

 . طولي ماشين مي باشد
ا و انحناي محور رتور فقط در حالت عدم همراستايي ايست

اندوكتانس هاي متقابل و خودي فازهاي استاتور ثابت است و 
در . بقيه اندوكتانسها تابعي از موقعيت زاويه اي رتور هستند

حالت عدم همراستايي پويا نيز  همه اندوكتانسها تابعي از 
تورب ميله هاي رتور در همه . موقعيت زاويه اي رتور هستند

فقط بر روي اندوكتانسهاي متقابل بين ,  ناسالمشرايط سالم و
. استاتور و رتور تاثير مي گذارد و آن را يكنواخت تر مي كند

در شبيه سازيها مشاهده شد كه با تورب ميله ها گشتاور 
الكنرومغناطيسي يكنواخت تر شده ولي دامنه آن كاهش مي 

انحنا و انحراف , همچنين در شرايط خروج از مركزيت. يابد
موتور سريعتر به حالت , محور رتور نسبت به حالت سالم
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  1ست پيو
 وتور القايي قفس سنجابي مشخصات م

 3                                                   تعداد فاز          
 4            تعداد قطب                                               

 V220                                             ولتاژ نامي         
 Hz50                                             فركانس نامي     
 HP                                       3        توان نامي         

 28                                         تعداد ميله هاي رتور     
 36تعداد شيارهاي استاتور                                           

 mm 50طول استاتور                                                
 mm3/0                                  طول فاصله هوايي       

 mm90                              قطر داخلي استاتور           
 mm        90طول هسته                                           

 44تعداد دور سيم پيچي در هر شيار استاتور                     
 mm 3/2عرض دهانه شيار استاتور                                

 mm 1/1                   عرض دهانه شيار رتور                
 mm                                     55/5عرض دندانه استاتور
 mm                                         9/8عرض دندانه رتور

 100L4Aموتور مذكور ساخت شركت موتوژن ايران مدل 
 .باشد مي
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