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No. 13- F-ELM-2116

موثر براي آشکارسازي عیب اتصال حلقه در استاتور یاخصش
در شرایط مختلفموتورهاي القایی سه فاز 

منصور اوجاقی ،   مریم مقیمی ، فرشته صادقی 
دانشکده مهندسی–گروه مهندسی برق 

دانشگاه زنجان
زنجان، ایران 

صال براي تشخیص عیب اتموثر هدف از این مقاله ارائه روشی -چکیده 
مطالعات قبلی . سه فاز استحلقه در سیم پیچی استاتور موتور القایی 

براي تشخیص و شاخص هاي ارائه شده انجام شده پیرامون عیب مذکور
هستند که در حضور عدم تعادلی ولتاژ تغذیه یا مشکلاین دارايآن 

به درستی قادر به تشخیص عیب اتصال حلقههر دو یا وتغییر میزان بار
در این مقاله موتور القایی با عیب اتصال حلقه . نمی باشندشدت آنیا 

شده و از شاخصی شبیه سازيدر محیط متلب دو محوريبه روش 
براي در قاب مرجع سنکرونتحت عنوان الگوي جریان کنکوردیا

تشخیص عیب در حضور نامتعادلی ولتاژ و تغییر میزان بار استفاده شده 
تشخیص عیب دراین شاخص از قابلیت حاصله حاکینتایج .است

.می باشدمختلفشرایط تحت 

شاخص ؛ عیب اتصال حلقه؛ موتور القایی سه فاز—هاي کلیدي هواژ
؛ مناسب

مقدمه.1
موتورهاي القایی به دلیل سادگی ، ارزانی ، محدوده وسیع سرعت و 

ی ایفا مزایایی چند از این قبیل نقش مهمی را در صنعت و کاربردهاي صنعت
و تعمیربنابراین با توجه به تعمیرات گران قیمت و پروسه خرابی. می کنند

در انواع عیب موتور طوالنی موتور، تحقیقات بسیاري در زمینه تشخیص 
به طور کلی . نگهداري پیشگویانه انجام شده استسرویس ومراحل اولیه و

:ي هستندعیب هاي موتور القایی به سه دسته عمده قابل تقسیم بند

مکانیکیعیب هاي -1
عیب هاي روتور-2
عیب هاي استاتور-3

درصد از عیب هاي موتور 40الی 30تحقیقات نشان داده است که حدود 
اولین و مهمترین علت .]1و2[استاتور هستندهايالقایی مربوط به عیب
با تخریب . استآنعایقی در سیم پیچی هاي ضعفرخداد خطاي استاتور 

اتصال حلقه به حلقه پیش می در آنز سیم پیچی هاي استاتورعایق بخشی ا
این جریان در . آید و جریان گردشی در بین این حلقه ها ایجاد می شود

ولی اگر در مراحل . مراحل ابتدایی تاثیر چندانی بر کارکرد موتور ندارد
ابتدایی تشخیص داده نشود و عیب بر طرف نگردد، جریان گردشی ایجاد 

و در واقع تخریب بیشتر عایق می شود و زیادبه تولید گرماي شده منجر
ادامه این روند منجر به ایجاد خطاهاي بزرگتر از قبیل خطاي کالف به 
کالف، فاز به زمین یا فاز به فاز می شود و ممکن است خسارات سنگینی 

بنابراین تشخیص خطاي حلقه به حلقه در ابتداي امر و . ]3[ایجاد نماید
تاکنون . ي از رخداد خطاهاي بزرگتر امري مهم و ضروري استپیشگیر

تحقیقات مختلفی به صورت تجربی و همچنین شبیه سازي عملکرد در زمینه 
و شاخص هاي ]4و5[حلقه استاتور انجام شده اتصال تشخیص عیب 

برخی مراجع از .مختلفی براي آشکار سازي این عیب مطرح شده است
، شار ]8[، گشتاور فاصله هوایی ]7[، دما ]6[سرعت شواهد مستتر در 

جهت تشخیص عیب مذکور استفاده ...و]10[، لرزش]9[فاصله هوایی 
استفاده از این شاخص ها نیازمند نصب حسگر در داخل موتور . کرده اند

اقتصادي، ممکن است تاثیرات نامطلوبی بر هزینه باالي است لذا عالوه بر
اخیرا بیشتر تحقیقات در زمینه . یز داشته باشدنعملکرد سایر اجزاي موتور
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مانیتورینگ الکتریکی موتور به خصوص بررسی جریان استاتور صورت می 
از جریان خط استاتور به عنوان شاخص استفاده ]12و13[در .]11[گیرد 

عیب اتصال حلقه اثرنشان داده شده است که در]14و15[در.شده است
نشان داده ]16[در .در استاتور پدید می آیدتوجهی جریان توالی منفی قابل 

یشده که این جریان اگرچه در برابر بار مقاوم است ولی در مقابل عدم تعادل
در این میان آنالیز امضاي جریان استاتور یکی از . ولتاژ تغذیه مقاوم نیست

این روش .]17-19[می باشدمهمترین روش هاي تشخیص خطاي موتور
در این راستا .فسیر اجزاي فرکانسی در طیف جریان استاتور استمتکی بر ت

و دامنه هارمونیک سوم ]20[استاتور خطاز دامنه هارمونیک اصلی جریان
ولی این .]17،18و20[ه عنوان شاخص استفاده  شده است بجریان این 

-23[در . شاخص ها در مقابل تغییرات بار و نوسانات تغذیه حساس هستند
تحلیل امپدانس ظاهري توالی منفی موتور القایی به عنوان شاخص از ]20

این امپدانس از نسبت فازور ولتاژ توالی . عیب مذکور استفاده شده است
منفی به فازور جریان توالی منفی به دست می آید و در برابر تغییرات بار و 

یکی دیگر از روش هاي موفق .نامتعادلی تغذیه حساسیت کمتري دارد
یص خطا روش آنالیز جریان خط استاتور به روش تبدیل پارك است تشخ

در روش . این روش قادر به تشخیص انواع مختلف خطا می باشد.]27-24[
در سیستم فاز استاتور به قاب مرجع ساکن3جریان تبدیل پارك بردارهاي 

.فاز منتقل می شوند2

به ب اتصال حلقه در استاتور با عیسه فاز موتور القاییابتدا در این مقاله 
بعضی در ادامه کار حساسیت . مدلسازي می شودروش دو محوريیک 

در برابر عوامل مختلف از قبیل شاخص هاي موجود عیب اتصال حلقه 
مورد بررسی قرار می با استفاده از شبیه سازي نامتعادلی ولتاژ و میزان بار 

که نسبت به میزان شود در نظر گرفته می دیگري در انتها شاخص . گیرد
نامتعادلی ولتاژ و تغییرات بار حساسیت خوبی دارد ولی در مقابل عیب
.استمقاوم

با عیب اتصال سه فاز موتور القاییسازيمدل.2
حلقه در استاتور

متقارن در مراجع مختلف بیان سه فاز موتور القایی دینامیکی مدلسازي 
نامتقارن در سه فازوتور القاییممدلسازي همچنین . ]28-29[شده است 

موتور القایی که می تواند در مدلسازي دینامیکی شده استارائه]30[مرجع 
در اینجا .بکار آیدسیم پیچی استاتوربا عیب اتصال حلقه درسه فاز 

از در بدست آوردن این معادالت. شودذکر میاین کاربردمعادالت مرتبط با 
.ظر شده استصرفناشباع مغناطیسی اثر 

آن را در aفازابتدا سیم پیچی استاتور دربراي مدلسازي خطاي حلقه
. تجزیه می کنیمNshو Nusبه تعداد حلقه هايسريدو سیم پیچبه 

: عبارت است ازaبنابراین تعداد کل حلقه هاي سیم پیچی فاز 
Ns=Nus+Nsh . در فاز عیب اتصال حلقهبروز در اثرa پیچ با دو سر سیم

Nshهايفازاما .حلقه به هم اتصال کوتاه می شوندb وc سالم استاتور
حلقه دارند به گونه اي که قبل از بروز عیب اتصال حلقه Nsهر کدام و بوده 

. وتور القایی سه فاز متقارن است، موتور مورد نظر یک مaدر فاز 

ي می شود به گونه مدار روتور با سیم پیچی سه فاز متقارن معادل ساز
با توجه به اتصال کوتاه . حلقه سیم استNrاي که هر فاز آن حاوي تعداد

در قاب ستاتور و روتورم پیچ هاي روتور، می توان معادالت ولتاژ ابودن سی
:نوشتبه صورت زیرمرجع ساکن را
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ماتریس مقاومت سیم پیچی هاي استاتور و روتور و همچنیننحوه محاسبه 
ذکر شده]30[به طور مفصل در مرجع موتور معیوب شار پیونديبردارهاي 

اومت قماتریس م.می پردازیمدر اینجا فقط به ذکر نتایج نهایی. است
:ودشمی بیان )2(رابطه ساکن با در قاب مرجع معیوباستاتور
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قطري با بصورت ماتریس مقاومت روتور ،روتورسه فازبه دلیل تقارن
:یکسان می باشدقطر عناصر 

)3(33 Irr r
r
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: از معادالت زیر بدست می آیندور و استاتورشارهاي  پیوندي روت
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که در آن با عیب اتصال حلقه را نشان می دهدالقاییمدل موتور1شکل 
rextومت خارجی اتصال کوتاه استامق.

مدل  استاتور موتور القایی با عیب اتصال حلقه: 1شکل

با عیب اتصال حلقهشبیه سازي کامپیوتري موتور.3
ساکنقاب مرجعدر معیوب براي شبیه سازي کامپیوتري موتور القایی 

براي تعیین ورودي .طی می شود2روش گام به گام مطابق فلوچارت شکل 
فاز روتور و استاتور به  قاب مرجع ساکن 3هايولتاژي ولتاژ در هر گام،ها

:د نبدست آیبصورت زیر dqمولفه ولتاژهاي تامنتقل می شود 

)6(   

   

2 1 2 1
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3 2 3 2

1 1

3 3

s
q as bs cs ag bg cg

s
d bs cs bg cg

      

    

              

     

vshمی توان ) 1در شکل rext(مت اتصال کوتاه با صرفنظر از مقاو
q را معادل

از ،شارهاي پیوندي در هر گامبراي محاسبه سپس . صفر در نظر گرفتاب
ه نوشتبر حسب شارهاي پیونديکه بصورت زیر ) 1(ولتاژ روابط معادالت

: شده اند، استفاده می شود

)7(

 
 
 
 
 

11 12

21 22

,

,

,

,

sh sh sh
q q sh q

s s sh s s s s
q q q q d

s s s s s s
d d q d

r r r r
q r d r q

r r r r
d r q r d

r i dt

r i r i dt

r i r i dt

r i dt

r i dt

 

  

 

  

  

 

   

  

 

  







سپس . دنمحاسبه می شوجریان ها معکوس بطور)4(روابط پس از آن از
:گشتاور الکترومغناطیسی به دست می آید) 8(با استفاده از معادله 

)8( 3

2 2
s s s s

em d q q d
P

T i i  

:شود میتعیینو در نهایت سرعت روتور از رابطه زیر 
)9(  dtTTT

J
Pt damploademr )(

2
)(

گشتاور بار و Tloadممان اینرسی، Jتعدادقطب ماشین، Pطه اخیر در راب
Tdampگشتاور اصطکاك است  .
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استاتور فلوچارت شبیه سازي موتور القایی با عیب اتصال حلقه در : 2شکل

نتایج شبیه سازي.4
سازي موتور القایی با عیب اتصال حلقه در شبیهضمن بخش در این 

اینمعرفی شده براي آشکارسازيشاخص هايبعضی ،سیم پیچی استاتور
و میزان بار عیب ، شدتتاثیر عواملی از جمله تامی کنیم بررسیراعیب

اگرچه شاخص .معین شودآنها بر روي استاتورتغذیهسه فاز نامتعادلی ولتاژ 
هاي متعددي در مراجع قبلی براي تشخیص این عیب معرفی شده است، در 

: مورد از مهمترین آنها به شرح زیر  اکتفا می شود4اینجا به بررسی

استاتوردر aهارمونیک سوم جریان فاز -1

سنکرونمرجعدر قابiqsجریان مولفههارمونیک دوم-2

سنکرونمرجعدر قابidsجریان dcمولفه -3

هارمونیک دوم گشتاور القایی-4

وطه در مرببراي استخراج هارمونیک هاي ذکر شده از سیگنال هاي 
نتایج .می شوددر محیط متلب گرفته (FFT)سریعتبدیل فوریهحوزه زمان 

این شاخص ها در .بررسی این شاخص ها در جداول زیر خالصه شده است
و تغییر میزان بار از بی باري تا بار درصد 4صفر تا حضور نامتعادلی ولتاژ از 

اتصال کوتاه حلقه 15باتا عیب)موتور سالم(صفر عیب ازشدت کامل و 
.مورد بررسی قرار گرفته اند

حساسیت شاخص اول به شدت عیب، عدم تعادلی ولتاژ تغذیه 1جدول 
همانگونه پیداست این . نشان داده استاستاتور و سطح بار موتور را

عیب دارد و در مقابل تغییر بار شدتشاخص حساسیت خوبی نسبت به 
بنابراین نمیتواند . ادلی ولتاژ مقاوم نیستمقاوم است ولی در مقابل نامتع
.عیب باشدشدتشاخص مناسبی براي تشخیص 

حساسیت شاخص دوم به شدت عیب، عدم تعادلی ولتاژ تغذیه 2جدول 
همانگونه که مالحظه می شود . استاتور و سطح بار موتور را نشان داده است

ت مناسبی دارد و این شاخص نیز مانند شاخص قبل در مقابل عیب حساسی
.در مقابل تغییر بار مقاوم است ولی به نامتعادلی ولتاژ حساس است

حساسیت شاخص سوم به شدت عیب، عدم تعادلی ولتاژ تغذیه 3جدول 
در مقابل هماین شاخص.استاتور و سطح بار موتور را نشان داده است

ژ تا حدي در مقابل نامتعادلی ولتاعیب از حساسیت خوبی برخوردار است و
.مقاوم است ولی در مقابل میزان بار مقاوم نیست

استاتورaبررسی هارمونیک سوم جریان فاز : 1جدول 
حالت سطح بارتغذیهولتاژ 

موتور تغذیه نامتعادلی% 2نامتعادلی % 4
بارکامل10-4*0.00210.00124.28

عیب
حلقه5

نصف بار کامل10-4*0.00210.00134.31
بی باري10-4*0.00220.00134.34
بارکامل10-4*0.00260.00178.89

عیب
حلقه10

نصف بار کامل10-4*0.00270.00188.96
بی باري10-4*0.00270.00189.013
بارکامل0.00310.00220.0014

عیب
حلقه15

نصف بار کامل0.00320.00230.0014
يبی بار0.00320.00230.0014
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iqsبررسی شاخص هارمونیک دوم جریان : 2جدول 

حالت سطح بارتغذیهولتاژ 
موتور تغذیه متعادلنامتعادلی % 2نامتعادلی % 4

بارکامل0.28370.14180
سالم نصف بار کامل0.28390.14190

بی باري0.28400.14200
بارکامل0.34780.20540.0685

عیب
حلقه5

نصف بار کامل0.34720.20470.0675
بی باري0.34670.20410.0666
بارکامل0.41740.27540.1399

عیب
حلقه10

نصف بار کامل0.41630.27380.1380
بی باري0.41500.27240.1361
بارکامل0.49260.35000.2144

عیب
حلقه15

نصف بار کامل0.49020.34760.2115
بی باري0.48820.34530.2089

idsجریان dcبررسی شاخص مولفه : 3جدول 

حالت سطح بارتغذیهولتاژ 
موتور تغذیه متعادلنامتعادلی % 2نامتعادلی % 4

بارکامل0.00910.00880.0086
سالم نصف بار کامل0.03300.03320.0333

بی باري0.04200.04210.0421
بارکامل0.00130.00120.0012

5عیب 
حلقه

نصف بار کامل0.03500.03640.0376
بی باري0.03880.04020.0414
بارکامل0.00060.00190.0042

10عیب 
حلقه

نصف بار کامل0.02960.03220.0347
بی باري0.02780.03050.0332
15عیب بارکامل0.00750.00370.0104

حلقه نصف بار کامل0.01630.02030.0242
بی باري0.00850.01270.0169

حساسیت شاخص چهارم به شدت عیب، عدم تعادلی ولتاژ 4جدول 
همانطور که از .تغذیه استاتور و سطح بار موتور را نشان داده است

جدول مشخص است این شاخص در مقابل  میزان عیب از مندرجات
است و در مقابل تغییرات بار مقاوم است ولی در حساسیت خوبی برخوردار

.تسمقابل  نامتعادلی ولتاژ تغذیه مقاوم نی

بررسی هارمونیک دوم گشتاور القایی: 4جدول 
حالت سطح بارتغذیه

موتور تغذیه متعادلنامتعادلی % 2نامتعادلی % 4
بارکامل0.27290.13640

سالم نصف بار کامل0.27910.13950
بی باري0.28470.14240
عیببارکامل0.33510.19850.0684

حلقه5
نصف بار کامل0.34150.20160.0675
بی باري0.34730.20440.0666
عیببارکامل0.40730.26770.1397

حلقه10
نصف بار کامل0.40990.27030.1379
بی باري0.41550.27270.1362
عیببارکامل0.47760.34190.2141

حلقه15
نصف بار کامل0.48330.34380.2115
بی باري0.48850.34560.2089

در مقابل تغییر بار موتور یا تغییر عدم تعادلی فوقاخص هاي شلذا 
در تشخیص عیب اتصال حلقه با ولتاژ تغذیه و یا هر دو مقاوم نبوده و

شکل براي اغلب شاخص هاي عیب اتصال این م.مشکل مواجه می شوند
استاتورعیب اتصال حلقهآشکارسازيبراي ادامه در . حلقه مطرح است

شدت که از حساسیت خوبی در مقابل در نظر می گیریم را دیگري شاخص 
.برخوردار استدیگر دو عامل عیب و از مقاومت خوبی در برابر 

idمولفه هاي سنکرونب مرجع به قااستاتور فاز 3با تبدیل جریان هاي 

iqبر حسب idاز ترسیم مقادیر .در طول زمان معینی به دست می آیندiqو 

آنشکل کهشودحاصل می در قاب مرجع سنکرون الگوي جریان کنکوردیا
در این قسمت . می تواند حاکی از وقوع عیب اتصال حلقه در استاتور باشد

.به بررسی این شاخص می پردازیم

و سطح بار بر تغذیه ولتاژتعادلیعدم تاثیر براي نشان دادن3شکل 
همانطور که دیده می شود در . استالگوي جریان کنکوردیا ترسیم شده

کنکوردیا به جریانالگوي ،متعادلفاز3ولتاژ تغذیهباموتور القایی سالم 
و idیعنی اینکه در وضعیت فوق مولفه هاي جریان.استصورت یک نقطه 

iqمقادیرdc تغییر سطح بار موجب افزایش مولفه جریان . ]29[هستندثابتی
iqبا ایجاد . می شوداین جریانو جابجائی نقطه مذکور در راستاي محور

به مرکزیتبه یک دایره کنکوردیا جریانالگوي ،نامتعادلی در ولتاژ تغذیه
امر اینست که علت این. در سطوح بار مختلف تبدیل می شودنقطه این

و idنامتعادلی تغذیه موجب بروز مولفه هاي هارمونیک دوم در جریان هاي 
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بی باريدر)جنصف بار کاملدر ) ببار کاملدر)الف
استاتور نامتعادل ه فاز متعادل ودر تغذیه سبراي موتور القایی سالم در قاب مرجع سنکرونالگوي جریان کنکوردیا:3شکل 

iqشود بدون اینکه در مولفه میdcمیزان عدم افزایش . آنها اثر بگذارد
مرکز آن تغییر بدون آنکه شود باعث افزایش شعاع دایره میولتاژ تعادلی 

با تغذیه موتور سالم اثر تغییر سطح بار بر الگوي جریان کنکوردیا در .کند
همانگونه که مالحظه می شود . نیز مشخص است4شکل درنامتعادلولتاژ 

.می شودiqدایره در راستاي محور جریانبه جایی جاموجب تغییر بار

شدت براي موتور سالم و معیوب با راالگوي جریان کنکوردیا5شکل 
.نشان می دهدبا تغذیه متعادلدر سطوح بار مختلفو عیب هاي متفاوت 

می منعکس به صورت یک نقطه شکل هم ور سالم در این موتمطابق انتظار 
با این تفاوت است به صورت یک دایرهدر این الگوموتور معیوب اما. شود
منطبق بر نقطه متناظر با موتور سالم در آن سطح بار دایره مرکز این که 

جا می جا بهidبلکه مرکز دایره بطور عمده در راستاي محور جریان . نیست
وز این وضعیت به این معنی است که در اثر عیب اتصال حلقه در بر. شود

dc، مولفه iqو idاستاتور عالوه بر ایجاد هارمونیک دوم در جریان هاي 

و شعاع دایرهشدت عیب موجب افزایش افزایش . افزایش می یابدidجریان 
. می شودiqجریان راستاي محورتغییر سطح بار موجب جا به جایی در 

2تحت سطوح بار مختلف با کنکوردیا براي موتور سالمجریان الگوي :4شکل
.تغذیه استاتورولتاژدرصد نامتعادلی در

بی باريدر)جنصف بار کاملدر ) ببار کاملدر)الف
متعادلسه فاز با تغذیهسالم و معیوب موتور القاییبراي قاب مرجع سنکروندر الگوي جریان کنکوردیا : 5شکل 
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مالحظه می شود که الگوي جریان کنکوردیا در قاب مرجع سنکرون 
داردو شدت آن یب اتصال حلقه در استاتور حساسیت کافی نسبت به ع

ر قابلیت تفکیک اثرات عدم تعادلی در ولتاژ سه فاز تغذیه استاتوضمن اینکه 
را هر کدام از این عوامل تاثیر زی. ا می باشدو نیز تغییر سطح بار موتور را دار

.ندبر جاي می گذاردایره حاصل محل مرکز متفاوتی در 

:پیوست

:استجدول زیرمطابق مشخصات  موتور القایی شبیه سازي شده 
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