
 

 

 ارتعاشاتی با فرکانس سرعت چرخشی روتور که ماهیت الکتریکی دارند

تَاًذ ثصَرت استبتیکی یب دیٌبهیکی رخ دّذ. در حبلت طَر کلی خبرج اس هزکشی در هَتَرّبی الکتزیکی هیِ ث

غیزچزخبى استبتیکی، استبتَر خبرج اس هزکش چزخص رٍتَر ٍاقع ضذُ است ٍ گپ َّائی ًبهتقبرى هیبى رٍتَر ٍ استبتَر 

ثبضذ. اهب در حبلت دیٌبهیکی رٍتَر خبرج اس هزکش هغٌبطیسی استبتَر ثَدُ ٍ گپ َّائی چزخبًی هیبى رٍتَر ٍ استبتَر  هی

 ضَد.ایجبد هی

 
 (: طرح شماتیک خارج از مرکسی دینامیکی و استاتیکی1شکل )

صَرت یك ًیزٍی  ثبضذ. در غیز ایي هیّبی استبتَر  هزکش ثب کَیل در حبلت عبدی فزض ثز ایي است کِ رٍتَر ّن

 گزدد: هغٌبطیسی ًبثبالًس ثصَرت سیز تَلیذ هی
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خبرج اس هزکشی  eگپ َّایی هتَسط هیبى رٍتَر ٍ استبتَر ٍ   gجزیبى استبتَر، Iیك ضزیت ثبثت،  Kکِ در ایي هعبدلِ 

گزدد کِ درصَرت افشایص جزیبى ٍ خبرج اس هزکشی هقذار ًیزٍی هغٌبطیسی  ثبضذ. ثب تَجِ ثِ ایي هعبدلِ، هطبّذُ هی هی

دّذ کِ ّزچِ گپ َّائی هتَسط ثشرگتز ثبضذ، تبثیز یبثذ. ّوچٌیي ایي هعبدلِ ًطبى هی ًبثبالًس ایجبد ضذُ ًیش افشایص هی

ضَد کِ خبرج اس هزکشی ٍ هیذاى هغٌبطیسی در  ًبثبالًس ایجبد ضذُ کوتز خَاّذ ثَد. فزض هیخبرج اس هزکشی ثز ًیزٍی 

گزدد. ثٌبثزایي ًیزٍ در طَل یك سیکل دٍثبر  ّبی هثجت ٍ هٌفی هی ثتزتیت جذة قطتیك خط ثبضٌذ. سوت ًشدیکتز رٍتَر 

 .گزدد هی      زکبًس ًبثبالًسی کٌذ. ثطَر کلی ایي عَاهل ثبعث ایجبد دٍ سبیذ ثبًذ در اطزاف ف ًَسبى هی

ًجبضذ. رٍتَر خبرج اس هزکش  وزاستبضَد کِ قطز خبرجی آى ثب حلقِ ثیزیٌگ ّ رٍتَر خبرج اس هزکش ثِ رٍتَری گفتِ هی

چزخذ. ثب تَجِ ثِ هطبلت گفتِ ضذُ، رٍتَر خبرج اس هزکش  فبصلِ َّایی هیٌیووی سبختِ کِ ثب فزکبًس چزخص ضفت هی

 تَاًذ خبرج اس هزکشی دیٌبهیکی در الکتزٍهَتَر ثِ ٍجَد آٍرد. است کِ هی یکی اس عَاهلی

ایي ًیزٍی آًجبالًسی خبلص ثب فزکبًس چزخص رٍتَر )فزکبًس چزخص هیٌیون فبصلِ َّایی( خَاّذ چزخیذ کِ 

هغٌبطیسی  هَجت ایجبد ارتعبش در فزکبًس یك ثزاثز دٍر خَاّذ ضذ. جزیبى عجَری اس استبتَر هَجت خَاّذ ضذ ًیزٍی

( ضبر هغٌبطیسی چزخبى Rotating Flux Waveاطزاف استبتَر ثب سزعت سٌکزٍى دٍراى کٌذ. رٍتَر ًیش توبیل دارد ثب دٍر )



 

 

)ثبرگذاری( رٍتَر ثب هقذاری لغشش در پطت سز هیذاى چزخطی استبتَر حزکت  loadاستبتَر دٍراى کٌذ اهب ثِ دلیل ٍجَد 

ثبضذ. ٌّگبهی کِ ًقطِ  ت سٌکزٍى ٍ سزعت چزخطی رٍتَر در حبل ثبرگذاری کبهل هیخَاّذ کزد. لغشش ثزاثز تفبضل سزع

ثلٌذ ًبضی اس خبرج اس هزکشی ٍاقع ثز رٍی رٍتَر )ًقطِ ٍاقع ثز هیٌیون فبصلِ َّایی( ثب ًقطِ هبکشیون ضبر استبتَر در یك 

یَستِ کبّص خَاّذ یبفت ٍ ایي ًیزٍ در گیزًذ، ًیزٍی تَلیذ ضذُ هبکشیون خَاّذ ضذ ٍ سپس ثِ صَرت پ اهتذاد قزار هی

هیٌیون ضبر ثِ کوتزیي هقذار خَد خَاّذ رسیذ. طی هطبلجی کِ گفتِ ضذ یك ًیزٍی آًجبالًس تَلیذ خَاّذ ضذ کِ ثب سزعت 

 کٌذ. کٌذ ٍ ضذت ٍ ثشرگی آى ثب لغشش تغییز هی چزخطی رٍتَر دٍراى هی

یب  Slipارتعبش در فزکبًس دٍر ضبفت ثَدُ کِ در داهٌِ ثب فزکبًس  ای در هَتَر القبئی ایجبد ًتیجِ پبیبًی چٌیي پذیذُ

ثبری فزکبًس  ثبری ٍ ثبرگذاری کبهل ًیش ایجبد خَاّذ ضذ. تحت ضزایط ثی لغشش هذٍلِ خَاّذ ضذ. چٌیي ضزایطی در ثی

قیقِ داضتِ ثبضذ. د 15الی  5تَاًذ یك هذٍالسیَى ثب پزیَد  ضَد ٍ هی چزخص رٍتَر ثِ فزکبًس سزعت سٌکزٍى ًشدیك هی

ّب خَاّذ ثَد. ثِ ایي فزکبًس فزکبًس گذر  تحت ضزایط ثبرگذاری کبهل فزکبًس هذٍالسیَى ثزاثز لغشش ضزثذر تعذاد قطت

 ضَد. قطت ًیش گفتِ هی

خَاّذ ثَد ٍ  36cpmلغشش ثزاثز  60Hzثب فزکبًس ثزق  3564rpmثزای هثبل در هَتَر دٍ قطجی ثب سزعت چزخطی 

خَاّذ ضذ. ّوبًطَر کِ هحبسجِ ضذ فزکبًس هذٍالسیَى در ایي هثبل  cpm 72=36×2سیَى فزکبًسی ًتیجِ آى هذٍال

ثبضذ. ایي ثذاى هعٌی است کِ در اسپکتزام فزکبًسی در اطزاف فزکبًس چزخطی رٍتَر  هی 1.2Hzیب  72CPMثزاثز 

 ایجبد خَاّذ ضذ. 1.2Hzسبیذثبًذّبیی ثِ فبصلِ 

ثبضذ.  هی 3600RPMهزثَط ثِ یك الکتزٍهَتَر ثب سزعت چزخطی  2اسپکتزام ارتعبضی ًطبى دادُ ضذُ در ضکل 

تَاًذ ثیبًگز ٍجَد عیَثی هبًٌذ ًزهی )ضل  ّبی آى هی اسپکتزام هَجَد ثِ علت ٍجَد فزکبًس سزعت چزخطی ٍ ّبرهًَیك

السم است تجشیِ ٍ تحلیل ثیطتزی صَرت  ،تز خیص صحیحّب، ًبهیشاًی یب حتی خوص ضفت ًیش ثبضذ. ثزای تطثَدى( پبیِ

 ّب در اسپکتزام هطخص ضَد. پذیزد تب عبهل اصلی پیذایص ایي پیك

 
 3600RPM(: اسپکترام ارتعاشی مربوط به یک الکتروموتور با سرعت چرخشی 2شکل )



 

 

ٍ  60Hzبًس خط ثزاثز ثب ًطبى دادُ ضذُ است. فزک 60Hzدر اطزاف فزکبًس  20Hzای ثِ عزض  پٌجزُ 3در ضکل 

ّزتشی است کِ اس ضزة  1ثبضذ. فزکبًس سزعت چزخطی الکتزٍهَتَر دارای سبیذثبًذّبی  هی 59.5Hzفزکبًس دٍر هَتَر 

ثبضذ.  ( هیPPFضَد کِ ّوبى فزکبًس گذر قطت ) قطت( حبصل هی 2ّب ) ّزتش( در تعذاد قطت 5/0فزکبًس لغشش )

ضَد پیك فزکبًسی سزعت چزخطی دارای سبیذثبًذّبیی در فزکبًس  ضذُ هطبّذُ هیّوبًطَر کِ در اسپکتزام ثشرگٌوبئی 

58.5,60.5&60.5Hz ثبضذ.  هی 
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ًطبى دادُ ضذُ است. ایي ضکل دارای ٍضَح کبفی  120Hzدر اطزاف فزکبًس  20Hzای ثِ عزض  پٌجزُ 4در ضکل 

ثبضذ. ّبرهًَیك دٍم فزکبًس سزعت چزخطی  جْت تطخیص ّبرهًَیك دٍم فزکبًس سزعت چزخطی الکتزٍهَتَر هی

ضَد. در  ی آى، ثِ عٌَاى عیجی قبثل رسیذگی در ًظز گزفتِ ًوی ٍاقع ضذُ کِ ثب تَجِ ثِ هقذار داهٌِ 119Hzالکتزٍهَتَر در 

 2xline frequencyٍاقع ضذُ کِ در حقیقت ّوبى دٍثزاثز فزکبًس خط یب  120Hzپکتزام فزکبًس غبلت در ایي اس

 ثبضذ. هی

هزکشی رٍتَر )خبرج اس هزکشی دیٌبهیکی( یك گپ َّایی چزخبى هیبى رٍتَر ٍ  اس  کِ گفتِ ضذ، خبرج گًَِ ّوبى

ثبضذ کِ هیبى دٍ فزکبًس  هی 1گزدد. ایي ّوبى پذیذُ ثیت یای ه ًوبیذ کِ ثبعث القبی ارتعبضبت ضزثِ استبتَر ایجبد هی

ثیت هیبى دٍ هَج کِ دارای  ی دّذ. پذیذُ ٍ ًشدیکتزیي ّبرهًَیك دٍر )هعوَالً ّبرهًَیك دٍم( رخ هی     

ی دّذ کِ دارای سزعت چزخط ثیت در الکتزٍهَتَرّبیی رخ هی ی ضَد. پذیذُّن ّستٌذ، ایجبد هیِ ّبی ًشدیك ث فزکبًس

1800,3600RPM ( دٍر  1200ثَدُ ٍ دچبر خبرج اس هزکش هغٌبطیسی ضذُ ثبضٌذ. الکتزٍهَتَرّبیی ثب سزعت چزخطی کوتز

ّبی ثبالتز دٍر هَتَر در  تَاًٌذ تحت تبثیز هسئلِ خبرج اس هزکش هغٌبطیسی ثَدى، قزار گیزًذ. سیزا ّبرهًَیك یي( ًوییثِ پب

کِ هَتَر در ضزایط خبرج اس هزکش هغٌبطیسی ثَدى قزار  ّزتش، ٌّگبهی 60بًسّزتش ٍجَد دارًذ. فزک 60ًشدیکی فزکبًس

                                                      
 (beat) تغییزات ضذیذ صَت در اثز تذاخل ضزثبى - 1



 

 

گزدد. اس دیگز عالئن خبرج اس هزکش هغٌبطیسی ثَدى هَتَر، تطذیذ  پذیذارعٌَاى یك فزکبًس هجشا ِ تَاًذ ث داضتِ ثبضذ، هی

 ثبضذ.هی Siren ی پذیذُ
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 گزدآٍری ٍ تزجوِ: خلیل الِ سیبٍضی


