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ﻓرﮐﺎﻧس ﺑﺎﻻ در ﺻﻧﻌت
ﻓﮫﺮﺳت ]ﭘﻧﮫﺎن[
 ۱اﻋوﺟﺎج ﻣوج ﺳﯾﻧوﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪ
 ۲ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﻋﻣق ﻧﻔوذ ﻓﺮﮐﺎﻧس ﺑﺎﻻ
 ۲.۱ﻣﺛﺎلھﺎﯾﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻣوﻧﻪھﺎی ھﺎرﻣوﻧﯾک:

اﻋوﺟﺎج ﻣوج ﺳﯾﻧوﺳﯽ ﭘﺎﯾﮫ
وﺟود ﻓرﮐﺎﻧس ھﺎی ھﺎرﻣوﻧﯾک ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧس ﭘﺎﯾﻪ  ، ۵۰Hzﻣوﺟب اﻋوﺟﺎج ﻣوج ﺳﯾﻧوﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽﺷود.
ﻣﺷﮐﻼت ﻗﺎﺑلﺗوﺟﮫﯽ ﻣﻣﮐن اﺳت ﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﺳطﺢ اﯾن اﻋوﺟﺎج اﯾﺟﺎد ﺷوﻧد.
ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ اﻋوﺟﺎج ھﺎرﻣوﻧﯾک ھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﻪ ﺷرح زﯾر ﺑﺎﺷﻧد:
 .1دراﯾوھﺎی ﺳﺮﻋت ﻣﺗﻐﯾﺮ
 .2ﺗﺟﮫﯾﺰات ups
 .3ﺑﺎر ﻏﯾﺮﺧطﯽ ) ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﻪ ﺣﺎﻟت ﺳوﺋﯾﭻ(
 .4ﻓﺮاﯾﻧدھﺎی وﯾﮋه ﺻﻧﻌﺗﯽ
 .5ﺷﺮاﯾط رزوﻧﺎﻧس ﺑﺎ ﺧﺎزنھﺎی PFC
 .6ﻣﻠﺰوﻣﺎت دﯾﺰﻟﯽ ،ﻣوﺗورھﺎی ﭼﺮﺧﻪای ،اﺷﮐﺎﻻت ﻓﻼی وﯾل ،و اﻟﺗﺮﻧﺎﺗورھﺎی ﺳﯾمﭘﯾﭻ ﮔﺎم ﮐﺎﻣل.
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺳﯾﺎر دﯾﮔﺮی ﻧﯾﺰ ھﺳﺗﻧد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻻت ﻗﺑﻠﯽ ﺑﻪ طور ﮐﺎﻣل ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده اﺳت.
ﯾﮑﯽ از روﯾﺪادھﺎی ﺑﮫ وﯾﮋه ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻀﻮر ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ھﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ  ،ﮐﺎھﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻖ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻔﻮذ در ھﻤﮫ رﺳﺎﻧﺎھﺎ اﺳﺖ ) ﮐﻠﯿﺪ
اﻓﺰار ،ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرھﺎ ،ﮐﺎﺑﻞﮐﺸﯽ و ﻏﯿﺮه( ﮐﮫ در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲھﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ،اﺛﺮ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺟﻣن ﺗوﺳﻌﻪ ﻣس دو ﮔﺰارش ﻣﻔﯾد را اراﺋﻪ داده اﺳت )ﻧﺷﺮﯾﻪھﺎی  ۲۲و  ،(۱۲۳ﮐﻪ ﺷﺎﻣل اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ ﮐﯾﻔﯾت ﺗوان و ﻗﺎﺑﻠﯾت اطﻣﯾﻧﺎن ﺳﯾﺳﺗم
ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.
ﻓﺮﻣول زﯾﺮ از ﻧﺷﺮﯾﻪ  ۲۲ﺑﺮﮔﺮﻓﺗﻪ ﺷده ﮐﻪ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺮای ﺗﻌﯾﯾن ﻋﻣق ﻧﻔوذ در ﻧوار ﻣﺳﯽ ﺻﺎف ﺑﺮای ﻓﺮﮐﺎﻧسھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣورداﺳﺗﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯾﺮد.
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ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻋﻣق ﻧﻔوذ ﻓرﮐﺎﻧس ﺑﺎﻻ
درﺟﺎﯾﯾﮐﻪ:

ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﻋﻣق ﻧﻔوذ ﻓﺮﮐﺎﻧس ﺑﺎﻻ

 -dﻋﻣق ﻧﻔوذ )(mm
 -Pﻣﻘﺎوﻣت ﻣس )(μς cm
 -Fﻓﺮﮐﺎﻧس )(Hz
ﯾک ﻣﺛﺎل در ﻓرﮐﺎﻧس ﭘﺎﯾﻪ :۵۰Hz

ﯾک ﻣﺛﺎل در ﻓﺮﮐﺎﻧس ﭘﺎﯾﻪ ۵۰Hz

ﻣﺛﺎلھﺎﯾﯽ در ﺑرﺧﯽ از ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ھﺎرﻣوﻧﯾﮏ:
ﻋﻣق ﻧﻔوذ )(mm

ﻓﺮﮐﺎﻧس )(Hz

ھﺎرﻣوﻧﯾک

D= 5.38

F=150 Hz

ﺳوم

D=4.18

F=250 Hz

ﭘﻧﺟم

D=3.52

F= 350 Hz

ھﻔﺗم

D=2.81

F=550 Hz

ﯾﺎزدھم

D=2.85

F=650 Hz

ﺳﯾﺰدھم

ﻣﯽﺗوان دﯾد ﮐﻪ در  ،Hz ۵۰ﻋﻣق ﻧﻔوذ درﺳت ﺑﺎﻻی  mm ۹اﺳت،
ﺑﻧﺎﺑﺮاﯾن در رﺳﺎﻧﺎھﺎی ﺑﺎﺿﺧﺎﻣت ﺑﯾﺷﺗﺮ از ) mm ۱۸ﯾﺎ ﭼﻧدﻻﯾﻪ ﺳﺎزی ﻣﺣﮐم( ،
ﻣﺮﮐﺰ رﺳﺎﻧﺎ ﻋﺎری از ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽﺷود.
از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓرﮐﺎﻧسھﺎی ﺑﺎﻻﺗر ﻣوردﻧظﺮ ھﺳﺗﻧد ،ﺑﻪﻋﻧوانﻣﺛﺎل ﻓﺮﮐﺎﻧس ﺳﯾﺰدھم )، (Hz ۶۵۰
ﻣﺮﮐﺰ رﺳﺎﻧﺎھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺿﺧﺎﻣت  ۶mmھﺳﺗﻧد ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻗﺎﺑل دﺳﺗﺮﺳﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ ،ﻗﻄﻌﺎ ً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ دﻣﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ رﺳﺎﻧﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﻣﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺲ ﮐﺎری ﻣﺠﺎز
ﻣﺤﺎﻓﻈﮫﮐﺎراﻧﮫ و ﻗﺒﻮل ﭼﻨﺪﻻﯾﮫ ﺳﺎزی رﺳﺎﻧﺎ ﺑﺎﻓﺎﺻﻠﮫ ھﻮاﯾﯽ را ﺑﺠﺎی ﺷﮑﻞھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ھﻢ و ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺷﮐل دﯾﮔﺮی ﮐﻪ در راﺑطﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ھﺎرﻣوﻧﯾک اﯾﺟﺎد ﻣﯽﺷود ،اﯾن اﺳت ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺟرﯾﺎنھﺎی ﭘﺎﯾﻪ “ﻧرﻣﺎل” دارای ﺷﻣﺎرهﮔذاری
ﻓرد ھﺳﺗﻧد ،ﺑﻪﻋﻧوانﻣﺛﺎل  ،۳rd، ۵th، ۷thو ﻏﯾﺮه.
ﺟرﯾﺎنھﺎی ھﺎرﻣوﻧﯾک ﻣﺎﻧﻧد ﺟرﯾﺎنھﺎی ﺧﻧﺛﯽ ﺑﻪطور ﺑرداری ﺑﻪ ﺑرآﯾﻧد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻣﯽﺷوﻧد -آنھﺎ طﺑق اﺻول ﺣﺳﺎب اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽﺷوﻧد و در ﯾک ﺣﺎﻟت ﺧﻧﺛﯽ ﺟﻣﻊ ﻣﯽﺷوﻧد.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﺧﻨﺜﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﻓﺎز ﻣﯽﺷﻮد.

 harmonicاﻋوﺟﺎج ﻣوج ﺳﯾﻧوﺳﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧس ﺑﺎﻻ ھﺎرﻣوﻧﯾک ھﺎرﻣوﻧﯾک ﻓﺮﮐﺎﻧس ﺑﺎﻻ
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