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فرکانس باال در صنعت

فھرست [پنھان]

۱ اعوجاج موج سینوسی پایه
۲ محاسبه عمق نفوذ فرکانس باال

۲.۱ مثال ھایی در برخی از نمونه ھای ھارمونیک:

اعوجاج موج سینوسی پایھ
وجود فرکانس  ھای ھارمونیک عالوه بر فرکانس پایه ۵۰Hz ، موجب اعوجاج موج سینوسی پایه می شود. 

مشکالت قابل توجھی ممکن است بسته به سطح این اعوجاج ایجاد شوند.

منابع اصلی اعوجاج ھارمونیک ھا می توانند به شرح زیر باشند:

1. درایوھای سرعت متغیر
ups 2. تجھیزات

3. بار غیرخطی ( منبع تغذیه حالت سوئیچ)
4. فرایندھای ویژه صنعتی

PFC 5. شرایط رزونانس با خازن ھای
6. ملزومات دیزلی، موتورھای چرخه ای، اشکاالت فالی ویل، و الترناتورھای سیم پیچ گام کامل.

منابع بسیار دیگری نیز ھستند که در مقاالت قبلی به طور کامل توضیح داده شده است.

یکی از رویدادھای بھ ویژه مشکل ساز ناشی از حضور جریان ھای ھارمونیک ، کاھش سطح عمق جریان نفوذ در ھمھ رساناھا است ( کلید
افزار، ترانسفورماتورھا، کابل کشی و غیره) کھ در فرکانس ھای باالتر، اثر پوستی نامیده می شود.

انجمن توسعه مس دو گزارش مفید را ارائه داده است (نشریه ھای ۲۲ و ۱۲۳)، که شامل اطالعات مربوط به کیفیت توان و قابلیت اطمینان سیستم
می باشند.

فرمول زیر از نشریه ۲۲ برگرفته شده که می تواند برای تعیین عمق نفوذ در نوار مسی صاف برای فرکانس ھای مختلف مورداستفاده قرار گیرد.
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محاسبه عمق نفوذ فرکانس باال

۵۰Hz یک مثال در فرکانس پایه

محاسبھ عمق نفوذ فرکانس باال
درجاییکه:

(mm) عمق نفوذ -d
(μς cm) مقاومت مس -P

(Hz) فرکانس -F

:۵۰Hz یک مثال در فرکانس پایه

مثال ھایی در برخی از نمونھ ھای ھارمونیک:

(mm) عمق نفوذ(Hz) ھارمونیکفرکانس

D= 5.38F=150 Hzسوم

D=4.18F=250 Hzپنجم

D=3.52F= 350 Hzھفتم

D=2.81F=550 Hzیازدھم

D=2.85F=650 Hzسیزدھم

می توان دید که در Hz ۵۰، عمق نفوذ درست باالی mm ۹ است، 
بنابراین در رساناھای باضخامت بیشتر از mm ۱۸ (یا چندالیه سازی محکم) ، 

مرکز رسانا عاری از جریان می شود. 
 ، (Hz ۶۵۰) از آنجایی که فرکانس ھای باالتر موردنظر ھستند، به عنوان مثال فرکانس سیزدھم

مرکز رساناھایی که دارای ضخامت ۶mm ھستند نمی توانند قابل دسترسی باشند.

این امر تحت شرایط مناسب سینوسی، قطعاً منجر بھ دمای باالتر رسانا نسبت بھ دمای مورد انتظار می شود کھ استفاده از مس کاری مجاز
 محافظھ کارانھ و قبول چندالیھ سازی رسانا بافاصلھ ھوایی را بجای شکل ھای نزدیک بھ ھم و محکم ترغیب می کند.

مشکل دیگری که در رابطه با جریان ھای ھارمونیک ایجاد می شود، این است که آن ھا برخالف جریان ھای پایه “نرمال” دارای شماره گذاری
۳، و غیره.  ، ۵ ، ۷ فرد ھستند، به عنوان مثال 

جریان ھای ھارمونیک مانند جریان ھای خنثی به طور برداری به برآیند اضافه نمی شوند- آن ھا طبق اصول حساب اضافه
می شوند و  در یک حالت خنثی جمع می شوند.

این امر منجر بھ ایجاد جریان ھای خنثی بیشتر از جریان ھای فاز می شود.
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