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هاي در فرکانس هاي الکتریکیهاديچگالی جریان  هاي محاسبه امپدانس وبررسی روش
 مختلف

  2، محمدرضا بسمی1جوسید امین فضل

  Fazljoo_Amin@yahoo.comخوراسگان آزاد اسالمی واحد دانشگاه 1
 Besmi@shahed.ac.irدانشگاه شاهد، دانشکده فنی مهندسی2

 
  

 هايسیستم در گذرا حالت مطالعه در. نیست پوشیده کسی بر برق صنعت در قدرت الکترونیک ادوات و الکتریکی هايماشین جایگاه – چکیده
-کویل مقدرت، سیست تجهیزات این مهم هايبخش از یکی. است نیاز باال هايفرکانس در قدرت سیستم تجهیزات از دقیق مدل یک به قدرت،

 تجهیزات و الکتریکی هايماشین در سازيشبیه در را مهمی نقش هافرکانس تمامی در امپدانس محاسبه بنابراین. باشندمی شده پیچیسیم ايه
 مورد گذرا حالت بررسی براي هاکویل هايهادي امپدانس محاسبه براي جدید و ساده روش یک مقاله این در. کندمی بازي قدرت هايسیستم
 توزیع چگونگی بعديسه اشکال دادن نشان با جریان چگالی توزیع نحوه روي بر فرکانس اثرات و پوستی اثرات عالوه به است گرفته رارق بررسی
  .است شده ارائه بزند آسیب هادي به تواندمی که جریان چگالی ماکزیمم محاسبه براي پیشنهادي روشی همچنین. است گردیده بررسی چگالی

باال فرکانس جریان، چگالی توزیع هادي، امپدانسپوستی، اثر - کلید واژه
  

 مقدمه -1

پیچی شده در موتورهاي الکتریکی هاي الکتریکی سیمهادي
. باشندهاي الکتریکی مین دستگاهها بازیگردان اصلی ایو ترانس
هاي طویل الکتریکی به کار رفته هاي آنها هاديبنديدر سیم

اي کاري مختلف از حالت صفر هبا توجه به وجود فرکانس. است
هاي بسیار باال در حدود چند گیگا، الزم است که اثر تا فرکانس

فرکانس بر روي اندوکتانس خودي یک هادي و مقاومت آن 
این امر براي ادوات الکترونیک قدرت که در آنها  .بررسی شود

امروزه  .باشدرود صادق میهاي الکتریکی کوچک به کار میهادي
هاي باال ضرورت خود را نشان داده نیز کار با فرکانسدر قدرت 

-روشبراي محاسبه اندوکتانس و مقاومت هادي مستقیم . است
واینري و  -بندي، روابط رامومش. هاي مختلفی ارائه گردیده است

اي براي محاسبه رابطه نیومن روش و روابط شناخته شده
هر  ].1-5[باشندهاي الکتریکی میاندوکتانس و مقاومت هادي

هاي خاص خود در انجام یک از این روابط داراي پیچیدگی
-ار سادهیهاي بسروش] 7[و ] 6[در مراجع . باشندمحاسبات می

هاي الکتریکی ارائه براي محاسبه اندوکتانس و مقاومت هادي اي
شوند و ها دیده نمیهاي قبلی در آنمشکالت روشگردیده که 

در  .باشنددقت بسیار باالیی می در حین سادگی محاسبات داراي
پیچ روابط محاسبه اندوکتانس و مقاومت هادي سیم 2بخش 

اثرات پوستی  3مورد بررسی قرار گرفته شده است و در قسمت 
  .ررسی قرار گرفته استبهاي مختلف مورد در فرکانس

هاي هاي محاسبه اندوکتانس هادي در فرکانسروش -2
  مختلف

اي با شعاع و طول معین مانند براي یک سیم مقطع دایره
توان اندوکتانس و مقاومت سیم را بر اساس روش می 1شکل 

رابطۀ مورد استفاده . محاسبه کرد) ICRWروش (واینري  -رامو
-هاي دلخواه مورد استفاده میدر این روش براي تمامی فرکانس

که محاسبات روابط بسلی و مشتقات آنها در هر فرکانس از باشد 
  ].4[ن روش استمعایب ای
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  اينمایی از یک هادي استوانه - 1شکل 
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اي و استفاده از یک توان با معادل سازي هادي استوانهمی
هادي با سطح مقطع مربعی با ثابت نگه داشتن طول هادي به 

استفاده  )ICMروش ( بندياي از روش مشجاي هادي استوانه
نمایش داده شده  2سازي شده در شکل هادي معادل . نمود
بندي به طور تصاعدي با افزایش فرکانس باید تعداد مش. است

افزایش یابد که این عمل زمان انجام محاسبات کامپیوتري را به 
از  ]3[و  ]2[جع ادر مرعالوه بر این  .]1[دهدشدت افزایش می

ه هاي مختلف استفاده گردیدبندي غیر یکنواخت در فرکانسمش
است که تا حدودي باعث کاهش زمان انجام محاسبات 

در بندي غیریکنواخت از مشکالت روش مش. گرددکامپیوتري می
توان عدم ارائه یک ساختار مناسب براي می] 3[و ] 2[مراجع 

افزار المان محدود نام استفاده از این روش و عدم تایید آن با نرم
  .برد

w=W/NW

T

W

t=T/NT

  
 مربعینمایی از یک هادي الکتریکی با سطح مقطع :2ل شک

-هاي محاسبه اندوکتانس و مقاومت هاديیکی دیگر از روش
ویژگی . باشدمی ICBFها روش پیشنهادي ها در تمامی فرکانس

براي یک  ].7[و ] 6[بارز این روش سادگی و دقت باالي آن است 
 8128/0قطر سطح مقطع ( هادي مسی نمونه با ابعاد مشخص

یک هادي با سطح مقطع مربعی با همان و )) اینچ 1(میلیمتر 
سیم مربعی به ضلع (اي، مساحت سطح مقطع هادي استوانه

) 14×14بندي تقسیممیلیمتر و  4/25و طول  میلیمتر 719/0
هاي ذکر شده محاسبه اندوکتانس و مقاومت هادي با روش

نمودار  .نشان داده شده است 1گردیده و نتایج در جدول 
آورده شده  3 هاي شکلتغییرات اندوکتانس و مقاومت در منحنی

  .است

  ICFBو ICRW ،ICMسازي سه روش نتایج شبیه -1جدول 

  فرکانس
 ICRW  )کیلو هرتز(

  
ICM  
  

ICFB  

R L R L R L 
1  845/0  7/20  847/0  7/20  844/0  7/20  
2  845/0  7/20  847/0  7/20  844/0 7/20  
5  846/0  7/20  848/0  7/20  844/0 7/20  
10  848/0  7/20  859/0  7/20  844/0 7/20  
20  855/0  7/20  858/0  7/20  844/0  7/20  
50  904/0  6/20  912/0  6/20  912/0  6/20  
100  049/1  5/20  068/1  5/20  105/1  4/20  
200  382/1  3/20  420/1  3/20  418/1  2/20  
500  066/2  0/20  112/2  9/19  074/2  9/19  
1000  821/2  8/19  835/2  7/19  825/2  8/19  
2000  894/3  7/19  764/3  6/19  895/3  7/19  
5000  025/6  6/19  165/5  5/19  023/6  6/19  
10000  430/8  5/19  050/6  5/19  425/8  5/19  
20000  83/11  5/19  553/6  5/19  82/11  5/19  
50000  58/18  5/19  77/6  5/19  56/18  5/19  
100000  19/26  4/19  81/6  5/19  17/26  4/19  

  

  
  اندوکتانس -الف

  مقاومت -ب

نمودار تغییرات اندوکتانس و مقاومت توسط سه روش بر حسب  :3 شکل
  فرکانس

شود مشاهده می 3 شکل و نمودارهاي 1با توجه به جدول 
  .باشدمی ICRWبسیار نزدیک نتایج روش  ICFBکه نتایج روش 
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  توزیع چگالی جریان در سطح هادي -3
توان ماتریس میع هادي مربعی بندي سطح مقطبا مش

  .نوشت 1امپدانس به صورت 

푍 =

⎣
⎢
⎢
⎡ 푅 + 푗휔퐿

푗휔푀 ,

푗휔푀 ,
푅 + 푗휔퐿 ⋯

푗휔푀 ,
푗휔푀 ,

⋮ ⋱ ⋮
푗휔푀 , 푗휔푀 , ⋯ 푅 + 푗휔퐿 ⎦

⎥
⎥
⎤
(1) 

Mij,mn نمایانگر اندوکتانس متقابل بین فیلمان متناظر با زیر
ام با فیلمان متناظر با زیر هادي سطر jام، ستون iهادي سطر 

m ام، ستونnعناصر قطر اصلی ماتریس همان  .ام است
هاي خودیو مقاومت هر زیر هادي و سایر عناصر اندوکتانس

زیر . ها هستندهاي متقابل بین زیر هاديماتریس اندوکتانس
همگی با هم موازي بوده و اگر اختالف 2هاي، هادي شکل هادي

در نظر بگیریم،  vپتانسیل اعمالی به دو سر هادي را برابر 
 vها نیز برابر بنابراین اختالف پتانسیل دو سر تمامی زیر هادي

ها طبق قانون اهم است و در حالت ماتریسی براي تمام زیر هادي
  :توان نوشتمی

푉 )2( 

푉که =

푣 푣 푣 …푣 푣 …푣و퐼 =

[푖 푖 푖 … 푖 푖 … 푖 هاي ولتاژ و به ترتیب ماتریس[
و  1 رابطۀ Zبا بدست آوردن ماتریس .ها هستندجریان زیر هادي

و ضرب بردار ولتاژ در محاسبۀ ماتریس ادمیتانس از روي آن 
هاي روي توان جریان را در تمامی مشماتریس ادمیتانس می

بدین منظور بردار ولتاژ رابطۀ ). 4رابطۀ (سطح هادي بدست آورد 
 بنديبا تعداد مشبرابر آناندازة که  1هاي یهراد با یک بردار 2
)NT×NW (به عبارتی دیگر. است باشد،می:  

푉 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
1
1
⋮
1
1⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

×

 )3( 

푖
푖
⋮

푖
=

푦
푦

푦
푦 ⋯

푦
푦

⋮ ⋱ ⋮
푦 푦 ⋯ 푦

×
1
1
⋮
1

 

)4( 

با بدست آوردن مقدار جریان در هر مش در سطح مقطع و 
تقسیم مقادیر بدست آمده بر سطح مقطع هر مش چگالی جریان 

آید به عبارتی دیگر اگر بردار جریان را در در هر مش بدست می
×عدد ثابت 

×
ضرب نماییم، چگالی جریان در تمامی سطح  

 500طور نمونه براي دو فرکانس به . آیدمقطع هادي بدست می
-مگاهرتز با مش 1و فرکانس  40×40بنديکیلو هرتز با مش

در  ICMتوزیع چگالی جریان با استفاده از روش  50×50بندي
به ترتیب نشان داده شده  5و 4سطح مقطع هادي در اشکال 

-همچنینچگالیشارمغناطیسیبااستفادهازنرم.است
  6 مگاهرتزدراشکال 1 ووکیل 500 هاي¬برایفرکانسFEMMافزار

  .بهترتیبنشاندادهشدهاست 7 و

  

  
 500نمایش چگالی جریان در سطح مقطع هادي در فرکانس  :4 شکل

  40×40بندي کیلوهرتز و مش
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 1000نمایش چگالی جریان در سطح مقطع هادي در فرکانس  :5 شکل

  50×50بندي کیلوهرتز و مش

  
  کیلو هرتز 500نمایش چگالی شار در فرکانس : 6شکل 

  
  مگا هرتز 1نمایش چگالی شار در فرکانس : 7شکل 

شود که با افزایش مشاهده می 7و  6با توجه به اشکال 
هاي بیرونی هادي افزایش یافته فرکانس چگالی شار بر روي الیه

. گرددها میکه خود باعث افزایش چگالی جریان در این الیه
باعث ایجاد چگالی جریان  هااي زیاد در هاديهاي لحظهجریان

شود لذا بدست هایی از هادي و آسیب دیدن هادي میدر قسمت
آوردن چگالی جریان در سطح مقطع هادي امري اجتناب ناپذیر 

پذیر هادي را مشخص نمود و راهی براي است تا بتوان نقاط آسب
بدست آوردن . جلوگیري از آسیب رساندن به هادي اندیشید

-امکان ICMمام سطح مقطع هادي با روش چگالی جریان در ت
باشد که با توجه به معایب این روش و اتالف زمان بسیار پذیر می

از طرفی در . ]5[و ] 4[ استفاده از این روش زیاد جالب نیست
مقاصد عملی بدست آوردن حداکثر چگالی جریان عبوري از 
هادي براي بررسی اثر تخریبی جریان عبوري بر روي هادي 

یابی به این امر با روشی سریعتر، براي دست. نمایدت میکفای
گردد تا براي بدست آوردن حداکثر روش پیشنهادي ارائه می

و انجام  ICMچگالی جریان در هادي خود را از مشکالت روش 
توان گفت چون میبدین منظور . محاسبات پیچیده رها سازیم

گذرد، یم) عمق نفوذ( δاي با ضخامت جریان از الیه% 63
بنابراین با بدست آوردن جریان کل عبوري از هادي، ضرب آن در 

و شعاع  δو تقسیم آن به مساحت سطحی با ضخامت  63/0عدد 
rداخلی  − δ  چگالی جریان را در الیۀ بیرونی سیم به ضخامت ،

δ  ًبدست آمده و حداکثر چگالی جریان عبوري از سیم تقریبا
وان پارامترهاي سیم مورد نیاز را تبنابراین می. آیدبدست می

حلی مناسب براي جلوگیري از ایجاد چنین حساب کرده و یا راه
چگالی جریان در سطح مقطع هادي اندیشید تا از آسیب دیدن 

با توجه به توضیحات داده شده . هادي جلوگیري به عمل آید
براي بدست آوردن حداکثر چگالی جریان  5توان از رابطۀ می
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هاي هادي از اثر لبه 5البته در استفاده از رابطۀ . نموداستفاده 
  .صرفنظر شده است

푑푒푛퐼 )5( 

به طور نمونه چگالی جریان از روش پیشنهادي براي 
مگا هرتز حساب شده و  20، 10، 1کیلو و  500هاي فرکانس

 .)یلیمترم 8128/0قطر سیم ( آورده شده است 2نتایج در جدول 
ولت در نظر  1قابل ذکر است که ولتاژ دو سر سیم را برابر 

مگاهرتز در اشکال  1کیلو و  500براي دو فرکانس  .ایمگرفته
انجام شده  ICMاي بین دو روش پیشنهادي و مقایسه 8شکل 
  .است

  در چند فرکانس نمونهICFBچگالی جریان از روش  -2جدول 

  فرکانس
  )کیلوهرتز(

امپدانس 
  سیم

  )اهم(

  جریان
  )آمپر(

  عمق نفوذ
  )میلیمتر(

  چگالی جریان
آمپربرمیلیمترمربع(

(  
500  063/0  88/15  093/0  22/75  
1000  124/0  01/8  066/0  68/51  
10000  230/1  81/0  020/0  63/15  
20000  456/2  407/0  0148/0  99/10  

  
  کیلوهرتز 500فرکانس  -الف

  کیلو هرتز 1000فرکانس -ب
با  کیلوهرتز 1000و 500چگالی جریان در فرکانس  نمایش :8شکل 

  50×50و 40×40 بنديمش

شود که با مشاهده می 2و نتایج جدول  6از اشکال شکل 
هاي تیز هادي بیشترین چگالی جریان که پوشی از گوشهچشم

تواند به هادي آسب برساند در محدوده چگالی جریان بدست می
ین ترتیب براي بررسی بد. باشدآمده از روش پیشنهادي می

پذیر بودن هادي در فرکانس موردنظر دیگر نیازي به صرف آسیب
  .باشدزمان زیاد و استفاده از ابر کامپیوترها نمی

  گیرينتیجه -4
هاي بدست آوردن امپدانس و چگالی جریان در هادي

اي و کانکتورهاي کوچک براي برقراري اتصاالت مستقیم استوانه
از اهمیت خاصی  در مقاصد عملیهاي باال در فرکانسالکتریکی 

نتایج حاصل و مشکالت روابط موجود با توجه به .برخوردار است
بندي که در محاسبه امپدانس هادي به خصوص در روش مش

نیازمند صرف زمان زیادي و کامپیوترهایی با قدرت پردازش باال 
توان ، روشی ساده پیشنهاد گردید که با استفاده از آن میباشدمی

پذیر میزان چگالی جریان را به راحتی محاسبه نمود و آسیب
نحوه توزیع . بودن هادي را در فرکانس مورد نظر بررسی نمود

افزار بندي و کدنویسی در نرمجریان و چگالی جریان با روش مش
مطلب توسط اشکال سه بعدي نشان داده شد و صحت رابطه 

استفاده از .ایید گردیدهاي انجام شده تپیشنهادي با کدنویسی
هاي الکتریکی، محاسبات سریع ماشین و ترانساین روش در 

هاي الکترونیکی هکارخانجات سازندة تراشخطوط انتقال و
  .گرددپیشنهاد می فرکانس باال
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