78 شماره پیاپی

1941  بهار،1  شماره،94  جلد،مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز

تحلیل سازگاری الکترومغناطیسی در یک کانال شامل کابل فشار متوسط و
مخابراتی
 استاد،9 استادیار؛ سید ابراهیم افجهای،2 دانشجو کارشناسی ارشد ؛ فرامرز فقیهی،1روحاله امیرآبادی فراهانی
-  ایران-  تهران- واحد علوم و تحقیقات – گروه برق قدرت- دانشگاه آزاد اسالمی-1
faramarz.faghihi@srbiau.ac.ir -  ایران-  تهران- واحد علوم و تحقیقات – گروه برق قدرت- دانشگاه آزاد اسالمی-2
e-Afjei@sbu.ac.ir -  ایران-  تهران-  دانشکده برق و کامپیوتر- دانشگاه شهید بهشتی-9
r.farahani1990@gmail.com

 تحلیل سازگاری الکترومغناطیسی در فضای اطراف کابلهای فشار متوسط یکی از مسائل مهم تحقیقاتی بوده و در این راستا استانداردهای:چکیده
 در این مقاله فضای الکترومغناطیسی اطراف کابلهای فشار متوسط شبیهسازی شده و اثر پوشش الکترومغناطیسی.متنوعی نیز تدوین شدهاست
 شبیهسازی در نرمافزارهای. و کابل مخابراتی بررسی شدهاست22kV کابلها در کاهش میدانهای الکترومغناطیسی در یک فضا شامل یک مدار
مبتنیبر المان محدود با مدلسازی در چهار حالت اعم از داشتن یا نداشتن پوشش الکترومغناطیسی هر یک از دو نوع کابل در محیط با تلف انجام
 هیچ گزارشی مبنیبر تعیین فاصله مجاز مجاورتی کابلهای فشارمتوسط و مخابراتی در محیط با تلف با، مطابق تحقیقات پیشین.شدهاست
 حالآنکه در کاربردهای عملی کابلکشی بسیار مهم و راهگشا بوده که نقطه عطف مقاله.بیشینهای از میدان بهروش المان محدود دردسترس نیست
 در راستای راستیآزمایی. موردتحلیل و ارزیابی قرار گرفته استICNIRP  درنهایت نتایج براساس محدودیت ارائهشده در استاندارد.به شمار میرود
 همچنین اندازهگیری میدانهای الکترومغناطیسی کابلهای، انجام گردیدCST نتایج مجدداً شبیهسازی در نرمافزار مبتنی تفاضل محدود
فشارمتوسط تکهستهای نیز در آزمایشگاه فشارمتوسط انجام شد که هر دو حکایت از اعتبار روش مدلسازی و نتایج شبیهسازی اجزاء محدود در
.این مقاله دارد
 کابلهای مخابراتی، کابلهای فشار متوسط، المان محدود، معادالت ماکسول، سازگاری الکترومغناطیسی:واژههای کلیدی
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Abstract: Electromagnetic Compatibility (EMC) analysis around High Voltage (HV) cables is one of the important research
problems, which several standards are published. In this paper, field simulation of HV cable space based on finite element method
(FEM) is proposed to identify cable shielding effectiveness for a permitted distance of HV cable and communication cable proximity.
FEM simulation method is performed for four situations including shielded cable or simple cable (cable with or without shield) for
each type of HV and communication cable in losses environment. As authors are aware there is no research report for the amount of
proximity distance for HV cable and communication cable in losses spaces in spite of partial approach in cabling route. Finally,
simulation result is evaluated by comparison with ICNIRP standard constraints.FEM simulation results are validated by FDM based
simulation software(CST); Also electromagnetic field measurement for one-core medium voltage voltage labratory. Both of them
illustrates the authentication of FEM modeling of and simulation results of the investigation.
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- 1مقدمه
بارهای الکتریکی ساکن باعث ایجاد میدان الکتریکی شده و حرکت
یکنواخت بارها (جریان الکتریکی ثابت) ،میدان مغناطیسی ایجاد نموده
و حرکت شتابدار آنها (جریان الکتریکی متغیر) موجب تشعشع
الکترومغناطیسی میشود] .[1براساس نظریه الکترومغناطیس،
میدانهای الکترومغناطیسی ،ولتاژها یا جریانهایی را در مدارات
همجوار خودالقا نموده و برعکس ،ولتاژها و جریانها میتوانند
میدانهای الکترومغناطیسی را در اطراف خود نیز ایجاد کنند] .[1از
طرفی ،نویز یک سیگنال ناخواسته است] ،[2بنابراین کاهش نویز،
درواقع کاهش میدانهای الکترومغناطیسی یا ولتاژها و جریانهای
مزاحم در سیستمها است] .[9با نصب و بکار گیری کابلهای
فشارمتوسط بهصورت همجوار با کابلهای مخابراتی ،نویز در
سیستمهای مخابراتی پدیدار شده و بایستی برای حل این موضوع
راهکارهای خاصی را درنظر داشت تا بتوان از سطح اثرات مخرب به
وجود آمده از این همجواری کاسته و به حد مجاز استاندارد رساند].[9
راهکارهای متنوعی در این زمینه مطرح شده و این راهکارها در قالب
مبحثی به نام سازگاری الکترومغناطیسی مطرح شده که قبالً نیز از
عبارات تداخل الکترومغناطیسی یا تداخل در فرکانس رادیویی استفاده
میشد؛ ولی امروزه از واژه مثبت سازگاری بجای تداخل استفاده
میشود].[1
در بحث سازگاری الکترومغناطیسی استانداردهای متنوعی بیان
شده و در همه این استانداردها سازگاری الکترومغناطیسی یکی از
مباحث مهم محیطی بشمار آورده میشود] .[1بهطور مثال در مجموعه
استانداردهای موسسه تحقیقات الکتریکی آمریکا محیطها را با هدف
بررسی اثر الکترومغناطیسی به پنج محیط یا کالس تقسیم مینماید.
کالس یک مربوط به محیطهای حساس(آزمایشگاههای حساس
پزشکی و  ،)...کالس دو محیطهای همچون مناطق مسکونی اداری و...
 ،کالس سه مربوط به محیطهای تجاری و کارگاهها ،کالس چهار
محیطهای صنعتی معمولی و کالس پنج مربوط به محیطهای صنعتی
سنگین میباشد] .[0البته در استانداردهای سازگاری الکترومغناطیسی
بهطور خاص برای برخی مکانها همچون پستهای برق ،شبکههای
انتقال و توزیع و ...نیز شرایط و محدودیتهایی نیز تعیین شدهاست].[2
عالوهبر استاندارد کمیسیون الکتروتکنیکی بینالمللی ] ،[0دیگر
استانداردها نیز در این زمینه تدوین شده که ازجمله آنها میتوان
کمیته بینالمللی اختالالت رادیویی] ،[1موسسه بینالمللی
استاندارد] ،[4موسسه استانداردهای ملی آمریکا] [12و همچنین
سازمان ملی استاندارد ایران] [11اشاره نمود که همه این مدارک
تدوینی خود گواه بر اهمیت موضوع سازگاری الکترومغناطیسی
میباشد.
تحقیقات متنوعی در زمینه سازگاری الکترومغناطیسی انجام
شدهاست .بهطور مثال در ] [12اتصاالت سینی کابل و بررسی اثر
سازگاری الکترومغناطیسی این اتصاالت در فرکانسهای مختلف با
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جارینمودن جریان در کابل ،تا مقدار فرکانس  122MHzبررسی
شدهاست .سپس اثر پوشش الکترومغناطیسی و اتصال به زمین سینی
کابل را موردبررسی قرار داده و درنهایت نتیجهگیری شده که درصورت
عدماتصال سینی کابل به پتانسیل صفر و همچنین یکپارچهنبودن
سطح سینی (فاصلهدار بین بخشهای مجاور) حصول سازگاری
الکترومغناطیسی امکانپذیر نمیباشد.
در ] [19تجربیات و آزمایشات مرتبط با کابلکشی فشارمتوسط و
فشار ضعیف در کنار یکدیگر بدون اثر تداخلی بررسی شده و درنهایت
با بررسی اتصاالت و نحوه کابلکشی پیشنهاداتی درخصوص سازگاری
الکترومغناطیس مطرح شدهاست .در ] [19نمونهای از بررسی میدان
الکترومغناطیسی خطوط ریل قطار بر روی کابل مخابراتی همجوار خود
و بررسی سازگاری الکترومغناطیسی در طول یک مسیر معین
موردتحقیق قرار گرفته است .در این مقاله میدان الکترومغناطیسی
برمبنای استاندارد اتحادیه بینالمللی مخابرات ] [1بررسی شده و
مبنای تحلیل میدان الکترومغناطیسی المان محدود قرار داده است .در
] [11اثرات نصب و مسیردهی و خمشهای مختلف در ولتاژ القایی
کابلهای تکهسته زرهدار بررسی شده ،که برای عبور آنها از سینی
کابل استفاده میگردد .در این مقاله برای کاهش میدانهای الکتریکی
و مغناطیسی در سینیهای کابل روش مثلثی برای عبور کابل پیشنهاد
شده تا میدانهای الکترومغناطیسی اطراف کابل به حداقل مقدار خود
برسد.
در ] [10میدان الکتریکی اطراف یک شبکه  222kVدر چهار حالت
زاویه پوشش الکترومغناطیسی با شبکه کابلها بررسیشده و نشان
دادهشده که میدان الکتریکی در کدام حالتهای خود در بدترین و
بهترین مقدار خود در حد فاصله سیم  OPGWو هادیهای فاز قرار
دارد .مقادیر بهدست آمده در ] [10بدون درنظرگرفتن تلفات محیطی
بوده و حالت زاویه پوشش الکترومغناطیسی صفر آن یکی از مبناهای
مقایسه برای شبیهسازی این مقاله میباشد .در ] [12نیز میدان
مغناطیسی ایجادشده در اطراف یک شبکه دومداره فشارمتوسط بررسی
شده و مقادیر بهدستآمده در سه زاویه متفاوت پوشش
الکترومغناطیسی مورد مقایسه قرار گرفته است .مقادیر میدان
مغناطیسی در ] [12برای حالت زاویه پوشش الکترومغناطیسی صفر
یکی از مبناهای مقایسهای در این مقاله میباشد .همچنین در ] [11نیز
میدان الکترومغناطیسی یک شبکه فشار متوسط در کانادا بررسی شده
و اثر زاویه پوشش الکترومغناطیسی در پخش میدان الکترومغناطیسی
و همچنین اندازه میدان الکترومغناطیسی اطراف هادیهای فاز در
فواصل عرضی از شبکه را به جهت بررسی میزان استاندارد و مجاز مورد
بررسی و تحلیل قرار گرفته است .همچنین ] [11نیز یکی از مبناهای
نتایج شبیهسازی این نوشتار نیز میباشد.
در این مقاله میدان الکترومغناطیسی ناشی از کابل فشار متوسط و
میزان تأثیر تداخلی بر کابل مخابراتی موردنظر میباشد .در این نوع
تداخل تنها تداخل القایی مطرح شده و تداخل فرکانسی وجود ندارد.
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این موضوع به دلیل پایینبودن طول محوری آنتن متداخل و فرکانس
کاری کم آن میباشد و همانطورکه گفته شد تداخلگر در این مسئله
کابلهای انتقال قدرت و قربانی کابل مخابراتی میباشد.
برای حل مسئله مورد طرح ،میدان الکترومغناطیسی کابل فشار
متوسط واقعی و کابل مخابراتی از انواع متداول دارای پوشش
الکترومغناطیسی و بدون پوشش الکترومغناطیسی مورداستفاده در
شبکه برق و مخابرات کشور ایران ،موردبررسی قرار گرفته است .شرایط
مرزی در همه حالتها با تلفات محیطی اعمال شده و با مقایسه با
مقادیر مندرج در استاندارد حدود مجاز میدان الکترومغناطیسی بررسی
و تبیین شدهاست .برای این موضوع چهار حالت "هر دو کابل بدون
پوشش الکترومغناطیسی "" ،کابل مخابراتی بدون پوشش
الکترومغناطیسی و کابل فشار متوسط دارای پوشش الکترومغناطیسی
"" ،کابل فشار متوسط بدون پوشش الکترومغناطیسی و کابل مخابراتی
دارای پوشش الکترومغناطیسی "" ،هر دو کابل دارای پوشش
الکترومغناطیسی " در نرمافزار اجزاء محدود کامسول مدلسازی و
شبیهسازی شدهاست و جهت اعتبارسنجی نتایج آزمایشگاهی
اندازهگیری میدان نیز آورده شدهاست؛ همچنین از نرمافزار تفاضل
محدود  CSTبرای اعتبارسنجی نتایج شبیهسازی المان محدود نیز
استفاده شدهاست].[1
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مغناطیسی بوده و بیشک در هر جا که متغیرهای ولتاژ و جریان متغیر
با زمان وجود داشته باشد هر دو این میدانها پدید میآیند ] .[1در این
مقاله هر دو میدان الکتریکی و مغناطیسی هم در شبیهسازیها و هم
در نتیجهگیریها موردتوجه قرار گرفته و اثر پوشش الکترومغناطیسی
برای هر دو میدان در تمامی حاالت محاسبه شدهاست.
در فرمولهای ( )1تا ( )9معادالت اصلی توصیف یک میدان
الکترومغناطیسی آورده شده که با معادله پیوستگی جریان (فرمول
( ))1ترکیب شدهاست ] .[29بهطورکلی برای توصیف میدان
الکترومغناطیسی در فضاهای مختلف از معادالتی موسوم به معادالت
موج استفاده نموده که این معادالت در فضا دارای پارامترهای مختص
خود بوده و به فرم کلی فرمولهای ( )0و ( )1برای فضای نمونه()i
تعریف میشود ] . [1همچنین جریان موردنظر در محاسبات مربوط به
فضای اطراف یک کابل فشار متوسط منتج از دو جریان میباشد ،یکی
جریان سطحی( )Jsو دیگری جریان القایی( )Jiکه هر دو این رابطهها
براساس فرمول ( )0با یکدیگر ارتباط خواهند داشت ].[29
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- 2روشهای محاسبه میدانهای الکترومغناطیسی
بررسی میدانهای الکترومغناطیسی در یک یا چندین فضا براساس
معادالت ماکسول صورت میگیرد [ .]22 ،14ترکیب این معادالت و
معادله پیوستگی جریان درنهایت منجر به معادالت موج گشته که
معرف پتانسیل مغناطیسی و الکتریکی در یک فضای الکترومغناطیسی
میباشد .این معادالت ازجمله معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی
بوده که پاسخ به آنها ازطریق روشهای معمول نیز صورت نمیگیرد
] .[1یک معادله دیفرانسیل با مشتق جزئی توصیفی ریاضی از نحوه
ارتباط متغیرهای وابسته و مستقل در یک پدیده فیزیکی ازطریق ضرب
متغیرها یا مشتقات جزئی آنها بوده و بهصورت کلی بهمنظور
پاسخدهی به آنها از شرایط اولیه و مرزی استفاده میگردد ] .[1حل
این معادالت با استفاده از روشهای عددی (المان محدود ،تفاضل
محدود و )...انجام پذیرفته و نرمافزارهای تحلیل میدانهای
الکترومغناطیسی مبتنیبر روشهای عددی مذکور پاسخ معادالت را به
دست میدهند ].[21
ازجمله نرمافزارهای تحلیل و بررسی فضای الکترومغناطیسی
میتوان انسیس( ،)Ansysکامسول( ،)Comsolماکسول( )Maxwellو
غیره را نام برده که در همگی آنها معادالت موج براساس روش المان
محدود ،تحلیل میشود .در شبیهسازی مسئله موردنظر در این مقاله ،از
نرمافزار کامسول استفاده شده که در زمینه تحلیل فضای
الکترومغناطیسی از نرمافزار کامسول کمتر استفاده شدهاست[ .]22در
طرح مسائل مربوط به الکترومغناطیسی بایستی این موضوع را در نظر
داشت که میدانهای الکترومغناطیسی متشکل از میدان الکتریکی و
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که  V ،ξ ،μ ،A ،H ،⍴ ،J ،D ،B ،Eو  tبهترتیب معرف میدان الکتریکی،
چگالی میدان مغناطیسی ،چگالی میدان الکتریکی ،چگالی جریان
الکتریکی ،چگالی بار سطحی ،میدان مغناطیسی ،پتانسیل مغناطیسی،
ضریب نفوذپذیری مغناطیسی ،ضریب گذردهی الکتریکی ،ولتاژ و زمان
میباشد.
- 9استانداردهای بررسی میدانهای الکترومغناطیسی
تا به امروز بررسیهای متنوعی درخصوص انواع سازگاری
الکترومغناطیسی در فرکانسهای مختلف انجام شدهاست ].[29
بهطورمثال در ] [12به بررسی محدودسازی تشعشعات
الکترو مغناطیسی ماحصل از جریان سطحی و میدان مغناطیسی
خارجی در فرکانسهای  122 kHzتا  92MHzانجام پذیرفته است.
در این تحقیق بهنوعی اثر تداخالت میدانهای مغناطیسی بر روی
محفظه تمام بسته آلومینیومی موردبررسی قرار گرفته و بهنوعی شکل
رایج تحقیقهای انجامشده درزمینه سازگاری الکترومغناطیسی نیز
میباشد ] .[12با بررسی مقاالت منتشرشده درزمینه سازگاری

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 49, no. 1, spring 2019

 / 00مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،94شماره  ،1بهار 1941

الکترومغناطیسی مشاهده میشود تحقیقات عمدتاً برای فرکانسهای
باال صورت گرفته و سازگاری الکترومغناطیسی در فرکانسهای پایین
کمتر بررسی شدهاست .بهعبارتی در بحث تداخالت الکترومغناطیسی
اگر چهار روش را برای تداخل در نظر گرفتهشود (هدایتی ،القایی،
خازنی و انتشاری) ] ،[21بخش عمده پژوهشهای صورتگرفته در این
زمینه به تداخالت غیرالقایی اختصاص یافته است ] .[20این
درحالیاست که یکی از بحثهای اصلی کیفیت توان در شبکههای
قدرت بحث نویز در سیستمهای جریان ضعیف ازجمله سیستمهای
مخابراتی بوده و از عمده عوامل تأثیرگذار بر روی این سیستمها
میدانهای الکترومغناطیسی تولیدی توسط ادوات فشار متوسط و تأثیر
آنها بر محیط اطراف بهواسطه القا میباشد ].[9
ازجمله ادوات فشار متوسط میتوان به هادیهای انتقال توان اشاره
نمود .همانطورکه در بخش قبلی توضیح داده شد استاندارهای
متنوعی برای میزان میدانهای مجاز الکترومغناطیسی ارائه شده و در
تمامی آنها دو رویکرد اصلی در نظر گرفته شدهاست ].[2
- 1- 9رویکرد ایمنی
ازنقطهنظر استاندارد میدانهای الکترومغناطیسی در فضاهای مختلف
بایستی بهگونهای باشد تا به حاضران قرارگرفته در آن فضا آسیبی
رسانده نشود .ازجمله آسیبهای مطرح در این زمینه به بیماریهای
سرطان ،آلزایمر و همچنین بیماریهای افسردگی اشارات فراوانی شده
و بههمینمنظور آزمایشگاهها و مؤسسات فراوانی در سراسر دنیا
تأسیس شده تا آخرین پژوهشها در این زمینه را انجام داده و از
خطرات احتمالی در آینده جلوگیری شود .آزمایشگاه ملی بررسی امواج
انتشاری ( )NRLبا هدف بررسی میدانهای مغناطیسی و الکتریکی در
فرکانس  12Hzتدوین شده و جدول زیر حداکثر مقادیر مجاز میدان در
دو محیط معمولی و پررفتوآمد را نشان میدهد[.]22
جدول  -1میزان میدانهای مغناطیسی و الکتریکی مجاز در فضاهای مختلف
بر اساس استاندارد موسسه

NRL

محیط

میدان مغناطیسی
مجاز()µT

میدان الکتریکی
مجاز()kV/m

چگالی جریان
القایی()mA/m2

معمولی

122

12

12

عمومی و
پررفتوآمد

122

1

2

- 2- 9رویکرد انتشار
در این رویکرد کارکرد صحیح تجهیزات و دستگاههای مختلف بررسی
شده و عمده محدودیتهای مختلف در آن نیز مربوط به کارکرد صحیح
تجهیزات میباشد .بهعبارتی میتوان گفت تجهیزات الکتریکی مختلف
بایستی قادر باشند تا در محیطی با این شرایط بدون ایجاد هرگونه
اختالل و تأثیرپذیری کار خود را بهطور صحیح انجام دهند ].[22
رویکرد انتشار در استانداردها و منابع مختلف به نسبت رویکرد ایمنی
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بیشتر مورد توجه قرار گرفته و عمدتاً به بحثهای مربوط به تجهیزات
فرکانس باال مربوط شده ،چرا که ناسازگاری ایجاد شده توسط
تجهیزات فرکانس باال همچون انواع فرستندههای رادیویی ،موبایل و ...
بهمراتب بیشتر از ناسازگاریهای به وجود آمده توسط میدانهای
فرکانس پایین همچون خطوط انتقال و  ...میباشد ][21و] .[20در
جدول  2نمونهای از حدود استاندارد کارکرد تجهیزات برای کار در
محیطهای عمومی از کمیته بینالمللی حفاظت در برابر پرتوهای غیر
یونیزه( )ICNIRPارائه شده است ].[21
جدول  -2بخشی از جدول استاندارد کمیته بینالمللی حفاظت در برابر پرتوهای غیر
یونیزه( )ICNIRPدر خصوص میزان میدان الکترومغناطیسی مجاز برای کارکرد صحیح
تجهیزات برای محیطهای عمومی در فرکانسهای مختلف(متغیر  fمعرف فرکانس
میباشد)
میدان الکتریکی()V/m

بازه فرکانسی

میدان مغناطیسی()A/m
1/09×121

-

تا 1Hz

2

1

1-1Hz

22,222

1-21Hz

22,222

22×129/f

122/f

22/f

012

29/9

kHz
2/221

2/01

2/12-01kHz

–

1/09×12 /f

- 9طرح مسئله و شبیهسازی
همانطور که در بخش پیشین بدان اشاره شد بهمنظور رعایت
سازگاری الکترومغناطیسی در فضاهای مختلف پژوهشهای بسیاری
انجام شدهاست .ازاینرو در این نوشتار هدف بر آن است تا یکی از
رایجترین اجرائیات شبکههای دفنی کابلکشی را از حیث وجود و یا
عدموجود پوشش الکترومغناطیسی کابل موردبررسی و آنالیز قرار داده
و بررسی شود که درصورت نبود پوشش الکترومغناطیسی کابل چند
نوع میدان تداخلی در محیط کانال تولیدشده و به چه میزان میباشد.
بدینمنظور یک کانال دفنی با عرض دو متر و عمق یک متر و سی
سانتیمتر در نظر گرفته و در آن کابل فشار متوسط با سطح ولتاژ
( 22kVساخت شرکت ابهر) برای انتقال توان  122kVAمجاور کابل
مخابراتی(ساخت شرکت کابل کرمان) براساس استاندارد عبور داده
شدهاست[ .]92نحوه محاسبه بدینصورت است که میدان
الکترومغناطیسی فضای اطراف به شرایط کابلها و شرایط مرزی دفن
کابلها بستگی داشته و باید این فضا به جهت تحلیل مشبندی شود
[. ]14
در حالت کلی ورودیهای مسئله این مقاله شامل جریان
سطحی( ،)JSسطح پتانسیل ،ضرایب نفوذپذیری مغناطیسی و گذردهی
الکتریکی بوده که از آنجا که مواد بهکاررفته در کابل تماماً همگن
متصور شدهاست لذا پارامترهای مسئله تماماً خطی در نظر گرفته
شدهاست [ .]1همچنین آنچه که بهعنوان شرایط مرزی مسئله مطرح
بوده زمین ،پتانسیل صفر و تعریف آن در هر مسئله میباشد.

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 49, no. 1, spring 2019

 / 02مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،94شماره  ،1بهار 1941

در حالتهایی که پوشش الکترومغناطیسی کابل موردنظر قرار
گیرد در شرایط مرزی حل مسئله ،شرط سیستم زمین در محلی غیر از
کنارههای کانال باید لحاظ شود (براساس [ ]11برای پوشش
الکترومغناطیسی کابل باید از دو محل ابتدا و انتها خود به سیستم
زمین متصل شده و از اینرو میتوان گفت که پوشش الکترومغناطیسی
کابل در شرایط مسئله همان سیستم زمین بوده و پتانسیل صفر برای
آن در نظر گرفته خواهد شد [.)]2
در این مسائل تعداد  91192مش در نرمافزار کامسول و 94212
در نرمافزار  CSTبرای تحلیل ایجاد شده و بر اساس تجربه در حل
مسائل المان محدود هر فضا بسته به حساسیت ،در نرمافزار کامسول
حداقل به پنج مثلث و در  CSTبرمبنای تفاضل محدود حداقل به ده
مکعب تقسیم شدهاست [ .]24عالوهبر محدودیت ارائهشده ،هر خط
مستقیم یک بخش و هر خط مدور به چهار بخش تقسیم شدهاست.
در شکل  1و  2مشبندی فضای مسئله در نرمافزار کامسول و
 CSTآورده شدهاست.

شکل  -1مشبندی فضای موردمطالعه در نرمافزار کامسول

شکل  -2مشبندی فضای موردمطالعه در

شکل  -9اندازهگیری میدان تداخلی سه کابل فشارمتوسط تکهستهای مجاور
در آزمایشگاه مرکز تحقیقات فشارمتوسط و مواد مغناطیسی دانشگاه علم و
صنعت ایران

- 1- 9تحلیل و اعتبارسنجی نتایج شبیهسازی
براساس جدول  2که برمبنای استاندارد میباشد[ ،]1با هدف رعایت
سازگاری الکترومغناطیسی در یک مجموعه باید میدانهای الکتریکی و
مغناطیسی اطراف کابل فشارمتوسط بهترتیب برابر  12222V/mو
 922A/mبوده و همچنین میدانهای الکتریکی و مغناطیسی اطراف
کابل مخابراتی بهترتیب برابر  012V/mو  29/9 A/mباشد (فرکانس
کابل مخابراتی بین  1/1kHzتا  9kHzمیباشد [.)]91
در شکلهای  9و  1بهعنوان نمونه خروجی نرمافزار کامسول برای
میدانهای الکتریکی و مغناطیسی برای حالت اول که هر دو کابل بدون
پوشش الکترومغناطیسی است در نرمافزار کامسول آورده شدهاست.
مشاهده میگردد مقادیر میدانهای الکتریکی و مغناطیسی هر دو
توسط منبع تداخلی یعنی کابل فشار متوسط تولید شده و این
میدانها بر روی کابل مخابراتی نیز مؤثر واقع شدهاست .مقدار حداکثر
این تداخل در جداول  9و  9بهعنوان مبنای مقایسهای آوردهشده که
از حد استاندارد بسیار باالتر شدهاست.

نرمافزار CST

در این مسئله چهار حالت برای وجود و یا عدموجود پوشش
الکترومغناطیسی کابل در کانال در نظر گرفته شده و درنهایت براساس
استاندارد -که کابلهای بهکاررفته بایستی دارای پوشش
الکترومغناطیسی باشد -بررسی اثر تداخلی باوجود پوشش
الکترومغناطیسی انجام شدهاست[ .]2در شکل  9تصویری از آزمایش
نشان داده شده است .همانطورکه در این شکل پیداست ،از صفحات
پوشش الکترومغناطیسی النه زنبوری به جهت جلوگیری از ورود نویز
منابع دیگر استفاده شده؛ درنهایت مقادیر بهدستآمده براساس نسبت
ضریب نفوذپذیری مغناطیسی و ضریب گذردهی الکتریکی هوا و خاک
با هدف تاثیرگذاری تلفات محیطی مجدداً محاسبه شدهاست.
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شکل  -9خروجی نرمافزار برای میدان مغناطیسی( )A/mدر حالت اول هر دو
کابل بدون پوشش الکترومغناطیسی
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مغناطیسی در جداول  9و  9به همراه مقادیر استاندارد( )ICNIRPآورده
شدهاست .در این جداول بیشترین مقدار تأثیرگذار در اطراف کابلها
که عموماً در نزدیکترین فاصله به هسته کابل موردنظر میباشند
بهعنوان مبنای مقایسهای با مقادیر آزمایشی و استاندارد قرار گرفته
است.
جدول  -9بیشترین مقدار میدانهای الکتریکی بهدستآمده برحسب ولتبرمتر برای
چهار حالت در نرمافزارهای کامسول ،CST ،آزمایش و استاندارد برای هر دو مجموعه
فشارمتوسط و مخابراتی

شکل  -1خروجی نرمافزار برای میدان الکتریکی( )V/mدرحالت اول-هر دو
کابل بدون پوشش الکترومغناطیسی

بهعنوان نمونه خروجی نرمافزار  CSTبرای میدانهای الکتریکی و
مغناطیسی که در آن تنها کابل مخابراتی دارای پوشش
الکترومغناطیسی میباشد در شکلهای  0و  2نشان داده شدهاست.
مشاهده میگردد که در این حالت میدانهای الکتریکی و
مغناطیسی اطراف کابل فشار متوسط از حدود استاندارد خود خارج
بوده و شرایط استاندارد برقرار نمیباشد.

میدان

شماره حالت

کامسول

CST

آزمایش

استاندارد

حالت اول

19991

12124

12192

12222

حالت دوم

19

2

11

12222

حالت سوم

12209

12220

12214

12222

حالت چهارم

19

11

11

12222

حالت اول

1422

1099

1922

012

اطراف کابل

حالت دوم

10

11

11

012

مخابراتی

حالت سوم

10

19

11

012

حالت چهارم

9

2

2

012

الکتریکی
اطراف کابل
فشار
متوسط

جدول  -9بیشترین مقدار میدانهای مغناطیسی بهدستآمده برحسب
آمپربرمتر برای چهار حالت در نرمافزارهای کامسول ،CST ،آزمایش و
استاندارد برای هر دو مجموعه فشارمتوسط و مخابراتی
میدان

شماره حالت

کامسول

CST

آزمایش

استاندارد

حالت اول

1919

1229

1942

922

حالت دوم

19

11

21

922

حالت سوم

1219

142

1902

922

حالت چهارم

19

2

19

922

حالت اول

94

92

12

29/9

اطراف کابل

حالت دوم

1/1

2/1

9

29/9

مخابراتی

حالت سوم

1

2/21

9

29/9

حالت چهارم

2/9

2/1

2

29/9

مغناطیسی
اطراف کابل

شکل  -0خروجی نرمافزار  CSTبرای میدان مغناطیسی( )A/mبرای حالت
سوم ،کابل فشار متوسط بدون پوشش الکترومغناطیسی و کابل مخابراتی
دارای پوشش الکترومغناطیسی

شکل  -2خروجی نرمافزار  CSTبرای میدان الکتریکی( )V/mبرای حالت سوم،
کابل فشار متوسط بدون پوشش الکترومغناطیسی و کابل مخابراتی دارای
پوشش الکترومغناطیسی

شبیهسازی در هر چهار حالت بهترتیب" ،هر دو کابل بدون پوشش
الکترومغناطیسی"" ،کابل مخابراتی بدون پوشش الکترومغناطیسی و
کابل فشار دارای پوشش الکترومغناطیسی"" ،کابل فشار متوسط بدون
پوشش الکترومغناطیسی و کابل مخابراتی دارای پوشش
الکترومغناطیسی " و درنهایت "هر دو کابل دارای پوشش
الکترومغناطیسی " در دو نرمافزار کامسول و  CSTانجام شده و مقادیر
عددی خروجی نرمافزاری و آزمایش برای میدانهای الکتریکی و

Serial no. 87

فشار
متوسط

با بررسی جداول  9و  9و خروجیهای بهدست آمده میتوان موارد
زیر را نتیجهگیری نمود:
 میدان الکتریکی در اطراف کابل مخابراتی در حالت اول در
بیشترین مقدار قرار دارد .در این حالت هر دو کابل در حالت
غیرمجاز خود بهرهبرداری شده و بهدلیل عدماستفاده از پوشش
الکترومغناطیسی مقادیر میدان در مقدار غیر استاندارد قرار گرفته
بنابراین میتوان گفت به جهت اجرای یک شبکه شامل کابل
فشار متوسط همجوار با کابل مخابراتی همانطورکه در [ ]10نیز
گفته شدهاست داشتن پوشش الکترومغناطیسی برای کابل
مخابراتی الزامی میباشد .میدان الکتریکی و مغناطیسی در
اطراف کابل فشارمتوسط بر روی سیستم فشار متوسط اثرگذار
میباشد .این حالت برای مواردی که در آن از پوشش
الکترومغناطیسی برای کابل فشارمتوسط استفاده نمیگردد
(حالت اول و سوم) هر دو میدان الکتریکی و مغناطیسی از حدود
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استاندارد خارج شده و عالوهبر سیستمهای همجوار بر خود
سیستم نیز اثرگذار میباشد.
در حالت دوم که تنها کابل فشارمتوسط دارای پوشش
الکترومغناطیسی میباشد میدانهای الکتریکی و مغناطیسی در
حدود مجاز خود قرار دارند؛ اما در این حالت با ایجاد آسیب در
پوشش الکترومغناطیسی کابل فشارمتوسط ،میدانها در اطراف
کابل مخابراتی افزایش خواهدیافت .در این حالت ریسک
بهرهبرداری باال میباشد.
مشاهده میگردد که میدان الکتریکی در اطراف کابل مخابراتی در
حالت سوم در مقدار استاندارد خود قرار دارد .داشتن پوشش
الکترومغناطیسی در یک سیستم برای کابل مخابراتی باوجود
کابل فشار متوسط بدون پوشش الکترومغناطیسی ،موجب افزایش
میدانهای الکتریکی و مغناطیسی حول کابل مخابراتی میشود
هرچند که میدان درون کابل مخابراتی بهشدت تضعیف شدهاست.
در شکل  1خروجی میدان مغناطیسی از نرمافزار کامسول برای
نمایش افزایش میدان مغناطیسی برای حالت سوم ارائه شده و
نشان داده شدهاست.

شکل  -1خروجی نرمافزارکامسول برای میدان مغناطیسی ()A/m
درحالتی که کابل فشار متوسط بدون پوشش الکترومغناطیسی و کابل
مخابراتی داری پوشش الکترومغناطیسی




درصورتیکه عالوهبر کابل مخابراتی مجموعه فشار متوسط دارای
پوشش الکترومغناطیسی باشد (حالت چهارم) ،با آسیبدیدن
پوشش الکترومغناطیسی کابل مخابراتی ،سیستم مخابراتی از
حیث آسیبپذیری از تداخالت الکترومغناطیسی محفوظ خواهد
ماند .این موضوع بهعلت عدمتداخل منبع تداخلگر (کابلهای
فشار متوسط) میباشد[.]92
براساس معادالت ماکسول که در بخش دوم بدان اشاره گردید
میدانهای الکترومغناطیسی رابطه مستقیمی با مقدار جریان
دارند .اما همانطورکه در جداول پیوست مشاهده میگردد
درصورت کاهش جریان به پنجاه درصد ظرفیت نامی (با فرض
ثابتبودن ولتاژ) میدانهای الکتریکی -ضمن تغییرات ناچیز
نسبت به قبل -برای حاالت بدون پوشش الکترومغناطیسی کابل
فشارقوی همچنان در مقدار غیرمجاز خود قرار داشته و
میدانهای مغناطیسی نیز باوجود کاهش شدید همچنان در
مقادیر غیرمجاز خود برای حاالت اول و سوم قرار دارد.
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- 1نتیجهگیری
در این پژوهش قرارگرفتن کابلهای فشار متوسط و مخابراتی به لحاظ
سازگاری الکترومغناطیسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .در فاصله
استاندارد این دو مجموعه ،نتایج بهدستآمده دال بر وجود پوشش
الکترومغناطیسی قطعی برای کابل فشار متوسط با هدف جلوگیری از
میدان تداخلی  1/9kV/mو  1912A/mتوسط سیستم فشار متوسط
میباشد .هرچند کابل مخابراتی میتواند بدون پوشش الکترومغناطیسی
استفاده شود اما داشتن پوشش الکترومغناطیسی برای هر دو کابل
میتواند موجب کاهش احتماالت بروز تداخالت القایی به دلیل تخریب
پوشش الکترومغناطیسی یکی از مجموعه کابلها را داشتهباشد.
همچنین در این راستا در نظرگرفتن تلفات محیطی تأثیر بسیار مهمی
در دقت پاسخ معادالت ماکسول نیز دارد .محاسبات سازگاری
الکترومغناطیسی در این مقاله براساس معادالت موج انجام پذیرفته و
پاسخ به این معادالت براساس روش المان محدود و تفاضل محدود
انجامشده که پاسخ به این معادالت براساس شرایط مرزی و دامنهای
مسئله انجام میگیرد .لزوم استاندارد در نوع اجرائیات ،داشتن پوشش
الکترومغناطیسی برای هر دو کابل بوده و درنهایت براساس نتایج
عددی بهدستآمده از هر دو شبیهسازی و آزمایش انجامگرفته برای
میدانهای تداخلی بیانگر وجود پوشش الکترومغناطیسی برای
کابلهای مخابراتی بهعنوان شرط حداقلی بهمنظور جلوگیری از هرگونه
تداخل در کابل مخابراتی میباشد .بهعنوان تحقیقات آتی بررسی اثر
سینی و نردبان کابل بر توزیع میدانهای الکترومغناطیسی در
همجواری کابلهای فشارمتوسط و مخابراتی در حاالت چهارگانه این
مقاله -بهخصوص درصورت قطعی اتصال زمین سینی و نردبان کابل-
بسیار جالب خواهد بود.
سپاسگزاری
نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند در راستای انجام آزمایشات از
همکاری صمیمانه جناب آقای دکتر حسین حیدری -ریاست محترم
مرکز تحقیقات فشارمتوسط و مواد مغناطیسی دانشگاه علم و صنعت
ایران  -مراتب تقدیر و تشکر خود را اظهار نمایند.
پیوست
جدول  -1بیشترین مقدار میدانهای الکتریکی بهدستآمده برحسب ولتبرمتر برای
چهار حالت در نرمافزارهای کامسول ،CST ،آزمایش و استاندارد برای هر دو مجموعه
فشارمتوسط و مخابراتی در حالت بهرهبرداری از پنجاه درصد
ظرفیت نامی شبکه فشارمتوسط
میدان
الکتریکی
اطراف کابل
فشار
متوسط

شماره حالت

کامسول

CST

آزمایش

استاندارد

حالت اول
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12192

12222
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9

0

4

12222
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11012
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12222

حالت چهارم

2

0
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12222
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