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دستبند ضد برقگرفتگی دارای قابلیت تشخیص برقگرفتگی فاز به فاز از طریق ارتباط بیسیم
شهاب والیزاده علوی ،1نیما امجدی
اطالعات مقاله
دريافت مقاله1394/07/26 :
پذيرش مقاله1395/01/18 :
واژگان كلیدی:
برقگرفتگی فاز به فاز،
دستبند ضدّ برقگرفتگی،
حسگر اثر هال،
فرستنده و گیرنده راديويی.

*،2

چکیده
شیوه تشخیص برقگرفتگی در ابزارهای پیشین ضدّ برقگرفتگی مثل کلید محافظ جان کام ً
ال
وابسته به مسیر برگشت جريان از زمین است .حال اگر در محیطی صنعتی فردی از زمین
عايق شده باشد و دو دست وی در بین دو فاز قرار گیرد ،قطعاً دچار برقگرفتگی خواهد شد.
استفاده از ترانسفورماتور ايزوالسیون نیز نمیتواند کمکی برای رفع اين مشکل بکند؛ چون
ترانسفورماتور ايزوالسیون تنها مسیر برگشت جريان را حذف میکند .پس برقگرفتگی فاز به
فاز در صورت استفاده از ترانسفورماتور ايزوالسیون نیز قابلتشخیص نیست .دستبند ض ّد برق
گرفتگی طرّاحیشده ،دستبندی است که با محاسبه شار ناشی از جريان عبوری از دست
فردی که دچار برقگرفتگی شده است بهوسیله حسگر اثر هال و با الهام از آمپرمترهای
چنگکی ،قادر به تشخیص عبور جريان الکتريکی از دست انسان و ارسال فرمان قطع از طريق
يک مجموعه فرستنده و گیرنده و در انتها قطع مسیر اصلی جريان الکتريکی است که مشخص ًا
اين طرح هیچ وابستگی به مسیر برگشت جريان ندارد و کامالً بر روی فرد در معرض خطر
متمرکز شده است.

 -1مقدمه
الکتريسیته ،جزئی جدايیناپذير از زندگی و صنعت انسان
امروزی شده است .در کنار مزيتهايی که الکتريسیته برای
انسان به ارمغان آورده است ،خطرهايی نیز بههمراه خود
دارد .بنابر آمار اعالمشده توسط سازمان پزشکی قانونی
ايران ،در چهار ماه نخست سال  1394مجموعاً  211نفر
بهدلیل برقگرفتگی جان باختند ].[1
آمار فوق نشان میدهد برقگرفتگی در کشور در چهار سال
پیش مجموعاً  3067نفر را به کام مرگ کشانده است که
آماری بسیار تکاندهنده است ] .[2اين آمار اهمیت فعّالیت
در زمینه کاهش مرگومیر در اثر برقگرفتگی را کامالً
روشن میکند.
برقگرفتگیها بهطور کلّی گريبانگیر دو گروه از افراد
میشود ،اول مردم عادی که در کار با برق تکفاز منازل
خويش دچار برقگرفتگی میشوند و دوم متخصصان و
کارگران محیطهای صنعتی که در معرض انواع شبکهها از
جمله تکفاز ،سهفاز و ولتاژهای مختلف دچار برقگرفتگی

میشوند .برقگرفتگیهای تکفاز که مردم عادی دچار آن
میشوند ،بهکمک فرهنگسازی و تجهیزاتی مانند کلید
محافظ جان و ترانسفورماتور ايزوالسیون قابلپیشگیری
هستند .همچنین در برقگرفتگیهای صنعتی تکفاز به
زمین بهدلیل دخیلبودن زمین در مسیر برگشت جريان،
بهکمک دو دستگاه ترانسفورماتور ايزوالسیون و کلید
محافظ جان میتوان از برقگرفتگی جلوگیری کرد .اما در
اين میان ،برقگرفتگی فاز به فاز (که زمین در مسیر برگشت
جريان نقشی ايفا نمیکند) بهکمک دستگاههای فوق،
قابلپیشگیری نیست.
اولین سیستم ضدّ برقگرفتگی دارای حسّاسیت قطع
جريانی در حدود  10آمپر بود .نوع کاربردی کلید محافظ
جان توسط  Henri Rubinبهمنظور جلوگیری از
برقگرفتگیهای متوالی در معادن آفريقای جنوبی ارائه شد
که جريان حدود  250میلی آمپر را تشخیص میداد .وی
در سال  1956با طرّاحی جديد خود توانست نوعی از کلید
محافظ جان را عرضه کند که حسّاسیت قطع جريانی آن از

* پست الکترونیک نويسنده مسئولamjady@semnan.ac.ir :
 .1کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه سمنان
 .2استاد ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه سمنان
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 12/5تا  17/5میلیآمپر قابلتنظیم بود ]3و. [4
در ادامه با عرضه ترانسفورماتور ايزوالسیون شرايطی پیش
آمد تا در صورتی که فرد با سیم فاز برخورد داشت ،دچار
برقگرفتگی نشود و همچنین سیستم قطع نشود .اين کار
با جداکردن سیم برگشت جريان ثانويه ترانس از سیم
برگشت جريان شبکه که به زمین وصل شده است ،صورت
میگیرد.
سیستمهای فوق در زمان برقگرفتگی فاز به زمین بسیار
خوب کار میکنند و حسّاسیتهای بسیار قابلقبولی دارند
اما در يک حالت ،اين مجموعه قادر به شناسايی صحیح
برقگرفتگی نیست .سیستم سهفازی را در نظر بگیريد که
يک کلید محافظ جان سهفاز در آن محل نصب شده است.
چنانچه شخص برای کاهش جريان خطای فاز به زمین از
کفش عايق استفاده کرده باشد يا زمین کفپوش باشد ،يا
اينکه در آن محل ترانسفورماتور ايزوالسیون وصل شده
باشد ،شخص پس از تماس يک دستش با سیم فاز در
معرض خطری نخواهد بود و بهلیل ناچیزبودن جريان خطا،
سیستم حفاظتی (کلید محافظ جان) هم عمل نمیکند.
حاال اگر اين فرد با فاز دوم تماس پیدا کند ،به طور قطع،
دچار برقگرفتگی میشود .در حقیقت تناقضِ کاهش جريان
خطای فاز به زمین و از طرفی قراردادن تجهیزی که جريان
فاز به زمین را تشخیص میدهد و مدار را قطع میکند،
باعث اين امر شده است.
ارائه راهحلی مستقل از جريان برگشتی زمین میتواند
گرهگشای اين مشکل باشد .طرح ارائه شده با عنوان
«دستبند ضدّ برقگرفتگی» با الهام از آمپرمترهای چنگکی
قادر به شناسايی برقگرفتگی بهطور کامالً مستقل از مسیر
برگشت جريان است .اين تجهیز با شناسايی میدان
مغناطیسی ناشی از جريان عبوری از دست انسان به کمک
حسگر اثر هال و به ياری يک مجموعه فرستنده و گیرنده
میتواند دستور قطع را به تابلو صادر کند و فرد را از
برقگرفتگی نجات دهد .زمان عملکرد اين دستگاه در حد
چند میلیثانیه و حسّاسیت جريانی دستگاه در صورت
استفاده از هستههای مغناطیسی مرغوب در حد چند
میلیآمپر خواهد بود که در ادامه به بررسی دقیقتر اين
موارد خواهیم پرداخت.
در بخش اول به بررسی اطّالعات الزم درباره امپدانس بدن
انسان و همچنین تئوریهای مورداستفاده در طرّاحی
دستبند ضدّ برقگرفتگی میپردازيم .بخش دوم به معرفی
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ساختار و نحوه طرّاحی دستبند ضدّ برقگرفتگی اختصاص
دارد .در بخش سوم مدل رياضی دستبند را بهطور دقیق
بررسی میکنیم و حسّاسیت دستگاه را به دست میآوريم.
در بخش چهارم نتايج عملی يک مدل آزمايشگاهی
ساختهشده از اين دستبند را ارائه میکنیم.

 -2تئوریهای اولیه
در اين قسمت به ارائه تئوریهای اولیه موردنیاز در ادامه
بحث میپردازيم.
 -1-2امپدانس بدن انسان
دو عامل تأثیرگذار در برقگرفتگی يک شخص وجود دارد؛
اول سطح ولتاژ تماسی و دوم امپدانس موجود در دو سر
اختالف پتانسیل (يا مسیر عبور جريان) .هرقدر سطح ولتاژ
کم باشد يا امپدانس مسیر زياد باشد ،جريان الکتريکی
کاهش میيابد .بر اساس استاندارد IEC60479-1
امپدانسهای قسمتهای مختلف بدن انسان بهصورت
درصدی از امپدانس مسیر بین دست تا پای انسان در شکل
( )1آمده است ].[5

شکل  :1درصد امپدانس قسمتهای مختلف بدن نسبت به
امپدانس مسیر بین دست تا پای انسان ][5

در شکل ( )2میتوانید امپدانس مسیر بین دست تا پای
انسان را بهازای سطح ولتاژهای مختلف و  5سطح تماس
مختلف ببینید ].[5
بر اساس شکل ( )2مشاهده میشود که هرقدر سطح ولتاژ
بیشتر میشود ،امپدانس بدن انسان کاهش میيابد .در
سطح ولتاژ  220ولت (ولتاژ فاز به زمین) حتّی با سطح
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تماس  1میلیمتر مربّع (که کمتر پیش میآيد) امپدانس
بدن انسان کمتر از  10کیلو اهم خواهد بود .اگر ولتاژ فاز به
فاز را در نظر بگیريم ،قطعاً امپدانس بدن انسان در مسیر
دست تا پا کمتر از اينها خواهد بود .اگر امپدانس دست تا
پای انسان را در سطح ولتاژ  380ولت حدود  1/5کیلو اهم
در نظر بگیريم بهکمک شکل ( )2میتوان امپدانس دست
به دست را محاسبه کرد .اگر عددهای مسیر بین دست تا
دست در شکل ( )2را جمع بزنیم به عدد  90.9میرسیم.
اين عدد به اين معنی است که امپدانس دست تا دست
انسان در حدود  90/9يا  91درصد امپدانس بین دست تا
پای انسان خواهد بود .پس با اين روش امپدانس دست تا
دست انسان در حدود  1/36کیلو اهم محاسبه شد.
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تا دست را برای شرايط برقگرفتگی فاز به فاز در حدود 1
کیلو اهم در نظر میگیرند.
در شکل ( )3تأثیر عبور جريان الکتريکی بهازای زمانهای
مختلف بر بدن انسان بررسی شده است ].[5
در شکل ( )4میتوانید تأثیر جريان متناوب ( )ACبا
فرکانسهای  15تا  100هرتز را بر بدن انسان بهازای
زمانهای مختلف مشاهده کنید ].[5

شکل  : 3تأثیر عبور جريان مستقیم الکتريکی( )DCاز بدن
انسان بهازای زمانهای مختلف ][5

شکل  : 2مقاومت مسیر دست تا پای انسان بهازای ولتاژ
تماسهای متفاوت و بهازای سطح تماسهای مختلف بدن
انسان در حالت بدون رطوبت ][5
 :1سطح تماس 8200 mm2
 :2سطح تماس 1250 mm2
 :3سطح تماس 100 mm2
 :4سطح تماس 10 mm2
 :5سطح تماس 1 mm2

در نظر داشته باشید که در اين روش امپدانس  1.36کیلو
اهم دست باال محاسبه شده است و در صورتی که سطح
تماس باالتر باشد يا سطح تماس خشک نباشد ،امپدانس
بهشدت کاهش میيابد ،بهطوری که معموالً امپدانس دست
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شکل  : 4تأثیر عبور جريان متناوب الکتريکی( )ACدر رنج
فرکانسهای  15تا  100هرتز از بدن انسان بهازای زمانهای
مختلف ][5

در توضیح شکلهای ( )3و (:)4
:DC-1,AC-1

غیرقابلاحساس

:DC-2,AC-2

قابلاحساس ،بدون لرزش
ماهیچهها

:DC-3,AC-3

لرزش ماهیچهها با تأثیرات
قابلبازگشت
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نوع اول :نوع آنالوگ؛ خروجی اين حسگر بهصورت آنالوگ

احتمال وقوع آثار
غیرقابلبازگشت

:DC-4, AC-4
:DC-4.1, AC-4.1

باالی  5درصد احتمال تارلرزه

:DC-4.2, AC-4.2

 5تا  50درصد احتمال تارلرزه

:DC-4.3, AC-4.3

باالی  50درصد احتمال وقوع
تارلرزه تارلرزه1بهمعنی
انقباض سريع ماهیچهها است
که اگر در مورد قلب رخ دهد،
باعث ايست قلبی میشود

با توجه به نتايج فوق ،قسمتهای  AC-4و DC-4

میتوانند خطرآفرين باشند .در بخش جريان مستقیم ()DC
بهازای جريان  500میلیآمپر که بیش از  500میلیثانیه
دوام داشته باشد خطر برقگرفتگی جدی است و در جريان
متناوب بهازای جريان  500میلیآمپر که بیش از  200میلی
ثانیه دوام داشته باشد خطر جدی است .اين موضوع نشان
میدهد که جريان متناوب از نظر برقگرفتگی ذات ًا
خطرناکتر از جريان مستقیم است.
 -2-2اثر هال و حسگر اثر هال
در بخش دوم اين فصل به بررسی تئوری اثر هال و نیز
حسگرهای شناسايی اين اثر میپردازيم.
 -1-2-2اثر هال

2

اگر از يک هادی که در میدان مغناطیسی وجود دارد ،جريان
الکتريکی عبور دهیم ،ولتاژی در هادی القا میشود که اين
ولتاژ در جهت عمود بر میدان مغناطیسی و جريان الکتريکی
است .دلیل ايجاد اين ولتاژ نیز نیروی لورنتز و در حقیقت
ماهیت جريان الکتريکی است .الکترونها که جريان
الکتريکی را ايجاد میکنند در اثر حرکت در میدان
مغناطیسی نیرويی به نام نیروی لورنتز را تجربه میکنند که
در اثر جابهجاشدن الکترونها و فقدان الکترون ،ولتاژ ايجاد
میشود ] .[6شکل ( )5اثر هال را نمايش میدهد.
 -2-2-2حسگر اثر هال

است و در حالتی که میدان حضور ندارد ،خروجی در حالت
بین ماکزيمم و مینیمم مقدار ممکن است .با حضور میدان
در يک جهت ،خروجی بهسمت ماکزيمم مقدار ممکن و در
جهتی ديگر از میدان ،خروجی به سمت مینیمم مقدار
ممکن میرود .حسگرهای  UGN3503و  A1321از اين
نوع هستند.
در مدلی ديگر از نوع آنالوگ اين حسگر ،خروجی در ابتدا
صفر است و هرچه میدان قویتر باشد ،خروجی ،ولتاژ
بیشتری پیدا میکند و به مقدار نهايی خود نزديکتر
میشود .حسگر  OH090Uاز اين نوع است.
نوع دوم :نوع ديجیتال (نوع )Latch؛ با حضور میدان،
خروجی حسگر فعّال میشود و مانند يک  Latchعمل
میکند و با حذف میدان ،خروجی فعّال باقی میماند.
خروجی اين حسگر بهصورت ديجیتال است و با وجود
میدان در حدی خاص ،خروجی در ولتاژ ثابتی قرار میگیرد.
حسگرهای  SS460Sو  UGN3175و نیز  US1881از اين
نوع هستند.
بهطور کلی تمام حسگرهای اثر هال ،دارای جهتِ قرارگیری
هستند؛ بدين صورت که اگر در يک جهت قرار بگیرند ،با
نزديکشدن قطب  Nبه آنها به عنوان مثال در جهت
افزايش خروجی پیش میروند و اگر حسگر را برعکس کنیم
با نزديکشدن قطب  Nخروجی آن کاهش میيابد (جهت
قرارگیری برای حسگرهای اثر هال مهم است).

3

حسگر اثر هال ،مبدلی است که متناسب با شار مغناطیسی
عبوری از آن ،در خروجی تولید ولتاژ میکند .به لحاظ
کاربردی اين حسگرها به دو دسته تقسیم میشوند:
Fibrillation
Hall-Effect
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1

شکل  : 5اثر هال
Hall-Effect Sensor

3

2
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 -3معرفی ساختار و نحوه طرّاحی دستبند ضدّ
برقگرفتگی
اين بخش مربوط به طرّاحی تجهیزی است تا بتواند بدون
وابستگی به مسیر برگشت جريان از طريق زمین،
برقگرفتگی را بهصورت مستقیم با تمرکز بر روی شخصی
که دچار برقگرفتگی شده است ،تشخیص دهد .در روند اين
طرّاحی از خاصیت ايجاد میدان مغناطیسی در اثر عبور
جريان الکتريکی استفاده شده است .دست انسان به عنوان
محتملترين عضوی که عموماً در مسیر برقگرفتگی قرار
دارد در نظر گرفته شده است .چهبسا بتوان گفت تقريباً
بیشتر برقگرفتگیهای فاز به فاز از طريق برقگرفتگی
دست به دست يا دست به يک قسمت ديگر از بدن رخ
میدهد .در صورتی که در اثر برقگرفتگی جريانی از دست
انسان عبور کند ،در اثر ايجاد میدان مغناطیسی در اطراف
آن ،میتوانیم بهکمک حسگر اثر هال اين میدان را شناسايی
کرده ،بهسرعت اقدام به قطع تابلو کنیم.
دستبندی مشابه شکل ( )6را در نظر بگیريد .اين
شبیهسازی بهکمک نرمافزار  SolidWorksانجام شده
است .جنس اين دستبند از يک ماده فرومغناطیس است و
شکافی برای ورود دست بر روی اين دستبند وجود دارد.
بهکمک حسگر اثر هال میدان مغناطیسی ناشی از جريان
عبوری از دست انسان شناسايی میشود ،سپس بهکمک
فرستنده بیسیم نصبشده بر روی دستبند ،سیگنالی به
گیرنده نصبشده بر روی تابلو فرستاده میشود .اين گیرنده
به کلید اصلی تابلو متّصل است و تابلوی اصلی برق را قطع
میکند و فرد را از برقگرفتگی نجات میدهد.
در ادامه به بررسی جزئیات در انتخاب تمام بخشهای
استفادهشده در دستبند میپردازيم.
در انتخاب حسگر اثر هال ،دو گزينه داريم .اول اينکه از
حسگر اثر هال نوع ديجیتال يا  Latchکه پیشتر ذکر شد
استفاده کنیم ،بدين صورت که اگر میدان مغناطیسی از
مقدار مشخصی باالتر برود ،خروجی اين حسگر ،سطح يک
منطقی میشود .دوم اينکه از حسگر اثر هال نوع آنالوگ
استفاده کنیم و با افزايش میدان مغناطیسی ،خروجی
حسگر بهصورت خطی افزايش يابد.
در صورتی که از حسگر ديجیتال استفاده کنیم ،تنها کافی
است جريان الکتريکی که برای تشخیص مدنظر ماست قادر
)Operational Amplifier (Op Amp
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باشد میدان مغناطیسیای ايجاد کند که باعث فعّالشدن
حسگر اثر هال نوع ديجیتال شود .حسگر  SS460Sساخت
شرکت  Honeywellدارای حسّاسیت بااليی است و
مناسب برای کاربرد مدنظر ماست .در بررسی دقیقتر حسگر
اثر هال نوع دوم (نوع ديجیتال) بايد متذکر شد که خروجی
اين نوع از حسگرهای اثر هال با میدان مغناطیسی مشخصی
(که در برگه اطّالعات آنها ذکر شده) فعّال میشود و فعّال
باقی میماند و زمانی که میدان مغناطیسیای با همان مقدار
در خالف جهت به اين حسگرها اعمال شود ،خروجی حسگر
به حالت صفر برمیگردد.

شکل  : 6دستبند ضدّ برقگرفتگی
شکل ( )7مشخّصات میدانی را برای حسگر SS460S

مطرح کرده که بهطور معمول  30گاوس و در بدترين حالت
 55گاوس برای عملکرد اين حسگر الزم است؛ بدين معنی
که با اعمال  55گاوس خروجی فعّال میشود و با اعمال 55
گاوس در جهت مخالف خروجی به حالت اولیه بر میگردد ]
.[7
حاال در صورتی که از حسگر اثر هال نوع اول (نوع آنالوگ)
استفاده کنیم ،با استفاده از يک مرحله يا چند مرحله تقويت
بهکمک تقويتکننده عملیاتی1خروجی آنالوگ خطی داريم
و حاال میتوانیم با يک مبدل آنالوگ به ديجیتال ،اين
خروجی را تحلیل و در جريان مدنظر خود فرمان ديجیتالی

1
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را به يک سويیچ اعمال کنیم .حسگر  UGN3503يکی از
انواع رايج و پرکاربرد اين نوع حسگرهای اثر هال است .با
توجه به برگه اطّالعات اين حسگر ] [8بهازای هر گاوس،
خروجی حسگر  1/3میلیولت تغییر میکند و اين
نشاندهنده حسّاسیت بسیار باالی اين حسگر است .مدار
پیشنهادی بهمنظور تشخیص بهکمک حسگر اثر هال از نوع
خطی بهصورت شکل ( )8ارائه شده است .نوع آنالوگ حسگر
اثر هال در پیادهسازی مدل آزمايشگاهی اين کار تحقیقاتی
استفاده شده است ،به اين دلیل که نوع مناسبی (با
حسّاسیت مناسب) از حسگر اثر هال ديجیتال در بازار
قطعات الکترونیک ايران موجود نیست.
Unit

Max.

Typ.

Min.

Characteristic

Gauss

55

30

5

Operate

Gauss

-5

-30

-55

Release

شکل  : 7مشخّصات میدانی حسگر [7] SS460S

در مـدار پیشنهادی شکـل ( )8تقويتکننده عملیاتی
 U1-Aبه منظور حذف جريانکشی حسگر اثر هال در نظر
گرفته شده است .بدين صورت که با قراردادن تقويتکننده
عملیاتی  U1-Aو اتصال خروجی به پايه منفی آن جريانی
از حسگر اثر هال کشیده نمیشود و جريان الزم در طبقه
بعد از خروجی  U1-Aتأمین میشود.
تقويتکننده عملیاتی  U1-Bبرای تنظیم صفر بههمراه
مقاومتهای قرارگرفته در پايهها و نیز يک پتانسیومتر که
میتواند يک سطح  DCبه خروجی اضافه کند ،در نظر
گرفته شده است .در نهايت تقويتکننده عملیاتی U1-C

بهمنظور جمعکردن خروجی حسگر و بخش تنظیم صفر در
نظر گرفته شده است .در همین قسمت يک پتانسیومتر به
منظور تنظیم ضريب تقويتکنندگی  U1-Cدر نظر گرفته
شده است .حال  Voutبايد به ورودی يک مبدل آنالوگ به
ديجیتال وارد شود .در شکل ( )9يک میکروکنترلر برای
تحلیل  Voutپیشنهاد شده است؛ زيرا ابزاری است که
دارای مبدل آنالوگ به ديجیتال است ،قابلیت برنامهريزی
برای تحلیل مقدار آنالوگ را دارد و در نهايت دارای خروجی
ديجیتال است.
همانطور که پیشتر ذکر شد ،جهت قرارگیری حسگر اثر
هال مهم است .اين نکته باعث میشود ورود يا خروج جريان
از دست برای ما مهم شود .اگر جريان برق از دست انسان
خارج شود شاری ساعتگرد در دست ايجاد میکند در
صورتی که اگر اين شار به دست انسان وارد شود شاری
ساعتگرد ايجاد میکند .حال اگر يک حسگر در هر جهتی
قرار دهیم ،تنها يکی از دو حالت باال را تشخیص میدهد و
به همین دلیل مجبوريم از دو حسگر اثر هال استفاده کنیم.
با توجه به وجود ماده فرومغناطیس ،شار تمايل دارد از مسیر
آهنی عبور کند و نبايد مسیری آهنی موازی با حسگر اثر
هال وجود داشته باشد تا شار از مسیری بهجز حسگر اثر
هال عبور کند و دستگاه دچار خطا شود .محل قرارگیری
حسگرهای اثر هال در همان شکافی خواهد بود که دست از
آن محل وارد میشود و در ضمن مسیرهای موازی شکاف
را از جنسی به جز آهن قرار میدهیم تا شار حتماً از مسیر
حسگر اثر هال عبور کند .موارد ذکرشده در شکل ()10
نمايش داده شده است.

شکل  : 8مدار پیشنهادی برای استفاده از حسگر ( UGN3503حسگر اثر هال نوع آنالوگ)
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حال که بهکمک حسگر اثر هال میدان مغناطیسی ناشی از
جريان عبوری از دست انسان تشخیص داده شد ،با يک
فرستنده ،دستوری به گیرنده نصبشده بر روی تابلوی
اصلی ارسال میشود .فرستنده و گیرندههای بیسیم در
فرکانسهای مختلفی موجودند .قوانینی در سراسر جهان
فرکانسهای مختلف را به گروهها و دستگاههای مختلف
اختصاص میدهد تا از تداخلهای احتمالی جلوگیری کند.
کاملترين قوانینی که در يک جا گردآوری شده ،مربوط به
اتّحاديه بینالمللی مخابرات است که فرکانسهای مختلف
را برای سه ناحیه در سراسر جهان بهطور جداگانه مشخص
کرده است ] .[9کشور ايران نیز از اين قوانین پیروی میکند
و البته اين قوانین در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
راديويی نیز ارائه شده است ].[10

شکل  : 9استفاده از میکروکنترلر بهمنظور تحلیل ولتاژ خروجی
()Vout

شکل  : 10محل قرارگیری حسگر اثر هال و جنس اليهها

تعدادی از فرستندهها و گیرندهها برای استفاده همگانی با
فرکانسهای مختلف در نظر گرفته شدهاند .از معروفترين
فرکانسهايی که اين فرستندهها و گیرندهها با آن
فرکانسها کار میکنند فرکانسهای  315و  433مگاهرتز
است که تحت تبصرهای در بیشتر کشورا در برد کوتاه
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میتوان از آنها استفاده کرد.
در دستبند ضدّ برقگرفتگی طرّاحیشده از فرکانس
 315 MHzبرای فرستنده و گیرنده استفاده شده است.
در شکل ( )11مدار پیشنهادی برای نحوه قرارگیری ماژول
فرستنده و گیرنده بههمراه حسگر اثر هال ارائه شده است.
همانطور که گفته شد ،در مدار شکل ( )11از دو حسگر
اثر هال بهدلیل اهمیّت جهت میدان مغناطیسی در
حسگرهای اثر هال استفاده شده است .خروجی ديجیتال
دو حسگر اثر هال به گیت منطقی  ORمتّصل شدهاند تا در
صورتی که خروجی هرکدام از دو حسگر فعّال شود ،خروجی
گیت منطقی  ORنیز فعّال شود .حاال خروجی گیت OR
به ورودی ديجیتال يک پردازنده میرود .پردازنده طوری
برنامهريزی شده که بهمحض فعّالشدن ورودیاش ،با ارسال
 8بیت مشخص (که میتواند  8بیت از يکهای منطقی
باشد) به گیرنده میفهماند که حداقل خروجی يکی از
حسگرهای اثر هال فعّال شده است .اين مدار توانايی
تشخیص هر دو نوع برقگرفتگی جريان مستقیم و متناوب
را دارد به اين دلیل که پردازنده طوری برنامهريزی شده که
اگر لحظهای خروجی حسگر اثر هال فعّال شود ،خروجی
ديجیتال خود را فعّال کند و فعّال نگه دارد.
مطلب ديگری که قابلتوجه است ،تفاوت تشخیص
برقگرفتگی در حالت جريان متناوب در مقايسه با جريان
مستقیم است .حسگرهای اثر هال در حالت عبور جريان
مستقیم خروجی خود را فعّال میکنند و فعّال نگه میدارند
اما در حالت جريان متناوب خروجی در پیک مثبت وصل و
سپس در پیک منفی قطع میشود .با توجه به قراردادن يک
پردازنده ،میتوانیم اين پردازنده را طوری برنامهريزی کنیم
که اگر يک لحظه خروجی حسگرهای اثر هال فعّال شدند
پردازنده ديگر به خروجی حسگرهای اثر هال کاری نداشته
باشد و شروع به ارسال بیتهای موردنظر از طريق فرستنده
برای گیرنده کند تا گیرنده مدار را قطع کند.
مدار شکل ( )12برای زمانی پیشنهاد شده است که بخواهیم
از حسگرهای اثر هال از نوع آنالوگ استفاده کنیم.
در مدار فوق خروجیهای دو حسگر اثر هال به ورودی
آنالوگ به ديجیتال ( )ADCمتّصل هستند .پردازنده طوری
برنامهريزی شده است تا در صورتی که عدد خروجی مبدل
آنالوگ به ديجیتال به مقداری مشخص رسید (اين مقدار
مشخص بستگی دارد به هسته مغناطیسی و جريانی که
قصد قطع آن را داريم) با ارسال  8بیت مشخص بهکمک
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فرستنده ،گیرنده را از شناسايی جريان توسط حسگرهای
اثر هال با خبر سازد.
مدار شکل ( )13مدار پیشنهادی برای ماژول گیرندهای
است که بر روی تابلوی اصلی برق نصب شده است.
در مدار فوق ،اطّالعات دريافتی بهکمک گیرنده به ورودی
يک پردازنده وارد میشود .پردازنده بیتهای دريافتی را
پردازش میکند و در صورتی که به عنوان مثال  8بیت يک
منطقی ارسال شود ،مشخص میشود که حسگرهای اثر هال
در مدار فرستنده جريانی را بر روی دست فرد تشخیص

دادهاند .در اين صورت بالفاصله خروجی ديجیتال پردازنده
فعّال میشود و يک ترانزيستور را فعّال میکند .اين
ترانزيستور يک رله الکترومغناطیسی را فعّال میکند که به
تغذيه اصلی تابلوی برق متّصل است و برق تابلو را قطع
میکند .با اين کار فرد از برقگرفتگی نجات پیدا میکند.
درباره انتخاب هسته مغناطیسی دستبند بايد گفت بهطور
کلی هرقدر ماده فرومغناطیس استفادهشده به عنوان جنس
دستبند ،ضريب نفوذپذيری مغناطیسی 1باالتری داشته
باشد ،برای کاربرد ما بهتر خواهد بود.

شکل  : 11مدار پیشنهادی برای نحوه قرارگیری ماژول فرستنده و
دو حسگر اثر هال از نوع ديجیتال ()Latch

شکل  : 12مدار پیشنهادی برای نحوه قرارگیری ماژول فرستنده و
دو حسگر اثر هال از نوع آنالوگ

شکل  : 13مدار گیرنده و قطع تابلوی اصلی بهکمک خروجی ديجیتال پردازنده
Magnetic Permeability
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دو راهحل کلی بهمنظور تهیه هسته مغناطیسی اين
دستبند وجود دارد .اول اينکه تحلیل ماده (درصد تمام
ترکیبهای موجود) را بهطور کامل مشخص کنیم و از طريق
ريختهگری يک حلقه گرد ساخته شود .سپس بهکمک
ماشینکاری يک فاصله هوايی برای اين حلقه مغناطیسی
ايجاد شود .دوم اينکه ،از حلقههای مغناطیسی آمادهای که
در بازار با جنسهای مختلف وجود دارد استفاده کنیم .از
نظر اقتصادی و فنی روش دوم بهصرفهتر است؛ چون او ًال
قیمت جنس آماده بسیار پايینتر است و ديگر اينکه اين
هستهها دقیقاً بهمنظور هدايت شار مغناطیسی طرّاحی
شدهاند و مشخّصات فنی مناسبی دارند.
بهطور کلی سه نوع ماده اصلی در ساخت حلقههای
مغناطیسی به کار گرفته میشود.
نوع اول :پودرهای فرّيتی که ضريب نفوذپذيری مغناطیسی
کم و البته قیمت پايینی دارند.
نوع دوم :هستههای فرّيتی که ضريب نفوذپذيری
مغناطیسی متوسط و قیمت متعادلی دارند.
نوع سوم :مواد نانوکريستال فلز که از جنسهای متفاوتی
از جمله آلیاژ آهن و نیکل ساخته میشوند و ضريب
نفوذپذيری مغناطیسی زياد و قیمت بااليی دارند.
ضريب نفوذپذيری مغناطیسی در مواد نوع سوم باالترين
مقدار را دارد و با توجه به جنس اين مواد ،ماشینکاری بر
روی آنها ممکن است.
بنا بر اطّالعات سايت معتبر  Magneticsهستههای
مغناطیسی حلقوی 1از نوع مواد ( Wکه از مواد نوع دوم
هستند) با ضريب نفوذپذيری مغناطیسی نسبی 10,000
تولید شده است ] .[11نوع پیشرفتهتری از اين هستهها از
جنس آلیاژ آهن و نیکل نیز تولید شده که با توجه به
اطّالعات موجود میتوانند ضريب نفوذپذيری مغناطیسی
نسبی تا ماکزيمم  1,000,000داشته باشد ].[12
در حالت کلی اگر بتوانیم ثابت کنیم حسگرهای اثر هال
حسّاسیت مناسبی بهمنظور تشخیص جريانهای کمتر از
جريانهايی که بهدلیل برقگرفتگی فاز به فاز و فاز به زمین
از بدن انسان عبور میکند دارند ،قطعاً با توجه به اينکه
حسّاسیت تشخیص خطا در طرح پیشنهادی بر عهده حسگر
اثر هال است ،اين دستگاه نیز قدرت تشخیص برقگرفتگی
را خواهد داشت.
Toroid
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در بررسی نوع اول (نوع آنالوگ) حسگر اثر هال نیز بايد
سعی شود تا حد امکان جنس هسته مغناطیسی مرغوب
انتخاب شود؛ به اين دلیل که تقويت خروجی حسگر اثر هال
بهکمک تقويتکننده عملیاتی در بیش از يک طبقه میتواند
تأثیرات نويز را زياد کند .به هر صورت در حسگر اثر هال
نوع آنالوگ گستره مانور بیشتر است و در صورتی که نويز
مشکلی ايجاد نکند میتوان تغییرات اندک در خروجی
حسگر اثر هال را بهکمک يک مبدل آنالوگ به ديجیتال
تشخیص داد .حسّاسیت جريانی که میتوان در اين حالت
به دست آورد کامالً وابسته به جنس هسته مغناطیسی و
تأثیر نويز است .در حقیقت اگر نويز نبود حتّی میتوانستیم
تا  1میلیآمپر را تشخیص دهیم اما با توجه به وجود نويز،
خروجی حسگر اثر هال را تا جايی میتوان تقويت کرد که
نويز محیط تأثیرات کمتری نسبت به جريانی که میخواهیم
آن را تشخیص دهیم در خروجی حسگر داشته باشد .پس
بهتر است خروجی حسگر بهکمک هسته مرغوب از طريق
غیرمستقیم تقويت شود و مجبور نشويم بهصورت مستقیم
و بهکمک تقويت کننده عملیاتی آن را تقويت کنیم.
در جدول  1لیست لوازم موردنیاز ،برآورد قیمت همه اجزا
و قیمت تمامشدهی محصول بیان شده است.
جدول شماره  :1لیست قیمت اجزای دستبند ضد برقگرفتگی
نام جزء و خدمات

قیمت (ريال)

حسگر اثر هال

50,000

تقويتکننده عملیاتی

20,000

میکروکنترلر

50,000

هسته مغناطیسی (ورقه آهن)

 300,000الی 700,000

هزينه برش (ايجاد فاصله هوايی)

500,000

قیمت بیانشده برای هستههای ورق آهن با توجه به
شرکتهای مختلف و مرغوبیت ،دارای تنوع است .با توجه
به قیمتهای ذکرشده ،قیمت نهايی دستگاه در حدود
 1,100,000ريال است.

 -4نتایج مربوط به یک نمونه آزمایشگاهی
در اين بخش به ارائه يک نمونه آزمايشگاهی ساختهشده و
نتايج بهدستآمدهی اين نمونه میپردازيم.
در اين نمونه آزمايشگاهی از هسته مغناطیسی از جنس
مواد فرّيتی استفاده شده است .مواد با جنس مرغوبتر از
جمله نانوکريستال فلز نیز در بازار ايران موجود است اما

1

سال پانزدهم ،شماره  ،51زمستان 1396

156

دستبند ضد برقگرفتگی دارای قابلیت تشخیص برقگرفتگی فاز به فاز از ...

بهمنظور کاهش هزينه از اين ماده استفاده کرديم و البته
اين ماده نیز میتواند خواسته ما را برآورده سازد.
در اين نمونه ساختهشده ازحسگر اثر هال نوع اول (نوع
آنالوگ) استفاده شده است.
همانطور که پیشتر ذکر شد حسّاسیت جريانی در
دستبندی که از حسگر اثر هال نوع اول (نوع آنالوگ) بهره
میبرد ،ارتباط مستقیمی با مرغوبیت هسته مغناطیسی
دارد.
مدار پیادهسازیشده بر روی نمونه آزمايشگاهی دستبند
ضدّ برقگرفتگی کامالً مشابه با مدار شکل ( )12است و مدار
نصبشده بر روی تابلو بهعنوان گیرنده ،مدار شکل ()13
است .در نمونه آزمايشگاهی ،پردازنده را طوری برنامهريزی
کرديم که هر وقت عدد خروجی مبدل آنالوگ به ديجیتال
از عدد  250باالتر رفت ،پردازنده  8بیت را به کمک
فرستنده بیسیم ارسال کند .پردازنده نصبشده بر روی
گیرنده نیز طوری برنامهريزی شده است که هر زمان
گیرنده ،اطّالعات فرستنده را دريافت کرد خروجی ديجیتال
خود را فعّال کند ،در غیر اين صورت خروجی ديجیتال
پردازنده غیرفعّال باشد.
اين نوع برنامهريزی تنها به اين منظور است که بتوان نتايج
را بر روی اسیلوسکوپ مشاهده کرد و در دستبند نهايی
پردازنده نصبشده در مدار فرستنده با يک مرتبه فعّالشدن
خروجی حسگر اثر هال ،ديگر به خروجی حسگر اثر هال
کاری ندارد و دستور قطع را بهکمک فرستنده به گیرنده
ارسال میکند .در حقیقت اينجا قطع و وصل خروجی
حسگر اثر هال را در نظر گرفتیم و در مدل آزمايشگاهی
تابلوی اصلی مدام قطع و وصل میشود تا بتوان خروجی را
بر روی اسیلوسکوپ ديد اما در دستبند نهايی تنها يک بار
وصلشدن خروجی حسگر اثر هال کافی است تا مدار قطع
شود و ديگر وصل نشود.
در نمونه فوق با عبور جريان  ACبا فرکانس  50هرتز و
دامنه  250میلیآمپر خروجی پردازنده در مدار گیرنده
بهصورت شکل ( )14به دست آمده است.
زمان عملکرد دستگاه بسیار سريع و تقريباً برابر با زمان
عملکرد رله الکترومغناطیسی است؛ زيرا زمان عملکرد
المانهای الکترونیکی و ماژول فرستنده و گیرنده مجموعاً
بهسختی به  1میلیثانیه میرسد .بنابراين زمان عملکرد اين
دستبند کامالً مشابه با عملکرد کلید محافظ جان است که
در اين تجهیز نیز يک رله ،مسئولیت قطع تابلو را بر عهده
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دارد.

شکل  : 14خروجی ديجیتال پردازنده نصبشده بر روی مدار
گیرنده

در شکل ( )15نمونه آزمايشگاهی ساخته شده دستبند ضد
برقگرفتگی نمايش داده شده است.
همانطور که مشخص است در اين نمونه از چنگک مربوط
به آمپرمتر چنگکی (که يک هسته مغناطیسی دو تکه است)
استفاده شده و حسگر اثر هال میان اين دو قسمت قرار
گرفته است.

شکل  : 15نمونه آزمايشگاهی دستبند ضد برقگرفتگی

 -5نتیجهگیری
دستبند ضدّ برقگرفتگی طرّاحیشده با مشخّصات ذکر
شده ،تنها تجهیزی است که تاکنون بهمنظور جلوگیری از
برقگرفتگی فاز به فاز طرّاحی شده است .اين دستبند
بهکمک يک مجموعه فرستنده و گیرنده راديويی میتواند
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تا رنج  50متر فاصله از تابلوی برق ،در صورتی که فرد دچار
برقگرفتگی شود ،با ارسال  8بیت ( 1بايت) مشخص،
گیرنده را از برقگرفتگی باخبر سازد و پردازنده نصبشده
بر روی تابلوی اصلی در زمانی بسیار کوتاه اقدام به قطع
تابلوی اصلی میکند و فرد را از برقگرفتگی نجات میدهد.
دستبند ضدّ برقگرفتگی طرّاحیشده ،تجهیزی است که
بايد بهصورت همزمان در کنار کلید محافظ جان و
ترانسفورماتور ايزوالسیون به کار گرفته شود و عالوه بر
وظیفه اصلی خود که جلوگیری از برقگرفتگی فاز به فاز
است ،میتواند بهعنوان پشتیبان برای دستگاههايی نظیر
کلید محافظجان و ترانسفورماتور ايزوالسیون به کار گرفته
شود .با توجه به شیوه عملکرد دستبند ضدّ برقگرفتگی که
کامالً متمرکز بر شخص در معرض برقگرفتگی است ،قطعاً
هر نوع برقگرفتگی از جمله برقگرفتگی فاز به زمین يا فاز

به فاز برای تجهیز تفاوتی ندارد و اين دستگاه تنها شار
مغناطیسی ناشی از جريان عبوری از دست انسان را محاسبه
میکند و با توجه به اين شار عمل میکند.
با توجه به شیوه عملکرد اين دستبند ،الزمه تشخیص
برقگرفتگی فاز به فاز و يا فاز به زمین اين است که محل
تماس سیم فاز پايینتر از مچ دست انسان باشد.
بدين منظور برای افزايش قابلیت اطمینان الزم است که از
دو دستبند ضد برقگرفتگی به طور همزمان بر روی دو
دست استفاده شود که البته با اين افزايش قابلیّت اطمینان،
هزينه نیز دو برابر میشود.
دستبند ضدّ برقگرفتگی طرّاحیشده ،بهعنوان اختراع با
شماره  85023در تاريخ  1393/11/21در اداره ثبت
اختراعات ايران به ثبت رسیده است.
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