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محدودساز ابررسانايي جريان خطا تجهيز مناسبي براي  —چكيده 
ي باشد كه به گونه ا بايد محدودساز ميآيد. طراحي به حسابسيستم قدرت 

 متقاضي و همچنين  استانداردهاي موجود در اين موردنظربا مشخصههاي 
 مدل الكتروترمال دقيقي براي اين تجهيز كه انواع تابه حالزمينه منطبق باشد. 

- پيادهMATLABسيستم خنكسازي را نيز شامل شود، در محيط نرمافزار 

سازي نشده است. در اين مقاله يك مدل شبيهسازي براي محدودساز 
ابررسانايي نوع مقاومتي كه انواع سيستم خنكساز را نيز شامل ميشود 

 MATLABيشنهادشده است. همچنين يك صفحه محاورهاي در نرمافزار پ
يش بيني شده است تا كاربر بتواند تأثير پارامترهاي مختلف محدودساز را پ

ي بررسي نمايد. به كمك اين مدل مشخصه عملكرد و رفتار به سادگ
ي است. همچنين در اين مقاله انواع قابل بررس به دقتمحدودكنندگي ابررسانا 

يين  با تأثير دماپاي شده و سيستم خنكساز نيتروژن بررسسيستم خنكساز 
يشنهادشده در پمثبت در مشخصه بازنشاني پيشنهاد گرديده است. مدل 

شبكههاي الكتريكي مرسوم در صنعت نفت قرار داده شد و تأثير نصب اين 
  قرار گرفت.موردمطالعهتجهيز در چنين شبكههايي 

؛ خنك سازمنبع  محدودساز جريان خطا؛ ابررسانايي؛—ه هاي كليدي واژ
 الكتروترمال

 

 مقدمه   .١

در سيستمهاي قدرت، اتصال كوتاه ممكن است باعث مشكالت مختلفي 
 شكستهاي عايقي در تجهيزات مهم شبكه شود. جريان اتصال كوتاه ازجمله

 برابر جريان نامي باال رود. اولين روشي كه براي حل اين 100ممكن است تا 
 كه تحمل استمشكل به ذهن ميرسد طراحي سيستم الكتريكي جديدي 

 اقتصادي ازلحاظچنين جريانهاي خطاي بااليي را داشته باشد كه 
 SFCL(0F نيست. محدودكنندههاي ابررسانايي جريان خطا (مقرون به صرفه

راهحلي مناسب براي حل مشكل افزايش سطوح خطا در سيستمهاي بزرگ 
يرابه علت داشتن مقاومت متغير ميتوانند سطوح زالكتريكي به شمار ميروند 

 ].1جريان خطا را كنترل كنند [

 وجود دارد، مقاومتي و اندوكتيو. در نوع SFCLي دو نوع به طوركل
ي كه درحال سري به خط متصل ميشود به صورتمقاومتي ابررسانا مستقيماً و 

ها SFCL مغناطيسي به خط كوپل ميشود. به صورتدر نوع اندكتيو ابررسانا 
به دليل اينكه در حالت نرمال مقاومت ناچيزي دارند و در حالت خطا جريان 

اتصال كوتاه را به مقداري نزديك جريان نامي محدود مينمايند؛ بسيار 
 به طورها SFCL ميباشند. يكي از عواملي كه سبب شده است موردتقاضا

ي خنك سازگسترده تجاري نشوند هزينههاي باالي مربوط به سيستم 
 تحقيقات گستردهاي مجددًا دماباال كه با معرفي ابررساناهاي استابررساناها 

                                                           
1
 Superconductor Fault Currnet Limiter(SFCL) 
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 مشكالت ازجمله است. آغازشدهبراي تجاريسازي اين محدودكنندهها 
1Fابررساناها زمان بازگشت

 در اين مقاله سيستم است پس از رفع خطا آن ها 
يشنهادشده پ راهحلي جديد براي حل اين مشكل به عنوانيين دماپاخنكسازي 

 ]. 2است [

ي محدودساز مدل ساز در اين كار بر مبناي انجام گرفتهتحقيقات 
 SFCL است. در MATLABابررسانايي جريان خطا در محيط نرمافزار 

 كه نسبت به ماده Bi2223ي شده در اين مقاله از ابررساناي نوع بررس
YBCO پس ]..5]-[3 است [استفاده شده سرعت تغيير مقاومت بيشتري دارد؛

 مقاومتي، تأثير پارامترهاي SFCLاز شبيهسازي رفتار الكتريكي و گرمايي
  است.قرارگرفتهي موردبررستأثيرگذار آن 

 مفاهيم پايه محدودساز ابررسانايی .٢

SFCL ساده طولي از ابررسانا به طور از نوع مقاومتي بوده كه موردمطالعه 
است. به هنگام خطا ممكن است چگالي جريان ابررسانا  به چگالي جريان 

2Fبحراني

، Jc مشخصههاي دما، ميدان مغناطيسي و چگالي 1، برسد. شكل 
 ) ماده ابررسانا را نشان ميدهد.J-B-Tجريان (

 ماده ابررسانا ميتواند در سه وضعيت  مشخص است1با توجه به شكل 
 1 است. سطح داده شده نشان 3 و 2، 1مختلف عمل كند كه با شمارههاي 

 وضعيت هدايت 2مربوط به وضعيت مقاومت صفر و فضاي بيرون سطح 
 2 و 1نرمال را نشان ميدهد اين درحالي است كه وضعيت انتقال بين سطوح 

)، افزايشي در دما Jقرار دارد. مشاهده ميشود كه با افزايش چگالي جريان (
)T) و چگالي ميدان مغناطيسي (B .چگالي جريان به  كهيزمان) رخ ميدهد 

                                                           
2
 Recovery time 

3
 Critical Current 

 به حالت مقاومت به سرعت) ميرسد؛ ابررسانا Jcچگالي جريان بحراني (
 باالتر تغيير وضعيت ميدهد و جريان خطا به مقداري كمتر محدود ميشود. 

  مدل تئوری .٣

 مشخصه ولتاژ-جريان .٣.١

 كه در همان طور را تعيين ميكند. SFCL عملكرد E(J,T)مشخصه 
يم به سه ناحيه عملكرد با قابل تقس است اين منحني داده شده نشان 2شكل 

يان قابل ب 5 و 4، 1. اين قوانين با معادالت استقوانين رياضي خاص خود 
 ]. 6است [

 
 ناحيه ابررسانايي

                                            )1(  

. است يف شده در تعر چگالي جريان بحراني Jcكه 
  بر اساس مقادير آزمايشگاهي تعيين ميشود.

 يان است:قابل ب با روابط زير نماي 

                                  )2(  

              )        3(  

 

 

 

       ناحيه عبور شار
    (4) 

 
 : مشخصههای دما، ميدان مغناطيسی و   1شکل 

 ) ماده ابررسانا J-B-Tچگالی جريان (

ش
  ابررساناE(j): منحنی مشخصه 2کل 
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       ناحيه هدايت نرمال
                (5) 

 . است دماباال دماي بحراني ماده ابررساناي  مقاومت نرمال و كه 

دو متغير ميدان الكتريكي و دما عوامل كليدي در تعيين عملكرد ابررسانا 
 به اين دو متغير وابسته است. اين به شدتميباشند. امپدانس متغير ابررسانا 

ين ترتيب به امتغيرها خودشان وابسته به چگالي جريان بحراني هستند و 
 مشخصه غيرخطي ابررسانا شكل ميگيرد. 

-مقدار ميدان الكتريكي بر اساس دما و چگالي جريان بحراني تعيين مي

شود. اگر دما از مقدار بحراني بيشتر باشد ابررسانا در ناحيه نرمال خواهد بود، 
اگر دما كمتر از مقدار بحراني و چگالي جريان بيشتر از مقدار بحراني باشد در 

  در ناحيه ابررسانايي خواهد بود صورتيناناحيه عبور شار و در غير 

 

 دما و چگالی جريان بحرانی .٣.٢

 را E(j) چگونگي تغييرات 3 با دما تغيير ميكند. شكل E(j)مشخصه 
 دما به مقدار  كهيزمانبراي سه دماي مختلف نشان ميدهد. 

 به منحني هدايت E(j)) نزديك ميشود، منحني 95k به عنوان مثالبحراني(
 افزايش E2 و E1نرمال ميل ميكند. با افزايش دما ميدان الكتريكي ناحيههاي 

مييابد. همچنين مواد ابررسانا در دماي باالتر در اين نواحي امپدانس باالتري 
 از خود نشان ميدهند. 

 

 

 

 

 

منحنيهاي مشخصه ابررسانا در دماهاي مختلف نقش مهمي در 
ي ديده ميشود كه در دماهاي باالتر ميدانهاي به سادگ] 6عملكردش دارند.[

 الكتريكي بزرگتري نسبت به چگالي جريانهاي مربوط ايجاد ميشود.

 در نظر 95K معادل Bi2223 ماده Tcدر مدل مطالعه شده، دماي بحراني 
 است. در ادامه متن همه داده شده نشان 4گرفته شد. شماتيك مدار در شكل 

يراز دماي بحراني، دماي واقعي ناميده ميشود. كه توسط ولتاژ خازن به غدماها 
 ورودي به بلوك اصلي محاسبهگر به عنوان است و داده شده نشان 4در شكل 

SFCL .وارد ميشود Is ورودي منبع جريان وابسته است كه در ورودي مدار 
 كه مقدار ولتاژ Vnمحاسبهگر دما قرار دار و برابر با جريان مدار اوليه است. 

  را نشان ميدهد دماي منبع خنكساز را پيادهسازي مينمايد. DCمنبع 

يين با تزريق دماپا از نوع نيتروژن SFCLدر اين مقاله منبع خنكسازي 
 است. منبع گرفته شده در نظر atm 1 و 65Kگاز هليوم در دما و فشار  

 اينكه باعث افزايش پايداري ازجملهخنكسازي دماپايين داراي مزايايي است 
 ميشود. جريان SFCLحرارتي در حالت خطا و افزايش جريان بحراني 

 برابر بزرگتر از نيتروژن اشباع 3 تا 2 بين 65Kيين دماپابحراني در نيتروژن 
77 K يين نيز قابل دماپا است. طول سيم ابررسانا در كاربرد منبع خنكساز

 ].8]-[7كاهش است [

 براي خازن مشابه معادالت انرژي است كه براي استفاده شدهمعادالت 
 روي خازن  دماي ACانتقال حرارت استفاده ميشوند. بنابراين تغييرات ولتاژ 

. بنابراين استواقعي را شبيهسازي ميكند. اساس كار، انتقال انرژي در خازن 
مييابد؛ افزايش   افزايشآن هم شارژ خازن افزايش مييابد، انرژي  كهيزمان

 ژول، افزايش دما در ماده ابررسانا را شبيهسازي ميكند. اين برحسبانرژي 
 6 استفاده ميشود كه در Jc(T)، براي محاسبه چگالي جريان Tمقدار دما ،
 آمده است.

                          (6) 

 
 

  ابررسانا در دماهای مختلفE(j): مشخصه 3شکل 

 
: شماتيک مدار محاسبهکننده دمای واقعی ماده ابررسانا4شکل   
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چگالی جريان بحرانی و امپدانس المان  .٣.٣
 ابررسانا

فاكتور تعيينكننده در تعيين ميدان الكتريكي بين ناحيههاي ابررسانايي و 
. كه به ابعاد ماده ابررسانا و منبع استعبور شار مقدار چگالي جريان بحراني 

 يان است. قابل ب زير به صورت Jsجريان بستگي دارد. 

                                (7) 

Rs-thermal مقدار شارژ خازن را محدود ميكند، مقدار اين امپدانس به 
 بكار Rs-thermal براي محاسبه مقدار 8ابعاد المان ابررسانا بستگي دارد. رابطه 

 ميرود. 

                           (8) 

 آورده شده است 1 در جدول 8 و 7 در روابط مورداستفادهپارامترهاي 
]9]-[11.[ 

 يه سازی شدهشبمطالعات  .۴

 براي شبيهسازي محدودكننده ابررسانايي جريان خطا استفاده شدهمدل 
 پيادهسازي شد. اين مقاومت متغير توسط معادالتي Rsتوسط مقاومت متغير 

  Rs را مشخص ميكنند، كنترل ميشود. مقاومت متغير Bi2223كه مشخصه 
  عمل ميكند. مدارباز امپدانس ابررسانا در يك به عنوان

SFCL 11 مدل شده در يك شبكه نمونه پااليشگاهي در سطح ولتاژkv 
يه سازي شده در شب شامل توابع به همراه مدار SFCLقرار داده شد. بلوك 

 SFCLي مدل ساز براي به كاررفته است. معادالت داده شده نشان 5شكل 
  آورده شده است.1 كامل در جدول به صورت

معموالً در انواع پااليشگاهها در صنعت نفت ايران واحد يوتيليتي وظيفه 
توليد و توزيع نيروي برق را به عهده دارد. هدف از اين واحد تأمين انرژي 
 الكتريكي براي تمام مصرفكنندههاي واحدهاي پااليشگاهي از سطوح ولتاژ

 نصب شده ميباشد. ژنراتورهاي V 48 تا سطوح ولتاژ پايين KV 33باال 
- توليد ميHZ 50 و  KV 11در واحدهاي يوتيليتي توان را در سطح ولتاژ 

 كنند

 
 6 تبديل ميشود. اين ولتاژ سپس به KV 33و توسط ترانسفورماتور به 

KV ،400 V ،220 V ،125 V 48 و v جهت مصارف داخلي پااليشگاه 
يه كننده پااليشگاه معموالً تغذي پست هاتبديل ميشود. در صنعت نفت 

 دارند كه قابليت اطمينان اين شبكهها را افزايش 6 شكل به صورتپيكربندي 
 ميدهد.

GUI3F يك صفحه محاورهاي (

 در نرمافزار (MATLABبراي ساده -

 ]. 12 است [گرفته شده در نظر SFCLسازي بررسي مشخصههاي مختلف 

  آمده است:9 در Rs براي محاسبه مقاومت مورداستفادهرابطه 

                                (9) 

 SFCLشبيهسازی خطا بدون  .١.۴

 حذف گرديد و شبكه نصب شده سري SFCL 8در شبكه شكل شماره 
 شكل موج جريان خطا 7بدون اين تجهيز مورد تحليل قرار گرفت. شكل 

  را نشان ميدهد. SFCLبدون 

 

 

 

                                                           
4
 Graphical User Interface 

 

DG 

 
 : پيکربندی پست تغذيهکننده پااليشگاه گازی6شکل 
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 اتصال كوتاه t=0.3 s است. در داده شده نشان 7همانطور كه در شكل 
 سيكل خطا رفع شده است. 4 و پس از رخ داده به زمين گذرايي تك فاز

هدف از طراحي چنين سناريويي اين بوده است كه ميزان جريان اتصال كوتاه 
 در فيدر خطا نصب شده SFCLيين شده  و در مراحل بعدي عملكرد تع

 عامل مهمي در به عنوان SFCLي قرار گيرد. البته سيستم خنكساز موردبررس
 قرار گرفت. بررسي نقش موردمطالعهتعيين مشخصه غيرخطي اين تجهيز 

 ميآيد كه به دليل تأثيرات مثبت آن به حسابسيستم خنكساز كار جديدي 
 است. در ادامه قرارگرفته محققين موردتوجه اخيراً بسيار SFCLدر عملكرد 

  است.پرداخته شده SFCLبه بررسي تأثير 

 

 و منبع SFCLشبيهسازی خطا با  .٢.۴
 نيتروژن اشباع

 جريان خطا را محدود نمايد. جريان خطا توسط SFCL الزم است
 شكل موج جريان خطا را 9 محدود ميشود. شكل SFCLمشخصه مقاومتي 

  ،امپدانس ابررسانا و دما نشان ميدهد.SFCLبا 

 77Kيتروژن اشباع كه دماي ن با منبع خنكساز SFCLدر اين قسمت 
 است، مشاهده رخ داده خطا t=0.3 s است. در نصب شدهدارد در فيدر خطا 

ميشود كه در  نيمسيكل اول با توجه به اينكه دماي المان ابررسانا هنوز به 
 دماي بحراني نرسيده است.

 

 

 

 

 

 

 

  مدل شدهSFCL: مشخصات و پارامترهاي 1جدول 
 واحد مقدار نماد پارامتر

 m 50   طول سيم ابررسانا

 m     قطر سيم ابررسانا

سطح مقطع عرضي سيم 
 ابررسانا

      

 T(t) - K دماي ابررسانا

 A -   جريان ابررسانا

دماي اوليه ابررسانا(دماي منبع 
 خنكساز)

  77 K 

 K 95   دماي بحراني ابررسانا

مؤلفه نمايي در ناحيه ابررسانايي 
)77K( 

  6 - 

 - 3   مؤلفه نمايي در ناحيه عبور شار

   J(t) چگالي جريان
  

چگالي جريان بحراني (در 
77K ؛ چگالي جريان بحراني(

 در 

      

 از ناحيه درگذرميدان الكتريكي 
 ابررسانايي به ناحيه عبور شار

  0.1   

مقاومت حالت هدايت نرمال 
 (در دماي بحراني)

      

ضريب انتقال حرارت به منبع 
 خنكساز

    
m2 

       گرماي ويژه حجمي ابررسانا

       ظرفيت حرارتي ابررسانا

 به از ابررسانامقاومت گرمايي 
 منبع خنكساز

      

 (t  در ابررساناتلف شدهتوان 

  
J 

گرماي برطرف شده توسط 
 سيستم خنكساز

t)   J 

     (t مقاومت لحظهاي ابررسانا

 
 SFCL: شكل موج جريان خطا بدون 7شكل 

مشخصات جدول 

 
 شدهی ه سازیشب شامل توابع به همراه مدار SFCL . بلوک 8شکل 
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لذا ابررسانا از ناحيه ابررسانايي وارد ناحيه عبور شار شده و امپدانس 
ناچيزي را در مسير جريان خطا قرار ميدهد، ولي سرعت انتقال از ناحيه 

 بوده و در كمتر از يك سيكل قابل مالحظهعبور شار به ناحيه هدايت نرمال 
امپدانس حالت هدايت نرمال ابررسانا جريان خطا را محدود مينمايد. 
  همچنين ديده ميشود پس از وقوع خطا دماي ابررسانا به علت افزايش

 

 

جريان باال ميرود و پس از رفع خطا دماي ابررسانا كاهش مييابد. كه نقش 
 در حالت بازنشاني آن دارد. در به خصوصمهمي در تعيين مشخصه ابررسانا 

- به حالت ابررسانايي برميt=0.93 s ، SFCLاين آزمايش ديده ميشود در 

 گردد.

 و منبع SFCLشبيهسازی خطا با  .٣.۴
 ييندماپانيتروژن 

 منبع خنكساز نيتروژن  كهيحالتدر اين قسمت نتايج شبيهسازي در 
 شكل موج جريان خطا، دما و 10 است. در شكل ارائه شدهيين است، دماپا

-يين نشان ميدماپا را در حالت خنكسازي با منبع نيتروژن SFCLامپدانس 

 دهد.

 65Kيين با دماي دماپا از نوع SFCLدر اين آزمايش سيستم خنكساز 
به علت اينكه دماي اوليه ابررسانا نسبت به حالت قبل پايينتر است . است

زمان بيشتري طول ميكشد تا المان ابررسانا با مقاومت حالت هدايت نرمال 
ينكه پس ازا اين است كه قابل توجهخود در مسير خطا قرار گيرد. ولي نكته 

عمل محدودسازي انجام شد و خطا رفع گرديد المان ابررسانا در زمان 
بازنشاني كمتري نسبت به حالت قبل به حالت ابررسانايي برميگردد. كه در 

  به حالت ابررسانايي بازگشته است. t=0.78 sاين آزمايش المان ابررسانا در 

 مقاومتي وجود دارد SFCLيكي از مشكالت مهمي كه در نصب تجهيز 
منتشر   اخيراABBً. طبق گزارشي كه شركت استزمان بازنشاني اين تجهيز 

 ثانيه نيز برسد كه 3 تا 2كرده است ممكن است زمان بازنشاني اين تجهيز به 
اين موضوع مسئله پايداري شبكه را تحت تأثير قرار ميدهد. با توجه به نتايج 

-يين تا حدودي ميدماپا در اين مقاله استفاده از سيستم خنكساز به دست آمده

 تواند اين مسئله  را بهبود بخشد.

 

 مقاومتي در محيط نرمافزار SFCLدر اين مقاله، مدل الكتروترمال 
MATLAB ي مشابه مدل هايت هاي اين مدل نسبت به مز ازجمله پياده شد

اين است كه به علت دارا بودن اكثر پارامترهاي تأثيرگذار در مشخصه 

 

 
 

 
 

ی جريان فيدر، امپدانس ابررسانا و دما با در موج ها: شکل 9شکل 
    و سيستم خنکساز نيتروژن اشباعSFCLنظر گرفتن 

  

 
 

 
ی جريان فيدر، امپدانس ابررسانا و دما با در موج ها: شکل 10شکل 

   نيیدماپا و سيستم خنکساز نيتروژن SFCLنظر گرفتن 
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 ابزاري به عنوانابررسانا، نتايج آن بسيار نزديك به واقعيت است و ميتواند 
  قرار گيرد.  موردتوجهيق تر تأثير نصب اين تجهيز در صنعت دقبراي بررسي 

 نتيجهگيری .۵

 محاسبات و تحليلهاي صورت گرفته در اين مقاله به شرح ذيل آورده 
 شده است.

براي راحتي طراحي و آزمايش مواد و هندسههاي مختلف ابررسانا، يك 
 پيادهسازي شد. مشخصه MATLABمدل شبيهسازي كامپيوتري در نرمافزار 

بازنشاني و محدودكنندگي جريان اين مدل به مدل واقعي بسيار نزديك است. 
يين در سرعت بازنشاني اين تجهيز تأثير مثبت دارد. دماپاسيستم خنكسازي 

اين تجهيز قابليت نصب در شبكههاي الكتريكي صنعت نفت ايران را دارد و 
 يشنهادشده را مشخص ميكنند. پنتايج شبيهسازي دقت مدل 

ي به بررسي تأثير نصب اين تجهيز بر به زوددر راستاي تكميل اين كار 
عملكرد تجهيزات الكتريكي مهم شبكههاي پااليشگاهي و همچنين سيستم 

  پرداخته ميشود.آن هاحفاظت 
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