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 باال یدر تراًسفَرهاتَر ابررساًای دها اّوی آًالیس هیداى هغٌاطیسی ٍ تلفات

  ًسل دٍم ابررساًایبا سین بٌدی  
        2هرادی ، حسي  ؛1*ِصدیق، دادرس ؛ 1پرٍیي ، طاّرخاًی

 

  .ى، ایرا1993892276تْراى  ،)ض(السّرا ُداًؽگا ، گرٍُ فیسیک،آزهایؽگاُ پصٍّؽی هغٌاطیط ٍ اتررظاًا 1 

 .، ایراىؼْیذ تْؽتی، تْراى داًؽگاُ، داًؽکذُ هٌْذظی ترق 2

 

 چكیدُ
تِ کار  (YBCO) تٌذی آى ًَارّای اتررظاًای دها تاال از ًَع ًعل دٍمَر اتررظاًای دها تاال کِ در ظینتٌذی تراًعفَرهاتمالِ ظاختار ّعتِ ٍ پیکرتٌذی ظیندر ایي ه

ا رٍغ اجسای هحذٍد صَرت گرفتِ اظت. هیذاى هغٌاطیعی ایجاد ؼذُ ٍ همذار تلفات ایجاد ؼذُ در تراًعفَرهاتَر آًالیس ػذدی ت  ؼَد.هی تررظی رفتِ اظت
 تا تکارگیری ًَارّای اتررظاًای ًعل دٍم  راّی ترای ظاخت تراًعفَرهاتَرّای کارآهذدر ًْایت هاتَر ّای هؼوَلی همایعِ  ٍ تا تراًعفَر YBCO اتررظاًای دها تاال

 ؼَد.تیاى هی
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Abstract 

We investigate the core structure and winding configuration of the HTSC transformer with the second 

generation windings. The numerical analysis achieved by finite element method. We compare magnetic field 

and ohmic loss in YBCO HTSC transformer with conventional transformer and present a suggestion for making 

more efficient transformers with second generation HTSC windings. 

  

PACS No.74           
 

  قدهِه
تراًعفَرهاتَر اتررظاًا ًعثت تِ تراًعفَرهاتَر ّای هؼوَلی ٍ      

ٍزى ، اًذازُ  تلفات اّوی ٍ ّعتِ ای ٍ  دارد.  هرظَم هسیت ّایی

 ّاَرهاتَرپاراهترّای هْوی ترای تراًعف ،ّوچٌیي ظطح پتاًعیل

 1(HTSC)هسایای ػوذُ تراًعفَرهاتَر اتررظاًای دها تاال  تاؼٌذ.هی

                                                 
1- onductorCHigh Temperature Super 

ٍ پتاًعیل  (AC Loss) ، ٍزى، تلفات جریاى هتٌاٍباًذازُکاّػ 

ٍ  2[وچٌیي کاّػ خطرات زیعت هحیطی اظتّ گیری ٍ آتػ

1[. 

گعترغ ًَع جذیذی از ظین ّای اتررظاًای دها تاال کِ تر  اخیرا

ًوایػ دادُ هی  YBCOؼَد ٍ تِ صَرت ِ هیین ظاختیترپایِ ا

تر ٍ ؼَد، تاػث ظاخت تراًعفَرهاتَرّای اتررظاًای کارتردی

اتصال کَتاُ ٍ جریاى تر در هماتل ػَاهل هخرب هاًٌذ هعتحکن
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ظاختواى تراًعفَرهاتَر اتررظاًا  تحمیكدر ایي  .]3[خطا ؼذُ اظت

الیس هیذاى ٍ ًعل دٍم تررظی هی ؼَد ٍ آً اتررظاًایتٌذی تا ظین

همایعِ هی ظین هعی( ات آى تا تراًعفَرهاتَر هؼوَلی )تلفهیساى 

 .گردد

 

 ابررساًای دها باال ساختواى تراًسفَرهاتَر
یک تراًعفَرهاتَر اتررظاًا ؼاهل ظین تٌذی  کلیتِ طَر         

تاؼذ اتررظاًای دها تاال، ّعتِ هغٌاطیعی، ظرهاظٌج ٍ یخچال هی

]4[. 

تِ دٍ ؼَد هؼوَال ظاًای دها تاالیی کِ اظتفادُ هیظین تٌذی اترر

در ًعل اٍل ًعل اٍل ٍ ًعل دٍم. د : هی گردتمعین اتررظاًا  ِدظت

ٍ  2212تیعوَت ا دٍ ظاختار ( تBSCCO)اتررظاًای  از ترکیة

اظتفادُ ؼذُ اظت.  YBCOدر ًعل دٍم از ٍ  2223تیعوَت 

گیرد چَى از هیتیؽتر هَرد هالحظِ لرار   YBCO اترظاًایاخیرا 

ّای چگالی جریاى تسرگتری ٍ هیذاى هغٌاطیعی تْتری هؽخصِ

پصٍّػ ي دلیل ّویتِ .]4[ترخَردار اظت BSCCOًعثت تِ 

تر اظتفادُ از اتررظاًای ًعل دٍم صَرت گرفتِ در ایي همالِ هثٌی

(2G)2
 تاؼذ.هی 

ظاًای دها تاال تا در ًظر گرفتي  رردر ظاخت تراًعفَرهاتَرّای ات

 ٍ دهای اتاق 3(LTپاییي  ) یّعتِ را هی تَاى در دها ،دها پاراهتر

(RT)4 هی ،جِ تِ هطالؼات لثلی صَرت گرفتِتا تَ .]4[لرار داد 

تراتر  20تَاى ًتیجِ گرفت کِ ّعتِ ظرد تلفات ّعتِ ای تیؽتر از 

ّعتِ گرم دارد. تٌاترایي ظاختار ّعتِ گرم ترای ظیعتن ّای 

از ایي . ]5[تر اظتتَاى تلفاتی همثَلظرهایػ تِ هٌظَر کاّػ 

ؼَد. جٌط در ایي پصٍّػ تررظی ّعتِ گرم ترجیح دادُ هی ًظر

فریت پرهالَی ) آلیاشی از آّي ّعتِ تراًعفَرهاتَر ًیس هی تَاًذ 

کِ در آًالیس ایي همالِ  ،]4[لیاش تلَر ّای ؼفاف  تاؼذآ ٍ ٍ ًیکل(

 ذُ اظت.ّعتِ تراًعفَرهاتَر آلیاشی از آّي اًتخاب ؼ

5(FRP)ظرهاظٌج تِ ٍظیلِ فیثرّای تمَیت کٌٌذُ پالظتیکی
 ظاختِ 

                                                 
2 - Second Generation  
3 - Low Temperature  
4 - Room Temperature 
5 -Plastic   Fiber Reinforced 

-تیرًٍی فرم دادُ هی  ٍظیلِ الیِ ّای درًٍی ٍؼَد ٍ هؼوَال تِهی

 .]4[کٌٌذّا ّجَم گرهایی را هیٌیون هیٍ اتر ایسٍلِ خألؼَد کِ 

درجِ  77)هؼوَال تا ًیترٍشى هایغ   تراًعفَرهاتَرّای اتر رظاًا

هخسى ًیترٍشى هایغ در ایي طراحی کٌار  .]4[ظرد هی ؼًَذکلَیي( 

لالة تراًعفَرهاتَر لرار دارد کِ هایغ ًیترٍشى هایغ تَظط لَلِ 

 تِ داخل لالة ظین تٌذی ّا پوپ هی (FRPّایی از جٌط ظرهاپا )

  د.گرد

ظین تٌذی ٍ هخسى ًیترٍشى  ای از ّعتِ،طرح ظادُ 1ؼکل در  

  هایغ ًؽاى دادُ ؼذُ اظت. 

 
 اتررظاًای دها تاال: طرح ظادُ ای از تراًعفَرهاتَر 1ؼکل 

 

 اتررظاًای دهای تاالی تراًعفَرهاتَر هؽخصات 1جذٍل در 

YBCO  ُآهذُ اظت. ،طراحی ؼذ  
 طراحی ؼذُ HTS: هؽخصات تراًعفَرهاتَر 1جذٍل 

kVA 55 ظرفیت 

 

 تَاى

V 167/1555 ثاًَیِ / اٍلیِ ( ٍلتاش( 

A 355/55 ِاٍلیِ ( جریاى )ثاًَی / 

Hz 55 فرکاًس 

 فاز تک فاز

M19 ِهَاد ّست  

 چگالی شار  بیشیٌِ  T 9/1 ّستِ

mm2  7855   سطح هقطع 

YBCO هَاد سین بٌدی  

 

 سین بٌدی

mm2 5/2  سطح هقطع 

 )ثاًَیِ / اٍلیِ ( تعداد دٍر 32/195

A/ mm2   25  چگالی جریاى 
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ظین اًعفَرهاتَر هؼوَلی کِ جٌط تِ طَر هؼادل هؽخصات تر

فْرظت ؼذُ  2در جذٍل  اظت kVA 50ٍ تَاى آى  هطآى تٌذی 

 اظت.
 

 HTSهؼوَلی هؼادل تراًعفَرهاتَر  : هؽخصات تراًعفَرهاتَر1جذٍل 

 طراحی ؼذُ .

kVA 55 ظرفیت  

 )ثاًَیِ / اٍلیِ ( ٍلتاش V 167/1555 تَاى 

 جریاى )ثاًَیِ / اٍلیِ (  355/55

Hz 55 فرکاًس 

 فاز تک فاز

M19 ِهَاد ّست  

 بیشیٌِ چگالی شار   T 9/1 ّستِ

mm2  12555  سطح هقطع 

  هَاد سین بٌدی هس

 

 سین بٌدی

mm2   5/22  سطح هقطع 

 )ثاًَیِ / اٍلیِ ( تعداد دٍر  32/195

A/ mm2   2/2  چگالی جریاى 

 

یکعاى ٍ  ،رظاًااترّر دٍ ظاختار ّن هؼوَلی ٍ ّن  ًَع ّعتِ ترای

ّوچٌیي . ]6[در ًظر گرفتِ ؼذُ اظت(  C-core)ِ صَرت ّعتِ ت

 جٌط ّعتِ ترای ّر دٍ ظاختار یکعاى فرض ؼذُ اظت.

 

 

 ٍ تلفات ّستِ ای  تلفات اّوی ٍ هقایسِ برآٍرد 

6(FEMالواى هحذٍد )رٍغ ّر دٍ ظاختار در ًظر گرفتِ ؼذُ تا  
 

 را ٍ تلفات اّویِ ای )آٌّی ( آًالیس ؼذُ اًذ ٍ ًتایج تلفات ّعت

 آٍردُ این. 3در جذٍل 
 

 ًتایج تلفات اّوی ٍ آٌّی:  3ٍلجذ
تراًسفَرهاتَر  تراًسفَرهاتَر هعوَلی

HTSC 

 

199 6/15 
تلفات اّوی سین بٌدی 

 (Wattsاٍلیِ )

251 71/15 
تلفات اّوی سین بٌدی 

 (Wattsثاًَیِ )

 (Wattsتلفات آٌّی ) 589 1455

                                                 
6- inite Element MethodF 

جایگسیٌی ظین  دلیلتراًعفَرهاتَرّا تِ ترایّوی کاّػ تلفات ا

 چؽوگیر اظت یهع ظین تٌذی تٌذی اتررظاًای ًعل دٍم تِ جای

تِ همذار زیادی  تراًعفَرهاتَر چرا کِ هماٍهت ظین تٌذی ّای 

 تَدى چگالی جریاى ظین تٌذی تاال کاّػ پیذا کردُ اظت ٍ

هی  ٌذیتهمذار ظینتاػث کاّػ ًعثت تِ هط  YBCO اتررظاًای

 داؼت ذل آى کاّػ حجن ّعتِ را تِ ّوراُ خَاّدًثاکِ تِ ،دگرد

کار در ًْایت هٌجر تِ کاّػ تلفات آٌّی ٍ کاّػ هَاد آٌّی تِ ٍ

گرفتِ ؼذُ در تراًعفَرهاتَر ٍ کاّػ حجن ٍ ٍزى تراًعفَرهاتَر 

     ؼَد.هی

 هیداىآًالیس 

ًعفَرهاتَر ترای ّر دٍ ظاختار تراایجاد ؼذُ هغٌاطیعی  هیذاى

ًؽاى دادُ ؼذُ  3ٍ  2تِ ترتیة در ؼکل ّای  HTSCهعی ٍ 

 اظت. 

 

 
 هیذاى هغٌاطیعی ایجاد ؼذُ در ّعتِ تراًعفَرهاتَر هؼوَلی.: 2ؼکل 

 

ّا هؽخص اظت، ٍلتی ظین تٌذی از  ّواى طَر کِ در ؼکل

جایگسیي ظین تٌذی هعی هی ؼَد، تا کَچکتر  YBCOجٌط 

اى هغٌاطیعی ایجاد ؼذُ تیؽتر هی ؼَد. ؼذى اتؼاد ّعتِ، همذار هیذ

هاکسیون همذار هیذاى هغٌاطیعی ترای ظین تٌذی اتررظاًای 
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YBCO  ،8/1   7/1تعال هی تاؼذ حال آًکِ ترای ظین تٌذی هعی 

 تعال اظت.

 

 
 .HTSC: هیذاى هغٌاطیعی ایجاد ؼذُ در ّعتِ تراًعفَرهاتَر 3ؼکل 

 

  ًتیجِ گیری 
تٌذی جای ظینٌط اتررظاًای دها تاال تِتٌذی از جگیری ظینکارتِ

ّای تَزیغ ٍ یا لذرت از چٌذیي جْت هعی در تراًعفَرهاتَر

 ّا هفیذ اظت. تلفات اّوی تِ دلیل کاّػ خیلی زیاد هماٍهت ظین

ي تاال تَدى چگالی جریاى ّوچٌی .کاّػ هی یاتذ ،ی اتررظاًا

 همذار ظین کوتری در ظاخت تراًعفَرهاتَرکِ ؼَد تاػث هی

هؼوَلی تِ کار رٍد کِ ّن تاػث تراًعفَرهاتَر ًعثت تِ  اتررظاًا

دّذ. ؼَد ٍ ّن همذار ّعتِ را کاّػ هیکاّػ تلفات اّوی هی

ذی اتررظاًای ًعل دٍم درٍى ّعتِ تٌهیذاى ایجاد ؼذُ تَظط ظین

  تاؼذ.تیؽتر از ظین تٌذی هعی هی ٌّی تِ هراتةآ

،  YBCO اتررظاًای تٌذیتٌاترایي تراًعفَرهاتَرّایی کِ تا ظین

تر ظاختِ هی ؼًَذ در صٌؼت کاراتر ٍ کّعتِ گرم ٍ اتؼاد کَچ

 ؼًَذ.تر ٍالغ هیهفیذ
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ت پصٍّؽی ٍ تحصیالت تکویلی داًؽگاُ ًاز حوایت ّای هؼاٍ

 ؼَد.السّرا )ض( تؽکر هی
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