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چکيده
محدودسازهای جریان خطا تجهیزاتي هستند که در شرایط عادی تأثیری در عملکرد مدار ندارند اما با وقوع خطا امپدانس نسبتاً بزرگي در
مس یر جریان ایجاد کرده و جریان را در س ط مش صصي محدود ميکنند .خطا در شناورها عموماً به دلیل آتشسوزی ،نفوذ آب به داخل
ش ناور و عوامل انس اني رخ ميدهد .بروز خطا در سیستم الکتریکي و افزایش ناگهاني جریان ،اصليترین دلیل خرابي تجهیزات الکترونیکي
موجود در ش ناورها اس و با توجه به نوع تجهیزات بکار رفته در ش ناور ،قیم و دشواری تعویض یا تعمیر آنها بحث حفاظ در شناور
اهمی ویژهای دارد SFCL .نوع ش یلد مغناطیس ي یکي از مطمئنترین دستههای محدودکنندههای ابررسانایي جریان خطا اس  .در این
مقاله با تمرکز بر این نوع محدودس ازها شبیهسازیهای الزم جه بررسي ویژگيهای رفتاری و میزان محدودکنندگي جریان خطا صورت
ميگیرد و اثبات ميش ود که محدودس از پیش نهادی در کاهش سط جریان اتصال کوتاه عملکرد مناسبي دارد .همچنین با بررسي میزان
مواد مورد استفاده در ساختار هسته و سیمپیچهای محدودساز نشان داده ميشود که این محدودساز نسب به موارد مشابه از نظر اقتصادی
مقرون بهصرفهتر اس .
واژگان کليدی  :جریان خطا ،سه فاز ،محدودساز جریان خطا ،ابررسانا.SFCL ،
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محدودکننده پیشنهادی از سه سیمپیچ اولیه برای سه فاز
خط و یک سیمپیچ ثانویه برای محدود نمودن جریان خط
تشکیل شده اس که همگي به دور یک هسته آهني
پیچیده شدهاند .با استفاده از شبیهسازیهای صورت گرفته
عملکرد صحی محدودکننده در هر یک از خطاهای تک فاز،
دو فاز و سه فاز نشان داده ميشود .همچنین با مقایسه
محدودکننده سه فاز پیشنهادی با سه محدودکننده تک فاز
[ ]11اثبات ميشود که محدودکننده پیشنهادی ازنظر
اقتصادی و موارد بکار رفته در آن مقرون بهصرفهتر اس .

 -1مقدمه
با توسعه پیوسته صنایع ظرفی تولید توان نیز افزایش یافته
اس  .گسترش استفاده از انرژی تجدید پذیر در
میکروگریدها موجب افزایش تعداد و ظرفی منابع تولید
توان در شبکه شده که این امر درنهای منجر به
انعطافپذیری بیشتر منابع تولید توان نسب به سیستم
تولید توان ميگردد [ 1و  .]4بااینحال زماني که خطایي
نظیر اتصال کوتاه یا اتصال به زمین در سیستم رخ ميدهد،
جریان خطا از ظرفی دستگاههای حفاظتي مرسوم و
مدارشکنها بیشتر ميشود .این مطلب ميتواند به تجهیزات
شبکه آسیب برساند و سیستم را در معرض خطراتي نظیر
خاموشيهای گسترده قرار دهد [.]5-3
تعویض مدارشکنهای ظرفی باال یکي از راههای مقابله با
مشکل افزایش سط جریان خطا اس اما به دلیل
محدودی های اقتصادی و فني بسیار مشکل اس  .دیگر
روشهای حل این مشکل نظیر تقسیم باسبار ،بهکارگیری
راکتورهای سری و استفاده از تجهیزات امپدانس باال نیز
موجب کاهش قابلی اطمینان منبع ،کاهش پایداری
سیستم و کاهش ولتاژ ميگردند .یکي دیگر از راههای مقابله
با مشکل جریان خطا بهکارگیری محدودکننده ابررسانایي
جریان خطا ( ) SFCL 1اس که از مشصصههای
منحصربهفرد ابررسانا استفاده ميکند .محدودکنندههای
ابررسانایي جریان خطا انواع مصتلفي دارند که به دلیل
تحقق مشصصههای یک محدودکننده ایدهآل در کشورهای
مصتلف مورد آزمایش قرار گرفتهاند [.]8-6
این مقاله به  SFCLنوع شیلد مغناطیسي ميپردازد که یکي
از مهمترین انواع محدودکنندههای ابررسانایي جریان خطا
ميباشد .این نوع  SFCLدارای مزایای بسیاری از قبیل
قابلی اطمینان باال ،تلفات کم و ایزوله بودن ماده ابررسانا
از شبکه الکتریکي اس [.]7
در حال عادی کارکرد  ،SFCLجریانهای عبوری در
سیلندرهای ابررسانا القا ميشوند و درنتیجه هیچ شاری وارد
هسته نميشود .درحاليکه هنگام بروز خطا تعادل آمپر دور
بین سیلندر ابررسانا و سیمپیچهای مسي به هم ميخورد و
شار مغناطیسي وارد هسته آهني ميگردد .در نتیجه
امپدانس دیده شده از سم سیمپیچهای اولیه افزایش
ميیابد و جریان خطا محدود ميگردد.
Superconducting Fault Current Limiter

 -2قوانين حاکم بر  SFCLپيشنهادی
محدودکننده ابررسانایي جریان خطای نوع شیلد
مغناطیسي پیشنهادی ( مطابق شکل ( ))1دارای ساختاری
یکپارچه برای محدودسازی جریان سه فاز اس که از سه
سیمپیچ اولیه مسي برای سه فاز ،سه حلقه ابررسانا ،یک
محفظه خنکسازی نیتروژن ،یک هسته آهني یکپارچه و
یک سیمپیچ مسي در سم ثانویه تشکیل شده اس .
سیمپیچ ثانویه که بهعنوان سیمپیچ کنترلي مورد استفاده
قرار ميگیرد ،بهصورت سری به یک مقاوم متغیر متصل
ميشود؛ بنابراین با تغییر اندازه مقاوم ميتوان جریان
محدودکننده را کنترل کرد .این محدودکننده در دو حال
کارکرد عادی و کارکرد تح شرایط خطا مورد بررسي قرار
ميگیرد .به دلیل حجم باالی معادالت ،در حال سه فاز
تنها یک فاز برای تحلیل در نظر گرفته ميشود اما نتایج
بهصورت سه فاز نشان داده ميشوند.
 -1-2شرایط عادی
در این حال هیچ شاری وارد ساق وسط هسته نميشود؛

شکل( )1نمای روبهروی  SFCLنوع شيلد مغناطيسی سه فاز
پيشنهادی.
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ک ه  Bچگالي شار مغناطیسي داخل هسته c ،و  به
ترتیب طول متوسط و ضریب نفوذپذیری مغناطیسي هسته
ميباشند.
طبق قانون فارادی [ ،]14معادله ( )5بیانگر رابطه میان
بیشینه ولتاژ اعمالي بر پایانه محدودکننده ،برای مثال
 V i maxو بیشینه چگالي شار مغناطیسي داخل هسته ،برای
مثال  ، B maxاس  .از مقاوم اهمي و راکتانس نشتي
سیمپیچها نیز صرفنظر شده اس .

بنابراین با توجه به قانون معروف آمپر در معادله ( ،)1برای
هر مسیر بسته داخل هسته داریم:

 H .dl   i

()1

c

N 1i 1  N c i c  J (ro  r )h

()4

که  i 1 ، N c ، N 1و  i Cبه ترتیب تعداد دورهای سیمپیچ
اول ،سیمپیچ کنترلي و جریانهای فاز اول و فاز کنترلي
ميباشند .همچنی ن  roو  hبه ترتیب شعاع خارجي و
ارتفاع حلقههای ابررسانا ميباشند  J .و  rچگالي جریان
داخل حلقه ابررسانا و شعاعي اس که شار مغناطیسي به
داخل حلقه ابررسانا نفوذ ميکند.
در شرایط عادی کارکرد  SFCLجریان عبوری از آن ،برای
مثا ل  ، i 1توسط سیستم مشصص ميشود و دارای فرم
سینوسي بهصور ت )  I 1m Cos(wtاس  .به دلیل اینکه
شاری وارد ساق وسط هسته نميشود ميتوان نتیجه گرف
که ولتاژ القا شده در سیمپیچ کنترلي صفر خواهد بود و
متعاقب ًا جریاني نیز در این سیمپیچ نصواهیم داش .
بر اساس مدل حال بحراني بین [ ،]11در معادله (J )4
همان  J Cیا  - J Cاس که چگالي جریان بحراني حلقه
ابررسانا را نشان ميدهد .عمل محدودسازی جریان زماني
صورت ميگیرد که حلقه ابررسانا خاصی ابررسانایي خود
را از دس ميدهد و شار وارد ساق وسط هسته ميشود؛
بنابراین بر اساس معادله ( ،)4برای اینکه  SFCLبتواند در
حال کاری عادی خود قرار داشته باشد باید شرط زیر برای
هر یک از فازها برقرار [:]11

()5

که  Aسط مقطع هسته اس یکپارچه فرض ميشود.
چگالي شار مغناطیسي داخل هسته برابر اس با:
V i max

که  riشعاع داخلي حلقه ابررسانا N k ،تعداد دور و

مثال  ،V 2داریم:
V 2  V 2 max cos t  ( N 2 B max A ) cos t
()9
N
 ( c V i max ) cos t
N1

بنابراین جریان در سیمپیچ کنترلي برابر اس با:
V
cos t
()8
i c  2max
R
انرژی القا شده در ماده ابررسانا با توجه به سیمها و نوارهای
ابررسانا در حجم بزرگي توزیع ميشود ،بنابراین اتالف
هرگونه انرژی اضافي نسبتاً سریع رخ ميدهد و درنتیجه
فرونشاني نصواهیم داش  .عالوه براین ،حلقه ابررسانا
مستقیماً در مسیر میدان مغناطیسي خارجي (شار
مغناطیسي عبوری از هسته) قرار ندارد و همچنین ماده
ابررسانا با توجه به فرآیند تولید بصصوصش [ ]13ثبات شار
مغناطیسي قدرتمندی دارد [ .]12درنتیجه ميتوان چگالي

I km

جریان یکي از سیمپیچهای سهگانه هستند.
 -2-2شرایط خطا

جریان آن را بهصورت ثاب  J cفرض نمود .بعالوه ،زماني که
جه جریان در سیمپیچ اولیه عوض شود ،جه جریان در
ماده ابررسانا نیز مطابق با آن بایستي تغییر یابد .این امر
بهاینعل رخ ميدهد که شار تولیدی همواره با جریان
عبوری همفاز اس و شار تولیدی توسط سیمپیچ اولیه و
حجم ابررسانا خالف جه یکدیگر ميباشند .بر همین
اساس طبق رابطه ( )2داریم:

در این حال بدترین خطای ممکن یعني خطا در پایانه
محدودکننده را در نظر ميگیریم .در این حال میدان
مغناطیسي تمام سط مقطع ابررسانا را در برميگیرد؛
بنابراین با توجه به قانون آمپر در معادله ( )1برای یکي از
فازها داریم:
()2

B
c



B  B max sin t 

sin t
()6
 N 1A
به همین صورت برای ولتاژ القایي در سیمپیچ کنترلي ،برای

N k I km  J c (ro  ri )h , k  1, 2, 3

()3

V i  V i max cos t  (N 1B max A ) cos t

N 1i 1  N c i c  J ( ro  ri )h 

()7
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B



N 1i 1   N c i c 
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کنترلي نص ب ميش وند ،بنابراین برای هر فاز به یک حلقه
ابررسانا از جنس  YBCOنیاز داریم .مشصصات یکي از این
حلقهها را در جدول ( )3مشاهده ميکنیم.
برای طراحي شبکه میکرو گرید از منبع ولتاژ متغیر استفاده
ميکنیم و با کلید زني خطاهای تک فاز ،دو فاز و سه فاز را
شبیهسازی ميکنیم .شمای تکخطي مدار مربوط به میکرو
گرید در شکل( )4مشصص شده اس  .پارامترهای مصتلف
این مدار در جدول( )2آمده اس .

که  sgnهمان تابع عالم اس که برای مقادیر مثب تابع
درونش  1و برای مقادیر منفي درونش  -1اس  .ازآنجاکه
 ،با فرض  i 1  0جریان عبوری از SFCL

 i 1متقارن اس
برابر خواهد بود با:

1

 (J ( r  r ) h  N cV 2 max ) 2  2
c
o
i

1 
R
i1 

)  cos(t  
N 1  Bm 2

(
)
 


()11
جدول( )1مشخصات هسته  SFCLسه فاز نوع شيلد.

Bm
]


N cV 2 max

پارامتر

[  tan 1

مقدار

مشخصات ساق کناری

J c (ro  ri )h 

R
برای  i 1  0همین عبارت با عالم منفي به دس ميآید.

سط مقطع

3.2 cm 2

ضریب گذردهي مغناطیسي r ،

900

cm
9 cm
9 cm
32 cm

عمق

بنابراین با توجه به رابطه ( )11بیشترین جریان عبوری از
محدودکننده ابررسانایي جریان خطا بهصورت رابطه ()11
به دس ميآید:

3.2

ارتفاع
طول
طول متوسط

1


2
(J c (ro  ri )h 
)2 

1
R
()11
i 1max 


B
N1 

( m ) 2
 

در رابطه ( i 1max ،)11اندازه جریان خطای محدودشده
اس و مشصصه اصلي در طراحي  SFCLبهحساب ميآید.
N cV 2 max

مشخصات ساق وسط

cm
7 cm

شعاع

1.3

ارتفاع

جدول( )2مشخصات سيمپيچهای  SFCLسه فاز نوع شيلد.
مقدار

پارامتر
سيمپيچ فازی

 -3ویژگیهای SFCL

هسته محدودکننده ابررسانای جریان خطای سه فاز طبق
شکل( )1دارای چهار ساق اس  .جنس هسته از آهن اس
و مشصصات آن در جدول ( )1آمده اس .
محدودکننده ابررسانایي جریان خطای سه فاز دارای چهار
عدد سیمپیچ مسي اس  .سیمپیچهای مربوط به سه فاز
شبکه دارای ابعاد و تعداد دور برابری هستند اما سیمپیچ
مربوط به قسم کنترلي دارای تعداد دور و ابعاد متفاوتي
اس  .این امر به این دلیل اس که هنگام خطای دو فاز و
سه فاز ،شار القایي در هسته نسب به خطای تک فاز بیشتر
اس و درنتیجه ولتاژ القایي و جریان عبوری از سیمپیچ
ساق وسط افزایش ميیابد .مشصصات مربوط به
سیمپیچهای مصتلف  SFCLدر جدول ( )4آمده اس .
نوارهای ابررس انای مورداس تفاده طبق روش ذکرش ده در
[ ]17س اخته و در حدفاص ل بین س یمپیچ فاز و سیمپیچ

تعداد الیه

2

تعداد دور

100

قطر سیم

0.8 mm

ارتفاع

cm

5

سيمپيچ کنترلی
تعداد الیه

2

تعداد دور

200

قطر سیم

0.8 mm

ارتفاع

cm

5

جدول( )3مشخصات حلقه ابررسانای  SFCLسه فاز نوع شيلد.

25

پارامتر

مقدار

شعاع داخلي
شعاع خارجي

13 mm
17 mm

ارتفاع

10 mm

چگالي جریان بحراني حلقه ابررسانای
YBCO

10 A / mm 2
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توزیع شار در هسته آهني محدودکننده باید بهگونهای باشد
که بعد از حلقه ابررسانا چگالي میدان مغناطیسي ( )Bبه
صفر میل کند .چگونگي توزیع شار مغناطیسي در هسته
محدودکننده در شکل ( )3نشان داده شده اس  .این ویژگي
محدودکننده که در حال عادی هیچگونه امپدانسي از خود
نشان نميدهد یکي از مهمترین مزی های آن اس  ،چراکه
موجب تغییر مشصصات خط و کاهش ولتاژ در انتهای خط
نميشود.
زماني که در میکرو گرید خطا رخ ميدهد ،جریان عبوری از
خطوط  8تا  11برابر افزایش ميیابد و محدودکننده وظیفه
کاهش این جریان به مقادیر قابلقبول را بر عهده دارد.
ازآنجایيکه محدودکننده ابررسانایي جریان خطای
پیشنهادی بهصورت یکپارچه برای هر سه فاز ارائهشده اس
درنتیجه برای خطاهای تک فاز ،دو فاز و سه فاز قابلی
استفاده دارد.
هنگام وقوع خطای فاز به زمین دریکي از فازها ،جریان آن
فاز بهسرع چند برابر ميشود و شار تولیدی متناظر آن در
هسته محدودکننده افزایش ميیابد و موجب شکس
ابررسانا و نفوذ کامل شار به آن ميگردد؛ درنتیجه با از دس
دادن خاصی ابررسانایي ،حلقه ابررسانا دیگر قادر به سد
نمودن مسیر شار در هسته نصواهد بود .با جریان یافتن شار
در هسته محدودکننده ،در سم ثانویه ولتاژ القا ميشود و
مقاوم آن بر جریان سم اولیه تأثیر ميگذارد؛ بنابراین
محدودکننده از دید خط بهصورت یک امپدانس سری
موجب کاهش جریان خطا ميگردد .در شکلهای ( 6 ،2و
 )8نمودارهای جریان خط برای حال بدون حضور SFCL
و با حضور  SFCLبرای خطاهای سهگانه نشان داده شده
اس  .همچنین شکلهای ( 9 ،5و  )7نحوه توزیع چگالي
شار مغناطیسي در هسته آهني  SFCLرا حین خطاهای
سهگانه نشان ميدهند.

جدول( )4مشخصات شبکه متصل به .SFCL

پارامتر

مقدار

ولتاژ فاز

33 V

فرکانس

50 Hz

مقاوم خط

10 

مقاوم خطا

0.1 

مقاوم منبع

0.5 + j1.5

جریان نامي شبکه

2.8 A

بیشینه جریان مجاز SFCL

35 A

Fault
B

C

Load

IL

ZL

SFCL

A

Zs

Source

شکل( )2شمای تکخطی شبکه ،نحوه وقوع خطا و مکان
 SFCLدر مدار.

پس از طراحي سیستم قدرت که در سم اولیه
محدودکننده قرار دارد حال بایستي مدار مربوط به سم
ثانویه یا همان سیمپیچ کنترلي را طراحي کنیم .برای این
کار دو سر سیمپیچ کنترلي را به یک مقاوم متصل
ميکنیم تا مدار ما برای شبیهسازی تکمیل گردد.
 -4نتایج شبيهسازی
بهمنظور شبیهسازی عملکرد محدودکننده در شرایط عادی
و خطا با استفاده از نرمافزارهای  Ansys Maxwellو
 ،Ansys Simplorerتنظیمات مش بندی طبق اطالعات
جدول( )5انجام گرفته اس  .همچنین سیستمي که
محدودکننده در آن قرار ميگیرد متعادل فرض ميشود.
در ش رایط عادی شار تولیدی توسط جریان خط نميتواند
بهص ورت کامل به حلقه ابررس انا نفوذ کند و درنتیجه به
دلیل اتص ال کوتاه بودن حلقه ابررس انا ،مدار مغناطیس ي
ثانویه از سم اولیه دیده نميشود.
جدول( )5مشخصات مش بندی.
تنظيمات اوليه
حداکثر انحراف سط (طول)

0.01 mm

حداکثر انحراف سط (زاویه)

15°

حداکثر نسب ابعاد

10

بهينهسازی بر اساس طول المان
حداکثر طول المانها

3.43 cm

حداکثر تعداد المانها

100

شکل ( )3نحوه توزیع شار مغناطيسی در هسته آهنی
محدودکننده در شرایط عادی.
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]Time [ms
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]Time [ms
]IA.I [A

]IC.I [A

(الف)
]Current [A

0 25 50 75 100125150175200225250

50
0
-50

0 25 50 75 100125150175200225250

]Time [ms

]Current [A

0
-50

]IC.I [A

]IA.I [A

(الف)
50

]IB.I [A

]IB.I [A

]Currrent [A

50

50

]Time [ms
]IC.I [A

]IA.I [A

]IB.I [A

]IA.I [A

(ب)

(ب)

شکل(( )4الف) جریان خطای تک فاز بدون محدودکننده

شکل(( )6الف) جریان خطای دو فاز بدون محدودکننده

ابررسانایی جریان خطای سه فاز (ب) جریان خطای تک فاز با

ابررسانایی جریان خطای سه فاز (ب) جریان خطای دو فاز با

محدودکننده ابررسانایی جریان خطای سه فاز.

محدودکننده ابررسانایی جریان خطای سه فاز.

شکل( )5نحوه توزیع چگالی شار مغناطيسی در هسته

شکل( )7نحوه توزیع چگالی شار مغناطيسی در هسته

محدودکننده حين خطای تک فاز.

محدودکننده حين خطای دو فاز.

نمودارهای جریان و چگالي شار مغناطیسي به ترتیب مربوط
به نرمافزارهای  Ansys Simplorerو Ansys Maxwell
هستند .همانگونه که در شکلهای ( )2تا ( )7مشصص
اس حضور  SFCLپیشنهادی در خط موجب کاهش
جریان خطا ميشود و چگالي شار مغناطیسي نیز در ساقي
که در آن خطا رخداده اس افزایش ميیابد که اثباتي بر
درستي عملکرد محدودکننده هستند.

و بحث محدودسازی جریان خطا پیش آید باید به عدم تأثیر
محدودکننده در ولتاژ و جریان خط اشاره کنیم .در شکل
( )11مشاهده ميشود قبل از رخ دادن خطا جریان عبوری
از سیمپیچ کنترلي صفر اس ؛ این مطلب به این معناس
که در سیمپیچ کنترلي هیچگونه ولتاژی القا نميشود و
شاری از ساق وسط محدودکننده عبور نميکند؛ اما زماني
که خطا در سیستم رخ دهد جریان عبوری از سیمپیچ
کنترلي بهتدریج افزایش ميیابد تا جایي که ابررسانا دچار
شکس ميشود و تمام شار از ساق وسط ميگذرد و موجب
القای ولتاژ و جریان ميگردد .همچنین پس از رفع خطا
جریان سیمپیچ کنترلي دوباره صفر ميشود که این امر برای
خارج شدن محدودکننده از خط و عدم تأثیرگذاری روی
سیستم الزامي اس .

 -5بررسی دیگر متغيرهای  SFCLپيشنهادی
یکي از ویژگيهای محدودکننده ایدهآل امپدانس صفر در
شرایط عادی کارکرد شبکه اس  .ازآنجایيکه  SFCLسه فاز
پیشنهادی بهصورت سری با تجهیزات خط قرار ميگیرد،
قبل از اینکه خطایي در سیستم قدرت رخ دهد
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0 25 50 75 100125150175200225250

]Current [A

40
20
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-20
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این شار در هسته  SFCLرا نميدهند .زماني که خطا رخ
ميدهد با افزایش جریان و متعاقباً افزایش شار تولیدی،
ابررسانا دچار شکس ميشود و شار در تمام قسم های
مربوط به فازی که دچار خطا شده جریان ميیابد .پس از
رفع خطا جریان به حال عادی بازميگردد و شار تولیدی
نیز بهسرع کاهش ميیابد .با کاهش شار ،ابررسانا نیز
بهتدریج به حال عادی خود بازميگردد و دوباره مسیر شار
را مسدود ميکند .برای تحلیل مقدار شار در ساق وسط
هسته محدودکننده تغییرات چگالي شار را نسب به زمان
و مکان بهصورت سهبعدی موردبررسي قرار ميدهیم تا دید
بهتری نسب به نحوه توزیع شار داشته باشیم .این کار را
برای هر یک خطاهای تک فاز ،دو فاز و سه فاز تکرار
ميکنیم .با توجه به شکل( )11برای خطاهای تک فاز ،دو
فاز و سه فاز بیشترین میزان تقریبي چگالي شار مغناطیسي
موجود در ساق وسط محدودکننده به ترتیب  1/3 ،1/1و 1
تسال اس .

]Time [ms
]IC.I [A

]IA.I [A

]IB.I [A

(الف)
0
-50
0 25 50 75 100125150175200225250

]Current [A

50

]Time [ms
]IC.I [A

]IA.I [A

]IB.I [A

(ب)
شکل(( )8الف) جریان خطای سه فاز بدون محدودکننده
ابررسانایی جریان خطای سه فاز (ب) جریان خطای سه فاز با
محدودکننده ابررسانایی جریان خطای سه فاز.

(الف)
شکل( )9نحوه توزیع چگالی شار مغناطيسی در هسته
محدودکننده حين خطای سه فاز.

0
-0/5

]Current [A

0/5

(ب)

0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250

]Time [ms
شکل( )11جریان سيمپيچ وسط  SFCLهنگام خطای سه فاز.

با عبور جریانهای خط از سیمپیچهای اولیه شار در آنها
بهصورت پیوسته تولید ميشود اما حلقههای ابررسانا تا
زماني که خطایي در سیستم رخ ندهد اجازه جاری شدن

(ج)
شکل( )11تغييرات چگالی شار مغناطيسی نسبت به زمان
و مکان در خطای (الف) تک فاز (ب) دو فاز (ج) سه فاز.
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شکل ( )13نشاندهنده تغییرات جریان محدودکنندگي در
دو حال شبیهسازی و تئوری نسب به تعداد دور سیمپیچ
سم ثانویه محدودکننده پیشنهادی اس  .با کاهش تعداد
دور سیمپیچي سم ثانویه جریان محدودکنندگي
محدودکننده ابررسانایي جریان خطای سه فاز پیشنهادی
کاهش ميیابد که مطلوب ما اس ؛ اما این کاهش تعداد دور
تا مقدار مشصصي بر میزان محدودکنندگي مؤثر اس که
در این مقیاس قابلمشاهده نیس .
در شکلهای ( )14و ( )13ميتوان مشاهده نمود که تفاوت
جریان شبیهسازی و تئوری بسیار اندک اس که ميتوان از
آن صرفنظر نمود .اختالف اندک موجود بین جریان
شبیهسازی و جریان تئوری نیز به دلیل صرفنظر کردن از
شار نشتي و مقاوم سیمپیچ اس .

درواقع هنگام خطای تک فاز شار تولیدی از یک فاز ،هنگام
خطای دو فاز شار تولیدی توسط دو فاز و هنگام خطای سه
فاز شار تولیدی توسط سه فاز از ساق وسط محدودکننده
عبور ميکند .در خطای سه فاز به دلیل عبور شار تولیدی
توسط سه فاز با اختالف زاویه  141درجه ،قسم اعظم شار
تولیدی خنثي ميشود و به همین دلیل هنگام رخ دادن این
خطا چگالي شار در هسته کمتر از دیگر خطاها اس .
 -6پارامترهای مؤثر بر جریان محدودکنندگی SFCL

پيشنهادی
در این قسم به عواملي که بر مقدار جریان محدودکنندگي
 SFCLپیشنهادی تأثیر دارند ميپردازیم .طبق رابطه (،)11
مقاوم و تعداد دور سیمپیچي ساق وسط بر میزان
محدودکنندگي جریان خطا اثر ميگذارند .در شکل ()14
تغییرات جریان حین خطای تک فاز را برای حال
شبیهسازی و حال تئوری مشاهده ميکنیم .با افزایش
مقاوم جریان کاهش ميیابد ،امری که ازنظر تئوری مسلم
اس ؛ اما افزایش بیشازاندازه مقاوم روی جریان
محدودکنندگي محدودکننده ابررسانایي جریان خطای سه
فاز پیشنهادی بياثر اس و نميتوان بیشتر از مقدار
مشصصي جریان را کاهش داد.

20
10
0
30

10

20

]R [Ohm

Simulation Result

تک فاز مشابه
مهمترین عامل برای مقایسه دو محدودکننده ابررسانایي
جریان خطا میزان محدودکنندگي آنها اس  .شکل ()12
جریان خطای تک فاز را بهصورت همزمان برای SFCL
پیشنهادی و  SFCLتک فاز [ ]11نشان ميدهد SFCL .سه
فاز پیشنهادی جریان خطای  45آمپر را به  19/1آمپر و
 SFCLتک فاز [ 43/15 ]11آمپر را به  15/4آمپر کاهش
ميدهد .میزان محدودکنندگي  SFCLسه فاز
پیشنهادی  31/6%و میزان محدودکنندگي  SFCLتک فاز
[ %32 ]11اس که تقریباً باهم برابر هستند .بنابراین از
حیث میزان محدودکنندگي جریان خطا این دو
محدودکننده نسب به یکدیگر برتری چنداني ندارند .پس
از عامل مهم میزان محدودکنندگي جریان خطا ،دیگر عامل
مهم برای مقایسه دو محدودکننده ابررسانایي جریان خطا
میزان ماده ابررسانای بهکاررفته در ساختار آنها اس .

]Current [A

30

 -7مقایسه  SFCLسه فاز پيشنهادی با سه

0

Theorical Result

شکل( )12تغييرات جریان محدودشده نسبت به مقاومت سمت
ثانویه.
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Simulation Result
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SFCL
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Theorical Result

]TIme [ms
Proposed SFCL

شکل) (13تغييرات جریان محدودشده نسبت به تعداد
دور سيمپيچ سمت ثانویه.

One Phase SFCL

شکل( )14جریان خطای تک فاز با حضور محدودکننده
پيشنهادی و محدودکننده تک فاز [.]11
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جدول( )7مقایسه آهن و مس بهکاررفته در دو نوع .SFCL
پارامتر

محدودکننده

محدودکننده

درصد

موردنظر

پيشنهادی

تک فاز []11

صرفهجویی

266.44

307.2

13

1633.62

2520

35

حجم هسته
( ) cm 3
شکل( SFCL )15سه فاز پيشنهادی در کنار سه SFCL

طول سيم
مس ( ) cm

تک فاز [.]11

همانطور که در شکل( )15مشاهده ميکنیم ،در هر دو نوع
ساختار مورد بررسي از سه حلقه ابررسانا استفاده شده اس ،
درنتیجه از این حیث نیز دو محدودکننده یکسان ميباشند.
مشصصات  SFCLتک فاز [ ]11بهمنظور انجام محاسبات
مقایسهای در جدول( )6آورده شده اس  .همانطور که در
جدول( )9مشاهده ميکنیم محدودکننده ابررسانایي جریان
خطای سه فاز نسب به سه محدودکننده ابررسانایي تک
فاز [ ]11ازنظر حجم آهن بهکاررفته در هسته  %13و ازنظر
میزان مس موردنیاز برای سیمپیچي  %35مصرف کمتری
دارد که موجب مقرونبهصرفه بودن آن ميگردد .همانند
ترانسفورماتور سه فاز یکپارچه SFCL ،سه فاز نیز در صورت
بروز اشکال در یکي از فازها بهمنظور تعمیر و عیبیابي
بایستي بهکلي از شبکه جدا شود؛ این مورد نقطهضعف
محدودکننده پیشنهادی اس .

 -8نتيجهگيری
میکروگریدهای شناور به دلیل بهره بردن از منابع و بارهای
الکترونیکي توجهات بسیاری را به سوی خود جذب نمودهاند.
مشصصات این میکروگریدها بجز بارهای دینامیکي بسیار
بزرگ نظیر بارهای رانشي ،مشابه میکروگریدهای جزیرهایي
روی خشکي ميباشند .حضور چنین بارهایي به همراه منابع
و مبدلهای الکترونیک قدرت منجر به اهمی موضوع
کنترل خطاهای موجود در میکروگرید شناورها ميگردد .در
این راستا نتایج بدس آمده از شبیهسازی محدودکننده
ابررسانایي جریان خطای سهفاز در نرم افزارهای Ansys
 Maxwellو  Ansys Simplorerمورد بررسي قرار گرف و
نشان داده شد که محدودکننده پیشنهادی با محدود نمودن
اندازه جریان خطا تا میزان  31درصد برای کار در سیستم
توزیع شناورها و محدودسازی جریان خطا کارایي الزم را
دارد.
همچنین نشان داده شد که  SFCLسهفاز نسب به سه
محدودکننده ابررسانایي جریان خطای تکفاز  13درصد
آهن و  32درصد مس کمتری مصرف ميکند که از لحاظ
اقتصادی و هزینه تمام شده بصرفهتر اس .

جدول ) (6مشخصات ساختاری محدودکننده ابررسانایی
جریان خطای تک فاز.
مقدار

پارامتر
هسته
ارتفاع هسته

9 cm

طول هسته

9 cm

عرض هسته

1 cm

عمق هسته

3.2 cm

طول متوسط هسته

32 cm
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