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 آزمايشگاهی مقياس در ابررسانا ترانسفورماتور ساخت و طراحی عنوان طرح:

 طرح ابررسانا واحد اجرايی:

 ماه 24 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 :اه با ذکر مراحل کلیهمر ین و تشريح پروژهتبی
 

 انتقرال  هنگرا   در( انررژی  افت) ولتاژ افت كاهش منظوربه. هستند توزيع و انتقال هایشبكه عناصر ترينمهم از يكی ترانسفورماتورها
 ترانسرفورماتور . بررد  باال را ولتاژ مقابل در و داده كاهش را هانيروگاه در شده توليد الكتريسيته جريان ميزان بايد دور فواصل  به انرژی
 و تررانس  تانر   ، هسرته  آهرن  ، هاپيچسيم مس در الكتريكی انرژی ترانسفورماتورها در..  دهدمی انجا  را كار اين كه است ایوسيله
 اين از بخش ترينمهم. هستند انرژی اتالف دارای ترانس ي  هایبخش از ي  هر. شودمی تلف حرارت صورتبه دارندهنگه هایسازه
 مقاومت وجود دليل به كه شوندمی ساخته مسی هایهادی از سنتی هایترانس در هاپيچسيم اين. شودمی هاپيچسيم به مربوط اتتلف

 كراهش  و انررژی  اترالف  باعرث  امر اين. بردمی باال را هاپيچسيم دمای و شده نمايان گرما صورتبه كه شده اهمی تلفات ايجاد باعث
 منظور اين خاص هایروغن عموماً كه شودمی استفاده كنندهخن  ي  از هاپيچسيم شدن گر  مشكل رفع برای. شودمی سيستم بازده

 . دارند فراوانی محيطیزيست خطرات و انداشتعال قابل هاروغن اين. هستند
 ترانسرفورماتورها  ثانويره  و اوليره  هرای پريچ سريم  ساخت در ابررسانا مواد از شدهساخته هایسيم از توانمی مشكالت اين بر غلبه برای

 اما كرد استفاده مايع نيتروژن يا مايع هليو  مثل كنندهخن  ي  از بايد نيز ابررسانايی هایسيم كردن خن  برای اگرچه. كرد استفاده
 ندارند. را روغن از استفاده به مربوط خطرات ديگر مواد اين

 سراخت  .انرد شرده سراخته  باال دمای ابررسانای تركيبات همچنين و پايين دمای بررسانایا تركيبات از استفاده با ابررسانايی هایترانس
 از اصرلی  هردف . شرود مری  محسرو   انقرال   ير   ترانسرفورماتورها،  سراله  صدي  عمر طول در روغن فاقد فشارقوی ترانسفورماتور

 ترا  1961 سراله  25 دوره در. اسرت  هسرته  و هاپيچمسي گرمايی تلفات كاهش قدرت، سيستم ترانسفورماتورهای در ابررسانا كارگيریبه

 ابررساناهای يا LTS و معمولی فلزی هایهادی) الكتريكی انرژی انتقال هایهادی یتوسعه راستای در چشمگيری هایفعاليت 1986
 امروزه اما است، بوده قدرت هایسيستم در ابررساناها كارگيریبه در مهمی عامل اقتصادی مالحظات اگرچه. شد انجا (  پايين دمای با

 .اندگرفته قرار موردتوجه سازیخصوصی و ايمنی محيطی،زيست مسائل قبيل از نيز ديگری عوامل
 سيسرتم  براالی  هزينه مانند عواملی ترانسفورماتورها، در پايين دمای ابررساناهای از استفاده یتوسعه برای گسترده هایتالش وجود با

 برا ( متنراو   جريران ) AC ابررسرانای  توسعه و باال اطمينان قابليت به نياز كلوين، 7/4دمای در مايع هليو  عملكرد برای الز  برودتی
 بره  دوبراره  توجه جلب باعث( HTS) باال دمای با ابررسانای اكتشاف. شد الكتريكی شبكه در هاآن وسيع كارگيریبه از مانع كم تلفات

 از بيشتر بسيار ،(مايع نيتروژن دمای) HTS مواد كلوينی 77 كاركرد دمای. شد الكتريكی شبكه رفمص تا توليد هایبخش در ابررساناها

 نره  كاری دمای افزايش با. شدمی استفاده ميالدی 90 و 80 دهه در هاآن از كه است( مايع هليو  دمای) LTS مواد كلوينی 7/4 دمای
 .يابدمی افزايش سيستم ناناطمي قابليت بلكه شودمی كمتر تبريد هایهزينه تنها

 مترداول  انروا   بره  نسربت  ترانسرفورماتور  ابعاد و وزن تلفات، در كاهش %50 باعث ترانسفورماتورها پيچسيم در ابررسانا مواد از استفاده
 برار  ضرافه ا ظرفيرت  افرزايش  و ولتراژ  افرت  كراهش  برازده،  افزايش در نيز توجهیقابل تأثير عالوهبه و شده روغنی ترانسفورماتورهای

 نقرش  سرازی، خنر   بررای  روغرن  از اسرتفاده  عرد   و كرم  حجرم  به توجه با ابررسانا ترانسفورماتورهای از استفاده. دارد ترانسفورماتور
 .داشت خواهد محيطیزيست هایهزينه كاهش و شهری فضای بهبود در ایمالحظهقابل
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 :ورد انتظار()خروجی م مشخصات محصول نهايی

 

 

 نقره و روكش عايق مقاو  به انجماد جنس غالف

 كلوين 77باالی  (cTدماي بحرانی )

 متر مربعآمپر بر سانتی 200 (cJدانسیته جريان بحرانی بصورت بالك )

 ميليمتر 0.3تقريباً  ضخامت نوار مصرفی

 ميليمتر 5تقريباً  پهناي نوار مصرفی

 سكالمگا پا 30 ماکزيمم تنش کششی

  50KVA قدرت نامی

 

 

 


