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 یاستفاده از فناور دهیفا-نهیهز لیمقاله با هدف تحل نیا —چکیده 

سرعت ثابت، در  ینسبت به فناور یارهیتلمبه ذخ یواحدها ریسرعت متغ

و  یآن از منظر طراح بیو معا ایمزا سهیو مقا یام اول به بررسگ

قدرت،  ستمیس یبردارآن بر بهره یو اثرات فن روگاهین یبرداربهره

نسبت به  ریسرعت متغ یمختلف فناور یهانهیهز عد،. در گام بپردازدیم

 انهینگهداشت سال نهیهز ،یگذارهیسرما نهیهز شیسرعت ثابت شامل افزا

 یو در ادامه، منافع حاصل از فناور شوندیم یاستهالک بررس نهیو هز

حالت  یگردان برا رهیمذکور شامل مشارکت در کنترل فرکانس و ذخ

گردان در  رهیمشارکت در ذخ زانیم شیافزا زینموتور/پمپ و  یبرداربهره

 لیحاصل از تحل جینتا ت،یمحاسبه خواهند شد. در نها یمد ژنراتور

 . گرددیمختلف ارائه م یوهایدر سنار یفناور نیا دهیفا-نهیهز یاقتصاد

فایده؛ -محاسبه هزینه؛ متغیر-فناوری سرعت —های کلیدیهواژ 

 .ایذخیره-نیروگاه تلمبه

 مقدمه  .1

ای، استفاده از های آبی تلمبه ذخیرهیکی از مباحث مهم در زمینه نیروگاه 

آن، توجه خاصی را  متغیر است که با توجه به مزایای عمده -فناوری سرعت

در دو دهه اخیر در سطح دنیا به خود جلب نموده است. استفاده از 

متغیر برای تولید توان استفاده  -های آبی که از تکنولوژی سرعتنیروگاه

ثابت، رو به  -پذیری نسبت به حالت سرعتنمایند، بدلیل افزایش انعطافمی

ای القایی دو سو تغذیه گسترش است. در این میان بهره گیری از ماشین ه

(DFIM)1 متغیر را در واحدهای  -که امکان برخورداری از فناوری سرعت

آورند نیز در سطح دنیا مورد توجه قرار گرفته ای فراهم میذخیره -آبی تلمبه

 -فناوری سرعت فایده استفاده از-هزینهبررسی  مقالهاست. هدف اصلی این 

 باشد. در این راستا، ابتدا به معرفیمی ایذخیره-تلمبههای متغیر در نیروگاه

 -ی سرعتمزایا و معایب بکارگیری فناوربیان فناوری پرداخته و سپس  این

های ، هزینهدر ادامه. انجام خواهد شد ایذخیره-متغیر در واحدهای تلمبه

                                                           
1 Doubly-Fed Induction Machines  

ای پژوهشی تحت عنوان اجرای پروژه در راستای ،کار تحقیقاتی ارائه شده در این مقاله

با در حال حاضر، باشد که می "کشور یآب هایروگاهیدر ن ییاستفاده از ژنراتور القا سنجیامکان"

 .ستدر حال انجام اوهشگاه نیرو پژمالی و معنوی حمایت 
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گذاری، هزینه متغیر، شامل افزایش هزینه سرمایه -بکارگیری فناوری سرعت

ی سالیانه، و نیز هزینه استهالک بررسی و محاسبه خواهد تعمیر و نگهدار

شد. عالوه بر این، منافع حاصل از استفاده از این فناوری، شامل منافع 

حاصل از مشارکت در کنترل فرکانس در مد کاری موتور/ پمپ، مشارکت 

در ذخیره گردان در حالت موتور/ پمپ، و نیز افزایش میزان مشارکت در 

ر حالت ژنراتوری بررسی و محاسبه خواهد شد. در انتها ذخیره گردان د

 -ها و منافع حاصل از استفاده از سیستم سرعتتوان با توجه به هزینهمی

  فایده این مساله را مورد بررسی قرار داد. -متغیر، هزینه

 متغیر در واحدهای آبی-مزایای سیستم سرعت  .2

 عملکرد مناسب با وجود تغییرات ارتفاع آب .2.1

متغیر انعطاف پذیری باالیی را برای واحدهایی که در  -ی سرعتفناور

کند. در واقع، با تنظیم آنها ارتفاع آب تغییرات قابل توجهی دارد، ایجاد می

کاهش ارتفاع آب(، نقطه  /کاهش سرعت در زمان افزایش  /سرعت )افزایش 

 شود. در این شرایط، عملکرد واحدکاری بهینه در توربین/پمپ حاصل می

در نقاط مرز )ارتفاع آب حداقل و حداکثر( نزدیک به حالت بهینه خواهد 

  بود.

 افزایش محدوده کاری پمپ در مد موتور/پمپ .2.2
ثابت محدوده کاری پمپ، در زمان پمپاژ آب به -در سیستم سرعت

به یک منحنی ارتفاع آب برحسب دبی آب  1شکل مخزن باالدست، مطابق 

قابل تنظیم بودن سرعت پمپ، محدوده شود. در صورت خروجی محدود می

های مختلف( -کاری آن از یک منحنی به چندین منحنی )بازای سرعت

توان در تنظیم توان (. از این قابلیت می2شکل گسترش خواهد یافت )

ورودی پمپ، اجتناب از معکوس شدن جهت جریان آب در زمانیکه ارتفاع 

 ی موتور/پمپ بهره برد. آب زیاد است، یا کنترل فرکانس در شرایط کار

 
 [1] ثابت -: محدوده کاری پمپ در سیستم سرعت 1شکل 

 [1]متغیر  -: محدوده کاری پمپ در سیستم سرعت 2شکل 

 ترمز دینامیکی  .2.3
ثابت بر اساس برنامه مشخص،  -سرعت ایزمانیکه واحد تلمبه ذخیره

از مدار خارج شود، پس از رسیدن به شرایط بی باری، بریکرهای ژنراتور باز 

این زمان سرعت ژنراتور با بسته شدن تدریجی دریچه آب  شوند. درمی

سرعت عادی خود برسد که در این لحظه  30یابد تا به حدود %کاهش می

شوند. در واحدهای سرعت ثابت، کاهش ترمزهای ژنراتور اعمال می

تدریجی سرعت ژنراتور تا رسیدن به زمان اعمال ترمز، مستلزم صرف زمان 

جه به اینرسی مکانیکی ماشین، زمان کاهش سرعت و و انرژی است که با تو

متغیر -اما در واحدهای سرعتتواند قابل مالحظه باشد. انرژی تلف شده می

توان از مبدل الکترونیک قدرت برای ترمز ژنراتور استفاده نمود که این می

   .[2]امر کاهش زمان آهسته کردن سرعت ماشین را بدنبال خواهد داشت

 پمپاندازی در شرایط کاری موتور/راه  .2.4

اندازی در مد کاری ای سرعت ثابت، راهدر واحدهای تلمبه ذخیره

 شود: های زیر انجام میموتور/پمپ معموال به یکی از روش

 با ولتاژ نامی اندازیراه -

( برای رساندن موتور/پمپ Pony Motorاستفاده از موتور الکتریکی ) -

 به نزدیکی سرعت سنکرون

کند گری که در شرایط ژنراتوری کار میاتصال الکتریکی به واحد دی -

(Back-to-Back Starting) 

 1استفاده از کنترل کننده فرکانس استاتیکی -

اندازی الزم است قبل از بارگیری و شروع پمپاژ، واحد با پس از راه

اندازی حالت متغیر، برای راه-شبکه سنکرون شود. اما در واحدهای سرعت

                                                           
1 Static Frequency Controller 
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توان با استفاده از مبدل جانبی نبوده و می موتور/پمپ نیازی به تجهیزات

حالت  اندازی نمود. در اینقدرت، واحد را بصورت موتوری راهالکترونیک 

با توجه به آنکه رسیدن به سرعت سنکرون و سنکرون شدن با شبکه 

ضرورتی ندارد، از این رو، این واحدها از انعطاف پذیری بیشتری در مقایسه 

اندازی مد کاری موتور/پمپ برخوردار بوده و راهثابت -با واحدهای سرعت

 .  [2] شددر مدت زمان کمتری انجام خواهد 

 عملکرد در بارهای کمتر از بار نامی .2.5
آورد که واحد تلمبه متغیر این امکان را فراهم می -سرعتسیستم 

ای در شرایط کم باری، هم در مد کاری موتور/ پمپ و هم در حالت ذخیره

ثابت برخوردار  -ری نسبت به سیستم سرعتتوربین/ ژنراتور از راندمان باالت

 باشد. 

راندمان در شرایط کاری موتور/پمپ و  .2.6

 توربین/ژنراتور
توانند هم در مد -می متغیر -ای سرعتواحدهای تلمبه ذخیره

که  موتور/پمپ و هم توربین/ژنراتور در راندمان بهینه کار کنند. در حالی

توانند ری مذکور میثابت تنها در یکی از شرایط کا-واحدهای سرعت

شود، در مشاهده می 3شکل راندمان بهینه داشته باشند. همانطورکه در 

توان هم در حالت ثابت، بازای یک سرعت مشخص نمی-واحدهای سرعت

موتور/پمپ و هم در شرایط کاری توربین/ژنراتور در راندمان ماکزیمم قرار 

توان سرعت مکانیکی را در نقطه متغیر می-اما در واحدهای سرعت داشت.

 . [3] ماکزیمم راندمان پمپ و توربین تنظیم نمود

که شرایط  الف-4شکل نیز مشخص شده است. در  4شکل این نکته در 

دهد، طراحی سیستم با هدف راندمان ماکزیمم ثابت را نشان می-سرعت

، توربین در شود در سرعت مورد نظرپمپ انجام شده که این امر باعث می

از سیستم  ب-4شکل که مطابق  بهترین راندمان خود کار نکند. در صورتی

توان با تغییر سرعت، در هر دو حالت پمپاژ متغیر استفاده شود، می -سرعت

برداری را در نقطه راندمان بهینه پمپ و و توربین/ژنراتور شرایط بهره

-4شکل تور قرار داد. در این شرایط، میزان افزایش راندمان توربین در ژنرا

نشان داده شده است. میزان افزایش انرژی تولیدی توسط واحد تلمبه  ب

ثابت، بدلیل افزایش  -متغیر در مقایسه با سیستم سرعت -ای سرعتذخیره

 . [2] باشددرصد در سال می 3راندمان، حدود 

 
 [3]نوعی راندمان پمپ و توربین  : منحنی های3شکل 

 
 )الف(

 
 )ب(

: مقایسه راندمان پمپ و توربین در دو سیستم )الف( 4شکل 

 [3] سرعت ثابت و )ب( سرعت متغیر

کاهش استفاده از واحدهای حرارتی بصورت  .2.7

 سیکلی
عملکرد سیکلی شرایطی است که در آن ژنراتور برای پاسخ به تغییرات 

کند )به عنوان مثال، عملکرد بار در سیستم قدرت، با خروجی متغیر کار می

در حداقل خروجی یا خاموش و روشن شدن(. عالوه بر این، افزایش 

دیدپذیر، عملکرد سیکلی واحدهای حرارتی را های تجیری از انرژیگبهره
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که خاموش و روشن شدن واحدهای  . از آنجایی[4] افزایش خواهد داد

حرارتی هزینه قابل توجهی داشته و نیز راندمان ژنراتور در زمانیکه خروجی 

آن حداقل باشد پایین خواهد بود، عملکرد سیکلی واحد حرارتی برای 

ای مرسوم ذخیره -ی از مزایای واحدهای تلمبهباشد. یکنیروگاه مطلوب نمی

توان بجای استفاده از واحدهای حرارتی در مد کاری سیکلی، آنست که می

ای در شرایط ژنراتوری بدین منظور استفاده نمود. در ذخیره -از واحد تلمبه

متغیر، تنظیم توان مصرفی توسط موتور/پمپ این امکان  -های سرعتسیستم

ای در هر دو مد کاری بتواند ذخیره-رد که واحد تلمبهآورا فراهم می

تغییرات کوتاه مدت بار را جبران نماید. درنتیجه، واحد حرارتی خواهد 

 . [2] توانست با راندمان بهینه و خروجی ثابت کار کند

متغیر بصورت سیکلی  -مزایای اقتصادی استفاده از واحدهای سرعت

 عبارت است از: 

متغیر بصورت سیکلی، دیگر  -در صورت استفاده از واحدهای سرعت -الف

نیازی نیست که برخی از واحدهای حرارتی در کمتر از بار نامی کار 

 کنند )که کاهش راندمان را بدنبال خواهد داشت(. 

دیگر نیازی نیست برخی از واحدهای پرهزینه جهت عملکرد سیکلی  -ب

 در کمتر از بار نامی کار کنند. 

 در حال کار خواهند بود. باری واحدهای کمتری در زمان کم -ج

 کنترل فرکانس در مد کاری موتور/ پمپ .2.8
توجه به آنکه امکان متغیر با  -سرعتای تلمبه ذخیره واحدهایدر 

نظیم سرعت موتور در زمان پمپاژ وجود دارد )عالوه بر حالت ژنراتوری(، ت

توان کنترل فرکانس بار را در حالت عملکرد موتور/پمپ نیز انجام داد. می

باشد. این میت این قابلیت در میزان صرفه جویی در سوخت مصرفی میاه

میزان صرفه جویی برابر است با اختالف بین هزینه سوخت واحدی که برای 

کنترل فرکانس در نظر گرفته شده است و هزینه برق مصرفی توسط موتور/ 

 متغیر در زمان عملکرد کنترل فرکانس.  -ای سرعتپمپ واحد تلمبه ذخیره

 توانایی عملکرد در دبی پایین آب .2.9
 -ای سرعتبا توجه به گسترش محدوده عملکرد واحد تلمبه ذخیره

ثابت،  -متغیر در مدهای موتوری و ژنراتوری در مقایسه با واحدهای سرعت

امکان کار واحد با راندمان بهینه در شرایط ارتفاع پایین و دبی کم آب وجود 

 دارد.

 کاهش ارتعاشات ماشین .2.10
 -افزایش محدوده کاری پمپ در سیستم سرعتیگر از مزایای یکی د

ثابت  -برداری نیروگاه آنست که در سیستم سرعتمتغیر از نقطه نظر بهره

چنانچه در یک ارتفاع و دبی آب مشخص، پمپ دچار ارتعاش شود؛ از 

ثابت بودن، مشخصه پمپ فقط یک منحنی  -آنجاییکه بدلیل سرعت

واحد را خاموش کند و یا اینکه خسارت وارده به  باشد، اپراتور یا بایدمی

تواند با تغییر متغیر، اپراتور می -موتور/ پمپ را بپذیرد. اما در سیستم سرعت

سرعت، نقطه کار پمپ را از یک منحنی به منحنی دیگر منتقل کرده و در 

 نتیجه موتور/ پمپ را در سرعتی با حداقل ارتعاش تنظیم نماید. 

های مختلف راتوری در ارتفاععملکرد حالت ژن .2.11

 آب
ای زمانیکه واحد در حالت ژنراتوری کار ذخیره -در سیستم تلمبه

یابد. از آنجاییکه کند، ارتفاع آب در مخزن باالدستی به تدریج کاهش میمی

توربین در یک ارتفاع و دبی مشخص، راندمان ماکزیمم خواهد داشت، با 

دمان ماکزیمم خود نخواهد بود. در کاهش ارتفاع آب، توربین دیگر در ران

توان با تغییر سرعت توربین متغیر می -صورت استفاده از سیستم سرعت

شرایطی را فراهم نمود که توربین با وجود کاهش ارتفاع آب بتواند توان 

مورد نظر را در راندمان ماکزیمم داشته باشد. مزیت توانایی عملکرد در 

متغیر، افزایش حجم  -ی در واحدهای سرعتارتفاع آب پایین در مد ژنراتور

ذخیره مخزن )به تعبیر دیگر، افزایش میزان انرژی ذخیره شده( و نیز کنترل 

 سیل خواهد بود. 

بازیابی انرژی روتور در زمان کاهش سرعت و  .2.12

 توقف واحد
متغیر امکان بازیابی انرژی جنبشی روتور در  -سرعتدر واحدهای 

می تا توقف واحد وجود دارد. در زمان زمان کاهش سرعت از مقدار نا

ه کاهش سرعت روتور، فرکانس روتور توسط مبدل الکترونیک قدرت ب

شود که انرژی جنبشی روتور به شبکه منتقل شود. در این ای تنظیم میگونه

روش، روتور بصورت کنترل شده و سریع متوقف خواهد شد. نکته دیگر 

دهایی که ترمز بازیاب ندارند کمتر آنکه، فرسودگی واحد در مقایسه با واح

دنبال خواهد ه است که این امر کاهش هزینه تعمیرات و نگهداری را ب

 داشت. 
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 قابلیت کنترل دوگانه توان اکتیو .2.13
توان توان اکتیو را یا از طریق گاورنر و متغیر می -در واحدهای سرعت

 یا با استفاده از مبدل الکترونیک قدرت کنترل نمود. 

 موتور/پمپ شبکه در مد از دید دن باربو متغیر .2.14
بدلیل آنکه امکان تنظیم سرعت موتور در مد کاری موتور/ پمپ وجود 

تواند توان جذب شده توسط موتور/ پمپ را دارد، اپراتور دیسپاچینگ می

های توان در شبکه تنظیم کند. در واقع، جهت انطباق با مقدار و محدودیت

تنظیم توان براساس  5شکل متغیر مطابق  -عتای سردر نیروگاه تلمبه ذخیره

 .[5] شوددرخواست شبکه، به صورت نرم انجام می

 
 [5]ایمتغیر )آبی( در نیروگاه تلمبه ذخیره -ثابت)قرمز( و سرعت -: عملکرد سرعت5شکل 

 -ای سرعتسرعت باالی واحد تلمبه ذخیره .2.15

 بار کنترل فرکانس پاسخ به نیاز بهمتغیر در 
تری نسبت به متغیر عملکرد سریع-ای سرعتواحدهای تلمبه ذخیره

دهند. واحدهای حرارتی در پاسخ به تغییرات فرکانس بار از خود نشان می

دهد، اولین واحدی که به این زمانیکه تغییر فرکانس در سیستم قدرت رخ می

متغیر است. سپس در مرکز  -حد سرعتدهد، واتغییر عکس العمل نشان می

شود و متغیر می -دیسپاچینگ، یک واحد حرارتی جایگزین واحد سرعت

متغیر )با توجه به میزان ارتفاع و دبی آب( به نقطه کار قبلی -واحد سرعت

  .[2] گرددخود در نزدیکی نقطه کار بهینه باز می

 افزایش قابلیت انتقال توان .2.16
ن انتقالی در خطوط توانند به تغییرات توامتغیر می-واحدهای سرعت

، ظرفیت لذاچند سیکل الکتریکی( پاسخ دهند.  حددر انتقال به سرعت )

تواند مینیز توان انتقالی از خطوط قابل افزایش بوده و ظرفیت خطوط انتقال 

به حد پایداری حالت مانای خود نزدیکتر شود. این قابلیت واحدهای 

 باشد. قدرت می در سیستم FACTSمتغیر شبیه عملکرد ادوات -سرعت

 تنظیم فرکانس .2.17
فرکانس یک واحد نیروگاهی عبارت  1در شبکه قدرت، ظرفیت تنظیم

است از مقدار ظرفیتی از آن واحد که بصورت آنالین برای دنبال کردن بار 

در شبکه، رزرو شده است. این شرایط باید برای واحدی در نظر گرفته شود 

وجی خود را تغییر دهد. این که بتواند به سرعت و به دفعات، توان خر

شرایط برای یک واحد نیروگاهی، از نقطه نظر عمر واحد و نیز تعمیر و 

ای که واحدهای آبی تلمبه ذخیره هزینه خواهد بود. از آنجایینگهداری پر

توانند در هر دو مد کاری موتوری و ژنراتوری در شرایط متغیر می-سرعت

ییرات بار پاسخ دهند )از طریق تنظیم عملکرد بهینه در زمان کوتاهی به تغ

 توان اکتیو(، گزینه مناسبی برای تنظیم فرکانس در شبکه خواهند بود.

 کاهش فرسودگی واحدهای حرارتی .2.18
متغیر، فرسودگی واحدهای حرارتی بدلیل -با وجود واحدهای سرعت

اندازی و کاهش نرخ افزایش و کاهش بار و نیز کاهش تعداد دفعات راه

توانند به سرعت به متغیر می-یابد؛ زیرا واحدهای سرعتش میتوقف، کاه

تغییرات بار پاسخ دهند. عالوه بر این، زمانیکه الزم است یک واحد حرارتی 

متغیر برای تامین -توان از واحد سرعتبدلیل بروز مشکل، متوقف شود، می

از مدار بار مورد نظر استفاده نمود و به واحد حرارتی اجازه داد که به آرامی 

های وارد شده به واحد و کاهش خارج شود. نتیجه این امر، کاهش تنش

 فرسودگی آن خواهد بود. 

  2مدیریت پیشامد .2.19
برداری شوند ریزی شده و بهرهای برنامهواحدهای نیروگاهی باید بگونه

که در صورت جدا شدن ناگهانی یک واحد، خط انتقال، و یا ترانسفورمر، 

مانده رخ ندهد. یک راه حل آنست که ای واحدهای باقیمشکل اضافه بار بر

 ه بار را برای مدت محدودی )مثالواحدها مجاز باشند مقدار محدودی اضاف

دقیقه( تحمل کنند بدون آنکه در این مدت به آنها آسیبی وارد شود.  15

متغیر در سیستم قدرت از نقطه نظر  -مزیت استفاده از واحدهای سرعت

شود. زیرا در واحدهای تلمبه اری موتور/ پمپ مطرح میدر مد کپیشامد 

ثابت در صورت وقوع اضافه بار در شبکه )بر اثر کاهش  -ای سرعتذخیره

ای که در حالت پمپاژ کار ناگهانی تولید(، الزم است واحد تلمبه ذخیره

تواند باعث بروز کند از مدار خارج شود. این خروج ناگهانی بار میمی

بکه شده و بعنوان ریسک برای شبکه مطرح شود. اما در واحد اغتشاش در ش

                                                           
1 Regulating Capacity 
2 Contingency 
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پمپ، توان ورودی متغیر در زمان مد کاری موتور/-ای سرعتذخیره -تلمبه

 -تواند با شیب مالیم افزایش یا کاهش یابد. بنابراین واحد سرعتموتور می

ثابت برای کاهش اضافه بار ناگهانی شبکه  -متغیر در مقایسه با واحد سرعت

 مفیدتر خواهد بود. 

  1پایداری نوسان اول .2.20
متغیر با توجه به توانایی تغییر فرکانس تغذیه روتور  -در واحد سرعت

توان در شرایط بروز اتصال کوتاه، زاویه توسط مبدل الکترونیک قدرت، می

گشتاور را در مدت زمان کوتاهی افزایش یا کاهش داد که در نتیجه حاشیه 

افزایش سطح کند کننده در مقایسه با سطح شتاب  پایداری گذرا از طریق

دهنده افزایش خواهد یافت. در برخی موارد، افزایش پایداری گذرا نیاز به 

 سازد. احداث خط انتقال جدید را مرتفع می

 2رزرو چرخان .2.21
رزرو چرخان، ظرفیتی است که بنا به تصمیم اپراتور سیستم، مورد 

ات سنکرون با شبکه که توانایی تاثیر گیرد و توسط تجهیزاستفاده قرار می

. در این خصوص، ذکر [6] شودگذاشتن بر توان اکتیو را دارند فراهم می

 نکات زیر حائز اهمیت است: 

اینکه رزرو چرخان در چه مدت زمانی فعال شود در کشورهای  -1

مختلف متفاوت است. بعنوان مثال، در فرانسه رزرو چرخان باید در مدت 

دقیقه بطور کامل در دسترس باشد در حالیکه این زمان در کشور  8زمان 

 دقیقه است.  5االت متحده حدود ای

کننده توان موافقت نماید که بنا به در صورتیکه یک مصرف -2

درخواست واحد دیسپاچینگ، میزان مصرف خود را کاهش داده و یا کامالً 

ای از تواند در ظرفیت رزرو چرخان نقش داشته باشد. نمونهقطع کند، می

وانند از سمت بار در فراهم تاین نوع بارها، بارهای پمپی هستند که می

 نمودن رزرو چرخان نقش داشته باشند. 

واحدهای آبی، از آنجاییکه سرعت پاسخ آنها سریع است، برای  -3

ظرفیت رزرو چرخان مناسب هستند؛ اما پایین بودن راندمان در شرایط کم 

شود. باری، یک عامل بازدارنده در تامین ظرفیت رزرو چرخان محسوب می

متغیر، بدلیل آنکه راندمان آنها در شرایط  -ای سرعتتلمبه ذخیرهواحدهای 

باشد، گزینه مناسبی برای تامین ظرفیت چرخان خواهند کم باری پایین نمی

                                                           
1 First-Swing Stability 
2 Spinning Reserve 

بود. عالوه بر این، در شرایط کاری موتور/پمپ، مشارکت واحدهای 

ثابت در ظرفیت رزرو چرخان بصورت وارد شدن یا قطع کامل  -سرعت

تواند به واحد موتور/پمپ است که این تغییرات ناگهانی میظرفیت نامی 

متغیر  -؛ در حالیکه چنین مشکلی در واحدهای سرعت[2] آسیب برساند

 بدلیل وجود قابلیت تغییرات توان مصرفی وجود نخواهد داشت.

 متغیر در واحدهای آبی -سیستم سرعت معایب .3

متغیر در واحدهای آبی از آن جهت است  -های سرعتمعایب سیستم

برداری قرار بیشتری باید طراحی شود، نصب شده، مورد بهره که تجهیزات

گرفته و نگهداری و تعمیرات آنها نیز الزم است مورد توجه قرار گیرد. در 

 ثابت، روتور موتور/ژنراتور در واحدهای -مقایسه با واحدهای سرعت

متغیر از  -متغیر بزرگتر خواهد بود. عالوه بر این، واحدهای سرعت -سرعت

ثابت وجود  -الکترونیک قدرت برخوردار هستند که در سیستم سرعتمبدل 

ندارد. این مبدل الکترونیک قدرت، به سیستم خنک کننده نیاز خواهد داشت 

که تامین، نصب، و نگهداری و تعمیرات آن نیز حائز اهمیت است. نکته 

متغیر باید مورد توجه قرار گیرد  -دیگری که در خصوص واحدهای سرعت

ه تجهیزات اضافی ذکر شده، باعث افزایش فضای مورد نیاز خواهد آنست ک

 شد که افزایش هزینه ساختمان را بدنبال خواهد داشت. 

 ایذخیره-های واحدهای تلمبههزینه .4

 های نیروگاه از دو دیدگاه قابل بررسی است:هزینه

 داری و تعمیراتهای بهرهگذاری و هزینههای سرمایههزینه -الف

 های متغیرهای ثابت و هزینههزینه -ب

 گذاریهای سرمایههزینه .4.1
هایی مانند عمر کاری طوالنی ای دارای ویژگیواحدهای تلمبه ذخیره

برداری و سال(، هزینه سرمایه گذاری باال، هزینه بهره 100تا  50)حدود 

تعمیرات پایین بوده و نسبت انرژی دریافتی از شبکه به انرژی تحویلی به 

حدود  [8]و مطابق مرجع  %75تا  %70حدود  [7]نها مطابق مرجع شبکه در آ

گذاری نه تنها به ظرفیت نصب شده بلکه به است. هزینه سرمایه %85تا  70%

گذاری های سرمایهمیزان انرژی ذخیره شده نیز بستگی خواهد داشت. هزینه

ای با استفاده از یک یا هر دو پارامتر زیر با ذخیره -های تلمبهنیروگاه

 : [9] شوندیکدیگر مقایسه می

 (kW/$گذاری تقسیم بر ظرفیت تولید نیروگاه )هزینه سرمایه -

 ( MWh/$شده )گذاری تقسیم بر حداکثر انرژی ذخیرههزینه سرمایه -
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، متوسط هزینه  [10] انجام شده است EPRIای که توسط در مطالعه

 1985تا  1963ای در امریکا در فاصله زمانی نیروگاه تلمبه ذخیره 14ساخت 

 1988برآورد شد. در این مبلغ )که مربوط به سال  KW/434$برابر 

هزینه  [11]اشد(، هزینه بهره و نیز خط انتقال دیده نشده است. در می

ای در ایالت بریتیش کلمبیا کشور کانادا گذاری واحدهای تلمبه ذخیرهسرمایه

هزینه  [12]برآورد شده است. در  KW / 3300$تا  KW / 1300$بین 

تا  KW/1500$ای در محدوده گذاری برای واحدهای تلمبه ذخیرهسرمایه

$4300/KW  گزارش شده است. برآورد این هزینه با توجه به ارزیابی

لی صورت گرفته فناوری، مصاحبه با فروشندگان و نیز استفاده از تجربیات قب

تخمین  KW/2000$تا  KW/1500$این هزینه در محدوده  [13]است. در 

ای در کشور پروژه نیروگاه تلمبه ذخیره 12بر اساس  [14]زده شده است. در 

گذاری در (، هزینه سرمایه MW 600تا  200MWآلمان )در محدوده توانی 

عه گزارش شده است. در مطال A$ 1800/KWتا  A$1000/KWمحدوده 

های ، هزینه1های تجدیدپذیرانجام شده توسط آزمایشگاه ملی انرژی

برابر  MW 500ای با توان گذاری یک نیروگاه تلمبه ذخیرهسرمایه

$2004/KW + 50% [15] تخمین زده شد . 

بطور کامل به  1394ای سیاه بیشه که در سال نیروگاه تلمبه ذخیره

سرمایه  مگاواتی تشکیل شده که هزینه 260رداری رسید، از چهار واحد بهره

 .[16] بوده است KW/303.2$ در همان سال ابتدا، برابر گذاری آن

ی ناشی از افزودن گذارافزایش هزینه سرمایه .4.2

 متغیر( -قابلیت تغییر سرعت ) سیستم سرعت
متغیر به طور  -هزینه های اضافی ناشی از بکارگیری قابلیت سرعت

عمده به هزینه های مرتبط با موتور/ ژنراتور، سیستم تحریک، سیستم خنک 

کننده مبدل الکترونیک قدرت، و ساختمان مورد نیاز برای تجهیزات بزرگتر 

هیزات اضافی مرتبط است. اندازه و هزینه سیستم تحریک به و نیز تج

 . [3] شودتر از سرعت سنکرون مربوط میمحدوده سرعت باالتر و پایین

 درصد 125 تا 50 متغیر در بازهسرعت  یتقابلبابت  ینههزیش افزا

باشد. محدوده گسترده قیمت موتور/ ژنراتورهای سرعت ثابت رایج می

تواند نتیجه تفاوت در محدوده سرعت، ساخت، نصب، و افزایش هزینه، می

باالنس کردن روتور باشد. همچنین جایگزینی فناوری ارزان قیمت مبدل 

self-commutated   با سیستم تحریکInjection Enhanced Gate 

Transistors  با فناوری سیکلوکانورتر قابل توجه است. افزایش هزینه سازه

                                                           
1 National Renewable Energy Laboratory  

درصد  5باشد )در حدود برای قرار دادن تجهیزات بزرگتر، جزئی می

درصد  125تا  50افزایش(. از نظر هزینه های کلی پروژه، افزایش هزینه از  

 %10و شود( از کل هزینه پروژه فرض می %10برای ژنراتور ) که  در حدود 

از کل هزینه  %20افزایش در هزینه ساختمانی نیروگاه ) در حدود  %15تا 

تا  %7های کل پروژه تقریبا بین شود( باعث افزایش هزینهپروژه فرض می

 .[3] خواهد شد 15%

 )نگهداشت( نگهداری و تعمیراتهای هزینه .4.3
گذاری، به های سرمایهمانند هزینه (O&M) های تعمیر و نگهداریهزینه

 مشخصات پروژه و دیدگاه مالک در مورد تعمیر و نگهداری  بستگی دارد

 :مهم در بودجه تعمیر و نگهداری عبارتند از عوامل. [3]

رداری بهای بهرههای اولیه پروژه هزینه: در طول سالسن تاسیسات -الف

باشد و با گذر زمان هرچه کارکنان با تاسیسات بیشتر آشنا تقریبا باال می

یابد. با گذر زمان، در طول شوند بازدهی تعمیر و نگهداری افزایش می

های تعمیر و نگهداری ه تعمیر و تعویض تجهیزات، هزینهپروژه با نیاز ب

 یابد.افزایش می

برداری از راه دور باعث بهره برداری حضوری یا از راه دور:بهره -ب

 شود.ها میکاهش هزینه

برخی از مالکان  برای تعمیرات و نگهداری   برداری مالک:فلسفه بهره -ج

نیز  برای تعمیر و نگهداری کمتر کنند، در حالیکه برخی بیشتر هزینه می

 کنند )تا زمانی که تجهیز دچار خرابی شود(. هزینه می

 شود.نظر گرفته می در نگهداشتمقدار و نوع تجهیزاتی که در هزینه  -د

  O&Mه متغیر در هزین -تاثیر واحدهای سرعت .4.4
واحدهای سرعت متغیر می توانند به کاهش تعمیر و نگهداری با توجه 

 :ای زیر کمک کنندبه روش ه

توان از بروز ارتعاش و کاویتاسیون  متغیر می -با وجود قابلیت سرعت -الف

 با انتخاب سرعت بهره برداری مناسب پیشگیری نمود.

های وارده به دریچه توان تنشاندازی واحد میدر زمان توقف و نیز راه -ب

 داد. ای کاهشورودی را با تغییر سرعت محرک به طور قابل مالحظه

متغیر با توجه به وجود مبدل الکترونیک قدرت نیازی -در واحد سرعت -ج

 اندازی موتور/پمپ نخواهد بود. جداگانه برای راه  SFCبه استفاده از یک
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 -سرعت به نسبت متغیر -سرعت های ماشین خصوصدر نکته دیگر 

است.  احدو از و بازرسی بازدید به مربوط زمانی هایبازه بودن ثابت، کوتاهتر

 یکبار هفته 4 هر متغیر -سرعت واحدهای گلدستال نیروگاه در مثال طور به

 مورد یکبار هفته 6 هر ثابت -سرعت واحدهای شوند درحالیکهمی بازرسی

 متغیر -واحدهای سرعت بازرسی، این بر عالوه. گیرندمی قرار بازرسی

 -سرعت واحد برای زمان این حالیکه در دارد الزم زمان ساعت 10 حدود

 برای الزم مدت زمان و دفعات تعداد بودن است. بیشتر ساعت 8 حدود ثابت

 واحدهای نسبت به کمکی هایسیستم تعداد بودن بیشتر از ناشی بازرسی،

 .[17] است ثابت -سرعت

ارزیابی اقتصادی استفاده از نیروگاه  .5

 متغیر -ای سرعتذخیرهتلمبه

ای های بکارگیری واحد تلمبه ذخیرههزینه .5.1

 متغیر -سرعت
گذاری، هزینه نگهداری و زینه سرمایههای مذکور، افزایش هبرای هزینه

 تعمیرات و نیز هزینه استهالک در نظر گرفته شده است. 

فایده استفاده از  -جهت محاسبه هزینه افزایش هزینه سرمایه گذاری: -

ای الزم است هزینه متغیر در واحدهای تلمبه ذخیره -سیستم سرعت

ص باشد. در این ثابت مشخ -ای سرعتگذاری واحد تلمبه ذخیرهسرمایه

ثابت -سرعتنیروگاه تلمبه ذخیره ای یک بررسی، هزینه سرمایه گذاری 

-می 35000Rials=$1. با لحاظ کردن در نظر گرفته شد kW/$ 1000برابر 

گذاری را محاسبه نمود. استفاده از سیستم توان معادل ریالی هزینه سرمایه

درصدی در  15تا  7ثابت، افزایش  -متغیر بجای سیستم سرعت -سرعت

. این افزایش ناشی از افزایش [3]گذاری را بدنبال خواهد داشتسرمایه هزینه

در هزینه تجهیزات الکتریکی، مکانیکی و نیز افزایش هزینه ساختمان خواهد 

درصد هزینه سرمایه  Kiگذاری برابر ه افزایش هزینه سرمایهبود. با فرض آنک

 ثابت باشد، خواهیم داشت:  -گذاری در شرایط سیستم سرعت

(1) 
 

 -گذاری واحد سرعتسرمایه هزینهبه ترتیب  Ci∆و  Ciدر رابطه فوق 

اده از گذاری بدلیل استفو افزایش هزینه سرمایه Rials / kWثابت بر حسب 

 باشد. ثابت می -متغیر بجای سیستم سرعت -سیستم سرعت

متغیر،  -استفاده از واحدهای سرعت هزینه تعمیر و نگهداری سالیانه: -

هزینه تعمیر و نگهداری را بدلیل وجود مبدل الکترونیک قدرت و روتور 

فایده استفاده  -القایی سیم پیچی شده افزایش خواهد داد. در محاسبه هزینه

توان میزان افزایش هزینه نگهداری و تعمیرات را متغیر می -ز واحد سرعتا

ثابت به دو صورت در نظر گرفت. حالت اول  -نسبت به واحد سرعت

)خوشبینانه(: بدون افزایش؛ حالت دوم )بدبینانه(: افزایش آن برابر میزان 

 افزایش هزینه سرمایه گذاری باشد. 

استهالک را با توجه به افزایش هزینه  هزینه توانمی هزینه استهالک: -

گذاری و نیز طول عمر واحد محاسبه نمود. اگر طول عمر واحد سرمایه

سال در نظر گرفته شود و میزان مستهلک شدن  nمتغیر برابر  -سرعت

درصد باشد، هزینه استهالک سرمایه  Dسال برابر  nسرمایه پس از گذشت 

 ( برابر است با: Dcدر سال اول )

(2) 
 

ای ذخیرهمنافع حاصل از بکارگیری واحد تلمبه .5.2

 ثابت -متغیر بجای سرعت -سرعت

مشارکت در کنترل فرکانس در سااعات کام بااری )ماد      -1

 کاری موتور/ پمپ(

متغیر،  -ای سرعتیکی از مزایای استفاده از واحدهای تلمبه ذخیره

باشد. به رل فرکانس در مد کاری موتور/ پمپ میتوانایی مشارکت در کنت

متغیر با توجه به قابلیت تغییر سرعت  -عبارت دیگر، در واحدهای سرعت

در مد کاری موتور/ پمپ، امکان مشارکت در کنترل فرکانس وجود دارد. 

شود میزان برای محاسبه منافع حاصل از قابلیت کنترل فرکانس، فرض می

ساعت باشد. عالوه بر این، در  offhبانه روز برابر ساعات کم باری در یک ش

متغیر با توجه به محدوده تغییر سرعت روتور، محدوده  -واحدهای سرعت

کنیم شود که فرض میتوان برای مشارکت در کنترل فرکانس مشخص می

PK  درصد توان نامی ماشین باشد. با توجه به اطالعات بدست آمده از

ران، قیمت مشارکت در کنترل فرکانس با توجه شرکت مدیریت شبکه برق ای

درصد قیمت  fKشود که این قیمت را معادل به قیمت آمادگی محاسبه می

گیریم. در حال حاضر در شرکت مدیریت شبکه برق ایران آمادگی در نظر می

باشد. بنابراین، قیمت سالیانه مشارکت در درصد می 3برابر  این ضریب

ای سرعت کم باری برای واحدهای تلمبه ذخیرهکنترل فرکانس در ساعات 

 ( بصورت زیر خواهد بود:  fcVمتغیر )
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(3) 
 

(4)  

روزی مشارکت در کنترل فرکانس بر حسب قیمت شبانه costFکه 

Rial/MWh   ،Rc  قیمت آمادگی بر حسبRial / MWh  وP  توان نامی

 است.  MWمتغیر بر حسب  -سرعت ماشین القایی

مشارکت در ذخیره گردان در ساعات کم باری )مد کااری   -2

 موتور/ پمپ(
متغیر در مد کاری موتور/ پمپ این امکان را  -وجود قابلیت سرعت

ای بتواند در شرایط کاری موتور/ پمپ آورد که واحد تلمبه ذخیرهفراهم می

 -ماید. در واحدهای سرعتبصورت انعطاف پذیر در ذخیره گردان شرکت ن

 100ثابت، میزان مشارکت در ذخیره گردان در مد کاری موتور/ پمپ باندازه 

متغیر در مد  -درصد توان نامی یا صفر خواهد بود. اما در سیستم سرعت

درصد  100تا  40کاری موتور/ پمپ، میزان مشارکت در ذخیره گردان بین 

(. در چنین شرایطی 1-1جدول ) ظرفیت نامی واحد قابل تغییر خواهد بود

امکان کم شدن مشارکت واحدهای حرارتی در ذخیره گردان وجود خواهد 

داشت. اهمیت این موضوع از آن جهت است که مشارکت یک واحد 

حرارتی در ذخیره گردان مستلزم تولید در کمتر از بار نامی است که در این 

اهد بود. چنانچه یک واحد شرایط، راندمان واحد پایین تر از مقدار نامی خو

متغیر در مد کاری موتور/ پمپ در ذخیره گردان  -ای سرعتتلمبه ذخیره

مشارکت نماید، بعنوان مثال، یک واحد گازی خواهد توانست در بار نامی به 

توان میزان کار خود ادامه دهد. در برآورد منافع حاصل از این مورد، می

را در شرایطی که واحد با بار  صرفه جویی در سوخت مصرفی واحد گازی

 کند در مقایسه با شرایط کار در نصف بار نامی محاسبه نمود.  نامی کار می

با فرض آنکه برای یک واحد گازی با توان مشخص، راندمان در بار 

باشد و با فرض آنکه میزان  heو در نصف بار نامی برابر  feنامی برابر 

نصف بار نامی به نسبت میزان  افزایش سوخت مصرفی بدلیل تولید در

 یدر نصف بار نام دیاز تول یناشسوخت  نهیهز شیافزاکاهش راندمان باشد، 

 یمگاوات Pg گازی واحد کی یشبانه روز برا کیدر  یدر ساعات کم بار

 برابر است با: 

(5) 
 

(6)  
 

ازی در بار نامی و نصف بار نامی بر هزینه تولید واحد گ hCو  fCکه 

در نصف  دیاز تول یناشسوخت  نهیهز شیافزا ∆Cو  Rial / kWhحسب 

 gP گازی واحد کی یشبانه روز برا کیدر  یدر ساعات کم بار یبار نام

متغیر در مد  -ای سرعتی برحسب ریال است. واحدهای تلمبه ذخیرهمگاوات

درصد توان  100درصد تا  40توان  توانند در محدودهکاری موتور/ پمپ می

درصد توان نامی  60. بنابراین [3] نامی در ذخیره گردان شرکت نمایند

تواند در ذخیره گردان شرکت نماید. بنابراین موتور/ پمپ بصورت متغیر می

فرض آنکه تعداد روزهای مشارکت واحد در ذخیره گردان در طول یک با 

در نصف  دیاز تول یناش( ∆Cy) نهیهز انهیسال شیزاباشد، اف Sdسال برابر 

مشارکت موتور/پمپ  یبا توجه به تعداد روزها یدر ساعات کم بار یبار نام

  برابر خواهد بود با:  گردان رهیدر ذخ

(7) 
 

 است.  MWمیزان مشارکت در ذخیره گردان بر حسب  sPکه 

 مشارکت در ذخیره گردان در حالت ژنراتوری -3

متغیر در ذخیره  -میزان مشارکت واحدهای تلمبه ذخیره ای سرعت

 SKثابت باندازه  -گردان در حالت ژنراتوری در مقایسه با واحدهای سرعت

یزان افزایش مشارکت در درصد توان نامی ماشین، بیشتر است. بنابراین م

 ذخیره گردان برای حالت ژنراتوری برابر است با: 

(8) 
 

متغیر در مد ژنراتوری تنها  -ای سرعتبا فرض آنکه واحد تلمبه ذخیره

 زانیم شیافزا متیتوان قدر زمان پیک بار در ذخیره گردان شرکت نماید، می

را ( ∆Syدر طول یک سال ) یت ژنراتورگردان در حال رهیمشارکت در ذخ

 محاسبه نمود: 

(9) 
 

قیمت  costSروز و متوسط ساعات پیک شبانه hpکه در رابطه فوق 

 باشد. می Rial/MWh مشارکت در ذخیره گردان بر حسب

 فایده -محاسبه هزینه -4

با توجه به توضیحات فوق، مجموع منافع حاصل شده در یک سال 

مگاوات  Pمتغیر با توان  -ای سرعتناشی از استفاده از واحد تلمبه ذخیره

 ثابت برابر خواهد بود با:  -در مقایسه با واحد سرعت

(10) 
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گذاری اولیه و هزینه تعمیر ها شامل افزایش هزینه سرمایهمجموع هزینه

سال اول نیز همانطور که ذکر باشد. هزینه استهالک در و نگهداری سالیانه می

-فایده استفاده از واحد تلمبه ذخیره -باشد. هزینهدرصد می DCگردید برابر 

ثابت با در نظر گرفتن نرخ  -متغیر در مقایسه با سیستم سرعت -ای سرعت

 بصورت زیر بدست خواهد آمد:  iبهره 

(11) 
 

 : [18] آیندر بدست میاز روابط زی AFو  BF  ،DF  ،PFکه 

(12) 
 

(13) 
 

(14) 
 

(15) 
 

 -هزینه نگهداری و تعمیرات سالیانه واحد تلمبه A ،(15)در رابطه 

متغیر بر حسب ریال است. اطالعات مورد استفاده جهت  -ای سرعتذخیره

متغیر در  -ای سرعتذخیره فایده استفاده از واحد تلمبه -محاسبه هزینه

با توجه به اطالعات آمده است.  1جدول ثابت در  -مقایسه با واحد سرعت

متغیر با  -ای سرعتذخیره -فایده استفاده از واحد تلمبه -هزینه این جدول

طورکه از همانآمده است.  2جدول در چهار حالت مختلف در  Pتوان نامی 

 2جدول متغیر در  -فایده استفاده از فناوری سرعت -نتایج محاسبه هزینه

دلیل باال بودن هزینه ه متغیر ب-شود، استفاده از سیستم سرعتمشاهده می

باشد. حتی در گذاری اولیه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمیسرمایه

گذاری و نیز عدم یهشرایط کامالً خوشبینانه که حداقل افزایش هزینه سرما

های تعمیر و نگهداری را داشته باشیم باز هم استفاده از این افزایش هزینه

 فناوری با شرایط ذکر شده توجیه اقتصادی نخواهد داشت. 

 گیرینتیجه -5

متغیر در  -در این مقاله ارزیابی اقتصادی استفاده از فناوری سرعت

ثابت مورد بررسی  -سرعت ای در مقایسه با سیستمذخیره -واحدهای تلمبه

متغیر با  -قرار گرفت. در ابتدا مزایا و معایب استفاده از فناوری سرعت

های مختلف به تفصیل استفاده از مطالب ارائه شده در مقاالت و گزارش

از  فایده استفاده -حاسبه هزینهم، به منظور در ادامه بررسی قرار گرفت. مورد

 گذاری، هزینه نگهداشت سالیانه، و هزینههفناوری، افزایش هزینه سرمای این

فایده استفاده از واحد  -اطالعات مورد استفاده جهت محاسبه هزینه: 1جدول 

 ثابت -متغیر در مقایسه با واحد سرعت -ای سرعتتلمبه ذخیره

 kW / $ 1000 ثابت -گذاری واحد سرعتهزینه سرمایه

1$ = 

35000 

Rials نه تعمیر و نگهداری سالیانه واحد هزی

 ثابت -سرعت
1.8 $ / kW 

 % 15 - % 7 متغیر -افزایش هزینه ساخت واحد سرعت

 سال 50 عمر واحد

 % 10 نرخ بهره

میزان مستهلک شدن سرمایه پس از گذشت 

 عمر واحد
50 % 

ظرفیت مشارکت در کنترل فرکانس در کم 

 باری )مد موتور/ پمپ(
 توان نامی % 25

ذخیره آبی نیروگاه  پمپاژحداکثر زمان 

 (روزساعات کم باری شبانهای )در ذخیرهتلمبه
 ساعت 6

ظرفیت مشارکت در ذخیره گردان برای حالت 

 موتور/ پمپ در ساعات کم باری
 توان نامی % 60

درصد مشارکت در ذخیره گردان در حالت 

 موتور/ پمپ در طول یک سال
50 % 

شارکت در ذخیره گردان ضریب افزایش میزان م

 برای حالت ژنراتوری
 توان نامی % 20

 ساعت 4 روزمتوسط ساعات پیک در شبانه

 Rial/MW  185000 قیمت آمادگی

 قیمت آمادگی  % 3 قیمت شرکت در کنترل فرکانس

 Rial / MW  390000 متوسط قیمت شرکت در ذخیره گردان

 MW 160 توان واحد گازی

 راندمان واحد گازی
 % 32.7 بار نامی

 % 26.95 نصف بار نامی

 Rial/kWh  265 هزینه تولید واحد گازی در بار نامی

 

 با ریمتغ -سرعت ایرهیذخ -تلمبه واحد از استفاده دهیفا -نهیهز: 2جدول 

 مختلف حالت چهار در ینام توان

Benefit – Cost Ratio 
 ضریب افزایش

شتنگهداهزینه   

 ضریب افزایش

 هزینه ساخت

0.114 15 % 15 % 

0.116 0 15 % 

0.307 7 % 7 % 

0.312 0 7 % 
 

های این مساله در نظر گرفته شد. به منظور استهالک سالیانه به عنوان هزینه

محاسبه منافع حاصل از استفاده از این فناوری، مشارکت در کنترل فرکانس 

ر ذخیره گردان در مد کاری موتور/ در مد کاری موتور/ پمپ، مشارکت د
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پمپ، و افزایش میزان مشارکت در ذخیره گردان برای حالت ژنراتوری مورد 

فایده در چهار حالت  -بررسی قرار گرفت. پس از انجام محاسبات هزینه

مختلف، مشاهده شد که استفاده از این فناوری بدلیل باال بودن هزینه 

ترین در واقع، حتی در خوشبینانه باشد.گذاری مقرون به صرفه نمیسرمایه

گذاری حداقل مقدار بوده و افزایش هزینه حالت که افزایش هزینه سرمایه

نگهداری و تعمیرات نیز وجود نداشته باشد، باز هم استفاده از فناوری 

متغیر توجیه اقتصادی نخواهد داشت. با اینحال، به دلیل مزایای فنی  -سرعت

و  برداری و امنیت سیستم قدرتیژه در مباحث بهرهاین نوع فناوری به و

و ، برداری و کنترل فرکانس کاهشی()همچون ذخیره بهره جانبیارائه خدمات

پذیری سیستم قدرت )به عنوان همچنین قابلیت این منابع در افزایش انعطاف

رسد که برای جلب بخش به نظر میپذیر( یک بار منعطف و کنترل

ای، ذخیرههای تلمبهذاری و توسعه این نوع فناوریگخصوصی در سرمایه

و از سوی رگوالتور صنعت برق کشور نیاز است که سازوکارهای تشویقی 

اساس یک سازوکار تا بر  های مالی از سوی دولت صورت گیردحمایت

های تشویقی توسعه منابع تجدیدپذیر بادی )همانند سیاستتشویقی عادالنه 

های به ویژه برای مقیاسسعه این نوع منابع انرژی نصب و تو، و خورشیدی(

 توجیه اقتصادی داشته باشد. نیز کوچک 
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