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:مقدمه

و روز به روز بر ميزان توجه و مصرف كنندگان بيشتر شده در سال هاي اخير توجه به تجهيزات الكتريكي

به طور كل مي توان گفت دليل اصلي توجه به مقوله كيفيت توان، مسائل.به آن افزوده شده است

به.اقتصادي مي باشد و بارهاي آنها در صورت ايجاد مشكل در توان تحويلي به مصرف كنندگان، تجهيزات

در سال هاي.كيفيت توان تاثير اقتصادي مستقيمي بر بارهاي صنعتي دارد.لطمه اقتصادي وارد خواهد شد

و مصارف خانگي بيشتر شده است  اخير استفاده از تجهيزات كنترل شونده با ادوات الكترونيكي در صنايع

وقوع اختالل در برق مصرفي چنين بارهايي.كه اين موضوع به معني افزايش حساسيت بارها مي باشد

.ممكن است ضررهاي اقتصادي جبران نشدني به همراه داشته باشد

در چند دهه اخير سيستم هاي ذخيره ساز انرژي با انگيزه هاي متفاوتي به منظور بهبود عملكرد سيستم

و به طور معمول در سيستم قدرت بين قدرت.قدرت، مورد توجه قرار گرفته اند هاي الكتريكي توليدي

و هيچ گونه ذخيره انرژي در آن صورت نمي گيرد بنابراين الزم است. مصرفي تعادل لحظه اي برقرار است

واضح است بهره برداري از سيستم بدين طريق،با.ميزان توليد شبكه، منحني مصرف منطقه را تعقيب كند

.توجه به شكل متعارف منحني مصرف غير اقتصادي است

و افزايش ضريب بار،از است فاده از ذخيره سازهاي انرژي با ظرفيت باال به منظور ترازسازي منحني مصرف

بر.مي باشدرت در جهت بهره برداري اقتصادي اولين كاربردهاي ذخيره انرژي در سيستم قد عالوه

و وصل خطوط انتقال،(اين،اغتشاش هاي مختلف در شبكه شدن سيستم خارج...)تغييرات ناگهاني بار،قطع

در اين شرايط ابتدا از محل انرژي جنبشي محور ژنراتورهاي سنكرون.از نقطه تعادل را به دنبال دارد

و تعادل را برقرار مي سازند اين روند.انرژي برداشت مي شود،سپس حلقه هاي كنترل سيستم فعال شده

و ا موجب مي شود كه مشكالتر... نوسان متغيرهاي مختلف مانند فركانس،توان الكتريكي روي خطوط



٢

هرگاه در سيستم مقداري انرژي ذخيره شده.مختلفي را در بهره برداري از سيستم قدرت به دنبال دارد

باشد،با مبادله سريع آن با شبكه در مواقع مورد نياز به حد قابل توجهي مي توان مشكالت فوق را كاهش 

در.داد .بهبود عملكرد ديناميكي سيستم نيز به كار برد به عبارت ديگر،ذخيره ساز انرژي را مي توان

با.از اوايل دهه هفتاد مفهوم ذخيره سازي انرژي الكتريكي به شكل مغناطيسي مورد توجه قرار گرفت

از معروف ترين اين.ظهور تكنولوژي ابررسانايي،كاربردهاي گوناگوني براي اين پديده فيزيكي مطرح شد

از SMESدر.ه كرداشار SMESكاربردها مي توان به  انرژي در يك سيم پيچ با اندوكتانس بزرگ كه

و.ابررسانا ساخته شده است،ذخيره مي شود ويژگي ابررسانايي سيم پيچ موجب مي شود كه راندمان رفت

و در حدود  آن را از ساير SMESويژگي راندمان باالي.باشد%95برگشت فرآيند ذخيره انرژي باال

همچنين از آنجايي كه در اين تكنيك انرژي از صورت.ي متمايز مي كندتكنيك هاي ذخيره انرژ

و يا برعكس تبديل مي شود، مي SMESالكتريكي به صورت مغناطيسي داراي پاسخ ديناميكي سريع

معموال واحدهاي.بنابراين مي تواند در جهت بهبود عملكرد ديناميكي نيز به كار رود.باشد

جهت ترازسازي منحني مصرف،و)MWh500(را به دو گونه ظرفيت باالابررسانايي،ذخيره سازي انرژي 

و بهبود پايداري سيستم مي سازند) چندين مگاژول(ظرفيت پايين .به منظور افزايش ميرايي نوسانات

و استقالل توليد از مصرف است كه اين امر مزاياي SMESبه طور خالصه مهم ترين قابليت ،جداسازي

ب و كاهش آلودگي را به دنبال داردمتعددي از قبيل بهره .رداري اقتصادي،بهبود عملكرد ديناميكي
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SMES ي در مورد نصب يك سيستم بررسSMES به اضافه مقاومت ترمزي در محل پرسك آيزل انجام

.مي شود

ي نصب SMES،شامل تجهيزات SMESسرمايه گذاري مربوط به و نيز هزينه ي فركانس ،پايدار كننده

كه.ايستگاه فرعي است و سودي است همچنين هزينه هايي شامل دستمزد كارگران،طراحي ومهندسي

 SMESبراي سيستم.بدست آيد SMESمي تواند از عدم نصب مولد هاي جديد به خاطر نصب سيستم 

ي نصب و هزينه ي مقاومت ترمزي كه.آن نيز اضافه مي شود با مقاومت ترمزي،هزينه البته همان طور

به عوامل مهمي چون اهميت مصرف كننده SMESقبال هم ذكر شد به صرفه بودن نصب يك سيستم 

و عوامل ديگر  ي تعميرات ژنراتور توليد كننده ها،گستردگي شبكه و هزينه ها، اهميت ميزان حساسيت

ب و توجه بيشتري مورد .ازبيني قرار گيردبستگي دارد كه بايد با دقت

و پيشنهادات :نتيجه گيري

كا SMESبراي سيستم هاي برد در سيستم هاي توان وجود دارند كه اين كاربردها به صورترتعدادي

و تا حدي با آزمايشات اثبات مي شود ي شبيه سازي تنها فن آوري بر اساس SMES.كامل به وسيله

در ابررسانايي است كه در خدمات عمومي الكتريكي و از لحاظ تجاري در بعضي از كشور ها كاربرد دارد

و سرمايه گذاري زياد سيستم هاي.دسترس است ،اكثر SMESبا اين حال به دليل هزينه هاي باال

و فقط چند مورد  و يا در آزمايشگاه ها انجام مي شود مطالعات گزارش شده از طريق شبيه سازي ها

ي ابررساناها،بايستي تالش بيشتري در بنابراين با پيشرف. عملي وجود دارد و كاهش در هزينه ت تكنولوژي

.در سيستم هاي قدرت صورت گيرد SMESكاربردهاي عملي

ي انرژي معمولي با ي خصوصيات منابع ذخيره به SMESدر مقايسه مي توان نتيجه گرفت هنگامي كه

توان اضطراري با زمان نسبتا طوالني مورد نياز باشد از سيستم هاي معمولي ذخيره انرژي استفاده مي 

ق مي توانند انرژي ذخيره شده را طي چند ثانيه به شبكه تزري SMESشود،ولي سيستم هاي 
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مگاژولي،بهبود كيفيت توان از طريق جذب افت SMESبنابراين عملي ترين كاربرد سيستم هاي.كنند

و تامين پيك توان در صورت لزوم مي باشد و بهبود كاهش ولتاژهاي.ولتاژ فلذا نظر به اصالح كيفيت توان

ا و افزايش قابليت اطمينان در سيستم هاي قدرت كه در سال هاي آتي از هميت فزاينده اي لحظه اي

كه داراي پاسخ سريع است پيشنهاد SMESبرخوردار خواهد بود،نياز به يك سيستم قدرتمندي مانند 

و يكپارچه بودن شبكه قدرت در ايران،نصب يك سيستم ذخيره.مي شود همچنين با توجه به گستردگي

منحني پيك بار در ايران حالت.در اين شبكه از اهميت خاصي برخوردار است SMESكننده انرژي 

و تفاوت سطح مصرف در ساعات حداكثر بار با ديگر اوقات بسيار زياد است كه اين مسئله  عادي نداشته

و به شبكه اضافه  ايجاب مي كند كه نيروگاه هاي جديدي تنها براي ساعات حداكثر بار ساخته شده

و پيشرفت فن آوري مزايا.شوند و SMESي گسترش و گسترش عالوه بر حل مشكل فوق باعث نفوذ

ساخت وسايل مدرن:پيشرفت فن آوري استفاده از ابررساناها در ديگر صنايع كشور همچون

و النچرهاي)Maglev(پزشكي،ساخت كابل هاي ابررسانا،قطارهاي معلق مغناطيسي ،توپ ها

س و ديگر صنايع خواهد الكترومغناطيسي پرس هاي مافوق نگين،ساخت ماهواره ها،ساخت ابركامپيوترها

ي دن و صنعتي در سطح كشورهاي پيشرفته و مي تواند كشور ما را از نظر علمي .يا قرار دهدشد
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