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1ـ فصل اول  :مقدمه

4

1ـ1ـ

تعریف و طبقهبندی سیستمهای حمل و نقل ریلی برقی

امروزهباافزایشروزافزون قیمتسوختهایفسیلی،محدودیتهایزیست محیطیوهمچنین،
ینشهری،ترافیکدرجادههاوفرودگاهها
باگسترششهرهاوبه موازات آنافزایشحجمسفرهایب 
افزایشچشمگیرییافتهاست.سیستمهایحملونقلریلیبهعلتمزایاییهمچونامنیت،حملو
نقل سریع،عدمآلودگیهای زیستمحیطی وظرفیتحملمسافرباالموردتوجه محققانقرارگرفته
است.اینسیستمهابهگروههایمختلفیازجمله مترو 4سیستمحمل و نقلریلیسبکشهری 2و
تراموا9تقسیممیشوند .
درونشهری میباشد که نسبت به مترو از
سیستم  LRTنوعی از سیستم حمل و نقل ریلی  
ظرفیتوسرعتکمتریبرخورداراست.ولیظرفیتوسرعتآنازتراموابیشتراست.درایننوعاز
همسطح با
بهصورت  
سیستمهایحمل و نقل،ازیکواگنیاقطارکوچکدریکمسیرکامالًمجزا 
زمینویاهواییاستفاده شده است.برایتأمینانرژیمصرفیدراینسیستمهاازشبکهباالسری1
استفادهشدهاست[ .]4
انجامشدهاستومعموالً
یلگذاریآنرویسطحخیابانهایشهر 
ترامواقطارخیابانیاستکهر 
درمحدودهیداخلشهرها،کارجابهجاییمسافرانراانجاممیدهد.پیدایشوتکمیلتراموابهسال
4892میالدیبرمیگرددکهاولینباردرنیویورک،واگنهایاسبیبهکارافتاد،اتاقکاینواگنهابه
کمکچرخوبانیرویاسبیرویریلحرکتمیکرد.ازمزایایتراموامیتوانبهظرفیتباالیحمل
یهگذاری کمتر از مترو و
مسافر ،هزینه عملیاتی پایین با توجه به مصرف کم انرژی ،هزینهی سرما 
امکانحرکت ،همدر خیابانعمومیو هم درراهجداگانهاشارهکرد .معایبآننیز ،ازیکجهت
مربوطبهقیمتگرانواگنهاوازسویدیگرمربوطبهتأسیساتودکلهایبرقیمیباشدکهباالی
1

Metro
)Light Rail Transit)LRT
3
Tramway
4
Overhead contact lines
2

2

ساختمانهاراگرفتهودرواقعموجبآلودگیبصری

ریل نصبمیشوندودربعضینقاطجلویدید
یشوند[.]4
م

1ـ2ـ اهداف پایاننامه و ضرورت انجام آن
کنترلکننده

نامهطراحیوشبیهسازیمبدلچندورودی/خروجیوسیستم

هدفاصلیاینپا 
یان
یرهسازابرخازندرقطارشهریمیباشد.قطارشهریمشهدشامل22ایستگاه44،پستکششی،
ذخ 
ینکنندهبرقمترواز
هایکششی(پستهایتأم 

یکمسیررفتویکمسیربرگشتمیباشد.پست
وفقطدرمحلاینپستهامسیر

قرارگرفتهاند 

بهصورت یک در میاندرایستگاهها
شبکهسراسری) 
.شتابویاترمزوسیلهنقلیهدرهریکازاینمسیرها

بههممتصل شدهاست

رفتو مسیر برگشت 

سویدیگراختالفولتاژبه
موجبافزایشیاکاهشولتاژخط DCازمقدارمجازخود میشود .از 
وجودآمدهبیندومسیر ،سببجاریشدنجریانزیادیدرمحلاتصالمسیرهای رفتوبرگشت
خواهدشدکهاینجریانزیادبهتجهیزاتآسیبمیرساند.درایستگاههاییکهپستهایکششی
قرار دارند با استفاده از یک مبدل  DC-DCنیم پل دوسویه مناسب میتوان این نوسانات ولتاژ را
کاهشداد.درشرایطیکهولتاژخط  DCازمقدارمجاز ،بیشترباشدبدینمعنیاستکهقطاردر
سازبایدشارژشودودرهنگامکاهشولتاژخط


یجهذخیره
حالتغذیهیخط(ترمزگیری)بودهودرنت
گیری)بودهوبایدذخیرهسازدشارژشود.

 DCازمقدارمجازخود،قطاردرحالمصرفانرژی(شتاب
وجودنداردمیتوان بااستفادهازمبدل

رفت و برگشت 
درایستگاههاییکهاتصالمستقیمبینمسیر 

یهبرایهریکازخطوط،انرژیحاصلازترمزرادریکابرخازنذخیرهکرد .
DC-DCدوسو 

1ـ3ـ ساختار پایاننامه
درفصلدوم ،ابتدا بهبررسیمختصرسیستمهایتغذیهیالکتریکیقطار پرداختهمیشود ودر
ادامهروشهایصرفهجوییانرژیدرسیستمحملونقلریلیالکتریکیبهطورمختصرشرحداده
9

میشود.ازمیانروشهایصرفهجوییانرژی ،سیستمهایذخیرهسازانرژی4برایبهرهمندیبیشتراز
انرژیبازتولیدیپیشنهادمیگردد.درانتهایفصل خصوصیاتتجهیزاتمورداستفادهبرایذخیره-
سازیانرژیمطرحودستهبندیشده وکاربرداینتجهیزات ،موردبررسیقرارمیگیرد.باتوجهبه
مزایا و معایب آنها ،ابرخازنها به عنوان تجهیز ذخیرهکننده انرژی انتخاب میشود .در فصل سوم
مشخصاتذخیرهسازانرژیابرخازنوروشهایکنترلشارژودشارژآنبهتفصیلبیانمیگردد.در
فصل چهارم ابتدا ،روابط الزم جهت مدلسازی سیستم مترو با توجه به روابط فیزیکی حاکم بر
تجهیزات ،استخراجشده و مدلمداریسیستمشبکهیمتروبههمراهسیستمذخیرهسازپیشنهادی
درنرمافزارمتلبپیادهسازیمیشود.درفصلپنجمنتایجحاصلازشبیهسازیبهتفصیلموردبحث
وبررسیقرارمیگیرند.درفصلآخربهجمعبندیمطالبوارائهپیشنهاداتیجهتتوسعهیتحقیق
حاضرپرداختهمیشود .

)Energy Storage System (ESS

1

1

2ـ فصل دوم  :روشهای کاهش مصرف انرژی در سیستم
حمل و نقل ریلی الکتریکی

5

2ـ1ـ سیستم تغذیهی الکتریکی قطار
بهطورکلی
توان مورد نیاز قطارها توسط سیستم الکتریکی خطوط ریلی برقی تأمین میشود  .
بخشهای اصلی سیستم تغذیهی الکتریکی قطارها شامل پست یا منبع تغذیه ،خط انتقال توان از
پستبهقطار،مسیربرگشتجریانازقطاربهپست،یکسوسازها،موتورهایکششیوسیستمبازیابی
توانترمزیمیباشد.یکسیستمتغذیهیالکتریکینمونهدرشکل4-2نمایشدادهشدهاست .

TRAIN

R32-1

R43

R12-2

R23

R34

ESS

R32-2

R21

Ri

Ri

R12-1

TRAIN

ESS

ESS

vdc

vdc

شکل:4-2سیستمتغذیهیالکتریکیقطار[ ]2

Ri

ESS

vdc



2ـ1ـ1ـ پستهای تغذیهکننده
اینپستهانقشتأمین ولتاژ الزمجهتتغذیهقطارهاازشبکهانتقالوتوزیعرابرعهدهدارند.
پستهایتغذیهباتوجهبه نوعولتاژمورد نیازسیستمریلی،شاملتجهیزاتیمثلترانسفورماتورهای
قدرت،یکسوسازها،تابلوهایبرقوغیرهمیباشد.ظرفیتالکتریکیپستهایتغذیهبهتعدادوتوان
مصرفیقطارها،مصارفعمومیسیستموفاصلهیبینپستهایمجاوربستگیدارد.توانمصرفیهر
قطارنیزبهوزنآن،سرعتحرکتومشخصاتسیستمریلیوابستهاست .

6

درخطوطریلیبابرق،DCاغلبازپستهایDCبرایتغذیهیقطارهااستفادهمیشود.دراین
پستهاابتداولتاژ ACفشارقویتوسطترانسفورماتورهابهمقدارمعینیکاهشمییابد وسپ

به

وسیلهیمداراتیکسوسازبهولتاژDCتبدیلمیشود[ .]9

2ـ1ـ2ـ انواع خطوط الکتریکی جهت تغذیهی قطار الکتریکی
انتقالتوانالکتریکیازپستهابهقطارهایدرحالحرکتازطریقریلهادی(ریلسوم)4ویا
شبکهیباالسریصورتمیگیرد[]1کهدرادامهبهبررسیهریکخواهیمپرداخت .
 .1ریل سوم
ازنوعاستیلبادرصد کربنکمویاترکیبیازآلیاژآلومینیوماستکههدایتجریانبرقرااز
طریقکفشکیارسیپتور 2برعهدهدارد .اینریل هادیدرمجاورتوبه موازات خطوطریلیوبا
یشود .ریلسومتوسطکفشکهاییکهبه
ارتفاعمعینیازسطحریلهادرکناردوریلدیگرنصبم 
یهشده،انرژیقطارراتأمینمیکند.اینشیوهیبرق-
هرواگنمتصلاستودرفواصلیمشخصتعب 
رسانیبهقطاربیشتردرسیستمهایمترو باحجمترافیکسنگینویامکانهایی که بامحدودیت
فضاییجهتاحداثخطوطباالسریهمراهاست،کاربرددارد[.]5ولتاژایننوعسیستمهااغلب751
ولتمیباشد.درعملریلهایسوم ،اغلبازولتاژ DCاستفادهمیکنند ،زیراتحتولتاژبامقدار
مؤثریکسان،برقDCحدود14%بیشترازبرقACتوانمبادلهمیکند[ .]9
 .2شبکهی باالسری
دراینروش،یکشبکهیتوزیعهواییدرامتدادمسیرخطوطریلیاحداثمیشودوقطارتوان
مصرفی مورد نیاز خود را از طریق پانتوگراف 9نصب شده بر روی سقف هر قطار دریافت میکند.
1

third rail
receptor
3
Pantograph
2

7

تجهیزاتاصلیشبکه باالسریشاملسیمهادی،پایههاوتجهیزاتنگهدارندهمیباشد.ولتاژشبکه
باالسریغالباً751VDCیا 4511VDCمیباشد[.]5بدلیلامکانافتادگیسیمهایشبکهباالسری
دراثرانبساطوانقباض،پانتوگرافهابهصورتارتجاعیساختهمیشوندتاارتفاعسیمباقطاردریک
تلوران مشخصنگهداشتهشود .
حرکتپانتوگرافدرزیرشبکهباالسری وابسته بهساختمانونوعپانتوگرافاست.تماسبین
بهصورت مداومبرقرارباشد.چرا که
شبکهی باالسریوپانتوگرافنبایدقطعشودواینارتباطباید 
شبکهیباالسریو
فاصلهیهواییبهوجودآمدهدراثرقطعتماسباعثایجاد قوسالکتریکیبین 
یشودودراثرمداومتقوسالکتریکیبینهادیتماس4وپانتوگرافهردوگرممیشوند
پانتوگرافم 
واینعملموجبتغییرشکلهادیمیشودکهدرنتیجهیآنممکناستبرققطارقطعشود .

2ـ1ـ3ـ ولتاژ تغذیه سیستمهای ریلی برقی
سیستمهایخطوطریلیبرقیباماهیتبارغیرخطیومتغیر (ازلحاظ زمانومکان)خود،جزء
مصرفکنندههایخاصشبکههایالکتریکیمیباشندکهباعثکاهشکیفیتتوانشبکهمیشوند.
جهتتغذیهاینبارهابهخطوط،پستهاوتجهیزاتباظرفیتباالنیازاست.سیستمهایریلیبرقی
اینقابلیترادارندکه باولتاژ AC،DCویاترکیبیازهردوتغذیهشوند.تعییننوعولتاژتغذیه
سیستمحمل و نقلریلیبرقیبهعواملیازجمله نوعسیستم(مترو،قطارشهریسبکو غیره)،
توانمصرفیسیستمریلی،نوعونحوهیبهرهبرداری،مشخصاتفیزیکیمسیروغیرهبستگیدارد[6
 .]7،
در گذشته خطوط تغذیهی قطارهای برقی بهدلیل ارزانی ،راحتر بودن کنترل سرعت و گشتاور
موتورهای  DCدر مقایسه با موتورهای  ،ACاز نوع  DCبوده است ،اما امروزه بدلیل اینکه هم
موتورهایACوهمموتورهایDCاینقابلیترادارندکهبااستفادهازتجهیزاتالکترونیکقدرتبا
Catenary

8

2

هردونوعبرق ACو DCدارایعملکردمطلوبباشند،نوعموتورکششی ACویا DCدرانتخاب
نوعخطوطتغذیهیشبکهیریلینقشچندانمهمیندارد.بهطورکلیازبرقACبرایخطوطریلی
درونشهریمثلخطوطتغذیه
برونشهریوازبرقDCبرایخطوطکوتاه 
طویل،اصلی(توانباال)و 
تراموا،اتوبوسبرقی،منوریلومترواستفادهمیشود.

درونشهریرایجتر
بهخصوص برایشبکهیریلیبرقی 
درحالحاضراستفادهازخطتغذیهی  DC
ازخطتغذیهی ACمیباشد.رایجترینسطحولتاژهابرایتغذیهیتراموایبرقیومترویشهریبه
ترتیب  611و  751ولت  DCمیباشد .از ولتاژهای  4511و  9111ولت  DCبرای راهآهن برقی
برونشهریویاخطوطاصلیباظرفیتباالاستفادهمیشود.خطوطریلیبرقیباولتاژهایکمتراز

4111ولتاغلببهوسیلهیریلسومتغذیهمیشوند.ولیخطوطریلیباولتاژهایباالتراز4111
ولتبهدلیلمسائلایمنیازشبکهیباالسریتغذیهمیکنند[ .]7،6
بهطورکلی خطوط  DCمحدود به ولتاژهای سطح پایین بوده و درنتیجه سرعت ،توان و اندازه

قطارهای این خطوط دارای محدودیت میباشد .لذا برای قطارهای خطوط سنگین مترو و راهآهن
شهریازولتاژACباسطحولتاژباالتر()25KVاستفادهمیشود.باافزایشولتاژعالوهبرانتقالتوان
قابل
بیشتر به شبکهیریلی ،افت ولتاژ سیستم نیزکاهش مییابد [ .]7 ، 6سطوح مجاز ولتاژهای  
استفاده برای سیستمهای ریلی برقی در استانداردهای  BS50163و  IEC60580با توجه به تعداد
یین شده است .درجدول4 -2
یهکنندهسیستمریلیتع 
قطارها،نوعخطوطوفاصلهیپستهایتغذ 
سطوحولتاژهایرایجبرایتغذیهیخطوطریلیبرقیکشورهایمختلفآوردهشدهاست .



3

جدول:4-2ولتاژهایتغذیهیخطوطریلیدرجهان[]9
نوع ولتاژ سیستم تغذیهی قطار

بعضی از کشورهای مورداستفاده
آلمان،انگلی ،سوئی ،آمریکا

 611V

ایران،ژاپن،استرالیا،فرانسه،آمریکا

 751V
DC

فرانسه،اسپانیا،استرالیا،هلند،ژاپن

 4511V
 9111V

روسیه،هلند،ایتالیا،اسپانیا،لهستان
فرانسه،آمریکا

 51HZ

ایران،روسیه،فرانسه،چین،انگلی

یا 

آمریکا،کانادا،آفریقایجنوبی

61HZ

 >21 KV
 25 KV
 51 KV

AC
تکفاز
 )44-49( KV

آمریکا،استرالیا،نروژ
25HZ

 44 KV

سوئی
46/66HZ

آلمان،سوئد،سوئی
فرانسه،سوئی

 45 KV

سهفازAC

2ـ2ـ انرژی مصرفی در سیستم مترو
امروزهبهینهسازیمصرفانرژیدرسیستمهایحملونقلریلی بهدلیلاثرگذاریبرمیزان
هزینههاواثراتزیستمحیطی،ازاهمیتباالییبرخورداراست.باتوجهبهاینکهسیستمهایحملو
نقلریلیپتانسیلزیادیبرایذخیرهسازیانرژیهمبهصورتکوتاهمدتوهمبهصورتبلندمدت
دارند،باشناختزمینههایمصرفانرژیدراینسیستمهامیتوانازروشهایمناسبی،برایکاهش
میزانمصرفویاجلوگیریازاتالفانرژیاستفادهکرد.انرژیمصرفشدهتوسطیکقطاربهطور
کلیبهدودستهتقسیممیشود :

41

-4انرژیسیستمکششیکهشاملانرژیمستقیممصرفیبرایحرکتقطارومصارفداخلیآن
است .
ها،تونلهاوغیرهراشامل


ازقبیلروشناییوتهویهایستگاه
 -2انرژیغیر کششیکهمصارفی 
میشود .
)درسیستمکششیمصرفمیشود،اینبخش

ازآنجاکهقسمتعمدهانرژیمصرفی (حدود81%
ازاهمیتباالییبرخورداراست[ .]8،5
از طرفی انرژی کششی خود به عوامل متعددی از قبیل شیب و انحنای مسیر ،تعداد و محل
سیستمکنترل،وزن،شتاب،موتور)تعدادومحلپستها،

ها،محدودیتومشخصههایقطار(


ایستگاه
سطحولتاژ،فاصلهزمانیبینحرکتقطارها،ساختارقطاروزمان

نوعتجهیزات،مشخصاتهادیهاو

توقفبستگیدارد[ .]3

2ـ3ـ روشهای کاهش مصرف انرژی در سیستمهای کششی
سیستمهایمتروازجملهمصرفکنندههایبزرگانرژیالکتریکیهستند وموضوعصرفهجویی
انرژیوکاهشهزینههایمربوطبهآنهاهموارهیکیازاصلیترینموضوعاتمطرحدراینسیستمها
بودهاست .وسایلحملونقلریلیبرایشتابگیری،غلبهبراصطکاکبینریلوچرخواصطکاک
هوابهمصرفانرژینیازدارند.بخشزیادیازانرژیصرفشدهجهتشتابگیریقطار ،بهصورت
انرژی جنبشی در جرم آن ذخیره میشود که در عمل امکان بازیافت قسمتی از آن وجود دارد.
استفادهازترمزالکترودینامیکیامکاناحیاکردناینانرژیجنبشیواستفادهبهینهازآنرامیسر
میکند .
باتوجهبهتوضیحاتباالمیتوانروشهایصرفهجوییانرژیدروسایلحملونقلریلیرابه
سهدستهکلیتقسیمبندیکرد؛کهدرادامهبهبررسیهریکخواهیمپرداخت .
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)4کاهشتلفاتدرسیستمتغذیهوکشش
کاهشمصرفانرژیدرسیستمهایآسایشی[]5

)2
تفادهازانرژیبازتولیدترمزی

)9اس

2ـ3ـ1ـ

کاهش تلفات در سیستم تغذیه وکشش

کاهشتلفاترامیتوانباتغییردرپارامترهایینظیرولتاژنامیسیستم(،افزایشولتاژ،کاهشجرم
وتلفاترابهدنبالدارد)کاهشوزنوطولقطار،استفادهازتجهیزاتبابازدهباالترازقبیلاینورتر-
هایجدیدوماشینهایسنکرونباآهنربایدائمحاصلکرد[ .]5

2ـ3ـ2ـ

کاهش مصرف انرژی در سیستمهای آسایشی

قسمتی از انرژی مصرفی قطارها صرف مسائل مربوط به رفاه حال مسافران میشود .از آنجا که
تهویهی مطبوع هوا (گرمازائی در زمستان و خنککنندهها در تابستان) قسمت بیشتری از انرژی
مصرفشدهبرایراحتیمسافراناست.میزانکلمصرفانرژیمربوطبهتجهیزاتکمکیبستگی
زیادیبهمنطقهوفصلسالدارد .
استفادهاز سیستمهایهوشمندمدیریتانرژیمانندکنترلخودکارسیستمتهویهقطار،روشنایی
هوشمند،المپهایکممصرفونظایراینهانیزمیتوانندازعواملتأثیرگذاردربهینهسازیمصرف
انرژیباشند.ولیبهدلیلاینکهاینبخشسهمنسبتاًکوچکیدرکلانرژیمصرفیدارد،تأثیرآن
نیزدرافزایشبازدهکلسیستمخیلیزیادنیست[ .]3

2ـ3ـ3ـ

استفاده از انرژی بازتولید ترمزی

با توجه به پیشرفت فنآوریهای فعلی ،یکی از روشهای اصلی جهت کاهش مصرف انرژی و
اینصورتموتورالکتریکی
کاهشتلفات،استفادهازانرژیجنبشیقطاردرزمانترمزگیریاست.در 
42

بازپ 
قطارتوسطسیستمکنترلیبهحالتژنراتوریتبدیلمیشودوانرژیرابهسیستم  ،

محرک 
دینامیکیشناختهمیشود.

میدهد کهاینتبدیلانرژیجنبشیبهالکتریکیتحتعنوانترمزالکترو

توانالکتریکیتولیدشدهدرزمانترمزگیریمیتوانددرمقاومتهایتلفکنندهیتوانمصرفشودو
یلهیسیستمبازتولیدبهشبکهیالکتریکیمنتقلشود؛بنابراینترمزالکترودینامیکیبهدو
یابه وس 
دستهمقاومتی(برایقطارهایسرعتپایین)وبازتولیدتوان(برایقطارهایسرعتباال)تقسیممی-
یلهیمقاومت-
به وس 
شود.درروشترمزالکترودینامیکیمقاومتی،توانتولید شدهدرحالت ترمزی 
هایتلفکنندهمصرفمیشود.اینمقاومتهادرهنگامراهاندازیموتوربهعنوانمقاومتهایراهانداز
استفادهمیشوند .
استفادهازترمزبازتولیدتوان،باعثافزایشراندمانالکتریکیسیستممیشودکه بهکمکاین
سیستمبازتولیدتوان،میتوان41%تا11%مصرفکلتوانقطارراکاهشداد[ .]44،41
تزریقتوانبازتولیدشدهبهشبکهی  DCممکناستباعثافزایشولتاژخط  DCازمقدارمجاز
آنشود.لذابایدیکیاچندمصرفکنندهیتوان(قطارهایدیگردرحالتموتورییامصارفعمومی)
یشازحدولتاژخطشوند.در
نیزدرشبکهباشدتاتوانتولید شدهرادریافتکنندومانعافزایشب 
بسیاریازاوقاتمخصوصاًدرساعاتکمترافیکویامسیرهایخلوتقطارشتابگیرندهایدرهنگام
ترمزوجودنداردواینامرمیتواندمانعازامکاناستفادهازانرژیاحیائیترمزیتوسطقطارهایدر
حال شتابگیری شود .با این حال زمانی که ولتاژ خط  DCبه مقدار بحرانی برسد آنگاه ترمز
الکترودینامیکینیزجهتاتالفتواندرمقاومتهایتلفکنندهفعالمیشود[ .]41
بهمنظورحداکثرکردناستفادهازانرژیبازتولیدیودرنتیجهحداقلکردناستفاده
راهکارهایزیر 
شدهاندکهبهصورتخالصهدرشکل2-2نیزبیانشدهاست .
ازمقاومتترمزیپیشنهاد 
 .4بهینهسازیجدولزمانیحرکتقطارها(فاصلهزمانیبینحرکتدوقطتارمتتوالی)[،42
]49
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استفادهازپستهایدوطرفهوبازگرداندنانرژیاضافهبهشبکه[]41

.2
هایذخیرهسازانرژی[]45


ازسیستم
 .9استفاده
بهبودبازدهانرژی،باحداکثرکردنبازیابیانرژیترمزدرسیستمهایریلی

افزایشپذیرشخط

بهینهسازیجدولزمانی
حرکتقطارها

ذخیرهسازهایثابت

پستهایدوطرفه

کاهشتلفات

ذخیرهسازهای
متحرک



شکل:2-2روشهایحداکثرکردنانرژیبازتولیدیدرسیستمهایریلیالکتریکی

بهینهسازی جدول زمانی حرکت قطارها (فاصله زمانی بین حرکت دو قطار متوالی)
اینشیوهبراساسکنترلشرایطترافیکاست.به اینصورتکهدرهنگامترمزگیرییکقطار
درایستگاه،بایدقطاریاقطارهایدیگردرنزدیکیآندرحالشتابگیریباشندتابتواننداینانرژی

نشانداده شده استانرژیبازتولیدیمی-

راجذبکنند.دراینحالتهمانطورکهدرشکل 9 -2
تواند بهصورت مستقیم از طریق خط تغذیه ،بین دو قطار منتقل شود .طراحیدقیق جدول زمانی
عملکرد قطارها ،عالوه بر صرفهجویی قابل توجه انرژی در کل سیستم ،با محدود کردن شتاب-
هایهمزمانقطارها،سببکاهشحداکثرتوانکششی (پیکتوانمصرفی)ودرنتیجهکاهش


گیری
هزینههایسرمایهگذاریوعملیاتیمیشود[ .]41


41

شکل:9-2استفادهازانرژیترمزییکقطاربرایشتابگیریقطاربعدی[]41

ژانگ 4وهمکارانش [ ،]46ازالگوریتمژنتیکبرایتعیینزمانتوقفقطارهابه منظوربه دست
آوردنجدولزمانبندی بهینه استفادهکردهاند .ناصریوهمکارانش [ ،]49یکروشبهینهسازیبر
اساسالگوریتمژنتیکباهدفحداکثرکردنتبادلانرژیبینقطارهاپیشنهاددادهاندوهمچنیندر
یشدهاست.منظوراززمانرزرومدت-
اینمقالهاثردوفاکتورزمانی(زمانرزرووزمانهدوی)بررس 
زمانی است که اگرقطار بههر دلیلیتا این مدت زمان را تأخیرداشته باشد ،مشکلی در برنامهی
حرکتسایرقطارهابه وجودنمیآیدوزمانهدویفاصلهی زمانیبینخروجیکقطارازایستگاهتا
بهکارگیریاینروشمیتواند
ورودقطاربعدیبهایستگاهاست.نویسندگاناینمقالهادعاکردهاندکه 
بیشاز41%صرفهجوییانرژیرابههمراهداشتهباشد.بااینوجوددرنظرگرفتنزمانهدویحتی
اگراثرقابلتوجهیدربازیابیانرژیترمزداشته باشدپارامتریباانعطافپذیریکماستکهباتوجه
بهشرایطترافیکیومحدودیتهایعملیاتیمحدودشدهاست .
درمرجع [ ]47یکروشمتفاوت،برایبهبودانتقالانرژیبینقطارهاارائه شده است.دراین
مرجع،یکمدلجدولزمانبندیبراساسمسئله بهینهسازیمخلوط -اعدادصحیح 2استفاده شده
همزمانمیکند.اینمرجع
استکهفرایندهایشتابوترمزوسایلنقلیهدرهمانبخشالکتریکیرا 
اساساًرویافزایشتبادلانرژیبازتولیدی،درساعاتغیرپیکمتمرکز شده است ،یعنیزمانیکه
همزمان بسیار کم است .جدول زمانبندی پیشنهادی برای
یریهای  
احتمال داشتن شتاب و ترمزگ 
صرفهجوییاندازهگیریشدهاست .
خطسهمترومادریدپیادهسازیشدهوبعدازیکهفتهمیزان 9%
1 Zhang

Mixed – integer
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2

استفاده از پستهای دوطرفه و بازگرداندن انرژی اضافه به شبکه
جایاستفادهازیکسوکنندههای


نیزنشاندادهشدهبه
دراینروشهمانطورکهدر شکل 1 -2
دیودی در پستهای کششی ،از مبدلهای دوطرفه استفاده میکنند که توان  DCاز طریق این
یگردد .
تبدیلمیشودومجدداًتوسطترانسفورماتوربهشبکهاصلیبازم 

هایدوطرفهبهAC


مبدل
عیب اصلیاینروشهزینهزیاداینورتراست و عالوه بر این،بااینروشتثبیتولتاژوکاهش
پیک توان تحقق نمییابد .همچنین با توجه به فاصله قطار از پست ،بخشی از انرژی در خط تلف
خواهدشد[ .]5

شکل:1-2استفادهازپستهایمعکوسبهمنظوربازگشتانرژیبهشبکه[]41

استفاده از سیستمهای ذخیرهساز انرژی
استفادهازسیستمهایذخیرهسازدارایمزایاییازجملهصرفهجوییانرژی(معموالًبین45تا91
درصد)[،]5بهبودکیفیتتوان،تنظیمولتاژ ]48[ DCوحفاظتمنبعتغذیه[]43میباشد .
سیستمهایذخیرهسازانرژیبهدوصورتکاربرددارند :

هایذخیرهسازمتحرک 


سیستم
.4
هایذخیرهسازثابت


سیستم
.2
46

یپردازیم .
درادامهبهبررسیمزایاومعایبهریکازسیستمهایذخیرهسازانرژیم 

سیستمهای ذخیرهساز متحرک
یشوند.دراین
دادهشدهاستمعموالًبررویسقفقطارنصبم 
همانطورکهدرشکل5-2نشان 
بهصورت مستقیمبهسیستمذخیرهسازنصب شده رویوسیلهینقلیهمنتقل
حالتانرژیبازتولیدی 
میشود .

شکل:5-2سیستمذخیرهسازمتحرک[]41

مزایای سیستمهای ذخیرهساز متحرک
 باتوجهبهقرارگرفتنتجهیزاتذخیرهسازیبررویقطارفاصلهبینمصرفوتولیددرکمتترینییابد .
مالحظهایکاهشم 

قابل
بهصورت 
حدخودقراردارد،لذاتلفاتخط 
 درصورتبروزخطادرخطتغذیه،امکانحرکتقطاربدوناستفادهازخطتغذیهفراهممیشودکهقابلیتاطمینانقطارراافزایشخواهدداد[.]41
کاهشیافته،بنابراینتعدادپستهایتغذیهمتوردنیتازکتاهش

 حداکثرتوانموردنیازدرشبکهخواهدیافت[.]1
 دراینروشمدیریتانرژیبازتولیدیسادهتراستچونکنترلآنمستتقلازشترایطترافیکتیاست[.]41
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معایب سیستمهای ذخیرهساز متحرک
 بهدلیلنصبشدنتجهیزذخیرهسازبررویقطارمحدودیتحجمیوفضتاییبترایآنهتاوجوددارد[.]45
 ازآنجاکهبررویهرقطارسیستمذخیرهسازبایدنصبکنتیم،هزینتهسترمایهگتذارینستبتاًباالییدارند.
 براینصب،تعمیرونگهداریتجهیزذخیرهسازبایدقطارازچرخهحملونقلختارجشتود[.]41
 سیستمذخیرهسازنصبشدهبررویقطارباعثافزایشوزنقطارشتده(حتدود2%افتزایشوزن)[ ]21ودرنتیجهمیزانانرژیمصرفیرادرحالتکششحدود4تا2درصتدافتزایش
خواهدداد[.]22،24
شرایط ترافیکی اثر قابل توجهی روی صرفهجویی انرژی در خطوط مترو دارند بنابراین تحلیل
روشهابهمنظورحداقلکردنآنهاازاهمیتویژهایبرخورداراست.مرجع [ ]29خطوطمجهزبه
قطارهایخودکارراموردبررسیقرار داده استوسیستمتنظیمترافیک،پروفایلسرعتقطارهای
خودکار را ازمیانپروفایلهایسرعتبهینهازپیشبرنامهریزیشدهانتخابکردهاست.هدفاصلی
اینمرجعطراحیبهینهیپروفایلسرعتقطارهایمترو،بادرنظرگرفتنانرژیبازتولیدیحاصلاز
ترمزبهمنظور حداقلکردنانرژیدریافتیازپستهااست.دراینمرجعازذخیرهسازهایمتحرک
برایذخیرهیانرژیبازتولیدیاستفادهشدهاست.میزانصرفهجوییحاصلازاینروشبرابربا 6تا
44%است .
مراجع [ ]25 ، 21یککنترل کننده شارش توانکه عملکرد آنتابعی از جریانخط است را
برای قطارهای مجهز به ذخیرهسازهای متحرک پیشنهاد میدهند .هدف اصلی این روش کنترلی
صرفهجوییانرژی،کاهشپیکتوانودرنتیجهتثبیتولتاژخطاست .
48

سیستمهای ذخیرهساز ثابت
توجهتر است،
اینسیستمهایذخیرهسازدرپستهایادرمکانهاییکهتغییراتولتاژخطقابل  
نهتنها،برای
هاویادرامتدادخطوطقرارمیگیرند.ایندستهازسیستمهایذخیرهساز 


ایستگاه
مانند
بهمنظورپایداریولتاژشبکهدرنقاطضعیفمورداستفاده
کاهشتقاضایانرژیدرکلسیستمبلکه 
قرار میگیرند [ .]26سیستمهای ذخیرهساز ثابت نیاز به پستهای تغذیه اضافی ،برای جبران افت
یرهسازثابتاست .
ولتاژانتهایخطوطرابرطرفمیکنند.شکل6-2نمایانگریکسیستمذخ 

شکل:6-2سیستمذخیرهسازثابت[]41

مزایای سیستمهای ذخیرهساز ثابت
بنابراینهزینهآنهتانستبت

استفادهمیباشند

 توسطتمامقطارهایموجوددرخطقابلبهحالتمتحرککمترخواهدبود؛عالوهبراین،اینسیستمهامیتواننددرصتورتبتروز
خطادرسیستمتغذیه،انرژیموردنیازقطارراتارسیدنبهنزدیکترینایستگاهتتأمین
نمایند[.]41
،بنابراینتعدادپستهایتغذیهمتورد

کاهشیافتهاست

 حداکثرتوانموردنیازدرشبکهنیازکاهشخواهدیافت.
 بهدلیلنصببررویسطحزمینهیچمحدودیتحجمیوفضاییندارند[ .]45 باتوجهبهاینکهازقطارکامالًجداهستندتعمیرونگهتداریآنهتاهتیچوقفتهایرادرسیستمایجادنمیکند.
43

معایب سیستمهای ذخیرهساز ثابت
بهدلیلتلفاتخطوفاصلهایکهبینتولیدومصرفوجوددارد

راندمانسیستمذخیرهسازثابت

کمترازسیستممتحرکاست[ .]45
مزایایهریکازاینسیستمهایذخیرهسازانرژیدر[]27بحثشدهاستامااندازهتجهیتزات،
موقعیتوالگوریتمکنترلیبررسینشدهاست.
مرجع [ ]8سیستمذخیرهسازثابت برپایهیابرخازنراطراحیوشبیهسازیمیکندواثرتغییر
فاصلهبینابرخازنوپستهایکششی وهمچنینوابستگیمشخصاتفنیابرخازنرویرفتارشارژو
دشارژرانشانمیدهد ومیزانصرفهجوییانرژی ،برایشرایطترافیکیسنگینوسبکبهترتیب
برابربا5%و43%حاصلمیشود.

2ـ4ـ

انواع تجهیزات ذخیرهساز انرژی

همانطورکهقبالًتوضیحدادهشددربسیاریازمواردنمیتوانتمامیانرژیترمز راباتوجهبه
عواملیمانندتلفاتدرخطوط ،محدودیتهایولتاژیوجریانیخطوطبهشبکهبازگرداندویادر
همانلحظهاستفادهکرد،باقیماندهیانرژیبازتولیدیراکهنمیتوانبهشبکهبازگرداند(تادرصورت
لزومونیازمورداستفادهقرارگیرد)میتوانذخیرهکردواینانرژیذخیرهشدهمیتواندبهعنوان
منبعکمکیهنگامیکهقطارنیازبهانرژیداردمورداستفادهقرارگیرد .
میزان انرژی که وسیلهی ذخیرهکننده انرژی میتواند در خود ذخیره کند (چگالی انرژی) و
سرعتیکهانرژیمیتواندازطریقتجهیزذخیرهکنندهانرژیانتقالیابد(چگالیتوان) دومشخصهی
اساسییکتجهیزذخیرهکنندهانرژیاست .
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شکل 7 -2چگالیتوانچندتجهیزذخیرهکنندهانرژیرادرمقایسهباچگالیانرژیآنهانشان
میدهد.درادامهیفصلچندنمونهازتجهیزاتذخیرهکنندهمعرفیوویژگیهایآنهابررسیخواهد
شد .

شکل:7-2چگالیتوانچندتجهیزذخیرهکنندهانرژیدرمقایسهباچگالیانرژیآنها[ ]4

باتریها
باتریهاوسایلیهستندکهمیتوانند انرژیراتوسطواکنشهایبرگشتپذیرشیمیاییدرخود
ذخیرهکنندوازنظراندازه،نوع،ساختاروکاربرددستهبندیمیشوند.باتریها دارایمعایبینظیر
طول عمر کمتر نسبت به سایر ذخیرهسازهای انرژی و دینامیک کند ( عدم توانایی شارژ و دشارژ
سریعکهبهدلیلپایینبودنچگالیتواناست)میباشند.بنابراینعمدتاًبرایکاربردهایپشتیبانی،
خدمات کمکی از قبیل تهویه هوا ،روشنایی [ ]28راه اندازی ،سیستمهای جرقهزنی خودرو ،برق
اضطراری،اسباببازیها،دوربینها،چراغقوهواستفادهدرخودروهایالکتریکیهیبریدیمناسبمی-
باشند[.]23عواملیهمچوندرجهحرارتشدید،شارژودشارژبیشازاندازهتأثیرقابلتوجهیروی
طولعمرباتریهادارند.درادامهانواعمختلفباتریهامعرفیمیشود.
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باتریهایسرباسید 4
باتریهای  LAدر سال  4853برای اولین بار توسط یک فیزیکدان فرانسوی به نام  Caston

Planteبهعنواناولینباتریهاباقابلیتشارژمجددبهصورتتجاریبهبازارعرضهشدند.الکترولیت
اینباتریهامحلولسولفوریکاسید()H2SO4استوالکترودمثبتیاآندهرسلول،ازدیاکسید
سرب()pbo2وکاتدیاالکترودمنفی،ازاسفنجسربتشکیلشدهاست[ .]91
ایننوعباتریهاقابلیتاطمینانوراندمانباال،طولعمرپایین،چگالیانرژیونرخخوددشارژی
کموچگالیتوانباالنسبتبهسایرباتریهادارند.بارزترینایراداینباتریهاایناستکهبهصورت
کامل دشارژ نمیشوند و بدلیل پردازش سرب تأثیر منفی روی محیط دارند .تحقیقات اخیر روی
افزایشچگالیانرژیوچگالیتوانباتریهایسرباسیدباجایگزینیسربباموادسبکترمثلکربن
متمرکزشدهاست[.]41
نیکلکادمیوم 2
ایندستهازباتریهادرسال4833توسطیکمخترعسوئدیبهنام Waldemar Jungnerابداع
گردید.هیدراتنیکل()NiOOHبخشعمدهیقطبمثبتراتشکیلمیدهددرحالیکهکادمیوم
اسفنجی ( )Cdعنصر غالب در مواد تشکیلدهندهی قطب منفی است .محلول هیدروکسید پتاسیم
()KOHدرآبنیزنقشالکترولیتباتریرادارد NiCd.درمقایسهباباتریهای LAدارایقابلیت
اطمینانباال،چگالیانرژی،چگالیتوانوطولعمرباالتریاستوباتوجهبههزینهیباالتر،راندمان
کمترونرخخوددشارژیبیشتریدارد[ ]94و همچنیندرکاربردهایریلیبیشترنقشپشتیبانرا
دارند[.]41

1

)lead acid (LA
)Nickel Cadmium (NiCd

2
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لیتیومیون 4
این نوع باتریها دارای مزایایی از قبیل چگالی انرژی و توان نسبتاً باال ،راندمان باال ،نرخ
خوددشارژیپایینونیازبهتعمیرونگهداریکمهستند؛ومعایبیهمچونهزینهیباال،نیازمندیبه
مداراتمحافظهوشمندجهتقرارگیریولتاژ و دمایکاری دریکمحدودهمجازمیباشند.ایننوع
از باتریها به صورت گسترده در تجهیزات قابل حمل نظیر لپتاپ یا تلفن همراه استفاده میشوند
[ .]41
سولفورسدیم 2
آندایننوعازباتریهاازسدیم()Naوکاتدآنهاازگوگرد()sساختهشدهاست.آنچهکهفن-
آوریباتریهای  NASرامتمایزمیسازد،چگالیانرژیباالیآنهااست.بهنحویکهچگالیانرژی
باتریهای  NASسهبرابرباتریهایسرباسیدمعمولیاست .مهمترینویژگی اینباتریهاعملکرد
آنهادردماهایباالحدود911تا951درجهسانتیگراداست.بازدهایننوعازباتریهابین75تا31
درصد است [ .]41این باتریها بیشتر به منظور پیکسایی و بهبود کیفیت توان در شبکههای
الکتریکیاستفادهمیشوند[ .]92
چرخطیارها

3

وسایلذخیرهسازیانرژیکوتاهمدتهستندکهانرژیالکتریکیرابهانرژیمکانیکی

چرخطیارها
تبدیلمیکنندوآنرابهفرمانرژیجنبشیدرجرمیبهنامروتورذخیرهمیکنند.بهمنظورکاهش
اصطکاک در سرعتهای باال روتور بر روی دو یاتاقان مغناطیسی میچرخد .اجزای اصلی سیستم
ذخیرهسازچرخطیارموتور/ژنراتور،یاتاقانها،محفظهیخالءوسیستمکنترلاست[ .]92

1

)Lithium ion( Li-ion
)Sodium sulfur ( NaS
3
Flywheel
2
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ومیتواندبههردوصورتموتوروژنراتور
روتورچرخطیاربهیکماشینالکتریکیمتصلمیشود 
عملکند.انرژیذخیرهشدهدر چرخطیارمتناسبباابعادآنومربعسرعتچرخشیروتوراست
[.]41بهصورتکلی،چرخطیارهابهدودستهباسرعتدورانباالوسرعتدورانپایینتقسیمبندی
میشوند.روتورچرخطیارهاباسرعتدورانباالازموادکامپوزیتمثلفیبرکربنیاگرافیتساخته
شدهاستولیروتورچرخطیارهاباسرعتدورانپایینازفوالدساختهشدهاست[ .]91
بهشارژودشارژسریعآنها،راندمانباال،چگالیتوانوانرژی

طیارمی 
توان

ازمزایایاصلیچرخ
باالیآنهاومحدودهدماییعملکردباالاشارهکرد .وزننسبتاًزیاد،نرخخوددشارژیباالیآنهابه

گیریبهوسیلهیحرکتوسایلنقلیهوهمچنینتنش


دالیلیمثلاصطکاکداخلییاتغییراتجهت
زیادواردشدهبرروتوردرسرعتهایباالواحتمالازهمپشیدنآنهاازمعایبچرخطیارهابهشمار
میرود[ .]23،41

ابررسانا

1

ذخیرهسازانرژیمغناطیسیابررسانا کهجزءذخیرهسازهایکوتاهمدتاست ازسهبخش

سیستم 

اساسی سیمپیچ رسانا ،سیستم اصالح و بهبود توان و سیستم خنککننده تشکیل میشود .این
سیستم ،انرژی را در میدان مغناطیسی حاصل از شارش جریان مستقیم ( )DCدر یک سیمپیچ
ذخیرهمیکند[.]28اینجریان DCبهعلتمقاومتنزدیکبهصفرکابلابررساناکهمعموالً

ابررسانا
از 2NbTiساختهمیشودتابینهایتگردشمیکند[ .]91
ازاصلیترینمزایای SMEبازدهباالی]91[35%تعدادسیکلهایشارژودشارژزیاد،چگالیتوان
باال،پاسخسریعودشارژشدنبهصورتکاملمیباشد[ .]99

1

)Superconducting magnetic storage (SMES
Niobium-Titanium

2
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اساسیترین ایراد  ،SMESباال بودن هزینه سرمایهگذاری و عملیاتی است که عمدتاً بهخاطر
سیستمخنکسازیمیباشد.برایحفظحالتابررسانایی، SMESبایدسیم پیچرابهوسیلهیک
سیستم خنککننده در دماهای بسیار پایین نگه داشت تا خاصیت ابررسانایی خود را حفظ نماید
[.]41برایاینمنظورمیتوانازهلیوممایعویانیتروژناستفادهکرد[ .]91
براساس رابطهی ( )4 -2انرژی ذخیره شده ،به جریان عبوری از سیم پیچ ابررسانا و همچنین
اندوکتان

سلف مورد نظر بستگی دارد .از آنجا که اندوکتان

سلف تابع مشخصات ساختمانی آن

است ،برایذخیرهی انرژیزیاد،ابعادسلفمورداستفادهافزایشچشمگیریخواهدداشتوهزینه
آننیزمتقابالًبسیارزیادخواهدشد.این سیستمهابیشتربرایذخیرهسازیکوتاهمدتانرژی،بهبود
کیفیتتوان[]91وپایداریشبکه[]41مورداستفادهقرارمیگیرند .
1
Li 2
2

()4-2
ابرخازنها 1

E



ابرخازنها یا خازنهای الکتریکی دوالیه دستهای از خانوادهی خازنها هستند که جزء ذخیره-
سازهایانرژیکوتاهمدتمحسوبمیشوند[.]91شکل 8 -2نمونهایازیکسلولابرخازنرانشان

میدهد .
ابرخازنها قادر به انجام تعداد زیادی (چند صد هزار) سیکل شارژ و دشارژ میباشند و قابلیت
دشارژشدنبهصورتکاملرانیزدارامیباشند.عالوهبر این،بدلیلداشتنمقاومتداخلیخیلی
کم ،تلفاتیناچیزودرنتیجهراندمانباالییدارند[ .]95 ،43مدتزمان دشاژرآنهاازدهثانیهتا
چند دقیقه است و رنج گستردهای از شرایط محیطی را پوشش میدهند .به دلیل ذخیرهسازی
الکتروستاتیکی طول عمر باال (حدود 416سیکل شارژو دشارژ)،تلفاتگرماییکمو ولتاژ خروجی
پایینی(حدود2/7ولت)دارند.الزمبهذکراستکهبرایدستیافتنبهسطحولتاژموردنیاز،اتصال
1

Supercapacitor
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سرییاموازی ابرخازنهاموردنیازاست [ .]41توضیحاتبیشتردرموردابرخازنهادرفصل سوم
ارائهخواهدشد .

شکل:8-2نمونهایازیکسلولابرخازن[ ]4

مقایسه انواع تکنولوژیهای ذخیرهسازی
مطابق با جدول 2 -2باتریهای الکتروشیمیایی در مقایسه با چرخطیار ،ابرخازن و ابررسانا
بیشترینچگالیانرژیرادارند؛ودرمیانباتریهایالکتروشیمیاییباتریهایلیتیومیونوباتری-
های سولفور سدیم به ترتیب گستردهترین رنج چگالی انرژی را دارند .از طرف دیگر ،چگالی توان
باتریهابهصورتقابلمالحظهایکمترازچرخطیار،ابرخازنوابررسانااست.درموردزماندشارژ،
باتریهایالکتروشیمیاییبهوضوحدرمقایسهباچرخطیار،ابرخازنوابررسانارفتاردینامیکیکندتری
دارند .همین زماندشارژ ،پارامترتأثیرگذاریرویاصالحتوانوتثبیتولتاژاست.ازطرفدیگرنرخ
خوددشارژی باتریها نسبت به سایر ذخیرهسازهای انرژی کمتر است ولی چون درکاربردهای
قطارشهریذخیرهسازیکوتاهمدتموردنیازاستنرخخوددشارژیمسألهمهمینیست[ .]41
درکاربردهایقطارشهریباتوجهبهشتابوترمزگیریهایمکرردریکروزچگالیتوانوتعداد
سیکلشارژودشارژباالموردنیازاست.ازطرفدیگر،دوامسیستمذخیرهسازیکپارامترمهماست
که باید در نظرگرفته شود چرا که به صورت مستقیم روی هزینهی نهایی سیستم تأثیرگذار است.
26

مطابق با جدول 9 -2باتریها طول عمر کمتری (حدود چند صد هزار سیکل) نسبت به ابرخازن،
چرخطیاروابررسانادارند.بااینوجود،شایانذکراستکهباتریهایلیتیومیونمدرنممکناست
بیشتراز411سیکلراارائهدهند[ .]1
ازمیانانواعفنآوریهایذخیرهسازی،چرخطیارهاوابرخازنهابهدلیتلچگتالیتتوانبتاالی
5kw/kgوتعدادسیکلهایشارژودشارژبیشتراز416سیکلبرایاستفادهدرایتنحتوزهمناستب
میباشند[1و .]21
جدول:2-2مقایسهیمشخصاتفنیسیستمهایذخیرهسازانرژیبرایکاربردهایقطارشهری[]97،96،41

ذخیره کنندههای انرژی
باتریهایسرباسید

چگالی توان

چگالی انرژی

بازده

)(kW/kg

)(Wh/kg

)(%

21-51

71-31

 1/125-1/9

نیکلکادمیوم

1/15-1/9

91-75

61-81

لیتیومیون

1/4-1/95

75-211

31-35

باتریهایسولفورسدیم

1/42-1/29

421-211

71-31

چرخطیارها

4-5

5-411

31-35

ابررسانا

1/5-2

1/5-5

35-38

ابرخازن

1/5-5

4-6

35-31
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جدول:9-2مقایسهیمشخصاتفنیسیستمهایذخیرهسازانرژیبرایکاربردهایقطارشهری[]97،96،41

ذخیره کنندههای
انرژی

نرخ خوددشارژی
به صورت

مدت زمان
دشارژ)(s

روزانه)(%

طول عمر(تعداد
سیکل)

باتریهایسرباسید

1/15-1/9

4-9611

211-2111

نیکلکادمیوم

1/2-1/6

4-9611

4511-9111

لیتیومیون

1/4-1/9

4-9611

419-415

باتریهایسولفورسدیم
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4-9611

2111-9111

چرخطیارها

411

1/4-61

>417

ابررسانا

41-45

1/4-4

<415

ابرخازن

21-11

1/4-61

>416
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3ـ فصل سوم  :ابرخازن و روشهای کنترل
شارژ و دشارژ آن

23

3ـ1ـ مقدمه
اساسکارابرخازننخستینبارتوسطهلمهلتز4مشاهدهشد.بهصورتمختصرمیتوانگفتاگر
یک الکترود در یک الکترولیت غوطهور شود ،در مجاورت سطح ما بین الکترود و الکترولیت ،یک
جدایی بار اتفاق میافتد .در واقع همانطور که در شکل4 -9مشخص است الکترود منفی (مثبت)
باعثمیشودکهکاتیونهای(آنیونهای)موجوددرالکترولیتدرسطحالکترودجذبشوند.فاصله
سطحالکترودتامرکزیونهابهاندازهیالیهیدیالکتریکیکخازنالکترواستاتیکیاستلذادرهر
طرفیکخازنتشکیلمیشودکهمعادلبااتصالسریدوخازناست.بههمیندلیلبهایننوع
خازنها ،خازنهای دوالیه نیز گفته میشود .کار جداکننده موجود در الکترولیت نیز جلوگیری از
تماسمستقیمالکترودهامیباشد .
مطابقباشکل 4 -9ابرخازن از یکشارژکننده(شماره ،)4کنترلکنندههایجریان(شماره،)2
الکترودها(شماره،)9محلولالکترولیت(شماره)5و یکالیهجداکننده (شماره)6تشکیلشده
است.تفاوتعمدهاینخازنهاباباتریهایالکتروشیمیاییعدموجودفعالیتهایشیمیاییدرفرآیند
آنهااست[ .]4


شکل:4-9سلولابرخازن[ ]4

H.Holmholtz
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1

موادالکترودیمورداستفادهبرایابرخازنهاشاملموادکربنی،اکسیدهایفلزی،پلیمرهایهادی
وسیستمهایهیبریدیشاملکربن-اکسیدفلزات،کربن-پلیمرهادی،پلیمرهایهادی-اکسیدفلزات
ویاهرسهفازکربن-اکسیدفلز-پلیمرهادیاست .الکترودهایپلیمردرمقایسهباالکتروداکسیدهای
فلزیهزینهیتولیدپایینتروظرفیتباالتریدارند.موادالکترولیتیمورداستفادهبرایابرخازنها
شاملسهگروهالکترولیتهایارگانیک،الکترولیتهایآبیوالکترولیتهایجامدهستند.

الکترولیتهای ارگانیک:پرکاربردتریننوعدرمصارفتجاریمیباشند،ولتاژکاریحدود2/5
تا  9ولت را دارا میباشند (با خالصسازی امکاندست یافتن بهولتاژهای باالتر از 9/5ولت را نیز
دارند).الکترولیتهایارگانیکازاستونیتریل4وتترااتیلآمونیوم-تترافلوربورات2استفادهمیکننداما
به دلیل سمی بودن این ترکیبات در آینده حرکت به سمت محلولهای جایگزین مثل پروپیلن
کربنات9می باشد[ .]92
الکترولیتهای آبی :ایننوعالکترولیتهاامکانرسیدنبهظرفیتباالترومقاومتسریمعادل
کوچکتررافراهممیکنندوولتاژیتاحدود4ولترادارند.الکترولیتهایآبیبیشترازسولفوریک
اسیدH2SO4وپتاسیمهیدروکسید  KOHکهرسانایینسبتاًباالییدارنداستفادهمیکنند .
الکترولیتهای جامد:ترکیبپلیمرهابانمکهایمناسبهدایتیونیباالییراایجادمیکند .
استفادهازپلیمرهاباعثکاهشخوردگی،کاهشحجمکلیوآزادسازیموادسمیکمتریمی-
شود.تنهامشکلاستفادهازایننوعالکترولیتقیمتباالیآنمیباشد[ .]92
همانطورکهدرشکل 2-9نیزنشاندادهشدهاستابرخازنهابراساسموادوساختارالکترودها
به سه دسته متقارن ،نامتقارن و خازنهای هیبریدی تقسیم میشوند .در ابرخازنهای متقارن یا

1

)acetonitrile (CH3CN
)tetraethylammonium tetrafluoroborate (TEATFB
3
)propylene carbonate (C4H6O3
2
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"خازنهایدوالیه" الکترودهاازجن

کربنفعالهستند.ولیدرنوعنامتقارنیکالکترودمشابه

باتریوازجن اکسیدفلزوالکتروددیگرمشابهابرخازنوازجن کربناست.خازنهایهیبریدی
کهبهصورتخاصخازنلیتیومیوننامیدهمیشوندمشابهباخازنهاینامتقارن،دوالکترودمتفاوت
دارند که یکی از جن

هیدروکسید نیکل یا دیاکسید سرب و دیگری از جن

کربن فعال است

[ .]92

انواعابرخازن

نامتقارن

متقارن

هیبریدی
شکل:2-9انواعابرخازنبراساسموادوساختارالکترودها 

مقدار انرژی ذخیره شده در ابرخازنها تابعی از سطح الکترودها ،اندازه یونها و سطح ولتاژ
الکترولیت است [ .]91ابرخازنها دارای قابلیت ذخیرهسازی انرژی تا هزار برابر یک خازن معمولی
هستند .در نتیجه چگالی انرژی بیشتری در مقایسه با خازنهای معمولی دارند .از طرفی به دلیل
نزدیک بودن فاصلهی بین الکترودها و بزرگ بودن ضریب دیالکتریک ظرفیت بیشتری نسبت به
خازن معمولی دارند [ .]99اما چگالی توان آنها مشابه با خازنهای معمولی است .ابرخازنها
مشخصاتهردویباتریهاوخازنهایمعمولیراداراهستند.اماتوانبیشترونرخخوددشارژی
باالترینسبتبهباتریهادارند ومیتوانندبسیارسریعشارژشونددرحالیکهبسیاریازباتریهابا
شارژسریعآسیبمیبینند[.]99،41
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یکیازپارامترهایمهمیکهرویطولعمرابرخازنهاتأثیرگذاراستوضعیتشارژ4آنهامیباشدSOC.
اجازهنمیدهدابرخازنبیشازحدمجازشارژویادشارژشود.الزمبهذکراستکهSOCعددیبین1/25
تا4میباشد .
نمونهای از کاربردهای ابرخازن
 استفادهدروسایلنقلیهالکتریکیوهیبریدی 
 استفادهدرتوربینهایبادی 
 سیستمهای برقاضطراری 2
 سیستمهایریلیبرقی 

3ـ2ـ

مروری بر مبدلهای مورد استفاده ،در سیستم ذخیرهساز انـرژی
ابرخازن و روشهای کنترلی آن

بهمنظورارتباطابرخازنبالینکDCازمبدلنیمپلدوسویه DC-DC9استفادهمیشود.مبدلنیمپل
دوسویهیکیازدستهمبدلهاییاستکهولتاژخروجیآنمیتواندبهصورتدلخواهبزرگتریاکوچکتر
ازولتاژورودیباشد.اینمبدلدرواقعازیکسمتمشابهمبدلباکوازسمتدیگرمشابهمبدل
بوستعملمیکند .ساختاراینمبدلدرشکل9-9نشاندادهشدهاست.

1

state of charge
)Uninterruptible Power Supply (UPS
3
Half-bridge Bidirectional Converter
2
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S1

L

RS

cbus

s2

RP

C

شکل:9-9ساختارمبدلDC-DCنیمپلدوسویه 

روشهایکنترلشارژودشارژذخیرهسازبرپایهیابرخازن،بهطورکلیبهدودستهیزیرتقسیم-
بندیمیشوندکهبرایهردونوعسیستمهایذخیرهسازثابتومتحرکمورداستفادهقرارمیگیرد .
 )4راهبردکنترلردیابولتاژخط 4
 )2راهبردکنترلردیابجریانخط ]4[2
درحالتکلیمیتوانگفتبرایذخیرهسازهایمتحرک،کنترلتاحدیوابستهبتهحرکتتقطتار
است.برایمثالهنگامیکهقطاردرحالحرکتباحداکثرسرعتاستذخیرهسازبایدکامالًخالیو
آمادهشارژشدنتوسطانرژیترمزیباشدودرمقابلهنگامیکهقطاردرایستگاهمتوقفاستبایتد
کامالًشارژوآمادهدشارژشدندرزمانشتابگیریقطارباشد .
درموردسیستمهایذخیرهسازساکنرویکردکنترلیباتوجهبهولتاژختطمشتخصمتیشتود.در
واقعدراینحالت،معیارولتاژخطاستبهطوریکهاگرافتولتاژیدرخطمشاهدهشودذخیرهساز
بایددشارژشودوبرعک ،اگرافزایشولتاژیدرخطصورتگیرد،ذخیرهستازبایتدآمتادهپتذیرش
توانباشد .

1

Line Voltage Tracker Control strategy
Line Current Tracker Control strategy

2
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راهبرد کنترل ردیاب ولتاژ خط

هدفاینروشتثبیتولتاژتغذیهدرحینعملکردموتورییاترمزیقطارهابتااستتفادهازSOC
ابرخازنمیباشد.باتوجهبهتغییراتولتاژخطباالسری،جریانهایشارژودشارژمشخصمیشتوند.
همچنینبااستفادهازردیابولتاژ،ولتاژترمینالابرخازندرشارژودشارژطوریتعیینمیشودکته
ولتاژخطکمترینتغییراتونوساناتراداشتهباشد .
زمانیکهولتاژخطتغذیهازیکمقدارمرجعبیشترمیشودابرخازنشروعبهشارژشدنمیکندو
برعک زمانیکهولتاژخطکمترازیکمحدودهیازپیشتعیینشدهاستابرخازندشارژمیشود.
بلوکدیاگراممربوطروشکنترلردیابولتاژخطرانشانمیدهد.
همانطورکهدرشکل 1-9مشخصاستتفاوتولتاژخطاندازهگیریشدهومقدارمرجتعآنوارد
کنترلکنندهPIمیشودوولتاژمرجعابرخازنراایجادمیکند .
( v scref  K P ,L Vline  Vlineref   K I ,L  Vline  Vlineref dt )4-9
t

0

ولتاژمرجعابرخازنبامقدارواقعیآنمقایسهشدهاستوسیگنالخطاواردیککنترلکننتدهPI

میشودکهخروجیآنجریانمرجعابرخازناست .
( iscref  K P ,u v scref  v sc   K I ,u  v scref  v sc dt  )2-9
t

0

سپ سیگنالفرمانمبتدلDC-DCتوستطرابطتهی()1-9محاستبهوفرمتانشتارژودشتارژ
ابرخازنتوسطمبدلصادرمیشود[ .]4
( y  K P ,i iscref  isc   K I ,i  iscref  isc dt )9-9
t

0
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vsc  y
( 1 ) 1-9
Vsto

2



دررابطهی(Vsto)1-9ولتاژباسDCاست .
isc-ref

Vsc-ref +

PI

Vline-ref -

PI

+

Vsc

Vline

Vsc

ρ

Sdc/dc
PWM

DUTY
Cycle

y

+

PI

Isc-ref

isc

Vsto

شکل:1-9بلوکدیاگرامخالصهشدهروشکنترلردیابولتاژخط[ ]4

راهبرد کنترل ردیاب جریان خط
هدفاینروش،کاهشپیکتوانپستهاودرنتیجهتثبیتولتاژختطمتیباشتد.شتارژودشتارژ
ابرخازنهادرطیفرایندترمزوشتابتوسطجریانمرجعخطکنترلمیشودایندرحالیاستکه
مرزهایولتاژخطنیزولتاژابرخازنرامحدودنگهمیدارد .
سختیاینروش ،تعیینلحظهاینقطهی تنظیمجریانخط (مقدارمرجع) است.چوناگرمقدار
کمیدرنظرگرفتهشودباعثتخلیهیابرخازنقبلازخاتمهشتابگیریخواهدشدکهنتیجهیآن
افزایشجریانخطوتلفاتاست و انتخاببسیارزیادآنباعثمیشودتانتوان ازتمامیظرفیت
ذخیرهساز ابرخازن استفاده کرد .مقدار بهینه این نقطه کار باید بر اساس  SOCابرخازن و میزان
انرژی بازتولیدی در فرایند ترمز انتخاب شود .البته با توجه به وابستگی انرژی ترمزی به پروفایل
سرعتقطار،تخمینانرژیترمزیبرایذخیرهسازیامریبسیاردشوار است .دراینروشرویکرد
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کنترلیبهاینصورتاستکهاگرجریانخطبیشترازمقدارمرجع باشدابرخازندشارژ میشودو
چنانچهجریانخطکمترازمقدارمرجعباشدابرخازنشارژمیشود.شکل5-9بلوکدیاگراممربوط
بهروشکنترلردیابجریانخطرانشانمیدهد .

Vsc

ρ

Sdc/dc
PWM

DUTY
Cycle

y

+

PI

iline-ref

iline

Vsto

شکل:5-9بلوکدیاگرامخالصهشدهروشکنترلردیابجریانخط[ ]4

مرجع[ ]45یککنترلکنندهشارشتوانکهعملکردآنتابعیازولتاژشبکهو SOCابرخازن
استراپیشنهاددادهاستوتأثیراندازهوموقعیتذخیرهسازدرامتدادخطراباشبیهسازیخط
متروBrusselارزیابیمیکندوصرفهجوییبین(44%درساعاتپیک)و(26%درشبوآخرهفته)
حاصلمیشود .
درمرجع[]98ازسیستمذخیرهسازثابتاستفادهشدهاست.طراحیمبدل DC-DCنتیمپتلبته
صورتمختصربیانشدهاستامادرموردتعیینظرفیتابرخازنوروشکنتترلشتارژودشتارژآن
بحثینشدهاست .
مراجع [ ]25 ،21از ابرخازن به عنوان تجهیز ذخیرهکننده انرژی استفاده کردهاند .مبدل مورد
استفادهدراینمراجع،مبدلDC –DCنیمپلدوسویهاست.بهمنظورکنترلشارژودشارژابرخازن
ازروشکنترلردیابجریانخطاستفادهشدهاست.دراینروشکنترلیدرهرلحظهجریانخطبا
یکمقدارثابت(نقطهیتنظیمجریان)4مقایسهمیشودکهاینمقدارثابتبراساسSOCابرخازنو
مقدار انرژی بازتولیدی در فرایند ترمز تعیین میشود .اگر جریان خط بیشتر از این مقدار باشد
1

Current set-point
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ابرخازن دشارژ میشود و توان مورد نیاز قطار را عرضه میکند و چنانچه جریان خط کمتر از این
مقدارباشدابرخازنشارژمیشود.بااینروشکنترلیپیکتوان51%کاهشمییابدوبازیابیانرژی
91%حاصلمیشود .
تیمورفر وهمکارانش [ ،]93ازابرخازنبهعنوانتجهیزیبرایذخیرهسازیانرژیبازتولیدیدر
شبکهی مترو استفاده کردهاند و به منظور تخمین سیستم ذخیرهساز انرژی مناسب ،خط  9شبکه
مترویتهرانرادرشرایطپیکوغیرپیکبراساسدادههایواقعیمدلسازیکردهاند و بهمنظور
ارتباط ابرخازن با لینک DCاز یک مبدل DC – DCنیمپلدوسویه استفاده نمودهاند .این مرجع
روشیرابهمنظورپیشبینیحداکثرانرژیبازتولیدی،کهبهصورتلحظهایواردهرایستگاهمیشود
پیشنهاددادهاستوبراساسآنذخیرهسازمناسبرابرایهرایستگاهطراحیکرده است.دراین
روشطبقرابطهی()4-2حداکثرمقدارجریانبازتولیدیهرایستگاهمحاسبهشدهاست .
) ( Vsi - Vs i -1 ) ( Vsi - Vsi 1
Ri 1
Ri 1

()4-2

Ir = It 

کهدرآن  Ri-1و  Ri+1بهترتیبمقامتخطبینایستگاههای) (i-1,iو ) (i,i+1است Vsi.ولتاژ
ایستگاه iو  Vsi+1ولتاژایستگاه i+1و Vsi-1ولتاژایستگاه  i-1میباشد.مقدارانرژیذخیرهشدهدر
هرایستگاهنیزتوسطرابطهی()2-2محاسبهشدهاستومتناسببااینمقدارانرژی،ظرفیتخازن
موردنیازتعیینشدهاست .
Er =  Vs  Ir dt

()2-2
دراینروشمیزانصرفهجوییبرابربا25%است .

در مرجع [ ]11نیز جریان بازیافتی هر ایستگاه محاسبه شده است و متناسب با آن ،پیکربندی
سیستمذخیرهسازمناسبطراحیشدهاست.امادرمقایسهبامرجع[]93روشکنترلیجدید،مدل
دینامیکیو زمان واقعی است و سرعت اجرای باالتر وخطای کوچکتریدارد مدل شبیهسازی نیز
98

پیچیدهتروجزئیتراست.بهمنظورکنترلشارژودشارژابرخازنازروشکنترلردیابولتاژخط
استفادهشدهاست.دراینحالتبرایولتاژباسیکمحدودهدرنظرگرفتهشدهاست.اگرولتاژباس
بیشتر از محدودهمجاز باشد ابرخازن شارژ میشود تا از اضافهولتاژباس  DCجلوگیریکند و در
صورتیکهولتاژباسکمترازحدمجازباشدابرخازندشارژمیشودتااینافتولتاژراجبرانکند.
فلوچارتالگوریتمکنترلیابرخازندرشکل6-9نشاندادهشدهاست .

حالتطبیعی

Vsub<Udis

Udis<Vsub<Ucharge

Vsub>Ucharge

P=0

حالتدشارژ
Soc>0.5

حالتشارژ
Soc>=0.9

Soc<=0.5

افزایشتوان
دشارژ
Soc>0.5

افزایشتوان
شارژ
Soc=0.25
P=0

کاهش
توانشارژ

Soc<0.9

Soc=1
P=0

Soc<1

کاهش
توانشارژ



شکل:6-9دیاگرامالگوریتمکنترلیسیستمذخیرهسازابرخازن

 Barreroو همکاران [ ،]14فواید و محدودیتهای سیستمهای ذخیرهساز ثابت و متحرک را با
هدفکاهشکلانرژیمصرفیمقایسه کردهاند .دراینمرجعنیزازالگوریتمردیابولتاژخطبه
منظور کنترل شارژ و دشارژ ابرخازن استفاده شده است .این مرجع سناریوهای ترافیکی مختلف
(سنگین،متوسط،سبک)رادرنظرگرفتهاست.میزانصرفهجوییانرژی،بادرنظرگرفتنسیستم-
های ذخیرهساز ثابت ،تابع شرایط ترافیکی ،اندازه و توزیع ذخیرهساز در خط است که در شرایط
ترافیکیسنگین،متوسطو سبکبهترتیببرابربا 25/4%،48/7%و 96/1%استودرمقابلمیزان
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حداکثر صرفهجویی انرژی با استفاده از سیستم ذخیرهساز متحرک در شرایط ترافیکی سنگین و
سبک ،بین  27/9%و  96/9%متغیر است .نتایج نشان داده است ،اگرچه میزان صرفهجویی انرژی
باالتریباذخیرهسازمتحرکبدستآمدهاستاماتعدادسلولهایابرخازنکمتریدرحالتذخیره-
سازیثابتموردنیازاست.بااینحال،منافعیهمچوناصالحپیکتوان،کاهشافتولتاژوکاهش
تلفاتخطتوسطذخیرهسازهایمتحرک،بهبودبیشترییافتهاست .
مرجع[]12طراحیوعملکردکلییکسیستمذخیرهسازانرژیراباهدفکاهشنوساناتولتاژ
خطدرحینشتابوترمز برایشبکهیریلی موردبررسیقراردادهاست.دراینمرجعازالگوریتم
ردیاب ولتاژ خط بهمنظورکنترل شارژ ودشارژ ابرخازن استفاده شده است که بااین روش 29%
صرفهجوییحاصلشدهاست .
مرجع [ ]19از یک تابع غیر خطی ،به منظور کنترل شارژ و دشارژ سیستم ذخیرهساز انرژی بر
اساس ابرخازن استفاده کرده است .هدف اصلی این مرجع ،برای ذخیرهسازی انرژی در هواپیما،
حفاظت منبع تغذیه از تغییرات ناگهانی بار میباشد .این تغییرات ناگهانی استرس شدیدی را به
سیستم تغذیه اعمال میکنند و در نتیجه سبب تلفات باال ،طول عمر محدود و یا حتی نقص در
عملکردسیستممیشوند .
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4ـ فصل چهارم  :طراحی سیستم ذخیرهساز انرژی

14

4ـ1ـ

مدل شبکهی مترو

همانطور که در شکل 4 -2نشان داده شده است ،شبکهی مترو شامل پستهای یکطرفه،
خطوط ارتباطی ،وسایل نقلیه و سیستم ذخیرهساز انرژی میباشد .در ادامه جهت مدلسازی کل
شبکه،روابطحاکمبرهریکازاجزاءشبکهیمتروبهتفصیلبیانمیشود .

4ـ1ـ1ـ مدلسازی پستهای یکطرفه و خطوط ارتباطی
ایدهآلبایکمقاومت داخلیسری مدلسازیمیشوند .برای
پستهاتوسطیکمنبعولتاژ  DC

نمایشیکطرفهبودنآنهانیزازدیوداستفادهشدهاست.بادرنظرگرفتنامپدان پریونیت()Zpu
برابربا41%وظرفیتتران برابربا 4 MVAمطابقبارابطهی()2-1مقدارامپدان شبکهمحاسبه
شدهاست .
2

( )4-1

Vb
Sb

Zb 

 rdc  Z b  Z pu

()2-1

real

Z

کهدرآنVbولتاژمبناrdc،مقاومتسریبامنبعولتاژوSbظرفیتمبنااست .
مقاومتهای الکتریکی استفاده میشود .با توجه به اینکه

جهت مدلسازی خطوط ارتباطی از 
قطارهابیندوایستگاهحرکتمیکنندمقاومتبینقطارباایستگاهقبلوایستگاهبعدمتغیربازمان
است.روابط()9-1و()1-1مقداراینمقاومتهارانشانمیدهند[ .]11
()9-1

) R = kx( t

()1-1

)) R = k( D  x( t

 R مقاومتالکتریکیخط،بینقطارباایستگاهقبل R  ،مقاومتالکتریکیخط ،بینقطار با
ایستگاهبعد D ،فاصلهیبیندوایستگاه K ،ضریبمقاومتی و) x(tفاصلهبینقطارباایستگاهقبل

12

میباشد.باتوجهبهاینکهسرعتقطاردرهرلحظهمطابقبارابطهی( )5-1محاسبهمیشود،مقدار
)x(tطبقرابطهی()6-1بدستمیآید .
()5-1

V(t)  at  V0

()6-1

x(t)  Vt  x0

4ـ1ـ2ـ مدلسازی قطار
برایمدلسازیقطارازیکمنبعجریانکنترلشدهاستفادهمیشود.اینمنبع،تواناکتیورا
کندوآنرادرزمانترمزگیریتحویلمیدهد.توانکششیوتوان

درزمانشتابگیریمصرفمی
ترمزی به ترتیب با استفادهاز روابط ( )8 -1و ( )41 -1محاسبه میشوند کهدر آن  Frنیروهای
مقاومتیبودهوتوسطرابطهی()7-1بدستمیآید[.]93
()7-1



) Fr = (0.0064  M t  1.056 ) + (0.00014  M t  V + 0.00046  V 2
(M t  a + Fr )  V
+ Pa
 g   m  i

()8-1

Ptraction
Vt

()3-1
()41-1

= Pt raction

= I t rain

Pbraking = (M t  a + Fr )  V (  g  m   i ) - Pa
Pbraking

()44-1

Vt

= I braking

درروابط()7-1تا( Fr ،)3-1نیروهایمقاومتیMt،جرمکلقطاربههمراهمسافرانV،سرعت
قطار ptraction،توانکششی a،شتابpa،توانمربوطبهروشناییوتهویه  g , m , i ،بهترتیببازده
اینورتر،موتوروجعبهدنده pbraking،توان ترمزی Vt،ولتاژدوسرقطار میباشد.روابط ( )3-1و(-1
)44توصیفکنندهرفتارقطارهستند .
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4ـ1ـ3ـ سیستم ذخیرهساز انرژی
سیستمهایذخیرهسازدرفصلدومبهتفضیلبیانشد.همانطورکهمتیدانتیمدرزمتانترمتز،
ولتاژلینکDCبیشترازحدتعیینشدهمیباشد،بنابراینسیستتمذخیترهستاز،انترژیالکتریکتیرا
جذبوذخیرهمیکندودرزمانشتابگیریکهولتاژلینکDCکمترازحدتعیینشتدهمتیباشتد
سیستمذخیرهساز،انرژیذخیرهشدهرابهشبکهتزریقمیکند.استفادهازتجهیتزاتذخیترهکننتده
انرژیمیتواندنقشبهسزاییدرکاهشتلفات،تنظیمولتاژوافزایشقابلیتاطمینتانشتبکهداشتته
باشد .

4ـ2ـ طراحی سیستم ذخیرهساز انرژی
این سیستمها شامل سه جزء اصلی ابرخازن ،مبدل  DC-DCو سیستم کنترل کننده شارژ و
دشارژ میباشند .مبدل  DC-DCبه عنوان هستهی اصلی سیستم ذخیرهساز محسوب میشود که
ارتباطبین تجهیز ذخیرهسازوباس DCرافراهممیکند.بنابراینبرایطراحیسیستمذخیرهساز
بایدهریکازاجزاءآنرابهطورجداگانهمدلسازیکردکهدرادامهبهآنخواهیمپرداخت .

4ـ2ـ1ـ طراحی مبدل
سازیمبدلهاازروشیتحتعنوانمدلمیانگینمبدل،استفاده

درالکترونیکقدرتبرایمدل
هایزمانیکهکلیدهاخاموشیاروشن


مربوطبهمبدلبرایبازه
میشود.کهدرآنمعادالتمداری 
کنند.بافرضروشنبودنکلیدs1

هایs1وs2بهصورتمکملعملمی
هستندنوشتهمیشود.کلید 

ولتاژسلف( )برابربااختالفولتاژبینابرخازن(

)وولتاژباس(

)است وبافرضروشن

بودنکلید،s2ولتاژسلفبرابرباولتاژابرخازنخواهدبود.بادرنظرگرفتنزمانوظیفه d 4برایکلید

1 Duty Cycle

11

پایین و 4-dبرایکلیدباالمقدارمیانگینولتاژسلفمطابقبارابطهی ( )42 -1محاسبهمیشود
[ .]11
dI sc
)  Vsc -Vbus  ( 1-d
dt

()42-1

V L=L


شخطیسازیپسخورد 4و

باتوجهبهاینکهرابطهی ()42 -1غیرخطیاستبااستفادهازرو
اعمالقانون کنترلی()49 -1کهمعکوسرابطهی()42 -1استقسمتغیرخطیحذفمیشود و
برای سیستم خطی شدهی حاصل ،تابع تبدیل  PIطراحی میشود [ .]19الزم به ذکر است که d
مقداریبین1/15و1/35درنظرگرفتهشدهاست .
d = f -1 (Vl  )  (Vbus  Vsc +Vl )  Vbus

( )49-1


کهدرآن*VlسیگنالخروجیتابعتبدیلPIاست.تابعتبدیلسیستمخطیشده)P(Sمطابقبا
شکل2-1ورابطهی()46-1محاسبهمیشود .
1
Vl
sl
1
) Isc  f ( d
sl

( )41-1

Isc 

( )45-1
1
sl  1
sl

( )46-1



f ( f 1 ( Vl )) 


Vl



I sc


Vl

P( S ) 

1 Feedback Linearization
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Isc_ref

*Vl

1/SL

)VL=F(d)=VSC-Vbus(1-d

PI

d

+
-

Isc


شکل:4-1کنترلکنندهجریانابرخازن 

انشده است.با
تابعتبدیل حلقهبازو حلقهبستهسیستمبهترتیب در( )48 -1و ()43 -1بی 
مقایسهمعادلهمشخصه(مخرجتابعتبدیلحلقهبسته)بامعادلهدیفرانسیلمرتبهیدومودر ازای
یکضریبمیرایی ( (ζوفرکان

قطع ()FCمشخص ،ضرایبکنترلکنندهخطی Kp،و  Kiطبق

روابط ()24-1و()22-1قابلمحاسبههستند.
( )47-1

S

Ki

C(S) = K p 

)L(S) = C(S)  P(S

( )48-1

) K p (s + K i /K p
Kp
K
L(S 2 +
) S+ i
L
L

( )43-1

=

I sc
I s c-ref

= )T(s

Kp

( )21-1

L

( )24-1

k p = 2 n L

( )22-1

k i = n 2 L

= C

نیمپل
همانطورکهدرفصلسومبخش 2-9بیانشد،جهتذخیرهسازی ازمبدل  DC-DC
دوسویهاستفادهشده است کههریکدرحالتشارژمثلمبدلباکودرحالتدشارژمثلمبدل
بوستعملمیکنند.شکل 2 -1مبدلنیمپل DC-DCمورد استفادهدراینپروژهبههمراهذخیره-
سازرانشانمیدهد.درفصلپنجمبهبررسیدقیقتراجزایاضافهشدهبهمبدلمیپردازیم .

16

station3

'R2

R2

station2

’'R2

station1
upline

downline
’'R1

R1
s3

rdc2

'R1

s1

L2

train1

L1

rdc1

train2
s4
DC

Rs
Rp

s2

c

DC

r3

r4

r1

r2

rail

شکل:2-1مبدل DC-DCمورداستفادهدراینپروژههمراهباذخیرهساز 

 طراحی سلف و خازن مبدل در حالت باکدرزمانترمزگیری ،مبدلبهصورتباکعملمیکندوباشارژابرخازنازاضافهولتاژباسDC
میکاهد.بادرنظرگرفتنفرکان

کلیدزنی) ( fsبرابربا  41 kHzومقدار DCجریانسلف برابربا

حداکثرجریاندربانکابرخازن[،]7مقدارسلفتوسطرابطهی()21-1محاسبهمیشود[ .]15
( )29-1

VO Vsc
=
Vin Vbus

( )21-1

) Vo  (1- dbuck
f s il

= d buck

= Lmin

کهدرآن VoولتاژخروجیبرابرباولتاژدوسرابرخازنVin ،ولتاژورودیبرابرباولتاژباسdbuck،
زمانوظیفهحالتباک il ،مقدار ریپل جریان DCسلفاست.بادرنظرگرفتن  Voبرابربا151
ولتVin ،برابربا851ولتوریپلجریانبرابربا41%کلجریانسلف،مقدارسلفبرابربا

411

محاسبهشدهاست.
همچنین بادرنظرگرفتن41%ریپلولتاژ،مقدارخازنمطابقبارابطهی( )25 -1برابربا
است .
17

53

) (1 - d buck
2 v o
(8Lf s
)
vo

( )25-1

= c

 طراحی سلف و خازن مبدل در حالت بوستدرزمانشتابگیری،مبدلبهصورتبوستعملمیکندوبادشارژابرخازنازافتولتاژدرباس
DCمیکاهد.روابط()27-1و()28-1مقدارسلفوخازنمبدل،درحالتبوسترانشانمیدهند
[ .]15
V
V
1
= O = bus
(1 - d boost ) V in Vsc

( )26-1

) Vo  d boost (1- d boost
f s il

( )27-1

= Lmin

 )  C = (1 - d boost
()28-1
 
vo
)
vo

2

(8Lf s

بادرنظرگرفتن Voبرابربا 675ولت Vin ،برابربا151ولتو41%ریپلجریانسلف،مقدارسلف
برابربا

 53محاسبهشدهاست .باتوجهبهاینکهبرایحالتباک()L=411و برایحالت بوست

()L=53محاسبهشدهاستمقدارسلفدرنهایت،برابربا
نیزدرنهایت

411درنظرگرفتهشدهاست.مقدارC

451درنظرگرفتهشدهاست  .

4ـ2ـ2ـ کنترلکننده سیستم ذخیرهساز
کنترلمبدلبراساسیکحلقهفیدبکجریاناستکه تنظیمجریانابرخازنرابرعهدهدارد.
شکل4-1اینوضعیترانمایشمیدهد.جریانمرجعابرخازنهمانطورکهدرشکل9-1ورابطه-
ی ( )23 -1مشخص است شامل دو جزء ( Isc-lکنترلکننده تعادل توان) و ( Isc-reکنترلکننده

18

حالتشارژ)میباشد Isc-l .بافرضبدونتلفاتبودنمبدلوبراساس محاسباتتعادلتوانمطابق
محاسبهمیشود[ .]19

رابطهی()91-1

Isc_L

Isc_ref

Vbus
IL
Vsc

Vbus IL/Vsc

+
-

Isc_re

k1(Vscmax-Vsc)^k2


شکل:9-1دوجزءجریانمرجعابرخازن

( )23-1

Isc - ref = Isc - l - Isc - re


Vbus  IL
Vsc

( )91-1

= Isc - l

کهدرآنILجریانباراست .
کندواجازهنمیدهدابرخازنبیش از حد مجاز ،شارژیا

 Isc-reحالتشارژابرخازنراکنترلمی
دشارژشود.مقدار  Isc-reمطابقبارابطهی ()94 -1محاسبهمیشودکهدرآن  Vscولتاژواقعیو

Vscmaxحداکثرولتاژابرخازناست .
( )94-1

K2

) Isc - re = K 1 (Vscmax - Vsc

گونهای
به 
 k1و  k2دو پارامترکنترلیمثبتهستندکهرویحالتشارژابرخازناثردارندوباید 
انتخابشوندکهولتاژابرخازنازمحدودهمجازتجاوزنکند.بادرنظرگرفتن  k2برابربا ،2مقدارk1
محاسبهمیشود .کهدرآنVscminحداقلولتاژابرخازنو PLحداکثرتوانبار

طبقرابطهی ( )92-1
است .
13

k2

( )92-1

PL = k1  Vsc min  Vscma  Vsc min 
x



4ـ2ـ3ـ طراحی ابرخازن
ابرخازن استفاده شده در این شبیهسازی از یک خازن ،یک مقاومت موازی ) (EPRکه بیان
کنندهتلفاتخوددشارژیاستویکمقاومتسری )(ESRکهبیانگرتلفاتاهمیاستتشکیلشده

است[.]16شکل1-1مدلمداریابرخازنمورداستفادهدراینپروژهرانشانمیدهد .
ESR=Rs

c

EPR=Rp


شکل:1-1مدلمداریابرخازن

روابط()99-1و()91-1معادالتفضایحالتمربوطبهابرخازنرانشانمیدهند .
1
1
Vc 
I sc
R p  C sc
C sc

( )99-1
( )91-1



Vc 

Vsc  Vc  Rs  I sc

مقدارظرفیتابرخازنموردنیازمطابقبارابطهی()95-1محاسبهمیشود[ .]43
1
2 1   2  E
c V
sc
max
absorbed
2

( )95-1
بهعبارتدیگر :

2E

absorbed
2 1   2
V
max

( )96-1



sc

c

که در آن  CSCمقدار ظرفیت ابرخازن و  Vmaxحداکثر ولتاژ کاری ابرخازن میباشد α .ضریب
دشارژاستوتوسطرابطهی()97-1تعریفمیشود :
51

Vmin
Vmax

( )97-1



 Vminحداقل ولتاژ کاری ابرخازن ،برابر با نصف حداکثر ولتاژ ابرخازن میباشد Eabsorbed .مقدار
انرژیجذبشدهتوسطسیستمذخیرهسازانرژیمیباشد،کهبرابراستبا :
 E RB  1  kin

( )98-1

absorbed

E

  kinمقدارانرژیجذبشدهتوسطسایرقطارهامیباشدکه عددیبین 1و 4است.باتوجهبه
اینکهظرفیتابرخازنبایدمطابقبابدترینشرایط(عدمجذبانرژیتوسطسایرقطارها)انتخاب
شودبنابراینمقدار kinرابرابرباصفردرنظرمیگیریم ERB.انرژیحاصلازترمزاستکهمطابقبا
رابطهی()93-1تعریفمیشود .
Tb

Tb

( )93-1

 p dt
a

 motor  i nverter 

Gear

 F  vdt )  
r

E RB  ( E K 

0

0

 E Kتغییراتانرژیجنبشیاستکهازرابطهی()11-1بدستمیآید .



( )11-1



1
2
2
Ek   M t  V1  V2
2
Mt  M1  1    M 2

( )14-1

کهدرآن Mtجرمکلوسیلهینقلیهبادرنظرگرفتنجرممسافران M1،جرموسیلهینقلیه،
 M2جرممسافران δ ،ضریبجرمگردان V1،سرعتدرلحظهیشروعترمز V2،سرعتنهاییبرابر
باصفروTbمدتزمانترمزمیباشدکهمطابقبارابطهی()12-1محاسبهمیشود .
V1  V2
a

( )12-1

Tb 

کهدرآن  aشتابترمزیمیباشد .
بدینترتیبظرفیتخازنموردنیازمحاسبهمیشود.برایایجاداینظرفیت ،اتصاالتسریو
است کهظرفیتهرسلول 9111 Fوولتاژمربوطبهآن2/7 V
موازییازابرخازنهااستفادهشده  
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است اما در عمل ولتاژ کاری هر سلول به  2/5Vولت محدود میشود .سلول پیشنهادی متعلق به
شرکتmaxwellمیباشد[ .]17
برایکنترلحالتباکمبدل،حداکثرولتاژابرخازنبایدازحداقلولتاژباس dcکمترباشد.الزم
استاختالفبینایندومقدارکمباشدتااسترس(تنش)رویکلیدهایقدرتکاهشیابد.بادرنظر
گرفتن  41%تغییرات،ولتاژباسبین675تا 825ولتتغییرمیکند.بنابراینحداکثرولتاژابرخازن
برابربا611ولتدرنظرگرفتهمیشود[ .]93
تعداد ابرخازنهای سری حداکثر ولتاژ و تعداد ابرخازنهای موازی ظرفیت کل را تعیین می-
کنند[ .]43
تعدادابرخازنهایسریدرهرردیفمطابقبارابطهی()19-1محاسبهمیشود :
U max
U cell

( )19-1

N ser 

مقدارمقاومتسریمعادلدرهرردیفمطابقبارابطهی()11-1محاسبهمیشود :
( )11-1

Rser  Nser  ESR

مقدارمقاومتموازیخازن()EPRمطابقبارابطهی()15-1محاسبهمیشود :
2.7
5.2  10 3

( )15-1

EPR 

مقدارمقاومتموازیمعادلدرهرردیفمطابقبارابطهی()16-1محاسبهمیشود :
R par  Nser  EPR

( )16-1

ظرفیتمعادلابرخازنهایسریمطابقبارابطهی()17-1محاسبهمیشود :

( )17-1

C cell
N ser

52

CN 

ظرفیتکلمطابقبارابطهی()18-1محاسبهمیشود :
Ceq  N par  C N

( )18-1

مقدارظرفیتابرخازنمطابقرابطهی( )96 -1برابربا 497فاراداست.کهبرایساختنچنین
ظرفیتی211خازن9111فارادیبهصورتسریدر44ردیفقرارگرفتهاست .
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5ـ فصل پنجم  :نتایج شبیهسازی

55

دراینپایاننامهبهمنظوربررسیصحتعملکردالگوریتمهایکنترلیمطرح شده،برروییک
سیستمواقعی ،مبدل DC-DCپیشنهادیطراحیشده است .همانطورکهدرشکل 2 -1نیزنشان
دادهشدهاست شبکهیمتروباسهایستگاه،دوپستومسیرهایرفتوبرگشتدرنظرگرفتهشده
است.پستهادرمحلایستگاههاییکوسهواقعشدهاندtrain1.قطاردرمسیررفتوtrain2قطار
درمسیربرگشترانمایشمیدهد .مقاومتهای  r3، r2 ،r1و r4مقاومتهایمربوطبهریل،مقاومت-
های   R 1' ، R 1و  " R 1مقاومتهایمربوطبهمسیررفت و مقاومتهای   R '2 ، R 2و  R "2مقاومتهای
مربوطبهمسیربرگشتهستند.ازآنجاکهبلوکیبرایپیادهسازیمقاومتمتغیردرمحیطنرمافزار
متلب تعریفنشدهاستلذاجهتمدلسازیمقاومت متغیربازمان ،ازیکمنبعولتاژکنترلشده
استفادهشدهاست.بهاینصورتکهمقدارمقاومتدرهرلحظهمحاسبه میشود ودرجریان خط
ضرب میشود و به عنوان سیگنال فرمان منبعولتاژکنترل شده به آن اعمال میشود .فرض شده
سیستم ذخیرهساز انرژی در ایستگاه دو که ارتباط مستقیمی بین مسیرهای رفت و برگشت وجود
ندارد قرار گرفته است .سه سناریو مختلف در محیط نرم افزار  MATLAB/Simulinkو بر اساس
دادههایواقعیقطارشهریمشهدشبیهسازیشدهاست.نتایجشبیهسازی،کارآمدیروشمذکوررا

بهخوبینشانمیدهد.جدولهای 4-5تا 5-5بهترتیب پارامترهایمربوطبهشبکه،قطار ،راندمان
اجزاء،مشخصاتابرخازنومبدلرانشانمیدهند .
جدول:4-5پارامترهایمربوطبهشبکه 
پارامتر
مقدار

) (dفاصلهدوایستگاه مقاومتریل مقاومتخطهوایی ()rsمقاومتداخلیپست
))mΩ
) )mΩ/km
( )mΩ/km
( )m
4181

96

22
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96

جدول:2-5پارامترهایمربوطبهقطار 
()mtجرم کل
) (Paتوانتهویه )(Pmaxحداکثر
وروشنایی(  )kWتوانقطار(  )kWقطاربامسافران()tn

پارامتر

71

مقدار

511

()Rمقاومت
ترمزی()Ω

 56

)(vحداکثر
سرعت( )m/s
43/11

 4/12


جدول:9-5راندماناجزاء 
))ηgبازدهجعبهدنده( )%

پارامتر

))ηmبازدهموتور( )%

37/5

مقدار

()ηiبازدهاینورتر( )%
37

31


جدول:1-5مشخصاتابرخازن 
حداقلولتاژ حداکثرولتاژ حداکثرجریان
ESRمقاومت
جریاننشتی
ظرفیت ولتاژنامی
پارامتر
پیوسته 
ابرخازن 
ابرخازن 

سریمعادل
()mA
( ) v
( )F
( )Arms
( ) v
( )v
( )mΩ
مقدار

9111

 2/7

سلف

خازن 

 451

 1/23

 911

5/2

 241

 611


جدول:5-5پارامترهایمربوطبهمبدل 

پارامتر

مقدار

(

)

411

)(fs
فرکان
کلیدزنی
( )kHz

K1

K2

 KP

Ki

ζ

 41

1/148

2

 1/1114

41

 1/1146



5ـ1ـ

حرکت قطار از ایستگاه یک به دو

دراینحالتفرضشدهاستکهتنهایکقطاردرمسیررفتوجودداردوهیچقطاریدرمسیر
برگشتترددنمیکند.اینقطارازایستگاهیکبهسمتدوحرکتمیکندودرلحظهی t=81ثانیه
57

در ایستگاه دو متوقف میشود .شکلهای  4-5و  2-5بهترتیب سرعت و جریان قطار را برای این
وضعیتنشانمیدهند.باتوجهبهشکل4-5سهوضعیتکاریبرایقطاردرنظرگرفتهشدهاست :
-4شتابگیری(حرکتباشتاب4 m/s2تارسیدنبهحداکثرتوان،سپ حرکتباحداکثرتوان
تارسیدنبهحداکثرسرعت)

a>0

-2حرکتباسرعتثابت
-9ترمزگیری

 a=0
 a<0
20
a=0
15

a<1

)train speed(m/s

a<0

10

5
a=1

60

70

80

50

40
)time(s

10

20

30

0

0

شکل:4-5نمودارسرعتقطاردرحرکتازایستگاهیکبهدو
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شکل:2-5نمودارجریانقطاردرحرکتازایستگاهیکبهدو 
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0

-1000

)train current(A

200

5ـ1ـ1ـ

شبیهسازی مدار با استفاده از مقاومت ترمزی کنترلشده و بـدون

سیستم ذخیرهساز
مقاومتهایترمزییکیازادواتمهمبرایمهارانرژیجنبشیموجوددرموتورهامیباشند.این
مقاومتها درکاربردهای مختلفی ازجمله در سیستم ترمز خطوط ریلی ،سیستم ترمز جرثقیلها،
یگیرند .همانطورکه قبالً بیان شد در زمان ترمز ،مقدار
آسانسورها و باالبرها مورد استفاده قرار م 
انرژیبازگشتیباعثباالرفتنولتاژلینک  DCمیشود .بامقایسهاینولتاژبامقدارمرجعموردنظر،
مقاومتها بهمدارراتشخیصداد.برایاینمنظور ،ازیکمقاومت سریبا

میتوان زمانوروداین

یکسوئیچکنترلشدهاستفادهمیشودکهدرصورتدریافتسیگنالخطا،مقاومتواردمدارمیشود
میکند .
وانرژیبرگشتیراتبدیلبهحرارت 
شکل9-5ولتاژباسرابادرنظرگرفتنمقاومتترمزیوبدونسیستمذخیرهسازنشانمیدهد.
همانطورکهمشاهدهمیشوددرزمانشتابگیری ،ولتاژباسکاهشمییابد ودرلحظهیترمزولتاژ
باسافزایششدیدیدارد .دراینلحظهمقاومتترمزیواردمدارمیشود وباتلفشدن انرژیدر
مقاومتازاضافهولتاژلینکDCکاستهمیشود .
1100
1050
1000

900
850

)bus voltage(v

950

800
750
80

70

60

50

40
)time(s

30

20

10

0

700

شکل:9-5ولتاژباسبدوندرنظرگرفتنذخیرهسازدرحرکتقطارازایستگاهیکبهدو 

همانطورکهدربخش 4-4-1نیزبیانشدباتوجهبهاینکهقطاربیندوایستگاهحرکتمیکند
مقاومت الکتریکیخطوطومقاومتالکتریکیریلباایستگاهقبلوبعدقطار ،متغیربازماناست.
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شکلهای 1-5و 5-5بهترتیبمقاومت الکتریکیخط باتوجهبه موقعیتقطار باایستگاهقبلو
ایستگاهبعدرانشانمیدهند.مقاومتالکتریکیریلنیزباایستگاهقبلوبعدقطاردرشکلهای6-5
و7-5آوردهشدهاست .
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شکل:1-5مقاومتالکتریکیقسمتیازخط،واقعشدهبینقطاروایستگاهیک
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شکل:5-5مقاومتالکتریکیقسمتیازخط،واقعشدهبینقطاروایستگاهدو 
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) rail's resistance(
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شکل:6-5مقاومتالکتریکیریلباایستگاهقبلقطار
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شکل:7-5مقاومتالکتریکیریلباایستگاهبعدقطار 

شکلهای 8-5و 3-5بهترتیبجریانپستهاییکودورابدوندرنظرگرفتنذخیرهسازنشان
میدهند .باتوجهبهاینکهقطاربینایستگاههاییکودو قرارداردوهیچقطاریبینایستگاههای
دووسهوجودنداردازدیدقطارمقاومتبینایستگاههایدووسهمقدارثابتیاست.ازآنجاییکه
جریان از مسیر با مقاومت کمتر عبور میکند ،قطار جریان بیشتری از پست یک میکشد که این
مسئلهبهوضوحدرشکل8-5نشاندادهشدهاست .
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شکل:8-5جریانکشیدهشدهازپستیکبدوندرنظرگرفتنذخیرهساز
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شکل:3-5جریانکشیدهشدهازپستدوبدوندرنظرگرفتنذخیرهساز 

شکل41-5انرژیموردنیازقطار (برحسبژول)،درحرکتازایستگاهیکبهایستگاهدورانشان
میدهد.مقدارانرژیکشیدهشدهازپستیکودومطابقبارابطهی()4-5محاسبهشدهاستوبه
ترتیببرابربا2/8372kwhو 4/6718kwhاست.مطابقشکل41-5انرژیمصرفیقطارتارسیدن
بهسرعتنامیبرابربا9/375kwhاست.اینانرژیشاملانرژیالزمبرایسیستمروشناییوتهویهی
قطاروانرژیالزمبرایشتابگیریاست.باتفکیکاینانرژیهاازهم،درنهایتمقدارانرژیالزمبرای
رسیدنبهسرعتنامیبرابربا9/9644kwhومقدارانرژیتلفشدهدرمقاومتترمزیطبقرابطه-
ی( )2 -5محاسبهشدهوبرابر با  9/1147 kwhاست.مابقیانرژینیزدرمقاومتهایمربوطبه
خطوریلتلفمیشود .

62

( )4-5
Et  VIt

( )2-5

Er  Ri 2 t

درروابط()4-5و(Et)2-5مقدارانرژیکشیدهشدهازپستهاV،ولتاژپستI،جریانپستR،
مقاومتترمزیi،جریانمقاومتترمزیوErانرژیتلفشدهدرمقاومتترمزیمیباشد .
6

x 10
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شکل:41-5انرژیموردنیازقطاردرحرکتازایستگاهیکبهدوبرحسبژول 

5ـ1ـ2ـ

شبیهسازی مدار بـا اسـتفاده از مقاومـت ترمـزی کنتـرلشـده و

سیستم ذخیرهساز کنترلشده
شکلهای  44-5و  42-5به ترتیب ولتاژ ابرخازن و ولتاژ باس را نشان میدهند .شرط ورود
ابرخازن به مدار قرار گرفتن ولتاژ باس خارج از محدودهی  711تا  811ولت است .همانطور که
مشاهدهمیشوددرچندثانیهاولبهدلیلافتناچیزولتاژباس ،ابرخازنواردهمدارنمیشود .باورود
ابرخازنبهمدارچونقطاردرحالشتابگیریاستابرخازنشروعبهدشارژشدنمیکندتاافتولتاژ
باسراجبرانکند.درزمانحرکتباسرعتثابتنیز ،چونافتولتاژباسناچیزاستشرطورود
ابرخازنبهمداربرقرارنمیشودتالحظهیترمز،کهابرخازنمجدداًواردمدارمیشودوشروعبهشارژ
شدنمیکند .
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شکل:44-5ولتاژابرخازن 
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شکل:42-5ولتاژباسبادرنظرگرفتنذخیرهساز 

جریانکشیدهشدهازپستهاییکودوبادرنظرگرفتنذخیرهسازدرشکلهای49-5و41-5
نشاندادهشدهاست .همانطورکهمشخصاستدرچندثانیهیاولکهابرخازنواردمدارنشده
استپستهاییکودوتمامجریانموردنیازقطاربرایحرکتراتأمینمیکنند.باورودابرخازنبه
مدارجریانکشیدهشدهازپستهاکاهشمییابدوباکاهشانرژیتأمینشدهتوسطابرخازنجریان
کشیدهشدهازپستها مجدداً افزایشمییابد .مقدارانرژیکشیدهشدهازپستیکودوبهترتیب
برابر با 2/9694 kwhو  1/3778 kwhاست .مقدار انرژی عرضه شده توسط ابرخازن نیز مطابق با
رابطهی()9-5محاسبهمیشودوبرابربا4/2918 kwhاست.انرژیتلفشدهدرمقاومتترمزینیز
برابربا 4/7337 kwhاست .همانطورکهمشخصاستبادرنظرگرفتنذخیرهساز ،عالوهبرکاهش
درمقدارانرژیکشیدهشدهازپستها،تلفاتدرمقاومتترمزینیزکاهشمییابد .

61



( )9-5



1
2
2
Ec  C V2 - V1
2

دررابطهی(C)9-5ظرفیتابرخازنV2،ولتاژنهاییابرخازنV1 ،ولتاژاولیهیابرخازنوEcمقدار
انرژیذخیرهشدهدرابرخازنمیباشد .
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شکل:49-5جریانکشیدهشدهازپستیکبادرنظرگرفتنذخیرهساز
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شکل:41-5جریانکشیدهشدهازپستدوبدوندرنظرگرفتنذخیرهساز 

5ـ2ـ

حرکت قطار از ایستگاه یک به سه

دراینحالتفرضشدهاستقطارازایستگاهیکبهسمتایستگاهدوحرکتمیکندوپ از
 41ثانیهتوقفدرایستگاهدومجدداً حرکتخودرابهسمتایستگاهسهآغازمیکند.شکلهای-5
45و46-5بهترتیبجریانوسرعتقطاررابرایاینوضعیتنشانمیدهند .
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شکل:45-5نمودارجریانقطاردرحرکتازایستگاهیکبهسه
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شکل:46-5نمودارسرعتقطاردرحرکتازایستگاهیکبهسه 

شکلهای 47-5و 48-5مقاومتخط را درشرایطیکهقطاردرحالحرکتازایستگاهیکبه
ایستگاهسهاست نشانمیدهند .همانطورکهدراینشکلها مشاهدهمیشودزمانیکهقطاربین
ایستگاهیکودوحرکتمیکندمقاومتخطمربوطبهموقعیتقطارباایستگاهیکدرحالافزایش
وباایستگاهدودرحالکاهشاست.پ ازعبورازایستگاهدو،مقاومتبینایستگاهیکودوازدید
قطارمقداریثابتو برابربا 1/1983اهم است.زمانیکهقطاربینایستگاهدووسهدرحالحرکت
استمقاومتقطارباایستگاهدو،درحالافزایشوباایستگاهسه،درحالکاهشاست.شکلهای-5
43و21-5بیانکنندهاینموضوعمیباشند .
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شکل:47-5مقاومتالکتریکیخطدرموقعیتقطارباایستگاهیک(قرارگیریقطاربینایستگاهیکودو)
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شکل:48-5مقاومتالکتریکیخطدرموقعیتقطارباایستگاهدو(قرارگیریقطاربینایستگاهیکودو)
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شکل:43-5مقاومتالکتریکیخطدرموقعیتباایستگاهدو(قرارگیریقطاربینایستگاهدووسه) 
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)time(s

شکل:21-5مقاومتالکتریکیخطدرموقعیتقطارباایستگاهسه(قرارگیریقطاربینایستگاهدووسه) 

جریانمقاومتترمزی درمدتزمانحرکت قطار ازایستگاهیکبهایستگاهسه بدوندرنظر
گرفتن ذخیرهساز در شکل 24 -5نشان داده شده است .همانطورکه قبالً نیز اشاره شد مقاومت
ترمزیتنهادرزمانترمزگیریواردمدارمیشود .
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شکل 22 -5ولتاژ باس را در دو حالت با ذخیرهساز (نمودار قرمز) و بدون ذخیرهساز
(نمودارمشکی)نشانمیدهد.بامقایسهدونمودارخواهیمدیدکه،باوجودذخیرهسازدرمدتزمان
شتابگیری،افتولتاژکاهشچشمگیریدارد.شکل 29 -5ولتاژابرخازن رانمایشمیدهد.همان-
طورکهمشاهدهمیشوددرمدتزمانشتابگیریبهعلتافتولتاژباس،DCمبدلنیمپل مانند
مبدلبوستعملکردهوابرخازندشارژمیشودتااینافتولتاژراجبرانکندوتاحدامکانولتاژ
باسرا 751ولتثابتنگهدارد.درمدتزمانحرکتباسرعتثابتبهدلیلافتناچیزولتاژباس
68

شرطورودابرخازن بهمداربرقرارنمیشودبنابراین ابرخازن درمدارنیست.درمدتزمانترمزگیری
باتوجهبهافزایشولتاژباس،عملکردمبدلنیمپلمانندمبدلباکاستودراینحالتفرمانشارژ
ابرخازنصادرمیشود.پ از41ثانیهتوقفدرایستگاهدو،قطارمجدداًحرکتخودراآغازمیکند
و بخشیازانرژیموردنیاز خود برایشتابگیری را ،ازهمینانرژیذخیرهشدهدرابرخازنتأمین
میکند .
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شکل:22-5ولتاژباسباوبدوندرنظرگرفتنذخیرهساز 
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مقدارجریانکشیده شدهازپستهاییکودودردوحالتباوبدوندرنظرگرفتنذخیرهساز
بهترتیببانمودارهایقرمزومشکیدرشکلهای 21-5و 25-5نشاندادهشدهاست .بامقایسهی
دوشکلمیتوانمشاهدهکردکهدرحینحرکتقطارازایستگاهیکبهسهجریانکشیدهشدهاز
پستیککاهشمییابد وجریانکشیدهشدهازپستدوافزایشمییابد.درحالتبدونذخیرهساز
درمدتزمانشتابگیری ،جریانزیادیازپستهاکشیدهمیشود.درزمانحرکتباسرعتثابت
63

اینجریانکاهشمییابد ودرزمانترمز ،بهدلیلوجودیکسوکنندههایدیودیموجوددرپستها
جریانی وارد پستها نمیشود.درمدت زمان  81تا  31ثانیه که قطار در ایستگاهدو متوقف است
جریان ثابتی برای مصارف کمکی مثل تهویه و روشنایی از پستها کشیده میشود .همانطورکه
ازدشارژ

مشخصاست باورودابرخازنبهمدارجریانکشیدهشدهازپستها کاهش مییابد ،پ

ابرخازن و کاهش سطح ولتاژ آن ،جریان کشیده شده از پستها مجدداً افزایش مییابد .در زمان
حرکتباسرعتثابتچونابرخازندرمدارنیستدرهردوحالتباوبدوندرنظرگرفتن ذخیره-
ساز ،جریانپستهابرهممنطبقاست .باتوجهبهاینکهولتاژپستها 751ولتمیباشد ،درمدت
زمانترمزباوجودمقاومتترمزیولتاژباسکمتراز751ولتمیشودکهباعث جاریشدنجریان
ازپستهادرناحیهیترمزیمیشود .
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شکل:21-5جریانکشیدهشدهازپستیکباوبدوندرنظرگرفتنذخیرهساز 
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کلانرژیموردنیازقطاربرایرسیدنازایستگاهیکبهسهدرشکل26-5نشاندادهشدهاست.
باوجودذخیرهسازمقدارانرژیکشیدهشدهازپستیکودوبهترتیببرابربا1/2916kwhو kwh
2/3222است.مقدارانرژیعرضهشدهتوسطخازننیزبرابربا2/16kwhمیباشد.مقدارانرژیتلف
شده در مقاومت ترمزی برابر با  9/5278 kwhاست .بدون در نظر گرفتن ذخیرهساز مقدار انرژی
کشیدهشدهازپستیکودوبهترتیببرابربا5/2667kwhو 1/9311 kwhاست.انرژیتلفشده
درمقاومتترمزینیزبرابربا  6/1843 kwhمیباشد.باتوجهبهنتایجفوق ،انرژیکشیدهشدهاز
پست یک و دو به ترتیب  21%و  99%کاهش مییابد .همچنین ،مقدار انرژی تلفشده درمقامت
ترمزینیز12%کاهشمییابد .
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شکل:26-5کلانرژیموردنیازقطاردرحرکتازایستگاهیکبهسه 

5ـ3ـ

ورود همزمان قطارها به ایستگاه دو و خروج هـمزمـان آنهـا از
ایستگاه دو

دراینحالتفرضشده است قطار 4درمسیررفتازایستگاهیکبهسمتایستگاهدو حرکت
میکندوهمچنینقطار 2نیزدرهمینزماندرمسیربرگشتازایستگاهسهبهسمتایستگاهدو
حرکتمیکند .بنابراینهردوهمزماندرایستگاهدوترمزمیگیرندوهمزمانازایستگاهدوحرکت
میکنند .ولتاژباسهاییکودودردوحالتباوبدوندرنظرگرفتنذخیرهسازدرشکلهای27-5
74

و28-5نشاندادهشدهاست.همانطورکهمشاهدهمیشود،بادرنظرگرفتنذخیرهساز،ولتاژباس-
هادرزمانشتابگیریوحرکتباسرعت ثابتدرمقایسهباحالتیکهذخیرهسازدرمدارنیست جز
درلحظهیترمزتقریباً751ولتاست .
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شکل:27-5ولتاژباسیکباوبدوندرنظرگرفتنذخیرهساز
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شکل 23 -5ولتاژدوسرابرخازنرانشانمیدهد.درمدتزمانیکهقطاردرحالشتابگیری
استابرخازندشارژمیشود.درزمانحرکتباسرعتثابتهمانطورکهقبالًاشارهشدبهدلیلافت
ناچیز ولتاژ باس ابرخازن وارد مدار نمیشود .با ترمزقطار بهدلیل اینکه ولتاژ باس افزایش مییابد
شرطورودابرخازنبهمداربرقرارمیشودوابرخازنشروعبهشارژشدنمیکند.دربازهی81تا31
ثانیهقطاردرایستگاهدومتوقفشدهبنابراینولتاژابرخازنهمانمقدارثابتباقیمیماند .
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شکلهای 91-5و 94-5بهترتیبجریانپست یک ودو رابرایدوحالتباوبدوندرنظر
گرفتنذخیرهسازبانمودارقرمزومشکینشانمیدهند.همانطورکهدر  شکل 91 -5مشخص
استبدونوجودذخیرهسازجریانزیادیازپستیککشیدهمیشود.بادرنظرگرفتنذخیرهسازدر
چندثانیهاولچونافتولتاژباسناچیزاستابرخازنواردمدارنمیشود.بنابراینقطارجریانمورد
نیازخودبرایحرکتوروشناییراازپستیکتأمینمیکند.باورودابرخازنبهمدارجریانکشیده
شدهازپستیک کاهشمییابد.پ ازدشارژابرخازن وکاهشسطحولتاژآن ،جریانکشیدهشده
ازپست یک مجدداً افزایشمییابد.درزمانحرکتباسرعتثابتکهابرخازنخارجازمداراست
جریانکشیدهشدهازپستیکدردوحالتباوبدوندرنظرگرفتنذخیرهسازبرهممنطبقاست.
مدتزمانیکهقطاردرایستگاهدومتوقفاستجریانثابتیبرابربا39آمپرازپستیککشیدهمی-
شود.کهاینجریانصرفسیستمهایروشناییوتهویهیقطارمیشود .
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شکل:91-5جریانکشیدهشدهازپستیکباوبدوندرنظرگرفتنذخیرهساز
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آغاز شتابگیری قطار اول از ایستگاه دو همزمـان بـا ترمزگیـری
قطار دوم در ایستگاه دو

در این حالت فرض شده است که قطار اولدر مسیر رفت از ایستگاه یک به سمت ایستگاه سه
حرکتمیکند.قطاردومنیزدرمسیربرگشتازایستگاهسهبهسمتایستگاهیکحرکتمیکند.
حرکتقطارها بهگونهایتنظیم شدهاستکهدقیقاً همزمانباترمز قطاردومنزدیکایستگاهدوکه
مبدلپیشنهادیدرآنقراردارد،قطاراولحرکتخودراازایستگاهدوآغازکند.شکلهای92-5و
 99-5بهترتیبجریانوسرعتمربوطبهقطاراول رابرایاینوضعیتنشانمیدهند .همانطور
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کهدرشکل92-5مشاهدهمیشودقطارباسرعتثابتحرکتمیکنددر24ثانیهترمزمیزندودر
 15ثانیهدر ایستگاهدو متوقفمیشود .پ

از  41ثانیهتوقفدر ایستگاهدومجدداًدر  55ثانیه

شروعبهحرکتمیکند .
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شکل:92-5نمودارجریانقطاراولدرحرکتازایستگاهیکبهسه 
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همانطورکهدرشکل91-5نشاندادهشدهاستقطاردومازایستگاهسهدرمسیربرگشتشروع
بهحرکتمیکندودر55ثانیهنزدیکایستگاهدوترمزمیگیردوپ ازطیمسافتی،در 81ثانیه
درایستگاهدومتوقفمیشود .پ از41ثانیهتوقفدرایستگاهدو ،مجدداًحرکت خودراآغاز می-
کند.شکل95-5نمودارسرعت،مربوطبهقطاردومرانشانمیدهد .
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شکل:91-5نمودارجریانقطاردومدرحرکتازایستگاهیکبهسه 
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شکل96-5ولتاژدوسرابرخازنرانشانمیدهد .در 24ثانیهیاول ،باتوجهبهاینکه قطاراولبا
سرعتثابتحرکت میکند وقطاردومدرحالشتابگیریاستابرخازندشارژمیشود .درثانیهی
 24کهقطاراولترمزمیزند ابرخازنشروعبهشارژشدنمیکند .درمدتزمانیکهقطاردومترمز
میگیرد چونقطاراولدرحالشتابگیریاستبخشیازانرژیموردنیازبرایحرکتقطار اول
توسطابرخازن،بخشیتوسطانرژیبازتولیدیقطاردومومقدارکمیتوسطپستهاتأمینمیشود .
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شکل:96-5ولتاژابرخازندرحرکتقطارازایستگاهیکبهسه 

ولتاژباسهاییکودوبدوندرنظرگرفتنذخیرهسازبهترتیبدرشکلهای97-5و98-5نشان
دادهشدهاست.باترمزقطار،ولتاژباسافزایشمییابد.دراینحالتمقاومتترمزیبهمنظورکاهش
سطحولتاژ واردمدارمیشود.مقاومتترمزی بهصورتآنینمیتوانداینسطحولتاژراکاهشدهد
بنابراین با نوساناتیاینسطحولتاژراکاهشمیدهد.شکلهای 93-5و 11-5بهترتیبولتاژباس
یکودورابادرنظرگرفتنذخیرهسازنشانمیدهند .باورودابرخازنبهمدارچونبخشاعظم
انرژیذخیرهمیشودمقاومتترمزیسطحانرژیکمتریراتلفمیکندبنابرایننوساناتولتاژکمتر
استوسریعترازبینمیرود .
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شکل:97-5ولتاژباسیکبدوندرنظرگرفتنذخیرهساز 
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شکل:98-5ولتاژباسدوبدوندرنظرگرفتنذخیرهساز 
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شکل:93-5ولتاژباسیکبادرنظرگرفتنذخیرهساز
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شکل:11-5ولتاژباسدوبادرنظرگرفتنذخیرهساز 

شکلهای14-5و12-5بهترتیبجریانپستهاییکودورابرایهردوحالتباوبدوندرنظر
گرفتنذخیرهسازنشانمیدهند .نمودارقرمزمربوطبهحالت،بادرنظرگرفتنذخیرهسازاستو
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نمودارمشکیحالتبدونذخیرهسازرانشانمیدهد.درابتداوبدوندرنظرگرفتنذخیرهسازچون
فرضشده استقطاراولباسرعتثابتحرکتمیکند جریانکمتریازپستیککشیدهمیشود
درهمینزمانچون قطاردومدرحالشتابگیریاست وبهپستدونزدیکتراست بیشترجریان
مورد نیاز خود را از پست دو تأمین میکند ،بنابراین جریان کشیده شده از پست دو بیشتر است.
همانطورکهدرشکل 14 -5مشاهدهمیکنید باوجودذخیرهسازجریانکشیدهشدهازپستیک
کاهشمییابد .شرطورودابرخازنبهمدارقرارگرفتنولتاژباس ،خارجبازه 711تا 811ولتاست
درچندثانیهیاولچونافتولتاژباسناچیزاستابرخازنواردمدارنمیشود ،بنابراینقطارانرژی
الزمبرایحرکتراازپستیکتأمینمیکند.بعدازورودابرخازنبهمدارجریانکشیدهشدهاز
پستیکبهصفرکاهشمییابد وحدودچندثانیهجریانیازپستیککشیدهنمیشود.باکاهش
انرژیذخیرهساز،جریانکشیدهشدهازپستیکمجدداًافزایشمییابد .
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شکل:14-5جریانکشیدهشدهازپستیکدردوحالتباوبدوندرنظرگرفتنذخیرهساز
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شکل :12-5جریانکشیدهشدهازپستدودردوحالتباوبدوندرنظرگرفتنذخیرهساز 
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)substation 2 current(A
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6ـ فصل ششم  :نتیجهگیری و پیشنهادات
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6ـ1ـ

نتیجهگیری

دراینپایاننامه،یکسیستمذخیرهسازانرژیبه منظوربازیابیانرژیترمز ،درنرمافزارمتلببا
استفادهازاطالعاتمربوطبهقطارشهریمشهد،شبیهسازیشدهاست.قطارشهریمشهدشامل22
هایکششی(پستهای

ایستگاه44 ،پستکششی،یکمسیررفتویکمسیربرگشتاست.پست
بهصورت یک در میاندرایستگاههاقرار گرفتهاند وفقط
ینکنندهی برقمتروازشبکهسراسری) 
تأم 
بههممتصلاست.شتابویاترمزوسیلهنقلیهدرهریک

درمحلاینپستهامسیررفتوبرگشت

از این مسیرها موجب افزایش یا کاهش ولتاژ خط  DCاز مقدار مجاز خود میشود .از سوی دیگر
اختالفولتاژبه وجودآمدهبیندومسیر ،سببجاریشدنجریانزیادیدرمحلاتصالمسیرهای

رفتوبرگشتخواهدشدکهاینجریانزیادبهتجهیزاتآسیبمیرساند.درایستگاههاییکهپست-
های کششی قرار دارند ،با استفاده از یک مبدل  DC-DCنیم پل دوسویه مناسب ،نوسانات ولتاژ
ایستگاههایی که اتصال مستقیم بین مسیر رفت و برگشت وجود ندارد از

کاهش مییابد .ولی برای 
یهایبرایهریکازخطوطاستفادهشدهاست کهانرژیحاصلازترمزرادر
مبدل DC-DCدوسو 
یکابرخازنذخیره میکند.بااینروش عالوهبرتنظیمولتاژباس،DCمقدارجریانکشیدهشدهاز
پستهانیزکاهشمییابد .بهعنوانمثال ،باحرکتقطارازایستگاهیکبهسه،بادرنظرگرفتن
ذخیرهساز،درپستیکودوبهترتیبمیزان21%و99%صرفهجوییانرژیحاصلمیشود.همچنین
انرژیتلفشدهدرمقاومتترمزینیز12%کاهشمییابد .
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6ـ2ـ

پیشنهادات

باتوجهبهاهمیتموضوعاتمطرحشدهدرقالباینپایاننامه وبهمنظورپیشرفتسریعتردراین
حوزهها،پیشنهاداتیبرایانجامپژوهشهایجدیدارائهمیشود :
-4تحلیلاقتصادیسیستمذخیرهسازاستفادهشدهدراینپایاننامه
-2جایابیمناسبسیستمذخیرهساز 
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Abstract
Nowadays, the urban rail transit networks have been taken attention by researchers
due to advantages such as safety, rapid transit, no environmental pollution and high
passenger capacity. Considering the high amount of energy loss in urban rail lines,
methods of saving energy in these systems are important. Due to the use of rectifier
diodes the braking energy is not reversible to the network and is usually lost in the form
of thermal energy. The use of energy storage equipment can play a significant role in
the reduction of losses, voltage regulation and increasing reliability of the network.
In this thesis, the metro system including three stations and two substation of traction
is simulated in MATLAB software. Given that in the place of substation of traction
there is direct connection between forward and backward paths, in references a halfbridge DC-DC converter has been used for storage of braking energy. While in this
thesis, the purpose is the design of a suitable energy storage system and investigation of
its performance when there is no direct connection between forward and backward
paths. It should be noted that according to the parameters such as speed of charging and
discharging, efficiency and lifetime, the super-capacitor has been selected as the
appropriate equipment for storage. The advantage of proposed converter for
reproductive energy storage, in addition to the easier control method is the use of one
super-capacitor for both forward and backward paths. Substations of traction that supply
the required energy for train are located in stations one and three and the proposed
converter has been installed in the station two. Three different scenarios including train
movement from station one to three, simultaneous arrival of trains to the station two and
simultaneous exit of trains from station two are investigated. In these scenarios the train
movement is associated with three conditions of accelerating, moving at a constant
speed and braking. The obtained results show that the proposed DC-DC converter
reduces losses in the braking resistor in addition to reducing the current drawn from the
Substations of traction and DC bus voltage regulation.
Keywords:
Super-capacitor, energy storage systems, half-bridge DC-DC converter, electrical rail
transit network, energy saving
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