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تْیٌِ ؾاظی ههطف اًطغی تا اؾتفازُ اظ تطهع تاظیاتی زض لطاضّای تطلی 
ًمف فٌاٍضی ّای ًَیي زض ًاٍگاى تاضی ٍ هؿافطی          :ًام هحَض همالِ

 1پَض ؾاؾاى غالِ

چكیسُ 

اهطٍظُ تا تَجِ تِ هحسٍزیت ٍ ّعیٌِ تاالی تَلیس اًطغی، لعٍم تَجِ تِ تْیٌِ ؾاظی ههطف اًطغی حائع 

لازض تِ تثسیل ٍ تطگطزاًسى اًطغی  EMUؾیؿتن حول ٍ ًمل ضیلی قاهل لطاضّای . اّویت هیثاقس

لؿوت کوی اظ ایي اًطغی الكتطیكی نطف ههاضف . تِ قثكِ تطق هیثاقٌس 2تطهع الكتطیكی اظ ًَع تاظیاب

هَجَز زض هؿیط زض  EMUزاذلی لطاض هیگطزز ٍ تالی اًطغی الكتطیكی هیتَاًس تَؾط زیگط لطاضّای 

ًیاظ تِ اًطغی . نَضت ًیاظ ٍ تِ قطط ًعزیک تَزى تِ لطاض زض حال تطهعگیطی  هَضز اؾتفازُ لطاض گیطز

الكتطیكی تَؾط لطاضّای هَجَز زض هؿیط ٍ اػوال تطهع تاظیاب تَؾط ؾایط لطاضّا هؼوَال تككل 

تِ ػثاضت زیگط هوكي اؾت کِ ذط، لسضت پصیطـ اًطغی الكتطیكی ضا ًساقتِ . ّوعهاى نَضت ًویگیطز

ایي هككل کِ . تاقس ٍ ؾطح ٍلتاغ افعایف یاتس زضًتیجِ اًطغی هاظاز زض تاًكْای هماٍهتی تلف هیگطزز

کِ پؿتْای تطق ًیع تَاًایی پصیطـ اًطغی تطهع تاظیاب ضا ًساقتِ، حازتط هیثاقس ٍ  DCتَیػُ زض ذطَط 

تا زضًظط گطفتي هككل . اظ اًطغی تطهع تاظیاب هَضز اؾتفازُ لطاض گیطز% 50الی % 30تاػث هیگطزز تا تٌْا 

فَق الصکط، لعٍم تَجِ تِ تحث شذیطُ ؾاظی اًطغی تَلیسی تطهع تاظیاب زض قطایط ػسم ًیاظ ٍ جلَگیطی اظ 

  .اتالف اًطغی اظ اّویت ٍیػّای تطذَضزاض هیثاقس

کلوات کلیسی  

 .Flywheel، تاططی، EDLC، ازاٍات شذیطُ کٌٌسُ اًطغی، ذاظى EMU لطاض ،(regenerative)تطهع تاظیاتی

 

همسهِ -1

                                                 
1
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، اًطغی جٌثكی تِ اًطغی الكتطیكی (زض ًمف غًطاتَض) تا اؾتفازُ اظ هَتَضّای ؾیؿتن هحطکِ تاظیابزض ؾیؿتن تطهع 

ایي اًطغی تَلیسی تِ قكل جطیاى تِ پؿتْای تغصیِ الكتطیكی ٍ یا تِ ؾایط لطاضّای هَجَز زض .  تثسیل هیگطزز

 ٍ یا ّیثطیس تطای EMUّوچٌیي اظ ایي اًطغی تَلیسی تطهع تاظیاب هیتَاى زض لطاضّای . [9]ذط، اًتمال هییاتس

 [.3]تاهیي اًطغی زض ٌّگام قتاب گیطی ٍ یا تاالضفتي اظ ؾطَح قیثساض اؾتفازُ کطز

 لاتل اؾتفازُ هیثاقس ٍلی اظ آًجایی کِ ًَع قثكِ تاثیط AC ٍ DC زض ّط زٍ ًَع قثكِ تاظیاباهطٍظُ تطهع 

 ٍ ACزض ازاهِ تِ تطضؾی تكاضگیطی تطهع تاظیاب زض ذطَط . تؿعایی زض ؾَْلت تكاضگیطی ایي ؾیؿتن تطهعی زاضز

DC پطزاذتِ هیكَز 

 زض DC کوتط هیثاقس ٍلی تا ایي ٍجَز تَاًایی ذطَط AC ًؿثت تِ DC زض قثكِ تاظیابّعیٌِ تجْیعات تطهع 

قایاى شکط اؾت کِ تجْیعات تطهع .  هحسٍزتط اؾتAC زض همایؿِ تا ذطَط تاظیابپصیطـ اًطغی تَلیسی اظ تطهع 

 لسضت پصیطـ تاالتطی تطای اًطغی AC پیچیسُ تط هیثاقس ٍلی ذطَط DC زض همایؿِ تا قثكِ AC زض قثكِ تاظیاب

 [. 2]تَلیسی تطهع تاظیاب زاضًس

 تا قثكِ ذط تاالؾطی ٍ یا ضیل ؾَم تایس ACّوچٌیي اظ آًجایی کِ فاظ ٍ فطکاًؽ اًطغی تَلیسی زض قثكْْای 

 اظ ؾَْلت تیكتطی AC ًؿثت تِ قثكْْای DC زض قثكْْای تاظیابهطاتمت زازُ قَز لصا  تكاضگیطی تطهع 

.   هطؾَم تط هیثاقسAC زض ذطَط تاظیابتطذَضزاض هیثاقس تا ایي ٍجَز اؾتفازُ اظ تطهع 

 تاظگكت تَاى الكتطیكی تِ پؿتْای تطق تا هككالت تیكتطی ّوطاُ هیثاقس ٍ تٌْا زض نَضتی کِ DCزض قثكْْای

 تَلیسی هیتَاًس تِ ایي لطاضّا تاظیابلطاضّای زض حال تطزز زض ّواى هؿیط تِ ایي اًطغی ًیاظ زاقتِ تاقٌس، اًطغی 

 [.9]تطگطزاًسُ قَز ٍ زضغیط ایٌهَضت ایي اًطغی تِ قكل گطها زض تاًكْای هماٍهتی تلف هیگطزز

 زض تاظیاب تیكتط زض ذطَط تا تطافیک تاال هَثط هیثاقس تطاؾاؼ تطضؾی ّای اًجام قسُ اًطغی تاظیاباًطغی تطهع 

 لطاض زض ّط ؾاػت زض ذط زض حال اؾتفازُ تاقٌس کِ ایي تؼساز هٌجط 10 تا 6 ٍلتی هَثطتط هیگطزز کِ DCذطَط 

 لطاض زض ّط ؾاػت 10 تا 2 ایي همایؿِ تطاتط تا ACنطفِ جَیی اًطغی هیگطزز ٍلی زض ؾیؿتن ّای % 16 تا 12تِ 

 تا اؾتفازُ اظ Delhi ٍ هتطٍی Lisbonتِ ػٌَاى هثال هتطٍی . نطفِ جَیی اًطغی هیگطزز% 12هیثاقس کِ هٌجط تِ 

 [.9]زض ههطف اًطغی نطفِ جَیی زاقتْاًس% 34ٍ % 30 تِ تطتیة، تاظیابتطهع 

[.  10]ٍ[1] تطَض ذالنِ تكطح ظیط هیثاقستاظیابهعایای اؾتفازُ اظ تطهع 

 کاّف ذَضزگی کفكک تطهع ٍ چطخ .1

افعایف ایوٌی تِ ػلت کاّف ذَضزگی کفكک ٍ ّوچٌیي افعایف تؼساز ؾیؿتن تطهعگیطی هَضز  .2

 .اؾتفازُ

 ...کاّف تاذیط ًاقی اظ تاظضؾی کٌِْ قسى کفككْای تطهع ٍ  .3
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 شذیطُ ؾاظی ٍ اؾتفازُ هجسز اظ اًطغی .4

 .افعایف ضاحتی هؿافطاى تِ ػلت ؾطػت یكٌَاذت ٍ کاّف نساّای ًاقی اظ تطهع َّا .5

 تاػث افعایف ٍظى، لیوت ٍ ّعیٌِ تاظیابزض هماتل ایي هعایا تایس تِ ایي ًكتِ تَجِ زاقت کِ اؾتفازُ اظ تطهع 

 .ًگْساضی تجْیعات هیگطزز

 ًثَز، ایي اهط تاػث تاالضفتي ٍلتاغ تاظیابزض ؾیؿتوْای لسیوی اگط ّیچ لطاضی زض ذط جْت ههطف اًطغی تطهع 

ٍلتی ؾطح ٍلتاغ تِ حسآؾتاًِ ؾیؿتن هیطؾیس زض . ذط هیگطزیس کِ تی ثثات قسى ؾیؿتن ضا تْوطاُ زاقت

اها ایي ضٍـ هطاتك تا اؾتاًساضزّای . (1قكل)هماٍهت ّای هَجَز زض ؾیؿتن تككل حطاضت تلف هیگطزیس

، ٍلتاغ تطق ضا اظ DC زض پؿتْای تطق تاظیابحال حاضط ًویثاقس ٍ زض ؾیؿتوْای هسضى هیتَاى تا ًهة ایٌَضتط 

 تثسیل کطز ٍ هجسز زض ًماط زیگط قثكِ هَضز اؾتفازُ AC ؾیؿتن تَظیغ ٍلتاغ پؿتْای تطق AC تِ ًَع DCًَع 

ّوچٌیي هیتَاى تا ًهة تجْیعاتی هاًٌس تاططی ٍ یا ذاظى تا ظطفیت تاال، اًطغی ضا شذیطُ . لطاض زاضز

 تِ قكل تجاضی 1990 اٍلیي تاض زض غاپي زض زِّ اٍل ؾال تاظیابقایاى شکط اؾت کِ ایٌَضتط . [7]ٍ[6(]2قكل)کطز

[. 8]هَضز اؾتفازُ لطاض گطفت

 

 
 [.12]تطهع تاظیاب تسٍى شذیطُ کٌٌسُ اًطغی- 1قكل 

 
 [.12]تطهع تاظیاب تِ ّوطاُ شذیطُ کٌٌسُ اًطغی- 2قكل 

زض ؾیؿتوْای لسیوی تطهع تاظیاب تِ ٌّگام ػسم ٍجَز لطاضّای زیگط زض ذطَط جْت جصب اًطغی تاظیاب، ایي 
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. ایي اهط زٍ هككل ػوسُ ضا تِ ّوطاُ زاضز. اًطغی تِ ًاچاض تِ قكل گطها زض تاًكْای هماٍهتی لطاض تلف هیگطزز

. زض ًتیجِ ایي اتالف، زها تِ نَضت هَضؼی زض پیطاهَى ؾیؿتن تطهع زض لطاض افعایف هییاتس. 1

ّوچٌیي تاػث هیگطزز تا ٍلتی کِ لطاض زض ایؿتگاُ هتَلف هیثاقس، ایي گطهای تَلیسی تاػث افعایف . 2

.  غیطلاتل کٌتطلی زها  زض زاذل ٍ یا پیطاهَى لطاض قَز کِ ذَز کاّف طَل ػوط تجْیعات لطاض ضا تِ زًثال زاضز

 ًیاظ تِ ؾیؿتوْای ذٌک کٌٌسُ اضافی تطای ؾیؿتن تطهع ّؿتین کِ تاػث 1جْت هطتفغ کطزى هككل قواضُ 

، ٍلتی کِ لطاض زض ایؿتگاُ تَلف هیكٌس، گطها 2ّوچٌیي زض هككل . افعایف ّعیٌِ اؾتفازُ اظ لطاض هیگطزز

تَلیسی تاػث افعایف زهای پیطاهَى لطاض زض ایؿتگاُ هیگطزز کِ زض ًتیجِ لعٍم اؾتفازُ اظ ؾیؿتوْای ذٌک 

لصا جْت جلَگیطی اظ . کٌٌسُ اضافی زض ایؿتگاُ احؿاؼ هیكَز ٍ ذَز افعایف هجسز ّعیٌِ ّا ضا تِ زًثال زاضز

اتالف اًطغی تطهع تاظیاب زض تاًكْای هماٍهتی ٍ کاّف ّعیٌْْای هطتَطِ، تْیٌِ ؾاظی ههطف اًطغی کِ قاهل 

 .شذیطُ ؾاظی اًطغی تاظیاب زض ازٍات شذیطُ کٌٌسُ اًطغی الكتطیكی ّؿتٌس، کاهال هحؿَؼ هیثاقس

  قثك3ِهتغیط پصیطـ-2

 ٍاتؿتِ تِ تَاًایی لطاضّای زیگط هَجَز زض ّواى هؿیط تطای پصیطـ جطیاى حانل اظ تطهع تاظیاباػوال تطهع 

 زض تحث تطهع پصیطـهتغیط .  تؼطیف هیگطزز پصیطـهیعاى ایي پصیطـ تَؾط هتغیطی تٌام هتغیط. هیثاقس

 [.1] ٍاتؿتِ تِ ػَاهلی تِ قطح شیل هیثاقستاظیاب

 ٍلتاغ ذط .1

 چگالی تطافیک ذط .2

 هَلؼیت لطاضّا ٍ فانلِ ًؿثت تِ یكسیگط .3

زض ایي هككل ذط .  اقاضُ زاقت4ػسم پصیطـ هیتَاى تِ هككل DC زض ذطَط تاظیاباظ هككالت ؾیؿتن تطهع 

 ضا ًساضز ٍ زض ًتیجِ تاػث تَلیس اهپساًؽ تاظیابتاالؾطی یا ضیل ؾَم اهكاى پصیطـ جطیاى تَلیسی زض حالت تطهع 

 انلی AC اظ ططیك یكؿَؾاظی زض پؿت تطق DC زض ّط پؿت DCتغصیِ تطق زض ذطَط . تاال زض لطاض هیگطزز

 افعایف یاتس، اًطغی هاظاز زض تاظیابزض نَضتی کِ اًطغی قثكِ زض ّط کسام اظ تركْا تَاؾطِ تطهع . نَضت هیگیطز

 DCزض ًتیجِ پؿتْای تغصیِ .  تطگطززACّط ترف تِ ػلت ؾاذتاض یكططفِ یكؿَکٌٌسّْا ًویتَاًس تِ ذط تغصیِ 

 تؼلت اتهال هؿتمین ذط ACایي هككل زض ذطَط .  هیكًَسػسم پصیطـزچاض هككل  (تركی)تهَضت هحلی 

AC تِ پؿت تطق ACزض ؾیؿتن تطهع ػسم پصیطـحالت .  کوتط هیثاقس ٍ زضًتیجِ لسضت پصیطـ تاالتطی ضا زاضز 

                                                 
3
 Receptivity  

4
 Non-Receptive     
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کٌتطل ٍلتاض زض ػول تَؾط .  تاػث تاالضفتي ٍلتاغ هیگطزز کِ ایي افعایف ٍلتاغ تایس تِ ؾطػت کٌتطل گطززتاظیاب

 3ّواًگًَِ کِ زض قكل .  تٌام تطهع ضئَؾتاتیک اظ ًَع کٌتطل چاپطی اًجام هیگیطز3تجْیعاتی هكاتِ تا قكل 

 [. 2]ًكاى زازُ قسُ اؾت، اًطغی هاظاز تَلیسی زض هماٍهت تلف هیكَز

 
 [.2] اظ ًَع کٌتطل چاپطیrheostaticتطهع - 3 قكل

 . ضا هیتَاى تهَضت ظیط ذالنِ کطزDC زض قثكْْای DC زض پؿتْا تطق ػسم پصیطـاظجولِ زیگط ضاُ حلْای هككل 

SCRهاًٌس )اؾتفازُ اظ ایٌَضتط تطیؿتَضی .1
5 ٍ 6

GTO) : زض نَضت اؾتفازُ اظ ایي ؾیؿتن هیتَاى اًطغی

 [.3] فاظ پؿت تطق تطگطزاًس3 ضا تِ ذط تاظیابتطهع 

ایي شذیطُ : شذیطُ ؾاظی اًطغی تا ٍلتی کِ تَؾط زیگط لطاضّا ٍ یا ذَز لطاض هَضز اؾتفازُ لطاض گیطز .2

 ٍ یا DC ، تاططی ّا تا ظطفیت تاال ٍ ّوچٌیي ًهة ذاظى زض پؿتْای تطق Flywheelؾاظی تَؾط ًهة 

-ضٍقْای شکط قسُ، اهطٍظُ زضحال تْثَز تاظزّی ٍ کاّف ّعیٌْْا هی. زاذل لطاض اًجام هیكَز

 تاػث کاّف پیک اًطغی الكتطیكی ٍ زض ًتیجِ DCشذیطُ ؾاظی اًطغی زض پؿتْای تطق . [3]ٍ[1]تاقٌس

اظجولِ هثالْایی کِ هیتَاى زض ذهَل پیازُ ؾاظی ایي ضٍقْا زض پؿتْای . ّعیٌِ تاهیي اًطغی هیكَز

 [.3] اقاضُ کطزCologne ًام تطز، هیتَاى تِ لطاض ؾثک قْطی زض DCتطق 

تاظیاب  اؾتفازُ اظ اًطغی تَلیسی زض تطهع-3

 [.4] تِ قطح ظیط لاتل تمؿین تٌسی هیثاقٌستاظیاب هَاضز اؾتفازُ اًطغی تطهع

ایي ههاضف هؼوَال تؼلت پاییي تَزى هیعاى تَاى : کاضتطزّای کوكی ٍ ههاضف تاهیي ضاحتی زض لطاض .1

 . ضا ههطف کٌٌستاظیابلازض ًیؿتٌس تا توام تطق تَلیسی تَؾط تطهع 

                                                 
5
 Silicon Controlled Rectifier 

6 Gate Turn-Off thyristor 
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اًطغی تَلیسی تِ ذط تاالؾطی تطگطزاًسُ هیكَز تا تَؾط ؾایط لطاضّای زیگطی کِ تِ اًساظُ کافی ًعزیک  .2

 .( ضا تَلیس هیكٌستاظیابزض ّواى تركی کِ لطاض اًطغی تطهع )تاقٌس هَضز اؾتفازُ لطاض گیطز 

 اگط ایي پؿتْا، هجْع تِ ٍاحسّای ایٌَضتط تطیؿتَضی تاقٌس هیتَاًٌس اًطغی ضا تِ قثكِ DCزض ذهَل پؿتْای 

 . ًوی گطززAC تطگطزاًٌس کِ الثتِ ایي هككل قاهل پؿتْای تطق ACتطق 

[. 6] ًوایف زازُ قسُ اؾتتاظیاب حالتْای هوكي جْت اؾتفازُ اظ اًطغی تطهع 1زض جسٍل 

 [.6]تاظیابحالتْای هَجَز جْت اؾتفازُ اظ تطهع - 1 جسٍل

هماٍهتْای هَجَز زض چاپط هرهَل 

 تطهع
 ههطف

 لطاض
تاططی، ذاظًْای تا ظطفیت تاال، 

flywheel 
 شذیطُ ؾاظی

هماٍهتْای هَجَز زض چاپط هرهَل 

 تطهع
 ههطف

 تثسیل تاظیابایٌَتط تطهع  ایؿتگاُ ّای ظهیٌی

تاططی، ذاظًْای تا ظطفیت تاال، 
flywheel 

 شذیطُ ؾاظی

 ؾیؿتوْای شذیطُ کٌٌسُ اًطغی تطهع تاظیاب-4

 [.9]ؾیؿتن ّای شذیطُ کٌٌسُ اًطغی تطَض کلی تِ زٍ زؾتِ تمؿین هیگطزز

اؾتفازُ اظ تجْیعات شذیطُ کٌٌسُ اًطغی زض کٌاض ذط ٍ زض هَلؼیتْای : تجْیعات شذیطُ کٌٌسُ اًطغی کٌاض ذط .1

اؾتطاتػیک هَجة هیگطزز تا اٍال ٍظى لطاض تِ ػلت ػسم حول ایي زؾتِ اظ تجْیعات کاّف یاتس ٍ ثاًیا 

 .تجْیعات شذیطُ کٌٌسُ اًطغی تطَض جساگاًِ ًهة ٍ هیعاى زها کٌتطل گطزز

 ٍ یا circuit breaker اها زض نَضتی کِ ؾیؿتن اًتمال تَاى الكتطیكی زض تركی اظ هؿیط تِ ػلت لطغ

ذطا زچاض اذالل گطزز زض ایي نَضت ؾیؿتن شذیطُ کٌٌسُ اًطغی اظ آى ترف اظ ؾیؿتن تغصیِ الكتطیكی 

 [.9]ذاضج هیگطزز

زض نَضت اؾتفازُ اظ ؾیؿتوْای شذیطُ کٌٌسُ اًطغی زض زاذل لطاض، لطاض هجثَض تِ : تجْیعات زاذل لطاض .2

حول تاض اضافِ هیگطزز ٍلی زض ػیي حال هجْع تِ یک هٌثغ اضافی شذیطُ اًطغی هیگطزز کِ زض نَضت اظ 

تِ ػثاضت زیگط زض نَضت لطغ تغصیِ . زؾت زازى هٌثغ تغصیِ ذاضجی، هیتَاًس هَضز اؾتفازُ لطاض گیطز

تِ . ذاضجی، لطاض هیتَاًس تا پؿت تطق تؼسی تا اؾتفازُ اظ هٌثغ شذیطُ کٌٌسُ اًطغی زاذلی حطکت کٌس
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 تسٍى اتهال تِ m 500 تطای 26Km/h هیتَاًس تا ؾطػت کوتط اظ Mannheim LRVػٌَاى هثال لطاض 

اؾتفازُ اظ ؾیؿتن ّای شذیطُ کٌٌسُ اًطغی تاػث هیكَز تا لطاض تتَاًس تِ . ذط تاالؾطی حطکت کٌس

ّوچٌیي اظ . ٌّگام ػثَض اظ ذیایاى ّای زضذتساض ٍ یا تًَلْا، تسٍى اتهال تِ ذط تاالؾطی حطکت کٌس

هعایای زیگط ایي ؾیؿتن هیتَاى تِ اًؼطاف پصیطی تیكتط زض پؿتْای تطق اظ جْت هحسٍزیت زض افت 

ؾطح ٍلتاغ هجاظ زض ذطَط تاالؾطی ٍ یا ضیل ؾَم ٍ یا اتهال ضؼیف پاًتَگطاف تِ ذط تاالؾطی زض هَاضزی 

 [.9]هثل ید ظزگی ذطَط تاالؾطی اقاضُ کطز

 :تكٌَلَغی تجْیعات شذیطُ کٌٌسُ اًطغی-1-4

- زؾتِ تٌسی هی2 تطَض ذالنِ تهَضت جسٍل تاظیابتطَض کلی تجْیعات شذیطُ کٌٌسُ اًطغی زض ؾیؿتوْای تطهع 

 [.9]گطزًس

 [.9]طثمِ تٌسی تجْیعات شذیطُ کٌٌسُ اًطغی- 2 جسٍل

 اًطغی تِ ٍظى هحسٍزیت ضلاتت

ًؿثت تَاى 

شذیطُ ؾاظی 

 تِ ّعیٌِ

 طَل ػوط
ؾطػت 

 زقاضغ/قاضغ
 تجْیع

 تاال تاال 6kWh/kg ّعیٌِ هٌحهطتفطز
ظهاى ذیلی پاییي 

 قاضغض

ذاظًْای تا 

 ظطفیت تاال

تؼساز هحسٍز ؾاظًسگاى 

 ٍلی تكٌَلَغی اذتهانی

اهٌیت ٍ ػسم تكویل 

 قسى تحث تكٌَلَغی
4kWh/Kg شذیطُ کٌٌسُ  ظهاى پاییي قاضغض ًاهكرم تاال

Flywheel 

- 30 ٍظى ٍ ًگْساضی ضلاتت تاال

60Wh/kg تاططی ظهاى تاالی قاضغض ًاهكرم تاال 

 ذاظًْای تا ظطفیت تاال-1-1-4

ذاظًْای تا ظطفیت تاال تِ ػلت اؾتفازُ اظ تكٌَلَغی ذاضًْای زٍ الیْای، تاػث افعایف ظطفیت زض ٍلتاغّای کاضی 

تؼساز ظیازی اظ ایي ذاظًْا جْت تاهیي ٍلتاغ هَضزًیاظ تا یكسیگط تِ قكل ؾطی هتهل هیگطزًس تا . پاییي هیگطزًس

ذاظى هؼازل ؾطی کاّف یاتس ٍ زض ازاهِ ایي ذاظًْای ؾطی قسُ تا یكسیگط تككیل تاًک ذاظًی ضا هیسٌّس تا 

 VDC ازػای تَلیس ایي تاًک ذاظًی تا ٍلتاغ کاضی Maxwellنٌایغ . ظطفیت هَضز ًیاظ ؾیؿتن ضا تاهیي کٌٌس

-زض ًتیجِ ایي ذاظًْا هی. هعیت ذاضًْای تا ظطفیت تاال قاهل ؾطػت قاضغ ٍ زقاضغ تاال هیثاقس.  ضا زاضز1500

 ضا جصب کٌٌس ٍ ّواًٌس تاططی ّای شذیطُ کٌٌسُ اًطغی تِ ؾطػت تاظیابتَاًٌس تِ ؾطػت اًطغی تَلیسی اظ تطهع 

% 95تِ ػلت پاییي تَزى هماٍهت ایي ؾیؿتن، هیعاى اتالف اًطغی پاییي ٍ تْطُ اًطغی تا . ؾیؿتن ضا تغصیِ کٌس
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 [.9]هیتَاًس افعایف یاتس

7 ٍ قطکت تَقیثا، یک ؾیؿتن شذیطّكٌٌسُ اًطغی تطاؾاؼ ذاظًْایCJRCقطکت غاپٌی 
EDLC تطای لطاضّای 

EMU [.11]هعایا ایي ؾیؿتن تِ قطح ظیط هیثاقس. (4قكل )  ططاحی کطزّاًس313 ؾطی 

 پایساضی ٍلتاغ ذط تاالؾطی .1

 تاظیابجلَگیطی اظ اذالل زض تطهع  .2

 شذیطُ ؾاظی اًطغی .3

، تِ ؾطػت قاضغ ٍ زقاضغ هیگطزز ٍ هعایایی هاًٌس طَل ػوط تاال ٍ ّوچٌیي ًیاظ تِ EDLCؾیؿتن شذیطُ اًطغی 

 lead-acid ٍ Nickel-metal hydriveتؼویطات کوتطی زض همایؿِ تا اؾتفازُ اظ تاططی ّایی هثل تاططی ّای 

اظ اًطغی کِ هَتَض تطای تطهع هكاًیكی % 50  حسٍز CJRC قطکت 313زض ؾیؿتن تطهع تاظیاب لطاض . [11]زاضز

 [.11]اؾتفازُ هیكٌس، تَؾط ایي ؾیؿتن شذیطُ هیگطزز

 

 
 CJRC [11.] قطکت غاپٌی 313ؾطی  EMUلطاض - 4 قكل

 Flywheelشذیطُ کٌٌسُ -2-1-4

ایي تجْیع قاهل .  ًكاى زازُ قسُ اؾتFlywheel اظ گطٍُ تكٌَلَغی Vycon Flywheel، یک ؾیؿتن 5زض قكل 

زض ایي ؾیؿتن، .  زض لطاض هیچطذستاظیاب هیثاقس کِ تا اؾتفازُ اظ تَاى تَلیس قسُ ًاقی اظ تطهع 8ضٍتَض ٍ جطم

                                                 
7
 Electric double layer capacitor   

8
 Mass 
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 ّای هغٌاطیؿی هیچطذس کِ تاػث حصف اتالف انطكاکی ٍ ّوچٌیي چطذف bearingجطم زض ذالء هجاظی ٍ 

ایي . (تا ایي ٍجَز یک کاّف تسضیجی زض ؾطػت چطذف تا گصقت ظهاى ٍجَز زاضز)ًاهحسٍز ضٍتَض هیگطزز 

ؾیؿتن تِ ٌّگام ًیاظ ؾایط لطاضّای هَجَز زض ذط ٍ یا لطغ اضتثاط تا تغصیِ ذاضجی، ٍظیفِ تاهیي اًطغی ضا 

، ٍیػگی هتطاکن تَزى ٍ ّوچٌیي تَاًای ایي ؾیؿتن اظ جْت ًهة زض Flywheelاظ هعایا ؾیؿتن . تؼْسُ زاضز

اظ هؼایة ًهة ایي . ٍ ّوچٌیي زضًعزیكی پؿتْای تطق لطاض هیثاقس (کٌاض ذط)زاذل لطاض ٍ یا ذاضج لطاض

ّوچٌیي اظ لحاظ ایوٌی . ؾیؿتن زض لطاض، هیتَاى تِ افعایف ٍظى ٍ زض ًتیجِ افعایف ّعیٌْْا اقاضُ کطز

هؿافطاى ًیع ًهة یک ؾیؿتن هكاًیكی تا ؾطػت چطذف تاال زض ًعزیكی هؿافطیي، ذططات فطاٍاًی ضا تِ زًثال 

اظ جولِ هؼایة زیگط ایي ؾیؿتن ٍجَز تاذیط اًسکی تِ ٌّگام قاضغ ٍ زض ٌّگام چطذف جطم هیثاقس کِ ایي . زاضز

 [.9]هَضَع تاػث اتالف تَاى تثسیلی هیگطزز

 
 Flywheel[9.]ؾیؿتن شذیطُ کٌٌسُ اًطغی - 5 قكل

تاططی - 3-1-4

اظ هؼایة . ؾیؿتن شذیطُ کٌٌسُ اًطغی اظ ًَع  تاططی یک تكٌَلَغی کاهل تط ًؿثت تِ ؾایط تكٌَلَغی ّا هیثاقس

تِ ایي . ػوسُ ایي تكٌَلَغی ًؿثت تِ ؾایط ؾیؿتوْای شکط قسُ، تاثیط حطاضت تطػولكطز تاططی ّا هیثاقس

تطتیة کِ تا کاّف زها، ظطفیت تاططی کاّف هییاتس ٍ افعایف زها هیتَاًس هٌجط تِ ذطاتی  ٍ حتی زض هَاضز 

اظ هككالت زیگط اؾتفازُ اظ تاططی هیتَاى تِ کاّف ػوط تاططی زض ًتیجِ . قسیستط هٌجط تِ آتف ؾَظی گطزز

اظ ؾایط هؼایة تاططی ّا هیتَاى تِ تحث تؼویطات زٍضّای ٍ تاظضؾیْای زٍضُ . قاضغ ٍ زقاضغ تاططی اقاضُ کطز

 [.9]ای اقاضُ زاقت
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 DC زض قثكِ تاظیابحفاظت ٍ ایوٌی تِ ٌّگام تطهع - 5

ایي جطیاى تاال کِ هیتَاًس تا .  هككالتی اظ جولِ جطیاى تاال ضا تْوطاُ زاضزDC زض ذطَط تاظیابتكاضگیطی تطهع 

A4000 زض ذطَط VDC 750  ِتاقس، هیتَاًس تاػث ایجاز اذالل زض تجْیعات حفاظتی تكریم ذطای اتهال ت

اظ جولِ ضاُ حلْایی کِ تطای هككل هصکَض تیاى قسُ اؾت تكاضگیطی ضٍـ . [1]ظهیي قثكِ زض پؿتْای تطق گطزز

inter-trippingزض ایي ضٍـ ؾیؿتوْای حفاظتی زض حَهِ پؿتْای تطق تِ یكسیگط هتهل هیگطزًس.  هیثاقس .

ػالٍُ تط ایي زض لطاضّای پیكطفتِ تا اؾتفازُ اظ ؾیؿتن کٌتطل الكتطًٍیكی، حفاظتْای تیكتطی زض ایي ذهَل 

 [.1]نَضت هیگیطز

 ًتیجِ گیطی-6

تا تَجِ تِ ًیاظ تِ تْیٌِ ؾاظی ههطف اًطغی زض نٌؼت حول ٍ ًمل ضیلی اهطٍظُ، اؾتفازُ اظ تطهع تاظیاتی زض 

اظ تطهعّای تاظیاتی جْت تاظگطزاًسى اًطغی حانل اظ تطهع تِ . لطاضّای تطلی اظ اّویت ٍیػّای تطذَضزاض هیثاقس

 تطذالف DCجْت افعایف تْطُ ؾیؿتوْای تطهع تاظیاتی زض قثكْْای . قثكِ الكتطیكی اؾتفازُ هیگطزز

ؾیؿتوْای لسیوی کِ هاظاز اًطغی تاظیاتی زض تاًكْای هماٍهتی تلف هیكَز، زض ؾیؿتوْای جسیس اظ تجْیعات 

.  زض زاذل لطاض ٍ یا پؿتْای تطق اؾتفازُ هیگطززFlywheel ، تاططی ٍ یا EDLCشذیطکٌٌسُ اًطغی هاًٌس ذاظًْای 

تِ ایي تطتیة ػالٍُ تط تْیٌِ ؾاظی ههطف اًطغی ٍ کاّف اتالف اًطغی الكتطیكی، لطاض زض قطایط اظ زؾت زازى 

اضتثاط تا ذط تاالؾطی ٍ یا ضیل ؾَم هیتَاًس تا ضؾیسى تِ پؿت تطق تؼسی ٍ یا ضفغ قسى اذالل زض تغصیِ 

ّوچٌیي تا تَجِ تِ تَضیحات شکط قسُ زض ترف تجْیعات شذیطُ کٌٌسُ اًطغی، . الكتطیكی تِ حطکت ذَز ازاهِ زّس

. اهطٍظُ اؾتفازُ اظ ذاظى ٍ تاططی جْت شذیطُ ؾاظی اًطغی تطهع تاظیاب اظ الثال تیكتطی تطذَضزاض هیثاقس
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