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، این سی ستم ذخیره ساز. برای ذخیره سازی انرژی بازتولیدی پی شنهاد می شود، در این مقاله یک سی ستم ذخیره ساز انرژی بر پایه ابرخازن:چکیده
 با توجه بهاینکه شبکه مترو شامل یک م سیر رفت و یک م سیر برگ شت ا ست با. نیمپل دو سویه ا ستDC-DC شامل یک ابرخازن و دو مبدل
 همچنین بهدلیل استفاده از یک تجهیز.استفاده از این سی ستم ذخیره ساز پی شنهادی امکان تبادل انرژی بین خطوط رفت و برگشت می سر می شود
 هدف اص لی این مقاله طراحی س یس تم، بنابراین.ذخیرهکننده برای هر دو مس یر از لحاظ هزینههای جاری و کاهش تلفات مقرونبهص رفه اس ت
.ذخیرهس از و نیز تعیین پارامترهای کنترلی آن با اس تفاده از الگوریتم بهینهس ازی ازدحام ذرات با هدف ص رفهجویی انرژی در ش بکه مترو اس ت
 شبیه سازی در دو حالت با و بدون. و بر اساس دادههای واقعی قطار شهری مشهد انجام شده استMATLAB/Simulink شبیه سازیها در نرمافزار
 برخی از پارامترهای عملکردی شامل ولتاژ باس و جریان پستها در این دو حالت بهد ست.در نظر گرفتن سی ستم ذخیره ساز انرژی انجام شده است
. کارآمدی سیستم ذخیرهساز پیشنهادی را نشان میدهد، مقایسه نتایج شبیهسازی.آمده است
 روشهای بهینهسازی، صرفهجویی انرژی، شبکه حمل و نقل ریلی، سیستم ذخیرهساز انرژی، ابرخازن:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper, an energy storage system is proposed for saving regenerative braking energy based on supercapacitor. This
storage system includes a supercapacitor and two bidirectional half-bridge DC-DC converters. Since the metro network includes a
forward path and a backward path, by using this proposed storage system it is possible to exchange energy between forward and
backward lines. Also, it is affordable in terms of operating costs and reduction of losses because of using one storage devices for both
paths. Therefore, the main purpose of this paper is designing storage system and also determination of its control parameters using
Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm with the objective of energy saving in metro network. Simulations has been done in
MATLAB / Simulink software and based on actual data of Mashhad urban railway. The simulation has been done in two modes, with
and without energy storage system. Some operational parameters including bus voltage and currents of substations have been obtained
in these two modes. Comparison of simulation results shows the effectiveness of the proposed method.
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 -1مقدمه
امروزه توس عه ص نعت حمل و نقل با چالشهایی از قبیل وابس تگی به
سوختهای فسیلی ،انتشار گازهای گلخانهای و آلودگی هوا مواجه است.
از طرفی ش بکههای حمل و نقل ریلی برقی به علت مزایایی از قبیل
امنیت ،حمل و نقل سریع ،عدم آلودگیهای زی ست محیطی و ظرفیت
حمل م سافر باال مورد توجه محققان قرار گرفته ا ست .با توجه به میزان
زیاد اتالف انرژی در خطوط راهآهن ش هری ،روشهای ص رفهجویی
انرژی در این س یس تمها حائز اهمیت اس ت .انرژی ترمزی به دلیل
ا ستفاده از یک سوکنندههای دیودی ،قابل بازگ شت به شبکه نی ست و
معموالً بهص ورت انرژی حرارتی تلف میش ود .اس تفاده از تجهیزات
ذخیرهکننده انرژی میتواند نقش بهس زایی در کاهش تلفات ،تنظیم
ولتاژ و افزایش قابلیت اطمینان شبکه داشته باشد [.]8-7
انرژی مورد استفاده در سی ستم قطار شهری شامل انرژی کششی،
انرژی مورد اس تفاده برای حرکت قطار و م رف داخلی آن و انرژی
غیرک ش شی ،انرژی مورد ا ستفاده برای تهویه و رو شنایی ا ست [ .]1از
آنجا که قسمت عمده انرژی م رفی (حدود  )48%در سی ستم کششی
م رف می شود روشهای صرفهجویی در این سی ستمها حائز اهمیت
است [ .]2یکی از روشهای اصلی جهت کاهش م رف انرژی و کاهش
تلفات ،استفاده از انرژی جنبشی قطار در زمان ترمزگیری است .در این
صورت موتور الکتریکی محرک قطار تو سط سی ستم کنترلی به حالت
ژنراتوری تبدیل میش ود و انرژی را به س یس تم ،بازپس میدهد [.]1
تزریق توان بازتولید شده به شبکه  DCممکن ا ست باعث افزایش ولتاژ
خط  DCاز مقدار مجاز آن شود .لذا باید یک یا چند م رفکننده توان
(قطارهای دیگر در حالت موتوری یا م ارف عمومی) نیز در شبکه باشد
تا توان تولید ش ده را دریافت کنند و مانع افزایش بیشازحد ولتاژ خط
ش وند .در بس یاری از اوقات مخ وص در س اعات کم ترافیک و یا
مسیرهای خلوت قطار شتابگیرندهای در هنگام ترمز وجود ندارد و این
امر میتواند مانع از امکان اس تفاده از انرژی بازتولیدی ترمزی توس ط
قطارهای در حال شتابگیری شود .بااینحال زمانی که ولتاژ خط DC
به مقدار بحرانی برس د ترمز الکترودی نامیکی نیز جهت اتالف توان در
مقاومت های تلفکننده فعال میش ود [ .]4راه کارهای زیر بهمنظور
حداکثر کردن اس تفاده از انرژی بازتول یدی و درنتی جه حداقل کردن
استفاده از مقاومت ترمزی پیشنهاد شدهاند:
 بهینهس ازی برنامه زمانی حرکت قطار (هنگام ترمز یک قطار در
ای ستگاه ،قطار دیگری در آن نزدیکی در حال شتابگیری با شد)
[.]78 ، 3
 اس تفاده از پس تهای معکوس برای بازگرداندن انرژی به ش بکه
[.]77
 ا ستفاده از ذخیره ساز انرژی در شبکه قطار شهری [ ]72که در این
مقاله نیز مورد بحث قرار گرفته است.
با توجه به شتاب و ترمزگیریهای مکرری که در یک روز اتفاق
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میافتد ،نیاز به یک ذخیرهس از با چگالی توان باال و تعداد س یکلهای
شارژ و دشارژ سریع است .از میان انواع فناوریهای ذخیره سازی نظیر
ابرخازن ،باتری و چرخ طیار ،ابرخازن با دا شتن ویژگیهای فوق بهترین
گزینه برای استفاده در این زمینه است.
س یس تمهای ذخیرهس از انرژی به دو دس ته تابت و متحرک
تق سیمبندی می شوند .مزایای هر یک از این سی ستمها در [ ]79بحث
شده اما اندازه تجهیزات ،موقعیت و الگوریتم کنترلی بررسی نشده است.
تمرکز ما در این مقاله روی سیستم ذخیرهساز تابت است.
روشهای کنترل شارژ و د شارژ ذخیره ساز بر پایه ابرخازن ،بهطور
کلی به دودس ته زیر تقس یمبندی میش وند که برای هر دو نوع،
س یس تمهای ذخیرهس از تابت و متحرک مورد اس تفاده قرار میگیرد
[.]78

 راهبرد کنترل ردیاب ولتاژ خط
هدف این روش تثب یت ول تاژ ت غذ یه در حین عملکرد موتوری یا
ترمزی قطارها با ا ستفاده از حالت شارژ ( )SOCابرخازن ا ست .در این
روش با توجه به تغییرات ولتاژ خط باال سری ،جریانهای شارژ و د شارژ
مشخص میشوند.
 راهبرد کنترل ردیاب جریان خط
هدف این روش کاهش پیک توان پس تها و درنتیجه تثبیت ولتاژ
خط است .شارژ و دشارژ ابرخازنها در طی فرایند ترمز و شتاب توسط
جریان مرجع خط کنترل میش ود .س ختی این روش تعیین لحظهای
نقطه تنظیم جریان خط اس ت .اگر مقدار این کمیت کم در نظر گرفته
ش ود باعث تخلیه ابرخازن قبل از خاتمه ش تابگیری خواهد ش د که
نتیجه آن افزایش جریان خط و تلفات اس ت و انتخاب بس یار زیاد آن
باعث عدم استفاده از تمامی ظرفیت ذخیرهساز ابرخازن میشود.
مرجع [ ]71ابرخازن هیبریدی را بهعنوان تجهیز ذخیرهس از انرژی
بهکار گرفته اس ت .در این مرجع مدیریت انرژی بر اس اس ردیابی ولتاژ
خط بوده اس ت .ز مانی که ول تاژ خط ت غذ یه از م قدار مرجع بیشتر
می شود ابرخازن شروع به شارژ شدن میکند و برعکس زمانیکه ولتاژ
خط کمتر از محدوده از پیش تعیین شده است ابرخازن دشارژ می شود.
در این مرجع نیز از یک مبدل  DC- DCنیم پل دو طرفه برای ارتباط
ابرخازن با شبکه استفاده شده است .بنابراین ،اتربخشی روش کنترلی و
عملکرد ذخیره ساز ،بهطور عمده به انتخاب ولتاژ مرجع بستگی دارد .در
این مقاله میزان صرفهجویی انرژی  %71گزارش شده است.
در [ ]9از ابر خازن بهعنوان تجهیزی برای ذخیرهس ازی انرژی
بازتولیدی در ش بکه مترو اس تفاده ش ده اس ت این مرجع ،بهمنظور
تخمین سیستم ذخیرهساز انرژی مناسب ،خط  9شبکه متروی تهران را
در ش رایط پیک و غیرپیک بر اس اس دادههای واقعی مدلس ازی کرده
اس ت و بهمنظور ارتباط ابرخازن با لینک  DCاز یک مبدل DC– DC
نیمپل دوس ویه اس تفاده کرده اس ت .این مرجع روش ی را بهمنظور
پیشبینی حداکثر انرژی بازتول یدی که بهص ورت لح ظهای وارد هر
ایستگاه میشود پیشنهاد داده است و بر اساس آن ذخیرهساز مناسب را
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برای هر ایس تگاه طراحی کرده اس ت .در این روش میزان ص رفهجویی
برابر با  21%است.
در [ ]2نیز جریان بازیافتی هر ایس تگاه محاس به ش ده اس ت و
متناسب با آن ،پیکربندی سیستم ذخیرهساز مناسب طراحی شده است.
همچنین این مقاله ادعا کرده ا ست که در مقای سه با [ ]9روش کنترلی
و مدل ا ستفاده شده ،دینامیکی و زمان واقعی ا ست ،همچنین سرعت
اجرای باالتر و خطای کوچکتری دارد .مدل شبیه سازی نیز پیچیدهتر
و جزئیتر ا ست ،بهمنظور کنترل شارژ و د شارژ ابرخازن از روش کنترل
ردیاب ولتاژ خط استفاده شده است.
مراجع [ ]71 ،72از ابر خازن بهعنوان تجهیز ذخیرهکن نده انرژی
اس تفاده کردهاند .مبدل مورد اس تفاده در این مراجع ،مبدل DC–DC
نیمپل دو سویه ا ست .بهمنظور کنترل شارژ و د شارژ ابرخازن از روش
کنترل ردیاب جریان خط ا ستفاده شده ا ست .در این روش کنترلی در
هر لحظه جریان خط با یک مقدار تابت مقایس ه میش ود .اگر جریان
خط بیشتر از این مقدار باشد ابرخازن دشارژ می شود و بخشی از توان
مورد ن یاز ق طار را تأمین میک ند و چ نان چه جر یان خط کمتر از این
مقدار با شد ابرخازن شارژ می شود .با این روش کنترلی پیک توان 18%
کاهش مییابد و بازیابی انرژی  98%حاصل میشود.
در [ ]74از سی ستم ذخیره ساز تابت ا ستفاده شده ا ست .طراحی
مبدل  DC-DCنیمپل بهص ورت مخت ر بیان ش ده اس ت اما در مورد
تعیین ظرفیت ابرخازن و روش کنترل ش ارژ و دش ارژ آن بحثی نش ده
است.
همانطور که در شکل  7نشان داده شده است ،در محل پستهای
کششی یعنی ای ستگاههای  7و  9ارتباط مستقیمی بین مسیرهای رفت
و برگشت وجود دارد ،بنابراین در این ایستگاهها با استفاده از یک مبدل
 DC-DCنیمپل دوس ویه میتوان انرژی حاص ل از ترمز را ذخیره کرد.
حال اگر فرض کنیم یک قطار در مس یر برگش ت ،درحال ترمز در
ایس ت گاه  2و ق طار دیگر در همین ز مان در مس یر ر فت در حال
شتابگیری از ای ستگاه  2با شد .برای ا ستفاده از این انرژی ترمزی دو
راهکار وجود دارد.
 قرار دادن دو سی ستم ذخیره ساز انرژی در ای ستگاه  2یکی برای
م سیر رفت و دیگری برای م سیر برگ شت به دلیل ا ستفاده از دو
تجهیز ذخیرهکن نده انرژی ،از ل حاظ هزی نه های جاری و تل فات
مقرونبهصرفه نیست.
 قرار دادن فقط یک سی ستم ذخیره ساز انرژی در ای ستگاه  2برای
هر یک از مسیرهای رفت یا برگشت که در این روش انرژی ترمزی
باید از طریق ایس تگاه  7به قطار در حال ش تابگیری انتقال یابد
در نتیجه بخ شی از آن در خط تلف می شود .شکل  7بیانگر این
موضوع است.
با توجه به موارد فوق این ایده به نظر ر سید تا سی ستم ذخیره ساز
انرژی در ای ستگاه  2قرار داده شود که عالوه بر ذخیره انرژی بازتولیدی،
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ارتباط و تبادل انرژی بین خطوط را نیز فراهم س ازد .ش کل  2بیانگر
این موضوع است.
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شکل  :1شبکه مترو با یک ذخیرهساز در مسیر رفت
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شکل  :2مدل مداری شبکه مترو و برقراری ارتباط بین
مسیرهای رفت و برگشت

بنابراین طراحی سیستم ذخیرهساز انرژی مناسب و بررسی عملکرد
آن برای ایستگاههایی که در آنها ارتباط مستقیمی بین مسیرهای رفت
و برگشت وجود ندارد از اهداف اصلی این مقاله است.
در بخش  2س اختار ش بکه مترو معرفی میش ود .مدل س یس تم
ذخیرهس از انرژی و روش کنترلی آن در بخش  9مورد بررس ی قرار
میگیرد .در بخش 8نتایج ش بیهس ازی مربوط به تأتیر روش کنترلی
روی تنظیم ولتاژ باس  DCو میزان ص رفهجویی انرژی در ش بکه مترو
بیان شده و در نهایت ،نتیجهگیری مقاله در بخش  1بیان خواهد شد.

 -2مشخصات شبکه مترو
شکل  2مدل شبکه مترو شامل پ ستهای یکطرفه ،خطوط ارتباطی،
وسایل نقلیه و سیستم ذخیرهساز انرژی را نشان میدهد .در ادامه جهت
مدلس ازی کل ش بکه ،روابط حاکم بر هر یک از اجزاء ش بکه مترو
بهتف یل بیان میشود.
 -1-2پستهای یکطرفه و خطوط ارتباطی
برای نمایش پس ت ها از یک منبع ولتاژ  DCا یدهآل با یک مقاومت
داخلی سری با آن استفاده شده است .برای نمایش یکطرفه بودن آنها
نیز از دیود اس تفاده ش ده اس ت .با در نظر گرفتن امپدانس پریونیت
( )Zpuبرابر با  78%و ظرفیت ترانس فورماتور برابر با  7 MVAمطابق با
رابطه ( )2مقدار امپدانس شبکه محاسبه شده است.
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Vb 2
Sb

()7
 Z b  Z pu

Zb 

real  rdc

Z

()2
که در آن  Vbولتاژ مبنا rdc ،مقاومت س ری با منبع ولتاژ و  Sbظرفیت
مبنا است.
ج هت مدلس ازی خطوط ارت باطی از م قاو مت های الکتریکی
اس تفاده میش ود .با توجه به اینکه قطارها بین دو ایس تگاه حرکت
میکنند مقاومت بین قطار با ای ستگاه قبل و ای ستگاه بعد متغیر با زمان
است .روابط ( )9و ( )8مقدار این مقاومتها را نشان میدهند.
()9
) R  = kx(t
()8
)) R = k ( D  x( t

 R مقاومت الکتریکی خط بین قطار با ایس تگاه قبل R ،مقاومت
الکتریکی خط بین قطار با ای ستگاه بعد D ،فا صله بین دو ای ستگاهK ،
ضریب مقاومتی و ) x(tفاصله بین قطار با ایستگاه قبل است.
 -2-2قطار
بهمنظور مدل سازی قطار از یک منبع جریان کنترل شده استفاده شده
اس ت .این منبع توان اکتیو را در زمان ش تابگیری م رف میکند و
آنرا در زمان ترمزگیری تحویل میدهد .توان کششی و توان ترمزی به
ترتیب با استفاده از روابط ( )1و ( )3محاسبه میشوند [ .]9معروفترین

رابطه برای محاسبه نیروهای مقاومتی ( )Frمعادله دیویس ()DAVIS
است که بهصورت رابطه ( )1بیان میشود.

()1

Fr  A  B  V  C  V 2

ض رایب  B ،Aو  Cدر این رابطه ،با توجه به عوامل مختلفی از جمله
وزن قطار ،تعداد محور وسیله نقلیه ،سرعت و سطح مقطع وسیله نقلیه
برای هر قطار به صورت متفاوت تعریف می شود .این ضرایب برای مترو
مشهد بهصورت تجربی مطابق با رابطه ( )2بهدست میآید [.]73

طراحی ذخیرهساز ابرخازنی و کنترل بهینه . . .

در روابط ( )1تا ( Fr )3نیروهای مقاومتی mt ،جرم کل قطار به همراه
مس افران اس ت که با توجه به مراجع [ ]28 ،72 ،71 ،9تابت و برابر با
حداکثر ظرفیت قطار در نظر گرفته ش ده اس ت v .س رعت قطار،
ptractionتوان ک ش شی a ،شتاب pa ،توان مربوط به رو شنایی و تهویه،
  g , m , iبه ترتیب بازده اینورتر ،موتور و جعبهدنده pbraking ،توان
ترمزی V bus ،ولتاژ باس DCمیباش ند .روابط ( )4و ( )78توص یف
کننده رفتار قطار هستند.

 -3طراحی سیستم ذخیرهساز انرژی
صرفهجویی انرژی ،بهبود کیفیت توان و تنظیم ولتاژ باس  DCاز مزایای
استفاده از سی ستمهای ذخیره ساز انرژی است .سی ستمهای ذخیره ساز
انرژی شامل سه جز ابرخازن ،مبدل  DC-DCو سی ستم کنترلکننده
شارژ و د شارژ میبا شند .مبدل  DC-DCبهعنوان ه سته ا صلی سی ستم
ذخیره ساز مح سوب می شود که ارتباط بین تجهیز ذخیره ساز و باس
 DCرا فراهم میکند .شکل  9مبدل  DC-DCپی شنهادی مورد استفاده
در این پروژه به همراه تجهیز ذخیره ساز را نشان میدهد .ذخیره ساز در
ای ستگاه دو واقع شده است که ارتباط مستقیمی بین مسیرهای رفت و
برگشت وجود ندارد .بهمنظور طراحی سی ستم ذخیره ساز باید هر یک از
اجزاء آن را بهطور جداگانه مدلس ازی کرد که در ادامه به آن خواهیم
پرداخت.
 -1-3طراحی ابرخازن
ابرخازن ا ستفاده شده در این شبیه سازی از یک خازن ،یک مقاومت
موازی ) (RPکه بیانکننده تلفات خوددش ارژی اس ت و یک مقاومت
سری ) (RSکه بیانگر تلفات اهمی است تشکیل شده است.
مقدار ظرفیت ابرخازن مورد نیاز مطابق با رابطه ( )77محاسبه
میشود [.]28





1
2 1 2  E
C V
absorbed
2 sc max

()77
بهعبارتدیگر:

) Fr = (0.0064  mt  1.56

()2

() 1
() 4

) + (0.00014  mt  v + 0.00046  v 2

(mt  a + Fr )  v
+ Pa
 g  m  i



()72
station3

'R2

station2

’'R2

2 E absorbed



Vmax 2 1   2
R2

C sc 

station1

= Pt raction

P
I t rain = traction
Vbus

’'R1

R1
s3

rdc2

'R1

s1

L2

train1

L1

rdc1

train2

() 3

()78

Serial no. 84

Pbraking = (m t  a + Fr )  v (  g  m   i ) + Pa

Pbraking
Vbus

= I t rain

s4
DC

r4

r3

Rs
Rp

c

s2
DC

r2

r1

rail

شکل  :3شبکه مترو به همراه سیستم ذخیرهساز پیشنهادی
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که در آن  CSCظرفیت ابرخازن Vmax ،و  Vminبه ترتیب حداکثر و حداقل

کلید  S1ولتاژ سلف (  ) v Lبرابر با اختالف ولتاژ بین ابرخازن (  ) vscو

ولتاژ کاری ابرخازن و  Eabsorbedمقدار انرژی جذب شده تو سط سی ستم
ذخیره ساز انرژی ا ست α .،ضریب د شارژ ا ست و تو سط رابطه ()79
تعریف میشود.

ولتاژ باس (  ) vbusا ست و با فرض رو شن بودن کلید  ،S2ولتاژ سلف

Vmin
Vmax

()79



E absorbed  E RB  1  k in 

()78

 kinمقدار انرژی جذب شده توسط سایر قطارها است که عددی بین 8
و  7اس ت .با توجه به این که ظرف یت ابرخازن با ید مطابق با بدترین
شرایط (عدم جذب انرژی تو سط سایر قطارها) تعیین شود مقدار  kinرا
برابر با صفر در نظر میگیریم ERB .انرژی حاصل از ترمز است که مطابق

برابر با ولتاژ ابرخازن خواهد بود .با در نظر گرفتن زمان وظی فه  dبرای
کلید پایین و )  ( 1-dبرای کلید باال مقدار میانگین ولتاژ سلف مطابق با

رابطه ( )73محاسبه میشود.
()73

dI sc
)  v sc -vbus   ( 1-d
dt

v L=L

با توجه به اینکه رابطه ( )73غیرخطی اس ت با اس تفاده از روش
خطیس ازی پسخورد و اعمال قانون کنترلی ( )28که معکوس رابطه
( )73است قسمت غیرخطی حذف می شود و برای سی ستم خطی شده
حاصل ،کنترلکننده  PIطراحی میشود.

با رابطه ( )71تعریف میشود.
Tb

Gear   m otor

 F  vdt ) 
r

ERB  ( EK 

()28

d = f -1(Vl )  (Vbus  Vsc + Vl )  Vbus

0

()71

Tb

 p dt
a

که در آن * Vlس یگنال خروجی کنترلکننده  PIاس ت .الزم به ذکر

 i nverter 

است که  dمقداری بین  8/81و  8/31در نظر گرفته شده است.

0

 E Kتغییرات انرژی جنبشی است که از رابطه ( )72بهدست میآید.
()72
()71





1
Ek   mt  V12  V2 2
2
mt  m1  1     m2

که در آن  mtجرم کل و سیله نقلیه با در نظر گرفتن جرم م سافران،

m1جرم وس یله نقلیه m2 ،جرم مس افران  ،ض ریب جرم گردان،

V1

سرعت در لحظه شروع ترمز V2 ،سرعت نهایی برابر با صفر و  Tbمدت
زمان ترمز است که مطابق با رابطه ( )74محاسبه میشود.
()74

V1  V2
a

Tb 

که در آن  aشتاب ترمزی است.
بدین ترتیب ظرفیت خازن مورد نیاز محاسبه می شود .برای ایجاد
این ظرفیت ،از ات االت سری و موازی ابرخازنها استفاده شده است که
ظرفیت هر س لول  9888 Fو ولتاژ مربوط به آن  2/1 Vاس ت .س لول
پیشنهادی متعلق به شرکت  Maxwellاست [.]27
برای کنترل حا لت باک م بدل ،حداکثر ول تاژ ابر خازن با ید از
حداقل ولتاژ باس  DCکمتر با شد .الزم ا ست اختالف بین این دو مقدار
کم با شد تا ا سترس (تنش) روی کلیدهای قدرت کاهش یابد .با در نظر
گرفتن  78%تغییرات ،ولتاژ باس بین  211تا  421ولت تغییر میکند.
بنابراین حداکثر ولتاژ ابرخازن برابر با  288ولت در نظر گرفته میشود.
 -2-3طراحی مبدل پیشنهادی
برای مدلس ازی مبدلها از روش ی تحت عنوان مدل میانگین مبدل
ا ستفاده شده ا ست .در این روش معادالت مداری مربوط به مبدل برای
بازههای زمانی که کلیدها خاموش یا روش ن هس تند نوش ته میش ود.
کلیدهای  S1و  S2به صورت مکمل عمل میکنند .با فرض رو شن بودن

Serial no. 84

 -1-2-3محاسبه سلف و خازن مبدل در حالت باک
در زمان ترمزگیری ،مبدل بهصورت باک عمل میکند و با شارژ ابرخازن
از اض افه ولتاژ باس  DCمیکاهد .با در نظرگرفتن فرکانس کلیدزنی
( )fsبرابر با  78 kHzو مقدار  DCجریان سلف برابر با حداکثر جریان
در بانک ابرخازن [ ،]22مقدار سلف توسط رابطه ( )22محاسبه میشود
[.]29
()27
()22

Vo
V
= sc
Vin Vbus

= d buck

) Vo  (1 - d buck
f s il

= Lmin

که در آن  Voولتاژ خروجی برابر با ولتاژ دو س ر ابر خازن Vin ،ولتاژ

ورودی برابر با ولتاژ باس dbuck ،ز مان وظی فه حا لت باک il ،مقدار
ریپل جریان  DCسلف است.
همچنین با در نظر گرفتن 78%ری پل ولتاژ ،مقدار خازن مطابق با
رابطه ( )29محاسبه میشود.
()23

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

=C

 -2-2-3محاسبه سلف مبدل در حالت بوست
در زمان شتابگیری ،مبدل به صورت بو ست عمل میکند و با د شارژ
ابرخازن از افت ولتاژ در باس  DCمیکاهد .رابطه ( )21مقدار س لف
مبدل در حالت بوست را نشان میدهد [.]29
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V
V
1
= o = bus
(1 - d boost ) V in
Vsc

 Isc-reحالت ش ارژ ابرخازن را کنترل میکند و اجازه نمیدهد
ابرخازن بیش از حد مجاز ،شارژ یا د شارژ شود .مقدار  Isc-reمطابق با
رابطه ( )24محاسبه میشود که در آن  Vscولتاژ واقعی و  Vscmaxحداکثر
ولتاژ ابرخازن است [.]28
()24
Isc - re = k1(Vscm ax - Vsc ) k

()28

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

()21

= Lmin

با توجه به اینکه برای حالت باک مقدار س لف برابر با  011µHو
برای حالت بو ست مقدار سلف برابر با  19µHمحا سبه شده ا ست مقدار
سلف در نهایت ،برابر با 788µHدر نظر گرفته شده است.
 -3-3طراحی سیستم کنترلی ذخیرهساز

با استفاده از PSO

کنترل مبدل بر اساس یک حلقه فیدبک جریان ا ست که تنظیم جریان
ابرخازن را بر عهده دارد .شکل  8این وضعیت را نمایش میدهد .جریان
مرجع ابرخازن همانطور که در شکل  1و رابطه ( )22م شخص ا ست
ش امل دو جزء ( Isc-Lکنترلکننده تعادل توان) و ( Isc-reکنترلکننده
حالت ش ارژ) اس ت Isc-L .با فرض بدون تلفات بودن مبدل و بر اس اس
محاسبات تعادل توان مطابق رابطه ( )21محاسبه میشود.
I sc -ref = I sc - L - I sc -re
()22
Vbus  I L
()21
I
=
sc - L

Vsc

که در آن  ILجریان بار است.

Isc_ref

*Vl

1/SL

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

d

+

PI

-

2

 k1و  k2دو پارامتر کنترلی مثبت هس تند که روی حالت ش ارژ ابرخازن
اتر دارند و با ید بهگونهای انتخاب ش وند که ولتاژ ابرخازن از محدوده
مجاز تجاوز نکند .با در نظر گرفتن  k2بهعنوان متغیر مس تقل  k1که
متغیری وابس ته اس ت طبق رابطه ( )23محاس به میش ود که در آن
 Vscminحداقل ولتاژ ابرخازن و  PLحداکثر توان بار است.
()23

ضرایب کنترلکننده  PIو پارامتر کنترلی  k2با هدف حداقل کردن
خطا و محاس به حداکثر ص رفهجویی انرژی با اس تفاده از الگوریتم
بهینه سازی ازدحام ذرات یا  PSOمحا سبه شدهاند .الگوریتم  PSOیک
روش سرا سری کمینه سازی ا ست که از روی رفتار اجتماعی پرندگان
الهام گرفته شده است .این روش از تعدادی از ذرات (راهحلهای نامزد)
که در فض ای جس تجو دنبال یافتن بهترین راهحل هس تند ،اس تفاده
میکند .برای هر ذره دو مقدار و ضعیت و سرعت تعریف می شود که به
ترتیب با یک بردار مکان و یک بردار س رعت مدل میش وند .این ذرات
به صورت تکرار شوندهای در ف ضای  nبعدی م سئله حرکت میکنند تا با
محاس بم مقدار بهینه بهعنوان یک مالک س نجش ،گزینههای ممکن
جدید را جستجو کنند [ .]21تابع هدف مسئله بهینهسازی و محدودیت
مسئله به ترتیب مطابق با رابطههای ( )98و ( )97تعِیین شدهاند.

Isc

()98
شکل  :4سیستم کنترل جریان ابرخازن

Isc_L

Isc_ref

Vbus IL/Vsc

+
-

Isc_re

k1(Vscmax-Vsc)^k2

شکل  :5دو جزء جریان مرجع ابرخازن

Serial no. 84

()97

Vbus
IL
Vsc

k2





PL = k1  Vsc min  Vscma  Vsc min
x

) )  w2  ( I sc _ ref  I sc

wsub _ sc

obj   w1  ( 1 

wsub _ nosc

300  Vsc  600

با تو جه به میزان اهم یت حدا قل کردن خ طا و حداکثر کردن
ص رفهجویی انرژی ض رایب وزندهی  w1و  w2به ترتیب برابر با  8/1و
 8/9در نظر گرفته ش دهاند Isc_ref .جریان مرجع ابرخازن و  Iscجریان
لحظهای ابر خازن اس ت wsub_sc .و  wsub_noscبه ترتِ یب مقدار انرژی
ک شیده شده از پ ستها در دو حالت با و بدون در نظر گرفتن ابرخازن
ه ستند .فلوچارت طراحی کنترلکننده سی ستم ذخیره ساز انرژی مورد
استفاده در شبکه مترو در شکل  2نشان داده شده است .با پیاده سازی
و اجرای این فلوچ ارت در نرمافزار متل ب ،نمودار همگرایی الگوریتم
بهینهس ازی  PSOمطابق با ش کل  1خواهد بود .هدف از اجرای برنامه
بهینه سازی حداقل کردن رابطه ( )98ا ست .در این برنامه معیار توقف،
برابری مقدار تابع هدف به ازای  28تکرار متوالی است.
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پی شنهادی در آن قرار دارد ،قطار اول حرکت خود را از ای ستگاه  2آغاز
میکند .حرکت قطارها با سه و ضعیت شتابگیری ،حرکت با سرعت
تابت و ترمزگیری همراه ا ست .جدولهای  7تا  8به ترتیب پارامترهای
مربوط به شبکه ،مبدل ،مشخ ات ابرخازن و قطار را نشان میدهند.
جدول :1پارامترهای مربوط به شبکه
مقدار

پارامترها
()m

فاصله بین دو ایستگاه
مقاومت الکتریکی ریل

22

مقاومت خط هوایی

92

()mΩ/km
))mΩ/km

مقاومت داخلی پست

)) mΩ

7848

74

جدول :2پارامترهای مربوط به مبدل
مقدار

پارامترها
()µH

سلف
فرکانس کلیدزنی

()kHz

KP
KI
K2

شکل  :6فلوچارت طراحی کنترلکننده سیستم ذخیرهساز انرژی

خازن باس

)µF( cbus

788
78
8/8887
78
71
138

جدول :3مشخصات مربوط به ابرخازن[]21
مقدار

پارامترها
()F

شکل  :7نمودار همگرایی الگوریتم PSO

 -4نتایج شبیهسازی
در این مقاله همانطور که در شکل  9نیز مشخص شده ا ست سی ستم
مترو ،شامل  9ایستگاه و  2پست کششی (پستهای تأمینکننده انرژی
مورد نیاز قطار از شبکه سرا سری) در نرمافزار متلب شبیه سازی شده
است .پستها در محل ایستگاههای  7و  9واقع شدهاند train1 .قطار در
مس یر رفت و  train2قطار در مس یر برگش ت را نمایش میدهد.
مقاومتهای  r3 ، r2 ،r1و  r4مقاومتهای مربوط به ریل ،مقاومتهای R1
 R1' ،و " R1مقاومتهای مربوط به مسیر رفت و مقاومتهای  R'2 ، R2و
 R"2مقاومتهای مربوط به م سیر برگ شت ه ستند .در این حالت فرض
شده ا ست که قطار  7در م سیر رفت از ای ستگاه  7به سمت ای ستگاه 9
حرکت میکند .قطار  2نیز در مس یر برگش ت از ایس تگاه  9به س مت
ای ستگاه  7حرکت میکند .حرکت قطارها بهگونهای تنظیم شده ا ست
که دقی ق همز مان با ترمز ق طار دوم نزد یک ایس ت گاه  2که م بدل
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ظرفیت
ولتاژ نامی )(V
مقاومت سری معادل () mΩ
جریان نشتی ()mA
حداقل ولتاژ ابرخازن ()V
حداکثر ولتاژ ابرخازن ()V
حداکثر جریان پیوسته ()A

9888
2/1
8/23
1/2
988
288
278

جدول :4پارامترهای مربوط به قطار
مقدار

پارامترها
()%

) )ηgبازده جعبهدنده
) )ηmبازده موتور
( ) ηiبازده اینورتر ()%
) (Paتوان تهویه و روشنایی ()kW
حداکثر توان قطار ()kW
) (vحداکثر سرعت ()m/s
) (aحداکثر شتاب ()m/s2
( )Rمقاومت ترمزی ()Ω
( )mtجرم کل قطار با مسافران ()tn
()%

31
38
31
18
188
73/88
7
7/82
12
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شکل  4جریان مربوط به قطار اول و دوم را ن شان میدهد .نمودار اول
مربوط به جریان قطار اول ( )it1و نمودار دوم مربوط به جریان قطار دوم
( )it2اس ت .همانطور که در ش کل  4مش اهده میش ود قطار اول با
س رعت تابت حرکت میکند در  22تانیه ترمز میزند و در  81تانیه در
ای ستگاه  2متوقف می شود .پس از  78تانیه توقف در ای ستگاه  2مجددًا
در  11تانیه ش روع به حرکت میکند .قطار دوم نیز در همین زمان از
ایس تگاه  9در مس یر برگش ت ش روع به حرکت میکند و در  11تانیه
نزدیک ای ستگاه  2ترمز میگیرد که بهوضوح در شکل  4مشخص است.
نمودار سرعت قطارهای  7و  2نیز در شکل  3نشان داده شده است.

طراحی ذخیرهساز ابرخازنی و کنترل بهینه . . .

اول و دوم به ترتیب حالت با ذخیرهس از و بدون وجود ذخیرهس از را
نشان میدهند.

شکل  :11ولتاژ باس در دو حالت با و بدون در نظر گرفتن ذخیرهساز

شکل  :8نمودار جریان قطار اول و دوم

شکل  :9نمودار سرعت قطار اول و دوم

ش کل  78ولتاژ باس را برای دو حالت با و بدون در نظر گرفتن
ذخیره ساز ن شان میدهد .نمودار اول مربوط به حالت با در نظر گرفتن
ذخیرهساز و نمودار دوم مربوط به حالت بدون در نظر گرفتن ذخیرهساز
اس ت .با ترمز قطار ،ولتاژ باس افزایش مییابد .در این حالت مقاومت
ترمزی بهمنظور کاهش س طح ولتاژ وارد مدار میش ود .مقاومت ترمزی
بهص ورت آنی نمیتواند این س طح ولتاژ را کاهش دهد بنابراین با
نوس اناتی این س طح ولتاژ را کاهش میدهد .با ورود ابرخازن به مدار
چون بخش اعظم انرژی ذخیره میش ود مقاومت ترمزی س طح انرژی
کمتری را تلف میکند بنابراین نو سانات ولتاژ کمتر ا ست و سریعتر از
بین میرود.
ش کلهای  77و  72به ترتیب جریان پس تهای  7و  2را برای هر
دو حالت با و بدون در نظر گرفتن ذخیرهساز نشان میدهند .نمودارهای
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در ابتدا و بدون در نظر گرفتن ذخیرهس از چون فرض ش ده اس ت
قطار اول با س رعت تابت حرکت میکند جریان کمتری از پس ت 7
کشیده میشود .در همین زمان چون قطار  2در حال شتابگیری است
و به پ ست  2نزدیکتر ا ست بیشتر جریان مورد نیاز خود را از پ ست 2
تأمین میکند ،بنابراین جریان ک شیده شده از پ ست  2بیشتر ا ست.
همانطور که در شکل  77م شاهده می شود باوجود ذخیره ساز جریان
کشیده شده از پست  7کاهش مییابد .شرط ورود ابرخازن به مدار قرار
گرفتن ولتاژ باس خارج محدوده موردنظر ا ست .در چند تانیه اول چون
افت ولتاژ باس ناچیز اس ت ش رط ورود ابرخازن به مدار برقرار نش ده و
ابرخازن وارد مدار نمیش ود ،بنابراین قطار انرژی الزم برای حرکت را از
پست  7تأمین میکند .بعد از ورود ابرخازن به مدار جریان کشیده شده
از پ ست  7کاهش مییابد .در بازه  22تا  81تانیه که قطار اول در حال
ترمز است جریانی از پست  7کشیده نشده است .در بازه  81تا  11که
قطار اول در ایستگاه  2متوقف است جریان تابتی برای م رف واحدهای
کمکی (تهویه و رو شنایی) از پ ست  7ک شیده شده ا ست .در این حالت
میزان صرفهجویی انرژی حا صل شده مطابق با رابطه ( )92برابر با %93
است.
()92

)  100

wsub _ sc

E s  (1 

wsub _ nosc

با مقای سه میزان صرفهجویی بهد ست آمده با میزان صرفهجویی
انرژی حا صل شده در سایر مقاالت که در مقدمه نیز به آن ا شاره شد
میتوان نتیجه گرفت که مبدل پیش نهادی باعث افزایش ص رفهجویی
انرژی شده ا ست .در سی ستم پی شنهادی عالوه بر ذخیره انرژی ،بین
خطوط نیز ارتباط برقرار میش ود و از طریق مبدل انرژی از خط باال به
خط پایین منتقل می شود .بهاینترتیب بخ شی از انرژی مورد نیاز برای
قطار اول که در حال شتابگیری ا ست تأمین می شود ،بنابراین انرژی
کمتری از پس تها کش یده ش ده اس ت .این در حالی اس ت که در
مبدل های مطرح ش ده در س ایر مقاالت بین خطوط ارتباطی برقرار
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نمی شود .جدول  1مقدار انرژی ک شیده شده از پ ستهای یک و دو را
برای دو حالت با و بدون در نظر گرفتن ذخیرهساز نشان میدهد.

شکل  :13ولتاژ ابرخازن

شکل  :11جریان پست  1در دو حالت با و بدون
در نظر گرفتن ذخیرهساز

اگر راهکار دوم یعنی قرار دادن فقط یک سی ستم ذخیره ساز انرژی
در مسیر رفت ای ستگاه  2را بررسی کنیم جدول  2میزان انرژی کشیده
شده از پستهای  7و 2را نشان میدهد .همانطور که مشخص است به
دلیل هدررفتن بخشی از انرژی در خط مقدار انرژی بیشتری از پستها
کش یده ش ده اس ت .در نتیجه میزان ص رفهجویی انرژی در این حالت
کمتر است.
ش ایان ذکر اس ت که در این حالت  KP ,KIو  k2با اس تفاده از
الگوریتم بهینهس ازی  PSOبه ترتیب برابر با 8/887 ،1و  71بهدس ت
آمدهاند.
جدول  :6مقدار انرژی کشیده شده از پستها بدون در نظر گرفتن
ارتباط بین خطوط
پست

بدون در نظر گرفتن

با در نظر گرفتن

ذخیرهساز ()kWh

ذخیرهساز ()kWh

1/7342
2/8812

9/4193
8/3818

یک
دو

شکل :12جریان پست  2در دو حالت با و بدون
در نظر گرفتن ذخیرهساز

جدول  :5مقدار انرژی کشیده شده از پستها با در نظر گرفتن
ارتباط بین خطوط
پست
یک
دو

بدون در نظر گرفتن

با در نظر گرفتن

ذخیرهساز ()kWh

ذخیرهساز ()kWh

1/7342
2/8812

9/8497
9/1732

ش کل  79ولتاژ دو س ر ابرخازن را نش ان میدهد .همانطور که
مش خص اس ت ولتاژ ابرخازن در محدوده مجاز خود یعنی  988تا288
ولت قرار دارد .در  27تانیه اول ،با توجه به اینکه قطار اول با س رعت
تابت حرکت میکند و قطار دوم در حال ش تابگیری اس ت ابرخازن
دشارژ می شود .در تانیه  27که قطار اول ترمز میزند ابرخازن شروع به
ش ارژ ش دن میکند .در مدت زمانیکه قطار دوم ترمز میگیرد چون
قطار اول در حال ش تابگیری اس ت بخش ی از انرژی مورد نیاز برای
حرکت قطار اول تو سط ابرخازن ،بخ شی تو سط انرژی بازتولیدی قطار
دوم و مقدار کمی توسط پستها تأمین میشود.
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 -5نتیجهگیری
در این مقاله ،یک سی ستم ذخیره ساز انرژی بهمنظور بازیابی انرژی ترمز
در نرمافزار متلب با اس تفاده از اطالعات مربوط به قطارش هری مش هد
شبیه سازی شده ا ست .پ ستهای ک ش شی به صورت یک در میان در
ایس تگاهها قرار گرفتهاند و فقط در محل این پس تها مس یر رفت و
برگشت به هم مت ل است .در ای ستگاههایی که پستهای کششی قرار
دارند با استفاده از یک مبدل  DC-DCنیم پل دوسویه مناسب ،نوسانات
ولتاژ کاهش مییابد .اما برای ایستگاههایی که ات ال مستقیم بین مسیر
رفت و برگشت وجود ندارد از مبدل  DC-DCدوسویهای برای هر یک از
خطوط ا ستفاده شده ا ست که انرژی حا صل از ترمز را در یک ابرخازن
ذخیره میک ند .با این روش عالوه بر تنظیم ول تاژ باس  ،DCم قدار
جریان کش یده ش ده از پس تها نیز کاهش یافته و میزان ص رفهجویی
انرژی برابر با  % 93حاصل میشود.
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