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 در ترمزهاي ديناميك قطارهاي برقي EDLCكاربرد خازن هاي 

  )ن شهریيشهری و ب(ن در ناوگان باری و مسافریيفناوری های نو :مقالهنام محور 

  1پورساسان ژاله
 2محمد جعفري نسب

 چكيده

 به شبكه انرژي ترمزيبرگرداندن امروزه، با توجه به گسترش كاربرد ترمز ديناميك در صنعت ريلي، جهت استفاده بهينه انرژي و 
حائز امكان جذب انرژي در شبكه تغذيه  ، لزوم توجه به مقوله سيستم هاي ذخيره كننده انرژي در صورت عدمالكتريكيتغذيه 

نسبت به  DCهمچنين مشكل هزينه باال و پيچيدگي سيستم برگشت انرژي الكتريكي ترمز ديناميكي در شبكه . اهميت مي باشد
AC ذخيره انرژي  . است كه موجب افزايش اهميت سيستم ذخيره كننده انرژي الكتريكي ترمز ديناميك مي گردد يگر موارداز دي

الكتريكي ترمز ديناميك نه تنها از پيچيدگي برگشت توان الكتريكي به شبكه توزيع جلوگيري مي كند بلكه موجب كاهش توان 
انرژي الكتريكي به هنگام  توليد ش تقاضا ناشي از تشكيل يك حلقه بسته ازاين كاه. الكتريكي مورد نياز در شبكه مي گردد
همچنين كاهش تلفات در خط باالسري و يا ريل سوم به . ترمز ديناميك مي باشد اعمال شتابگيري قطار و ذخيره انرژي در هنگام

در ميان المان  .اي برق از يكديگر مي گرددعلت ذخير ه انرژي و محدود كردن ميزان افت ولتاژ باعث امكان افزايش فاصله پست ه
ذخيره كننده انرژي در ترمز ديناميك، خازنهاي با ظرفيت باال از نوع  ماژول هايهاي ذخيره كننده انرژي به منظور طراحي 

EDLC3  نسبت به ساير ادوات نظير باطري وFly wheel دشارژ و /دفعات شارژزياد طول عمر باال در تعداد  داليلي همانند بعلت
جهت ساخت ماژول هاي  EDLCلذا امروزه استفاده از خازنهاي . مشكالت و استهالك مكانيكي پايين تر، برتري محسوسي دارند

  .از اولويت بااليي برخوردار مي باشد در صنعت ريلي ذخيره كننده انرژي الكتريكي

 : كلمات كليدي

 Flywheel، باطري، EDLC، اداوات ذخيره كننده انرژي، خازن قطار برقي ،(regenerative)يديناميكترمز 

 مقدمه

، جهت افزايش ظرفيت حمل و نقل، توسعه بسياري اي فسيلي، صنعت ريليمشكل آلودگي ناشي از سوخت ه ظرگيريدرنامروزه، با 
الكتريكي و  د انرژي، بازيابي انرژيدر اين ميان با توجه به محدوديت منابع تامين انرژي و همچنين هزينه باالي تولييافته است و 

مقدار بار  DCدر سيستم هاي تغذيه . جلوگيري از اتالف توان در سيستم ترمز ديناميك مورد توجه گسترده اي قرار گرفته است
افت ولتاژ . ]1[نشان داده شده است 1اين مشكل در شكل . باعث نوسان ولتاژ خط مي گردداين موضوع قطار متغير مي باشد كه 

DC از فاكتوهاي تاثيرگذار مي باشد خطوط توزيعبنابراين تثبت ولتاژ خط  در . بشدت بازده توان محركه را كاهش مي دهد .  
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3 Electric Double Layer Capacitor   



2 

 

  

 
  .]1[مابين پست هاي برق DCافت ولتاژ خط تغذيه  1شكل 

و خازنهاي با ظرفيت باال پيشنهاد  Flywheelباطري، متشكل از سيستم هاي مختلفي  تا به امروز، ت انرژييبدين منظور جهت تثب
ذخيره ساز ماژول هاي استفاده از از  است روش اول عبارت .اين تجهيزات به دو صورت كلي قابل پياده سازي مي باشند .است شده

در اين . استفاده مي شود يناميكترمز دقطار و در روش دوم از ايستگاه هاي زميني جهت ذخيره سازي انرژي  داخلانرژي قطار در 
  .]2[پرداخته مي شود EDCLخازن  ماژول هاي متشكل از  به طور عمده ومقاله بر روي ذخيره سازي انرژي در داخل قطار 

به انرژي  ديناميك ترمزاعمال حالت ژنراتوري سيستم تركشن به هنگام  از با استفاده چرخ انرژي جنبشي ،ديناميكترمز در 
اين انرژي توليدي به شكل جريان به پستهاي تغذيه الكتريكي و يا به ساير قطارهاي موجود در خط .  گرددالكتريكي تبديل مي

توان براي تامين انرژي در هنگام شتاب گيري و يا باالرفتن از سطوح شيبدار از و يا هيبريد مي EMUدر قطارهاي . يابدانتقال مي
  .]3[در ساير قطارهاي موجود در خط استفاده كرد ديناميكشي از تبديل موتور به ژنراتور در هنگام استفاده از ترمز توان توليدي نا

  .]4[و]2[باشدبطور خالصه بشرح زير مي ديناميكمزاياي استفاده از ترمز 
 كاهش خوردگي كفشك ترمز و چرخ .1

 .داد سيستم ترمزگيري مورد استفادهافزايش ايمني به علت كاهش خوردگي كفشك و همچنين افزايش تع .2

  ...كاهش تاخير ناشي از بازرسي كهنه شدن كفشكهاي ترمز و  .3
 ذخيره سازي و استفاده مجدد از انرژي .4

 .افزايش راحتي مسافران به علت سرعت يكنواخت و كاهش صداهاي ناشي از ترمز هوا .5

باعث افزايش وزن، قيمت و هزينه نگهداري تجهيزات  ديناميكرمز در مقابل اين مزايا بايد به اين نكته توجه داشت كه استفاده از ت
  .گرددمي

ولي از آنجايي كه نوع شبكه تاثير بسزايي در سهولت . باشدقابل استفاده مي DCو  ACدر هر دو نوع شبكه  ديناميكامروزه ترمز 
در شبكه  ديناميكتوان به اين نكات اشاره كرد كه هزينه تجهيزات ترمز در نتيجه بطور كلي مي. بكارگيري اين سيستم ترمزي دارد

DC  نسبت بهAC باشد ولي با اين وجود توانايي خطوط كمتر ميDC  در مقايسه با  ديناميكدر پذيرش انرژي توليدي از ترمز
باشد پيچيده تر مي DCبا شبكه در مقايسه  AC در شبكه ديناميكشايان ذكر است كه تجهيزات ترمز . محدودتر است ACخطوط 

  . ]5[دارند ديناميكقدرت پذيرش بيشتري براي انرژي توليدي ترمز  ACولي خطوط 
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ترمز ديناميك به پستهاي برق با مشكالت بيشتر و به همين ترتيب،  الكتريكيانرژي  بازگرداندن DC هايدر شبكهبه عبارت ديگر 
هاي ديگري در همان مسير در حال تردد باشند كه به اين انرژي نياز داشته باشند، باشد ولي اگر قطارهمراه مي هزينه باالتري

تواند به اين قطارها برگردانده شود و درغير اينصورت اين انرژي به شكل گرما در بانكهاي مقاومتي تلف توليدي مي ديناميكانرژي 
ارهاي موجود در خط نيز وجود پارامتري بنام متغير در خصوص امكان جذب انرژي ترمز ديناميكي توسط ديگر قط .]6[گرددمي

توانايي قطارهاي ديگر موجود در همان مسير براي  متغير قدرت پذيرش براساس. ، عامل تعيين كننده مي باشد 4قدرت پذيرش
وابسته به عواملي به شرح  ديناميكدر بحث ترمز  قدرت پذيرشمتغير  .ديناميكي تعريف مي گردد پذيرش جريان حاصله از ترمز

  .]2[باشدذيل مي
 ولتاژ خط .1

 چگالي ترافيك خط .2

 موقعيت قطارها و فاصله نسبت به يكديگر .3

در اين مشكل خط باالسري . اشاره داشت 5عدم پذيرشتوان به مشكل مي DCدر خطوط  ديناميكمشكالت سيستم ترمز ديگر از 
. گرددرا ندارد و در نتيجه باعث توليد امپدانس باال در قطار مي ديناميكمز يا ريل سوم امكان پذيرش جريان توليدي در حالت تر

در صورتي كه انرژي . گيرداصلي صورت مي ACاز طريق يكسوسازي در پست برق  DCدر هر پست  DCتغذيه برق در خطوط 
ها علت ساختار يكطرفه يكسوكننده افزايش يابد، انرژي مازاد در هر بخش به ديناميكشبكه در هر كدام از بخشها بواسطه ترمز 

اين . شوندمي عدم پذيرشدچار مشكل ) بخشي(بصورت محلي  DCدر نتيجه پستهاي تغذيه . برگردد ACتواند به خط تغذيه نمي
قدرت پذيرش  ACخطوط  باشد و درنتيجهكمتر مي ACبه پست برق  ACبعلت اتصال مستقيم خط  ACمشكل در خطوط 

گردد كه اين افزايش ولتاژ بايد يه سرعت باعث باالرفتن ولتاژ مي ديناميكدر تجهيزات ترمز  عدم پذيرشلت حا. باالتري را دارد
 . كنترل گردد

  .كرداز راه حل هاي زير استفاده توان را مي DCدر پستها برق و جلوگيري از اتالف انرژي  عدم پذيرشحل مشكل جهت 
توان انرژي ، در صورت استفاده از اين سيستم ميدر پست هاي برق )GTOو  SCRمانند (استفاده از اينورتر تريستوري .1

 .]3[فاز پست برق برگرداند 3را به خط  ديناميكترمز 

،  Flywheelاين ذخيره سازي توسط نصب . ذخيره سازي انرژي تا وقتي كه توسط ديگر قطارها مورد استفاده قرار گيرد .2
روشهاي ذكر . شودو يا داخل قطار انجام مي DCدر پستهاي برق  EDLC نباطري ها با ظرفيت باال و همچنين نصب خاز

باعث  DCذخيره سازي انرژي در پستهاي برق . ]3[و]2[باشندها ميشده، امروزه درحال بهبود بازدهي و كاهش هزينه
ر خصوص پياده توان دازجمله مثالهايي كه مي. شودكاهش پيك انرژي الكتريكي و در نتيجه هزينه تامين انرژي مي

  .اشاره كرد Cologneتوان به قطار سبك شهري در نام برد، مي DCسازي اين روشها در پستهاي برق 

گردد تا دما به صورت در صورت عدم امكان جذب انرژي و از بين رفتن اين انرژي به شكل گرما در بانك هاي مقاومتي باعث مي
اين . باشد، گردديابد و يا باعث توليد گرما وقتي كه قطار در ايستگاه متوقف ميموضعي در پيرامون سيستم ترمز در قطار افزايش 

گردد كه خود كاهش طول عمر تجهيزات قطار را به گرما اتالفي باعث افزايش غيرقابل كنترلي دما  در داخل و يا پيرامون قطار مي
جهت مرتفع كردن اين مشكل نياز به سيستمهاي خنك كننده اضافي براي سيستم ترمز هستيم كه باعث افزايش . دنبال دارد

                                                           
4 Receptivity  
5 Non-Receptive     
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كند، گرما توليدي باعث افزايش دماي پيرامون قطار همچنين وقتي كه قطار در ايستگاه توقف مي. گرددهزينه استفاده از قطار مي
گردد كه خود افزايش وم استفاده از سيستمهاي خنك كننده اضافي در ايستگاه احساس ميگردد كه در نتيجه لزدر ايستگاه مي

هاي لذا جهت جلوگيري از اتالف انرژي ترمز ديناميك در بانكهاي مقاومتي و كاهش هزينه. گرددمجدد هزينه ها را به شامل مي
   ]6[باشدريكي هستند، كامال محسوس ميمربوطه، ذخيره سازي انرژي ديناميك در ادوات دخيره كننده انرژي الكت

 

  ديناميكترمز به هنگام  سيستمهاي ذخيره كننده انرژي
  .]6[گرددسيستم هاي ذخيره كننده انرژي بطور كلي به دو دسته تقسيم مي

استفاده از تجهيزات ذخيره كننده انرژي در كنار خط و در موقعيتهاي : تجهيزات ذخيره كننده انرژي كنار خط .1
گردد تا اوال وزن قطار به علت عدم حمل اين دسته از تجهيزات كاهش يابد و ثانيا تجهيزات ذخيره ژيك موجب مياسترات

كننده انرژي بطور جداگانه نصب و ميزان دما كنترل گردد اما اگر سيستم انتقال توان الكتريكي در بخشي از مسير به 
در اين صورت سيستم ذخيره كننده انرژي از آن بخش از سيستم و يا خطا دچار اخالل گردد  circuit breakerعلت قطع 

 .]6[گرددتغذيه الكتريكي خارج مي

در صورت استفاده از سيستمهاي ذخيره كننده انرژي در داخل قطار، قطار مجبور به حمل بار اضافه : تجهيزات داخل قطار .2
دد كه در صورت از دست دادن منبع تغذيه گرگردد ولي در عين حال مجهز به يك منبع اضافي ذخيره انرژي ميمي

تواند تا پست برق بعدي به عبارت ديگر در صورت قطع تغذيه خارجي، قطار مي. تواند مورد استفاده قرار گيردخارجي، مي
تواند با سرعت مي Mannheim LRVبه عنوان مثال قطار . با استفاده از منبع ذخيره كننده انرژي داخلي حركت كند

استفاده از سيستم هاي ذخيره كننده انرژي . بدون اتصال به خط باالسري حركت كند m 500براي  26Km/hكمتر از 
. شود تا قطار بتواند به هنگام عبور از خيايان هاي درختدار و يا تونلها، بدون اتصال به خط باالسري حركت كندباعث مي

ري بيشتر در پستهاي برق از جهت محدوديت در افت سطح توان به انعطاف پذيهمچنين از مزاياي ديگر اين سيستم مي
ولتاژ مجاز در خطوط باالسري و يا ريل سوم و يا اتصال ضعيف پانتوگراف به خط باالسري در مواردي مثل يخ زدگي 

گروه تقسيم مي شوند كه عبارتند از  3تجهيزات ذخيره كننده انرژي در داخل قطار به  .]6[خطوط باالسري اشاره كرد
در اين مقاله به بررسي استفاده از خازنهاي با ظرفيت باالي . و باطري Flywheelبا ظرفيت باال،  EDLCازن هاي خ

EDLC پرداخته مي شود. 

  EDLCاز نوع  خازنهاي با ظرفيت باال
ماده دي الكتريك دو اليه از كربن در هر طرف يك ( گيرداي بهره ميخازنهاي با ظرفيت باال كه از تكنولوژي خارنهاي دو اليه

ساختار ... در شكل . گرددباعث افزايش ظرفيت در ولتاژهاي كاري پايين مي) متخلخل كه بين دو الكترود خارجي قرار گرفته است
اين نوع خازن، يك خازن از نوع پسيو و استاتيك مي باشد كه جهت ذخيره سازي انرژي . نشان داده شده است EDLCخازن 

انرژي در . تفاوت اين نوع خارن با خازن هاي قديمي در مكانيزم ذخيره سازي انرژي مي باشد. ه قرار مي گيردالكتريكي مورد استفاد
چگالي انرژي ذخيره شده در . در اليه يوني كه در حد فاصل هر الكترود و الكتروليت ايجاد مي شود، ذخيره مي گردد EDLCخازن 
ويژگي توان و چگالي انرژي باال به همراه مقاومت سري . برابر بزرگترين خازن هاي قديمي مي باشد 300در حدود  EDLCخازن 
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، اين نوع خازن ها را به عنوان يك تجهيز مناسب براي ذخير هسازي انرژي و استفاده به عناون يك المان مياني به ESRكوچك 
  ]7-8[ده استعنوان مثال باطري و خازن هاي قديمي تبديل كر

 
  ]EDLC]7777777-88888ساختمان خازن هاي  2شكل 

تواند به سرعت انرژي توليدي از ترمز در نتيجه مي. باشدشامل سرعت شارژ و دشارژ باال مي EDLCي مزيت خارنهاي با ظرفيت باال
به علت پايين بودن مقاومت اين . را جذب كند و همانند باطري هاي ذخيره كننده انرژي به سرعت سيستم را تغذيه كند ديناميك

ويژگي هاي خازن هاي با ظرفيت باال در ترمز ديناميك به  .]6[تواند افزايش يابدسيستم، ميزان اتالف انرژي پايين و بهره انرژي مي
 .]9[صورت زير مي باشد

 يا ريل سوم ولتاژ خط باالسريپايداري  .1

 ديناميكجلوگيري از اخالل در ترمز  .2

 ذخيره سازي انرژي .3

 باالسرعت شارژ  .4

 نسبت به باطري طول عمر باال .5

و يا  Nickel-metal hydrideو  lead-acidنياز به تعميرات كمتر در مقايسه با استفاده از باطري هايي مثل باطري هاي  .6
FlyWheel  

  
  :كننده انرژي طراحي سيستم ذخيره

كانورتر و بانك خازني شامل خازن هاي سيستم هاي ذخيره كننده انرژي در استاندارد ريلي جهت اتصال تغذيه سيستم محركه، 
EDLC در هنگام ترمز گيري كه خازن هاي : سيستم ذخيره كننده انرژي در دو حالت بكارگرفته مي شود. مي باشدEDLC  موجود

رژي تا آن حد شارژ مي گردد كه به هنگام نياز مانند شرايط شتاب گيري، اين انرژي ذخيره شده، دوباره در سيستم ذخيره كننده ان
در حالت تثبت كننده، ولتاژ سيستم ذخيره كننده انرژي . حالت دوم به عنوان تثبيت كننده ولتاژ مي باشد. مورد استفاده قرار گيرد

مي شود تا در هنگام افت ولتاژ از يك حد مشخص استاندارد، خازن ها دشارژ هميشه در باالترين مقدار خود ثابت نگه داشته 
اين سيستم ذخيره كننده انرژي بايد قابليت سوئيچ خودكار بين هردو حالت را داشته باشد تا با توجه به نيازهاي موجود  .گردند

  .]7[مورد استفاده قرار گيرند
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  .]7[سيستم ذخيره كننده انرژي مكانيزم طراحي -3شكل 

  
در داخل قطار، با مشكل افزايش وزن قطار، همچنين كمبود فضا و  EDLCدر صورت نصب سيستم ذخيره كننده انرژي برمبناي 

... در شكل . همچنين افزايش مصرف انرژي مواجه مي شويم لذا ظرفيت اين سيستم ذخيره كننده انرژي بايد افزايش داده شود
  .ستنشان داده شده ا VDC 1500مدلي از نصب سيستم ذخيره كننده انرژي در داخل قطار با خط باالسري 

 
  .]1500VDC]7بلوك دياگرام سيستم ذخيره كننده انرژي در ولتاژ  4شكل 

اين . انرژي توليدي در سيستم محركه، توسط تغذيه خط باالسري و سيستم ذخيره كننده انرژي به همراه اينورتر تامين مي شود
مقايسه ... در شكل . تاب گيري قطار مورد استفاده مجدد قرار مي گيردانرژي ذخيره شده در هنگام ترمزگيري تامين و در هنگام ش

  .اي بين بلوك دياگرام سيستم هاي سنتي و جديد ترمز ديناميك نمايش داده شده است
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  .]7[ بدون ذخيره كننده انرژي ديناميكترمز  5شكل 

 

  .]7[ به همراه ذخيره كننده انرژي ديناميكترمز  6شكل 

در مدار سيستم تركشن قطار وجود دارد كه  EDLCنشان داده شده است روشهاي مختلفي جهت بكارگيري  1همانگونه كه جدول 
عملكرد و مزاياي هر روش بطور جداگانه در جدول فوق نمايش داده شده و به ترتيب در ادامه مطالب مورد بررسي قرار گرفته مي 

  .]10[دشو
حين  درموجب افزايش بازده سيستم تركشن  در هنگام ترمز ديناميك ي انرژي جنبشيديناميك DCدر شبكه تغذيه ) 1حالت 

حتي با تكنولوژي هاي موجود نيز اين جذب با بازده صد در صد صورت نمي گيرد ولي  با اين وجود .شتاب گيري و ترمز مي گردد
همچنين تعداد دفعات استفاده از . نصب به سيستم هاي قديمي، جذب انرژي موجب افزايش بازده و كاهش تالفات خط مي گردد

  .]10[ترمز مكانيكي و مشكالت پيرامون آن همانند استحالك قطعات ترمزي، كاهش مي يابد
، حتي در صورت عدم وجود قطار در خط جهت جذب انرژي ترمز ديناميك، باز 1همانند حالت  AC/DCدر شبكه تغذيه ) 2حالت 

مي توان از هدر رفتن اين انرژي ترمز ديناميك جلوگيري كرد و در نتيجه تعداد دفعات استفاده از ترمز  EDLCاستفاده از خازنهاي 
رژي افزايش مي يابد و به همين ترتيب استحالك مكانيكي تجهيزات كاهش نظير كفشك ترمز ديناميك بعلت امكان جذب ان

  .]10[كاهش مي يابد
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 ]10[در مدار سيستم تركشن قطار EDLCروشهاي مختلفي جهت بكارگيري  -1جدول 

  
  

مي توان حتي در  EDLCبطور متناوب تغيير مي كند، بااستفاده از خازن هاي  ACكه فاز ولتاژ  ACدر شبكه تغذيه ) 3حالت 
هنكام تغيير فاز بين بخش هاي مختلف به راحتي از ترمز ديناميكي استفاه كرد و به اين ترتيب بازده انرژي در مجموعه قطار و خط 

  ]10[افزايش يابد
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. د، جهت حذف اعوجاج ولتاژ از فيلترهايب خازني استفاده مي گرددمي باش DCكه شامل مسير ولتاژ  ACدر شبكه تغذيه ) 4حالت 
با استفاده از خازن با ظرفيت باال مانند . و انتقال اين اعوجاج به اينوتر، موجب لرزش موتور و ايجاد نويز مي شود DCنوسان ولتاژ 

از اين نوع . كاسته شودلرزش و نويز موتور، مي توان به ميزان زيادي اين اعوجاج را كاهش داد و در نتيجه از EDLCخازنهاي 
مي  EDLCتنها مورد بحث در اين سيستم، سرعت پاسخ خازن  .داشتاشاره  Shinkansenقطارهاي پرسرعت  در سيستم مي توان 

  ]10[باشد
ش طول عمر حتي در سيستم هاي ديزل و يا هيبريد نيز قابل توسعه مي باشد و باعث افزاي EDLCاستفاده از خازنهاي ) 5حالت 

  ]10[قطعات ترمز مكانيكي مي گردد
  

  :در صنعت ريلي ELDCكاربردهاي خازن هاي 
بر ) Bombardierمحصول شركت ( MITRACبه نام  EDLC، سيستم ذخيره كننده انرژي برمبناي خازن هاي 2003در سال  .1

بر روي سقف قطار نسب  كه اين سيستم ذخيره انرژي .آلمان با موفقيت تست گرديد Mannheimدر شهر  LRVروي قطار 
سري از  19اين تست موفق منجر به استفاده از اين سيستم در  وگرديده بود از قابليت اطمينان و بهره باالي برخوردار بود 

مصرف انرژي و % 30استفاده از اين سيستم منجر به كاهش . گرديد 2009در سال آلمان  RNV6شركت  LRVقطارهاي 
 .]11[همچنين اماكن حركت قطار بدون تماس با خط باالسري گرديد

 

  .]Bombardier]11شركت محصول  آلمان Mannheimدر شهر  LRVقطار  7شكل 

  

 

                                                           
6 Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 
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  .]Bombardier (]12محصول شركت ( MITRACبه نام  EDLCسيستم ذخيره كننده انرژي برمبناي خازن هاي  8شكل 

سري  EMUبراي قطارهاي  EDLCكننده انرژي براساس خازنهايو شركت توشيبا، يك سيستم ذخيره CJRCشركت ژاپني  .2
 CJRCشركت  313در سيستم ترمز ديناميك قطار  .باشدمزايا اين سيستم به شرح زير مي). 11شكل ( اندطراحي كرده 313

  .]9[گرددكند، توسط اين سيستم ذخيره ميمز مكانيكي استفاده مياز انرژي كه موتور براي تر% 50 حدود

 
 .]CJRC ]9شركت ژاپني  313سري  EMUقطار  9شكل 

  

  جه گيرينتي
 ي در قطارهاي برقي ازديناميكبا توجه به نياز به بهينه سازي مصرف انرژي در صنعت حمل و نقل ريلي امروزه، استفاده از ترمز 

استفاده  توزيع به شبكهالكتريكي ي جهت بازگرداندن انرژي حاصل از ترمز ديناميكاز ترمزهاي . باشداي برخوردار مياهميت ويژه
ي ديناميكبرخالف سيستمهاي قديمي كه مازاد انرژي  DCهاي در شبكهي ديناميكجهت افزايش بهره سيستمهاي ترمز . گرددمي

، باطري و يا  EDLC، در سيستمهاي جديد از تجهيزات ذخيركننده انرژي مانند خازنهاي شوددر بانكهاي مقاومتي تلف مي
Flywheel به اين ترتيب عالوه بر بهينه سازي مصرف انرژي و كاهش اتالف . گردددر داخل قطار و يا پستهاي برق استفاده مي
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تواند تا رسيدن به پست برق بعدي و يا رفع مي ا ريل سومانرژي الكتريكي، قطار در شرايط از دست دادن ارتباط با خط باالسري و ي
در ميان تجهيزات ذخيره كننده انرژي در داخل قطار مي توان به خازن . شدن اخالل در تغذيه الكتريكي به حركت خود ادامه دهد

گي به تجهيزات مكانيكي و عدم وابستباال ، سرعت شارژ نسبت به باطري با توجه به مزايايي مانند طول عمر باال EDLCهاي 
  .اشاره كرد Flywheel مانندبرخالف ذخيره كننده هايي 
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