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چكيده
باند امپدانس تجهیزی با مقاومت کم و رآکتانس نسبتتا با متکب ا ا یک سبیمپیچ با هسته آهنی به موا ات خا ن پولیپروپیلن است،
که به منظور فراهم آوردن یک مس بیر پیوسببته برای با گکببت ریان ترککببن در اوالی نقاط ایزوله خط و ام ان فعالیت مفاص با در
سبیسبتم سبیگنالینگ و نیز کمک به انتقال ریان ترککبن به پسبتهای ال تری ی به کار میرود .در واقع وظیفه اصلی باند امپدانس این
اسبت که بتور ریان سیگنالینگ را محدود نماید ،اما ام ان بتور ریان ترککن را فراهم سا د؛ ا این رو ی ی ا ا زاء مهم در سیستم
های سبیگنالینگ و ترککبن خووط ریلی برقی محسبو میشود .در این تحقیق با هدف بهتود کارکرد مدارهای راه سیستم سیگنالینگ
که ی ی ا ابزارهای ضبروری در کنترل اتوماتیک قوار در خووط ریلی مدرن هسبتند ،به تحلیا و ار یابی ساختمان و بمل رد باندهای
امپدانس –مدل  -B3-4000Aب ارگرفتهشببده برروی مدارهای راه فرکانس صببوتی بدون مفصببا در خط دوم متروی تهران پرداخته
میشود .به این ترتیب که ابتدا مدل کاملی ا یک بخش ا خط مترو –به بنوان یک نمونه واقعی -با در نظرگرفتن پارامترهای هندسی
و ال تری ی ،شباما مدل پسبت های ترککن (پست های  ،)RSریا های ارکت و ریا سوم ،قوار و نیز باندهای امپدانس نصبشده بر
روی مدارهای راه فرکانس صببوتی  TI21-Mبا در نظر گرفتن شببرایط نصببب ارا ه میگردد؛ سببپس مدل معرفی شببده در نرم افزار
 Pspiceشببتیهسببا ی شببده و اارات ناشببی ا تغییر متغیرهای ال تری ی و فیزی ی مختلف ،بر باندهای امپدانس و متعاقتا سببیسببتمهای
مدارراه بررسی میشود .در انتها نیز نتایج شتیهسا ی به همراه مقایسه و نتایج تحلیلی ارا ه میگردد.

واژه های کليدی :باند امپدانس ،سیستم ترکشن  ،DCمدارراه فرکانس صوتی ،مدارراه TI21-M

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی319 )04:

منيره منشیزاده ،محمدعلی صندیدزاده
الکتریکی س یس تم با اس تفاده از دادههای واقعی ،رفتار آن را

 .5مقدمه

بهدرستی مورد مطالعه قرارداده میشود.

س یستم مدارراه از جمله ابزارهای ضروری در کنترل اتوماتیک
قطار در خطوط ریلی مدرن و س یس تمهای راهآهن برقی است.
این س یس تم با هدف اص لی آش کارس ازی قطار ،از مهمترین
زیرسیستمهای سیستم سیگنالینگ است؛ لذا اطمینان از عملکرد
ص حی آن نیز امری اجتن ا
نص

ن اپ ذیر اس ت .م دارهای راه

ش ده در خطوط متروی تهران از نوع مدارراه فرکانس

ص وتی مدل  TI21-Mهس تند .این نوع از مدارهای راه برای
عملکرد بر روی خطوط بدون مفص ل طراحی ش دهاند؛ با این
وجود در محدوده ایس تگاهها و س وزنها ،با توجه به پیچیدگی
نقش ه ،نمیتوان از م دارراه  TI21-Mب ه عنوان یک مدارراه
بدون مفص ل اس تفاده کرد .یک راه حل اس تفاده از مفصلهای
مکانیکی در این نواحی اس ت .در این شرایط برای فراهم کردن
یک مس یر پیوس ته برای بازگش ت جریان ترکش ن از باندهای
امپدانس اس تفاده میش ود؛ عالوه براین با توجه به س اختار،
باندهای امپدانس دارای کاربردهای دیگری نظیر کمک به انتقال
جریان ترکش ن به پس تها و متعادل سازی جریانهای ترکشن
دو خط در ریلهای بدون مفص ل نیز هس تند .بههمین جهت
عملکرد باندهای امپدانس به عنوان جزئی از سیستمهای مدارراه

س اختار این مقاله به این ص ورت اس ت که در بوش دوم یک
مدل الکتریکی از س یستم ترکشن  DCدر فاصله بین دو پست
الکتریکی مربوط ب ه خط دوم متروی تهران ب ه همراه مدارهای
راه و باندهای امپدانس نص

شده با در نظرگرفتن پارامترهای

الکتریکی و هن دس ی واقعی و نیز م دل الکتریکی قط ار ارائه
میش ود .در بوش سوم با هدف ارزیابی عملکرد باند امپدانس
در ش رایط موتلف و تأثیر آن برروی مدارراه فرکانس ص وتی
ش ش سناریوی موتلف معرفی میگردد و نهایتاً نتایج مربوط به
این شبیهسازیها در نرم افزار  Pspiceارائه میگردد .در بوش
آخر نیز ب ه جم بن دی و ارائ ه نتایج بهطور خالص ه پرداخته
میشود.

 .9معرفی و مدلسازی سيستم مورد مطالعه
س یس تم مورد مطالعه بوشی از خط دوم متروی تهران به طول
دوکیلومتر ،در فاص له بین دو پس ت الکتریکی میباشد .ساختار
طولی س یستم الکتریکی مرج شامل پستهای برق ،ریل سوم
و ری له ای حرک ت همراه ب ا قطار در ش کل  8نمایش داده

و س یس تمهای ترکش ن از اهمیت ویژهای برخوردار اس ت .از

شدهاست.

گرفتهاست؛ برای نمونه در [ ]Wu and Li, 2016و [ Yang,

این س یستم از دو خط موازی -رفت و برگشت -بین دو پست

اینرو اخیراً تحقیق ات گس ترده ای در این راس تا ص ورت

8

 ]Roberts and Chen, 2013س اختار باند امپدانس نص

 RSک ه در موقعیتهای  272و  8743متری نس بت به مبد

ش ده برروی م دارراه  ZPW-2000ک ه یک مدار راه بدون

فرض ی قرارگرفتهاند ،تشکیل شدهاست .ولتاژ سه فاز گرفتهشده

مفص ل در محدوده ایس تگاهها در خطوط ریلی پرسرعت چین

از شبکه سراسری از طریق پستهای ترانسفورماتور/یکسوساز

بوده ،ارزیابی شدهاست.

 82یا  20پالسه به جریان مستقیم در ولتاژنامی شبکه تبدیل می

در س یس تم راهآهن برقی ،زیرس یس تمهای متعددی – ش امل
س یستم ترکشن ،سیستم سیگنالینگ ،شبکه تغذیه و  -...وجود
دارد که بر یکدیگر ونهایتاً بر کارآیی کل سیستم تأثیر میگذارند؛
به دلیل پیچیدگی این س یستم ،یک راه حل منطقی برای تحلیل
درس ت عملکرد هر یک از اجزاء برروی خطوط و اطمینان از
س ازگاری الکتریکی کل سیستم استفاده از تکنیکهای مبتنی بر
ش بیه س ازی اس ت؛ از اینرو در این تحقیق ابتدا مدلی از باند
امپ دانس ب ه همراه م دارراه و مدل خط برای ارزیابی عملکرد
مجموع س یس تم ارائه میگردد .س پس با ترس یم مدار معادل

ش

ود [Sandidzadeh, Safarkhani and Heydari,

]2013؛ ولتاژ نامی ش بکه برای این س یس تم  734ولت DC
میباش د ،که توس ط ترانسفورماتورهای قدرت کاهنده از ولتاژ
 24کیلوولت به 734ولت تبدیل ش ده و کلیدهای ولتاژ پایین را
تغذیه میکنند .هریک از این خطوط شامل دو ریل هدایتی ،ریل
س وم ،پنج باند امپدانس ( B3-4000Aکه چهارتای آنها به
بازگشت جریان ترکشن به پست  RSو یکی از آنها به منظور
متعادلس ازی جریان بازگش تی در دو خط ،اختص اا داده
ش دهاست) ،هشت مدارراه فرکانس صوتی  TI21-Mبا جفت

 310فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی)04:

طراحی باند امپدانس برای مدارهای راه فرکانس صوتی در خطوط ریلی
فرک انسهای  F1-F2و  F5-F6مطابق با جدول  8به ترتی

درصد برای یک رنج فرکانسی توسعه دادهشده ( 34هرتز تا 34

در خطوط رفت و برگشت و کابلهای ارتباطی هستند .قطار در

کیلوهرتز) اس ت .خط تغ ذی ه دارای ی ک س اختار پارامتر

نظر گرفتهشده بر روی خط شامل یک لوکوموتیو و شش واگن

توزی ش ده در راس تای طولی اس ت .مدلس ازی  MTLنیاز به

بوده ،لوکوموتبو و هر یک از این واگن دارای  0موتور س ری

فرضیات بنیادی زیر دارد [:]Mariscotti, 2003

 892کیلوواتی – دارد که همگی در حالت عملکرد برای فراهم
آوردن نیروی ترکشن هستند.



خط ،یکپارچه بدون هیچگونه تغییرات قابلتوجهی در
مشوصات فیزیکی و هندسی هادیها و ابزار پیرامون

جدول .5فرکانسهای عملكرد مدارراه []Bombardier, 2008

آنها در جهت محوری است.


میدانهای الکترومغناطیس ی ،ساختار الکترومغناطیسی

فرکانس مدارراه

مقدار نامی

کمينه

بيشينه

F1

0844

0444

0244

عرض ی دارند ،که در س ط مقط وجود داشته و در

F2

7744

7044

7144

راستای محورها اشاعه می یابد.

F3

0344

0144

7444

F4

1344

1044

1044

جم جبری جریانهای خط در هر س ط مقط برابر

F5

3744

3044

3144

F6

7944

7244

7044

F7

0344

0044

0044

F8

1844

1444

1244



ص فر اس ت .جریان بازگشت شبکه  nهادی دیگر در
هادی مرج  n+1هادی ،به گردش درمیآید.


ابزارهایی که اطراف هادی هستند ،باید خطی ،همگن
باشند.

معادالت خطوط انتقال مربوط به یک  MTLکلی ش امل
تحلیل عملکرد این س یس تم با اس تفاده از مدل خطوط انتقال
چندسیمه 2خط ترکشن انجام میشود .این مدل دارای دقت 24

 n+1هادی در [ ]Paul, 1994بهطور کامل ارائه شدهاست.
مؤلفههای سیستم را میتوان بهصورت زیر مدل نمود:

شكل  .5ساختار طولی سيستم مرجع

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی313 )04:

منيره منشیزاده ،محمدعلی صندیدزاده


فرس تنده و گیرنده س یس تم س یگنالینگ بهطور ساده



ریلهای حرکت توس ط مقاومت و هدایت الکتریکی

ب هعنوان ی ک توقف در ری لهای حرکت بدون هیچ

و ریل س وم با مقاومت ،اندوکتانس و ظرفیت خازنی

مؤلفه فشرده (هیچ بارگذاری توسط مدارهای فرستنده

خط انتقال مدل میشوند .پارامترهای ریلهای حرکت

و گیرنده صورت نگرفته است) مدل میشوند.

و ریل س وم مترو تهران با اندازهگیریهای ص ورت

باندهای امپدانس بهص ورت یک اتوترانسفورماتور با
نسبت تبدیل  8:8به موازات یک خازن مدل میگردند؛
ظرفیت خازن متناس

با فرکانس عملیاتی مدارراهی
ش ده ،انتوا

ک ه باند امپدانس برروی آن نص

گ رفت ه در [ Sandidzadeh and Shafipour,
 ]Tehran MetroWebsite ،2012و [Yu-
 ]Qiao et al. 2010بدست آمدهاند.
سایر هادیهای سیستم الکتریکی یعنی کابلهای ارتباطی توسط

میش ود .مق اوم ت س یمپیچه ای اولی ه و ثانویه

مق اوم ت م دل میش وند .مقادیر پارامترهای الکتریکی مورد

اتوترانس فورم اتور  34میکرواهم بوده و اندوکتانس

استفاده در مدل در جدول  9گزارششدهاند.

سیمپیچها با در دست داشتن مقادیر ظرفیت خازنی از
رابطه ( )8قابل محاس به هس تند .مقادیر مربوطه در
جدول  2گزارش شدهاند.

الکتریکی سیستم مورد مطالعه با در نظر گرفتن پارامترها مطابق
با ش کل  2میباش د .در این مدار به ترتی

1

()8

خطوط در دو انته ا روی م دار باز خاتمه مییابند .مدار معادل

√ LC

=ω=2πf

 Rو  RGمعرف

مقاومت و مقاومت معادل هدایت الکتریکی ریلهای حرکت و
 LC ،rو  CCبی انگر مقاومت ،اندوکتانس و ظرفیت خازنی ریل

جدول  .9مقادیر اندوکتانس سيمپيچهای باند امپدانس و ظرفيت

س وم هس تند؛ ∞ Rمدل کننده مقاومت انتهای مدار باز بوده که

خازنی واحد تنطيم برای فرکانسهای عملياتی مختلف مدارراه

معادل یک مگا اهم در نظر گرفته میش ود و کابلهای ارتباطی

اندوکتانس

ظرفيت خازنی

)(uH
21/0

)(uF
20
83

جریان بازگش تی  Iretکه از طریق محورها جاری میش ود)،
درص دی از جری ان ک ه در بوش مورد مطالعه از خط جاری

مدارراه

فرکانس نامی

F1

0844

F2

7744

21/3

F3

0344

21

83

F4

1344

23/2

82

F5

3744

21/3

27

F6

7944

21

87

F7

0344

21/0

28

F8

1844

27/0

80



وس یله نقلیه ریلی بهصورت یک مولد جریان موتلط
با تزریق جریان  932آمپر  DCو  7آمپر  ،ACمقاومت
و اندوکتانس معادل  21موتور  DCبه کارگرفته شده،
مدل میگردد.



توسط مقاومتهای  R1~R4نمایش داده میشوند.

مدار پس ت منب تغذیه الکتریکی ( )RSبا یک منب
ولت اژ  DCب ا  734ول ت و ی ک مق اوم ت خروجی

بهازای س یگنال اغتشاشی تزریقشده از لکوموتیو (یا همان

میگردد ،باید مورد ارزیابی قرار گیرد .دیاگرام س اده جریانها
در ش کل  9نش ان داده ش دهاس ت ،که در آن  Iretدر میان دو
جریان خط  Irl1و  Irl2و  Irr1و ( Irr2به ترتی

برای خطوط

چپ و راس ت ،ریل  8و ریل  )2و جریانهای زمین  Ielو Ier
متناظر انتشار مییابد [.]Kusko and Peeran, 1985
دامن ه جریانهای خط که به بوشهای چپ و راس ت جاری
میش ود ،بهش دت به آرایش مدار بوشهای راه چپ و راست
وابس ته اس ت؛ با درنظرگرفتن این پدیده ،در بوش بعد با تغییر
آرایش هن دس ی و پ ارامتره ای الکتریکی ب ان د امپدانس در
هرس ناریو مقدار جریان در بوش مورد مطالعه ارزیابی و تأثیر
آن در مدارراه بررسی میگردد.

اندازهگیری شده در نظر گرفته میشود.

 310فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی)04:

طراحی باند امپدانس برای مدارهای راه فرکانس صوتی در خطوط ریلی
جدول  .0مقادیر پارامترهای الكتریكی []Zaboli et. Al, 2017

ریلهای حرکت

ریل سوم

موتورهای  DCسری

کابلهای ارتباطی

پارامترها

مقادیر

مقاومت هر یک از ریلها

)93 (mΩ/km

هدایت الکتریکی ریل به زمین برای هریک از ریلها

)4/48-2 (S/km

تعداد هادی

8

مقاومت

)83 (mΩ/km

اندوکتانس

)0/3 (μH/km

ظرفیت خازنی

)84 (μF/km

ولتاژ نامی

)973 (VDC

توان نامی

)892 (kW

مقاومت سیمپیچی موتور

)4/439 (Ω

اندوکتانس موتور

)4/42 (H

تعداد موتورها

21

مقاومت کابل مسی با سط مقط  813میلیمتر مرب

)814 (mΩ/km

مقاومت کابل مسی با سط مقط  204میلیمتر مرب

)824 (mΩ/km

شكل  .9مدار معادل الكتریكی سيستم

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی317 )04:

منيره منشیزاده ،محمدعلی صندیدزاده

شكل  .0توزیع جریان بازگشتی از محورهای وسيله نقليه []Kusko and Peeran, 1985
7.2mV

 .0نتایج شبيهسازی
 5-0بررسی اثر فاصله

6.8mV

برای مطالعه اثر فاصله ،مدارراه موجود در موقعیت  8744متری
و ب اندهای امپدانس نص
انتوا

6.4mV

ش ده برروی آن به عنوان نمونه

ش دند .مدل قطار نیز در نزدیکترین محل نس بت به

فرس تنده مدارراه قرار دادهش د .منحنی ولتاژ دوسر واحد تنظیم
گیرنده مدارراه در این حالت مطابق شکل  0است.
همانطور که در ش کل  0مش اهده میشود ،در حالت استاندارد
ولتاژ ناش ی از جریان بازگش تی ترکش ن در سر گیرنده مدارراه

24KHz

20KHz

16KHz

12KHz

4KHz
8KHz
)V(N230115,N272246

6.0mV
0Hz

Frequency

شكل  .4منحنی ولتاژ دو سر گيرنده مدارراه در آرایش استاندارد

 5-5-0اثر فاصله باند امپدانس تا مدارراه

برای فرکانسهای زیر  24کیلوهرتز تقریباً ثابت و برابر مقدار 7
میلیولت است؛ دامنه این ولتاژ تداخلی به اندازهای کم است که
تغییری در م دار گیرن ده ایج اد نکرده و درنتیج ه ت أثیری در
عملکرد صحی مدارراه نوواهد داشت .برای فرکانسهای باالتر
از  24کیلوهرتز این ولتاژ رفته رفته کاهش یافته و نهایتاً به صفر

در بوش اول ب ان ده ای امپدانس مورد مطالعه در  84موقعیت
موتلف از فاص له  8متری تا فاص له  814متری از مرکز ناحیه
تنظیم م دارراه (ب ه طول  834متر) قرار داده ش دند .اینکار با
تغییر مق اوم ت بین مرکز ن احیه تنظیم مدارراه و مرکز باندهای

میرس د .با در نظر گرفتن این منحنی به عنوان مرج اثر فاصله

امپدانس در مدل الکتریکی نش ان دادهش ده در شکل  2صورت

بر عملکرد مدارراه بررسی میگردد.

پ ذیرف ت .س پس متغیرهای جریان ریل و ولتاژ بین ریلهای
ایزوله شده در محل گیرنده مدارراه به ازای  7rmsجریان AC
خروجی از محوره ای قط ار (به عنوان منب تولید اغتش اش)
نس بت به فرکانس اندازهگیری شدند؛ نتایج حاصل برای فاصله
 8و  834متری در شکلهای  3تا  1قابل مشاهده است.

 311فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی)04:

طراحی باند امپدانس برای مدارهای راه فرکانس صوتی در خطوط ریلی

4.0A

7.0mV

2.0A

6.5mV

100KHz

24KHz

20KHz

16KHz

4KHz
8KHz
)V(N230115,N272246

12KHz

80KHz

60KHz

40KHz

0A
0Hz

20KHz
)I(R173

6.0mV
0Hz

Frequency

Frequency

شكل  .8منحنی جریان ریل در شرایطی که باند امپدانس درفاصله

شكل  .1منحنی ولتاژ دو سر گيرنده مدارراه در شرایطی که باند

 513متری ناحيه تنظيم مدارراه قرارگرفته است.

امپدانس درفاصله  5متری ناحيه تنظيم مدارراه قرارگرفته است.

با مقایس ه منحنیهای ولتاژ بدست آمده با منحنی استاندارد

4.0A

مش اهده میش ود که با تغییر فاص له باندهای امپدانس از ناحیه
تنظیم ،دامن ه ولت اژ در فرک انس عملی اتی مدارراه مورد مطالعه
( 0/8کیلوهرتز) در ح دود  4/0میلیول ت ک اهش مییابد؛ این
2.0A

ک اهش ولتاژ به میزانی کم اس ت که در عمل هیچ تغییری در
عملکرد مدارراه ایجاد نوواهد شد .همچنین مشاهده میشود که
افزایش فاصله از ناحیه تنظیم روند کاهش ولتاژ -که در آرایش

100KHz

80KHz

40KHz

60KHz

اس تاندارد تقریباً در فرکانس  24کیلو هرتز ش روع میش د -را

0A
0Hz

20KHz
)I(R173

تس ری میبوشد .این رویه در منحنیهای جریان ریل نیز قابل

Frequency

شكل  .1منحنی جریان ریل در شرایطی که باند امپدانس درفاصله
 5متری ناحيه تنظيم مدارراه قرارگرفته است.

مش اهده اس ت .نکته قابل توجه در این منحنیها وجود پیک
جریان در فرکانس  24کیلوهرتز ناش ی از فیلتر  LCپایین گذر
میباشد که برروی ریل سوم در محل پست الکتریکی قرارگرفته

7.0mV

است.
 9-5-0اثر فاصله باندهای امپدانس از یكدیگر

6.8mV

در بوش دوم فاصله بین باندهای امپدانس مفروض از  8متر به
6.6mV

 84متر افزایش داده ش د؛ به این ترتی

که  0رش ته کابل تک

هس ت ه با س ط مقط  813میلیمتر مرب و طول  84متر با
مقاومت معادل  4/03میلی اهم بین س ر وس ط دو باند امپدانس
24KHz

20KHz

16KHz

12KHz

4KHz
8KHz
)V(N230115,N272246

6.4mV
0Hz

Frequency

شكل  .7منحنی ولتاژ دو سر گيرنده مدارراه در شرایطی که باند
امپدانس درفاصله  513متری ناحيه تنظيم مدارراه قرارگرفته است.

قرارداده ش د .س پس متغیرهای تعریف شده مجدداً اندازهگیری
شدند؛ نتایج حاصل در شکلهای  3و  84قابل مشاهده است.
در این مورد نیز نتایج نش ان میدهند که تغییر فاص له باندهای
امپ دانس از یک دیگر هیچگون ه تأثیر قابل توجهی روی جریان

ریل و ولتاژ بین ریلها ندارد.
فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی313 )04:

منيره منشیزاده ،محمدعلی صندیدزاده
بن ابراین ب هطور کلی میتوان گفت که تغییر فاص له باندهای

گیرن ده م دارراه ان دازهگیری ش د؛ نت ایج این اندازهگیری در

امپ دانس نس ب ت به ناحیه تنظیم مدارراه و نیز تغییر فاص له

شکلهای  88و  82نشان داده شدهاست.

ب اندهای امپدانس از یکدیگر هیچگونه تأثیر قابل توجهی روی
7.0mV

جری ان ری ل و ولتاژ بین ریلها در فرکانس عملیاتی مدارراه و
نتیجتاً بر عملکرد مدارراه ندارد .بدیهی است که در هر مرحله با
تغییر موقعی ت باند امپدانس (تغییر مقاومت بین اجزاء مدارراه)

6.5mV

دامنه جریان ترکشن  DCعبوری نیز تغییر خواهد کرد.
6.0mV

7.0mV

24KHz

20KHz

16KHz

4KHz
8KHz
)V(N230115,N272246

12KHz

5.5mV
0Hz

Frequency

6.5mV

شكل  .55منحنی ولتاژ دو سر گيرنده مدارراه در شرایط افزایش
تعداد باند امپدانس
4.0A

24KHz

16KHz

20KHz

4KHz
8KHz
)V(N230115,N272246

12KHz

6.0mV
0Hz

Frequency

شكل  .3منحنی ولتاژ دو سر گيرنده مدارراه در شرایطی که
2.0A

باندهای امپدانس درفاصله  53متری از یكدیگر قرارگرفته اند.
4.0A

100KHz

80KHz

60KHz

40KHz

0A
0Hz

20KHz
)I(R173

Frequency

2.0A

شكل  .59منحنی جریان ریل در شرایط افزایش تعداد باند امپدانس

مقایسه منحنی ولتاژ این آرایش با حالت استاندارد نشان میدهد
که افزایش تعداد باندهای امپدانس نص
100KHz

80KHz

60KHz

40KHz

0A
0Hz

20KHz
)I(R173

Frequency

دامنه ولتاژ دو س ر گیرنده را در فرکانس عملیاتی به اندازه 4/0
میلی ول ت ک اهش میده د .این مق دار کاهش ولتاژ به عنوان

شكل  .53منحنی جریان ریل در شرایطی که باندهای امپدانس
درفاصله  53متری از یكدیگر قرارگرفته اند.

 9-0بررسی اثر تعداد باندهای امپدانس
برای مش اه ده ت أثیر تعداد باندهای امپدانس برروی عملکرد
مدارراه ،تعداد باندهای امپدانس نص

شده برروی مدارراه،

ش ده برروی مدارراه

مورد مطالعه به  0عدد افزایش پیدا کرد .سپس متغیرهای تعریف

درص دی از مجموع ولتاژ موجود به میزانی کم اس ت که تأثیر
قابل توجهی بر کارکرد مدارراه نوواهد داش ت .در عمل نص
این تعداد باند امپدانس برروی مدارراه با توجه با تأثیر بسیار کم
آن در بهبود عملکرد م دارراه نه تنها از نظر اقتص ادی مقرون
بهص رفه نیس ت ،بلکه با نص

این تعداد باند امپدانس (یعنی 0

باند) طول مفید مدارراه  39درص د حالت اس تاندارد (معادل با
 848متر) خواهد شد.

شده شامل ولتاژ بین دو ریل و جریان ریل در محل واحد تنظیم

 334فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی)04:

طراحی باند امپدانس برای مدارهای راه فرکانس صوتی در خطوط ریلی
مط ابق با مش وص ات باند امپدانس  ،B3-4000Aچنانچه

 0-0بررسی اثر جریان نامتعادل
برای تحلیل عملکرد باند امپدانس در شرایطی که جریان ترکشن
دو ریل باالنس نیس ت و مش اهده تأثیر آن بر مدارراه ،مقاومت
یکی از ری لهای حرکت (ریل باالیی در مدل) در فاص له بین
قطار تا باندهای امپدانس مورد مطالعه –واق در  8743و 8784
متری از مبد فرض ی -تغییر داده ش د تا ش رایط نامتقارنی در
برابر

طرفین ایج اد ش ود؛ مقادیر مقاومت مورد نظر به ترتی

 8 ،4/448و  8444اهم هستند ،سپس مقادیر مربوط به ولتاژ بین
ری له ای ایزول ه ش ده و جریان ریلها در محل واحد تنظیم
مربوط ب ه گیرن ده م دارراه ،ب ه ازای جری ان خروجی از قطار
نسبت به فرکانس اندازهگیری شدند .نتایج مربوطه در شکلهای
 89تا  24نشان داده شدهاند.
1.0V

اختالف جریان در دوسر باند امپدانس از  344آمپر بیشتر شود،
هسته باند اشباع شده و جریان اضافی از گیرنده سیستم مدارراه
عبور میکن د یا به عبارت دیگر از مدارراه بارگیری میش ود.
برای افزایش جریان ترکش ن –با توجه به اینکه جریان ترکشن
در مدل اولیه  932آمپر بود -به جای یک قطار تعداد  84قطار
در س یس تم مرج در نظر گرفته شد .به این ترتی

که مدل هر

 84قطار بهصورت یکجا شامل یک منب جریان موتلط با دامنه
 74میلیآمپر  ACو  9324آمپر  DCب ه همراه ان دوکتانس و
مقاومت معادل  84قطار ،در موقعیتی نزدیک به فرستنده مدارراه
در نظر گرفتهش د .بدیهی است که در این حالت ولتاژ و جریان
ریلها  84برابر میشود.
ب ا قراردادن مق اوم ت برروی یکی از ری لها ،جریان ریلها و
نتیجتاً جریان دو س ر باند امپدانس نامتعادل میش ود؛ مقادیر
ع ددی برای جری ان ورودی به باند امپدانس از ریلها به ازای

0.5V

مقاومت  8میلی اهم به ترتی

 294/2و  340/7آمپر است ،این

مقدار اختالف برای اش باع هس ته باند امپدانس ی کافی بوده و
باعث بارگیری از گیرنده مدار راه میشود.

24KHz

16KHz

20KHz

12KHz

4KHz
8KHz
)V(N230115,N272246

0V
0Hz

همانطور که در منحنی ولتاژ دو سر گیرنده (شکل  )89مشاهده
میش ود ،الگو منحنی (ص رف نظر از مقادیر) مش ابه با حالت

Frequency

شكل  .50منحنی ولتاژ دو سر گيرنده مدارراه در شرایط نامتعادلی
جریان ترکشن به ازای مقاومت ا ميلی اهم
50A

اس تاندارد اس ت ،با این تفاوت که در این حالت دامنه ولتاژ در
فرک انس  24کیلوهرتز ابتدا افزایش و س پس بهتدریج کاهش
میی اب د .مق دار ولت اژ در فرکانس عملیاتی مدارراه یعنی 0/8
کیلوهرتز حدود  3ولت میباش د؛ این ولتاژ در مقایس ه با ولتاژ
فرستنده مدارراه –که برای این نوع مدارراه بین  9/0تا  0/9ولت

25A

میباش د -به میزانی زیاد است که سب

عبور جریان بزرگی از

مدار گیرنده میشود .عبور این جریان سب
قطار در بوش مدارراه بهدرس تی تش وی

میشود که حضور
دادهنش ود .در

منحنیهای جریان ،منحنی قرمز رنگ جریان ریل پایین و منحنی
100KHz

80KHz

40KHz

60KHz

20KHz
)-I(R212

0A
0Hz
)I(R173

Frequency

ن ارنجی رن گ جریان ریل باال (با مقاومت بیش تر) را نش ان
میدهد؛ مش اهده میش ود که به ازای اختالف مقاومت  8میلی

شكل  .54منحنیهای جریان ریل در شرایط نامتعادلی جریان

اهمی بین دو ریل جریان ریلها برای فرکانسهای زیر  24کیلو

ترکشن به ازای مقاومت ا ميلی اهم

(ش امل فرکانس عملیاتی مدارراه) هرتز تقریباً مش ابه یکدیگر
هستند .همچنین مشابه با منحنی جریان استاندارد ،این منحنیها

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی338 )04:

منيره منشیزاده ،محمدعلی صندیدزاده
80V

نیز دارای یک ماکزیمم در فرکانس  24کیلوهرتز بوده و س پس
به یک مقدار ثابت همگرا میشوند.
15V

40V

10V

24KHz

16KHz

20KHz

5V

8KHz

12KHz

4KHz
)V(N230115,N272246

0V
0Hz

Frequency

شكل  .58منحنی ولتاژ دو سر گيرنده مدارراه در شرایط نامتعادلی
24KHz

16KHz

20KHz

8KHz

12KHz

4KHz
)V(N230115,N272246

0V
0Hz

جریان ترکشن به ازای مقاومت ا کيلو اهم

Frequency

80mA

شكل  .51منحنی ولتاژ دو سر گيرنده مدارراه در شرایط نامتعادلی
جریان ترکشن به ازای مقاومت ا اهم
15A
40mA

10A

100KHz

80KHz

40KHz

60KHz

0A
0Hz

20KHz
)I(R173

Frequency

5A

شكل  .53منحنی جریان ریل با مقاومت بيشتر در شرایط
100KHz

80KHz

40KHz

60KHz

0A
0Hz

20KHz

نامتعادلی جریان ترکشن به ازای مقاومت ا کيلو اهم

)I(R173

120A

Frequency

شكل  .51منحنی جریان ریل با مقاومت بيشتر در شرایط
80A

نامتعادلی جریان ترکشن به ازای مقاومت ا اهم
80A
40A

100KHz

80KHz

60KHz

40KHz

0A
0Hz

20KHz
)-I(R212

Frequency

40A

شكل  .93منحنی جریان ریل با مقاومت کمتر در شرایط نامتعادلی
جریان ترکشن به ازای مقاومت ا کيلو اهم

100KHz

80KHz

60KHz

40KHz

0A
0Hz

20KHz
)-I(R212

Frequency

شكل  .57منحنی جریان ریل با مقاومت کمتر در شرایط نامتعادلی
جریان ترکشن به ازای مقاومت ا اهم

ب ا افزایش مق اوم ت ریل ،اثر افزایش ولتاژ دوس ر گیرنده در
فرکانس مدارراه بیش تر میش ود؛ بهطوری که منحنیهای ولتاژ
(شکلهای  83و  )81در این فرکانس دارای یک ماکزیمم نسبی
با دامنههای به ترتی

 83و  04ولت هستند.

 332فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی)04:

طراحی باند امپدانس برای مدارهای راه فرکانس صوتی در خطوط ریلی
بدیهی اس ت که با افزایش مقاومت ،منحنیهای جریان ریل نیز

کلی ظرفیت خازن متغیر با دماست ،اما ظرفیت این نوع خازنها

بهش دت از یکدیگر فاص له میگیرند؛ به طوری که برای دقت

با دما تغییرات چندانی نمیکند ،به همین دلیل هم از آنها برای

بیشتر در دو شکل مجزا ترسیم شدهاند .همچنین مشابه با منحنی

م داراتی ک ه احتی اج ب ه ظرفی ت خازنی ثابت دارند اس تفاده

ولت اژ دارای یک ماکزیمم نس بی در فرکانس عملیاتی مدارراه

میش ود .بن ابراین برای بررس ی اثر دما بر عملکرد باندهای

( 0/8کیلوهرتز) هس تن د ک ه دامنه این ماکزیمم نیز با افزایش

امپدانس-با ص رفنظر از تغییر مقاومت س ایر تجهیزات ش امل

مقاومت افزایش مییابد.

پایانهها ،اتصاالت و غیره با دما -تنها میتوان اثر دما بر مقاومت
سیمپیچها را در نظر گرفت .برای این منظور دما از  24درجه به

 4-0بررسی اثر دما

 74درجه س انتیگراد (برای مش اهده بیشترین تغییرات) افزایش

به طور کلی یکی از اش کاالت اس اس ی مدارهای راه تغییر

دادهش د؛ به این ص ورت که مقاومت سیمپیچهای باند در مدل

و هوایی موتلف است؛ به

اولیه –که بهصورت مقاومت سری با اندوکتانس معادل سیمپیچ

در ش رایط سوت دچار خطا

مدل ش دهاند -مطابق روابط ( )2و ( )9از  34میکرواهم به 04

ش ده و قابلیت اطمینان پایینی خواهند داش ت [Huang, Li

میکرواهم افزایش یافت .سپس نتایج مربوط به ولتاژ بین ریلها

] .and Wei, 2017یکی از مهمترین فاکتورهای تأثیرگذار دما

و جریان ریلها در محل واحد تنظیم مربوط به گیرنده مدارراه،

اس ت .تحقیقات انجام گرفته برروی یک مدل مدارراه فرکانس

به ازای جریان خروجی از قطار نس بت به فرکانس اندازهگیری

صوتی نشان میدهد که علیرغم این که ولتاژ خروجی فرستنده

شدند .این نتایج در شکلهای  28و  22نمایش داده شدهاند.

عملکرد آنها نس بت به ش رایط آ
گونهای که این س یس تمها اغل

م دارراه با دما تغییر میکند ،جریان گیرنده مدارراه که مهمترین

7.0mV

بوش یک مدارراه فرکانس صوتی است با تغییرات دمایی تغییر
نوواهد کرد ] .[Huang, Li and Wei, 2017لذا در این مقاله
تنها اثر دما بر باند امپدانس مورد مطالعه قرار گرفتهاست.

6.5mV

هس ته باند امپدانس  B3-4000Aاز س یمپیچهای مس ی که
برروی یک هس ته آهنی پیچیده ش دهاند ،تش کیل ش ده است.
مقاومت این سیمپیچها برای جریانهای  34 ،DCمیکرو اهم و
برای جریانهای  ،ACدر فرکانس  34هرتز 9 ،میلی اهم است.
اما همانطور که میدانیم ،مقاومتها در ش رایط دمایی موتلف

24KHz

16KHz

20KHz

4KHz
8KHz
)V(R173:1,N272246

12KHz
Frequency

شكل  .95منحنی ولتاژ دو سر گيرنده مدارراه در شرایط افزایش
دما تا  73درجه سانتيگراد

تغییر میکنن د .اثر تغییر مق اوم ت ب ا دم ا از رابطه  8و  2قابل

4.0A

محاسبه است:
( )2
( )9

6.0mV
0Hz

∆R=R0 *α*∆θ
)) R=R0 (1+α*∆θ)=R0 (1+α*(θ-θ0

که در این رابطه  Rو  R0به ترتی
 θو  θ 0بوده و  αض ری

2.0A

مقاومت سیمپیچ در دماهای

دمایی مقاومت هادی مس ی برابر با

 4/449102میباشد.
همچنین این س یمپیچه ا ب ه موازات واحدهای تنظیم که
شامل خازنهای پولیپروپیلن 9هستند ،قرار میگیرند؛ در حالت

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی339 )04:

100KHz

80KHz

60KHz

40KHz

0A
0Hz

20KHz
)I(R173

Frequency

شكل  .99منحنی جریان ریل در شرایط افزایش دما تا  73درجه
سانتيگراد

منيره منشیزاده ،محمدعلی صندیدزاده
الزم بهذکر است که افزایش دما تا  74درجه سانتیگراد تنها برای

به ریل نباید از مقدار تعیین شده در این جدول به ازای بلندترین

مش اهده تأثیر دما برروی باند امپدانس درنظر گرفته ش دهاست؛

طول مدارراه و فرکانس عملیاتی مدارراه افزایش یابد.

در عمل گس تره دمای قابل تحمل برای تجهیزات کنارخط بین
 -24درج ه تا  33درجه س انتیگراد و برای تجهیزات واق در
اتاق کنترل –مانند فرس تنده تا گیرنده -بین ص فر تا  04درجه
س انتیگراد میباشد؛ به عبارت دیگر اعمال این دما به تجهیزات
سیستم از نظر فیزیکی امکانپذیر نمیباشد.
مقایس ه منحنی ولتاژ بدست آمده در این سناریو با منحنی اولیه
نش ان میدهد که تغییر دما اثر قابل توجهی بر ولتاژ دو س ر
گیرنده ندارد .کوچک بودن مجموع مقاومت س یمپیچها نس بت
به س ایر مقاومتهای س یستم مرج علت اصلی این عدم تغییر
میباش د .این موض وع در منحنیهای جریان نیز قابل مش اهده
است.

اگر مقداری برای حساسیت گیرنده تعیین نشود ،رله این مدارراه
برای شانتی بین  8/3تا  2/3اهم در دوسر واحد تنظیم مربوط به
گیرنده سقوط میکند.
شده در جدول 0

چنانچه به ازای ولتاژی در محدوده مش و

و در ش رایط خالی بودن تراک ،جریان به زیر مقدار  934میلی
آمپر افت کند ،با فرض اینکه اش کالی در باالس ت و اتصاالت
س یس تم ترکش ن وجود نداش ته باش د ،میتوان خطا را به باند
امپدانس نس بت داد .با این مفروض ات برای مش اهده اثر عدم
تنظیم ب ان د امپدانس ،مدارراه موجود در موقعیت  8744متری
مورد مط الع ه قرار گرف ت؛ از آنج ا ک ه هدف ارزیابی جریان
م دارراه اس ت ،م دل ج دی دی از مدارراه مذکور و باندهای

 1-0بررسی اثر واحد تنظيم

امپدانس قرارگرفته برروی آن مس تقل از سایر تجهیزات سیستم

هر ب اند امپدانس با یک واحد تنظیم –خازن -کوپل ش ده و

ترکشن مطابق با شکل  29ارائه گردید.

تش کیل یک مدار تش دید موازی را میدهد؛ ظرفیت این خازن
ب هگونهای انتوا

0

میش ود که در فرکانس عملیاتی مدارراه -

PARAMETERS:

R155
R173

19

4.2

R162

فرک انس تش دی د -از عبور جری ان م دارراه از باند امپدانس

CAP = 24u

0.0000000000001
I

R160

جلوگیری ش ود .مق ادیر ظرفی ت خ ازنی برای فرک انسهای
عملیاتی موتلف در جدول  2ذکر ش دهاند .چنانچه این واحد
تنظیم آس ی

ببیند ،باند امپدانس از تنظیم خارج ش ده و مقدار

R157

0.18m

0.18m

R161
1

TX25
Ls1

C27
}{CAP

از دس ت رفتن س یگنال جریان ،موج

میش ود که جریان در

پایانه گیرنده افت کرده و و رله مدارراه در معرض س قوط قرار
گیرد ،در حالی که مدارراه اشغال نشده است.
در حالت کلی مدارراه  T121-Mطوری تنظیم میش ود که به
ازای اعمال یک ولتاژ مش و

توس ط فرس تنده به ریل ،دامنه

جریان در طرف دیگر مدارراه در محل گیرنده حدود  934میلی
آمپر گردد .دامنه این ولتاژ بسته به نوع مدارراه –یک طرفه یا دو
طرفه 0بودن ،-نحوه بهکارگیری ،طول و فرکانس مدارراه متفاوت
است .محدوده این ولتاژ برای یک مدارراه یک طرفه در جدول
 0گزارش شدهاست .تحت هیچ شرایطی دامنه ولتاژ تغذیه ریل

C26

Ls1
Lp

Lp
Ls2

Ls2

}{CAP

XFRM_LIN/CT-SEC

XFRM_LIN/CT-SEC

R159
0.18m

قابل توجهی از جریان س یگنالینگ را از خود عبور میدهد .این

TX23
V31
3.5Vac
0Vdc

R158
0.18m
R209
4.2

R156
19

0

شكل  .90مدل مدارراه و باندهای امپدانس قرارگرفته برروی آن

در این مدل فرستنده مدارراه توسط یک منب ولتاژ  ACبا دامنه
 9/3ولت و گیرنده آن بهش کل س اده بهصورت یک مقاومت 8
اهمی در نظرگرفتهش د؛ سپس مقادیر ظرفیت خازنی –با درنظر
گرفتن ظرفی تهای واقعی موجود -تغییر داده ش ده و در هر
مرحله منحنیهای جریان عبوری از باندهای امپدانس و گیرنده
مدارراه (مقاومت  8اهمی) نس بت به فرکانس ثبت شدند .نتایج
شبیهسازی مطابق شکلهای  20و  23میباشد.
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طراحی باند امپدانس برای مدارهای راه فرکانس صوتی در خطوط ریلی
جدول  .4ولتاژ ریل به ریل به ازای طول و فرکانس مدارراه []Bombardier, 2008

(متر)

طول مدارراه

ولت

ولت

ولت

ولت

ولت

ولت

ولت

ولت

)(F1

)(F2

)(F3

)(F4

)(F5

)(F6

)(F7

)(F8

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

<844

2/3

8/1

9/0

2/9

9/9

2 /4

0/4

2/0

2/0

8/0

9/3

2/8

9/8

8/3

9/3

2/0

 844تا 834

9/0

2/3

0/9

9/9

9/3

2 /3

0/0

9/3

9/8

2/0

0/4

9/8

9/0

2/1

0/0

9/0

 838تا 244

0/9

9/0

3/0

0/9

0/1

9 /3

3/3

0/0

9/3

9/8

3/4

0/4

0/3

9/0

3/3

0/0

 248تا 234

3/8

0/9

0/3

3/0

3/3

0 /1

7/8

3/3

0/1

9/3

0/8

3/4

3/3

0/3

0/1

3/3

 238تا 944

0/9

3/8

1/4

0/3

7/8

3 /3

1/1

7/8

3/1

0/1

7/3

0/8

0/1

3/3

1/0

0/1

 948تا 934

0/0

3/3

1/0

7/4

7/7

0 /9

3/3

7/7

0/2

3/8

1/4

0/0

7/2

3/3

1/3

7/0

500mA

اس ت ان دارد ظرفیت خازنی ( 20میکروفاراد) باند امپدانس در

4700uf
2200uf
250mA

فرستنده مدارراه از مقاومت  8اهمی معادل گیرنده عبور میکند؛

24uf

100KHz

100Hz

10KHz

1.0Hz
)I(R162

0A
100mHz

Frequency

ب ه این ترتی

رل ه مدارراه انرژیدار باقی مانده و بوش مورد

مطالعه آزاد اعالم میگردد.

شكل  .94جریان عبوری از باندهای امپدانس برای مقادیر مختلف
ظرفيت خازنی
400mA
2.2uf

فرک انس  0/8کیلوهرتز رزون انس کرده ،جری ان عبوری از آن
تقریباً به ص فر رس یده و نتیجتاً تمام جریان ارس الی از س وی

220uf

2.2uf

همانطور که در منحنیهای جریان مشاهده میشود ،برای مقدار

24uf

برای س ایر مقادیر ظرفیت خازنی به جز خازن  2/2میکروفاراد،
تقریب اً تم ام جریان ارس الی در فرکانس  0/8کیلوهرتز از باند
امپدانس عبور میکند؛ این موض وع باعث میبهش ود که جریان

220uf

عبوری از گیرنده به صفر رسیده و رله مدارراه سقوط کند .برای
200mA

مقدار خازنی  2/2میکروفاراد بوش ی از جریان –حدود 944

2200uf

میلی-آمپر -از ب ان د امپ دانس و باقی جریان از گیرنده مدارراه

4700uf

100KHz

10KHz

100Hz

1.0Hz
)I(R161

0A
100mHz

Frequency

شكل  .91جریان عبوری از گيرنده (مقاومت  5اهمی) برای مقادیر
مختلف ظرفيت خازنی

عبور میکند .این مقدار جریان برای نگهداشتن رله مدارراه کافی
نیست ،درنتیجه رله مدارراه خواهد افتاد.
در ح ال ت کلی ب اتوج ه به مقاومت ناچیز س یمپیچهای باند
امپدانس نس بت به گیرنده مدارراه ،در تمامی فرکانسها بهجز
فرکانس عملیاتی مدارراه –فرکانس تشدید باند امپدانس -بوش
عم ده جریان ارس الی از باند امپدانس عبور میکند .با افزایش

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی333 )04:

منيره منشیزاده ،محمدعلی صندیدزاده
ظرفیت خازنی فرکانس تش دید باند امپدانس به مقادیر پایینتر

داده ش د؛ سپس نتایج هر مرحله اندازه گیری و ثبت شدند ،که

انتق ال ی افت ه و اثر آن نیز ک اهش میی اب د؛ به طوری که برای

در ادامه به تشری آن پرداخته میشود.

ظرفی ته ای خ ازنی ب االتر از  0744میکروف اراد تمام جریان
ارسالی در تمامی فرکانسها از باندامپدانس عبور میکند.

 5-1-0تحليل اثر پارامتر هدایت الكتریكی ریل به زمين بر
جریان ترکشن

 1-0بررس ی اثر مش خت اد هندس ی خط (هدایت
برای مش اه ده اثر پ ارامتر ه دایت الکتریکی ریل به زمین بر

الكتریكی ریل به زمين)

جریان س یستم ترکشن در بوش اول مقدار این پارامتر در مدل

ب هدلی ل مقاومت الکتریکی ریلها و همچنین هدایت الکتریکی

س یس تم ترکشن از  4/48 S/kmبه  2 S/kmافزایش دادهشد.

ریل به زمین بوش ی از جریان برگشتی قطار در مسیر بازگشت

آنگ اه متغیره ای ولتاژ بین ریلها و جریان ریل در محل واحد

به پس ت وارد زمین میش ود ،که به آن جریان س رگردان 3گفته

تنظیم مربوط ب ه گیرن ده اندازهگیری ش دند؛ نتایج مربوطه در

میشود .این جریان مشکالت متعددی از جمله افزایش پتانسیل

شکلهای  20و  27نمایش داده شدهاست.

ریلها را بوجود میآورد [ .]Zaboli et. Al, 2017پارامترهای

6.8mV

الکتریکی ک ه عموم اً مق دار جری ان زمین را تح ت تأثیر قرار
میدهن د ،مقاومت ویژه زمین و هدایت الکتریکی ریل به زمین
6.6mV

هس تند .بعالوه ،پارامتر دوم (هدایت الکتریکی ریل به زمین)،
یک پارامتر مهم در تمام س یس تم ترکش ن خطوط ریلی است،
چرا که مقدار جریان خط تزریقشده توسط فرستنده سیگنالینگ

6.4mV

ک ه از مدارراه به س مت زمین (قبل از ورود به مدار گیرنده)
جاری میش ود را ،تعیین میکند .لذا ،این پارامتر توان مورد نیاز

24KHz

16KHz

20KHz

فرستنده و حساسیت گیرنده را تعیین میکند .برای مقادیر خیلی
بزرگ پارامتر مذکور ،تأثیر موازی ش دن محورهای وسیله نقلیه
را نمیتوان بههیچوجه ،تش وی

داد .این مس ئله کران باالیی

4KHz
8KHz
)V(N230115,N272387

12KHz

6.2mV
0Hz

Frequency

شكل  .91منحنی ولتاژ دوسر گيرنده مدارراه در شرایط افزایش
هدایت الكتریكی ریل به زمين ()9 S/km

روی ه دای ت الکتریکی ری ل به زمین ایجاد میکند (این کران

20A

معموالً حدود  2 S/kmبا مقدار استاندارد حدود 4/48 S/km
اس ت) .برای تحلیل اثر پارامتر مذکور بر س یس تم ترکش ن و
سیستم مدارراه به ترتی

از دو مدل زیر استفاده شد:
10A



مدل سیستم ترکشن مرج شامل مدل خطوط ،قطار
و باند امپدانس



مدل یکی از مدارهای راه و باندهای امپدانس نص
ش ده برروی آن به طور مجزا (مش ابه مدل اس تفاده
شده در سناریوی پنجم)

ب ه این ترتی

در هر مدل یکبار هدایت الکتریکی ریل به زمین

برابر مق دار  2 S/kmو بار دیگر برابر مقدار  84 S/kmقرار

100KHz

80KHz

60KHz

40KHz

0A
0Hz

20KHz
)I(R173

Frequency

شكل  .97منحنی جریان ریل در شرایط افزایش هدایت الكتریكی
ریل به زمين ()9 S/km

بررس ی منحنی ولتاژ (ش کل  )20کاهش دامنه ولتاژ به میزان 2
میلی اهم را نش ان میدهد که در مقایس ه با منحنی ولتاژ در
 330فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی)04:

طراحی باند امپدانس برای مدارهای راه فرکانس صوتی در خطوط ریلی
حالت اس تاندارد مقدار قابل توجهی به شمار نمیرود .عالوه بر

با بررس ی منحنیهای ولتاژ و جریان در این مرحله میتوان

این همانطور که مش اهده میش ود با افزایش پارامتر هدایت

نتیجه گرفت که افزایش هدایت الکتریکی تأثیر قابل توجهی در

منحنی در فرکانسهای باال به صفرمیرسد یا به

منحنیهای ولتاژ و جریان ریل به ازای جریان خروجی از وسیله

عبارت دیگر باند گذر فیلتر موجود در پس ت الکتریکی با این

نقلی ه در فرکانسهای پایین –فرکانس عملیاتی مدارراه -ایجاد

آرایش وسی تر میشود.

نمیکن د؛ ام ا در فرکانسهای باال دامنه پیک جریان بهش دت

بدیهی است که با افزایش هدایت الکتریکی جریان ترکشن DC

افزایش پیدا کرده و فرکانس قط فیلتر پایینگذر ایجاد ش ده در

عبوری از ریلها کاهش مییابد .اما در مورد بوش  ACجریان

م دل پس ت الکتریکی نیز ب ه مق دار باالتری –بیشتر از 24

الکتریکی شی

(جریان مور

س یس تم مدارراه) همانطور که در ش کل 27

مشاهده میشود ،دامنه جریان در فرکانسهای پایین تقریباً مشابه
با آرایش اس تاندارد میباش د و برای فرکانسهای باال به شدت
افزایش مییابد ،به طوری که پیک جریان به  87آمپر میرس د
(این مقدار برای سیستم مرج حدود  0آمپر میباشد).
برای کامل ش دن تحلیل ها در بوش دوم مقدار پارامتر مذکور
در مدل س یستم برابر 84 S/kmقرار داده شد .سپس متغیرهای
ولتاژ و جریان مجدداً اندازهگیری ش دند .منحنیهای حاصل در
شکلهای  21و  23نمایش داده شدهاند.
6.50mV

کیلوهرتز -انتقال مییابد.
 9-1-0تحليل اثر پارامتر هدایت الكتریكی ریل به زمين بر
جریان سيستم مدارراه
هم انطور ک ه ذکر گردی د ،برای مش اه ده اثر پارامتر هدایت
الکتریکی ری ل به زمین بر جریان س یس تم مدارراه ،مدلی از
س یس تم مدارراه -ش امل فرستنده و گیرنده -به همراه باندهای
امپدانس موجود بررروی آن ،مس تقل از سایر تجهیزات سیستم
ترکشن مرج ارائه گردید .در این مدل پارامتر هدایت الکتریکی
–که توس ط مقاومتهای موازی مدل شدهاند -به ترتی

برابر

س ه مقدار  2 ،4/48 S/kmو  84قرارداده ش د و در هر مرحله
6.25mV

جریان عبوری از گیرنده مدارراه به ازای ولتاژ اعمال شده توسط
فرستنده –معادل  9/3ولت -اندازهگیری گردید .نتایج مربوط به
این اندازهگیریها در شکلهای  94تا  92نشان داده شدهاست.

30KHz

10KHz
)V(N230069,N230186

20KHz

400mA

6.00mV
0Hz

Frequency

شكل  .98منحنی ولتاژ دو سر گيرنده مدارراه در شرایط افزایش
هدایت الكتریكی ریل به زمين ()53 S/km

200mA

40A

100KHz
20A

10KHz

100Hz

0A
100mHz
1.0Hz
)-I(R161

Frequency

شكل  .03جریان عبوری از گيرنده (مقاومت  5اهمی) به ازای
هدایت الكتریكی3/35 S/km
100KHz

80KHz

60KHz

40KHz

0A
0Hz

20KHz
)I(R162

Frequency

شكل  .93منحنی جریان ریل در شرایط افزایش هدایت الكتریكی
ریل به زمين ()53 S/km
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منيره منشیزاده ،محمدعلی صندیدزاده
80mA

تأثیر تغییر سایر پارامترهای هندسی خط ترکشن (به عنوان مثال
ارتفاع و جابجایی افقی هادیهای هوایی ،فاص له افقی بین دو
خط مجاور و غیره) در مقاله [ ]D’Addio et al. 1999در

40mA

میان رنج قابلقبول برای هر پارامتر تحلیلشدهاست.

 .4جمعبندی و نتيجهگيری
100KHz

10KHz

100Hz

0A
100mHz
1.0Hz
)-I(R161

Frequency

شكل  .05جریان عبوری از گيرنده (مقاومت  5اهمی) به ازای
هدایت الكتریكی 9 S/km

باتوجه به پیچیدگی روز افزون س یس تمهای ریلی و وابس تگی
اجزا موتلف ب ه یک دیگر ،مطالعه و اتواذ تکنیکهای مبتنی بر
ش بیهس ازی برای اطمینان از س ازگاری الکتریکی و همچنین
ارزیابی دس ترس یپذیری کل سیستم امری اجتنا ناپذیر است.

16mA

12mA

در این راستا ،در این مقاله به منظور بهبود عملکرد مدارهای راه
فرکانس صوتی  TI21-Mدر خطوط متروی تهران ،به ارزیابی
و تحلیل باندهای امپدانس نص

8mA

 -4000Aپرداخته شدهاست.
باند امپدانس نص

100KHz

10KHz

100Hz

4mA
100mHz
1.0Hz
)-I(R161

Frequency

شكل  .09جریان عبوری از گيرنده (مقاومت  5اهمی) به ازای
هدایت الكتریكی 53 S/km

ش ده برروی آن –مدل B3-

ش ده برروی مدارراه  TI21-Mاز نوع

 B3-4000Aش رک ت بومب اردیر اس ت؛ این تجهیز از یک
س یمپیچ با هس ته آهنی به موازات خازن پولیپروپیلن تشکیل
ش دهاس ت که با یکدیگر رزونانس کرده و امپدانس بزرگی در
فرک انس مدارراه بوجود میآورند []Bombardier, 2005؛ به
این ترتی

از عبور جری ان س یگن الین گ جلوگیری میکنند.

همانطور که در منحنی شکل 94مشاهده میشود ،به ازای مقدار

همچنین امپدانس کوچکی در جریانهای  DCو فرکانس پایین

ن امی  4048برای ه دای ت الکتریکی جری ان عبوری از گیرنده

ایجاد کرده و امکان عبور جریان ترکش ن را فراهم میسازند .با

س یستم مدارراه در فرکانس  0/8کیلوهرتز برابر  934میلی آمپر

این دیدگاه س اختمان ،عملکرد ،الزامات نص

 ،نگهداری و

اس ت؛ این جریان برای نگهداش تن رله گیرنده کافی اس ت.

بهرهبرداری باندهای امپدانس به عنوان جزئی از س یس تمهای

بن ابراین چن انچه ش انتی با مقاومت  8/3تا  2/3اهم (با فرض

به عنوان ابزار مهمی در ایمنی و

اینکه هیچ مقداری برای حساسیت گیرنده انتوا
برروی مدارراه قرار گیرد به درس تی تش وی

نشده باشد)
داده میشود .با

افزایش پ ارامتر م ذکور ،هم انطور ک ه در منحنیه ای جری ان
ش کلهای  98و  92دیده میش ود ،جریان عبوری از گیرنده
س یس تم مدارراه به ش دت کاهش مییابد ،به طوری که دامنه
جری ان در فرک انس عملی اتی مدارراه به ترتی
میلی آمپر میگردد .این کاهش جریان س ب

برابر  03و 83
میش ود که رله

گیرنده افتاده و مدارراه اش غال اعالم گردد در حالیکه خط آزاد
است.

م دارراه که بهطور واض

عملکرد صحی خطوط ریلی پرسرعت عمل میکنند ،از اهمیت
ویژهای برخوردار است.
با این هدف ابتدا مدل کاملی از خط دوم متروی تهران در فاصله
بین دو پس ت الکتریکی شامل مدل خطوط حرکت و ریل سوم
(به عنوان هادیهای اص لی سیستم ترکشن) ،مدل باند امپدانس
و نیز مدل قطار (به عنوان عامل اصلی تداخالت در سیستمهای
مدارراه) با در دس ت داش تن پارامترهای واقعی الکتریکی و
هندس ی ارائه گردید .س پس به منظور بررس ی تأثیر متغیرهای
موتلف باند امپدانس برروی س یس تم مدارراه ش ش س ناریوی
موتلف تعریف ش دند .نهایتاً مدل تعریف ش ده در نرم افزار
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طراحی باند امپدانس برای مدارهای راه فرکانس صوتی در خطوط ریلی
 Pspiceش بیهس ازی ش ده و به همراه نتایج علمی و تحلیلها

س یمپیچهای باند امپدانس – که دارای مقاومت بسیار

ارائه ش دند؛ این نتایج را میتوان به طور کلی به ص ورت زیر

کمی هس تند -میگردد .این از دس ت رفتن س یگنال
جری ان ،موج

بیان نمود:

افت کرده و و رله مدار راه در معرض س قوط قرار

 تغییر فاص له باندهای امپدانس نس بت به مرکز ناحیه

گیرد ،در حالی که مدارراه اشغال نشده است .بنابراین

تنظیم مدارراه و نیز تغییر فاص له باندهای امپدانس از

اطمینان از تنظیم صحی واحد خازنی باند امپدانس از

یک دیگر ت أثیر قابل توجهی روی جریان ریل و ولتاژ

اهمیت ویژهای برخوردار است.

بین ری له ا در مح ل گیرن ده م دارراه در فرک انس

 هدایت الکتریکی ریل به زمین پارامتر بسیار مهمی در

عملی اتی و نتیجت اً بر عملکرد م دارراه ن دارد .این

س یس تم ترکش ن اس ت ،این پارامتر نهتنها بر توزی

تغییرات تنه ا در فرک انسه ای باال برروی متغیرهای

جریان بازگشتی در هادیهای سیستم تأثیر میگذارد،

مورد نظر تأثیرگذار هس تند .بدیهی اس ت که با تغییر

بلکه میزان توان مورد نیاز فرس تنده و حس اس یت

موقعی ت ب ان د امپ دانس (تغییر مق اوم ت بین اجزاء

گیرن ده م دارراه را هم تعیین میکن د .افزایش این

م دارراه) دامن ه جری ان ترکش ن  DCعبوری تغییر

مش وص ه تأثیر قابل توجهی در منحنیهای ولتاژ و

خواهد کرد.
 افزایش تعداد باندهای امپدانس نص

جریان ریل به ازای جریان ترکشن خروجی از وسیله

شده دامنه ولتاژ

نقلی ه در فرک انسه ای پ ایین –فرک انس عملی اتی

دوس ر گیرنده را در فرکانس عملیاتی به میزان بس یار

م دارراه -ایج اد نمیکن د؛ ام ا دامن ه جری ان در

کمی (در مقایس ه با مجموع ولتاژ دو س ر گیرنده به

فرکانسهای باال را بهشدت افزایش میدهد .همچنین

ازای جریان ترکش ن) کاهش میدهد .در عمل نص

ب ا افزایش پ ارامتر م ذکور جری ان عبوری از گیرنده

این تعداد باند امپدانس برروی مدارراه با توجه با تأثیر

سیستم مدارراه به ازای جریان خروجی از فرستنده به

بس یار کم آن در بهبود عملکرد مدارراه نه تنها از نظر
اقتصادی مقرون بهصرفه نمیباشد بلکه با نص

شدت کاهش مییابد؛ این کاهش جریان سب

تعداد

حالیکه خط آزاد است.

یافت.
 جریان ترکش ن نامتعادل بهش دت بر عملکرد مدارراه

 .1پینوشتها

تأثیر میگذارد؛ بهعنوان مثال با افزایش مقاومت یکی
از ریلها به میزان  8میلی اهم ،اختالف جریان دو سر

1. Rectifier Substation
2. Multi-Conductor Transmission Line
3. Poly-propylene
4. Bi-directional
5. Stray Current

باند امپدانس به حدود  034آمپر میرس د .این جریان
ب اع ث اش ب اع ب اند امپدانس و بارگیری از مدارراه
میش ود؛ در این حالت حض ور قطار برروی بوش
داده نمیشود.

 .1مراجع

 افزایش دم ا –به دلیل کوچک بودن مجموع مقاومت
سیمپیچهای باند امپدانس نسبت به سایر مقاومتهای
س یس تم -اثر قابل توجهی بر ولتاژ دو س ر گیرنده
مدارراه ندارد.
 برهم خوردن تنظیم ب ان د امپدانس باعث عبور بوش
عم ده جری ان ارس الی از فرس تن ده م دارراه از

میشود

که رله گیرنده افتاده و مدارراه اش غال اعالم گردد در

زیادی باند امپدانس طول مفید مدارراه کاهش خواهد

مدارراه بهدرستی تشوی

میش ود که جریان در پایانه گیرنده

-Bombardier Transportation (2008) “Audio
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طراحی باند امپدانس برای مدارهای راه فرکانس صوتی در خطوط ریلی

محمدعلی صندیدزاده ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی برق الکترونیک را در سال  8974از دانشگاه
تهران و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق کنترل در سال  8972را از همان دانشگاه اخذ نمود.
در سال  8973موفق به کس

درجه دکتری در رشته مهندسی برق کنترل ،از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گردید .زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان کنترل و سیگنالینگ راه آهن و قطار بوده و در حال حاضر
عضو هیات علمی با مرتبه دانشیار در دانشگاه علم و صنعت ایران است.
منیره منشی زاده ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی برق قدرت را در سال  8938از دانشگاه سمنان و
درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کنترل و عالئم در سال  8930را از دانشگاه علم و صنعت ایران
اخذ نمود.
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