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چکیده :احیای انرژی ترمزی در سیستمهای حملونقل ریلی الکتریکی شهری میتواند انرژی مصرفی و هزینههای عملیاتی سیستم را کـاه
دهد .در این مقاله ،طراحی بهینۀ سیستم ذخیرهساز متحرک با حجم محدود برای سیستم حملونقل ریلی الکتریکی شهری ارائـه شـده اسـت .از
ابرخازن بهعنوان سیستم ذخیرهساز در این مقاله استفاده شده است .تابع هدف در این مطالعه ،مجموع هزینۀ سالیانه شامل هزینۀ انرژی مصـرفی
و هزینۀ استهالک ابرخازن در یک سال است .طراحی بهینه با توجه به پنج سناریوی ترافیکی (با تعداد مسافر و سرفاصلۀ متفاوت) انجـام شـده
است .تعیین بهینۀ ظرفیت سیستم ذخیرهساز میتواند هزینۀ خرید ذخیرهساز و هزینۀ انرژی مصرفی را کاه

دهد درحالیکه وضعیت نوسـانات

ولتاژ سیستم را نیز بهبود میدهد .نتایج شبیهسازی مؤثر بودن روش ارائهشده را تأیید میکند.

واژههای

کلیدی :سیستمهای حملونقل ریلی الکتریکی شهری ،سیستم ذخیرهساز متحرک ،ابرخازن ،محدودیت حجم.

* نویسندۀ مسئول
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امروزه حملونقل ریلی الکتریکی شهری )UERTS( 1بههدلیهل امکهان
جابهجایی عظیم مسافر ،عدم استفاده از سهوختههای فسهیلی و عهدم
آلودگی هوا مورد توجه کشورهاسهت .در ایه سیسهتمهها قطارهها بها
اسههتفاده از انههرژی الکتریکههی بههه حرکههت درم هیآینههد و عمههدهتههری
مصرف کنندۀ انرژی الکتریکی در سیستم های ریلی الکتریکهی هسهتند.
مصرف زیاد انرژی ناشی از جرم زیاد قطار و مسافران و شتابگیری و
خطوط باالسری) به پستهای تغذیه متصل میشوند .ای پستها نیهز
شبکۀ برق  UERTSرا به شبکۀ قدرت متصل میکند .پستهای تغذیه
معموالً بهصورت یکطرفهاند و تنهها امکهان شهارو تهوان از سیسهتم
قدرت به  UERTSوجود دارد.
زمانی که قطهار از ایسهتگاه شهروه بهه حرکهت مهیکنهد ،انهرژی
الکتریکی از پست تغذیه وارد ریلها شده و بها عبهور از آن بهه قطهار
میرسد .ای انرژی باعث بهه کهار افتهادن موتورههای کشهندۀ قطهار و
حرکت آن میشود .زمانی که قطار به ایستگاه نزدیک میشهود و بایهد
ترمز بگیرد ،موتورهای کشنده به حالت ژنراتوری مهیرونهد و انهرژی
جنبشی روی شفت را به انرژی الکتریکی تبدیل میکننهد .در صهورت
تزریق ای انرژی الکتریکی به ریل ها سطح ولتاژ شبکه  UERTSبهاال
رفته و میتواند باعث عملکرد سیسهتم حفهایتی شهود .بهدی منظهور
رووهههایی نظیههر تنظههیم برنامههه حرکههت قطارههها ] ،[1اسههتفاده از
مقاومتهای ترمزی و اسهتفاده از ذخیهرهسهازها [2] (ESS) 2پیشهنهاد
شده است.
روو تنظیم برنامۀ حرکت قطارها به ای صورت است کهه زمهان
ترمز و شتابگیری قطارها بهگونهای تنظیم میشود که انهرژی ترمهزی
قطار صرف شتابگیری قطار دیگر شود تا از ای طریهق ولتهاژ شهبکه
بیش از حد افزایش نیابد .پیادهسازی سخت و امکان بازیابی انرژی کم،
از مشکالت ای روو است.
استفاده از مقاومتهای ترمزی باعث هدررفت انرژی ،تولید گرمها
و افزایش دما و افزایش خرابی تجهیزات از جمله خود مقاومت ترمزی
میشود.
استفاده از ذخیرهسازها میتواند از هدررفت انرژی جلوگیری کند.
آنههها انههرژی را در زمههان ترمزگیههری جههذب مههیکننههد و در زمههان

)1. Urban Electrical rail transportation systems (UERTS
)2. Energy storage system (ESS

و متحرک (نصب بهر روی قطارهها) پیهاده سهازی مهیشهوند .سیسهتم
ذخیرهساز متحرک دارای مزایای نظیر کاهش تقاضای توان از پستهها
در زمان شتابگیری ،کاهش تلفات خه و در نتیجهه افهزایش بهازده،
بهبود افت ولتاژ در شبکه و در نتیجه امکان بهرهبری از ترافیک بیشهتر،
امکان تواندهی مستقل (بدی معنا که در مهواقعی مهیتهوان از انهرژی
ذخیرهشده در ای سیستم بهجای برق اصلی استفاده کرد) میباشهد .بها
ای حال در هر مورد میتوان ای دو انتخاب را از نظر فنی و اقتصادی
با هم مقایسه کرد .در ای مقاله بدون مقایسۀ سیستم متحرک با سیستم
ساک  ،بهینهسازی سیستم ذخیرهساز متحرک مورد بررسی قرار گرفتهه
اسههت .شههایان ذکههر اسههت کههه در اسههتفاده از سیسههتم متحههرک
محدودیتهایی نظیر اضافه شدن وزن واگ ها و اشغال فضای واگ ها
را نیز باید در نظر داشت.
سیستم های ذخیرهساز مختلفهی نظیهر ابرخهازن ] ،[2بهاتری ] [3و
چههرط طیههار ] [4بههرای اسههتفاده در  UERTSپیشههنهاد شههده اسههت.
ذخیرهساز مناسب برای احیای انرژی ترمهزی در سیسهتم حمهلونقهل
ریلی ،باید ویژگیهای نظیر چگالی توان زیاد ،چگالی انهرژی مناسهب،
بازده مناسب ،طول عمر و قابلیت اطمینان زیاد ،قیمت مناسب ،تعمیر و
نگهداری کهم را داشهته باشهد .در جهدول ( )1اطالعهات مربهوط بهه
ذخیرهسازهای مختلف ارائه شده اسهت ] .[5همهانطهور کهه مشهاهده
میشود ،در مجموه ابرخازن یکی از مناسهبتهری ذخیهرهکننهدهههای
انرژی برای استفاده در سیستمهای حملونقل ریلی الکتریکی است.
سیسههتم ذخی هرهسههاز متحههرک )OESS( 3مبتنههی بههر ابرخههازن در
تحقیقات مختلف نیز پیشنهاد شده است .در تعیی مشخصات ابرخازن،
مشخصات سیستم و قطار (شامل مشخصات مسیر و وزن قطار) مهثرر
است ].[6
در مرجع ] [7روشی ارائه شده است که میتواند برای  UERTSبا
وسایل نقلیۀ متعدد استفاده شهود .بهرای ارزیهابی ارهر انهدازۀ  ESSدر
محاسبۀ انرژی نهایی و کمک به تعیی بهینۀ آن ،چههار گزینهه در نظهر
گرفته شده و سیستم تحت چرخۀ سهرعت یکسهان شهبیهسهازی شهده
است .ای کار قابل تعمیم به سیسهتمههای بهزر

نیسهت و همینهی

طراحی بهینه محسوب نمهیشهود .همینهی نویسهندگان هزینهه ههای
عملیاتی و محدودیت حجم را لحاظ نکردهاند.

)3. Onboard energy storage system (OESS
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 .۸مقدمه

شتابگیری به قطار برمیگردانند.
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()kWh/ft3

()kW/ft3

روزانه ()%

()years

()$/kWh

باتری اسید سربی

2

3

22

8

25

باتری نیکل متال هیبرید

5

222

22

8

82

باتری لیتیم یون

6

6

88

7

122

باتری سدیم سولفور

7

25

88

7

85

ابر خازن

1/5

5222

24

32

85

چرط طیار سرعتپایی

8

22

22

32

42

چرط طیار سرعتباال

12

52

82

32

82

نوه سیستم

در مرجع ] [8مدل شبیهسازی توسعه داده شده است .همینی یک
اندازهگیری بهازده انهرژی بهرای ارزیهابی ترامهوای مجههز بهه سیسهتم
ذخیرهساز متحرک ساخته شده است .مدل شبیهسازی ای مقاله شهامل

 .2روش تحقیق
 .۸ .2مدل سیستم حملونقل ریلی الکتریکی

اجزای مکانیکی ،سیستم ذخیرهساز انرژی ،جداول تعریف شیب خ و

قطارها بخش اصلی سیستم های حمل ونقل ریلی هستند که روی ریهل

توقف تراموا میباشد .شبیهسازیها برای سه سهناریو از جملهه بهدون

اصلی حرکت میکنند .انرژی قطارها از طریق ریلهای اصلی و سوم و

ابرخازن ،احیای ناقص و احیای کامل انجام شهده اسهت .نتهایش نشهان

پستهای تغذیهه از شهبکۀ اصهلی تهثمی مهیشهود .در ایه مقالهه از

میدهد که هرچه یرفیت ذخیرهساز بیشهتر باشهد صهرفهجهویی تهوان

مدل های ارائه شده در مرجع ] [12استفاده میشود .مدل پست و قطهار

بیشتر است .البته هزینۀ خرید نیز افزایش مییابد .در ای مطالعه ،هزینۀ

در شکل ( )1ارائه شده اسهت .همینهی ریهلههای قطهار بههصهورت

ابرخازن و انرژی و محدودیت حجم لحاظ نشده است.

مقاومت متغیر با زمان (با توجه به موقعیهت قطارهها) ارائهه مهیشهود.

در مرجع ] [2تعیی یرفیت بهینۀ ذخیرهساز انهرژی بهرای احیهای

مقادیر در نظر گرفتهشده برای متغیرهای مدلهای اجزا در جهدول ()2

انرژی ترمزی در راهآه برقی ارائه شده است .در ای مقاله باتریهای

) نیز از

سنتی به همراه ابرخازنهای تازه توسعهیافته بهعنوان سیستم ذخیرهساز
ترکیبی فرض شده اند .همینی برنامهریزی خطهی بها اعهداد صهحیح

1

آورده شده است .مقدار جریان الکتریکی ورودی قطار (
رابطۀ ( )1محاسبه می شود.
()1

( )MILPارائه شده است که شامل تعداد چرخههای باتری مهیباشهد.
در ای مقاله ،سیستم ذخیرهساز ترکیبی دقیق مدلسازی شده است ولی

جدول ( :)2مقادیر متغیرهای اجزای مدلها ][۸۸
متغیر

ارر مشخصات  UERTSبر توان مصرفی لحاظ نشده است.

مقدار

واحد

22/4

در تحقیقات صورتگرفته مواردی نظیر تهثریر مشخصهات واقعهی

36/7

سیستم در توان قطار ،مدل منطبق بر واقعیت سیسهتم  ،UERTSتهثریر

823

یرفیت سیستم ذخیرهساز بر میزان مصرف انرژی سیستم و محدودیت

V

6

حجم سیستم ذخیرهساز در هنگام پیادهسازی عملی مورد توجهه قهرار
نگرفته است .در ای مقاله ابتدا مدلسازی دقیق اجهزا و سیسهتم ارائهه

1

F

3

mF

میشود .سپس روند طراحی سیستم ذخیرهساز برای سیسهتم UERTS

با در نظر گرفت محدودیت حجهم توضهیح داده مهیشهود .در نهایهت
روند ارائهشده روی نمونۀ مطالعاتی مقاله پیادهسازی خواهد شد.

D
Cfilter

Cfilter rsub

Itrain

DC

)1. Mixed Integer Linear Programing (MILP

شکل ( :)۸مدلهای الکتریکی برای قطار و پست
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چگالی انرژی

چگالی توان

بازدهی الکتریکی

عمر مفید

هزینۀ ساالنه
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جدول ( :)۸مقایسۀ ذخیرهسازهای انرژی ][5
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در رابطۀ فوق،

Vup,train 1

توان ورودی قطار است کهه بها توجهه بهه

و مشخصات قطار (شامل جهرم قطهار و مسهافران ،سهرعت و شهتاب
حرکت) تعیی میشود .همینهی

Substation n

Substation 1

Train 1

Train m

ولتهاژ دو سهر قطهار اسهت.

رواب ( )2و ( )3توان قطار در حالت شتابگیری و ترمزگیری را نشان
میدهد.
⁄
𝜂

()2

𝜂

()3

نیروی کشش قطار،

در رواب فوق،

سرعت حرکت قطهار،

 .2.2سیستم ذخیرهساز انرژی متحرک

𝜂 بازده اجزای مختلهف قطهار (ازجملهه گیهربکس ،درایهور و موتهور

سیستمهای ذخیرهساز متحرک روی قطار نصب میشوند .ای سیستمهها

توان سایر اجزای قطار بهجز موتورها (برای روشنایی،

انرژی را در زمان ترمزگیری ذخیره میکنند و در زمان شتابگیری آن را

تهویه و )...است .همینهی از روو دیهویس ] [12بهرای مهدلسهازی

در اختیار قطار قرار میدهند .در ای مقاله از ابرخهازن بههعنهوان سیسهتم

نیرویهای مقاوم اصلی (شامل اصهطکاک بهی چهرطهها و ریهلهها و

ذخیرهسازی انرژی استفاده شده است .ابرخهازنهها دارای مزایهای نظیهر

اصطکاک هوا) استفاده شده است .نیروی کشش با استفاده از رابطۀ ()4

چگالی توان زیاد ،دورۀ عمر بسیار زیهاد ،تعمیهر و نگههداری کهم ،عهدم

محاسبه میشود.

تولید آلودگی زیستمحیطی ،قابلیت نصب روی سهقف وسهیلۀ ریلهی و

کشش) و

( )4

ایمنی زیاد است که آنها را برای ای کاربرد مناسب میکنهد .اسهتراتژی

⁄

در رابطۀ فوق،
وجود تونل،

،

و

ضرایب رابطهۀ دیهویس،

ضهریب

جرم کل قطار g،شتاب گرانشی زمی  s ،میزان شیبr ،

شعاه قوس و  aشتاب حرکت قطهار اسهت .همینهی نیهروی مقهاوم
راهاندازی (

) برای سرعتهای کمتر از  1/35متر بهر رانیهه در نظهر

گرفته شد و از رابطۀ ( )5محاسبه میشود.

شارژ و دشارژ سیستم ذخیرهساز متحرک با توجه به ولتاژ قطار بهصورت
زیر در نظر گرفته شده است:
 .1در زمان شتابگیری ،اگر ولتاژ قطار از ولتاژ آستانۀ تخلیه کمتر
باشد و ابرخازن بار کافی برای تغذیۀ قطار داشته باشهد ،تهوان الزم تها
کمینۀ شارژ ( %25شارژ کامل) از ابرخازن گرفته میشود.
 .2در زمان ترمزگیری ،اگر ولتاژ قطار از ولتاژ آستانۀ شهارژ کمتهر

( )5

باشد ،توان ترمزی به شبکه تزریق میشود.
در نهایت مدل سیستم حملونقل ریلی بههصهورت شهکل ( )2در

 .3در زمان ترمزگیری ،اگر ولتاژ قطار بیش از ولتهاژ آسهتانۀ شهارژ

نظر گرفته شد ] .[12ای مدل با استفاده از روو تحلیل ولتاژ گره کهه

باشد ،و ابرخازن یرفیت خالی برای ذخیرۀ توان ترمزی را داشته باشد،

در رابطۀ ( )6ارائه شده است ،در هر گهام زمهانی تحلیهل مهیگهردد و

توان ترمزی در سیستم ذخیرهساز تا تکمیل یرفیت ذخیره خواهد شد.

مقادیر ولتاژ ،جریان و توان هر بخش محاسبه میشود.

 .4در زمان ترمزگیری ،اگر ولتاژ قطار بیش از ولتاژ آستانۀ شارژ باشهد،
و ابرخازن یرفیتی برای ذخیرۀ توان ترمزی را نداشهته باشهد تهوان بهه
شبکه تزریق میشود.
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Vdown,train 1
شکل ( :)2مدل کلی شبکه

] [ DOI: 10.22052/9.3.40

مشخصات مسیر حرکت قطار (شامل شیب ،شعاه انحنا و وجود تونل)

Substation 2 Substation n-1

Vstation1

11

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
سههناریوهای مختلههف و هزینههۀ اسههتهالک سههالیانۀ ابرخههازنهاسههت کههه

 .5در زمان ترمزگیری ،اگر ولتاژ قطار از ولتاژ بیشینه ( 222ولهت)
بیشتر باشد ،توان در ترمز دینامیکی تلف میشود.

گرفته شده کهه مشخصهات آنهها در جهدول ( )3آمهده اسهت .در ههر

ولتاژ آستانۀ شارژ و تخلیۀ ابرخازن بههترتیهب  722و  732ولهت در
سازنده و با توجه به جلوگیری از آسیب به ابرخازنها و عملکرد مناسب

همینی تعداد مسافر آن متفاوت است که برای هریک از آنها با توجهه

و محدودیت مبدلهای الکترونیک قدرت تعیی شده است .شهایان ذکهر

به اطالعات واقعی خ مقادیری در نظر گرفته شده اسهت .همینهی بها

است نزدیک بودن مقادیر آستانۀ شارژ و تخلیه نباید بهعنوان مشکل دیده

توجه به برنامۀ تردد قطارها در نمونۀ مطالعاتی ،سرفاصلۀ قطارها و سههم

شود؛ زیرا مقادیر ای دو بهترتیب برای زمان ترمزگیهری و شهتابگیهری

هریک از سناریوها که همان تعداد تکرار آن سناریو در یک روز میباشد

است و در یک زمان رط نمیدههد .رونهد نمهای روو کنتهرل شهارژ و

محاسبه شده است .مقادیر هریک از ایه متغیرهها بهرای ههر سهناریوی

تخلیۀ ابرخازن در شکل ( )3ارائه شده است.

ترافیکی در جدول ( )3ارائه شده است.

 .۹.2تابع هدف

()7

هدف ای مقاله طراحی سیستم ذخیرهسهاز متحهرک بهرای سیسهتمههای

∑

))

حملونقل ریلی است .تابع هدف مسئله شامل تلفات انهرژی سهالیانه در
شروه
دریافت اطالعات
شبکه
در یافت اطالعات
ذخیره ساز

? VT < VDCH

مد حرکت
قطار

شتاب

? VT < VCH

ترمز

بله

بله

آیا ابرخازن بار کافی برای
تغذیه قطار دارد

آیا ابرخازن یرفیت کافی
برای ذخیره انرژی قطار
دارد

بله

خیر
تامی توان قطار
از شبکه

بله

خیر

خیر
شارژ کامل
ابرخازن

تامی توان قطار
از ابرخازن

تامی توان قطار از
ابرخازن تا کمینه شارژ
( %25شارژ کامل)

تامی توان باقیمانده
قطار از شبکه

خیر

تزریق توان به
شبکه

? VT < VTmax

شارژ ابرخازن

بله

خیر

تزریق توان به
شبکه

مقاومت های
ترمزی

تعیی مقدار توان
تصحیح شده قطار و
تلفات مقاومت ترمزی

تعی وضعیت نهایی
شارژ ابرخازن ها
پایان

شکل ( :)۹روند نمای روش کنترل شارژ و تخلیۀ ابرخازن

(

(∑
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نظر گرفته شده است .محدودۀ مناسب تغییهرات ولتهاژ ابرخهازن توسه

سناریوی ترافیکی تعداد قطار (از نهوه  DCو  )ACموجهود در مسهیر و

] [ DOI: 10.22052/9.3.40

بهصورت رابطۀ ( )7نمایش داده میشود .پنش سناریوی ترافیکی در نظهر

طراحی بهینۀ سیستم ذخیرهساز متحرک با حجم محدود برای سیستم حملونقل ریلی الکتریکی شهری 14
در ای ه رابطههه j ،شههمارۀ سههناریوی ترافیکههی،

سهههم روزانههۀ

بر کیلووات ساعت)،

انهرژی مصهرفی در سهناریوی ترافیکهی n ،j

تعداد سیکل کامهل شهارژ و

شمارۀ سیستم ذخیرهساز متحرک،
دشارژ ذخیرهساز  iدر سناریوی ترافیکی ،j

بهترتیب تعداد

و

شاخۀ موازی و واحدهای سری ابرخهازن در سیسهتم ذخیهرهسهاز  iو
هزینۀ خرید ابرخازن برای سیستم ذخیرهساز  iاست.

مسافر

ترافیکی

AC

DC

2

(بر )m

(تعداد)

(دقیقه)

صندلی ()1

2

1

-

1

13 -14

بار کم ()2

2

2

3

4

12 -11

بار عادی ()3

3

2

5

6

8 -2

اضافهبار ()4

4

3

7

4

5 -6

6

4

12

1

استثنایی ()5

آورده شده است.
یکی از مهمتری ورودیهای مسئله پروفیل حرکت قطارهاست که
ای مقاله ،حداکثر شتاب در ترمزگیهری و شهتابگیهری ( ⁄

سهم روزانه

اضافهبار

سناریوی ترافیکی در نظر گرفته شد کهه اطالعهات آن در جهدول ()3

سرفاصلۀ قطارها

)

لحاظ شده است .در شکل ( )4پروفیل حرکت قطار (توپر) بهه همهراه
محدودیت سرعت (خ چی ) برحسب مکان رسهم شهده اسهت .ایه
پروفیل برای حرکت تمام قطارها لحاظ شده است .همینی در شهکل
( ،)5روند حرکت قطارها برحسب زمان در سناریوی ترافیکی  5نشان
داده شده است .در ای شکل هر نمودار مربوط به یکی از قطارهاست.

4 -5

 .۰.2طراحی سیستم ذخیرهساز انرژی متحرک
در ای مقاله ،طراحی سیستم ذخیرهسهاز متحهرک بها در نظهر گهرفت
محدودیت حجم با استفاده از جستوجوی فضای پاسخههای ممکه
انجام میشود .فضای ممک برای نوه ابرخازنها در ای مقالهه شهامل
محصوالت شرکت ماکسول ] [13در نظر گرفته شده اسهت .اطالعهات
ابرخازن ها در جدول ( )4ارائه شده است ] .[13سطر اول جهدول ()4

شکل ( :)۰محدودیت سرعت و پروفیل سرعت برحسب موقعیت

برای به کار نگرفت ابرخازن لحاظ شده است.
جدول ( :)۰اطالعات ابرخازنها ][۸۹
شماره

نوه

یرفیت
)(F

بیشینۀ
ولتاژ

قیمت
)($

حجم

جرم

3

)(kg

) (cm

)(V

1

None

-

-

-

-

-

2

BMOD0063

63

122

6222

5462/36

61

3

BMOD0083

83

45

1122

12217/52

12/3

4

BMOD0165

165

45

1322

14515/47

13/5

5

BMOD0500

522

15

522

5287/82

5/5

6

BCAP0650

652

2/5

34

182/75

2/16

7

BCAP1200

1222

2/5

42

272/65

2/26

در ای بخش ،ابتدا سیستم مهورد مطالعهه در حالهت بهدون سیسهتم

8

BCAP1500

1522

2/5

42

313/18

2/28

2

BCAP2000

2222

2/5

45

375/82

2/36

ذخیرهساز شبیهسازی میشود تا نتایش طراحی با آن مقایسه گردد .سهپس

12

BCAP3000

3222

2/5

54

528/46

2/51

شکل ( :)5پروفیل سرعت قطارها در سناریوی پنج برحسب زمان

سیستم ذخیرهساز با قید حجم طراحی میشهود .در ایه مقالهه بههدلیهل
کوچک بودن فضای ممک از روو جستوجو برای بهینهسازی استفاده
میشود .نتایش حهل م سهئله شهامل تعیهی نهوه و تعهداد شهاخۀ مهوازی
ابرخازنها برای دو نوه قطار  ACو  DCمورد استفاده در سیستم اسهت.
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سناریوی

و  14ایستگاه است .با توجه به برنامۀ حرکتی سیستم مورد مطالعه ،پنش

با توجه به محدودیت سرعت در نقاط مختلف مسیر تعیی میشود .در

جدول ( :)۹اطالعات سناریوهای ترافیکی ][۸۴
تعداد قطار

نمونۀ مطالعاتی ای مقاله بخشی از خ  1متروی تهران شامل  8پست

] [ DOI: 10.22052/9.3.40

سناریوی ترافیکی ،j

هزینۀ واحد انرژی مصرفی (برابر  2/38سنت

 .۹شبیهسازی

14

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی

نوه ابرخازنها از محصوالت شهرکت ماکسهول انتخهاب مهیشهود کهه

در ای مسئله با در نظر گرفت قید حجهم در دسهترس ،تعهداد شهاخۀ

 .۸.۹شبیهسازی سیستم پایه

موازی ابرخازن ها محدود میشود تا جهایی کهه ممکه اسهت امکهان

برای پیادهسازی مدلهای ارائهشده از نرمافزار  MATLABاستفاده شده
است .بخش تحلیل مسئله سه بخش دارد :بخش اول شامل مهدلسهازی
حرکت قطار و محاسبۀ توان قطار است که با توجه به نیروههای وارد بهر
قطههار تعیههی مهیشههود .بخههش دوم شههامل تعیههی مشخصههات سیسههتم
مربوط به تحلیل شبکه الکتریکی در گامهای زمهانی مختلهف اسهت .در
ای بخش با محاسبۀ ماتریس ادمیتانس 1و جریان ،ولتهاژ نقهاط مختلهف
محاسبه میشود .برای تعیی وضعیت دیود پستها نیهز از روو تکهرار
استفاده شده است .بدی ترتیب که شرای اولیهای (بر اساس حهدس یها
مقادیر متغیرها در گام زمانی قبل) برای روشه و خهاموو بهودن آنهها
فرض میشود و در گام بعدی ای فرض تثیید یا اصالح میشود.
نتایش شبیهسازی سیستم مورد مطالعه در سناریوهای ترافیکی مختلهف
در جدول ( )5آورده شده است .همان طور که مشهاهده مهیشهود درصهد

از روو جستوجو برای تخصیص بهینۀ ابرخازن استفاده میشود.
در ای مقاله ،هریک از قطارههای  ACو  DCدارای هفهت واگه
است که برخی دارای موتورند و برخی موتور ندارند .در نتیجه فضای
در دسترس واگ ها با هم متفاوت است .حهداکثر حجهم در دسهترس
برای نصب سیستم ذخیرهساز در هریک از واگ ها بهصهورت جهدول
( )6مشخص و در نظر گرفته شد.
با توجه به محدودیت حجم بهدستآمده بهرای ههر قطهار ،تعهداد
حداکثر شاخۀ موازی برای هر نوه ابرخازن در هر قطار قابل محاسهبه
میباشد که نتایش آن در جدول ( )7آورده شده است .همهان طهور کهه
مشاهده میشود حالتهای ممک برای تخصیص ابرخازن (با احتساب
عدم تخصیص) در قطارهای  ACو  DCبهترتیب  11و  23عدد است.
در نتیجه کل فضای ممک به  253عدد محدود میشود.
جدول ( :)6حداکثر فضای در دسترس در هر واگن قطار

زیادی از انرژی دریافتی از پستها به در بخشههای مختلهف تلهف شهده

شمارۀ واگ

قطار AC

قطار DC

انرژی دریافت شده است .از ای میزان در سناریوهای مختلف بی  31/7تا

1

2/318

2/125

2

2/216

2/125

37/2درصد در زمان ترمزگیری در ترمزههای مکهانیکی و دینهامیکی تلهف

3

2/324

2/147

شده است .همینی بهدلیل عدم تزریق انرژی ترمزی به شبکه سطح ولتهاژ

4

2/324

2/147

از  823ولت فراتر نرفته است .روند کاهشی و افزایشی متغیرههای جهدول

5

2/321

2/125

6

2/216

2/125

7

2/318

2/125

مجموه

2/237

2/812

است .مجموه ای تلفات در سهناریوهای مختلهف بهی  44تها  58درصهد

( )5نیز با توجه به افزایش تعداد قطار و مسافر توجیهپذیر است.
جدول ( :)5نتایج شبیهسازی سیستم قبل از بهکارگیری OESS
1

2

3

4

5

سناریوی ترافیکی
)(kWh
تلفات انرژی در پستها )(kWh

3428

5132

6663

2724

15444

28

53

77

141

282

تلفات انرژی در خ ها )(kWh

322

628

225

1625

2217

1246

1612

2246

3447

5573

انرژی تثمی شده از پستها

تلفات انرژی در ترمز دینامیکی
)(kWh

تلفات انرژی در ترمز مکانیکی
)(kWh

انرژی رانش و تجهیزات جانبی

34

52

73

112

176

2288

4388

5521

7278

12238

بیشینۀ ولتاژ پست )(V

823

823

823

823

823

کمینۀ ولتاژ پست )(V

732

716

624

685

662

قطارها ()KWh

1. Admittance matrix

جدول ( :)7حداکثر تعداد شاخۀ موازی ابرخازن های مختلف برای هر قطار
حداکثر تعداد شاخۀ

حداکثر تعداد شاخۀ

موازی در قطار AC

موازی در قطار DC
-

شماره

نوه

1

None

-

2

BMOD0063P125

7

4

3

BMOD0083P048

1

2

4

BMOD0165P048

1

2

5

BMOD0500P016

1

2

6

BCAP0650

4

2

7

BCAP1200

3

1

8

BCAP1500

2

1

2

BCAP2000

2

1

12

BCAP3000

1

1
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ذخیرهساز به کار گرفته و ارائۀ آن به بخش سوم است .بخهش سهوم نیهز

انتخاب یک نوه ابرخازن سلب شود .بهدلیل ای کاهش فضای ممک ،

] [ DOI: 10.22052/9.3.40

اطالعات آن در جدول ( )4ارائه شده است.

 .2.۹طراحی سیستم ذخیرهساز با قید حجم

طراحی بهینۀ سیستم ذخیرهساز متحرک با حجم محدود برای سیستم حملونقل ریلی الکتریکی شهری 14

محاسبه شد که نتایش آن در شکل ( )6قابل مشاهده است .نتایش مربوط

باعث محدودیت توان تبادلی شده است .در نتیجه ای محدودیت تمام

به نوه و تعداد شاخۀ موازی ابرخازن در حالت بهینهه در جهدول ()8

توان ترمزی احیا نشده است .همینی توان تلهفشهده در خطهوط در

ارائه شده است.

سناریوهای مختلف بی  24تا  28درصد کاهش یافته است که دلیل آن

جدول ( :)۱نتایج بهینهسازی مقید OESS

کاهش جریان عبوری از ریلهاست .بهعالوه کاهش انرژی تثمی شهده

شاخه

واحد

هزینه خرید

موازی

سری

()$

قطار AC

BCAP2000

2

224

221622

قطار DC

BMOD0063P125

4

5

266222

نوه

به معنای افزایش بازده سیستم است .به عالوه میزان نوسانات ولتهاژ در
طول مسیر کاهش داشته است.
شکل ( )7نمهودار تهوان قطهار در دو حالهت بها و بهدون سیسهتم

1167622

ذخیرهساز و توان سیستم ذخیرهسهاز بهرای یکهی از قطارهها را نشهان
میدهد .در ایه شهکل شهارژ و دشهارژ شهدن ذخیهرهسهاز در زمهان
ترمزگیری و شتابگیری قطار قابل مشهاهده اسهت .تبهادل تهوان بهی
ذخیرهساز و قطار بهصورت ناقص صورت گرفتهه اسهت کهه بههدلیهل
انتخاب یرفیت کم برای ذخیرهساز میباشد.
نتایش بهدستآمده نشاندهندۀ ای است که کهاهش 17/2درصهدی
هزینۀ سیستم مورد مطالعه به مجموعۀ ابرخازن بها وزن )8542( 1612
کیلوگرم ،حجم  )2/7647( 1/683مترمکعب و هزینۀ خریهد 221622
( )266222دالر برای قطارهای ( ACو  )DCنیاز دارد .همان طور کهه
مشاهده میشود پاسخ بهینه هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ اقتصهادی

شکل ( :)6مقادیر تابع هدف پاسخهای ممکن

مفید و عملی است.
شبیهسازی سیستم مهورد مطالعهه بها سیسهتم طراحهیشهده نشهان
میدهد که مصرف انهرژی سهاالنۀ سیسهتم از  43162/5بهه 33232/3
مگاوات ساعت کاهش یافته است کهه صهرفهجهویی  232227دالر را
نشان میدهد .ای مقدار صرفهجویی با هزینۀ استهالک ابرخازنهها بهه
میزان  234285دالر به دست آمده است .همینی مقدار تابع هدف از
 4242312به  3352222دالر ( 627312دالر صرفهجویی) کاهش یافته
که نشان دهندۀ کاهش 17/2درصدی است .سایر نتایش و مقایسۀ آن بها
حالت بدون ابرخازن سیستم در جدول ( )2گزارو شده است.

شکل ( :)7نمودار توان یک قطار در دو حالت با و بدون سیستم

با توجه به نتایش در سناریوهای مختلف میزان توان تلهفشهده در

ذخیرهساز و توان سیستم ذخیرهساز

ترمز دینامیکی  25تا 32درصد کاهش یافته اسهت .محهدودیت حجهم
جدول ( :)۳نتایج شبیهسازی سیستم پس از بهینهسازی مقید  OESSو درصد تغییرات نسبت به جدول ()5
1

سناریوی ترافیکی

3

2

5

4

انرژی تثمی شده از پستها )(kWh

2624/2

-%22/2

3284/3

-%22/5

5168/8

-%22/4

7424/4

-%23/2

11722

-%23/7

تلفات انرژی در پستها )(kWh

18/25

-%32/3

33/87

-%36/1

52/6

-%34/3

82/42

-%36/6

122/86

-%34

تلفات انرژی در خ ها )(kWh

282/52

-%28/4

427/41

-%28/7

724/27

-%27/2

1174/4

-%26/8

2212/84

-%24/2

تلفات انرژی در ترمز دینامیکی )(kWh

732/1

-%32/2

1138/3

-%22/3

1623/8

-%27/7

2512/7

-%26/2

4135/2

-%25/8

تلفات انرژی در ترمز مکانیکی )(kWh

34

%2

52

%2

73

%2

112

%2

176

%2

بیشینۀ ولتاژ پست )(V

828

%11/8

828

%11/8

822

%11/2

828

%11/8

827

%11/7

کمینۀ ولتاژ پست )(V

747

%2

731

%2

723

%4/2

625

%1/4

662

%2
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مجموه

از پست باعث کاهش توان تلفشده در پست میباشد؛ همۀ ای موارد

] [ DOI: 10.22052/9.3.40

با شبیهسازی همۀ حالتهای ممک مقدار تابع هدف برای هریک

برای ذخیرهساز و در نظر داشت مجموه هزینه بهعنهوان تهابع ههدف،

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی

[ DOI: 10.22052/9.3.40 ]

.نشان میدهد
نتایش شبیهسازی نشهان مهیدههد کهه سیسهتم مجههز بهه سیسهتم
 وزن و هزینهه،ذخیرهساز متحرک با محهدودیت حجهم از نظهر حجهم
 همینی سیستم حمهلونقهل ریلهی مجههز بهه.معقول و مناسب است
 مصرف انرژی سالیانه را،سیستم ذخیرهساز متحرک با محدودیت حجم
 در.درصد کهاهش مهیدههد17/2 درصد و مجموه هزینۀ سیستم را23
 سیستم طراحیشده ههم از نظهر فنهی و ههم از نظهر اقتصهادی،نتیجه
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.مقرونبهصرفه است

تقدیر
نویسندگان از سازمان بهرهوری انرژی ایران (ساتبا) برای حمایتههای
. تقدیر میکنند24/211 آنها تحت قرارداد شمارۀ
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 نتیجهگیری.۰
هدف ای مقاله طراحی بهینۀ سیسهتم ذخیهرهسهاز متحهرک بها حجهم
محدود برای سیستم حمل ونقل ریلی الکتریکی شههری بها اسهتفاده از
 ابرخازن بهعنوان سیسهتم ذخیهرهسهاز بهه کهار.روو جست وجوست
 در ای مقاله مجموه هزینهۀ سهالیانه سیسهتم شهامل هزینهۀ.گرفته شد
انرژی و استهالک ابرخازن بهعنوان تهابع ههدف در نظهر گرفتهه شهده
 محدودیت حجم در دسترس باعث کاهش فضای جسهتوجهو.است
گردید که در نتیجه از روو جسهتوجهو بهرای بهینههسهازی سیسهتم
 بخشی از خ یک متروی تهران.ذخیرهساز متحرک استفاده شده است
 نتهایش.بهعنوان نمونه مطالعاتی ای مقالهه در نظهر گرفتهه شهده اسهت
شبیهسازی سیستم مجهز به ذخیهرهسهازی متحهرک مهثرر بهودن روو
ارائهشده را تثیید میکند و ارر محدودیت حجم در مقادیر تابع هدف را
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