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چکیده
آلودگی محیط زیست
مناستتب با هدم مدیری

و کمبود انرژی به عنوان بحرانهای جدی ،پژوهشترران و نتن
انرژی باشتتند .نتتن

گران را بر آن داشته تا به دنبال راهکارهایی

لمو و ن و بر ی به ویژس ستتیستتت های مترو درون شتتيری و ایستتتراسهای شتتارژ

خودروهای الکتریکی از جمله مصترمکنندگان بزرگ انرژی برای شتبکه بر سراسری محسو میگردند ،به گونهای که مصرم این
بارها ،م موالً با پیک ت اضتای بر از شتبکه انلی همزمان اس  ،به همین دلیو این بارها آثار نامطلوبی بر شبکه سراسری بر دارند.
استتتدادس از انرژی عمی لانتتو از ترمز طارها میتواند یکی از مؤثرترین راهکارها برای لو مشتتکو موکور باشتتد .در وا ع همانند
شتبکههای درت که به دنبال استتدادس از منابع تولید پراکندس جي

اززای

بيرسوری ستیست هستند ،انرژی بازگشتی طارها نیز در

ستتیستتت های لمو و ن و بر ی میتواند همچون یک منبع تولید پراکندس در نمر گرزته شتتود .بنابراین ،برای اولین بار ،ستتاختار یک
سیست یکپارچه متشکو از شبکه مترو و ایستراسهای شارژ خودروهای الکتریکی با در نمر گرزتن یک ذخیرسکنندس انرژی و با بيرسگیری
از انرژی لانو از ترمزگیری و انرژی خورشیدی به عنوان تولیدات پراکندس در این م اله ارائه میگردد .این روند به گونهای نورت
میگیرد که مصرم انرژی مدیری

شدس و به منمور کاه

تأثیرات سوء و هزینههای زیرساخ

و بيرسبرداری ،مدل مصرم انرژی

از نمر زنی و ا تصادی بيینهسازی میگردد.

واژههای كلیدی :بهینهسازی ،تولیدات پراکنده ،ذخیرهکننده انرژی ،سیستم حمل و نقل برقی ،مدیریت هوشمند انرژی
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 .1مقدمه
امروزه با توسعه سریع صنعت و شهری شدن ،کشورها با بحران
انرژی و آلودگی زیست محیطی به عنوان مشکالت جدی مواجه
هستند [Fuente, de la Mazumder and Ignacio

پیك مصرف ،تأثیرات منفی قابل توجهی بر شبکه سراسری دارند
] ،[Yilmaz and Krein, 2013زیرا تفاوت زیاد مصرف برق
توسط آنها در ساعات پیك و و غیر پیك میتواند مشکلزا باشد.
از این رو ،در مقاالت مختلف ،درخصوص حل مشکل
شبکههای مترو و خودروهای الکتریکی ،به بررسی راهکارهایی

].González Franco., 2014; Pankovits et al. 2013
از این رو ،استفاده از سیستمهای حمل و نقل برقی به عنوان یکی

برای کاهش مصرف انرژی و افزایش راندمان پرداخته شده است.

از موثرترین راهکارها جهت کاهش استفاده از سوختهای

از آن جمله در شبکههای مترو درون شهری ،استفاده انرژی

فسیلی و متعاقباً کاهش آلودگی هوا و محیط زیست ،و همچنین

بازگشتی] ;[Cornic, 2010; Gunselmann, 2005

افزایش ظرفیت جا به جایی مسافر در کشورهای پیشرفته،

 Hayashiya et al. 2012حاصل از ترمز قطار به عنوان یکی

پذیرفته شده است [Srinivasaraghavan and Khaligh,

از راهکارهای اصلی پیشنهاد شده است؛ دراین خصوص افزایش

] 2011قطارهای درون شهری (متروها) و همچنین خودروهای

ولتاژ خط عاملی است که منجر به محدودیت این راهکار

الکتریکی از مهمترین این سیستمها به حساب میآیند .دی اکسید

میشود .در [González-Gil, Palacin and Batty.,

کربن تولید شده ناشی از جابهجایی مسافر برای هر اتومبیل برابر

] 2013استفاده از یك برنامه زمانبندی دقیق پیشنهاد میشود؛

 711گرم و برای هواپیما  783گرم است [Hayashiya,

این پیشنهاد به گونهای است که به محض آنکه یك قطار ترمز

] ،Yoshizumi, et al. 2011در حالیکه این مقدار ،برای

میکند ،قطار دیگر باید برای شتابگیری خود از آن استفاده

سیستم ریلی تنها  73گرم است .از طرف دیگر ،طبق [Yilmaz

نماید .ولی با توجه به هدویها و ظرفیت ناوگان عملی نمودن

] and Krein, 2013تا سال  2828میالدی ،خودروهای

این روش بسیار مشکل است .در مقاالت دیگر [Hayashiya,

الکتریکی به عنوان یکی از اصلیترین اجزا سیستم حمل و نقل

]Yoshizumi, et al. 2011 Lukasiak et al. 2015
بحث استفاده انرژی مذکور در مصارف داخلی ایستگاههای مترو

در کشورهای پیشرفته شناخته خواهند شد ،چراکه عالوه بر
کاهش مصرف سوختهای فسیلی ،این خودروها خود میتوانند
به صورت یك تولید پراکنده انرژی عمل کرده و در شرایط نیاز
شبکه ،انرژی مازاد خود را به آن برگرداند .حال به منظور توسعه
استفاده از خودروهای الکتریکی همانند خودروهای بنزینی ،به
ایستگاههای شارژی نیاز است که برای مصرف کنندگان ،همانند
پمپ بنزینهای درون شهری عمل نموده و در سرتاسر شهر
موجود باشند .در مقاالت مختلف ساختار ایستگاههای شارژ

مطرح شده است که بزرگی انرژی مذکور باعث شده در این
روش نیز انرژی مازاد بازگشتی وجود داشته باشد و نهایتاً به
حرارت تبدیل شده و به هدر رود .در ادامه به استفاده از ذخیره
کنندههای انرژی از جمله :باتریها ،فالیویل [Bolund,
Bernhoff and Leijon, 2007; Tzeng, Emerson
] ،and Moy., 2006و ابرخازنها [Steiner, Klohr and
] Pagiela., 2007برای استفاده مجدد از انرژی مذکور ،نیز
در مقاالت مختلف پرداخته شده است ;[Okui et al. 2010

مختلفی برای این منظور بررسی شده است ،که قریب به اتفاق

]Ratniyomchai, Hillmansen and Tricoli., 2014
که این ایده پایهای برای ساختار پیشنهادی این مقاله خواهد بود.

ساختار جهت شارژ بلند مدت خودروها برای استفاده در

روشهایی مانند استفاده از تولیدات پراکنده نیز در سیستم

مسافتهای طوالنی پیشنهاد نمودهاند [Aggeler et al.

حمل و نقل برقی

;[Hayashiya et al. 2013

]2010
علیرغم مزایای شبکههای حمل و نقل برقی ،این صنعت،

] Hayashiya, Yoshizumi, et al. 2011پیشنهاد شده

آنها استفاده از ایستگاههای شارژ سریع  DCرا به عنوان بهترین

مصرف کننده بزرگ انرژی برای شبکه برق سراسری محسوب
میشود ،بنابراین توسعه آن به در نظر گرفتن زیرساختهای
بزرگ و در نتیجه هزینههای باال نیاز دارد .قطارهای برقی درون
شهری و ایستگاههای شارژ سریع خودروهای الکتریکی در زمان

است .مشخصاً برای خودروها استفاده از تولیدات پراکنده
الکتریکی ] [Lund and Kempton, 2008و ذخیرهسازهای
انرژی ] [Sbordone et al. 2015به منظور جبران تأثیر منفی
خودروهای الکتریکی بر روی شبکه توزیع پیشنهاد شده است؛
در این روش با توجه به کالن بودن مقدار انرژی مورد نیاز برای
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مدیریت هوشمند انرژی در سیستم حمل و نقل برقی
کاهش تأثیرات ،فقط قسمتی از آن فراهم خواهد شد .رویکرد

بار کشش ،مصارف داخلی ایستگاهها ،مقاومتهای حرکتی و

دیگر در ] [Yilmaz and Krein, 2013هدف مدیریت

تلفات ناشی از ترمز که درصد زیادی از انرژی کل را تشکیل

مصرف انرژی با طرحهای تشویقی و اجباری را دنبال میکند که

میدهد و مقدار آن بسته به ساختار و نوع سیستم متفاوت است

نوعی محدودیت برای مصرف کنندگان به حساب میآید و در

] .[González-Gil et al. 2013مقدار انرژی حاصل از ترمز

صنعت عملی نخواهد بود .از این رو ،روشهای ارائه شده امکان

به طور میانگین نصف مقدار کل انرژی داده شده به سیستم قطار

مرتفع کردن مشکالت مطروحه را فراهم نمیکنند .در نتیجه،

برقی گزارش شده که با افزایش تعداد ترمزها در قطارهای درون

ساختار یکپارچهای که جوانب موضوع را در برگرفته و

شهری افزایش مییابد ].[Steiner and Scholten, 2004

محدودیتهای روشهای قبل را نداشته باشد ،در این مقاله

یك سوم این مقدار به دلیل تلفات درمبدلها ،ترانسفورماتورها و

مطرح میگردد.

خطوط انتقال و البته تلفات داخلی موتورها قابل بازگشت نیست.

اگر بتوان یك سیستم مدیریت انرژی هوشمند پیشنهاد نمود

بنابراین در حالتی که موتورهای الکتریکی به حالت ژنراتوری

و در روند مصرف انرژی شبکه مترو و همچنین ایستگاههای

عمل کنند ،مقدار بازیابی بیش از  %98مقدار کل انرژی ممکن

شارژ سریع خودروهای الکتریکی ،از ذخیرهکنندههای انرژی و

است .اگر سیستم تغذیه در ایستگاهها و پست کشش به صورت

تولیدات پراکنده خورشیدی و انرژی بازگشتی حاصل ترمزگیری

دوطرفه در نظر گرفته شود ،انرژی مازاد مذکور قابلیت تزریق به

قطارها به صورت هدفمند بهره برد ،به دنبال شکل گرفتن مدل

شبکه اصلی برق و یا به قطارهای مجاور در صورت حضور و

بهینه مصرف انرژی ،کاهش هزینه ادوات زیرساخت و

نزدیکی دارد].[Hayashiya, Yoshizumi, et al. 2011

بهرهبرداری حاصل خواهد شد و تأثیرات سوء سیستم حمل و

در غیر این صورت انرژی مذکور توسط مقاومتهایی که روی

نقل برقی نیز کاسته میگردد.

قطارها یا در کنار خط تعبیه شده است تبدیل به گرما میشود
.[Lukasiak

 .2اجزای یکپارچه سیستم حمل و نقل برقی
هوشمند
اولین قدم در یکپارچهسازی سیستم حمل و نقل برقی ،شناخت
مشخصات تغذیه و مصرفکنندگان آن است .در ساختار هوشمند
پیشنهادی در این مقاله ،چهار مورد بدنه اصلی سیستم ،یعنی
راهآهن برقی درون شهری (مترو) ،ایستگاههای شارژ سریع
خودروهای الکتریکی ،ذخیرهساز انرژی و پنلهای خورشیدی
قرار است با یکدیگر تبادل انرژی داشته باشند ،که در ادامه به
شرح مشخصات هر یك پرداخته خواهد شد.

 1-1سیستم راه آهن برقی درون شهری
سیستم راهآهن برقی درون شهری معموالً با ولتاژ  DCبا سطوح
 118و  7188ولت کار میکند .بزرگی و متغیر بودن مصرف برق
توسط این سیستم باعث شده تا بهرهبرداران این حوزه پست
جداگانه به نام کشش برای تغذیه آن در نظر بگیرند [Fuente,
de las Mazumder and Ignacio González Franco,
] 2014و سعی بر بهبود مدل مصرف انرژی آن داشته باشند.

]et al. 2015
برای جلوگیری از این اتالف انرژی ،مصرف آن در داخل و
یا خارج از سیستم ،راهکار مناسب خواهد بود .بکارگیری ذخیره
کنندههای انرژی ،به عنوان واسطهای برای تبادل انرژی مورد
بحث در مقاالت روز دنیا به حساب میآید که جزئیات آن در
قسمت بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 1-2ذخیرهكنندههای انرژی ESS1
اهدافی که سیستم ذخیره کننده انرژی برای پیاده سازی ایدۀ
ساختار هوشمند این مقاله دنبال خواهد کرد به شرح ذیل خواهد
بود :
 -7کاهش پیك مصرف توان به منظور متعادل کردن
مصرف برق
 -2پایدارسازی ولتاژ ][Gunselmann, 2005
 -9جلوگیری از پیكهای شدید در سیستم DC
مورد نظر
 -1پاسخگویی به موقع به تقاضای مصرفکننده در
صورت لزوم

مصرف انرژی در الیههای مختلف برقرسانی به این سیستم چند

بنابراین ،ذخیرهکنندههای انرژی در ساختار یکپارچه پیشنهادی،

مورد اصلی را در بر میگیرد :تلفات و مصارف اصلی زیرساخت،

نقش ذخیرهسازی انرژی را دارند ،تا در شرایط مشخص شده
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توسط سیستم مدیریت هوشمند انرژی ،به عنوان منبع تغذیه

کنار خط ریل و هم بر روی قطارها نصب گردند .مسلماً به دلیل

کمکی مورد استفاده قرار گیردند.

نبود تلفات خط انتقال ،راندمان سیستم های نصب شده روی

پژوهشهای به عمل آمده در خصوص فناوری ذخیرهکنندههای

قطار باالتر خواهد بود اما از طرفی وزنی که آنها متوجه قطارها

انرژی ،کاربرد آنها را در زمینۀ حمل و نقل افزایش داده است .در

میکنند محدودیت برای استفاده از آنها به شمار میرود [Akli

خصوص کاربرد مذکور ،سه مورد شامل ابرخازنهای دوالیه،

].et al. 2007

باتریها و فالیویلها کارآمدی خود را نشان دادهاند .مقایسه

 2-2خودروهای الکتریکی EV2

ذخیره کنندههای انرژی همانطور که در شکل ( )7نمایش داده

خودروهای الکتریکی به علت استفاده از انرژی الکتریکی به جای

شده است ،بر حسب چگالی انرژی ،چگالی توان و دینامیك آنها

سوختهای فسیلی به تازگی به عنوان یك جایگزین مناسب

انجام میگردد .چگالی توان نامناسب باتریها یك ویژگی بد

برای خودروهای مرسوم در نظر گرفته شدهاند [Lassila et

برای آنها محسوب میشود ،این در حالی است که بهترین چگالی

] al. 2012مدتها جامعه مهندسی وسایل نقلیه بر روی

انرژی بین ذخیره کنندهها را دارا است .ابرخازنها این مشکل را

استاندارد  J1772که در خصوص شارژرهای خودروهای

ندارند و به عالوه نسبت به باتری ها تعداد سیکلهای بیشتری

الکتریکی است ،کار کرده است و سه دستهبندی برای آنها ارائه

میتوانند ایجاد کنند که باعث افزایش طول عمر آنها میشود.

میکند ]: [Dickerman and Harrison, 2010

اما از طرفی چگالی توان پایین ابرخازنها ،به کارگیری آنها را

الف) دسته اول :شارژرها برروی خودروها نصب شده است

زیر سوال میبرد .بنابراین ایدههایی مثل استفاده از هردوی آنها

که ولتاژ  728 ACیا  218ولتی با بیشینه جریان  71آمپر را

به صورت اصطالحاً هایبرید میتواند مورد بررسی قرار گیرد.

فراهم میکنند و منجر به ایجاد توان بیشینه  9.9کیلووات
میگردند.
ب) دسته دوم :شارژرها برروی خودروها نصب شده است
که ولتاژ  218 ACولتی با بیشینه جریان  18آمپر را فراهم میکند
و منجر به ایجاد توان بیشینه  71.1کیلووات میگردند.
ج) دسته سوم :شارژرها در ایستگاهها نصب شده است که ولتاژ
 DCرا مستقیماً با توان بیشینه  218کیلوواتی به باتری خودرو
تزریق میکنند .این نوع از شارژرها به اسم ایستگاههای شارژ

شکل  .1ویژگیهای سیستمهای ذخیرهكننده انرژی [Akli et al.
]2007

سریع  DCشناخته شدهاند ،در حالی که انواع قبلی به دلیل اینکه
فقط از شبکه  ACتغذیه میشوند به کندی عمل شارژ را انجام
میدهند ].[Morrow, Karner and Francfort., 2008

در خصوص ذخیره کننده انرژی مورد استفاده در سیستمهای
قطار برقی شایان ذکر است مطابق شکل ( ،)2آنها میتوانند هم

شکل  .2سیستم قطار برقی با در نظر گرفتن ذخیره كننده انرژی

مراکز تجاری را فراهم کرده و به راحتی قابلیت تبادل انرژی با

از بین این دستهها ،نوع سوم شارژرها مورد استقبال صنعتگران

شبکههای دیگر را دارد .پیشبینی شده است که در آینده مطابق

واقع شده است زیرا امکان نصب آنها در مکانهای عمومی مثل
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مشکالت ذکر شده فائق آمد که در قسمت آخر به جزئیات آن

شکل ( )9این ایستگاهها نقش جایگزین برای پمپهای بنزین را

پرداخته خواهد شد.

بازی کنند ] .[Aggeler et al. 2010از این رو کشورهای
توسعه یافته قصد برنامه ریزی مدون برای به کارگیری این

 3-2منابع تولید پراكنده خورشیدی
امروزه ایدۀ تولید محلی انرژی الکتریکی به عنوان یك منبع انرژی

سیستمها را در برنامه دارند.

کمکی ،برای کاهش آلودگی و بهینه کردن مصرف انرژی ،بحث

اما از طرفی ،ایستگاههای شارژ سریع میتوانند تأثیرات بدی بر

روز مقاالت و صنعت هست .استفادۀ این منابع در سیستم حمل

شبکه باالسری خود (شبکه توزیع) وارد کنند ،زیرا توان مصرفی

و نقل برقی بستگی به ویژگیهای سیستم و قابل استفاده بودن

آنها باال بوده و تقریباً دوبرابر مشترکین خانگی مصرف برق دارند.

آنها در ساختار مورد نظر دارد .با توجه به مقاالت ارائه شده در

از آنجایی که زمان تقاضای توان توسط خودروهای الکتریکی با

این زمینه ،استفاده از انرژی تولیدی پنلهای خورشیدی  PV9در

پیك مصرف دیگر مشترکین شبکه اصلی برق همپوشانی دارد،

سیستم قطار و خودروهای الکتریکی امکان پذیر هست

مشکالتی از قبیل افزایش پیك مصرف شبکۀ اصلی مطابق شکل

] .[Faranda and Leva, 2007; TramStore21, n.dبه

( ،)1کاهش قابلیت اطمینان ،انحراف ولتاژ ،افزایش تلفات،

طوری که ایدۀ نصب پنلها بر روی سقف ایستگاههای شارژ

کاهش ضریب بار ،ایجاد اضافه بار بر روی کابل و

سریع خودروهای الکتریکی و ایستگاههای توقف قطار برقی ،در

ترانسفورماتورهای شبکه توزیع و افزایش هزینه برق مصرفی را

امتداد خط ریل و نهایتاً پایانههای قطار برقی در مقاالت ارائه

به دنبال خواهد داشت ].[Yilmaz and Krein, 2013

شده است ].[Hayashiya, Furukawa, et al. 2011
انرژی خورشیدی از طریق پنلها میتواند به انرژی الکتریکی
در حالت  DCتبدیل گردد .بنابراین برای به کارگیری در برخی
مصارف الکتریکی ،ولتاژ باید به حالت  ACتبدیل گردد و این
پروسه در راندمان  31درصد اتفاق میافتد [Jaffery et al.
] .2012به عالوه در [Hayashiya, Yoshizumi, et al.
] 2011نیز ترجیح استفاده از این منابع در کاربرد حمل و نقل،
در حالت  DCاعالم شده است .بنابراین در سیستم حمل و نقل

شکل  .3ایستگاههای شارژ سریع خودروهای الکتریکی
][Botsford and Szczepanek, 2009

برقی که مورد بحث این مقاله است به کارگیری منابع تولید
خورشیدی ،توجیهپذیر خواهد بود.
پروژۀ  Emission Freeکه در ژاپن محقق گردیده است به
عنوان یك نمونه استفاده از پنلهای خورشیدی در سیستم قطار
برقی است .این پروژه با استفاده از مدیریت هوشمند و بهره
گیری از سیستم ذخیرهساز انرژی ،تغذیه انرژی مصرفی یك
ایستگاه قطار برقی ،حتی در زمان پیك مصرف را در  718روز
از سال به تنهایی انجام میدهد ]et al. 2013

.[Hayashiya

شکل  .4نمودار مصرف شبکه اصلی برق با و بدون در نظر گرفتن
خودروهای الکتریکی و بدون در نظر گرفتن سیستم مدیریت

به عالوه در پژوهشها نشان داده شده است که این منابع تولید

هوشمند انرژی ][Yilmaz and Krein, 2013

پراکنده میتوانند در تغذیه سیستمهای سیگنالینگ و مصارف

حال با ارائه ساختاری که در آن سیستم مدیریت هوشمند انرژی

داخلی ایستگاههای قطار برقی ] [Vrignaud, 2011و

اولویت مصرف قطارهای برقی درون شهری و خودروی

ایستگاههای شارژ سریع  DCخودروهای الکتریکی نقش مکمل

الکتریکی را مشخص میکند و با در نظر گرفتن ذخیره کنندههای

را ایفا کنند ] [Lund and Kempton, 2008و مصرف انرژی

انرژی و پنلهای خورشیدی [Lund and Kempton,

از شبکه اصلی و هزینه منتجه از آن را بکاهند .نمونه نصب شده

] 2008به عنوان مکملی برای سیستم تغذیه ،میتوان بر
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] 2011که به عنوان واسطهای برای تبادل انرژی بین سیستم

پنلهای خورشیدی در ایستگاه توقف قطار برقی در ژاپن در

قطار برقی و دیگر مصارف الکتریکی معرفی شد ،راه حلی

شکل ( )1آورده شده است.

مناسب برای مرتفع کردن این مشکل نیز قلمدادخواهد گردید.

 .3یکپارچهسازی سیستم حمل و نقل برقی
پس از شناخت اجزای سیستم حمل و نقل مورد نظر ،میتوان به
بررسی ساختار یکپارچه آنها در کنار یکدیگر پرداخت .به منظور
یکپارچه سازی ،میتوان آرایش مناسبی در نظر گرفت که با توجه
به الزامات سیستم ،هر آرایش شاخصهای متعدد مثل قابلیت
اطمینان ،بازده ،هزینه و سایر موارد مد نظر یك بهرهبردار را با
کیفیت متفاوت برآورده میسازد .بنابراین آرایش مناسب ،با توجه
به شرایطی که بهرهبردار مطرح مینماید ،انتخاب میگردد.
با در نظر گرفتن یك ساختار ساده و با توجه به اینکه تمامی
اجزا سیستم حمل و نقل برقی مورد بحث ،با ولتاژ  DCکار
میکنند ،این امکان وجود دارد که با انتخاب یك شین  DCبه
عنوان واسطه تبادالت انرژی مطابق شکل ( ،)1ارتباط تمامی اجزا
برقرار گردد.

شکل  .5نمونه پنل خورشیدی نصب شده بر روی سقف ایستگاه
سیستم قطار برقی در ژاپن [Hayashiya, Yoshizumi, et
]al. 2011

شایان ذکر است ،با تمام اوصاف ذکر شده ،محدودیتهایی
در این خصوص وجود دارد که عدم تطبیق زمانی و مکانی تولید
این منابع با مصارف مورد نظر مهمترین آنها است .بنابراین
ذخیره کنندههای انرژی [Hayashiya, Furukawa, et al.

شکل  .6ساختار یکپارچه اجزا ،با در نظر گرفتن شین  DCبه عنوان واسطه تبادالت انرژی
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شکل  .7ساختار یکپارچه اجزا ،با در نظر گرفتن ذخیرهكننده انرژی به عنوان واسطه تبادالت انرژی

شده و تبادل انرژی بین آنها مطابق شکل ( )1از طریق ذخیره

با نگاه دیگر ،زیرساخت ایستگاههای شارژ سریع خودرو

کننده به عنوان واسطه تبادالت انرژی ،به عمل آید.

الکتریکی که برای اولین بار پایه گذاری میشود مستلزم جایابی

به منظور بررسی تفاوتهای دو پیکرهبندی ،میبایست در نظر

مناسب در سطح شهر خواهد بود و هزینههای زیرساخت قابل

داشت در ساختاری که تمام اجزا به شین  DCمتصل هستند،

توجهی را به دنبال خواهد داشت .با توجه به فاصلههای کم بین

نوسان ولتاژ بر روی شین ( DCبه دلیل اتصال مستقیم تولیدات

ایستگاههای مترو در شهر ،میتوان ایستگاههای شارژ سریع

پراکنده بدون ذخیره کننده انرژی به شین) مشکلزا خواهد بود

خودروهای الکتریکی را به گونهای طراحی کرد که در مجاورت

که باید با بهرهگیری از یك سیستم کنترلی پیچیده ،پایداری ولتاژ

ایستگاههای مترو ،قرار گیرند ،بدین ترتیب ساخت ایستگاههای

شین تضمین گردد .همچنین مبدلهای استفاده شده در این

شارژ به طور گسترده (که الزام آن در قسمت مربوطه ذکر شد)،

ساختار باید به گونهای باشند که روند ازبین بردن فلیکرهای ولتاژ

در زیر ساختهای مترو ،به راحتی برآورده میگردد .در واقع

را میسر کنند .این در حالی است که در ساختار پیشنهادی دوم،

میتوان اینگونه تعبیر نمود که یك ریزشبکه  DCدر سراسر

پنلهای خورشیدی به ذخیره کننده انرژی متصل هستند (حالت

شهر ایجاد خواهد شد تا اجزای سیستم حمل و نقل پیشنهادی

 )Dispatchableو انرژی برگشتی حاصل از ترمزگیری قطار

در آن تبادل هوشمند انرژی داشته باشند .در این ساختار است

نیز ،مستقیماً به ذخیرهکننده انرژی که واسطه تبادل انرژی بین

یك زیرساخت برای سیستم تأمین توان هر دو ایستگاه مترو و

مترو و خودرو الکتریکی در نظر گرفته شده است ،تزریق میشود.

خودرو الکتریکی در نظر گرفته میگردد و پنلهای خورشیدی

بنابراین ،طبق استاندارد  IEEE-1547مشکل فلیکر ولتاژ به

نیز میتوانند بر روی سقف ایستگاهها نصب گردند تا سطح

صورت خودبه خودی مرتفع میگردد .در ادامه گفتنی است که

انرژی موجود در ذخیره کنندهها به عنوان سیستم تغذیه کمکی،

برخوردار بودن از یك زیرساخت مجزا برای هر مصرف کننده

افزایش یابد.

مسلماً قابلیت ضریب اطمینان را افزایش خواهد داد .اما از طرفی

این تولیدات پراکنده و ذخیره کنندههای انرژی نیز میبایست به

احداث و بهرهبرداری از دو زیرساخت مطمئناً مستلزم در نظر

شین  DCمشترك متصل گردند .به دلیل عدم تطابق زمان مصرف

گرفتن تعداد تجهیزات و هزینه دو برابر و سیستم مدیریت جامع

و تولید اجزای سیستم ،یك ذخیرهساز واسط به منظور امکان

پیچیدهتر و پرهزینهتر خواهد بود.

پذیر نمودن تبادل انرژی بین آنها الزم است.

بنابراین ،با توجه به این هدف دراین مقاله توزیع بهینه توان از

بنابراین ساختاری دیگر با قابلیت اطمینان بیشتر ،که امکان تبادل

نظر اقتصادی مد نظر است ،آرایش اول که از نظر اقتصادی

انرژی با راندمان بهتر را برای سیستم فراهم میکند به صورتی

بهینهتر بوده ،مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

است که مترو و خودرو الکتریکی با زیرساخت جداگانه تغذیه
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 .4بهینهسازی اقتصادی توزیع توان
در ابتدا باید توجه داشت ،تأثیر منفی ایستگاههای شارژ خودرو
الکتریکی بر روی شبکه ،به مراتب بیشتر از شبکههای مترو است
زیرا این ایستگاهها به عنوان مصرف کنندههای مستقیم شبکههای
توزیع در نظر گرفته میشوند ،در حالیکه شبکههای مترو معموالً
شکل  . 8بار مصرفی سیستم قطار درون شهری

پستهای تغذیه جداگانه خود را دارند [Fuente, de la

برای مصرفکنندۀ ایستگاه شارژ سریع خودرو الکتریکی با در

Mazumder and Ignacio González Franco.,
] .2014این مهم ،باعث شده تا تولید پراکنده این قطارها یعنی

نظر گرفتن چهار شارژر  718کیلوواتی برای ایستگاه پیشنهادی

انرژی حاصل از ترمزگیری ،فقط در داخل سیستم خود قطار

طبق] [Martins and Trindade, 2015پروفیل مصرف توان

استفاده نشود و مقداری از آن در اختیار خودروهای الکتریکی

مطابق شکل ( )3منظور شده است.

قرار گیرد .بنابراین برای توزیع توان ،رابطه ( )7برقرار میگردد،
که در یك طرف تساوی منابع تأمین توان سیستم حمل و نقل
مورد نظر از جمله شبکه اصلی برق ،تولیدات پراکنده (انرژی
خورشیدی و انرژی حاصل ترمزگیری قطارها) و ذخیرهکنندههای
انرژی قرار دارند و در طرف دیگر مصرفکنندهها واقع شدهاند.
در رابطه شماره ( PGRID ،)7توان کشیده شده از شبکه
سراسری برق PPV ،توان تولیدی پنل خورشیدی PESS ،توان

شکل  .9بار مصرفی ایستگاه شارژ سریع  DCخودرو الکتریکی

شکل ( )78مجموع دو بار مصرفی را به صورت نمودار نمایش
داده است که به عنوان کل بار سیستم در طی ساعات روز
میبایست تغذیه گردد.

() 7

=PGRID+PPV+PESS+PRegenerative Braking
PFast Charging Station+PElectric Railway System

ذخیرهکننده انرژی PRegenerative Braking ،توان تولیدی حاصل
ترمزگیری قطارها،

Station

Charging

 PFastتوان مصرفی

ایستگاههای شارژ سریع خودرو و  PElectric Railway Systemتوان
مصرفی مترو هست.
در این مقاله سیستم حمل و نقل مورد بحث ،در محیط نرمافزار
 HOMERشبیهسازی شده تا با بهرهگیری از الگوریتم ،PSO1
مقدار متغیرهای رابطه مذکور در هر دقیقه (به عنوان گام زمانی)
در بهینهترین حالت در طول روز ،از نظر اقتصادی و فنی منظور
شود .در این رابطه متغیرها  PGRIDو  PESSهستند و برای
بقیه مقادیر در هر دقیقه طبق نمونه واقعی اندازۀ معینی در نظر
گرفته شده است.
برای مصرفکنندۀ سیستم قطار برقی درون شهری ،مصرف
روزانه یك ایستگاه مترو خط یك تهران از پست  ،RS1به عنوان

شکل  .11مجموع دو بار مصرفی سیستم حمل و نقل برقی
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شکل  .11توان خروجی  PVدر طول سال در سیستم پیشنهادی

در خصوص تولید پراکنده انرژی خورشیدی با استفاده از

در خصوص انرژی حاصل از ترمزگیری قطارها نیز ،باتوجه به

نرمافزار  HOMERکه به مرکز ناسا وصل هست ،پروفیل تولید

توضیحات قسمت قطارهای برقی در این مقاله ،مقدار  98درصد

توان در تهران در طی سال به صورت شکل ( )77قابل مالحظه

از توانی که توسط این سیستم مصرف میشود به عنوان تولید

خواهد بود.

پراکنده در نظر گرفته شده است.

مقدار توان  PVنصب شده روی سقف ایستگاه ،طبق رابطه ()2
و نمودار شکل ( )72محاسبه خواهد شد .با واحد در نظر گرفتن
بازدهی و باتوجه به اینکه ایستگاه نمونه  788متر مربع فضای
دسترس برای نصب پنل خورشیدی دارد ،بنابراین عدد 788
کیلووات برای مقدار بیشینه در نظر گرفته میشود و برای بقیه
زمانها متعاقباً مقادیر قابل محاسبه خواهند بود.

() 2

در ادامه همانطور که شماتیك سیستم مورد بحث در شکل ()79
مشاهده میگردد ،ساختار در محیط نرمافزار HOMER
شبیهسازی میگردد .تا تفاوت آن با سیستم سنتی که دو مصرف
کننده صرفاً از شبکه اصلی تغذیه میگردند ،مورد بررسی قرار
گیرد.

Ppv=Spv.Ir.ɳ

این رابطه بیانگر توان تولیدی پنلهای خورشیدی است که در
مقاله ] [Pankovits et al. 2013برای سیستم مشابه مورد
بحث قرار گرفته است و در آن  Irمربوط به تابش خورشید
(محور عمودی شکل ( Spv ،))72سطح ناحیه نصب و  ɳبازدهی
است.

شکل  .13پیکرهبندی سیستم

شکل  .12تابش خورشید در طول یک روز نمونه در سیستم
پیشنهادی ()Ir
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در این مطالعه با پیادهسازی الگوریتم  MOPSO1یعنی PSO

همانطور که در شکل ( )71مالحظه میگردد ،به دلیل استفاده

چند منظوره ،قیود مصرف انرژی و قیمت را مبنا قرار داده تا

از ذخیرهکننده انرژی و بهرهگیری از سیستم مدیریت هوشمند،

بهینهترین مقادیر متغیرها را در هر زمان بدست آوریم و با در

عالوه بر کاهش پیك مصرف بارها از  7111کیلووات به 7888

نظر گرفتن سه مقدار متفاوت برای قیمت خریداری برق از شبکه

کیلووات در میانگین ماهانه ،قسمتی از آن توسط تولیدات پراکنده

اصلی ،تفاوت هزینه در طول روز ،به صورت پویا منظور گردیده

تأمین شده است .به عالوه با توجه به نتایج به دست آمده توسط

است.

نرمافزار ،برق خریداری شده از شبکه اصلی از مقدار 3118138

در شکل ( )71توزیع قیمت در طول روز نشان داده شده

به  1331319کیلووات ساعت کاهش یافته است.

است که رنگ سبز به معنای مصرف کم بارها ( ،)off peakرنگ

در ادامه همانطور که در اهداف مقاله ذکر شد ،به کارگیری

قرمز پیك مصرف ( )peakو رنگ آبی به معنای مصرف معمولی

این ساختار هوشمند منجر به کاهش تأثیرات منفی سیستم حمل

( )shoulderاست.

و ونقل برقی به شبکه اصلی خواهد شد .این مهم ،از مقایسه
شکلهای ( )71و ( )71قابل استنباط است .در سیستم سنتی،
مصرف برق از شبکه در ساعتهای پیك نزدیك به طیف رنگ
قرمز بوده که به معنای تأمین تمام  7111کیلووات (پیك مصرف
بارها) به طور کامل از شبکه است .اما در سیستم پیشنهادی این
ساعت از روز به سمت طیف زرد رنگ رفته و این به معنای
کاهش مصرف از شبکه در ساعت پیك و متعاقباً کاهش اثرات

شکل  .14توزیع قیمت در طول روز

سوء بر آن است( .در شکلهای ( )71و( )71محور افقی 911
روز سال است).

شکل  .15میانگین ماهانه مصرف توان الکتریکی در سیستم پیشنهادی

شکل  .16انرژی خریداری شده از شبکه در طول سال در سیستم پیشنهادی

شکل  .17انرژی خریداری شده از شبکه در طول سال در سیستم سنتی
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 نتیجهگیری.5
 ساختار،در این مقاله با نگاه سیستمی به صنعت حمل و نقل برقی
یکپارچهای از اجزای آن برای اولین بار در کنار هم مورد بررسی
، با بررسی ویژگیهای هر یك از اجزای ساختار.قرار گرفت
یعنی تولیدات پراکنده و ذخیره کنندههای انرژی در کنار سیستم
 خودروDC قطار برقی درون شهری و ایستگاههای شارژ سریع
 آرایش مناسب برای سیستم حمل و نقل برقی ارائه،الکتریکی
 پیکرهبندی موردHOMER  سپس در محیط نرمافزار.گردید
. شبیهسازی شد،نظر با در نظر گرفتن نمونههای واقعی اجزا
نتیجهی این شبیهسازی نمایانگر آن است که با پیكسایی مصرف
 عالوه بر جلوگیری از تأثیرات منفی سیستم تغذیه سیستم،بارها
 مدل مصرف انرژی و نهایتاً نحوهی،حمل و نقل برقی مذکور
توزیع توان الکتریکی از دیدگاه اقتصادی و فنی بهینه گردیده
.است

 پی نوشتها.6
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سپهر نجفی الریجانی ،سید سعید فاضل
سپهر نجفی الریجانی ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی برق قدرت را در سال  7932از دانشگاه آزاد واحد
تهران جنوب أخذ نمود .زمینههای پژوهشی مورد عالقه ایشان شبکههای هوشمند ،بازار برق ،حمل و نقل
هوشمند ،شهر هوشمند و الکترونیك قدرت بوده و در حال حاضر دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد در
رشته مهندسی راهآهن برقی در دانشگاه علم و صنعت ایران است .ایشان در هر دو دوره ،به عنوان دانشجوی
ممتاز دانشگاه برگزیده شده و برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری به صورت مستقیم در دانشگاه علم و
صنعت ایران معرفی گردیده است.

سید سعید فاضل ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی برق قدرت را در سال  7913از دانشگاه صنعتی
اصفهان و درجه کارشناسی ارشد در رشته برق قدرت را در سال  7919از دانشگاه علم و صنعت ایران أخذ
نمود .ایشان در سال  7931موفق به کسب درجه دکتری در رشته برق قدرت از دانشگاه صنعتی برلین آلمان
گردید .زمینههای پژوهشی مورد عالقه ایشان الکترونیك قدرت ،درایوهای الکتریکی ،شبکههای هوشمند،
حمل و نقل هوشمند و شهر هوشمند بوده و در حال حاضر عضو هیأت علمی با مرتبه استادیار و همچنین
رییس دانشکده راهآهن دانشگاه علم و صنعت ایران است.
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