22
SWI 2016
2
_____________________
______________________
_______________________________________________
__

Zuinige
Z
er trein
nen dooor een aangep
paste dienstr
d
regelingg

Hoe
H gelijkmaatiger een trein
t
rijdt, hoe
h zuiniger.
r. Maar de overvolle
o
Neederlandse dienstregeli
d
ing
vergt vaak m
maximaal opptrekken en remmen. De wiskundiggen vonden toch nog mogelijkhede
m
en
ot energiebeesparing tusssen deze sm
malle margees. Gabor Maroti
M
van NS:
N 'Fascineerend, wat een
e
to
verscheidenhheid aan ideeeën uit dezze groep kom
mt.'
Wie
W op de w
website van de
d NS zijn treinreis
t
verrgelijkt mett de overeennkomstige autorit,
a
ziet dat
d
hij
h minstens 75 % CO2--uitstoot bespaart (of 95%, als die trein geachht wordt op groene stroom
tee rijden). Met
M gemiddeld 1,1 miljooen passagieersritten perr dag tikt daat lekker aann. Nietteminn
zou de NS grraag nog meer energie besparen, door
d
treinenn zuiniger tee laten rijdenn.
De
D gezamennlijke treinenn in Nederlaand consum
meren nu gem
middeld onggeveer 300 megawatt, de
productie
p
vaan een middelgrote elekktriciteitscenntrale. Maaar dat is het gemiddeldee; er zijn grrote
pieken
p
tijdenns de ochtennd- en avonnd-spits, en een
e lange, diepe
d
dip tijdens de naccht.

Gabor
G
Marotti, onderzoeeker bij de NS-afdeling
N
g Process Innnovation, liiet bij de presentatie opp
maandagoch
m
htend zien dat
d voor één rit, onder id
deale omstaandigheden,, de optimaaal zuinige
oplossing
o
al gevonden is.
i Die bestaaat achtereeenvolgens uiit: maximaaal accellererren tot de
hoogst
h
toegeestane snelhheid (accelerrating), dezze snelheid vasthouden
v
n (cruising), de trein uitt
laaten rollen ttot de snelheid waarop de machiniist moet begginnen met remmen
r
(cooasting), enn
reemmen (braaking). De meeste
m
enerrgie wordt verbruikt
v
tijddens acceleerating en dee rest tijdenns
cruising, terw
wijl coastinng en remmeen uiteraardd geen energgie kosten.
Een
E interessaante nieuwee ontwikkeling zal dezee week trouuwens buiten
n beschouw
wing blijven:
so
ommige mooderne treinntypen kunnnen energie terugwinnen
t
n bij het afrremmen, om
mdat de
reemmen als generatoren
g
n werken enn stroom opw
wekken. Maaroti verwaccht echter, dat
d het nog
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jaren zal duren eer deze optie in Nederland een substantiële bijdrage gaat leveren.
Hoewel het optimale snelheidsprofiel voor één vrije rit dus al bekend is, ligt dit voor meerdere
ritten een stuk ingewikkelder. Zo moet een trein onderweg vaak op een voorgeschreven tijd
een bepaald punt gepasseerd zijn, bijvoorbeeld omdat het traject enkelspoor is en er een andere
trein achteraan komt. NS (en ProRail) noemen dit 'dienstregelpunten'. Dat kan een aansluiting
zijn, een inhaalspoor, een brug, een goederen-enplacement, of nog iets anders. De werkgroep
noemt deze dienstregelpunten deze week hubs.
Dit is niet hetzelfde als een extra stop, omdat een hub met een, binnen bepaalde grenzen,
willekeurige snelheid gepasseerd mag worden. Ritten beïnvloeden elkaar dus, en dan is het
veel moeilijker om een optimale oplossing te vinden. Daarom werden de wiskundigen
uitgenodigd, om alle aspecten van de NS-dienstregeling te bekijken en met suggesties voor
verbeteringen te komen.
En dan is er nog de weerbarstige praktijk van alledag. Maroti: 'Sommige machinisten zijn niet
zo erg geïnteresseerd in zuinig met energie omgaan. Anderen maken er juist een sport van om
zo zuinig mogelijk te rijden. Maar dat telt allemaal natuurlijk niet meer als een trein vertraging
heeft, en de machinist nog op tijd bij het volgende station probeert te komen.'
Ruwe schattingen
Bij de eerste bespreking heeft de groep geen moeite om het door de NS voorgeschotelde
probleem in een wiskundige vorm te gieten. Voor het energieverbruik van een trein levert de
natuurkunde relatief simpele formules aan, waarmee in principe goed te rekenen valt. Het
energieverbruik bestaat uit twee delen: de meeste energie is nodig om de trein te versnellen
vanuit stilstand, of vanuit een lage naar een hogere snelheid (accellerating). Daarnaast moet de
wrijving die de trein ondervindt door lucht- en rol-weerstand overwonnen worden, zowel
tijdens accellerating als tijdens cruising, wanneer de snelheid constant is.
De energie benodigd voor het versnellen is afhankelijk van de massa van de trein, en de
formule voor de wrijvingskracht bevat een paar constantes, getallen die afhangen van het type
trein (en hoeveel wagons die heeft, en of die vol zitten, bijvoorbeeld). Hoewel Gabor Maroti
toezegt een aantal gegevens op te zullen zoeken, zal dat het probleem niet zijn: 'Wat betreft die
constantes gaat het om ruwe schattingen. Maar als er treinen uit de berekening rollen die
sneller gaan dan het licht, moet je misschien toch je constantes aanpassen.'
De groep besluit al snel om het probleem – en zichzelf - in tweeën te splitsen: een subgroep
gaat werken aan een optimaal snelheidsprofiel van één rit, de andere subgroep gaat proberen
de dienstregeling als geheel energiezuiniger te maken. Omdat de NS dienstregeling op één dag
bestaat uit ongeveer tienduizend getimede 'gebeurtenissen' (vertrek, aankomst, passeren van
een wissel, etc.) zal je hier zonder computerondersteuning niet ver komen. Guus Regts, van de
Universiteit van Amsterdam: 'Zijn jullie een beetje handig met computers?' Uit zijn subgroep
komen opmerkingen als 'Niet echt', maar dat is hopelijk valse bescheidenheid.
Ook per subgroep heeft het probleem nog meerdere aspecten, die vast niet allemaal in een
week aan bod kunnen komen. Maroti: 'We komen hier met een heleboel vragen, aarzel niet om
de meeste te laten vallen. We konden niet voorspellen welke voor jullie interessant zouden
zijn.'

Van Schiphol naar Enschede
De eerste subgroep besluit om één traject, een intercity-trein van Schiphol met als
eindbestemming Enschede, tot in détail door te rekenen op basis van werkelijke gegevens. Om
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het
h energieveerbruik van
n de trein te berekenen, moet je op elk momen
nt zijn snelhheid weten. Zo'n
Z
sn
nelheidsproofiel zal eenn zeer hobbeelige grafiekk zijn, want de trein mo
oet uiteraardd stoppen biij
tu
ussenliggennde stations,, en heeft daan snelheid nul, terwijl tussen statiions meestaal ergens de
maximale
m
snnelheid bereeikt wordt.
In
n theorie zijjn er oneinddig veel snelheidsprofieelen mogelij
ijk, omdat de
d machinistt elke fractie
van
v een secoonde de opttie heeft om
m wel of niett te accellerreren of te reemmen.
Maar
M om er aan te kunnnen rekenen, wordt de zaak
z
drastisch vereenvo
oudigd: tusssen elke tweee
sttations worddt de snelheeidscurve inn de grafiek opgedeeld in een aantaal rechte stuukken. Een
computer kaan met veel rekenwerk
r
b
bepalllen,
w
welke
van die 'stuksgew
wijs lineairee'
nelheidsproofielen het minste
m
energgie kost, en dat minimuum zal heel dicht bij heet ideale
sn
minimum
m
– zonder
z
die beperkingen
b
n - liggen.
Als
A je alle aaankomst- enn vertrektijdden en alle hubs
h
als geggeven beschhouwt, vind je daarvoorr
een snelheiddsprofiel meet minimale energie oveer het hele traject
t
Schipphol-Enscheede.
Dit
D ideale prrofiel zal weeinig afwijkken van wat in de prakttijk nu al gereden worddt. Dit komt
ook,
o omdat dde Nederlanndse treindieenstregelingg heel strak in elkaar ziit. Michael Muskulus, van
de
d universiteeit Leiden: 'Ze gaven onns een dienstregeling w
waar je je biijna niet aann kunt houdden.
Op
O veel segm
menten is diie zo strak, dat de machhinist alleenn maar maximaal kan accellereren
a
n en
reemmen om op tijd bij de
d volgendee hub of het volgende station
s
te koomen.'
Dat
D roept de vraag op: waar
w valt noog winst te behalen?
b
Dee volgende dag is volgens Guus dee
Regt
R wel duiidelijk welkke kant het op
o gaat: 'Waat vooral gaaat gebeurenn, is schuiveen met de huubs.'
Tijdens
T
de prresentatie op
o vrijdag koomt de groeep met cijfers: als er heelemaal geenn hubs wareen,
alleen stops op stations,, zouden treeinen wel 500% zuinigerr kunnen rijd
den. Hubs zijn
z op een druk
d
poornetwerrk weliswaarr onvermijddelijk, maarr door op eenn traject subbtiel in de tiijd te schuivven
sp
met
m de hubs,, kun je 5% energie bessparen als de
d totale reisstijd hetzelffde moet blij
ijven. Mag de
d
reeistijd langeer worden, dan
d kun je ttot 30% eneergie besparren.
Dit
D geldt, alss je één trajeect bekijkt. Maar het verschuiven van een hubb op het intercity-trajecct
Schiphol-En
S
nschede zal consequenties hebben voor hubs op
o andere trrajecten, bijvvoorbeeld vvoor
de
d stoptreineen die ook van
v het spooor tussen Scchiphol en Enschede
E
geebruik makeen. Uiteraarrd
sp
preekt het nniet vanzelf,, dat het verrschuiven vaan deze hubbs voor die stoptreinen ook een
zu
uiniger snellheidsprofieel oplevert.
De
D Regt: 'Alls je op één traject iets kunt
k
verbetteren, betekeent dat in prrincipe, dat je ook in heet
hele
h treinennnetwerk dinngen kunt veerbeteren. Maar
M dan mooet je alle hubs in de diienstregelinng
teegelijk en inn samenhan
ng verschuivven.'

[b
bijschrift] Opptimaal snelheeidsprofiel (bblauw) voor het
h traject Schhiphol-Enscheede, rekening
g houdend meet
hubs, punten tu
tussen stationns die op een bepaalde
b
tijd gepasseerd moeten
m
zijn. Zonder
Z
hubs is
i het optimalle
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snelheidsprofiel oranje (dit valt deels samen met het blauwe profiel). Door een beetje te schuiven met de
hubs, is bij gelijke reistijd een energiebesparing van 5 % mogelijk. Als de reistijd langer mag, is een
besparing van 30% mogelijk.

Schuiven met hubs
Het optimaliseren van de dienstregeling als geheel was het onderwerp voor de tweede
subgroep. Als je alle aankomst-, vertrek-, en hubtijden als gegeven beschouwt, kan een
computer met de methode van de eerste subgroep in dertig seconden een optimaal
snelheidsprofiel voor één traject berekenen. Voor het Nederlandse spoorwegnet als geheel
duurt dat twee uur.
Dat is echter geen optimaal energiezuinige oplossing, omdat al op het traject SchipholEnschede was gebleken, dat je de meeste winst juist kunt behalen door te schuiven met de
hubs (en eventueel met de aankomsttijden bij tussenliggende stations). Maar als je in de hele
dienstregeling met hubs gaat schuiven, wordt het aantal mogelijkheden gigantisch groot. En
iedere keer als je een nieuwe indeling probeert, moet je voor alle trajecten opnieuw een
optimaal snelheidsprofiel zoeken, en vervolgens kijken of die allemaal samen een
energiezuiniger dienstregeling opleveren.
Bij de eindpresentatie presenteerde de groep al een aanzet om het zoeken naar een optimaal
snelheidsprofiel te versnellen, de quick heuristic (zoiets als 'vlugge vuistregel'), waarbij maar
een heel beperkt aantal mogelijke combinaties van accellereren, cruisen en coasten wordt
onderzocht.
Majid Salmani, van .......... oppert tijdens de presentatie mondeling nog een idee: 'Een systeem
dat real time controleert hoe energiezuinig er gereden wordt, en de machinist adviseert.' Maar
dit systeem moet wel alles in samenhang bekijken. Bij nader inzien is dat nu nog niet haalbaar:
'Als ergens een trein vertraging oploopt, moet je nu twee uur rekenen om de hele
dienstregeling bij te stellen.'
Gabor Maroti van NS kon het wel waarderen: 'Het is fascinerend om te zien, wat een
verscheidenheid aan ideeën uit deze groep komt.'
Een belangrijke conclusie van de groep was, dat er een veel snellere 'optimale energie-vinder'
nodig is. Wat je eigenlijk wilt, is één formule voor een optimaal snelheidsprofiel, waar je
slechts de aankomst- vertrek- en hub-tijden in hoeft te voeren, zodat de computer vrijwel
onmiddellijk een antwoord geeft. Wiskundigen spreken dan van een 'analytische oplossing', in
tegenstelling tot de bovenbeschreven 'numerieke oplossing', die een computer twee uur kost
om een nieuwe indeling door te rekenen. Dat is wellicht een geschikte uitdaging voor een
volgende Studiegroep Wiskunde met de Industrie.

