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چکیده :در شبکههای توزیع آب ،مقدار قابلتوجهی از انرژی الکتریسیته برای پمپاژ و انتقال آب به مخازن استفاده میشـود برنامـهریـزی و
زمانبندی پمپاژ میتواند نقش مهمی در مدیریت مصرف انرژی الکتریکی و کاهش هزینۀ آن داشته باشد هدف از ایـ ماالهـه ،تهیـی برنامـۀ
زمانبندی بهینۀ پمپاژ برای یک افق زمانی ۴۲ساعته است که در آن بتوان در عی تأمی نیاز آبی مصرفکنندگان ،هزینۀ انرژی الکتریکی مصرفی
ناشی از پمپاژ را با درنظرگرفت محدودیت مربوط به استهالک پمپها به حداقل رساند برای ای منظور ،مسئلۀ بهینهسازی زمانبندی پمپاژ آب
از چاهها به مخزن در قالب یک مدل برنامهریزی غیرخای عدد صحیح فرموله شده و برای حل آن از روش شاخه و حد اسـتفاده مـیشـود در
ای تحقیق ،عالوهبر هدف کمینهکردن هزینۀ پمپاژ ،کاهش استهالک پمپها در اثر خاموش و روش شدنهای مکرر نیـز مـدنظر اسـت بـرای
کنترل و کاهش استهالک پمپها از یک قید در برنامهریزی زمانی پمپاژ استفاده میشود بهمنظور نشاندادن کارایی مدل مذکور ،شبکۀ آب شهر
نوشآباد از توابع شهرستان کاشان ،بهعنوان ماالهۀ موردی استفاده میشود نتایج نشان میدهد مدل فرمولهشده در ای ماالهه ،بهخوبی میتواند
دو هدف مذکور را تأمی کند بهنحویکه خروجیهای مدل در مقایسه با بهرهبرداری موجود ،هم از نقاهنظر هزینۀ انرژی و هم استهالک پمپها
وضهیت بهمراتب بهتری دارد بهطور مشخص ،هزینۀ انرژی حتی در حالتی که قید استهالک پمپها در پراهمیت تری حالت خود منظور شـده
است نیز ،در مقایسه با بهرهبرداری تاریخی حدود ۶۱درصد کمتر است
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برنامه
کنتر بهینۀ پت ها و باتوجهبه تررفۀ بر زمأانی متییأر بأه صأرفهجأویی

 .1مقدمه

دابل توجهی در هزینههای م ر بر دست یافت ،بأدون آنکأه نیأاز بأه

یکی از مهمترین مسائل دنیای امروز ،تأممین انأریی الکتریکأی و اسأتاادۀ

هزینههای سختافزاری باشد ] .[4در مطالرأام اذشأته نشأان داد شأد

بهینه از آن است ،زیرا تولید آن بسیار پرهزینأه و اأاهی مسأت زص م أر

است که با برنامهریزی زمانی بهینۀ پتپای میتوان حأدود  0۷تأا 0۷درصأد

منابع تجدیدناپذیر نظیر سوختهای فسی ی است .یکأی از ادأدامام مأؤثر

در هزینۀ انریی الکترکأی صأرفهجأویی کأرد ] .[5منظأور از برنامأهریأزی

در این زمینه ،بهینهسازی در بخشهأای مخت أم م أر کننأدۀ انأریی و

زمانی پتپای ،انتخاب ترکیب صحیحی از پت ها در هر باز زمأانی اسأت.

درنتیجه کاهش م أر

آن اسأت .عأوو بأر صأرفهجأویی در م أر ،

دراینخ وص برنامۀ زمانی بهینۀ پتپای ،برنامأۀ زمأانی اسأت کأه اهأدا

مدیریت م ر انأریی نیأز از اهتیأت ویأ ای برخأوردار اسأت .ارزش

مشخ ی را بهینه میکند و درعینحا محدودیتهای مخت م فیزیکأی و

انریی الکتریکی تولیدی در ساعام اوج م ر  ،بهمراتب بیشأتر از ارزش

بهر برداری مثل تأممین نیأاز م أر کننأداان را ارضأا مأیکنأد .در اکثأر

آن در ساعام میانباری و کمباری است ،بأهنحأویکأه تررفأۀ بأر بأرای

مطالرام انجاصشد جانتایی شاکه و اجزای مخت أم آن مثأل پتأ هأا از

م ر کننداان نیز متناسأب بأا ارزش آن ،در سأاعام اوج بأار بیشأتر از

دال مشخص است و بهینهسازی در فاز بهأر بأرداری صأورم مأیایأرد.

میانباری و بههتینترتیب بیشتر از کأمبأاری اسأت .در ایأران فچأد نأد

مرجع ] [6مرور نساتاً کام ی روی مد های بهینهسازی خطأی ،ییرخطأی،

ساعت از شأاانهروز ،وضأریت اوج م أر اتاأا مأیافتأد و در سأایر

عأأدد صأأحیح ،مخأأت د و پویأأا کأأه بأأا هأأد کتینأأهکأأردن هزین أۀ بأأر

زمأان اوج مأیرسأد و در عتأل از

صورمارفته انجاص مأیدهأد .در مطالرأۀ ایشأان ،تچسأیمبنأدی مطالرأام

ساعام ،حتی بأه یأ سأوص م أر

ظرفیتها و سرمایهاذاریهای موجود استاادۀ مط وب نتأیشأود ] .[1در

برحسب نوع مد بهینهسازی ،نأوع مأد هیأدرولیکی مورداسأتااد  ،نأوع

زیربناهأای شأهری محسأوب

شاکه از نچطهنظر ترداد مخأازن و هتننأین نأوع تأابع م أر صأورم

سیستم های توزیأع آب کأه جأزی فیناأ

میشوند ،عتد م ر انأریی الکتریکأی توسأد پتأ هأای تأممین آب

میایرد .مرجع ] [7از الگوریتم ینتی

صورم میپذیرد .در آمریکا حدود 4درصد از م أار انأریی الکتریکأی

شاکۀ ت مخزنه شامل  4پت

مربأأوب بأأه شأأاکههأأای توزیأأع آب و ت أأایۀ آن اسأأت ] .[2ازایأأنرو

مرجع ] [8از الگوریتم جامرۀ مور گان در بهینهسازی برنامۀ زمأانی پتپأای

صرفهجویی و مدیریت در انریی م رفی این بخش ،بهطور مسأتچیم تأمثیر

استااد میکند و نتایج را با الگوریتم ینتی

مأیکنأد کأه در ایأن
مچایسه 

بسزایی در کاهش م ر انریی شاکۀ تممین و توزیأع آب و هزینأههأای

مچایسه ،الگوریتم مور گان نساتبه الگوریتم ینتی  ،از نظر هزینأۀ پتپأای

آن خواهد داشت .هزینۀ پرداختی برای پتپای آب در مأدم یأ

سأا در

در یأ

برای برنامهریزی زمانی پتپأای یأ
دورۀ 04سأاعته اسأتااد مأیکنأد.
0

موفقتر است .بهعوو در این مطالره ،تمثیر ااصهأای زمأانی کتتأر از یأ

کشور انگ ستان ،حدود  ۰۷۷می یون پوند بود است ] .[3در اکثأر کشأورها

ساعت (نیم ساعت و ربع ساعت) نیز در مد سازی بررسی مأیشأود کأه

بزرگترین بخش بودجۀ سیستمهای توزیأع آب ،مربأوب بأه هزینأۀ بأر

برخو انتظار نتایج نساتبه ااص زمانی ی ساعته بدتر است .ع أت ایأن

م رفی آنهاست ] .[4دستت اعظم این بودجه مربأوب بأه هزینأۀ انأریی

موضوع بزرگ شدن فضای جستجو برای الگأوریتم اسأت کأه ع أیریأم

م رفی پت ها (بیش از 0۷درصد م ر انریی کل سیستم) است که تأا

شانس ح و به جوابهای بهتر ،بهع ت افأزایش شأایهسأازیهأا توفأق

حد زیادی به نرخاذاری انریی در هأر کشأوری وابسأته اسأت .از طأر

الگوریتم بأرای رسأیدن بأه جأواب بهینأه را کتتأر مأیکنأد ] .[8الاتأه در

دیگر ،میزان این م ر با توان پت
مدیریت م ر

و زمان م ر رابطأۀ مسأتچیم دارد.

بهر برداریهای وادری ،استااد از ااصهأای زمأانی کتتأر از یأ

سأاعت،

انأریی بأا هأد کأاهش م أر در سأاعام پربأاری

به ساب افزایش ترداد دفرام روشن و خاموششدن پتأ هأا و درنتیجأه

میتواند در کاهش هزینههای انریی بسیار مأؤثر باشأد .بأهعاأارم دیگأر،

الگوریتم شأاخه و

مناسبتر است پتپای آب به مخازن و پرکردن آنها در سأاعام کأمبأاری

استهوک پت ها مط وب نیست ] .[8مرجع ] [9از ی
0

حد ابتکاری برای تریین برنامهریزی بهینۀ پتپای ی

شاکۀ فرضی بأا یأ

میکند .روش ارائهشأد در ایأن مرجأع
تچویتی استااد 

صورم ایرد که هزینۀ کتتری دارد .اما محدودیتی که ساب ایجاد أالش

مخزن و سه پت

در برنامهریزی زمانی پتپای میشود ،ظرفیت ذخیرۀ محأدود مخأازن اسأت

که ماتنیبر یأ

که جواباوی مچدار م ر در بادیمانأدۀ سأاعام شأاانهروز نیسأت و

پت های کم میتواند منجر به جواب بهینۀ ک ی شود و بأا افأزایش ترأداد

فزص است در ساعام دیگر شاانهروز نیز ،پتپای کافی بأه مخأازن صأورم

زیاد پت ها بهدلیل افزایش نتایی ترداد جوابها ،عتوً کارایی خأود را از

ایرد.

دست میدهد .مرجع ] [10برنامهریزی بهینۀ پتپای در شاکۀ توزیأع آب بأا

دروادع میتوان با بهر ایری از ظرفیت ذخیر سازی مخازن ،هتأرا بأا

روش شتارشأی درختأی اسأت ،بأرای شأاکه بأا ترأداد

1. Genetic Algorithm
2. Branch and Bound

نشریهعلمیپژوهشیمهندسیومدیریتانرژی

33
پتپای مستچیم را در دالب ی

مد برنامأهریأزی ییرخطأی عأدد صأحیح

0

تچویتی پت هایی هستند که برای تأممین فشأار کأافی در دسأتتهأایی از

مخت د فرموله میکند و از الگوریتم شاخه و حد جهأت حأل آن اسأتااد

شاکه مورداستااد درار میایرند .در برنامهریزی زمانبندی پتپای در انتچأا

مینتاید .برخو روشهای ابتکاری ت ادفی که تضأتینی بأرای رسأیدن


آب از أا هأا بأه مخأأازن ،ظرفیأت محأدود مخأأازن مهأمتأرین أأالش

به جواب بهینأه ندارنأد ،اسأتااد از الگأوریتم روش شأاخه و حأد بأرای

برنامهریزی اسأت ،درحأالیکأه در برنامأهریأزی زمأانبنأدی پتپأای بأرای

مسائل نه ندان بزرگ میتواند منجر به رسیدن به جواب بهینۀ ک ی شود.

شاکههای شامل پت های تچویتی ،تممین فشار کافی و مجاز در اأر هأای

پت های مورداستااد در شاکهها از نوع پت هأای بأا دور ثابأت یأا
پت های با دور متییرند .در پت های دور ثابأت ،دبأی پتپأای هأر پتأ
مشخص است ،اما در شاکه با پت های دور متییر ،دبی هر پت

م ر  ،الش برنامهریزی را بیشتر میکند.
درحالیکه در بیشتر مطالرأام اذشأته ،مأدیریت م أر انأریی در

میتواند

برنامهریزی زمأانبنأدی پتپأای بأهتنهأایی موردتوجأه دأرار ارفتأه ،امأا در

تیییر کند .فرمولهکردن مسئ ۀ بهینهسازی برنامهریزی پتپأای بسأته بأه نأوع

برنامهریزی ،اهدا دیگری نیز میتواند مدنظر درار ایأرد .مرجأع ] [11در

پت های مورداستااد متاأاوم اسأت .در حالأت پتأ هأای دور ثابأت،

مطالرۀ خود عوو بر کتینهکردن هزینۀ پتپای ،به مسأئ ۀ فرونشسأت زمأین

از پتأ هأا روشأن و

ا نیز توجه میکند .در مأد مورداسأتااد در

هد این است که در هأر اأاص زمأانی ،کأداصیأ
کداصی

از آنها خاموش باشد .اما در حالت پت های دور متییأر ،تریأین

دبی بهینۀ هر پت

در اثر پتپای پیوسته از ی
این مرجع ،از ی

الگوریتم ینتی

میشود کأه بأرخو
ارتچایافته استااد 

در هر ااص زمانی مدنظر است .بنابراین فضأای ت أتیم

مطالرام متداو  ،محدود به ااصهأای زمأانی ثابأت برنامأهریأزی نیسأت.

فضأای اسسأته و

بخش دیگر هزینههای مرتاد با پتپای ،به هزینۀ ناشی از ترتیر و نگهأداری

دربارۀ متییر دبی پت

در پتأ هأای دور ثابأت ،یأ
2

بهطور ددیقتر ،دودویی (روشن یا خاموش) اسأت ،درحأالیکأه فضأای

پت ها در طو دورۀ خدمترسانی پت ها مربوب میشود کأه منجأر بأه

ت تیم درخ وص پت های دور متییر ،فضای پیوسته است .در ترأدادی

ایجاد ی

هزینۀ ثانویه به نأاص هزینأۀ اسأتهوک مأیاأردد .ایأن بخأش از

از مطالرام اذشته در حوزۀ برنامۀ زمانبندی بهینۀ پتپأای ،پتأ هأای دور

هزینههای پتپای در اثر روشن و خاموششدنهای مکرر پت ها بأهوجأود

ثابأت مورداسأتااد دأرار ارفتأه اسأت [ ۸و  [00و ترأدادی از تحچیچأأام

میآید که بهمرور زمان ،موجب فرسایش و از بین رفتن پتأ هأا خواهأد

مربوب به پت های با دور متییر است [00أ .]0۱مرجع ] [16برنامأهریأزی

شد .ترداد دفرام خاموش و روشن کردن پتأ هأا رابطأهای مسأتچیم بأا

بهینۀ پتپای را در دو حالت پت های با دور ثابت و پت های با دور متییأر

استهوک پت ها دارد ].[8

میکند .در مأد مورداسأتاادۀ ایأن مرجأع ،در حالأت پتأ
بررسی 

دور

درحالیکه تترکز اکثر مطالرام اذشأته در برنامأهریأزی زمأانبنأدی

ثابت ،مچادیر دبی پت ها یا مچدار صار اختیار میکند یأا مچأدار مشخ أی

مدیریت م ر انریی بأود اسأت ،در ایأن مطالرأه

از دبی پتپای ،درحالیکه در حالت پت

پتپای ،فچد به هد

با دور متییر ،دبی پتپأای پتأ هأا

عوو براین هد  ،کنتر هزینۀ استهوک پت های شأاکه توزیأع آب نیأز

تأر از ظرفیأت پتپأای پتأ هأا را مأیتوانأد

موردتوجه درار میایرد .برای این منظور ،مأد بهینأهسأازی برنامأهریأزی

اختیار کند .در این مطالره ،برنامۀ زمانبندی پتپأای بأا هأد کتینأه کأردن

پتپای با هد کتینهکردن هزینۀ انریی و کنتر هزینأۀ اسأتهوک پتأ هأا

شاکۀ شراعی کأه از أا تیذیأه مأیشأود

توسره داد میشود .ازآنجاییکه برآورد هزینۀ اسأتهوک پتأ هأا مشأکل

هر عدد حچیچی مثاتِ کو
میزان م ر انریی برای ی

میایرد .هأد از ایأن مطالرأه ،تریأین نچأاب مأاکزیتم عت کأرد
صورم 

است ،تممین این هد با استااد از یأ

پت ها از لحاظ مچدار دبی پتپای و سرعت دوران (درخ وص پت هأای

ترداد دفرأام روشأن و خأاموششأدن پتأ هأا ارزیأابی مأیشأود .بأا

با دور متییر) است.

کتینهکردن ترداد دفرام روشن و خاموششدن پت ها ،هزینأۀ نگهأداری

از نچطهنظر دیگر ،مطالرام انجاصشد در حوزۀ برنامهریزی زمانبنأدی

هأد جأایگزین ،یرنأی کنتأر

یا استهوک پت ها نیز کاهش مییابد .بهمنظأور کأاهش هزینأۀ اسأتهوک

پتپای به دو دسته تچسیم مأیشأود برنامأهریأزی زمأانبنأدی پتپأای بأرای

پت ها ترداد دفرأام روشأن و خأاموششأدن پتأ هأا از طریأق یأ

پت های مورداستااد در انتچا آب از منابع تممین آب (مأثو أا هأا) بأه

محدودیت در مد بهینهسازی کنتر میشود .در این مطالره ،برنامأهریأزی

مخازن [00أ 0۱و  ]0۱و برنامهریزی زمأانبنأدی پتپأای بأرای پتأ هأای

زمانبندی پتپای برای پت های مورداستااد در انتچأا آب از منأابع تأممین

تچویتی موجود در شاکۀ توزیع [۸أ 0۷و 04أ .]0۱در حالت او  ،پتأ هأا

آب (مثو ا ها) به مخازن موردتوجه درار میایرد.

بهعنوان پت های آبرسان ،آب را از ا ها به مخازن پتپای مأیکننأد و آب

پت های آبرسان که آب را از ا ها به مخازن منتچل میکنند ،مرتأوفً

از مخازن بهصورم ثچ ی وارد شاکه میشود .در نچطۀ مچابأل ،پتأ هأای

پت های با دور ثابت هستند که در این مطالره نیأز از پتأ هأای بأا دور

1. Integer Non-Linear Programming
2. Binary

ثابت در مد سازی استااد میشود .افق زمانی برنامأهریأزی مأد سأازی،
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ریزیبهینۀزمانبندی


برنامه
شاانهروز و با ااصهای زمانی ساعتی است .برای بررسی کارایی مأد ،

برای تممین آب موردنیأاز شأاکههأای توزیأع آب ،از منأابع موجأود مثأل

ی

برخو اکثر مطالرام اذشته که از شاکههأای فرضأی اسأتااد شأد  ،از

شاکه پتپای میشود .شکل ( )0مجتوعأه مخأزن

ی

مطالرۀ موردی وادری استااد میشود که در تریین تررفۀ بأر نیأز ،از

تررفههای بر وادری و مطابق م وبۀ وزارم نیرو بهر ارفته میشود.
در ادامأۀ ایأأن مچالأأه ،ابتأأدا روش تحچیأأق شأأامل فرمأأو بنأأدی مأأد

ا ها ،آب به مخزن ی
و پت های ی

شاکۀ توزیع آب را بهصورم شأتاتی

نشأان مأیدهأد.

یا ند پتأ

بأهطأور هتزمأان

برای انتچا آب به مخزن متکن است ی

کار کنند .انتچا و پتپای آب در هر ساعتی از شأاانهروز ،حتأی در سأاعام

بهینأهسأأازی و روش حأأل آن ارائأأه مأیشأأود .سأأپس مطالرأۀ مأأوردی و

اوج م ر بر نیز میتواند انجاص شود که نتیجۀ این امر میتوانأد منجأر

مشخ ام آن مررفی میشود و بأا بأهکأارایری مأد سأاختهشأد بأرای

به افزایش هزینههای ناشی از بر م رفی توسد پت ها شود .دراینبأار ،

مطالرۀ موردی ،نتایج بیان شد و درنهایأت جتأعبنأدی و نتیجأهایأری از

تریین برنامۀ زمانی بهینۀ پتپای برای کاهش هزینههای بهر برداری میتوانأد

مچاله صورم میایرد.

موردتوجه درار ایرد .در این مطالره ،جانتایی مخزن و پت هأا مشأخص
است.

 .2روش تحقیق

شکل ( :)1سیستم مخزن و مجموعۀ پمپها

 .1.2فرمولبندی مدل بهینهسازی

Subject to:

باتوجه به اینکه الش ت تیمایری در تریین برنامه زمانی بهینۀ پتپأای

()0

مربوب به تریین زمان خاموش و روشن کردن پت ها میباشد از اینرو،
مد مذکور در دالب ی

مد برنامهریأزی دودویأی (صأار و یکأی)

فرموله میشود .برای این منظور از متییرهای دودویی به فرص
حالت روشن و خاموش پت ها ،استااد میشود که =0

روشن و =۷

بیانگر حالت خاموش پتأ

()۱

برای

بیانگر حالت

()4

 iدر اأاص زمأانی  tاص

میباشد .مد بهینهسازی فزص برای تریین برنامه زمانی بهینۀ پتپای شامل

()۱

تابع هد و دیود مخزن و دیود پت ها ،میتواند به صورم زیر فرموله
()۱

اردد
()0

∑∑

()۰

∑
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دید در مد بهینهسازی در تکرار داعأدۀ بهأر بأرداری در طأو

()۸

نأد

شاانهروز می تواند منجر به ناکارآمدی مخزن در تممین نیازها شود.

()0

هتانطور که اشار شد ،برای ج وایری از استهوک پت ها در این
|

()0۷

مطالره ،متوسد دفرام خاموش-روشنشدن پت ها محدود میشود که

|∑ ∑

این موضوع از طریق روابد ( )0۷تا ( )00به مد مررفی میشود.
()00

 .2.2حل مدل بهینهسازی

()00

مد فرمولهشد در این مطالره ،ی

در روابد فو  t ،نشاندهندۀ ااص زمانی مد سازی است کأه در ایأن
مطالره از ااص زمانی ساعتی استااد میشود؛  Tترداد بأاز هأای زمأانی در
طو دور بهر برداری برای برنامهریزی است که در این مطالرأه مچأدار آن
 04است؛  iشتارۀ پت
مرر

موردنظر n ،ترداد پت های مأوردبهر بأرداری،

هزینۀ ک ی بر م أرفی پتأ

 iاص در اأاص زمأانی  tاص

برحسب ریا  E i ,t ،میزان انریی الکتریسیته م أر شأد توسأد پتأ
 iدر ااص زمانی  tبرحسب کی ووام سأاعت،

نأرخ یأا تررفأۀ بأر

برحسب ریا بر کی ووام ساعت در ااص زمانی ، t
دبی پت

راندمان پتأ

،i

 iبرحسب مترمکرب بر ساعت در اأاص زمأانی  tاصhi ،

 iاص برحسأب متأر S t ،میأزان ذخیأرۀ مخأزن در اأاص

ارتااع پتپای پت

دبی ورودی مخزن در ااص زمانی  tاص

زمانی  tاص برحسب مترمکرب ،

برحسب مترمکرب بر ساعت Dt ،نیاز آبی م ر کننداان در ااص زمأانی
 tاص برحسب مترمکرب بر سأاعت S min ،حأدادل ذخیأرۀ مجأاز مخأزن
برحسأأب مترمکرأأب S max ،حأأداکثر ذخیأأرۀ مجأأاز مخأأزن برحسأأب
مترمکرب،

ترداد دفرأام خأاموش-روشأن شأدن پتأ هأا،
متوسأد مجأاز

متوسد ترداد دفرام خاموش-روشن شدن پت ها،

دفرام خاموش-روشن شدن پت هاست کأه بأهعنأوان پأارامتر بأه مأد
مررفی میشود .باتوجهبه اینکه متییرهای دودویی

متییرهأای ت أتیم

مد بهحساب میآیند ،ترداد کل متییرهای ت تیم مد برابر با  nTاست.
در دالب رابطۀ ( )0مرر

در روابد فو  ،تابع هد

کتینه کأردن

هزینۀ بر م رفی توسد پت هاست .هزینۀ بأر م أرفی در دالأب
رابطۀ ( )0تابری از میزان م ر
م رفی هر پت

بر و تررفۀ بر است .میأزان بأر

ییرخطی است که برای حل آن از نرصافزار لینگو 0استااد میشأود .در
این نرصافزار ،برای حل مسائل برنامهریزی عدد صحیح از الگوریتم شاخه
و حد استااد می شود .الگوریتم شاخه و حد ی

در حل مسائل مخت م بهینه سأازی اسسأته اسأت .ایأن الگأوریتم بأا
شتارش تتامی جوابهای مسئ ه و با حذ

بسیاری از آنها از طریق

تختین مرزهأای بأاف و پأایین جأواب ،مچأدار بهینأه را بأرای مسأئ ۀ
بهینهسازی تریین میکند .درحالیکه استااد از الگوریتمـهای ابتکاری مثل
الگوریتم ینتی  ،رسیدن به جواب بهنیۀ ک ی را تضتین نتیکند .استااد
از الگوریتم شاخه و حد برای مسائل نه ندان بزرگ میتواند منجر به
رسیدن به جواب بهینۀ ک ی شود ،اما برای مسائل بزرگ با ترداد زیأاد
متییرهای عدد صحیح کارایی خود را از دست میدهد و عت کرد بهتری
از شتارش کامل نخواهد داشت .در مطالرۀ موردی پیش رو بأا ترأداد
نساتاً کتی از متییرهای عدد صحیح (از نوع دودویی) ،انتظأار مأیرود
استااد از این روش منجر به رسیدن به جوابهای بهینۀ ک ی شود.

 .3مطالعۀ موردی
در این تحچیق ،تریین برنامۀ زمانی بهینۀ پتپای شهرستان نوشآباد از توابع
شهر کاشان که در استان اصاهان و در  0کی ومتری شهرستان کاشان درار
دارد ،بررسی شد است .م ر

آب شرب و کشاورزی این شهرستان

بهطور کل در حدود  ۰4۰۱۱0مترمکرب در سا است .شاکۀ توزیع
آب شهر نوشآباد ی

شاکۀ ثچ ی است که آب آن از طریق ی

مخزن تممین میشود .حدادل حجم ذخیرۀ مجاز تنها مخزن زمینی این

در هر ااص زمانی نیز در دالب رابطۀ ( )۱تریین میشود
است .دبی پتپای

مترمکرب و دارای ابرادی به طو  ۱۷متر ،عرض  0۷متر و ارتااع  4متر

و راندمان پت

بسته به اینکه پت

موردنظر روشن باشد یا خاموش ،بهترتیب

یا مچدار مشخ ی دارد (

) یا مچدار آن برابر صار است .روابد ( )۱تا

است و در تراز  ۸00متری از سطح دریا وادع شد است.
آب موردنیاز این شهرستان برای م ار

محدودیت رابطۀ ( )۸در مد  ،عدص استااد از ذخیرۀ آب مخأزن یأ

مخت م توسد پنج ح چه

ا تممین میشود که آب استح الی تتامی این ا ها درنهایت توسد

( )0مربوب به دیود پیوستگی و فیزیکی مخزن است .ع أت اسأتااد از
دور (در اینجا ی

الگوریتم مؤثر ریاضی

شهرستان در زمان مطالره 00۷۷ ،مترمکرب و حداکثر مجاز آن 0۷۷۷

که تابری از میزان دبی پتپای  ،هد پت
هر پت

مد برنامأهریأزی عأدد صأحیح

ی

خد لوله به مخزن تممین آب شأاکه وارد مأیشأوند .مشخ أام

شاانهروز) برای دورۀ برد است .عدص استااد از این
1. Lingo
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برنامه
پت های مورداستااد در این ا ها در جدو ( )0ارائه شد است که
در آن ،مد پت

متوالى روى ی

از دو دستت تشکیل شد که عدد برد از اعشار بیانگر

ترداد طاچام پت

است ] .[17در پت

ندطاچه ،تردادى پت

محور ن ب مىشوند .استااد از پت هاى ندطاچۀ

دائم بهع ت جاایرى کم و ساداى ن ب در ا هأاى عتیأق بسأیار

بهطور


متداو است.

جدول ( :)1مشخصات پمپها ][17
شماره پمپ ( ) i

مدل پمپ

دبی پمپاژ* (مترمکعب بر ساعت)

ارتفاع پمپاژ (متر)

راندمان ()%

1
2

۱۱۷۸/0
۱۱۷۸/0۱

0۸
0۸

0۱۱
0۱۸

۱۸
۱0

3

۱۱۷0/00

۱0/۱

000

۰۰

4

۱۱00/00

۱0/0

0۸۱

۰۱

5

00۱/۸

۱۷

0۱۱

۱۱

* مچادیر مندرج در این ستون ،هتان مچادیر

ظاهرشد در رابطۀ ( )4است.

در جدو ( ،)0نیأاز آبأی م أر کننأداان در سأاعام مخت أم
شاانهروز مربوب به ی

روز مشخص از سا (0۱بهتن )0۱04ارائه شد
الگوی متوسد م ر

است ] .[17در مطالرام اذشته ،عتدتاً از ی

ساعتی در مطالرام موردی استااد شد است .مد سازی برای ی

روز

مشخص از سا  ،امکان مچایسۀ خروجیهای مأد بأا خروجأیهأای
بهر برداری تاریخی را فراهم میکند.

جدول ( :)2نیاز آبی مصرفکنندگان در ساعات مختلف شبانهروز []1۱
گام زمانی
(ساعت)

دبی موردنیاز
(مترمکعب بر
ساعت)

گام زمانی
(ساعت)

دبی موردنیاز

گام زمانی

(مترمکعب بر

(ساعت)

ساعت)

دبی موردنیاز

دبی موردنیاز

گام زمانی

(مترمکعب

(مترمکعب بر

(ساعت)

بر ساعت)

ساعت)

1

۱۷/4

۰

۸0/0

0۱

0۸۸

00

00۸

2

۱۱/۱

۸

۱4/0

04

0۱0

0۷

0۸/4

3

00/۱

0

000

0۱

044

00

۸4/۱

4

0۸/۱

0۷

0۱0

0۱

0۱4

00

۸۷/۱

5

4۷/۱

00

0۰4

0۰

00۷

0۱

04/0

6

0۷0

00

0۱0

0۸

0۷0

04

۱۸/0

بر م رفی برای پتپای آب به مخازن ،جزی م ار تولید محسوب

پت ها از  ۱۷کی ووام بیشتر است و فزص است در تریین بهای وادری

تولید ،مطابق م أوبۀ

بر  ،بهای ددرم نیز لحاظ شود .اما باتوجهبه اینکه بهای ددرم برای

میشود .در جدو ( )۱تررفۀ بر برای م ار

وزارم نیرو در سا  0۱04ارائه شد است ] .[18هتانطور که از جدو

ی

( )۱مشخص است ،درخ وص پت های با توان دراردادی بأافی ۱۷

مچدار آن عدد ثابتی است که وجود آن در تابع هد

کی ووام ،بهای م ر

پت

مستچل از مچدار م ر بود و وابسته به توان دراردادی است،
مد بهینهسازی،

بر از مجتوع دو بهای انریی و بهای دأدرم

تمثیری در جوابهای بهینۀ مد ندارد .لذا در محاساام ایأن تحچیأق،

تشکیل شد است .توان دراردادی هتان توانی است که توسد فرد یأا

مچدار بهای ددرم منظور نتیشود و فچد بهای انریی در دالب رابطأۀ

سازمان مربوب از شرکت توزیأع نیأروی بأر خریأداری مأیشأود و

( )0در مد بهینهسازی لحاظ میشود.

برحسب کی ووام است .در مطالرۀ موردی پیش رو ،توان دراردادی هتۀ
جدول ( :)3تعرفۀ برق برای مصارف تولید مصوب وزارت نیرو در سال [18] 1334
پلکانهای زمانی (ساعت)

 ≥ 33kwتوان قراردادی پمپ

>33kwتوان قراردادی پمپ

حافم بار

نیتۀ او سا

نیتۀ دوص سا

نرخ انریی
(ریا به کی ووام ساعت)

نرخ انریی
(ریا به کی ووام ساعت)

نرخ ددرم
(ریا به کی ووام)

میانبار

 ۰تا 00

 ۱تا 0۰

0۱۱

00۱

0۱۱۱۸

اوجبار

00تا 0۱

 0۰تا 00

۱۱0

40۱

0۱۱۱۸

کمبار

 0۱تا ۰

 00تا ۱

0۱۱

0۷۱/۱

0۱۱۱۸
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است که درنهایت ،کتترین ترأداد کأل دفرأام روشأن و خأاموششأدن

 .4ارائۀ نتایج و تفسیر آن

پت ها با  NS=5مربوب به این حالت برنامهریزی اسأت .بأا مچایسأۀ سأه

در این بخش ،نتایج مد بهینهسازی فرمولهشد برای مطالرۀ مأوردی ارائأه

حالت مخت م مد برنامهریزی بهینه ،دو هد کتینهکأردن هزینأۀ انأریی

میشود .برای این منظور ،مد در سه حالت بدون دید اسأتهوک پتأ هأا

بر و هد کاهش استهوک پت ها در ترارض با هتدیگر دأرار دارنأد،

(رابطۀ  ،)00حالت با منظورکردن دید استهوک پت ها و مچأدار  SW=1و

بهنحویکه مد بدون موحظۀ دید استهوک پتأ هأا بأا کتتأرین هزینأۀ

حالت با منظأورکردن دیأد اسأتهوک پتأ هأا و مچأدار  SW=2بررسأی

انریی ،دارای بیشترین ترداد دفرام روشن و خأاموششأدن پتأ هأا بأا

میشود .برای نشاندادن کارایی مأد  ،نتأایج سأه حالأت فأو هتأرا بأا

 NS=15است و مد با موحظۀ دید استهوک پت ها و اکیدترین دیأد بأا

وضریت بهر برداری تاریخی موجود در جدو ( )4مچایسه میشود .شایان

 SW=1دارای بیشأأترین هزینأأه و کتتأأرین ترأأداد کأأل دفرأأام روشأأن و

ذکر است که در هتۀ اجراها مد به جواب بهینۀ ک ی منتج شد است.

خاموششدن پت ها با  NS=5میباشد .ااتنی است که نتایج مد با دیأد

مچایسۀ بین حافم مخت م برنامهریزی از دو جناه دابلبررسی اسأت

مچادیر  SW=3و بیشتر از آن ،ددیچاً منطاق بر نتایج مد بدون موحظۀ دید

یکی هزینۀ انریی و دیگری هزینه مربوب به استهوک پت ها که در دالأب

استهوک پت هاست .ون متوسد دفرام روشن و خاموششدن پت ها

ترداد دفرام روشن و خاموششدن پت ها بیان شد است .هتاناونه که

در حالت بدون دید ،عتوً برابر با  ۱میشود و دیأد اسأتهوک پتأ هأا بأا

از جأأدو ( )4مشأأخص اسأأت ،مطأأابق انتظأأار هزینأأۀ انأأریی در حالأأت

مچادیر  SWبزرگتر یا مساوی  ۱ی

برنامهریزی بدون موحظۀ دید استهوک پت ها از بچیۀ حافم کتتر است.

جوابهای مد ندارد .از منظأر ترأداد دفرأام روشأن و خأاموششأدن

عوو براین ،دید مربوب به استهوک پت ها با کأاهش مچأدار  SWفضأای
شدنی مسئ ه را کو

دید ییرفرا است که هیچ تمثیری در

پت ها ،وضریت بهر برداری موجود حتأی نسأاتبأه نتأایج مأد بأدون

تر میکند و درنتیجه ،مطابق انتظار هزینۀ انأریی در

موحظه این موضوع نیز بأدتر اسأت و متوسأد ترأداد دفرأام روشأن و

حالت  SW=1از هزینۀ انریی در حالت  SW=2بیشتر اسأت .در مچایسأه

خاموششدن پت ها در حالت بهر برداری موجود بیشتر از  ۱است .بأرای

با سه حالت بهینۀ بهدستآمد از مد  ،هزینۀ انریی در حالت بهر بأرداری

نشان دادن جزئیام بیشتری از سهم پتپای هری

موجود بهمراتب بیشتر است .در این حالت ،هزینۀ انریی نسأاتبأه نتأایج

از پتأ هأا در طأو 04

ساعت شاانهروز ،نتودار ساعام روشن شدن پت ها در  4حالت مخت م

بهینۀ مد در حالت بدون دید استهوک پت ها ،حأدود 0۱درصأد بیشأتر

برنامهریزی ،در شکلهای ( )0تا ( )۱نتایش داد شد است.

است .از نچطهنظر ترداد دفرام روشن و خاموششدن پت هأا ،بیشأترین
محدودیت مربوب به حالت مد مچید به دید استهوک پت هأا بأا SW=1

جدول ( :)4نتایج مربوط به مدل بهینهسازی و مقایسه با بهرهبرداری تاریخی
تعداد دفعات روشن و خاموششدن هر پمپ
حالت برنامهریزی

SW

NS

0

پت

0

پت

پت

پت

۱

پت

4

هزینۀ انریی (ریا )

۱

مدل بدون قید استهالک پمپها

--

0۱

4

0

4

0

4

0۱۱۸۱۱

مدل با قید استهالک پمپها

0

۱

0

۷

0

0

۷

0۸0۱۱0

مدل با قید استهالک پمپها

0

0۷

0

۷

4

0

0

0۱4۱۱۱

وضعیت بهرهبرداری موجود

--

0۱

۷

4

4

4

4

۱0۱00۱
۵
۴

۲
۱
۰
۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴
گام زمانی برحسب ساعت

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

شکل ( :)2نمودار ساعات روشن بودن پمپها در مدل بهینهسازی بدون مالحظۀ قید استهالک پمپها

۱

شمارهپمپ

۳
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برنامه
۵
۴

۲

شمارهپمپ

۳

۱
۰
۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

گامزمانیبرحسبساعت
شکل ( :)3نمودار ساعات روشن بودن پمپها در مدل بهینهسازی با مالحظۀ قید استهالک پمپها )(SW=1
۵
۴

۲

شمارهپمپ

۳

۱
۰
۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

گامزمانیبرحسبساعت
شکل ( :)4نمودار ساعات روشن بودن پمپها در مدل بهینهسازی با مالحظۀ قید استهالک پمپها )(SW=2
۵
۴

۲

شمارهپمپ

۳

۱

۰
۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

گامزمانیبرحسبساعت

شکل ( :)5نمودار ساعات روشن بودن پمپها در وضعیت بهرهبرداری موجود

عوام ی ون دبی هر پت  ،ارتااع پتپای ،راندمان هر پت  ،مچدار

فچد پت

 0در این ساعام روشن است و بچیۀ پت ها استااد نتیشود.

ذخیرۀ مخزن ،حدادل و حداکثر ذخیرۀ مخزن ،تررفۀ بر زمان-متییر و

باتوجهبه تررفۀ بر پایینتر در ساعام  00تا  ۱صاح ،در هتۀ حافم

ترداد دفرام روشن و خاموششدن هر پت  ،که هتگی در دالب مد

برنامهریزی ،استااد بیشتری از پت ها صورم ارفته است .نکتۀ دیگر،

بهینهسازی فرموله شد اند ،درنهایت منجر به خروجیهای بهینۀ هر مد

اولویت استااد از پت ها در مد برنامهریزی است .باتوجهبه رابطۀ ()۱

میشود .مثوً در ساعام  0۰تا  00باتوجهبه ارانتربودن تررفۀ بر  ،در

مچادیر انریی الکتریکی م رفی پت ها بهترتیب برابر ،00/۰0 ،0۱/0۱

حالت برنامهریزی بدون موحظۀ دید استهوک پت ها و حالأت مأد

 4۷/۱0 ،00/۱۰و  00/04کی ووام ساعت است .هتننین مطابق جدو

مچید به دید استهوک پت ها با  ،SW=2هیچکداص از پتأ هأا روشأن

( )0دبی پتپأای پتأ هأا بأهترتیأب برابأر  ۱0/0 ،۱0/۱ ،0۸ ،0۸و ۱۷

نیست و فچد در حالت مد مچید به دید استهوک پت ها بأا SW=1

مترمکرب برساعت است .باتوجهبه میزان م ر انریی الکتریکی و دبی

پت

 ۱در این ساعام روشن است .در وضریت بهر برداری موجود نیز

پتپای پت ها ،پت

 0در مچایسه با پت

 0با دبی پتپای یکسان م ر
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بر بیشتری دارد .هتننین در مچایسه با پت

روشن است.

 ۱نیز با وجود م أر

بر تچریااً یکسان ،دبی پتپای کتتری دارد .به هتین دلیل است کأه در
 0استااد نشد و فچد  0بار و آنهم

هتۀ حافم مد بهینهسازی ،پت

در شکل ( )۱نتودار تیییرام ذخیرۀ آب مخزن در طو شاانهروز
برای برنامهریزیهای مخت م ارائه شد است.

در حالت مد بدون دید استهوک پت ها و در اولین ساعت شاانهروز

۱۸۰۰
مدلبدونقیداستهالکپمپها
۱۶۰۰

مدلباقیداستهالکپمپهاوSW=1
مدلباقیداستهالکپمپهاوSW=2

۱۴۰۰

وضعیتبهرهبرداریموجود

ذخیرهمخزنبرحسبمترمکعب

۲۰۰۰

۱۲۰۰
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴
گامزمانیبرحسبساعت

شکل ( :)6تغییرات ذخیرۀ مخزن در ساعات شبانهروز در حاالت مختلف برنامهریزی

هتانطور که از نتودار شأکل ( )۱مشأهود اسأت در سأه حالأت

شد .برای کنتر استهوک پت ها از ی

دید در برنامهریزی زمانی پتپای

برنامهریزی بهینه ،در ساعام او شاانهروز باتوجهبه تررفۀ کم بأر و

استااد شد که متوسد دفرام روشن و خاموششدن پت ها توسد این

حداکثر ظرفیت پتپای و هتننین م ر کم آب توسد م ر کننداان،

دید کنتر اردید .برای حل مد  ،از روش ریاضی شاخه و حد در دالب

مخزن در حا پرشدن ا ست و در حد فاصل ساعت ششم برنامهریزی

نرصافزار لینگو استااد شد .استااد از این روش در هتۀ اجراها منجر به

(پنج صاح) تا ساعت دهم برنامهریزی(ساعت نه صاح) ذخیرۀ مخزن در

جواب بهینۀ ک ی شد.

حداکثر مچدار مجاز خود درار دارد .هتننین باتوجهبه تررفۀ ارانتر بر

برای نشاندادن کارایی مد مذکور ،شاکۀ آب شأهر نأوشآبأاد از

در ساعت اوج بار (ساعت  0۰تا  ،)00از ذخیرۀ آب موجود مخزن تأا

توابع شهرستان کاشان ،به عنوان مطالرۀ موردی استااد شد .باتوجأهبأه

جای متکن بهر ارفته میشود ،بهنحویکه در ابتدای ساعت بیستودوص

اینکه دو هد

کاهش استهوک

برنامهریزی (ساعت  )00ذخیرۀ آب مخزن در حدود حدادل مچدار مجاز

پت ها در ترارض با هتدیگر درار داشتند ،حساسیت نتایج مد نساتبه

خود درار دارد.

تچویت هد دوص موردبررسی درار ارفت .نتایج نشان داد که حالتی که

کتینهکردن هزینۀ انریی بر و هد

در آن دید استهوک پت

 .5جمعبندی و نتیجهگیری

منظور نشد بود نساتبه حافم دیگر ،هزینۀ

انریی کتتری دارد ولأی درعأوض متوسأد ترأداد دفرأام روشأن و

در این مطالره ،برنامهریزی بهینۀ پتپای آب به مخازن شاکۀ توزیع آب در

خاموششدن پت ها در این حالت بیشتر بأود .هزینأۀ انأریی در ایأن

افق زمانی 04ساعته و در ااصهای زمانی ساعتی مورد بررسی درار

حالت در مچایسه با هزینأۀ انأریی در بهأر بأرداری تأاریخی ،حأدود

ی

ارفت .در ی

برنامهریزی زمانی پتپای تریین میشود که ه پت

یأا

0۱درصد کتتر بود .هزینۀ انریی حتی در حالتی که دید استهوک پت

پت هایی ،در ه ااص زمانی روشن یا خاموش باشد تا هد برنامهریزی

در پراهتیت ترین حالت خود منظور شد بود و متوسد دفرام روشن و

تممین اردد .در این مطالره عوو بر مدیریت م ر انریی و کتینهکردن

خاموششدن پت ها به  0محدود شد بود نیز ،در مچایسه با بهر برداری

هزینۀ بر م رفی ناشی از پتپای ،کنتر هزینههای ناشی از اسأتهوک

تاریخی حدود 0۱درصد کتتر بود .در بهر برداری تاریخی ،ترداد کأل

پت ها در اثر روشن و خاموششدنهای متردد نیأز موردتوجأه دأرار

دفرام روشن و خاموششدن پت ها برابر با  0۱بود که این پارامتر در

ارفت .برای این منظور ،مسئ ۀ بهینهسازی زمانبندی پتپای آب از ا ها

خروجیهای مد حتی در حالت عدص موحظۀ دید استهوک پت هأا

به مخزن در دالب ی

مد برنامهریزی ییرخطی عدد صحیح فرمولأه

برابر با  0۱است.
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برنامه
 ذخیرۀ آب مخزن در حدود حدادل،بهنحویکه در انتهای ساعام پرباری

نتایج مربوب به وضریت روشن و خاموششدن پت ها در ساعام

 ایأن موضأوع خأود مأیتوانأد بأرای.مچدار مجاز خود درار میارفت

، بأهخأوبی کأارایی مأد بهینأهسأازی را نشأان داد،مخت م شاانهروز

سیاست بهر برداری مناسب و

استخراج الگویی مناسب برای تدوین ی

 پتپأای کتتأری صأورم مأیارفأت و،بهنحویکه در ساعام پربأاری

.بهینه مورداستااد درار ایرد

 بهعوو اولویت.برعکس عتدۀ پتپای در ساعام کمباری انجاص میشد

آب روزانه

 عدص دطریت در مچدار و الگوی م ر،در این مطالره

روز مشخص از سا با مچادیر م ر

در روشن شدن پت ها با پت هایی بود که بهع ت راندمان بأافتر یأا

لحاظ نشد و مد سازی برای ی

 لحأاظکأردن عأدص دطریأت در مچأادیر.ساعتی مر وص صورم ارفأت

.میکردند

 بر کتتری م ر،ارتااع پتپای کتتر

بررسی تیییرام ذخیرۀ آب مخزن نشأان داد کأه در سأاعام او

 میتواند برای استخراج، م ار و استااد از الگوهای مخت م م ر

 باتوجهبه تررفۀ کم بر و حداکثر ظرفیت پتپای و هتننأین،شاانهروز

سیاست بهر برداری مناسب و بهینه در بهر برداری وادری مورداستااد

 مخزن در حا پرشدن بود و در،م ر کم آب توسد م ر کننداان

.درار ایرد که بستر مناسای برای پ وهشهای آتی است

ابتدای ساعام میانباری به حداکثر مچدار مجاز خود میرسید و برد از
،آن از ذخیرۀ آب موجود مخزن تا جای متکأن بهأر ارفتأه مأیشأد
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