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 سازي ابتکاريمبتنی بر بهینه هامدیریت مصرف انرژي در الکتروپمپ
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 چکیده

صورت وسیع مورد استفاده ها بهرآیندهاي مختلف، الکتروپمپهاي آبی در فا افزایش کاربرد سیستمامروزه ب
هاي موجود، تلفات در بودن تکنولوژيبرداري غلط و قدیمیدلیل بهرهبسیاري از موارد به گیرند. درقرار می

شود. از این عه و محیط زیست میهاي زیادي به جامها قابل توجه بوده و باعث تحمیل هزینهاین الکتروپمپ
هاي مختلفی براي حل این مشکل ارائه شده حله این موضوع توجه خاصی شده و راهرو، در تحقیقات اخیر ب

 ها هستندهاي پمپاژ آب، موتورهاي القایی موجود در الکتروپمپاصلی توان در شبکه کنندهمصرفاست. 
. مدیریت مصرف شودکاهش مصرف توان در شبکه پمپاژ میکاهش مصرف در این موتورها باعث  بنابراین

تواند مصرف انرژي را در این سیستم بهینه بندي مناسب میها و ارائه یک برنامه زمانروپمپانرژي در الکت
. در این مقاله با بررسی شرایط شودهاي انرژي تواند باعث کاهش چشمگیر هزینهسازي میکند که این بهینه

ئه شده است. براي حل ها اراسازي پاسخگویی الکتروپمپهاي پمپاژ آب، راه حلی براي بهینههموجود در شبک
دي روش مآهاي انجام شده کارسازيسازي یک الگوریتم ابتکاري استفاده شده است که با شبیهبهینه مسئله

 است.  پیشنهادي نشان داده شده
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 مقدمه
د مورمصرفی  ي کامالًکاال یک صورتبهآب هاي گذشته در سال

در  ثیرگذارأو به همین دلیل بسیاري از عوامل ت بشر بوده توجه
رداري بهزینه برق، کیفیت سیستم توزیع و نحوه بهره مانندآن 

این رو بیشتر گرفت. از جه قرار نمیتا حد زیادي مورد تو
صورت تجربی و بر اساس موارد مشابه در هاي آبرسانی بهشبکه

). 2003، 1(هانگبین و زوشی شدندگذشته طراحی و ساخته می
اتی مانند امروزه با پیشرفت جوامع مدرن و پیدایش موضوع

ها در زمینه کیفیت توزیع شدن شرکتاقتصاد انرژي و رقابتی
ها هاي پمپاژ آب و انرژي مصرفی در آنمیت سیستمآب، اه

افزایش یافته است. عالوه بر موضوعات باال مسائل دیگري نظیر 
داري، هاي تعمیر و نگهطی، هزینهمشکالت زیست محی

هاي پرسنل و بسیاري از عوامل دیگر باعث شده تا در هزینه
هاي سازي سیستمهاي اخیر تحقیقات زیادي در زمینه بهینهسال

 ها صورت گیرد. آبرسانی و بهبود عملکرد آن
هاي هاي مرسوم تولید انرژي، استفاده از سوختیکی از روش

از فراوان بر نی فسیلی براي تولید برق است. این روش تولید، عالوه
 هاي ناشیشود. نگرانیشدن محیط زیست میبه آب، باعث آلوده

ظمی ینیم قسمت اعبشود که میاز محیط زیست وقتی بیشتر می
ال غال در کشور پرتهاي فسیلی است. مثاز تولید انرژي از سوخت

 هاياز الکتریسیته تولیدي از سوخت 40%حدود  2011 در سال
 دهشمین زغال سنگ، نفت خام و گاز طبیعی تأفسیلی شامل 

هاي فسیلی عالوه بر است. از این رو کاهش استفاده از سوخت
ده بهینه از منابع آبی ست، باعث استفاکاهش آلودگی محیط زی

هاي استفاده از انرژيهاي اخیر در سال شود. بر همین اساسمی
و  2(رامس گیري داشته استش چشمدر اروپا افزایتجدیدپذیر 

و همکاران  4گانسن )2013( 3) و جاگتاپ و پاور2011همکاران (
)2015((.  

هندوستان کشور  )2013جاگتاپ و پاور ( بر اساس مطالعات
ها و مقررات زیادي براي صیانت از انرژي و آب وضع کرده برنامه

ها ملزم به استفاده است. بر اساس این قوانین، تمامی بخش
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هاي کشاورزي و صحیح از منابع آب و انرژي هستند. در بخش
هاي پمپاژ فراوانی وجود دارد که مستعد اجراي صنعت سیستم

ر اساس تحقیقات انجام شده سازي هستند. بهاي بهینهروش
سفه می با فلارتباط مستقی ،هاي پمپاژکارایی انرژي در سیستم

 ریزي و ظرفیت تولید دارد. برداري، برنامهبهره
ي هاي بسیاري براعنوان یک کشور نفت خیز تالش یز بهایران ن

هاي فسیلی انجام داده است. از جمله کاهش استفاده از سوخت
پروژه تولید برق از انرژي خورشید اشاره  11ن به توااین کارها می

از تقاضاي  95سال گذشته حدود % 20کرد. با این وجود، در 
 است هاي فسیلی تأمین شدهانرژي در ایران توسط سوخت

 ).2013، 5(بهرامی و اکبرزاده
ز هاي پمپاژ اسازي در سیستمبهینه ،شده ارائهبر اساس مطالب 

ت. با توجه به این موضوع در اهمیت خاصی برخوردار اس
سازي مختلفی براي کاهش هزینههاي بهینهتحقیقات اخیر روش

 منظور کاهشسازي بهارائه شده است. یک روش بهینهها و تلفات 
 اهمصرف الکتریسیته بر اساس مدل خطی شده الکتروپمپ

ش رو آندر که ارائه شده است  )2014و همکاران ( 6توسط پولئو
-ه، باعث سادهاجتناب از روابط غیرخطی الکتروپمپپیشنهادي، ا

شود. در سازي میبهینه مسئلهسازي و افزایش سرعت حل 
ها و افزایش قابلیت اطمینان شبکه روشی مشابه، کاهش هزینه

 نظر قرار گرفته  وهاي آبی مدشرایط حاکم بر سیستم مطابق با
 تاس شده توسط الگوریتم ازدحام ذرات، بهینهاهداف بیان شده 

در روشی دیگر یک الگوریتم فرا  .))2009و همکاران ( 7(وي
سازي ارائه شده هاي خنکبراي افزایش کارایی شبکهابتکاري 

سازي بین هزینه انرژي مصرفی و فشار آب بهینهاست که در آن 
)، دهش سازيیهشب یدتبر یتمالگوردر سیستم پمپاژ (توسط 

در مورد مشابه  ).2014ن، و همکارا 8(سان صورت گرفته است
سازي هاي الکتریسیته یک مدل بهینهدیگر، با توجه به تعرفه

سازي توسط الگوریتم ژنتیک صورت گرفته بیان گردیده و بهینه
). در این تحقیق، با تغییر 2010، 9(عبدالمجید و اوالنیکی است

ی که تعرفه برق کمتر است، یهامصرف انرژي به زمانزمان دادن 
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یگر براي د یاند. مدلهاي ناشی از انرژي را کاهش دادهههزین
رسانی با ابعاد گسترده توسط هاي آبسازي شبکهبهینه

ارائه شده است. در این مدل از  )2010( و همکاران 1اسکوکارو
خطی با غیر مسئلهمنظور حل به GAMSنویسی زبان برنامه

ي ، براین مدلا ابعاد بزرگ استفاده شده است. در روش ارائه شده
افزایش سرعت، مقادیر زیادي از جزئیات حذف شده است. مشکل 

با  سازيت بهینههاي باال، کاهش سرعاساسی در تمامی الگوریتم
سازي است. در این مقاله یک الگوریتم بهینه مسئلهافزایش ابعاد 

سازي باالیی ابتکاري ارائه شده که نه تنها از سرعت بهینه
سازي مسائل با شرایط خاص و ابعاد ه در بهینهبرخوردار است بلک

 . است بزرگ نیز قابل استفاده
اي بر اهمیت انرژي و منابع آب بیان در ابتداي این مقاله، مقدمه

هاي مربوطه سازي ساختارها و الگوریتمو ضرورت اصالح و بهینه
ر است. در قسمت دوم عوامل موثر در مصرف انرژي د ارائه شده

خصوص موتورهاي القایی موجود ها و سیستم پمپاژ بهالکتروپمپ
کاري و موارد مشابه مورد بررسی یورها، فرکانسراها مثل ددر آن

ها و عوامل قرار خواهد گرفت. بعد از آن، در قسمت دیگر هزینه
ها، راندمان و نحوه ثر در سیستم پمپاژ مانند تعرفهؤم

 الگوریتمسازي بیان شده است. در گام بعد، یک ذخیره
جزئیات آن بیان خواهد شد. و  سازي ابتکاري پیشنهاد شدهبهینه

سازي هزینه و کیفیت خدمات بر روي یک له بهینهئسپس مس
شود. در پایان نیز نمونه مطالعاتی اجرا و نتایج آن ارائه می

 سازي عددي آورده شده است. هاي شبیهگیرينتیجه

 هاي پمپاژدر سیستمعوامل مؤثر در مصرف انرژي 
هاي آبرسانی انرژي مورد نیاز براي پمپاژ توسط در سیستم

و یا منابع تغذیه متصل  الکتروموتورهایی که به شبکه برق
شود. بدین منظور انرژي الکتریکی ابتدا وارد مین میهستند؛ تأ

شود. موتور الکتریکی پمپ شده و به انرژي مکانیکی تبدیل می
لفاتی است که مقدار آن با توجه به این تبدیل انرژي همراه با ت

. انرژي مکانیکی خروجی پمپ به انرژي استنوع موتور متفاوت 
هیدرولیکی در شبکه پمپاژ تبدیل و باعث انتقال انرژي به ساختار 

شود. در این مرحله نیز قسمتی از انرژي تلف شبکه آبرسانی می

1 Skworcow 

ات همراه جزئینماي شماتیک از یک مجموعه پمپ به شود. می
 نشان داده شده است.  )1(مربوط به توزیع توان در شکل 

 
 توزیع توان در یک پمپ): 1(شکل

هاي پمپاژ مربوط ر سیستمیکی از عوامل مهم در مصرف انرژي د
ي کار موتور الکتریکی است. در مقدار بار مکانیکی و نقطهبه 

ود. شورهاي القایی استفاده میاز موت هاي الکتریکی، معموالًپمپ
منظور پایداري و حفظ سرعت در یک محدوده قابل قبول، به

برداري قرار موتورهاي القایی در نزدیکی سرعت نامی مورد بهره
گیرند. در این موتورها اگر بار کاهش یابد؛ سرعت افزایش می
ن یابد. البته ایکاهش مییابد و اگر بار افزایش یابد؛ سرعت می

-آبرسانی ندارد. نمودار سرعتثیر زیادي در شبکه موضوع تأ
 نشان داده شده است.  )2(گشتاور یک موتور القایی در شکل 

 
 ییموتورالقا کی گشتاور-سرعت نمودار ):2(شکل

دست آوردن نقطه کار موتورهاي القایی باید نمودار براي به
گشتاور بار تالقی یابد. -سرعتگشتاور موتور با نمودار -سرعت

کانیکی ثابت و غیرقابل تغییر است؛ پس نمودار مربوط به بارم
 ي کار باید نمودار موتور القایی تغییر کندبراي تغییر سرعت نقطه

ر پذیکه این امر توسط تغییر در فرکانس و دامنه ولتاژ امکان
ند تواني کار میطهفرکانس با تغییر نق-است. درایورهاي ولتاژ

را  مصرف انرژي شده موتور را کنترل و در نتیجه گشتاور منتقل
 تغییر دهند. 
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 ها در سیستم پمپاژهزینه
هاي آب، قسمت بزرگی از هاي الکتریسیته در پمپهزینه
جویی شوند. صرفههاي توزیع آب را شامل میهاي شرکتهزینه

حصول است. از هاي مختلفی قابل هاي انرژي از راهدر هزینه
گزین با جای توان به طراحی مجدد سیستمها میجمله این راه

-اري مناسب از برخی از تجهیزات بهدبازده انرژي باالتر، نگه
د (عبدالمجی ها و کنترل بهینه سیستم اشاره کردخصوص پمپ

. هزینه پرداختی براي الکتریسیته  با دو عامل )2010و اوالنیکی، 
میزان توان مصرفی و تعرفه برق رابطه مستقیم دارد. براي کاهش 

ي نظیر کاهش میزان آب پمپ شده ن راهکارهاتواعامل اول می
کمک اصالح شبکه، کاهش هد مخالف (شامل اختالف ارتفاع  به

ها در نزدیکی و سایش آب) در مقابل پمپ آب و استفاده از پمپ
ي کار موتور الکتریکی را پیشنهاد داد. براي کاهش عامل نقطه

مصرف انرژي  ریزي بهینهکارهایی مثل برنامهتوان راهدوم نیز می
ها و انتقال توان مصرفی از زمان پیک به زمان خاموشی در پمپ

اي هبندي معین و اصالح ظرفیتبه کمک یک برنامه زمان
 سازي اشاره کرد. ذخیره
 مسئلهها یک صرف انرژي در الکتروپمپریزي بهینه مبرنامه

شود؛ زیرا همزمان با کاهش بسیار پیچیده محسوب می
را هم در نظر گرفت.  مسئلههاي ژي باید دیگر شرطهاي انرهزینه

مام آب مورد نیاز در طی یک یک راه حل ساده این است که ت
امر  گردد. این مینپمپاژ در شب و با تعرفه پایین تأ از طریق روز

ین ماست که بتواند آب مورد نیاز را تأسازي قوي نیازمند ذخیره
 آید. از اینساب میحبهبزرگ  یمشکلخود  مسئلهاین کند که 
 دهاي فوق صورت گیربا در نظر گرفتن شرطباید سازي رو بهینه

 ).1996، 1(پزشک و هلوگ
طور خالصه بیان توان در موارد زیر بهرا می مسئلهشرایط دیگر 

 نمود :
مین هد مورد نیاز براي غلبه بر هایی با توانایی تأانتخاب پمپ .1

 کی و تقاضاي مشترکانتلفات هیدرولیکی، اختالف هد استاتی
د مشخص براي مقابله با داشتن سطح رزرو در یک باننگه .2

 .مین نیاز مشترکانسرریز و تأ
داشتن فشار زیر سطح قابل اطمینان براي کاهش نشتی نگه .3

 .و جلوگیري از خطر ترکیدگی

1 Pezeshk & Helweg 

 .مین قابلیت اطمینان در سطح مطلوب تعیین شدهتأ .4
شود که یشنهاد میهاي دیگري نیز براي کاهش هزینه پروش 

ر زمان چند موتور دي کنترل بهینه و استفاده هماکثریت بر پایه
 ي کار با حداکثر راندمان است.نزدیکی نقطه

  مسئلهبیان 
 هاي آبهاي الکتریسیته در پمپهزینهطور که گفته شد همان

هاي توزیع آب را شامل هاي شرکتقسمت بزرگی از هزینه
به کمک یک مخزن که شده است  در اینجا فرضشوند. می

الکتریکی کاهش سازي آب مصرف انرژي تعدادي پمپ ذخیره
، دبی ورودي مخزن در ساعات مختلف طی مسئلهیابد. متغیر می

ریزي است. دبی ورودي در هر بازه زمانی معادل یک دوره برنامه
. دبی ها در همان بازه زمانی استمپهاي خروجی پمجموع دبی

مپ، با توجه منحنی مشخصه آن، توان الکتریکی خروجی هر پ
هاي کند. توان الکتریکی مصرفی نیز بر اساس تعرفهرا تعیین می

کند. از آنجایی که توان برق هزینه الکتریسیته را مشخص می
الکتریکی مصرفی الکتروپمپ بر اساس دبی خروجی، یک منحنی 

ب است محدب بوده و مجموع چند تابع محدب نیز یک تابع محد
شود. از این رو پس تابع هدف نیز یک تابع محدب محسوب می

 صورت زیر بیان کرد.سازي را بهتوان تابع هدف براي بهینهمی
)1                    (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛∑ ∑ 𝐶𝐶𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑,𝑖𝑖(ℎ𝑑𝑑, 𝑞𝑞𝑑𝑑,𝑖𝑖)𝑇𝑇

𝑑𝑑=0
𝑁𝑁
𝑖𝑖=1   

ا کاهش پمپ ر Nي بازه زمانی، هزینه الکتریسیته T این تابع در
هزینه الکتریسیته بر حسب تعرفه زمان  tCدهد. در این تابع می

 t ،thدر بازه زمانی  iتوان مصرفی پمپ  TOU(2 ،t,iPاستفاده (
است. در  tدر زمان  iدبی پمپ  t,iqو  tارتفاع مخزن در بازه 

به از پیش مشخص و مقدار آن  TOUمقدار تعرفه  )1(فرمول 
از منحنی  t,iPمقدار  است. زمان استفاده توان وابسته

قابل محاسبه  qو  hها و با توجه به مقادیر هاي پمپمشخصه
توان مصرفی بر اساس دبی خطی بودن است. با توجه به غیر

است. در این  NLP مسئلهموجود یک  مسئلهخروجی 
نیز در نظر گرفت. یک شرط  هاي دیگري راسازي باید شرطبهینه

مخزن است که توسط رابطه زیر ارتفاع  مسئلهمهم در این 
 شود.مشخص می

2Time Of Use 
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)2(              t=1,…,T            ℎmin ≤ ℎt ≤ ℎmax 

، شرط الزم براي حداقل و حداکثر ارتفاع آب موجود  )2( رابطه
بر اساس حداقل  minhکند. حداقل ارتفاع در مخزن را بیان می

بر  maxhاع فشار الزم براي تزریق آب به شبکه و حداکثر ارتف
م شود. شرط مهف تعیین میاساس آستانه تحمل تجهیزات مختل

صورت زیر هاي آب است که بهدبی خروجی پمپ ،مسئلهدیگر 
 شود. بیان می

)3(  i=1,…,N                      𝑞𝑞min ≤ 𝑞𝑞t,i ≤ 𝑞𝑞max 

حداکثر دبی  maxqحداقل دبی خروجی و  minqدر رابطه باال 
است. این مقادیر بر اساس نمودارهاي  هاخروجی پمپ

 مسئلهها قابل محاسبه است. شرط دیگر هیدرولیکی پمپ
سازي است این شرط تفاع اولیه، در پایان دوره بهینهبازگشت ار

 . قابل بیان استصورت زیر به
)4    (                         ∑ 𝑄𝑄t T

𝑑𝑑=0 =  ∑ ∑ 𝑞𝑞t,iN
i=1

T
t=0 

 است. tدر ساعت  iدبی خروجی پمپ  t,iqه در این رابط
ی جرم در مخزن است. این ، قانون پایستگمسئلهشرط دیگر  

 شود. صورت زیر بیان میرابطه نیز به
)5 (             𝑄𝑄𝑑𝑑.∆𝑡𝑡 + (ℎ𝑑𝑑 − ℎ𝑑𝑑−1).𝐴𝐴 = 𝑞𝑞𝑑𝑑 .∆𝑡𝑡   

دبی خروجی مخزن،  tQ، دبی ورودي مخزن tq، )5(در رابطه 
A ن و سطح مقطع مخز∆𝑡𝑡  دهند. را نشان میبازه زمانی 

 

 سازي ابتکاريتشریح الگوریتم بهینه
سازي نیز رشد هاي بهینهامروزه با پیشرفت ریاضیات، روش

خصوص در علوم سازي بههاي بهینهاند. روشي داشتهچشمگیر
سازي هاي بهینهمهندسی کاربرد زیادي دارند. براي مثال روش

ریزي ریزي دینامیکی و برنامهک، برنامهتکاملی، تصویري، کالسی
سازي موجود در علوم هاي بهینههاي روشترینعددي از مهم

نوع موجود با توجه به ت). 2004، 1هستند (مارلر و آرورامهندسی 
بهترین روش موجود در میان سایر  مسئلهتوان براي حل هر می

به که  تخاب کرد. در این مقاله، قصد بر این استها را انروش
سازي ابتکاري میزان توان مصرفی چند کمک یک الگوریتم بهینه

پمپ را که به یک مخزن متصل هستند کاهش دهیم. الکترو

1 Marler & Arora 

ي ها است. این الگوریتم برادبی خروجی الکتروپمپ مسئلهمتغیر 
یک شبانه روز پیش رو قابلیت اجرا دارد. همچنین فرض شده بر 

رفی مشترکان شبکه آب مصکارهاي موجود میزان و  اساس ساز
ایی است. از آنج بینی شدهریزي با دقت خوبی پیشدر بازه برنامه

یک  که میزان آب مصرفی مشترکان در یک دوره زمانی (مثالً
خزن رودي به م) ثابت است؛ بنابراین باید مجموع دبی وشبانه روز

عبارت دیگر مجموع متغیرها مقداري نیز عدد ثابتی باشد، به
، به ازاي هر کاهش هستند. با توجه به این شرط اساسیی ثابت

 )3(در یک متغیر، باید متغیر دیگري افزایش یابد. در شکل 
 فلوچارت این الگوریتم نشان داده شده است. 

 
 يشنهادیپ تمیالگور فلوچارت ):3(شکل

صورت زیر بیان توان به) را می3(الگوریتم پیشنهاد شده در شکل 
 کرد: 

تولید جواب اولیه با توزیع یکنواخت

انتخاب دو متغیر به صورت تصادفی

محاسبه مقدار دلتا

با دلتا جدید جواب بهبود یافت ؟

محدودیت ها رعایت شده؟

جایگزینی جواب جدید

دقت کافی به دست آمده؟

پایان

بله

خیر

بله

بله

خیر

خیر
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بر) صورت یکنواخت (برااسخ اولیه با متغیرهایی بهدا یک پابت .1
هاي اند همان دبیتوگام میشود. متغیرهاي این تولید می

 برداري تجربی توسط کاربر باشد. خروجی در بهره
-غیرهاي تولید شده در قسمت قبل بهدو متغیر از میان مت .2

 شود. صورت تصادفی انتخاب می
 شود. اینی تولید میصورت تصادفیک مقدار براي دلتا به .3

مقدار به یکی از متغیرهاي قسمت قبل اضافه و از متغیر دیگر 
 شود. کم می

آید. اگر تابع دست میار تابع برازش با مقادیر جدید بهمقد .4
غیر  یابد. دربرازش بهبود یافت، فرآیند به مرحله بعد انتقال می

 شود.این صورت فرآیند به مرحله قبل بازگردانده می
شود. در بررسی می مسئلههاي این قسمت محدودیتدر  .5

باز گردانده  2ها فرآیند به مرحله صورت عدم رعایت محدودیت
 یابد.رت به مرحله بعد انتقال میشود. در غیر این صومی

 شود. در این قسمت مقادیر قبلی با مقادیر جدید جایگزین می .6
صورت  شود. دردر این گام، مقدار تابع برازش محاسبه می .7

نداشتن دقت کافی به مرحله دوم باز گردانده شده و متغیرهاي 
-غیر این صورت الگوریتم پایان می . درشوندجدید انتخاب می

 یابد. 
 
 
 

 گیرينتیجه
) با N=12پمپ الکتریکی ( عدد 12در این مقاله فرض شده از 

بازه، یک  24مشخصه هیدرولیکی یکسان براي ذخیره آب در 
هاي یک ساعتی در نظر گرفته صورت بازهبهتقاضاي مشترك 

) نشان داده شده 1میزان آب مصرفی در جدول (شده است. 
 است.

لیتر برثانیه و  18بیشترین تقاضا در ساعت چهارم به میزان 
لیتر بر ثانیه است.  4کمترین تقاضا در ساعت هفتم به میزان 

 صورت فرضی در نظر گرفته شده است.این تقاضا به
 
 

 

 میزان تقاضا در طول یک شبانه روز ):1(لجدو

دبی مورد نیاز 
 (LitSec)مشترکین 

 ساعت
دبی مورد نیاز 

 (LitSec)مشترکین 
 ساعت

16 13 5 1 
15 14 6 2 
13 15 4 3 
14 16 5 4 
15 17 6 5 
18 18 7 6 
17 19 8 7 
15 20 9 8 
15 21 11 9 
10 22 12 10 
6 23 14 11 
7 24 15 12 

هزینه انرژي است که از قبل  مسئلهمهم دیگر در این پارامتر 
مشخص بوده و مقدار آن بر اساس تعرفه زمان استفاده تعیین 

نشان  مسئله) تعرفه استفاده شده در این 4( در شکلشود. می
هاي توزیع برق، تعیین داده شده است. این تعرفه توسط شرکت

 .شودمی

 
 استفاده زمان رفهتع براساس تهیسیالکتر نهیهز ):4(شکل

داراي سه سطح پیک مصرف، ساعات عادي و  ها معموالًتعرفه
ه و هاي الکتریسیتپیک خاموشی است. با توجه به مقادیر تعرفه

سازي ارائه شده میزان تقاضاي موجود براي آب، الگوریتم بهینه
؛ آب را در مخزن در ساعات اولیه روز که تعرفه برق کم است

ساعات که هزینه انرژي بیشتر است، از این  ذخیره و در سایر
کند. همان طور که ذخیره براي انتقال به شبکه استفاده می

 ، ارتفاع سطحمسئلهگذار دیگر شرط مهم و تاثیرمشخص است 
آب در مخزن است، که این شرط در قید دوم بیان شده است. 
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براي دو  )5( در شکلمیزان ارتفاع آب درون مخزن در طی دوره 
شده  برداري دستی نشان دادهبرداري بهینه و بهرهالت بهرهح

مخزن در شکل متر  20و حداقل  متر 100است. مقادیر حداکثر 
 نشان داده شده است. )5(

-هستند. همانمورد نیاز  )2(این مقادیر براي برقراري معادله   
-ها در هر دو حالت بهرهشود این محدودیتطور که دیده می

 ت شده است.برداري رعای

 
 ارتفاع سطح مخزن در دو حالت بهینه و عادي :)5(شکل

 
برداي حاصل از الگوریتم بهینه شده، در دو با توجه به نتایج بهره

سازي و عملکرد عادي ز شبیهبرداري بهینه حاصل ابهره ،حالت
شود پس از اتمام پذیرد، مشاهده میصورت دستی انجام میکه به

و بازگشت به نقطه صفر، ارتفاع مخزن به مقدار  ریزيدوره برنامه
 رسد. ) میمتر 30اولیه خود (
، در برخی از ساعات (مثل ساعات اولیه )5( شکلبا توجه به 

هاي مربوط به سطوح آب موجود در مخزن برداري) نموداربهره
برداري تجربی توسط بهرهبرداري بهینه و براي دو حالت بهره

یجاد ا نکته خاطر ایناست. این تشابه به صورت یکسانکاربر به
شده که تعرفه در هر دو حالت در حداقل مقدار بوده، بنابراین 

تیجه در دو حالت آب تزریقی به مخزن باید حداکثر باشد. در ن
برداري یکسانی ایجاد شده است. هدف اصلی از فوق نمودار بهره

. ها استي پمپهاي الکتریسیتهسازي کاهش هزینهاین بهینه
هد دهاي مربوطه، نتایج موجود نشان میسازيپس از انجام شبیه
برداري توسط الگوریتم بهینه نسبت به حالت که در حالت بهره

 25%داري با دبی خروجی به اندازه تقاضا مشترك، حدود  بربهره
در  7برداري تجربی توسط کاربر حدود %و نسبت به حالت بهره

 جویی داشته است. ها صرفههزینه الکتریسیته  پمپ

عدد کوچکی است، اما  دست آمده تقریباًجویی بههرچند صرفه
ي تأمین آب را هابا توجه به این موضوع که سهم زیادي از هزینه

ه صرفه ب سازي کامالًشود، این بهینهشامل میهزینه الکتریسیته 
 یت اعمال شرایطسازي قابلاست. از طرفی دیگر این روش بهینه

، مانند عدم قطعیت در میزان آب مصرفی، مسئلهموثر دیگر در 
هاي موجود و بسیاري از مسایل دیگر گیريعدم قطعیت در اندازه

 را دارد. 

 جمع بندي
سازي ابتکاري براي کاهش در این مقاله یک الگوریتم بهینه

به مطالب بیان شده و  ها ارائه شد. با توجهمصرف انرژي در پمپ
کارگیري یک سیستم هسازي صورت گرفته بنتایج شبیه

 هاياي الکتریکی موجود در شبکههبرداري بهینه از پمپبهره
مین و توزیع آب، تا حد زیادي در میزان هزینه برق مصرفی تأ

شود. در ها میجویی نموده و باعث کاهش هزینهها صرفهپمپ
 ها و دبیي هیدرولیکی پمپاین روش به کمک منحنی مشخصه

 شود. خروجی، توان الکتریکی مصرفی بهینه می آب
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تهیه اطالعات مورد نیاز تشکر پژوهش و یاري رساندن در 
 .شودمی

 مراجع
1- AbdelMeguid, H. and Ulanicki, B. (2010). 
"Feedback rules for operation of pumps in a water 
supply system considering electricity tariffs." 
Water Distribution Systems Analysis, 425, 1188-
1205. 

2- Bahrami, M. and Abbaszadeh, P. (2013). "An 
overview of renewable energies in Iran," 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 
24(Auguest), 198-208. 

3- Ganesan, P., Thirugnanasambandam, M., 
Rajakarunakaran, S., and Devaraj, D. (2015) 
"Specific Energy Consumption and Co2 Emission 
Reduction Analysis in a Textile Industry." 
International Journal of Green Energy,  12(7), 685-
693. 

4- Hongbin, Z. and Xushi, Y. (2003). "Water 
network system theories and analysis." China 
Architecture & Buliding Press, 9, 49-50. 

5- Jagtap, S. P. and Pawar, A. N. (2013). "Energy 
Efficiency Evaluation in Pumping System." 
Modern Mechanical Engineering, 3, 171-180. 

6- Marler, R. T. and Arora, J. S. (2004). "Survey 
of multi-objective optimization methods for 
engineering." Structural and multidisciplinary 
optimization, 26(6), 369-395. 

7- Pezeshk, S. and Helweg, O. (1996). "Adaptive 
search optimization in reducing pump operating 
costs." Journal of Water Resources Planning and 
Management, 122(1),  57-63. 

8- Puleo, V., Morley, M., Freni, G. and Savić, D. 
(2014). "Multi-stage linear programming 
optimization for pump scheduling." Procedia 
Engineering, 70, 1378-1385. 

9- Ramos, H. M., Kenov, K. N. and F. Vieira, F. 
(2011). "Environmentally friendly hybrid solutions 
to improve the energy and hydraulic efficiency in 

water supply systems." Energy for Sustainable 
Development, 15(4),  436-442. 

10- Skworcow, P., Paluszczyszyn, D.,  Ulanicki, B., 
Rudek, R. and Belrain, T. (2014). "Optimisation of 
Pump and Valve Schedules in Complex Large-scale 
Water Distribution Systems Using GAMS 
Modelling Language." Procedia Engineering,  70, 
1566-1574. 

11- Sun, J., Feng, X., Wang, Y., Deng, C. and K. H. 
Chu, K.H. (2014). "Pump network optimization for 
a cooling water system." Energy,  67(April), 506-
512. 

12- Wei, Z., Zhihong, Z., and Huiwen, W. (2009). 
"Optimal Operation Model of Water Supply 
Network and Application." in Services Science, 
Management and Engineering, 2009. SSME'09. 
IITA International Conference on, 499-502.

 


