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 هندسي شيمي ايراننشريه شيمي و م ١٣٨٥، سال ٣، شماره ٢٥دوره 

 

 ٧٧علمي، پژوهشي ـ كاربردي                                                                                                                                                                           

 
 يندهاازمان مصرف آب و انرژي در فر تحليل هم

 با استفاده از برنامه ريزي رياضي
 

 ، سيد مهدي سوفاري*+مجيد عميدپور
 ۱۶۷۶۵-۳۳۸۱ مهندسي مکانيک، صندوق پستي هتهران، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشکد

 
صنايعي که  در  نشان مي دهد تحقيقات نتيجه  هاي. هستنديندي فراآب و انرژي دو منبع مهم مورد نياز صنايع    :چكيده 

 ي  کل گي، منجر به بهيناين دوجداگانه ي مصرف قابل توجه و توأم آب و انرژي را دارند، کمينه سازي تک بعدي و  
هاي     مصرف آب و انرژي دو کار مهم يکي با بهره گيري از روش هم زمان تحليل ه ي در زمين.شود سيستم نمي

در اين مقاله ابتدا با بررسي   .  ترسيمي و ديگري با استفاده از برنامه ريزي رياضي صورت گرفته است  مفهومي و ابزار
هاي آب و انرژي نشان داده مي شود که      نقاط ضعف و قوت اين دو روش و با طرح مباحث جديد در تحليل سيستم      

 درست سپس يک روند  . شود نمي گذاري بهينه منجر  کارگرفته شده در دو روش مذکور هميشه به هدف  ه  به يروي
هاي مفهومي بسط    روشه يبراي تحقق اين هدف پيشنهاد شده و باالخره چند مدل برنامه ريزي رياضي که بر پاي 

 .ه مي شوديهاي آب و انرژي ارا سيستمه ي گذاري و طراحي شبک يافته اند براي هدف
 
 

هاي  زمان مصرف آب و انرژي، سيستم  سازي همکمينه سازي مصرف آب و توليد پساب، کمينه :ليديواژه هاي ک
 .پينچفناوري گذاري بهينه،  هاي نوع دوم، هدف نوع اول، سيستم

 
KEY WORDS: Water and wastewater minimization, Simultaneous water and energy minimization, 
Systems of type one, Systems of type two, Optimum targeting, Pinch technology. 

 
 مقدمه
بهينه سازي انرژي در ميالدي،  ۷۰ ه ينفتي ده از بحران پس

ميالدي،   ۸۰ ه يدر اوايل ده. پرشتابي يافت روند صنعتي يندهايفرا
 هاي  مبدله ي پينچ به عنوان ابزاري مدون براي سنتز شبکفناوري

سالي و بحران   با خشک مقارن ميالدي ۸۰ ه يده. شد يهارا حرارتي
 هاي  تشديد اعمال محدوديتافزون براين موضوع .  آبي بودکم

آن  را بر  صاحبان صنايع ،در مورد دورريزهاي صنعتي محيطي زيست
کمينه سازي مصرف آب و توليد پساب  فکر به جدي طور به که داشت
 ، بهينه سازي انرژي ه يهاي پينچ در زمين با توجه به موفقيت. بيفتند
 ٩٠در اوايل دهه ي  هم کشانده شد و  آبه ي به حيطفناورياين 

. ميالدي مفاهيم شبکه ي مبدل هاي جرمي و پينچ آبي معرفي شد 
 آب وهاي مفهومي و ترسيمي که براي کمينه سازي   در ميان روش

 

هاي  هايي که در آنها براي دفع آاليندگي جريان در سيستم پساب
 به روش مي توان اند،  شدهارايهي از آب استفاده مي شود فرايند

در اين .  به عنوان يک کار شاخص اشاره کردوانگ و اسميت
روش ابتدا با رسم نمودار غلظت بر حسب بار آاليندة منتقل شده 

ها و سپس ترکيب آنها در بازه هاي غلظت و فرايندتک  براي تک
 آب تازه با حداقل دبي ه ي آمدن منحني ترکيبي، خط تغذيبه دست
گذاري با يکي از سه    پس از هدف. آيددست مي ه  پينچ ب ه يو نقط

بازچرخاني   روش مصرف مجدد، مصرف مجدد آب احيا شده و يا
گذاري   هدفمقدارهايرسيدن به  براي طراحي شبکه آب احيا شده،

تركيبي بهره  شده با يک روش مناسب، که باز هم از منحني 
 .]۱[گيرد، انجام مي پذيرد  مي
E-mail: amidpour@kntu.ac.ir+                                                                                                                                     عهده دار مكاتبات* 
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 نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران مجيد عميدپور و سيد مهدي سوفاري ١٣٨٥، سال ٣ره ، شما٢٥دوره 

 

 ي، پژوهشي ـ كاربردي                                                                                                                                                                           علم٧٨

 هم متفاوتيهاي رياضي   روش،هاي مفهومي  بر روشافزون
ساولسکي  و بگازويچ ه شد که بهترين آنها را مي توان کار  يارا

 يک سري تعاريف و اثبات چند قضيه در ارايه يآنها با . دانست
 آب و پساب توانستند يک مدل ه ييندهاي مصرف کنندفرامورد 

آنها .  آورندبه دستگذاري آب   براي هدف(LP)برنامه ريزي خطي 
 اتصال هابا حداقل تعداد   ايشبکه به براي دستيابي  ادامهدر همچنين

 پيشنهاد (MILP) صحيحيک مدل برنامه ريزي مختلط خطي عدد 
 .]۳و۲[دادند 

امروزه آب و انرژي دو منبع مهم مورد نياز صنايع هستند كه  
از طرفي ممکن . گرم شود مصرفي  است آب در برخي فرايندها الزم

 بر نياز به آب با کيفيت ويژه، دماي   است برخي فرايندها افزون
عملکرد ويژه اي نيز داشته باشند که آب مي بايستي در آن دما وارد   

دماي آب براي فرايندهايي چون استريليزه شدن، . فرايند شود
 تحقيقات نشان .يک پارامتر مهم است ... شستشو، توليد بخار و 

جداگانه ي کمينه سازي يک بعدي و در چنين فرايندهايي داد که 
  .شود  سيستم نميي کلگيآب و انرژي منجر به بهين

 آب و انرژي دو کار مهم را مي توان هم زمانتحليل  ه يدر زمين
 انجام  اسميتوساولسکو ها توسط  يکي از اين تحليل. نام برد

آنها ابتدا براي يک .  شدارايهگرفت که در آن يک روش مفهومي 
گذاري   به هدف اسميتووانگ  وش با استفاده از ر  مفروض ه يمسأل

کارگيري پينچ انرژي حداقل يوتيليتي ه آب پرداخته و سپس با ب
 نمودار يه يبعد با ارا ه يدر مرحل. مورد نياز سيستم را تعيين کردند

 مصرف مجدد و بازيافت فرصت هايشبکه اي دو بعدي که در آن 
 مصرف  ديده مي شد و با پيشنهاد قوانين هم زمانحرارت به طور 

بارز  ويژگي .شبکه پرداختند طراحي اختالط به مجدد در جهت کنترل
هاي مجزا براي دستيابي به حداقل   مفهوم سيستمارايه يکار آنها 

 . ]۴[تعداد مبدل مورد نياز در شبکه بود 
تحليل مهم ديگري که در اين زمينه انجام گرفت به روش  

. شد ارايهکارانش  هموبگازويچ برنامه ريزي رياضي بود و توسط 
 شده در کارهاي ارايهآنها ابتدا با استفاده از مدل برنامه ريزي خطي   

گذاري آب پرداخته و سپس با بهره گيري از نمايش   به هدفقبلي
 يک ابرساختار يک مدل برنامه ريزي به صورتفضاي حالت مسأله  

.  دادندارايهخطي براي تعيين حداقل يوتيليتي مورد نياز سيستم 
 با حداقل تعداد   ايها همچنين در ادامه براي دستيابي به شبکهآن

 (MILP)مبدل يک مدل برنامه ريزي مختلط خطي عدد صحيح  
در اين مقاله سعي بر اين است که با مد نظر  .]۵[پيشنهاد دادند 

 ضعف و قوت روش هاي موجـود و طرح مباحثي اط ـرار دادن نقـق

 درست انرژي، يک روند هاي آب و بهتر سيستمبه منظور تحليل 
گذاري  مراحل هدف. دشو يهگذاري بهينه منجر شود ارا  که به هدف

 ه يسازي رياضي و بر پاي و طراحي شبکه با استفاده از مدل
 .شدهاي مفهومي انجام خواهد   روش

 
 هاي موجود  بررسي روش

در اين قسمت به طور خالصه دو روش موجود بيان شده و به 
  اسميتوساولسکو  .پرداخته مي شود ت آنهاقو و بررسي نقاط ضعف

 پيشنهاد اين صورتبراي يک مسأله را به   و انرژيآب  گذاري هدف
 انجام  اسميت ووانگ گذاري آب به روش  کردند که ابتدا هدف

 مورد نياز، با استفاده از تازه يشود و پس از تعيين حداقل دبي آب 
 انرژي حداقل يوتيليتي کارگيري پينچه هاي دمايي اوليه و با ب داده

 طراحي ابتدا به منظور ه يدر مرحل. شودمورد نياز سيستم تعيين 
هاي مصرف مجدد و بازيافت حرارت به طور  که فرصت اين

 ۱  شبکه اي دو بعدي را مطابق شکلنمودار ديده شود، هم زمان
هاي مناسب   براي انتخاب گزينهنمودارآنها از اين .  دادندارايه

 استفاده کرده و بدين منظور قوانيني سرانگشتي نيزمصرف مجدد 
 :پيشنهاد دادند که از اين قرار است

 .شود  توزيع مصرف مجدد از گرم ترين منابع شروع مي-۱
 اتصال منبع مصرف مجدد به نزديک ترين چشمه از نظر  -۲

 .گيرد دما صورت مي
شود که دماي   اختالط غيرهم دما در صورتي استفاده مي-۳
هاي غلظت هم اجازه   بين دماي چشمه ها باشد و محدوديتمنابع
 .ها را بدهد اتصال

 هم دما از اختالط غير،براي تکميل طراحي اسميت وساولسکو 
هاي مجزا را با هدف رسيدن به  استفاده کرده و مفهوم سيستم
 ۳ و ۲هاي  شکل. ]۴[ دادند يهحداقل تعداد مبدل مورد نياز ارا

 . مجزا را نشان مي دهندهاي نحوة ايجاد سيستم
به طور يك روش  اين كهبا توجه به  ،اولسكو و اسميتسروش 

 ديدي بهتر از رايه در اکهي توان گفت م ، مفهومي است كامل
اما . مسأله و بررسي جنبه هاي ترموديناميكي آن موفق بوده است

طور که  اوالً همان. اين روش داراي نقاط ضعف مهمي است
 قوانين سرانگشتي ،اند دههم متذکر ش ش همكارانوچ بگازوي

پيشنهاد شده براي نحوه توزيع مصرف مجدد ممكن است بين دو 
 ثانياً اگر چه .ها تناقض ايجاد كند پارامتر دما و غلظت در جريان

مؤثر هاي حرارتي  مجزا در کاهش مبدل هاي مفهوم سيستم ارايه ي 
 ينـد به فراينـداست، ولـي به دليل ممنـوع كردن انتقال حرارت فرا
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 نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران ...تحليل هم زمان مصرف آب و انرژي  ١٣٨٥، سال ٣، شماره ٢٥دوره 

 

 ٧٩                                                     علمي، پژوهشي ـ كاربردي                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .شبکه اي دوبعدينمودار  ـ۱شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ايجاد يک سيستم مجزاه ي نحوـ۲شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .هاي مجزا هاي ترکيبي با حداکثر تعداد سيستم  منحنيـ۳شکل 
 

ده براي آب ـگذاري ش  هدفمقدارهايه ـکه دستيابي ب امکان اين
البته خوش شانسي يا زيرکي . د زياد استو انرژي محقق نشو

در انتخاب مثال موجب مخفي ماندن اين    اولسكو و اسميتس
 آنها اظهار داشته اند ،که تر از همه اين و مهم ثالثاً. است شدهموضوع 

مستقيم دارد که نظر ه ي که مصرف يوتيليتي با دبي آب رابط
با . مي شوداشتباهي است و مردود بودن آن در قسمت بعدي اثبات 
گذاري هم  توجه به اين اعتقاد روال پيشنهادي آنها براي هدف

 .مي شودد که به اين موضوع نيز پرداخته شودچار چالش مي 
الزم است که ابتدا   همكارانشوچ بگازويبراي بررسي روش 

کمينه سازي آب و پساب پرداخته به کارهاي قبلي در زمينه ي 
سيستم را با توجه به نوع مصرف هاي يک فرايندآنها ابتدا . شود
به چندين دسته تقسيم کرده و با ) آب يا پساب يا هردو(آنها 

 دبي و غلظت براي آنها يک مدل غير خطي   معادله هاينوشتن 
سپس با اثبات قضايايي در مورد لزوم رسيدن .  آوردندبه دست

ها به حداکثر مجاز و همچنين لزوم فرايندغلظت خروجي 
اين . ]۲[ مدل را به نوع خطي تبديل کردند ،ها ظت غل)١(يکنواختي

 : استزيرمدل مطابق 
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در کار بعدي خود براي کمينه سازي تعداد  ساولسکي وچ بگازوي
 .]۳[ه دادند ي اراMILPمدل هاي . . . اتصال هاي آبي، هزينه و 

 تحليل ه يدر زمين در مقاله ي خود   همكارانش وچ بگازوي
 پس از برشمردن برخي از ضعف هاي روش زمان آب و انرژي، هم
 که بر پايه ي برنامه ريزي رياضي ، روش خود را اسميتواولسكو س

آنها ابتدا با استفاده از مدل فوق به هدف گذاري  . ]٥[بود ارايه دادند 
 سپس بـراي هدف گـذاري انـرژي يک مـدل خطي. آب پرداختنـد

 

  

٢ 

٣ 

١ 
٤ 

منبع آبتخليه آبتخليه آب

C(ppm) 

دبي حدي 
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T °C 
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                                                                   علمي، پژوهشي ـ كاربردي                                                                                                         ٨٠

پيشنهاد کردند که در ساخت آن از عملگر پينچ و يک ويرايش 
). ٤شکل(د  استفاده مي ش)١(ساده از نمايش فضاي حالت مسأله

روش آنها به اين شكل بود که دبي به دست آمده از حل مدل 
انرژي  هدف گذاري مدل در به عنوان يک محدوديت هدف گذاري آب
در پايان هم براي کمينه سازي تعداد مبدل هاي . گنجانده مي شد

 . دادنديه اراMILPحرارتي يک مدل 
. جامع است به تقريب روش  يکهمکارانش و بگازويچ روش

 ست آنها ايراد كوچكگذاري انرژي هدف بزرگي مدل پيچيدگي و
 مهم منفي    ته ياما نک.  در اين مقاله آورده نشدعلت هاهمين  که به

. شد ذکر هم اسميت و اولسكوسکار  که براي همان است در کار آنها
مدل هدف گذاري آب را به  از حل دبي به دست آمده که آنها چرا

 و حال  اندگنجانده انرژي دل هدف گذاريم محدوديت در عنوان يک

که مصرف آب  شبکه اي که بعدي ثابت خواهد شد که در قسمت آن
 .را نخواهد داشت حداقل يوتيليتي مصرف لزوماً را داشته باشد حداقل
 

 گذاري آب و انرژي   بهينگي کلي در هدف  
هاي  كار گرفته شده در روشه رويه ب مشخص شد، که طور همان
گذاري آب تازه براي سيستم، در  ست كه پس از هدف انقبلي چني
س همان مقدار دبي آب اگذاري يوتيليتي براس  بعد هدف يمرحله

اي كه مصرف حداقل آب  ولي آيا شبكه. تعيين شده انجام مي گيرد
 لزوماً مصرف حداقل انرژي را هم خواهد داشت؟ براي ،تازه را دارد

هاي آب و انرژي  يستم نياز به بحثي در مورد سپاسخروشن شدن 
 بر يي را دراه البته الزم به ذكر است كه اين بحث سيستم  . است

ها براي تخليه فرايندمي گيرد كه در آنها پساب هاي خروجي همه 
توان به دو   هاي مذكور را مي سيستم. بايد به دماي يكساني برسند 

گذاري براي هر  فدع تقسيم كرد كه موضوع بهينگي كلي در ه ون
 .به صورت جداگانه مورد بررسي قرار مي گيردكدام 

 
 هاي نوع اول   سيستم

هايي هستند كه مصرف يوتيليتي حداقل آنها  نوع اول سيستم
است  شده يه اراهمكارانش و بگازويچ توسط  کهمعادله هاي زيراز 

 :]۵[ كند پيروي مي

)٥                        ({ }mininoutpmin T,TTMaxCHU ∆−α= 

)٦            (      { }o),TT(TMaxCCU inoutminpmin −−∆α= 

α براي شده بيني پيش مقدارهاي .استنياز  مورد آب تازة حداقل دبي 
 

 درواقع مقدار حداقل مصرفي است كه معادله هايوتيليتي ها در اين 
 ،بنابراين. دست مي آيده هاي غلظت ب نظر از محدوديت صرف
ي دما و  ها بين محدوديت ها نوع سيستم در اين گفت كه توان مي

 .غلظت تداخل و تقابلي وجود ندارد
هاي نوع يك با افزايش دبي آب تازه، مصرف    در سيستم

  مي توان،بنابراين.  افزايش پيدا مي كندنسبت همان هيوتيليتي ب
 : بازنويسي كردزير را به صورت )٦( و )٥( معادله هاي

)٧                                                     (fwmin mAHU &= 

)٨                                                     (fwmin mBCU &= 

  CUmin و  HUmin  ودبي آب تازه &fwmمعادله ها در اين 
به ترتيب حداقل مصرف يوتيليتي گرم و سرد براي دبي مورد نظر 

دماي منبع، دماي      به كه بستگي دضرايبي هستن هم B و  A. هستند
 رابطه هاي ها دارند و از   دماي مجاز مبدلتفاوتحداقل تخليه و 

 :دست مي آينده  بزير

)٩                                 ({ }mininoutp T,TTMaxCA ∆−= 

)١٠   (






−>∆−+

−≤∆
=

)TT(T          TT(CA

)TT(T                                      
B

inoutmin)inoutp

inoutmino
 

مصرف يوتيليتي حداقل برحسب دبي آب  نمودارهاي ۵شکل
هدف فقط  اگر .نشان مي دهداول هاي نوع  سيستمبراي تازه را 

گذاري آب و انرژي باشد، واضح است كه  ارضاي بهينگي در هدف 
و  آب ه ي بر هزينافزون اما اگر . مسأله استپاسخ X-Xمقطع 
مد نظر باشد، ممکن . . . ها، لوله کشي و   مبدله ي هزينانرژي

 .باشد است مقاطع ديگري روي نمودارها مقطع بهينه 
 

 هاي نوع دوم    سيستم
 آنها هايي هستند كه حداقل مصرف يوتيليتي نوع دوم سيستم

 )۶( و )۵( له هايمعاد به وسيله يپيش بيني شده  مقدارهايبيشتر از 
با اشاره به اين نوع سيستم دليل اين  همکارانش و  بگازويچ. است

اند كه هر شبكه اي براي اين  موضوع را اين طور بيان كرده
ها براساس مصرف آب حداقل طراحي شود، در آن يك يا   ستمسي

 يك بارها بيش از فرايندچند جريان وجود دارند كه در طي عبور از 
در معرض گرمايش و سرمايش متوالي قرار مي گيرند و در نتيجه 

  پيش بينيمقدارهاي بيش از مقدارهايگذاري يوتيليتي  در هدف
 . ]۵[ دست مي آيده  ب)۶( و )۵( معادله هاي به وسيله يشده 

 )١(  State space representation 
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 . نمايش فضاي حالت يک مسألهـ۴شکل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 براي   نمودار يوتيليتي حداقل بر حسب دبي آب تازه ـ۵شکل 
 .هاي نوع اول سيستم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 براي   نمودار يوتيليتي حداقل بر حسب دبي آب تازه ـ۶شکل 
 .هاي نوع دوم سيستم

ها  حال به طور كلي مي توان گفت كه در اين سيستمهر به  
هاي دما و غلظت مانع     هاي موجود بين محدوديت تقابل و ها خلاتد

گذاري باشد،   هر دو هدفه يدستيابي به شبكه اي كه ارضا كنند
 از آن همكارانش و بگازويچاما نكته بسيار مهمي كه  .دشومي 

آب تازه  دبي ها با افزايش متسسي  در اينهك اين است غافل مانده اند
از مقدار حداقل، مصرف يوتيليتي كاهش پيدا مي كند تا جايي كه 

. ممكن مي رسد   ميزانكم ترين  مصرف يوتيليتي بهويژه دبي يك در
اما از آن به بعد با افزايش دبي آب تازه، مصرف يوتيليتي حداقل از 

  .مي كند پيروي )۸( و )۷( معادله هاي

را مي توان چنين توجيه كرد كه با افزايش  يوتيليتي اوليه كاهش
 ميزان آب در گردش در شبكه به دليل افزايشدبي آب تازه، 

هاي دما و غلظت به تدريج كاهش يافته  محدوديت  بينتداخل هاي
 برطرف به طور كامل تداخل هاتا جايي كه در يك دبي خاص اين 

ستم نوع اول رفتار نند يك سياپس از آن سيستم م ،بنابراينشده و 
بين دو . دن اين روند را نشان مي ده۶نمودارهاي شكل. مي كند
 مصرف يوتيليتي حداقل برحسب دبي آب تازه Y-Y و X-Xمقطع  

 :دست مي آيدمعادله هاي زير به از 

)١١                                           ( CmAHU fwmin +′= & 

)١٢                   (Cm))TT(CA(CU fwinoutpmin +−+′= & 

A′  و C  مثبت و منفي بوده و به ميزان   عددهايبه ترتيب 
 .هاي دما و غلظت بستگي دارند تداخل بين محدوديت

 معلوم مي شود که تعيين توضيح هاي ذكر شدهبا توجه به 
 دوم به سادگي نوع اول هاي نوع سيستمگذاري بهينه براي  هدف
 مي توانند  Y-Y و  X-Xتمام مقاطع بين دو مقطع    چرا که ،نيست
 تنها عاملي که در تعيين مقطع بهينه مؤثر     . مسأله باشندپاسخ

 مي توان براي اين کار ،بنابراين. است آب و انرژي ه ياست، هزين
 : استفاده کردزير رياضي به صورت ه ياز يک مدل ساد

)١٣        (minCUminHUfwfw CUcHUcmcCost  Min ++= & 

)١٤                                            (CmAHU fwmin +′= & 

)١٥                   (Cm))TT(CA(CU fwinoutpmin +−+′= & 

)١٦                                              (*
fwfw

min
fw mmm && ≤≤ 

 آب و انرژي است و ه يدر اين مدل تابع هدف مجموع هزين
 واحد آب ه يينبه ترتيب ضريب هز cCU و cfw  ، cHU ثابت هاي

 .هستندتازه، يوتيليتي گرم و يوتيليتي سرد 

Y 

X 

X 

Y 

HUmin 

CUmin       B>o 

CUmin       B=o 

fwm&  min
fwm&  

يوتيليتي 
 حداقل

o 

*
fwm&  

min
minCU  

min
minHU  

X 

X 
HUmin 

CUmin       B>o 

CUmin       B=o 

fwm&  min
fwm&  

يوتيليتي 
 حداقل

o 
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                                                                                                                                        علمي، پژوهشي ـ كاربردي                                    ٨٢

 گذاري آب   هدف
سيستم، از  يک  آبه يکمين مصرف  براي تعييناين پژوهشدر 

 به منظوربا اعمال تغييرهاي جزيي البته  ساولسکي وبگازويچ مدل 
نيازي به   در مدل جديد.]٣[شده است آن استفاده تر شدن  هساد

در نتيجه . نيستب و پساب آبندي فرايندها از نظر مصرف  تقسيم
هم برداشته  ديگر معادله هاي شرط هاي، )٣( حذف معادله ي بر افزون
 در عوض براي ممنوع كردن بازچرخاني يك محدوديت  .شود مي

 : به شكل زير استيدنهاشپي مدل .شود ساده به مدل اضافه مي

)١٧                 (                                 ∑=
j

w
jFF  Min 

)١٨        (Nk,j,i        FFFF
i k

out,jk,jj,i
w
j ∈∀=−−+∑ ∑ o 

)١٩    (Nj,i  
LCF)CC(F

CF)CC(F

jin,j
W
jin,jout,i

i
j,i

in,j
W
jin,jout,i

i
j,i

∈∀










=+−−

=−−

∑

∑

o

o

 

)٢٠                                          (Ni              F i,i ∈∀= o 

يند و فرا مربوط به تعادل جرمي آب براي هر )۱۸( ه يمعادل
 هم به ترتيب مربوط به تعادل جرمي آالينده ها در )۱۹( هايمعادله 

 . يندها هستندايندها و در خود فرا از فرپيشاختالط 

 وبگازويچ شبيه سازي کامپيوتري اين مدل نسبت به مدل 
 .استتر  آسان ساولسکي

 
 گذاري انرژي و تعيين نوع سيستم    هدف

يادي  شبکه هاي ز، براي يک مسألهذكر شدهپس از حل مدل 
. گذاري انجام شده را ارضا مي کند  مي آيد که هدفبه دست

اند كه تمامي اين شبكه ها مصرف  ادعا كرده همكارانش وبگازويچ 
 اما اين ادعا درست نيست و .]۵[ ليتي حداقل يكساني دارندييوت

 مي گيرد كه سيستم هاي نوع دوم را هنجا سرچشمآنان از آاشتباه 
ها نوع آرايش شبکه  چرا که در اين سيستم اند، نظر قرار نداده مد

 . در ميزان يوتيليتي حداقل مورد نياز سيستم مؤثر است
دنبال راهي بود به  حداقل بايد ليتِييبنابراين، براي تعيين يوت

توان  بدين منظور مي. هاي ممكن را پوشش دهد كه همه ي شبكه
ير سنتي را براي يك شبكه ي متغپينچ بشاري در آروش تجزيه 
 شده توسط ارايهالبته الزم به ذکر است که مدل . مدل سازي كرد

 به يدنهاشپيمدل .  نيز اين ويژگي را داردبگازويچ و همكارانش
 : زير استصورت

)٢١                                                           (HU  Min 
s.t. 

Water Constraints (Eqns. 14 to 16) 

)٢٢                                                      (w min
j fw

j
F m=∑ & 

 

)٢٣                          (    Nj,Ni                  
Else                   

T/TiTT and TT        FC-
T/TiTT and TT          FC

H intinminmaxjjin
w
jp

inminmaxjjin
w
jp

fw
j,i ∈∀∈∀

















<∆+−≤≥
<∆+−≤≥

=∆
o

2
2

 

)٢٤   (                           Nj,Ni            
Else                      

T/TiTT and TT        FC-
T/TiTT and TT          FC

H intoutminmaxjjoutout,jp

jminmaxoutjoutout,jp
fw

j,i ∈∀∈∀












<∆+−≤≥
<∆+−≤<

=∆
o

2
2

 

)٢٥          (                 Nk,j,Ni               
Else                   

T/TiTT and TT        FC
T/TiTT and TT          FC

H intjminmaxkkink,jp

kminmaxjkjk,jp

k,j,i ∈∀∈∀












<∆+−≤≥−
<∆−−≤<−

=∆
o

2
2

 

)٢٦                 (          Nk,j,Ni                                                   HHHH int
j k

k,j,i
j

out
j,i

j

fw
j,i

total
i ∈∀∈∀∆+∆+∆=∆ ∑∑∑∑ 

)٢٧        (                                                                                            int

i

lj

total
i

cascade
i Nji,                HH ∈∀∆=∆ ∑

=

 

)٢٨                                                                  (                                    { } int
cascade
i Ni                HMinHU ∈∀∆−= 
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 ٨٣مي، پژوهشي ـ كاربردي                                                                                                                                                                           عل

 آبشاري با اندکي تفاوت نسبت به تجزيه از ذكر شدهدر مدل 
بين دو دماي ابتدا  صورت که بدين ،معمول استفاده شده است حالت

 nint=Tmax- Tminشود كه  بازه تقسيم مي nintحداكثر و حداقل به 
 سپس در هر بازه .نتي گراد طول دارد درجه سا١ يعني هر بازه

ي جريان يآنتالپي هر جريان بسته به اين كه آن بازه در محدوده دما
) ٢٣(رابطه هاي  .شود مورد نظر قرار داشته باشد يا خير محاسبه مي

 براي جريان هاي  iبه ترتيب مربوط به محاسبه آنتالپي بازه ) ٢٥(تا 
جريان هاي بين  و خروجي پساب جريان هاي ،ورودي آب تازه
ها تعيين  آنتالپي خالص بازه) ۲۶( در رابطه ي .فرايندي هستند

آنتالپي  هم الگوريتم آبشاري را اجرا كرده و) ۲۷( رابطه ي .شود مي
 .دهد هاي قبلي قرار مي هر بازه را برابر با مجموع آنتالپي بازه

ين    از اترين آنتالپي به دست آمده  كم ترين و يا به عبارتي منفي
ليتي گرم مورد نياز را نشان يرابطه با عالمت معكوس ميزان يوت 

 .ليتي گرم استيه كردن يوتن تابع هدف مدل نيز كمي.دهد مي
 يوتيليتي سرد هم ،ه شودنليتي گرم كمييبديهي است اگر يوت

حداقل  )۲۲( ه يدر معادل .  به حداقل ممكن خواهد رسيدمتناظراً
مدل پيشي به عنوان يك  تعيين شده به وسيله يآب مصرف 
 .گذاري يوتيليتي گنجانده شده است  در مدل هدفمحدوديت

اين مدل براي يك مسأله اگر مقدار به دست آمده حل پس از 
براي تابع هدف برابر با مقدار پيش بيني شده به وسيله ي معادله ي  

شود كه مسأله مربوط به يك سيستم از نوع اول  بود، معلوم مي ) ۵(
ين حالت مرحله ي هدف گذاري آب و انرژي پايان يافته  در ا.است

 اما اگر مقدارهاي يوتيليتي . به طراحي شبكه پرداختبايدو 
بيني شده باشد،  به دست آمده از مدل بيش از مقدارهاي پيش

 گذاري ابتدا با جايبايد که در اين صورت  سيستم از نوع دوم است 
گذاري يوتيليتي  ف، مدل هد)۲۲(هاي بيشتر در معادله ي  دبي

 )۱۲( و )۱۱( معادله هاي در C و  ′A حل شود تا مقادير دوباره
 پيشهاي  سپس با حل مدل هزينه اي که در قسمت. دست آيده ب
 .شود آب و انرژي سيستم تعيين ه يه شد، ميزان مصرف بهينيارا

به جاي  اگر .غيرخطي است )۲۸(فقط معادله ي  باال در مدل
مقدار  HUminدر آن که ) ٢٩(معادله از معادله ي اين تابع هدف و 

 مدل ،است در مدل استفاده شود) ۵(پيش بيني شده از معادله ي 
  .شود طي مي خبه طور كامل

)٢٩                          (intmin
cascade
i Ni          HUH ∈∀≤∆ 

و ممكن     مدل يك شبكه عملي در اين صورت اگر پس از حل
  ولي اگر جواب ممكن وجـود.ست آمد سيستم از نوع اول استبه د

نداشت سيستم از نوع دوم است كه در اين حالت با جاي گذاري 
و افزايش تدريجي ) ۲۹(در معادله ي  HUminمقدارهاي بيشتر از 

 ليتي حداقل را براي دبيتيتوان يو آن به روش سعي و خطا مي 
 .دمورد نظر به دست آور

 
 ۱مثال 

 و اطالعات ه شدطرح ازويچ و همكارانشگب ال توسطاين مث
با استفاده از مدل هدفگذاري آب،  .  داده شده است۱ آن در جدول

.  مي آيدبه دست ٢٧٣/٧٧ kg/sرفي اين سيستم صحداقل آب تازه م
ليتي حداقل مورد نياز اين سيستم با استفاده از يمقدارهاي يوت

 پيش بيني o KW و ٤٥/٣٢٤٥ kW به ترتيب )٦(و ) ۵(معادله هاي 
گذاري  دست آمده از مدل هدفه  متناظر بقدارهاياما م. مي شود

در نتيجه  . است ٩/٤٩٠ kW  و٣٦/٣٧٣٦ kW يوتيليتي به ترتيب
 .اين سيستم از نوع دوم است
گذاري يوتيليتي براي دبي هاي بيشتر،  با حل مجدد مدل هدف

دست زير به  براي اين سيستم به صورت )۱۲( و )۱۱( معادله هاي
 :مي آيد

)٥٥٦/١٦٠٩٩)                     ٣٠ + fwm& ٩٩٤٥/١٥٩-HUmin=  
)٥٥٦٣/١٦٠٩٩)                   ٣١ + fwm& ٩٩٤٥/١٥٩-HUmin=  

 :براي سيستم مذكور به صورت زير است) ۴( و) ۳(معادله هاي 

)٣٢                       (                          fwmin mHU &42= 

)٣٣                                                          (o=minCU 

مقدارهاي  )۳۳( با )۳۱( و )۳۲( با )۳۰( ه هايبا قطع منحني معادل
min min
min min fwCU ,HU , m∗& روي مقطع در X-X   به ترتيب 

kg/s ٧٠٣/٧٩، kW و٥٢٣/٣٣٤٧  kW o  با .آيد به دست مي 
 براي اين ۶نمودار شكل  در Y-Y و   X-X دو مقطع    مقايسه ي

 دبي آب تازه نسبت به X-X شود كه در مقطع سيستم مشاهده مي
ليتي ي درصد بيشتر است ولي در عوض مصرف يوت٣ ،Y-Y مقطع

  درصد١٠ليتي گرم هم يسرد در اين مقطع صفر بوده و مصرف يوت  
 .كاهش يافته است

 
 طراحي شبکه

ريزي رياضي براي  با توجه به اين كه در كار حاضر از برنامه
حل مسأله ي آب و انرژي استفاده شده است هم زمان با 

 هاي عملي هم بـه دست   شبكه يـا شبكه،هدف گذاري آب و انرژي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 يه شيمي و مهندسي شيمي ايراننشر مجيد عميدپور و سيد مهدي سوفاري ١٣٨٥، سال ٣، شماره ٢٥دوره 

 

                                                                                                                                                                            علمي، پژوهشي ـ كاربردي٨٤

 .۱يندي براي مثال ا اطالعات فرـ۱جدول 
شمارة 
 فرايند

بار جرمي 
ل شده منتق

(mg/s) 

حداکثر مجاز 
 غلظت ورودي

max
inC  (ppm) 

حداکثر مجاز 
غلظت خروجي 

max
outC  (ppm) 

دماي 
فرايند 
(°C) 

١٠٠ ١٠٠ ٥٠ ٢ ١ 

٧٥ ٨٠٠ ٥٠ ٣٠ ٢ 

١٠٠ ١١٠٠ ٨٠٠ ٥٠ ٣ 

Tin=٢٠°C       و        Tout=٣٠°C 

 
 .۲ل يندي براي مثاا اطالعات فرـ۲جدول 

شمارة 
 فرآيند

بار جرمي 
منتقل شده 

(mg/s) 

حداکثر مجاز 
 غلظت ورودي

max
inC  (ppm) 

حداکثر مجاز 
 غلظت خروجي

max
outC  (ppm) 

دماي 
فرآيند 

(°C) 

٤٠ ١٠٠ ٠ ٢ ١ 

١٠٠ ١٠٠ ٥٠ ٥ ٢ 

٧٥ ٨٠٠ ٥٠ ٣٠ ٣ 

٥٠ ٨٠٠ ٤٠٠ ٤ ٤ 

Tin=٢٠°C       و        Tout=٣٠°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .۲ مثال ه يدست آمده براي مسأله  آب به ي شبکـ۷شکل 
 
توان   اما مي.كه مي توانند به عنوان پاسخ نهايي انتخاب شوند آيد مي

هاي    ي با تابع هاي هدف جديد در ميان شبكه يبا ارايه ي مدل ها
هايي را پيدا كرد كه داراي مزيت هايي از  ممكن شبكه يا شبكه  

 . دباشن...  تعداد مبدل كمتر و ، پيچيدگي كمتر،قبيل هزينه كمتر

ها مي تواند بيشترين کمک را  استفاده از اختالط مناسب جريان
اختالط . براي دستيابي به شبکه اي با هزينه و پيچيدگي کمتر بکند

هاي آب و انرژي و يک نقش هم   يک نقش در بخش آب سيستم
با توجه به اينکه نقش . ]۶[ند  در بخش انرژي آنها ايفا مي ک

اختالط در بخش انرژي نياز به يک بحث مفصل دارد و مجال 
اما   . ديگري را مي طلبد، در اين مقاله از آن صرف نظر مي شود

نقش اختالط در بخش آب يک سيستم اين است که مي توان با  
.  آبي شبکه را به حداقل رسانداتصال هاي تعداد ،کنترل اختالط

سازي  هن در كمي  ساولسكيوبگازويچ توان از روش  ور ميبدين منظ
البته بديهي است که با اين . ]۳[استفاده كرد  تعداد اتصال هاي آبي

هاي مورد نياز شبکه نيز متناطراً کاهش خواهد  کار تعداد مبدل
 :مدل پيشنهادي به صورت زير است. يافت

)٣٤                    (













++= ∑∑∑

o
o

,j
,j

j,w
j,w

j,i
j,i YYYY  Min 

s.t. 
Water Constraints (Eqns. 14 to 16) 
Energy Constraints (Eqns. 19 to 23) 

)٣٥                                                (optimum
fw

j

w
j mF &=∑ 

)٣٦                  (int
optimum
min

cascade
i Ni              HUH ∈∀≤∆ 

)٣٧                   (Nj,i                          UYF j,ij,i ∈∀≤− o 

)٣٨        (             Nj                         UYF j,w
w
j ∈∀≤− o 

)٣٩                     (Nj                       UYF o,jout,j ∈∀≤− o 

)٤٠                     (Nj                       UYF o,jout,j ∈∀≤− o 

 دبي ه ي بهين مقدارهاي به ترتيب )۳۶( و )۳۵( معادله هايدر 
گذاري   آمده از مراحل قبلي جايبه دستآب تازه و يوتيليتي 

 . خطي استبه طور كاملالزم به ذکر است که اين مدل . شوند مي
 
 ۲مثال 

  وبگازويچ  طرح شده و   اسميتوساولسکو اين مثال توسط 
ه اين باطالعات مربوط . اند نيز به حل آن پرداخته همکارانش

گذاري  با حل مدل هدف.  قابل مشاهده است۲مسأله در جدول 
   بـه دست٩٠ kg/sاز ـآب براي اين مسأله، حداقل دبي آب مورد ني

  

F٣
w=٢٠ 

F١
w=٢٠ 

F٢
w=٢٠ 

P١ P٣ 

P٢ P٤ 

F٣,out=٢٠ F٢٠=١,٣ 

F٢,٤= ٧١٤/٥  F٤,out= ٧١٤/٥  

F٢,out= ٢٨٦/٤٤  
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گذاري يوتيليتي،  گذاري آن در مدل هدف مي آيد که با جاي
به ترتيب براي يوتيليتي گرم و سرد  o kW و kW٣٧٨٠مقدارهاي 
حل اين مسأله با دو روش قبلي نيز به همين . دشوي تعيين م
 يوتيليتي  مقدارهاي ه يمقايس. ]۵و۴[گذاري منجر شده است  هدف

 )۶( و )۵( له هاي پيش بيني شده از معادمقدارهايدست آمده با ه ب
 .استنشان مي دهد که سيستم مسأله از نوع اول 

 منجر به ، مذکور حل مدل طراحي شبکهمسأله يبراي 
 که با استفاده از پينچ سنتي به راحتي  شود مي ۷ شکله يکشب

 ه يشبکباال  ه يشبک .گذاري کرد هاي شبکه را جاي مي توان مبدل
 چرا که هنوز مي توان هم تعداد و هم مجموع نيست،نهايي 

اين کار نياز به طرح . هاي حرارتي را کاهش داد ظرفيت مبدل
ها و  ي جريانهم دما مباحث جديد و مفصلي در مورد اختالط غير

 ديگري مطرح  له ينقش آن در بهينه سازي شبکه دارد که در مقا
 .شدخواهد 

 
 هاي روش  قابليت

گذاري آب و  ه شده براي هدفيکه در روش ارا با توجه به اين
سازي رياضي استفاده شده است،  انرژي و طراحي شبکه از مدل

هاي  وديت ممنوع و اجباري را که از محد  اتصال هايمي توان 
ها لحاظ  عملياتي و جغرافيايي ناشي مي شوند را به راحتي در مدل

 شده اين قابليت را دارند يه ارامدل هايسواي اين موضوع، . کرد
ها متفاوت است فرايند ه يهايي که دماي تخلي که براي سيستم
ه شده،   ايهاي ار  بر اين با بسط مدلافزون. بسط داده شوند
هايي  هينه و طراحي شبکه را براي سيستمگذاري ب مي توان هدف

يندهاي آنها اتالف حرارت دارند و يا به طور کلي آب در فراکه 
 .يندها تغيير دما مي دهد نيز انجام دادفراطي 

 
 نتيجه گيري نهايي  

هاي آب و انرژي، بهينگي    در اين مقاله با تقسيم بندي سيستم
فت و يک روند گذاري براي آنها مورد بحث قرار گر کلي در هدف

 ه يکارايي و برتري روي. دش يه براي تحقق اين هدف ارادرست
 دو مدل برنامه ريزي رياضي براي  يه يپيشنهاد شده با ارا

مثال اول که به ويژه گذاري آب و انرژي طي دو مثال و  هدف
در پايان نيز . مربوط به يک سيستم نوع دوم بود، نشان داده شد

 آبي اتصال هاي با حداقل تعداد اي يک مدل براي طراحي شبکه
 مي توان به جريان هابا استفاده از اختالط مناسب . دشه يارا

بهبودهايي در بخش انرژي يک سيستم دست يافت که در کاهش 
 بعدي مورد مقاله هاياين موضوع در . هزينه تأثير زيادي دارد

 .بررسي خواهد گرفت
 

 يمفهرست عال
C                                                                      (ppm) غلظت 
F                                                           (kg/s) دبي جريان آب 
L                                                       (mg/s) بار جرمي آالينده 
T                                                                              (°C) دما 
H                                                                       (kW) آنتالپي 
HU                                                           (kW) يوتيليتي گرم 
CU                                                           (kW) يوتيليتي سرد 
c                                                                        ضريب هزينه 

m&                                                         (kg/s) دبي جريان آب 
CP                                            (KJ/kgK) ظرفيت حرارتي ويژه 
 

 انديس هاي پايين   
min                                                                             حداقل 
max                                                                            حداكثر 
i, j, k                                         فرايندهاي مصرف كننده ي آب 
in                                                                       ورودي فرايند 
out                                                                    خروجي فرايند 

 
 انديس هاي باال   

fw                                                                آب تازه ي ورودي 
out                                                                    پساب خروجي 

 
 ٢٢/١٢/٨٤:      ؛     تاريخ پذيرش ٢٦/٤/٨٤: تاريخ دريافت 
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