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چکیده
به کارگیری نیروگاههای برقآبی ،یکی از راهکارهای مقابله با کمبود آب در جهان به شمار میرود .از سویی دیگر افزایش
نیروی الکتریسته تولیدی با استفاده از انرژی آب بسیار حائز اهمیت میباشد .با توجه به هزینه باالی احداث سد و
تامین بار آبی مورد نیاز نیروگاههای برقآبی ،طراحی بهینه این تاسیسات در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
در میان اجزای تشکیل دهنده این تاسیسات ،پنستاک از جایگاه ویژهای برخوردار است .اهمیت پنستاک به دلیل
هزینهی باالی ساخت ،نصب و نگهداری آن میباشد طوری که بالغ بر سی درصد هزینههای نیروگاه به ساخت این سازه
هیدرولیکی اختصاص مییابد .از اینرو طراحی بهینه آن نقش بسزایی در کاهش هزینه احداث نیروگاههای برقآبی ایفا
خواهد نمود .استفاده از روشهای بهینهیابی فرا کاوشی برای بهینهسازی سازههای مختلف ،یکی از مهمترین مباحث
مطرح شده در طراحی این سازهها بوده است .در میان الگوریتمهای فرا کاوشی ،روش بهینهیابی اجتماع ذرات به عنوان
یک ابزار قوی و مناسب در بسیاری از زمینهها مورد توجه بوده است .موضوع این پژوهش ارائه طرح بهینه برای بیشینه
نمودن توان جریان برخوردی به توربینهای نیروگاه و کاهش افت فشار با هدف کنترل جریانهای میرا در مسیر
پنستاک بوده که در این راستا الگوریتم اجتماع ذرات به عنوان مطالعه موردی انتخاب و به منظور اطمینان از صحت
نتایج حاصله ،جریان خروجی از پنستاکهای سد شهریار به عنوان مطالعه موردی بررسی شده است .نتایج نشان
میدهد میزان افت انرژی در مجموع از مقدار  92/11متر به  11/29متر کاهش یافته که این امر خود موجب افزایش
راندمان و کارایی لولههای فشار قوی انتقال میگردد .میزان افت فشار ناشی از تغییرات ناگهانی جریان در سیستم
انتقال ،قبل از بهینهیابی  513/2کیلوپاسکال است که با تغییر در ابعاد پنستاک ،مقدار آن به  111/7کیلوپاسکال
کاهش یافته است .این امر نشان میدهد با کاهش افت فشار ،از آسیبهای ناشی از ایجاد جریانهای میرا در سیستم
انتقال به شدت کاسته میشود .همچنین توان جریان نیز از  93مگاوات به  92مگاوات افزایش یافته است که در مجموع
معادل  %11درصد افزایش توان جریان خروجی است.
واژههای کلیدی :الگوریتم اجتماع ذرات ،بهینهیابی ،پنستاک ،توان جریان ،نیروگاه برقآبی.
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مقدمه
بحران کمبود آب و بکارگیری نسل جدید
انرژیهای سازگار با محیط زیست که مطابق با
ویژگیهای توسعه پایدار نیز باشد ،از مهمترین
چالشهای روز دنیا به شمار میرود .یکی از راهکارهای
مقابله با این چالش ،احداث سد و ایجاد نیروگاه برقآبی
است .نیروی برقآبی یا هیدروالکتریسیته اصطالحی
است که به انرژی الکتریکی تولیدی از نیروی آب
اطالق میشود .در حال حاضر هیدروالکتریسیته سهم
بسیار بزرگی از انرژی الکتریکی تولیدی جهان را

پوشش میدهد .نیروی برقآبی همچنین  ٪15از انرژی
الکتریکی تولیدی از منابع تجدیدپذیر را نیز شامل
میگردد .مهمترین مزیت استفاده از نیروگاههای
برقآبی عدم نیاز به استفاده از سوختها و به دنبال آن
حذف هزینههای مربوط به تامین سوخت است.
همچنین عمر متوسط نیروگاههای آبی در مقایسه با
نیروگاههای سوخت فسیلی بیشتر است (لطف اللهی و
کاردان .)1529 ،نکته اساسی در استفاده ازنیروگاههای
برقآبی ،هزینه باالی ساخت و پیچیدگی عوامل دخیل
بر تاسیسات آن میباشد .زمانی که ساختمان نیروگاه
برقآبی و تاسیسات آن توام با سد ساخته شود اهمیت
آن دو چندان میگردد زیرا عالوه بر تامین ایمنی و
راندمان سد ،ایمنی و کارایی نیروگاه نیز باید مورد
توجه قرار گیرد .هر نیروگاه برقآبی ازقسمتهای
مختلفی مانند سد (بتنی یا خاکی) ،سازه آبگیر،
لولههای فشار قوی انتقال آب پنستاک ،مخازن
موجگیر ،توربین و تجهیزات تولید برق تشکیل یافته
است .در میان اجزای تشکیل دهنده نیروگاه برقآبی،
پنستاک از جایگاه ویژهای برخوردار است .اهمیت
پنستاک به علت هزینهی باالی ساخت ،نصب و
نگهداری آن میباشد طوری که حدود  %59هزینهی
ساخت نیروگاههای برقآبی به آن اختصاص مییابد .از
اینرو طراحی بهینه این عضو سازهای میتواند
درکاهش هزینههای احداث توامان سد و نیروگاه موثر
واقع گردد (لطف اللهی و کاردان.)1529 ،
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به منظور آشنایی بیشتر با پنستاک ،در ادامه به
بررسی تحقیقات انجام گرفته در این زمینه پرداخته
میشود .اصول و روش طراحی پنستاکهای فوالدی و
بتنی نخستین بار توسط Souren and Hadjian
) (1980ارائه گردید .در این روش پس از طراحی اولیه،
مقادیر به دست آمده از طریق آزمون و خطا بهینه
شدند .در پژوهشی دیگر Fresen and Votesch
) (1983به بهینهیابی پنستاک پرداختند .هدف این
تحقیق بیشینه نمودن انرژی تولیدی نیروگاه بوده که
دبی ورودی به آن به عنوان مهمترین متغیر در افزایش
انرژی تولیدی تعریف شده است .سازمان تحقیقات
آمریکا ( )1221طی تحقیقی به ارائه اصول طراحی
پنستاکهای فوالدی پرداخته است .در سال ،9991
 Andaroodiبا استفاده از برنامه  1POPEHYEبه
بهینهسازی اجزای نیروگاههای برقآبی از جمله
پنستاک پرداخته و نتایج حاصله را به صورت
نمودارهایی ارائه نموده استDong et al. (2006) .
پایداری پنستاکهای فوالدی تحت فشار خارجی را
مورد بررسی قرار دادند.
) Purwati and Wahyun (2010به بهینهیابی ابعاد
پنستاک فوالدی نیروگاه برقآبی  Ample Gadingدر
اندونزی پرداختند .در این تحقیق هدف تعیین قطر و
ضخامت بهینه برای پنستاک بوده استFlotow .
) (2012به بهینهیابی مسیر پنستاکهای مدفون برای
احداث نیروگاه  199کیلوواتی پرداخت .در سال 1529
نورانی و همکاران حجم پنستاکهای فوالدی و بتنی را
به کمک الگوریتم  GAبهینهیابی نمودند .در این
پژوهش لولههای فشار قوی سد  Shastaدر آمریکا و
سد شهریار در ایران به عنوان مطالعه موردی انتخاب
گردیدهاند .لطف اللهی و کاردان ( )1529با استفاده از
الگوریتم اجتماع مورچگان لولههای فشار قوی سد
شهریار را بهینهیابی نمودند .در این پژوهش کمینه
نمودن وزن پنستاک به عنوان تابع هدف اختیار
گردیده است.

Pre-dimensioning and Economical Optimization of Small
Hydropower Plants
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با گسترش الگوریتمهای فراکاوشی ،1الگوریتم
اجتماع ذرات به عنوان یکی از پرکاربردترین روشهای
هوش مصنوعی در زمینههای مختلفی از جمله
بهینهسازی مورد استفاده قرار گرفته است .در این
راستا مطالعات انجام یافته در خصوص استفاده از
الگوریتم  PSO9در بهینهسازی سازههای هیدرولیکی
بررسی شده است.
) Gill et al. (2006از الگوریتم بهینهیابی PSO
توسعه یافته برای تخمین پارامترهای یک مدل بارش-
رواناب استفاده نمودندBaltar and Fontane (2008( .
الگوریتم  MOPSOرا برای حل مساله بهرهبردای از
مخازن با چهار تابع هدف به کار بردند.
( Izquierdo et al. (2008سیستمهای جمعآوری
فاضالب را به کمک الگوریتم  ،PSOبهینهیابی نمودند.
( Montalvo et al. (2008از الگوریتم  PSOبه منظور
بهینهیابی سیستمهای تامین آب بهره گرفتند .ایشان
نتیجه گرفتند این الگوریتم یک روش بهینهیابی بسیار
مناسب در مسائلی است که سیستم دارای متغیرهای
طراحی گسسته میباشد .سروری و همکاران ()1523
الگوریتم بهینهیابی  PSOرا جهت طراحی بهینه حجم
مخازن سدها به کار گرفتند و با مقایسه نتایج این
روش با روش بهینهسازی خطی ،کارآمدی این
الگوریتم در رسیدن به جوابهای بهینه را نشان دادند.
سالجقه و همکاران ( )1527شکل گنبدهای فضاکار را
به کمک الگوریتم بهینهسازی اصالح یافته BPSO
بهینهسازی نمودند .آزادنیا و زهرایی ( )1522الگوریتم
بهینهیابی  PSOرا جهت بهینهسازی چند هدفه
بهرهبردای از مخازن به کار گرفتند .حاجی کاظمی
( )1522به بهینهسازی عرضه و تقاضای آب شهری
شهر تبریز با استفاده از الگوریتم توسعه یافته PSO
پرداخت.
در پژوهشهای انجام یافته توسط سایر محققین،
تمرکز مطالعات تنها بر بهینهیابی ابعاد و مسیر
پنستاک بوده و به نقش بهینهیابی ابعاد خطوط انتقال
بر توان جریان برخوردی به توربینهای نیروگاه اشاره
Meta-Heuristic
Particle Swarm Optimization

1
2

3
نشده است .با توجه به اینکه تغییر در ابعاد پنستاک و
مقدار افت انرژی در طول مسیر آن مستقیما بر روی
توان جریان خروجی و سرعت ضربه جریان تاثیرگذار
میباشد ،در پژوهش پیشرو سعی گردیده است از
روش الگوریتم اجتماع ذرات به منظور افزایش توان
جریان خروجی از لولههای پنستاک استفاده شود .در
ادامه ،ابتدا مفاهیم کلی الگوریتم اجتماع ذرات ،تابع
هدف و قیود مساله بیان گردیده و نیز توضیحاتی در
مورد دالیل انتخاب آنها ارائه شده است .سپس با
معرفی مطالعه موردی و انجام آنالیزحساسیت ،آرایش
بهینه الگوریتم  PSOبرای مورد مطالعاتی نشان داده
شده است .قسمت انتهایی مقاله نیز به بیان نتایج
حاصله ،مقایسه و تحلیل آنها اختصاص یافته است.

مواد و روشها
الگوریتم اجتماع ذرات
در دهههای اخیر همزمان با مطرح شدن اهمیت
بهینهسازی سازههای مهم هیدرولیکی ،روشهای
جدید بهینهسازی نیز مورد توجه قرار گرفتند .یکی از
مهمترین این روشها ،الگوریتمهای فراکاوشی
میباشند که توانایی حل مسائل با تعداد متغیر زیاد و
ابعاد بزرگ را دارا میباشند .از سوی دیگر مسائل مورد
توجه در مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی اغلب
دارای متغیرهای زیاد و توابع غیر خطی هستند که بر
پیچیدگی مساله میافزاید .لذا استفاده از الگوریتمهای
فراکاوشی نظیر الگوریتم ژنتیک و الگوریتم اجتماع
ذرات در حل این گونه مسائل مورد توجه قرار
گرفتهاند.
الگوریتم اجتماع ذرات  ،PSOبهینهسازی رفتار
دسته جمعی است که ایده اصلی آن توسط کندی و
ابرهارت از نحوه حرکت پرندگان و ماهیان و زندگی
اجتماعی آنان نشات گرفته شده است
) .(kennedy and Eberhart, 1995این الگوریتم مانند
سایر تکنیکهای محاسباتی تکاملی از یک جمعیت که
همان راه حلهای بالقوه مساله میباشد ،جهت
اکتشاف در فضای جستجو استفاده میکند .جمعیت
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تصادفی اولیه در این الگوریتم مجموعهای از ذرات
است که هر ذره یک نقطه از فضای پاسخ مساله را
نشان میدهد .لذا الگوریتم با مجموعهای از پاسخهای
تصادفی آغاز به کار میکند و سپس برای یافتن پاسخ
بهینه در فضای مساله با بههنگام کردن موقعیت و
سرعت ذرهها به جستجو میپردازد .مشخصات هر ذره
در گروه بر اساس مجموعهای از پارامترها تعیین
میگردد .حرکت هر ذره در دو راستا صورت میگیرد.
مسیر اول بهترین موقعیتی است که هر ذره تا کنون
اختیار کرده و مسیر دوم بهترین مسیر حرکت تمامی
ذرات میباشد .در این الگوریتم ،تغییر موقعیت هر ذره
در فضای جستجو بر اساس تجربه و دانش خود و سایر
ذرات انجام میپذیرد (.)Gill et al., 2006
در ابتدا فرض میگردد یک مساله خاص دارای
فضای  Dبعدی میباشد .در این فضا ،هر ذره  iبا دو
مقدار  Xو  Vکه به ترتیب نشان دهنده موقعیت و
سرعت ذره است ،مشخص میگردد .مجموع ذرات در
فضای جستجو ،جمعیت ( )Nنامیده میگردد .هر ذره
مکان خود را در فضای جستجو و در بین جمعیت ،با
توجه به بهترین مکانی که تاکنون تجربه کرده
است   Pbest و بهترین مکانی که در همسایگیاش
وجود دارد  Gbest تنظیم میکند Pbest .برای هر ذره
 iو  Gbestبرای هر گروه ذرات در فضای جستجوی D
بعدی به صورت زیر تعریف میگردد:



()1



Pbest i  Pi 1 , Pi 2 , Pi 3 , ... , PiD

Gbest  G1 , G 2 , G 3 , ... , G D 

()9

بدین ترتیب ،سرعت و موقعیت جدید ذره  iام در
مرحله  kتوسط روابط زیر بههنگام میشوند:
()5





V i k 1  w k v ik  C 1rand 1 Pbest i  X ik 





C 2 rand 2 Gbest i  X ik
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()8

X ik 1  X ik V i k 1

در رابطه فوق wk ،ضریب اینرسی ذره میباشد .در
اجرای  PSOمقدار  wبه صورت خطی از مقدار
بیشینه  1در آغاز جستجو تا نزدیک صفر در انتهای
جستجو کاهش مییابد .مقدار  wاز رابطه زیر
محاسبه میگردد:
()3

 w max  w min   k
itermax

w  wmax 

که  wmaxو  wminبه ترتیب مقادیر بیشینه و کمینه
برای ضریب اینرسی ذره میباشند k .نشان دهنده
مرحله تکرار و  itermaxتعداد کل تکرارها میباشد.
 C 1و  C 2به ترتیب پارامترهای شناختی و اجتماعی
(این پارامترها ضرایب شتاب نیز نامیده میگردند)
میباشند .انتخاب مقدار مناسب برای این پارامترها
منجر به تسریع همگرایی الگوریتم و جلوگیری از
همگرایی زودرس در بهینههای محلی میگردد.
تحقیقات نشان میدهد انتخاب مقدار بزرگتر برای
پارامتر  C 1نسبت به پارامتر  C 2مناسبتر است لیکن
شرط  C 1  C 2  4همواره باید برقرار باشد .به طور
معمول مقادیر  C 1و  C 2عددی بین  1/3تا  9به خود
میگیرند (rand 1 .)Kennedy and Eberhart, 1995
و  rand 2مقادیر تصادفی در بازه   ,1میباشند که
برای حفظ تنوع و گوناگونی به کار برده

میشوند V i k 1 .سرعت ذره  iدر تکرار جدید،

V ik

سرعت ذره  iدر تکرار فعلی X ik 1 ،موقیت ذره  iدر
تکرار جدید و  X ikموقعیت ذره  iدر تکرار فعلی
میباشد .همچنین سرعت ذره  iدر هر بعد از فضای
جستجوی  Dبعدی در بازه   V max , V max محدود
میگردد تا احتمال ترک فضای جستجو توسط ذره کم
شود ( Kennedy and Eberhart, 2001و Chen et al.,
.)2008
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5
K  Max  X 

نیروگاههای برقآبی

()1

نیروگاههای برقآبی انرژی مورد نیاز خود را از
انرژی پتانسیل آب پشت سد تامین میکنند .در این
حالت انرژی تولیدی ،به حجم آب پشت سد و اختالف
ارتفاع بین تراز آب مخزن سد و محل خروج آب از
لولههای انتقال آب وابسته است .به عبارتی انرژی
پتانسیل آب با ارتفاع فشاری متناسب میباشد .برای
رسیدن جریان از پشت سد به توربینهای آبی ،آب
باید فاصله زیادی در لولههای پنستاک طی کند .در
این مسیر حرکتی ،جریان دچار افتهای انرژی
میگردد که این افت انرژی ،کاهش انرژی فشاری و به
دنبال آن کاهش توان جریان را موجب میگردد .لذا با
کاهش افت انرژی در طول مسیر پنستاک ،میتوان
توان جریان برخوردی به توربینهای آبی را افزایش
داد .در این راستا دو افت انرژی ،افت اصطکاکی و افت
موضعی ،مورد توجه قرار میگیرد .با توجه به مسیر
طوالنی پنستاک ،میتوان از افتهای موضعی در برابر
افت اصطکاکی صرف نظر نمود لیکن به دلیل افزایش
دقت محاسبات ،افتهای موضعی نیز در محاسبات
وارد میگردد (.)Flotow, 2012

که  :Kتاابع هادف  (x ) ،تاوان جریاان و  xباردار
متغیرها میباشد .تنها متغیر طراحی در تابع فوق ،قطار
لوله در نقاط مختلف پنستاک مایباشاد .باا توجاه باه
اینکه مقدار افت موضعی در مقایسه با افت اصاطکاکی
ناچیز میباشد ،انتخاب پارامترهایی نظیر شعاع خام یاا
زاویه خم به عنوان متغیرهای طراحی و کاهش ضارایب
افت موضعی ،تااثیر قابال تاوجهی در نتاایج نداشاته و
اسااتفاده از آنهااا صاارفا حجاام و زمااان محاساابات را
افاازایش ماایدهااد .بااا تعریااف تااوان جریااان بااه
صااورت  QgHتااابع هاادف بااه فاارم زیاار بازنویساای
میشود:

تابع هدف
در مساله بهینهسازی حاضر ،بیشینه نمودن توان
جریان برخوردی به توربینهای نیروگاه به عنوان تابع
هدف انتخاب شده است .به ازای دبی ثابت که از
مقطع لوله عبور میکند ،کاهش افت انرژی جریان
موجب میگردد تا توان جریان خروجی از لولههای
پنستاک افزایش یابد .با توجه به رابطه عکس افت
انرژی با قطر لوله ،افزایش قطر لوله کاهش افت انرژی
را نتیجه میدهد .با تغییر در قطر لوله ،تنشهای
داخلی و خارجی وارده بر پنستاک نیز تغییر مییابند.
لذا کاهش افت انرژی و افزایش توان جریان باید به
گونهای باشد که تنشهای وارده بر لوله همواره کمتر
از مقدار مجاز باقی بمانند .تابع هدف به صورت زیر
تعریف میگردد:


()7

Maximize  (X )  Qg  H  hT

i

n

hT    hT
i 1

در رابطه فوق  X ،توان جریان Q ،دبی
جریان  ،دانسیته آب g ،شتاب ثقل H ،بار آبی
کل و  hTکل افت انرژی در پنستاک و  nتعداد
لولههای با قطر متفاوت در پنستاک میباشد .برای
محاسبه افت انرژی و توان جریان روابط ارائه شده در
جدول ( )1مورد استفاده قرار میگیرند.
در جدول ( V ،)1سرعت جریان A ،سطح
مقطع لوله D H ،قطر هیدرولیکی  ،ارتفاع زبری
جدار لوله D ،قطر لوله L ،طول لوله C ،ضریب
هیزن ویلیامز f ،ضریب افت اصطکاکی و 
ویسکوزیته دینامیکی سیال آب میباشد .در استفاده از
این روابط فرضیات زیر مورد توجه قرار گرفتهاند:
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جدول ( :)4روابط مورد استفاده در محاسبات توان جریان
نام رابطه

شرح

رابطه

برای بررسی نوع جریان به لحاظ آرام ،انتقالی و یا آشفته بودن آن است.
عدد رینولدز

V ave D H V ave D H QD H




A

اگر  ،Re<2000جریان از نوع آرام است.

Re 

اگر  ،Re>4000جریان از نوع آشفته است.
در غیر این صورت جریان انتقالی خواهد بود.

زبری نسبی

 /D

ضریب زبری مودی

f  f  Re,  / D 
2
V ave
2g

افت موضعی
افت انرژی
افت اصطکاکی

افت فشار
توان جریان

ضریب زبری است که در رابطه دارسی-وایسباخ به کار برده میشود.
برای محاسبه افتهای موضعی بر حسب سرعت متوسط جریان در لوله

hL  k L

خواهد بود.

2
L V ave
L Q2
 8f 2
D 2g
 gD 5

دارسی – وایسباخ

در محاسبه ضریب اصطکاک  fاز جدول مودی با عدد رینولدز به کار
برده میشود.

LQ 1/852

hf  f

رابطهای برای محاسبه افت انرژی اصطکاکی است.

hf  10/67

هیزن – ویلیامز
C 1/852 D 4/87
P   ghT , hT  hf  hL



محاسبه افت فشار در مسیر لوله بر حسب افتهای موضعی و اصطکاکی

  Qg  H  hT

سیال آب غیر قابل تراکم است ،جریان دائمی است
(پنستاک همواره دارای آب خواهد بود) ،دمای آب
ثابت و مساوی  T  20 cاست ،مصالح مورد استفاده و
سیال آب دارای مشخصات ثابت است ،ضریب نازل در
انتهای پنستاک  1بوده و کلیه محاسبات افت انرژی در
لولهها تا قبل از آغاز ساختمان نیروگاه انجام میگیرد.
افت انرژی مربوط به تجهیزات نیروگاه برقآبی ،بعد از
توربینهای آبی و در محل نیروگاه اعمال میگردد.

تابع قید
در بهینهیابی پنستاک بایستی لوله هم به لحاظ
هیدرولیکی و هم به لحاظ سازهای مورد بررسی قرار
گیرد .لذا قیود مساله در دو گروه قیود هیدرولیکی و
قیود سازهای قرار میگیرند .برقراری معادله انرژی بین
سازه آبگیر در بدنه سد (ابتدای پنستاک) و توربینهای
نیروگاه ،به عنوان قید هیدرولیکی و کنترل تنشهای
ناشی از فشار داخلی جریان و فشار خارجی ناشی از

محاسبه توان جریان

عوامل محیطی ،به عنوان قیود سازهای منظور
میگردند.
در پنستاکهای مدفون فشار خارجی ممکن است
ناشی از تغییرات حجمی بتن تحت تاثیر دمای اطراف
باشد .همچنین فشار آب حفرهای ناشی از
ترکخوردگی سنگها نیز ممکن است یکی از عوامل
ایجاد کننده فشار خارجی در این نوع از پنستاکها
باشد (نورانی و همکاران.)1529 ،

()2

P
V2
Pin V 2in

 hin  out  hout  out  hT

2g

2g
 ri    all
i  1,2,..., n
i  1,2,..., n

Pri   Pall

که )   r( iتنش شعاعی ناشی از فشار داخلی و Pr i
 

فشار خارجی وارد بر پنستاک در لوله  iمیباشد all .

مقدار مجاز تنش داخلی بوده و برای مطالعه موردی
سد شهریار مساوی  911/93مگاپاسکال است Pall .به
صورت مقدار مجاز تنش برای فشار خارجی تعریف
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7
P r(i )  ( r(i )   all ) /  all

شده و مقدار آن برابر  9/132مگاپاسکال میباشد
(دفترچه محاسباتی سد شهریار Pin .)1528 ،و
 Poutفشار جریان به ترتیب در مقطع ورودی و

()19

PPri   ( Pri   Pall ) / Pall

Penalty | g ( x) |  2  0

خروجی لوله V in ،و  V outسرعت جریان به ترتیب
در مقطع ورودی و خروجی لوله hin ،و  houtبه
ترتیب بار آبی مقطع ورودی و نیز محل قرارگیری
توربین نسبت به تراز مبنا و  ، hTمیزان تلفات انرژی
جریان از ابتدا تا انتهای مسیر پنستاک میباشد.
عبارت  hTمجموع افت اصطکاکی وافتهای موضعی را
شامل میگردد.

در رابطااه ( g  x  ،)19قیااد هیاادرولیکی مساااله
(معادله انرژی) و   2خطاای قابال قباول بارای افات
انرژی در طول مسیر میباشد.
با جایگذاری قید هیدرولیکی مساله (رابطاه  )19در
رابطه ( ،)2تابع برازندگی به صورت زیر حاصل میشود:
()11

تابع برازندگی
با تعریف تابع هادف و قیاود و ترکیاب آنهاا تاابع
برازندگی 1نتیجه میشود .در الگوریتمهاای فراکاوشای
روشهای مختلفی جهت اعماال قیاود باه تاابع هادف
وجود دارد کاه روش رایاج در الگاوریتم اجتمااع ذرات
استفاده از تابع جریمه مایباشاد .در مقالاه حاضار نیاز
روش فوق مورد استفاده قرار گرفته است (لطف اللهی و
کاردان .)1529 ،تابع برازندگی را میتوان به صورت زیر
تعریف نمود:
()2

2







Fitness  k  P ri   PPri   1   1 Penalty



در رابطه ( Fitness ،)2تابع برازندگی،
هدف P  r ،ضریب جریمه تنش داخلیPPr  ،

 kتابع

) (i

i

ضریب جریمه فشار خارجی و  Penaltyتابع جریمه
معادله انرژی میباشد 1 .ضریب جریمه بوده و یک
عدد مثبت بزرگ میباشد که مقدار آن بین  9تا 19
تغییر میکند (  .)Yeniay, 2005توان تابع جریمه
و عددی بین  9و  1است که با توجه به مساله و با
اجرای برنامه به ازای  های مختلف ،مقدار مناسب
آن انتخاب میگردد PPr  ، P r .و  Penaltyطبق
) (i

i

رابطه ( )19تعریف میشوند:

Fitness Function

1







Fitness  k  (( r(i )   all ) /  all )  ((Pri   Pall ) / Pall )  1 


2

 1 | g (x ) |  2

مطالعه موردی
به منظور ارزیابی کارایی مدل ارائه شده در مساله
بهینهیابی ،توان جریان خروجی از پنستاک سد شهریار
به عنوان مطالعه موردی ،بررسی شده است .سد
شهریار ،سد بتنی دو قوسی میباشد که در 51
کیلومتری شمال شرقی شهرستان میانه در استان
آذربایجانشرقی واقع گردیده است .ارتفاع این سد 153
متر و طول و عرض آن به ترتیب  997و  3متر
میباشد .بار آبی طراحی آن  17/1متر است و افزایش
بار آبی با اعمال تاثیر ضربه قوچ  %59بوده که برابر
 27/95متر محاسبه شده است .توان جریان برخوردی
به توربینهای این نیروگاه  93مگاوات میباشد .شکل
( )1انشعاب پنستاکها در محل توربینهای نیروگاه را
نشان میدهد .در جدول ( )9مشخصات کلی لولهها و
اتصاالت و در جداول ( )5مشخصات هیدرولیکی
لولههای پنستاک ارائه شده است .تمامی لولهها از
جنس فوالد با جرم مخصوص 7/85 × 10-6 kg / m 3

میباشند (دفترچه محاسباتی سد شهریار.)1528 ،
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ادامه جدول ( :)2مشخصات پنستاکهای فوالدی سد
شهریار (دفترچه محاسباتی سد شهریار)4931 ،

ST 18

قطر ضخامت
لوله
لوله
mm
mm
13
5899

طول
لوله
m3 /s
mm
11
8925

ST 19

5899

13

3127

11

YB 1

+5899
9999

13

1999

11

YB 2

+5899
1599

+13
19

1999

11

Re1

+1599
1999

+13
19

9999

11

Re2

+9999
9999

13

5999

11

Re 3

+9999
9999

13

5999

11

Re 4

+5899
9999

13

شماره
لوله

شکل ( :)4انشعاب پنستاک سد شهریار در محل نیروگاه برقآبی
(دفترچه محاسباتی سد شهریار)4931 ،
جدول ( :)2مشخصات پنستاکهای فوالدی سد شهریار
(دفترچه محاسباتی سد شهریار)4931 ،

ST 1

قطر
لوله
mm
1999

ضخامت
لوله
mm
19

طول
لوله
mm
1112

8

ST 2

1599

19

19999

8

ST  3

1599

19

1999

8

ST  4

1599

19

+8952
1139

8

ST  5

1599

19

3211
+
1139

8

ST  6

1599

19

1991

8

ST  7

9999

13

3238

1

ST  8

9999

13

1999

1

ST 9

9999

13

1999

1

ST 10

9999

13

1999

1

ST 11

9999

13

1792

1

1

شماره
لوله

دبی لوله
3

دبی لوله

11

3999

m /s

نتایج و بحث
هدف استفاده از مدل  ،PSOکاهش افت انرژی جریان
و بیشینه نمودن توان جریان برخوردی به توربینهای
نیروگاه با تغییر در مقدار متغیرهای طراحی میباشد
طوری که همزمان قیود اعمالی به مساله نیز برآورده
گردند.
جدول ( :)3ضرایب افت اصطکاکی لولههای پنستاک

ST 12

قطر
متوسط
لوله
mm
1999

1112

9/911

189

9999

13

3283

1

ST 13

9

1599

51998

9/911

189

9999

13

1999

1

ST 14

5

9999

3238

9/911

189

9999

13

1999

1

ST 15

8

9999

82159

9/917

189

9999

13

8333

1

ST 16

9999

13

7899

1

ST 17

5899

13

9229

11

شماره

طول لوله
mm

ضریب افت اصطکاکی
مودی

هیزن  -یلیامز

3

5899

13389

9/917

189

انشعاب 1

9539

1999

9/911

189

انشعاب 9

9299

1999

9/917

189
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ادامه جدول ( :)3ضرایب افت اصطکاکی لولههای پنستاک
ضریب افت اصطکاکی

قطر
متوسط

طول لوله
mm

مودی

هیزن  -یلیامز

تبدیل
کننده 1

1939

9999

9/911

189

تبدیل
کننده  9و 5

9199

1999

9/911

189

تبدیل
کننده 8

9299

3999

9/917

189

شماره

لوله
mm

مشخصات مقطع

قطر

ضریب افت

شعاع
خم
mm
9999

55

1599

9/995

9999

59

1599

9/995

9821

13

1599

9/9992

1129

3

9999

9/999

7912

19

9999

9/992

3999

55

5899

9/9953

19999

92

5899

9/9978

---

1/85

1939

9/992

تبدیل

---

1/21

9199

9/951

کننده

---

1/21

9199

9/951

---

1/28

9299

9/93

1599

9/991

9999

9/991

5899

9/92

نوع مقطع

خمها

افت محل
اتصال لوله

زاویه
درجه

لوله
Mm

موضعی

افت در هر  1متر لوله

الگوریتم  PSOدارای پارامترهای صریحی میباشد
که تغییر در مقدار آنها موجب جستجوی بیشتر در
فضای ذرات و انتخاب پاسخهای مطلوبتر میشود.
( Shi and Eberhart (1998مطالعات کاملی در جهت
بهینهیابی مقدار این پارامترها انجام دادند .مطابق
نتایج این دو پژوهشگر ،انتخاب مقادیر ، w max  0/9

 w min 0/4و  C1  C 2  2برای پارامترهای ذرات
بهترین پاسخ در فضای جستجو را نتیجه میدهد .برای
تعیین تعداد جمعیت در فضای جستجو ،رابطه خاصی
وجود نداشته و تعداد آن به نوع مساله ،به لحاظ خطی

9
یا غیر خطی بودن ،و تعداد متغیرهای طراحی بستگی
دارد؛ که با استفاده از آنالیز حساسیت به دست میآید.
بدین منظور تعداد  193 ،199 ،39 ،93و  139ذره
انتخاب شده و الگوریتم در دو تکرار به تعداد  3و 19
مرتبه اجرا گردیده است.
برای تعیین بهترین تعداد ذره و تعداد اجرای
الگوریتم به منظور دستیابی به بهترین جواب ،مقادیر
بیشینه ،کمینه ،متوسط ،انحراف استاندارد و پراکندگی
نسبی برای توان جریان محاسبه و مورد مقایسه قرار
گرفتهاند .برای محاسبه مقادیر فوق بر حسب روابط
ریاضی موجود ،کدنویسی در نرم افزار مطلب انجام
شده و این کد به نرم افزار  PSOلینک شده است.
جدول ( )8نشان دهنده مقادیر حاصله میباشد.
افزایش تعداد ذرات در فضای جستجو ،این امکان
را به الگوریتم میدهد تا با سرعت و دقت بیشتری
فضای پاسخ را بررسی و جستجو نماید .در این حالت
به ازای هر ذره ،تابع برازندگی مورد ارزیابی قرار
میگیرد و میتوان نتیجه گرفت تعداد ذرات در
رسیدن به بهترین پاسخ ممکن ،بسیار موثر میباشد
لیکن افزایش تعداد ذرات از یک مقدار معین نه تنها
رسیدن به بهترین پاسخ را تسریع نمیکند بلکه
موجب افزایش خطا در محاسبات میگردد .دلیل این
موضوع را میتوان به کاهش فاصله بین ذرات و افزایش
احتمال برخورد آنها به یکدیگر دانست .با توجه به
نتایج بررسیها ،تعداد  193ذره به عنوان تعداد ذره
بهینه انتخاب و وارد فضای پاسخ میشوند.
به لحاظ آماری و احتماالتی اگر اختالف بین
میانگین پاسخها و بهترین پاسخ کم باشد احتمال
رسیدن به پاسخ مطلوبتر بیشتر است .جهت تضمین
دستیابی به بهترین پاسخ ممکن ،الزم است برنامه
چندین مرتبه اجرا گردد که تعداد  3و  19مرتبه مورد
بررسی قرار گرفته است.
همانطور که در جدول ( )8مالحظه میشود با
افزایش تکرارها ،پراکندگی نسبی کاهش یافته است .به
ازای  193ذره ،در  3مرتبه پراکندگی نسبی 9/22
درصد میباشد که با افزایش تکرار اجرای برنامه به 19
مرتبه ،پراکندگی نسبی به  9/98درصد کاهش یافته
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است .با  19مرتبه اجرای برنامه و کاهش پراکندگی
نسبی ،انحراف استاندارد نیز کاهش یافته و به 1/98
مگاوات رسیده است .لذا  19مرتبه اجرای برنامه مورد

استفاده قرار میگیرد .تغییرات بیشینه توان جریان با
تعداد جمعیت در شکل ( )9نشان داده شده است.

جدول ( :)1نتایج آنالیز حساسیت برای تعداد ذرات در فضای جستجو

تعداد اجرای
الگوریتم

 3مرتبه

 19مرتبه

تعداد
جمعیت

بیشینه توان
جریان ()MW

متوسط توان
جریان
()MW

کمینه توان
جریان
()MW

انحراف
استاندارد
()MW

پراکندگی نسبی
()%

93

59/58

92/25

92/19

1/15

1/79

199

51/32

59/11

92/92

3/21

9/11

39

92/92

92/78

92/83

7/98

9/71

193

55/18

59/11

91/15

1/29

9/22

139

59/27

92/78

92/88

1/92

1/82

93

51/95

92/1

92/58

3/21

1/37

39

92/23

92/78

92/39

1/79

1/9

199

59/21

51/93

51/12

3/83

1/12

193

58/21

58/92

55/18

1/98

9/98

139

59/77

92/13

92/17

3/11

1/59

شکل ( :)2تغییرات بیشینه توان جریان با تعداد جمعیت در فضای جستجو به ازای  5و  43مرتبه تکرار
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شکل ( :)9نمودار همگرایی الگوریتم  PSOبرای سد شهریار به ازای  43مرتبه اجرای الگوریتم

قابل توجه است که با افزایش تعداد تکرارها به
بیش از  19مرتبه ،تنها زمان اجرای برنامه افزایش
مییابد بدون اینکه تغییر قابل مالحظهای در مقادیر
انحراف استاندارد و پراکندگی نسبی مشاهده گردد .با
انتخاب پارامترهای مناسب الگوریتم و اجرای 19
مرتبه آن ،میانگین پاسخها و بهترین پاسخ برای تابع
هدف محاسبه میگردد.
در شکل ( )5نحوه همگرایی پاسخها به طور
شماتیک نشان داده شده است .همانطور که در شکل
مشاهده میگردد همگرایی در  199نسل به دست
آمده است .در اوایل اجرای الگوریتم ،به دلیل انتخاب
تصادفی مقادیر اولیه برای متغیرهای طراحی ،مقادیر
بزرگی برای تابع برازندگی ایجاد میشود که در این
حالت اختالف میانگین پاسخها و بهترین پاسخ نیز
بسیار زیاد است .با اجرای الگوریتم و محدود شدن
فضای جستجو ،اختالف میان پاسخها کاهش یافته و
تابع برازندگی به مقدار معینی همگرا میگردد .این
همگرایی بعد از  13نسل حاصل شده است.
در نتیجه با  19مرتبه اجرای برنامه و  199نسل
برای مورد مطالعاتی سد شهریار ،حدود  1999تحلیل

برای تابع برازندگی انجام میشود که به نظر میرسد
جهت تضمین درستی جوابهای حاصله کافی باشد.
در جدول ( )3نتایج حاصل از بهینهیابی برای تابع
هدف ارائه شده است .با ثابت در نظر گرفتن دبی
عبوری از پنستاک ،قطر بهینه پنستاک به دست آمده
و افت فشار و توان جریان بهینه محاسبه میگردد.
مقادیر حاصله با مقادیر موجود مورد مقایسه قرار
گرفتهاند.
قبل از اعمال بهینهیابی ،میزان افت انرژی در طول
مسیر انتقال برابر  92/11متر میباشد که پس از
بهینهسازی و تغییر در ابعاد لولهها این افت به 11/29
متر کاهش یافته است .میزان افت فشار در سیستم
انتقال فشار قوی 513/2 ،کیلوپاسکال بوده که با
کاهشی در حدود  999کیلوپاسکال مقدار آن به
 111/7کیلوپاسکال رسیده است .در لولههای بسیار
طویل که انتهای آنها متصل به پمپ یا توربین
میباشد ،تغییرات فشار از اهمیت بسزایی برخوردار
است .در این حالت ،هرگونه تغییر ناگهانی در
مشخصات جریان (مانند سرعت) که ممکن است به
دلیل از کار افتادن ناگهانی پمپ یا توربین باشد ،منجر
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کاهش قابل مالحظهای میباید .ایشان همچنین ثابت
نمودند که با افزایش قطر ،میتوان فاصله بین سخت
کنندههای بیرونی پنستاک را افزایش داد که این امر
خود موجب اقتصادی شدن طرح میگردد.
نکته قابل توجه طی بهینهیابی آن است که مقدار
توان بهینه جریان ،نباید با توان اولیه طراحی که
مطابق استانداردهای طراحی تعیین شده است اختالف
زیادی داشته باشد .بنابراین میتوان دریافت برای
بهینهیابی پنستاک با تابع هدف خطی و قیود
غیرخطی و پیچیده ،به کارگیری روش بهینهسازی
الگوریتم اجتماع ذرات منجر به حصول نتایج بسیار
مطلوب و قابل قبولی شده است.

به ایجاد موج فشاری بسیار قوی میگردد که به نام
جریان میرا شناخته میشود .در اغلب موارد
جریانهای میرا موجب ایجاد خسارات قابل توجهی در
این لولهها میگردند (حسن زاده و فاضلی پایدار،
 .)1521کاهش افت فشار در لولههای پنستاک
میتواند موجب کاهش احتمال وقوع جریانهای میرا
در مسیر پنستاک گردیده و احتمال خرابی در آنها را
کاهش دهد.
همچنین با بهینهیابی قطر لولهها ،توان جریان
برخوردی به توربینها از  93مگاوات به  92مگاوات
افزایش یافته است این افزایش حدود  %11میباشد.
( Dong et al. (2006نیز نشان دادند که با افزایش
قطر لولههای پنستاک ،فشار خارجی وارده بر پنستاک

جدول ( :)5مقادیر بهینه متغیرهای طراحی و تابع هدف

پارامتر متغیر

مسیر  9پنستاک

مسیر  1پنستاک

کل

مسیر  5پنستاک

موجود

PSO

موجود

PSO

موجود

PSO

موجود

PSO

موجود

PSO

موجود

PSO

قطر لوله ()m

1/9

1/93

1/5

1/8

9

9/9

9/9

9/5

5/8

5/3

---

---

افت انرژی ()m

9/732

9/31

11/518

9/89

8/332

9/91

3/181

1/73

19/892

5/95

92/11

11/29

موجود

PSO

موجود

PSO

موجود

PSO

افت فشار ()kPa

513/2
115/7

32/1

199

92/2

199/9

92/7

موجود

PSO

موجود

PSO

موجود

PSO

توان جریان ()MW

93/8
5/3

8/1

1/1

1/7

13/2

111/7

92/19

17/59
افزایش توان جریان  44 :درصد

نتیجهگیری
در تحقیق حاضر از مدل بهینهسازی مقید برای
یافتن بیشینه توان جریان برخوردی به توربینهای
نیروگاه برقآبی استفاده شد .در این راستا توان جریان
به عنوان تابع هدف تعریف شده و کنترل تنشهای
داخلی و خارجی وارد بر لولهها (قید سازهای) و
برقراری معادله انرژی (قید هیدرولیکی) به عنوان

قیود بهینهسازی اعمال شدند .به دلیل پیچیدگی
مساله و غیرخطی بودن قیود ،استفاده از الگوریتم
های مرسوم ریاضی دشوار است از اینرو از روش
هوشمند الگوریتم اجتماع ذرات استفاده گردید .در
این راستا ابتدا پارامترهای موثر الگوریتم انتخاب و
سپس تاثیر تعداد جمعیت ذرات در فضای جستجو
مورد بررسی قرار گرفت .با بررسی نتایج مشخص شد
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به ازای تعداد معینی از ذرات ،جواب بهینه مطلوبی
حاصل میگردد و افزایش تعداد ذرات از این مقدار
معین نه تنها موجب بهبود پاسخها نمیگردد بلکه
زمان اجرای الگوریتم را افزایش میدهد .همچنین
تعداد اجرای الگوریتم به عنوان یکی از پارامترهای
موثر در یافتن بهترین پاسخ شناخته شد .اجرای  3و
 19مرتبه تکرار نشان داد که با افزایش تکرارها
اختالف متوسط پاسخها و بهترین پاسخ به حداقل
مقدار خود میرسد .با توجه به قابلیت جستجوی
الگوریتم ،این روش توانسته است توان جریان را به

میزان قابل قبولی افزایش دهد .این افزایش برابر %11
میباشد .کاهش افت فشار نیز از مقدار  511kpaبه
 117kpaمشاهده گردید.
نکته مهم در روند بهینهسازی آن است که نتایج
حاصله از بهینهسازی نباید با مقادیر موجود که از
استانداردهای طراحی بدست آمده اختالف زیادی
داشته باشند.

منابع
آزادنیا ،ا .و ب .زهرایی .1522 .کاربرد الگوریتم بهینهسازی  PSOدر بهینهسازی چند هدف بهرهبرداری از
مخازن .نهمین کنگره ملی عمران ،سمنان ،ایران ،اردیبهشت .22
بی نام .1528 .دفترچه محاسباتی سد شهریار .سازمان آب منطقهای آذربایجان شرقی.
حاجی کاظمی ،ح .1522 .بهینه سازی عرضه و تقاضای آب شهری تبریز با تأکید بر قابلیت اعتماد با استفاده از
الگوریتم توسعه یافته  .PSOپایان نامه کارشناسی ارشد مهندس آب ،دانشکده عمران ،دانشگاه تبریز.
حسن زاده ،ی .و ر .فاضلی پایدار 1521 .کاربرد روش مشخصه در تحلیل پدیده ضربه قوچ ایستگاه پمپاژ سد
نهند تبریز ،مجله دانشکده فنی دانشگاه تبریز ،دوره  ،92شماره  ،5صفحه .82-19
سروری ،م ،.ح .معراجی ،ر .ولی پور و ص .معراجی .1523 .کاربرد الگوریتم  PSOدر طراحی بهینه حجم مخازن
سدها .اولین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی ،اهواز ،ایران.
سالجقه ،ج ،.م .خطیبی نیا و م .مشایخی .1527 .بهینهسازی شکل گنبدهای فضاکار یک الیه با استفاده از
الگوریتم باینری جامعه ذرات اصالح شده ( .)BPSOچهارمین کنگره ملی عمران ،تهران ،ایران ،اردیبهشت .27
لطف اللهی ،م.ع .و ن .کاردان .1529 .بهینه سازی لوله انتقال آب فشار قوی سد بتنی شهریار با استفاده از
الگوریتم اجتماع مورچهها .نشریه دانش آب و خاک ،دوره  ،95شماره  ،1ص . 37-12
نورانی ،و ،.م.ع .کی نژاد و ن .کاردان .1529 .استفاده از الگوریتم ژنتیک برای بهینهسازی پنستاک سدهای
بتنی .نشریه عمران و محیط زیست ،جلد  ،89شماره  ،5ص .23-23
Andaroodi, M. R. 2006. Standardization of civil engineering works of small high head
hydropower plants and development of an optimization tool. Ph.D. Thesis, Issue 1661-1179.
Anonymous. 1986. Welded steel penstocks. A Water Resource Technical Publication
Engineering Monograph No.3, United State Department of the Interior Bureau of
Reclamation, Denver.
Baltar, A. M. and D. G. Fontane. 2008. Use of multi objective particle swarm
optimization in water resources management. ASCE Journal of Water Resources Planning
and Management, 134(3): 120-128.
Chen, D., W. Gaofeng and Ch. Zhenyi. 2008. The inertia weight self-adapting in PSO,
IEEE-Proceedings of the 7th world congress on intelligent control and automation, 25–27
June, Chongging, China, 5313–6.

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب

4931  سال ششم • شماره بیستم و یکم• پاییز14
Dong, W. S., C. H. Dang, Z. C. Deng and D. C. Liu. 2006. Stability analysis of penstock
under external pressure based on GA-NN. Chinese Journal of Applied Mechanics, 23(2):
304-307.
Flotow, A. V. 2012. Micro hydro penstock design. Oregan State University, Independent
Study and Research Fellow Transcript Notation.
Fresen, M. H. and Ch. Votesch. 1983. Economic diameter of steel penstock. Transactions
ACSE, 103(3): 54-62.
Gill, M. K., Y. H. Kaheil, A.M. Khalil and L. McKeeBastidas. 2006. Multi objective
particle swarm optimization for parameter estimation in hydrology. Journal of Water
Resources Research, 42(W07417): 14 Pages.
Izquierdo, J., I. Montalvo, R. Pérez and V. S. Fuertes. 2008. Design optimization of
wastewater collection networks by PSO. Journal of Computers & Mathematics with
Applications, 56(3): 777-784.
Kennedy, J. and R. Eberhart. 1995. Particle swarm optimization. In Proc. ofInternational
Conference on Neural Networks, Perth, Australia, 1942-1948.
Kennedy, J. and R. Eberhart. 2001. Swarm intelligence. Morgan Kaufman Publishers.
Montalvo, I., J. Izquierdo, R. Pérez and M. M. Tung. 2008. Particle swarm optimization
applied to the design of water supply systems. Journal of Computers & Mathematics with
Applications, 56(3): 769-776.
Purwati, E. and H. I. Wahyun. 2010. Optimization on penstock dimension of Ample
Gading hydro electrical power, Indonesia. International Journal of Academic Research, 2(6):
308-312.
Shi, Y. and R.Eberhart. 1998a. Parameter selection in particle swarm optimization. In
Proc. of the 1998 Annual Conference on Evolutionary Programming, San Diego, 591-600.
Souren, B. and R. Hadjian, 1980. Optimization and design of underground embedded
penstocks. Ph.D. Thesis, Department of Civil Engineering, Canada.
Yeniay, O. 2005. Penalty function methods for constrained optimization with genetic
algorithm. Journal of Mathematical and Computational Applications, 10 (1): 45-56.

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب

15

4931سال ششم • شماره بیستم و یکم • پاییز

Increasing the Flow Power in High Pressure Transient Pipes of
Hydroelectric Power Plants Using Particle Swarm Optimization
Algorithm
Nazila Kardan1

Abstract
Employment of hydroelectric power plants is considered as one of the strategies to overcome
the water shortages in the world. On the other hand, increasing the generated electricity by
using of water energy is of importance. Regarding to the high cost of construction of dam and
supplying the required hydraulic head of hydro power stations, the optimum design of these
stations has been considered. Penstock, among the components of these stations, has a special
place. The importance of penstock is due to its high manufacturing, installation and
maintenance costs which assign nearly thirty percent of the plant’s expenditures to itself.
Therefore, optimal design of this hydraulic structure will play a significant role in lowering the
construction costs of hydro power stations. The use of meta-heuristic optimization algorithms
for optimization of different structures has been one of the most important issues in designing of
these structures. Among the meta-heuristic algorithms Particle Swarm Optimization has been
considered as a powerful method in many fields. The purpose of this research is to present an
optima sketch to maximize the power of jet streams reaching the turbines and also reduction the
pressure losses through penstocks for controlling the transient flows. The results show that the
energy losses have totally been decreased from 29.11meters to 11.92meters. This reduction lead
to increasing the efficiency and performance of high pressure pipes. The pressure losses due to
sudden changes in flow condition (before optimization) are 315.9kpa which by optimization of
the penstocks decreased to 116.7kpa. This reveals that by reduction in pressure losses, the
damages caused by transient flows are greatly decreased. Also, the power of flow increased
from 25MW to 28MW, which equals 11%.
Keywords: Flow Power, Particle Swarm Optimization, Penstock, Power Station,
Optimization.

1

Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, Tel: 09144186579,
Email: n.kardan@azaruniv.edu

