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1. táblázat. Rövid́ıtések

Bevezetés

Az összes, ember által megtermelt energia jelentős részét az ivóvizet és szennyvizet szálĺıtó szi-
vattyúk fogyasztják el. Ez a hányad az USÁ-ban pl. 5% [18] és hasonlóan magas Európa
országaiban is, ezért a v́ızművek által felhasznált energia csökkentése rendḱıvül fontos a fenn-
tartható fejlődés és a környezetvédelem szempontjából.

Jelen doktori munka ivóv́ızhálózatok költség- és energiaoptimalizálására helyezi a hangsúlyt.
A munka célja nem a

”
mindenható menetrend optimalizáló” megtalálása, hanem különböző, a

mérnöki gyakorlatban gyakran előforduló feladat megoldására késźıtett algoritmusok kifejlesztése
volt. Ezenḱıvül (az optimális vagy közel optimális megoldás megtalálásán túl) több témakör
foglalkozik az eredmények optimalitásának megértésével is.
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Vı́zműhálózat modell

Az 1. ábra egy v́ızműhálózat összes lényeges elemét tartalmazza. Az hálózat elsődleges célja a
lakossági és ipari fogyasztói igények maradéktalan kiszolgálása.
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1. ábra. Kis méretű, de maximális bonyolultságú v́ızműhálózat modell optimalizáláshoz

Szivattyúk és szivattyúcsoportok szálĺıtják a vizet a nyomászónák között. A szivattyúk
üzemállapota határozza meg a rendszer energiafelhasználást, ı́gy ezek munkapontjai képezik
a feladat legfontosabb változóit. A szivattyúk lehetnek direkt hajtású gépek (csak ki- és be-
kapcsolt állapottal rendelkeznek), illetve fordulatszám-szabályozású gépek (a térfogatáram
folytonosan álĺıtható frekvenciaváltó seǵıtségével).

Tolózárakat és szelepeket tipikusan a medence v́ızáramának szabályozására használunk (üŕı-
tés, töltés, kizárás). Többnyire kétállású (nyitott/zárt) szelepként modellezhetjük őket.

Villamos betáplálások: A szivattyúcsoportok a villamos betáplálásokon keresztül jutnak vil-
lanyáramhoz. A villamos tarifa változhat a nap során, és a célunk az egész napi költség mi-
nimalizálása. Amennyiben a tarifa egységes, úgy a költség-optimum megegyezik az energia-
minimummal. Egy adott villamos betáplálás teljeśıtményére korlátozásokat ı́rhat elő az
elektromos szolgáltató.

Vı́zforrások: Az összes, a hálózatban felhasznált v́ız kutakból (vagy más v́ızforrásból) származik.
A kutak kitermelésekor számos technológiai korlátot kell betartanunk, pl. a térfogatáram
csak ritkán változtatható, de vannak alsó és felső napi kitermelési korlátok is.

Vı́ztározók (v́ıztornyok, medencék): ezek az elemek adják a rendszer tárolási kapacitását,
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ı́gy lehetővé téve többféle vezérlés megvalóśıtását. Jelentős korlátozásokat is visznek a fel-
adatba az alsó és felső kapacitás korlátaik révén.

Csővezetékeken és egyéb csőszerelvényeken keresztül halad a v́ız. Ezek jelentős nyomás-
veszteséget okoznak, melyeket szintén a szivattyúk által kell fedezni.

Vı́zfogyasztások lépnek fel az egyes csomópontokban, ezek a valóságban mindig sztochasztiku-
sak. A doktori munkám során a fogyasztásokat (általában előrejelzésekből) ismert, deter-
minisztikus bemenő adatként kezeltem.

A cél a fent léırt hálózat optimális iránýıtása, azaz a szivattyú menetrend meghatározása a
következő (tipikusan) 24 órára, ld. a 4. ábrát. Mivel a szivattyúk nem kapcsolgathatóak túl
gyakran (ez lerövid́ıtené az életüket), ezért egy kapcsolási periódus jellemzően 1 óra hosszú, és ı́gy
a megoldandó probléma időben diszkrét.

Jellemző célfüggvények

Többféle célfüggvényt alkalmaznak v́ızműhálózatok esetén. Az optimalizálás alapötletét az adja,
hogy a fogyasztói igények többféle menetrenddel is kieléǵıthetőek. A szivattyúk által felhasznált
energia a v́ızművek legnagyobb költsége [25], ezért elsődlegesen az összes szivattyúzási költséget
vagy energiát választják célfüggvénynek egy adott időintervallumon (pl. 1 nap).

Egy másik célfüggvény a kapcsolási szám, mely a szivattyúk munkapont-váltásainak számát
adja meg az optimalizáció ideje alatt. A szivattyúk bekapcsolási idejét is lehet minimalizálni. Ez
utóbbi célfüggvények a szivattyúk karbantartási költségeivel arányosak.

A villamos költség csökkentésének lehetőségei

Az optimalizáció kulcskérdése, hogy hogyan csökkentsük az elektromos költségeket a medencék
tárolókapacitását kihasználva és hogyan találjuk meg az optimális menetrendet elfogadható időn
belül. A számı́tási idő fontos szerepet játszik, hiszen valós rendszerek esetén az operátoroknak
perceken belül szükségük van az új menetrendre.

A spórolás legnyilvánvalóbb módja, hogy - amennyiben léteznek - az olcsóbb villamos tarifájú
időszakban töltsük fel a medencéket v́ızzel és a drágábbakban (a szivattyúkat leálĺıtva) innen
lássuk el a fogyasztókat. Az ötlet egyszerűnek tűnik, de a mellékfeltételek nagy száma (medence
kapacitás, csomóponti nyomás és teljeśıtmény korlátok) és a feladat kevert t́ıpusa (egész értékű
és folytonos változók) miatt a probléma megoldása mindenképpen nagy kih́ıvás.

A második lehetőség magának az energiafelhasználásnak a csökkentése, mely különösen akkor
játszik fontos szerepet, amikor a villanytarifa egyenletes (mint napjaink Magyarországán vagy
Finnországában is). Ekkor a fajlagos energia felhasználás (adott mennyiségű v́ız szálĺıtásához
szükséges energia szükséglet, kWh/m3) jól jellemzi a rendszer gazdaságosságát. Energia spórolható
akkor, ha a szivattyúk gyakrabban járnak jó hatásfokkal és kisebb nyomás ellenében dolgoznak.
A medencék tárolókapacitása ekkor is szükséges: itt tárolható el a felesleges v́ızmennyiség, ha a
szivattyúk a szükségesnél több vizet szálĺıtanak a gazdaságos munkapontjaikban.

Jellemző mellékfeltételek

Habár az előző ökölszabályok egyszerűnek tűnnek, a rendszer változatos mellékfeltételei miatt a
megoldandó probléma komoly kih́ıvást jelent. Ezek a mellékfeltételek lehetnek

• a medencék kapacitás korlátai,

• kutak kitermelési korlátai,

• teljeśıtmény maximumok és

• csomóponti nyomás korlátok.
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Tipikus modellezési szintek

Ebben a részben különböző bonyolultságú v́ızműhálózat modelleket mutatok be. Az összes mo-
dellben a fogyasztások és a kezdő medenceszintek ismert, determinisztikus bemenő adatok.

Hálózati modell kapcsolt hidraulikával (KHM) Ezen a modellezési szinten kapcsolt hid-
raulikai szimuláció szükséges az állapottér fejlődés a költségfüggvény meghatározásához.
Első lépésként, a hálózati nyomások és térfogatáramok állandósult állapotban történő meg-
határozása szükséges, az ilyen t́ıpusú modellt a szakirodalom

”
flow and pressure model”-nek

nevezi, ld. [15]. Ekkor egy nemlineáris algebrai egyenletrendszert kell megoldani, mely az
energia- és a tömegmegmaradást fejezi ki. Miután megoldottuk az egyenletrendszert, a
célfüggvény értékei és a mellékfeltételek hibái számolhatóak. Habár ez a modell adja a
legpontosabb megoldást, jelentős számı́tási igénye miatt kevéssé alkalmas optimalizáláshoz.

Szemi-realisztikus hálózati modell kapcsolt hidraulika nélkül (SRM) Ha a súrlódási vesz-
teségek és a medencék v́ızszint változásai elhanyagolhatóak a geodetikus magasságkülönbsé-
gekhez képest, akkor a szivattyúk munkapontjait ez utóbbiak befolyásolják csak jelentősen.
Ekkor a szivattyúk térfogatáram – felvett teljeśıtmény függvénye előre meghatározható
(rendszerint méréssel) és nincs szükség kapcsolt hidraulikai szimuláció végrehajtására. A
modellt az irodalomban

”
flow only model”-ként emlegetik (ld. [15]). A módszer ugyan

feladja a csomóponti nyomások meghatározását, de az állapottér fejlődése a tömegmegma-
radásból egyszerűen számolható.

A változtatható fordulatszámú szivattyú mindig kútszivattyú (KFM) Egy szintén gya-
kori hálózatt́ıpus (pl. a soproni és szokolyai hálózat is ilyen), amikor a kútból szálĺıtó szi-
vattyúk hajtás-szabályozottak (változtatható fordulatszámúak) mı́g a hálózat többi részében
(elosztóhálózat) csak direkt hajtású gépek vannak. Szintén gyakori közeĺıtés, hogy a kút-
szivattyúk teljeśıtménye elhanyagolható a többiéhez képest, ugyanakkor a v́ıztermelő rész
mellékfeltételeit (kút medence határai, kút napi kapacitás korlátok) továbbra is ellenőrizni
kell.

Teljesen diszretizált hálózati modell (TDM) Ez a modell a fentebb bemutatott SRM mo-
dell további egyszerűśıtésén alapszik: az összes fordulatszám-szabályozott szivattyú térfo-
gatáramát (és a hozzátartozó villamos fogyasztás értékeket) diszkretizáljuk, ami a kevert
problémát egy tisztán diszkrét feladatba viszi át.

A feladat méretéről

Tekintsük a 8. ábrán bemutatott kis méretű mintahálózatot. Tegyük fel, hogy a kút szivattyú
térfogatárama ismert, mindkét szivattyú 3-3 munkaponttal rendelkezik és az optimalizáció 24
db 1 órás időszakra van bontva. A szabad keresési tér ekkor (32)24 ≈ 8 × 1022. Ha azt az
irracionális feltételezést tesszük, hogy egy megoldás 103 CPU művelet árán elvégezhető, akkor
a világ jelenleg leggyorsabb szuperszámı́tógépének (IBM Sequoia, 16.32 × 1015 flop/s, forrás:
Wikipedia) is mintegy 150 évbe telne ennek a kisméretű feladatnak a kimeŕıtő megoldása.

Heurisztikus és determinisztikus megoldók az irodalomban

Számos kutató foglalkozott és foglalkozik v́ızműhálózatok szivattyú-üzemvitelének költség-opti-
malizálásával. [23] egy jó bevezetést nyújt ezen módszerek matematikai hátteréről, mı́g [26] egy
mélyebb áttekintést ad.

Ezen módszerek közül az utóbbi évtizedekben egyre inkább a lágy számı́tási módszerek váltak
népszerűvé, mely robusztus viselkedésüknek köszönhető. Ezekre példa a fuzzy logika [14], nem-
lineáris heurisztikus optimalizáció, [27], genetikus algoritmusok [22, 31] és döntési fák [20]. Bár
ezek a módszerek robusztusak és kevéssé érzékenyek az alkalmazott modellre (pl. nem-linea-
ritásokra), mindannyian a megb́ızhatóság hiányától szenvednek: nem garantálnak megb́ızható
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végeredményt, sőt, még az eredmény végrehajthatósága (a mellékfeltételek teljeśıtése) is sokszor
kérdéses.

Mindezek tükrében a determinisztikus módszerek felértékelődnek. Például a dinamikus prog-
ramozás régóta ismert, mint globális optimalizáló eljárás [29]. A dinamikus programozás de-
fińıcióból fakadva a globális optimumot nyújtja adott diszkretizáció mellett, annak árán, hogy
ez hatalmas mennyiségű célfüggvény kiértékelésbe kerül, ami a módszert sokszor alkalmazhatat-
lanná teszi nagyobb problémák esetén. Ezért az irodalomban közölt módszerek nagy része jelentős
elhanyagolásokat tesz a keresési tér csökkentése érdekében, ld. [17, 16].

1. Genetikus algoritmus alapú optimalizációs módszer szivattyú-
ütemezési problémák széles körének megoldására

Ebben a fejezetben egy genetikus algoritmus alapú optimalizációs eljárást mutatok be, ami valós
méretű v́ızműhálózatok optimalizációját végzi el bármely, az előző fejezetben felsorolt model-
lezési szint (KHM, SRM, KFM, TDM) mellett, melyeket az alábbiakban részletezett speciális
mellékfeltétel-kezelési eljárás tett alkalmassá valós feladatok megoldására. A bemutatott módszer
egy újfajta neutrális genetikus algoritmus [30] első gyakorlati alkalmazása. Az új módszer po-
tenciálját más genetikus algoritmusokkal való összevetéssel és egy nagy hálózaton bemutatott
esettanulmánnyal mutatom be.

A medencék mellékfeltételeinek átalaḱıtása

A módszer azt a tényt használja ki, hogy a medence szint határok az optimalizációs időszak
végén (t = T ) jellemzően szigorúbbak, mint előtte (t < T ). Emiatt a mellékfeltétel-rendszerben
egy hirtelen ugrás fedezhető fel, ahogyan azt a 2. ábra is mutatja. Ha bevezetünk egy finom,
relaxált átmenetet a mellékfeltételre, akkor a megoldás elkerüli azt a holt tárolókapacitásnak h́ıvott
térrészt, ahonnan indulva nem létezik olyan szivattyú menetrend, mely a medence mellékfeltételét
a későbbiekben teljeśıtené. Ezzel az algritmus elkerülheti olyan megoldás-jelöltek vizsgálatát,
melyek semmiképp sem eredményeznének végrehajtható menetrendet.
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2. ábra. A soproni hálózat (8. ábra) 5-ös medencéjének relaxált mellékfeltételei

A mellékfeltételek időfüggő súlyozása

Az új algoritmusban a medencék mellékfeltételeinek hibáit idő szerint súlyoztam, melynek hatására
azok a menetrendek, melyek már az optimalizálási időszak elején is mellékfeltételeket sértenek,
rosszabb fitnesz értékeket kapnak, mint azok, amelyek csak a későbbi periódusokban szegik meg
a feltételeket. A mellékfeltételek hibái a következő polinommal lettek súlyozva:

sc(t) = (T + 1− t)λ. (1)
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Optimalizációs Mellékfeltétel kezelés
módszer Minden Holttér kiiktatása Időbeli skálázás Egyik sem

Neutral Search
7217 7295 7313 7342
289 841 1797 1469

Penalty
7248 7293 7223 7294
475 678 462 709

Powell’s method
7240 7309 7235 7288
469 643 510 624

Deb’s approach
7262 7304 7237 7281
462 660 493 582

2. táblázat. A tesztek átlagértékei. A félkövér számok a célfüggvény értékeket mutatják e-ban,
mı́g a többi érték az első, a mellékfeltételeket teljeśıtő menetrend megtalálásáig tartó kiértékelések
számát (1000 kiértékelésben).

Az optimalizációs időszak elejéhez tartozó mellékfeltételek ı́gy nagyobb súllyal esnek latba. A
legfontosabb az 1. időszak, amikor a súlytényező T λ mı́g a legkevésbé jelentős az utolsó (T th),
ahol a súlyozás értéke 1.

Tesztek és teljeśıtménymérés

A kifejlesztett módszert három másik, az irodalomban elterjedt genetikus algoritmussal (Büntető-
függvényes módszer, Deb módszere és Powell–Skolnick módszer) vetettem össze. Az összeha-
sonĺıtást Sopron város ivóv́ızhálózatán végeztem (ld. 9. ábra). Megmutattam, hogy a neutrális
genetikus algoritmus a leghatékonyabb módszer mind a célfüggvény értékek, mind pedig az első,
a mellékfeltételeket kieléǵıtő megoldás megtalálásában – de akkor és csak akkor, ha a fent léırt
mellékfeltétel kezelési módszert alkalmazzuk. A 2. táblázat tartalmazza a tesztfutások részletes
eredményeit.

Az új algoritmust szintén összevetettem a NEOS szerver [24] korszerű, általános célú szolvere-
ivel is. Az eredmények azt mutatták, hogy a genetikus algoritmusok jó alternat́ıvái lehetnek ezek-
nek a módszereknek v́ızmű-optimalizálási feladatok esetén. Végül esettanulmányokat végeztem
az igen nagy méretű, 2 millió fogyasztót ellátó budapesti hálózaton (10. ábra) is.

A kifejlesztett módszer legnagyobb előnye, hogy nagy méretű hálózatokat is képes kezelni.
Mivel érzéketlen a nemlinearitásokra, ezért kapcsolt hidraulikai szimulációt igénylő rendszereknél
is alkalmazható.

1. Tézis

A [30] hivatkozásban közölt neutrális genetikus algoritmust továbbfejlesztettem úgy, hogy képes
legyen valós méretű és bonyolultságú csőhálózatok szivattyú-üzemvitelének költség-optimalizáci-
ójára.

• Kidolgoztam egy olyan reprezentációt, mely lehetővé teszi a folytonos térfogatáramú (frek-
venciaváltóval felszerelt) szivattyúk kezelését is.

• Az algoritmus hatékonyságának növelése érdekében új mellékfeltétel-kezelési eljárást fejlesz-
tettem ki, mely a mellékfeltétel-rendszer ekvivalens átalaḱıtásán és annak időbeli súlyozásán
alapul.

• A kifejlesztett algoritmust összevetettem három, a szakirodalomban gyakran hivatkozott
genetikus algoritmussal. Megmutattam, hogy az általam kidolgozott módszer a mellékfel-
tételeket kieléǵıtő első megoldást átlagosan 39%-kal kevesebb kiértékelés alatt találja meg,
mint a második legjobb módszer. Az elért célfüggvény értékek is statisztikailag bizonýıtottan
alacsonyabbak (és az átlagos eltérés a második legjobb módszerhez képest 0,1%).
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(A kapott eredmények Dr. Selek Istvánnal végzett közös kutatás eredményeként születtek,
ı́gy azoknak egy korábbi verziója szerepel az ő doktori értekezésében [30]. A fenti altézisekben
részletezett eredmények ugyanakkor saját munkám eredményei.)

Kapcsolódó publikációim: [6], [9], [1], [13], [7], [5], [12].

2. Egzakt dinamikus programozás alapú megoldó kombinatori-
kus rendszerek globális optimumának meghatározásához

Ebben a fejezetben egy új dinamikus programozás alapú algoritmust mutatok be, ami kombinato-
rikus v́ızműhálózatok egzakt optimumát adja. Kombinatorikus hálózatokról akkor beszélhetünk,
ha a szivattyúknak fizikailag csak diszkrét üzemállapotaik vannak, azaz a térfogatáramukat és
a hozzá tartozó energiafelhasználást nem befolyásolja a rendszer állapota, ı́gy azok előre meg-
határozhatóak. Nagyon sok valós hálózat modellezhető ı́gy, ez a feladatt́ıpus

”
TDM”-ként a

bevezető fejezetben volt definiálva.

Dinamikus programozási nehézségek

A dinamikus programozási modellek általában az állapottér előzetes diszkretizációját igénylik [21],
azaz az állapottér csomópontjait a számı́tás előtt kell definiálni. A kvantálás eredményeképpen
szükségünk van az inverz dinamika léırására annak érdekében, hogy a vezérlést kiszámı́tsuk két
csomópont között. Sajnos, kombinatorikus hálózatok esetén gyakran nincsen megfelelő vezérlés
két, előre definiált csomópont

”
összekötésére”, ahogyan azt a 3. ábra felső része is mutatja.

Egy másik lehetőség DDP használata és az állapottér cellákra való diszkretizálása [19]. Az
egyes cellákban csak a legjobb célfüggvény értékhez tartozó lehetséges megoldást tartjuk meg,
ez azonban jelentős információveszteséget okoz, ahogyan az a 3. ábra középső részén is látszik.
A módszert könnyű implementálni, de a megoldás a szegényes diszkretizációnak köszönhetően
általában messze van a globális optimumtól.

A szivattyú menetrendek permutációs invarianciáján alapuló módszer

Munkám során megmutattam, hogy a szivattyúk által szálĺıtott v́ızmennyiségek egy adott idő-
intervallumon szabadon permutálhatók úgy, hogy a rendszer állapota (azaz a medenceszintek)
ugyanakkorák a vizsgált időszak végén (azonos kezdő állapotot feltételezve, és ha 1 nyomászónához
pontosan 1 medence tartozik). Más szavakkal, a rendszer állapota invariáns a szálĺıtott v́ızmennyi-
ségek időbeli permutációira nézve.

Emiatt az optimalizációs feladat véges sok lépésben megoldható, ha állapotváltozónak a szi-
vattyúk szálĺıtott v́ızmennyiségét választjuk. A bemutatott módszer az állapottér diszkretizációját
is megoldja. A csomópontok automatikusan létrejönnek és létrehozzák az állapottér nem egyenle-
tes diszkretizációját. Ezáltal nem pazarlunk el számı́tási erőforrást olyan csomópontok létrehozására,
mely nem érhető el egy adott t időintervallumban. A tökéletes diszkretizáció miatt az új algorit-
mus a globális optimumot adja.

Teszt

Teszthálózatként a
”
Kis Sopron” hálózatot (8. ábra) használtam állandó kút-térfogatáram mellett.

Tucatnyi determinisztikus/sztochasztikus algoritmus létezik, mely képes közel kerülni a feladat
globális optimumához másodpercek alatt. Informat́ıv összehasonĺıtásként néhányon lefuttattam
a tesztfeladatot, egyik sem volt képes jobb menetrendet találni az új algoritmus által nyújtottnál,
a legtöbb el sem érte azt. Az új módszer futási ideje 0,02 másodperc egy átlagos számı́tógépen,
az optimális menetrend a 4. ábrán látható.

A kifejlesztett módszer a szóban forgó problémák (kombinatorikus hálózat determinisztikus
fogyasztások esetén) globális optimumát adja a mellékfeltételre vagy a tarifarendszerre vonatkozó
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4. ábra. Optimális menetrend: 5830 e. A drága tarifájú időszakok (2 e/kWh) szürke hátterűek
mı́g az olcsóbbak (1 e/kWh) sźıntelenek. A vékony vonalak a mellékfeltételeket jelentik.

minden további megkötés nélkül. Az algoritmus a permutációs invarianciát kihasználva és egy új,
pszeudó állapotteret bevezetve megoldja a dimenzió-méret átkát (curse of dimensionality, [28]) az
állapottér esetén. Ennek ellenére, a kontroll tér dimenzionalitása továbbra is jelentős megkötést
jelent, ı́gy a módszer csak kis és közepes méretű hálózatokra alkalmazható.

A bemutatott módszer használata a korlátozások ellenére is számos előnnyel jár. Egyrészről
egy hatékony eszköz közepes méretű mintafeladatok globális optimumának meghatározásra. Más-
részről közvetlenül alkalmazható hegyes-völgyes területen elfekvő v́ızművek on-line optimalizálá-
sára, amikor a szivattyú munkapontokat főként a geodetikus magasságkülönbségek határozzák
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meg és a hálózat legfeljebb 3-4 szivattyút tartalmaz.

2. Tézis

Kidolgoztam egy dinamikus programozáson alapuló szivattyú-üzemvitel optimalizáló algoritmust,
mely olyan közepes méretű hálózatok esetén, ahol egy nyomászónához pontosan egy ellennyomó
medence csatlakozik, és a szivattyú munkapontok előre ismert, diszkrét értékekként modellezhetők,
képes kiszámı́tani a globális költség-optimumot.

• Megmutattam, hogy az ilyen v́ızellátó hálózatokban a szivattyú menetrendek szabadon per-
mutálhatók anélkül, hogy a rendszer végső állapota megváltozna, függetlenül a tarifarend-
szertől és a lekötött teljeśıtmény korlátoktól. Ezt a jelenséget permutációs invarianciának
neveztem el.

• A permutációs invarianciát kihasználva egy olyan módszert alkottam meg, ahol a meden-
ceszintek diszkretizálása automatikusan és információveszteség nélkül megtörténik, ı́gy a
módszer globális optimumot ad.

Kapcsolódó publikációm: [3].

3. Közeĺıtő dinamikus programozás alapú módszer szivattyúüte-
mezési problémák széles körének megoldására

Az előző fejezetben bemutatott algoritmus képes kiszámı́tani a globális optimumot néhány v́ız-
műhálózat optimalizálási feladat esetén. Az algoritmus tudományos szempontból érdekes – de a
közvetlen ipari alkalmazás csak kis és közepes méretű, kombinatorikus hálózatokra korlátozódik.
Másfelől, az 1. fejezet egy olyan genetikus algoritmust ı́rt le, mely közel optimális megoldást
szolgáltatott sokféle hálózatt́ıpus esetén, azonban néha a mellékfeltételek teljeśıtésével is adós ma-
rad. Ennek a résznek a tudományos célja az, hogy kifejlesszek egy olyan dinamikus programozás
alapú módszert, mely mindig szolgáltat végrehajtható menetrendet többféle hálózati modellre is.

Ha a fent emĺıtett problémát dinamikus programozással akarjuk megoldani, akkor közeĺıtéseket
kell eszközölnünk. Ez a fejezet egy közeĺıtő dinamikus programozás alapú algoritmust mutat be,
ami a hálózat térbeli dekompoźıcióján és egy további, az állapotteret csökkentő módszeren alapul
és képes lesz valós időben megoldani a fent vázolt problémát.

Új térbeli dekompoźıciós technika

A módszer alapja a hálózat kisebb részekre való felosztása annak érdekében, hogy a kisebb
részrendszerek állapot és vezérlés-tere kisebb legyen az eredetihez képest. A megmaradó alrend-
szerek a fő elosztó hálózat és a v́ıztermelő egységek, ahogyan azt a 8. és a 9. ábrák is mutatják.

Az új módszer a fő elosztó rendszer és a v́ıztermelő területek problémáit egyszerre, szimultán
oldja meg. Az algoritmus magja bármilyen dinamikus programozás alapú megoldó lehet, de csak
a fő elosztó rendszeren dolgozik: a v́ıztermelő mezők mellékfeltételeivel (kút-medence korlátai,
kút napi kitermelési korlátai) nem foglalkozik, csak a többi mellékfeltételt sértő trajektóriákat
veti el.

Ezután a kútmezők mellékfeltételeit is ellenőrizni kell. Az összes kútmezőt egy lineáris prog-
ramozási feladatként ı́rhatjuk le, mely t+ 1 egyenletből áll a t-edik időszakban. A legtöbb valós
esetben ez az LP feladat célfüggvény nélkül áll, csak a mellékfeltételeket testeśıti meg, hiszen a
kútszivattyúk energia-felhasználása elhanyagolható, lásd a korábbi KFM modellt. Ennek ellenére
lineáris célfüggvény könnyen implementálható a részfeladatba minden további megkötés nélkül.
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Az állapottér további csökkentése

Habár a fent bevezetett módszer jelentősen csökkenti az állapotteret, ez még mindig nem elégséges
olyan nagy méretű hálózatok esetén, mint pl. a soproni hálózat (9. ábra). Egy új módszert
dolgoztam ki, mely a v́ıztermelő egységeket a fenti módon kezeli, azonban a program magja nem
az előző fejezetben bemutatott, permutációs invariancián alapuló algoritmus.

Az ötlet az állapottér csupán néhány medencére való korlátozása, melyeket kulcsmedencéknek
neveztem el. A vezérlési tér az eredeti maradt ı́gy a medence-korlátok ellenőrzése végett az összes
medence szintje továbbra is számolható. A dinamikus programozás numerikus hálója azonban
csak a kulcsmedencéken alapul. A módszer pszeudó kódját az 1. algoritmus ı́rja le.

Algorithm 1 A kifejlesztett közeĺıtő dinamikus programozás pszeudó kódja

kezdő állapot beálĺıtása
for t = 1 to T do

for all kulcsmedencék (KM) által meghatározott állapotra do
for all fő elosztó hálózat (FEH) összes lehetséges vezérlésére do

KM új állapotának kiszámı́tása
if FEH kieléǵıti a mellékfeltételeket then

a v́ıztermelő mezők (VM) összes LP részfeladatának megoldása
if all VM kieléǵıti a mellékfeltételeket then

...
költség ellenőrzése, új megoldás tárolása, ha szükséges
...

end if
end if

end for
end for

end for
legjobb megoldás kiválasztása

A kulcsmedencék kiválasztása nagy kih́ıvást igénylő feladat, hiszen elegendően pontosan kell
léırniuk a rendszer állapotát az optimalizáció szempontjából. A kiválasztásuk történhet intúıció
vagy kimeŕıtő tesztfuttatások alapján.

Tesztek

10 különböző tesztfeladatot definiáltam Sopron hálózatára, melyek a kezdeti medenceszintekben
tértek el; a célfüggvény az összköltség volt. Mindkét kulcsmedencét 50-50 részre diszkretizáltam,
ami egy jó kompromisszumnak bizonyult a számı́tási igény és az eredmények jósága között. Ezen
tesztesetek megoldását már az első fejezetben bemutatott genetikus algoritmussal is kiszámoltam.

Egy számı́tás 2 percig tartott a genetikus algoritmus, mı́g 25 másodpercig az KDP számára, az
elért célfüggvény értékek szinte tökéletesen egyezőek voltak. A KDP előnye, hogy minden egyes
futásnál a mellékfeltételeket teljeśıtő megoldást ad, szemben a genetikus algoritmussal, mely az
esetek 4%-ában elbukik.

Gyakorlati alkalmazás

A bemutatott módszer implementálva lett a Soproni Vı́zművek számára mindennapi használatra
alkalmasan. Habár az algoritmus jól teljeśıtett, az operátorok a kapcsolási számot túl magasnak
találták. Miután a célfüggvénynek a kapcsolási számot álĺıtottam be, ennek hatása egyértelmű
volt: az új esetben a költség 8555 evolt 29 kapcsolás mellett, mı́g eredetileg ezek az értékek 7186
eés 72 voltak. A fenti célfüggvények lineáris kombinációjának optimalizációja szintén lehetséges
a jelenlegi programmal.
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3. Tézis

Kidolgoztam egy olyan dinamikus programozás alapú eljárást, mely képes valós méretű és bonyo-
lultságú csőhálózatok esetén szivattyú-üzemvitel optimalizációs problémák közeĺıtő megoldására.

• A módszer a kútszivattyúkból és a hozzájuk kapcsolt nyomómedencékből álló v́ızbázisokra
feĺırható mellékfeltételeket kapcsolt lineáris problémaként kezeli. A módszer a tesztfelada-
tokon rendre jobb (vagy azonos) eredményeket szolgáltatott, mint a [24] szerver vizsgált
megoldói.

• A keresési tér további csökkentése érdekében kifejlesztettem egy módszert, mely a hálózat
állapotterét csak néhány, a hálózat szempontjából jelentős, ún. kulcsmedence pillanatnyi
v́ıztérfogatával ı́rja le, a többi medence csak a mellékfeltételek ellenőrzésénél kap szerepet.
Megmutattam két lehetőséget a kulcsmedencék kiválasztására.

• Egy valós v́ızellátó-hálózat (Sopron) vizsgálatán keresztül bemutattam a módszer működését.
Az algoritmus által adott eredményeket összevetve a saját genetikus algoritmus eredménye-
ivel megállaṕıtható, hogy a célfüggvény értékek átlagosan 0,3%-kal rosszabbak, azonban a
megoldásra ford́ıtott idő 80%-kal kevesebb és az algoritmus sikerességi rátája 100%.

Kapcsolódó publikációim: [4], [8], [3].

4. A fajlagos energia fogyasztás minimalizálása változtatható for-
dulatszámú szivattyúval ellátott rendszerek energiaoptimumá-
nak meghatározására

Ahogy azt már korábban is emĺıtettem, a szivattyúk által felhasznált villamos energia teszi ki a hid-
raulikus rendszerek szükségletének legnagyobb részét. A szivattyúk munkapontjának gazdaságos
beálĺıtását frekvenciaváltóval beálĺıtott fordulatszám-szabályozással is elérhetjük. Manapság a
hajtásszabályozott szivattyúk teleṕıtése igen közkedvelt és rutinszerű feladat v́ızműhálózatok
esetén is.

Két alapvető mennyiség ı́rja le egy szivattyú energetikai viszonyait. Az első maga a hatásfok

η =
Ph

Pbe
=

QHρg

Pbe
, (2)

mely a hasznos és a bemenő teljeśıtmény hányadosa. (Q a térfogatáram, H a szálĺıtómagasság, ρ
a v́ız sűrűsége és g a nehézségi gyorsulás.) A másik mennyiség a fajlagos energia fogyasztás [32]
ami egységnyi térfogatú folyadék szálĺıtására ford́ıtott bevezetett energia

F =
Ebe

V
=

Pbe

Q
=

Ph

ηQ
=

QHρg

ηQ
= ρg

H

η
, (3)

vagy másként adott térfogatáram szálĺıtásához szükséges bemenő teljeśıtmény. Vegyük észre,
hogy v́ızműhálózatok esetén az eladott v́ıztérfogat a bevétellel arányos, mı́g a bevezetett energia
a villanyszámlával. Így a FEF a v́ızmű kiadásainak és bevételeinek hányadosa.

A H(Q), η(Q) és F (Q) jelleggörbék felvehetőek különböző fordulatszámok mellett, ahogyan
azt az 5. ábra is mutatja. Az bal, illetve a jobb oldali ábrán feltüntettem a hatásfok és a FEF
szintvonalait is. A legjobb hatásfokú, illetve a legalacsonyabb FEF-ú pont pontosan ott van, ahol
a rendszer jelleggörbéje érinti valamely szintvonalat. Világosan látható, hogy ez a két esetben
eltérő munkapontot eredményez!
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5. ábra. BAL: A hatásfok szintvonalai a H−Q tér fölött (kagylódiagram), és a legjobb hatásfokú
pont (×) adott rendszer jelleggörbe esetén. JOBB: A FEF szintvonalai aH−Q tér fölött (

”
pávatoll

diagram”), és a legalacsonyabb FEF-ú pont (◦) adott rendszer jelleggörbe esetén.

A lokális optimumok sorozatán alapuló módszer

Következő lépésként a 7. ábrán látható rendszert vizsgáltam valósághű, de mesterséges (ana-
litikus) jelleggörbék seǵıtségével. A rendszer a következő elemekből áll: egy kimeŕıthetetlen
v́ızforrás, egy szivattyú, egy csőhálózat (koncentrált veszteségként modellezve), egy nyomóoldali
medence és egy csomópont, amibe az összes fogyasztást koncentráltuk. A későbbi részletes pa-
ramétertanulmányokat megkönnýıtendő dimenziótlan változókat vezettem be.

Analitikus számı́tásokkal igazoltam, hogy a FEF minimalizálása energetikailag kedvezőbb,
mint a szivattyú hatásfokának minimalizálása. Az optimális üzemhez tartozó fordulatszám zárt
alakú összefüggését is levezettem. Szintén bemutattam, hogy a módszer valós jelleggörbék esetén
is alkalmazható.

Az előző feladat kiterjesztéseként azt a problémát is megvizsgáltam, amikor a medence szint-
változása már nem hanyagolható el, és a előre ismert fogyasztások is jelentkeznek, és cél a me-
dence feltöltése. Észrevettem, hogy a töltési folyamatot időben diszkretizálva és minden egyes
időpontban a FEF minimumának megfelelő fordulatszámot beálĺıtva globális optimum nyerhető.
Másként megközeĺıtve, a lokális optimumok sorozata (az adott medenceszintnek megfelelő op-
timális fordulatszámok) a rendszer globális optimumát adja töltési folyamat esetén. A jelenség
igazolása egy nagy felbontású DDP-sal való összevetésen alapszik.

Utolsó lépésként egy napi üzemviteli feladat megoldását tűztem ki változó (de ismert) fo-
gyasztások mellett. Ekkor az optimalizációt 3 szakaszra kell osztani: üŕıtés (a megengedett leg-
alacsonyabb szintig), a szint tartása, majd töltés a fentiekben léırt módszer szerint, ahogyan azt
a 6. ábra is mutatja egy nagy felbontású DDP eredményével összehasonĺıtva. Tesztek sorozatával
megmutattam, hogy a megoldás ebben az esetben is közel van a valós optimumhoz.

4. Tézis

Kidolgoztam egy olyan módszert, mely a fajlagos energia-felhasználás minimalizálásával keresi
meg egy egyetlen tartályból, csővezetékből és hajtásszabályozott szivattyúból álló rendszer op-
timális üzemvitelét, végtelen kútkapacitást feltételezve. A tesztfeladatot széles paramétertarto-
mányban vizsgáltam, és nagy felbontású dinamikus programozással kapott eredményekhez ha-
sonĺıtottam.

• Megvizsgáltam azt a feladatot, amikor a hálózatban lévő medence feltöltése a cél. A töltési
folyamatot időben diszkretizáltam és az egyes időszakokra az aktuális medenceszinthez tar-
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6. ábra. Optimális menetrendek összehasonĺıtása az újonnan kifejlesztett SLO és egy nagy fel-
bontású DDP esetén

tozó legkisebb fajlagos energia felhasználású fordulatszámokat (lokális optimumokat) követ-
tem. A módszer rendre azonos vagy jobb megoldásokat adott a DP-hez képest a számı́tási
idő 4%-a alatt.

• Üzemeltetési stratégiát dolgoztam ki a hálózat adott időintervallumban való üzemeltetésére
időben változó, determinisztikus fogyasztások mellett. A menetrendet három szakaszra
osztottam: üŕıtés, a megengedett minimumszint közelében lévő szinttartás, és a tározó
visszatöltése az előző pont szerint. A tesztfuttatások eredményeképpen megállaṕıtható,
hogy a módszer a DP-vel átlagosan azonos célfüggvény értékű menetrendeket szolgáltat a
futási idő 2,5%-a alatt.

Kapcsolódó publikációim: [10], [11], [2].

Melléklet: Teszthálózatok

Egymedencés hálózat

A hálózat topológiája a 7. ábrán látható és bármely kis méretű v́ızhálózat vagy más ipari töltési
folyamat modellje lehet, hiszen a rendszer teljes hidraulikai működését modellezni lehet vele.

Kis Sopron

A Kis Sopron hálózat a 8. ábrán látható. A hálózatot a valódi soproni hálózat ihlette, azaz
szerkezete hasonló, de mérete kisebb. A hálózatban két direkt hajtású és egy hajtásszabályozott
szivattyú van, ez utóbbi energia felhasználása elhanyagolható. Kapcsolt hidraulikai számı́tás nem
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8. ábra. Kis Sopron mintahálózat

szükséges az optimalizációhoz, a bevezetőben bemutatott KFM és TDM modellezéssel ı́rható le
helyesen.

A hálózatot kétféleképp is lehet tesztekre használni. Az első esetben a kút térfogatáramot
konstansnak tekintjük, mı́g máskor az is része az optimalizációnak folytonos változóként. Ekkor
további mellékfeltételek lépnek fel: technológiai okokból csak naponta négyszer lehet a kútszivattyú
térfogatáramát megváltoztatni. Praktikus megfontolásból ezek az időpontok a tarifaváltások
időpontjaival esnek egybe.

Sopron

Sopron v́ızműhálózata 120 ezer lakossági fogyasztót (60 ezret Sopronban, és még ugyanennyit
az agglomerációban) és számos ipari felhasználót lát el. A hálózatban 7 direkt hajtású és 3
(elhanyagolható energia felhasználású) hajtásszabályozott szivattyú van. Kapcsolt hidraulikus
szimulációra nincs szükség, mivel a szivattyúk munkapontjait alapvetően a dombos vidék miatti
magasságkülönbségek határozzák meg, ı́gy ezek előre kiszámolhatóak. A modellezést a bevezető
fejezetben léırt KFM szerint végeztem el. Az optimalizáció 24 darab 1 órás időszakra tagolódik.

Budapest

Budapest v́ızműhálózata közel 2 millió lakost szolgál ki a fővárosban és az azt környező agglo-
merációban, ezenḱıvül számos ipari fogyasztót is ellát v́ızzel. A hálózat 8 nagyobb nyomászónára
tagolódik, azonban a hálózat összes energiafogyasztásának 90%-a 2 zónában összpontosul: az ún.
Alapzónában és a Kelet-Pesti Zónában, ı́gy a modellt elég ezekre alapozva feléṕıteni.

A teljes budapesti modell több, mint 50 ezer csövet tartalmaz csak az Alapzónában, ezért a
kapcsolt szimuláció végrehajtása (KHMmodell) előtt nagyfokú egyszerűśıtést kellett végrehajtani,
ami eredményeképpen egy 193 csőből, 34 szivattyúból és 11 medencéből álló rendszert kaptam.
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