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خالصه
در این تحقیق با استفاده از تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار و الگوریتم بهینهسازی اجتماع ذرات ،بهینهسازی تأمین نوبتی با هدف بیشینهسازی
یکنواختی توزیع آب در شبکه و قابلیت اطمینان انجام شد .در ادامه با محاسبه برگشتپذیری به عنوان یک معیار کارآیی ،عملکرد سیستم ارزیابی
شده و نتایج حاصل از شبیهسازی مبتنی بر فشار با شبیهسازی مبتنی بر تقاضا مورد مقایسه قرار گرفت .روش ارائه شده بر روی یک شبکه نمونه و
تعریف چند سناریو کمآبی مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج نشان داد مقادیر تابع هدف برای حالت شبیهسازی مبتنی بر فشار بیشتر از شبیهسازی مبتنی
بر تقاضا بوده در حالی که معیار برگشتپذیری برای حالت تحلیل مبتنی بر تقاضا بیشترین مقدار را داشته است .در تحلیل مبتنی بر فشار ،به خوبی
نشان داده شده است که میزان تأمین در گرهها با توجه به زمان و مکان تأمین آب میتواند با مقدار نیاز در گره متفاوت باشد.
کلمات کلیدی :کمبود آب ،تأمین نوبتی ،تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار ،الگوریتم بهینهسازی اجتماع ذرات ،برگشتپذیری

 .1مقدمه
روند روبه رشد جمعیت جهان و افزایش نیاز به منابع آب شیرین ،بهرهوری بیشتر از منابع آب و کاهش ذخایر آبهای شیرین را به همراه دارد .بدون شک
در چندین سال آینده ،دغدغه کنترل منابع آب به مهمترین مسئله جهان تبدیل خواهد شد ،هرچند که هماکنون هم اهمیت آن قابلاغماض نیست .وقوع
شرایط کم آبی به دلیل عدم دسترسی به منابع آب کافی ،به ناچار به کارگیری روش تأمین نوبتی یا متناوب آب را به عنوان یک راهحل ،مطرح میکند.
تأمین نوبتی ،همانطور که از اسم آن برمیآید قابلیت دسترسی مقطعی به آب میباشد که با توجه به شرایط شبکه ممکن است این تأمین برابر با
نیاز مصرفکننده باشد و یا کفایت الزم را نداشته باشد .سامانههای آبرسانی عموماً برای قابلیت دسترسی به آب با فشار مداوم  42ساعته در روز (تأمین
پیوسته ) و به منظور برآورده کردن تقاضا در تمامی زمانها طراحی میشوند .حال اینکه در حالت تأمین نوبتی ،در طول ساعاتی از شبانهروز که عرضه آب
انجام میشود آب ممکن است بطور کامل در دسترس برخی گرهها قرار گیرد و یا به علت کمبود منابع آب و مشخصات هیدرولیکی شبکه ،گرههای
دورتر از منبع تأمین ،توانایی دسترسی به آب مورد نیاز خود را نداشته باشند.
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اعمال روش تامین نوبتی 1مصرفکنندگان را وادار به تحمل قطعی آب در ساعات طوالنی میکند .همچنین به هنگام شروع تأمین آب در
لحظات ابتدایی به علت هجوم مصرف کنندگان برای برداشت آب ،میزان فشار در شبکه به طور محسوسی افت میکند .ازاینرو افزایش مطلوبیت در
تأمین و فشار و به بیان دیگر افزایش قابلیت اطمینان هیدرولیکی سیستم به منظور افزایش رضایت مصرف کنندگان به عنوان هدف در این تحقیق در نظر
گرفته شده است.از سوی دیگر با توجه به ماهیت تأمین نوبتی میزان برداشت آب برای گرههای مختلف با توجه به موقعیت مکانی آنها متفاوت است.
بهگونهای که گرههای نزدیکتر به منبع تأمین ،آب بیشتری برداشت کرده و هرچه از منبع دورتر شویم میزان برداشت آب کاهش مییابد .بنابراین هدف
دیگر در نظر گرفته شده در این تحقیق ،افزایش یکنواختی توزیع آب در شبکه و برای گرههای مصرف بوده که تابع هدف ارائه شده در این تحقیق موجب
یکنواختی و تعادل مصرف در گرههای مختلف میشود.به دلیل محدود بودن تعداد تحقیقات انجام شده در این راسـتا ،منابع کافی بـرای پایـهگـذاری
فرضیات و مبانی تحقیق و مراجع قابل استناد ،در دسترس نبوده است .با این حال فرض اساسی در این تحقیق بر مبنای مجهز بودن شبکه به شیرآالت
مخصوص بوده به صورتی که در حالت تأمین نوبتی از شیرهای قطع و وصل استفاده شده که امکان باز و بسته شدن شیر به صورت کامل وجود دارد .تأمین
به روش نوبتی حالتی از شرایط غیرعادی و بحرانی در شبکه ایجاد میکند چرا که در این شبکهها به علت کمبود آب یا کمبود انرژی ،زمان تأمین آب
کمتر از  42ساعت بوده و حتی به  1الی  4ساعت در روز میرسد .در این شرایط مصرفکنندگان برای تأمین نیاز کامل خود در طول روز مجبور به
برداشت آب از شبکه در آن مدت محدود بوده و تا جایی که امکان دارد به ذخیره آب میپردازند .این هجوم همزمانمصرفکنندگانبرای برداشت آب
موجب ایجاد شرایط بحرانی هیدرولیکی در شبکه شده و فشار در شبکه به طور محسوس افت میکند .به همین علت در این شرایط مقدار برداشت هرگره
مستقیما وابسته به میزان فشار موجود در آن گره میباشد و حتما میبایست از تحلیل  HDSMاستفاده کرد ] .[1در سالهای اخیر تحقیقات زیادی صورت
گرفته تا رابطه مناسب برای بیان ارتباط دبی و فشار بیان شود .بیشتر این روابط مربوط به شبکههای توزیع آب و تأمین پیوسته بوده است .در سامانههای
تأمین نوبتی تاکنون مطالعات بسیار محدودی در مورد رابطه مناسب دبی -فشار انجام گرفته است.به طور کلی مطالعات انجام شده در بحث تأمین نوبتی
بیشتر بر روی بررسی پارامترهای کیفی تمرکز داشته و یا بحث طراحی این نوع از شبکهها را بررسی نموده است .همچنین در مطالعات داخلی انجام شده
تاکنون از بکارگیری روش  HDSMبه منظور تحلیل هرچه نزدیکتر به واقعی ت شرایط شبکه استفاده نشده است .به طور خالصه در جدول  1مطالعات
صورت گرفته در گذشته در زمینه تأمین نوبتی و اهداف درنظرگرفته شده به همراه نوع شبیهساز و الگوریتم بهینهسازی و همچنین روش شبیهسازی آورده
شده است.
جدول  -1اهداف ،الگوریتم و روش شبیهسازی هیدرولیکی در مطالعات گذشته
ردیف

تحقیق

الگوریتم یا شبیه ساز مورد

هدف

استفاده

طراحی بهینه با هدف کمینه کردن هزینه در قبال دسترسی به آب کافی و فشار مناسب
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][4

4

][3

3

][2

بررسی کیفیت آب را در سامانههای تامین نوبتی

5

][5

بررسی تاثیر دو حالت دائم و نوبتی تأمین آب بر میزان مصرف آب خانگی

6

][6

8

][7

9

][8

مشخص کردن تنظیمات شیرهای کنترل جریان با هدف کمینه کردن تغییرات فشار و ثابت نگه داشتن
مقدار فشار در حدود فشار مینیمم
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نوع شبیه سازی
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پیشنهاد استفاده
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بررسی شرایط خاص ایجاد شده در حالت تأمین نوبتی ازجمله وجود پاکتهای هوا و فاکتور اوج
مصرف باال

مدلسازی مقرون به صرفه شبکههای تأمین آب نوبتی در راستای بررسی ماهیت شبکههای تأمین آب
کشورهای در حال توسعه
 بررسی جیرهبندی آب در شبکههای توزیع آب شهری بهینه سازی با هدف تأمین آب با فشار کافی ،مطلوبیت تأمین و رضایت مصرف کنندگان بیشینه سازی برگشت پذیری تامین -بیشینه سازی اعتمادپذیری مکانیکی
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 .2مواد و روشها
 .1-2شبیهسازی و تحلیل هیدرولیکی تأمین نوبتی به روش مبتنی بر فشار
به منظور تحلیل  HDSMهمانطور که پیشتر توضیح داده شد ،باید دبی خروجی از گره را بجای ثابت فرض کردن ،متناسب با فشار موجود در گره محاسبه
کرد .در جدیدترین تحقیق انجام گرفته در این زمینه ] [9ضمن مطالعه مقایسهای روابط ارائه شده در این زمینه و همچنین انجام آزمایشات آزمایشگاهی و
میدانی رابطهای جدید ارائه کرده است .در این تحقیق حدود توان و ضریب بکار رفته در رابطه اریفیس برای شیرهای مختلف با بازشدگیهای مختلف
بدست آمده است و همچنین ضمن در نظر گرفتن افزایش دبی خروجی برای فشارهای بیشتر از فشار حداقل استاندارد ،مصرف گره به دو بخش مصرف
وابسته به فشار و مصرف حجمی تفکیک شده است .همانطور که در واقعیت هم شاهد هستیم مصارف مختلف در یک گره مصرف برخی با ارضای حجم
مشخصی دیگر نیاز به آب ندارند ،مانند مصارف ماشین ظرفشویی ،استخرهای شنا و غیره .این مصارف که داری حجم مشخصی بوده مصارف حجمی
و دبی خروجی ناشی از آن دبی حجمی (  )Qaتعریف شده است .از طرفی برخی مصارف دیگر مانند مصارف آبیاری ،شست و شو و حمام و  ...وابسته به
فشار بوده و با تغییر فشار میزان آنها هم تغییر می کند که به این مصارف ،مصارف وابسته فشار و دبی خروجی ناشی از آن دبی فشاری ( 𝑏 )Qگفته میشود.
با توجه توضیحات داده شده این رابطه کاملترین توصیف از ارتباط دبی خروجی و فشار را بیان کرده و برای بیان مصرف گرهها در این تحقیق از رابطه
( )1استفاده خواهد گرفت:
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()1

𝑓𝑖 ;
1
𝑛

) (

𝑥𝑎𝑚𝑗𝐻 ≤ 𝑗𝐻 < 𝑠𝑒𝑑𝑗𝐻

𝑓𝑖 ;

𝑥𝑎𝑚𝑗𝐻 > 𝑗𝐻

(

𝑛𝑖𝑚𝑗𝐻𝐻𝑗𝑑𝑒𝑠 −

𝑛𝑖𝑚𝑗𝐻𝐻𝑗 −

) 𝑛𝑖𝑚

= 𝑙𝑣𝑎𝑗𝑄

( 𝑏𝑄 𝑄𝑎 +

𝑗𝐻𝐻𝑗𝑑𝑒𝑠 −

1
𝑛

) (

𝑓𝑖 ;

)

𝑛𝑖𝑚𝑗𝐻𝐻𝑗 −

𝑞𝑒𝑟
𝑗𝑄

)
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 Qavlو
که در آن  : Hjهد موجود در گره  : Hjmin ، jحداقل حد مطلق گرهای،
 : Hjحداقل حد مطلوب گرهایj ،

{

req

 Q jدبی موجود و دبی مورد

تقاضا گره  :Hjmax ،jهد حداکثر می باشد که برای هدهای بیشتر از آن دبی خروجی با فشار تغییر نکرده و ثابت باقی میماند :Q a ،دبی حجمی:Q b ،
دبی وابسته به فشار در گره  jو  nضریبی که معموال بین  1/5تا  4در نظر گرفته میشود ] .[11مقدار  Hjmaxفشار حداکثر و با توجه به فشار ترکیدگی لوله
باید انتخاب شود که این مقدار با توجه به انواع لولهها از لحاظ جنس و عمر میتواند متفاوت باشد ،مقدار پیشنهاد شده برای  Hjmaxدو برابر Hjdes
میباشد .برای تعیین مقادیر مصرف حجمی ،با توجه به اینکه سهم عمدهای از مصارف را بخش حجمی در خود جا داده لذا مقدار  Q aرا برابر  %51و در
نتیجه مقدار  Q bهم  %51مقدار مصرف مورد نیاز میتوان در نظر گرفت .مطمئنا برای تعیین دقیقتر این ضرایب نیاز به مطالعات و بررسیهای بیشتری
میباشد .برای تحلیل مبتنی بر فشار توسط نرمافزار ،EPANETباید دبی برداشتی از گرهها به جای مقدار ثابت ،با رابطه ( )1جایگزین شود .روشهای
مختلفی برای تحلیل HDSMتوسط این نرمافزار ارائه شده است .در این تحقیق از روش استفاده شده توسط ] [11استفاده خواهد شد با این تفاوت که
فرمول مورد استفاده برای بیان رابطه دبی -فشار ،رابطه ( )1میباشد .روند کار به این صورت است که ابتدا شبکه مورد نظر در محیط ،MATLAB
فراخوانی شده و تحلیل هیدرولیکی انجام میشود .سپس فشار در گرهها محاسبه میشود و با توجه به اینکه فشار در چه بازهای قرار دارد ،در حالت تحلیل
استاتیکی ،مقدار برداشت آب از هر گره با رابطه ( )1به روز رسانی میشود و به عنوان تقاضای پایه در گره تخصیص داده میشود و در حالت تحلیل
دینامیکی (تحلیل گسترده زمانی) ،بهروز رسانی به جای اعمال بر روی تقاضای پایه ،بر روی ضرایب مصرف اعمال میشود.سپس این روند تا زمان ارضای
شرایط همگرایی ادامه مییابد .برای اطالع بیشتر از جزئیات روش به ] [11مراجعه شود .در این تحقیق با توجه به این که در فاز بهرهبرداری از سیستم هستیم
از حالت تحلیل گسترده زمانی استفاده میشود.
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 .2-2بیان تابع هدف و مدل بهینهسازی
ماهیت فرآیند تأمین نوبتی به این گونه میباشد که در طول مدت بهرهبرداری در بازههای زمانی مختلف ،میزان آب در دسترس برای برخی گرههای
مصرف کال قطع میشود و برای برخی دیگر تأمین بهصورت کامل انجام میشود .در این شرایط مهمترین چالش ایجاد شده بحث یکنواختی تأمین و ایجاد
عدالت برای مصرفکنندگان است .از طرف دیگر در هر سامانه آبرسانی ایجاد مطلوبیتهای هیدرولیکی از جمله ملزومات اساسی برای بهرهبرداری به
بهترین شکل از شبکه میباشد.با توجه به توضیحات ارائه شده ،مدل بهینهسازی به صورت رابطه ( )4ارائه میشود:
()4

𝑖𝑁

𝑖𝑁
𝑁ℎ 2
× √∏𝑖=1
[∑ℎ=1
]) ( √𝐷𝑃𝑖,ℎ × 𝐷𝑄𝑖,ℎ

1
𝑁ℎ

= 𝐹 𝑀𝑎𝑥 𝑂.

که در آن  : iشماره گره مصرف : h ،شماره هر یک از بازههای شبیهسازی در طول دوره بهرهبرداری : Ni ،تعداد گرههای مصرف و  : Nhتعداد بازههای
شبیه سازی در طول دوره بهرهبرداری میباشد.تابع هدف تعریف شده در رابطه ( )4دارای چند قسمت عملکردی بوده که باعث افزایش مطلوبیت
هیدرولیکی و همچنین مطلوبیت در توزیع عادالنه آب بین گرههای مصرف میشود .پارامتر  DPi,hمیزان مطلوبیت تأمین فشار در بازه  hدر گره  iرا نشان
میدهد که با توجه به منحنی جریمه پیشنهادی برای فشار و با استفاده از شکل  1بدست میآید.

شکل  -1منحنی جریمه برای فشارهای گرهی
که در آن  :Pminکمینه فشار مورد نیاز در شبکه (صفر)  :Pdes ،مقدار فشار مجاز طراحی استاندارد شبکه ( 31متر) و  :Pmaxمقدار حداکثر فشار مجاز
شبکه ( 51متر) میباشد .پارامتر  DQ i,hمیزان مطلوبیت تأمین دبی در بازه  hدر گره  iرا نشان میدهد که به صورت زیر بدست میآید.
𝐷𝑄𝑖,ℎ = 𝛼𝑖,ℎ

()3

که  : αi,hمتغیر تصمیم نشان دهنده میزان تأمین آب در بازه  hبرای گره  iمیباشد که دو مقدار صفر یا یک را میگیرد : RQ i,h ،مقدار نیاز واقعی گره
 iدر بازه  hو  : Q i,hمیزان دبی تأمین شده در بازه  hدر گره  iمیباشد.

 .3-2شاخص ارزیابی کارآیی سیستم
در بسیاری از مطالعات ،نحوه عملکرد سیستمهای منابع آب را میتوان به صورتهای رضایت بخش یا نارضایت بخش توصیف نمود .بدین منظور
مشخصههای مختلفی جهت تشریح کارایی این سیستمها بکار برده میشوند .در این بخش به منظور بررسی عملکرد سیستم و مقایسه نتایج تحلیل به دو
صورت مبتنی بر فشار و مبتنی بر تقاضا از معیار برگشت پذیری استفاده خواهد شد .طبق تعریف ] ،[14برگشتپذیری نشان دهنده احتمال بازگشت سیستم
به حالت مطلوب پس از یک شکست است .برگشتپذیری شبکهای و برگشتپذیری گرهی در این تحقیق به صورت روابط ( )2و ( )5بر گرفته از تحقیق
] [13محاسبه شده است.شایان ذکر است که در این تحقیق محاسبه شاخص برگشتپذیری برای آستانههای کارآیی 91 ،71و  111درصد صورت گرفته
است.
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𝑁

𝑁

𝑄 𝑖
𝑖
∑𝑖=1
𝑖,ℎ+1 ≥𝜃×∑𝑖=1 𝐷𝑒𝑖,ℎ+1

()2

𝑁

𝑁

𝑖 𝑄 <𝜃×∑ 𝑖 𝐷𝑒 ,
∑𝑖=1
𝑓𝑖
𝑖,ℎ
𝑖,ℎ
𝑖=1
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑂𝑡ℎ

𝑁

𝑁

𝑁

𝑁

𝑒𝐷 𝑖 ∑×𝜃< 𝑄 𝑖
∑𝑖=1
𝑖,ℎ
𝑖,ℎ
𝑖=1

𝑓𝑖

1

𝑒𝐷 𝑖 ∑×𝜃≥ 𝑄 𝑖
∑𝑖=1
𝑖,ℎ
𝑖,ℎ
𝑖=1

𝑓𝑖

0

𝑁

ℎ {1
∑ℎ=1
0

× 𝛾𝜃 = 100

𝑁

{ ℎ
∑ℎ=1

و
𝑓𝑖
𝑄𝑖,ℎ <𝜃×𝐷𝑒𝑖,ℎ , 𝑄𝑖,ℎ+1 ≥𝜃×𝐷𝑒𝑖,ℎ+1
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑂𝑡ℎ
𝑓𝑖
𝑄𝑖,ℎ <𝜃×𝐷𝑒𝑖,ℎ
𝑁ℎ 1
∑ℎ=1
{
𝑓𝑖 0
𝑄𝑖,ℎ ≥𝜃×𝐷𝑒𝑖,ℎ

()5

1
0

𝑁

{ ℎ
∑ℎ=1

𝑁

𝑖𝑁

𝑖
= 100 × √∏𝑖=1

′

𝜃𝛾

′

که در آن  :γθسرعت برگشتپذیری شبکهای و  :γ θسرعت برگشت پذیری گرهی شبکه در تمامی بازههای شبیه سازی متوالی دوره بهره برداری
میباشد : θ .آستانه کارآیی موردنظر جهت محاسبه مقدار شاخص برگشتپذیری می باشد : Q i,h .میزان دبی تأمین شده در گره  iدر بازه شبیه سازی ،h
 :Dei,hمیزان دبی موردنیاز در گره  iدر بازه شبیه سازی  hاست ،که در این بازهها نسبت دبی تأمین شده به مقدار دبی موردنیاز کمتر از آستانه کارآیی
در نظر گرفته شده بدست آمده است.

 .4-2الگوریتم بهینهسازی
روش بهینهسازی در تحقیق حاضر نیز الگوریتم بهینهسازی اجتماع ذرات ( )PSOمیباشد .این الگوریتم یکی از الگوریتمهای قدرتمند در حل مسائل
بهینهسازی است که بر مبنای حرکت و هوش ذرات کار می کند و مفهوم تعامل اجتماعی را برای حل مسائل بهینهسازی به کار میگیرد .این الگوریتم که
با الهام از رفتار اجتماعی حیواناتی چون ماهیها و پرندگان ،که در گروههایی کوچک و بزرگ کنار هم زندگی میکنند ،طراحی شده است و با توجه به
پیشرفت هایی که داشته است توانایی حل مسائل در هر دو محیط پیوسته و گسسته را دارد .پارامترهای مورد استفاده در الگوریتم  PSOبه این صورت که
جمعیت برابر با  ،31بیشترین تکرار برابر با  ،1111ضریب  C1برابر با  ،4ضریب  C2برابر با  4و ضریب  wبرابر با 1/9در نظر گرفته شده است .الزم به ذکر
است  C1و  C2پارامترهای شناختی و اجتماعی و  wاینرسی وزنی میباشد.

 .3بحث و نتایج
مطالعه موردی برای این تحقیق ،شبکه دو حلقهای میباشد که اولین بار توسط ] [12ارائه شد .این شبکه تک مخزنه ،ساده و ثقلی است و دارای هشت لوله
و شش گره مصرف آب میباشد .اطالعات مربوط به مقدار نیاز و رقوم ارتفاعی گرههای این شبکه در جدول  4مشخص شده است .طول همه لولهها برابر
 1111متر بوده و ضریب هیزن ویلیام برای همه لولهها برابر  131میباشد .در شکل  4این شبکه قابل مشاهده است.
جدول  -2مشخصات گرههای شبکه دو حلقه
شماره گره

مقدار تقاضا ()m3/h

رقوم ارتفاعی ()m

مخزن

-1141

411

1

111

151

4

111

161

3

141

155

2

471

151

5

331

165

6

411

161



کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران
دانشگاه تهران ،تهران
 62و  62بهمنماه 5931

شکل  -2شبکه دو حلقهای

 .1-3سناریوهای تعریف شده و پارامترهای شبیهسازی
سناریوهای تعریف شده در این تحقیق در جدول  3ارائه شده است .مالک تقسیمبندی سناریوها بر دو مبنای میزان آب در دسترس و نوع تحلیل هیدرولیکی
میباشد .پارامتر اول کمبود آب در سیستم به معنای عدم تعادل میان مقدار عرضه و تقاضای آب برای مصرفکنندگان و پارامتر دوم روش تحلیل مورد
استفاده یعنی  HDSMیا  DDSMاست .همانطور که دیده میشود سناریوهای  1تا  3مربوط به تحلیل  HDSMو سناریوهای  2تا  6مربوط به تحلیل
 DDSMبوده و همچنین میزان آب در دسترس در سیستم در سه حالت بدون کمبود ،کمبود  %45و کمبود  %51تعریف شده است.
جدول  -3سناریوهای مختلف تعریف شده
Qavl
⁄Q
req
1

DDSM

4

1/75

HDSM

5

1/75

DDSM

3

1/ 5

HDSM

6

1/ 5

DDSM

شماره سناریو
1

Qavl
⁄Q
req
1

نوع تحلیل

شماره سناریو

HDSM

2

نوع تحلیل

در همه سناریوها ،شبیهسازی برای مدت  1روز و بازههای تأمین آب برابر گام زمانی هیدرولیکی و برابر با  1ساعت در نظر گرفته شده است .سناریوهای
تعریف شده با نسبت = 1

Qavl
Qreq

 ،سناریوهای بدون بحران بوده و برای مقایسه مقدار تابع هدف در حالتهای بحرانی با شرایط مطلوب و بدون بحران در

نظر گرفته شده است .ضرایب الگوی نوسانات مصرف در طول شبانهروز با توجه به نشریه ( 117-3بازنگری اول) ] [15در نظر گرفته شده است.

 .2-3ارائه نتایج
نتایج بدست آمده از اعمال روش تحقیق بر روی شبکهی نمونه و اعمال سناریوهای مختلف در جدول  2نشان داده شده است .در ادامه به مقایسه نتایج
برای هرکدام از حالتهای کمبود آب و شیوه تحلیل  HDSMیا  DDSMپرداخته میشود .همچنین شرایط حاکم در شبکه در سناریوهای مختلف
مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.
جدول  -4مقادیر تابع هدف برای سناریوهای 1تا 6
شماره سناریو

مقدار تابع هدف

1

1/78

4

1/52

3

1/39

2

1/68

5

1/51

نوع تحلیل

HDSM

DDSM
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1/36

6

بر اساس مقادیر بدست آمده برای تابع هدف ،به خوبی میتوان به عملکرد صحیح مدل بهینهسازی پی برد .چراکه با افزایش میزان تنش آبی و
کمبود آب از  1تا  51درصد مقادیر تابع هدف برای هر دو حالت تحلیل کاهش یافته است .همچنین همانطور که مشاهده میشود برای سناریوهایی که
تحلیل به صورت  HDSMانجام شده (سناریوهای  1تا  ،)3از آنجا که رفتار شبکه به شکل واقعیتری مدل شده ،مقادیر تابع هدف نسبت به سناریوهایی
که تحلیل بصورت  DDSMانجام شده (سناریوهای  2تا  ،) 6بیشتر شده است .این امر به علت بیشتر بودن مقادیر فشار در گرهها بوده چراکه با تحلیل شبکه
به صورت مبتنی بر فشار شبکه به صورت واقعیتری مدل شده و سطح فشار در شبکه باالتر میباشد.
پس از محاسبه مقادیر تابع هدف برای ارزیابی عملکرد شبکه تحت سناریوهای تعریف شده ،مقادیر معیارهای کارآیی سیستم که شامل برگشت-
′

پذیری شبکهای ( )γو برگشتپذیری گرهای (  )γبا آستانههای  91 ،111و  71درصد برای سناریوهایی که کمبود آب دارند محاسبه شده و در جدول 5
نشان داده شده است.
جدول  -5مقادیرشاخصهای کارآیی سیستم برای سناریوهای مختلف
شاخص

شماره سناریو*

4

3

5

6

𝛾100

41/4

2/ 3

44/1

1

𝛾 100

27/7

27/5

93/5

67/1

𝛾90

18/8

5

21

9/ 1

𝛾

57/6

61/5

93/5

67/1

51

16/7

75

46/3

81/3

66/3

98/9

66/4

′

′
90

𝛾70
′

𝛾 70
* :مقادیر متمایز شده در هر ردیف نشان دهنده بهترین جواب میباشد

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود مقادیر برگشت پذیری با کاهش آستانه کارآیی از  111به  71افزایش یافته و برای حالت کمبود آب
( %45سناریوهای  4و  )5بیشتر از حالت کمبود ( %51سناریوهای  4و  )6بدست آمده است .همچنین برای تمامی آستانه ها ،مقدار برگشتپذیری سناریوی
 5بیشترین و بهترین جواب را به خود اختصاص داده است .سناریوی  5مربوط به حالتی است که کمبود آب  %45بوده و تحلیل بصورت  DDSMمیباشد.
علت این امر هم میتوان اینگونه بیان کرد که در مقایسه با حالت  HDSMاز آنجا که تأمین بدون درنظرگیری مقدار فشار در گره صورت میگیرد،
مقادیر دبیها واقعی نبوده و حالت شکست در تأمین آب مورد تقاضای گرهها به ندرت رخ میدهد.
در ادامه با بررسی مجموع دبیهای تأمین شده در هر ساعت در مدت بهره برداری برای کل شبکه ،یکنواختی توزیع آب را در بین سناریوهای
مختلف مقایسه میشود .شکلهای  3و  2درصد آب تأمین شده نسبت به نیاز شبکه را در هر ساعت بترتیب برای سناریوهایی با کمبود آب  %45و %51
نشان میدهند.

شکل -3درصد آب تأمین شده نسبت به نیاز شبکه در هر ساعت برای سناریوهایی با کمبود آب %25
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شکل  -4درصد آب تأمین شده نسبت به نیاز شبکه در هر ساعت برای سناریوهایی با کمبود آب %55
نکته قابل توجه این است که برای سناریوهای  HDSMامکان تأمین آب حتی بیشتر از نیاز به علت مبتنی بر فشار بودن دبی تأمین شده برای
برخی از ساعات وجود دارد .این امر در شکل  3برای سناریو  4و در شکل  2برای سناریو  3قابل مشاهده است.
برای بهتر نشان دادن تاثیر تحلیل  HDSMبر میزان دبی تأمین شده ،سناریو  1با سناریو  2مقایسه میشود .شکل  5درصد آب تأمین شده نسبت
به نیاز شبکه را در هر ساعت برای این سناریوها نشان میدهد.

شکل  -5درصد آب تأمین شده نسبت به نیاز شبکه در هر ساعت برای سناریوهایی با تحلیل  HDSMو DDSM
همانطور که در شکل 5مشاهده میشود برای سناریو  1که تحلیل به صورت  HDSMبوده ،در ساعاتی که مصرف پایین و فشار در شبکه
باالست ،مقدار مجموع دبی تأمین شده برای گرهها در این ساعتها از  111درصد نیاز آنها بیشتر شده است.

 .4نتیجه گیری
در این تحقیق مدل بهینه سازی با هدف حداکثرسازی یکنواختی و عدالت توزیع آب بین گرههای مصرف و همچنین بیشینهسازی قابلیت اطمینان بر روی
شبکه دو حلقه مورد مطالعه اعمال شد .نتایج حاصل برای دو حالت شبیهسازی  HDSMو  DDSMو برای سناریوهای مختلف کم آبی مورد بررسی
قرار گرفت.مطابق نتایج بدست آمده مقادیر تابع هدف برای حالت بدون کمبود بیشترین مقدار را داشته و برای سناریوهایی با تنش آبی کمتر ،مقادیر
بیشتری را نشان میدهد که بیانگر عملکرد صحیح مدل بهینهسازی میباشد .همچنین مقدار تابع هدف برای سناریوهای  HDSMدر حدود  41درصد
بیشتر از DDSMبدست آمده است .چرا که در حالت  HDSMمقادیر دبی تأمین شده با توجه به رابطه درنظرگرفته شده برای بیان ارتباط دبی خروجی
و فشار گره ،مبتنی بر فشار گره بوده و مقادیر نزدیک به واقعیت به خود میگیرد .از این رو سطح فشار در شبکه نسبت به حالت  DDSMبیشتر بوده و
میزان مطلوبیت فشار که یکی از پارامترهای تابع هدف بوده افزایش مییابد.از مقایسه مقادیر بدست آمده برای معیارهای کارآیی سیستم مشاهده میشود
که میزان برگشتپذیری شبکهای و گرهای در اکثر سناریوهای  DDSMبیشتر از  HDSMبوده که علت این امر هم میتوان اینگونه بیان کرد که در
مقایسه با حالت  HDSMاز آنجا که تأمین بدون درنظرگیری مقدار فشار در گره صورت میگیرد ،مقادیر دبیها واقعی نبوده و حالت شکست در تأمین
آب مورد تقاضای گرهها به ندرت رخ میدهد .همچنین معیار برگشتپذیری ،با بیشترین مقدار در حدود  99درصد برای آستانه  %71و در حالت گرهای
بدست آمده است.
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