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 خالصه

. شودینشت، حوادث و مصرف ناخواسته م شیمانند افزا یآب موجب بروز مشکالت متعدد عیتوز یهاباال بودن فشار در شبکه

 یرهایاز ش قیتحق نی. در اشوندیها اجرا مفشارشکن، مخازن و پمپ یرهایش کارگیریبهفشار با  تیریمد یهامنظور برنامه نیبد

آب استفاده شده است.  عیفشار در شبکه توز تیریمد یبرا یو نوسان دب ینوسان زمان بت،ثا یفشار خروج کردیفشارشکن با سه رو

ساز نهیساز و بههیمدل شب کی. شودمیاعمال  انیجر یدر تمام ساعات بر رو کسانی یمیفشار تنظ کیثابت،  یبا خروج یرهایدر ش

روز، فشار قادر هستند در ساعات مختلف شبانه یزمان نوسان یرهایتوسعه داده شده است. ش رهایش نیا نهیبه ماتیتنظ افتنی یبرا

 یسازنهیرد هم بهمو نیفشار در شبکه را بهتر کنترل نمود. در ا ینوسانات ساعت توانیم بدین ترتیب. ندیرا اعمال نما یریمتغ یمیتنظ

، عالوهبه. گرددیم میتنظ یفشار خروج اربا توجه به فشار متوسط شبکه مقد ینوسان دب یرهایانجام شده است. در ش رهایش ماتیتنظ

و  یمعرف نیمشترک تیرضا یلحاظ نمودن اثر نوسانات و متوسط فشار بر رو یبرا یدیجد نانیاطم تیپژوهش شاخص قابل نیدر ا

 بیترتبهکه  دیمذکور مالحظه گرد یکردهایعملکرد رو سهیو با مقا تیشده است. در نها بکار گرفته یسازنهیع هدف بهتاب عنوانبه

 هستند. یریپذنانیاطم نیشتریب یثابت دارا یو خروج ینوسان زمان ،ینوسان دب یکردهایرو
 

 .؛ نوسان زمانی؛ نوسان دبیشکنفشار ریش ؛رضایت مشترکین ؛فشار تیریمد ؛آب عیتوز یهاشبکهکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1
 

از این کرده است.  دایدر سطح رفاه جامعه پ یاریبس تیو اهم افتهیتکاملبرداری کیفیت بهرهو  گسترگیآب از لحاظ  عیتوز یهاشبکه ر،یاخ یهادر سال

 لیتبد یبرداردر طول دوره بهره و اجرایی یمال یهاتیحدودها با توجه به مشبکه نیو عملکرد ا یدهسیسرو تیبهبود وضع نان،یاطم تیقابل شیافزارو 

 [.1] کنندگان استمطلوب به دست مصرف تیفیبا فشار مناسب و ک یآب، رساندن آب کاف عیتوز یهاشبکه یاصل فهیوظ .ضرورت گشته است کیبه 

فشار در  ازحدشیب شی. افزاشودیبرداران مو بهره نیکمشتر یبرا یفشار در شبکه موجب بروز مشکالت متعدد کنواختی عیتوز عدم ،انیم نیدر ا

و  کمبود کندیاز همه دچار مشکل م شیرا ب نی. آنچه مشترکشودیداده و باعث کوتاه شدن عمر شبکه م شیدر اجزاء شبکه را افزا یشبکه، احتمال خراب

 نیدر ح تیریو مد یزیرتقاضا، برنامه ریمتغ یاز آب تحت الگو نیمند شدن مشترکاز بهره نانیاطم یاز شبکه است. برا یفشار در بخش نوسانات

 .است یضرور یاز شبکه آب امر یبرداربهره

 تیباال بردن قابل نیو همچن یبا توجه به مسائل اقتصاد نهیبه حالت به دنیجهت رس حیصح تیریبه مد ازیآب ن عیتوز یهااز شبکه یبرداربهره یبرا

 نهیزم نی. در اباشدیها مسامانه نیا تیریو مد یطراح ینهیزم در ارهایمع نیاز بهتر یکی یرسانآب یهاسامانه نانیطما تیاست. قابل ستمیس نانیاطم

 تیقابل یابیارز یذکر شده برا یهاشاخص [.4، 2،3] اندآب پرداخته عیتوز یهادر شبکه نانیاطم تیمختلف از قابل فیتعار ارائه به یادیز نیمحقق
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که عالوه بر  نانیاطم تیشاخص قابل کیحال  نیاند. با اشده فیشبکه تعر یکیدرولیعملکرد ه ایو  یکیشکست مکان یعموماً برمبنا شبکه نانیاطم

 عیتوز یهااز شبکه یبردارکه در بهره یئلاز مسا یکینشده است.  یتاکنون معرف د،یلحاظ نما زیرا ن نیمشترک تیشبکه، رضا یکیدرولیه اتیخصوص

ارائه نشده است. در  یو کامل قیدق فیتعر نیمشترک تیرضا یکنندگان شبکه است. تاکنون براو مصرف نیمشترک تیدارد، رضا یفراوان تیآب اهم

 استفاده شده است. یاضیمدل ر کیو بهبود آن، از  نیمشترک تیکردن رضا یبه منظور کمّ ق،یتحق نیا

 

 فشار تیریمد. 1. 1
 

شود، به شکلی که حقوق قانونی مشترکان و گیرد اطالق میا و عملیاتی که به منظور تنظیم فشار در شبکه صورت میهمدیریت فشار به مجموعه برنامه

آب هم  یهافشار در شبکه تیریمد نهیمطالعات انجام شده در زم امروزه کنندگان تأمین شود و تغییرات و ناپایداری در فشار وجود نداشته باشد.مصرف

نیکولینی و  .است دهیمتمرکز گردو همچنین استفاده از مخازن کمکی  رهایش ایها و عملکرد پمپ ایها لوله یرو یبرداردر فاز بهرهو هم  یدر فاز طراح

کاهنده فشار در شبکه  یرهایش ماتیو تنظ ییدر انتخاب تعداد، جانما یسازنهیبه یبرا یچندهدفه مدل کیتم ژنتیبا استفاده از الگور( 2002زوواتو )

نشت در  یسازنهیکمبه  (Time Modulation) یفشارشکن نوسان زمان یرهایبا استفاده از ش( 2010عواد و همکاران ) .[5] آب ارائه دادند عیزتو

( Flow Modulationنوسان دبی )بررسی شیرهای فشار شکن با به ( 2011عبدالمجید و همکاران ) .[6] پرداختند کیژنت تمیآب با ابزار الگور یهاشبکه

کاستا و . [7] دهنده عملکرد مناسب این شیرها بوده استو مقایسه نتایج آزمایشگاهی با نتایج مدل عددی پرداختند که نتایج ایشان نشان در شبکه

 هااز پمپ یبرداررهبه یهانهیو با هدف کاهش هز کیژنت تمیبا استفاده از الگور یبرداردر فاز بهره را آب عیتوز یهاشبکه یسازنهیبه( 2010همکاران )

کلر موجود در  نهیمقدار به نییهدف تع با را آب عیتوز یهاکلر در شبکه قیمقدار تزر نیمکان و بهتر نیبهتر( 2011تابش و همکاران ) .[8] انجام دادند

آب با در نظر  تیفیبا اهداف ک یسازنهیهمنظور ببه کیژنت تمیچندهدفه شبکه آب را با الگور یسازنهیبه( 2013کورک و آستفلد ). [2] ندافتیها گره

 .[10] قرار دادند یبررس وردم رهیذخ یهاو اندازه تانک ریپمپ دور متغ یها با بررسگرفتن سن آب و مقدار کلر موجود در آب و عملکرد پمپ

فشار در  تیریفراتر رود. مد ینیز حد معا ریش دستنییفشار در پا دهندیلوله اجازه نم کی یرو برهستند که با نصب  یفشارشکن ابزار یرهایش

 یاز ابزارها توانیحال م نیبا ا. [11] شودیانجام م ینشت در شبکه آبرسان زانیعموماً به منظور کنترل م شود،هایی که از شیر فشارشکن استفاده میشبکه

آمدن  نییکمبود فشار موجب پا ایکه اضافه  ییهاکهبهره گرفت. بخصوص در شب نیز در شبکه نانیاطم تیبهبود شاخص قابل یبرامدیریت فشار 

 .[12] موثر خواهد بود اریابزارها بس نیشده باشد، استفاده از ا نانیاطم تیقابل یهاشاخص

 شکنر، شیرهای فشا(Fixed Outlet) ثابتفشار خروجی با  فشارشکن یرهایاز ش برداریدر دست بهره یهافشار در شبکه تیریمد یبرا ق،یتحق نیا در

که فشار در نقاط  ییهااستفاده شده است. در شبکه( Flow Modulation)با نوسان دبی شکن و شیرهای فشار (Time Modulation) با نوسان زمانی

اط به تعادل فشار در نق تواندیفشار مناسب م یآن رو میفشارشکن در نقاط مناسب و تنظ رینشده است، نصب ش عیتوز یمختلف آن به طور متعادل

 .انجامدیمختلف ب

 

 یمتدولوژ .2
 

شده است.  ایجادفشارشکن  هایفشار تنظیمی شیرساز برای یافتن یک مدل بهینهسازی وضعیت شبکه و ساز به منظور شبیهدر این تحقیق، یک مدل شبیه

 اهداف مدل اصلی را برآورده کنند.اند تا بتوانند این دو مدل به نحو مناسبی به یکدیگر متصل شده

 

 آب عیشبکه توز لیتحل .1 .2
 

شده  جادیا انیاستفاده از روش گرادشبکه با  لیتحل یبرا یمنظور مدل نیاست. بد ازیشبکه مورد ن یکیدرولیه تیوضع تحلیل یبرا سازهیمدل شب کی

 موردآب  عیشبکه توز لیتحل یتجار یافزارهاباال امروزه در اغلب نرم یداریپا لیبدل ( معرفی شده و1278توسط تادینی و پیالتی ) روش نیاست. ا

 .[13] ردیگیاستفاده قرار م

که  شودیفرض م کرد،یرو نیها هستند. در انظر از فشار در گرهصرف یگره یتمام تقاضا نیبر تأم یآب مبتن عیتوز یهاشبکه لیتحل یسنت یهاروش

 طیشرا تریعواق یسازهیمنظور شببه دور است. به تیاز واقع یادیتا حد ز یکه در مواقع بحران یفرض شود،یم نیمورد تقاضا تأم یدر تمام فشارها دب
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در هر  شدهنیتأم یدب دگاه،ید نیمورد استقبال قرار گرفته است. در ا ریدهه اخ کی یشده و ط شنهادیپ (HDSM) بر فشار یمبتن یسازهیشبروش شبکه، 

 یدر گره و مقدار دب شارف نیب یبر فشار الزم است رابطه مناسب یمبتن یکیدرولیه لیم تحلانجا یاز فشار موجود در آن گره است. لذا برا یگره، تابع

 [.16، 15، 14] ارائه شده است یدر گره، روابط متعدد شدهنیتأم یبا دب یمرتبط نمودن فشار گره یبرقرار شود. برا شدهنیتأم

( ج-1( و )ب-1آنها رابطه ) انیارائه شده که در م یاز فشار مطلوب باشد، روابط شیب شده نیکه فشار تام یطیشده در شرا نیتام یمحاسبه مقدار دب یبرا

ارائه  یروابط زین شد،شده کمتر از فشار مطلوب با نیکه فشار تام یشده در حالت نیتام یبرآورد دب یمورد استفاده قرار گرفته است. برا نیریاز سا شتریب

 جیبه نتا یادیکه مشابهت ز [15] ( را ارائه کردندالف-1رابطه ) مصارف داخلی منازلبا در نظر گرفتن ( 2015سیاپانی و همکاران ) راً،یشده است. اخ

( 2015سیاپانی و همکاران )شده توسط  شنهادیو رابطه پ( 2013تابش و همکاران )از رابطه  یقیپژوهش، تلف نی. در ا[17] دارد( 2010تانییبموه و تمپلمن )

 :گرددی( محاسبه م1از رابطه ) یشده برحسب فشار گره نیتأم یاساس دب نی. بر ا[15و  14] فته استمورد استفاده قرار گر

(1)  
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 نیتأم یبرا ازیهدفشار مورد ن reqHهد فشار موجود در گره و  avlHتقاضا در گره،  یدب reqQدر دسترس در گره مورد نظر،  یدب avlQ که در آن

متر  35تا  25 نیرا بمقدار  نیا نیشاره نشده است، اما اغلب محققا reqH به صراحت به مقدار شانیا قیاست. اگرچه در تحق (reqQتقاضا ) یتمام دب

پژوهش، مقدار  نیاند. در اگرفته رفشار آب در نظ 30reqH m نیدر نظر گرفته شده است. همچن 
aQ  و

bQ شده وابسته به  نیتأم یدب بیبه ترت

. شودیم نیتام یها بطور ثابتاست که صرف نظر از مقدار فشار در گره یاز دب یابسته به حجم بخشو یشده وابسته به فشار هستند. دب نیتأم یحجم و دب

محققان  یهاهیو توص یقبل اتیشده در گره است. با توجه به تجرب نیاز فشار تام یشده است که مقدار آن تابع نیتام یاز دب یبخش روابسته به فشا یدب

 یبه دو بخش حجم ازیمورد ن یهایدب می( تقس1رابطه ) تیتقاضا فرض شده است. مز یدرصد کل دب 50ور برابر با مذک یاز دو دب کیمقدار هر  گر،ید

فشار (، minHفشار حداقل ) ریمقاد قیتحق نی. در ادهدی( را نشان م1رابطه ) ی( منحن1دارد. شکل ) تیبا واقع یشتریبه فشار است که انطباق ب تهو وابس

 اند.متر آب در نظر گرفته شده 60و  30، 5برابر با  بی( به ترتmaxH( و فشار حداکثر )reqHمطلوب )
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 هامقدار تقاضای تامین شده برحسب فشار موجود در گره – 1شکل 

 

( شیرهای فشارشکن با خروجی ثابت: در این 1گیرند: )ا سه روش مورد استفاده قرار میگونه که اشاره شد، در این تحقیق شیرهای فشارشکن بهمان

( شیرهای فشارشکن با نوسان زمانی: در این شیرها به کمک نصب یک مدار 2برداری ثابت است؛ )شیرها فشار تنظیمی خروجی در تمام طول دوره بهره

رود، این شیرها کند. به این ترتیب در ساعات شب که مصرف پایین و فشار شبکه باال میییر میروز تغالکترونیکی فشار تنظیمی در طول ساعات شبانه

دهند. استفاده تواند کمبود فشار ایجاد کند، فشار تنظیمی بیشتری را عبور میدهند و در ساعات روز که مصرف باال میفشار تنظیمی کمتری را عبور می
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تاً متعادلی در طول روز ایجاد شود. فشارهای تنظیمی این شیرها معموالً براساس ضرایب مصرف ساعتی شبکه تعیین فشار نسب شودمیاز این شیرها موجب 

( شیرهای فشارشکن با نوسان دبی: در این شیرها با نصب سنسور 3سازی فشارهای تنظیمی ارائه شده است. )شوند. در این تحقیق روشی برای بهینهمی

کند. در این و براساس فشار قرائت شده در آن نقاط، یک مدار الکترونیکی دستور تغییر فشار تنظیمی را به فشارشکن صادر میفشار در نقاطی از شبکه 

 ها الزم است یک منحنی فرمان برای هر یک از شیرها تهیه شده و دستور تغییر فشار تنظیمی براساس آن صادر شود.نوع از فشارشکن

 

 یهادشنیپ نانیاطم تیقابل. 2. 2
 

گونه شبکه محاسبه نمود. همان یرا برا نانیاطم تیشاخص قابل یمقدار کمّ دیها بادر لوله یها و دبو محاسبه فشار در گره یکیدرولیه لیاز انجام تحل پس

و  نیترکمش تیاهدف جلب رض یبر رو ق،یتحق نیوجود دارد. در ا نانیاطم تیمحاسبه شاخص قابل یبرا یکه در مقدمه اشاره شد، روابط متعدد

 راتییگونه که قباًل اشاره شد، تغدر طول شبانه روز تمرکز شده است. همان راتییتغ نیو فشار مناسب و در نظر گرفتن کمتر یرساندن آب به مقدار کاف

 تیرضا نیتام یبرا نیبرابنا؛ دشویبه عملکرد مناسب و مطمئن شبکه م نیو عدم اعتماد مشترک یتیروز باعث نارضافشار در طول شبانه ادی)نوسانات( ز

متوسط فشار آن به فشار  گر،ینوسانات فشار را داشته باشد و از طرف د نیساعات روز کمتر یدر ط یعمل کند که از طرف یشبکه به نحو دیبا نیمشترک

فتن متوسط فشار در بازه مطلوب شده است که در صورت قرار گر فیتعر یموضوع تابع نیکردن ا یکمّ یبرا ق،یتحق نیا در .باشد کیمطلوب نزد

 تیحاصل شود و در صورت فاصله گرفتن از بازه مذکور، مقدار قابل نانیاطم تیقابل نیشتریروز، بکم فشار در طول شبانه راتییتقاضا و تغ نیتأم یبرا

 .شودیم یمعرف (Consumers’ Satisfaction Index = CSI) نیمشترک تیتابع به نام شاخص رضا نی. اابدیکاهش  نانیاطم

فشارها در  اری. انحراف معردیگیمدنظر قرار م یسازهیشب یفشار در بازه زمان راتیی. در مولفه اول تغشودیبه کمک دو مؤلفه محاسبه م CSI شاخص

هر گره از شبکه  ارفش ارینحراف مع. ادیآیبه دست م اریمقدار مؤلفه وابسته به انحراف مع ،یکمک تابع پنالتمحاسبه شده و به یسازهیشب یطول بازه زمان

 است: ریبه صورت ز
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در نظر  i از به دست آمده ریمقاد یبرا ریز یفاز یها، تابع پنالتعملکرد گره تیمطلوب نییو تع یسازنرمال یبرا .است یسازهیشب یزمان یهاتعداد بازه

 است. شی( قابل نماالف-2گرفته شده است که به صورت شکل )
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محاسبه  یسازهیشب یمتوسط فشار در بازه زمان زانیبخش، م نیمدنظر قرار گرفته است. در ا نیمشترک تیکمبود و مازاد فشار بر رضا ریتأثدر بخش دوم 

به  اریمع ر، مقدار مؤلفه مربوط به اختالف فشار از فشا[14] شده است شنهادیپ( 2013تابش و همکاران ) که توسط یفاز یشده و با استفاده از تابع پنالت

 داده شده است. شی( نماب-2در شکل ) یکی( است و به صورت گراف4صورت رابطه )رابطه به نیکه ا دیآیدست م
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 که در آن
iH در گره  یسازهیشب یمتوسط فشار در بازه زمانi- ام و

iPIH فشار در گره  راتییتغ تیمطلوب یتابع فازi-تیام است. در نها 

دست به ریهر گره به صورت ز یبرا نیمشترک تیشده و شاخص رضا بیبا هم ترک یهر گره به صورت هندس یآمده برادستبه تیمطلوب یهامؤلفه
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 یسازنهیروش به. 3. 2
 

 یهاشبکه نهی. در زمدیگرد جادیا زین سازنهیمدل به کی، گانه ذکر شدهبا رویکردهای سه شکنفشار ریش یبرا یمیفشار تنظ ترینمناسب یافتنبه منظور 

شده و ... استفاده شده است.  یسازهیشب بازپخت تمیالگور ،یمصنوع یعصب یهاشبکه ک،یژنت تمیمانند الگور یسازنهیمختلف به یهاآب از روش عیتوز

سرعت حل  شیبه کاهش حجم محاسبات و افزا کیژنت تمیمانند الگور ییهاآن، استفاده از روش یرخطیغ تیمسأله و ماه یهایدگیچیبا توجه به پ

 .است تابع هدف استفاده شده یسازنهیبه یبرا کیژنت تمیاز روش الگور قیتحق نیدر ا نیبنابرا؛ کندیکمک م

 ودی. قشودیمحاسبه م سازهیاست که مقدار آن در مدل شب (CSI)پیشنهادی  نانیاطم تیحداکثر نمودن شاخص قابل ساز،نهیهدف در مدل به تابع

ها که به فشار در گره تیمربوط به محدو ودیگنجانده شده است( و ق سازهیحاکم بر مساله )که در مدل شب یکیدرولیعبارتند از: معادالت ه یسازنهیبه

 :است ریصورت زموجود به یسازنهی( گنجانده شده است. تابع هدف در مساله به4تا  1)روابط  شاخص قابلیت اطمینان فیدر تعر یطور ضمن

(7)  1 ,( ) 1, ... , 1, ... , 24

Subject to :

i t

min set , i max

Maximize f P CSI i NN t

P P P

  

 
 

فشارشکن  ریش یمیفشار تنظحداکثر و حداقل  ریمقادبه ترتیب  maxPو minP فشار تنظیمی فشارشکن و set,iPهای شبکه، تعداد گره NNباال  که در رابطه

 .اندشدهمتر در نظر گرفته 35و  12برابر با  و

 یآماده شده است، برا MATLABافزار نرم طیدر مح سازهیفشارشکن. از آنجا که مدل شب هایریش یمیعبارتند از فشار تنظ زین یسازنهیبه یرهایمتغ

و تابع هدف را  کندیم دینمونه را تول تیمعج کی یسازنهیبه یبرا MATLABافزار انجام شده است. نرم طیمح نیدر هم زین یسازنهیهسهولت کار، ب

( و جهش Mutation) جی(، تزوSelectionانتخاب ) یو با اعمال عملگرها هیاول تی. سپس براساس برازش جمعکندیآن محاسبه م ریمقاد یبه ازا

(Crossover) بینفر، ضر 200جستجو  یبرا هیاول تیجمع داد. تعشودیتکرار م نهیبه جواب به دنیتا رس اتیعمل نی. اکندیم دیرا تول دیجد تیجمع 

ر بر فشار د یمبتن یکیدرولیه لیمدل تحل یشده براشبکه، کد نوشته یسازنهیمنظور بهشده است. بهدر نظر گرفته 05/0جهش  بیو ضر 8/0برابر با  جیتزو

 افزار متصل شده است.نرم نیا کیژنت تمیابزار الگوربه جعبه MATLABافزار نرم طیمح
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 مطالعه موردی .3
 

مطالعه  یبرا ،تهرانآب شهر  عیتوز یاز شبکه اصل یآب، بخش عیتوز یهااز شبکه یبرداربهره یسازنهیبه یشده براعملکرد روش ارائه یابیمنظور ارزبه

و مساحت تحت پوشش آن  است شدهواقع ری و اتوبان امام علی تا خیابان خیابان انقالب تا خیابان شوشمحدوده در  هیناح نی. ادیانتخاب گرد یمورد

است. شبکه موردمطالعه  هیدر ثان تریل 850منطقه حدود  نیا ی، حداکثر مصرف ساعتبخش نیمصارف آب در ا دهکتار است. با توجه به برآور 850

شده که کل گره در نظر گرفته 107شبکه تعداد  یسازمدل ی. براباشدیم لنیاتیو پل چدن داکتیل مان،یآزبست و س یهااز جنس لوله لومتریک 51 یدارا

دستگاه شیر  8کمک در این شبکه به .دهدیشبکه مورد بحث را نشان م کی( شکل شمات3. شکل )شودیم نیتأمها گره نیشبکه از ا یتقاضا یدب

بندی فشاری انجام شده است. شیرهای موجود از نوع فشار خروجی ثابت هستند. در این تحقیق، اثر ردیف نصب شده، منطقه فشارشکن که در سه

 شود.سایر رویکردهای تنظیم شیر بررسی می کارگیریبه

 

 
 تهران( 11و 13)منطقه  تصویر شماتیک شبکه مورد استفاده در مطالعه موردی – 3شکل 

 

 نتایج .4
 

. با تحلیل شبکه و در مدل اعمال شدهر یک از شیرهای فشارشکن  موجود فشار تنظیمیسازی قرار گرفت. بکه با شرایط موجود آن مورد شبیهدر ابتدا، ش

. مقدار فشار ( محاسبه گردیدCSIروز بدست آمده و مقدار شاخص رضایت مشترکین )ساز، فشار متوسط شبکه در طول ساعات شبانهاجرای مدل شبیه

با توجه در نوسان است. متر  28تا  22بین شود که فشار متوسط ساعتی مالحظه می( نمایش داده شده است. الف-4شبکه در این حالت در شکل )متوسط 

 بدست آمده است. 777/0روز، مقدار شاخص رضایت مشترکین برابر با به نوسان قابل توجه فشار در طول ساعات شبانه

شود. در شیرهای فشارشکن با خروجی ثابت، سازی شیرهای فشارشکن بدست آمده که در این بخش به آن اشاره میبهینهبا اجرای مدل، نتایج حاصل از 

در شبکه باید مقدار فشار  بهبود شاخص رضایت مشترکین. نتایج حاکی از آن است که برای انجام گرفت در هریک از شیرها سازی فشار تنظیمیبهینه

( نمایش داده شده الف-4روز در شکل )سبت به وضع موجود کاهش یابد. فشار متوسط شبکه در ساعات مختلف شبانهتنظیمی شیرهای فشارشکن ن

( و مقایسه نتایج با وضع الف-4در نوسان است. با مالحظه شکل )متر  3/22تا  3/23بین جدید، فشار متوسط شبکه شود که با تنظیم است. مالحظه می

تر شدن این حالت و با اعمال تنظیمات پیشنهادی، نوسانات زمانی فشار متوسط تغییر چندانی نکرده است و تنها با نزدیک شود که درموجود مالحظه می

شود که نمودار فشار متوسط شبکه در فشار متوسط شبکه به فشار مطلوب، مقدار شاخص رضایت مشترکین افزایش یافته است. همچنین مشاهده می

متر با یکدیگر فاصله دارند. این موضوع ناشی از  3/1لت تنظیمات پیشنهادی با یکدیگر موازی بوده و تنها به مقدار تقریبی حالت وضع موجود و در حا

 باشد.روز )علیرغم تغییر در مقدار تقاضای ساعتی( میثابت بودن فشار تنظیمی در طول ساعات شبانه
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ای از فشارهای تنظیمی ( نمونهب-4ساز اجرا گردید. شکل )بهینه-سازانی، مدل شبیهبرای تعیین تنظیمات شیرهای فشارشکن در حالت نوسانات زم

گردد که طی ساعات شب )مصرف کمتر( فشار خروجی از شیرها کمتر بوده و طی ساعات دهد. مالحظه میبدست آمده برای دو شیر نمونه را نشان می

( ترسیم گردیده است. در الف-4روز در شکل )نمودار فشار متوسط شبکه طی ساعات شبانهگردد. روز )مصرف بیشتر( فشار بیشتری از شیرها خارج می

متر متغیر  2/24و  6/22خوبی کنترل شده و فشار متوسط بین گردد که با اعمال تنظیمات ساعتی به شیرها، نوسانات ساعتی فشار بهاین شکل مشاهده می

 .مقداری کاهش یافته است قبلی رویکرد مقایسه با درمتر است که  3/25همچنین فشار متوسط کل شبکه برابر با است. 

ساعت تنظیم شده است، حال آنکه ضرایب  24نقطه ضعف روش تنظیم دبی براساس نوسانات زمانی این است که براساس ضرایب دبی تقاضا در طول 

تابستان آغاز و پایان  ابتدایای با یکدیگر دارند. مثالً، در ایام حظهفوق در طول فصول سال متغیر بوده و بخصوص در تابستان و زمستان تفاوت قابل مال

که در ایام ابتدایی زمستان آغاز و پایان روز کند، درحالیباشد که الگوی مصرفی مخصوص به خود را ایجاد میمی 21و  6ترتیب در ساعات روز به

کنندگان نیز اماًل با تابستان متفاوت است. همچنین عادات فرهنگی و اجتماعی مصرفباشد و الگوی مصرف ساعتی آن کمی 17و  7ترتیب در ساعات به

بر روی الگوی مصرف موثر است، به نحوی که در کشور ما طی یک ماه از سال )ماه رمضان( مصرف عمده آب به ساعات شب و پیش از طلوع آفتاب 

توان نتیجه گرفت که اگرچه شیرهای فشارشکن با بنابراین می گردد.ه وضع قبلی باز میشود و با پایان یافتن این ماه الگوی مصرف ساعتی بمنتقل می

 نوسانات زمانی مزایایی نسبت به شیرهای با خروجی ثابت دارند، اما همچنان نقاط ضعفی نیز دارند.

ای از شبکه که معرف ، با نصب یک سنسور در نقطهدر آخرین سناریو، مدل برای تعیین تنظیمات شیر فشارشکن با نوسانات دبی اجرا شد. در این حالت

 ن است کهاین رویکرد ایمزیت  شود.ها تنظیم میت آمده در آن نقطه، فشار خروجی از فشارشکنسفشار متوسط شبکه است، براساس مقدار فشار بد

شبکه با کمترین تغییر مواجه شود، بنابراین این رویکرد  کند که فشار متوسطفشار خروجی از فشارشکن تابعی از ساعات روز نبوده و به نحوی تغییر می

ت بدسو تنظیمات مربوطه  [7] اجرا گردید( 2011عبدالمجید و همکاران )براساس روش پیشنهادی  فوق مدلباشد. فاقد نقاط ضعف رویکرد قبلی می

بینی نشده )مانند تقاضای سال و همچنین مصارف پیش تغییرات ساعتی تقاضا در طی فصولقابلیت انعطاف آن نسبت به  یکردویژگی این روآمد. 

 باشد.شب( مینشانی در ساعات نیمهآتش

 

 
 )ب(                     )الف(                

 نظیمی دو فشارشکن نمونه در رویکرد نوسان زمانی؛ )ب( فشار تمقدار فشار متوسط شبکه در هریک از سناریوها)الف(  - 1شکل 

 

 

 گیریبندی و نتیجهجمع .5
 

منظور، یک مدل همینسه رویکرد مختلف در تنظیم فشار خروجی از شیر فشارشکن مورد بررسی قرار گرفت. به کارگیریبهنتایج در این تحقیق، 

نحو مناسبی به ساز برای یافتن مقادیر بهینه فشار تنظیمی ایجاد شده و بهیک مدل بهینهساز برای تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار شبکه توزیع آب و شبیه

عالوه شاخصی برای سنجش بندی فشاری برای انجام مطالعه موردی انتخاب گردید. بهیکدیگر متصل شدند. همچنین یک شبکه توزیع آب دارای منطقه

سازی اختیار شد. شبکه مورد بررسی دارای شیرهای فشارشکن از نوع خروجی ثابت بع هدف بهینهتا عنوانبهقابلیت اطمینان مشترکین معرفی شده و 

ساز، تنظیمات بهینه شیرها با خروجی ثابت برای دستیابی به هستند. مقدار شاخص برای وضع موجود شبکه محاسبه گردید. سپس به کمک مدل بهینه

 د که مقدار شاخص اندکی بهبود یافت.حداکثر رضایت مشترکین محاسبه شد و مالحظه گردی
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ساعات در مرحله بعد، مقدار فشار تنظیمی شیرها با رویکرد نوسانات زمانی محاسبه گردید. در این رویکرد مقدار فشار خروجی از شیرها تابعی از 

ای یافته است. به رویکرد قبل بهبود قابل مالحظه متغیر است. در این حالت مقدار قابلیت اطمینان نسبتروز بوده و براساس تغییر مصرف در شبکه شبانه

های گر فشار در نقاطی از شبکه و تهیه منحنیدر این رویکرد با نصب حسرویکرد نوسانات دبی انجام گرفت. در نهایت تنظیم فشار خروجی براساس 

گردد که رویکرد مذکور نسبت به سایر گردد. مالحظه میمیها به صورت تابعی از فشار قرائت شده در سنسور تنظیم فرمان، فشار خروجی از فشارشکن

 تواند رضایت مشترکین را باالتر ببرد.تری برخوردار بوده و میپذیری باالرویکردها از اطمینان
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