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خالصه
تحقیق حاضر بمنظور تعیین نقاط نشت در تاسیسات آب شهررشت در راستای کاهش آب بدون درآمد ودر بخش
هدر رفت واقعی آن انجام شد .دراین تحقیق رابطه بین داده هاای مکاانی و غیرمکاانی ابااار ایجااد ارتبااط مکاانی
عارضه به داده مرتبط به هدررفت آب است.لذا برای عارضه مورد نظر نوع ارتباط (ساده یا مرکب) و کمیت آن را
مدل هیدرولیکی مکان مبنا مشخص کرده و با این روش امکان دسترسی به نقاط نشت فراهم گردید .با توجه باینکه
مقایسه نتایج مربوط به مدل محاسباتی انتقال سیاالت تحت فشار و مدل مکان مبنای آن  ،امکان فراخوانی این مدل
های مرکب در نرم افاارهای پیشرفته با هدف تعیین موضع نشت را تشریح نموده است .بناابراین در تحقیاق حاضار
مدل هیدرولیکی آب بدون درآمد درقالب تحلیل هدر رفت در انطباق باا سیساتم اعالعاات مکاان مبناا  GISودر
محیط نرم افاار  HAMMER7تحت مدیریت نرم افاار  ArcGIS9-ArcMap9.3تعریف شده و نتیجاه ایان
تحقیق کاهش هدر رفت واقعی آب است.
کلمات کلیدی :آب بدون درآمد ،سیستم اطالعات مکان مبنا  ،هدررفت آب  ،مدل هیدرولیکی.

-۱مقدمه
فرآیند انتخاب مدل هیدرولیکی آب بدون درآمد و نوع نرم افاارمورد نیازدراین خصوص عبارتست از :
آنالیا هیدرولیکی و کیفی آب ،خصوصیات و مشخصات و داده های شبیه سازی  ،نیازهای سخت افااری و نرم افااری ،هاینه.



اعالعات مورد نیاز در تهیه مدل هیدرولیکی تاسیسات آب شامل  ،اعالعات مربوط به لوله ها ،شیرآالت  ،پمپها  ،گره ها ،
وضعیت بهره برداری ،مصارف و نیازهای آبی  ،نوسانات مصرف و الگوهای مصرف آب در شهر و ضریب تلفات است .از اینرو
اعالعات کمی مورد نیاز مدلسازی نیا موردتوجه قرار می گیرد.گام نخست در بهره برداری علمی از تاسیسات تهیه اعالعات نقشه ای
در قالب سیستم اعالعات مکان مبنا  GISاست .با توجه به حجم گسترده اعالعات بهره برداری،ضمن به روز رسانی اعالعات نقشه
ای تاسیسات در قالب  GISمی توان داده های متفاوتی را در حداقل زمان ممکن از آن استخراج نمود .بنابراین در ابتدا الزمست
نقشه های تاسیسات اسکن و ادیت شده و الیه بندی گردند .ضمنا ضروری است تغییرات بعدی بوجود آمده در تاسیسات بر روی این
نقشه ها منعکس شود تا به مرور زمان کارایی خود را از دست ندهند .اجاا تأسیسات و تجهیاات عمدتا شامل موارد زیر است[: ]1
• لولااه ها :در نقشه های کامپیوتری تهیه شده  ،لوله های موجود در تاسیسات با دقت به روز گردیده و با ذکر جنس و قطر
در قالب  GISبر روی نقشه ها منعکس می گردند.
• شیرآالت :موقعیت مکانی شیرآالت اعم از شیرآالت مرئی ،شیرآالت نامرئی و کلیه شیر آالت جدید ،در قالب  GISبر
روی نقشه های تاسیسات منعکس می گردند.
امروزه روشهای آنالیا سیستم های تاسیسات آب شهری بصورت یک تکنیک مطرح و کارا در شناخت رفتار هیدرولیکی،
ارزیابی عرحهای اصالح و توسعه  ،بهره برداری و بطور کلی غلبه بر خال اعالعاتی مورد پذیرش قرارگرفته است .در این راستا  ،هنوز
ابهامات بسیاری در توصیف روابط پایه که تاثیر پارامترهای مختلف را در سیستم های تاسیسات آب شهری نشان میدهد  ،وجود
دارد.لذا این تحقیق از مدل مدیریت هوشمند مکان مبنا بعنوان ابااری موثر در برآورد و ارزیابی هیدرولیکی تاسیسات انتقال آب
شهری جهت کاهش هدر رفت واقعی آب استفاده نموده است [. ]2
-۲معرفي مدل هيدروليكي مكان مبنا
تحقیق حاضر در راستای کاهش آب بدون درآمد ودر بخش هدر رفت واقعی آن بمنظورتعیین نقاط نشت در تاسیسات
آب شهررشت انجام گردید .دراین تحقیق مدل مبتنی برگردش سریع اعالعات و منطبق بر سیستم اعالعات مکان مبنا  GISمد نظر
قرار گرفت .باستناد نقشه های برش شده در قالب  CADو  SCANبه تفکیک ،محدوده پایلوت منتخب جهت اجرای تحقیق
تعیین شد .سپس برای نقشه های برش شده  CADو  SCANمربوط به پایلوت منتخب ،مختصاتUTMدو نقطه از پایلوت
برداشت شده و پس از تهیه Shapefileکلیه نقشه ها  Georeferenceگردیده و فیلد های اعالعات مکانی و توصیفی ایجاد شد.
باستناد نتایج تحلیل هیدرولیکی در محیط نرم افااری HAMMER7تحت مدیریت نرم افاار  ArcGIS9-ArcMap9.3و با
توجه به داده های دریافتی از فلومترهاو فشار سنج های الگردارقرائت از راه دور ،مدل واقعا موجود شبکه های توزیع آب با مدل
تحلیل هیدرولیکی کالیبره گردید .دراین تحقیق مدلسازی هدر رفت واقعی خط انتقال آب شامل فرآیندآمارگیری کامپیوتری در
فرآیندشبیه سازی تاسیسات است .معموال مدلهای کامپیوتری با استفاده ازروشهای عددی ،تعداد زیادی معادله را به روش تکراری
(روش هاردی کراس) یا بصورت همامان (روشهای نیوتن رافسون و تئوری خطی) حل می کنند.
مدل هیدرولیکی تحقیق حاضردر انطباق با  GISدر محیط نرم افااری HAMMER7درقالب تحلیل هدررفت و تحت
مدیریت نرم افاارArcGIS9-ArcMap9.3تعریف گردید .این مدل هیدرولیکی بمنظور دستیابی به اهداف ذیل صورت
عرحریای شد :ارزیابی خط انتقال آب ،تعیین مقدار و موضع نشت،اصالح خط انتقال آب ،به روز رسانی تاسیسات موجود.

در تحقیق حاضرتحلیل ریاضی جهت تعیین مقدار و موضع نشت از عریق تحلیل انتشارموج فشاری در سیال در انطباق با
 GISمد نظر قرار گرفت( .)1-6این فرآیند با حل معادالت تقریبی بکمک راه حل های عددی معادالت غیر خطی ناویر استوکس،
بر اساس روش " Method of Characteristic"MOCاجرا گردید:
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روش مشخصاتی" Method of Characteristic"MOCوروش تفاوت محدود )Finite Differences (FD
فشاردر راستای لوله ودر یک بازه زمانی مشخص اعمال شد .در این روش محاسبه ،عول لوله  Lبه  Nبخش کوچک تر تقسیم
شده( )3و بازه زمانی مناسب برای محاسبه اختیار شد.
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(سرعت موج ضربه)
 (m) ،فشار موج ضربه  (m) ،P-قطر هر لوله  (m) ،d-عول (m / s) ،S-سرعت (N / m2) ،V-فشارP-
 (m) ،ارتفاع استاتیکی آب (m / s2) ،Z-ثابت شتاب گرانشی  (m / s) ،g -سرعت موج (KG/M3)، C-چگالی ρ -
) (mmضخامت لوله  (KG/M2) ، t W -مدول االستیسیته لوله  )KG/M2)، E-مدول االستیسیته آب EW-
 -۳نتایج
بازه زمانی الزم جهت محاسبه فشاردر راستای لوله برای خطوط لوله ای که دارای دو جنس متناقض باشند متفاوت از
یکدیگر است .با استفاده از یک مدل دینامیکی“ ضربه چکشی آب ”  water hammerمحاسبه بسیاری از شرایط مرزی ،مانند به



دست آوردن فشارو دبی در محل اتصال دو یا چند لوله مقدور می گردد .چالش اصلی در این مرحله انتخاب بازه زمانی برابر برای
همه لوله ها است .چالش بعدی به ماهیت خود " "MOCبر می گردد بطوریکه بایستی نسبت مسافت  xبه زما ن  Tبرابر با
سرعت موج ضربه  Cدر هر لوله باشد (جدول.)1
جدول( : )1مدل مکان مبنا تعیین موضع نشت Software hammer version 07.00.049.00/

Value
Cr = 0.997
cms
m
m3
mm
m
kg
0.0148
339
5.003
1084
-10
1
27
26
N
1
1
Short
mH

Keyword
Courant number
Units for Flow
Units for Head
Units for Volume
Units for Diameter
Units for Length
Units for Mass
Time Increment
Number of Time Steps
Simulation Time
Wave Speed
Vapour Pressure
Specific Gravity
Number of Nodes
Number of Pipes
Units for Force
Volume Scale Factor
Flow Scale Factor
Labels
Units for Pressure

Type
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

به عبارت دیگر،عدد کورانت باید به عدد  1نادیک گردد.در این تحقیق مقدار عدد کورانت برابر با  0.997محاسبه
گردیده است .جدی ترین چالش در مدل میدانی تحقیق  ،ثبت تغییرات فشار ناشی از موج ضربه با سرعت  1084متر بر ثانیه در زمانی
برابربا  .005ثانیه بود.در مدل مرکب تعریف شده در این تحقیق ثبت وانتقال تغییرات فشار ناشی از موج ضربه بعنوان ورودی به مدل
مکان مبنا جدول( )1در زمانی برابربا  .005ثانیه ،امکان تعیین موضع نشت را فراهم آورد .معموال پس از تعیین موضع نشت ،افت
فشار در لوله ازسه فرمول هیان – ویلیاما ،دارسی – وایسباخ و شای – مانینگ قابل محاسبه است .در این تحقیق ازفرمول هیان –
ویلیاما در عراحی و تحلیل استفاده شده و جهت تعیین میاان هدررفت با حل روابط پیوستگی و برنولی معادله سرعت آب در هنگام
خروج ازمقطع شکستگی و دبی هدررفت آب ازمقطع شکستگی محاسبه گردید(:)7-8
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) (m/sسرعت آب در هنگام خروج ازمقطع شکستگیV2-
) (Barحدود  50درصد ازکاهش فشار داخل لوله پس ازشکستگی نسبت به فشار در حالت عادی∆P -
) (m/sسرعت آب درون لولهV1-
) 1000 (Kg/m^3چگالی آبρ-
) (paفشار درون خط لولهP1-
Q  A*V2,

)(8

) (m ^ 3/sدبی هدررفت آب ازمقطع شکستگی Q-
) (m ^ 2سطح مقطع شکستگیA-
سطح مقطع شکستگی یا منافذ ایجاد شده  5درصد ازسطح مقطع کل هر لوله است .دامنه معمول ضرایب زبری را برای انواع
و جنس های مختلف لوله ها (جدول  )2نشان می دهد که این ضرایب تنها برای لوله های نو قابل استفاده می باشد [.]1-4

شکل( : )1تاسیسات آب شهررشت

نتایج انتخاب مدل مکان مبنا در این تحقیق برای شهر رشت بشرح ذیل است [5-6]:
 ایجادسیستم هوشمند کنترل شبکه و خط انتقال آب با وارد کردن عوارض(شکل .)1
 ایجاد قابلیت ردیابی و اجرای تحلیل هیدرولیکی خط انتقال آب.



شکل( : )2تعیین نقاط نشت در بستر مدل مکان مبنا GIS

شکل( : )3تحلیل توزیع فشار در بستر مدل مکان مبنا GIS

 مدلسازی شبکه و خط انتقال در فضای  ARCGIS9.3وسیستم مبتنی برداده های قرائت از راه دور AMRبرای دبی
و فشار وحادثه ناشی از ضربه قوچ )( (Transient flow analysisشکل .)2-4
 تهیه مدل هیدرولیکی مکان مبنا تحت مدیریت نرم افاار .ArcGIS9-ArcMap9.3

شکل( :)4مدلسازی خط انتقال در محیط تعیین موضع نشت )(Leakage Location
تحت مدیریت ArcGIS9-ArcMap9.3/HAMMER

شکل( : )5مقایسه نتایج مدل ( Kodura & Weinerowska )aو ( )bنتایج مدل مکان مبنا تحقیق حاضر[]7



[ نشاانگر دقات7] Kodura & Weinerowska ) مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج مدل تحقیقاات مشاابه5(درشکل
 این ارزیابی مهم اهمیت توجاه باه رابطاه باین.[7]نتایج این مدل مکان مبنا درمقایسه با نمونه مشابه غیر مکان مبنای آن در جهان است
لذا باا.داده های مکانی و غیرمکانی بعنوان اباار ایجاد ارتباط مکانی عارضه به داده مرتبط به هدررفت(موضع نشت) را اثبات می نماید
این نگرش در تحقیق حاضر برای عارضه مورد نظر با توجه به نوع ارتباط (ساده یا مرکب) و میاان آن این رابطه متقابل مشاخص شاده
:)2-4 بنابراین مهم ترین نتیجه حاصل از تحقیق حاضر عبارتست از(شکل.و با این روش امکان دسترسی به نقاط نشت فراهم گردید
) برایRelationship Classes(( با استفاده از تعریف کالس رابطه ایLeakage Location)  تعیین مواضع نشت
.عارضه
 بحث و نتيجه گيری-۴
 امکاان، تحقیق حاضر ضمن مقایسه نتایج مربوط باه مادل محاساباتی انتقاال سایاالت تحات فشاار و مادل مکاان مبناای آن
 بطوریکاه باا اساتفاده.فراخوانی این مدل های مرکب در نرم افاارهای پیشرفته با هدف تعیین موضع نشت را تشریح نموده است
. محدوده موضع نشت در بخش هدر رفت واقعی مشخص گردید، از نتایج کالیبراسیون و بررسی چگالی حوادث خط انتقال
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