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 خالصه

شبکه سائل مهم در  شرایط معموال از روابط یکی از م ست. در این  شت ا شرایط ن شبکه در  های توزیع آب، تحلیل 

فشااار، الزا اساات از  بودمکوجود شاارایط احتمال شااود. همینین به دلیل اسااار راب ه روزنه اسااتفاده میتجربی بر 

ها، الزا معادله انرژی در لوله ها وتحلیل مبتنی بر فشااار اسااتفاده شااود. بنابراین ع وه بر معادالت ییوسااتگی در  ره

. در این مقاله با اسااتفاده از تحلیل شااوند بی نیز به طور همزماند-فشااار و فشااار-اساات دو دسااته معادالت نشاات

EPANET ساز کرا و تعریف یک مدل بهینه شده و عملکرد الگوریتم بهینه  شبکه ارائه  شی برای تحلیل  ساز، رو

 دهد سرعت و همگرایی روش ارائه شده، مناسب است.شب تاب برای حل آن ارزیابی شده است. نتایج نشان می

 

 های توزیع آب، تحلیل مبتنی بر فشار، الگوریتم کرم شب تابنشت، شبکهکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه -۱
با توجه به  .منابع آب به حساب نیامده، اهمیت باالیی دارد ترینهای توزیع آب به عنوان یکی از مهمنشت از شبکه

توان یکی از توزیع آب را میهای های موجود در منابع تأمین آب و هزینه باالی آن، کاهش میزان نشت در شبکهمحدودیت

های مختلف تجربی، تخمینی و تحلیلی برای محاسبه مقدار نشت تاکنون روش کننده آب دانست.های تأمیناهداف عمده سازمان

( 1LPRفشار )-های تحلیل هیدرولیکی نشت بر مبنای استفاده از راب ه نشتمدل معموالًتوسط یژوهشگران، توسعه داده شده است. 

ترین روش میکند. بدین منظور و به عنوان سادههای شبکه را مشخص میشد که راب ه بین فشار و نشت در هر یک از  رهبامی

توسط برخی نیز تری ع وه بر راب ه اریفیس، روابط کامل توان با استفاده از راب ه روزنه )اریفیس(، دبی نشت را محاسبه کرد.

                                                 
1 Leakage-Pressure Relationship 
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ای مشخص برای محاسبه مقدار نشت، الزا است شبکه تحلیل هیدرولیکی شده و فشارهای  ره. ]3و  2، 1[ارائه شده استمحققین 

، برای تحلیل شبکه و محاسبه فشارها الزا است. بدین منظور دو راه حل اصلی برداشت از هر  ره یدب ریمقادباشند. درحالی که  

نشت به صورت همزمان -یکی شبکه و معادالت فشارحل معادالت هیدرول و یا EPANETدر  1شامل استفاده از ویژ ی آبفشان

 .]4[شود توصیه می

 مبتنی بربرای تحلیل هیدرولیکی شبکه مرسوا است. در روش  3و مبتنی بر فشار 2به طور کلی دو روش مبتنی بر تقاضا

. در حالی که در روش مبتنی بر فشار، هاستحلقهها و افت هد در ، معادالت هیدرولیکی شبکه فقط شامل ییوستگی در  رهتقاضا

-شارفراب ه  اص  حاًالزا است معادالت فوق همزمان با راب ه بین دبی قابل برداشت از هر  ره و فشار موجود در آن  ره که 

، 8 ،7، 6، 5[ (، حل شوند. در این زمینه، روابط  ونا ونی توسط یژوهشگران مختلف ارائه شده است4PDRشود )نامیده می دبی

 . ]10و  9

سائل فقط محدود به م یفراابتکار یهاتمیاستفاده از الگور ها،انهیسرعت را شیامروزه با توسعه سخت افزارها و افزا

نوشت و به  یسازنهیمسئله به کیبه فرا  توانیم زیهستند را ن یرخ یکه شامل حل دستگاه معادالت غ ی. مسائلستین یسازنهیبه

د نخواه یازسنهیمسئله به میتصم یرهایدستگاه معادالت، متغدر حالت مجهوالت  نیا رحل کرد. د یو به ساد  هاروش نیکمک ا

 مدل کی، EPANETافزار ( و به کمک نرا5FA) کرا شب تاب یسازنهیبه تمیاز الگور یری یژوهش حاضر با بهره دربود. 

قابلیت  توانیمدل، م نیا یها تیبر فشار ارائه شده است. از مز یمبتنشبکه در شرایط نشت و  لیجهت انجاا تحل هیدرولیکی

شبکه  لیحل معادالت تحل یبرا FA تمیاز الگور یری اشاره کرد. بهره دبی-فشارو  فشار-نشتتفاده از انواع روابط مختلف اس

 کیکه  EPANET. استفاده از باشدیم قیتحق نیمثبت ا یهایژ یو گریاز د فشار بر یدر حالت مبتندر شرایط وجود نشت و 

به همراه داشته  ها رادر انتخاب ابعاد شبکه و نوع المان تیشبکه آب است، عدا محدود یو متداول برا بازمتن یکیدرولیه سازهیشب

 .کندیرا قابل اعتماد م لیتحل جیو نتا

 

 مواد و روش ها -۲

م ابق زیر استفاده  (1985) 6جرمن آیولورفشار ارائه شده توسط -در این تحقیق جهت تحلیل نشت شبکه، از راب ه نشت

 .]1[شود می

(1)  
2
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NijLeak

j j j
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Leakکه در آن، 

jQ  دبی نشت در  رهj  ،ااjC خصوصیات شبکه دارد و برای هر شبکه مقداری ثابت که بستگی به  ضریب نشت

مجموعه  jIاا است.  jفشار در  ره  jpو  آیداست که بر اسار تحقیقات میدانی و واسنجی مدل نشت برای هر شبکه بدست می

 یارامتری ثابت بوده که به نوع منفذ نشت و مشخصات لوله بستگی دارد.  Nطول این لوله هاست.  ijLاا و  jمتصل به  ره  هایلوله

                                                 
1 Emitter 
2 Demand Driven Approach (DDA) or Demand Driven Simulation Method (DDSM) 
3 Pressure Dependent Approach (PDA) or Head Driven Simulation Method (HDSM) 
4 Pressure-Demand Relationship  
5 Firefly Algorithm 
6 Germanopoulos 
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 (1988) 1ارانراب ه وا نر و همکروش ارائه شده در این تحقیق، بر مبنای دید اه تحلیل مبتنی بر فشار است. بدین منظور 

 .]7[ شودمیاستفاده  م ابق زیر فشار -دبیبه عنوان یک راب ه 
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reqکه در آن

j
Q وavl

j
Q ترتیب دبی مورد نیاز و دبی قابل تأمین )موجود( توسط شبکه در  ره بهj ،ااmin

j
p،des

j
pو

j
p ترتیب به

کند(، فشار م لوب )حدی که ا ر فشار از آن نمی مینتأکمتر شود،  ره هیچ تقاضایی را  فشار حداقل )حدی که ا ر فشار از آن

 یارامتری ثابت است. n اا است. jکند( و فشار موجود در  ره طور کامل تأمین میبیشتر باشد،  ره همه تقاضای مورد نیاز را به

متغیر تصمیم مسئله  ،ایبرای تحلیل شبکه، م ابق روابط زیر است. در این مدل، فشارهای  رهمدل بهینه ساز ارائه شده 

 هستند. 

(3)  
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Min  
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(4) 
1 1 2

[       ...      ...   ]
nj j nj
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(5) max

0        1, 2, ...,    
j

p p for j nj   

(6)          1, 2, ...,    
avl

j j
Q PDR p for j nj  

(7)          1, 2, ...,    
leak

j j
Q LPR p for j nj  

(8)        1, 2, ...,    
avl Leak

j jjQ Q Q for j nj  

(9)  1 2 1 2p p p p EPA Q Q Q Qj nj j nj
       

(، محدوده متغیرهای تصمیم 5بردار متغیرهای تصمیم مسئله )فشار در هر  ره( است. م ابق راب ه ) Pتابع هدف و  Zکه 

maxبین صفر و فشار حداکثر )
p است. تابع )PDR   وLDR  راب ه بین فشار و دبی تقاضای  ره در روش تحلیل نمایانگر به ترتیب

مبتنی بر فشار و راب ه بین نشت و فشار در هر  ره است.
jQ  وp j

 دبی کل برداشت و فشار محاسبه شده توسط شبیه ترتیببه

های تقاضا در تعداد  ره njدهد. را نشان می EPANETنیز شبیه ساز هیدرولیکی  EPAتابع  است.اا  jساز هیدرولیکی در  ره 

 شبکه است.

 

 الگوریتم کرم شب تاب -3

این  معرفی شد. ]11[( 2008) 2توسط یانگ 2008های شب تاب در سال الگوریتم کرا شب تاب با الهاا از رفتار کرا

ی از اباشد؛ بدین معنا که یک نوع جستجوی تصادفی برای رسیدن به مجموعههای تصادفی میالگوریتم متعلق به  روه الگوریتم

                                                 
1- Wagner et al 
2- Yang 
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کنند که برای جذب جفت کاربرد دارد. مقدار های شب تاب نورهای منحصر به فردی تولید میکرا شود.ها به کار برده میحلراه

وریتم ور هر کرا شب تاب به عنوان تابع هدف، الگنور هر کرا، راب ه مستقیمی با میزان جذابیت آن دارد. با در نظر  رفتن مقدار ن

های شب تاب تک جنسیتی بوده و جنسیت نقشی شود کرادر این الگوریتم فرض می ساز کرا شب تاب تعریف شده است.بهینه

ا ب شود میزان جذب بین دو کرا شب تاب، راب ه مستقیم با درخشنگی و راب ه عکسها ندارد. همینین فرض مینآذابیت جدر 

ا ر هیچ یک از کند. تر ادامه ییدا میهای درخشانهای کم نور به سمت کرا. فرآیند الگوریتم برای حرکت کرافاصله دارد

در هر بار حرکت، درخشش طور تصادفی حرکت خواهد کرد. تاب بهتاب روشنتر از دیگری نباشد، کرا شبهای شبکرا

. یابدتعداد تکرار مشخص ادامه می گرایی یامشده و الگوریتم تا هروز رسانی  ها بر اسار مقدار تابع هدف، بهموقعیت کرا

 نمایش داده شده است. 1فلوچارت الگوریتم کرا شب تاب در شکل 

 

 
 الگوریتم کرم شب تاب: 1شکل 
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 نتایج و بحث -4

 ]12[ (1395) بار توسط تابش نیکه اول 2م ابق شکل  یاشبکه چهار حلقه کیعملکرد مدل ارائه شده،  یجهت بررس

فشار حداقل و فشار  بوده ومتر  1000و  130برابر  بیها به ترتلوله هیو طول کل امزیلیو زنیه بی. ضرشودیم لیشد، تحل یمعرف

دهد که به سرعت عملکرد الگوریتم کرا شب تاب را نشان می 3شکل  متر درنظر  رفته شده است. 30صفر و  بیترتبه نیز م لوب

5با فرض  همگرا شده است.

10  , 1.18C N


   1در جدول   ]4[، نتایج مدل ارائه شده در این تحقیق در مقایسه با نتایج مرجع 

ییشین بوده، در عین حال امکان استفاده از انواع روابط  هایروشاین روش به خوبی  دهد عملکردارائه شده است. نتایج نشان می

 دبی وجود دارد.-فشار و فشار-نشت

 
 ای: شبکه چهار حلقه۲شکل 

 
 : همگرایی الگوریتم کرم شب تاب3شکل 
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 مقایسه نتایج )دبی ها بر حسب لیتر بر ثانیه(: 1جدول 

  ره

[4( ]1395تابش ) یژوهش حاضر  
req

j
Q avl

j
Q 

Leak

j
Q jQ ( )j mp 

req

j
Q 

avl

j
Q 

Leak

j
Q jQ ( )j mp 

2 20.800 20.800 2.901 23.701 86.623 20.800 20.800 2.900 23.701 86.619 

3 20.800 20.800 1.465 22.265 68.482 20.800 20.800 1.465 22.265 68.480 

4 20.800 20.800 2.901 23.701 86.623 20.800 20.800 2.900 23.701 86.619 

5 20.800 20.800 2.933 23.733 68.529 20.800 20.800 2.933 23.733 68.525 

6 20.800 20.800 0.933 21.733 33.119 20.800 20.800 0.933 21.733 33.131 

7 20.800 20.800 1.465 22.265 68.482 20.800 20.800 1.465 22.265 68.480 

8 20.800 20.800 0.933 21.733 33.119 20.800 20.800 0.933 21.733 33.131 

9 62.500 24.753 0.062 24.816 4.706 62.500 24.800 0.063 24.816 4.713 

 

 گیرینتیجه -5

سازی برای انجاا تحلیل نشت شبکه در شرایط کمبود فشار ارائه شد. برای حل این مدل بهینهدر این یژوهش روشی مبتنی بر بهینه

های قبلی عملکرد این روش به خوبی روشساز از الگوریتم کرا شب تاب استفاده شد. نتایج حل یک مثال ساده نشان داد که 

فشار اشاره کرد. در این -دبی و روابط نشت-توان به امکان استفاده از انواع روابط فشارهای روش ارائه شده میاست. از مزیت

 رمثال مشخص شد الگوریتم کرا شب تاب، همگرایی و سرعت مناسبی برای تحلیل شبکه در شرایط نشت و کمبود فشار دارد. ه

 واقعی دارد. هایمثالچند سرعت، عملکرد و دقت روش ارائه شده نیاز به بررسی بیشتر و تحلیل 
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