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 خالصه

های روشدهد. های توزیع آب ستتتها لابو تو هی از آب بدون درآمد را ب   ود ا ت تتتا  مینشتتتت در شتتت ک 

ش ک  شت در  شا ص و روشی  دیدی م تنی مختلفی برای یافتن محو ن شده در این مقال   شنهاد  های توزیع آب پی

 انشتبیری شده در لول  در ش ک  گم نی این روش تفاوت دبی ع وری اندازه بر دبی سنجی ش ک  ارائ  شده است. 

فاده باشد. مقدار ا یر با استک  دارای نشت است با دبی ع وری از  لول  در حالتی ک  نشت در ش ک  و ود ندارد می

شنهادی برای هم  لول سازی تعیین میش ی از مدل  شا ص پی شده ک  برای شود.  س    ش ک  مورد مطالع   محا های 

باشتتتد. نتایی این مقال  آل میآن اتفاق افتاده استتتت دارای کمتر مقدار انحراز از مقدار ایدهای ک  نشتتتت  در لول 

 های توزیع آب کمک کند.های مشکوک ب  نشت در ش ک تواند ب  یافتن لول می

 

 شبکه توزیع آب، دبی سنج، شناسایی نشتکلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه -1

ود ک  شمقدار آب تولیدی و مقدار آبی ک  برای آن ل ض صادر شده است گفت  میآب بدون درآمد ب  تفاوت میان 

باشد. هدررفت والعی بخشی از آب تولیدی است ک  در اثر بروز شامو هدررفت والعی، ظاهری و م ارز مجاز بدون درآمد می

آب نیز  رج شده و برای تولیدکنندگاننشت در  ط انتقال، ش ک  توزیع آب و تلفات مخازن نگهداشت آب از سامان  آبرسانی  ا

 باشد. دارای درآمد نمی
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های نشت در ش ک  توزیع آب س ب هدررفت سرمای  و ممکن است ایجاد مشکالت کیفیت آب را س ب شود. در سال

ینی بپیش سازی برایهای مدلها، روشاند از  مل  این روشهای متعددی برای شناسایی نشت ارائ  کردها یر مجامع علمی روش

های ادهها ب  نوع شکستگی، پیچیدگی ش ک  و لابلیت دسترسی و اعتمادپذیری دباشند. این روشها و تعیین هدررفت میشکستگی

ها یابی نشت با استفاده از تغییر دبی گرهاز کالی راسیون فشار و مکان (1394) . تیموری و همکاران ]1[مرت ط با ش ک  وابست  است

و مغربی  عسگری. ]2[ اندش ا تالز بین مقادیر فشار مشاهداتی و محاس اتی توسط مدل هیدرولیکی استفاده کردهمنظور کاهب 

. بوستانی و  داشناس ]3[بینی نقاط دارای نشت در ش ک  ارائ  کردند روشی  هت پیش ای،فشارهای گره( با استفاده از 2016)

ن یریان و مغربی . ]4[اند ها مورد بررسی لرار دادهرا بر م نای واسنجی فشار در گرهها ( رابط  نشت با تغییرات فشار در گره1394)

در . ]5[اند داده ها ارائ ب  روش کلونی مورچ  ( روشی بر پای  نشت فرضی و یافتن این نشت توسط نقاط مختلف فشارسنی1393)

ده اثر  ریان ع وری برای بررسی اثر نشت مطرح شکنترل و بررسی  طهای حساس در نقاسنیکارگیری دبیب ها بر ی پژوهش

ی پایش هاگرفتن از شیوهیابی نشت بهرههای متداول ب  منظور شناسایی شکست و مکانهای ا یر روش. در سال] 7و  6[است. 

های شب ها در زمانت دبی لول باشد، بررسی تغییرامی های عملی برای دسترسی ب  محو نشتدبی گذرنده از لول  ب  همراه روش

حسگرهای تشخیص و  افزاریسخت تجهیزات لی شناسایی نشت، های عمروشدر . ]8[گیرد )تحلیو  ریان ش ان ( صورت می

ها در نقاطی معین از ش ک  توزیع آب سنیا و دبیه.  رویکرد تحلیو فشار و یا دبی دریافتی از فشارسنی]9[شود کاربرده میصدا ب 

 11و  10[شود ب  س ب شکستگی، در تشخیص محو نشت استفاده میها از مقادیر معمول فشار و دبی درش ک   روند تغییرات آنو 

در تحقیق حاضر شا ص  دیدی م تنی بر دبی گذرنده از لول  ارائ  شده است ک  برم نای ا تالز دبی در شرایط و ود  . ]12و 

 باشد.و عدم و ود نشت در ش ک  می

 نشت پیشنهادی شاخص -2
ش ک  توزیع آب در شرایط بدون نشت دارای مقادیر فشار و دبی معلومی است  ک  در صورت بروز نارسایی یا نشت این 

این مطالع   ردیابی نشت منجر شود. تواند ب  مکانشوند. بررسی روند تغییر پارامترهای هیدرولیکی میپارامترها دچار تغییر می

ها ک  با داشتن مقادیر دبی آب در تعدادی از لول صورتی ب ،ده از لول  بر اثر بروز نشت مورد بررسی لرار گرفت تغییرات دبی گذرن

 نشت در ش ک  را بتوان شناسایی کرد.  مولعیتباشد( میWaterGEMS سازی و استفاده از مدل )منظور همان مدل ش ی 

   :  شبکه آبرسانی1شکل



 

 

 

 

 بدن ال یافتن محو آن و ک  از محو نشت اطالع نداشت ها نشت و ود دارددر یکی از لول  1در این ش ک  مطابق شکو 

ن ب شده است. ب  دو گره ابتدایی و انتهایی لول   2iو  1iهای شماره سنی در لول در این ش ک  دو دبی شده، همچنین فرض بوده

m بوده  نشت یداراشرایط بارگذاری مذکور، مدل  باش ک  گردد. عالوه بر برداشت دبی م رز ، نیمی از دبی نشت نیز اعمال می

سنی آن معلوم جهز ب  دبیهای مهای گذرنده از لول دبی تنها و (Measurement Leakage)گیرد گیری در آن صورت میدازهانک  

  و ود های ش کشود ممکن است نشت در هریک از لول ،  فرض میبانشتبا تو   ب  عدم اطالع از محو نشت در مدل . باشندمی

های   تعداد لول ترتیب بشود. بدینمی اعمال ب  ترتیب ک ش های لول ، دبی نشت برای تمامی مدل داشت  باشد لذا با استفاده از 

نیمی از  برابر نشت فرضیها، دبی برداشت در دو گره ابتدای و انتهای لول  ز این مدلشود و در هر یک اسا ت  میمدل ش ک ، 

باشد. ها برابر فقط برابر با دبی م رز میک  دبی برداشت در سایر گرهیابد در حالیدبی نشت و دبی کامو م رز ا ت ا  می

 ها در دسترس  واهد بود. لول  های گذرنده از، تمام اطالعات از  مل  دبیهااین مدلبرای هر یک از 

در حالت بدون نشت نیز ها دبی تمامی لول لذا  و شده سازیمدل نیز ک  فقط یک حالت دارد  ش ک  بدون نشتهمچنین 

 شود:تعریف می 1مطابق معادل   گیری شدهاندازه دارای نشت دبی در لول  در مدل ا تالز در دسترس  واهد بود.

 

                                                                     (1)         (i=1:n)     
 

دارای نشت فرضی در ماره لول  ش  j سنی،های مجهز ب  دبیتعداد کو لول  n سنی،شماره لول  مجهز ب  دبی       iک  در آن:  

nL ،مدل

iQ   دبی گذرنده از لولi   در حالت عدم و ود نشت در ش ک(nL   مخففnon Leakage پارامتر مذکور می ،)باشد

MLسنی،های مجهز ب  دبیماتریسی است دارای یک ستون و تعداد سطرها برابر تعداد لول 

iQ لول   از گیری شدهاندازه دبیi   لول(

باشد(، پارامتر مذکور ماتریسی است می Leakageمخفف  Lو   Measurmentخفف م M) دارای نشتدر شرایط  (سنیدبی

MLسنی، های مجهز ب  دبیدارای یک ستون و تعداد سطرها برابر تعداد لول 

iQ   ا تالز دبی گذرنده از لولi سنی( )لول  دبی

سنی و یک دبی هایگیری شده و پارامتر مذکور ماتریسی است با تعداد سطر برابر با تعداد لول دون نشت و مقدار اندازهبین مدل ب

 .ستون 

 شود:تعریف می 2مطابق معادل   ترتیب اعمال شود،ها ب شرایطی ک  تمام لول  و تغییرات دبی در

                                                                                         

(i=1:n   ,    j=1:m)                                                                           (2) 

 

, های ش ک ،لول تعداد کو  m   ک  در آن:

SL

i jQ    دبی گذرنده از لولi سازی( بدست آمده سنی( ک  از مدل )ش ی )لول  دبی

باشد(، پارامتر می Leakageمخفف  Lو   Simulationمخفف  S) لرار گرفت  باشد  jک  نشت در لول  شماره است در حالتی

,سنی،  دبی های مجهز ب ها ش ک  و تعداد سطرها برابر تعداد لول مذکور ماتریسی است با تعداد ستون برابر با تعداد کو لول 

SL

i jQ 

  jک  نشت در لول  یسنی( بین مدل بدون نشت و مدلی ک  نشت در آن اعمال شده زمان)لول  دبی iا تالز دبی گذرنده از لول  

ر با تعداد کو هایی برابسنی و تعداد ستونهای دبیلرار دارد و پارامتر مذکور ماتریسی است با تعداد سطرهای برابر با تعداد لول 

 های ش ک .لول 

, ,

SL SL nL

i j i j iQ Q Q  

ML ML nL

i i iQ Q Q  



 

  .شودیم فیتعر  3مطابق معادل   سنییب  دب زهر لول  مجه یبرا شا ص نشت

,

,

ML

i
i j SL

i j
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                          (i=1:n   ,    j=1:m)                                                     (3)                                            

 برابر باای آن هسنی بوده و تعداد ستونهای مجهز ب  دبیهای آن برابر با تعداد لول شا ص نشت ماتریسی است ک  تعداد ردیف 

ب  محو والعی   jباشد. هرچ  شا ص نشت ب  عدد یک نزدیک باشد محو فرضی برای نشت در لول  های ش ک  میتعداد کو لول 

 نشت نزدیک بوده و هر چ  از عدد یک منحرز شود یعنی از محو والعی نشت دور شده است.

 معرفی شده است: 4ایی محو نشت، تابع نشت مطابق معادل  معادل  منظور شناسب   

(4)                                                                        (i=1:n   ,    j=1:m) 
 

برابر با  هایاست ک  یک ردیف و تعداد ستون یگردد، ماتریسهای ش ک  محاس   میتابع نشت برای نشت فرضی در تمام لول  

 مقدار  با شماره لول  نشتی فرضی در مدل گیری شدهشرایط اندازهشماره لول  نشتی در . در صورت تطابق های ش ک  داردکو لول 

گیرد. هدز تعیین عضو کمین  در ماتریس رار میدر کمین  مقدار  ود لتابع نشت 
jf   است، ب  ع ارتی شماره عضو کمین ،

 .شودکمین  شدن تابع نشت تعریف می،5مطابق معادل  ( Fبنابراین تابع هدز ) ای است ک  نشت در آن محو است.شماره لول 

     (5)                                                                                         (j=1:m)  
       

ای عدم ن وده و دارصورت دلیق معلوم شود، اما در عمو مقدار دبی لزوما ب با استفاده از روش مذکور، لول  دارای نشت تعیین می

 شود.باشد. در ادام  مثالی با فرض عدم لطعیت در دبی نشت بررسی میلطعیت می

 مثال در حالت عدم قطعیت در مقدار دبی نشت-4
( است 2003ش ک  فرضی آبرسانی حلقوی ارائ  شده توسط پوالکیس و همکاران ) مثال مورد استفاده در تحقیق حاضر،

و طول  1000های افقی ها از پلی اتیلن، طول لول .  نس لول  ]13[گره و یک مخزن در گوش  ش ک  است  30لول ،  50ک  دارای 

الی  300ها در محدوده باشد. لطر لول ها میلول  میلیمتر برای هم  26/0متر و ارتفاع زبری لول  برابر با   2000های عمودی لول 

 (.2شود)شکولیتر بر ثانی  فرض می  50ها برابر با کند. برداشت دبی در هم  گرهمیلیمتر تغییر می 600

منظور یافتن شماره لول  نشت ها ب باشد اما از آن اطالع نداشت  وبررسیدارای نشت می 30لول  شماره  شودفرض می

لیتر  1500باشند. دبی کو ورودی از مخزن  ب  ش ک  برابر سنی میمجهز ب  دبی 34و  22، 8های س  لول  با شماره گیرد.میانجام 

دار دبی ، مقب  عدم لطعیت دبی نشتلیتر در ثانی  درنظر گرفت  شد. باتو    5/82در ثانی  بوده و در مدل بانشت، دبی نشت برابر 

درصد  10 عدم لطعیت، ، با در نظر گرفتنمدلدرنظر گرفت  شد. دبی نشت  گیری شدهاندازه مدلمتفاوت از دبی در  مدلنشت 

  .اعمال گردیدلیتر در ثانی   75معادل کمتر از والعیت یعنی 

 سنی از مدل دارای نشتشود اما در تحقیق حاضر، دبی گذرنده از لول  مجهز ب  دبیسنی لرائت میدر عمو مقدار دبی

 شود.برداشت می

min( )jF f

,

1

( 1)
n

Q

j i j

i

f Index


 



 

 

 

 :  شبکه مورد مطالعه2شکل

 

 آورده شده است. 2و  1ب  ترتیب در  دول  2و  1مطابق معادالت  ،گیری شده و ا تالز دبی مدلاندازها تالز دبی 

برای تمامی   3شا ص دبی مطابق با معادل   گیرد.سنی مورد بررسی لرار میهای مجهز ب  دبیتنها دبی لول  دارای نشتدر مدل 

ک   نشت آورده شده است. شا ص دبی 3ستون ک  نتایی آن در  دول  49سطر و  3های نشت فرضی محاس   شد. ماتریس با لول 

 عدم لطعیت در پارامترهای هیدرولیکی،، در صورت است دبی در مدلا تالز ب   گیری شدهاندازهدبی  ا تالزتقسیا حاصو

شود ا یک میمطابقت داشت  باشد برابر ب دارای نشتسازی با لول  نشت در مدل ک  لول  نشت فرضی در مدل ش ی ش ک  در ازای این

درصدی در مقدار دبی نشت لحاظ شده است مقادیر شا ص نشت از مقدار یک منحرز  10اما در شرایط فعلی ک  عدم لطعیت 

(  براساس انحراز شا ص دبی از عدد یک تعریف شده است و تابع هدز ک  حاصو 4شوند. بدین ترتیب تابع نشت ) دولمی

ک   4سازی شده، مطابق آ رین ردیف در  دول باشد از کا ب  زیاد مرتبسنی میهای مجهز ب  دبی مع توابع نشت در لول 

تابع هدز کمین  مقدار را دارد.  30شود ک  ب  ازای و ود نشت فرضی در لول  شماره باشد، مشاهده میمعادل تابع هدز می

ب  عنوان لول  نشت تشخیص داده شده ک  با لول  نشت  30بنابراین براساس شا ص نشت پیشنهادی در تحقیق حاضر، لول  شماره 

 باشد.باشد و این  ود مؤید عملکرد صحیح شا ص نشت  پیشنهادی مییکسان می نشتدارای در مدل 

 

 سنجهاي مجهز به دبیدر لوله شدهگیرياندازه یدب اختالف:  1جدول 

 

اختالف دبی دبی )واقعی(شماره لوله دبی سنج

P-818.71

P-221.70

P-3410.56



 

 دبی در مدل  اختالف : 2جدول  

 

 

 

 

 

P-119.9238.4736.4935.6530.2133.5634.4130.5832.8834.1234.57

P-2-1.8420.9740.3134.429.4123.4128.7116.2623.4027.9329.69

P-3-0.38-2.8712.8929.332.496.3618.667.0812.9418.4821.02

P-4-0.10-0.54-2.5422.760.932.368.974.048.5514.9319.81

P-5-0.04-0.22-0.99-4.610.380.953.501.663.566.419.00

P-617.5836.5338.5139.3544.7941.4440.5944.4242.1240.8840.43

P-7-15.73-20.00-3.821.2320.8010.155.7014.329.486.194.88

P-8-1.46-13.67-10.075.096.9217.0510.069.1810.469.458.67
…

P-19-1.45-8.00-11.02-6.900.501.264.8313.2912.597.204.10

P-20-0.18-1.01-4.91-5.160.230.581.925.6410.5512.6910.95

P-21-0.09-0.48-2.16-6.5233.7923.4321.243.477.2111.8713.89

P-22-0.07-0.35-1.52-5.360.611.535.422.725.8910.9316.16

P-233.317.829.269.4712.7310.009.094.037.398.618.95

P-241.106.9313.2914.80-6.8018.8715.065.5811.8113.9514.44

P-250.010.242.946.290.210.3114.623.167.1510.1810.34
…

P-30-0.35-1.31-0.671.61-0.01-0.05-1.1215.7117.2510.978.21

P-31-0.18-0.83-2.59-2.5321.0613.4312.158.1915.7116.2210.01

P-32-0.09-0.44-1.70-4.029.354.303.713.978.7316.2718.51

P-33-0.07-0.33-1.36-4.193.9211.788.702.826.3713.1822.81
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 گیرینتیجه -۳
 دهدیمنشان  قیتحق نیدر ا هایررسب منظور شناسایی محو نشت ارائ  شده است.یک مدل ب  در تحقیق حاضر،

شت و تنها با در ا تیار داشتن تعداد محدودی دبی گذرنده از لول  )برابر دارای نها در مدل عدم دسترسی ب  دبی تمام لول  رغایعل

درستی تشخیص ا ص نشت و تابع نشت، لول  نشت ب مدل و برآورد شگیری ودبی سنی( با مقایس  مقادیر دبی اندازهتعداد دبی

شا ص نشت ارائ  شده در این مدل درصورت و ود  است.  بر وردار بوده یکاف تیشا ص از مطلوب نیعملکرد ا داده شد و

نشت با ی تحقیق، دبمقداری عدم لطعیت در دبی نشت نیز توانست برای مثال ارائ  شده درست عمو کند. مثال مطرح شده در این 

  کمتر برآورد شد.درصد 10عدم لطعیت،  در نظرگرفتن

  الزم های پیچیده، مطالعات بیشتری در این زمینهای زیاد و ش ک با تو   ب  نیاز انجام کالی راسیون در مدل و و ود عدم لطعیت  

 است.
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