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  ميرا  در حالت جريان يخط يزير به روش برنامه فشار تحترساني  هاي آب سازي سيستم بهينه
 

  ٢انيواد احدو ج*١مجيد کيانفرد
  
  

  چكيده
  

ها سامانه  يكي از اين الگوريتم استناپذير  هاي اجرايي اجتناب كردن پروژه بهينه يبراسازي  هاي بهينه امروزه استفاده از الگوريتم
ها و يا  هاي فني به حداقل كردن هزينه كه با توجه به محدوديت است. اين روش شامل يك تابع هدف استريزي خطي  برنامه

گذاري، سامانه پمپاژ  ا معادالت مربوط به بخش لولهپارامترها، ابتد توجه به كليه باپژوهش پردازد. در اين  حداكثر كردن سود مي
دست آمده ه موردي صحت معادالت ب يبررستوجه به يك  سپس با دست آمده استه هاي ميرا ب هاي كنترلي جريان و سازه

. تاسها و دبي و هد مورد نياز سامانه  هاي سامانه شامل فشار، سرعت در لوله . الزم به ذكر است كه محدوديتشدبررسي 
ابتدا سامانه در حالت تجربي  پژوهشكه در اين است بهبهان  رساني به منطقه قلعه مدرسه ي مربوط به طرح آبمورد يبررس

هاي  هزينه هريزي خطي بهينه شد كه مقايس با استفاده از سيستم برنامه سپس هر سه بخش سامانه شد يبررساجرا شده 
گذاري، خريد و  لوله يها ب در بخشيترت  درصدي به ٣٤/١٧، ٣٩/٣از كاهش  شده نشان  اجرايي حالت تجربي با حالت بهينه

  هاي حفاظتي دارد. هاي سازه درصدي در هزينه ٧٤/٢ها و همچنين كاهش  اندازي پمپ راه
  

 فشار منفي.ضربه قوچ،  ،هاي حفاظتي سازهريزي خطي،  برنامههاي كليدي:  واژه
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  مقدمه
در  يکيدروليه يرايمخرب م يها انيوجود جر ليدل  به

ده و ين پديشناخت ا فشار تحت يآب يها پروژه ياجرا هنگام
ن يمقابله با ا يها ؛ اما راهاست يمقابله با آن الزم و ضرور

که عالوه  شودانتخاب  يد روشيکه با استها مختلف  دهيپد
 يرد. امروزه براينه را دربرگيبر کنترل اين پديده، حداقل هز

ت استانداردها، استفاده از يها با رعا نهيهز کردنحداقل 
 يزير ساز متداول شده که روش برنامه نهيبه يها تميالگور
جمله ها است. اين روش از  تمين الگورياز جمله ا يخط

 ينه برايهز ييجو صرفه سبباست که  يمتعارف يابزارها
شود  يجامعه م يها ر بخشيو سا ي، تجاريصنعت يواحدها

سازي  بهينه يبران ي). بنابرا١٣٨٥متين،  (نظري و علوي
هيدرليكي  نظرفشار ابتدا بايد سامانه از  هاي تحت شبكه

ن يتر از مهم يکيدرليل هئمسا يراز؛ شودبررسي دقيق 
ند. در حالت هستساز  نهيبه يها تميالگور يها تيمحدود

، فشار تحتهاي آبرساني  وقوع جريان ميرا در سيستم
پارامترهاي هيدروليكي دچار تغييرات شديد گشته كه بايد 

رات مدنظر سازي فيزيكي شبكه اين تغيي هاي بهينه در روش
هاي ميراي  قوچ حاصل جريان گيرد. پديده ضربه قرار 

رو، معادالت الزم در بررسي اين  ي بوده كه از اينهيدرليك
) و )١(حركت (معادله  ده شامل معادالت ديناميك اندازهپدي

ان ي(محمود است) در شرايط ناپايدار )٢(پيوستگي (معادله 
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سرعت  a سيال و  چگالي ρان، يجر V که در اين معادالت،
 هپديده ضرب. استضربه قوچ  موج فشاري حاصل از پديده

جريان آب در خط لوله ناشي  سرعت قوچ از تغيير ناگهاني
اي براي مقايسه حداكثر  رابطه) ١٨٩٨(شود. ژوكوفسكي  مي

 به نقل از( دکرتغييرات فشار ناشي از تغييرات ناگهاني ارائه 
 ): ۱۳۷۳نجمايي، 
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رتفاع فشاري ناشي از حداكثر تغيير ا ∆Hكه در آن 
سرعت انتشار موج فشاري در  a، )متر(قوچ  ضربهي  پديده

متر تغييرات سرعت جريان ( ∆V،)متر بر ثانيه(خط  لوله 
. از جمله است)متر بر مجذور ثانيه(شتاب ثقل  g، )بر ثانيه

گران  پژوهش ياز سو شدهسازي انجام  بهينه يها پژوهش
  د:کرتوان به موارد زير اشاره  مختلف مي

) اولين افرادي بودند كه با استفاده از ١٩٦٩شاكيوالي (
شبكه  يها  قطر لولهريزي خطي سعي در بهينه كردن  برنامه

ريزي خطي خود را با  ايشان برنامه  دند.کرشهر نيويورك 
هايزن ويليامز انجام دادند.  هگذاري ساده در معادل جاي

احي طر يبرا) از الگوريتم ژنتيك ١٩٩٧ساويچ و والترز (
دست ه هاي ب دند. جوابکرهاي آبرساني استفاده  بهينه شبكه

قبلي، در  يها پژوهشاين روش، در مقايسه با ساير   آمده از
. افشار و استاستفاده از پارامترهاي متفاوت الگوريتم ژنتيك 

  ) الگوريتم مورچگان را براي آرايش بهينه٢٠٠٦ماري (
آرايش  گران وهشپژدند. اين کراي ارائه  هاي شاخه شبكه

مقايسه  يتجرب يها اين روش را با روش  بهينه حاصل از
طور محسوسي كارآيي روش الگوريتم ه دند كه نتايج بکر

پور  داد. طاهرشمسي و هوشياري مورچگان را نشان مي
سازي غيرخطي در  بهينه كاربرد روشر مورد د) ١٣٩٠(

 دند. در اينپژوهش کرهاي توزيع آب شهري  طراحي شبكه
رافسون كه يك  -روش نيوتن ن روش، باينتايج اپژوهش 

هاي توزيع آب شهري است  روش مرسوم در تحليل شبكه
) با روش كلوني ۲۰۱۱( كريستودولو و اليانز مقايسه شد.

ايشان با   سازي مسير عبور لوله پرداختند. مورچگان به بهينه
اين روش بهترين مسير عبور لوله را در شبكه آب  استفاده از 

) از ٢٠١١دا و همكاران (يسوما .مشخص کردندشهري 
ها  هاي لوله و پمپ در روند اجراي پروژه طريق بررسي هزينه

و همچنين  GANEOافزار  نرم باسازي كامپيوتري  با شبيه
اقتصادي طراحي سازي  استفاده از الگوريتم ژنتيك به بهينه

 ه وسيله) ب٢٠١١هاي آبرسان پرداختند. كولكارني ( لوله
افزارهاي تخصصي به  الگوريتم ژنتيك و با استفاده از نرم

ها با ارضاي نيازهاي شبكه پرداخت. بابايي  سازي هزينه بهينه
سازي عملكرد پمپ با توجه به  ) به بهينه٢٠١٢و همكاران (
يع آب پرداختند. ايشان هاي كيفي در شبكه توز محدوديت

دند و کرعملكرد پمپ را با توجه به كيفيت آب بررسي 
چه كيفيت آب باالتر باشد، مصرف انرژي كاهش دريافتند هر

  ساز استفاده از اطالعات خروجي شبيه يابد. ايشان با مي
سازي را با استفاده از  بهينه EPANET ليكيوهيدر

ها انجام دادند كه  هاي ژنتيك و اجتماع مورچه الگوريتم
ها پارامترهاي كيفي آب بود.كولهو  سازي آن محدوديت بهينه
ساز مختلف  هاي بهينه ) الگوريتم٢٠١٢(و همکاران 

مين آب را تجزيه و تحليل أهاي ت ريزي پمپ در سامانه برنامه
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 هاستفاد يبرااي  رابطه يو پژوهشه در ك ندکرد
ريزي براي پمپ در  سازي در برنامه هاي بهينه الگوريتم
  مين آب بسط داده شد.أهاي ت سامانه

بر منابع ارائه شد،  يآنچه که در بخش مرور اساس بر
سات انتقال آب در برابر صدمات يسأت ينگهدار يها نهيهز
امر ن يکه ا است مهم يکيدرليه يرايم يها انياز جر يناش

ن يا يکاهش حداکثر يبران ينو يها استفاده از روش
از  يکي، پژوهشن يارو، در  ني؛ از اکند يه ميها را توج نهيهز
با استفاده از  يساز نهي(روش به يساز نهيبه يها ن روشيا

 يها سات و سامانهيسأنه نمودن تيبه يبرا) يخط يزير برنامه
سات مقابله با يستم انتقال آب از جمله، خطوط لوله، تاسيس
 شده يبررسره يستم پمپاژ و غي، سيکيدروليه يرايان ميجر

  است.
  

  ها مواد و روش
با توجه به  يدگاه اقتصادين جواب از ديکسب بهتر يبرا

طور معمول حداقل  موجود در منابع، که به يها تيمحدود
 يها ، روشاستا دستيابي به حداکثر سود يها و  نهيدن هزکر

هاي  ند. يكي از راهشو يماستفاده  يساز نهيمختلف به
ريزي  يابي به بهترين نتيجه استفاده از الگوريتم برنامه دست

ريزي غيرخطي بوده  ، كه حالت خاصي از برنامهاستخطي 
كه در آن تابع هدف و قيدها همگي خطي هستند. شكل 

  ).١٣٩٠صورت زير است (مهرگان، ه ريزي خطي ب كلي برنامه
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Xكه در آن j  ،متغيرهاي تصميمbi سمت راست  يها عدد
تعداد متغيرهاي تصميم،  nتابع هدف،  Zر منابع، يا مقادي

C j  ،ضريب متغيرهاي تصميم در تابع هدفm  تعداد
متغيرهاي تصميم   يباضر ijaو  وداتيا قيآور  معادالت الزام
تابع هدف خطي  پژوهشند. در اين هستها  در محدوديت
 يدن پارامترهاکربا اضافه ي گذشته ها پژوهشارائه شده در 

فشاري لوله در شرايط غيرماندگار و همچنين اضافه نمودن 
  تكميل و توسعه داده شد. بهينه يبردار بهره يها نهيهز

فشار با در  رساني تحت ي آب هاي يك سامانه نمودن بخش
شود  قيدهاي فني مربوط به هر بخش انجام مي نظر گرفتن

گذاري و  لوله هها شامل سامانه پمپاژ، شبك كه اين بخش
. در بندهاي آتي استهاي ميرا  هاي حفاظتي جريان سازه

تابع هدف مربوط به هر بخش آورده شده است؛ الزم به 
هاي فني مربوط به بخش  توضيح است كه قيود و محدوديت

پمپاژ، با توجه به هد و دبي مورد نياز شبكه مشخص 
ي  سامانه يها هدفپمپاژ با توجه به  يشود. مقدار دب مي
ه طور كلي از معلومات مسئله است؛ فشار مورد رساني ب آب
موجود در شبکه به انضمام  يها از نيز برابر مجموع افتين
ن حداقل مقدار با توجه به ي. ااستک حداقل مقدار ي

خاص و متناسب با هدف سامانه انتخاب  ياستانداردها
 ٢٠روستا حداقل  يشود (براي مثال فشار شبكه در ورود يم

سازي سامانه  شود). با اين توصيف بهينه يمتر آب انتخاب م
كه بايد پمپ و يا تركيبي از چند  استصورت   پمپاژ به اين

مين دبي و فشار أاي انتخاب شود كه عالوه بر ت گونه  پمپ، به
به دنبال داشته  كاري مورد نياز سامانه، حداقل هزينه را

گذاري پارامترهاي تعيين كننده،  لوله مورد شبكه باشد. در
ند. متغير قطر در بحث هستها  كاري لوله قطر و فشار

گذاري مربوط به محدوديت سرعت در سامانه بوده كه  لوله
شود و متغير فشار  خاصي تعريف مي هسرعت در محدود

انتخاب لوله با تحمل  يبرامربوط به فشار موجود در سامانه 
هاي حفاظتي  . در سازهاستشبكه فشار كاري مورد نياز 
ها و همچنين نياز سامانه، اندازه، نوع و  باتوجه به عملكرد آن

كه  در حالتي  به طور مثالشود؛  ها تعيين مي تعداد اين سازه
كه به  استهايي  فشار منفي در سامانه باشد، نياز به سازه

جدايي ستون آب  هپديد ؛ تا ازکندسامانه سيال تزريق 
براي مشخص کردن نوع  پژوهششود. در اين جلوگيري 

 يکيدروليمدل ه يها ياز خروج يکيدروليه يرايان ميجر
HAMMER  بهره گرفته شد و همچنين براي يك منطقه

سازي ماندگار و ميرا انجام  واقعي به كمك اين مدل شبيه
دست آمده در خصوص ه شد. از طرفي با توجه به نتايج ب

هاي  تغييرات فشار (مثبت و منفي) در اين شبكه، سازه
نياز نيز تعيين و در شبكه قرار داده شد. در  موردحفاظتي 

در نظر هاي مختلف از نظر كنترل جريان ميرا  نهايت حالت
سازي، بهترين  بهينه  كه با استفاده از سيستمگرفته شد 

شود كه  كته پي برده ميدر نهايت به اين ند. شحالت تعيين 
راي هيدرليكي هر سه هاي مي در رابطه با كنترل جريان

فشار بر اين پديده مؤثر هستند.  ساني تحتبر آ  بخش شبكه
هاي  با توجه به ارتباط محدوديت پژوهشبنابراين در اين 

ن يدر ا يساز نهيبه .انجام شدسازي  فني هر سه بخش، بهينه
ستم يانجام شد که س LINGO11افزار  له نرميبه وس پژوهش

افزار  ن نرميود) به زبان اي(تابع هدف به همراه ق يمورد بررس
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و كدنويسي گرديد. در نهايت با استفاده از اين  يسينو برنامه
ي واقعي كه در  سازي، بهترين حالت در شبكه سيستم بهينه

  شود استخراج شد. به آن اشاره مي هاي زير بخش
  

  نتايج و بحث
 هكردن يك مسئله ابتدا نياز به فرموالسيون مسئل بهينهبراي 

بايد هم بخش  فشار تحتهاي  كه در شبكه استمورد بررسي 

هاي حفاظتي سامانه  گذاري و هم بخش پمپاژ و هم سازه لوله
همراه  بايد به باال هشد هاي ذكر فرموله شوند يعني بخش

) ٦( صورت خطي درآيند كه معادلهه ها ب قيود مربوط به آن
گذاري به همراه قيود آن  نمايش تابع هدف خطي بخش لوله

  :است
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ترين پارامترهاي تعيين  بايد به اين نكته توجه شود كه مهم
)، Pr(كاري لوله و فشار، )DN(ر گذاري، قط بخش لوله  هزينه
  طول لوله ijkLتابع هدف،  Z، باال. همچنين در معادله است

i ام به قطرj  و فشار كاركردk ،ijkVP واحد طول لوله هزينه  
متغير  ijkXهاي موجود در سامانه،  تعداد لولهNPمربوطه، 

تعداد  NPrصفر و يك مربوط به موجود بودن لوله در بازار، 
برداري و  بهره  هزينه ijkSفشارهاي كاري موجود در سامانه، 

 صورت درصدي از قيمت واحد سازه در  به که استنگهداري 
مت واحد يدرصد ق ٨برابر  پژوهشاين  گيرند و در نظر مي

افت يفاکتور باز CRFنظر گرفته شد و  سازه مورد نظر در
 ): ١٣٧٥سرمايه بوده كه برابر است با (اسكونژاد، 

 براساسعمر مفيد پروژه است که yپارامتر )، ٧(  كه در رابطه
شود و  يگذاري اوليه مشخص م هدف سامانه و ميزان سرمايه

شود. بر  نظر گرفته مي سال در ٢٥در حدود  معمول ربه طو
سال  ٢٥نيز عمر مفيد برابر با  يمورد يبررساين اساس در 

نه ي(هز استنرخ بهره ساالنه  iدر نظر گرفته شد. پارامتر 
درصد  ٥برابر با  به طور معمولکه  استه ياستفاده از سرما

ايستگاه پمپاژ    طوركلي تابع هزينهه شود). ب نظر گرفته مي در
نژاد،  شود (شاهي صورت زير بيان مي هصورت تابعي خطي ب   هب

١٣٩٠:(  

)٧                                     (( )
( )

1

1 1

yi i
CRF yi

+
=

+ −
 

  

)۸(                                  ( ) 0.08
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هاي موجود در  تعداد پمپ PuN) پارامتر ٨(  معادلهدر 
ايجاد  فشار كل  PuiHام،  iخريد پمپ  ههزين puiVسامانه،

هزينه انرژي واحد ساالنه در واحد هد  enVام، iپمپ  باشده 
  ):١٩٩٢و برابر است با (كلر و بليزنر،  استفشاري 

 )٩(                                
.
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هزينه سوخت  fuV، )ليتر بر ثانيه(دبي كل سامانه  Qsكه 
ام و iراندمان كلي پمپ  iηمربوط به يك كيلووات ساعت، 

EAE باشد كه برابر است با  فاكتور هزينة انرژي ساالنه مي
  ):١٩٩٢(كلر و بليزنر، 

)١٠(     ( ) ( )
( ) ( ) ( )

1 1
1 1 1 1

y ye i iEAE ye i i

 + − +  =
 + − + + − 

  

. اين پارامتر در استي تعديل انرژي  نرخ ساالنه eكه در آن 
كشورهاي توسعه يافته عدد پاييني را به خود اختصاص 

 براساسها  پروژه شتريببراي كشور ايران در . دهد مي
درصد  ۸معمول برابر با به طور ات موجود مقدار آن يتجرب

رساني  در يك سامانه آب، Pi، . فشار موجودشود يانتخاب م
قرار داشته باشد؛ يعني  يشخصم هبايد در محدود فشار تحت

كمتر نشده و از مقدار  ،Pminمقدار آن از حداقل فشار، 
عبارت ديگر هد   بيشتر شود. به نيز نبايد ،Pmaxحداكثر مجاز، 

 يبرافشاري شبكه بايد چنان باشد كه حداقل فشار الزم 
شود. همچنين هد  آمادهانتقال سيال به محل مورد نظر 

قدر زياد باشد كه سبب شكستگي خطوط  فشاري نبايد آن
محدوديت هد فشاري به صورت زير نوشته  پسد؛ شولوله 
  شود:  مي



  ٤١                                                                                                    ١٣٩٥/ تابستان ٢١اپي / پي٢/ شماره ١٠مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

)١١         (                maxPPi
γ γ

minPو≥ Pi
γ γ

≥  

انرژي، تابع خطي محدوديت   رابطه براساسكلي  طوره ب
و گره  iكه گره اول   گذاري بين دو گره در صورتي سامانه لوله

  باشد برابر است با: jبعدي 

)١٢    (
( ) 0

1

PP Nd ji Zi h x Zij jf i jjγ γ
+ − − − =∑ −=

  

)(ارتفاع گره از سطح مبنا،  Zکه در آن،  jifh افت اصطکاک −
ود بودن لوله ک موجيمتغير صفر و  xijو  jبا  i هاي ن گرهيب

. از طرفي محدوديت سرعت استنظر در بازار با قطر مد
كه نه ، شود صورتي تعريف مي  سيال در خط لوله نيز به

گذاري و كاهش كيفيت آب در شبكه شده،  رسوب سبب
Vmin  افت هيدرليكي زياد در لوله و افزايش  سببو نه
هاي  طور كلي به ازاي لولهه شود. ب  ،Vmaxهاي انرژي،  هزينه

  :استصادق  ريزخطي  هموجود در شبكه رابط

)١٣(                 4
min max21

xQ ND ijiV V
Dj i

π
≤ ≤∑

=
  

نژاد،  كه (شاهي استمتغير صفر و يك  ijxها  كه در آن
١٣٩٠:(  

)١٤(                                                   1xij =∑  

ي ها هاي حفاظتي شامل هزينه سازي سازه تابع هدف بهينه
برداري  نگهداري و بهره هاي خريد و اجراي سازه و هزينه

برداري  و بهرههاي نگهداري  . به طور كلي هزينهاستساليانه 
صورت  گذاري و پمپاژ بوده و معموالً به لوله  نيز مطابق سامانه

گردد. لذا  قيمت خريد و اجراي سازه فرض ميدرصدي از 
شود.  نظر گرفته مي قيمت سازه در ٠٨/٠ار آن در حدود مقد

هاي حفاظتي مطابق معادله  با اين توضيح تابع هدف سازه
  باشد: زير مي

)١٥(            

6

1
6

0.08
1
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V Y V CRFi i ii
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هزينه  iVام، iاستفاده شده از نوع  هتعداد ساز iYكه در آن 
كلي مشخصات  طوره باشد. ب ام ميi  خريد و كارگذاري سازه

  آورده شده است: ١) طي جدول ١٥( معادله
  

  هاي حفاظتي تعريف متغيرهاي رياضي براي سازه -١جدول 
  نوع سازه  چرخ طيار Bypass  شير هوا  ايمني شير  فشار تحتگير مخزن موج  گيرروباز مخزن موج

Y6
 

Y5
 

Y4
 

Y3
 

Y2
 

Y1
 iهاي نوع  تعداد سازه 

V6
 

V5
 

V4
 

V3
 

V2
 

V1
  اندازي خريد و راه ههزين 

S6
 

S5
 

S4
 

S3
 

S2
 

S1
  برداري و تعميرات بهره ههزين 

        
طور خالصه به ه هاي كنترلي ب سازهمحدوديت استفاده از 

  :استشرح زير 
)١٦(                               Yi 0، عدد صحيح   وYi ≥  

)١٧(                                                 1Y NPu≤  

)١٨(                                                 2Y NPu≤  
  بايد شرايط زير باشد يعني: Bypassبراي استفاده از 

)١٩ (                                              0aV
H P g

<  

)٢٠(                                                Z ZS Pu>  

ارتفاع منبع تغذيه،  SZهد فشاري پمپ،  PHها  كه در آن
PuZ رقوم ارتفاعي پمپ و a  استسرعت موج.  

)٢١(                                             1.23 700
LY ≤  

فشار سامانه که . موقعي استطول لوله  Lكه درآن پارامتر، 
استفاده  ،Y4از حد مجاز بيشتر شود از شيرهاي ايمني، 

 ٥٠حداكثر  فشار تحتگير  موجكنند. حجم مخازن  مي
0aV/كه  و زماني استمترمكعب  g HP≤  در خط لوله

دارند. از طرفي  يبرترهاي حفاظتي  رخ دهد، اين نوع سازه
استفاده  ،Y5، فشار تحتتوان از مخازن  مواقع مي شتريبدر 
طرفه بايد  گير روباز يك استفاده از مخزن موج يبراد. کر

  شرط زير برقرار باشد:
)٢٢(                                                 0 0Z H<<  

از خط تراز ، Z0اينكه ارتفاع سطح آب در مخزن،   يعني
تر است. شرط استفاده از  يلي پايين، خH0هيدروليكي، 
  : استصورت زير   هگير روباز دو طرفه ب مخازن موج

)٢٣(                                                   0 0Z H=  
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هاي مختلف  بخشدست آمدن توابع هدف ه پس از ب
هاي حفاظتي و كنترل كه  ي انتقال و همچنين سازه سامانه

ثر ؤهاي ميراي هيدرليكي نقش م همگي در مهار جريان
پژوهش شود.  دارند، به بررسي يك نمونه عملي پرداخته مي

رساني به منطقه قلعه مدرسه  موردي مربوط به پروژه آب
دست ه ت بمعادال باكه خط انتقال اصلي طرح  استبهبهان 

 استاين صورت  سازي به  د. مراحل بهينهشو آمده بهينه مي
كه ابتدا اطالعات و مشخصات سامانه انتقال و پمپاژ به 
صورت تجربي و رعايت اصول اوليه (شامل قطر و فشار كاري 

 WATERخط لوله و ساير مشخصات هندسي) وارد مدل 

GEMS شود. شده و سامانه در حالت پايدار بررسي مي 
 WATERشده به فايل قابل استفاده در  سپس مدل اجرا

HAMMER افزار تعيين شرايط ناپايدار هيدروليكي  كه نرم
حفاظتي  هگاه مدل بدون هيچ ساز شود. آن است، تبديل مي

دهد كه  ها نشان مي شود. بررسي افزار اجرا مي در اين نرم
ي جدايي ستون آب  مشكل فشار منفي و احتمال پديده

احتمال وقوع جدايي ستون آب در طول  ١ارد. شكل وجود د
  دهد.  ي مذكور را نشان مي خط لوله

  

  
  هاي حفاظتي حالت سناريوي تجربي قبل از نصب سازه -١شكل 

  
هاي مورد  سازهن حالت، از يصورت تجربي چند  هادامه، ب در

ان ذكر است كه د. شايشرفع اين پديده استفاده  يانياز بر
نظر گرفته شده در عمل به لحاظ هاي مختلف در حالت

گير  دهد كه تركيب مخزن موج اجرايي و اقتصادي نشان مي
هاي حفاظتي نتايج  و شير هوا نسبت به ساير روش فشار تحت
گير و شير  خزن موجرا به همراه دارد. با اضافه كردن م يبهتر

نشان  HAMMERافزار  هوا در نقاط مختلف خروجي نرم
دهد كه مشكل جدايي ستون آب بر طرف شده است.  مي

هاي  پروفيل طولي مسير را در حالت استفاده از سازه ٢شكل 
ل يه دلدهد. الزم به ذکر است که ب حفاظتي نشان مي

فقط نبوده و  ممکنوها يه سناريکل ت، ارائهيمحدود
ا به همراه ها ر نهيکه به لحاظ تجربي حداقل هز ييويسنار

  دارد، آورده شده است.
هاي حفاظتي  پس از استخراج بهترين حالت استفاده از سازه

سازي بايد انجام شود. بدين  (به صورت تجربي) عمل بهينه
استفاده شد. بر اين اساس كليه  LINGO11منظور از مدل 

ارائه شده در  معادالت اساس توابع هدف و قيود مسئله بر

كدنويسي شد. پس از  LINGO نويسي قبل با زبان برنامه
ها و بهترين  افزار، فشار در گره اجراي مدل بهينه شده در نرم

با توجه به اينكه هم نظر گرفته شد. در  قطر لوله در خروجي
هاي  ها و همچنين سازه گذاري و هم نوع پمپ شبكه لوله

يرا در اثرات اين پديده مؤثر هستند؛ هاي م حفاظتي جريان
حفاظتي بوده و   هر سه بخش ياد شده به نوعي سازهبنابراين 

ها با توجه با هد و دبي مورد  يابي شوند كه پمپ بايد بهينه
متر ٥/١نياز شبكه، خط انتقال با توجه به محدوديت سرعت 

متر  ١٠٠تا  ٢٠ها بين  ها و فشار در گره بر ثانيه در لوله
سازي بدون اضافه  در اين مرحله عمل بهينهاند.  نه شدهبهي

براي بررسي هاي حفاظتي انجام شد. پس  كردن سازه
سازي  جدايي ستون آب اطالعات بهينه  احتمال وقوع پديده

افزار  سپس نرموارد شد.  HAMMERشده دوباره در مدل 
HAMMER  كه با شبكه بهينه شده اجرا شد و مشخص شد
ظتي مشكل پديده فشار منفي وجود دارد. حفا  بدون سازه

  دهد. اين موضوع را نمايش مي ٣شكل 
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  هاي حفاظتي حالت سناريوي تجربي بعد از ايجاد سازه -۲شكل 

  

  
  هاي حفاظتي شبكه بهينه شده قبل از نصب سازه -٣شكل 

  
سازي داري  مشخص است كه شبكه بهينه ٣شكل  اساس بر

. به طور كلي استفشار منفي در هنگام وقوع جريان ميرا 
مكاني كه خط تراز پيزومتريك پروفيل طولي لوله را قطع 

د، احتمال جدايي ستون آب وجود دارد. در چنين کن مي
توان اين  گير مي شرايطي با استفاده از شير هوا و مخزن موج

توان از  پديده را از بين برد. با تزريق سيال در سامانه مي
د. با اين توضيح با قرار کرپديده جدايي ستون آب جلوگيري 

 هاي مختلف و قرارگيري شيرهوا در دادن مخزن به حجم
هاي متفاوت سامانه مورد تحليل ماندگار و غيرماندگار  مكان

شده در سناريوهاي  نظر گرفته درهاي  شد. سپس داده
د. ش LINGO11سازي وارد مدل  مختلف جهت بهينه

ن صورت بود که قيود يبه ا يحفاظت يها سازي سازه نهيبه

ها كه در  نه تمام شده سازهيو هز ييمسئله اعم از کارا
، وارد مدل استن کننده انتخاب نوع سازه ييتع قتيحق

ن ياز مسئله بهتريافزار با توجه به ن سازي شد و نرم بهينه
ت خروجي يها انجام داد. در نها ان سازهيانتخاب را از م

 ٢٠ فشار تحتگير  ساز يك مخزن موج افزار بهينه نرم
گير  مترمكعبي و سه شير هوا بود. با اجراي مخزن موج

در محل ايستگاه پمپاژ و نصب شيرهاي هوا در  فشار تحت
 HAMMERافزار  نقاط مرتفع و بحراني مسير، خروجي نرم

فشار منفي داشت. از اين رو  هنشان از رفع مشكل پديد
يابد.  مخرب جدايي ستون آب كاهش مي هاحتمال بروز پديد

  دهد. اين موضوع را نشان مي ٤شكل 
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  بهينه شده هاي حفاظتي شده بعد از نصب سازه شبكه بهينه -٤شكل 

  
مكاني در طول   مشخص است كه در هيچ ٤شكل  اساس بر

ضمن  پيوندد. در پروفيل خط لوله فشار منفي به وقوع نمي
هاي حفاظتي در  ثير سازهأدن تکربهتر مشخص  يبرا

 و J-212، J-220، J-230 نقطه چهار مختلف، سناريوهاي

J-240  است. در اين جدول حداقل  شدهبررسي  ٢در جدول
هاي كنترلي و در  فشار اين نقاط در حالت عدم وجود سازه

  هاي كنترلي نشان داده شده است. زمان نصب سازه

  
  هاي مختلف بررسي هيدرليكي نقاط مختلف در سناريو -٢جدول 
 J-240 J-230  J-220 J-212  نقاط مورد بررسي

  فشار منفي حداكثر  -۹۰/۲  -۷۰/۳  -۲۰/۳  شده هاي كنترلي در سناريوي بهينه حداقل فشار قبل از نصب سازه
  ۰۰/۰  ۴۰/۷  ۴۰/۷  ۲۰/۷  شده هاي كنترلي در سناريوي بهينه سازه حداقل فشار بعد از نصب

  فشار منفي حداكثر  -۶۰/۵  -۶۰/۵  -۰۰/۵  هاي كنترلي در سناريوي تجربي حداقل فشار قبل از نصب سازه
  ۰۰/۰  ۳۰/۷  ۷۰/۶  ۹۰/۵  هاي كنترلي در سناريوي تجربي حداقل فشار بعد از نصب سازه

          
سازي انجام شده و كاهش برخي از قطرهاي  با توجه به بهينه
هاي  سازي سازه هاي مختلف و همچنين بهينه لوله در بخش

ين منظور دد. بشهاي اقتصادي  حفاظتي اقدام به بررسي
با به طور معمول دست آمده (كه ه بهترين حالت تجربي ب

قابل دستيابي است و در عمل به اين روش آزمون و خطا 
صورت است كه سناريوهاي تجربي مختلفي با لحاظ 

شود و سپس با  نظر گرفته ميدر هاي هيدروليكي محدوديت
) و حالت شود برآورد اقتصادي بهترين حالت تعيين مي

با يكديگر مقايسه  LINGO11سازي شده با مدل  بهينه
رايي در سناريوي هاي اج مقايسه هزينه ٣. در جدول شدند

صورت درصد  شده آورده شده كه به تجربي با سناريوي بهينه
  ها ارائه شده است. كاهش هزينه

  
  شده مقايسه اقتصادي سناريوهاي تجربي با حالت بهينه -٣جدول 

  هر بخش  در درصد كاهش هزينه  شده (ريال) بهينههزينه سناريوي   هزينه سناريوي تجربي (ريال)  هاي سيستم بخش
  ۳۹/۳  ۷۵۶۶۱۶۳۱۰۰  ۷۸۳۱۹۹۱۱۲۸  گذاري خط اصلي لوله

  ۳۴/۱۷  ۱۶۹۴۴۵۲۰۰  ۲۰۵۰۰۰۰۰۰  اندازي خريد پمپ و راه
  ۷۴/۲  ۵۰۵۵۹۱۰۰۰  ۵۱۹۸۵۵۰۰۰  هاي حفاظتي سازه

  ۶۹/۳  ۸۲۴۱۱۹۹۳۰۰  ۸۵۵۶۸۴۶۱۲۸  جمع کل
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مشخص است، در حالت  ٣طوري كه در جدول  همان
هاي اجراي طرح نسبت به بهترين حالت  سازي هزينه بهينه

ها و  گذاري، پمپ در سناريوي تجربي در هر سه بخش لوله
يابد. اين موضوع براي بخش  هاي كنترلي كاهش مي سازه

بخش  پمپاژ بيشترين كاهش را به همراه دارد. در
با قطر  ييها نظر گرفتن لوله زي با درسا ، بهينهيگذار لوله

مين نيازهاي طرح أبا اعمال ت يصورت تلسکوپه کمتر و ب
سازي با اعمال  همراه خواهد بود. در بخش پمپاژ، بهينه

ستم را ياز سيمورد ن يکه بتواند هد و دب يبيترک يها پمپ
هاي  . از طرفي در بخش سازهاستهمراه کند مين أت

سازي را  توان اثر بهينه ها مي حدويتحفاظتي نيز با اعمال م
  فت. اين در حالي است كه در كليهبه روشني دريا

ها  ن حالت با توجه به قطر لولهيدر بهتر يتجرب يوهايسنار
ر هوا در نقاط بلند يعدد ش ١٣از به نصب يو فشار شبکه، ن

ساز سه  نهيافزار به نرم يکه خروج ي؛ در صورتاستل يپروف
دهد. همچنين نتايج اين جدول نشان  يم ر هوا را نتيجهيش
ها مربوط به خريد و اجراي  هزينه اديزدهد، بخش  مي
هاي  گذاري بوده كه به عدم صحيح بودن مطلق سامانه لوله

كنترل  يراتر ب گذشته مبني بر انتخاب لوله با قطر بزرگ
دهد  ها نشان مي شود. بررسي ضربه قوچ پي برده مي هپديد

كردن تمامي   خطي قابليت بهينهريزي  روش برنامه
هاي سامانه را داشته و عالوه بر سرعت عمل باال،  بخش
. اين روش در شود ها مي جلوگيري از هدررفت هزينه سبب
هاي فني  هاي مختلف سامانه با رعايت محدوديت بخش

  گيرد. بهترين تصميم را مي
  

  گيري نتيجه
ن يا ج حاصل از موضوعياساس مباحث ارائه شده، نتا بر

  د:کرر خالصه يتوان به شرح ز يرا م پژوهش
ü ريزي خطي  سازي به روش برنامه استفاده از بهينه

فشار  هاي تحت هاي احداث شبكه كاهش هزينه سبب
 شود. يم
ü مشاهده  يمورد يبررسج يگونه که در بخش نتا همان

 اساس برد، ارتباط بين ساختار يك شبكه ش
سازي  مدل بهينه يك با هيدرليكي و فني هاي محدوديت

هاي يك شبكه  لفهؤسازي م در بهينه LINGOهمانند 
 تواند بسيار مؤثر باشد. مي
ü  موردي، روش تجربي نشان داد كه در  يبررسدر

هاي هواي مورد نياز براي  ن حالت تعداد شيريبهتر

 ۱۳جلوگيري از نوسانات شديد فشار در جريان ميرا 
سازي  بهينهعدد بوده و اين در حالي است كه در روش 

 عدد محاسبه شد. ۳خطي اين تعداد 
ü سازي  حالت بهينه در ها هزينه كاهش موردي يبررس در

كه در  است يشکلشده نسبت به حالت تجربي به 
درصد، در سامانه خطوط لوله  ۳۴/۱۷سامانه پمپاژ 

 درصد ۷۴/۲هاي حفاظتي  درصد و در سازه ۳۹/۳
 كاهش هزينه محاسبه شده است.

  
  گزاري سپاس

آب و  شركتبا حمايت فني و اقتصادي  پژوهشاين 
ضالب روستايي استان خوزستان و پارك علم و فناوري و اف

د كه شمعاونت پژوهشي دانشگاه شهيد چمران انجام 
  شود. ها قدرداني مي وسيله از آن بدين
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