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 سرخس دشت آبياري شبکه از بخشي در خودکار دست پايين  کنترل الگوريتم ارزيابي و طراحي
  

  ٣پور يسيع ديسع و *٢يزير پرورش عاطفه ،١يدموسويس محمد ديس
  
  

  چکيده
  

 و مديريت بهبود ابزار عنوان هب روباز، آبياري هاي سامانه در آب توزيع و انتقال مديريت در خودکار کنترل هاي سامانه از استفاده
 دست پايين سراسري کنترل الگوريتم ارزيابي و طراحي هدف با پژوهش اين است. ضروري ها سامانه اين عملکرد افزايش
 انجام سرخس دشت آبياري شبکه EPC کانال براي ،کوپلينگ دي و خورد پيش، خورد پس انتگرالي -تناسبي روش با دار فاصله
 و سوبک هيدروديناميک مدل با مختلف برداري بهره گزينه چند سازي شبيه نتايج از استفاده با الگوريتم کارايي ارزيابي .شد

 استفاده با کانال هاي بازه هاي مشخصه کنترل، الگوريتم تنظيم براي شد. انجام کنترل هاي سامانه ارزيابي هاي شاخص محاسبه
 يبزرگ قدرمطلق انتگرال )،MAE( خطا قدرمطلق حداكثر يها شاخص مقادير متوسط شدند. تعيين سامانه شناسايي فرآيند از

 آمد. دست به ٠٠١/٠ و ٠٠٥/٠ ،٠٤٢/٠ برابر کانال مختلف يها بازه يبرا )STE( ماندگار حالت به برگشت يخطا و )IAE( خطا
 تحقق شرايط و است اغتشاشات کستهالا و جريان کنترل در يزياد پتانسيل و دقت داراي الگوريتم که دهد يم نشان جينتا نيا

  د.كن مي فراهم را آب توزيع و تنظيم سامانه عملکرد ارتقاء و تقاضامدار توزيع
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   مقدمه
 مديريت بهبود کشور، در آب منابع کمبود به توجه با

 آبياري توزيع هاي شبکه عملکرد افزايش يبرا آب توزيع
 هاي کانال در آشفتگي وجود است. ناپذير اجتناب امر يک

 بودن يدست ،ها سازه تنظيم در کافي دقت عدم آبياري،
 هستند هايي عامل جمله از ها سازه کنش برهم و ها ميتنظ
 شوند. مي تحويل هاي سيستم ضعيف عملکرد سبب که

 ياصل يها کانال در کنترل يها سازه ميتنظ يخودکارساز
 قيدق يرفتارسنج و يقبل يزير برنامه براساس شبکه

 يکشورها يبرخ که است ييها راه از يکي ،يکيدروليه
   اند. آورده يرو آن به ايدن

 آبياري، هاي شبکه عملکرد بر مؤثر هاي املع از يکي امروزه
 نحوي به است کنترل هاي سيستم اجراي و خودکارسازي

 خودکارسازي، حقيقتدر باشند. شبکه وسعت با متناسب که
 مطلوب و پيشرفته دهي سرويس به را سنتي و ساده تحويل
 افزايش و انعطاف قابل آب تحويل به و دهد مي تغيير
  ).٢٠١٠ همکاران، و زانوو(ل کند مي کمک آب ذخيره
 خودکار کنترل براي هوشمند هاي کننده کنترل از استفاده
 تحويل پذيري انعطاف افزايش دليل هب آبياري، هاي سامانه

 هاي شبکه بهينه مديريت براي مؤثر هاي گزينه از يکي آب
 خودکارسازي ).١٣٩٠ پور، عيسي و منتظر( است آبياري
 قابل کننده کنترل از استفاده با آبياري هاي شبکه
 طبق را کنترل روش چندين اجراي امکان نويسي برنامه

 جو،ي(ر کند مي فراهم آب تحويل مختلف سناريوهاي
 از استفاده با ها سامانه اين اجراي همچنين ).٢٠٠٣

 اين با هيدروليکي اطالعات ثبت و آب سطح حسگرهاي
 در دقيق برداري داده امکان نياز صورت در ها، دستگاه
 در تواند مي و داشته را مدت دراز در آب توزيع هاي شبکه
  باشد. تأثيرگذار شبکه مديريت براي گيري تصميم
 هاي کانال کنترل هاي سامانه اجراي و خودکارسازي  ايده

 توجه مورد و مطرح ميالدي ۱۹۷۰  دهه اواخر از آبياري،
 قرار آبياري هاي سامانه متوليان و متخصصان از تعدادي
 -تناسبي خودکار کنترل بررسي به )٢٠٠٣يجو (ر .گرفت

 يک در خورد پس کنترل الگوريتم با موضعي (PI) انتگرالي
 به )۲۰۰۵( همکاران و منتظر. پرداخت آزمايشگاهي کانال
 خورد پس کنترل منطق با مرکزي PI  کننده کنترل ارزيابي

 کانال کنترل براي ١کوپلينگ دي کاربرد با خورد پيش و
 همچنين روش اين پرداختند. هندوستان در نارمادا اصلي

                                                
1- Decouplers 

 شبکه غربي کانال براي) ١٣٩٠( پور عيسي و منتظر توسط
 و يکيدروليه محاسبات در که شد انجام عقيلي آبياري
  .گرفتند بهره ٢سوبک افزار نرم از يکنترل
 هاي کننده کنترل انتگرالي -تناسبي هاي کننده کنترل بجز

 بلر است. يافته توسعه آبياري هاي شبکه در تري پيچيده
 از بازه يک براي دست پايين کننده کنترل يک) ٢٠١٠(

 يکم خور پس کنترل تئوري از استفاده با آبياري، کانال
 محدوده يک در را کننده کنترل اين وي کرد. طراحي
 جريان تغييرات بتواند تا کرد، طراحي وسيع برداري بهره
 را کانال از نشت و کانال در رسوب يانباشتگ از ناشي
 کنترل مدل )٢٠١٠( همکاران و اورلوپ ون کند. تعديل
 آبياري منطقه WM کانال در را )MPC( ٣شده  بيني پيش

 اين در .كردند ارزيابي Maricopa-Stanfield زهکشي و
 MPC روش از استفاده از قبل که شد پيشنهاد پژوهش
 مناسب روش انتخاب براي سازي شبيه ابزارهاي از استفاده
   است. تر مطلوب آبياري، هاي کانال خودکارسازي براي

 سهولت دليل به PI روش از که دهد مي نشان ها بررسي
 بيشتر آبياري، هاي شبکه در مناسب دقت و کاربري
 برداري بهره مديريت سامانه که آنجا از .است شده استقبال

 هيدروليکي ساختار از تأثيرپذيري دليل به شبکه، هر
 شده طراحي کنترل الگوريتم است، فرد منحصربه ها، کانال
 تغيير با بنابراين .بود خواهد فرد منحصربه نيز شبکه براي

 و کرده تغيير کنترل الگوريتم کانال، هيدروليکي شرايط
  .است کنترل ضرايب تنظيم نيازمند

 سوبک، هيدروديناميک مدل از استفاده با ،پژوهش اين در
 دست پايين سراسري کنترل سامانه ارزيابي و طراحي به

 با خورد پيش و خورد پس انتگرالي -تناسبي دار فاصله
 در دوستي آبياري  شبکه EPC کانال براي کوپلينگ، دي

  .پرداخته شد رضوي خراسان استان سرخس دشت

 
  ها مواد و روش

  سوبک هيدروديناميک مدل
 سناريوهاي سازي شبيه براي سوبک مدل از مطالعه اين در

 مدل اين .شد استفاده  کننده کنترل طراحي و مطالعه مورد
 و است متنوع زيربرنامه هفت با افزاري نرم بسته يک شامل

 يها مدول از توان مي سازي، شبيه هاي هدف به توجه با
مدول تركيب از پژوهش اين در .دكر استفاده مختلف

                                                
2- SOBEK 
3- Model Predictive Control 
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 کنترل مدول با روباز مجاري در آب جريان سازي شبيه
  .است شده استفاده کنترل الگوريتم طراحي براي نگامه به
  

  مطالعه مورد کانال مشخصات
 شرق شمال در سرخس دشت در دوستي آبياري شبکه
 از شده منشعب يك درجه كانال اولين .دارد قرار ايران
 دو اصلي، كانال انتهاي از است. WPC1 نام به اصلي كانال
 منشعب WPC2 و EPC هاي نام با يك درجه كانال رشته

 EPC يک درجه کانال روي بر حاضر مطالعه است. دهش
 مترمکعب ٤٣/٤ مطالعه مورد کانال طراحي دبي د.ش انجام

 ١٥ آن طول در و است کيلومتر ٧/١٨ آن طول و ثانيه بر
 وجود معکوس سيفون عدد ١٠ و آبگير ١٨ تنظيم، سازه
 مدل طيمح در را EPC کانال طولي پروفيل ١ شکل دارد.

 داشتن ،EPC کانال هاي ويژگي از .دهد يم نشان سوبک
 ها بازه اکثر (در متفاوت هاي شيب و ها طول با زياد هاي بازه

 مسير در زياد هاي سيفون وجود همچنين و زياد) شيب
 عمل شوند مي سبب مشخصات اين که است، کانال اين

 هاي کانال ساير به نسبت کانال اين کنترل الگوريتم تنظيم
  باشد. داشته بيشتري دقت به نياز و بوده دشوارتر مشابه

 

 
  سوبک مدل در مطالعه مورد کانال طولي پروفيل -١ شکل
      

  شده طراحي کنترل الگوريتم معرفي
 که است يروش ترين ساده انتگرالي  -تناسبي  کننده کنترل
 دارد. آبياري هاي شبکه کنترل و صنعت در زيادي کاربرد

 متغير انحراف از استفاده با کننده کنترل ،روش اين در
 کردن حداقل به سعي آن، تجمعي انحراف و شده کنترل
 يبرا هدف مقدار و شده گيري اندازه مقدار بين خطاي
 به ).١٩٩٩ همکاران، و بائم( پردازد مي شده کنترل متغير
 هاي نسبت مجموع با است معادل کنترل متغير ديگر تعبير

  ).١ (رابطه Ki ضريب با انتگرالي و Kp ضريب با تناسبي
)١(  ∫+= dteKeKu ip ..  

 t، e زمان در کنترل خروجي متغير مقدار u آن در که
 در هدف متغير از شده گيري اندازه متغير انحراف مقدار
 اثر ضريب Ki و تناسبي نسبت اثر ضريب t، Kp زمان
  .است انتگرالي نسبت

 تنظيم به PI هاي کننده کنترل موفق اجراي و طراحي
 به پارامترها اين است. وابسته کننده کنترل پارامترهاي

 به ،جريان شرايط تغيير و ها بازه بين  متقابل اثر دليل
 انتگرالي و تناسبي پارامترهاي شوند. مي تعيين سختي
 كنترل الگوريتم كه ندشو محاسبه طوري بايد کننده كنترل
 متغير ،مناسب تدق با و ممكن زمان كمترين در بتواند
 شده طراحي کننده کنترل برساند. هدف مقدار به را كنترل

 دار فاصله دست پايين سراسري کننده کنترل نوع از
 روش با و خورد پيشو  خورد پس انتگرالي -تناسبي

 طراحي کنترل الگوريتم ٢ شکل در است. کوپلينگ دي
  است. آمده پژوهش، اين در شده

  
 

 سيفون معکوس
 

شکنشيب  
 

 سازه تنظيم
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  شده طراحي کنترل الگوريتم -٢ شکل

  
  )SI( سامانه شناسايي فرآيند

 سامانه شناسايي فرآيند از کنترل، الگوريتم طراحي از بعد
 شد. استفاده کانال هاي بازه هاي مشخصه تعيين براي

 طراحي کنترل وريتمالگ تنظيم در که  بازه هاي مشخصه
 تناوب ذخيره، سطح تأخير، زمان شامل دتأثيرگذارن شده

 حقيقت در تأخير زمان هستند. رونانس حداكثر و رزونانس
 و کانال بازه يکنواخت بخش از موج يک عبور زمان مدت
 است. کانال از بازه اين آب برگشت منحني بخش در تأثير
 که شود مي سبب ها بازه بيشتر در کانال زياد طولي شيب
 در تنظيم هاي دريچه پشت در آب برگشت منحني طول
 کمتر ذخيره سطح نتيجه در باشد، تر کوتاه ها بازه اين

 اندک اختالالت اثر انحالل براي ذخيره سطح شد. خواهد
 شود، مي ناشي آبگيرها دبي كم تغييرات از که آب تراز

 برخي در معکوس  سيفون وجود آن بر عالوه است. مناسب
 امواج بيشتر که شود مي سبب مطالعه مورد کانال هاي بازه

 بين از معکوس هاي سيفون از عبور حين در شده ايجاد
 تأثير ها بازه اين در که شود مي سبب عوامل اين بروند.

 به نسبت رزونانس تناوب و رزونانس حداكثر پارامترهاي
 تنظيم در ،ذخيره سطح و تأخير زمان پارامترهاي
 اين در دليل همين به باشد. کمتر کنترل هاي الگوريتم
 کارايي افزايش و کنترل هاي الگوريتم تنظيم براي پژوهش
 چندگانه سازي بهينه مدل ،شده طراحي کننده کنترل

 و اورلوپ ون توسط که انتگرالي -تناسبي کنترل  الگوريتم
 تغيير به توجه با رفت. کاره ب شد، ارائه) ٢٠٠٥( همکاران
 پايداري لزوم و زراعي فصل طول در برداري بهره ظرفيت
مطالعه اين در برداري، بهره دوره تمام در کنترل سامانه
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 يعني برداري بهره حالت سه براي بازه هر هاي مشخصه
 ريز روابط شدند. تعيين طراحي دبي %٨٠ و %٥٠ %،١٠
 توسعه انتگرالي و تناسبي کنترل ضرايب محاسبه براي
  اند: يافته
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 بر رزونانس تناوب ،pω و حداقل) جريان (در حداكثر
  .است هثاني بر راديان حسب

  
  استفاده مورد برداري بهره گزينه
 از استفاده با شده، طراحي کنترل الگوريتم عملکرد ارزيابي
 انجام شديد روزانه تغييرات با ماهه، يک برداري بهره الگوي
 دوره يک در را کانال به ورودي هيدروگراف ٣ شکل .شد
  دهد. مي نشان ماهه يک

  

  
 

  EPC کانال به ورودي هيدروگراف -٣ شکل
  

 شده طراحي کنترل الگوريتم کمي ارزيابي
 براي شده طراحي کنترل الگوريتم عملکرد ارزيابي براي

 هاي شاخص از مطالعه، مورد کانال در بررسي مورد سناريو
 اين شد. استفاده کنترل هاي سامانه عملکرد ارزيابي
 انتگرال )،MAE( ١خطا قدرمطلق حداكثر شامل ها شاخص

 حالت به برگشت خطاي و )IAE( ٢خطا بزرگي مطلق قدر
 که ،)١٩٩٨، همکاران و کلمنس( هستند )STE( ٣ماندگار

  آيند: مي دسته ب زير روابط از
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1- Maximum Absolute Error 
2- Integral of Absolute Magnitude of Error 
3- Steady State Error 

 نتايج از شده محاسبه آب عمق ،yباال  روابط در
 زماني گام t∆ ،هدف آب عمق ،t، ty زمان در سازي شبيه
   است. ساعت ٢ برابر 0t و سازي شبيه زماني بازه T ،تنظيم

 
  بحث و نتايج
  کانال هاي بازه هاي مشخصه تعيين در SI کاربرد نتايج

 ضرايب تنظيم در مهمي پارامتر تأخير زمان مشخصه
 بيني پيش براي خورد پيش منطق در است. کننده کنترل
 شود. مي استفاده تأخير زمان از بعدي زماني گام در دبي

 %٨٠ و %٥٠ %،١٠ هاي ظرفيت براي تأخير زمان مقادير
 مقادير اين است. شده آورده ١ جدول در طراحي دبي
 بازه ترين طوالني به مربوط تأخير زمان که دهند مي نشان

 تأخير زمان مقادير همچنين است. بيشتر ها بازه ساير زا
 دارند. بااليي تأخير زمان کمتر هاي دبي که دهد مي نشان
 تواند مي دبي کاهش مقابل در تأخير زمان افزايش دليل
 باشد. کم هاي دبي در آب حرکت سرعت کاهش دليل به

و  هشت شماره بازه در تأخير زمان مقدار بيشترين
 اتفاق کانال ظرفيت %١٠ دركه  است ثانيه ١٢٦٠برابر
ها از  که مشخصات فيزيکي بازه دهد مي نشان و افتد مي
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  است. کانال هاي مشخصه برهاي مؤثر  ملعا
 کانال مسير در معکوس سيفون داراي که هايي بازه براي

 که مشابه هاي بازه ساير به نسبت تأخير زمان هستند،
 ها بازه اين در زيرا است. کمتر ندارند معکوس سيفون
 افزايش معکوس سيفون از عبور با آب جريان سرعت

 مثال عنوان به شود. مي تأخير زمان کاهش سبب و يابد مي
 شود، حذف معکوس سيفون سيزده، بازه مسير در اگر

 ترتيب به طراحي دبي %٨٠ و %٥٠ %،١٠ براي تأخير زمان

 ديگري مشخصه .خواهند شد ثانيه ٢٦٠ و ٢٦٠ ،٣٠٠ برابر
 با است. ذخيره سطح آيد مي دست هب SI فرآيند با که

 در شده اعمال هاي دبي درصد براي ذخيره سطح مقايسه
SI، هاي دبي براي ذخيره سطح مقدار که شود مي مشخص 
 با و کم هاي دبي براي که ، به اين دليلاست بيشتر کم

 طول تنظيم، هاي سازه باالدست در ثابت هدف عمق
 ذخيره سطح نتيجه در و است بيشتر آب برگشت منحني

  بود. خواهد بيشتر نيز
 

  SI فرآيند در EPC کانال هاي بازه هاي مشخصه -١ دولج

 
 توان مي مختلف هاي ازهب بين ١ جدول هاي داده مقايسه با

 تر، طوالني هاي بازه يا و کمتر هاي شيب در که دريافت
 از بيشتر مختلف هاي دبي براي ذخيره سطح مقادير
 زياد هاي شيب يا و تر کوتاه هاي بازهکمتر در  هاي شيب
 يا و کم شيب با هاي بازه که ستا دليل اين  به و است
 اين و هستند کم سرعت و زياد آب عمق داراي ل،يطو

 و شود بيشتر آب برگشت منحني طول که شود ميسبب 
 با پرشيب هاي ل کانا در ولي يابد. افزايش ذخيره سطح
 منحني طول است، زياد آب جريان سرعت کم، عمق

 يابد. مي کاهش ذخيره سطح و شده کمتر آب برگشت
 بازه مشابه شرايطي با چهار شماره بازه در مثالعنوان  به

 بيشتر چهار شماره بازه در ذخيره سطح مقدار سه، شماره
 خاطره ب تواند مي آن دليل که است سه شماره بازه از

 سه بازه به نسبت چهار بازه طول بودن برابر دو تقريباً
 به بسته ها بازه در معکوس سيفون وجود همچنين باشد.
 تأثير بي تواند مي باشد بازه انتهاي يا و بازه ابتداي در اينکه

 بازه در مثالعنوان  به شود. ذخيره سطح کاهشسبب  يا و
 ذخيره سطح است بازه انتهاي در سيفون که دو شماره
 برابر ترتيب هب طراحي دبي %٨٠ و %٥٠ %،١٠ براي

 اگر است. شده محاسبه مربع متر ٥٥٠٧ و ٦٩٥٥ ،١١٣٦٥
 بازه ابتداي يا و وسط در معکوس سيفون بازه، همين در

 دبي حالت سه براي ترتيب هب ذخيره سطح مقدار باشد
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 )sec( تأخير زمان رزنانس حداكثر )rad/sec( رزنانس تناوب )m2( ذخيره سطح

٨٠ %٥٠ %١٠ %٨٠ %٥٠ %١٠ %٨٠ %٥٠ %١٠ %٨٠ %٥٠ %١٠% 

٦٠ ٦٠ ٢٤٠ ٠٥/٠ ٠٧٥/٠ ١٠٣٥/٠ ٠٢٤٢/٠ ٠٢٥/٠ ٠١١٢/٠ ٢٧٠٢ ٣٤٠٩ ٤٩٥٢ ٤٥٢ ١ 

٤٨٠ ٨٤٠ ٩٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥٠٧ ٦٩٥٥ ١١٣٦٥ ٢٣٢٠ ٢ 

١٢٠ ١٨٠ ٣٦٠ ١/٠ ١/٠ ١٣٢٨/٠ ٠١/٠ ٠١٣٩/٠ ٠١٥٧/٠ ٤٢٦٤ ٥٠١٤ ٢٥٧٣٤ ٦٥٢ ٣ 

٣٠٠ ٣٦٠ ٦٠٠ ٠ ٠٦/٠ ٣١/٠ ٠ ٠ ٠ ٥٩٩٩ ٦٢٧٥ ٥١٣٩٩ ١٢٥٢ ٤ 

١٨٠ ١٨٠ ٤٨٠ ٠ ٠٩/٠ ٦/٠ ٠ ٠٠٥٢/٠ ٠١٠٩/٠ ٣٥٢٩ ٣٦٣٤ ١٣٥٣٠ ٨٦٤ ٥ 

٣٠٠ ٤٢٠ ٤٢٠ ٠ ٠ ٥٣/٠ ٠ ٠ ٠٠٤٤/٠ ٤١٩٦ ٣٦٥٤ ٢٦٢٤ ١٠٢٠ ٦ 

٤٢٠ ٥٤٠ ١٠٨٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧٨٧٣ ١١٥١٣ ١٢٠٠٢ ١٨٣٧ ٧ 

٨٤٠ ١٠٢٠ ١٢٦٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧٤٦٠ ٣٠٢١٨ ١٢٦٥٥٠ ٢٣٥٤ ٨ 
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 زيرا، شود مي ٧٥٨١ و ٨٤٢٦ ،٢٧٤٣٦ با برابر برداري بهره
 است کانال بازه انتهاي در معکوس سيفون که حالتي در

 سطح نتيجه در وشده  آب برگشت منحني قطعسبب 
  يابد. مي کاهش ذخيره
 و اغتشاشات انحالل در کننده کنترل کارايي افزايش براي

 رزونانسي رفتار برابر در آن پايداري افزايش همچنين
 سامانه رزونانسي هاي مشخصه از استفاده آب، جريان

 مقايسه با ).٢٠٠٥ همکاران، و اورلوپ (ون شود مي پيشنهاد
 هاي ظرفيت درحداكثر  رزونانس و رزونانس تناوب مقادير

 مختلف، سناريوهاي براي طراحي دبي %٨٠ و %٥٠ %،١٠
 اثر رزونانسي رفتار کم، هاي دبي در که شود مي مشخص
 در کوچک تغيير باي عبارت هب دارد. کانال بازه بر بارزي

 و شده ايجاد کانال در شديدي موج ها، دريچه بازشدگي
 در دهد. مي نشان شديدي رزونانسي رفتار آب جريان
 أثيرت تحت بيشتر كنترل الگوريتم تنظيم کم، هاي دبي
 براي ١ جدول طبق .است آب جريان رزونانسي رفتار
 و کم شيب دليل به سيزده و يازده سه، يک، هاي بازه

 رزونانس و رزونانس تناوب مقادير بازه، طول کوتاهي
 نيست. صفر طراحي يها دبي از کدام هيچ برايحداكثر 
 در زياد سرعت دليل به حداکثر هاي دبي براي معموالً
 نشان خود از رزونانسي رفتار کمتر آب جريان کانال،
 برايحداكثر  رزونانس و رزونانس تناوب مقدار و دهد مي
 کم شيب دليل به ها بازه اين در ولي است. صفر ها دبي اين

 هاي دبي در حتي آب جريان ها، بازه طول کوتاهي و کانال
 اين به دهد. مي نشان خود از رزونانسي رفتار هم زياد
 و عميق شيب، کم هاي بازهدر اصطالح   کانال هاي بازه

 تحت بيشتر کننده کنترل ضرايب تنظيم و گويند مي کوتاه
  است. آب جريان رزونانسي رفتار تسلط

 پنج هاي بازه درحداكثر  رزونانس و رزونانس تناوب مقادير
 بازه طول و کانال شيب افزايش با که دهند مي نشان نه و

 رزونانسي رفتار کانال و يافته افزايش آب جريان سرعت
 هنوز ها بازه اين در ولي دهد. مي نشان خود از کمتري
 رفتار طراحي دبي %٥٠و %١٠ هاي ظرفيت در آب جريان

 هاي شبكه در و كنترل مهندسي ديدگاه از دارد. رزونانسي
 نسبتبه  شيب، کم هاي بازه ها، بازه نوع اين به آبياري،
 فتارر كمتر ها بازه اين در آب گويند. مي عمق كم و طوالني

 ديده رفتار اين كم هاي دبي در فقط و دارد رزونانسي
 ها بازه نوع اين در كنترل الگوريتم تنظيم فرآيند شود. مي

 است، آب جريان رزنانسي رفتار و تأخير زمان تسلط تحت
 بيشتر عميق و کوتاه ،شيب كم هاي بازه در که صورتي در

 هاي بازه در و است آب جريان رزونانسي رفتار تسلط تحت
 و طوالني هاي بازه همچنين و عميق و شيب کم طوالني،
 بازه (در است تأخير زمان تسلط تحت بيشتر دار شيب
 برابر، تقريباً شيب و سه بازه مشابه شرايطي با چهار شماره
 در است صفر رزنانس تناوب وحداكثر  رزنانس مقدار

 اين دليل نيستند. صفر ريمقاد نيا سه بازه در صورتيکه
 به نسبت چهار، بازه طول بودن برابر دو تواند مي مسئله
  باشد). سه بازه

  
  کنترل الگوريتم تنظيم جينتا
 و )Kp( تناسبي ضرايب تنظيم براي مطالعه اين در

 PI  کننده کنترل چندگانه سازي بهينه مدل از )Ki( انتگرالي
 اين .رفت کار هب ،شد ارائه همکاران و اورلوپ ون توسط که

 دست هب ٣ و ٢ روابط از مختلف سناريوهاي براي ضرايب
 را کنترل الگوريتم ضرايب بهينه مقادير ٢ جدول .اند آمده
  دهد. مي نشان

    
  دست پايين کننده کنترل ضرايب بهينه مقادير -٢ جدول

Kp Ki بازه شماره  Kp Ki بازه شماره  
٣٨/٠-  ٠٠٣/٠-  ٢٥/١ ٨-  ٠٨/٠-  ١ 
٤٧/٠-  ١٠/٠-  ٢٨/٠ ٩-  ٠٠١٦/٠-  ٢ 
١٨/٠-  ٠٠١/٠-  ٩٣/٠ ١٠-  ٠٢٥/٠-  ٣ 
٢٩/٠-  ٠٠٨/٠-  ٦٠/٠ ١١-  ٠٠٨/٠-  ٤ 
٢٥/٠-  ٠٠١٢/٠-  ٦٦/٠ ١٢-  ٠١٨/٠-  ٥ 
١٣/٠-  ٠٠٢٥/٠-  ٣٠/٠ ١٣-  ٠٠٣٥/٠-  ٦ 
١٠/٠-  ٠٠٠٥/٠-  ٥٠/٠ ١٤-  ٠٠٥/٠-  ٧ 
      

    



 دست خودكار در بخشي از ... طراحي و ارزيابي الگوريتم كنترل پايين                                                                                                    ٦٦

 

  شده طراحي کنترل هاي الگوريتم نتايج ررسيب
 جريان شدت تغييرات کننده، کنترل نتايج ارزيابي براي

 باالدست آب سطح رقوم و تنظيم هاي سازه از عبوري
 دوره در کانال هاي بازه از يک هر در تنظيم هاي سازه
 از يک هر در .شد بررسي شده، تعريف برداري بهره
 مربوط شده ارائه هاي منحني از يک هر ٤ و ٣ هاي شکل

 روند است. کانال بازه انتهاي تنظيم هاي سازه از يکي به
 براي فرعي هاي کانال و آبگيرها به تحويلي دبي تغييرات
 تنظيم هاي سازه دبي تغيير موجب برداران بهره نياز تأمين

 وقتي د.شو مي ها سازه اين باالدست در آب تراز نتيجه در و
 دهد مي رخ دبي برداشت اثر در آب سطح تراز در تغييري

 و شده کنترل فرآيند وارد انحراف يک عنوان به تغيير اين
 مقدار به آب تراز برگشت و انحالل در سعي کننده کنترل
 و دقت افزايش براي خورد پس کنترل منطق دارد. را هدف
 ،دارد مناسبي کارايي هدف عمق در آب تراز دقيق تنظيم
 تا بسته حلقه يک صورته ب خورد  پس کننده کنترل زيرا

 محاسبه به برسد مجاز محدوده به انحراف مقدار که زماني
 ماهيت به توجه با پرداخت. خواهد کنترل عملگر ارسال و

 پذيري انعطاف افزايش لزوم و آبياري هاي کانال از برداري بهره
خورد  و پيش خورد پس کنترل منطق تلفيق و کاربرد ها، آن

 شد. خواهد شبکه مديريتهاي  فموجب تأمين بهينه هد

  

    
 تنظيم هاي سازه از عبوري جريان شدت تغييرات -٣ شکل

  

 
  تنظيم هاي سازه باالدست آب سطح تراز تغييرات -٤ شکل
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 آن بيانگر  ٤ شکل در آب سطح رقوم تغييرات وضعيت
 سه دو، هاي بازه بجز ها بازه همه در هدف مقادير که است

 سامانه اجراي با اغتشاش، گونه هر اعمال اثر بر هفت و
 تنظيم هاي سازه بازشدگي تغيير با و شده طراحي کنترل
 دستيابي قابل باالتر سرعت و دقت با کننده کنترل توسط
 تنظيم هاي سازه باالدست دبي تغييرات به توجه با است.
 شماره تنظيم دريچه براي شود مي مشاهده )،٣ (شکل
 %٩٠ به %٦٠ از مثال عنوان به( دبي افزايش نقاط در يک،
 و يابد مي افزايش زيادي مقدار به ناگهان دبي طراحي) دبي

 به مربوط امر اين دليل گردد. برمي هدف مقدار به سپس
 اختالف شده سبب که است يکديگر به بازه کردن کوپل
 يکديگر با بعدي هاي بازه تمام هدف عمق از آب سطح تراز
  شوند. اعمال ابتدايي تنظيم سازه در و شوند جمع

  
 شده طراحي کنترل الگوريتم کمي رزيابيا

 الگوريتم براي را ي ارزيابيها شاخص مقادير ٣ جدول
 نظر مورد برداري بهره يسناريو در شده طراحي کنترل
  دهد. مي نشان

 حداكثر يها شاخص مقادير متوسط ،٣ جدول براساس
 خطا يبزرگ قدرمطلق انتگرال )،MAE( خطا قدرمطلق

)IAE( ماندگار حالت به برگشت يخطا و )STE( يبرا 
 که است ٠٠١/٠ و ٠٠٥/٠ ،٠٤٢/٠ برابر مطالعه مورد کانال

 ييباال پتانسيل داراي شده طراحي الگوريتم دهد يم نشان
 از حاصل اغتشاشات کستهالا و جريان کنترل در

 تحقق شرايط و است هيدروليکي و اي سازه اختالالت
 توزيع و نظيمت سامانه، عملکرد ارتقاء و مدار تقاضا توزيع
 ارزيابي هاي شاخص مقدار بررسي د.كن مي فراهم را آب

 مقدار دهد مي نشان شده طراحي کنترل  الگوريتم عملکرد
 ها بازه ساير به نسبت دو شماره بازه براي ها شاخص اين

 و رزونانس تناوب مقادير اينکه به توجه با است. بيشتر
 تنظيم پس ،است صفر بازه اين براي رزونانس حداكثر
 زمان به کننده کنترل ضرايب محاسبه و کنترل الگوريتم
 معکوس سيفون وجود دارد. بستگي ذخيره سطح و تأخير

 يابد. کاهش ذخيره سطح که شده سبب بازه اين انتهاي در
 انحالل در کمتري توانايي کننده کنترل دليل همين به

 آبگير دبي تغيير با و دارد دو شماره بازه در اختالالت
 به %٦٠ از دبي افزايش حالت در (بخصوص بازه اين انتهاي

 تراز از آب سطح تراز شدن خارج سبب طراحي)، دبي %٩٠
 دو شماره بازه انتهاي تنظيم سازه باالدست در هدف
 آب، سطح تنظيم در آن کارايي به توجه با ولي ،شود مي
 هدف عمق به ساعت دو از کمتر زماني در آب عمق
  گردد. برمي

  
  شده طراحي کنترل  الگوريتم ارزيابي هاي شاخص مقادير -٣ جدول

 شاخص
MAE  IAE STE 

 شاخص
MAE  IAE STE شماره بازه  شماره بازه  

۱  ٠٠٧/٠ ٠٢/٠ 
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٠٠٩٥/٠ 
٠٠٧٨/٠ 

٠٠١/٠ 
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٠٠٠/٠ 
٠٠١/٠ 
٠٠١/٠ 
٠٠١/٠ 
٠٠١/  

٠٠١/٠  ٠٠٧/٠  ٠٦/٠  ٨  
٠٩/٠ ٢ 

٠٧/٠ 
٠٦/٠ 
٠٣/٠ 
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٠٥/٠ 

٠٠١/٠ ٠٠٦٧/٠ ٠٣/٠ ٩ 
٠٠٠/٠ ٠٠٧٨/٠ ٠٥/٠ ١٠ ٣ 
٠٠٢/٠ ٠٠٢/٠ ٠٢/٠ ١١ ٤ 
٠٠١/٠ ٠٠٦٩/٠ ٠٣/٠ ١٢ ٥ 
٠٠١/٠ ٠٠٤٣/٠ ٠٢/٠ ١٣ ٦ 

٠٠١/٠ ٠٠٧/٠ ٠٣/٠ ١٤ ٧ 

  
  گيري نتيجه
 کاربرد با ان،بر آب به آب مناسب تحويل و توزيع
 روش نيا است. دستيابي قابل خودکار  کنترل هاي سامانه

 ولي است روبرو زياد اوليه گذاري سرمايه مشکل با چند هر
 و تحويل عملکرد ارتقاي امکان کارا، ابزار يک عنوان به

 ميسر را آبياري هاي شبکه ظرفيت از بهينه برداري بهره

 کارايي که مديريت کنترل هاي سامانه از يکي د.كن مي
 -تناسبي دست پايين سراسري کننده کنترل دارد مناسبي
 پژوهش اين در است. خورد پيشو  خورد پس انتگرالي
 آن عملکرد و شد طراحي EPC کانال براي  اي کننده کنترل

 ارزيابي نتايج .شد بررسي کانال برداري بهره هاي داده با
 طراحي الگوريتم که داد نشان کنترل الگوريتم عملکرد
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و  داردشده پتانسيل و دقت مطلوبي در کنترل جريان 
برداري  امکان تقاضامدار كردن کانال و افزايش راندمان بهره

  کند. مي فراهم را
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