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یافتن موقعیت و تعیین مقدار دو نشت همزمان در شبکه های آبرسانی با استفاده از الگوریتم
دومرحله ای
رضا معاشری ، 1محمدرضا جلیلی قاضی زاده

*،1

 1دانشجوی دكتراي مهندسی محيط زيست – آب و فاضالب ،دانشکده عمران ،آب و محیط زیست ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ايران
 2دانشيار ،دانشکده عمران ،آب و محیط زیست ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ايران
خالصه :نشت در شبکه های آبرسانی به علت مشکالتی مانند هدررفتن آب ،احتمال ورود آالینده ها و نشست زمین با
اهمیت می باشد .از آنجایی که روش های رایج نشت یابی معموالً پرهزینه و وقت گیر هستند ،استفاده از روش های شبیه

سازی هیدرولیکی شبکه به منظور تعیین محل و مقدار نشت ،مورد توجه قرار گرفته است .در این مقاله یک روش جدید

برای تعیین مقدار و محل نشت ها در شبکه های آبرسانی معرفی شده است که در آن از یک الگوریتم دومرحله ای استفاده

می شود .مرحله ی اول (الگوریتم پله ای) برای تعیین محل و مرحله ی دوم (الگوریتم کرم شب تاب) برای تعیین مقدار

نشت ها می باشد که در حالت دو نشت همزمان نیز قابل استفاده است .روش پیشنهادی بر اساس مقایسه ی نتایج حاصل
از شبیه سازی هیدرولیکی شبکه و مقادیر داده های برداشت میدانی از شبکه (فشارسنجی یا دبی سنجی) می باشد .این

روش در یک شبکه ی حلقوی  30گره ای ،برای  6مثال مختلف اجرا شد .نتایج نشان داد که الگوریتم پیشنهادی قادر به

شناسایی محل یک نشت یا دو نشت همزمان بوده و مقدار نشت متناظر با آن ها را نیز با خطای کمتر از  8درصد بدست می

آورد .هم چنین این روش حساسیتی نسبت به محل وقوع نشت ها نداشته و قادر به شناسایی مقادیر بسیار کم نشت (زير

 0/3درصد دبي ورودي به شبكه) می باشد .روش پیشنهادی توسعه داده شده در این مقاله ،می تواند توسط بهره برداران
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شبکه های آبرسانی برای یافتن محل و مقدار نشت های گزارش نشده  ،مورد استفاده قرار گیرد.

 -1مقدمه

در بعضی کشورها گزارش شده است [ .]1برخی اوقات نشت بیشتر از

با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور لزوم کنترل هدررفت و

 70درصد سهم کل تلفات را تشکیل داده است [ .]2کاهش آب بدون

نشت آب از شبکه های توزیع با اهمیت می باشد .یکی از شاخصهای

درآمد باعث کاهش هزینه های سرمایه گذاری برای ساخت تاسیسات

بررسی عملکرد شبکه های توزیع آب ،شاخص آب بدون درآمد 1است.

منابع آب جدید ،باالبردن عمر تاسیسات آب ،کاهش هزینه های

آب بدون درآمد به سه بخش اصلی تلفات واقعی ،2تلفات ظاهری 3و

بهره برداری و نگهداری ،کاهش امکان ورود آلودگی از محل های نشت

مصارف مجاز بدون درآمد تقسیم می شود .تلفات واقعی شامل تلفات

لوله ،افزایش بازده و باالبردن درآمدهای شرکت های آب و فاضالب

از مخازن ذخیره ی آب و نشت از خط انتقال ،شبکه ی توزیع و

و جلب رضایت مشترکین خواهد شد [ .]3روش های نشت یابی را

انشعابات می باشد که بخش مهمی از آن نشت از شبكه ي توزيع است.

می توان به روش های فیزیکی و شبيهسازي  -ميداني تقسیم کرد.

مقدار نشت در شبکه های آبرسانی در کشورهای مختلف ،متفاوت

روش هایی چون ابزارهای صوتی ،موازنه جرم ،عکس برداری هوایی

بوده و از میزان  3-7درصد در کشورهایی مانند هلند تا  50درصد

برمبنای پایش حرارتی ،گازهای رسام توسط متصدیان صنعت آب

Non-revenue water
Real Loss
Apparent Loss
* نویسنده عهدهدار مکاتباتm_Jalili@sbu.ac.ir :
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ازجمله روش های فیزیکی نشت یابی محسوب می شوند [ .]4از جمله
روش های روشهاي شبيهسازي – ميداني نشتيابي نشت یابی ،انجام
فرآیند کالیبراسیون شبکه به منظور تعیین محل نشت با استفاده

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
در دسترس شما قرار گرفته است .برای جزئیات این لیسانس ،از آدرس  https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcodeدیدن فرمائید.
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از الگوریتم های فراابتکاری ،1استفاده از روش های هوش مصنوعی

جریان گذرا با استفاده از الگوریتم ژنتیک به منظور کالیبراسیون و

مانند شبکه های عصبی مصنوعی و نشت یابی به وسیله ی ایجاد

تشخیص نشت توسعه داده شد و سپس برای ارزیابی این مدل،

جریان گذرا می باشد .مغربی و عطاری روشی با استفاده از تحلیل

یک مدل آزمایشگاهی برای برداشت داده های مورد نیاز نشت های

اختالف فشارهای گرهی در حالت نشت دار و بدون نشت ،جهت

شبیه سازی شده ساخته شد و مجموعه ای از داده های نشت در دو

تعیین موقعیت نشت ارائه کردند [ .]5كندليري و همكاران ()2014

مکان و با اندازه های مختلف برای ارزیابی روش حل معکوس مورد

با استفاده از روش گراف به تعیین محل نشت در شبکه های آبرسانی

استفاده قرار گرفت [ .]10عطاري و همكاران ( ،)2015عمل تعیین

پرداختند .این روش شامل ایجاد سناریوهای نشت و در ادامه تجزیه

موقعیت و مقدار نشت در شبکه های آبرسانی را با استفاده از ترکیب

و تحلیل با استفاده از ماتریس الپالس نرمال شده می باشد[.]6

فشارسنجی و دبی سنجی به روش شبکههای عصبی انجام دادند .در

فغفور مغربي و همكاران ( )2014با شبکه ی عصبی مصنوعی بهبود

این روش با تولید داده های آموزشی و اعمال آن به شبکه ی عصبی،

یافته با الگوریتم خفاش روشی برای تعیین مقدار و موقعیت نشت

شبکه قادر خواهد بود که با دریافت فشارگرهی یا مقدار دبی لوله ها

در شبکه های تامین آب ،ارائه دادند .در روش ذکر شده در فرآیند

و یا ترکیب فشارسنجی و دبی برخی از لوله ها موقعیت و مقدار دقیق

آموزش شبکه های عصبی از الگوریتم خفاش استفاده شده است.

نشت گرهی را تعیین کند [.]11

نتایج آن ها نشان داد که استفاده از الگوریتم خفاش ،نتیجه ی بهتری

از ديگر موارد ديگر انجامشده در خصوص روشهاي شبيهسازي

از الگوریتم های متعارف آموزش شبکه ی عصبی دارد [ .]7سوزا

ميداني ،مي توان به پژوهشهاي بوستاني و خداشناس (،)2015

و همكاران ( )2015تعیین موقعیت نشت در شبکه های توزیع آب

سوفوکلوس و همكاران ( ،)2017حاجي بنده و نظيف (،)2018

شهری با استفاده از الگوریتم شبیه سازی تبرید و تئوری گراف را

معاشري و جليلي قاضي زاده ( )2020و شكفته و همكاران ()2020

انجام دادند .بدین صورت که داده های فشارسنجی به منظور حل

اشاره نمود ([.)]12-16

مساله بهینه سازی استفاده می شوند .تابع هدف مجموع اختالف

روش های پیشنهادی براساس شبکه ی عصبی نمی تواند

بین فشارهای محاسباتی و فشارهای اندازه گیری شده میدانی بوده

نشت های کوچک را شناسایی کنند [ .]11زیرا شناسایی نشت های

و عمل بهینه سازی با استفاده از الگوریتم شبیه سازی تبرید صورت

کوچک مستلزم استفاده از داده های فراوان در مرحله ی آموزش

گرفته است[ .]8عطاري و فغفور مغربي ( )2018نیز به نشت یابی با

شبکه ی عصبی بوده و این عمل باعث باالبردن مدت زمان آموزش آن

استفاده از شبکه ی عصبی پرداختند .شبکه ی مورد مطالعاتی آن ها،

خواهد شد .هم چنین چنانچه در مرحله ی آموزش شبکه ی عصبی،

شبکه ی پوالکیس بود .نتایج آن ها نشان داد که شبکه ی عصبی

داده ها به مقدار و دقت کافی نباشند ،باعث ایجاد نتیجه ی اشتباه

آموزش دیده تنها مقادیر نشت بیشتر از  10درصد مصرف گرهی

در پاسخ خروجی خواهد شد .استفاده از مدل حل معکوس جریان

را شناسایی می کند و قادر به شناسایی مقادیر کمتر از آن نیست

گذرا به منظور نشت یابی ،در عمل بسیار کارسخت و دارای مشکالت

[ .]4فغفور مغربي و همكاران ( ،)2013مقدار و موقعیت نشت را در

اجرایی است .اکثر روش های مطالعات پیشین ،قادر به شناسایی تنها

گره های شبکه با استفاده از روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک و

یک نشت و آن هم در محدوده ی نشت های گزارش شده هستند و

کلونی مورچه ها یافتند .در تحقیق ایشان ،داده های میدانی از شبکه

قابلیت یافتن محل نشت های با مقادیر کم ،که جزء نشت های گزارش

به صورت فشار و دبی بود .همچنین نتایج آن ها نشان داد که الگوریتم

نشده باشند ،نیستند .در حالی که از دیدگاه بهره برداری شناسایی

کلونی مورچه ها عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم ژنتیک در یافتن

نشت های گزارش نشده ارجحیت دارد .به صورت کلی علیرغم

نشت های شبکه دارد [ .]9رحمانشاهي و همكاران ( )2018نیز به

فعالیت های انجام شده در رابطه با نشتيابي شبيهسازي  -ميداني،

نشت یابی در خطوط لوله ویسکواالستیک با استفاده از حل معکوس

به نظر می رسد تا رسیدن به یک روش عملی و اجرایی برای یافتن

جریان گذرا پرداختند .برای این منظور در ابتدا یک مدل حل معکوس

محل و مقدار نشت ،مطالعات بیشتری الزم است و در این پژوهش

Metaheuristic

1
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شکل  .1فلوچارت روش كلي تعیین محل و مقدار نشت با استفاده از الگوریتم دو مرحله ای پیشنهادی
Fig. 1. The overall flowchart of determining the location and amount of leakage using the proposed two-step algorithm

ذکر است که در این روش باید مدل هیدرولیکی شبکه ی موجود

داده شود.
در مقاله ی حاضر روش جدیدی برای تعیین مقدار و محل

کالیبره باشد.

نشت استفاده شده است .روش پیشنهادی می تواند تا  2نشت را در
شبکه های آبرسانی تشخیص دهد .در این روش در مرحله ی اول،

 -1-2الگوریتم پله ای

الگوریتم به کار گرفته شده محل نشت را تعیین می کند (با الگوریتم

شبکه ای را درنظر بگیرید که در آن حداکثر دو نشت وجود دارد

پله ای) .درمرحله ی دوم برای تعیین مقدار نشت ها (که در مرحله ی

که مقدار کل آن معلوم اما محل وقوع هر کدام از نشت ها ،نامعلوم

قبل محل آن ها تعیین شد) از الگوریتم کرم شب تاب 1استفاده

است .هدف از الگوریتم پله ای تعیین محل وقوع نشت ها است .ابتدا

میشود .الگوریتم های پیشنهادی بر روی شبکه ی پوالکیس []17

مقدار نشت بین هر گره و هر دو گره ممکن توزیع می شود .تعداد

به کار گرفته شده اند.

حاالت ممکن برای یک نشت در شبکه برابر  Nو برای هر دو گره
برابر

 -2مواد و روش ها

!N
!)(N − 2

می باشد که در آن  Nتعداد گره های شبکه است .در

ارتباط با مقدار توزیع دبی نشت اختصاص داده شده به هر دو گره

در این پژوهش ،یک روش دومرحله ای در نرم افزار Matlab

بدین صورت عمل می شود که ابتدا مقادیر  Q 2 = 0و Q 1 = Q L

 ،[18] 2017bبرای یافتن محل و مقدار نشت ها کدنویسی شد که

اختصاص داده می شود .که در آن  Q 1و  Q 2به ترتیب مقدار نشت در

در آن نشت به عنوان مصرف اضافی گره ای تلقی می گردد .الگوریتم

گره اول و گره دوم شبکه و  Q Lبرابر مقدار نشت کل می باشد .حالت

مرحله ی اول که الگوریتم پله ای نامیده می شود ،برای تعیین محل

=Q
بعد توزیع دبی های نشت به صورت  Q 2 = ∆Qو Q L − ∆Q
1

نشت ها به کارگرفته شد .در ادامه با استفاده از الگوریتم مرحله ی دوم

خواهد بود که  ∆Qمقدار گام انتخاب شده برای دبی نشت است .به

(الگوریتم کرم شب تاب) مقدار نشت ها تعیین شدند .برای انجام این

همین ترتیب در حالت کلی توزیع دبی بین هر دو گره پیشنهادی به

روش ،نیاز به داده های میدانی از محل پروژه (فشار و دبی ) بود .روش

صورت  Q 2 = n ∆Qو  Q1= Q L − n ∆Qخواهد بود که مقدار n

انجام کار بدین گونه بود که نتایج فشارسنجی یا دبی سنجی میدانی

Q
=) .طبق این روش
مرحله ی تکرار را نشان می دهد ( n 0,1, …., L
∆Q
هر حالت تولید شده یک سناریو نشت نامیده می شود .لذا تعداد کل

تولید سناریوهای مختلف نشت ،مقایسه شده و سناریویی که دارای

سناریوهای تولید شده برابر خواهد بود با:

کم ترین خطا با نتایج میدانی بود ،مقدار و محل نشت ها را مشخص

 .الزم به ذکر است که سناریوی نشت به صورت ماتریسی با تعداد

می کرد .روش کلی انجام کار در شکل  ،1آورده شده است .الزم به

ردیف برابر یک و تعداد ستون برابر تعداد کل گره های شبکه می باشد

در نقاط مختلف شبکه با نتایج آن در مدل کامپیوتری در نتیجه ی

Firefly Algorithm

1


N !  QL
−1 + N
2 ( N − 2 )!  Q 

و مقدار هر درایه از ماتریس نامبرده ،مقدار نشت هر گره متناظر با
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نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،5سال  ،1399صفحه  1175تا 1186

شماره آن درایه ،در شبکه است .هرسناریوی تولیدی در نرم افزار

سناریوی محل نشت در شبکه ،تعیین می شود .لذا در این مرحله

 EPANETشبیهسازی هیدرولیکی شده و مقادیر فشارگره ها و

محل های حداکثر دو نشت در شبکه مشخص شده است .از آن جایی

دبی لوله ها برای این سناریو محاسبه می شود .بدین منظور برنامه ی

که به علت حجم زیاد محاسبات مقدار  ∆Qنمی تواند بسیار کوچک

کامپیوتری به منظور ارتباط پویا بین الگوریتم پیشنهادی و نرم افزار
شبیه سازی  EPANETبا استفاده از کدنویسی در محیط Matlab
تهیه شد .بدین ترتیب که برای هر سناریو اطالعات بارگذاری گره ها

باشد .لذا در این مرحله مقدار توزیع نشت بین دو گره مشخص شده،
به صورت تقریبی به دست آمده است .اما برای تشخیص دقیق تر
توزیع مقدار نشت بین دو گره مذکور ،از الگوریتم مرحله ی دوم (کرم

شامل نشت و مصارف گرهی به نرم افزار  EPANETمنتقل شده و

شب تاب) استفاده خواهد شد.

باز گردانده می شود .در این مرحله تابع هدف زیر محاسبه می شود:

 -2-2الگوریتم کرم شب تاب

برای هر سناریو تحلیل هیدرولیکی انجام و نتایج به الگوریتم اصلی

در مرحله ی دوم الگوریتم دو مرحله ای ،مقدار نشت در سناریوی
n
P
P
=
F
(
x
)
a
∑ | ( )( k ,Sim) − ( )( k ,Obs ) | +
انتخاب شده از مرحله ی قبل ،با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب،

()1

γ

γ

k =1

m

| ) ) b∑ | (Q)(l , Sim ) − (Q)(l ,Obs
l =1

به دست آورده می شود .نحوه استفاده از الگوریتم کرم شب تاب ،به
صورت زیر است [:]19
 .1تولید کرم های شب تاب اولیه و ارزیابی آن ها :در روش حاضر،

که در آن:

کرم های شب تاب اولیه به مفهوم مقادیر مختلف نشت ،برای هر کدام

)  : F (xتابع هدف
 aو  : bپارامترهایی هستند که نوع برداشت داده ی میدانی از
شبکه را مشخص می کنند ( a=1و  b=0به معنای فقط فشارسنجی،
 a=0و  b=1به معنای فقط دبی سنجی و  a=1و  b=1به معنای
ترکیب فشارسنجی و دبی سنجی بوده و واحد آن ها به ترتیب معکوس
واحد فشار و معکوس واحد دبی می باشد).

از گره هایی است که در الگوریتم پله ای به عنوان گره های نشت دار
معرفی شده اند .مقادیر متفاوت نشت گره یا گره های نشت دار ،به عنوان
درایه یا درایه های غیرصفر سناریوی های محتمل نشت شبکه در نظر
گرفته شده و مقدار تابع هدف متناظر با آن ها ،محاسبه می گردد.
 .2به ازای هر کرم شب تاب مانند  iو jاگر شدت نور کرم شب تاب
 ) I i ( iاز شدت نور کرم شب تاب  ) I j ( jبیشتر باشد ،طبق رابطه ی

 mو  :nبه ترتیب تعداد کل فشار و دبی سنج های شبکه

( 2فرمول جذب) کرم شب تابی با شدت  I iتولید می گردد .این
'

 : γوزن مخصوص آب
)  : ( P )( k ,Simهد فشار محاسبه شده ی گره ای که فشارسنج  kام
γ

در آن نصب شده است (نتایج شبیه سازی).

)  : (Q )( l ,Simدبی محاسبه شده ی لوله ای که دبی سنج  lام در آن
نصب شده است (نتایج شبیه سازی).
)  : ( P )( k ,Obsهد فشار اندازه گیری شده ی گره ای که فشارسنج k
γ

بدان مفهوم می باشد هر جفت سناریوی تولیدی از مرحله ی ا ،از نظر
مقدار تابع هدف با هم مقایسه شده و در این مقایسه ،براساس رابطه ی
 ،2درایه های غیرصفر سناریویی که مقدار تابع هدف بیشتری دارد،
به سمت درایه های غیرصفر سناریوی دارای تابع هدف کم تر متمایل
شده و سناریوی نشت جدیدی تشکیل می شود.
 .3تعیین بهترین پاسخ یافته شده

ام در آن نصب شده است (نتایج برداشت میدانی).
)  : (Q )( l ,Obsدبی اندازه گیری شده ی لوله ای که دبی سنج  lام در
آن نصب شده است (نتایج برداشت میدانی).
کلیه ی واحدهای کمیت های ذکر شده براساس سیستم بین

 .4تکرار از مرحله ی  2در صورت برآورده نشدن شرایط خاتمه.
که در روش پیشنهادی ،رسیدن به تعداد معینی تکرار است که توسط
کاربر تعیین می گردد.
فرمول جذب در این الگوریتم به صورت زیر می باشد [:]14

المللی  SIهستند.
در انتهای این مرحله ،سناریویی (از انتخاب حداکثر  2محل برای
نشت) که مقدار تابع شماره ( )1به ازای آن حداقل باشد ،به عنوان
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که در آن:
' : x iکرم شب تاب اصالح شده  . x iبه مفهوم سناریوی
نشت حاصل از متمایل شدن درایه های غیرصفر سناریوی نشت
مغلوب(دارای مقدار تابع هدف بیشتر) نسبت به درایه های غیرصفر
سناریو نشت برتر (دارای مقدار تابع هدف کمتر) در مقایسه ی هر
جفت سناریوی نشت تولیدی از مرحله ی  1الگوریتم کرم شب تاب
است.
 : x jکرم شب تاب برتر نسبت به x i
 : β 0جذابیت 1اولیه
 : rفاصله ی بین دو کرم شب تاب .از آن جایی که هر سناریوی
نشت به صورت مات
 : γضریب جذب نور

2

 : mعدد بیان کننده نوع نور ساطع شده

 : ε iبردار تصادفی (توزیع گوسی یا توزیع نرمال)

 : αضریب جهش(رابطه شماره .)3

α =α ∞ + (α 0 − α ∞ ) e −t

()3
که در آن:

∞  : αمقدار نهایی ضریب جهش(در تکرار آخر)
 : α 0مقدار اولیه ضریب جهش(در تکرار اول)

[]17
مورد مطالعه
]12
مطالعه [
شبکهییمورد
شکل ..22شبکه
شکل
Fig.
2.
Network
of
case
]study[17
Fig.2-Network
]study[12

 : tشماره تکرار

 -3-2مطالعه ی موردی
شبکه ی مورد مطالعه که در شکل  2آورده شده است ،شبکه ی
معروف پوالکیس می باشد که اولین بار در سال  2003معرفی شد
[ .]17در این شبکه طول لوله های افقی و عمودی به ترتیب برابر

براساس روش پیشنهادی در الگوریتم پله ای  ،مقدار گام ∆Q
برابر  0/25لیتر بر ثانیه در نظر گرفته شده و پارامترهای الگوریتم کرم
شب تاب در این پژوهش ،براساس فرایند سعی و خطا و تالش برای
یافتن بهترین مقادیر بهینه ،به صورت زیر تعریف شده است:

 1000و  2000متر ،متوسط زبری مطلق هرلوله  0/26میلی متر،
دارای  20حلقه 30 ،گره 50 ،لوله و یک مخزن ( با ارتفاع سطح آب
برابر  50متر) می باشد .قطرهای در نظر گرفته شده برای هر لوله
در شکل نشان داده شده است .دبی مصرف در کلیه ی گره های این
شبکه برابر  30لیتر بر ثانیه در نظر گرفته شده است .الزم به ذکر است
که این شبکه تماما حلقوی بوده و از نظر تحلیل هیدرولیکی به مراتب
مشکل تر از شبکه های شاخه ای و مرکب است.
Attractiveness
Light absorption coefficient

1
2

=
=β 0 2
=, α ∞ 0
,α 0 0.2
=
, γ 1,
m 0.1
=
, max iteration 100



این الگوریتم برای شبکه ی مورد مطالعه ،در  6مثال به کار گرفته
شده است که نتایج آن در ادامه آورده شده است.
 -3نتایج و بحث
در این قسمت نتایج  6سناریوی مختلف ،شامل یک سناریوی تک نشت
و پنج سناريوي دو نشت همزمان در دو گره مختلف شبکه آورده شده است.
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جدول  .1حاالت مختلف دادههای میدانی از شبکه در مثال قسمت 1 .3

جدول  .1حاالت مختلف داده های میدانی از شبکه در مثال قسمت 1 .3
Tabletypes
1. Different
typesfield
of field
from the
Table 1. Diﬀerent
of the network
datadata
in Example
3. 1 network in Example 3. 1

پارامتر
اندازهگیری
میدانی

شمارهی گرههای شبکه جهت فشارسنجی یا لولههای
منتخب شبکه جهت دبیسنجی

فشار یا دبی میدانی اندازهگیری شده
متناظر با ستون دوم

فقط فشار

30،29،28،27،26،24،23،22،16،15،12،11،10،9،6،5،4

فقط دبی

46،34،5،18

ترکیب فشار و

فشار گرههای  11، 15 ،28 ،30و دبی لوله 46

،23/86 ،27/11 ،18/31 ،21/33 ،23/86
،20/51 ،21/72 ،26/92 ،18/10 ،19/78
،20/18 ،23/19 ،25/97 ،17/57 ،18/30
 17/50 ،18/16متر
 44/38 ،67/34 ،46/34 ،114/11لیتر بر
ثانیه

دبی

 26/92 ،20/18 ،17/50و  19/78متر و
 44/38لیتر بر ثانیه

 -1-3تک نشت -گره 21

تعیین شود .برای انتخاب نوع برداشت داده های میدانی از شبکه (با

در این سناریو 2/5 ،لیتر بر ثانیه به تقاضای دبی گره شماره ی

فشارسنجی یا دبی سنجی) حالت های زیر در نظر گرفته شده است:

 21اضافه شد و شبیه سازی هیدرولیکی انجام گردید .برای انجام

· فقط فشارسنجی

عملیات نشت یابی با استفاده از الگوریتم دو مرحله ای ،در مرحله ی

بدین منظور بعد از شبیه سازی شبکه ،با فرآیند سعی و خطا

اول با الگوریتم پله ای محل نشت و در مرحله ی دوم با الگوریتم کرم

مشخص گردید که نیاز به  17فشارسنج (با دقت دو رقم اعشار) برای

شب تاب مقدار نشت به دست آمد .دلیل این که برای حالت یک

رسیدن به محل دقیق محل نشت می باشد .فشارگره هایی که بدین

نشت در شبکه ،بعد از تعیین محل نشت ،مقدار آن توسط الگوریتم

منظور باید اندازه گیری شود ،در سطر دوم جدول  ،1آورده شده است.

کرم شب تاب تعیین می شود این است که ممکن است در حالت

بعد از اجرای الگوریتم (تابع هدف رابطه شماره  1با میزان  b=0و a=1

واقعی دو نشت در شبکه باشد ،اما یکی از آن ها کمتر از گام ( ∆Q

می باشد) ،مرحله ی اول یعنی تعیین محل نشت ،با موفقیت تعیین شد.

) در نظر گرفته شده باشد ،لذا در این حالت در مرحله ی اول ،یک

· فقط دبی سنجی

نشت گزارش می شود ،در حالیکه دو نشت در شبکه وجود دارد .ولی

در این حالت با فرآیند سعی و خطا مشخص گردید که نیاز به

با اجرای الگوریتم مرحله ی دوم (کرم شب تاب) ،مقدار صحیح تر

 4دبی سنج ( بادقت دو رقم اعشار) می باشد .دبی لوله هایی که

بزرگترین نشت پیدا می شود.

بدین منظور باید اندازه گیری شود ،در سطر سوم جدول  ،1آورده
شده است .بعد از اجرای الگوریتم (تابع هدف رابطه شماره  1با میزان

 -1-1-3مرحله ی اول (تعیین محل نشت)

 b=1و  a=0می باشد) مرحله ی اول یعنی تعیین محل نشت ،با

در این مرحله براساس الگوریتم ذکر شده ،باید محل نشت
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به  4دبی سنجی می باشد که نصب این تعداد دبی سنجی در یک
شبکه  30گرهی نیز ،کاری سخت و پرهزینه است لذا در ادامه سعی
گردید برداشت میدانی از نوع ترکیب فشارسنجی و دبی سنجی باشد.
دبی لوله ها و فشارگره هایی که بدین منظور باید اندازه گیری شود،
در سطر چهارم جدول  ،1آورده شده است .بعد از انجام محاسبات
(تابع هدف رابطه شماره  1با میزان  b=1و  a=1می باشد) مرحله ی
اول یعنی تعیین محل نشت ،با موفقیت تعیین شد .در ادامه برای
تمامی مثال هایی که ارائه خواهد شد ،برداشت میدانی از شبکه ،به
صورت فشار و دبی سنجی در نظر گرفته شده است (فشار گره های با
شماره ی  11، 15 ،28 ،30و دبی لوله با شماره ی .)46

شکل  . 3تغییرات تابع هدف جمعیت بهینه کرم شب تاب در برابر تعداد
شکل  . 3تغییرات تابع هدف جمعیت بهینه کرم شبتاب در برابر تعداد تکرار برای مثال قسمت 1 -3
تکرار برای مثال قسمت 1 -3
FIGدوم (تعیین مقدار نشت)
مرحله .ی
-2-1-3
3- CHANGES
IN THE OBJECTIVE FUNCTION OF THE OPTIMAL POPULATION OF FIREFLY AGAINST THE N
Fig. 3. Objective
function(EXAMPLE
changing
of the firefly optimal
ITERATION
)3-1
در نتیجه ی اجرای الگوریتم مرحله ی دوم (الگوریتم
)population against the iteration number (example 3-1

کرم شب تاب) ،نرم افزار مقدار نشت گره  21را  2/5لیتر بر ثانیه
گزارش داد که نشان دهنده ی عملکرد صحیح نرم افزار تهیه شده
می باشد .الزم به ذکر است منظور از عملکرد صحیح در روش
پیشنهادی ،هنگامی است که مقادیر نشت های گزارش شده ،حداکثر
 10درصد با مقادیر واقعی نشت تفاوت داشته باشد .در شکل ،3
خروجی الگوریتم کرم شب تاب برای یافتن بهترین مقدار تابع هدف
در مقابل تعداد تکرار انجام شده ،نشان داده شده است.
 -2-3دو نشت -گره های  15و 23
بدین منظور  1/33و  3/67لیتر بر ثانیه به ترتیب به دبی برداشت
گره های  15و  23اضافه شد و بعد از شبیه سازی شبکه ،فشار
گره های با شماره ی( 11، 15 ،28 ،30به ترتیب ،19/96 ،17/21

شکل  . 4تغییرات تابع هدف جمعیت بهینه کرم شب تاب در برابر تعداد
شکل  . 4تغییرات تابع هدف جمعیت بهینه کرم شبتاب در برابر تعداد تکرار برای مثال قسمت 2 -3
تکرار برای مثال قسمت 2 -3
FIG. 4- CHANGES IN THE OBJECTIVE FUNCTION OF THE OPTIMAL POPULATION OF FIREFLY AGAINST THE NUM
Fig. 4. ObjectiveITERATION
function(EXAMPLE
changing
3-2)of the firefly optimal
)population against the iteration number (example 3-2

 19/54 ،26/77متر) به عنوان فشارهای میدانی اندازه گیری شده
و دبی لوله ی  46به مقدار  44/44لیتر بر ثانیه ،به عنوان دبی
میدانی اندازه گیری شده ،درنظر گرفته شد .بعد از اجرای الگوریتم

· ترکیب دبی سنجی و فشارسنجی
همانطور که در دو قسمت قبل اشاره شد ،اگر داده های میدانی به
صورت فقط فشار در نظر گرفته شود نیاز به  17فشارسنج می باشد
که این تعداد فشارسنج برای یک شبکه  30گرهی موجود ،نسبتا زیاد
و پرهزینه است و اگر داده های میدانی فقط به صورت دبی باشد ،نیاز

دو مرحله ای ،نرم افزار محل نشت ها را در گره های  15و  23و
مقدار آن ها را به ترتیب  1/43و  3/64لیتر بر ثانیه گزارش داد که
نشان دهنده ی عملکرد صحیح الگوریتم تهیه شده برای یافتن مقدار
و محل نشت ها می باشد .در شکل  ،4خروجی الگوریتم کرم شب تاب
برای یافتن بهترین مقدار تابع هدف در مقابل تعداد تکرار انجام شده،
نشان داده شده است .همان گونه که از شکل  ،4استنباط می شود،
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گره های ( 11، 15 ،28 ،30به ترتیب 19/67، 26/87 ،20/09 ، 17/41
متر) به عنوان فشارهای میدانی اندازه گیری شده و دبی لوله ی 46
به مقدار  44/80لیتر بر ثانیه ،به عنوان دبی میدانی اندازه گیری شده،
درنظر گرفته شد .بعد از اجرای الگوریتم دو مرحله ای ،نرم افزار محل
نشت ها را در گره های  11و  27و مقدار آن ها را به ترتیب 0/98
و  2/49لیتر بر ثانیه گزارش داد که نشان دهنده ی عملکرد صحیح
الگوریتم تهیه شده برای یافتن مقدار و محل نشت ها می باشد .در
شکل  ،5خروجی الگوریتم کرم شب تاب برای یافتن بهترین مقدار
تابع هدف در مقابل تعداد تکرار انجام شده ،نشان داده شده است.
 -4-3دو نشت-گره های  10و 24

شکل  . 5تغییرات تابع هدف جمعیت بهینه کرم شبتاب در برابر تعداد
تکرار برای مثال قسمت 3 -3
 1/23و  1/77لیتر
IN THE OBJECTIVE FUNCTION OFبدین
منظورFIG.،5-
CHANGES
THE OPTIMAL POPULATION OF FIREFLY AGAINST THE NUM
Fig. 5. Objective
function changing of the firefly optimal
)ITERATION (EXAMPLE 3-3
برداشت گره های  10و  24اضافه کرده
)population against the iteration number (example 3-3

شکل  . 5تغییرات تابع هدف جمعیت بهینه کرم شبتاب در برابر تعداد تکرار برای مثال قسمت 3 -3

بر ثانیه به ترتیب به دبی
و بعد از مدل کردن شبکه،

فشار گرههای با شماره ی ( 11، 15 ،28 ،30به ترتیب به میزان های
 )19/69 ، 26/89 ،20/12 ،17/37به عنوان فشارهای میدانی اندازه
گیری شده و دبی لوله  46به مقدار  44/25لیتر بر ثانیه ،به عنوان
دبی میدانی اندازه گیری شده ،درنظر گرفته شد .بعد از اجرای الگوریتم
دو مرحله ای ،نرم افزار محل نشت ها را در گره های  10و  24و مقدار
آن ها را به ترتیب  1/22و  1/76لیتر بر ثانیه گزارش داد .همان طور که
مالحظه می شود ،نرم افزار محل نشت ها را به درستی تشخیص داده و
مقادیر نشت متناظر با آن ها را خطای قابل قبولی گزارش کرده است.
در شکل  ،6خروجی الگوریتم کرم شب تاب برای یافتن بهترین مقدار
تابع هدف در مقابل تعداد تکرار انجام شده ،نشان داده شده است.
 -5-3دو نشت-گره های  29و 30

شکل  . 6تغییرات تابع هدف جمعیت بهینه کرم شبتاب در برابر تعداد
4-3برابر تعداد تکرار برای مثال قسمت 4-3
قسمت در
مثالشبتاب
برای کرم
تکرار بهینه
شکل  . 6تغییرات تابع هدف جمعیت

منظور 1/33FIG، .و  1/84لیتر بر ثانیه به ترتیب به دبی
 IN THE OBJECTIVE FUNCTION OF THE OPTIMAL POPULATION OF FIREFLY AGAINST THE NUMBبدین
6- CHANGES
Fig. 6. Objective function changing of the firefly optimal
)ITERATION (EXAMPLE 3-4
)population against the iteration number (example 3-4

برداشت گره های  29و  30اضافه کرده و بعد از مدل کردن شبکه،
فشار گرههای با شماره ی ( 11، 15 ،28 ،30به ترتیب به میزان های

میزان تابع هدف با افزایش تکرار بهبود یافته و در نهایت تقریبا میزان
تغییراتش ناچیز می گردد.

 )19/65 ، 26/88 ،20/08 ،17/28به عنوان فشارهای میدانی اندازه
گیری شده و دبی لوله  46به مقدار  44/34لیتر بر ثانیه ،به عنوان دبی
میدانی اندازه گیری شده ،درنظر گرفته شد .بعد از اجرای الگوریتم دو
مرحله ای ،نرم افزار محل نشت ها را در گره های  29و  30و مقدار

 -3-3دو نشت -گره های  11و 27
بدین منظور  1/03 ،و  2/47لیتر بر ثانیه به ترتیب به دبی
برداشت گره های 11و  27اضافه شد و بعد از شبیه سازی شبکه ،فشار
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آن ها را به ترتیب  1/30و  1/87لیتر بر ثانیه گزارش داد .همان طور
که مالحظه می گردد ،نرم افزار محل نشت ها را به درستی تعیین
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فشار گرههای با شماره ی ( 11، 15 ،28 ،30به ترتیب به میزان های
 )19/78 ، 26/90 ،20/19 ،17/50به عنوان فشارهای میدانی اندازه
گیری شده و دبی لوله  46به مقدار  43/79لیتر بر ثانیه ،به عنوان
دبی میدانی اندازه گیری شده ،درنظر گرفته شد .بعد از اجرای
الگوریتم دو مرحله ای ،نرم افزار محل نشت ها را در گره های  19و
 25و مقدار آن ها را به ترتیب  1/23و  1/98لیتر بر ثانیه گزارش داد.
همان طور که مالحظه می گردد ،نرم افزار عملکرد مناسبی در تعیین
مقدار و محل نشت ها داشته است .در شکل  ،8خروجی الگوریتم کرم
شب تاب برای یافتن بهترین مقدار تابع هدف در مقابل تعداد تکرار
انجام شده ،نشان داده شده است.
شکل  . 7تغییرات تابع هدف جمعیت بهینه کرم شب تاب در برابر تعداد
5-3برابر تعداد تکرار برای مثال قسمت 5-3
قسمت در
مثالشبتاب
برای کرم
تکرار بهینه
شکل  . 7تغییرات تابع هدف جمعیت

گیریFIG
. 7- CHANGES
IN THE OBJECTIVE FUNCTION OF THE OPTIMAL POPULATION OF FIREFLY AGAINST THE NU
 -4نتیجه
Fig. 7. Objective
function changing of the firefly optimal
)ITERATION (EXAMPLE 3-5

)population against the iteration number (example 3-5

در این مقاله یک روش جدید برای تعیین مقدار و محل وقوع

یک یا دو نشت همزمان در شبکه های توزیع آب ارائه شد .روش
پیشنهادی یک الگوریتم دو مرحله ای است که در مرحله ی اول آن
محل نشت(ها) با استفاده از الگوریتم پله ای و در مرحله ی دوم آن
مقدار نشت(ها) با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب تعیین می شود.
در این روش ،الگوریتم قادر خواهد بود که با دریافت داده های میدانی
از شبکه ،به تعیین مقدار و محل نشت در گره های شبکه بپردازد.
از جمله مزایای آن می توان به یافتن دقیق محل(های) نشت و
خطای حداکثر  10درصد در تعیین مقادیر نشت(ها) ،نیاز به کم ترین
داده های میدانی از شبکه (با فشارسنجی در گره ها یا دبی سنجی
در لوله های شبکه) اشاره کرد .این الگوریتم می تواند هم با فشارسنجی،

شکل  . 8تغییرات تابع هدف جمعیت بهینه کرم شب تاب در برابر تعداد

هم با دبی سنجی و هم با ترکیب فشارسنجی و دبی سنجی ،عملیات نشت

برابر تعداد تکرار برای مثال قسمت
قسمت در
مثالشبتاب
برای کرم
تکرار بهینه
شکل  : 8تغییرات تابع هدف جمعیت
یابی-3را6انجام دهد .تعداد برداشت های میدانی از ابتدا مشخص بوده و مقادیر
6-3

FIG. 8- CHANGES IN THE OBJECTIVE FUNCTION OF THE OPTIMAL POPULATION OF FIREFLY AGAINST THE NUM
Fig. 8. Objective
function changing of the firefly optimal
)ITERATION (EXAMPLE 3-6

)population against the iteration number (example 3-6

کرده و عملکرد قابل قبولی در یافتن مقدار آن ها داشته است .در
شکل  ،7خروجی الگوریتم کرم شب تاب برای یافتن بهترین مقدار
تابع هدف در مقابل تعداد تکرار انجام شده ،نشان داده شده است.
 -6-3دو نشت-گره های  19و 25
بدین منظور  1/33 ،و  1/84لیتر بر ثانیه به ترتیب به دبی
برداشت گره های  19و  25اضافه کرده و بعد از مدل کردن شبکه،

بسیار کم نشت ها را نیز تعیین می کند .برای مثال های مختلف ارائه شده،
در شبکه ی پوالکیس ،با ترکیب چهار فشارسنجی و یک دبی سنجی ،محل
و موقعیت یک نشت تنها و دو نشت همزمان ،با خطای کمتر از  8درصد

تعیین شد .نتایج کلی نشان می دهد که می توان از روش توسعه داده شده

برای یافتن مقدار و محل دو نشت همزمان در شبکه های توزیع آب استفاده

کرد .این روش می تواند برای بهره برداران در یافتن محل و مقدار نشت های
گزارش نشده مورد استفاده قرار گیرد.
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