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چکیده:
با گسترش شهرنشینی به منظور آبرسانی ،طراحی شبکه های آبرسانی ضروری می باشد .هزینه و کاهش افت ،دو پارامتر تأثیر گذار
در کارایی شبکه آبرسانی می باشند .بدلیل اهمیت این دو پارامتر ،مهندسین همواره به دنبال راهکارهایی برای به حداقل رساندن
آنها بوده اند .یکی از روشهای به حداقل رسانیدن پارامترهای مذکور ،بهینه سازی شبکۀ آبرسانی می باشد .روشهای برنامه ریزی
خطی ،الگوریتم ژنتیک ،الگوریتم مورچگان  ،الگوریتم جامع ذرات و منطق فازی از جمله روشهای بهینه سازی هستند؛ که به
منظور کاهش هزینه ها و افت هد آب در شبکه آبرسانی بکار گرفته می شوند .در مقاله حاضر عملکرد چهار روش بهینه سازی مورد
بررسی قرار گرفت که روشهای تابع الگوریتم گسسته و

الگوریتم()AMPSO

با هزینۀ به ترتیب(  )6/80و ( )6/16میلیون دالر جهت

بهینه سازی شبکۀ آبرسانی ،نتایج بهتری را دارا می باشند.
واژه های کلیدی :اُفت هد ،بهینه سازی ،شبکۀ آبرسانی شهری ،مینیمم فشار.
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 -1مقدمه
تمامی موجودات زمین برای ادامۀ بقا نیاز به آب دارند .تمامی فعالیت های بشر بستگی زیادی به آب دارد .زیرا آب یکی از ضروری
ترین نیازهای بشر می باشد .بنابراین اکثر تمدنهای بشری در نزدیکی رودخانه ها و دریاچه ها احداث شده است؛ تا رسانیدن آب
براحتی انجام بپذیرد .به علّت اهمیت بسیار زیاد آب ،طراحی شبکۀ بهینه ،جهت آبرسانی شهری امری ضروری

می باشد .این

شبکه ها به منظور آبرسانی به مصرف کننده های شخصی و صنعتی طراحی می گردند .این شبکه ها شامل لوله ها ،پمپ ها،
توربین ها و شیرهای اضطراری می باشند [ .]15دو پارامتر اساسی و تأثیر گذار در طراحی شبکۀ آبرسانی هزینه و افت هد آب می
باشد .بنابراین مهندسین برای بهینه نمودن شبکه آ برسانی با در نظر گرفتن هزینه و هد آب نیاز به شناخت کافی از نحوۀ بهینه
سازی این شبکه ها دارند اصوالً شبکه های آبرسانی بخشی از فرهنگ شهرنشینی بوده و برای تأمین نیاز آب ساکنین شهرها
استفاده می شود[ .]1همچنبن طراحی شبکۀ آبرسانی شهری ،نقش مؤثری در زندگی شهری داشته است .به همین علت بایستی
هزینۀ آن بهینه شود .با استفاده از روشهای تحلیلی و به علّت وجود روابط غیرخطی و حجم بسیارباالی محاسبات بهتر ،طراحی
شبکۀ آبرسانی از طریق محاسبات نرم صورت میگیرد .بسیاری از محققین محاسبات نرم را در طراحی شبکه آبرسانی بکار برده
اند [ .]11،18،11،12،11،9، 0بولوگنسی و همکاران از الگوریتم ژنتیک به منظور بهینه سازی شبکه آبرسانی شهری استفاده نمودند
[ .]5اساف و النزی با بهره گیری و استفاده از الگوریتم پرش قورباغه یک طراحی بهینه برای شبکۀ آبرسانی ارائه نمودند [.]6
تاسپورنسمپن و همکاران از یک روش شبیه سازی برای طراحی قطر لوله های بکاررفته در سیستم آبرسانی استفاده نمودند [.]16

زسچین و همکاران الگوریتم مورچگان را برای بهینه سازی شبکه آبرسانی شهری بکاربردند [ .]11از جمله روشهای نوین بکار گرفته
شده در بهینه سازی شبکه های آبرسانی الگوریتم ژنتیک ،الگوریتم جامعه ذرات ،شبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی می باشد.
اقدم و همکاران یک روش بهینه سازی جدید برگرفته از الگوریتم جامع ذرات بنام

AMPSO

را پیشنهاد دادند در این روش،

متغیرهای تصمیم قطر لوله ها بوده و هزینۀ اجرای آبرسانی را مینیمم نمودند [ .]1هدف از بهینه سازی ،مینیمم کردن هزینه های
ساخت و طراحی شبکۀ آبرسانی می باشد .الیویسی و فرانچینی با استفاده از الگوریتم چند هدفۀ ژنتیک و با ادغام کردن قیدها و
تابع هدف دریافتند که ،محاسبات مرتبط به بهینه سازی در صورت ادغام ،دقّت باالتر و همچنین نیاز به محاسبات کمتری نسبت
به الگوریتم ژنتیک دارد [ .]1اغرابی و همکاران با استفاده از منطق فازی شبکۀ آبرسانی را بهینه نمودند [ .]2درمقاله حاضر ،ابتدا
خصوصیات شبکۀ آبرسانی شرح داده شده و سپس چهار الگوریتم ،با جزئیات مقایسه شده است .پس از محاسبۀ شبکۀ آبرسانی
پنج روش منطق فازی ،الگوریتم جامع ذرات  ،الگوریتم انتقال گسسته ،الگوریتم  AMPSOو الگورتیم ژنتیک چند هدفه بطور کامل
شرح داده شده است .در انتها با استفاده از یک شبکۀ آبرسانی با داده های مشخص شده در آمریکا با استفاده از هر پنج روش،
مقادیر هزینۀ بهینه محاسبه و ارائه شده است .نتایج نشان میدهد؛ روش تابع الگوریتم گسسته ،بهترین جواب را در بین سایر روشها
دارد.
 -2مواد و روش ها
 1-2ساختار شبکۀ آبرسانی شهری
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شبکۀ آبرسانی شهری از بخش های مختلف ،شامل لوله ها ،مخازن و شیرها تشکیل شده است؛ که ترکیب آنها وظیفۀ آبرسانی به
مصرف کنندگان را دارد؛ چنانچه این اجزا به طور مناسبی ترکیب شوند می توان شبکۀ بهینه ای را طراحی نمود .به عبارت دیگر
یک شبکۀ آبرسانی زمانی بهینه می شود؛ که هزینۀ لوله ها از حد مشخصی بیشتر نشود .بدین منظور قبل از بهینه سازی بایستی
یک متغیّر تصمیم مناسب اتخّاذ نمود .در اکثر بهینه سازی های شبکۀ آبرسانی انجام شده ،قطر لوله ها به عنوان یک متغیّر تصمیم
انتخاب میشوند؛ زیرا با انتخاب قطر مناسب از لیست قطرهای موجود در بازارمیتوان هزینۀ لوله گذاری را کاهش داد .در بهینه
سازی شبکۀ آبرسانی ،قیدهای مسئله شامل :پیوستگی ،مومنتوم و رعایت حداقل فشار می باشند؛ چنانچه در بهینه سازی ،متغیّر
تصمیم  ،قطر لوله ها باشد و همچنین تابع هدف ،مینیمم کردن هزینه باشد؛ تابع هدف آن را می توان به صورت معادلۀ شمارۀ یک
نوشت [.]1
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به ترتیب طول لولۀ و تعداد کل گره های

موجود در شبکه می باشد.
در تابع هدف مذکور بایستی قیدهای زیر ارضا شوند:
قید اول پیوستگی :در هر گره بایستی دبی ورودی خروجی در تعادل باشند [.]1
() 2
که در آن

𝛴

.
،

،

به ترتیب دبی ورودی ،دبی خروجی و دبی مورد تقاضا در هر گره می باشد؛

تعداد کل گره ها را

نشان می دهد
قید دوم :بقای انرژی  :برای هر حلقه در شبکه بایستی افت هد نزدیک به صفر باشد [.]1

Σ

1
که در آن  Δهد افت در لولۀ و

تعداد حلقه های موجود در شبکه می باشد.

قید سوم :هد فشار در هر گره باید از مقدار مینیمم تعیین شده برای آن گره بیشتر باشد [.]1

()1
که در آن

فشار در هر گره و

حداقل فشاری است که در هر گره بایستی وجود داشته باشد.

قید چهارم :موجود بودن قطر لوله :قطر محاسبه شده برای لوله ها بایستی در میان قطرهای موجود در بازار وجود داشته باشد؛
چنانچه قطر محاسبه شده در بازار موجود نباشد بایستی نزدیک ترین قطر تجاری محاسبه شده مالک عمل قرار گیرد؛ به عنوان
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مثال چنانچه قطر محاسباتی  101میلیمتر باشد و نزدیک ترین قطر تجاری به این قطر 288میلیمتر باشد؛ بنابراین قطر
288میلیمتر برای لولۀ مذکور انتخاب می شود [.]1

()5
در بهینه سازی چنانچه هدف ،مینیمم کردن باشد قید دوم به عنوان تابع هدف در نظر گرفته می شود.

 2-2کاربرد روش توسعه یافتۀ الگوریتم جامع ذرات
روش مذکور توسط اقدم و همکاران به منظور تشریح ابتدا روش ( )PSOتوضیح داده می شود [.]1
 1-2-2روش PSO

یکی از الگوریتم های بهینه سازی است که در آن حالت پرندگان برای جستجوی غذا شبیه سازی شده است.

()PSO

روش()PSO

مشابه سایر الگوریتم های بهینه سازی بوده ،اما عالوه بر تابع هدف کلی یک تابع هدف جزئی نیز دارد؛ به عبارت دیگر در

()PSO

سود هر جمعیت ذخیره می شود و یک سود تابع هزینۀ جمعی صورت می گیرد؛ در این الگوریتم بایستی سرعت و موقعیت هر ذره
مشخص شود؛ این موقعیت و سرعت باید به گونه ای باشد که تابع هدف جزئی( )Pو هدف کلی ( )Gمینیمم باشد [.]1

( )6

()1
که در آن
صفر و یک و

و

به ترتیب سرعت و موقعیت ذرۀ در تکرار
بهترین موقعیت ذره ،در

سعی

و

و

وزن اولیۀ و

پارامترهای مثبت و

یک عدد بین

موقعیت بهینۀ تمام ذرات در سعی می باشد.

 2-2-2الگوریتم()AMPSO

از آنجا که روش  PSOسرعت کمی در همگرایی و رسیدن به جواب مینیمم دارد؛ بنابراین بایستی این الگوریتم بهینه شود؛ به
منظور بهینه سازی اقدم و همکاران معادلۀ  6را به صورت زیر توسعه دادند [.]1
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()0

که در آن

تعداد پرندگان،

تمامی ذرات تا سعی ،
تمام ذرات قبل از سعی و

مقدار بهینۀ تابع هزینه برای ذرۀ در سعی
بدترین مقدار تابع هزینه برای ذرۀ در سعی و
 Σمجموع تابع هزینۀ تمامی ذرات می باشد.

فلوچارت روش اقدم و همکاران را میتوان بصورت شکل 1نمایش داد [.]1
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شکل -1الگوریتم بهینه سازی شبکه آبرسانی با استفاده از الگوریتم ]1[ .AMPSO

 3-2کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه سازی شبکه آبرسانی
این روش بر مبنای الگوریتم ژنتیک طراحی شده است وتنها تفاوت آن با الگوریتم ژنتیک ،توانایی مینیمم سازی همزمان چند تابع
هدف می باشد؛ عالوه بر آن پروسه بهینه سازی بدلیل کم شدن زمان محاسبات براحتی انجام می شود؛ بر اساس این مدل جمعیت
به چند گروه زیر جمعیت تقسیم می شوند؛ که تمامی زیر جمعیتها بایستی هم اندازه بوده و از یکدیگر مستقل باشند .الویسی
وفرانچینی در مطالعۀ خود برای بهینه سازی شبکۀ آبرسانی از چهار زیر جمعیت با جمعیت  58نفر استفاده کردند ونرخ رشد
جمعیت را  28درصد در هر  28تکرار در نظر گرفتند [ .]1در این مطالع ه هدف از جمعیت ها تعداد لوله های هر شبکه بود که این
لوله ها توسط یک عدد باینری کد گذاری شد؛ قطر هر لوله به عنوان متغیر تصمیم بود که بایستی در هر تکرار بهبود یابد .تابع
هدف در این سیستم شامل دو بخش طراحی و بخش نگهداری می باشد .هدف از بخش اول مینیمم کردن هزینۀ طراحی وهدف از
بخش دوم مینیمم کردن هزینۀ نگهداری می باشد .در قسمت اول بایستی قطرها بهینه شوند و امّا در قسمت دوم بایستی در تابع
هدف مقدار هزینۀ نگهداری وتعویض در خرابی هر لوله نیز لحاظ شود.
 4-2کاربرد روش منطق فازی برای بهینه سازی طراحی شبکۀ آبرسانی شهری
روش منطق فازی بر مبنای روابط غیرخطی بین ورودی ها و خروجی های هر مدل با استفاده از شرط

)(IF-THEN

تعیین مقدار

خروجی را بر اساس ورودی محاسبه می کند .به منظور بهینه سازی با استفاده از منطق فازی بایستی ابتدا به ازای هر متغیر یک
تابع عضویت انتخاب نمود؛ تابع عضویت را به صورت زیر می توان نوشت؛ بعنوان مثال :
() 1
این شرط نمایانگر این است که چنانچه متغیر

در مجموعۀ

باشد مقدار خروجی مربوط به آن در مجموعۀ

خواهد بود؛ برای

نوشتن مدل ریاضی شرط ( )1نیاز به محاسبۀ تابع عضویت ( )Xمی باشد .تابع عضویت می تواند به سه نوع مثلثی ،ذوزنقه ای و
گوسین تعیین گردد  .مقدار تابع عضویت ،همیشه بین صفر تا یک می باشد؛ تابع عضویت با  μنشان داده می شود.

 5-2بهینه سازی شبکۀ آبرسانی با استفاده از الگوریتم انتقال گسسته
این الگوریتم که توسط زو و همکاران ارائه شد؛ همچنین این روش در سال  2815به منظور طراحی بهینه شبکۀ آبرسانی شهری
استفاده شد؛ برای روشن تر شدن چگونگی حل مسائل توسط الگوریتم انتقال گسسته به ذکر یک مثال پرداخته شده است [.]10
,
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می تواند اعداد صحیح یا طبیعی باشد؛ برای این الگوریتم اندیس های{ }1،2،1نشانگر ترتیب وجود در جواب می باشد .به عنوان
1

مثال

می باشد؛ در حل این مسئله بایستی هر جواب در ماتریس انتقال

نشانگر

ضرب شود؛ در این

1
1

حالت با استفاده از ماتریس انتقال و اعداد شناور ،دو والد انتخاب و مشابه حالت انتقال در الگوریتم ژنتیک عمل انتقال را انجام می دهند و
فرزند جدید تولید خواهد شد و بعنوان مثال چنانچه

1،1،2

و

1،2،2

دو والد باشند؛ فرزند آنها می تواند به صورت

باشد .این الگوریتم تا رسیدن به جواب بهینه ادامه می یابد .در روش انتقال گسسته قید ها به صورت مساوی می باشند؛
بنابراین برای قیدهای نامساوی باید تابع پنالتی تعریف گردد؛ از آنجا که قیود پیوستگی وبقای انرژی به صورت مساوی هستند نیازی به تعریف
تابع پنالتی برای آنها نمی باشد؛ امّا برای قید نامساوی مینیمم تابع پنالتی بصورت زیر در خواهد آمد.

که در آن  pcضریب تابع پنالتی می باشد [.]10
الگوریتم بهینه سازی شبکه آبرسانی به صورت خالصه در زیر آمده است.
گام اول :تولید قطرهای اولیه و محاسبۀ تابع هزینه به ازای هر قطر و تعیین بهترین قطر بر اساس مینیمم تابع هدف و ذخیره آن در
گام دوم :بهبود مقدار بهینه با استفاده از ماتریس انتقال.
چنانچه پس از تغییر ،مقدار بهین ،هزینه مربوط به آن بیشتر شد؛ مقدار بهینۀ قبلی مورد عمل قرار می گیرد.
گام سوم :تعیین مجدد

با توجّه به تابع هزینه.

گام چهارم :در این گام با توجّه به مقدار

،

مجدداً تعیین می شود.

گام پنجم :در گام پنجم شرایط توقف چک میشود؛ چنانچه شرایط توقف ارضا نشده باشد؛ برنامه به گام دوم می رود و تا زمان رسیدن به
شرایط توقف برنامه تکرار می گردد.

 -3مطالعه موردی
ب ه منظور بررسی عملکرد روش های الگوریتم جامع ذرات ،الگوریتم ژنتیک چند هدفه ،الگوریتم انتقال گسسته ،منطق فازی و روش
 ، AMPSOشبکه هانوی بهینه سازی شده است؛ آنالیز هیدرولیکی شبکۀ مذکور توسط نرم افزار
شبکه 12گره 11 ،لوله 1 ،حلقه و یک مخزن با هد  188متر موجود است.
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شکل -2نمای شماتیک شبکه هانوی واقع در نیویورک [.]7

نتایج روشهای مذکور در بهینه سازی شبکۀ آبرسانی در جداول 1و 2ارائه شده است.

جدول  -1تیپ بندی لوله های شبکه و هزینۀ مربوط به آنها [.]3
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تیپ لوله

قطر(میلی متر)

هزینه (دالر بر متر)

1
2
1
1
5

258
188
188
588
688

10/10
18/11
90/10
129/11
108/15
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.]3[ – مقایسۀ هزینۀ روشهای مختلف2 جدول
منطق فازی

)STA(الگوریتم انتقال گسسته

)GA(الگوریتم ژنتیک

AMPSO

روش

6/21

6/16

6/19

6/80

)هزینه ( میلیون دالر

 نتیجه گیری-4
 الگوریتم انتقال گسسته؛ منطق فازی و، الگوریتم ژنتیک چند هدفه، روش الگوریتم جامع ذرات5 در مقاله حاضر بررسی عملکرد
در بهینه سازی شبکۀ آبرسانی شهری انجام شد؛ در تمامی این روشها قطر لوله ها بعنوان متغیّر تصمیم وتابع

(AMPSO)روش

 پس از بررسی روشهای مذکور به منظور مقایسۀ عملکرد روشهای مورد مطالعه. مینیمم کردن هزینۀ شبکه در نظر گرفته شد،هدف
 نتایج این بررسی نشان داد که روشهای تابع الگوریتم انتقال گسسته و.در این مقاله از یک نمونۀ یکسان استفاده شده است
) میلیون دالر برای الگوریتم انتقال6/16(  وAMPSO )میلیون دالر برای6/80(( .مقدار کمترین هزینه را داشتند

(AMPSO)روش

. نتایج نشان داد که بهبود الگوریتم های بهینه سازی می تواند کمک زیادی به بهینه سازی شبکۀ آبرسانی شهری نماید.)گسسته
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