
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


شبکه های بهینه الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه در طراحی 

 )مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شهرجنگل(توزیع آب 
 

 4،حسین انصاری3علی نقی ضیایی، 2علیرضا مقدم، 1زهرا فهیم طرزقی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، استادیار و دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه  -4و  3، 1

 فردوسی مشهد

 دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه -2
Zahra_Fahim8686@yahoo.com 

Alireza.Moghaddam@yahoo.com 
 

 

 

 چکیده
از مسائل مهمی است که همواره موردتوجه محققان بسیاری بوده است. هزینه های توزیع آب  شبکه سازی بهینه

باالی سیستم های توزیع آب سبب شده است که تالش هایی زیادی در راستای اجرای سیستم هایی که از لحاظ 

کیفیت ،نیازهای مصرف کنندگاننیز با کمیت و تا عالوه بر انتقال آباقتصادی مقرون به صرفه هستند انجام گیرد،

است که مستلزم تعادل بین ای پیچیده توزیع آب فرایندی در عمل طراحی بهینه یك شبکه .مناسب تامین شود

چندهدفه ازدحام ذرات  سازیبهینه الگوریتم ین پژوهشدر اهزینه شبکه و اطمینان پذیری آن است.

(MOPSOبرای طراحی) با اهداف کمینه سازی هزینه و بیشینه سازی  در ایران واقعییك شبکه توزیع آب  بهینه

برنامه الگوریتم مورد نظر پس از آماده سازی درمحیط برنامه بدین منظور قابلیت اطمینان استفاده گردید. 

قابلیت اطمینان برای محاسبه شد و  تلفیقEPANET2.0شبکه هیدرولیکی ، با نرم افزار تحلیلMATLABنویسی

نتایج نشان داد که .لحاظ گردیدمعیار جایگزین به نام شاخص انعطاف پذیری تودینی وانعطاف پذیری شبکه ود

انعطاف  شاخص و دارد عملکرد قابل قبولی واقعی در طراحی بهینه یك شبکه توزیع آب MOPSOالگوریتم 

 معیار مناسبی برای محاسبه اطمینان پذیری شبکه می باشد. تودینی  پذیری

 EPANET2.0، اطمینان پذیری، انعطاف پذیری، MOPSOکلیدی: شبکه توزیع آب،  کلمات

 

 مقدمه .1

چندجمله اي غير مسائل  جز تركيبي است كه سازي مسئله بهينه يك1(WDS)توزيع آب هاي شبكه بهينه طراحي

مصرف از منابع )مخازن( به بهترين راه انتقال آب  يافتنو عبارت است از قرار ميگيرد (hard-NP) 2خطي دشوار

تركيبي از  در نظر گرفتنهدفه با  تك سازي مسئله بهينهدر .]1[ است ي آنهانيازها تأمين)گره هاي تقاضا( و كنندگان

شودو در اين حالت آرايش شبكه و نياز مصرف  مي كمينه شبكه تصميم(هزينهسرمايهگذاري )متغيرهايها  قطرهاي لوله

 ]2-4[ رودي هستند.داده وكنندگان به عنوان 

مي باشد  طراحي در يك3پذيري هزينه و اطمينان بين عدم ايجاد تعادلي مناسب تك سازي بهينه صليت امشكال

عدم قطعيت از قبيل  تحت شرايط نرمال و غيرنرمال در شبكه كافي ظرفيت عبارت است از تأمين پذيري اطمينان.]5[
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 پذيري اطمينان: مي شود تقسيم بخشاطمينانپذيري به طور معمول به دو .]6-7[و... تعريف شود ها تقاضا،شكست لوله

ادامه به ارائه سطوح كافي از خدمات در طول  را در جهت سيستم توانايي مكانيكي پذيري اطمينانو هيدروليكي. مكانيكي

 پذيري اطميناناما  دهدنشان مي ها  پمپها و از كار افتادن  لوله تركيدنمانند  شكست اجزا حوادث ناخواسته از قبيل

از قبيل خراب شدن قطعات)مولفه ها( ياتغييرات تقاضا  در طول تغييرات زمان سيستم يكبيانگر توانايي مقابله  هيدروليكي

 مي باشد. 

بررسي در طول  براي عوامل مهمي هيدروليكي و مكانيكي پذيري اطمينان كردندكه بيان( 1998) واگنر و همكاران

ها در موضوع اطمينان  يكي از دشواري.]8[ توزيع آب هستند و هر دو بايد به صراحت در نظر گرفته شود شبكه طراحي

رغبت  اخير در سال هاي مي باشد و بدين منظور تحليلي محاسبه اين شاخص به صورت براي روشي مناسبيافتن پذيري

 2جريان،شاخص هاي انعطاف پذيري1آنتروپي بيلپذيري از ق اطمينانپژوهشگران به استفاده ازشاخص هايي جايگزين براي 

 .]9-10[ستيافته ا و...افزايش

 تواناييبيانگر كه است توديني شاخص انعطاف پذيري اطمينانپذيرياز كاربردي ترين معيارهاي جايگزين براي  يكي

اصالحاتي توسط اخير سال هايدر .سيستم ارتباط دارد پذيري شبكه در مقابله با شكست ها است و به طور مستقيم با اطمينان

معايب آن انجام گرفت و شاخص هاي اصالحي ديگري شاخص انعطاف پذيري به منظور غلبه بر  بر روي محققين برخي

 .]11-12 [ارائه گرديد

چندهدفه ازدحام ذرات وبر  سازيبهينه توزيع آب شهري با استفاده از الگوريتم شبكه دوهدفهدر اين مقاله طراحي 

تابع هدف كمينه كردن هزينه شبكه و بيشينه كردن قابليت اطمينان بر روي يك شبكه توزيع آب واقعي در ايران اساس دو 

، با MATLABمورد بررسي قرار مي گيرد.بدين منظور برنامه الگوريتم مورد نظر پس از آماده سازي درمحيط برنامه نويسي

ارائه د و در نهايت مجموعه جواب ها به صورت جبهه پارتوتلفيق مي شوEPANET2.0نرم افزار تحليل هيدروليكي شبكه

 .مي گردد

 

 مواد و روش ها .2

 توابع هدف. 1.2

كردن قابليت  بيشينهكردن هزينه شبكه و  كمينهسازي مسئله موردنظر شامل دو تابع هدف  در اين پژوهش مدل بهينه

 اطمينان )اطمينان پذيري( مي باشد. 

 

(1)      𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒𝑓1 =  ∑ 𝐶𝑖(𝐿, 𝐷)𝑛𝑝
𝑖=1 

,𝐶𝑖(𝐿تعداد لوله ها در شبكه،𝑛𝑝كه 𝐷) هزينه لولهiباطول𝐿وقطر𝐷.است 

فاكتوري قطعي است كه بيانگر توانمندي شبكه در تأمين دبي گره ها در مواقع  توديني(𝐼𝑟)3انعطاف پذيريشاخص 

به عنوان جايگزيني براي بررسي  اين شاخص شكست مي باشد و بطور غيرمستقيم به قابليت اطمينان سيستم وابسته است.

 بيان2رابطه  و طبق ميكند بررسي شكست معرفي گرديدو احتمال سيستم را براي تحمل يك شكست احتمال رخداد يك

 :.]5[مي شود

(2 )      𝐼𝑟 =
∑ 𝑄𝑗(𝐻𝑗−𝐻𝑗

𝑚𝑖𝑛)𝑛𝑛
𝑗=1

(∑ 𝑄𝑘𝐻𝑘
𝑛𝑟
𝑘=1 + ∑ 𝑃𝑖

𝑛𝑝𝑢
𝑖=1

𝐻𝑗)−∑ 𝑄𝑗𝐻𝑗
𝑚𝑖𝑛𝑛𝑛

𝑗=1

 

                                                           
1Entropy 
2Resilience Index 
3Resilience Index 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 𝑖پمپ انرژي توليد شده توسط 𝑃𝑖مي باشد.  تعداد مخازن در شبكه 𝑛𝑟و 𝑘دبي و هد مطابق با هر مخزن 𝐻𝑘و  𝑄𝑘كه

𝐻𝑗و 𝑄𝑗،𝐻𝑗است.  تعداد پمپ ها در شبكه 𝑛𝑝𝑢و
𝑚𝑖𝑛  به ترتيب دبي، هد و حداقل فشار مورد نياز در هر گره𝑗.مي باشد 

و بر اساس  در شبكه رادر نظر ميگيرد مازاد و حلقه هاي قابل اطمينان انرژي(تأثير همزمان 𝐼𝑛) 1انعطاف پذيريشبكه شاخص

 : ]11[محاسبه مي شود 3رابطه 

(3)      𝐼𝑟 =
∑ 𝐶𝑗𝑄𝑗(𝐻𝑗−𝐻𝑗

𝑚𝑖𝑛)𝑛𝑛
𝑗=1

(∑ 𝑄𝑘𝐻𝑘
𝑛𝑟
𝑘=1 + ∑ 𝑃𝑖

𝑛𝑝𝑢
𝑖=1

𝐻𝑗)−∑ 𝑄𝑗𝐻𝑗
𝑚𝑖𝑛𝑛𝑛

𝑗=1

 

 طبق رابطه زير محاسبه مي شود: يكنواختي گره مي باشد و  𝐶𝑗كه 

(4 )         𝐶𝑗  =  
∑ Dij

np
i=1

np×max (Dij)
 

تعداد لوله هاي متصل npو  باشندمي jلوله متصل به گره npقطرهايD1j  ،D2j،..... ،Dnj(D1j≥D2j≥…..≥Dnj)كه 

؛ اگر لوله هاي متصل به يك گره داراي قطرهاي =1Cاگر لوله هاي متصل به يك گره هم قطر باشند آنگاه .استjگره به 

1Cمتفاوت باشند آنگاه   است.  =1Cو براي گره هايي كه فقط با يك لوله به هم متصلند نيز >

هد اضافي يا انرژي در گره ها را  توديني كردندكه اگرچه شاخص انعطاف پذيري بيان(2004)پراساد و پارک 

 در شبكه را منعكس نمايد. معيار قابليت اطمينان معرفي شده تحت عنوان2زونگيافزايش مي دهد اما نمي تواند تأثيراف

شبكه، تأثير انرژي اضافي و حلقه هاي قابل اطمينان را با هم در نظر مي گيرد. اگر لوله هاي متصل به يك  انعطاف پذيري

تابع .]11[هاي شبكه قابل اطمينان هستندگره از لحاظ سايز با يكديگر تفاوت زيادي نداشته باشند آنگاه بيان مي شود حلقه 

 ( در نظر گرفته مي شود:6و  5هدف دوم در دو حالت )روابط 

(5)         𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒𝑓2 = 𝐼𝑟 

(6)         𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒𝑓2 = 𝐼𝑛 

 شوند: تعريف مي 8و  7قيودحاكم بر مسأله كه قيود طراحي هيدروليكي يك شبكه نيز مي باشند بر اساس روابط 

𝐻𝑗 حداقل فشار در گره ها       (    7)
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐻𝑗𝑗 = 1, … . 𝑛𝑛 

𝐷k انتخابقطر از لوله هايتجاري   (8) ∈ {𝐷},         ∀𝑘 ∈ 𝑛𝑝 

مجموعه قطرهايتجاري موجود است.قانون بقاي جرم و قانون بقاي انرژي هم كه جز قيوداصلي  𝐷و  kقطر لوله 𝐷kكه 

لحاظ مي گردند وليقيد  EPANET 2.0ين شبيه سازي جريان در شبكه توسط نرم افزار مسئله هستند به صورت ضمني ح

فاكتورپنالتي در تابع هدف  مربوط به فشار بايد به صورت جريمه در تابع هدف مطرح شود كهاين مقدار با اضافه كردن

 .]13[لحاظ مي گردد

 

 (MOPSOچندهدفه ازدحام ذرات ) . الگوریتم2.2

( معرفي گرديد و در 2004( توسط كوئلو و همكاران )MOPSO)3چندهدفه ازدحام ذرات سازيبهينه  الگوريتم

( كه براي حل مسائل چندهدفه بكار PSOسازي ازدحام ذرات )واقع اين الگوريتم تعميمي است از الگوريتم بهينه

س كار آن بر مبناي (كه اساII-PESA)4از الگوريتم تكاملي مبتني بر قوت پارتو MOPSOالگوريتم. ]41[ميرود

حذف و پس از PESA-IIالگوريتم ژنتيك است الهام گرفته و در واقع بخش مربوط به الگوريتم ژنتيك در الگوريتم

يك مفهومي به نام آرشيو يا  MOPSOتوليد گرديده است.درالگوريتم MOPSOالگوريتمPSOجايگزيني

                                                           
1Resilience Network 
2Redundancy 

3Multi-Objective Particle Swarm Optimization 

4Pareto Envelope-based Selection Algorithm II 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


نيز معروف است.ترتيب اجراي اين الگوريتم به شرح  2يراضافه شده است كه به تاالر مشاه PSOنسبت به الگوريتم1مخزن

 زير مي باشد:

شوند: به شرح زير به برنامه معرفي مي MOPSOپس از نوشتن زير برنامه، پارامترهاي مورد نياز براي اجراي الگوريتم .1

 تعداد اعضاي مخزن. وγ ،β ،C1 ،C2 ،wتعداد حداكثر تكرار براي اجراي الگوريتم، اندازه جمعيت، مقادير فاكتورهاي 

 شود.جمعيت اوليه ايجاد مي .2

 شوند.اعضاي نامغلوب جمعيت جداسازي و در مخزن ذخيره مي .3

 شود.فضاي هدف كشف شده جدول بندي مي .4

دهد. )يعني كند و حركت خود را بر اساس آن رهبر انجام ميهر ذره از ميان اعضاي مخزن يك رهبر انتخاب مي .5

 شود(. رهبر حتما بايد عضو مخزن و همچنين نامغلوب باشد.يسرعت و موقعيت آن به روز م

هاي نمودار يك انتخاب مبتني بر ناحيه انجام مي شود. يعني بايد در ابتدا ناحيه مورد براي انتخاب يك جواب در بين جواب

د. اين انتخاب توسط ها انتخاب و در پايان يكي از اعضاي آن خانه برگزيده شوبندي شود و سپس يكي از خانهنظر شبكه 

استفاده شده است. همچنين نمونه برداري از اين توزيع  3گيرد كه در اينجا از روش بولتزمنيك توزيع گسسته صورت مي

 مي باشد.براي انتخاب خانه مورد نظر بايد سه شرط زير همواره برقرار باشد:4گسسته بر مبناي روش چرخ رولت

1  ) 0 ≤ Pi ≤ 1  

2    ) ∑ P𝑛
𝑖=1 i

= P1 + P2 + ⋯ + Pn = 1 

3   )ni ≤ nj<=>Pi≥ Pj 

احتمال و اعضاي موجود در خانه به ترتيب njو Pjام وiاحتمال و اعضاي موجود در خانه به ترتيب  niو Piدر روابط باال 

j كند:براي محاسبه احتمال استفاده مي 9ام است. روش بولتزمناز معادله 

 (9)          𝑃𝑖 =
𝑒−𝛽𝑛𝑖

∑ 𝑒
−𝛽𝑛𝑗

𝑗

 

 فشار انتخاب است كه همواره عددي مثبت مي باشد. 𝛽كه در آن 

شوند.براي مقايسه بهترين بردار خاطره شخصي و بهترين خاطره بهترين خاطره شخصي هر كدام از ذرات به روز مي .6

 جهاني به شكل زير عمل مي شود:

زين بهترين خاطره مي شود يعني الف( اگر موقعيت جديد بهترين خاطره را مغلوب كند، آنگاه موقعيت جديد جايگ

(𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖
𝑛+1 = 𝑋𝑖

𝑛+1) 

𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖گيرد )ب( اگر موقعيت جديد توسط بهترين خاطره مغلوب شد، كاري انجام نمي
𝑛+1 = 𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖

𝑛) 

 ود.شج( اگر هيچ كدام يكديگر را مغلوب نكنند، به تصادف يكي به عنوان بردار بهترين موقعيت در نظر گرفته مي

 شوند.اعضاي نامغلوب جديد به مخزن افزوده مي .7

 شوند.اعضاي مغلوب مخزن حذف مي .8

 شوند.اگر تعداد اعضاي مخزن بيش از ظرفيت تعيين شده باشد، اعضاي اضافي حذف مي .9

بايد توجه داشت كه مخزن ظرفيتي محدود دارد وبراي حذف يك پاسخدقيقاَ بايستي عكس انتخاب رهبر عمل نمود. در 

 شود.به بعد الگوريتم تكرار مي 4يت اگر شرايط خاتمه محقق نشده باشد از مرحله نها
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 نتایج و بحث .3

 مي شود. بررسي توزيع آب شهر جنگل بكهش بر روي MOPSOدر ادامه كاربردالگوريتم

 توزیع آب شهر جنگل. شبکه 1.3

گره 24،لوله 37توزيع آب اين شهر ازشهر جنگل در استان خراسان رضوي از توابع شهرستان رشتخوارمي باشد.شبكه 

متر تشكيل شده است كه هدف از طراحي آن تامين آب براي ساكنين شهر و اصالح وضعيت 962و يك مخزن در ارتفاع

ميليمتر 100. به همين منظور از يكسري لوله هاي موجود كه اقطار باالي 1موجود شبكه توزيع آب شهر جنگل است شكل

 .وضعيت آينده نيز استفاده شده استداشتند براي تحليل 

 
 شبکه توزیع آب شهر جنگل -1شکل

 

بايستي بنحوي طراحي شود كه حداقل و  شبكه ،ايندر طراحي شبكه هايتوزيع آب شهريطبق استانداردهاي موجود 

متر آب و براي  60تا14فشار در گره هاحداكثر فشار در گره ها و سرعت در لوله ها ارضا شوند.محدوده اين تغييرات براي 

مشخصات گره ها و لوله هاي اين شبكه و در جدول  1ر نظر گرفته شده است.در جدول دمتر آب بر ثانيه  2تا  3/0 سرعت

نيز محدوده اي از قطرهاي تجاري لوله هاي پلي اتيلن موجود در بازار كه در طراحي شبكه هاي آبرساني استفاده مي  2

 راه هزينه در واحد طول آن ها ارائه شده است.شوند به هم

 مشخصات گره ها و لوله های شبکه توزیع آب جنگل -1جدول
 

   12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره لوله
(m)73/287 طول لوله  54/624  705 78/582  51/254  44/205  59/805  29/723  56/556  27/417  89/367  14/707    

   24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 شماره لوله

(m)95/320 طول لوله  55/485  47/226  47/201  292 8/628  25/225  09/323  71/451  86/200  33/897  56/232    

 37* 36* 35* 34* 33* 32* 31* 30* 29* 28* 27* 26* 25 شماره لوله

(m)87/9999 طول لوله  90/634  62/299  04/409  62/96  98/423  02/427  15/422  52/318  62/274  06/99  04/174  33/192  

   12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره گره

(m)5/901 ارتفاع  5/896  5/895  5/903  5/903  5/902  5/901  900 5/900  5/900  5/903  902   

 (m3/h)78/21  مصرف  81/7  56/20  56/7  64/22  13/30  25/13  58/32  86/18  8/32  29/14  0   

 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 شماره گره
  
  
  

(m)5/900 898 905 899 ارتفاع  5/900  5/899  5/901  902 902 898 5/900  904 

 (m3/h)79/18  مصرف  54/9  45/7  8/15  02/11  31/16  0 0 0 0 0 0 
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 سایز و هزینه لوله های تجاری در بازار  -2جدول

هزينه        

(Rial /m) 

 قطر

(mm)  

هزينه         شماره لوله

(Rial /m) 

 قطر

(mm)  

 شماره لوله

239680 6/170  7 24444 6/53  1 

305200 8/191  8 34720 8/63  2 

375200 2/213  9 49560 6/76  3 

470400 8/238  10 73360 8/93  4 

593600 6/268  11 94360 6/106  5 

753200 8/302  12 154000 4/136  6 

 اتمسفر به دست آمده است. 10با فشار كاري  PE-80ريال و بر اساس وزن هر متر لوله از   جدول  23000*هزينه لوله ها بر مبناي هر كيلو 

، پنج راه حل ممكن از بهترين راه حل ها را  بر مبناي كمينه كردن هزينه و بيشينه كردن شاخص هاي  3جدول 

را گزارش مي 𝐼𝑟بيشينه مقادير براي شاخص  1-5شبكه جنگل نشان مي دهد. راه حل هاي ( براي 𝐼𝑟و𝐼𝑛اطمينان پذيري )

نسبت به قطر ساير لوله هاي شبكه در هر  قطر برخي لوله ها، 1-5هاي كنند. همانطور كه مشاهده مي شود در تمامي راه حل

توان مازاد در گره ها بهبود يافته  1-5ل هاي در راه ح 𝐼𝑟راه حل تفاوت بسيار زيادي دارند. همچنين اگرچه با افزايش 

 است اما يكنواختي قطر در راه حل هاي پيشنهادي براي طراحي رعايت نشده است. 

 .را دارند نشان مي دهد𝐼𝑛پنج راه حل ممكن از بهترين راه حل ها كه بيشينه شاخص  3جدول  6-10طراحي هاي

تغيير مي كند اما همانطور كه مشاهده مي شود گزينه هاي پيشنهادي  0.379-0.27براي اين راه حل ها در بازه ي  𝐼𝑛مقادير 

جبهه پاراتو به دست براي طراحي با رعايت يكنواختي قطرهاي شبكه، افزايش ظرفيت شبكه و معيار افزونگي ارائه شده اند. 

 ن داده شده است.نشا  3و2به ترتيب در شكل هاي  𝐼𝑛و  𝐼𝑟آمده براي هزينه در برابر شاخص هاي 
 

 پنج راه حل از بهترین راه حل ها برای شاخص های انعطاف پذیری-3جدول
 راه حل ها

 

  راه حل ها

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 شماره لوله (mmقطر ) (mmقطر )

6/268 6/268 6/268 8/238 8/238 8/302 8/302 8/302 8/302 8/302 1 

6/170 8/191 6/170 8/191 6/170 8/302 8/302 8/302 8/302 6/268 2 

6/170 6/170 6/170 6/106 8/191 6/268 8/238 2/213 2/213 2/213 3 

6/170 6/170 6/170 6/170 6/170 8/191 6/170 8/191 6/170 2/213 4 

8/191 6/170 2/213 2/213 6/170 6/106 6/106 4/136 6/106 6/170 5 

8/93 6/106 8/93 8/93 8/93 8/238 8/191 6/170 2/213 8/191 6 

8/93 8/93 8/93 8/93 8/93 6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 7 

2/213 6/170 4/136 2/213 4/136 4/136 4/136 6/106 6/106 6/106 8 

6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 9 

6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 8/191 8/191 6/170 6/170 8/191 10 

6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 11 

8/302 6/268 6/268 8/238 6/268 8/191 6/170 8/191 6/170 6/170 12 

6/106 6/106 6/106 6/106 4/136 8/93 6/106 6/76 6/76 6/76 13 

4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 8/302 8/302 8/302 8/302 6/268 14 

6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 15 

8/93 8/93 8/93 8/93 8/93 6/76 6/76 6/76 6/76 8/93 16 

8/302 8/302 8/302 8/302 8/238 8/302 8/302 8/302 8/302 8/302 17 
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8/302 8/302 8/302 6/268 8/302 6/268 6/268 8/302 8/302 8/302 18 

4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 8/191 8/191 8/191 8/238 8/191 19 

6/106 6/106 6/106 6/106 6/106 2/213 6/268 2/213 8/238 2/213 20 

6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 21 

6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 22 

2/213 2/213 2/213 8/238 2/213 6/106 8/93 6/106 6/76 6/76 23 

2/213 6/170 8/238 6/268 6/170 6/76 6/76 6/76 6/76 6/76 24 

379085/0 377074/0 373988/0 370315/0 369015/0 Maximize 
𝐼𝑛 

449059/0 447326/0 447088/0 446223/0 445773/0 Maximize 

𝐼𝑟 

99754/2 783702/2 764644/2 754258/2 623804/2 
 هزينه× 910

 )ريال(
266595/3 119743/3 102644/3 05856/3 947137/2 

 هزينه× 910

 )ريال(

 

 

 

 𝑰𝒓-جبهه پاراتو در فضای هزینه -2شکل
 

 

 

 𝑰𝒏-جبهه پاراتو در فضای هزینه -3شکل

 

 .𝐼𝑛 (Most 𝐼𝑛 sol(و بيشترين مقدار .Cheapest solراه حل هايي كه كمترين هزينه )هد مازاد  5و   4شكل 

بر خالف آنچه كه در مقاالت ديگر  شودهمانطور كه مشاهده مي ، را نمايش مي دهد.را دارند𝐼𝑟(Most  𝐼𝑟 sol.) و  ( 

كه دليل آن  بيشتر است 𝐼𝑛نسبت به راه حل هاي مرزي شاخص𝐼𝑟 هد مازاد در راه حل هاي كمينه وبيشينه شاخصآمده 

 در طراحي(𝐼𝑛 )شاخص انعطاف پذيري شبكه  براي را يكنواختي در گره هاوجود قطرهاي موجود در شبكه بود و ضريب 

Most 𝐼𝑛sol. 

Cheapest sol. 
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ه دچار محدوديت كرد و اين يكنواختي قطر ها به سمت اين قطرهاي موجود تمايل پيدا كردند در نتيجبراي گره ها 

 قطرهاي كوچكتري براي اين شاخص به دست آمد و به تبع آن فشار مازاد در گره ها نيز كاهش يافت .

 نمايش مي دهد. 6تغييرات سرعت نيز در حاالت بيشينه شاخص ها اين عملكرد را به وضوح  در شكل 

 
 (Irفشارهاي مازاد در شاخص انعطاف پذيري ) -4شکل

 
 In))شبكه فشارهاي مازاد در شاخص انعطاف پذيري -5شکل
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 تغييرات سرعت در حاالت بيشينه شاخص ها -6 شکل

 

 نتیجه گیری .4

بطور متداول  بهينه سازي شبكه هاي توزيع آب از مسائل مهمي است كه همواره موردتوجه محققان بسياري بوده است.

اما كمينه كردن هزينه ممكن است منجر به ناتواني سيستم  طراحي شبكه هاي توزيع آب بوده است، اصلي درهزينه هدف 

 و فشار كاهش كه در نتيجه آناز بررسي شرايط غيرعادي)بحراني(از قبيل عدم قطعيت تقاضا و شكست هاي لوله شود

كاهش يابد.  شبكه كارايي باعث مي شود كه و دارد پي در را مجاز فشار حداقل به شبكه هاي گره فشار نزديك شدن

ازدحام ذرات در طراحي يك شبكه توزيع آب بر مبناي كمينه در اين مقاله كاربرد يك الگوريتم بهينه سازي چندهدفه 

كردن هزينه و بيشينه سازي قابليت اطمينان بيان گرديد. براي محاسبه قابليت اطمينان شبكه از دو معيار جايگزين به نام 

ان داد كه شاخص انعطاف پذيري خص انعطاف پذيري توديني و شاخص انعطاف پذيري شبكه استفاده شد. نتايج نششا

عملكرد بهتري در طراحي يك در شبكه   نسبت به شاخص انعطاف پذيري شبكه به دليل وجود قطرهاي موجود توديني

كنواختي در قطرهاي متصل شده به هر گره و ي اگرچه شاخص انعطاف پذيري شبكهشبكه توزيع در مواقع بحراني دارد 

 را به مقداركافي را به دليل قطرهاي موجودانرژي مازاد در هر گره اما ، را اعمال كرد طراحي حلقه هاي قابل اطمينان

 . طراحي چند هدفه شبكه هاي توزيع آب بر مبناي معيار هاي قابليت اطمينان يك مجموعه از راه حل هاي بهينهافزايش نداد

كه طراحان مي توانند با استفاده از ابزارهاي  پاراتو در فضاي جستجوي هزينه و شاخص انعطاف پذيري ايجاد مي كند

 تصميم در سطح پيشرفته بهترين طراحي را از جبهه پارتو انتخاب نمايند.  
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