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 صٌعت دس آب تَدى آلَدُ عذم اص اطویٌاى حصَل
 سایش ٍ تَیلشّا خَسدگی اص جلَگیشی تشای

 تسیاس اّویت آضاهیذًی، آب ٍیظُ تِ ٍ تجْیضات
 جضٍ هْن ایي کِ طَسی تِ داسد تاالیی

 هحسَب عاهل غیش پذافٌذ استشاتظیْای
  تِ هیتَاى آب کٌٌذُ آلَدُ هٌاتع جولِ اص.هیگشدد

 قاسچْا ٍ اًگلْا تاکتشیْا، هاًٌذ هیکشٍاسگاًیسوْا
 ایجاد هَجة هَاسد اص تشخی دس.ًوَد اضاسُ

  تَی ّاٍ لَلِ دس هیکشٍاسگاًیسوی خَسدگی
 آب دس تَ تذٍى گاّی ٍ هیطًَذ آب دس هتعفي

 هَجة تَاًٌذ هی صَست ّش دس کِ هاًٌذ هی تاقی
  کطاٍسصی حتی ٍ آضاهیذى تشای آب ضذى ًاسالن
  عٌَاى تِ اهشٍصُ کلشصًی سٍ ایي اص .ضًَذ

 دس آضاهیذًی آب گٌذصدایی سٍش هتذاٍلتشیي
 ایٌکِ تِ تَجِ تا .هیگیشد قشاس استفادُ هَسد دًیا

  صفش تِ اصَال اجضا غلظت ضیویایی ٍاکٌطْای دس
 هحصَل دس ٍاکٌص اجضای ّوِ ّویطِ ٍ ًویشسذ

 عولی هعیاسی داضتي تشای داسد، ٍجَد ًْایی
  دس صفش آضاهیذى هصاسف تشای کلش ًْایی غلظت

 تا دٍدّن تیي غلظت تلکِ ٍ ًویطَد گشفتِ ًظش
 تشای هٌاسة غلظت لیتش دس هیلیگشم دّن ّطت

 .هیثاضذ کلش

  (1) ضکل تِ هساٍی الواًْای تِ سا لَلِ خط اگش
 ضکل ّواى تا هطاتق سا آى دس ًقطِ ّش ٍ کٌین تقسین

 .ًوَد تاصًَیسی (4) هعادالت هیتَاى ًواین، ًاهگزاسی

هتش تش  3.5سا تش پایِ اًتقال آب تا سشعت هطالعات 
کیلَهتش تٌا  2ثاًیِ اص یک لَلِ تِ قطش یک هتش ٍ طَل 

غلظت تا غلظت اٍلیهِ  تواهی ًوَداسّا هقذاس .هیکٌین
 . تاضذساحت تش تذٍى تعذ ضذُ است، تا تفسیش ًتایج 
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تغییش غلظت کلش هذیشیت، ایي تحقیق تِ هٌظَس دس 
تِ عٌَاى یک هادُ گٌذصدا دس خطَط لَلهِ آب ههَسد   

تههشای ایههي هٌظههَس یههک کههذ . هطالعههِ قههشاس گشفههت
کاهپیَتشی تا استفادُ اص سٍش تفاضل هحهذٍد ایجهاد   
ضذ کِ قاتلیت حل هسایل تا هیضاى جاتِ جایی تهاال سا  

تا استفادُ اص ایي کهذ، ًطهاى دادُ ضهذ کهِ تها      . داسد
افضایص سشعت سیال داخل لَلِ، فَاصل ایستگاُ ّای 

ّوچٌیي ًتایج تشسسی ّها  . تضسیق کلش تیطتش هی ضَد
ًطاى دادُ است کِ تا افضایص دها، سشعت هصشف کلش 
تیطتش هی ضَد کِ تِ هعٌی اّویت تیطتش گٌذ صدایهی  

 . دس دهاّای تاالتش است

 مدل سازی غلظت کلر در خطوط انتقال آب
 مدل سازی ریاضی غلظت کلر در طول خطوط لوله انتقال آب
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و بحث خالصه کار  مقدمه  نتایج و تحلیل  

 منابع

 بیان مساله

هیتَاى تا تضسیق هقذاس هٌاسثی اص هحلَل کلهشداس  
دس اتتذای خط لَلِ، دس اًتْای خهط لَلهِ غلظهت    

هسالِ هَسد ًظش دس ایهي  .هٌاسة سا تِ دست آٍسد
تحقیق، ضاهل تشسسی غلظت کلهش دس طهَل خهط    

تا تَجِ تِ ایٌکِ سطین حشکت سهیال  . لَلِ هیثاضذ
تِ صَست آضفتِ ٍ یها ًهاآسام هیثاضهذ، هیتهَاى     
پشٍفایل سشعت سا تِ صَست پالگ دس ًظش گشفت ٍ 
سشعت هصشف ضذى تشکیثات کلشداس سا تا استفادُ 
اص هعادلِ یک تعذی قاًَى تقای جهشم تهِ صهَست    

 ریل تیاى ًوَد
v ∂C/∂x-D (∂^2 C)/(∂x^2 )=Q 

J=vC-D ∂C/∂x 

ًحهَُ الوهاى گیهشی دس طهَل خهط لَلهِ ٍ       :  1ضکل 
 چگًَگی قشاس داضتي ًَدّای اصلی ٍ فشعی

تغییش غلظت کلش دس طَل لَلِ دس سشعت ّای : 2ضکل 
 هختلف سیال

تغییش غلظت کلش دس طَل لَلِ تا قطشّای  : 3ضکل 
 هختلف

تغییش غلظت کلش دس طهَل لَلهِ دس دهاّهای    : 4ضکل 
 هختلف
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