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چکیده
مدلهاي مرسوم تحليل شبکههاي توزيع آب شهري که آناليز تقاضا محور ناميده ميشوند ،معموالً با اين فرض آناليز
ميشوند که تقاضاي آب در گرهها معلوم است و هميشه برآورده ميگردند .يعني بدون توجه به فشار در گرهها مساوي
جريان خروجي گره هستند .اين آناليز در شرايط عادي طراحي ،معتبر است .با اين حال ،در بسياري از مواقع بحراني
مانند ترکيدگي يا شکستگي لوله و نياز آتشنشاني در گرههاي مصرف ،جريان خروجي گره تحت تأثير فشار کم ،کاهش
خواهد يافت .بنابراين ،شبيهسازي شبکه در شرايطکمبود فشار با استفاده از روش تقاضا محور ميتواند باعث انحراف
زياد از وضعيت واقعي گردد .در اين تحقيق از ترکيب سه روش تقاضاي وابسته به فشار ( )PDDبا نرمافزار WaterGems
براي شبيهسازي عملکرد شبکههاي داراي کمبود فشار استفاده گرديد .ارزيابي عملکرد سه روش پيشنهادي با يک
شبکه مبنا و بخشي از شبکه توزيع آب شهر ايالم (ناحيه  )1انجام گرفت .نتايج نشان داد که روش  PDDو روش
استفاده از شير يکطرفه ،شير کنترل جريان و يک قطرهچکان فرضي در هر گره تقاضا ،نتايج نزديک به هم دارند و
نسبت به روابط مختلف ارائه شده توسط محققين که بسيار طوالني و زمانبر است ارجحيت داشته و تنها با يک مرحله
شبيهسازي به جواب ميرسند .اين روشها در زمان شکستگي يکي از لولههاي شبکه توزيع آب ايالم و با در نظر گرفتن
فشار مطلوب  15متر ،به ترتيب  38/38و  38/70درصد از کل نياز شبکه را تأمين ميکنند.
واژههاي کلیدي :آنالیز تقاضا محور ،تقاضاي وابسته به فشار ،شبکه توزيع آب.WaterGems ،
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مقدمه
مدلهاي هيدروليکي شبکه بطور گسترده به
عنوان ابزاري براي شبيهسازي سيستم توزيع آب
( )WDSاستفاده ميشوند .مدلهاي زيادي مانند
،Pipe Flow Expert ،MikeNet ،WaterCad ،Loop
 Epanetو  WaterGemsوجود دارد که براي آناليز
عملکرد سيستمهاي توزيع آب توسعه داده شدهاند.
بيشتر اين مدلهاي هيدروليکي فرض ميکنند که
تقاضاي گرهها يک مقدار معلوم و ثابتي است و به تبع
آن فشار گره و جريان در لوله محاسبه ميگردد .اين
روش تحليل شبکه ،آناليز تقاضا محور ( )DDAناميده
مي شود .آناليز تقاضا محور در شرايط نرمال شبکه و
نيز در برخي از شرايط بهرهبرداري مانند شناسايي
گرههاي داراي کمبود در يک سيستم معتبر ميباشد.
اين آناليز معموالً نميتواند رفتار شبکه را در شرايط
بحراني (شکستگي يا ترکيدگي لوله ،نياز آتشنشاني،
قطع برق در ايستگاه پمپاژ و تأمين ناکافي آب از منابع
آبي) به علت فشار کم بدست آمده در گرهها
شبيهسازي کند .در شرايط واقعي ،تقاضاي وابسته به
فشار ( )PDDواقع بينانهتر است .زماني که فشار گره
تا حدي مشخص معروف به «فشار مطلوب» افت
ميکند ،تنها ميتوان بخشي از تقاضاي گره را تأمين
کرد .زماني که فشار گره تا سطحي به نام «فشار
حداقل» افت ميکند ،تقاضاي گره صفر خواهد بود.
بسياري از مطالعات موردي بر نحوه فرمولبندي رابطه
بين ارتفاع فشار گره و دبي يا تقاضاي موجود متمرکز
ميباشند(Bhave 1981; Germanopoulos 1985; .
;Wagner et al. 1988; Fujiwara et al. 1998
Tucciarelli et al. 1999; Tanyimboh et al. 2010).

واسطي و لطفي زاده ( )1838يک برنامه تحليل
مبتني بر فشار شبکه ارائه نمودند که عالوه بر تحليل
هيدروليکي شبکه ،توانايي در نظر گرفتن پارامتر نشت
و لحاظ کردن شکست به صورت پيوسته در تک تک
لولههاي شبکه را دارد تا بهرهبردار ،بحرانيترين لوله از
نظر شکست را شناسايي نمايد .تابش و سلطاني
( )1830پنج فرمول دبي -فشار ارائه شده توسط
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محققين مختلف ،براي يک شبکه نمونه را مورد
بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند که دقت
فرمول واگنر بيشتر است .شيرزاد و تابش ( )1817به
اندازهگيري آزمايشگاهي دبي قابل برداشت در
فشارهاي مختلف نسبت به بررسي روابط فشار -دبي
ارائه شده پرداختند .نتايج نشان داد که رابطه
 Fujiwara & Ganeshrajahداراي پايينترين دقت
ميباشد و روابط اوريفيس و  Wagnerنيز داراي
باالترين دقت بوده و نسبت به روابط ديگر عملکرد
بهتري دارند Gupta and Bhave.(1996) .فرمولبندي
ارتفاع فشار -دبي توسعه داده شده توسط محققان
مختلف را مقايسه کردند Rossman.(2007) .آناليز
کمبود فشار در هر يک از گرههاي شبکه را با در نظر
گرفتن يک قطره چکان در آن گره که ارتباط بين دبي
خروجي و فشار در آن گره را مشخص ميکند ،در نرم
افزار  EPANETمدلسازي نمودLiu et al.(2011) .
به مقايسه بين عملکرد چهار تابع تقاضاي مختلف
وابسته به فشار در شبکهها پرداختند .همچنين
ترکيدگي لوله با استفاده از منتشرکننده در ارتباط با
کردند.
شبيهسازي
را
PDD
آناليز
الگوريتم
Jun
and
)Guoping.(2013
 EPANET-MNOرا جهت تحليل شبکهها در شرايط
غير نرمال مانند شکست لولهها و نياز آتشنشاني
توسعه دادند و آن را با فرمولهاي مختلف ارائه شده
توسط محققين مقايسه نمودند .همچنين کارايي
مناسب الگوريتم توسعه داده شده را جهت آناليز دوره
زماني گسترش يافته در يک شبکه بزرگ مقياس
دادند.
نشان
را
واقعي
( Abdy Sayyed and Gupta.(2013به مقايسه
فرمولبندي ارتفاع فشار -دبي توسط محققان مختلف
پرداختند و روشهاي به کارگيري آنها را به دو روش
مستقيم و غير مستقيم طبقهبندي کردند.
) Abdy Sayyed et al.(2014يک روش غير تکراري
ساده را براي مدل کردن کمبود فشار در شبکه توزيع
آب با در نظر گرفتن شير يکطرفه ،شير کنترل جريان
و يک قطره چکان فرضي در هر گره تقاضا توسعه
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دادند .الگوريتم مذکور با مدل هيدروليکي
تلفيق گرديد و نتايج تحقيق نشان دهنده عملکرد
مناسب مدل بود.
الگوريتم
Muranho
et
(al.(2014
 EPANET-WaterNetGenرا به منظور تحليل
شبکهها در حالت فشار نرمال و کمبود فشار در گرهها
توسعه دادند .شرايط کمبود فشار در گرهها را با
استفاده از رابطه هيدروليکي بين ارتفاع فشار -دبي و
در نظر گرفتن نشت از لوله مربوطه مدلسازي
نمودند .در اين تحقيق براي تخمين جريان خروجي
واقعي بسته به ارتفاع فشار موجود ،از ترکيب مدل
هيدروليکي  WaterGemsبا روابط و روشهاي
پيشنهادي مختلف استفاده شده است.
EPANET

3
در ادامه سه روش متفاوت براي ترکيب با نرمافزار
 WaterGemsدر شرايط بحراني ارائه شده است.
روش اول :استفاده از روابط ارائه شده توسط
محققین مختلف
محققان زيادي تابع تقاضاي وابسته به فشار
متفاوتي را براي تخمين جريان خروجي واقعي بسته
به ارتفاع فشار موجود پيشنهاد کردهاند .فرمول عمومي
اين توابع به صورت رابطه ( )1مي باشد:
H iavl  H imin  Q iavl  0

()1

H imin  H iavl  H ides  Q iavl  Q ireq  DSR
H iavl  H ides  Q iavl  Q ireq
 Q ireqتقاضاH imin ،

مواد و روشها
در اين تحقيق يک شبکه توزيع آب مبنا و بخشي
از شبکه توزيع آب شهر ايالم (ناحيه  )1در حالتهاي
مختلف بهرهبرداري اعم از شرايط نرمال کاري و يا در
شرايط بحراني مانند شکستگي و ترکيدگي لوله مورد
بررسي قرار گرفته است .در ابتدا شبکهها با
نرمافزار  WaterGemsمدلسازي ميشود و پارامترهاي
مختلف جريان مانند ارتفاع هيدروليکي و ميزان تقاضا
در گرههاي مصرف بررسي ميشود .در صورتي که
پارامترهاي مذکور در کليه نقاط شبکه باالتر از حد
مجاز بود ،مدل  WaterGemsبه تنهايي پاسخگو بوده
و نيازي به استفاده از ساير روشها نميباشد .اين
حالت بهرهبرداري به عنوان حالت نرمال در نظر گرفته
ميشود .اگر مقدار پارامترها در برخي نقاط شبکه
کمتر از محدودهي مجاز بودند ،ديگر نرمافزار مربوطه
به تنهايي جوابگو نيست و از ترکيب روشهاي مختلف،
براي تخمين جريان خروجي واقعي بسته به ارتفاع
فشار موجود ،با نرمافزار  WaterGemsاستفاده ميشود.
اين حالت بهرهبرداري به عنوان حالت بحراني (شبکه
داراي کمبود فشار در گرهها) در نظر گرفته ميشود.

که  Qiavlجريان خروجي واقعي،
حداقل ارتفاع فشار پيزومتريک که کمتر از آن
avl
 Qiavl  0است Hi ،ارتفاع فشار واقعيH ides ،
ارتفاع فشار مطلوب پيزومتريک که بيشتر از آن
 Qiavl  Qireqاست DSR ،نسبت برآورده شدن
تقاضا است که نشانگر درصد تقاضاي برآورده شده
ميباشد .فرمول فوق نشان ميدهد زماني که فشار
گره کمتر از حداقل فشار معيني است ،جريان
خروجي گره صفر ميشود و اگر فشار گره بيشتر از
فشار مطلوب باشد ،جريان خروجي گره مساوي
تقاضاي گره است .در حالتي که فشار بين مقدار
حداقل و فشار مطلوب باشد ،نسبتي از تقاضاي واقعي
گره مصرف تأمين ميشود .در اين تحقيق ،شش تابع
تقاضاي وابسته به فشار مطابق با جدول ( )1مورد
ارزيابي قرار گرفته است.
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جدول ( :)1توابع مختلف تقاضاي وابسته به فشار
تابع تقاضاي وابسته به فشار

محقق

 H avl  H imin 
Qi avl  Qi req * DSR  Q i req [1   (   ) ],   C i  ides
min 
Hi  Hi 

))Germanopoulos;1985

) Q i avl  Q i req * DSR  Q i req ((H iavl  H imin ) / (H ides  H imin ))(1/ n

Wagner et al; 1988 and
Chandapillai;1991

Q i avl  Q i req * DSR  Q i req (H i avl  H imin ) 2 (3H ides  2H iavl  H imin ) / (H ides  H imin )3

Fujiwara et al; 1998

)) Q i avl  Q i req * DSR  Q i req sin 2 ( (H iavl  H imin ) / 2( H ides  H imin

Tucciarelli et al;1999

)) Qi avl  Qi req * DSR  Qi req (exp (i  i H iavl ) / 1  exp (i  i H iavl

Tanyimboh et al; 2010

) i  (4.595H ides  6.907H imin ) / (H ides  H imin ), i  (11.502) / (H ides  H imin

Reddy and Elango;1989 and
Chandapillai;2012

Q i avl  k (H iavl  H imin ) , k  Q i req / (H ides  H imin )

در رابطه   Germanopoulosو ( C iثابت گره)
به ترتيب برابر  5و  17و  در رابطه Chandapillai
برابر با  7/5در نظر گرفته ميشود .در ابتدا پس از
خواندن اطالعات شبکه توسط نرمافزار ،مدل
هيدروليکي شبکه اجرا ميشود .يکي از اطالعات
خروجي نرمافزار در گرههاي مصرف ،ارتفاع فشار واقعي
 H iavlميباشد که با ارتفاع فشار مطلوب  H idesو
حداقل ارتفاع فشار  H iminمورد مقايسه قرار
ميگيرد .جريان خروجي گره بر اين اساس با استفاده
از تابع تقاضاي وابسته به فشار تنظيم ميشود و اين
روش تا زماني اجرا ميشود که اختالف بين تقاضا در
گرههاي مصرف ،نيازمندي همگرايي را تأمين کند.
روش

دوم:

استفاده

از

تابع

)(PDD

 Pressure Dependent Demandدر نرمافزار
WaterGems

برخالف مدلهاي مرسوم توزيع آب که در آن
تقاضاي گره مقداري معلوم است ،روش مدلسازي
تقاضاي وابسته به فشار تصريح ميکند که هم تقاضاي
گره و هم فشار مجهول هستند .حل اين
مدلهيدروليکي نيازمند فرمول بندي مجدد روش حل
ميباشد .براي مدلسازي مؤثر تقاضاي گره به صورت
تابعي از فشار گره ،روش قدرتمند تقاضاي وابسته به

فشار ) (PDDتوسعه يافته و در چارچوب مدلسازي
 WaterGEMS v8گنجانده شده است (رابطه .)8
Hi  0

()8



Ht

Hi

Hi  Ht

0













 0

Q is  H i
 
Q ri  H ri

 H t
 H ri


که H i
 Q riتقاضاي درخواست شده يا تقاضاي مرجع در
گره  Q ، iتقاضاي محاسبه شده در گره H ri ، i
نشانگر فشار محاسبه شده در گره ، i

s
i

فشار مرجعي است که براي تأمين تقاضاي کامل
درخواستي يا مرجع مفروض است H t ،آستانه
فشاري است که باالي آن ،تقاضا مستقل از فشار گره
ميباشد و  αتوان رابطه تقاضاي فشار است .در روش
 PDDزماني که فشار در گره مصرف از مقدار فشار
آستانه باالتر قرار گرفت ،تقاضاي گره تحت تأثير فشار
نبوده و نياز گره به طور کامل تامين ميشود .تقاضاي
گره زماني که فشار از حد فشار مرجع کمتر شود ،از
حد نرمال پايينتر خواهد آمد و زماني که فشار از فشار
مرجع بيشتر ولي از آستانه کمتر باشد ميزان مصرف
بيشتر از ميزان تقاضاي گره ميباشد.
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روش سوم :استفاده از شیر يکطرفه ،شیر

نتايج و بحث

کنترل جريان و يک قطرهچکان فرضي در هر

در اين تحقيق ،کاربرد سه روش ارائه شده از طريق
يک شبکه مبنا که توسط محققين مختلف بررسي
شده ،مورد آزمون قرار گرفت و شکستگي يکي از
لولهها در آن مدلسازي شد .نتايج بدست آمده با
نتايج گزارش شده توسط مطالعات قبلي مقايسه
گرديد .در نهايت به تحليل روشهاي مذکور در يک
شبکه بزرگ مقياس (ناحيه يک شبکه توزيع آب شهر
ايالم) پرداخته شده است.

گره تقاضا (روش (.))Abdy Sayyed et al.,2014

در روش پيشنهاد شده توسط
) al.(2014براي تحليل شبکهها در شرايط کمبود
فشار ،ابتدا تقاضاي همه گرهها برابر با صفر در نظر
گرفته ميشود .سپس به هر يک از گرههاي مصرف
مطابق شکل ( )1يک شير يکطرفه ( ،)CVيک شير
کنترل جريان ( )FCVو يک قطره چکان فرضي
( )emitterاضافه ميگردد.
Abdy Sayyed et

شبکه مبنا
شبکه حلقوي به کار گرفته شده توسط محققين
مختلف از جمله، (Mallick et al.,2002) :
شکل ( :)1اتصاالت مورد نیاز در هر گره تقاضا

،
(Ozger
and
)Mays;2003
)، (Yoo et al.,2012) ،(Jun and Guoping;2013
(Abdy
Sayyed
et
)al.,2014

شير يکطرفه جهت جريان را از سمت گره تقاضا
به سمت اميتر محدود ميسازد .شير کنترل جريان،
حداکثر دبي خروجي از لوله را به مقدار تقاضاي گره
محدود ميکند .قطره چکان فرضي نيز جريان وابسته
به فشار در گره تقاضا را مطابق با رابطه ()8
شبيهسازي ميکند.

براي تشريح شبکههاي داراي کمبود فشار به کار
گرفته شده است و شامل  18گره تقاضا و  81لوله مي
باشد (شکل  .)8ارتفاع هر دو منبع برابر 87/18متر
است .مشخصات کامل گرههاي شبکه در جدول ()8
آورده شده است .فشار مطلوب براي هر گره  15متر و
حداقل فشار صفر ميباشد .ضريب اميتر برابر با
 γ = 8/8است.

q iavl  C d (H iavl  H imin )

()8

min 
i

)

H

des
i

/ (H

req
i

Cd  q

که در آن  C dو  به ترتيب ضريب اميتر و توان
هستند .براي گره تقاضاي ، H ides ، q iav l ، q ire q ،j
 H iavlو  H iminبه ترتيب عبارتند از :ميزان تقاضا
در گرههاي مصرف ،دبي در دسترس ،ارتفاع مورد نياز،
ارتفاع در دسترس و ارتفاعي که کمتر از آن جريان
گره صفر است .براي استفاده از اين روش بايد تغييرات
ذکر شده را در گرههاي شبکه اعمال نموده و سپس با
نرمافزار  WaterGemsترکيب شود.
شکل(  : )2نمايي از شبکه حلقوي
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جدول ( :)2مشخصات گرههاي شبکه
18

18

11

17

1

3

0

8

5

4

8

8

1

شماره گره

88/58

88/53

85/75

84/14

88/81

81/81

81/58

81/81

87/43

88

83/18

88/58

80/48

ارتفاع ()m

7

173

173

7

7

880/8

847/3

834

818/4

847/3

818/4

818/4

7

با اجراي مدل هيدروليکي  WaterGemsبراي
تحليل شبکه در شرايط نرمال مشاهده ميشود که
فشار در همه گرهها باالتر از حداقل فشار الزم (ارتفاع
گرهها) است .بنابراين مدل هيدروليکي تحت اين
شرايط قابل کاربرد است .شرايط کمبود فشار با اعمال
شکستگي در يکي از لولههاي شبکه (لوله  )8ايجاد
شده است .شکستگي در لوله ،معادل با حذف لوله
مربوطه در شبيهسازي هيدروليکي است .آناليز تقاضا
محور نشان ميدهد که فشار موجود درگره هاي  8تا 3

3

تقاضا ()m /h

و همچنين گرههاي 11تا  18کمتر از حداقل فشار
مورد نياز ميباشد و سيستم در شرايط کمبود فشار
است .پس بايد از تلفيق روشها با نرمافزار هيدروليکي
استفاده کرد .ميزان دبي در دسترس و گراديان
هيدروليکي در هر يک از گره هاي مصرف با روشهاي
مختلف در جدول ( )8ارائه شده است.

دول ( :)3میزان دبي در دسترس و گراديان هیدرولیکي با روشهاي مختلف براي شبکه حلقوي ( شکستگي لوله )3
دبي (متر مکعب در ساعت)
گراديان هيدروليکي (متر)
گره 18

گره 11

گره 3

گره 0

گره 8

گره 5

گره 4

گره 8

گره 8

173

173

880

847/3

834

8/48

847/3

818/4

818/4

43/051
173
45/184
14/11
43/188
18/15
43/844
10
43/854
18/3
43/081
10/8
43/818
175/8
40/883
170/1
48/133
18/1

43/138
173
48/451
178/08
41/118
178/14
43/115
178/1
43/185
175/1
43/154
178
43/188
170/8
40/885
173
48/834
178/1

43/151
880
88/10
801/48
48/085
800/11
48/140
800/1
48/153
807/8
48/383
807/3
48/310
815/8
47/755
1/888
80/711
800/1

41/154
847/3
88/881
530/83
48/051
533/83
48/131
533/1
48/118
875/8
48/343
875/5
48/383
884/1
47/111
881
80/100
533

41/351
834
84/010
548/41
48/788
553/34
41/838
553/0
41/814
588/4
48/801
588/8
48/888
508/1
81/81
888/1
85/188
553/8

55/738
818/4
48/88
818/4
40/888
818/4
48/318
818/4
48/384
818/4
40/414
818/4
40/41
818/8
45/838
818/4
48/731
818/4

54/110
847/3
84/008
431/80
48/781
570/14
41/808
570
41/833
484/3
48/801
484
48/888
415/8
81/818
873/1
85/114
570

58/700
818/4
84/048
118318
41/115
118/10
41/848
118/1
41/854
111/1
48/883
877
48/888
878/1
81/808
818/4
85/33
118/1

51/111
818/4
87/151
818/4
87/888
818/4
87/81
818/4
87/81
818/4
87/885
818/4
87/885
818/4
87/841
818/4
87/104
818/4

43/854

43/185

48/151

48/118

41/815

48/385

41/833

41/855

87/81

روش
نرمال
DDA
Emitter
PDD
Wagner
Fujiwara
Tucciarelli
Tanyimboh
Germanopoulos
Reddy and Elango
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آناليز نتايج حاصل از به کار گيري روش اول
(فرمولهاي مختلف) ،پس از  17تکرار ،نشان ميدهد
که طبق روابط  Tucciarelli ،Fujiwara ،Wagnerو
 Reddy and Elangoتقاضاي گرههاي  8و  5به طور
کامل و بخشي از تقاضاي گرههاي ،3 ،0 ،8 ،4 ،8
11و 18تأمين ميشود .نتايج رابطه  Tanyimbohبا
چهار رابطه مذکور به خاطر استفاده از ضرايب ثابت،
کمي اختالف دارد و طبق اين رابطه فقط تقاضاي گره
 8به طور کامل تأمين ميشود که نشان ميدهد اين
رابطه نسبت به ساير روابط سرعت همگرايي کمتري
دارد .نتايج رابطه  Germanopoulosنيز به علت
وابسته بودن به ضرايب تجربي و ثابت موجود در
فرمول ،اختالف زيادي با نتايج ساير فرمولها دارد و
نتيجهاي شبيه به نتايج آناليز تقاضا محور ارائه ميکند.
نتايج بدست آمده از روابط ،Fujiwara ،Wagner
 Tucciarelliو  Reddy and Elangoنزديک به نتايج
روشهاي دوم و سوم ميباشند و با نتايج Abdy
) Sayyed et al.(2014همخواني دارند.
شبکه توزيع آب در مقیاس بزرگ
عالوه بر شبکه توزيع مبنا که در باال به آن اشاره
شد ،ارزيابي عملکرد سه روش فوقالذکر در مقياس
بزرگ و واقعي ضرورت دارد .در اين تحقيق ،بخشي از
شبکه توزيع آب شهر ايالم (ناحيه  )1واقع در استان
ايالم در نظر گرفته شد .نمايي از طرح شبکه در شکل
( )8نشان داده شده است.

7

شکل ( :)3نمايي از شبکه توزيع آب ايالم

شبکه شامل يک مخزن 83 ،گره مصرف و  58لوله
است .ارتفاع هيدروليکي موجود در مخزن1115 ،متر
ميباشد .ارتفاع و متوسط تقاضاي روزانه گرههاي
مصرف به ترتيب از  1755/1تا  1178/4متر و از
 7/718تا  1/888ليتر در ثانيه متغير است .تقاضاي
کل سيستم  10/151ليتر در ثانيه است .طول و قطر
لولهها بهترتيب از 11تا  885/8متر و از  08/8تا 877
ميلي متر تغيير ميکند .همچنين ضريب هيزن ويليامز
براي همه لولهها از  117تا  147متغير است.
(مهندسين مشاور ري آب .)1837،فشار مطلوبهاي
 15و  87متر و حداقل فشار برابر صفر ،براي اين
شبکه در نظر گرفته شد .با اجراي مدل هيدروليکي
 WaterGemsبراي تحليل شبکه در شرايط نرمال
مشاهده ميشود که فشار در همه گرهها باالتر از
حداقل فشار الزم است .بنابراين مدل هيدروليکي
تحت اين شرايط قابل کاربرد است .شرايط کمبود
فشار با شکستگي در لوله شماره  1که يکي از لولههاي
اصلي شبکه ميباشد ،مدلسازي شده است .نتايج
نرمافزار هيدروليکي براي فشار مطلوب  15متر نشان
ميدهد که گرههاي  18 ،15 ، 17 ، 1و گرههاي 83
الي  87فشار منفي و گرههاي  14،81،10،81،88و
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گرههاي  81الي  80فشار کمتر از فشار مطلوب دارند
و سيستم در شرايط کمبود فشار است .نتايج حاصل از
ترکيب روشهاي مختلف با نرمافزار WaterGems
براي اين شبکه در شکلهاي ( 4و  )5آورده شده است
و نشان ميدهند که بخشي از تقاضاي مورد نياز گره-
هاي  1،18،81،87،88،88و  80تأمين ميشود و
تقاضاي گرههاي  15 ، 17و  83با روش دوم و سوم
صفر ميباشد .در روش اول (فرمولهاي مختلف) پس
از  17تکرار تقاضاي گرههاي  17و  15نزديک به صفر
و گره  83برابر با صفر است .تقاضاي گره  81نيز با
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استفاده از رابطه  Germanopoulosبرابر با صفر
ميباشد .در اين شبکه سرعت همگرايي رابطههاي
 Fujiwaraو  Tucciarelliنسبت به ساير رابطهها
کمتر ميباشد .همچنين نتايج براي فشار مطلوب 87
متر نيز نشان داد که روشهاي دوم  ،سوم و روابط
 Elango Reddy andو  Wagnerبا هم همخواني
دارند .نتايج رابطه  Germanopoulosنيز نشان داد
که اين روش با ساير روشها اختالف زيادي دارد و
نتايج درستي را ارائه نميکند.

65

normal
Wagner

45

Fujiwara

35

Tucciarelli

25

Tanyimboh

15

Germanopoulos

5

Reddy and Elango
Emitter
PDD

ارتفاع فشار (متر)

)Break 9 (DDA

55

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

6

4

-5 2
-15

شماره گره

شکل ( :)4ارتفاع فشار در هر يک از گرههاي مصرف با روشهاي مختلف (فشار مطلوب  11متر)
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شکل ( :)1میزان دبي در دسترس در هر يک از گرههاي مصرف با روشهاي مختلف (فشار مطلوب 11متر)
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نتیجهگیري
در اين تحقيق يک شبکه توزيع آب مبنا و يک
شبکه بزرگ مقياس و واقعي (ناحيه  1آب شهر ايالم)
در شرايط نرمال و بحراني بهرهبرداري با سه روش
پيشنهاد شده توسط محققين مختلف مورد آزمون و
ارزيابي قرار گرفت .شرايط بحراني در شبکهها با اعمال
شکستگي و ترکيدگي در لولهها انجام گرديد .ارزيابي
روابط مختلف ارائه شده و روشهاي پيشنهادي به
منظور تحليل شبکهها با در نظر گرفتن تقاضاي
وابسته به فشار ،نشان داد که روشهاي دوم و سوم
نتايج نزديک به هم دارند و نسبت به روش اول که

9
بسيار طوالني و زمانبر است ،ارجحيت داشته و تنها با
يک مرحله شبيهسازي در نرمافزار هيدروليکي به
جواب ميرسند .همچنين روابط  Germanopoulosو
 Tanyimbohدر روش اول به علت وابسته بودن به
ضرايب تجربي و ثابت موجود در فرمول ،اختالف
زيادي با نتايج ساير فرمولها دارد و نتيجهاي شبيه به
نتايج آناليز تقاضا محور ارائه ميکند و از دقت خوبي
برخوردار نيستند .با اين حال  ،تنها پس از موجود
شدن دادههاي آزمايشي قابل اعتماد در رابطه فشار-
جريان  ،امکان ارزيابي دقت توابع تقاضاي وابسته به
فشار وجود خواهد داشت.
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Assessing the Methods for Analysis of Water Distribution Networks
Considering Pressure-Dependent Demand (Ilam Water DistributionZone 1)
Sh. Sharoonizadeh1, J. Mamizadeh2, J. Sarvarian3

Abstract
Traditional water distribution system models, which are referred to as demand-driven analysis
are normally analyzed under the assumption that water demands at nodes are known and always
satisfied, i.e., they are equal to nodal outflows, regardless of the pressure at nodes. Such analysis
is valid under normal design conditions. However, in many critical situations such as pipe burst
or breakage and fire-fighting demand on demand nodes, the nodal outflows affected by low
pressure will decrease. Therefore, network simulation under deficient pressure conditions using
conventional demand-driven analysis can cause large deviation from actual situations. In this
study, the combination of three pressure-dependent demand (PDD) methods with WaterGems
hydraulic model has been used to simulate deficient-network performance. Assessing the
performance of three methods proposed was done using two base network and part of the Ilam
water distribution network. The results showed that the results of PDD and Abdy Sayyed et al.
(2014) methods are close and preferred to very long and Time-consuming relations proposed by
researchers, and they yield results just by one-step simulation. These methods respectively
provide 82.83 and 82.07 percent of total network demand at the time of breakage in one of the
pipes in Ilam water distribution network considering desired pressure equal to 15meters.
Keywords: Demand Driven Analysis, Pressure-Dependent Demand, water distribution
networks, WaterGems.
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