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چکیده
تحليل هيدروليکي شبکههاي آب شامل تعيين مقادير دبي توزيعشده در هر لوله و هد در گرههاي شبکه ميباشد.
امروزه استفاده از الگوريتم فرا ابتکاري آنيلينگ شبيهسازي شده در حل مسائل پيچيدهي مهندسي با توجه به
قابليتهاي آن رو به افزايش نهاده است .هدف از انجام اين تحقيق تحليل هيدروليکي شبکهي توزيع آب براساس
آنيلينگ شبيهسازي شده و مقايسه نتايج حاصل از آن براساس شاخصهاي آماري :ميانگين خطا و مجذور ميانگين
مربع خطا با روشهاي عددي :هاردي کراس ،نيوتن -رافسون ،نظريه خطي ،گراديان و نرمافزار  Epanetميباشد .جهت
تعيين توانايي انواع روشها در ارضاي همزمان معادالت پيوستگي و افت انرژي شبکه ،از تابع هدف بهره برده ميشود.
در پايان مقدار تابع هدف آنيلينگ براي شبکهي دو حلقهاي مورد نظر برابر 0/00000گرديد و بررسي نتايج شاخصها
بيانگر دقت آن در رسيدن به جوابهاي مسئله بود .اين نتايج کارايي اين روش را نسبت به ساير روشهاي متداول
اثبات مينمايد .بر اساس اين ارزيابي ميتوان آنيلينگ شبيهسازي شده را روشي جديد و قابل اطمينان در طراحي و
تحليل شبکههاي آب تحت فشار توصيه نمود.
واژههای کلیدی :تابع هدف ،تحلیل هیدرولیکی ،روشهای عددی ،شاخصهای آماری و معادالت شبکه جریان.
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مقدمه
تغييرات مصرف در شبکهها تحت تأثير نوسانات
لحظهاي ،روزانه ،هفتگي ،ماهانه و فصلي ميباشد،
بنابراين در ارتفاع پيزومتريک و دبي لولهها تغييرات
پيوستهاي ايجاد ميشود و لذا جريان ورودي و
خروجي گرهها نيز ثابت نبوده و با زمان تغيير
مينمايد .اما در عمل معموالً شبکهها را در حالت
ماندگار تحليل ميکنند ،که در آن مصرف گرهها ثابت
در نظر گرفته ميشود .تحليل در حالت ماندگار 0را
تحليل استاتيکي 2مينامند .در حالي که در تحليل
ديناميکي ،0نوسانات زماني مصرف بررسي ميشوند.
ميزان جريان ورودي به شبکه به ميزان مصرف بستگي
دارد .در تحليل استاتيکي ميزان مصرف در طول زمان
ثابت در نظر گرفته ميشود و ميزان آبرساني به
شبکه ماندگار ميباشد .مدلهاي شبيهسازي
هيدروليکي شبکهها ،ابزار توانمندي هستند که براي
تعيين مشخصات هيدروليکي سيستم توزيع آب نظير
فشار در گرهها ،توزيع جريان در لوله و  ...به کار
ميروند (تائبي و چمني .)0091 ،آناليز شبکهي توزيع
آب شامل :تعيين مقادير دبي توزيع شده در هر لوله و
ارتفاع پيزومتريک در گرههاي شبکه است .به طوري
که روابط پيوستگي جريان در گرهها و افت انرژي در
حلقهها را ارضاء نمايند .پس از نوشتن معادالت فوق
در هر شبکه ،تمام يا برخي از معادالت به صورت
غيرخطي ظاهر ميگردند ،که هيچ روش مستقيمي
براي حل آنها وجود ندارد .لذا بايد از روشهاي
تکراري براي حل اين مجموعه معادالت استفاده کرد.
بديهي است در هر تکرار ،حل معادالت تقريبي است و
نياز به تصحيح دارند .از اين رو تکرار محاسبات تا
رسيدن به دقت مطلوب ادامه خواهد يافت .چهار روش
تکراري مرسوم براي حل معادالت و در نتيجه تحليل
شبکههاي آب تحت فشار وجود دارند که به ترتيب
زمان ارائه عبارتند از:
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 روش هارديکراس0
 روش نيوتن-رافسون0
 روش نظريهي خطي روش گراديان.)Lindell and Ormsbee, 2006( 7هارديکراس ،در سال 0800ميالدي روشي
تکراري براي تحليل شبکههاي حلقوي توزيع آب با
جريانات ورودي و خروجي مشخص پيشنهاد نمود
(بابازاده و بهشتي .)0098 ،در اين روش معادالت
پيوستگي جريان و افت فشار ،با در نظر گرفتن
فرضيات سادهاي حل ميشوند .اما مشکل عمده آن
مربوط به چگونگي همگرايي محاسبات ميباشد.
همگرايي اين روش بسيار کند بوده و منجر به تکرار
زياد مراحل محاسباتي شده و تعداد تکرار محاسبات
با بزرگتر شدن اندازه شبکه افزايش مييابد .در برخي
از حاالت نيز ممکن است محاسبات واگرا شده و مطلقاً
همگرايي رخ ندهد (.)Bhave and Gupta, 2006
روش نيوتن-رافسون يک روش عددي قدرتمند
براي حل سيستم معادالت غيرخطي است .در اين
روش جمالت غيرخطي در سري تيلور بسط داده شده
و فقط جمالت خطي حفظ ميشوند ،در واقع معادالت
غيرخطي را از طريق مشتقگيري جزئي خطي ميکند
و معادالت به طور همزمان حل ميشوند (بابازاده و
بهشتي0098 ،و تائبي و چمني .)0091 ،اولين بار در
سال  0800روش نيوتن رافسون در تحليل هيدروليکي
شبکههاي آبرساني توسط مارتين و پيترز استفاده شد
و معايب آن در عدم همگرايي مطلوب در شبکههاي
بزرگ و نوسانات زياد آن تا رسيدن به همگرايي
مناسب مشخص گرديد .اين روش بسيار حساس بوده
و در صورت عدم کنترل با خروج از چرخههاي
تکرارهاي همگرا عمالً واگرا شده و در هر تکرار با گام
بلندتري از جواب فاصله ميگيرد (تابش و واسطي،
.)0099
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روش نظريه خطي توسط وود و چارلز در سال
 0872مطرح گرديد .در اين روش تمام حلقههاي
شبکه با هم مورد تحليل قرار ميگيرند و همانند روش
نيوتن-رافسون روابط پيوستگي جريان در گرهها خطي
و روابط افت فشار در حلقهها غيرخطي ميباشد .روش
نيوتن-رافسون معادالت غيرخطي از طريق
مشتقگيري جزئي خطي ميکند ،در صورتي که روش
نظريه خطي معادالت غير خطي را با ادغام قسمت غير
خطي آنها در ثابت مقاومت لولهها خطي ميکند
(تائبي و چمني .)0091 ،اين فرآيند تا زماني ادامه
مييابد که جوابهاي به دست آمده به محدودههاي
مجاز نزديک شوند (بابازاده و بهشتي )0098 ،عيب
عمده اين روش نوساناتي است که در پيرامون جواب
نهايي به وجود ميآيد (.)Wood et al., 1972
امروزه با توجه به پيشرفت روزافزون رايانه،
روشهاي نيوتن-رافسون و نظريه خطي به دليل دارا
بودن تعداد تکرار عمليات محاسباتي کمتر و سرعت
همگرايي باالتر ،مورد توجه قرار گرفتهاند (بابازاده و
بهشتي .)0098 ،با اين وجود مشکالت همگرايي حل
مسئله گاهاً در تحليل اين شبکهها مشکلساز است.
همچنين استفاده از اين روشها باعث ايجاد تقريب در
حل معادالت ميگردد.
هماکنون يکي از بهترين روشهاي تکرار که در
حل دستگاههاي غيرخطي مورد استفاده قرار ميگيرد،
روش بهبود يافتهي نيوتن-رافسون ،موسوم به گراديان
است .در اين روش به جاي اصالح مداوم  Qو  ، Hاين
مقادير به طور مستقيم در روندي تکراري محاسبه
ميشوند .اين محاسبات تا هنگامي که جوابهاي
نهايي به صورت ثابت ظاهر گردند و اختالفي بين آنها
مشاهده نشود ،ادامه مييابد و نتايج به طور همزمان
ارائه ميشوند .همچنين اين روش براي شروع
محاسبات مانند روش نظريه خطي نيازي به رعايت
شرط پيوستگي دبي در گرهها ندارد
( .)Todini et al., 1987اين روش معادالت انرژي در
هر لوله را با ترکيب معادالت پيوستگي در هر نقطهي
اتصال ،بهمنظور حل همزمان معادالت افت گره و دبي
لولهها نوشته ،سپس به حل همزمان روابط هيدروليکي
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حاکم بر شبکه با بهرهگيري از جبر ماتريسها (توابع
بازگشتي متشکل از ماتريس ضرايب اصلي) و خطي
نمودن فرمول غيرخطي افت هد با استفاده از بسط
سري تيلور ،ميپردازد ( .)Ahmad, 1997اين روش
سرعت همگرايي را به طور قابل مالحظهاي افزايش
ميدهد ،به عالوه تا حدودي نيز از حدس اوليه مستقل
است .در حال حاضر از اين الگوريتم در تحليل
شبکههاي آبرساني به خصوص در نرم
افزارهاي  EPANETو  WaterGemsاستفاده ميشود
(.)Luen berger, 2008
مدل Epanet

نرمافزار  Epanetتوسط اداره تأمين و منابع آب
سازمان محيط زيست آمريکا ، (EPA) 0در قالب يک
مدل شبيهساز کامپيوتري جهت تعيين و پيش بيني
رفتارهاي ديناميکي و انتقال کيفيتي آب در بازههاي
گستردهي زماني در سيستم توزيع آب آشاميدني ،ارائه
شده است Epanet .با بهرهگيري از روش گراديان
درحل معادالت شبکه ،مدلي کامل جهت طراحي
شبکههاي آب تحت فشار به صورت درخت يا حلقوي
ميباشد .شبکههاي توزيع آب از لولهها ،گرهها (نقاط
اتصال لولهها) ،پمپها ،شيرها و مخازن آب جهت
ذخيرهسازي تشکيل شده است (.)Mays, 1999
موارد زير با استفاده از اين مدل قابل انجام ميباشد:
 -0جريان آب را در هر لوله دنبال ميکند.
 -2فشار در هر گره را محاسبه مينمايد.
 -0ارتفاع آب در هر تانک را محاسبه مينمايد.
 -1محاسبه غلظت عناصر شميايي در کل شبکه و در
طول دوره شبيهسازي ميپردازد (.)Mays, 1999
الگوریتم فرا ابتکاری 2آنیلینگ شبیه سازی شده
الگوريتم آنيلينگ شبيهسازي شده 3يا شبيهسازي
حرارتي ،يکي از مجموعه الگوريتمهاي فرا ابتکاري
معروف در زمينه الگوريتمهاي هوش مصنوعي است.
Environmental Protection Agency
Metaheuristic
Simulated Annealing
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اين الگوريتم در سال  0890و توسط اسکات کرک
پاتريک ودانيل جلت ابداع شده است .اصوالً اکثر
الگوريتمهاي فرا ابتکاري با الگوگيري و شبيهسازي
يکي از قوانين يا روابط موجود در طبيعت بنا نهاده
ميشوند .اين الگوريتم هم بر مبناي فرآيند تبريد يا
بازپخت فلزات بنا نهاده شده است.
در فرآيند تبريد ،ابتدا حرارت فلزات را تا دماي
بسيار بااليي افزايش داده و سپس يک فرآيند
سردسازي و کاهش دماي تدريجي بر روي آنها
صورت ميگيرد .در اين فرآيند در هنگام افزايش
حرارت فلز ،سرعت جنبش اتمهاي آن به شدت
افزايش يافته و در مرحله بعد ،کاهش تدريجي دما
موجب شکلگيري الگوهاي خاصي در جايگيري
اتمهاي آن ميشود .اين تغيير الگوي اتمها باعث بروز
خواص ارزشمندي در فلز تبريد شده ميگردد ،که از
جمله ميتوان به افزايش استحکام آن اشاره نمود
(فتاحي.)0099 ،
کوشش ( )0080جهت تخمين پارامترهاي روش
رونديابي سيل ماسکينگام غيرخطي از روش آنيلينگ
شبيهسازي شده استفاده کرد .نتايج نشان داد که
روش آنيلينگ شبيهسازي شده دقت بااليي در تخمين
اين پارامترهاي مسئله دارد.
ابراهيمي ( )0080جهت تخمين ضرايب منحني
رطوبتي خاک از روش آنيلينگ شبيهسازي شده و
مدل  RETCاستفاده کرد .نتايج به دست آمده از
مدل  RETCبا اختالف ناچيزي تقريباً مشابه روش
آنيلينگ شبيهسازي شده بود.
 Marrow, 2006از روش آنيلينگ شبيهسازي شده
در حداقل کردن مقدار زمان مورد نياز توسط کشاورز
جهت جا به جا کردن آبپاشها استفاده نمود .او با
استفاده از آنيلينگ شبيهسازي شده توانست به
پيکربندي مناسبي از آرايش لولهها و آبپاشها در
سيستم آبياري متحرک براي ايجاد يکنواختي بارش
مناسب در سطح مزرعه دست يابد .حالت بهينه براي
حداکثر نرخ بارش در يک دوره  80ساعته شامل جابه
جاييهاي  00/20ساعته در طي چهار روز بود.

سال ششم • شماره بیست و سوم• بهار 1395
) )Lin and Yen, 2008به منظور بررسي جريان
سه بعدي آب زيرزميني و بهينهسازي عوامل مربوط به
پمپاژ از قبيل محل پمپاژ ،مدت زمان پمپاژ و سرعت
پمپاژ به ترکيب روش آنيلينگ شبيهسازي شده و
نرمافزار  MODFLOWپرداختند .روش آنها که به
 SA  MFموسوم گرديد ،با بررسي  9حالت در
سفرههاي همگن و ناهمگن توانست به خوبي در ابتدا
توسط آنيلينگ شبيهسازي شده محل پمپاژ را
مشخص نمايد و سپس توسط  MODFLOWمدت
زمان و سرعت پمپاژ را تعيين گرداند.
 Mohammadi et al., 2013به بهرهگيري از روش
آنيلينگ شبيهسازي شده در تعيين ابعاد قسمتهاي
مختلف سد خاکي حصار سنگي بيرجند پرداختند.
پايين آوردن ميزان مصالح به کار رفته در هسته رسي
سد و جلوگيري همزمان از پديده نشت از بدنه به
عنوان اهداف تحقيق منظور گرديدند .توانايي آنيلينگ
شبيهسازي شده در تعيين پارامترهايي مانند نشت از
بدنه سد ،گراديان هيدروليکي و ضريب ايمني در
مقايسه با مقادير واقعي نشاندهنده توانايي خوب
آنيلينگ است .همچنين کاهش حجم مواد براي
ساخت و ساز هسته و پوسته سد حدود  20و  9درصد
به دست آمدند .اين نتايج نشان ميدهد يک طرح
مطلوب عمومي طراحي ابعاد هسته رسي در وضعيت
پايدار توسط روش آنيلينگ به دست ميآيد.
 Sousa et al., 2015در بررسي چالشهاي
پيشروي شرکتهاي مهندسي آب از يک مدل شبيه
ساز هيدروليکي با روش آنيلينگ شبيهسازي شده بهره
جستند .آنها در کنترل هدر رفت آب و بهره وري
انرژي که موجب ارائه خدمات با قيمت باال و از دست
دادن سود ميشود و هزينههاي پمپاژ مشترکين را باال
ميبرد ،توانستند به شناسايي اندازه و مکان لولههاي
طرح و نيز کنترل پمپ و تنظيمات آن بپردازند.
بهرهگيري از آنيلينگ شبيه سازي شده در طرح شبکه
توزيع آب تحت فشار مورد بررسي ايشان منجر به
ارائهي مجموعهاي از راه حلهاي خوب از نظر
هزينههاي عملياتي و سرمايهاي ،با يک سازگاري
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مناسب با آسيبهاي زيستمحيطي و مالي ناشي از
تلفات آب گرديد.
با توجه به هزينههاي هنگفت اجراي شبکههاي
آبرساني و اهميت تهيه و توزيع آب جهت مصارف
گوناگون الزم است شبکههاي توزيع آب به صورت
واقعي مدل و تحليل گردند (تابش و صفرپور عرفاني،
 .)0090تحليل هيدروليکي شامل يافتن تمام
پارامترهاي مجهول مربوط به خط لوله و گرههاي
شبکه با استفاده از اطالعات اوليه مربوط به گرهها و
لولهها ميشود .در صورتي که روش تحليل از دقت
خوبي برخوردار باشد نتايج حاصل از آن به مطالعات
ميداني نزديکتر خواهد شد و در برابر عوامل مختلف
مکانيکي و هيدروليکي به خوبي پاسخگو ميباشد
(جهانگير و همکاران .)0080 ،در همين راستا تحقيق
حاضر به منظور ارزيابي و مقايسهي کارايي روش
آنيلينگ با ساير روشهاي تحليل هيدروليکي
شبکههاي تحت فشار صورت گرفته است.

درون لولهها و روابط هيدروليکي حاکم بر آنها
برنامهاي براي رسيدن به مقادير مجهول مسئله تدوين
گرديده است .اين برنامه با استفاده از اطالعات ورودي،
به گذر از قيود موجود و ارضاء معادلهي افت انرژي در
حلقهها و رعايت شرط پيوستگي جريان در گرهها براي
رسيدن به جوابهاي بهينهي تابع هدف ميپردازد.
مزيت اصلي اين برنامه آن است که نميتوان ،ايراد
روش خاصي را در آن وارد دانست ،چرا که حدس
اوليه نياز نداشته و جوابهاي هر مرحله تأثيري بر
جوابهاي توليد شده در مرحلههاي بعدي نخواهد
داشت .آنچه که روند حل مسئله را تا رسيدن به جواب
نهايي پيش خواهد برد همان اصول آنيلينگ
شبيهسازي شده ،بر اساس معرفي تابع هدف آن
خواهد بود .نتايج حاصل از حل اين الگوريتم در
برنامهي مذکور ،همان جوابهاي تحليل شبکه شامل:
مقادير دبي جريان يافته در لولهها و ارتفاع پيزومتريک
به وجود آمده از آنها در گرهها خواهند بود.

مواد و روشها

روابط هیدرولیکی بین پارامترها

به منظور تحليل و ارزيابي شبکههاي آب تحت
فشار ابتدا بايد روابط هيدروليکي مربوط به آنها همراه
با قيود مورد نظر ،طبق مشخصات شبکه استخراج و
بيان شوند .سپس مباني روش آنيلينگ شبيهسازي
شده به عنوان يکي از الگوريتمهاي فرا ابتکاري جهت
حل معادالت شبکههاي آب تحت فشار شرح داده
ميشود .در اين تحقيق برنامهاي در محيط
برنامهنويسي  MATLAB R2009aمطابق روابط
هيدروليکي حاکم بر شبکههاي آب تحت فشار ،جهت
تحليل آنها نوشته شد .از اين نرمافزار به دليل قابليت
باال در انجام عمليات ماتريسي و دقت محاسبات
رياضي باال و مطلوب بهره گرفته شد .الزم به ذکر است
در برنامه نوشته شده بر خالف روشهاي معمول مورد
استفاده از يک روش خاص ،به عنوان مثال هاردي
کراس و يا از مباني نرمافزارهاي موجود همانند روش
گراديان به عنوان مالک تحليل استفاده نشده است.
بلکه با استفاده از اصول حاکم بر جريان تحت فشار

مهمترين روابط هيدروليکي که براي تحليل جريان
در شبکهي توزيع آب به کار ميروند عبارتند از :
 رابطه افت هد لوله()0

)H  H i  H j  R( x)Q n ( x

در رابطهي ( H ،)0افت هد در لوله بر حسب متر،
 H iو  H jبهترتيب مقادير انرژي کل در گرههاي
باالدست و پاييندست Q(x) ،دبي لوله بر حسب متر
مکعب بر ثانيه R(x) ،ثابت مقاومت لوله و  nتوان است
(منزوي .)0090،در اين معادله ،با توجه به اينکه براي
محاسبهي ) R(xثابت مقاومت لوله از فرمول دارسي-
ويسباخ ،0معادلهي ( )2يا هيزنويليامز 2معادلهي ()0
استفاده ميشود ،نماي  nبهترتيب برابر  2و 0/902
منظور ميشود .در اکثر حاالت يک رابطه غيرخطي
Darcy-Weisbach Formula
Hazen-Williams Formula

1
2
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بين ) Q(xو  Hبرقرار است .همچنين در تحليل
شبکهي توزيع آب معموالً از افت فشارهاي موضعي
چشمپوشي ميشود (.)Bhave, 1995
fl
(Q 2 ( x) )2
5
12/1D
10/67l
(H  R( x)Q 1/852 ( x)  1/852 4/87 Q 1/852 ( x) )0
C D
H  R( x)Q 2 ( x) 

در معادالت ( )2و ( l ،)0طول لوله برحسب متر،
 Dقطر لوله برحسب متر f ،ضريب اصطکاک و C
ضريب هيزن است (تائبي و چمني.)0091 ،
 روابط پیوستگی جریان در گرههااساس معادالت پيوستگي جريان براين اصل استوار
است که دبي ورودي به يک گره بايد با دبي خروجي
آن برابر باشد .براي تحليل شبکه در شرايط استاتيکي
با سيال تراکمناپذير ،جمع جبري جريانهاي ورودي و
خروجي از هرگره بايد برابر صفر شود.
() 1

 (Q( x)  qi )  0

در رابطهي( Q (x) ،)1مقدار دبي جريانيافته در
لوله و  qiمقدار دبي جريان ورودي يا خروجي در گره
برحسب متر مکعب بر ثانيه هستند (پازوش.)0090 ،

قیود طراحی شبکههای آب تحت فشار
 محدودیت سرعتسرعت در لولههاي شبکههاي آب تحت فشار نبايد
از حدودي بيشتر گردد ،زيرا زياد شدن سرعت سبب
افزايش افت فشار و در نتيجه گران شدن تأسيسات
ايجاد فشار در شبکه ميگردد .همچنين احتمال
شکسته شدن لولهها را به ويژه در مکان پيوند آنها در
اثر پديدهي ضربهي قوچ افزايش ميبخشد .کمترين
سرعت آب در لولههاي شبکهي توزيع آب بدين جهت
بهعنوان يک قيد در نظر گرفته ميشود ،که در
سرعتهاي پايين رسوب بيشتري در لولهها تشکيل
شده که اين امر باعث کاهش راندمان سيستم ميگردد
(منزوي .)0090 ،بيشترين سرعت در شبکهي آب 2 ،
متر بر ثانيه و کمترين سرعت مجاز 0/0 ،متر بر ثانيه
در نظر گرفته ميشود (حميدخاني.)0070 ،
 محدودیت فشاربيشترين فشار در شبکه بايد به اندازهاي باشد که
لولهها بتوانند آن را مخصوصاً در محل پيوندها تحمل
نمايد .کمترين فشار آب در شبکهي شهري بايد به
اندازه اي باشد که در ابتداي هر انشعاب فشار الزم براي
مصرف کننده وجود داشته باشد (منزوي.)0090،
ساختار کلی الگوریتم آنیلینگ شبیهسازی شده

 رابطه افت فشار در حلقهدر هرحلقه از يک شبکه جمع جبري افت
فشارهاي لولههاي تشکيلدهندهي آن بايد برابر صفر
شود بنابراين:
()0
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 H  0

که در آن   Hمعرف جمع افت هد تمام
لولههايي است که حلقه را تشکيل ميدهند (منزوي،
.)0090

براي حل يک مسئله الگوريتم آنيلينگ شبيهسازي
شده ابتدا از يک جواب اوليه شروع ميکند و سپس در
يک حلقه تکرار به طرف جوابهاي همسايه حرکت
ميکند .اگر جواب همسايه بهتر از جواب فعلي باشد،
الگوريتم آن را به عنوان جواب فعلي قرار ميدهد .در
غيراين صورت ،الگوريتم آن جواب را با احتمال
)  exp(  E / Tبه عنوان جواب فعلي ميپذيرد .در
اين رابطه  ΔEتفاوت بين تابع هدف جواب فعلي و
جواب همسايه است و  Tيک پارامتر به نام دما است.
در هر دما ،چندين تکرار انجام ميشود و سپس دما به
آرامي کاهش داده ميشود .در گامهاي اوليه دما خيلي
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باال قرار داده ميشود تا احتمال بيشتري براي پذيرش
جوابهاي بدتر وجود داشته باشد .با کاهش تدريجي
دما ،در گامهاي پاياني احتمال کمتري براي پذيرش
جوابهاي بدتر وجود خواهد داشت و بنابراين الگوريتم
به سمت يک جواب خوب همگرا ميشود.
در اين الگوريتم مصرف حافظه بسيار پايين است و
به دليل وجود روند تصادفي هدايت شده (احتمال
پذيرش پايين براي پاسخهاي غير بهينه) توانايي گذر
از بهينه محلي 0و دستيابي به جوابهاي بهينه
سراسري 2را دارد .همچنين پيادهسازي آن نسبت به
الگوريتمهاي ديگر هم رده خود ،نسبتاً سادهتر است
(فتاحي.)0099 ،
معرفی تابع هدف
هدف از بهينهساازي ياافتن بهتارين جاواب قابال
قبول ،با توجه به محدوديتها و نيازهاي مسئله اسات.
براي يک مسئله ،ممکان اسات جاوابهااي مختلفاي
موجود باشد که براي مقايسه آنهاا و انتخااب جاواب
بهينه ،تابعي به نام تابع هدف 0تعريف ميشود (فتاحي،
.)0099
در واقااع بااراي بهاارهگيااري از الگااوريتم آنيلينااگ
شبيهسازي شده در مسائل تحليل هيدروليکي شبکهي
آب ،با توجه به سااختار کلاي ايان الگاوريتم ،نيازمناد
تابعي به عنوان هدف مسئله هستيم ،که در آن پاس از
ارضاء قيود جوابهاي بهيناه ظااهر گردناد .لاذا تاابع
هدف براساس دو اصل پيوستگي جرياان در گارههاا و
افت فشار در حلقهها نوشته شد ،باه نحاوي کاه قياود
طراحي در آن به عناوان شاروط مسائله لحاا شاده
است .ساختار کلي اين تابع که شامل مجموع مربعاات
معادالت افت فشار در لولهها و مربع مجماوع معاادالت
پيوستگي در گرههاست ،مطاابق رابطاهي ( )0خواهاد
بود .اين تابع توسط الگوريتم آنيلينگ شبيهسازي شده
مينيمم ميگردد.

Local Optimal
Global Optimal
Objective Function

1
2
3

7
p m
n m
)0( OF   (  Q x  q i ) 2   (  H x ) 2
i1 x1
k 1 x1

 : Qxدبي در هر يک از لولهها بر حسب متر مکعب بر
ثانيه.
 : q iدبي مورد نياز در هر يک از گرهها بر حسب متر
مکعب بر ثانيه.
 : Hkافت هد در هر يک از حلقهها بر حسب متر.
p m

 :   H xمجموع افت در حلقهها از حلقه
k 1 x1

شمارهي  0تا  pاُمين حلقه (هر حلقه ميتواند شامل
لولههايي از شمارهي  0تا  mباشد).
n m

 :   Q x  q iمجموع روابط پيوستگي در گرهها،
i1x1
از گره شمارهي  0تا  nاُمين گره (هر گره ميتواند
متصل به لولههايي از شمارهي  0تا  mباشد).
همان طور که مشخص است در تئوري حل
مسئله مقدار عددي اين تابع بايد صفر گردد ،زيرا در
حالت ايده آل مجموع افت در حلقهها و مجموع روابط
پيوستگي در گرهها هر کدام بايد برابر صفر شوند .اما با
توجه به اينکه بهرهگيري از روشهاي حل عددي
الزاماً برابر حل تحليلي مسئله نخواهد بود ،عمالً جوابي
نزديک به صفر ظاهر ميگردد .تابع هدف برپايه دو
اصل پيوستگي جريان در گرهها و افت فشار در حلقهها
استوار است .ساختار کلي اين تابع شامل مجموع
مربعات معادالت افت فشار در لولهها و مربع مجموع
معادالت پيوستگي در گرههاست .در هر شبکه با هر
تعداد حلقه و لوله ،الزاماً بايد دو اصل ذکر شده هر
کدام جداگانه ارضا شوند و به سمت صفر ميل کنند.
البته الزم به ذکر ميباشد که اين جواب نزديک به
صفر تنها در صورتي ظاهر ميگردد که جوابهاي
حاصل از حل مسئله ،همان جوابهاي بهينه (بهترين
جواب ممکن) باشند .در غير اين صورت ممکن است
هر مقدار عددي مثبت به عنوان مقدار تابع هدف
پديدار شود .تابع هدف معياري جهت سنجش توانايي
ارضاي همزمان اين قوانين است.
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در صورتي که بخواهيم به ميزان کارايي يک روش
پي ببريم ،ميتوانيم نتايج محاسبات دبي لولهها و هد
گرههاي آن را در تابع هدف قرار دهيم .به اين ترتيب
با مقايسهي نتايج تابع هدف ميزان کارايي روشها در
ارضاي همزمان معادالت پيوستگي و انرژي به خوبي
مشخص ميگردد .بنابراين روشي داراي قدرت تحليل
باالتري است که عالوه بر داشتن بهترين (کمترين)
مقدار تابع هدف ،همزمان هر دو اصل را به صفر
برساند .بهترين حالت هنگامي که هر کدام جداگانه به
صفر نزديک شوند ،ظاهر ميگردد.
مشخصات مورد نیاز شبکه جهت تحلیل آن
به منظور تحليل و ارزيابي يک شبکهي آب تحت
فشار ابتدا الزم است ،روابط هيدروليکي حاکم بر آنها،
که همان روابط ( )1و ( )0هستند ،نوشته شوند.
پارامترهاي مورد استفاده در اين روابط را در قالب
ماتريس بيان ميکنيم .اين ماتريسها حاوي اطالعاتي
از مشخصات شبکه شامل :طول لولهها ،قطر و ضريب
اصطکاک آنها و نحوهي اتصال لولهها در گرههاي
مختلف خواهند بود .همچنين مقدار دبي مورد نياز در
گرههاي مصرف ،ارتفاع آنها و مقدار دبي ورودي از
گرههاي چشمه به همراه رقوم تراز سطح آب در آنها
بايد معلوم گردند .در صورت وجود پمپ در گرهي
ورودي ميزان فشار آن بر حسب متر ،بايد مشخص
شود .در ادامه به معرفي چهار دسته کلي ماتريسهاي
به کار گرفته شده در اين تحقيق خواهيم پرداخت.
الف -ماتريسهاي مربوط به مشخصات لولهها:
  : Lمعرف طول تمامي لولههاي شبکه ميباشد.  : Dمعرف قطر تمامي لولههاي شبکه ميباشد.  : fمعرف ضريب اصطکاک يا فاکتور اصطکاکتمامي لولههاي شبکه ميباشد.
ب -ماتريسهاي مربوط به گرهها:
  : zاين ماتريس ارتفاع استاتيکي گرهها از يک سطحمبنا را بيان ميکند.
  : qمعرف ميزان دبي مورد نياز يا مصرفي در هر يکاز گرهها باشد.

سال ششم • شماره بیست و سوم• بهار 1395
  : H 0معرف مقدار ارتفاع پيزومتريک گرههاي چشمهميباشد .در صورت وجود پمپ نيز در گرهي ورودي
فشار آن بر حسب متر ،معرفي ميشود.
ج -ماتريسهاي مربوط به تعيين آرايش شبکه:
 حلقه (  :) Loopهر سطر آن معرف شماره حلقه باشدو هر ستون در آن معرف شماره لوله باشد .اعداد به کار
رفته ارتباط لولهها و حلقهها را با توجه به معيار کلي
ساعتگرد بودن جهت جريان در حلقهها بيان
مينمايند .توضيح اينکه در صورت پيروي جهت
فرضي نشان داده شده در شبکه از معيار کلي مذکور،
عدد  0به لوله مورد نظر اختصاص داده ميشود ،در
غير اين صورت عدد  -0جايگزين خواهد شد .لولههاي
غير مرتبط با حلقه مورد نظر با عدد صفر نشان داده
ميشوند.
 گره (  :) Nodeماتريسي که نشاندهندهي چگونگيارتباط گرهها با لولهها است .هر سطر آن معرف شماره
لوله باشد و هر ستون در آن معرف شماره گره باشد.
به اين ترتيب لولههايي که از اين گره آغاز ميگردند،
با عدد  -0و لولههايي که به آن گره ختم ميشوند با
عدد  0معرفي ميشوند و مابقي عناصر صفر ميباشند.
 اتصال (  :) Connectionماتريسي که نشاندهندهيارتباط هر گره با گرههاي ديگر ،توسط شماره لولهي
رابط است .ستون اول معرف گره آغازين ستون دوم
گره انتهايي و ستون سوم شماره لوله رابط دو گره
است .اين ماتريس از اهميت خاصي برخوردار ميباشد.
د -ماتريس مجهوالت شبکه (متغيرهاي
تصميمگيري):
 مقادير دبي لولهها (  :) Qاين ماتريس معرف مقاديردبي جريان يافته در لولههاي شبکه توزيع آب است.
 مقادير فشار در گرهها (  :) Hاين ماتريس معرفمقادير فشار در هر يک از گرههاي شبکه توزيع آب
است.
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حل یک مسئله با روش آنیلینگ شبیهسازی
شده
در شبکهي آب تحت فشار مطابق شکل (،)0
ارتفاع پيزومتريک گرههاي ( )0و ( )2به ترتيب برابر

9
با 000و  80متر آب ميباشد .مشخصات شبکه شامل:
طول لولهها ،قطر لولهها و ضريب اصطکاک آنها در
جدول ( )0آورده شده است (تائبي و چمني.)0091 ،

شکل ( :)1مشخصات هندسی و هیدرولیکی شبکهی آب تحت فشار(تائبی و چمنی.)1331 ،
جدول ( :)1مشخصات شبکهی توزیع آب شهری (تائبی و چمنی.)1331 ،
شماره لوله

طول لوله (متر)

قطر لوله (متر)

ضريب اصطکاک

0

000

0/00

0/0000

2

200

0/00

0/0700

0

200

0/00

0/0000

1

000

0/00

0/0028

0

200

0/10

0/0000

0

200

0/00

0/0020

7

000

0/10

0/0007

تشکیل ماتریسهای مورد نیاز شبکه
ابتدا مطابق با جهت نشان داده شده در شکل (،)0
براي تمام لولههاي جهتي فرض ميشود .با تعيين
تعداد لولهها ،تعداد گرهها با ارتفاع پيزومتريک مجهول
و تعداد گرهها با ارتفاع پيزومتريک ثابت در شبکهي
توزيع آب ،ماتريسهاي مورد نياز مشخص ميگردد.
ماتريسهاي طول ،قطر و ضريب اصطکاک
(  ،) f ، D ، Lاتصال (  ،) Connectionدبي لولهها ( ،) Q
هد گرههاي با ارتفاع ثابت و مصرف (  ،) H ، H 0ارتفاع
گرههاي مصرف (  ،) Zدبي مورد نياز در گرهها ( ،) q
ماتريس حلقه (  ) Loopو گره (  ) Nodeدر شکل ()2
ارائه ميگردند.
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شکل ( :)2مشخصات ماتریسی شبکهی آب تحت فشار

به طور مثال:
در سطر اول ماتريس حلقه ،لولههاي  0و 1که
خالف جهت ساعتگرد هستند ،با مقدار  -0و لولههاي
 2و  0که مطابق جهت ساعتگرد هستند ،با عدد 0
نشان داده شدهاند.
در سطر دوم ماتريس گره ،لولههاي  1 ، 0و 0از
گره دوم خارج گرديدهاند و چون باقي لولهها با اين

گره در ارتباط مستقيم نيستند ،مابقي درايههاي اين
سطر داراي مقدار صفر ميباشند.
همچنين در سطر دوم ماتريس اتصال ،گره  0گره
آغازين ،گره انتهايي شماره  1و لوله رابط ،شماره 2
است.
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معرفی شاخصهای آماری

نتایج و بحث

شاخصهايي که به منظور ارزيابي نتايج حاصل از
الگوريتم آنيلينگ شبيهسازي شده به کار ميروند،
شامل :ميانگين خطا  AEو ريشه ميانگين مربعات
خطا  RMSEخواهند بود AE .بيانگر مقدار ميانگين
خطا بوده که اگر صفر و يا نزديک به صفر باشد بيانگر
پيشبيني خوب مدل است .اگر اين مقدار باالي صفر
باشد نشاندهنده تخمين بيش از اندازه مدل است.
 RMSEنشاندهنده انحراف مقادير محاسباتي از مقدار
واقعي است .در حالت آرماني مقدار اين شاخصها به
ترتيب  AE  0و  RMSE 0خواهند بود .بيان رياضي
اين شاخصها به شرح زير است.

نتايج حل مسئله شامل مقادير دبي در هر لوله و
مقادير محاسبه شدهي سرعت جريان در لولهها با
توجه به دبي و سطح مقطع براي شبکه و افت هد در
هر يک از لولهها ،به ترتيب در جدول ( )2ارائه شده
است.
در جدول ( ،)0الزم به يادآوري است بر اساس
روشهاي مختلف مورد استفاده جهت انجام محاسبات،
مقادير دبي در بعضي از لولهها به صورت منفي ظاهر
ميگردند .اين عالمت بيانگر صحيح نبودن جهت
ابتدايي فرض شده براي انجام حل مسئله ميباشد ،که
در نتيجه جهت جريان در آن لوله جهت دستيابي به
نتايج صحيح بايد تغيير داده شود (تائبي و چمني،
 .)0091طبق اين جدول ،در روشهاي هاردي کراس،
نيوتن -رافسون و نظريه خطي جهت لولهي شمارهي
چهار به صورت منفي ظاهر گرديده است ،اما در
روشهاي گراديان ،مدل  Epanetو آنيلينگ شبيهسازي
شده ،جهت لولههاي شمارهي سه و چهار به صورت
منفي ظاهر گرديده است.
در جدول ( )1مقادير ارتفاع پيزومتريک گرههاي
مجهول بر حسب متر بر اساس روشهاي مختلف ارائه
شده است .

n

 Oi
() 7

n

i 1

AE 

n

 Oi

() 9

i

C

i

C

n

i 1

RMSE 

در اين روابط:
 : Ciمقادير محاسباتي پارامترهاي مورد نظر در هر
روش.
 : Oiمقادير واقعي پارامترهاي مورد نظر که همان عدد
صفر ميباشد.
 : nتعداد کل پارامترها (.)White more, 1991

جدول( :)2نتایج حاصل از اجرای برنامه براساس آنیلینگ شبیهسازی شده در لولههای شبکه.
شماره
لوله

دبي
(متر مکعب
برثانيه)

سرعت
(متر بر ثانيه)

افت هد در لوله
(متر)

0

0/1001

0/700

7/980

2

0/0982

0/770

7/000

0

-0/0081

0/080

0/0802

1

-0/0202

0/700

0/0800

0

0/2007

0/008

0/001

0

0/2100

0/200

0/108

7

0/0091

0/970

0/290
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جدول ( :)3مقادیر دبی جریان یافته در لولههای شبکه (بر حسب متر مکعب بر ثانیه).
سه روش اول (تائبی و چمنی )1331 ،و سه روش دوم محاسبه شدهاند.
مدل

شماره
لوله

هاردي
کراس

نيوتن
رافسون

نظريه
خطي

روش
گراديان

Epanet

0

0/0210

0/0210

0/0000

0/0200

0/0081

0/1001

2

0/1700

0/1701

0/1780

0/1710

0/1820

0/0982

0

0/0210

0/0210

0/0000

-0/0200

-0/0081

-0/0081

1

-0/0208

-0/0207

-0/0200

-0/0200

-0/002

-0/0202

0

0/2180

0/2180

0/2002

0/2190

0/2000

0/2007

0

0/2000

0/2001

0/2109

0/2000

0/2089

0/2100

7

0/0001

0/0001

0/0109

0/0000

0/0080

0/0091

نتايج حل مسئله شامل مقادير دبي در هر لوله و
مقادير محاسبه شدهي سرعت جريان در لولهها با
توجه به دبي و سطح مقطع براي شبکه و افت هد در
هر يک از لولهها ،به ترتيب در جدول ( )2ارائه شده
است.
در جدول ( ،)0الزم به يادآوري است بر اساس
روشهاي مختلف مورد استفاده جهت انجام محاسبات،
مقادير دبي در بعضي از لولهها به صورت منفي ظاهر
ميگردند .اين عالمت بيانگر صحيح نبودن جهت
ابتدايي فرض شده براي انجام حل مسئله ميباشد ،که
در نتيجه جهت جريان در آن لوله جهت دستيابي به

آنيلينگ
شبيهسازي شده

نتايج صحيح بايد تغيير داده شود (تائبي و چمني،
 .)0091طبق اين جدول ،در روشهاي هاردي کراس،
نيوتن -رافسون و نظريه خطي جهت لولهي شمارهي
چهار به صورت منفي ظاهر گرديده است ،اما در
روشهاي گراديان ،مدل  Epanetو آنيلينگ شبيهسازي
شده ،جهت لولههاي شمارهي سه و چهار به صورت
منفي ظاهر گرديده است.
در جدول ( )1مقادير ارتفاع پيزومتريک گرههاي
مجهول بر حسب متر بر اساس روشهاي مختلف ارائه
شده است .

جدول ( :)1مقادیر ارتفاع پیزومتریک گرههای مجهول (بر حسب متر).
سه روش اول (تائبی و چمنی )1331 ،و سه روش دوم محاسبه شدهاند.
شماره
گره

هاردي کراس

نيوتن رافسون

نظريه خطي

روش
گراديان

مدل
Epanet

آنيلينگ
شبيهسازي شده

0

81/089

81/089

81/810

80/000

80/000

80/080

1

80/020

80/021

80/000

80/000

80/000

80/080

0

80/801

80/801

80/070

80/800

82/290

82/270

0

80/100

80/100

80/000

80/100

80/078

80/008
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جدول( :)5نتایج بررسی قانون بقای جرم در گرههای شبکه.
شماره
گره

رابطهي پيوستگي در گره

هاردي
کراس

نيوتن
رافسون

نظريه
خطي

روش
گراديان

مدل
Epanet

آنيلينگ
شبيهسازي شده

0

Q1  Q3  q3

0/0210

0/0210

0/0202

0

0

-0/000

1

Q2 Q4 Q5  q4

-0/0001

0

0

0

0/0001

0/009

0

Q5  Q7  q5

0

0

0

-0/0000

-0/0009

-0/000

0

Q6  Q7  q6

0

0/0002

0

0

0/0007

0/000

جدول ( :)6نتایج بررسی قانون بقای انرژی در حلقههای شبکه.
شماره
حلقه

رابطهي افت انرژي در حلقه

هاردي
کراس

نيوتن
رافسون

نظريه
خطي

روش
گراديان

مدل
Epanet

آنيلينگ
شبيهسازي شده

0

hf1  hf 2  hf 3  hf 4 0

0/0270

0/0217

-0/809

0/011

0/000

0/0000

2

hf 5 hf 4 hf 6 hf 7 0

-0/0002

0/0002

0/077

-0/008

0/000

0/00007

با توجه به جهتهاي تعيين شده براي دبي جريان
يافته در لولههاي شبکه در روشهاي مختلف ،رابطهي
پيوستگي متناسب با آن در هر روش نوشته شد .نتايج
بررسي قانون بقاي جرم در گرههاي شبکه براي
مقايسه بهتر در جدول ( )0ارائه شده است.
نتايج جدول ( )0بر اساس لولههاي تشکيل
دهندهي هر حلقه ،چگونگي ارضاي قانون بقاي انرژي
درحلقههاي شبکه را در روشهاي مختلف نشان
ميدهد .در اين جدول مطابق با رابطهي ( ،)0افت هد

در هر يک از لولهها تعيين و بر اساس رابطهي (،)1
افت انرژي در حلقههاي شبکه محاسبه ميگردند.
پس از بررسي ارضاء قانون بقاي جرم و انرژي و
محاسبهي مقادير رابطهي پيوستگي در گرهها و افت
انرژي در حلقهها ،به منظور کنترل نتايج از
شاخصهاي آماري  AEو  RMSEاستفاده شده است.
مقادير به دست آمده براي اين شاخصها در جدول
( )7و ( )9ارائه شده است.

جدول ( :)7نتایج بررسی قانون بقای جرم در گرههای شبکه با شاخصهای آماری.
هاردي
کراس

نيوتن
رافسون

نظريه
خطي

روش
گراديان

مدل
Epanet

آنيلينگ
شبيهسازي شده

شاخص آماري

0/00000

0/0002

0/0000

0/00002

0/00007

0/00070

AE

0/0020

0/0020

0/0000

0/00000

0/000009

0/00100

RMSE

با مالحظهي مقادير شاخصهاي آماري جدول ()7
مي توان بيان داشت در ارضاء قانون بقاي جرم روش
گراديان کمترين مقدار خطا و روش نظريه خطي
بيشترين مقدار خطا را داشته است .روش آنيلينگ
شبيهسازي شده در ارضاء قانون بقاي جرم پس از

روشهاي گراديان و مدل  Epanetقرار دارد .اما به
طور کلي با توجه به اينکه مقادير شاخصهاي  AEو
 RMSEدر اين روش نزديک به صفر هستند ،بنابراين
دقت قابل قبولي در ارضاء اين رابطه داشته است.
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جدول ( :)3نتایج بررسی قانون بقای انرژی در گرههای شبکه با شاخصهای آماری.
هاردي
کراس

نيوتن
رافسون

نظريه
خطي

روش
گراديان

مدل
Epanet

آنيلينگ
شبيهسازي شده

شاخص آماري

0/0001

0/0021

-0/0000

-0/00700

0/0079

0/00001

AE

0/0080

0/0071

0/0019

0/00217

0/0097

0/00700

RMSE

با مالحظهي مقادير شاخصهاي آماري جدول ()9
ميتوان بيان داشت در ارضاء قانون بقاي انرژي روش
آنيلينگ شبيهسازي شده و نيوتن رافسون کمترين
مقدار خطا ها را داشته اند .بيشترين مقدار خطا ها در
روشهاي نظريه خطي و مدل  Epanetبوده است.

با توجه به اينکه مقادير شاخصهاي  AEو
 RMSEدر روش آنيلينگ شبيهسازي شده نزديک به
صفر هستند ،بنابراين دقت بااليي در ارضاء اين رابطه
داشته است .اما ساير روشها تفاوت قابل مالحظهاي با
اين روش دارند.

جدول ( :)9مقایسه مقدار تابع هدف آنیلینگ شبیهسازی شده با سایر روشها.
روش تحليل

هاردي کراس

نيوتن رافسون

نظريه خطي

گراديان

مدل
Epanet

آنيلينگ
شبيهسازي شده

مقدار تابع هدف

0/00002

0/0002

0/97019

0/00000

0/01088

0/00000

با توجه به تابع هدف معرفي شده ،مقادير ارضاء
قانون بقاي جرم در گرهها و قانون بقاي انرژي در
حلقهها به صورت توأم با هم در تحليل شبکه
مؤثرخواهند بود .عليرغم آنچه در مورد برتري يک
روش نسبت به ساير روشها در ارضاء يکي از اين
قوانين باتوجه به جدول  7و  9بيان گرديد ،در نهايت
مقدار تابع هدفي که از اثر توأم ارضاء اين قوانين به
دست ميآيد ،معرف برتري نهايي يک روش در تحليل
هيدروليکي يک شبکه خواهد بود.
لذا پس از بررسي مقادير جداول  0و  0در مورد
ارضاء قانون بقاي جرم و قانون بقاي انرژي ،با مراجعه
به جدول  8به خوبي مي توان تأثير همزمان اين
مقادير را در تعيين مقدار تابع هدف مشاهده نمود.
همانطور که در اين جدول مشاهده ميگردد ،کمترين
مقدار تابع هدف مربوط به آنيلينگ شبيهسازي شده
مي باشد که اين مقدار گوياي برتري اين روش بر ساير
روشها در تعيين پارامترهاي شبکه و تحليل آن
ميباشد.
آنيلينگ شبيهسازي شده با توجه به عدم نياز به
رعايت اصل پيوستگي جريان در حدس اوليه گرههاي

شبکه موجب ميگردد ،که با تعداد محاسبات کمتر و
همگرايي سريعتر نسبت به ساير روشهاي تکرار بتوان
به اهداف موردنظر دستيافت .البته خاطر نشان
ميگردد که حجم محاسبات به مقادير حدس اوليهي
پارامترهاي فوق بستگي دارد .با توجه به مقادير
شاخصهاي  AEو  RMSEآنيلينگ شبيهسازي شده
در مقايسه با ساير روشها به حالت آرماني خود
نزديکترهستند ،بنابراين اين روش دقت باالتري در
ارضاء قانون بقاي جرم و بقاي انرژي داشته است .نتايج
ارزيابي آنيلينگ شبيهسازي شده از طريق مقدار تابع
هدف آن نشان داد ،عالوه بر دقت جوابهاي اين
روش ،اين مقادير بهترين جوابهاي ممکن براي حل
مسئله خواهند بود.

نتیجهگیری
تحليل هيدروليکي شبکه غالباً براي تعيين عملکرد
هيدروليکي شبکه و در مواردي نيز براي کنترل روش
طراحي و بهينهسازي طرح استفاده ميشود .در تحقيق
حاضر به منظور بررسي توانمندي روش آنيلينگ
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شبيهسازي شده در تحليل هيدروليکي شبکههاي آب
تحت فشار و ارزيابي آن از محيط برنامهنويسي
 MATLAB R2009aاستفاده شد.
به منظور ارزيابي عملکرد روش آنيلينگ
شبيهسازي شده در تعيين پارامترهاي مورد نظر،
نتايج آن با نتايج حاصل از روش هاي هاردي کراس،
نيوتن-رافسون ،نظريه خطي ،روش گراديان و مدل
 Epanetمقايسه شد .تحليل شبکه توزيع آب به
منظور درک سيستم يا ارزيابي فيزيکي آن الزم و
ضروري است .تعيين دقيق پارامترهاي مجهول در
شبکهي دو حلقهاي و ارضاي قوانين بقاي جرم و
انرژي توسط روش آنيلينگ شبيهسازي شده توانايي
اين روش را در تحليل شبکه به خوبي نشان دادند.
همچنين با شاخصهاي  AEو  RMSEبه برآورد
خطا در ارضاء قانون بقاي جرم و بقاي انرژي پرداخته
شد .نتايج بررسي ارضاء قانون بقاي جرم نشان داد که
روش گراديان و مدل  Epanetبرتري نسبي به روش
آنيلينگ شبيهسازي شده دارند و در ارضاء قانون بقاي
انرژي روش آنيلينگ شبيهسازي شده نسبت به ساير
روشها برتري دارد .اما در مجموع با توجه به مقدار به
دست آمدهي  0/00000براي تابع هدف آنيلينگ
شبيهسازي شده ،برتري کلي و توانايي آن بر ساير
روشها اثبات گرديد .عالوه بر اين آنيلينگ شبيهسازي
شده با توجه به عدم نياز به حدس اوليه در تحليل
جريان شبکه موجب ميگردد ،که کاربر بتواند با

آسودگي بيشتر در خصوص همگرايي جوابها به مقدار
بهينه نسبت به ساير روشهاي تکرار به اهداف مورد
نظر دست يابد .البته خاطر نشان ميگردد که حجم
محاسبات به دامنهي در نظر گرفته شده از سوي کاربر
براي جستجوي جوابها بستگي دارد و امکان انجام
محاسبات متعدد به راحتي فراهم ميباشد.
بر اساس اين ارزيابي ميتوان آنيلينگ شبيهسازي
شده را روشي جديد و قابل اطمينان در طراحي و
تحليل شبکههاي آب تحت فشار دانست .لذا با توجه
به اينکه تحليل يکي از مسائل مهم در هيدروليک
است و بخش اصلي فرآيند طراحي شبکه ميباشد و
نيز با احراز توانايي الزم اين روش در تحليل شبکههاي
توزيع آب پيشنهاد ميگردد تحقيقات مشابهي در ساير
موضوعات مرتبط با اين مهم صورت پذيرد .بررسي
ميزان دبي در لولهها و فشار در گرههاي شبکههاي
مورد بهره برداري و مقايسهي آنها با اين روش
ميتواند به اثبات کارايي و همچنين نشان دادن نقاط
ضعف آن کمک شاياني نمايد .به منظور تحليلي
ديناميکي نيز ميتوان تمام شرايطي که يک شبکه
ميتواند در معرض آن قرار گيرد و پديدههايي که
ممکن است در يک شبکه به وقوع بپيوندد را شناسايي
کرده و با بررسي آنها به شناخت روابطي که بهترين
مقادير اين پديدهها را ارائه ميدهند پرداخت و تحليلي
واقع بينانه از طرح به دست آورد.
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Comparison the Efficiency of Annealing Method with other Methods
in Hydraulic Analysis of Water Pipe Networks.
Sahar alsadat Razavian1, Seyed Moezeddin Nabavi Hamedani2, Hossein Babazadeh3

Abstract
Hydraulic analysis of water networks contains determination of the distribution rate in each pipe
and head of network nodes. Nowadays using meta-heuristic algorithm Simulated Annealing is
increasing in solving complex engineering problems according to capabilities. Purpose of this
study hydraulic analysis of water distribution network based on simulated annealing and
comparing the results according to statistical indices: AE and RMSE with numerical methods:
Hardy Cross, Newton-Raphson, Linear theory, Gradient and Epanet software. To determine the
ability of a variety of methods to simultaneously continuity equation and energy loss network,
the Objective Function is used. At the end amount of Objective Function Simulated Annealing
for two loops network is 0.00016 and assessing index results indicates its accuracy in reaching
problem solutions. These results prove efficiency of this method towards the other conventional
methods. According the assessment can recommend Simulated Annealing as a new method and
reliable in designing and analysing pressurized water networks.
Key words: Hydraulic analysis, Network equations, Numerical methods, Objective
Function, Statistical indicators.

1

M.Sc., Water Engineering Department, Buali Sina University, Hamedan, Iran. Irrigation_razavian@yahoo.com. (Corresponding
author)
2
M.Sc. Student, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.ed_nabavi@yahoo.com
3
Associate Professor, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. h_babazadeh@hotmail.com

