پایاننامه برتر
رتبه سوم سومین دوره مسابقه پایاننامه برتر سال  1397در مقطع کارشناسی ارشد
(برگزار شده توسط انجمن آب و فاضالب ایران)

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشکده تحصیالت تکمیلی
رشتۀ مهندسی بهداشت محیط
عنوان :بررسی میزان حذف بقایاي آموکسیسیلین از محیطهاي آبی
با استفاده از سیستم پیوندي فیلتر بیولوژیکی هوادهی شده و رآکتور بیولوژیکی غشائی
نگارش :محمد فرامرزیان
استاد راهنما :دکتر محمدعلی بقاءپور
استاد مشاور :مهندس محمدرضا شیردره
تاریخ :شهریور 1392

مصنوعی بر پایۀ آموکسیسیلین و ساکارز در  3سطح زمان ماند
هیدرولیکی و  4غلظت آموکسیسیلین مورد بارگذاری و بررسی
قرار گرفتند.

مقدمه :آموکسیسیلین یکی از پرمصرفترین آنتیبیوتیکهای
مورد استفاده در دنیای پزشکی پیشرفته محسوب میشود .این
آنتیبیوتیک بهدلیل فشار بخار کم ،ساختار شیمیایی ،سطح
فعالیت و خصوصیات ضدحیاتی و پایداری در محیطزیست
بهدرون آبهای سطحی و زیرزمینی نفوذ مییابد .تا به امروز
روشهای فیزیکی و شیمیایی بسیاری برای حذف این
آنتیبیوتیک از محیطهای آبی و خاکی پیشنهاد شده ،اما این
روشها دارای هزینههای بسیار بوده و از لحاظ عملی مقرون
بهصرفه نیستند ،از طرفی فیلترهای بیولوژیک مستغرق بهسبب
ماهیت روش تصفیهشان کمک شایانتوجهی در پایین آوردن
هزینهها نمودهاند.

نتایج :نتایج نشان دادند که حداکثر راندمان حذف
آموکسیسیلین در بیورآکتور هوادهی شده ،غشائی و سیستم
پیوندی بهترتیب برابر  99/1 ،50/7و  99/6درصد بود ،همچنین
حداکثر راندمان حذف  CODدر بیورآکتور هوادهی شده ،غشائی
و سیستم پیوندی بهترتیب برابر  98/6 ،45/7و  99/2درصد بود.
بحث و نتیجهگیري :در این مطالعه مشخص شد که بیورآکتور
غشائی در بارگذاریهای مشابه کارآیی بسیار بیشتری در حذف
آموکسیسیلین و  CODمحلول نسبت به فیلتر هوادهی شده دارد.
نتایج حاکی از این مطلب بود که مدل استور-کینکنن بر بارگذاری
فیلتر بیولوژیک مستغرق هوادهی شده با آموکسیسیلین برازش
بسیار خوبی دارد.

روش کار :در مطالعۀ حاضر با هدف حذف آنتیبیوتیک
آموکسیسیلین از محیطهای آبی کاربرد ترکیبی (پیوندی) از
فیلتر مستغرق و بیورآکتور غشائی با استفاده از یک مدل فیزیکی
در مقیاس پایلوت مورد بررسی قرار گرفت .مدل شامل فیلتر
بیولوژیک مستغرق هوادهی شده با آکنههای همشکل و بیورآکتور
غشائی بود که با تقدم فیلتر هوادهی شده توسط فاضالبی
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

واژههاي کلیدي :آموکسیسیلین ،فیلتر مستغرق هوادهی شده،
بیورآکتور غشائی ،سیستم پیوندی ،آنتیبیوتیک.
99

سال چهارم ،شماره  ،4زمستان 1398

پایاننامه برتر
رتبه دوم دومین دوره مسابقه پایاننامه برتر سال  1396در مقطع دکتری
(برگزار شده توسط انجمن آب و فاضالب ایران)

دانشكده مهندسی  -گروه مهندسی عمران  -گرایش آب
عنوان :تعیین نشت و کالیبراسیون خطوط لوله با استفاده از تحلیل معكوس جریان گذرا در حوزه فرکانس
نگارش :محمدهادی رنگینکمان
استاد راهنما :دکتر علی حقیقی
استاد مشاور :دکتر حسین محمد ولی سامانی
تاریخ :اسفند 1395

خطوط لوله توسعه داده ميشود .بهاين منظور ،يك مدل شبيهساز
هيدروليكي در حوزه فركانس براي محاسبه پاسخ فركانسي دبي و فشار
بهصورت تابعي از پارامترهاي نشت و ضرايب افت توسعه داده ميشود.
سپس يك مدل مفهومي براي توليد بهترين جريان گذرا در سيستم
معرفي ميشود .پس از آن ،يك روش جديد بهاسم ميز تصميمگيري
) Decision Table Method (DTMبراي طراحي سايت اندازهگيري
براي مشخصكردن تعداد و مكان سنسورهاي فشار در شبكه توسعه
داده ميشود .براساس مدل شبيهساز و دادههاي اندازهگيري ،يك
مسئله برنامهريزي غيرخطي )Non-Linear Programming (NLP
با تابع هدف اختالف مربعات و متغيرهاي تصميمگيري پارامترهاي
نشت و ضرايب افت معرفي ميشود و براي حل مسئله از يك الگوريتم
ژنتيك ) Genetic Algorithm (GAحقيقي ساده استفاده ميشود.
مدل ارايه شده براي چند مثال تئوري و آزمايشگاهي شامل خطوط لوله
و شبكهها بهكار برده شد .نتايج بهدست آمده نشان داد مدل پيشنهادي
از نظر محاسباتي بهينه ،قابل اعتماد و آسان براي سيستمهاي واقعي
است .همچنين در مقايسه با  ITAدر حوزه زمان آناليز معكوس در
حوزه فركانس به پارامترهاي نشت بسيار حساستر بوده و دقت آن
بهميزان بسيار كمتري تحتتاثير تخمين غيردقيق ضرايب افت است.

نشت يكي از عوامل مهم هدررفت آب در خطوط انتقال و شبكههاي
آبرساني است .نشت در تمام سيستمهاي آبرساني بهدليل كيفيت بد
مواد و اتصاالت ،خطا در بهرهبرداري و تعميرات ،خوردگي ،فشار باال،
حركت خاك و بارهاي ترافيكي اتفاق ميافتد و همراه با هزينههاي
اقتصادي و زيستمحيطي بااليي است .در دو دهه اخير روشهاي
متعددي بر پايه مدل رياضي براي تعيين نشت در خطوط لوله توسعه
يافتهاند .از كاراترين و قابلاعتمادترين روشهاي نشتيابي ،تحليل
معكوس جريان گذرا ) Inverse Transient Analysis (ITAاست.
 ITAبهمنظور تعيين نشت و كاليبراسيون سيستم براساس دادههاي
مشاهداتي ،مدل شبيهساز هيدروليكي و تكنيكهاي بهينهسازي توسعه
داده شده است .تقريبا در كليه روشهاي بر پايه  ITAاز تحليل جريان
گذرا در حوزه زمان و روش خطوط مشخصه )Method Of (MOC

 Characteristicsاستفاده شده است .اينروش اگرچه قدرتمندترين
مدل عددي در تحليل سيستمهاي پيچيده خطوط لوله است اما ازنظر
محاسباتي اقتصادي نيست و اطالعات محدودي از مشخصات و عملكرد
سيستم در حوزه زمان بهدست ميدهد .روش ديگر براي تحليل جريان
گذرا ،تحليل در حوزه فركانس )Frequency Domain (FDA
 Analysisاست .براي بهكارگيري  FDAمعادالت حاكم جريان گذرا
ابتدا خطيسازي شده و سپس بهحوزه فركانس منتقل ميشوند.
درنهايت معادالت حاكم بهصورت جبري ساده براي حل مسئله و
استخراج پاسخ فركانسي سيستم بهكار ميروند .بنابراين  FDAبسيار
سريعتر از  MOCاست .اساسا نسبت به پارامترهاي نشت حساستر
است و بنابراين مشخصات نشت را با وضوح باالتري منعكس ميكند.
در اين تحقيق يك روش  ITAدر حوزه فركانس )Inverse (IFDA
 Frequency Domain Analysisبراي تعيين نشت و كاليبراسيون
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

واژههای کلیدی :تعيين نشت ،كاليبراسيون ،خطوط لوله ،شبكههاي
آبرساني ،تحليل معكوس جريان گذرا ،حوزه فركانس
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