پایاننامه برتر
رتبه دوم چهارمین دوره مسابقه پایاننامه برتر سال  1398در مقطع کارشناسی ارشد
(برگزار شده توسط انجمن آب و فاضالب ایران)

دانشگاه تهران
پردیس دانشکدههای فنی
دانشکده مهندسی عمران
عنوان :انتخاب گزینه برتر بازیافت پساب با استفاده از تحلیل پایداری چرخه عمر
نگارش :علی آخوندی
استاد راهنما :دکتر سارا نظیف
تاریخ :دی ماه 1394

يكی از راهكارهای غلبه بر مشكل كمبود منابع آب در كشور و دسترسی
به منابع جديد آب ،استفاده مجدد از پساب خروجی تصفيهخانههای
فاضالب يا بازيافت آب است .برای اين كه بتوان از پساب برای مصارف
كشاورزی ،صنعتی و تغذيه مصنوعی آب زيرزمينی استفاده نمود ،نياز
است تا با استفاده از روشهای مختلف تصفيه ،سطح كيفی آن را افزايش
داد .برای انتخاب گزينه برتر تصفيه و استفاده مجدد از پساب مطابق با
توسعه پايدار بايد معيارهای زيستمحيطی ،فنی ،اقتصادی و اجتماعی-
فرهنگی در رابطه با گزينههای مورد بررسی ،درنظر گرفته شوند تا گزينه
انتخاب شده بهعنوان گزينه برتر بتواند مورد استفاده مديران و تصميم
گيرندگان حوزه آب و فاضالب كشور قرارگيرد .برای رسيدن بهاين هدف
از چارچوب تحليل پايداری چرخه عمر استفاده میشود .تحليل پايداری
چرخه عمر يک چهارچوب تصميمگيری است كه امتيازدهی به گزينهها
در آن با استفاده از رويكرد تصميمگيری چندمعياره استدالل شهودی
كه قابليت درنظر گرفتن عدم قطعيتهای موجود در فرايند
تصميمگيری و همينطور تجميع ارزيابیهای كمی و كيفی را دارد،
انجام میشود .وزندهی به معيارها نيز توسط فرايند تحليل سلسله
مراتبی صورت میپذيرد .در تحليل پايداری چرخه عمر در ابتدا
گزينههای بالقوه استفاده مجدد از پساب با توجه به اصول توسعه پايدار
و معيارهايی نظير ارزش افزوده ايجاد شده ،ميزان اشتغالزايی ،هزينه
اجرا ،ميزان بهبود شرايط اجتماعی و زيستمحيطی ،پذيرش شرعی،
قانونی و عمومی ،كيفيت محصول توليدی نسبت به نمونه خارجی و
امنيت غذايی ايجاد شده مورد ارزيابی و مقايسه قرار میگيرند و برای
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تخصيص پساب اولويتبندی میشوند .سپس با استفاده از روشهايی
نظير ارزيابی چرخه عمر ،ارزيابی هزينههای چرخه عمر و همينطور
ارزيابیهای فنی ،زيستمحيطی و اجتماعی ،سيستم برتر تصفيه پساب
را براساس اصول توسعه پايدار از ميان سيستمهايی كه توانايی تصفيه و
توليد پساب با سطح كيفی مشخص شده توسط استانداردهای بازيافت
پساب را دارند ،تعيين میشود .در پايان بهعنوان مطالعه موردی پساب
خروجی تصفيهخانه فاضالب جنوب تهران مورد تحليل قرار میگيرد .بر
اين اساس تغذيه مصنوعی آب زيرزمينی بهعنوان اولويت اول اختصاص
پساب شناخته شد و پس از آن بهترتيب پااليشگاه نفت ،شهرك صنعتی
شمسآباد و شهرك صنعتی پرند دارای اولويتهای بعدی اختصاص
پساب هستند .ميزان پساب باقیمانده پس از اختصاص به اين موارد نيز
بايد به كشاورزی اختصاص يابد .همچنين نتايج بهدست آمده نشان داد
كه در تغذيه مصنوعی آب زيرزمينی ،صنعت (بخش آب خنکكننده و
آب ساير صنايع) ،صنعت (بخش آب جبرانی بويلر) و كشاورزی بهترتيب
سيستمهای راكتور زيستی غشايی  +اشعه فرابنفش ،الترافيلتراسيون +
اسمز معكوس  +اشعه فرابنفش ،انعقاد و لختهسازی +فيلتر عمقی +
الترافيلتراسيون  +اسمز معكوس  +اشعه فرابنفش و تاالب مصنوعی +
اشعه فرابنفش سيستمهای برتر تصفيه هستند.
کلمات کلیدی :تصفيهخانه فاضالب ،بازيافت آب ،ارزيابی چرخه عمر،
ارزيابی هزينههای چرخه عمر ،استدالل شهودی ،فرايند تحليل سلسله
مراتبی ،تصميمگيری چندمعياره ،پايداری
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دانشکده مهندسی مکانیک
عنوان :طراحی و بهرهبرداری بهینه شبکه آبرسانی شهری با هدف مدیریت انرژی و نشت
نگارش :حامد منصف خوش حساب
استاد راهنما :دکتر محمد نقاش زادگان
استادان مشاور :دکتر راضیه فرمانی و دکتر علی جمالی
تاریخ :زمستان 1397

کاهش منابع آبی در دسترس و نیاز به خدمترسانی مطمئن و
مستمر در شبکههای توزیع آب شهری ،از اصلیترین دالیل انجام
مطالعات متعدد برای افزایش کیفیت طراحی و همچنین استفاده
صحیح و بهینه از این شبکهها است .عدم طراحی بهینه شبکههای
آبرسانی در گذشته ،به اتمام رسیدن دوره طراحی آنها و
همچنین افزایش تقاضا بهواسطه توسعه مناطق شهری یا افزایش
جمعیت ،نیاز به اصالح شبکههای آب موجود را بیش از پیش
نمایان میسازد.
بدین منظور در ادامه مطالعات صورت گرفته توسط سایر
محققین ،در بخش اول این رساله ضمن ارتقای الگوریتم
بهینهسازی تکامل تفاضلی به یک الگوریتم بهینهسازی چند هدفه
براساس مفهوم مرتبسازی نامغلوب ،عملکرد الگوریتم ارائه شده
در طراحی شبکههای توزیع آب ،مورد بررسی قرارگرفته و ضمن
مقایسه آن با دو الگوریتم بهینهسازی متداول دیگر ،نشانداده شد
که الگوریتم ارائه شده در این رساله از دقت و سرعت قابلقبولی
برای استفاده در طراحی شبکههای آبرسانی برخوردار است.
در گام بعدی ضمن بررسی توابع هدف متداول در بهینهسازی
چندهدفه شبکههای توزیع آب و تمرکز بر روی قابلیت اطمینان
این شبکهها ،شاخصهای اندازهگیری قابلیت اطمینان بررسی
شدند .در ادامه ضمن تعریف دو شاخص درصد واماندگی
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هیدرولیکی و درصد واماندگی مکانیکی ،توانایی پاسخهای بهدست
آمده در پروسه بهینهسازی با استفاده از شاخصهای متفاوت
قابلیت اطمینان در مواجهه با شرایط غیرطبیعی (مانند تغییرات
تقاضا یا شکست لوله) مقایسه شد.
در گام بعدی چالشی در خصوص نامناسب بودن شاخصهای
قابلیت اطمینان موجود برای استفاده بهعنوان تابع هدف در
بهینهسازی شبکههای توزیع آب مطرح شد .نشان داده شد
شبکههایی وجود دارند که با وجود بزرگتر بودن مقدار شاخص
قابلیت اطمینان ،توانایی کمتری در مواجهه با شرایط غیرطبیعی
مانند تغییرات تقاضا یا شکست لوله دارند .لذا در این رساله یک
روش جدید برای تعیین بهترین شاخص قابلیت اطمینان برای
استفاده در طراحی بهینه یک شبکه توزیع آب شهری ارائه شد.
در بخش دوم این رساله ،با توجه به رفتار پویای شبکه و
متغیر بودن فشار براساس تغییرات تقاضا ،چارچوبی برای کنترل
لحظهای شبکه و مدیریت فشار آن در هنگام بهرهبرداری با هدف
کاهش هدررفت و کاهش مصرف انرژی ارائه شد .در ادامه تخمین
میزان تقاضای لحظهای در نقاط مختلف شبکه براساس اطالعات
حسگرهای نصبشده در سطح شبکه (مانند فشارسنجها و
دبیسنجها) بهعنوان یکی از پیشنیازهای مدیریت فشار شبکه
مورد بررسی قرار گرفت .نشان داده شد که بهدلیل یک به یک
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نبودن تابع فشار برحسب میزان تقاضای آب ،امکان دستیابی به
پاسخ یکتا در تخمین تقاضای لحظهای تک تک نقاط شبکه وجود
ندارد .لذا برای رفع این مشکل ضمن یکسان فرض کردن میزان
تقاضای لحظهای نقاط مختلف شبکه در هر بازه زمانی ،نسبت به
تخمین ضریب تقاضای شبکه (نسبت تقاضای لحظه ای به تقاضای
متوسط) براساس اطالعات مخابره شده توسط فشارسنجهای
موجود در شبکه اقدام شد و نتایج قابلقبولی بهدست آمد.
در گام بعدی از این بخش ،مکانیابی بهینه شیرهای کاهنده
فشار بهعنوان یکی دیگر از پیشنیازهای مدیریت فشار شبکه مورد
بررسی قرار گرفت و ضمن ارائه یک الگوریتم بهینهسازی تلفیقی
از الگوریتمهای ژنتیک و تکامل تفاضلی ،نسبت به انتخاب بهترین
محل برای نصب شیرهای کاهنده فشار با هدف ایجاد بیشترین
کاهش در میزان نشت شبکه اقدام شد .در ادامه بهمنظور کاهش
فشار مازاد موجود در نقاط شبکه و بهدنبال آن کاهش نشت و
مصرف انرژی در شبکههای توزیع آب ،با استفاده از الگوریتم
بهینهسازی تکامل تفاضلی ،یک کد بهینهسازی تهیه شد تا
تنظیمات بهینه تجهیزات کنترلی شبکه (مانند فشار خروجی
شیرهای کاهنده فشار یا دور پمپهای دور متغیر) را پس از
دریافت اطالعات فشارسنجهای نصب شده در شبکه و تخمین
تقاضا ،محاسبه کرده و ارائه دهد.
در پایان ضمن استفاده از کد فوق برای مدیریت فشار با سه
رویکرد متفاوت (مدیریت فشار با استفاده از کنترل شیرهای
کاهنده فشار ،مدیریت فشار با استفاده از کنترل دور پمپهای دور
متغیر و مدیریت فشار با استفاده همزمان از شیرهای کاهنده فشار
و پمپهای دور متغیر) ،میزان کاهش نشت و مصرف انرژی در هر
رویکرد برای یک شبکه نمونه محاسبه و مقایسه شد .نتایج نشان
دادند که استفاده همزمان از شیرهای کاهنده فشار و پمپهای
دور متغیر بهترین نتیجه را در کاهش همزمان نشست و مصرف
انرژی دارد .همچنین استفاده از پمپهای دور متغیر عالوه بر
کاهش نشت ،تاثیر بهسزایی در کاهش مصرف انرژی دارد ،در
صورتیکه استفاده تنها از شیرهای کاهنده فشار اگر چه کاهش
بیشتری را در میزان نشت نشان میدهد ،اما هیچ نقشی در کاهش
مصرف انرژی بازی نمیکند .لذا استفاده از شیرهای کاهنده فشار
در مدیریت فشار شبکههای فاقد ایستگاه پمپاژ با شبکههای با
اختالف رقوم ارتفاعی زیاد نتیجه بهتری خواهد داشت.
کلمات کلیدی :شبکههای توزیع آب شهری ،بهینهسازی طراحی،
قابلیت اطمینان ،کنترل برخط ،الگوریتم تکامل تفاضلی ،تخمین
میزان تقاضای لحظهای ،مدیریت همزمان نشست و انرژی
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