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چکیده

غلظت آالینده  MTBEدر دریچه خروجی از مخزن بههمراه
آبنمودهای غلظت آالینده در  16مكان از سامانه كه بهعنوان
مكانهای پتانسیل نمونهبرداری درنظر گرفته شدهاند ،توسط
مدل  CE-QUAL-W2شبیهسازی و بهشكل یک پایگاه داده
ذخیره شدهاند .بهدلیل زمانبر بودن مدل  CE-QUAL-W2در
شبیهسازیهای متعدد و مورد نیاز مدل بهینهسازی ،توانایی
سه ابزار رایج در علم دادهكاوی یعنی  GP ،ANNو SVM
برای شبیهسازی آبنمود غلظت در دریچه خروجی از مخزن
مورد ارزیابی قرارگرفته است .نتایج حاكی از این بود كه SVM
نسبت به دو ابزار دیگر بهطور متوسط براساس شاخص  R2از 5%
دقت بیشتر ،برخوردار است .سپس ابزار  SVMبرای شبیهسازی
آبنمودهای غلظت آالینده  MTBEدر دریچه خروجی از مخرن
به بهینهساز  NSGAIIمتصل شده و  NSGAII-SVMبا در
نظر گرفتن تعداد مكانهای نمونهبرداری مختلف ،برای حل
مسئله بهكار گرفته شد .بنابر نتایج بهدست آمده استفاده از
روش پیشنهادی یعنی  NSGAII-SVMبهطور موثری میتواند
در طراحی چندهدفه بهینه شبكه پایش سامانه رودخانه-مخزن
مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به اهمیت منابع آب اعم از منابع آب سطحی و منابع آب
زیرزمینی ،بهویژه منابع آب ذخیره شده در پشت مخازن ،وجود
زیرساختهایی كه در مواقع وقوع بحران ،بتوانند باعث افزایش
كارآیی تصمیمات اتخاذ شده ،شوند امری ضروری و بسیار مهم
است .یكی از زیرساختهایی كه در مواقع وقوع بحران در منابع
آب میتواند وجود داشته باشد ،وجود یک شبكه پایش كیفی
مستقر بر روی سامانه منابع آب است .در این تحقیق طراحی
بهینه یک شبكه پایش در سامانه رودخانه-مخزن كرج با
رویكرد تعیین مكانهای نمونهبرداری در دو بعد طولی و عمقی
در صورت ورود ناگهانی آالینده  MTBEبا درنظر گرفتن دو
هدف كمی مورد بررسی قرارگرفته است .این اهداف شامل ()1
بیشینه شدن دقت شبیهسازی آبنمود غلظت آالینده MTBE
در دریچه خروجی مخزن براساس آبنمودهای غلظت آالینده
 MTBEگزارش شده در مكانهای نمونهبرداری و ( )2كمینه
شدن میانگین زمان شناسایی آالینده  MTBEدر مكانهای
نمونهبرداری از لحظه ورود آالینده به سامانه مورد اشاره،
هستند .برای این منظور ابتدا 36 ،سناریو از نحوه ورود آالینده
ناگهانی  MTBEبه سامانه رودخانه-مخزن كرج یعنی ورود
آالینده با مقادیر مختلف ( 30 ،15و  60هزار لیتری( ،در مكانهای
متفاوت )ابتدا ،میانه و انتهای سامانه( و زمانهای گوناگون
)ابتدای هریک از فصول چهارگانه( درنظر گرفته ،سپس آبنمود
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واژههای کلیدی :بهینهسازی چندهدفه ،شبكه پایش ،آالینده
 ،MTBEمدل  ،CE-QUAL-W2دادهكاویNSGAII،
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چکیده

دانشگاه :صنعتي اميرکبير (پليتکنيک تهران)
دانشکده :مهندسي عمران و محيط زيست
عنوان :بازسازي شبک ه توزيع آب با رويکردهاي اقتصادي و محيط زيستي
نگارش :فرشيد رحماني
اساتيد راهنما :دکتر عبداهلل اردشير و دکتر کوروش بهزاديان
زمان :دي ماه 1393

در اين پاياننامه سعي بر آن شده است که مسئل ه بازسازي و
نوسازي شبکههاي توزيع آب شهري با درنظر گرفتن طراحی
در زمان حال ( )Real Timeو با توجه به معيارهاي اقتصادي
و زيست محيطي مورد بررسي قرار گيرد و در عينحال ميزان
تاثير اعمال اهداف زيستمحيطي بر جوابهاي نهايي نيز ارزيابي
شود .بهمنظور نيل به اهداف عنوان شده ،دو مدل بهينهسازي
چندهدفه طراحي شد .در مدل اول بهينهسازي بازسازي شبکه
توزيع آب شهري با مدنظر قرار دادن سه هدف اقتصادي
(هزينههاي مربوط به زيرساخت ،همچون تعويض لولهها و يا
اضافه کردن پمپها و تانکهاي جديد و ...؛ هزينههاي نگهداري
همچون هزينه اتالف آب از طريق نشت و هزينههاي مربوط به
مصرف انرژي؛ هزينههاي مربوط به نصب و استفاده از شيرهاي
فشار شکن) انجام گرفت .مدل دوم دربرگيرنده اهداف اقتصادي
و زيستمحيطي است .هدف اقتصادي شامل همه هزينههاي
شبکه همچون هزينههاي تعويض و موازيسازي لولهها ،افزايش
تعداد تانکها ،افزايش يا تعويض پمپها با پمپهاي جديد،
شيرهاي فشارشکن ،انرژي و اتالف (نشت) آب بوده و هدف
زيستمحيطي شامل ميزان توليد گازهاي گلخانهاي در شبکه
توزيع آب شهري است .در اين دو مدل،بهينهسازي با استفاده
از الگوريتم ژنتيک چندهدفه  NSGA-IIدر محيط نرمافزار
 MATLABو شبيهسازي شبکه توزيع آب شهري با مدل
شبيهساز هيدروليکي  EPANETانجام شد .متغيرهاي تصميم
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عبارتند از انتخاب نوع بازسازي لولهها (تعويض يا کارگذاري
لوله جديد بهصورت موازي با لوله کهنه) ،انتخاب قطر مناسب
براي لولههاي نوسازي شده ،برنامهريزي پمپها با استفاده از
افزايش پمپهاي موجود در شبکه يا ايجاد تغيير در کارکرد
پمپها بهمنظور کاهش مصرف انرژي ،باز و بسته نمودن لولهها،
افزايش حجم تانکها ،همچنين اضافهکردن شيرهاي فشارشکن
و بهکارگيري مدلي براي برنامهريزي آنها .مدل طراحي شده
بهگونهاي است که بهصورت گام به گام (در سه گام مختلف) به
جوابهاي نزديک بهينه نزديک ميشود .نتايج نشان داد که
ميتوان عالوهبر رعايت محدوديتهاي موجود در شرکتهاي
آب و فاضالب ،هم ميزان نشت در شبکه را بهحد قابلقبولي
رساند و هم از توليد بيشتر گازهاي گلخانهاي جلوگيري کرده
و همزمان ميزان کارايي شبکه را نيز از نظر هيدروليکي در حد
قابل قبولي نگهداشت.
کلمات کليدي :شبکه توزيع آب شهري ،بازسازي و نوسازي،
انتشار گازهاي گلخانهاي ،هزينههاي اقتصادي ،بهينهسازي،
الگوريتم ژنتيک
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